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 ΘΕΜΑ 4: Περιφερειακές Συγκρούσεις 
 
 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
Tf  402 Μακεδονία1 – µια χώρα µε αβέβαιο µέλλον; 
 
 
Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύθηκε στις 13.08.2002 στην γερµανική εφηµερίδα της περιφέρειας “Badische 
Zeitung” (συγγραφέας:  NORBERT MAPPES-NIEDIEK) 
 
Tf  402/1 Ένα τεράστιο έργο υποκρισίας 
 
Ένα χρόνο µετά: ο «πόλεµος των εθνοτήτων» στην Μακεδονία δεν έγινε παρά για κάποιες θέσεις 
αργόµισθων 
 
Ένα χρόνο µετά τη Συµφωνία Ειρήνης της Οχρίδας, η οποία στις 13 Αυγούστου 2001 έδωσε τέρµα σε µια 
διαµάχη έξι µηνών, ο κόσµος µοιάζει τελείως διαφορετικός στην Μακεδονία.Αλλά αυτό που έχει αλλάξει δεν 
είναι οι υφιστάµενες συνθήκες – απλώς ο τρόπος µε τον οποίο κανείς τις προσεγγίζει. 
 
Παντού στα Βαλκάνια,συµπεριλαµβανοµένης της Μακεδονίας, ,το ζήτηµα δεν είναι πλέον η διαίρεση του 
εδάφους µεταξύ των κρατών της µετα-Γιουγκοσλαβικής εποχής. Πλέον τα πάντα σχετίζονται µε την προσωπική 
ισχύ ορισµένων και την επιρροή του οργανωµένου εγκλήµατος.  
 
Πριν από κάτι περισσότερο από ένα χρόνο τα µάτια του κόσµου έβλεπαν µια καταπιεσµένη αλβανική 
µειονότητα και µια καταπιεστική µακεδονική πλειοψηφία.Στους κόλπους της αλβανικής µειονότητας υπήρχαν 
«ριζοσπάστες» και «µετριοπαθείς». Η διεθνής κοινότητα ενεπλάκη στη σύγκρουση, αυτή τη φορά µέσω 
ενεργειών της ΕΕ, πετυχαίνοντας έναν συµβιβασµό. Η Μακεδονία ακόµα δεν τα καταφέρνει πολύ καλά µε τον 
συµβιβασµό αυτό, όπως δείχνει η σηµερινή της εικόνα. Η έχθρα εξακολουθεί να είναι εξίσου µεγάλη, αλλά 
τουλάχιστον έχουν σταµατήσει να πυροβολούν ο ένας τον άλλο.  
 
Αλλά εάν εξετάσει κανείς την εικόνα προσεκτικότερα, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν τίποτε από αυτά δεν ισχύει. 
Το «µετριοπαθές» αλβανικό κόµµα του Arben Xhaferi δεν µοιάζει και πολύ µε πολιτικό οργανισµό. Είναι τώρα 
ένα σύστηµα εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο επιβάλλει τους δικούς του φόρους, εκδίδει άδειες και διαθέτει 
δικαιώµατα σε  µονοπώλια και, στις περιοχές όπου είναι εγκατεστηµένοι Αλβανοί, αποφασίζει λίγο-πολύ ποιος 
θα πάρει όλες τις θέσεις. Η διένεξη δεν υφίσταται µεταξύ Αλβανών και Μακεδόνων: τα κυβερνώντα κόµµατα 
και των δύο λαών αντίστοιχα έχουν κατανείµει προσεκτικά ζώνες αδιαφιλονίκητης επιρροής και ελέγχου στις 
περιοχές της πλειοψηφίας τους. Με τρόπο µοναδικό σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, ένα είδος τοπικού ηγεµόνα έχει 
εγκαθιδρυθεί στη Μακεδονία, ο οποίος ελέγχει τη διοίκηση, την οικονοµία και την αστυνοµία, ζει από την 
παράνοµη διακίνιση γυναικών και ναρκωτικών και παίζει τον ρόλο του πολιτικού µόνο όταν τον παρακολυθεί 
το κοινό.  
 
Αντίθετα, οι «εξτρεµιστές» δεν είναι τόσο αποκρουστικοί όσο θα περίµενε ίσως κανείς. Στην πραγµατικότητα, 
ορισµένοι από αυτούς διαµαρτυρήθηκαν ανοιχτά για την σκανδαλώδη κατανοµή των πόρων µεταξύ των 
συνεργαζόµενων εθνικών συµµοριών. Εντούτοις, ο UCK δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν ένας από τους καλούς: 
Μεταξύ των ηγετών του υπήρξαν και διάφοροι τοπικοί βαρώνοι µε διασυνδέσεις µε το λαθρεµπόριο και  την 
αγορά των ναρκωτικών.  
 
Σε κάθε περίπτωση, ο «πόλεµος» στη Μακεδονία υπήρξε, κατά ένα µεγάλο µέρος, ένα τεράστιο έργο 
υποκρισίας. ∆ύο διεφθαρµένες και εγκληµατικές ελίτ ήθελαν διακαώς να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της 
εξουσίας, η κάθε µια πάνω στον «πληθυσµό» της. Έστησαν έτσι ένα σόου «εθνοτικής σύγκρουσης» για να 
επιτύχουν τον σκοπό τους – αυτός ήταν ο πυρήνας του πολέµου. Και η Οχρίδα δεν έχει επιτύχει σχεδόν τίποτα 
για να αλλάξει τις πραγµατικές περιστάσεις στη Μακεδονία..  
                                                 
1 Σηµείωση του µεταφραστή: Ως «Μακεδονία» στο πρωτότυπο αναφέρεται η ΠΓ∆Μ. 
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Στη συµφωνία της Οχρίδας η σηµαντικότερη πρόβλεψη αφορούσε στην υποχρέωση να πραγµατοποιηθούν νέες  
εκλογές. Τα κυβερνώντα κόµµατα, σε σύµπνοια µεταξύ τους, το έχουν καθυστερήσει αυτό εδώ και ένα χρόνο. 
Τώρα ο χρόνος τελείωσε: στις 15 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί η ψηφοφορία. Ο κίνδυνος δεν είναι 
µεγάλος: τα κυβερνώντα κόµµατα είναι και οι ιδιοκτήτες των θέσεων απασχόλησης, των εφηµερίδων, της 
τηλεόρασης και των ραδιοσταθµών. 
 
Tf  402/2 Όχι απλώς ζήτηµα αφοσίωσης 
 
Η αλβανική µειονότητα ποτέ δεν θεώρησε το µακεδονικό κράτος ως δικό της  
Από την “Frankfurter Allgemeine Zeitung” στις 4.11.2004  (συγγραφέας:  MICHAEL MARTENS) 
 
[Οι Σλαβοµακεδόνες εθνικιστές]... κατηγορούν, µεταξύ άλλων, τους Αλβανούς συµπολίτες τους για έλλειψη 
αφοσίωσης και πίστης στο µακεδονικό κράτος. Το ενδιαφέρον της αλβανικής µειονότητας, τους κατηγορούν, 
επικεντρώνεται στην ενοποίηση µε Κόσοβο και όχι στην ευηµερία του µακεδονικού κράτους.   
 
Είναι αλήθεια ότι η πίστη των Αλβανών σε αυτό το πρώην Γιουγκοσλαβικό οµόσπονδο κράτος, το οποίο 
διακήρυξε την ανεξαρτησία του τον Σεπτέµβριο του 1991, πράγµατι δεν είναι µεγάλη. Αλλά είναι επίσης 
αλήθεια ότι για δεκαετίες η πλειοψηφία του πληθυσµού εµπόδιζε τους Αλβανούς κατοίκους της Μακεδονίας να 
κατέχουν οποιεσδήποτε σηµαντικές θέσεις επιρροής στη χώρα. Οι Αλβανοί της Μακεδονίας δεν χρειάστηκε να 
υποστούν την συστηµατική και βίαια δίωξη που αντιµετώπισε η αλβανική πλειοψηφία στο Κόσοβο – και 
Αλβανοί συµµετείχαν πάντα στις δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις της χώρας. Αλλά όταν η χώρα έγινε 
ανεξάρτητη, τα δύο τµήµατα του πληθυσµού είχαν ήδη ζήσει από καιρό σε δύο διαφορετικούς κόσµους, µε 
κάποια από τα συµφέροντά τους σε πλήρη σύγκρουση.  
 
Ο Αυστριακός ειδικός στις υποθέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Robert Pichler από το Πανεπιστήµιο 
Karl Franzens του Γκραζ, έχει εξετάσει αυτό το φαινόµενο και µιλά για «εθνικά αποκλίνουσες πορείες 
ανάπτυξης». Οι απαρχές του φαινοµένου πηγαίνουν πίσω στη σοσιαλιστική φάση εκσυγχρονισµού της 
Μακεδονίας, η οποία έλαβε υπόψη τη σλαβοµακεδονική πλειοψηφία, αλλά όχι τη µειονότητα. Κάτω από 
τέτοιες περιστάσεις, ένας αλβανικός-µακεδονικός πατριωτισµός δεν θα µπορούσε ποτέ να αναπτυχθεί.  
 
Ο Arben Xhaferi, που µαζί µε τον Ahmeti είναι ο πιο σεβαστός Αλβανός ηγέτης στη χώρα, δεν αρνείται ότι οι 
ψηφοφόροι του στερούνται ενθουσιασµού για το µακεδονικό κράτος: «Όταν ρωτάς Αλβανούς εάν αισθάνονται 
µεγαλύτερη αφοσίωση προς την εθνική οµάδα τους ή προς το κράτος, όλοι απαντούν ότι η φυλετική οµάδα 
είναι σηµαντικότερη για αυτούς», λέει ο Xhaferi. Αλλά επισηµαίνει και ιστορικούς λόγους για αυτή την 
αλβανική έλλειψη ενδιαφέροντος για το µακεδονικό κράτος, η οποίοι ανάγονται τουλάχιστον στην περίοδο 
µεταξύ των δύο παγκόσµιων πολέµων, όταν το Βελιγράδι έθεσε σε ισχύ διάφορα σκληρά µέτρα για να 
ενθαρρυνθεί ο µουσουλµανικός πληθυσµός της Μακεδονίας να εγκαταλείψει τη χώρα.  
 
Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η κοµµουνιστική ηγεσία προσπάθησε σκληρά να υπερνικήσει την 
οικονοµική καθυστέρηση της νότιας Γιουγκοσλαβίας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος εκσυγχρονισµού για τη 
Μακεδονία, όπου τα επίπεδα αναλφαβητισµού ήταν σχεδόν 70%, η γεωργία οργανώθηκε σε 
συλλογική/κολλεκτιβική βάση και προωθήθηκε η εκβιοµηχάνιση. Ένα τεράστιο διοικητικό σύστηµα 
δηµιουργήθηκε και οι πόλεις αυξήθηκαν γρήγορα σε µέγεθος. Εντούτοις, σχεδόν κανένας Αλβανός δεν βρήκε 
απασχόληση στα νέα εργοστάσια και στη διοίκηση, στα νοσοκοµεία και στα πανεπιστήµια. Αυτό είχε να κάνει 
µε το χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των Αλβανών, µε τη νοοτροπία τους σχετικά µε την κοινωνική 
οργάνωση σε πατριές, αλλά και την απροθυµία των Αλβανών ανδρών, ειδικά στην επαρχία, να επιτρέψουν στις 
γυναίκες να µπούν στον κόσµο της εργασίας. Αυτοί όµως δεν ήταν οι µόνοι λόγοι. Ήταν περισσότερο το 
γεγονός ότι η µακεδονική πλειοψηφία δηµιούργησε ένα κράτος για τον εαυτό της, το οποίο απλώς ανεχόταν 
τους Αλβανούς ως φιλοξενούµενους.  
 
Με δεδοµένη την ιστορική ελληνο-βουλγαρο-σερβική αντιπαράθεση για την περιοχή της Μακεδονίας, ο Tito 
προώθησε τη δηµιουργία µιας ιδιαίτερα σλαβικής µακεδονικής εθνικής συνείδησης στη Γιουγκοσλαβία. Αυτό 
σήµαινε ότι οι µουσουλµάνοι Αλβανοί δεν είχαν κανέναν ρόλο να παίξουν στην Ένωση Μακεδόνων 
Συγγραφέων που δηµιουργήθηκε, ούτε στο Πανεπιστήµιο των Σκοπίων, ούτε ακόµη στη Μακεδονική 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία που ιδρύθηκε µε την υποστήριξη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Στο Κόµµα και στη 
διοίκηση ευκαιρίες δόθηκαν σχεδόν χωρίς εξαίρεση µόνο σε Σλαβοµακεδόνες, και αυτό µεταφέρθηκε στις 
κρατικές επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τους ανθρώπους πολλές γενεές αργότερα.  
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Τελικά, ωστόσο, προέκυψε ένα πλεονέκτηµα για τους Αλβανούς από τον αποκλεισµό τους: όταν το 
σοσιαλιστικό οικονοµικό σύστηµα κατέρρευσε, επλήγησαν λιγότερο, καθώς δεν είχαν διαδραµατίσει σχεδόν 
κανένα ρόλο σε αυτό. Από ανάγκη, οι Αλβανοί είχαν από καιρό βρει άλλους τρόπους για τη διαβίωσή τους. 
Αφότου υπεγράφη η συµφωνία µεταξύ Βελιγραδίου και Βόννης το 1968 για τη ρύθµιση της απασχόλησης των 
Γιουγκοσλάβων εργατών, πολύ περισσότεροι ήταν οι Αλβανοί που έφυγαν για δουλειά στη Γερµανία από τους 
Σλαβοµακεδόνες. Κατά συνέπεια, όχι µόνο υποστήριξαν τις οικογένειές τους, αλλά και τις περιοχές όπου 
ζούσαν, µε τη χρηµατοδότηση δρόµων, σχολείων, ή ιατρικών εγκαταστάσεων.  
 
Στη δεκαετία του '90, οι αλβανικοί στρατοί ανταρτών στο Κόσοβο και τη Μακεδονία ήταν αυτοί που 
ωφελήθηκαν από τα χρήµατα που στάλθησαν από το Βορρά. Ακόµα και σήµερα, εάν και σε µικρότερο βαθµό, 
είναι τα εµβάσµατα των Αλβανών που ζουν στο εξωτερικό  –ειδικά στη Γερµανία, την Ελβετία και την 
Αυστρία– εκείνα που κάνουν πολλά από τα αλβανικά χωριά στη Μακεδονία να φαίνονται περισσότερο 
ακµάζοντα από τις σλαβοκρατούµενες περιοχές στην ανατολική Μακεδονία, οι οποίες χάνουν τον πληθυσµό 
τους και βρίσκονται σε οικονοµικό µαρασµό. Το πολυσυζητηµένο «εθνικό ρήγµα» διατρέχει και την οικονοµία.  
 
Είναι αλήθεια ότι από τη συµφωνία-πλαίσιο και εξής οι µειονότητες και η πλειοψηφία του πληθυσµού 
µοιράζονται τώρα επίσηµα ίσα δικαιώµατα στο κράτος τους και το ποσοστό Αλβανών που εργάζονται στην 
κρατική διοίκηση αυξάνεται βαθµιαία. Ωστόσο, ό,τι συµφωνήθηκε στην Οχρίδα ήρθε ενδεχοµένως µε 
καθυστέρηση µερικών δεκαετιών, υπερβολικά αργά για να µετατρέψει τους Αλβανούς σε Μακεδόνες 
πατριώτες. 
 
Tf  402/3 Struga, εκεί όπου όλα ίσως τελειώσουν 
 
Η Μακεδονία απειλείται και πάλι. Σλάβοι εθνικιστές επέβαλαν δηµοψήφισµα που θέτει σε κίνδυνο το 
µέλλον της χώρας. 
Από την “Die Zeit” στις 4.11.2004  (συγγραφέας:  ULRICH LADURNER) 
 
Η Struga είναι µικρή και όµορφη. Ό,τι συµβεί εδώ την επόµενη Κυριακή θα καθορίσει εάν η πόλη θα εισαχθεί 
στα µακεδονικά βιβλία ιστορίας ως τόπος ντροπής. Γιατί στην Struga θα µπορούσαν να ηχήσουν οι καµπάνες 
της αναγγελίας του τέλους της Μακεδονίας ως εθνικού κράτους. Η ίδια η πόλη δεν µπορεί πραγµατικά να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτό. Απλώς εδώ η δυσαρµονία µεταξύ Αλβανών και Μακεδόνων είναι σε κρίσιµο 
επίπεδο και θα κορυφωθεί προσωρινά στις 7 Νοεµβρίου, σε ένα δηµοψήφισµα.  
 
Η Struga έχει 37.000 κατοίκους, εκ των οποίων 48 τοις εκατό είναι Μακεδόνες και 42 τοις εκατό Αλβανοί. 
Στο µέλλον αυτό θα αλλάξει. ∆ιότι η κυβέρνηση στα Σκόπια έχει αποφασίσει ότι τα όρια των δήµων πρέπει να 
επανακαθορισθούν. Με τα νέα όρια, η Struga θα έχει 63.000 κατοίκους, 57 τοις εκατό Αλβανούς και µόνο 32 
τοις εκατό Μακεδόνες και 6 τοις εκατό Τούρκους. Αυτή η προοπτική έχει φέρει στο προσκήνιο µια εθνικιστική 
ένωση που αυτοαποκαλείται Παγκόσµιο Μακεδονικό Κονγκρέσσο, η οποία συνέλεξε 180.000 υπογραφές για 
να αποτρέψει τις αλλαγές των ορίων των δήµων στην Μακεδονία. Με αυτό τον τρόπο, προκάλεσε τη διενέργεια 
του δηµοψηφίσµατος. Εάν το Κονγκρέσσο επιτύχει το σκοπό του, η κυβέρνηση θα συρθεί σε βαθιά κρίση, η 
οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει στην πτώση της.  
 
Εκ πρώτης όψεως, ολόκληρη η υπόθεση µοιάζει µε επαρχιακό θέατρο. Σε τελική ανάλυση, τα νέα όρια της 
Struga το πολύ θα σήµαιναν ότι ο Μακεδόνας δήµαρχος θα έδινε τη θέση του σε έναν Αλβανό δήµαρχο. Αλλά 
ένα τέτοιου είδους επαρχιακό θέατρο στα Βαλκάνια έχει τη δυσάρεστη τάση να γίνεται σύντοµα επικίνδυνο, 
µερικές φορές ακόµη και να προκαλεί αιµατοχυσία. 
 
Ένας εµφύλιος πόλεµος θα ξέσπαγε στη Μακεδονία το καλοκαίρι του 2001, καθώς αλβανικοί εξτρεµιστές 
σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν τα όπλα τους για να κερδίσουν περισσότερα δικαιώµατα για την αλβανική 
µειονότητα. Μόνο µέσω της συντονισµένης, µαζικής κινητοποίησης εκ µέρους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 
αποτράπηκε το πλήρες χάος στη Μακεδονία. Η ΕΕ ανάγκασε τα αντιµαχόµενα µέρη να αποδεχθούν την 
αποκαλούµενη ως Συµφωνία της Οχρίδας, η οποία έδωσε περισσότερα δικαιώµατα στους Αλβανούς. Στην 
καρδιά αυτών των µεταρρυθµίσεων βρίσκεται και η επαναχάραξη των δηµοτικών ορίων – και η Struga είναι 
το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα.  
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Όταν η κυβέρνηση, ένας συνασπισµός σοσιαλδηµοκρατών και αλβανικών κοµµάτων, δηµοσιοποίησε τα σχέδιά 
της τον Αύγουστο, η βία ξέσπησε στη Struga.  14 αστυνοµικοί και 15 πολίτες τραυµατίστηκαν. Ήταν η 
χειρότερη περίπτωση διατάραξης της δηµόσιας τάξης από το 2001.  
 
Ακόµα και τρία χρόνια αφότου αποτράπηκε την τελευταία στιγµή ο εµφύλιος πόλεµος, η εµπιστοσύνη µεταξύ 
των δύο τµηµάτων του πληθυσµού δεν έχει αυξηθεί. Οι Μακεδόνες υποψιάζονται ότι οι Αλβανοί πολιτικοί 
σκοπεύουν να διαιρέσουν τη χώρα και να δηµιουργήσουν ένα Μεγάλο Αλβανικό Κράτος, που θα 
συµπεριελάµβανε το Κόσοβο και την Αλβανία. Μέσω των διπλών συνοµιλιών στις οποίες επιδίδονται, οι 
πολιτικοί ηγέτες των Αλβανών έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους αυτούς. Η διαίρεση δε θα σήµαινε απλώς το 
τέλος για το κράτος της Μακεδονίας. Θα έριχνε επίσης τους Μακεδόνες ως «λαό» σε µια κρίση επιβίωσης  – 
καθώς κανένα από τα γειτονικά κράτη δεν τους αναγνωρίζει πραγµατικά ως λαό. 
 
Εάν το δηµοψήφισµα επιτύχει και αποδυναµωθεί η συµφωνία της Οχρίδας, θα πρόκειται για κάτι πολύ 
περισσότερο από µια απλή ήττα της ΕΕ Η Μακεδονία είναι η µόνη περιοχή σε κρίση για την οποία η Ευρώπη 
είναι «αποκλειστικά αρµόδια». 
 
Tf  402/4 Μαύρη τρύπα στην εξωτερική περιφέρεια της Ευρώπης 
 
Επιτροπή ειδικών προειδοποιεί: η ΕΕ δεν κάνει αρκετά για να σώσει τα Βαλκάνια  
Από την „Die Zeit“ στις 28.04.2005  (συγγραφέας:  THEO SOMMER) 
 
Τα µάτια του κόσµου είναι στραµένα στο Ιράκ, σε µια Βόρειο Κορέα εθισµένη στα πυρηνικά όπλα και στις 
εντάσεις των Κινεζο-ιαπωνικών σχέσεων. Οι Ευρωπαίοι δεν αποτελούν εξαίρεση, αγνοώντας έτσι τους 
κινδύνους που συγκεντρώνονται στα ακραία όρια της ΕΕ: στη «µαύρη τρύπα στην περιφέρεια της Ευρώπης» 
που αναπτύσσεται στη Σερβία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο και τη Βοσνία.  
 
Αυτά είναι τα ανησυχητικά συµπεράσµατα που δηµοσιοποίησε η ∆ιεθνής Επιτροπή για τα Βαλκάνια του πρώην 
Ιταλού προωθυπουργού Giuliano Amato – µια οµάδα προσωπικοτήτων ολκής της οποίας υπήρξε µέλος και ο 
πρώην Γερµανός Πρόεδρος Richard von Weizsäcker. ∆έκα χρόνια µετά την Srebrenica και το Dayton, πέντε 
χρόνια µετά την πτώση του καθεστώτος του Milošević, η επιτροπή περιγράφει την περιοχή ως ευρισκόµενη 
«εγγύτερα στην αποτυχία από ό,τι στην επιτυχία». Είναι, καταλήγουν οι εµπειρογνώµονες, ένα µπαλωµένο χαλί 
αδύναµων κρατών, χωρίς οικονοµική ανάπτυξη, µε 60 τοις εκατό ανεργία, διαφθορά που διεισδύει σε κάθε 
γωνιά της ζωής και έναν πληθυσµό που στερείται πίστης και εµπιστοσύνης στους δηµοκρατικούς θεσµούς που 
οργανώνονται: «Αυτή τη στιγµή οι πόλεµοι έχουν τελειώσει, αλλά η οσµή της βίας κρέµεται βαριά στον αέρα.» 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει ακριβά στα προτεκτοράτα της στα Βαλκάνια: χιλιάδες εκατοµµύρια ευρώ, 
χιλιάδες στρατεύµατα (οι µισές από όλες τις διαθέσιµες δυνάµεις!), µια λεγεώνα διοικητικών στελεχών, 
υπευθύνων για την ανάπτυξη και διακανονιστών. Αλλά η Ένωση επιτρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά τα πράγµατα 
από τον έλεγχό της. Φοβάται να φθάσει σε οποιεσδήποτε σταθερές και τελικές λύσεις. Το αποτέλεσµα, 
σύµφωνα µε την έκθεση: «Το µέλλον της Μακεδονίας είναι αβέβαιο, το µέλλον της Σερβίας είναι ασαφές. 
Υπάρχει ο κίνδυνος ενός Κοσόβου που θα εκραγεί, µιας Σερβίας που θα σκάσει από την πίεση, νέων 
παραβιάσεων στα ίδια τα θεµέλια της Βοσνίας και της Μακεδονίας.»  
 
Τι µπορεί να γίνει για να αποτραπεί αυτό; Η Επιτροπή συστήνει: «Όλα δείχνουν την ανάγκη να έρθει η περιοχή 
στους κόλπους της ΕΕ.» Για να γίνει αυτό, προτείνει µια σειρά από πολιτικά στάδια – αρχίζοντας µε µια διεθνή 
Βαλκανική ∆ιάσκεψη το 2006 και τελειώνοντας το 2014 µε την είσοδο των δυτικών βαλκανικών κρατών στην 
Κοινότητα των Βρυξελλών. Σε αυτά τα οκτώ έτη, πρέπει να δοθεί ώθηση προς τα εµπρός στην ευηµερία και την 
κοινωνία των πολιτών. Η υπογραφή ευρωπαϊκών συµφωνιών, οικονοµικά προγράµµατα ενίσχυσης και η 
αναδιάρθρωση των θεσµών προορίζονται ως βοηθητικά µέσα στη διαδικασία αυτή. 
 
Το πραγµατικό πρόβληµα, σύµφωνα µε την Επιτροπή, βρίσκεται στο Κόσοβο. Το «πολυ-εθνικό» Κόσοβο, 
υποστηρίζει η έκθεση, υφίσταται µόνο στις γραφειοκρατικές αξιολογήσεις των διεθνών οργανισµών. Εάν τη 
διευκρίνιση του τελικού καθεστώτος της επαρχίας καθυστερήσει περισσότερο, επίκειται η επόµενη καταστροφή. 
Η Επιτροπή επιθυµεί να οδηγήσει το Κόσοβο σε τέσσερα στάδια προς την ανεξαρτησία: το καθεστώς 
«ανεξαρτησία χωρίς πλήρη κυριαρχία», στο οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα διατηρήσει το δικαίωµα να 
ελέγχει την τήρηση των ανθρώπινων και µειονοτικών δικαιωµάτων – την «καθοδηγηµένη κυριαρχία», όταν οι 
Κοσοβάροι θα διαπραγµατεύονται την είσοδο στην ΕΕ και θα δηµιουργούν τις προϋποθέσεις γι’ αυτό – και 
τελικά την «κοινή κυριαρχία» κάτω από το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Για ορισµένους, η προοπτική ακόµα µεγαλύτερης επέκτασης µπορεί να φαντάζει τροµακτική. Εντούτοις, οι 
Ευρωπαίοι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση που εκφράζει η Επιτροπή σε µια έκθεση που 
αξίζει σοβαρής εκτίµησης: το να αφήσουν τα Βαλκάνια να ταξιδεύσουν ακυβέρνητα θα ήταν καταστρεπτικό. Το 
να καταστήσουν το 2014 ως το έτος για την τελική ολοκλήρωση θα µπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο 
ερέθισµα. Τα Βαλκάνια, σε ειρήνη µε την οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών, ακριβώς εκατό χρόνια µετά από 
τους µοιραίους πυροβολισµούς στο Σαράγεβο: αυτό θα µπορούσε να σηµάνει – εδώ η έκθεση πρέπει να γίνει 
απόλυτα αποδεκτή – τον ερχοµό ενός νέου αιώνα στην Ευρώπη. 
 
∆είτε επίσης το χάρτη της Μακεδονίας  - πβ. Cf 402/5 


