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Μακεδονία 1946-1987: 
Γιατί θ Ελλάδα αποκοιμικθκε. 

 
Μετά τιν ιττα τισ Βουλγαρίασ από τόν τριμερι ςυμμαχικό ςυναςπιςμό τισ Ελλάδοσ, τισ ερβίασ 

και τισ Ρουμανίασ ςτον Βϋ Βαλκανικό πόλεμο (29 Λουνίου - 10 Αυγοφςτου 1913), θ περιοχι τισ 

επιλεγομζνθσ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ»—όπωσ αυτι ςκιαγραφείται αςαφϊσ ςε χάρτεσ τισ 

Οκωμανικισ εποχισ (Ζκκ. 1), ιτοι με γεωγραφικά όρια που ποικίλουν από χάρτθ ςε χάρτθ—

«διαμελίςκθκε»(1) διά τισ Συνκικθσ Ειρινθσ τοφ Βουκουρεςτίου (10 Αυγοφςτου 1913) μεταξφ 

κυρίωσ τισ Ελλάδοσ (51%), τισ ερβίασ (λιγότερο από 39%) και τισ Βουλγαρίασ (10%).(2)
  

 

1. Ονοματολογικι ιςορροπία 
 

Μετά δε τόν Α  ́Παγκόςμιο Πόλεμο, θ ερβία ζγινε μζλοσ τοφ «Βαςιλείου ζρβων, Κροατϊν και 

λοβζνων», τό οποίο μετονομάςτθκε τό 1929 ςε «Βαςίλειο τισ Γιουγκοςλαβίασ» και χωρίςτθκε 

ςε επαρχίεσ που ονομάηονται «μπανόβινεσ» (banovinas). Θ «Νότια Σερβία», που περιλαμβάνει 

τιν ςθμερινι επικράτεια τισ πΓΔΜ, επονομάςκθκε «Μπανόβινα τοφ Βαρδάρθ» (Vardar 

Banovina), όπωσ ιταν διεκνϊσ γνωςτι μζχρι τόν Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, χωρίσ δθλαδι να 

περιλαμβάνει τιν λζξθ «Μακεδονία». 

 

Παρομοίωσ, μετά τιν Συνκικθ Ειρινθσ τοφ Βουκουρεςτίου (1913), τόςο θ Βουλγαρία όςο 

και θ Ελλάδα απζφευγαν ςυςτθματικά, επί δεκαετίεσ, να χρθςιμοποιοφν τίσ λζξεισ «Μακεδονία» 

ι «Μακεδονικό» ςε επίςθμα διοικθτικά ζγγραφα που αναφζροντο ςτισ αντίςτοιχεσ περιφζρειζσ 

τουσ: Θ γεωγραφικι Μακεδονικι περιοχι τισ νοτιοδυτικισ Βουλγαρίασ (Μακεδονία τοφ Πιρίν) 

ονομάςτθκε τότε (και ζκτοτε μζχρι ςιμερα) ςε «επαρχία Μπλαγκόεβγκραντ» (Blagoevgrad 

province), ενϊ θ Ελλθνικι Μακεδονία αναφζρετο επιςιμωσ ωσ περιοχι τϊν αποκαλουμζνων 

«Νζων Χωρών» ι «Βορείου Ελλάδοσ» από τότε μζχρι τό 1988.  

 

Αυτι θ ενδοβαλκανικι «ονοματολογικι ιςορροπία», αφενόσ ωσ προσ τό (αυκαίρετο) 

ιδεολόγθμα τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ» και αφετζρου ωσ προσ τιν (πραγματικι) λζξθ 

«Μακεδονία», ιταν ςφμφωνθ με τιν αρχι τών ςχζςεων καλισ γειτονίασ—κεμελιϊδθ αρχι ςτο 

διεκνζσ δίκαιο—και ευκυγραμμίηετο με τό πνεφμα και τό γράμμα τισ ωσ άνω Συνκικθσ Ειρινθσ 

τοφ Βουκουρεςτίου, ςτο κείμενο τισ οποίασ ουδαμοφ ανεφζρετο θ λζξθ «Μακεδονία».(3) Γενικά, 

αμζςωσ μετά τόν ωσ άνω «διαμελιςμό» (τρόποσ τοφ λζγειν) τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ» δι' 

εκείνθσ τισ ςυνκικθσ, καμία από τίσ ςυμβαλλόμενεσ Ελζγχουςεσ Δυνάμεισ (Ελλάδα, ερβία, 

Βουλγαρία) δεν επζτρεπε τιν επίςθμθ χριςθ αυτοφ τοφ ονόματοσ («Μακεδονία») ςτο τμιμα τισ 

«γεωγραφικισ Μακεδονίασ» που είχε ενςωματϊςει ςτθν επικράτειά τθσ.(4) 

 

2. Μακεδονικόσ αλυτρωτιςμόσ 1918-1944 
 

το μεταξφ όμωσ, από τό 1918, ιτοι μετά τιν Συνκικθ Ειρινθσ τοφ Βουκουρεςτίου (1913), θ ιδζα 

περί μιασ Ενωμζνθσ Μακεδονίασ ι Μεγάλθσ Μακεδονίασ ανεδφκθ ωσ τό πρωταρχικό ιδεολόγθμα  
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τισ Εςωτερικισ Μακεδονικισ Επαναςτατικισ Οργάνωςθσ (IMRO), τϊν οποίων οι θγζτεσ—

Σόντορ Αλεξάντροφ, Αλεξάνταρ Πρωτογκζροφ και Λβάν Μιχαΐλοφ—είχαν ωσ ςτόχο τιν 

ανεξαρτθςία ολόκλθρθσ τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ». Σό 1918 θ Βουλγαρικι κυβζρνθςθ τοφ 

Αλεξάντερ Μαλινόφ προςφζρκθκε να ςυνειςφζρει τιν περιοχι τοφ Μπλαγκόεβγκραντ 

(Μακεδονία  τοφ  Πιρίν)  γι'  αυτόν  τόν  ςκοπό.  Επιπλζον,  θ  Κομιντζρν  (Σρίτθ  Διεκνισ)  εξζδωςε  ζνα 

Έκθ. 1:  Turquie D' Europe. Jean Janvier, 1780. 
 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20352~540075:Turquie-d-Europe-et-partie-de-celle
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20352~540075:Turquie-d-Europe-et-partie-de-celle
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20352~540075:Turquie-d-Europe-et-partie-de-celle
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ψιφιςμα τό 1934, δια τοφ οποίου για πρϊτθ φορά διατυπϊκθςαν πολιτικζσ κατευκφνςεισ ρθτώσ 

για τιν αναγνϊριςθ τισ φπαρξθσ χωριςτοφ «Μακεδονικοφ ζκνουσ» και διακριτισ «Μακεδονικισ 

γλώςςασ».  

 

Εντοφτοισ, μια δεκαετία αργότερα, τόν Μάιο τοφ 1943, ο τάλιν διζλυςε τιν Κομιντζρν, 

προκειμζνου να φζρει τιν οβιετικι Ζνωςθ ςε πλιρθ γεωπολιτικι ευκυγράμμιςθ με τοφσ 

Δυτικοφσ υμμάχουσ εναντίον τοφ κοινοφ εχκροφ, τιν Ναηιςτικι Γερμανία, ςτον Βϋ Παγκόςμιο 

Πόλεμο: Οι εξελίξεισ τοφ Μεγάλου Πατριωτικοφ Πολζμου είχαν καταςτιςει τιν Κομιντζρν ζνα 

αναχρονιςτικό γεωπολιτικό «βαρίδι», τό οποίο κάκε άλλο παρά ςυνζβαλε κετικά ςτισ 

προςπάκειεσ τοφ τάλιν να παρωκιςει τοφσ Δυτικοφσ υμμάχουσ του (1943) να ανοίξουν ζνα 

δεφτερο κρίςιμο (δυτικό) μζτωπο ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ εναντίον τισ Γερμανίασ.  

 

Κατά ςυνζπεια, μαηί με τιν Κομιντζρν, τό «Μακεδονικό Ηιτθμα» (Μακεδονικόσ 

μεγαλοϊδεατιςμόσ) «εξαφανίςτθκε» ωσ δια «μαγείασ» από τό διπλωματικό προςκινιο ςτον Βϋ 

Παγκόςμιο Πόλεμο, ειδικά από τό 1943, τουλάχιςτον ςε γεωςτρατθγικό επίπεδο—παρότι ςε 

τακτικό επίπεδο ζνα μζροσ τισ Ελλθνικισ Μακεδονίασ και τισ νότιασ Γιουγκοςλαβίασ 

διατελοφςαν υπό κοινι Γερμανο-Βουλγαρικι κατοχι τό 1941-1944, ςτο δε Κ.Κ. Γιουγκοςλαβίασ 

καλιεργοφντο, όλο και περιςςότερο από τό 1943, ιδζεσ Μακεδονικοφ αλυτρωτιςμοφ. 

 

3. Τιτοϊκι ονοματολογικι ανιςορροπία 
 

Μετά τόν Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο όμωσ,  θ προαναφερκείςα «ονοματολογικι ιςορροπία» ωσ προσ 

τιν «γεωγραφικι» Μακεδονία, διαταράχκθκε μάλλον ανεπανόρκωτα, λόγω πρωτοβουλιϊν τοφ 

θγζτθ τισ Γιουγκοςλαβίασ, ςτρατάρχθ Τηόηιπ Μπροη Τίτο: τισ 11 Οκτωβρίου 1945, λίγο πριν 

κλιμακωκεί ο Ελλθνικόσ Εμφφλιοσ Πόλεμοσ ςτθ βϋ φάςθ του (1946-1949), ο Σίτο ανεφζρετο ςτθν 

ελλθνικι επαρχία τισ Μακεδονίασ με τόν δικό του όρο «Μακεδονία τοφ Αιγαίου».  

 

Κατά τό επόμενο μάλιςτα ζτοσ (1946), ο Σίτο προςζδωςε ομοςπονδιακι πολιτικι υπόςταςθ 

ςτθ νότια περιοχι τισ Γιουγκοςλαβίασ (Vardar Banovina), μετονομάηοντάσ τθν παράλλθλα—κατά 

παράβαςθ τοφ πνεφματοσ και τοφ γράμματοσ τισ Συνκικθσ Ειρινθσ τοφ Βουκουρεςτίου (1913)— 

ςε «Λαϊκι Δθμοκρατία τισ Μακεδονίασ», ωσ ομόςπονδο κράτοσ τισ Ομοςπονδιακισ Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ τισ Γιουγκοςλαβίασ. Πολφ αργότερα, ςτο νζο ςφνταγμα τισ Γιουγκοςλαβίασ τοφ 

1963, θ νότια περιοχι τισ Γιουγκοςλαβίασ μετονομάςτθκε ξανά, αυτι τιν φορά ςε «Σοςιαλιςτικι 

Δθμοκρατία τισ Μακεδονίασ», προκειμζνου να ευκυγραμμιςκεί τό όνομά τθσ αφενόσ με εκείνα 

τϊν  άλλων («οςιαλιςτικϊν») Γιουγκοςλαβικϊν ομοςπόνδων κρατϊν και αφετζρου με τό νζο 

όνομα τισ Γιουγκοςλαβικισ Ομοςπονδίασ («οςιαλιςτικι Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τισ 

Γιουγκοςλαβίασ»). 

 

4. Τιτοϊκόσ μεγαλοϊδεατιςμόσ 
 

Εκείνεσ οι πρωτοβουλίεσ (ι γεωπολιτικζσ αυκαιρεςίεσ) τοφ Σίτο από τό 1945, ιςαν εκφάνςεισ τισ 

επικετικισ του πολιτικισ ατηζντασ περί Μακεδονικοφ αποςχιςτικιςμοφ (Macedonian separatism), 

ιτοι τό ιδεολόγθμα τισ μελλοντικισ ενοποίθςθσ και πολιτικισ αυτονόμθςθσ ολόκλθρθσ τισ 
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(δικεν) «γεωγραφικισ Μακεδονίασ», τό οποίο προωκείτο ςυςτθματικά από τόν Σίτο εν 

ςυνδυαςμϊ μάλιςτα με τίσ ρθτϊσ εκπεφραςμζνεσ μεγιςτοποιθτικζσ (μεγαλοϊδεατικζσ)  βλζψεισ 

του για τιν δθμιουργία μιασ μεγάλθσ Νοτιο-λαβικισ (Βαλκανικισ) ςυνομοςπονδίασ ςτο 

απϊτερο μζλλον, παρότι οι Νικιτριεσ Δυνάμεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τισ οβιετικισ 

Ζνωςθσ, αντιτάχκθκαν εξ αρχισ ςε εκείνθ τιν εξωπραγματικι Μεγάλθ Λδζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σά πολιτικά ςχζδια τοφ Σίτο εισ προϊκθςθ τοφ Μακεδονικοφ αλυτρωτιςμοφ απζβλεπαν 

παρεμπιπτόντωσ, αν όχι πρωταρχικϊσ, να αντιςτακμίςουν και τελικά να εξουδετερϊςουν τόν 

Βουλγαρικό αλυτρωτιςμό, που εκπιγαηε από τό ςυλλογικό «Τραφμα τοφ San Stefano» τϊν 

Βουλγάρων, μετά τιν διπλωματικι τουσ αποτυχία να υλοποιιςουν τιν υνκικθ τοφ San Stefano 

(1878), διά τισ οποίασ θ  Ρωςία επζβαλε τότε (1878) ςτθν Σουρκία τιν αποκαλοφμενθ «Μεγάλθ 

Βουλγαρία» (Ζκκ. 2), ιτοι μια Βουλγαρία που περιελάμβανε ολόκλθρθ τιν «γεωγραφικι 

Μακεδονία» (Rusinow 1968, αποδιαβακμιςμζνο ζγγραφο τισ CIA): (5) 

 

  “ Παρεπιπτόντωσ, ςε τακτικό επίπεδο, μια αυτόνομθ δθμοκρατία κα μποροφςε επίςθσ 

να αποδειχκεί χριςιμθ για τιν αποδυνάμωςθ τισ κζςθσ και τισ απιχθςθσ εκείνων 

τϊν Μακεδόνων, ςυμπεριλαμβανομζνων τϊν περιςςότερων θγετϊν τοφ IMRO και 

ουκ ολίγων κορυφαίων Κομμουνιςτϊν, οι οποίοι εξακολουκοφςαν να προτιμοφν είτε 

ζνταξθ *τισ Νότιασ Γιουγκοςλαβίασ+ ςτθ Βουλγαρία, είτε ζνα ανεξάρτθτο 

Μακεδονικό κράτοσ. [...]  

Κατά τά πρϊτα χρόνια τοφ *Βϋ Παγκοςμίου+ πολζμου, τά Κομμουνιςτικά 

κόμματα τισ Βουλγαρίασ και τισ Γιουγκοςλαβίασ ανταγωνίηοντο, ωςάν καλοί αςτοί 

Έκθ. 2:  The «Greater Bulgaria»  (Rusinow, ibid. p. 5). 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
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εκνικιςτζσ, για τόν ζλεγχο τοφ Κομμουνιςτικοφ κινιματοσ ςτθν περιφζρεια τοφ 

Βαρδάρθ, και μάλιςτα για κάποια  περίοδο οι Βοφλγαροι εφαίνοντο να υπεριςχφουν 

ςε εκείνον τόν *εκνικιςτικό+ ανταγωνιςμό. [...] Τπάρχουν επίςθσ ενδείξεισ ότι κά-

ποιοι  υπζρμαχοι τοφ Μακεδονικοφ αποςχιςμοφ [ιτοι υπζρμαχοι τισ ανεξαρτθςίασ 

τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ»], Κομμουνιςτζσ ι άλλοι, εξακολουκοφςαν να 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι μζχρι τό 1946.  

Σουλάχιςτον για κάποια περίοδο μετζπειτα, τϊρα πλζον ιταν ο Τίτο—και όχι οι 

Βοφλγαροι (ι ακόμα και οι Ζλλθνεσ) Κομμουνιςτζσ—που προωκοφςε μια λφςθ *περί 

τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ»] θ οποία απζλαυε τισ υποςτιριξθσ τοφ Στάλιν και 

επιπροςκζτωσ τοφ Γεωργίου Δθμθτρώφ, τοφ γθράςκοντοσ Βουλγάρου πρϊθν 

αρχθγοφ τισ Κομιντζρν, ο οποίοσ επζςτρεψε μετά τόν πόλεμο για να γίνει 

πρωκυπουργόσ τισ πατρίδοσ του.  

Επ' αυτισ δε τισ βάςεωσ, ο Σίτο προζβαλε ζνα ευρφτερο ςχζδιο: Ιταν απλϊσ 

φυςικό ότι μια αυτόνομθ Μακεδονία κα ζπρεπε να περιλαμβάνει όλα τά μζλθ τοφ 

Μακεδονικοφ ζκνουσ, και ωσ εκ τοφτου ιταν φυςικό ότι οι περιοχζσ τοφ Βαρδάρθ 

*ςτθ Γιουγκοςλαβία+, τοφ Πιρίν *ςτθ Βουλγαρία+ και τελικά θ Μακεδονία τοφ 

Αιγαίου *ςτθν Ελλάδα+ κα ζπρεπε να επανενωκοφν, αλλά αυτι τιν φορά μζςα ςε 

μια ομοςπονδιακι Γιουγκοςλαβία. Κα ιταν εξίςου φυςικό οι Βοφλγαροι, που 

ςυνδζονται με τοφσ Γιουγκοςλάβουσ εξ αίματοσ και τϊρα και διά πολιτικισ 

ιδεολογίασ, κα ζπρεπε επίςθσ να ενταχκοφν ςτθν ομοςπονδία, πραγματοποιϊντασ 

επιτζλουσ τιν Επικράτεια όλων τϊν Νότιων λάβων, τιν οποία εξ αρχισ είχαν κατά 

νου οι υποςτθρικτζσ τισ Γιουγκο-λαβικισ ιδζασ κατά τόν 19ο αιϊνα. Σότε ίςωσ κα 

μποροφςε κανείσ να ςκεφτεί τιν προοπτικι για μια ευρφτερθ ςυνομοςπονδία, που 

κα ςυμπεριελάμβανε όλεσ τίσ Κομμουνιςτικζσ Δθμοκρατίεσ τών Βαλκανίων. [...]  

Θ ιςτορία αυτοφ τοφ μεγαλοφρόνοσ ςχεδίου, και τισ αποτυχίασ του, είναι τό 

κεντρικό κζμα τισ περιβόθτθσ ιςτορίασ τισ διαμάχθσ μεταξφ Τίτο και Στάλιν. Για 

τοφσ εν προκειμζνω ςκοποφσ, είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί απλϊσ ότι για τζςςερα 

χρόνια, από τό 1944 ζωσ τό 1948, τό Βουλγαρικό Κομμουνιςτικό κακεςτώσ 

εξαναγκάςτθκε να δεχκεί τό Γιουγκοςλαβικό επιχείρθμα ότι οι Μακεδόνεσ 

αποτελοφν ζνα ξεχωριςτό ζκνοσ. Επίςθσ, ενεργά, αν και απρόκυμα, *οι Βοφλγαροι+ 

προετοίμαςαν τιν Μακεδονία τοφ Πιρίν για ενοποίθςθ με τιν Μακεδονία τοφ 

Βαρδάρθ μζςα ςτθ Γιουγκοςλαβία, αν και επεδίωξαν *επιτυχϊσ+ να αναβάλουν τιν 

«θμζρα τοφ κακοφ» [evil day] επιμζνοντεσ ότι θ ενοποίθςθ κα μποροφςε να επζλκει 

μόνο μετά από μιά ομοςπονδία μεταξφ Γιουγκοςλαβίασ και Βουλγαρίασ. Αυτι ιταν 

θ ουςία μιασ ςυμφωνίασ Τίτο-Ντιμιτρώφ που υπεγράφθ ςτο Bled, ςτθ λοβενία, τον 

Αφγουςτο τοφ 1947, και επικυρϊκθκε με μια Γιουγκοςλαβο-Βουλγαρικι υνκικθ 

Φιλίασ που υπεγράφθ ςτθ όφια όταν ο Σίτο ανταπζδωςε τιν επίςκεψθ κατά τόν 

επόμενο Νοζμβριο. Ζκτοτε, ωςάκισ οι Βοφλγαροι επζςειαν τό φάςμα τοφ San 

Stefano, οι Γιουγκοςλάβοι απαντοφςαν εκταφιάηοντασ τιν υμφωνία Bled.” 

 

τθν πράξθ, ο Μακεδονικόσ αλυτρωτιςμόσ, όπωσ επινοικθκε από τόν Σίτο, είχε ωσ (αμυντικό) 

ςτόχο να αποςτακεροποιιςει τό ιδεολθπτικό ζδαφοσ δφο ανταγωνιςτικϊν αλυτρωτιςμϊν, ενόσ 

εςωτερικοφ (ερβικοφ) και ενόσ άλλου εξωτερικοφ (Βουλγαρικοφ), οι οποίοι εν ςυνδυαςμϊ 

ςυνιςτοφςαν μια μακροπρόκεςμθ απειλι για τιν ακεραιότθτα τισ Γιουγκοςλαβίασ ωσ 
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ομοςπονδίασ: φμφωνα με τιν εκδοχι τοφ Σίτο περί Μακεδονικοφ αλυτρωτιςμοφ, οι Μακεδόνεσ 

δεν είναι οφτε ζρβοι οφτε Βοφλγαροι, αλλά μζλθ ενόσ ξεχωριςτοφ ιςτορικοφ ζκνουσ, που 

φζρεται ότι δεν ζχει ακόμθ απελευκερωκεί, τουλάχιςτον ςτο ςφνολό του. ε απάντθςθ ςτισ 

επιδιϊξεισ τοφ Σίτο, θ επίςθμθ κζςθ τισ Βουλγαρίασ ωσ προσ τιν εκνοτικι καταγωγι τϊν 

Μακεδόνων ιταν μάλλον ανακόλουκθ, κυμαινόμενθ ςε αξιοςθμείωτο βακμό κάκε λίγα χρόνια, 

κατ' εκάςτοτε περιςταςιακι ευκυγράμμιςι τθσ με τίσ  διπλωματικζσ ταλαντϊςεισ ςτισ οβιετο-

Γιουγκοςλαβικζσ ςχζςεισ (Kofos, 1964): (6)    

 

  “ ε λιγότερο από είκοςι χρόνια από τιν απελευκζρωςθ, οι Βοφλγαροι Κομμουνιςτζσ 

υιοκζτθςαν, πζντε φορζσ, απόψεισ που ιςαν εντελϊσ αντιφατικζσ για τό 

Μακεδονικό ηιτθμα. Ζτςι, τό 1944-1948 όχι μόνο παραιτικθκαν από τίσ εδαφικζσ 

τουσ διεκδικιςεισ ςχετικά με τιν Μακεδονία, προσ χάριν τϊν Γιουγκοςλάβων, αλλά 

επιπροςκζτωσ αποδζχτθκαν και τιν Γιουγκοςλαβικι κεωρία ότι οι λάβοι κάτοικοι 

τισ Μακεδονίασ εν όλω ιςαν «Μακεδόνεσ», ιτοι μια νζα εκνοτικι ομάδα.  

Μετά τιν ριξθ ςτισ ςχζςεισ Σίτο-Cominform—και ειδικά από τό 1948 ζωσ τό 

1954—οι Βοφλγαροι πζραςαν ςτθν επίκεςθ υποςτθρίηοντασ τιν δθμιουργία, υπό 

τιν αιγίδα τισ Βουλγαρίασ, ενόσ Μακεδονικοφ ομόςπονδου κράτουσ μζςα ςε μια 

Βαλκανικι Κομμουνιςτικι ςυνομοςπονδία. Με εκείνθ τιν επίςθμθ πρόταςθ, οι 

«Μακεδόνεσ» ζγιναν και πάλι Βοφλγαροι.  

Μόνο όταν θ νζα οβιετικι θγεςία κεϊρθςε ςκόπιμο να προςπακιςει να 

επαναφζρει τόν Σίτο πίςω ςτο Κομμουνιςτικό παραπζταςμα τό 1955, θ Βουλγαρία 

εγκατζλειψε τότε τοφσ προςχθματικοφσ ιςχυριςμοφσ τθσ ςχετικά με τιν Μακεδονία 

και ςυναίνεςε με τιν αναγνϊριςθ τισ φπαρξθσ εκνοτικών «Μακεδόνων» ακόμθ και 

εντόσ τισ Βουλγαρίασ.  

Αλλά αυτό ιταν μόνο μια βραχφβια υποχϊρθςθ, θ οποία διιρκεςε μόνο κατά 

τιν διάρκεια τισ νζασ οβιετο-Γιουγκοςλαβικισ επαναπροςζγγιςθσ. Σό 1958, εν 

μζςω ζντονθσ κριτικισ από ολόκλθρο τό οβιετικό μπλοκ κατά τϊν  Γιουγκοςλάβων 

«ρεβιηιονιςτϊν», οι Βοφλγαροι δεν ζχαςαν χρόνο για να διακθρφξουν *και πάλι+ τιν 

ανεξαρτθςία τουσ ςχετικά με τό Μακεδονικό ηιτθμα, να καλωςορίςουν τόν 

επανακακοριςμό τϊν «Μακεδόνων» ωσ «Βουλγάρων» και να καταργιςουν τιν 

κεωρία τισ «Μακεδονικισ εκνικότθτασ» *«Macedonian nationality»+.  

Μετζπειτα όμωσ, οι νζοι διεκνείσ προςανατολιςμοί τισ Μόςχασ επζφεραν μια 

νζα επαναςυμφιλίωςθ τισ όφιασ με τό Βελιγράδι. Κατά ςυνζπεια, θ όφια 

αναγκάςκθκε να εγκαταλείψθ ξανά τιν πολεμικι τθσ ςχετικά με τό Μακεδονικό 

ηιτθμα. Τπιρχαν ενδείξεισ ότι μετά τιν ςυνάντθςθ Σίτο-Ηίβκωφ ςτο Βελιγράδι τόν 

Λανουάριο τοφ 1962, οι Βοφλγαροι ίςωσ να ςκλιραιναν τότε τιν κζςθ τουσ ζναντι 

τϊν Γιουγκοςλαβικϊν απαιτιςεων *ωσ προσ τό Μακεδονικό+. Ωςτόςο, οι οβιετο-

Γιουγκοςλαβικζσ ςχζςεισ προφανϊσ δεν είχαν φκάςει ςε τζτοιο βακμό τελειότθτασ 

που να εξαναγκάςουν τοφσ Βοφλγαρουσ να καταςταλάξουν ςε μιά οριςτικι 

απόφαςθ περί τοφ εάν  «Μακεδόνεσ» πράγματι υφίςτανται εκτόσ τισ 

*Γιουγκοςλαβικισ+ «Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τισ Μακεδονίασ».”  

 

Εντοφτοισ, ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν Μεταπολεμικι εποχι, θ Βουλγαρία δεν ακολοφκθςε τό 

(Γιουγκοςλαβικό) υπόδειγμα τισ (αυκαίρετθσ) κεςμικισ χριςθσ τοφ ονόματοσ «Μακεδονία» ςτθν 
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περιοχι τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ» εντόσ τισ Βουλγαρικισ επικρατείασ: Θ Βουλγαρικι 

επαρχία Blagoevgrand διετιρθςε τό όνομά τθσ erga omnes για ζναν αιϊνα τϊρα. Ωςτόςο, θ 

Ελλάδα άρχιςε να χρθςιμοποιεί αυτό τό όνομα («Μακεδονία») επίςθμα μετά από πολλά χρόνια, 

τό 1988, μετονομάηοντασ τό «Τπουργείο Βορείου Ελλάδοσ» ςε «Υπουργείο Μακεδονίασ-

Θράκθσ», ωσ μια κακυςτερθμζνθ απάντθςθ τισ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ (42 χρόνια μετά τό 1946) 

ςτο τότε υνταγματικό όνομα τισ νότιασ περιοχισ τισ Γιουγκοςλαβίασ («Σοςιαλιςτικι 

Δθμοκρατία τισ Μακεδονίασ»).  

 

5. Διαβαλκανικι άτυπθ ςυμπαιγνία 1944-1987 
 

Μια ςθμαντικι πτυχι τοφ ονοματολογικοφ ηθτιματοσ τισ πΓΔΜ από τιν δεκαετία τοφ 1990 μζχρι 

ςιμερα, είναι ότι για 45 ςυνεχόμενα χρόνια (1946-1991) θ Βουλγαρία και θ Ελλάδα δεν είχαν 

εγείρει επίςθμα οποιοδιποτε κζμα (ςτα Θνωμζνα Ζκνθ κλπ.) όςον αφορά ςτθ κεςμικι ζνταξθ τισ 

λζξθσ «Μακεδονία» ςτο υνταγματικό όνομα τισ νότιασ περιοχισ τισ Γιουγκοςλαβίασ—κάκε 

χϊρα για δικοφσ τθσ διαφορετικοφσ λόγουσ, ιτοι: 

  

• Βουλγαρία. Θ εν γζνει (άν και κυμαινομζνθ) ςιωπθρά ςυναίνεςθ τισ Βουλγαρίασ με τιν 

πολιτικι τοφ Σίτο ςχετικά με τιν ζνταξθ τισ λζξθσ «Μακεδονία» ςτο υνταγματικό όνομα 

τισ νότιασ Γιουγκοςλαβίασ μετά τόν Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, μπορεί να αποδοκεί εν μζρει 

ςτθν Κομμουνιςτικι αλλθλεγγφθ και εν μζρει (αν όχι κυρίωσ) ςτθ ςυμμαχία τισ Βουλγαρίασ 

με τόν Άξονα ςτον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο: Θ ςυντριπτικι ιττα τισ Γιουγκοςλαβίασ από τιν 

Γερμανία τό 1941, οφείλετο κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι θ Wehrmacht είχε τιν δυνατότθτα να 

ειςβάλει ςτθ Γιουγκοςλαβία από όλα τά μζτωπά τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και τϊν 

γιουγκοςλαβικϊν ςυνόρων με τιν Ρουμανία και τιν Βουλγαρία, λόγω τισ τότε ςυμμαχίασ 

αυτϊν τϊν δφο χωρϊν με τόν Άξονα. Κατά ςυνζπεια, ςτθ Μεταπολεμικι περίοδο, θ 

Βουλγαρία δεν είχε οφτε τό θκικό ανάςτθμα οφτε τιν γεωπολιτικι βαρφτθτα για να 

αντιμετωπίςει τόν ςτρατάρχθ Σίτο—διαπρεπι ςτρατιωτικό θγζτθ τϊν υμμάχων και εκνικό 

θγζτθ με παγκόςμια απιχθςθ—ειδικά μάλιςτα όςον αφορά ςε (εςωτερικά) κζματα εμπί-

πτοντα ςτθν ομοςπονδιακι δικαιοδοςία και ςτθν εκνικι κυριαρχία τισ Γιουγκοςλαβίασ.   

 

•  Ελλάδα. Αντικζτωσ, θ Ελλάδα, ζχοντασ πολεμιςει ςκλθρά παρά τϊ πλευρϊ τϊν υμμάχων, 

είχε και τό θκικό ανάςτθμα και τό γεωπολιτικό βάροσ τότε, μετά τόν Βϋ Παγκόςμιο 

Πόλεμο, για να εγείρει επίςθμα κζμα όςον αφορά ςτο όνομα τοφ νοτίου ομοςπόνδου 

κράτουσ τισ Γιουγκοςλαβίασ. Εντοφτοισ, θ Ελλάδα επζλεξε τότε (και ζκτοτε μζχρι τό 1987) 

να ςυμμετάςχει και αυτι ςτθ «διαβαλκανικι» ςιωπθρά ςυναίνεςθ με τόν Σίτο επ' αυτοφ 

τοφ (ονοματολογικοφ) κζματοσ, λόγω ςτρατθγικϊν υςτεροβουλιϊν: Κατά τιν διάρκεια τοφ 

Ελλθνικοφ Εμφυλίου Πολζμου (1944-1949), αυτό που για τό τότε αντικομμουνιςτικό 

κακεςτϊσ τισ Ελλάδασ είχε κρίςιμθ ςτρατιωτικι ςθμαςία—και κατά ςυνζπεια αποτελοφςε 

ηιτθμα διπλωματικισ εςτίαςθσ—ιταν θ άςκθςθ διπλωματικισ πίεςθσ ςτον Σίτο για να 

κλείςει τά Ελλθνο-Γιουγκοςλαβικά ςφνορα ςε βάροσ τϊν αριςτερϊν ελλθνικϊν αντάρτικων 

δυνάμεων. τθ ςυνζχεια, ςε γεωςτρατθγικό πλαίςιο πεικαρχίασ τοφ Ψυχροφ Πολζμου, θ 

Ελλάδα (ωσ μζλοσ τοφ ΝΑΣΟ) δεν ζκιξε κανζνα ςθμαντικό κζμα κατά τισ αδζςμευτθσ 

Γιουγκοςλαβίασ, επειδι θ επικράτειά τθσ εκεωρείτο από τό ΝΑΣΟ ωσ μεςολαβοφςα 
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περιοχι (μθ-οβιετικι μθ-Νατοϊκι «buffer country») κατά τοφ οβιετικοφ επεκτατιςμοφ. 

Επιπλζον, ςε όλθ τιν διάρκεια τοφ Ψυχροφ Πολζμου, εκνικοί λόγοι παρϊκθςαν τιν 

Ελλάδα να ςυνεναίςει ατφπωσ με τιν Γιουγκοςλαβία ωσ προσ τό όνομα τοφ νοτίου 

ομοςπόνδου κράτουσ τισ τελευταίασ, τουλάχιςτον ςτον βακμό που αυτό τό όνομα είχε ωσ 

ςτόχο να αντιςτακμίςει τόν Βουλγαρικό αλυτρωτιςμό, ο οποίοσ εκεωρείτο παραδοςιακά 

από τίσ Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ωσ πρωταρχικό ηιτθμα Εκνικισ Αςφαλείασ. 

Μεταφορικά, υπό τό Ελλθνικό πρίςμα, τό κζμα τισ ονομαςίασ τισ «... Δθμοκρατίασ τισ 

Μακεδονίασ» ιταν κατά κάποιο τρόπο ζνα χριςιμο «τηίνι», τό οποίο ο Σίτο τό κρατοφςε 

με αςφάλεια μζςα ςτο μπουκάλι (ςτθ Γιουγκοςλαβικι ομοςπονδία).  

 

Ενδεικτικά, ςτο διπλωματικό προςκινιο τό 2010 προεβλικθ αλυςιτελϊσ θ ιδζα να επανατεκεί 

αυτό τό τηίνι («... Δθμοκρατία τισ Μακεδονίασ») μζςα ςε ζνα παρόμοιο (αν και αρκετά 

μικρότερο) μπουκάλι: Ειδικότερα, αυτι ιδζα υποτίκεται ότι κα μποροφςε ίςωσ να υλοποιθκεί δια 

μιασ ςυνταγματικισ αναδιάρκρωςθσ τισ πΓΔΜ προσ πολιτειακι μετάλλαξι τθσ ςε μια 

ομοςπονδιακι δθμοκρατία με 3-4 θμιαυτόνομεσ περιφζρειεσ, μία από τίσ οποίεσ κα ονομάηεται 

«... Δθμοκρατία τισ Μακεδονίασ». Προφανϊσ επομζνωσ, τουλάχιςτον ςε κάποιο βακμό, αυτι θ 

μάλλον αναχρονιςτικι ιδζα προτείνει ουςιαςτικά επιςτροφι ςτο status quo ante (1946-1991), 

κατά τό οποίο θ ονομαςία «... θ Δθμοκρατία τισ Μακεδονίασ» αποδόκθκε ςε μια αυτόνομθ 

ομόςπονδθ επικράτεια και όχι ςε ζνα ανεξάρτθτο κράτοσ.  

 

Εν πάςθ περιπτϊςει, τό ιςτορικό γεγονόσ είναι ότι ο λαόσ αυτισ τισ περιοχισ (πΓΔΜ) 

αυτοπροςδιορίηετο επί πολλζσ δεκαετίεσ, επί ςχεδόν μιςό αιϊνα, ωσ πολίτεσ τισ «Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ τισ Μακεδονίασ» (1946-1963) και ςτθ ςυνζχεια τισ «οςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ 

τισ Μακεδονίασ» (1963-1991). Εν ολίγοισ, αυτοπροςδιορίηοντο οφτωσ, ωσ πολίτεσ μιασ 

ομοςπόνδου επικρατείασ τισ Γιουγκοςλαβίασ, επί μιςό αιϊνα νομίμωσ (ςφμφωνα με τό διεκνζσ 

δίκαιο) και αδιαμφιςβθτιτωσ (λόγω τισ ατφπου ςυναινζςεωσ τόςο τισ Βουλγαρίασ όςο και τισ 

Ελλάδασ με τίσ υνταγματικζσ διατάξεισ τοφ Σίτο επί αυτοφ τοφ κζματοσ), ενϊ θ Ελλάδα κακθφδε 

τον εν πολλοίσ «αφάςιο» φπνο τοφ διπλωματικϊσ (ψυχροπολεμικϊσ) «παράλυτου» επί τοφ 

κζματοσ, λόγω τισ εξαναγκαςτικισ πεικαρχίασ τοφ Ψυχροφ Πολζμου αλλά και λόγω ςτρατθγικϊν 

αντιλιψεων τοφ ελλθνικοφ πολιτικοφ και ςτρατιωτικοφ τθσ κατεςτθμζνου ωσ προσ τόν 

υποτικζμενο Βουλγαρικό αλυτρωτιςμό—ιτοι ζμμονεσ (βουλγαροφοβικζσ) αντιλιψεισ(7) που 

ιςαν αντίκετεσ με τό αντικειμενικά γεγονότα που κατεδείκνυαν ότι ο Σίτο, και όχι οι Βοφλγαροι, 

ιταν ο «ηογκλζρ» τοφ Μακεδονικοφ αλυτρωτιςμοφ ςτον Ψυχρό Πόλεμο. 

 

6. Τό Λάκοσ τισ Ελλάδοσ 
 

Οι Ζλλθνεσ δεν ςυνειδθτοποίθςαν ότι οι Βοφλγαροι ιςαν οι φυςικοί τουσ ςφμμαχοι ςτο 

Μακεδονικό ηιτθμα: Θ γλωςςικι κλθρονομιά τισ Βουλγαρίασ και θ ιςτορικι κλθρονομιά τισ 

Ελλάδοσ ιςαν τά δφο κεμελιϊδθ δομικά ςτοιχεία που ο Σίτο πάςχιηε τότε να υφαρπάςει 

πολιτικϊσ—ιτοι μονομερϊσ διά Συνταγματικών διατάξεων τισ Γιουγκοςλαβίασ, και όχι 

πολυμερϊσ διά διεκνών ςυνκθκών—και να τά οικειοποιθκεί πολιτιςμικϊσ. Ειδικότερα ο Σίτο 

επεδίωκε να ςτοιχειοκετιςει εντζχνωσ και να κακιερϊςει διεκνϊσ τιν φπαρξθ Μακεδονικισ 

γλώςςασ (Macedonian language) και Μακεδονικισ εκνικότθτοσ (Macedonian nationality),(8) τιν 
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πρϊτθ ςε βάροσ τισ Βουλγαρίασ και τιν δεφτερθ ςε βάροσ τόςον τισ Ελλάδοσ όςον και τισ 

Βουλγαρίασ, ςτο πλαίςιο τισ αλυτρωτικισ πολιτικισ τισ Γιουγκοςλαβίασ ςχετικά με τό υπ' αυτοφ 

επιτθδείωσ αναμοχλευόμενο Μακεδονικό ηιτθμα. Απεναντίασ μάλιςτα, παρά τίσ κατάφωρεσ 

μθχανεφςεισ τοφ Σίτο, θ Ελλάδα τό μόνο που ζβλεπε κατά τιν διάρκεια τοφ Ψυχροφ Πολζμου 

ιταν θ (υποτίκεται) ανάγκθ να καλλιεργεί άριςτεσ ςχζςεισ, κατά τό δυνατόν, με τιν 

Γιουγκοςλαβία. Παράλλθλα θ Ελλάδα, αντί να βλζπει τό προφανζσ (τθν φυςικι τθσ ςυμμαχία με 

τιν Βουλγαρία όςον αφορά ςτισ Σιτοϊκζσ μθχανεφςεισ), υπζβλεπε τιν Βουλγαρία με δομικι ι και 

εμμονικι καχυποψία: Θ Βουλγαρία ευρίςκετο ςτθν άλλθ πλευρά τοφ ιδθροφ Παραπετάςματοσ. 

Κι ζτςι οι Ζλλθνεσ ςυνζχιηαν να κοιμοφνται. 
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ΤΠΟΘΜΕΛΩΕΛ 

 
(1)  Ο όροσ «γεωγραφικι Μακεδονία» ιταν ανφπαρκτοσ μζχρι τιν υνκικθ τοφ Βουκουρεςτίου 

(1913), ι και μετζπειτα μζχρι τό τζλοσ τοφ Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου. Επομζνωσ δεν μπορεί να 

λεχκεί ευλόγωσ ότι «διαμελίςκθκε» (ι «διαμοιράςκθκε») κάτι τό οποίο δεν υφίςτατο τότε 

(1913), οφτε καν ωσ ζννοια, τουλάχιςτον ςε επίπεδο διεκνοφσ δικαίου, ιτοι ρθτϊσ ςε κείμενα 

Διεκνϊν υνκθκϊν, και δθ υνκθκϊν Ειρινθσ. 

 υγκεκριμζνα, ςτθ υνκικθ Ειρινθσ τοφ Βουκουρεςτίου (10 Αυγοφςτου 1913) δεν 

υπάρχει πουκενά οφτε ο όροσ «γεωγραφικι Μακεδονία» οφτε κάν θ λζξθ (ςχζτθ) 

«Μακεδονία» ι παράγωγά τθσ. ε εκείνθ τιν υνκικθ, τά νζα ερβο-Βουλγαρικά και Ελλθνο-

Βουλγαρικά ςφνορα ορίηονται βάςει γεωγραφικϊν τοπονυμίων (ορζων, κοιλάδων κ.ο.κ.) και 

μόνον, επί λζξει ωσ εξισ (άρκρα ΛΛΛ και V τισ υνκικθσ): 

 

   « ARTICLE III. Between the Kingdom of Bulgaria and the Kingdom of Serbia, the 

frontier will follow conformably with the procès-verbal drawn up by the respective 

military delegates and annexed to the Protocol No. 9 of the 25th of July (August 

7th), 1913, of the Conference of Bucharest, the following line : The frontier line will 

start from the old frontier from the summit of Patarica, will follow the old Turco-

Bulgarian frontier and the line of the watershed between the Vardar and the 

Strouma, with the exception of the upper valley of the Stroumitza, which will 

remain on Serbian territory ; it will terminate at the Belasica Mountain, where it 

will bend back to the Graeco-Bulgarian frontier. A detailed description of this 

frontier and its indication on the map 1/200.000 of the Austrian General Staff are 

annexed to the present article. 

 [...] 

 ARTICLE V. Between the Kingdom of Greece and the Kingdom of Bulgaria the 

frontier will follow conformably with the procès-verbal drawn up by the respective 

military Delegates and annexed to the Protocol No. 9 of the 25th of July (August 

7th), 1913, of the Conference of Bucharest, the following line : The frontier line 

shall start from the new Serbo-Bulgarian frontier on the summit of Belagica 

planina, to terminate at the mouth of the Mesta on the Aegean Sea. Between these 

two extreme points, the frontier line will follow the tracing indicated on the map 

1/200.000 of the Austrian General Staff and according to the description annexed 

to the present article.» 
 

Δθλαδι δια τισ υνκικθσ Ειρινθσ τοφ Βουκουρεςτίου, οι Βαλκάνιοι φμμαχοι (Βουλγαρία, 

Ελλάδα, ερβία) διεμοίραςαν μεταξφ τουσ τά ςυγκεκριμζνα και ρθτώσ προςδιοριηόμενα 

εδάφθ που απελευκζρωςαν από τον Οκωμανικό ηυγό (και όχι κάποια ανφπαρκτθ ι αςαφώσ 

ςκιαγραφουμζνθ «γεωγραφικι Μακεδονία»). Εκείνα τά απελευκερωκζντα εδάφθ, κάποιοι 

ςυγγραφείσ άρχιςαν εκ τών υςτζρων (ex post), ιτοι από τό 1918 και μετζπειτα, να τά 

χαρακτθρίηουν ωσ ςυναπαρτίηοντα τιν από τό 1918 και ζκτοτε βιβλιογραφουμζνθ 

«γεωγραφικι Μακεδονία». 

τθν παροφςα μονογραφία επομζνωσ, οι όροι διαμελίςκθκε και γεωγραφική Μακεδονία, 

τίκενται εντόσ ειςαγωγικϊν, υποδθλοφντων ότι θ κατά κόρον χριςθ αυτϊν τϊν όρων ςτο 
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διαδίκτυο (και τά ςυναφι) ςιμερα είναι νομικϊσ αβάςιμθ και λογικϊσ αυκαίρετθ (ιδζ και 

Τπος. 3 παρακάτω).  

 
(2)  Θ ςυνολικι ζκταςθ τισ κατά τά ωσ άνω (Τπος. 1) «γεωγραφικισ Μακεδονίασ ανζρχεται 

ςυνολικά ςε 66.857 km2, επί μζρουσ ωσ εξισ: 34.556 km2 (51,39%) εντόσ τισ Ελλθνικισ 

Επικρατείασ, 6.788 km2 (10,15%) εντόσ τισ Βουλγαρικισ Επικρατείασ, και 25.713 km2 (38,46%) 

που ςυναποτελοφν τιν εδαφικι ζκταςθ τισ fYROM.  

 
(3)  Πζραν τϊν αναφερκζντων παραπάνω (Τπος. 1) όςον αφορά ςτθν υνκικθ Ειρινθσ τοφ 

Βουκουρεςτίου (1913), θ λζξθ «Μακεδονία» ι παράγωγά τθσ δεν αναφζρονται πουκενά, οφτε 

μία φορά, ςε όλεσ τίσ άλλεσ προθγθκείςεσ ςυναφείσ διεκνείσ υνκικεσ, όπωσ εκείνεσ τοφσ 

Λονδίνου τιν 13/3/1871, τοφ αν τζφανο τιν 3/3/1878, τοφ Βερολίνου τιν 13/7/1878 και τοφ 

Λονδίνου τιν 17/5/1913. 

 
(4)  Shea, John, 1997. Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation 

(McFarland & Co.: NC, USA ), ς. 13. 

 
(5)  Rusinow, Dennison I., 1968. “The «Macedonian Question» Never Dies: The San Stefano Trauma 

Again—or When is a Macedonian Bulgarian?”, American Universities Field Stuff, Inc (AUFS), 

(Southeast Europe Series) τ. 15.3 (Yugoslavia), ς. 9. (CIA document, declassified and approved 

for release 9/11/2012). 

 
(6)  Kofos, Evangelos, 1964. Nationalism and Communism in Macedonia (Institute of Balkan 

Studies: Thessaloniki, Greece), κεφ. II. 

 
(7)  Ελλθνικζσ αντιλιψεισ ωσ προσ τόν (υποτικζμενο) Βουλγαρικό αλυτρωτιςμό κατά τιν διάρκεια 

τοφ Ψυχροφ Πολζμου, παρζλυςαν όχι μόνο τιν εξωτερικι πολιτικι τισ Ελλάδοσ ωσ προσ τόν 

(πραγματικό) Μακεδονικό αλυτρωτιςμό τοφ Τίτο κακ' όλθ τιν διάρκεια τισ Ψυχροπολεμικισ 

περιόδου (1946-1991), αλλά και τιν εκνικι άμυνα τισ Ελλάδοσ κατά τιν διάρκεια τοφ 

(πραγματικοφ) Ζλλθνο-Σουρκικοφ πολζμου ςτθν Κφπρο τό 1974: Οι Ζλλθνεσ δεν απετόλμθςαν 

να κλιμακϊςουν τίσ ςτρατιωτικζσ τουσ αντιδράςεισ ζναντι τισ Σουρκικισ ειςβολισ ςτθν Κφπρο 

(20 Λουλίου - 17 Αυγοφςτου 1974), διότι τότε  θ θγεςία τουσ κατεβλικθ (διανοθτικά και 

ψυχολογικά) από αυτό που κεωροφςε ωσ επικείμενθ ι πολφ πικανι Βουλγαρικι ειςβολι ςτθν 

Ελλθνικι Μακεδονία ι και τιν Κράκθ ςε περίπτωςθ Ελλθνο-Σουρκικοφ πολζμου. Μποροφμε 

όμωσ να υποςτθρίξουμε, ευλόγωσ ςιμερα, ότι όλεσ εκείνεσ οι βουλγαροφοβικζσ αντιλιψεισ 

ςτθν Ελλάδα ιςαν μάλλον εμμονικζσ, αφοφ μεταξφ άλλων δεν εδράηοντο επί τεκμθριωμζνων 

ενδείξεων (π.χ. μαηικι ςυγκζντρωςθ Βουλγαρικϊν ςτρατευμάτων ςτα ςφνορα), ιτοι επί 

πραγματικών αποδεικτικϊν ςτοιχείων κατά τιν διάρκεια τοφ Ψυχροφ Πολζμου και ζκτοτε. 
 

(8) Τπό τό πρίςμα τισ υνκικθσ τοφ Βουκουρεςτίου (1913), που ωσ Συνκικθ Ειρινθσ ζχει 

εξεχόντωσ βαρφνουςα ςθμαςία, αφοφ αποτελεί τελικι ζκβαςθ πολζμου, και μάλιςτα μείηονοσ 

(διαβαλκανικοφ) πολζμου, οι μεκοδεφςεισ τοφ Σίτο για τιν διεκνι αναγνϊριςθ τισ 

«Μακεδονικισ γλώςςθσ» (Macedonian language) και τισ «Μακεδονικισ εκνικότθτοσ» 

(Macedonian nationality), ι ακόμθ και τισ «γεωγραφικισ Μακεδονίασ» (Τπος. 1), δεν 

https://books.google.gr/books?id=8TPECwAAQBAJ&pg=PA364&lpg=PA364&dq=us+congress+subcommittee,+macedonia&source=bl&ots=lsvjSDfQ9k&sig=o-oLSc1DsAL59KsXoU8xDwMpIxk&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiUm_rhl9nXAhVLKsAKHSUgCocQ6AEILTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=8TPECwAAQBAJ&pg=PA364&lpg=PA364&dq=us+congress+subcommittee,+macedonia&source=bl&ots=lsvjSDfQ9k&sig=o-oLSc1DsAL59KsXoU8xDwMpIxk&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiUm_rhl9nXAhVLKsAKHSUgCocQ6AEILTAB#v=onepage&q=us%20congress%20subcommitt
https://books.google.gr/books?id=8TPECwAAQBAJ&pg=PA364&lpg=PA364&dq=us+congress+subcommittee,+macedonia&source=bl&ots=lsvjSDfQ9k&sig=o-oLSc1DsAL59KsXoU8xDwMpIxk&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiUm_rhl9nXAhVLKsAKHSUgCocQ6AEILTAB#v=onepage&q&f=false
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000400240004-0.pdf
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επρόκειτο να ζχουν κετικι τελικι ζκβαςθ—και δεν είχαν—εάν δεν προςδιορίηοντο ρθτϊσ ςε 

όρουσ μιασ νζασ διεκνοφσ Συνκικθσ, θ οποία κα τροποποιοφςε τιν Συνκικθ Ειρινθσ τοφ 

Βουκουρεςτίου (1913).  

Μια τζτοια νζα Συνκικθ όμωσ κα ιταν ζγκυρθ μόνον εάν ςυνυπεγράφετο, όχι μόνον από 

τίσ οι δφο χϊρεσ (Ελλάδα και Βουλγαρία) που ςχετίηονται άμεςα με τό (Σιτοϊκό) «Μακεδονικό 

Ηιτθμα», αλλά και από όλεσ τίσ άλλεσ (5) χϊρεσ που ςυνυπζγραψαν τιν Συνκικθ Ειρινθσ τοφ 

Βουκουρεςτίου (Βουλγαρία, Ελλάδα, Μαυροβοφνιο, Ρουμανία, ερβία,). Tζτοια δε νζα 

Συνκικθ ουδζποτε ςυνετάχκθ και ουδζποτε ςυνυπεγράφθ, τουλάχιςτον μζχρι τό 2018. 

Δθλαδι, ςε πλαίςιο διεκνοφσ δικαίου, ο Σίτο απζτυχε πλιρωσ ςτισ επιδιϊξεισ του: 

Απεβίωςε χωρίσ να ζχει υπογραφεί μια τζτοια νζα Συνκικθ, μετά δε τόν κάνατό του θ 

Γιουγκοςλαβία διαλφκθκε (δια εςωτερικών πολζμων), επίςθσ χωρίσ να ζχει υπογραφεί τζτοια 

νζα Συνκικθ. Επί πλζον, δεκαετίεσ μετζπειτα, τό νότιο υπόλειμμα τισ πρϊθν Γιουγοςλαβίασ 

ςυνεχίηει να παραπαίει, ι και να απειλείται με διάλυςθ, όςον αφορά ςτισ δφο κεμελιϊδεισ 

ςυνιςτϊςεσ τισ εκνικισ ταυτότθτασ (national identity), ιτοι γλώςςα (language) και 

εκνικότθτα (nationality), αφοφ μζχρι ςιμερα δεν ζχει υπογραφεί τζτοια νζα Συνκικθ.  

 

ε αυτό τό πλαίςιο, κακίςταται αμζςωσ κατανοθτι θ νομικι, πολιτικι και οικονομικι 

βάςθ τισ βαρφνουςασ διακιρυξθσ, ςτισ 24 Λανουαρίου 1994, τοφ τότε Πρωκυπουργοφ τισ 

Ελλάδοσ Ανδρζα Παπανδρζου, από τοφ βιματοσ τισ Βουλισ τϊν Ελλινων (Ζκκ. 3), περί τισ  

ςθμαςίασ  που  ζχει  για  τά  «κόπια»  θ  αναγνϊριςι  τουσ  από  τιν  Ελλάδα,  και  περί  τισ  ματαιό-  

Έκθ. 3:  Ο Ανδρέας Παπανδρέοσ στο βήμα τής Βοσλής τών Ελλήνων (27/1/1994)  

(Rusinow, ibid. p. 5). 

https://www.youtube.com/watch?v=3GV4ZtmXWmI
https://www.youtube.com/watch?v=3GV4ZtmXWmI
https://www.youtube.com/watch?v=3GV4ZtmXWmI


Μακεδονία 1946-1987: Γιατί θ Ελλάδα αποκοιμικθκε. John D. Pappas 
 

p. 14 / 14 

τθτασ τϊν προςπακειϊν τουσ να υπερκεράςουν τιν Ελλάδα, ςυλλζγοντασ (ωσ υποκατάςτατο 

τισ μθ-αναγνϊριςισ τουσ από τιν Ελλάδα) πλείςτεσ όςεσ αναγνωρίςεισ από τρίτεσ χϊρεσ:  

 
  “ Όποιοσ γνωρίηει τιν γεωγραφία και τιν ιςτορία τισ περιοχισ 

αντιλαμβάνεται τιν μοναδικι ςθμαςία που ζχει για τά 

κόπια θ ςχζςθ τουσ με τιν Ελλάδα, και άρα θ αναγνώριςι 

τουσ από αυτιν. Σά κόπια δεν μποροφν να επιηιςουν 

οικονομικά χωρίσ τιν Ελλάδα, εάν δεν τό κζλει θ Ελλάδα, 

όςεσ αναγνωρίςεισ και άν υπάρξουν.” 

 
Πράγματι δθλαδι, αυτόσ που τελικά δικαιϊκθκε ιταν μάλλον ο Ανδρζασ Παπανδρζου παρά ο 

Τίτο, αφοφ 23 χρόνια μετά από εκείνθ τιν διλωςθ, κατά τό 2017, θ fYROM αποτελοφςε ζνα 

πολιτειακό μόρφωμα ςτα πρόκυρα τισ διαλφςεϊσ του, παρά τίσ 140 «διεκνείσ αναγνωρίςεισ»  

που οι πολιτικοί ταγοί τθσ επαίροντο (ματαίωσ) ότι ζχουν επιτφχει. Σό τί επιςυνζβθ βζβαια 

κατά τό επόμενο ζτοσ (2018) είναι ζνα άλλο κζμα επζκεινα τισ παροφςθσ μονογραφίασ. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Γλϊςςα τοφ κειμζνου 

Θ γλϊςςα τοφ κειμζνου ςε αυτιν τιν μετάφραςθ, από τό πρωτότυπο ςτθν Αγγλικι, 

ακολουκεί τοφσ εννζα (9) κανόνεσ που προςδιορίηονται ςτθ μονογραφία με τίτλο 

«Περί Παιδείασ Παρακατακικθ Ιωάννου Καποδίςτρια»  (ςς. 46-47), εδϊ: 

https://www.academia.edu/36536290/The_Kapodistrian_Legacy_on_Education 
 

 

 

Video clip (Ανδρζασ Παπανδρζου) 

Σο βίντεο τισ εξαγγελίασ τοφ Ανδρζα Παπανδρζου ςτθ Βουλι τϊν Ελλινων (24-1-1994) 

 περί αναγνωρίςεωσ τοφ ονόματοσ τισ fYROM ωσ «Μακεδονία» από τρίτεσ χϊρεσ εδϊ: 

https://www.youtube.com/watch?v=3GV4ZtmXWmI 
 

 

 

Αγγλικι ζκδοςθ 

Σο παρόν άρκρο ςτθν Αγγλικι («Macedonia 1946-1987: Why Greece overslept») εδϊ: 

https://www.academia.edu/36862897/Macedonia_1946-1987_Why_Greece_overslept 
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http://www.istorikathemata.com/2018/06/macedonia-1946-1987-why-greece-overslept.html
https://www.academia.edu/36862897/Macedonia_1946-1987_Why_Greece_overslept
http://www.istorikathemata.com/2018/06/macedonia-1946-1987-why-greece-overslept.html
https://www.academia.edu/36536290/The_Kapodistrian_Legacy_on_Education
https://www.youtube.com/watch?v=3GV4ZtmXWmI
https://www.academia.edu/36862897/Macedonia_1946-1987_Why_Greece_overslept

