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διπλωματικής επίλυσης διαφορών που άπτονται, ευθέως ή εμμέσως, θεμάτων 

εθνικών/εθνοτικών ταυτοτήτων, ενώ στο εσωτερικό και της Ελλάδας και της Βόρειας 

Μακεδονίας η συμφωνία πυροδότησε αντιδράσεις από εθνικιστικές δυνάμεις, έτυχε δε 

πολιτικής εκμετάλλευσης ιδίως από τα συντηρητικά κόμματα της τότε αντιπολίτευσης 

(Νέα Δημοκρατία και VMRO-DPMNE αντίστοιχα). 

Σήμερα, δύο χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας, και οι δύο χώρες 

βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, στις πρόσφατες 

εκλογές της 15ης Ιουλίου 2020 το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SDSM, του οποίου ο 

ηγέτης, Zoran Zaev υπήρξε ο αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη 

βορειομακεδονική πλευρά, κατόρθωσε να επικρατήσει, έστω και με βραχεία κεφαλή, 

θα κληθεί ωστόσο να διαχειριστεί τον θεσμικό και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της 

χώρας, αλλά και το ζήτημα της μη έναρξης ακόμα των διαπραγματεύσεων για την 

ένταξή της στην ΕΕ – που βρίσκεται πλέον σε εκκρεμότητα επί δεκαπενταετία. Στην 

Ελλάδα, η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ – την οποία πολλοί, καλώς ή κακώς, αποδίδουν (και) στην 

υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών – και η συντηρητική αναδίπλωση 

(τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής) που σηματοδότησε η κυβερνητική αλλαγή, σε 

συνδυασμό με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και εκτός αυτής, 

θέτουν νέες προκλήσεις. Αλλά και η ίδια η ουσιαστική εφαρμογή της Συμφωνίας των 

Πρεσπών μπορεί και πρέπει να υπερβεί τα όρια του νομικού κειμένου και να 

αποτελέσει την αφορμή αμοιβαίας προσέγγισης, γνωριμίας, κατανόησης, ειρηνικής 

συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών των δύο χωρών και, ευρύτερα, των 

Βαλκανίων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η 2η – αναθεωρημένη μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών – 

έκδοση της μελέτης του Ινστιτούτου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών των 

Σκοπίων (ISSHS) για την πρόσληψη της μακεδονικής ταυτότητας από τους πολίτες 

των Σκοπίων και την επίδραση που είχε (ή δεν είχε) σε αυτή η ενεργή κρατική πολιτική 

δημιουργίας εθνικής ταυτότητας δια του «εξαρχαϊσμού» (antiquization), ιδίως επί των 
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ημερών της κυβέρνησης του εθνικιστικού VMRO-DPMNE και του ηγέτη του Nikola 

Gruevski, αποκτά ιδιαίτερο και ανανεωμένο ενδιαφέρον. Τα ευρήματα της έρευνας του 

ISSHS και η ανάλυση που τα συνοδεύει, σχετικά με τους τρόπους κατασκευής της 

εθνικής ταυτότητας και της σχέσης των άνωθεν σχεδιασμένων κρατικών πολιτικών με 

τους καθημερινούς μηχανισμούς πρόσληψης και οικειοποίησης της κουλτούρας, 

συμβάλλουν καθοριστικά στο να κατανοήσουμε βαθύτερες και μακροχρόνιες 

διεργασίες που συντελούνται στη Βόρεια Μακεδονία και ευρύτερα στα Βαλκάνια. Και, 

την ίδια στιγμή, πέραν του συγκεκριμένου πλαισίου αναφοράς τους, αποτελούν ένα 

πρώτης τάξης έναυσμα – ιδίως ενόψει της επετείου των διακοσίων χρόνων από την 

ελληνική επανάσταση, οι εορτασμοί της οποίας αναμένεται να αποτελέσουν ένα 

παράδειγμα κρατικής ιστορικής/πολιτισμικής πολιτικής πάνω στο ζήτημα της εθνικής 

ταυτότητας – να αναρωτηθούμε για το τι συγκροτεί σήμερα την ελληνική ταυτότητα, 

πώς την αντιλαμβάνονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά και οι διαφορετικής 

εθνικότητας/εθνοτικής καταγωγής πληθυσμοί που ζουν στην Ελλάδα (μετανάστες 

κ.ά.), αλλά και πώς αυτή κατασκευάζεται μέσα από τις «επίσημες» κρατικές 

προσεγγίσεις και αφηγήσεις.  

 
Εικόνα 1 : Το πρωτότυπο εξώφυλλο της (2ης) αγγλικής έκδοσης της μελέτης 
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Μια εισαγωγή υπό αναδρομική οπτική 

 

ροκειμένου να εξηγήσει κανείς τη διπλωματική περιπλοκότητα που έγινε απλή 

και νομικά περίτεχνη με τη Συμφωνία της Πρέσπας/των Πρεσπών, δηλαδή το 

κείμενο που έλυσε τη διάρκειας δεκαετιών «διαμάχη περί το όνομα» μεταξύ της (πλέον) 

Βόρειας Μακεδονίας†† και της Ελλάδας, πρέπει να κοιτάξει τα πολλαπλά και ευαίσθητα 

ζητήματα ταυτότητας που περιλαμβάνονταν στη λύση. Η Συμφωνία υπογράφηκε τον 

 
†† [ΣτΜ] Το κείμενο της μελέτης του ISSHS περιλαμβάνει δύο μέρη που γράφτηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Την αρχική μελέτη του 2013 και τις συμπληρώσεις που 
έγιναν στη δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του 2020. Στη μετάφραση διατηρείται η αναφορά σε 
«Μακεδονία» (όπως ήταν, μέχρι την υπογραφή και εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
το συνταγματικό όνομα της χώρας), «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 
(που ήταν το όνομα που υιοθετήθηκε, βάσει της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, για τις διμερείς και 
διεθνείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Β. Μακεδονίας) και «Βόρεια Μακεδονία» (το ενιαίο πλέον 
όνομα της γειτονικής χώρας, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών). Ομοίως, διατηρήθηκε η χρήση 
του επιθέτου «μακεδονικός, -ή, -ό», όπου αυτό χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο. 

Π 
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Ιούνιο του 2018 από την υπό την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση της Ελλάδας και τον 

κυβερνητικό σοσιαλδημοκρατικό συνασπισμό της τότε Δημοκρατίας της Μακεδονίας1. 

Παρά τις επαναλαμβανόμενες επί δεκαετίες δηλώσεις της λεγόμενης διεθνούς 

κοινότητας, περιλαμβανομένων του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ότι η διένεξη και η 

λύση της δεν θα επηρέαζαν θέματα που αφορούσαν την ταυτότητα των εθνοτικών 

πλειονοτήτων‡‡ καμίας από τις δύο χώρες, καθώς αποτελούν μη διαπραγματεύσιμα 

δικαιώματα στον αυτοπροσδιορισμό, ήταν πάντα σαφές ότι η διένεξη υπήρχε λόγω 

των ανησυχιών της Ελλάδας ότι η πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της θα γινόταν 

αντικείμενο ιδιοποίησης [ενν. από τη Β. Μακεδονία]. Αυτό ήταν μια απερίφραστα 

διατυπωμένη θέση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης που παρουσιαζόταν στην 

ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν την υπογραφή της συμφωνίας 

(με τον τίτλο «Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ»§§). Η Μακεδονία – μετά τη 

συμφωνία μετονομάστηκε σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» – ανησυχούσε, 

τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης της, ότι η εθνική της ταυτότητα θα 

εξαλείφονταν μέσω της αλλαγής του ονόματος. 

 
‡‡ [ΣτΜ] Η αναφορά σε «εθνικές πλειονότητες» αφορά κυρίως τη Β. Μακεδονία και ιδίως την 
εκεί αναγνωρισμένη και πολυπληθή αλβανική μειονότητα. Όπου στο πρωτότυπο κείμενο 
χρησιμοποιείται ο όρος «ethnic» στα ελληνικά αποδόθηκε ως «εθνοτικός, -ή, ό», ενώ αντίστοιχα 
ο όρος «national» αποδόθηκε ως «εθνικός, -ή, -ό». Για τη διαφοροποίηση των δύο όρων, βλ. 
ενδεικτικά Λιάκος, Αντ., Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο;, 
Αθήνα, Πόλις, 2005, σ. 67, όπου αναφέρεται: «Η διαφορά έχει να κάνει συνήθως με το ρόλο 
του κράτους. Σιωπηρά και συμβατικά, ο όρος nation χρησιμοποιείται για εθνικότητες 
περιβεβλημένες κρατικό μανδύα. Αντίθετα, ο όρος ethnicity αφορά κοινότητες με εθνοτικά 
χαρακτηριστικά που προϋπάρχουν του εθνικού κράτους ή περιλαμβάνονται σ’ αυτό». Έτσι και 
το Oxford Dictionary, που ορίζει το national ως «connected with a particular nation», το οποίο 
εν συνεχεία ορίζει ως «a country considered as a group of people with the same language, 
culture and history, who live in a particular area under one government». Αντίθετα, ορίζει το 
ethnic ευρύτερα ως «connected with or belonging to a nation, race or people that shares a 
cultural tradition». Βλ. σχετικά και Δεμερτζής, Ν., Έθνος, εθνότητα, εθνικότητα, Εφημερίδα των 
Συντακτών, 7/2/2019, διαθέσιμο στο https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/182473_ethnos-
ethnotita-ethnikotita (προσπελάστηκε 25/8/2020), ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο 
εθνικισμός ενορχηστρώνει, αναδιατάσσει και μετασχηματίζει προϋπάρχον εθνοτικό/πολιτισμικό 
υλικό, δηλαδή ιστορικές εμπειρίες, μνήμες και συνήθειες προσδίδοντάς τους ένα μεθύστερο 
αναδρομικό συμπαγές νόημα. Σε αντίθεση προς το έθνος και την εθνική συνείδηση, εθνότητες 
και εθνοτική συνείδηση υπήρχαν πάντα στην Ιστορία. Η διαφορά της εθνότητας/εθνοτικής 
ομάδας από το έθνος/εθνική ομάδα έγκειται στο ότι μονίμως η δεύτερη συγκροτείται από την 
επιλογή και την ανανοηματοδότηση συστατικών στοιχείων της πρώτης». 
§§ [ΣτΜ] Βλ. την αναθεωρημένη πλέον, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, εκδοχή του κειμένου 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, εδώ: https://www.mfa.gr/to-zetema-tou-
onomatos-tes-boreias-makedonias/ (προσπελάστηκε 25/8/2020). 

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/182473_ethnos-ethnotita-ethnikotita
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/182473_ethnos-ethnotita-ethnikotita
https://www.mfa.gr/to-zetema-tou-onomatos-tes-boreias-makedonias/
https://www.mfa.gr/to-zetema-tou-onomatos-tes-boreias-makedonias/
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Έτσι, η ενοχλητική αλήθεια δεν έπρεπε να αναγνωριστεί, τουλάχιστον όχι από 

την αξιοσέβαστη ηγεσία του αναπτυγμένου κόσμου. Ωστόσο, η αλήθεια γύρω από τις 

ανησυχίες για την ταυτότητα υποδηλώνονταν μέσω του γεγονότος ότι ο απεσταλμένος 

του ΟΗΕ με τη μεγαλύτερη θητεία, που είχε αναλάβει το καθήκον να επιλύσει το 

ζήτημα, ο Matthew Nimetz, συνήθως δεν πρότεινε μόνο ένα νέο όνομα για το κράτος 

(της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας», όπως ήταν το συνταγματικό του όνομα ως τις 12 

Φεβρουαρίου του 2019), αλλά και λύσεις ως προς τα επίθετα που αφορούσαν την 

εθνικότητα [nationality] και τη γλώσσα. Τα επίθετα προτείνονταν να προέρχονται είτε 

από το όνομα του κράτους είτε να αποφεύγονται τελείως, κάτι προς την κατεύθυνση 

του «πολίτης του/της……» ή «η επίσημη γλώσσα του/της……..» ακολουθούμενο από 

το πιθανό νέο όνομα της χώρας2. 

Η καινοτομία της λύσης [που επήλθε με τη Συμφωνία των Πρεσπών] πηγάζει 

από το γεγονός ότι και οι δύο χώρες και οι ηγέτες τους αποφάσισαν να αναγνωρίσουν, 

αντί να αποκρύψουν, το γεγονός ότι τα διακυβεύματα ήταν ταυτοτικά: Η Ελλάδα 

ανησυχούσε ότι η ελληνική της κληρονομιά θα γινόταν αντικείμενο ιδιοποίησης από τη 

«μακεδονική» ταυτότητα των βόρειων γειτόνων της, ενώ η μακεδονική κοινή γνώμη και 

οι πολιτικοί της ανησυχούσαν ότι η ταυτότητα «Μακεδόνας», με τη σύγχρονη έννοια, 

θα έπαυε να υπάρχει. Το άρθρο 7 της Συμφωνίας απαντά στους φόβους της 

πολιτισμικής ιδιοποίησης [cultural appropriation] και της άρνησης της εθνικής 

υπόστασης [national negation], αντίστοιχα, αναγνωρίζοντας ότι το επίθετο 

«μακεδονικός» θα μπορούσε να σημαίνει και δια της ισχύος της εν λόγω συμφωνίας 

πράγματι θα σήμαινε, δύο διακριτά πράγματα : από τη μία, «μακεδονικός» με την 

έννοια της κληρονομιάς της ελληνικής αρχαιότητας και, από την άλλη, «μακεδονικός», 

αναφερόμενος στο σύγχρονο Νοτιο-Σλαβικό έθνος και τη γλώσσα του. Ας δούμε την 

παράθεση ολόκληρου του άρθρου που αποτελεί μια ανάπτυξη και πραγματοποίηση 

του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού, λειτουργώντας υπό την ίδια ονομασία, ως 

διπλό ωστόσο σημαινόμενο: 
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ΑΡΘΡΟ 7 

1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς 

τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται σε 

διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στο Πρώτο Μέρος [Ελλάδα], με αυτούς τους 

όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας 

περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, 

καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η 

κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

3. Όταν γίνεται αναφορά στο Δεύτερο Μέρος [Βόρεια Μακεδονία], με 

αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός 

και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και 

κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο 

Άρθρο 7(2). 

4. Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η 

Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών 

γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και άλλα 

χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον 

αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την 

κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους. 

5. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να 

υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει 

τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.3,*** 

 
*** [ΣτΜ] Το ελληνικό κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών (επίσημη μετάφραση) είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, στη διεύθυνση : 
https://www.mfa.gr/images/docs/eidikathemata/official_translation.doc (προσπελάστηκε 21 
Ιουλίου 2020) 

https://www.mfa.gr/images/docs/eidikathemata/official_translation.doc
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Παίρνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του αποκαλούμενου «εξαρχαϊσμού» 

[antiquization] ήταν σε εξέλιξη από το 2006 στην τότε Δημοκρατία της Μακεδονίας, με 

αποκορύφωμα το πρόγραμμα αρχιτεκτονικής, αλλά και εθνοκατασκευής [nation-

building], «Σκόπια 2014» και τις παρεμβάσεις στα σχολικά προγράμματα της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσκοπούσαν στον 

επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης εθνοτικής/εθνικής μακεδονικής ταυτότητας ως 

απορρέουσας από και αναγώγιμης στο Αρχαίο Βασίλειο της Μακεδονίας, κάποιος θα 

μπορούσε να πει ότι υπήρξε πράγματι μια δεκαετής διαδικασία ιδιοποίησης της 

ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία επηρέασε με έναν 

αρνητικό και πολιτισμικά βίαιο τρόπο αυτό που θα μπορούσε να εκλαμβάνεται ως 

εθνική και εθνοτική ταύτιση της πλειοψηφίας των Μακεδόνων (με την εθνοτική και όχι 

απλώς την εθνική έννοια της λέξης) στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. 

Το 2013, το Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών των Σκοπίων 

υλοποίησε δύο σύνθετες μελέτες, βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα, που συνδύαζαν 

ποιοτική και ποσοτική έρευνα: το ερμηνευτικό πλαίσιο που παρείχαν οι έννοιες της 

«πολιτισμικής οικειότητας» [cultural intimacy] και οι σπουδές επικοινωνίας θεμελίωσαν 

την έννοια της πρόσληψης ταυτότητας [identity perception]. 

Η ανάλυση, στηριζόμενη κυρίως στην εθνική έρευνα κοινής γνώμης και σε 

ποσοτική έρευνα, δημοσιεύτηκε με τίτλο «Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου; Μια ερώτηση από την οποία εξαρτάται η διεύρυνση της ΕΕ»†††. Η μελέτη 

που αναδημοσιεύεται [σε δεύτερη έκδοση] παρακάτω στηρίζεται στην ποιοτική έρευνα, 

η οποία κυρίως αποδεικνύει ότι το 2013 σχεδόν κανείς δεν ταυτιζόταν ή δεν γνώριζε 

την Μακεδονική Αρχαιότητα (αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον απορρέοντα 

 
††† [ΣτΜ] Katerina Kolozova et al., Who Owns Alexander the Great? A Question Upon Which 
EU Enlargement Relies”, Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje (October 2013), 
διαθέσιμο στο http://www.isshs.edu.mk/who-owns-alexander-the-great-a-question-upon-
which-eu-enlargement-relies/ 

http://www.isshs.edu.mk/who-owns-alexander-the-great-a-question-upon-which-eu-enlargement-relies/
http://www.isshs.edu.mk/who-owns-alexander-the-great-a-question-upon-which-eu-enlargement-relies/
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Ελληνισμό [Hellenism] και την προηγούμενη κληρονομιά). Τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώθηκαν από την ποσοτική έρευνα. Γι’ αυτό το λόγο καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η αντίθεση στη Συμφωνία [των Πρεσπών] από πολλούς Μακεδόνες 

υπήρξε προϊόν της έλλειψης κατανόησης εκ μέρους τους της Συμφωνίας και της 

πεποίθησης ότι είχαν χάσει το δικαίωμά τους στην ταυτότητα με την εθνική και εθνοτική 

έννοια ως Μακεδόνες (το οποίο είναι εσφαλμένο)4, παρά της δυσαρέσκειάς τους που 

έχασαν μέρος μιας ιστορίας με την οποία δεν φαίνονταν να ταυτίζονται εξαρχής, 

τουλάχιστον όχι τη στιγμή της έρευνας που παρουσιάζεται παρακάτω. 

(Αναδημοσιεύουμε την πρωτότυπη μελέτη, με μικρές, αμιγώς τεχνικές αναθεωρήσεις). 

Μετά από μία περίοδο δυόμισι ετών μιας διαφαινόμενης κρίσης ασφάλειας ή, 

τουλάχιστον, απειλούμενης σταθερότητας, η διαμάχη δεκαετιών με την Ελλάδα 

επιλύθηκε : Η διαβόητη «διαφορά για το όνομα» έκλεισε με την υπογραφή της 

Συμφωνίας των Πρεσπών τον Ιούνιο του 2018, που επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο 

της (τότε) Δημοκρατίας της Μακεδονίας τον Οκτώβριο του 2018. Μετά την επιτυχία της 

προηγούμενης χρονιάς, οπότε υπογράφηκε η διμερής συμφωνία με τη Βουλγαρία που 

επίσης επιλύει ορισμένες ανησυχίες σχετικές με θέματα ταυτότητας, η Βόρεια 

Μακεδονία αρίστευε στην περιφερειακή και διεθνή πολιτική. Η κυβέρνηση, και κυρίως 

ο πρωθυπουργός της, επέδειξαν μια αξιέπαινη ικανότητα ηγεσίας, ειδικά σε σχέση με 

τη σταθερότητα και την υπέρβαση της ευθραυστότητας. Το τελευταίο, ωστόσο, 

παραμένει πρόκληση : Το 2018 ο δείκτης ευθραυστότητας‡‡‡ της χώρας ήταν 

υψηλότερος από τη χρονιά της βαθύτερης κρίσης της, δηλαδή το 2015§§§, οπότε 

 
‡‡‡ [ΣτΜ] Ο δείκτης εύθραυστων κρατών (Fragile State Index – FSI) αντικατέστησε τον 
αντίστοιχο δείκτη «αποτυχημένων» (failed) κρατών. Σκοπός του είναι να εκτιμήσει το πόσο 
ευάλωτο είναι κάθε κράτος έναντι ενδεχόμενης διαμάχης ή κατάρρευσης. Η κατάταξη βασίζεται 
στο άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κράτους για 12 επιμέρους κριτήρια και η συνολική 
βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ 0 και 120. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία ενός κράτους, 
τόσο λιγότερο σταθερό – άρα εύθραυστο – θεωρείται. 
§§§ [ΣτΜ] Το 2015 η Βόρεια Μακεδονία γνώρισε σημαντική εσωτερική αναταραχή. 
Αναλυτικότερα, μετά τις εκλογές του Απριλίου του 2014 στις οποίες επικράτησε το και 
προηγουμένως κυβερνών κόμμα VMRO και ο Nikola Gruevski, ο Zoran Zaev δήλωσε ότι το 
SDSM δεν αναγνώριζε τις εκλογές και κατηγόρησε την κυβέρνηση για νόθευση της διαδικασίας. 
Στη συνέχεια, η κυβέρνηση κατηγόρησε τον Zaev ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει 
πραξικόπημα τον Ιανουάριο του 2015, σε συνεργασία με τη Βρετανία, ενώ ο Zaev απάντησε 
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βαθμολογήθηκε με 64,4. Παρά την ελάχιστη βελτίωση κατά μία θέση σε σύγκριση με 

το 2018 (αφού κατατάχθηκε στην 111η θέση αντί της 112ης την προηγούμενη χρονιά), 

η Βόρεια Μακεδονία ανήκει ακόμα στην ομάδα των κρατών που είναι σχετικά 

«εύθραυστα» ή, για να χρησιμοποιήσουμε τον ακριβή όρο του Δείκτη, εντάσσεται στην 

κατηγορία των κρατών με τίτλο «Προειδοποίηση». Ο δείκτης ευθραυστότητάς της για 

το 2019 είναι 64,6, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν 64,8, παραμένοντας 

υψηλότερος από το 2015. Υπάρχει, ωστόσο, βελτίωση σε σύγκριση με το 2017, οπότε 

ο δείκτης έφτασε τις 66,1 μονάδες, αλλά η θέση [της Βόρειας Μακεδονίας] στη λίστα 

ήταν και πάλι 112η.  Πιστεύουμε ότι η υπέρβαση της εσωτερικής πόλωσης, που 

προκλήθηκε εν μέρει από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά στην ουσία από τις βαθιές 

διαιρέσεις εντός της κοινωνίας που προέκυψαν επί του καθεστώτος του Nikola 

Gruevski, είναι η προϋπόθεση της κοινωνικής σταθεροποίησης. Μόνο στη βάση μιας 

τέτοιας κοινωνικής σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, μπορούν να δημιουργηθούν σταθεροί θεσμοί και 

ανθεκτικοί απέναντι στη διαφθορά.  

Συνολικά, με τον δείκτη ευθραυστότητας της χώρας για το 2019 να παραμένει 

υψηλός (και, όπως ήδη ειπώθηκε, υψηλότερος από το 2015), οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι έχοντας επιλύσει τα μεγαλύτερα περιφερειακά θέματα που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση, η χώρα θα έπρεπε τώρα να 

επικεντρωθεί : 

 
από την πλευρά του με πληροφορίες ότι ο Gruevski είχε παγιδέψει και παρακολουθούσε 20.000 
πολίτες της χώρας και ότι συγκάλυψε τη δολοφονία ενός νέου μετά τις εκλογές του 2011. Τον 
Μάιο του 2015 ξέσπασαν διαμαρτυρίες εναντίον της κυβέρνησης Gruevski, οι οποίες 
συνοδεύτηκαν και από συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Κατά τη 
διάρκεια των ταραχών, αρκετοί υπουργοί παραιτήθηκαν. Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν όλο το 
μήνα, με μαζικές αντικυβερνητικές, αλλά και φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις. Ακολούθησαν 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχηγών των μεγαλύτερων κομμάτων [Gruevski (VMRO-
DPMNE), Zaev (SDSM), Ahmeti (DUI) και Thaci (DPA)], με τη μεσολάβηση του αρμόδιου για 
τη διεύρυνση Επιτρόπου της Ε.Ε., Johannes Hahn, που κατέληξαν σε συμφωνία για την 
προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τον Απρίλιο του 2016 (Pržino Agreement). Ωστόσο, η 
πολιτική κρίση συνεχίστηκε, μέχρι τουλάχιστον την παραίτηση Gruevski από την 
πρωθυπουργία τον Ιανουάριο του 2016. 
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1) στο να ελαχιστοποιήσει τη ρητορική της πόλωσης και να καλλιεργήσει το 

διάλογο μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων, 

2) στο να υλοποιήσει τα URPs****, θεσμοθετώντας μια καθαρή διάκριση μεταξύ 

της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. 

Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν να υλοποιηθούν επί της ουσίας και όχι απλώς ως 

κενός τύπος οι συγκεκριμένες προτεραιότητες και συστάσεις που τίθενται και στις δύο 

εκθέσεις της Ομάδας Ανώτερων Εμπειρογνωμόνων [Senior Experts’ Group] υπό τον 

Priebe††††. Με έναν τέτοιο τρόπο, όχι μόνο θα ικανοποιούνταν το κρίσιμο κριτήριο για 

την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, αλλά επίσης θα 

αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα της θεσμικής καχεξίας και της απουσίας ασφάλειας 

δικαίου και κράτους δικαίου, που αποτελεί ένα σύνολο αλληλένδετων αιτίων 

ευθραυστότητας του κράτους. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών των Σκοπίων, η παρούσα κυβέρνηση δεν κατανοεί ορθά 

τα καθήκοντά της ως προς την απο-ολιγαρχοποίηση‡‡‡‡ [του κράτους], ούτε το τι θα 

συνιστούσε ουσιαστική και όχι απλώς τυπική εκπλήρωση των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης§§§§. Ένας εξωτερικός παράγοντας ευθραυστότητας είναι το κίνητρο – ή η 

 
**** [ΣτΜ] Όρος που αναφέρεται στη διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί αρκτικόλεξο εκ του Urgent Reform Priorities (Επείγουσες 
Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες). 
†††† [ΣτΜ] Reinhard Priebe, πρώην διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επικεφαλής της 
Ομάδας Ανώτερων Εμπειρογνωμόνων για τα συστημικά θέματα του Κράτους Δικαίου στη 
Βόρεια Μακεδονία. 
‡‡‡‡ [ΣτΜ] Ο όρος που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο είναι «de-capturing» και αναφέρεται 
στην αντιστροφή της κατάστασης «State capture», στην οποία θεωρείται ότι βρίσκεται η Βόρεια 
Μακεδονία, σύμφωνα και με τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
Συνήθως, ο όρος «state capture» αναφέρεται σε μία μορφή διαφθοράς που κατατείνει σε 
ολιγαρχική διακυβέρνηση αφού τα μεγάλα συμφέροντα είναι ικανά να επιδρούν αποφασιστικά 
στη διακυβέρνηση του κράτους. Στα ελληνικά, ο όρος θα ήταν «κράτος λάφυρο» ή «κράτος εν 
κράτει ολιγάρχες» ή, απλώς, «ολιγαρχία». Σε άλλες ωστόσο αναλύσεις του ISSHS (ενδεικτικά, 
βλ. εδώ : http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/09/The-specificity-of-the-
Macedonian-example-of-%E2%80%9Cstate-capture%E2%80%9D.pdf), ο όρος 
χρησιμοποιείται με ευρύτερο περιεχόμενο ως συνώνυμος γενικά της ανελεύθερης δημοκρατίας 
[illiberal democracy]. 
§§§§ [ΣτΜ] Κριτήρια της Κοπεγχάγης ή κριτήρια προσχώρησης είναι τα κριτήρια που 
καθιερώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993 και ενισχύθηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης το 1995, τα οποία πρέπει να πληρούνται για την 
εισδοχή ενός κράτους στην Ε.Ε. Τα κριτήρια είναι: α) σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον σεβασμό και την 
προστασία των μειονοτήτων· β) λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και ικανότητα 

http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/09/The-specificity-of-the-Macedonian-example-of-%E2%80%9Cstate-capture%E2%80%9D.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/09/The-specificity-of-the-Macedonian-example-of-%E2%80%9Cstate-capture%E2%80%9D.pdf
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απουσία αυτού – της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνοντας υπόψη ότι η 

Συμφωνία των Πρεσπών παραμένει ένα στοιχείο διχασμού στη χώρα και την 

πιθανότητα να κερδίσει τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα το δεξιό 

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας*****, θα μπορούσε κανείς να αναμένει μία υποχώρηση 

στην περιφερειακή σταθεροποίηση, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αυξημένη 

ευθραυστότητα της χώρας†††††. Οι εξελίξεις μεταξύ Κοσόβου-Σερβίας και οι συζητήσεις 

τους για την πιθανή ανταλλαγή εδαφών και πληθυσμών μπορεί να είναι ένας 

πρόσθετος παράγοντας αυξημένης αποσταθεροποίησης. Όλα αυτά μπορεί να 

συγκρατηθούν και να ελεγχθούν από το κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και την απτή 

αίσθηση ενός πιθανού μέλλοντος στην Ευρώπη που μπορεί να δημιουργηθούν αν οι 

διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ αρχίσουν όσο το δυνατόν συντομότερο, 

ιδανικά πριν το τέλος του 2019. Παρά την προφανή αβεβαιότητα λόγω της 

διστακτικότητας ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, οι ενδείξεις για το τελευταίο 

παραμένουν θετικές‡‡‡‡‡. 

 

 

 
αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στο πλαίσιο της 
ΕΕ· γ) ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι κανόνες, τα 
πρότυπα και οι πολιτικές που συνθέτουν το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ (το «κεκτημένο»), 
και προσήλωση στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Για να 
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης πρέπει η χώρα να πληροί τουλάχιστον το 
πρώτο κριτήριο. 
***** [ΣτΜ] Αν και η μελέτη κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020, είναι προφανές ότι η εισαγωγή έχει 
γραφτεί πριν τις ελληνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. 
††††† [ΣτΜ] Στο σημείο αυτό οι προβλέψεις δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται – τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά την τύχη της Συμφωνίας των Πρεσπών – καθώς αμέσως μετά την ανάληψη της 
διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε και εφάρμοσε πλήρως τις προβλέψεις της. 
‡‡‡‡‡ [ΣτΜ] Όπως βέβαια εκ των υστέρων γνωρίζουμε, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για τη 
Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, λόγω της άρνησης κυρίως της 
Γαλλίας στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου 2019. Σε αντίθεση δε με προεκλογικές της 
διακηρύξεις, η ελληνική κυβέρνηση στήριξε την ένταξη της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ (βλ. την 
ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-
omilies/anakoinose-tou-upourgeiou-exoterikon-skhetika-me-ten-europaike-prooptike-ton-
khoron-ton-dutikon-balkanion.html, προσπελάστηκε 25/8/2020). 

https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinose-tou-upourgeiou-exoterikon-skhetika-me-ten-europaike-prooptike-ton-khoron-ton-dutikon-balkanion.html
https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinose-tou-upourgeiou-exoterikon-skhetika-me-ten-europaike-prooptike-ton-khoron-ton-dutikon-balkanion.html
https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinose-tou-upourgeiou-exoterikon-skhetika-me-ten-europaike-prooptike-ton-khoron-ton-dutikon-balkanion.html
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Συνοπτική παρουσίαση 

 

κκινώντας από την υπόθεση ότι – μέσω της παραγωγής συμβολισμών με 

διακριτές ιστορικές αναφορές και αισθητική μέσω υλικής παραγωγής πολιτισμού 

(μνημεία και αρχιτεκτονική) – το πολιτισμικό πρόγραμμα «Σκόπια 2014» αποσκοπεί 

στο να επιβεβαιώσει, ενισχύσει και διασφαλίσει τη διατήρηση μιας ιστορικής αλήθειας 

σχετικά με τη μακεδονική ταυτότητα ως τη μόνη αλήθεια, η ανά χείρας έκθεση της 

έρευνας επιδιώκει να δώσει καλύτερη εικόνα για την επιτυχία του προγράμματος σε 

σχέση με τις ίδιες τις φιλοδοξίες του. Η επιτυχία του μπορεί να μετρηθεί μέσω της 

προσφυγής σε δείκτες που αποτυπώνουν την πρόσληψη των πολιτών των Σκοπίων 

που προσδιορίζονται ως «μακεδονικής εθνότητας» ως προς τις φιλοδοξίες του 

προγράμματος να αποτυπώσει την αλήθεια γύρω από την εθνοτική ταυτότητα, να 

συνεισφέρει στη «διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς»5 και να προωθήσει την 

ιστορική αλήθεια γύρω από τη μακεδονική εθνική και εθνοτική ταυτότητα. Η ερευνητική 

ομάδα εκκινεί από την υπόθεση ότι κάθε ταυτότητα είναι μια μορφή αφηγήματος, ένα 

θέμα πρόσληψης και όχι «μια ουσία καθεαυτή»§§§§§. Επομένως, η μελέτη 

αποσκοπούσε στο να συγκρίνει το αφήγημα του κράτους και τα αφηγήματα των 

πολιτών των Σκοπίων για τη μακεδονική ταυτότητα, προκειμένου να βρει αν το πρώτο 

αντιστοιχεί στα δεύτερα. Με την κεντρικότητα των αγαλμάτων του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και του πατέρα του Φιλίππου Β’, είναι προφανές ότι το πρόγραμμα 

[Σκόπια 2014] αποσκοπεί στο να εκφράσει μια αλήθεια για μια αδιάκοπη ιστορική 

συνέχεια του «μακεδονικού εαυτού», από την αρχαιότητα μέσω της σλαβικής περιόδου 

του Μεσαίωνα, στον μακεδονικό εθνικό αγώνα κατά της Οθωμανικής διοίκησης των 

αρχών του 20ου αιώνα και στο συνακόλουθο σχέδιο ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους. 

Παίρνοντας υπόψη ότι οι αναφορές στην αρχαιότητα και η προ-υπόθεση της 

 
§§§§§ [ΣτΜ] Βλ. και την έννοια του «πράγματος καθεαυτού» (Ding an sich) στο έργο του 
Immanuel Kant. 

Ε 
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αδιάκοπης ιστορικής συνέχειας δεν είχαν στην ουσία αμφισβητηθεί από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα στη χώρα – παρά λίγες εξαιρέσεις6 – η έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε περιλάμβανε επίσης τη συμμετοχή ακαδημαϊκών με τη μορφή 

ανώνυμων συνεντεύξεων και μια κλειστή ομάδα (πάνελ) επιστημόνων και 

διαμορφωτών κοινής γνώμης, υπό μορφή ομάδας εστίασης [focus group] με βάση 

έναν οδηγό συζήτησης. Οι ακαδημαϊκοί κλήθηκαν να συζητήσουν τα αποτελέσματα 

που συγκεντρώθηκαν από τις ομάδες εστίασης [focus groups] με απλούς πολίτες των 

Σκοπίων, τα οποία προέβαλαν τη λαϊκή πρόσληψη του αφηγήματος περί την 

ταυτότητα, που το Πρόγραμμα [Σκόπια 2014] φιλοδοξεί να εκφράσει ως ιστορική 

αλήθεια. Επίσης μετέφεραν το τι οι πολίτες των Σκοπίων αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι/οι 

ίδιες ως την αλήθεια της μακεδονικής ταυτότητας και σε τι αισθανόταν κοντά ως τέτοιο. 

Η μελέτη αποκαλύπτει εμφανείς αποκλίσεις μεταξύ της πρόσληψης των απλών 

πολιτών για την «πραγματική μακεδονική ταυτότητα» και αυτής που προβάλλεται από 

το κράτος. Επίσης αποκαλύπτει το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκοί, όταν τους ζητήθηκε να 

σχολιάσουν ανώνυμα, επιβεβαιώνουν τη θέση σχετικά με τον κατασκευασμένο 

χαρακτήρα [constructedness]****** οποιασδήποτε εθνικής ταυτότητας και εκφράζουν μια 

θεμελιώδη δυσπιστία προς κάθε ιστορικό πρωταρχισμό [primordialism] και αδυνατούν 

να βρουν τρόπους να δικαιολογήσουν το Πρόγραμμα [Σκόπια 2014], όταν βρίσκονται 

αντιμέτωποι/-ες με τα δεδομένα για την πρόσληψη από τους πολίτες της «αλήθειας 

περί την ταυτότητα». Όλοι οι ακαδημαϊκοί, όπως και οι απλοί πολίτες που συμμετείχαν 

στη μελέτη, ζήτησαν και έλαβαν εγγύηση πλήρους ανωνυμίας. Ο φόβος δημόσιας 

προβληματοποίησης του Προγράμματος εκφράστηκε ρητά από στην ουσία όλους/όλες 

τους.  

 
****** [ΣτΜ] Κατασκευασμένος δεν σημαίνει απαραίτητα ψευδής ή στερούμενος πραγματικής 
αφετηρίας/βάσης. Ορθότερη, ενδεχομένως, θα ήταν στα ελληνικά η χρήση του όρου 
«διαμεσολαβημένος». Βλ. και τη χρήση του όρου «constructedness» στη θεωρία της 
επικοινωνίας και των ΜΜΕ, όπου – σύμφωνα με το Oxford Dictionary of Media and 
Communication – χρησιμοποιείται για κείμενα ή άλλα μέσα για να υποδηλώσει ότι αποτελούν 
αντικείμενα δημιουργίας, συγγραφής, σύνθεσης, παρουσίασης, διαμεσολάβησης ή/και 
επεξεργασίας και όχι (απλώς) ένα τμήμα της ζωής ή ένα παράθυρο στον κόσμο. 
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Τα ερευνητικά αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε πρόκειται να 

παρουσιαστούν στους θεσμούς που είναι περισσότερο αναμεμειγμένοι στην 

προώθηση και υλοποίηση του Προγράμματος [Σκόπια 2014], κυρίως το Υπουργείο 

Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών (καθώς επηρεάζει τις διαδικασίες ένταξης στην 

ΕΕ και τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες)7, τους ακαδημαϊκούς στη χώρα που 

σιωπηρά νομιμοποιούν τους ιστορικούς και τους σχετικούς με την ταυτότητα στόχους 

του Προγράμματος και, τελικά, εκείνους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας που 

επιζητούν να καταλάβουν τις «ευαίσθητες» πλευρές του θέματος της ταυτότητας υπό 

το φως της διαμάχης για το όνομα με την Ελλάδα. 

Η αρχή του Προγράμματος Σκόπια 2014 αντιστοιχεί με μια σειρά 

απογοητεύσεων από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που υπονοούσαν μια διαρκώς 

αναβαλλόμενη προσχώρηση και στους δύο οργανισμούς, εξαιτίας του 

«ονοματολογικού ζητήματος» μεταξύ της Ελλάδας και της Μακεδονίας, παρά το 

γεγονός ότι η χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 2005, στοιχείο που 

κορυφώθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008. Έχοντας 

ολοκληρώσει την ποιοτική έρευνα πάνω στην οποία στηρίζεται η παρούσα μελέτη, 

ισχυριζόμαστε ότι, αν το Πρόγραμμα Σκόπια 2014 αποσκοπεί στο να «θεραπεύσει το 

πληγωμένο εγώ» των Μακεδόνων, αποτυγχάνει να το πράξει, καθώς εισάγει ένα ξένο 

πολιτισμικό παράδειγμα που φαίνεται να βαθαίνει το αίσθημα μιας εξωτερικά 

επιβαλλόμενης άρνησης αυτού που γίνεται στενά αισθητό ως η αλήθεια της 

μακεδονικής ταυτότητας (όπως εκφράζεται από τους πολίτες των Σκοπίων που 

συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα). 

Από το ξεκίνημά του στην αρχή του 2010 ως τον Απρίλιο του 2013, ως μέρος 

του Προγράμματος Σκόπια 2014, ανεγέρθηκε ένας συνολικός αριθμός 35 αντικειμένων 

σε κυρίως νεοκλασικιστικό στυλ και κάποια προσέγγιση του μπαρόκ (κτήρια, αγάλματα 

και μνημεία) μετά από απόφαση και με κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού, αρκετά 

από τα πλέον μνημειώδη αγάλματα (περιλαμβανομένου του «Πολεμιστή σε Άλογο» 
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που αναπαριστά τον Μεγάλο Αλέξανδρο) έχουν κατασκευαστεί με πρωτοβουλία του 

Δήμου του Κέντρου†††††† (με κονδύλια που δόθηκαν από την κυβέρνηση), ενώ η 

κυβέρνηση ήταν ο επενδυτής για τα νέα μνημειώδους χαρακτήρα κτήρια του 

Υπουργείου Εξωτερικών, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, την μπαρόκ πρόσοψη του 

κτηρίου της κυβέρνησης και μερικά ακόμα. Αυτοί οι αριθμοί παρουσιάστηκαν σε 

συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013 από την Υπουργό 

Πολιτισμού, κ. Elizabeta Kanceska Milevska, η οποία ενημέρωσε ότι συνολικά 

207.872.492 ευρώ είχαν ως τότε ξοδευτεί για το Πρόγραμμα8. 

 

Το υπόβαθρο 
 
 

ο Πρόγραμμα Σκόπια 2014  είναι ένα πολιτισμικό και ιστορικό σχέδιο με σκοπό 

την επαναβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας που θεωρείται ότι δέχεται επίθεση 

μέσω της στέρησης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας από το δικαίωμα χρήσης του 

ονόματος «Μακεδονία», ως δηλωτικό του κράτους, η οποία επιβλήθηκε από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 19939 και εν συνεχεία από την 

Ενδιάμεση Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που υιοθετήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 

1995. Μετά την υιοθέτηση της απόφασης 817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 

θεσμοί και διεθνείς οργανισμοί της Ευρώπης (όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης)  

αναφερόταν στο κράτος υπό το προσωρινό του όνομα, ως «η πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας». Μετά από 18 χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ της 

Μακεδονίας και της Ελλάδας, δεν είχε βρεθεί λύση στο ονοματολογικό ζήτημα και, στο 

μεταξύ, το διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα της Μακεδονίας ήταν «η Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Παρά την πρόβλεψη του άρθρου 11 

 
†††††† [ΣτΜ] Ο Δήμος του Κέντρου [Centar] είναι ο κεντρικός δήμος από τους συνολικά δέκα που 
απαρτίζουν τη (μητροπολιτική) πόλη των Σκοπίων. 

Τ 
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της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπλοκάρει τις διαδικασίες 

ένταξης της Μακεδονίας σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις κρατών ενώ οι 

διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και ότι η χώρα μπορούσε και έπρεπε 

να έχει πρόσβαση σε τέτοιους διεθνείς φορείς υπό το όνομα «η Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας», η Ελλάδα στην πράξη έθεσε βέτο στην προσχώρηση τα 

Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ κατά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στο Βουκουρέστι στις 

3 Απριλίου 200810. Η επίσημη δήλωση της συνόδου κορυφής έχει ως εξής : 

«Επομένως συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει πρόσκληση προς την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αμέσως μόλις επιτευχθεί μια αμοιβαία 

αποδεκτή συμφωνία στο ζήτημα της ονομασίας. Ενθαρρύνουμε τη χωρίς καθυστέρηση 

ανάληψη των διαπραγματεύσεων και αναμένουμε να ολοκληρωθούν το 

συντομότερο»11. Η δυσαρέσκεια στη χώρα αυξήθηκε και θα μπορούσε κανείς να 

παρατηρήσει ένα καταλυτικό αίσθημα δημόσιας εξέγερσης12. Η επίλυση του ζητήματος 

της ονομασίας προστέθηκε ως το «ένατο σημείο αναφοράς» που θα έπρεπε η χώρα 

να εκπληρώσει προκειμένου να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η 

Μακεδονία ήταν υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα από τις 17 Δεκεμβρίου 2005 

υπό το προσωρινό όνομα «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και 

παρά τις θετικές εκθέσεις της Επιτροπής και τις συστάσεις για έναρξη των 

διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση να 

εμπλακεί σε μια διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Παρά τη θετική έκθεση του 

κ. Richard Howitt, του ορισθέντος εισηγητή για την πρόοδο της χώρας στις διαδικασίες 

ένταξης, που παρουσιάστηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22 

Μαΐου 2013 και τη σύσταση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει 

τις διαπραγματεύσεις με τη χώρα, το θέμα της προσχώρησης της Μακεδονίας στην ΕΕ 

δεν αναφέρθηκε καν στην επίσημη ημερήσια διάταξη της συνόδου του Συμβουλίου 

που έλαβε χώρα στις 27-28 Ιουνίου 201313. Η επιμονή στην ενσωμάτωση της αρχαίας 

μακεδονικής ιστορίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης μακεδονικής ταυτότητας, 

φαίνεται να είναι μια προφανής απάντηση στην απογοήτευση που προκάλεσαν τα 
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γεγονότα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 και η ρητή 

απαίτηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να επιλυθεί το ζήτημα της ονομασίας 

πριν την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Πρόγραμμα Σκόπια 

2014 ανακοινώθηκε σε μια συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε από τον Δήμο του 

Κέντρου της πόλης των Σκοπίων τον Φεβρουάριο του 2010, με την από κοινού 

παρουσίαση από τον Δήμαρχο του Κέντρου, κ. Vladimir Todorovikj, και την Υπουργό 

Πολιτισμού. κ. Elizabeta Kanceska Milevska14. 

 

Υπόβαθρο σχετικό με το θεωρητικό πλαίσιο και τον πυρήνα 

της μεθοδολογικής προσέγγισης 

 

 σύνθετος χαρακτήρας του Προγράμματος Σκόπια 2014, που απαιτεί 

αισθητικές και πολιτισμικές παρεμβάσεις, βοηθούμενες από την ακαδημαϊκή 

νομιμοποίηση, και του οποίου ο στόχος είναι να προβάλει μια αλήθεια - ή «την 

αλήθεια» - για τη μακεδονική ταυτότητα, απαιτεί ανάλυση υπό διαφορετικές οπτικές με 

τη χρήση μιας ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης. Τα κύρια ερευνητικά εργαλεία που 

κινητοποιήσαμε ανήκουν στο πεδίο των εθνογραφικών και ανθρωπολογικών 

σπουδών. ενώ η ερμηνεία στηρίζεται σε πολιτισμικές και πολιτικές αναλύσεις του 

πολυπρόσωπου χαρακτήρα του αντικειμένου της μελέτης. Με βάση τα ευρήματα και 

την ερμηνεία τους για τις πολιτισμικές και πολιτικές διαδικασίες που ενσωματώνονται 

στο Πρόγραμμα Σκόπια 2014, θα προταθούν μηχανισμοί πολιτικής στο πλαίσιο του 

Προγράμματος, για να αντισταθμίσουν τα αποτελέσματά του στην εσωτερική και 

διεθνή πολιτική, στις δι-εθνικές και ευρωπαϊκές ενταξιακές διαδικασίες αντίστοιχα. Η 

υπεροχή των ανθρωπολογικών και εθνογραφικών ερευνητικών εργαλείων και η 

έμφαση στην πολιτισμική και πολιτική ανάλυση υπαγορεύονται όχι μόνο από τη φύση 

του υπό μελέτη φαινομένου, αλλά και από το γεγονός ότι η δομή έθνος-κράτος και το 

θεσμικό της σύστημα βασίζονται σε «πολιτισμικό κεφάλαιο» (Bourdieu). Το τελευταίο 

Ο 
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είναι μια κοινωνική κατασκευή και διαδικασία στην οποία τόσο «η ελίτ» όσο και «οι 

απλοί άνθρωποι» συμμετέχουν εξίσου. Επίσης, προϋποθέτει το επίσημο πολιτισμικό 

προφίλ το οποίο ένα έθνος σκοπεύει να παρουσιάζει διεθνώς, αλλά και τις καθημερινές 

κουλτούρες/πολιτισμικές πρακτικές που λειτουργούν μέσω κωδίκων «πολιτισμικής 

οικειότητας» [cultural intimacy] (Herzfeld), που είναι οι κύριοι τρόποι προκειμένου 

κάποιος να αντιληφθεί τον εαυτό του και άλλους ως ανήκοντες στην ίδια 

συλλογικότητα. Η «πολιτισμική οικειότητα» σχετίζεται με την κουλτούρα και τον 

συμβολισμό της με τον οποίο κάποιος ταυτίζεται πιο άμεσα ως γνωστός/οικείος, και 

πάλι όχι με το πρόσωπο του συλλογικού εαυτού που θα ήθελε να δει κάποιος ξένος. 

Η καθημερινή κουλτούρα και οι κώδικες της οικειότητας είναι αυτό που κινητοποιούν 

και ιδιοποιούνται οι κρατικοί θεσμοί προκειμένου να οικοδομήσουν και να παγιώσουν 

το επίσημο εθνικό αφήγημα15. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Herzfeld για την πολιτισμική οικειότητα, «η 

ντροπιαστική» (και οικεία) πλευρά της εθνικής έννοιας του εαυτού και τα σύμβολά της 

«αποκαθαίρονται», μέσω της ανάθεσης σε αυτά μιας λειτουργικής θέσης στο καθαρό 

αφήγημα του διεθνώς παρουσιάσιμου εαυτού16. Με άλλα λόγια, η καθημερινή 

κουλτούρα πρέπει να τύχει επίκλησης και να κινητοποιηθεί – ή να ενσωματωθεί – στο 

επίσημο εθνικό αφήγημα προκειμένου να διευκολύνει τη στήριξή του ή την ταύτιση με 

αυτό από τη συλλογικότητα που επιδιώκει να εκπροσωπεί. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

• Λειτουργεί το «Σκόπια 2014» ως πολιτισμικό πρόγραμμα και πρόγραμμα 

εθνογένεσης/εθνοκατασκευής που καθιερώνει μια «αλήθεια» σχετικά με έναν εθνικό 

εαυτό, με τους υπάρχοντες κώδικες πολιτισμικής οικειότητας, δηλαδή την καθημερινή 

κουλτούρα και την άυλη πολιτισμική κληρονομιά; («Η αλήθεια» που διακυβεύεται δεν 
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είναι μόνο ιστορική, αλλά και αισθητική ή πολιτιστική, καθώς τα στυλ του οιονεί μπαρόκ 

και του νεοκλασικισμού είναι τα μόνα στυλ που επιτρέπονται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος). 

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις του αισθητικού-πολιτισμικού, ακαδημαϊκού και 

εθνοκατασκευαστικού/εθνογενετικού Προγράμματος «Σκόπια 2014» στην πρόσληψη 

της εθνικής ταυτότητας; Ειδικότερα, υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το αίσθημα και 

τους τρόπους ταύτισης με τον εθνικό εαυτό σε σύγκριση με πριν την έναρξη του 

Προγράμματος; 

• Υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ της αλήθειας του επίσημου αφηγήματος για την 

ιστορία και την εθνική καταγωγή και την καθημερινή οικειοποίησή της; Αν υπάρχουν 

ασυμφωνίες μεταξύ του επίσημου αφηγήματος και του καθημερινού λόγου και 

πολιτισμικής επανα-κωδικοποίησης, ποιες είναι αυτές; 

• Εφ’ όσον παρέχεται εγγυημένη ανωνυμία, οι ειδικοί και ακαδημαϊκοί από συναφή 

πεδία (πολιτισμικές σπουδές, ανθρωπολογία, ιστορία, εθνολογία) θα ισχυρίζονταν ότι 

η «εθνική ποιητική» που κατασκευάστηκε από τους κρατικούς θεσμούς θα έπρεπε να 

ακολουθήσει μια ατζέντα κατασκευής ταυτότητας παρά την πρόσληψη από τον 

πληθυσμό των Σκοπίων (και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία 

μεταξύ των δύο); 

• Απηχεί το Πρόγραμμα «Σκόπια 2014» το κυρίαρχο αίσθημα ή πρόσληψη της 

εθνικής ταυτότητας του μέσου πολίτη των Σκοπίων ή εισάγει πολιτισμικούς κώδικες 

που γίνονται αντιληπτοί ως ξένοι σε σχέση με το τι γινόταν οικεία αισθητό ως 

«μακεδονική ταυτότητα»; 

• Αποτελεί το Πρόγραμμα, ως αντίδραση σε μια σειρά απογοητεύσεων σε σχέση με 

την ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, μια αποτελεσματική μορφή υπεράσπισης της 
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«εθνικής αξιοπρέπειας», μέσω της επιβεβαίωσης και διεκδίκησης της μακεδονικής 

ταυτότητας; 

 

Περιγραφή της διαδικασίας έρευνας πεδίου και των 

ευρημάτων της 

 

 φάση της ποιοτικής έρευνας αποτελούνταν από τον ακόλουθο συνδυασμό 

μοντέλων : ομάδες εστίασης [focus groups], συνεντεύξεις και (κλειστές) ομάδες 

εστίασης με ειδικούς [expert focus groups}. Συνολικά, 56 άνθρωποι συμμετείχαν σε 

αυτές τις τρεις μορφές στο στάδιο της ποιοτικής έρευνας μιας ευρύτερης μελέτης, που 

σε επόμενο στάδιο θα εφαρμόσει μια ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, με τη 

διεξαγωγή μιας έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.400 ερωτώμενων‡‡‡‡‡‡. 

Χτίζοντας πάνω στα ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε η Brima Galup 

Skopje, τα οποία δείχνουν ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού της Μακεδονίας δεν 

εγκρίνει το Πρόγραμμα17, η ποσοτική έρευνα που σχεδιάσαμε αποσκοπεί στο να 

αποκαλύψει τους λόγους αυτής της μη έγκρισης, που μπορεί να διαφέρουν από θέματα 

σχετικά με την ταυτότητα μέχρι οικονομικούς λόγους. 

 

 
‡‡‡‡‡‡ [ΣτΜ] Η ποσοτική έρευνα που αναφέρεται εδώ πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2013 και κατέληξε σε ενδιαφέροντα ευρήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις 
απαντήσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, το ποσοστό όσων θεωρούν 
σημαντική την Αρχαιότητα στη διαμόρφωση της μακεδονικής ταυτότητας είναι μόλις 5,8% επί 
του συνολικού πληθυσμού και 7,6% μεταξύ όσων ανήκουν στη (σλαβο)μακεδονική εθνότητα. 
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (19,9%) θεωρεί την μεσαιωνική περίοδο του ορθόδοξου 
σλαβικού χριστιανισμού την καθοριστική ιστορική περίοδο, παράλληλα με το πρόσφατο 
παρελθόν και ιδίως την ανεξαρτησία από τη Γιουγκοσλαβία το 1993 (20,1%). Η γιουγκοσλαβική 
περίοδος (16,9%) και οι αγώνες των αρχών του 20ου αιώνα για έναν μακεδονικό εθνικό κράτος 
και την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία (13,8%) ακολουθούν αμέσως μετά. 
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας (στα αγγλικά) παρουσιάζονται στη μελέτη 
του ISSHS με τίτλο “Who owns Alexander the Great?”: A question upon which EU enlargement 
relies, διαθέσιμη εδώ http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Who-owns-
Alexander-the-Great-A-Question-Upon-Which-EU-Enlargement-Relies.pdf (προσπελάστηκε 
26/8/2020) 

Η 

http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Who-owns-Alexander-the-Great-A-Question-Upon-Which-EU-Enlargement-Relies.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Who-owns-Alexander-the-Great-A-Question-Upon-Which-EU-Enlargement-Relies.pdf
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1.1 Ομάδες εστίασης [Focus groups] 

 

Το δείγμα : Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συζητήσεις με ομάδες εστίασης [focus 

groups] με συνολικό αριθμό 40 συμμετεχόντων. Οι ομάδες αποτελούσαν ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας : εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινωνική θέση, 

φύλο, ηλικία, πολιτική τοποθέτηση και εθνότητα. Μία από τις τέσσερις ομάδες 

αποτελούνταν μόνο από εκπροσώπους εθνοτικών μειονοτήτων, γεγονός που μας 

έδωσε πληροφορίες για της συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ Μακεδόνων και 

άλλων εθνοτικών ομάδων, σε ό,τι αφορά την πρόσληψη της μακεδονικής ταυτότητας 

και τις επιπτώσεις του «Σκόπια 2014» σε αυτή. 

 

1.2. Το ερωτηματολόγιο 

 

Σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 

κατηγορίες εκπαίδευσης, κοινωνικής θέσης, ηλικίας και φύλου. Οι ερωτήσεις 

μπορούσαν να απαντηθούν από την οπτική της προσωπικής εμπειρίας και 

πρόσληψης και δεν απαιτούσαν συγκεκριμένο επίπεδο ακαδημαϊκής εξειδίκευσης 

στην ιστορία ή στην πολιτική. Η αίσθηση της ιστορίας – ενσωματωμένη στην αίσθηση 

της εθνοτικής/εθνικής ταυτότητας – την οποία επικαλεστήκαμε στο ερωτηματολόγιο, 

είναι εκείνη που αποκτάται κυρίως μέσω της καθημερινής κουλτούρας. Ως καθημερινή 

κουλτούρα, εννοούμε την ανεπίσημη, προφορική αλληλεπίδραση εντός και μεταξύ 

ατόμων και ομάδων και τις ειδικές μορφές ανταλλαγής και μεταμορφώσεις των 

μεγάλων αφηγήσεων για την καταγωγή και την αλήθεια μιας συλλογικής ταυτότητας. 

Μεθοδολογικά, αυτή η θέση συμβαδίζει με την προσέγγιση των ιστορικών και 

πολιτισμικών σπουδών για την ιστορία της καθημερινότητας (Alf Ludtke, Paul 

Vayne)18. Στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας, αυτό που διαμεσολαβείται μέσω της 

καθημερινής ανεπίσημης διάδρασης (που μπορεί να είναι επίσης μέσω οποιουδήποτε 



[23] 
 

μέσου επικοινωνίας) οπωσδήποτε περιλαμβάνει τις επιδράσεις των θεσμών και των 

κυρίαρχων [mainstream] μέσων ενημέρωσης (περιλαμβανομένου του διαδικτύου). 

 

1.3. Τα κύρια ευρήματα 

 

• Υπάρχει σαφής ομοιογένεια (αλλά όχι απόλυτη: τα ακριβή δεδομένα 

παρουσιάζονται παρακάτω) μεταξύ των ερωτώμενων σε σχέση με σχεδόν όλες τις 

μεγάλες κατηγορίες ερωτήσεων, όπως «ποια στοιχεία της κουλτούρας θεωρείτε 

εμβληματικά για τη μακεδονική ταυτότητα;» και «ποια ιστορική περίοδο θεωρείτε ως 

την καθοριστική για την εθνική ταυτότητα;» κ.λπ. 

• Το αίσθημα της «πολιτισμικής ντροπής» [cultural shame] είναι κυρίαρχο : Η 

«κατωτερότητα», η «αδυναμία», η «μη γνώση του ποιοι είμαστε», η «έλλειψη 

αποφασιστικότητας και αυτοσεβασμού», η «έλλειψη παιδείας» και «υψηλότερης 

συνειδητοποίησης» (με το οποίο προφανώς αναφέρονται στην προσχώρηση σε ό,τι 

συνήθως θεωρείται ότι αποτελεί τις ευρωπαϊκές αξίες) παρουσιάζονται όχι μόνο ως η 

ντροπιαστική πλευρά που κάποιος θα απέκρυβε, αλλά επίσης ως η «καθοριστική 

ουσία» της μακεδονικής ταυτότητας. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η ομάδα 

εστίασης που αποτελούνταν από εθνοτικές μειονότητες εξέφρασε τις ίδιες αντιλήψεις. 

Επομένως, η πλευρά της πολιτισμικής οικειότητας που προκαλεί ντροπή κατέχει τη 

θέση του «πυρήνα της εθνικής ταυτότητας». Ακολουθούν τα δεδομένα που 

απεικονίζουν το συγκεκριμένο εύρημα. 

• Παθητικότητα, αυτολύπηση     21% 

• Ταυτοτική σύγχυση, κατωτερότητα και δυσαρέσκεια  32% 

• Τηλεοπτικές ειδήσεις/πολιτική και η επιδημία της παρακολούθησης σειρών 

σαπουνόπερας        31% 
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• Έλλειψη παιδείας και βασικών γνώσεων    16% 

 

Διάγραμμα 1 : Πολιτισμική ντροπή 

 

 

Σε ό,τι αφορά στην κινητοποίηση της καθημερινής κουλτούρας και των δικών της 

«κωδίκων πολιτισμικής οικειότητας», τα ευρήματα δείχνουν μια πλήρη αποκοπή του 

«Σκόπια 2014» από τους αναγνωριζόμενους ως κώδικες πολιτισμικής οικειότητας, 

που γίνονται αντιληπτοί ως τα αναμφισβήτητα χαρακτηριστικά της μακεδονικής 

κουλτούρας, ενσωματωμένα στην πολιτισμική κληρονομιά της. Τα καθοριστικά και πιο 

πολύτιμα σημάδια της μακεδονικής κουλτούρας, με βάση ό,τι φαίνεται να αποτελεί 

πεδίο συναίνεσης μεταξύ όλων των ερωτώμενων, ανήκουν στην άυλη κουλτούρα : την 

παραδοσιακή λαϊκή μουσική και χορούς, το φαγητό, τη γλώσσα και τον παραδοσιακό 

τρόπο ζωής που συνδέεται με τις ορθόδοξες χριστιανικές αξίες. Είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι δεν υπήρξε καμία εξαίρεση μεταξύ των ερωτώμενων από αυτή την 

άποψη. Η ομάδα των εθνοτικών μειονοτήτων επιβεβαίωσε ότι έχει την ίδια αντίληψη. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι κώδικες που χαρακτηρίζονται ως καθοριστικοί 

της κουλτούρας είναι παραδοσιακοί και ανατρέχουν πίσω στην ιστορία αντί σύγχρονοι 

ή/και αστικοί. Στην ερώτηση «ποια στοιχεία της κουλτούρας θεωρείτε εμβληματικά για 

τη μακεδονική ταυτότητα;», λάβαμε τις εξής απαντήσεις : 
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Διάγραμμα 2 : Κώδικες πολιτισμικής οικειότητας 

 

 

Η ομάδα εστίασης των εθνοτικών μειονοτήτων προσδιόρισε τα παρακάτω στοιχεία της 

κουλτούρας ως εμβληματικά για τη μακεδονική ταυτότητα : 

• Φαγητό  40% 

• Μουσική  40% 

• Η γλώσσα  20% 

Σε ό,τι αφορά την ιστορική περίοδο που καθορίζει τη μακεδονική ταυτότητα, όλοι οι 

ερωτώμενοι ξεχώρισαν τις ακόλουθες περιόδους ως τις πιο σημαντικές : την περίοδο 

του «komiti», δηλαδή την εποχή του αντάρτικου αγώνα για ένα ανεξάρτητο κράτος, 

που υποστηρίχθηκε από την οργάνωση IMRO/TMORO την περίοδο του τέλους του 

19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, την περίοδο που αποκαλείται και διαφωτισμός 

[enlightenment] (την εθνική αφύπνιση στο επίπεδο της διανόησης, που προηγείται ή 

συμπίπτει με την περίοδο του «komiti»), και, τέλος, τους αντάρτες (τους πολεμιστές 

υπέρ ενός αναγνωρισμένου κράτους ως τμήματος της Γιουγκοσλαβίας, που 

υποστήριζε το γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα). Οι ερωτώμενοι εξέφρασαν 

αισθήματα είτε αντίθεσης είτε αδιαφορίας για την περίοδο της αρχαιότητας. Τα 

συναισθήματα αδιαφορίας ήταν επίσης παρόντα και μεταξύ εκείνων που δεν έχουν 
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τίποτα εναντίον ή που υποστηρίζουν την κατασκευή του αγάλματος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων. 

Ποια ιστορική περίοδο θεωρείτε την πιο καθοριστική για την εθνική ταυτότητα; 

• Ανεξαρτησία (από το 1991)     13% 

• Περίοδος του διαφωτισμού (19ος αιώνας)    26 % 

• Επαναστατική περίοδος (αρχές του 20ου αιώνα)   31% 

• Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 30% 

 

Διάγραμμα 3 : Ιστορικές περίοδοι που καθορίζουν τη μακεδονική εθνική ταυτότητα 

 

 

Η πιο σημαντική ιστορική μορφή, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, είναι ο Goce 

Delchev (επαναστάτης του IMRO στην αλλαγή του 20ου αιώνα). Ο Nikola Karev, 

επαναστάτης του IMRO, ο Krale Marko (μεσαιωνικός μυθικός χαρακτήρας) και ο 

Μέγας Αλέξανδρος αναφέρονται επίσης (από έναν ερωτώμενο έκαστος). 
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Διάγραμμα 4 : Η σημαντικότερη ιστορική μορφή για την κατασκευή της μακεδονικής εθνικής ταυτότητας 

 

 

Οι χαρακτήρες της προφορικής λογοτεχνικής κληρονομιάς που σημαδεύουν την 

μακεδονική νοοτροπία [mentality] είναι ο Itar Pejo (ένας μυθικός απατεώνας της 

οθωμανικής περιόδου, χαρακτήρας που εμφανίζεται στην παράδοση και άλλων 

γειτονικών σλαβικών εθνών, όπως η Βουλγαρία και η Σερβία) και ο Krale Marko 

(επίσης μυθικός χαρακτήρας, παρών στην ηρωική επική ποίηση, κοινός με άλλες 

σλαβικές εθνικές παραδόσεις της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης). 

• Μακεδονικές παραδοσιακές ιστορίες  31% 

• Krale Marko     18% 

• Περίοδος αντάρτικου κατά το Β’ ΠΠ  18% 

• Itar Pejo      18% 

• Άλλο (pecalbarski, patriotski)   15% 
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Σε ό,τι αφορά στα μνημεία καθεαυτά και στα αρχιτεκτονικά projects, δεν υπήρξε τόσο 

μεγάλη ομοιογένεια μεταξύ των ερωτώμενων σε σύγκριση με τις παραπάνω 

ερωτήσεις, Μια μεγάλη πλειοψηφία δεν τα εγκρίνει (67%), ενώ ένα ορισμένο ποσοστό 

εγκρίνει με επιφύλαξη (16%) σε σχέση με : την υπερβολή ως προς τον αριθμό, το στυλ, 

το οικονομικό κόστος και, τελικά, την πολιτισμική οικειότητα [προς αυτά] και, το πιο 

σημαντικό, την περιθωριοποίηση των πιο σημαντικών ιστορικών περιόδων και 

προσώπων προς όφελος της αρχαιότητας. 

 

I. Οι συνεντεύξεις με τους ακαδημαϊκούς και τους ακτιβιστές της 

κοινωνίας των πολιτών 

 

Οι συνεντεύξεις χρησίμευσαν στο να παρέχουν επιβεβαίωση ή να εισάγουν έναν 

βαθμό επιφύλαξης ως προς τα ευρήματα των ομάδων εστίασης [focus groups]. Κανείς 

από τους συνολικά 10 συμμετέχοντες σε αυτές τις συνεντεύξεις δεν εξέφρασε έκπληξη 

για τα ευρήματα. Η κυρίαρχη άποψη μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων ήταν ότι η εθνική 

ταυτότητα είναι μία δια του λόγου κατασκευή [discursive construct] ή μάλλον μια 

πολιτική κατασκευή, ενώ η πολιτισμική ταυτότητα έχει ρίζες στην κυρίως προφορικά 

παραδεδομένη ιστορία και παράδοση. Η κυρίαρχη θέση είναι ότι επιβολές από θέση 

ισχύος προκειμένου να επέμβει και να μετασχηματίσει κανείς το αίσθημα του 

πολιτισμικώς ανήκειν και του συμβολισμού του είναι πιθανές. Κατά συνέπεια, η 

μεγαλύτερη παρουσία της αρχαιότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να 

έχει ως αποτέλεσμα μια τέτοια αλλαγή. Επίσης, η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων 

δεν εκπλήσσονται από τον αρνητικό ορισμό του «μακεδονικού εαυτού» και πιστεύουν 

ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας. Με άλλα λόγια, υπάρχει πάντα μια ιστορική 

διαδικασία που προωθεί ορισμένους ιστορικούς μύθος σε βάρος άλλων : μια ιστορία 

που σημαδεύεται από μία διαμάχη για την ταυτότητα παράγει έναν «πολιτισμικό 

εαυτό» που σημαδεύεται από μια «αυτο-αρνητική» στάση. Δύο ερωτηθέντες 
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σημείωσαν ότι αυτή η κατάσταση χρησιμοποιείται συχνά προκειμένου να αναβαθμίσει 

την αρνητική αντίληψη του εαυτού σε μία εξύψωση της αυτο-θυματοποίησης και να τη 

μεταλλάξει σε ένα εθνικιστικό πάθος (το πρόσφατα ανεγερθέν Μουσείο του 

Μακεδονικού Επαναστατικού Αγώνα θα μπορούσε να είναι μια επιβεβαίωση ότι αυτή 

τη στιγμή προωθούνται και υλοποιούνται από τους κρατικούς θεσμούς τέτοιες 

διαδικασίες). 

 

II. Η συζήτηση στην ομάδα εστίασης των ειδικών για τα αποτελέσματα 

των τεσσάρων πρώτων ομάδων 

 

Έξι επαγγελματίες από σχετικά πεδία (πολιτισμικές σπουδές, ανθρωπολογία, 

εθνολογία, ιστορία, πολιτική επιστήμη, ΜΜΕ και επικοινωνία) σχολίασαν τα 

αποτελέσματα των τεσσάρων ομάδων εστίασης. Λήφθηκε μέριμνα ώστε να επιλεγούν 

ακαδημαϊκοί που δεν είχαν ιστορία συμμετοχής στη δημόσια πολιτική συζήτηση, που 

δεν είναι αναμεμειγμένοι σε οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητα πολιτικού κόμματος 

και δεν έχουν αρθρογραφήσει στον τύπο. Όλοι οι ειδικοί έχουν διεθνή ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία και δεν περιορίζονται, επομένως, αποκλειστικά στη μακεδονική 

ακαδημαϊκή σκηνή. Αυτοί θεωρούν ότι η ταυτοτική σύγχυση είναι το αποτέλεσμα της 

πολυπλοκότητας της μακεδονικής ιστορίας, η οποία προωθούσε την ιδέα ενός 

μακεδονικού κράτους, αλλά δεν δημιούργησε ποτέ ένα τέτοιο κράτος στην 

πραγματικότητα, μέχρι τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1992. Το πρόβλημα 

επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η σύγχρονη κοινωνία στερείται μη λογοκριμένης 

κριτικής και ότι η προωθούμενη δημόσια συζήτηση συνεχίζει να εστιάζει στη 

δημιουργία νέων μύθων που είναι ιστορικοί. Χρειαζόμαστε αστικούς σύγχρονους 

μύθους. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η Μακεδονία δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να χτίσει δική 

της ταυτότητα ως κράτος ή/και έθνος και ότι οι πρόσφατες προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση αυτή κατέληξαν σε απέλπιδες προσπάθειες να διαγραφούν στοιχεία του 
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παρελθόντος, με όχημα την «απο-οθωμανοποίηση» και την «απο-

γιουγκοσλαβοποίηση». Αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους του «Σκόπια 

2014». Όλοι οι ειδικοί μοιράζονται μια αρνητική άποψη για το πρόγραμμα «Σκόπια 

2014». Ένας από αυτούς το όρισε ως «εκδίκηση από τον κλάδο». Για αυτούς, το 

πρόγραμμα δεν έχει καμία αισθητική αξία, ούτε καν πολιτικά αποτελέσματα. Κατά τη 

γνώμη τους, ο κύριος σκοπός του είναι να ξοδευτούν χρήματα και να κατασκευαστούν 

γρήγορα αντικείμενα και αγάλματα και αντανακλά την ολοκληρωτική προσέγγιση. Όλοι 

συμφωνούν στην ακόλουθη κύρια παρατήρηση : Αν ο σκοπός του «Σκόπια 2014» είναι 

να χτίσει ή να ενδυναμώσει τη μακεδονική ταυτότητα, αυτό έγινε με τελείως 

λανθασμένο τρόπο, παραβιάζοντας το υπάρχον αίσθημα ταυτότητας και, επομένως, 

δημιουργώντας απόλυτη σύγχυση. 

 

Συμπέρασμα και προτάσεις πολιτικής 

 

ς πρόγραμμα εθνογένεσης/εθνοκατασκευής, που στηρίζεται στον 

προσδιορισμό ή τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής κουλτούρας, το «Σκόπια 

2014» δεν λειτουργεί με τους πολιτισμικούς κώδικες της καθημερινής κουλτούρας που 

καθιστούν εφικτή την επικοινώνηση του ταυτοτικού μηνύματος με τρόπους που 

μπορούν να υιοθετηθούν από την πολιτισμική πλειοψηφία και να ενταχθούν στην 

κυρίαρχη αντίληψη της ταυτότητας. Το αποτέλεσμα είναι μια ξένη και αποξενωτική 

κατασκευή στο μέσο μιας πολιτισμικής αντίληψης που παραμένει αδιάφορη προς αυτή 

[την κατασκευή]. Το αίσθημα της πολιτισμικής οικειότητας παραβιάστηκε από μια 

επιβολή που παραμένει «ξένο σώμα» σε σχέση με αυτό. Η ομάδα εστίασης των 

ειδικών και οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ομοφωνούν ως προς την έλλειψη 

αισθητικής (που αποκαλείται «κιτς») και την ανεπαρκή μυθολογικοποίηση της 

ιστορίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, το «Σκόπια 

2014» δεν αντιστοιχεί στο κυρίαρχο αίσθημα της εθνικής ή εθνοτικής ταυτότητας και 

Ω 
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στην πρόσληψη των ιστορικών περιόδων και της αισθητικής σε σχέση με τη 

διαμόρφωση της μακεδονικής ταυτότητας. 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

1. Προκειμένου να αποφευχθεί ένα αίσθημα επιβολής (και της απόκρουσης ή 

αδιαφορίας που προκαλείται από αυτό) μιας ξένης κουλτούρας ως ίδιας, τα 

αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με εθνοκατασκευαστικές φιλοδοξίες θα 

πρέπει να σέβονται και να ακολουθούν τους υπάρχοντες πολιτισμικούς κώδικες, ώστε 

να ταυτοποιούνται στην καθημερινή κουλτούρα και ιστορία. 

2. Η παραπάνω σύσταση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της υιοθέτησης μιας 

προσέγγισης «από κάτω προς τα πάνω», ενώ μια ανοιχτή συζήτηση με το ευρύτερο 

δυνατό κοινό θα επικαιροποιεί τις πολιτισμικές πολιτικές της κυβέρνησης. Οι μορφές 

της δημόσιας συζήτησης μπορεί να ποικίλουν από τη διοργάνωση συζητήσεων σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, αλλά επίσης  

θα πρέπει να επιτρέπουν στην κοινωνία των πολιτών να συζητήσει το θέμα και 

συγκεκριμένες προτάσεις με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνοντας όχι μόνο ακτιβιστές 

των ΜΚΟ, αλλά και ακαδημαϊκούς και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης (όλων 

των πολιτικών αποχρώσεων). Θα έπρεπε να γίνουν έρευνες με διεξοδικό τρόπο, οι 

οποίες θα καταστήσουν εφικτή την ακριβή μέτρηση της αντίληψης του γενικού κοινού. 

3. Για να παρακαμφθεί η σχεδόν ομόφωνη άποψη των ειδικών σχετικά με τα ιστορικά 

και αισθητικά ελλείμματα των προγραμμάτων αυτού του είδους, είναι κρίσιμο να 

μετατεθεί όλη η εξουσία γύρω από αισθητικά και ιστορικά ζητήματα σε οργανωτικά 

σχήματα, θεσμούς και άτομα με σχετική αυθεντία. 

4. Προκειμένου να υλοποιηθεί η σύσταση υπ’ αριθμόν 3, είναι απαραίτητο η συζήτηση 

για τα ιστορικά, πολιτισμικά και καλλιτεχνικά θέματα να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ 
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ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και καλλιτεχνών. Θα πρέπει να διεξαχθεί με 

ακαδημαϊκό/εξειδικευμένο τρόπο συζήτηση αντί της κυρίαρχης δημόσιας ρητορικής, 

που αντιπροσωπεύει ένα υβρίδιο ψευδο-ακαδημαϊκών και εθνικών, ρομαντικών, 

πολιτικών λόγων. Αυτόνομες συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, ειδικών και 

καλλιτεχνών, θα πρέπει να μεταφερθούν στις συζητήσεις για την πολιτισμική πολιτική 

και σε συστάσεις από επαγγελματικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, τις 

οποίες θα ακολουθούν οι κρατικοί θεσμοί, αντί της αντίστροφης πορείας. 

5. Προκειμένου να υλοποιηθεί η σύσταση υπ’ αριθμόν 4, είναι αναγκαίο να διατεθούν 

αυτόνομοι χώροι και fora διαλόγου για τους ακαδημαϊκούς και άλλους ειδικούς 

(συμπόσια, ακαδημαϊκές εκδόσεις κλπ.). Προκειμένου να μεταφερθούν τα 

συμπεράσματά τους στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χωρίς λογοκρισία 

και περιορισμούς πρόσβαση στα ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των 

ειδικών στη δημόσια συζήτηση και στο διάλογο με τους θεσμούς που υλοποιούν 

πολιτισμικές πολιτικές στη χώρα. 

6. Η ένταξη της οπτικής της διαπολιτισμικότητας [interculturalism] (ή η ευαισθησία για 

τις εθνοτικές μειονοτικές ομάδες) θα πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που επίσης θα 

υιοθετεί την από τα κάτω προσέγγιση και θα διαμορφώνεται κινητοποιώντας τους 

υπάρχοντες πολιτισμικούς κώδικες που λειτουργούν εντός των συναφών εθνοτικών 

ομάδων. 
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