
σμθωνία ηων Πρεζπών: Ότημα για ηην Δσρωαηλανηική πορεία 

ηων Γσηικών Βαλκανίων; 

 

1. Διζαγωγή 

 

Ζ πκθσλία ησλ Πξεζπψλ (εθεμήο πκθσλία)
1
 απνηειεί ππφδεηγκα εηξεληθήο επίιπζεο 

δηεζλψλ δηαθνξψλ
 
κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο (Ραπηφπνπινο, 2014)

2
 ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο
3
. Γίλεη νξηζηηθή ιχζε ζηελ επί 27 ρξφληα δηακάρε Διιάδαο θαη Βφξεηαο 

Μαθεδνλίαο, πνπ απνηεινχζε έλα απφ ηα πην αθαλζψδε δεηήκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, δπζρεξαίλνληαο ηελ αλαζχληαμή ηεο, ηελ νκαιή ζπλχπαξμε ησλ 

ιαψλ ηεο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο θαηά ηα δπηηθά πξφηππα. 

 

Τπεγξάθε ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2018 απφ ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ ππφ ηελ 

παξνπζία ηνπ εηδηθνχ απεζηαικέλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Matthew Nimetz θαη εηέζε ζε 

ηζρχ θαηφπηλ επηθχξσζήο ηεο απφ ηα δχν Κνηλνβνχιηα ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2019. Καηά ηελ 

πκθσλία, ε νξηζηηθή, ακεηάθιεηε
4
 θαη “erga omnes” 

5
 (γηα θάζε ρξήζε ζε εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ) νλνκαζία ηεο κέρξη ηφηε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

(πΓΓΜ)
6
 είλαη Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο, ε ηζαγέλεηα ησλ πνιηηψλ ηεο 

καθεδνληθή/Πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο
7
 θαη ε γιψζζα καθεδνληθή 

αλήθνπζα ζηελ νκάδα ησλ λφηησλ ζιαβηθψλ γισζζψλ
8
 . 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ είλαη ε αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο πκθσλίαο 

ζηελ Δπξσαηιαληηθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ήηνη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ) θαη ηε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία (ΝΑΣΟ) (Μαιιηάο, 2018)
9
 , θαη φρη κία 

ακηγψο εζληθή πξνζέγγηζή ηεο. 

 

Γεδνκέλεο ηεο λενξεαιηζηηθήο ζεσξίαο, ε νπνία απνηειεί βάζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ηα 

θξάηε ζπληζηνχλ ηνπο βαζηθνχο δξψληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ έρεη σο θχξην άμνλα ηελ θξαηηθή βνχιεζε, θαζψο ηα θξάηε θαζνξίδνπλ 

                                                           
1
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (2019). Σειηθή πκθσλία γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 817 (1993) θαη 845 (1993), ηε ιήμε ηεο 

ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995, θαη ηελ εδξαίσζε ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ. 

Τπνπξγείν ΦΖΠΣΔ / Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. 
2
 Χο κέζνδνο επίιπζεο ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηεζλήο δηαπξαγκάηεπζε πνπ απνηειεί «κηα 

δνκεκέλε δηαδηθαζία κηαο δπλάκεη ζπκθέξνπζαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ αιιεινεμαξηώκελσλ 

θξαηώλ ή θαη αξκόδησλ δηεζλώλ ζεζκηθώλ νληνηήησλ – ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ θαη νη ζρεηηθνί κε θξαηηθνί 

θνξείο – όπνπ, αλ θαη, θαηά ηελ ηζηνξηθή ηνπο αληίιεςε,βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ή απόθιηζεο 

ζπκθεξόλησλ, επηρεηξνύλ λα δηακνξθώλνπλ, λα αλαπηύζζνπλ θαη λα επαλαθαζνξίδνπλ ζπλαηλεηηθά θαζεζησηηθή 

ζρέζε δηεζλνύο θνηλνύ ζπκθέξνληνο δηαξθώο ελαξκνληδόκελε πξνο ην πεδίν αλαθνξάο ηεο (context)» 

Ραπηφπνπινο, Δ. (2014). Γηεζλείο Γηαπξαγκαηεχζεηο: Θεσξία θαη Σερληθή Οηθνδφκεζεο Γηεζλνχο Κνηλνχ 

πκθέξνληνο. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε  
3
 Άιισζηε, ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην άξζξν 2(3) θαη ζην 33(1) νξίδεη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα 

δηεπζεηνχλ κε εηξεληθά κέζα ηηο δηαθνξέο ηνπο. 
4
 Άξζξν 20(9) πκθσλίαο 

5
 Άξζξν 1(3α) πκθσλίαο 

6
Ζ Βφξεηα Μαθεδνλία πξνζρψξεζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε ππφ ηελ πξνζσξηλή νλνκαζία «πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» ζηηο 7/4/1993 µε ηελ Απφθαζε 817/1993 ηνπ πµβνπιίνπ Αζθαιείαο. 
7
 Άξζξν 1(3β) πκθσλίαο 

8
 Άξζξν 1(3γ) πκθσλίαο 

9
 Μαιιηάο, Α. Π. (2018). Διιάδα θαη Βφξεηα Μαθεδνλία, Ζ Απηνςία ηεο Γχζθνιεο πκθσλίαο ησλ Πξεζπψλ. 

Αζήλα: Η.ηδέξεο. 



 

 

ηελ πνξεία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηψλ (Heywood, 2013)
10

 . ην πιαίζην απηφ 

επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηεο πκθσλίαο ζηελ Δπξσαηιαληηθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ ππφ ην πξίζκα ησλ επηκέξνπο ζπκθεξφλησλ ησλ θχξησλ δξψλησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή ζθαθηέξα ζηελ βαιθαληθή ρεξζφλεζν. 

 

2. σμβαλλόμενα Μέρη σμθωνίας 

 

      2.1. Βόρεια Μακεδονία 

  

 Ζ ηφηε πΓΓΜ είλαη ε ρψξα πνπ θπξίσο επηδίσμε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο θαη ηελ 

επίιπζε ηνπ νλνκαηνινγηθνχ δεηήκαηνο (Republic of North Macedonia, Ministry of Foreign 

Affairs, 2019)
11

, επεηδή επηζπκνχζε λα δηαζθαιίζεη ηελ απζχπαξθηε ππφζηαζή ηεο ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα θαη λα επέιζεη ηειηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα. 

Πξνηεξαηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο απφ ην 2017 είλαη ε έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ 

θαη ζην ΝΑΣΟ γηα νηθνλνκηθνχο θαη ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο. Ζ πκθσλία απνηεινχζε αθξηβψο 

ην φρεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Αλ θαη ν δξφκνο γηα ηελ ΔΔ άλνημε θαη νη 

εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ρψξα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019, 

εθθξεκεί ην αλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο, επεηδή ππάξρνπλ αθφκε αξθεηά αλεπίιπηα 

πξνβιήκαηα ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (Satanakis, 2018)
12

.  

 

 Σν ΝΑΣΟ, κε ηε ζεηξά ηνπ, έρεη ήδε εγθξίλεη ηελ έληαμή ηεο αλακέλνληαο ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ εηζδνρήο απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ.  Θεσξεί ακνηβαία επσθειή ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ καδί ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηφρνπο φπσο ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δπλάκεσλ 

ηεο ρψξαο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ππφινηπεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ, ηδηαίηεξα ζε 

επηρεηξήζεηο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ (NATO, 2019)
13

. Ζ ζπκκεηνρή 

ζηνλ θνηλφ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο είλαη νπζηαζηηθήο 

ζεκαζίαο ελψ παξάιιεια ε ρψξα ζα εληζρχζεη έηζη ηελ εζληθή ηεο εηνηκφηεηα θαη 

αλζεθηηθφηεηα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΝΑΣΟ (NATO, 2019)
14

. 

 

2.2. Δλλάδα  

 

Παξά ηηο αληηηηζέκελεο απφςεηο (Πξψην Θέκα, 2019)
15

 (Πξψην Θέκα, 2019) 
16

 , κε ηελ 

                                                           
10

 Heywood, Andrew. (2013). Γηεζλείο ρέζεηο θαη Πνιηηηθή ζηελ Παγθφζκηα Δπνρή. Αζήλα: Δθδ.Κξηηηθή 
11

 Mfa.gov.mk. (2019). Q & A on Prespa Agreement. [online] Available here [accessed: 22 Feb. 2019]. 
12

 Satanakis, S. (2018). Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: The Prespa Agreement. What 

comes next? [pdf] Austria Institut fυr Europa und Sicherheitspolitik. Available here [accessed: Jun. 2018]. 
13

 NATO. (2019). Membership Action Plan (MAP). [online] Available here [accessed: 18 Feb. 2019]. 
14

 NATO. (2019). Relations with the Republic of North Macedonia. [online] Available here [accessed: 15 Feb. 

2019]. 
15

 Απφ ηε κία πιεπξά, νη «ππνζηεξηθηέο» ηεο ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο έλα πιαίζην έληηκν θαη απνδεθηφ «γηα ηελ 

εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ δχν γεηηνληθψλ ιαψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Βαιθαλίσλ σο αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ηεο 

Δπξψπεο», σο «ην φπιν» πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα εληζρχζεη ην ξφιν ηεο θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε 

γεσπνιηηηθά αζηαζή θαη επαίζζεηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Πξψην Θέκα 2019. Παξέκβαζε «33» 

δηαλννπκέλσλ ππέξ ηεο πκθσλίαο ησλ Πξεζπψλ. [ειεθηξνληθά] Γηαζέζηκν εδψ [ηειεπηαία πξφζβαζε 

29/03/2019]. 
16

 Απφ ηελ άιιε, νη «επηθξηηέο» ηεο ηζρπξίδνληαη πσο πξφθεηηαη γηα κηα κε ζπκθέξνπζα θαη επηβιαβή γηα ηα 

εζληθά ζπκθέξνληα ζπκθσλία, ε νπνία δελ επηιχεη ηε δηαθνξά ζηελ νπζία ηεο θαζψο ζηεξίδεηαη θαη πηνζεηεί 

ηαπηφρξνλα δχν αληηθαηηθέο ηζηνξηθέο εθδνρέο πεξί ηνπ πνηνο θαη ηη είλαη Μαθεδφλαο θαη καθεδνληθφο, 

αδπλαηψληαο «λα απνηξέςεη κε πεηζηηθφ ηξφπν ηνλ ζθεηεξηζκφ επαίζζεησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ». Πξψην 

http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2976%3Aq-a-on-prespaagreement&catid=52&Itemid=684&lang=en&fbclid=IwAR0ul5_OPxQRn1DFxQAOJmtgp_LMmUYYLeDDsfqbf_tSJzc_5e23nQGiaA
http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2976%3Aq-a-on-prespaagreement&catid=52&Itemid=684&lang=en&fbclid=IwAR0ul5_OPxQRn1DFxQAOJmtgp_LMmUYYLeDDsfqbf_tSJzc_5e23nQGiaA
http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2976%3Aq-a-on-prespaagreement&catid=52&Itemid=684&lang=en&fbclid=IwAR0ul5_OPxQRn1DFxQAOJmtgp_LMmUYYLeDDsfqbf_tSJzc_5e23nQGiaA
https://www.aies.at/publikationen/2018/fokus-18-06.php
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37356.htm?selectedLocale=en&fbclid=IwAR1_KvK8DN7oljNj8U6lcrEaC%20Re9DqudSQpLTeBEZ4SqD5CAXXo61TbASIo
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48830.htm?selectedLocale=en&fbclid=IwAR1Zl3pAlZnX1HQC_RLM5iYF%20Fm6ftj0-6Ix6zr0GdFKIQhMNcgOkW7Zi43g
https://www.protothema.gr/politics/article/858399/paremvasi-33-dianooumenon-uper-tis-sumfonias-ton-prespon.
https://www.protothema.gr/politics/article/858399/paremvasi-33-dianooumenon-uper-tis-sumfonias-ton-prespon.
https://www.protothema.gr/politics/article/858399/paremvasi-33-dianooumenon-uper-tis-sumfonias-ton-prespon.


 

 

επίηεπμε ηεο πκθσλίαο, ε Διιάδα είρε ζηφρν λα μεπεξάζεη ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο, 

λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο
17

 θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα εζληθά ηεο 

ζπκθέξνληα, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ θξαηψλ ηεο 

Βαιθαληθήο. 

 

Ζ επίιπζε ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο, ζηαζεξνπνηεί ην ππνζχζηεκα ηεο Βαιθαληθήο, κε ηελ 

Διιάδα λα απνηειεί κέξνο ηεο ιχζεο θαη παξάδεηγκα πξνο νινθιήξσζε γηα ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο. Δπηδηψθεη λα εληζρχζεη ηε δηπισκαηηθή ηεο ηζρχ θαη λα δηαδξακαηίζεη εγεηηθφ ξφιν 

ζηα Βαιθάληα έρνληαο ηελ επθαηξία λα θαηαζηεί εκπνξηθφο θαη ελεξγεηαθφο θφκβνο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλαζχληαμε ηνπο (Παληηψξαο, 2017) 
18

 (Ζ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, 

2019) 
19

.  

 

Με ηελ πκθσλία ε Διιάδα δεζκεχεηαη φηη δελ ζα εκπνδίζεη ηηο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο ζηηο δνκέο πνπ θαη ε ίδηα ζπκκεηέρεη 
20

. Οη 

ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο άιισζηε, ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζε ηνκείο, φπσο άκπλα, εθπαίδεπζε, ηνπξηζκφ, εκπφξην θηι., δίλνληαο 

ζηελ ΔΔ κεγαιχηεξν πεδίν νηθνλνκηθήο επέθηαζεο ζε κηα πεξηνρή πνπ ζα μεθηλά απφ ηε 

Βφξεηα Δπξψπε θαη αλεκπφδηζηα ζα θαηαιήγεη ζην Αηγαίν Πέιαγνο, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζέζεο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο ζην θέληξν ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ 
21

. 

 

3. Τπόλοιπα Βαλκανικά Κράηη 

 

      3.1 Αλβανία 

 

Σν έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ αιβαληθή 

εζληθή θνηλφηεηα, πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην λενζχζηαην αιβαληθφ θξάηνο ην 1913 

(Παππά, 2014)
22

. Ζ έληνλε απηή παξνπζία ηνπ αιβαληθνχ ζηνηρείνπ απνηέιεζε εζηία 

                                                                                                                                                                                     

Θέκα 2019. Δπηζηνιή-«θσηηά» 12 παλεπηζηεκηαθψλ γηα ηε πκθσλία ησλ Πξεζπψλ. [ειεθηξνληθά] Γηαζέζηκν 

εδψ. [Σειεπηαία Πξφζβαζε 29/03/2019]. 
17

  Άξζξν 7 πκθσλίαο 
18

 Παληηψξαο, Υ. (2017). Η θπβεξλεηηθή θξίζε, ε πιαηθόξκα ησλ Τηξάλσλ θαη ην πνιηηηθό κέιινλ ησλ Σθνπίσλ. 

[ειεθηξνληθφ βηβιίν] Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ, ζει.68-71. Γηαζέζηκν εδψ  [ηειεπηαία πξφζβαζε 

29/03/2019]. 
19

 Ζ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ 2019. Σεηξακεξήο πλεξγαζία κε επίθεληξν ηελ ελέξγεηα. [ειεθηξνληθά] 

Γηαζέζηκν εδψ [ηειεπηαία πξφζβαζε 29/03/2019]. 
20

 Άξζξν 2 πκθσλίαο 
21

 Πξνθαλψο είλαη έλαο «επώδπλνο ζπκβηβαζκόο. Έζημε βαζηά ην αίζζεκα ησλ Ειιήλσλ, αιιά δελ αθήλεη 

αλνηθηέο πιεγέο ζην ζώκα ηεο Ειιάδνο. Αληίζεηα θιείλεη πνιιέο, εμνηθνλνκεί πνιύηηκν δηπισκαηηθό θεθάιαην γηα 

άιια πνιύ ζνβαξόηεξα κέησπα, δηαζθαιίδεη ηε ξεπζηή βαιθαληθή ελδνρώξα καο, αλνίγεη επξύ πεδίν ζε ήδε 

πξνγξακκαηηζκέλα δηεζλή δίθηπα ελέξγεηαο θαη κεηαθνξώλ ζε εληαίν πιένλ επξσαηιαληηθό ρώξν θαη αλαβαζκίδεη 

θαηαθόξπθα ηε γεσπνιηηηθή αμία ηεο Ειιάδνο. Κιεηδί ε Θεζζαινλίθε», θαηά ηελ άπνςε ηνπ Νίθνπ Μέξηδνπ, 

πξψελ Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ. 
22 Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Αιβαληθνχ Κξάηνπο ην 1913 κεγάιεο πεξηνρέο κε ζεκαληηθνχο αιβαληθνχο 

πιεζπζκνχο έκεηλαλ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ λένπ θξάηνπο θαη δηαηεξήζεθαλ ζηελ θαηνρή ηνπ ηφηε Βαζίιεηνπ ηεο 

εξβίαο (κεηέπεηηα Γηνπγθνζιαβίαο). ε απηέο ηηο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν επξχηεξνο γεσγξαθηθφο 

ρψξνο ζηνλ νπνίν ζρεκαηίζηεθε ελ ζπλέρεηα ε νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (1946). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κεγάιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο αιβαληθήο πξνέιεπζεο απνηέιεζαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή κεηνλφηεηα εληφο 

ηεο ΓΜ. Η νξζόδνμε πίζηε ζηελ Αιβαλία από ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρώξαο ην 1912 έσο ην 1944. (2014). 1st 

ed. [ebook] Thessaloniki: Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Γηαζέζηκν εδψ [ηειεπηαία πξφζβαζε: 29 Μαξ. 2019], 

(Παππά, 2014),  
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ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηηο αξρέο ηνπ 2000  (Pajaziti, 2014)
23

, 

δηακνξθψλνληαο ην πιαίζην
24

 εληφο ηνπ νπνίνπ ζπκβηψλνπλ κεηαμχ ηνπο νη πνιίηεο ηεο 

Βφξεηαο Μαθεδνλίαο θαη απηνί κε αιβαληθή εζληθφηεηα. 

 

Ζ Αιβαλία νχζα κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ αλαγλψξηζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Βφξεηαο 

Μαθεδνλίαο, έρεη δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή ζηάζε ππέξ ηεο έληαμεο ηεο ζην ΝΑΣΟ φπσο θαη 

ζηελ ΔΔ (Ministry for Europe and Foreign Affairs of Albania, 2019)
25

. Ζ ζηάζε ηεο απηή 

εξκελεχεηαη σο ζέζε ππέξ ηεο «ελνπνίεζεο ηνπ αιβαληθνχ ρψξνπ ζηα Βαιθάληα». Με ηελ 

έληαμε ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηελ ΔΔ, ε Αιβαλία θηινδνμεί πσο ζα επδνθηκήζνπλ νη 

πξνζπάζεηέο ηεο γηα ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Αιβαλνχ πνιίηε ζε απηνχο ηνπο Αιβαλνχο 

πνπ δνπλ εθηφο αιβαληθψλ ζπλφξσλ.  

 

     3.2. Βοσλγαρία 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ αλέθαζελ έληνλν γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 

Μαθεδνλίαο (Μέξηδνο, 2012).
26

. Αλ θαη άκεζα αλαγλψξηζε ηελ ηφηε πΓΓΜ σο «Γεκνθξαηία 

ηεο Μαθεδνλίαο», εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ νη παιαηφηεξεο πξνζηξηβέο κεηαμχ ηνπο κε 

απνηέιεζκα ην 2012 ε Βνπιγαξία λα πξνεηδνπνηήζεη γηα άζθεζε βέην ζε ΝΑΣΟ θαη ΔΔ 

(Μέξηδνο, 2012)
27

.  

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2018 ε βνπιγαξηθή Κπβέξλεζε αληηηάρζεθε ζηε πκθσλία, ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ νλνκαζία θαη ηε γιψζζα, ηελ νπνία ζεσξνχλ ηδίσκα ηεο βνπιγαξηθήο (Gotev, 2018)
28

 

(Σν Βήκα Online, 2019)
29

. Μάιηζηα, 86.000 πνιίηεο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο 

πξνκεζεχηεθαλ βνπιγαξηθά δηαβαηήξηα, απνδεηθλχνληαο ηελ επηξξνή ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ 

ρψξα (Κσηνχιαο, 2018)
30

. Χζηφζν, πξφζθαηα ην Κνηλνβνχιην ηεο επηθχξσζε ην 
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 ε έλα πιαίζην πνιηηηθνχ αλαβξαζκνχ ζηα Βαιθάληα κεηα ηε ζχγθξνπζε ζην Κφζνβν, ν αιβαληθνο ζηξαηφο 
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  Acting Minister Cakaj before the Parliamentary Commission on European Integration: Hopeful for the start 
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πξσηφθνιιν πξνζρψξεζεο ζην NATO (ΝΑΣΟ, 2019)
31

, αθήλνληαο φκσο αλνηρηφ ην 

ελδερφκελν ελαληίσζεο ζηελ αληίζηνηρε επξσπατθή έληαμε. 

 

      3.3. ερβία 

 

Οη ζρέζεηο εξβίαο-Βφξεηαο Μαθεδνλίαο ήηαλ αλέθαζελ ζρεηηθά ζηαζεξέο, ψζηε κάιηζηα λα 

ηελ αλαγλσξίζεη κε ηελ ηφηε ζπληαγκαηηθή ηεο νλνκαζία
32

. Χζηφζν, νη ζρέζεηο ηνπο 

νμχλζεθαλ φηαλ ζηα ηέιε ηνπ 2017, αληέδξαζε ζηελ εθινγή ηεο θπβέξλεζεο Εάεθ ππφ ηνλ 

θφβν ηεο δεκηνπξγίαο κηαο «Μεγάιεο Αιβαλίαο», κε απνηέιεζκα λα αλαθαιέζεη ηελ 

πξεζβεία ηεο (Υαζηψηεο, 1998)
33

.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ ηεο κε ην Κφζνβν, ε επίιπζε ησλ 

νπνίσλ ζπληζηά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ησλ Βαιθαλίσλ θαη πξνυπφζεζε 

έληαμήο ηεο ζηελ ΔΔ, αιιά θαη ησλ επηκέξνπο δηαθνξψλ ηεο κε ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε 

πκθσλία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξφηππν επίιπζεο θαη κνληέιν ζπλεξγαζίαο. 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ε θχζε θαη ην κέγεζνο απηψλ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηε δηαθνξά 

Διιάδαο-Βφξεηαο Μαθεδνλίαο (Παληηψξαο, 2017)
34

. 

 

4.  ημανηικοί διεθνείς δρώνηες ζηην πορεία ηων Γσηικών Βαλκανιων 

 

      4.1. Δσρωπαϊκή Ένωζη (ΔΔ) 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ εμαξρήο ζεηηθά πξνζθείκελε ζε κηα ζπκθσλία γηα ηελ ιχζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ Βφξεηαο Μαθεδνλίαο θαη Διιάδαο (Παληηψξαο, 2017)
35

. Οη δηαθνξέο ηεο 

φκσο κε ηελ Διιάδα εκπφδηδαλ ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ. Απφ ηελ 16ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2005, ε Βφξεηα Μαθεδνλία απνηειεί ππνςήθην πξνο έληαμε κέινο ηεο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2019 έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζνπλ νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηφζν ηεο ίδηαο 

φζν θαη ηεο γεηηνληθήο Αιβαλία.  

 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή ελδέρεηαη λα αλαβιεζεί, ιφγσ πηζαλψλ γαιιηθψλ θαη νιιαλδηθψλ 

ελζηάζεσλ. πλεπψο, δηαθαίλεηαη φηη ε επξσπατθή ηνπο πνξεία δελ είλαη δεδνκέλε. Αθελφο ε 

ρψξα αληηκεησπίδεη θαίξηα εζσηεξηθά δεηήκαηα, φπσο άιισζηε αληηκεησπίδνπλ θαη ηα 
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General Jens Stoltenberg at their bilateral meeting. [online] Available here. [accessed: 29 Mar. 2019]  
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ππφινηπα Γπηηθά Βαιθάληα (European Commission, 2018)
36

, ηα νπνία ηελ απνκαθξχλνπλ 

απφ ηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα. Αθεηέξνπ, ε δηρνγλσκία πνπ επηθξαηεί εληφο ηεο έλσζεο σο 

πξνο ηε δηεχξπλζε ηεο δεκηνπξγεί πξφζζεηα εκπφδηα. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δηεχξπλζεο 

ζεσξνχλ πξνηηκφηεξν ν αζηαζήο ρψξνο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα είλαη εληφο ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ απνθπγή αθξαίσλ πνιηηηθψλ ηάζεσλ επηθίλδπλσλ γηα ηνλ ελσζηαθφ ρψξν. Αληηζέησο, 

άιινη ηζρπξίδνληαη πσο ε ΔΔ πξέπεη λα ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ επίιπζε εζσηεξηθψλ 

δεηεκάησλ θαη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ εκβάζπλζε. 

 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο ζηελ ΔΔ, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζην ΝΑΣΟ βξίζθνπλ ζεξκνχο επξσπατθνχο 

ππνζηεξηθηέο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν θπξηφηεξνο είλαη ε Γεξκαλία ζηα πιαίζηα ηεο 

γεληθφηεξεο επηδίσμεο ηεο γηα ηζρπξνπνίεζε (Δrb, 2019)
37

 ηεο επηξξνήο ηεο ζηε βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν
38

. 

 

      4.2  Ηνωμένες Πολιηείες Αμερικής (ΗΠΑ) 

 

Ζ ζηάζε ησλ ΖΠΑ ζην Μαθεδνληθφ Εήηεκα δηαθάλεθε πξψηε θνξά ην 1944 φηαλ ην State 

Department αλαθνίλσζε φηη νη αλαθνξέο ηνπ ηχπνπ «καθεδνληθφ έζλνο» θαη «καθεδνληθή 

Μεηέξα Παηξίδα» απνηεινχζαλ αδηθαηνιφγεηε δεκαγσγία απφ ηε πιεπξά ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο (Office of the Historian, 1944)
39

. 

 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε Ακεξηθή 

ζην κνλνπνιηθφ πιένλ θφζκν επηζπκνχζε ηε ζηαζεξφηεηα ζηα Βαιθάληα, ψζηε λα κε 

δεκηνπξγεζεί θελφ ηζρχνο χζηεξα απφ ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ βίσζαλ (Παληηψξαο, Υ. 2017)
40

. 

ηε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε εηξήλε θαη ν δπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Βαιθαλίσλ, ε 

Διιάδα είρε κηα επθαηξία λα δηαδξακαηίζεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν ζηελ 

πεξηνρή ππνδεηθλχνληαο ζηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο ην επξσαηιαληηθφ κνλνπάηη, ην νπνίν ε 

ίδηα είρε ήδε δηαβεί.  

 

Ζ πκθσλία αλακελφκελα ραηξεηίζηεθε απφ ηηο ΖΠΑ (U.S. Department of State, 2019)
41
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Άιισζηε, επξηζθφκελε ζε ζεκαίλνπζα γεσγξαθηθή ζέζε, ππνβαζηάδνληαο ηε 

Μεζνβαιθαληθή Εψλε, ε Βφξεηα Μαθεδνλία εχινγα ελδηαθέξεη απφ γεσπνιηηηθή ζθνπηά ηηο 

ΖΠΑ. πγθεθξηκέλα, κε ηε Βφξεηα Μαθεδνλία εληφο ησλ δπηηθψλ ζεζκψλ, νη ΖΠΑ ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε Ρσζία ζηα Βαιθάληα κφλν ζηε πεξηνρή 

ηεο εξβίαο, πεξηνξίδνληαο έηζη καθξνπξφζεζκα θαη ην ξσζηθφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα 

ζρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην. Ζ έληαμε ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο φκσο ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ 

ζα κπνξνχζε πνιχ πεξηζζφηεξν λα αλαζρέζεη ηελ επηξξνή ηεο Κίλαο ζηε πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ, ε νπνία ηφζν κε ηελ πξσηνβνπιία ''16+1''
42

,  φζν θαη κε ην πξφηδεθη ''Belt and 

Road Initiative'' έρεη ήδε δηεηζδχζεη νηθνλνκηθά, γεγνλφο πνπ κειινληηθά ζα κπνξνχζε λα 

κεηνπζησζεί ζηαδηαθά θαη ζε πνιηηηθή επηξξνή
43

. 

 

      4.3. Ρωζία 

 

Σα Βαιθάληα απνηεινχλ δηαρξνληθή εζηία ελδηαθέξνληνο γηα ηε ξσζηθή πνιηηηθή. Μεηά ηελ 

απνηπρία ηεο ηφηε πΓΓΜ λα εληαρζεί ζην ΝΑΣΟ ην 2008, ε θπβέξλεζε Νίθνια Γθξνχεθζθη 

ζηξάθεθε ζηελ επίηεπμε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία, ελψ απνκαθξχλζεθε ε πξννπηηθή 

έληαμεο ηεο ζηνπο επξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο (Petsinis, 2015)
44

. Σν ελδηαθέξνλ φκσο ηεο 

Ρσζίαο γηα ηελ πΓΓΜ θαη ηα Γπηηθά Βαιθάληα γεληθφηεξα απμήζεθε ηδηαίηεξα κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο νπθξαληθήο θξίζεο θαη ηελ επαθφινπζε επηδείλσζε ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο 

ΖΠΑ θαη ηελ ΔΔ. Ζ αλαδσπχξσζε ηνπ ξσζνδπηηθνχ αληαγσληζκνχ αλέδεημε ηελ απνηξνπή 

ηεο έληαμεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ζην ΝΑΣΟ σο πξνηεξαηφηεηα ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο 

ζηελ πεξηνρή. Ζ Ρσζία ζεσξεί ηελ δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ σο ελίζρπζε ελφο ερζξηθνχ πξνο 

απηή κεηψπνπ θαη απίζρλαζε ηεο δηθήο ηεο επηξξνήο ζηα Βαιθάληα (Galeotti, 2018)
45

.  

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Ρσζία ηάρζεθε αλαθαλδφλ ππέξ ηνπ Γθξνχεθζθη
46

, θαηά ηελ 

πνιηηηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 2015-2016 θαη θαηεγφξεζε επαλεηιεκκέλα ΖΠΑ θαη ΔΔ γηα 
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 Ζ θπβέξλεζε Γθξνχεθζθη ζπλέρηζε ηε «ζηξνθή» πξνο ηε Ρσζία αθφκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ηεο 
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ζηφρνη ηεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο. 
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παξέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο πΓΓΜ (Bechev, 2018)
47

 θαη αληηκεηψπηζε αξλεηηθά ηε 

πκθσλία. πγθεθξηκέλα, ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε ειιεληθή 

θαη ε βνξεηνκαθεδνληθή θπβέξλεζε θαηεγφξεζαλ ηε Ρσζία γηα ππνθίλεζε ησλ δηαδειψζεσλ 

ελάληηα ζηε ζπκθσλία (Stronski, Himes, 2019)
48

, ελψ θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο ε Ρσζία 

πξνέβε ζε ζπλερφκελεο ζθνδξφηαηεο θαηαγγειίεο ελαληίνλ ηεο πκθσλίαο, σο αληίζεηε ζηε 

βνχιεζε ησλ «Μαθεδφλσλ» θαη πξντφλ επξσαηιαληηθήο παξέκβαζεο
49

. Σειηθά φκσο 

αλαγλψξηζε ηε ρψξα σο «Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο» ζηηο 18 Μαξηίνπ 2019 

(Kathimerini, 2019)
50

, δεδνκέλνπ πσο ε έληαμή ηεο ζην ΝΑΣΟ θαίλεηαη πιένλ αλαπφθεπθηε. 

πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, πσο ε Ρσζία, παξά ηελ αληίζεζή ηεο, πηζαλφηαηα δελ δχλαηαη λα 

απνηξέςεη καθξνπξφζεζκα ηελ επξσαηιαληηθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. 

 

      4.4. Σοσρκία 

 

Οη δηαξθείο ζπγθξνχζεηο ηεο Οζσκαληθήο κε ηελ Ρσζηθή Απηνθξαηνξία (κεηέπεηηα ΔΓ) 

έθεξαλ ηελ ηειεπηαία εγγχηεξα ζηα Βαιθάληα πξνο αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ δηεμφδσλ ηεο 

ζην Αηγαίν. ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε Άγθπξα αλαδεηθλχεηαη ζε πεξηθεξεηαθή 

εγεκνλία, ιφγσ ηνπ γεσπνιηηηθνχ θαη γεσνηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο, ελψ ηζρπξνπνηείηαη κε ηε ζθπξειάηεζε ελφο «κνπζνπικαληθνχ ηφμνπ», απφ ηα 

Σίξαλα έσο ηελ Άγθπξα, δειαδή ηελ ζπκκαρηθή ζπκπφξεπζε βαιθαληθψλ ρσξψλ ζε ΔΔ-

NATO
51

. Έηζη, ππεξαζπίζηεθε ηελ ηφηε πΓΓΜ, κε δηπισκαηηθή αλαγλψξηζε, νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε θαη ππνδαχιηζε ηεο αληηπαιφηεηαο κε ηελ Διιάδα, πξνο ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ηειεπηαίαο. 

 

Ζ πξφηεξε ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο ζηελ ηφηε πΓΓΜ εθθξάδεηαη απεξίθξαζηα θαη ζηελ 

επηθξφηεζε ηεο πκθσλίαο, θαζψο, θαηά ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, επηιχεηαη ην 

νλνκαηνινγηθφ δήηεκα, αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηελ επξσαηιαληηθή πνξεία ηεο Βφξεηαο 

Μαθεδνλίαο θαη ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ νπφηε θαη γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ «κνπζνπικαληθνχ 

ηφμνπ». Δπηπιένλ, δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζπκκαρηθήο 

ππννκάδαο ππφ ηνπξθηθή θεδεκνλία, ελψ ε Άγθπξα θεξδίδεη εκπξάθησο ηε ζηήξημε απηψλ 

ησλ θξαηψλ ζε δηαθξαηηθέο έξηδεο- φπσο ην Κππξηαθφ θαη ε πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ- θαη 

ζηηο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο θάζε θξάηνπο κε ζαθείο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο
52

. Καηά 
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βνξεηναηιαληηθνχ ζηξαηεγείνπ ζηε Λάξηζα) (Σζηξηγψηεο, 2013). 
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 H κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα (πνπ αξηζκεί πεξί ηνπο εθαηφ ρηιηάδεο πνιίηεο) ηεο Βνξείνπ Μαθεδνλίαο- 

δηέμνδνο ηεο Άγθπξαο ζηα δπηηθά αιιά θαη ιφγνο θηιίαο ηαπηφρξνλα- απνηειεί δηαξθή ηνπξθηθή έγλνηα πνπ 

http://www.soros.org.mk/CMS/Files/Documents/The%20Macedonian%20Name%20Agreement%20and%20Its%20Aftermath%20A%20Geopolitical%20Perspective.pdf
https://carnegieendowment.org/2019/02/06/russia-s-game-in-balkans-pub-78235
http://www.ekathimerini.com/238689/article/ekathimerini/news/russia-recognizes-name-of-republic-of-north-macedonia-despite-doubts


 

 

ηελ Άγθπξα, ζπκπεξαζκαηηθά, ε πκθσλία επλνεί ηελ εληαμηαθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ ζην NATO, θαζψο ε ζηήξημε ηεο Σνπξθίαο είλαη δηαξθήο θαη έκπξαθηε· άξα, 

ππάξρεη ην ερέγγπν δπλεηηθήο δηπισκαηηθήο- νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα λα πξνσζήζνπλ 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Δπηθξαηεί, σζηφζν, δηρνζηαζία γηα ην αλ ζπκθέξεη ηελ Άγθπξα ε 

έληαμή ηνπο ζηελ ΔΔ, αθνχ πηζαλφλ λα ππνβαζκηζηεί ε επηξξνή ηεο πξψηεο ζηελ πεξηνρή
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. 

 

5. Ανηί Δπιλόγοσ 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πκθσλία ησλ Πξεζπψλ απνηειεί κηα πξψηε έλδεημε νηη ηα καθξνρξφληα 

πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηα Βαιθάληα κπνξνχλ θαιή ηε πίζηεη λα επηιπζνχλ 

ζπκβηβαζηηθά, κε εηξεληθφ ηξφπν θαη ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο. Γεκηνπξγψληαο λέα δπλακηθή 

θαη απνηειψληαο ππφδεηγκα γηα κειινληηθή επίιπζε αλάινγσλ πξνβιεκάησλ ζηα Βαιθάληα, 

ε πκθσλία ζεσξήζεθε επξέσο σο ηζηνξηθή. 

 

Χζηφζν, ε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο Διιάδαο-Βφξεηαο Μαθεδνλίαο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη per se παλάθεηα γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ηάζεσλ 

ζηα Βαιθάληα θαη ηελ επξσαηιαληηθή ηνπο πνξεία, θαζψο επξφθεηην γηα ηε ιηγφηεξν 

πεξίπινθε δηαθνξά ηεο πεξηνρήο. 

 

ηα Γπηηθά Βαιθάληα ελ γέλεη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθά εζσηεξηθά δεηήκαηα, 

φπσο δηακάρεο, νξγαλσκέλν έγθιεκα, δηαθζνξά, νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη έιιεηςε 

θξάηνπο δηθαίνπ, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην επξσπατθφ πιαίζην. 

Δλδεηθηηθά, ε ζπκβίσζε ησλ ηξηψλ θνηλνηήησλ ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε δελ είλαη αξκνληθή, 

ελψ νη θξαηηθέο δνκέο είλαη ηφζν αλεπαξθείο πνπ ην θαζηζηνχλ «dysfunctional state». Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε εξβία, έρνληαο πινπνηήζεη κέξνο ησλ εληαμηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, 

αδπλαηεί λα επηιχζεη ην δήηεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ-πξνυπφζεζε ελζσκάησζεο ζηελ ΔΔ. Σν 

Κφζνβν ραίξεη κφλν κεξηθήο αλαγλψξηζεο θαη πξνο ην παξφλ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

θπξίαξρν θξάηνο. Ζ Αιβαλία δε, αληηκεησπίδεη παξφκνηαο θχζεο εζσηεξηθά δεηήκαηα, ηδίσο 

σο πξνο ηε δηαθζνξά, ηα δηεζλή δίθηπα εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ην ζεβαζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ΝΑΣΟ, ηα θξηηήξηα πξνζρψξεζεο είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά θαη δεδνκέλεο 

ηεο επηθείκελεο έληαμεο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο, ε παξνπζία ηνπ ζηελ πεξηνρή εληζρχεηαη 

ζεκαληηθά, εμππεξεηψληαο άκεζα ηα ακεξηθαληθά αιιά θαη ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα. 

Παξάιιεια, ε Ρσζία δε θαίλεηαη ηθαλή θαη πξφζπκε λα αλαηξέςεη ηηο εμειίμεηο απηέο ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή.  

                                                                                                                                                                                     

ρξήδεη θξνληίδαο, θπξίσο νηθνλνκηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηε Βφξεην Μαθεδνλία ιεηηνπξγνχλ ηα 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο “Yahya Kemal” φπσο θαη ηα αληίζηνηρα θνιιέγηα, ελψ 

εθεί έρεη ηελ έδξα ηνπ ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Βαιθαλίσλ .Vračić, A. (2016). Turkey’s Role in the Western 

Balkans. Berlin: German Institute for International and Security Affairs, p.25. 
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 Ζ Σνπξθία, παξά ηελ επελδπηηθή θπξηαξρία ηεο Δ.Δ. ζηα Γπηηθά Βαιθάληα, είλαη παληαρνχ παξνχζα. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ ηεο Βηέλλεο, νη μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο ηεο Έλσζεο ζηελ πεξηνρή αλέξρνληαη ζην 60% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηεο Σνπξθίαο ζε 14% ζην 

Κφζνβν, 8% ζηελ Αιβαλία θαη 5% ζηε Βφξεηα Μαθεδνλία (Grieveson, R., Grübler, J. and Holzner, M. (2018). 

Western Balkans EU Accession: Is the 2025 Target Date Realistic?. Vienna: The Vienna Institute for 

International Economic Studies, pp.15,16.). Σαπηφρξνλα, νη αληαιιαγέο (εηζαγσγέο- εμαγσγέο) Άγθπξαο- 

θνπίσλ, θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν ζηα 130.000 δνιάξηα εηεζίσο, κε πξφζθαηξεο εληππσζηαθέο 

απμνκεηψζεηο· νη ρακειέο απηέο ηηκέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ επελδπηηθφ θεθάιαην έρνπλ νδεγήζεη ηελ 

Βφξεηα Μαθεδνλία λα απεπζχλεη επηζήκσο ζηελ Σνπξθία πξφζθιεζε γηα επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζε 

νηθνλνκηθή ζπκκαρία (Κσηνχιαο, 2018).  



 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε κειινληηθή επξσαηιαληηθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη ηδίσο ηεο 

εξβίαο, Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαη Κνζζφβνπ, δελ επεξεάδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε πκθσλία, 

πνπ λαη κελ ιεηηνπξγεί δηεπθνιπληηθά θαη σο κνληέιν ζπλεξγαζίαο αιιά δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα γεγνλφηα. 

 

 

 


