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UTRINSKI VESNIK, 24 Ιουνίου 2011 
 
 
«Κύριε Μαλλιά, ποια ήταν η θέση και ο ρόλος της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων το 2001»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών ακόµη από τον ∆εκέµβριο 
του 2000 διέθεταν πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Νότια Σερβία, 
στην Κοιλάδα του Πρέσεβο, και για την πιθανή εξάπλωση της σύγκρουσης στη χώρα σας. Στις 
17 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους το ελληνικό ΥΠΕΞ ενηµέρωσε και γραπτώς προειδοποίησε 
τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Περί τα µέσα Ιανουαρίου, εγώ και ο Σωτήρης Βάλντεν, τότε 
ειδικός Σύµβουλος του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Παπανδρέου, επισκεφθήκαµε τα 
Σκόπια. Είχαµε σηµαντικές συναντήσεις στο ΥΠΕΞ. Τότε ΥΠΕΞ της χώρας σας ήταν ο Σρτζαν 
Κέριµ. Ακολούθως είχαµε συναντήσεις και µε τους Συµβούλους του τότε Προέδρου Μπόρις 
Τράικοβσκι. Στους ηγέτες σας µεταφέραµε την ανησυχία µας για τα, κατά την άποψή µας, 
επικείµενα γεγονότα. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµία αντίδραση από την άλλη 
πλευρά αποτέλεσε για εµάς ένδειξη πως το κράτος σας δεν ανησυχούσε. Περί τα τέλη 
Ιανουαρίου του 2001 ο Παπανδρέου συγκάλεσε σύσκεψη, δύο εβδοµάδες πριν από τη Σύνοδο 
της ∆ιαδικασίας Συνεργασίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, που πραγµατοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο στα Σκόπια. Παρότι η κύρια ανάλυση έδειχνε ότι τα προβλήµατα έχουν 
δροµολογηθεί, θυµάµαι ότι η δική µου ανάλυση έδειχνε ότι σε λίγες ηµέρες ή εβδοµάδες και 
πάντως όχι µήνες θα υπάρξει πιθανότατα εξέγερση και διεθνοτικές συγκρούσεις, που 
επρόκειτο να προκληθούν εκ µέρους άγνωστων, για µένα, αλβανικών δοµών. Οι προβλέψεις 
µου αποδείχθηκαν ακριβείς. Η ανάλυσή µου θεµελιωνόταν σε πληροφορίες από το Κόσοβο 
αλλά και από άλλα µέρη. Στις 21 Φεβρουαρίου ήµασταν στα Σκόπια και διαπραγµατευτήκαµε 
επιτυχώς διακήρυξη των ηγετών των χωρών της ∆ιαδικασίας για τη Συνεργασία των χωρών 
της ΝΑ Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σχετικά µε τη διακήρυξη προειδοποιήσαµε 
την Κυβέρνησή σας για ενδεχόµενες εξελίξεις που θα αποτελέσουν αναπόφευκτη απειλή για 
εσάς. Η αντιπροσωπεία σας εξέφρασε τη θέση ότι η σχετική πληροφόρηση δεν µπορεί να 
επιβεβαιωθεί εκ µέρους της. Η συζήτηση αυτή διεξήχθη στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ ήδη στις 
αρχές Μαρτίου ξεκίνησαν οι συγκρούσεις µε το επεισόδιο στο Τανούσεβτσι. Τότε ο 
Παπανδρέου βρισκόταν στη Βιέννη. Τον ενηµερώσαµε και επειγόντως µετέβη στα Σκόπια. 
Ήταν η πρώτη φορά που ξένος πολιτικός είχε επισκεφθεί τα Σκόπια εκείνη την περίοδο». 
 
«Ποια ήταν η θέση και η αντίδραση της Ελλάδας»;    
 
Α. Μαλλιάς: «Ήµασταν οι πρώτοι που αντέδρασαν και η θέση µας ήταν ότι θα κάνουµε παν το 
δυνατόν ώστε να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΗΕ. Αυτή ήταν η 
θέση µας κατά τη διάρκεια της κρίσης έως την υπογραφή της Συµφωνίας-Πλαισίου της 
Αχρίδας. Αυτό δεν ήταν διµερής παρέµβαση, διότι ξέραµε πως πρέπει να «παίξουν» και οι 
γείτονές µας και, οπωσδήποτε, δεν συµπεριλάµβανε πολεµική ανάµειξη του Ελληνικού 
Στρατού στις συγκρούσεις, όπως αρχικά πρότεινε η Βουλγαρία. Η τότε βουλγαρική ηγεσία 
έπαιζε µε το χαρτί της αποστολής στρατιωτικών δυνάµεων στη χώρα σας. Ο Πρωθυπουργός 
Κώστας Σηµίτης, ο ΥΠΕΞ Παπανδρέου και εγώ, θεωρούσαµε λανθασµένη οποιαδήποτε 
ανάµειξη. Όταν συναντηθήκαµε µε τον τότε Πρωθυπουργό Γκεοργίεβσκι µας παρουσίασε την 
ιδέα για την κήρυξη της αποστρατικοποιηµένης ζώνης 5 χλµ στα σύνορα µε το Κόσοβο. 



 2

Ήµασταν πολύ επιφυλακτικοί και όταν ο Πρόεδρος Τράικοβσκι έθεσε αυτό το ζήτηµα ο ΥΠΕΞ 
Παπανδρέου έµεινε έκπληκτος και ζήτησε την άποψή µου σχετικά µε την ελληνική θέση. Η 
απάντησή µου ήταν: “∆εν έχουµε άποψη επ’ αυτής της υπόθεσης, αλλά η εµπειρία µας δείχνει 
ότι τέτοιες ζώνες δεν γίνονται αποδεκτές στην ‘µητρική’ χώρα µε τις ίδιες αποχρώσεις. 
Σκεφτείτε το καλά, διότι η κατάσταση δεν πρόκειται ποτέ να είναι η ίδια”. Τη δράση µας όριζαν 
οι εξής αρχές: ∆εν πρόκειται να δράσουµε µονοµερώς -- σε αντίθεση µε τη Βουλγαρία, ο 
Πρωθυπουργός Σηµίτης έδωσε εντολή για αναβολή όλων των στρατιωτικών ασκήσεων 
πλησίον των συνόρων σας, συµφωνήσαµε να προσφέρουµε τεχνικής φύσεως βοήθεια στην 
Κυβέρνηση και, τελευταίο και σηµαντικότερο, να κινητοποιήσουµε ΝΑΤΟ και ΕΕ». 
 
«Πώς αντέδρασαν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε, ωστόσο, δεν υπήρξε καµµία 
αντίδραση από οποιονδήποτε Ευρωπαίο εταίρο. Προειδοποιήσαµε και ενηµερώσαµε και τον 
Πρέσβη µας στο ΝΑΤΟ. Μία από τις πλέον δύσκολες στιγµές για τον Τζωρτζ Ρόµπερτσον, 
τότε Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, ήταν η συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό Σηµίτη στην Αθήνα. Ο 
Σηµίτης επέκρινε το γεγονός πως το ΝΑΤΟ έδειξε απάθεια και δεν εισάκουσε τις 
προειδοποιήσεις της Ελλάδας, καθώς και το ισχνό έργο τους στα σύνορά σας µε το Κόσοβο 
προκειµένου να αποτραπεί διείσδυση ακραίων αλβανικών οµάδων. Μία ηµέρα µετά την 
αποχώρησή του, εγώ και ο τότε ειδικός Σύµβουλος του ΥΠΕΞ Παπανδρέου, Άλεξ Ρόντος, 
επισκεφθήκαµε τα Σκόπια. Εντός 48 ωρών πραγµατοποιήσαµε σηµαντικές συναντήσεις µε 
Σλαβοµακεδόνες και Αλβανούς πολιτικούς και διαµορφώσαµε non-paper. Ο Ρόντος και εγώ 
ετοιµάσαµε το non-paper µόλις 12 ηµέρες µετά από τα επεισόδια στο Τανούσεβτσι. Σχεδόν το 
80% της Συµφωνίας-Πλαισίου ταυτίζεται µε το περιεχόµενο του εν λόγω non-paper. Η Ελλάδα 
ήταν η πρώτη που επεξεργάστηκε λεπτοµερές σχέδιο, ζητώντας διάλογο, διακοπή των 
πολεµικών συγκρούσεων, ειδική οµάδα διαµεσολάβησης µεταξύ των εθνοτικών οµάδων, 
καθώς και σηµαντικές εσωτερικές αλλαγές, όπως η αλλαγή στο προοίµιο του Συντάγµατος. Το 
Σύνταγµά σας θεµελιώνονταν στις εθνότητες και όχι στους πολίτες. Θεωρώ ότι το νυν 
προοίµιο είναι καλύτερο, ωστόσο, ακόµη δεν έχει πραγµατοποιηθεί πλήρης εναρµόνιση µε το 
πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Συνεχίζει να επιβαρύνεται από αναφορές στις εθνότητες, 
κάτι που αποτελούσε µοντέλο της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Γνωρίζαµε πολύ καλά τα θέµατα 
και τα προβλήµατα, διαθέταµε εµπεριστατωµένες πληροφορίες από αλβανικές πηγές και µας 
εξέπληξε το γεγονός πως οι Σολάνα και Ρόµπερτσον, παρά τις προειδοποιήσεις, δεν 
αντέδρασαν άµεσα». 
 
«Πώς εκτιµάτε την εφαρµογή της Συµφωνίας-Πλαισίου»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Νοµίζω πως το µοναδικό πράγµα που έπρεπε να κάνουµε και λυπάµαι που δεν 
το κάναµε είναι το ότι δεν συµπεριλάβαµε ξεχωριστή αναφορά για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον 
Φίλιππο Β΄ στην Συµφωνία! Κανένας πολιτικός από την ΕΕ ή τις ΗΠΑ που ενεπλάκη στην τότε 
υπόθεση δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι δέκα χρόνια αργότερα, αµέσως µετά την 
επανεκλογή του Γκρούεβσκι, κορυφαία προτεραιότητα του κράτους σας θα ήταν ο Μέγας 
Αλέξανδρος. Θεωρώ ότι η χώρα σας ανήκει εξίσου και στους Αλβανούς πολίτες. Θεωρώ ότι η 
εθνοτική αλβανική κοινότητα, ιδιαίτερα το DUI και ο Άλι Αχµέτι, ο οποίος έλαβε µέρος στις 
συγκρούσεις, κατάφερε να λάβει πολλά νόµιµα δικαιώµατα, έχασαν, όµως, πλήρως την 
αντικειµενική προοπτική ενός δικού τους κράτους. Οι εθνικής καταγωγής Αλβανοί στο κράτος 
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σας είναι όµηροι της “αλεξανδροµανίας” του Πρωθυπουργού Γκρούεβσκι, διότι θα ήθελαν να 
δουν τη χώρα τους µέλος του ΝΑΤΟ και να ξεκινά ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ. 
Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, ωστόσο, αδιαµφισβήτητα είναι η επίτευξη συµφωνίας µε την 
Ελλάδα σχετικά µε το ζήτηµα της ονοµασίας». 
 
«Ποιες υπήρξαν οι προοπτικές της χώρας όσον αφορά τη Συµφωνία-Πλαίσιο»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Η Συµφωνία της Αχρίδας δεν ισοδυναµούσε µόνον µε επίτευξη πολιτικής 
ισότητας, ίσων δικαιωµάτων, χρήσης της αλβανικής γλώσσας, αλλαγής του Συντάγµατος δια 
του οποίου ασκούνταν ως τότε διακρίσεις, αλλά στόχευε και στο να προσφέρει προοπτική 
τόσο στους Αλβανούς όσο και στους Σλαβοµακεδόνες. Η προοπτική αυτή τώρα έχει ανακοπεί 
από την πολιτική του εξαρχαϊσµού του Πρωθυπουργού. Η χώρα σας υπέγραψε πρώτη τη 
Συµφωνία για Σταθεροποίηση και Σύνδεση µε την ΕΕ. ∆έκα χρόνια µετά, η αλλαγή των 
προτεραιοτήτων εκ µέρους του Γκρούεβσκι καθιστά την προοπτική ένταξης της χώρας στην 
ΕΕ πολύ µακρινή. Το θέµα του αγάλµατος του Αλεξάνδρου από µια πλευρά είναι γελοίο. Το 
βλέπουµε µε ειρωνία αλλά και µε σοβαρότητα. Αποτελεί απόδειξη του ότι ο Γκρούεβσκι δεν 
θέλει σχέσεις καλής γειτονίας. Σήµερα, όλα τα αλβανικά πολιτικά κόµµατα µοιράζονται εξίσου 
την ευθύνη. Αυτά µπορούν από κοινού, ανεξαρτήτως ποιο εξ αυτών συµµετέχει στον 
κυβερνητικό συνασπισµό, να υπογράψουν πολιτική πλατφόρµα, υπογραµµίζοντας ότι 
προτεραιότητά τους είναι η επίλυση του ζητήµατος της ονοµασίας µε την Ελλάδα, κάτι που θα 
επιτρέψει ένταξη στο ΝΑΤΟ και έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την ΕΕ 24 ώρες 
µετά την επίτευξη συµφωνίας για το όνοµα. Η άποψή µου είναι ότι για πρώτη φορά στην 
ιστορία της χώρας σας οι εθνικής καταγωγής Αλβανοί κρατούν στα χέρια τους το κλειδί του 
µέλλοντος του κράτους». 
 
«Ποια η σηµασία της Συµφωνίας της Αχρίδας σήµερα»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Ήταν µια καλή Συµφωνία. Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν καλές συµφωνίες. Ήταν 
λοιπόν η καλύτερη δυνατή συµφωνία υπό τις τότε συνθήκες. Πρωτίστως, ήταν µια καλή 
δοκιµασία για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ». 
 
«Θεωρείτε πως η Συµφωνία της Αχρίδας έδωσε οριστική απάντηση στο αλβανικό 
ζήτηµα»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Όχι. Το “όχι” µου είναι οριστικό, διότι µόλις 7 χρόνια από τη Συµφωνία της 
Αχρίδας είχαµε την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. Τα πράγµατα τώρα είναι πολύ 
καλύτερα εν συγκρίσει µε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα πολιτικά δικαιώµατα και η 
ισότητα πριν από µία δεκαετία. Ωστόσο, από πολιτικής και στρατηγικής άποψης οι Αλβανοί 
είναι όµηροι του εξαρχαϊσµού και της ανυπαρξίας προοπτικής ένταξης σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Οι 
µεγάλες προκλήσεις συνεχίζουν να υφίστανται. ∆εν µε αφήνουν έκπληκτο οι προτεραιότητες 
του Γκρούεβσκι και αυτό το εκφράζω ανοιχτά. Οι άλλοι είναι έκπληκτοι διότι σκέφτονται 
ορθολογικά. Θα πρέπει, όµως, να ξέρουν πως πρόκειται για άτοµο το οποίο, ήπια, θα το 
αποκαλούσα ‘Λουκασένκο των Βαλκανίων’». 
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«Λέτε πως η Ελλάδα διαδραµάτισε εποικοδοµητικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
Συµφωνίας της Αχρίδας. Γιατί τότε δεν κάνετε µια τέτοια συµφωνία και όσον αφορά 
στις µειονότητες στην Ελλάδα»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Η απάντησή µου είναι ότι η Ελλάδα, όπου υπάρχει µόνον µία µειονότητα, η 
µουσουλµανική, η οποία έχει αναγνωριστεί επίσηµα από δύο κράτη, θεµελιώνεται στο µοντέλο 
της κοινωνίας των πολιτών και όχι των εθνοτήτων. Βάση του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης 
είναι οι πολίτες, οι πολίτες ως άτοµα.». 
 
«Τώρα διαβλέπετε κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Ο µοναδικός τρόπος οριστικής σταθεροποίησης του κράτους είναι τα αλβανικά 
πολιτικά κόµµατα να πείσουν το VMRO-DPMNE να υπογράψει πλατφόρµα για τα τρία 
ζητούµενα που ανέφερα: Ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και επίλυση του ζητήµατος της 
ονοµασίας. Αυτή είναι πλέον η µεγάλη πρόκληση και όχι η ανάληψη της διαχείρισης του 10% 
των Υπουργείων». 
 
«Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι πιθανότητες επίτευξης συµφωνίας για µια τέτοια 
πλατφόρµα»; 
 
Α. Μαλλιάς: «Κάποιοι µου λένε πως αυτό αποτελεί ουτοπία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι µια 
πραγµατιστική προσέγγιση. Έτσι µπορούν να δείξουν εντός της χώρας αλλά και στην ΕΕ ότι, 
δέκα χρόνια µετά τη Συµφωνία-Πλαίσιο, οι Αλβανοί συνιστούν σηµαντικό παράγοντα της 
πολιτικής σκηνής. Θα ήθελα να υπογραµµίσω και κάτι ακόµη: Ο Μπράνκο Τσρβένκοβσκι και η 
Ράντµιλα Σεκερίνσκα αποδέχτηκαν τη θέση του Γκρούεβσκι σχετικά µε τη διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος για ενδεχόµενη λύση στο ζήτηµα της ονοµασίας. Τώρα, όπως ξέρετε, το 
ερχόµενο Φθινόπωρο στην Ελλάδα για πρώτη φορά θα διεξαχθεί δηµοψήφισµα -- σχετικά µε 
τις οικονοµικές αλλαγές. Θεωρώ πως ακολούθως στην Ελλάδα θα αποφασιστεί ότι πρέπει να 
υπάρξει και δηµοψήφισµα σχετικά µε την πρόταση για το όνοµα, αλλά και µε την ένταξη στην 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης θα τεθεί σε 
δηµοψήφισµα. Γι’ αυτό καλώ τους πολιτικούς παράγοντες στη χώρα σας – όχι τον 
Πρωθυπουργό, διότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αλλά τους ηγέτες των αλβανικών κοµµάτων και 
το SDSM να σκεφτούν καλύτερα πριν προβούν σε ένα τέτοιο βήµα και εισαγάγουν 
δηµοψήφισµα επ’ αυτού του ζητήµατος». 


