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 Θέµα 4: Περιφερειακές Συγκρούσεις 
 
 Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης 
 

 
 

 
 
Προσέγγιση µε βάση τα γεγονότα 
 
Μακεδονία1 – Μια χώρα µε αβέβαιο µέλλον; 
 
του:  Edmund Ohlendorf 
 
 
Προκαταρκτικές σκέψεις  
 
Για να είναι κανείς σε θέση να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση για το µέλλον της Μακεδονίας, είναι πρώτα 
απαραίτητο να διευκρινιστούν µια σειρά από έννοιες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια 
για την αξιολόγηση ορισµένων πτυχών αυτού του µέλλοντος.  
 
 
1.  Εθνική επικράτεια  
 
Όταν στην αρχή του 20ού αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε βαθµιαία κάτω από την πίεση των 
ευρωπαϊκών µεγάλων δυνάµεων και των  εθνικών εξεγέρσεων στα Βαλκάνια, τρεις λαοί, οι Σέρβοι στο 
βορρά, οι Βούλγαροι στην ανατολή και οι Έλληνες στο νότο, συγκρούσθηκαν για το έδαφος της σηµερινής 
Μακεδονίας. Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο η περιοχή πέρασε στο νεοϊδρυθέν τότε βασίλειο της 
Γιουγκοσλαβίας, στο οποίο ειδικά οι Σέρβοι είχαν τον κύριο λόγο.Κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου 
Παγκόσµιου Πολέµου το µακεδονικό έδαφος περιήλθε υπό βουλγαρική κυρίως κατοχή µεταξύ του 1941 και 
του 1944, ενώ στη συνέχεια το 1945 έγινε µια από τις ιδρυτικές ∆ηµοκρατίες του πολυφυλετικού κράτους 
της Γιουγκοσλαβίας υπό την ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, µε τον Tito ως αρχηγό του κράτους. 
(TF 402/2)  
 
Χρόνο µε το χρόνο µετά το θάνατό του το 1980, οι σχέσεις µεταξύ των γιουγκοσλαβικών λαών εντείνονταν 
όλο και περισσότερο, έως ότου το 1989  –σε συνάρτηση µε τη γενικότερη κρίση του Κοµµουνισµού– 
διερράγη η ενότητα της Γιουγκοσλαβίας ως οµοσπονδιακού κράτους και το 1991 οι µεµονωµένες 
∆ηµοκρατίες ανακήρυξαν τους εαυτούς τους ως κυρίαρχα κράτη.  
 
 
2.  Εθνικά σύνορα και επίσηµο όνοµα   
 
Στο Βορρά, η Μακεδονία συνορεύει µε το Κόσοβο και τη Σερβία. Το 2005 ήταν ακόµα ασαφές εάν το 
Κόσοβο θα παρέµενε τµήµα της Σερβίας ή θα γινόταν ένα νέο ανεξάρτητο βαλκανικό κράτος. Στην 
Ανατολή, η Μακεδονία έχει σύνορα µε τη Βουλγαρία, η γραµµή των οποίων δεν αµφισβητείται πλέον 
σοβαρά από τους Βουλγάρους. Μια παρόµοια κατάσταση υπάρχει στο Νότο µε τη γειτονική Ελλάδα.  
 
Ωστόσο, στη δεκαετία του '90 οι Έλληνες αντιτέθηκαν έντονα στην επιλογή του ονόµατος «Μακεδονία» για 
το νέο κράτος, θεωρώντας ότι αποκλειστικά και µόνο η επαρχία µε το όνοµα Μακεδονία στη βόρεια Ελλάδα 
έχει το δικαίωµα να συνεχίζει την παράδοση της αρχαίας Μακεδονίας και όχι σλαβικά ή άλλα φύλα που 
µετανάστευσαν στην περιοχή τον 6ο αιώνα. Για το λόγο αυτό, η Μακεδονία, στην Ελλάδα µόνο, κλήθηκε 
ΠΓ∆Μ (Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας).  
 
Ο φόβος ότι, µε βάση το όνοµα της χώρας, η σηµερινή Μακεδονία θα µπορούσε να θεωρήσει ότι έχει 
εδαφικά δικαιώµατα τα οποία εκτείνονται µέχρι το Αιγαίο, φαίνεται πολύ υπερβολικός υπό τις σηµερινές 
συνθήκες στην ΕΕ.  

                                                 
1 Ως «Μακεδονία» στο πρωτότυπο αναφέρεται η ΠΓ∆Μ. 
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Στη ∆ύση, η Μακεδονία έχει κοινά σύνορα µε την Αλβανία, µια χώρα τα σύνορα της οποίας χαράχθηκαν 
κυρίως κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, µε µικρές µόνο αλλαγές κατά τη διάρκεια του 
∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου. Ο βαθµός στον οποίο τα σύνορα αυτά θα διατηρηθούν εξαρτάται κατά το 
µεγαλύτερο µέρος από τις µελλοντικές εξελίξεις στη Μακεδονία. (TF 402/3)  
 
 
3. Λαός/Έθνος/Εθνικότητα 
 
Στην πολιτική θεωρία, εκτός από µια καθορισµένη περιοχή (1) µε σταθερά σύνορα (2), κάθε κράτος έχει 
επίσης ένα λαό (3). Εξετάζοντας το θέµα επιφανειακά, ο λαός αυτός είναι ο πληθυσµός που ζει στην περιοχή 
που αποτελεί το κράτος. Εντούτοις, πολλά εξαρτώνται από το εάν αυτός ο πληθυσµός αποτελείται από έναν, 
δύο ή ακόµα και περισσότερους λαούς. Οι λαοί µοιράζονται κοινή καταγωγή, γλώσσα, ιστορία και έθιµα.  
 
Τα έθνη αυτο-προσδιορίζονται βάσει κοινών ιδανικών, όπως για παράδειγµα το γαλλικό έθνος 
δηµιουργήθηκε – και δηµιουργείται ακόµα – από τους λαούς που υιοθέτησαν (ή υιοθετούν) τα ιδανικά της 
Γαλλικής Επανάστασης: Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα. Στην έννοια της υπηκοότητας όπως την 
αντιλαµβάνονται οι Γάλλοι, οι δεσµοί αίµατος δεν διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο.  
 
Για παράδειγµα: Εφόσον ο πληθυσµός της Μεγάλης Βρετανίας µοιράζεται κοινά ιδανικά, Άγγλοι, 
Σκωτσέζοι, Ουαλοί και Ιρλανδοί της Βόρειας Ιρλανδίας, όλοι τους θα ορκιστούν υποταγή στο βρετανικό 
έθνος, αν και ανήκουν σε διαφορετικούς λαούς. Όµως στην αγγλική γλώσσα η έννοια του «έθνους» µπορεί 
να σηµαίνει δύο πράγµατα:  1) αντιπροσωπεύει το σύνολο των βρετανών πολιτών, δηλαδή ολόκληρο τον 
πληθυσµό της Μεγάλης Βρετανίας µαζί, ή 2) αντιπροσωπεύει µια οµάδα του πληθυσµού, σε µια από τις 
τρεις ιστορικές χώρες που αποτελούν τη Μεγάλη Βρετανία σήµερα, έτσι ώστε κανείς να µιλά επίσης για το 
αγγλικό έθνος, το ουαλικό έθνος και το σκωτσέζικο έθνος. Και µεταξύ εκείνων που έχουν τη βρετανική 
υπηκοότητα υπάρχουν επίσης Καθολικοί στη Βόρεια Ιρλανδία οι οποίοι ως µειονότητα θα προτιµούσαν το 
συντοµότερο να γίνουν µέλη ενός άλλου έθνους (να έχουν διαφορετική υπηκοότητα).  
 
Οι πολίτες της Γιουγκοσλαβίας µεταξύ του 1918 και του 1991 ήταν Σλοβένοι, Σέρβοι, Κροάτες, Βόσνιοι, 
Μαυροβούνιοι, Κοσοβάροι (εθνοτικά Αλβανοί) και Μακεδόνες, δηλαδή η Γιουγκοσλαβία  ήταν – ακριβώς 
όπως η Αυτοκρατορία των Habsbourg σε παλιότερες εποχές – ένα πολυ-εθνικό κράτος.  
 
Ακόµη και η σηµερινή Μακεδονία δεν έχει έναν εθνικά οµοιογενή λαό, αλλά περιλαµβάνει περίπου 64% 
Σλαβοµακεδόνες, 25% Αλβανούς, 4% Τούρκους, 3% Τσιγγάνους Roma και 4% Σέρβους, Βόσνιους και 
άλλους. ∆ηλαδή, η Μακεδονία αποτελείται από διαφορετικούς λαούς ή εθνικές οµάδες, οι οποίοι, ωστόσο, – 
σε αντίθεση µε τη Μεγάλη Βρετανία, ή την Ισπανία ή την Ελβετία, για παράδειγµα – δεν συνδέονται µε 
κοινά ιδανικά ή αξίες. (TF 402/2 και TF 402/3, πβ. 402)  
 
 
4. Εδαφική κυριαρχία/ κρατική εξουσία / εκτελεστική ισχύς 
 
Θεωρητικά µιλώντας, στο πλαίσιο ενός νοµικού συστήµατος (συντάγµατος), ένα κράτος που λειτουργεί 
πλήρως έχει δικαίωµα να ορίζει νόµους και διατάξεις και να φροντίζει για την εφαρµογή τους µέσα στα όρια 
του εδάφους του, ακόµη και µε χρήση βίας ή/και των όπλων, εάν παραστεί ανάγκη. Όταν ένα κράτος κατά 
την άσκηση της εξουσίας του – δηλαδή στις ενέργειές του µέσω των οργανωµένων µορφών εξουσίας του – 
είναι απαλλαγµένο από παρέµβασεις µέσα ή έξω από τα σύνορά του, τότε είναι πλήρως κυρίαρχο. 
 
Εντούτοις, η κυριαρχία πρέπει σήµερα να γίνεται αντιληπτή διαφορετικά από ό,τι σήµαινε στην εποχή των 
απόλυτων µοναρχών. Η άσκηση της κυριαρχικής εξουσίας σήµερα κατευθύνεται ουσιαστικά σε τρεις 
στόχους. Πρέπει:  
 
-  να εγγυάται την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, («κράτος ισχύος»)  
-  να δηµιουργεί µια δίκαιη κοινωνία  (κράτος θεµελιωµένο πάνω στην ισχύ του νόµου)  
-  να παράγει ευηµερία. (κράτος κοινωνικής πρόνοιας)  
 
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το κράτος πρέπει να παρέχει αντίστοιχους θεσµούς (διοικητικά 
όργανα), οι οποίοι ωφελούν το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών και δεν διάκεινται δυσανάλογα ευνοϊκά προς 
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συγκεκριµένες οµάδες ή άτοµα. Όταν επιτυγχάνει αυτό, ένα κράτος µπορεί να αναµένει την πίστη και 
αφοσίωση των πολιτών του, δηλαδή υποταγή και υποστήριξη.  
 
Σε ένα κράτος που λειτουργεί καλά η σχέση µεταξύ κράτους και κοινωνίας είναι σχέση στην οποία κάθε 
πλευρά ρυθµίζει και ελέγχει την άλλη. Η πολιτική θέληση των πολιτών µεταφέρεται µέσω των κοµµάτων 
και των οµάδων πίεσης στο κράτος, το οποίο στη συνέχεια έχει επιρροή επί των πολιτών του µέσω των 
νοµικών αρχών, της αστυνοµίας, των στρατιωτικών, οικονοµικών και κοινωνικών διοικητικών οργάνων.  
 
Οι τρόποι µε τους οποίους οι δύο πλευρές επηρεάζουν η µία την άλλη, τόσο από κάτω προς τα πάνω και από 
πάνω προς τα κάτω, πρέπει να ακολουθούν καθορισµένους κανόνες (νόµους) και να είναι ανοικτοί στο 
δηµόσιο έλεγχο µέσω ανεξάρτητων δικαστηρίων και ενός ελεύθερου Τύπου.  
 
 
Consideration of the question asked at the beginning - whether Macedonia faces an uncertain future - 
involves reflection on the following values: 
 
Χρήση των κριτηρίων αξιολόγησης  
 
Η εξέταση της ερώτησης που διατυπώθηκε στην αρχή - εάν η Μακεδονία αντιµετωπίζει αβέβαιο µέλλον - 
περιλαµβάνει την θεώρηση των ακόλουθων αξιών:  
 
-  ειρήνη  
-  δηµοκρατική συµµετοχή στην κυβερνητική διαδικασία  
-  δικαιοσύνη  
-  ευηµερία  
-  καταπολέµηση της ανοµίας ως αιτίας αναπαραγωγής της εγκληµατικότητας,   
 δοµές παράνοµης διακίνησης ανθρώπων και τροµοκρατίας 
-  η αξία ενός έθνους-κράτους  
-  ταυτότητα και αφοσίωση 
 
Αλλά περιλαµβάνει επίσης προσπάθειες επίλυσης υφιστάµενων προβληµάτων:  
 
-  αλληλεγγύη  
-  ενίσχυση και βοήθεια σε διάφορους τοµείς  
-  επίτευξη της ειρήνης µέσω της συµµετοχής σε µια κοινότητα που καθοδηγείται από το νόµο και την 

ευηµερία  
 
Τα άρθρα εφηµερίδων που παρέχονται στο τµήµα υλικού περιέχουν σχετικές πληροφορίες για όλα αυτά τα 
ζητήµατα. Εάν αυτά δεν δίνουν αρκετή λεπτοµέρεια, κανείς µπορεί να συµβουλεφθεί το ∆ιαδίκτυο, π.χ. τα 
προφίλ χωρών στο BBC NEWS. 
 
 
 
Πιθανά θέµατα για ανάθεση εργασιών στην τάξη 
 
1.  Από ποιες απόψεις το έδαφος της Μακεδονίας, στην παρούσα µορφή της, βρίσκεται σε κίνδυνο; (TF 

402/3)  
 
2.  Η Μακεδονία κατοικείται από ένα λαό ή από ένα µακεδονικό έθνος; (TF 402/1, TF 402/2, TF 402/3,  
 TF 402/4)  
 
3.  Υπάρχει µια κυρίαρχη κρατική αρχή (κυβέρνηση); (TF 402/1)  
 
4.  Γιατί πολλοί Μακεδόνες δυσκολεύονται να αισθανθούν αφοσίωση προς το κράτος τους; (TF 402/1,   
 TF 402/2)  
 
5.  Γιατί αποτελούν τα προβλήµατα της Μακεδονίας κίνδυνο για τα κράτη-µέλη της ΕΕ; (TF 402/1,   
 TF 402/4)  
 
6.  Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η δεδοµένη κατάσταση; (TF 402/4)  
_______________________________________________________ 
Μετάφραση και προσαρµογή του γερµανικού πρωτοτύπου στα Αγγλικά: 


