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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΗ ΒΟΥΛΙΜΙΑ 

Επικίνδυνο εξελίσσεται από μέρα σε 

μέρα το Μακεδονικό θέμα για ολόκλnρο 

τον ελλnνισμό. Ο κοινός κόσμος διερωτά

ται, τι είναι άραγε αυτό το Μακεδονικό και 

ποιες είναι οι απαιτnσεις των 'Σλάβων που 
nγειραν εναντίον τnς Ελλάδας. Τι ζnτά επι

τέλους n Γιουγκοσλαf:Ηα. Τnν προσάρτnσn 
μακεδονικών εδαφών n τnν αμφισβnτnσn 
τnς ελλnνικnς καταγωγnς του μακεδονι

κού πλnθυσμού; Εάν ναι, τότε πάνω σε 

ποια λογικn, πάνω σε ποίο nθικό n ανθρώ
πινο νόμο στnρίζουν οι Σλάβοι, τις αστnρι

κτες απαιτnσεις για ανύπαρκτες υποθέ

σεις. 

Απλώς για ενnμέρωσn του κοινού, 

θα nθελα να παραθέσω εν συντομία απο

σπάσματα από τnν ιστορία πnγαίνοντας 

πίσω στα βάθn των nμερών μας. Τα ισtο

ρικά αυτά γεγονότα δεν επιδέχονται καμιά 

αμφισβnτnσn ούτε για αλλοίωσn, και έτσι 

μπορεί ο κοινός αναγνώστnς να σχnματί

σει τn γνώμn κατά πόσο οι παράλογες 

απαιτnσεις των Σλάβων ευσταθούν. Σnμε

ρα n Μακεδονία αποτελεί το μεγαλύτερο 

μέρος τnς Βορείου Ελλάδας, με σύνορα 

προς ανατολάς τn Θράκn, προς δυσμάς 

τnν Ήπειρο: προς βορρα τn Γιουγκοσλα

βία και Βουλγαρία και προς νότο το Αγαίο 

Πέλαγος και μέρος τnς Θεσσαλίας. 

Το όνομα Μακεδονία έχει ρίζα καθα

ρά ελλnνικn. Μακεδός n Μακεδανός σn
μαίνει μακρός, ψnλός, κατά δε τn Δωρικn 

διάλεκτο λέγεται Μάκος. Κατά το Στέφανο 

το Βυζαντινό n χώρα πnρε το όνομα από 
το Μακεδόνά, το γιο του Δία και τnς 
Θυίας, κόρnς του Δευκαλίωνα. 

Κατά τους aρχαίους χρόνους, όπως 

όλες οι άλλες πόλεις και επαρχίες τnς Ελ-
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λάδας.έτσι και n Μακεδονία αποτελούσε 
χωριστό βασίλειο, χωρισμένο μάλιστQ σε 

δεκαεπτά επαρχίες. Τις πρώτες ιστορικές 

πλnροφορίες για τn Μακεδονία τις παίρ

νουμε από τον Όμnρο, που αναφέρει στn 

Ραψωδία τnς Ιλιάδας τα ονόματα των δια

φόρων πελασγικών και ελλnνικών φύλων 

που κατοίκnσαν τn Μακεδονία, και που οι 

Παίονες κάτοικοι τnς κοιλαδας του Αξιού 

ποταμού, έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλε

μο μαζί με όλους τους Έλλnνες. 

Η εθνικn δυναστεία των Μακεδόνων 

προερχόταν από το Άργος. και τούrο ενι

σχύεται από τn γνώμn ότι οι διαβάντες τον 

Όλυμπο δεν nταν μόνο Πελασγοί αλλά 

καιμείγμα Ελλnνων και μυκnναϊκών και ελ

λnνικών χρόνων. Και σαν επίσnμn απόδειξn 

τnς ελλnνικnς καταγωγnς των Μακεδόνων 

βασιλέων nταν και το γεγονός ότι n Μακε
δονία πάντοτε συμμετείχε στους Ολυμπια

κούς αγώνες σαν τμnμα του Ελλnνισμού. 

Η γλώσσα, ο δnμόσιος και οικογε

νειακός βίος, τα nθn και έθιμα του μακε

δονικού λαού, ουδόλως διέφεραν από τον 

υπόλοιπο Ελλnνισμό. Ακόμα και τα ονόμα

τα των Μακεδόνων βασιλέων που αρχίζουν 

από τον 9ο αιώνα προ Χριστού σαν τον 

Κάρανο τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Θεόπομπος 

τον αναφέρει σαν το γενάρχn τnς βασιλι

κnς μακεδονικnς δυναστείας και ιδρυτn 

τnς πρωτεύουσας Αιγαί. Τον Περδίκο το 

700 π.Χ. τον αναφέρει ο Ηρόδοτος σαν 

ιδρυτn του παλιού μακεδονικού οίκου. 

Και των μετέπειτα Μακεδόνων βασι

λέων σαν το Φίλιππο Α' το 621-588 π.Χ., τον 
Αμύντn 540-498 π.Χ., τον Αλέξανδρο Α' το 
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498-454 π.Χ.., τον Περδίκα 448-413 π.Χ., τον 
Αρχέλαο το 413-399 π.Χ. και μέχρι του Φι
λfππου του Β' 359-336 π.Χ. και αργότερα 

του γιου του, του Μ. Αλεξόνδρου, τα ονό

ματα είναι καθαρό ελλnνικό, και Έλλnνες 

οι ίδιοι, λόμπρυναντο στερέωμα τnς μακε

δονικnς δυναστείας. 

Περιπό να αναφέρουμε τα επιτεύγ

ματα του Φιλίππου του Β', που κατόρθω

σε να ενώσει όλες τις πόλεις και βασίλεια 

τnς Ελλόδας, και το τερόστιο και μεγα

λειώδες έργο του Μεγόλου Αλεξόνδρου, ο 

οποίος έσπειρε σε όλn τnν τότε γνωστn οι

κουμένn τα ελλnνικό γρόμματα και τον ελ

λnνικό πολιτισμό, για να καυχόται σnμερα 

n όλn ανθρωπότnτα, έργο το οποίο συνέ
χισαν και οι διόδοχοί του. 

Επnλθε τότε n Ρωμαϊκn εποχn που οι 
Ρωμαίοι κατέκτnσαν όχι μόνο τnν Ελλόδα 

και τn Μακεδονία, αλλό και τn Βαλκανικn, 

τn Μικρό Ασία και τις τότε γνωστές χώρες 

τnς Μ. Ανατολnς. Είναι τότε που όρχισε να 

παρουσιόζεται κόποια πίεσn από βορρό 

από βόρβορο φύλα κινούμενα από τις 

παραδουνόβιες περιοχές προς νότο. Τέ

τοια φύλα nταν τα γοτθικό, τα οποία επί 

αυτοκρότορος Βαλφιανού 253-260 μ.χ. 

εξαπέλυσαν μεγόλn επίθεσn που απείλn

σαν κατόλnψn τnς θεσσαλονίκnς. Κατό 

τους χρόνους εκείνους επακολούθnσαν 

πυκνές επιδρομές των βορβόρων φύλων 

Βnσιγότθων, Οστρογότθων, Ούννων, Σλό

βωνκλπ. 

Αρχίζει n Βυζαντινn περίοδος. Ουδέ
ποτε έπαψαν φυσικό οι βόρβαρες αυτές 

φυλές να παρενοχλούν και να απειλούν το 

βυζαντινό βασίλειο και κατό συνέπεια και 

τις περιοχές τnς Μακεδονίας αλλό αυτού 

του είδους οι επιδρομές τα χρόνια εκείνα 

nταν στnν nμερnσια διόταξn μεταξύ των 

εθνών. Σαν όρρnκτο τείχος οι επιδρομείς, 
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αντιμετώπιζαν πόντοτε τα βυζαντινό 

στρατεύματα του Βασιλείου του Βουλγα

ροκτόνου και όλλων βυζαντινών aυτοκρα

τόρων. 

Και τον περίλαμπρο Βυζαντινό αυτο

κρατορικό θρόνο πλούσια επόνδρωσε n 
Μακεδονία, με τnν ανόδειξn τnς Μακεδο

νικnς Δυναστείας. Αυτοκρότορες του Βυ

ζαντίου με μακεδονικn καταγωγn όπωςεί

ναι ο Βασίλειος ο Α' ο Μακεδών, ο Λέων ο 

Σοφός, Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννn

τος, Ρωμανός ο Β', Νικnφόρος Φωκός, Ιω

όννnς Τσιμισκnς, Βασίλειος ο Βουλγαρο

κτόνος, και λοιποί μέχρι τnς αυτοκρότειρ

ας Θεοδώρας, λόμπρυναν το αυτοκρατο

ρικό στέμμα, και όλn τnν τότε βυζαντινn 

επικρότεια. 

Ο Απόστολος Παύλος κnρυξε το χρι

στιανισμό στους Μακεδόνες ως Έλλnνες 

με ελλnνικn γλώσσα και καταγωγn και 

έγραψε τις προς Φιλιππnσίους και προς 

θεσσαλονικείς επιστολές του, στnν ελλnνι

κn γλώσσα. 

Ο Άγγλος γλωσσολόγος και γεωγρό

φος Stanford σε έργο του που εκδόθnκε 
το 1877 αναφέρει ότι το μακεδονικό ιδίω
μα, το οποίο n σλαβικn προπαγόνδα χρn
σιμοποιεί σαν στοιχείο για να αποδείξει ότι 

στn Μακεδονία υπnρξε γλωσσικό ιδίωμα 

με ανόμειξn βουλγαρικών, σερβικών, 

τουρκικών, αλβανικών και ελλnνικών λέξε

ων, αυτό το ιδίωμα έχει στενότατn συγγέ

νεια με τnν ελλnνικn γλώσσα, και συσχετι

ζόμενο τούτο με τα nθn και έθιμα των 

ομιλούντων τούτο, τn δnμώδn ποίnσn 

τους, τnν ιδιοσυγκρασία τους και τα χαρα

κτnριστικό τους, αποφαίνεται ότι τούτο 

είναι κατό το πλείστον ελλnνικnς καταγω

γnς και προέλευσnς. 

Δυστυχώς όμως εκείνο που δεν κο-



τόρθωσαν οι Σλόβοι να επιτύχουν με τα 

όπλα και με τn δικn τους προπαγόνδα, πέ

τυχε και διέσπειρε τον όλεθρο και το διχα

σμό n ύπουλn και φθονερn Ρωσία των 

Τσόρων, κατό τnν τουρκικn κατοχn. 

Από τnς εποχnς του τσόρου Πέτρου 

του Μεγόλου και αργότερα τnς Αικατερί

νnς, που αναπτύχθnκε στn Ρωσία n ιδέα 
τnς κοσμοκρατορίας, οι βλέψεις των 

Ρώσων αρχίζουν να στρέφονται προς τn 

Μακεδονία τnν οποία θεωρούν σαν το 

κλειδί τnς Ανατολικnς Μεσογείου. Σύντομα 

αρχίζει στn Ρωσία εντατικn προπαγόνδα 

υπέρ των Σλόβων τnς Βουλγαρίας, και 

υποκριτικό αναλαμβόνει διlθεν τnν προ

στασία όλων των σλαβικών φύλων. Κατα

βόλλονταν προσπόθειες να πειστούν οι 

Βούλγαροι και οι λοιποί Σλόβοι ότι ο μεγα

λύτερος εχθρός τους ιlταν οι Έλλnνες και 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο τnς Κωνστα

ντινουπόλεως. Με τnν έντασn τnς σλαβι

κnς nροπαγόνδας στnν ελλnνικn χερσό

νnσο, το 1853 ο τσόρος τnς Ρωσίας 

Νικόλαος ο Α' εκδnλώθnκε απερίφραστα 

και διlλωσε στον τότε Άγγλο Πρεσβευτn 

Seymour τα εξnς: «Δε θα επέτρεπα ποτέ 
τnν αναστύλωσn τnς Βυζαντινnς Αυτοκρα

τορίας, ούτε τοιαύτnν επέκτασιν τnς 

Ελλα'δος που να τnν καταστnσει ισχυρόν 

κρότος ... ». 

Όταν το 1877 εξερρόγn ο ρωσο
τουρκικός πόλεμος και μετό τρίμnνο είχε 

υπογραφεί n συνθnκn του Αγίου Στεφό
νου, τότε οι Ρώσοι παραχώρnσαν στους 

Σέρβους ανεξαρτnσία και μέγα μέρος τnς 

Μακεδονίας. Εις δε τους Βουλγόρους το 

υπόλοιπο μέρος τnς Μακεδονίας μέχρι 

τnς οροσειρός του Γρόμμου. Ο Ιγνότιεφ, 

μετό τnν υπογραφn τnς συνθnκnς είπε: 

«Τώρα όσε να δούμε αν θα πόνε οι Έλλn

νες, κολυμπώντας στnν Κωνσταντινούπο-
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Η συνθnκn του Αγίου Στεφόνου 

υπnρξε n σαφέστατn εκδnλωσn των nανσ
λαβικών τόσεων τnς Ρωσίας και καταδίκα

ζε χιλιόδες Έλλnνες στον εκσλαβισμό. Με 

αυτnν αποκαλύφθnκε n υποκρισία τnς Ρω
σίας για δnθεν προστασία των χριστιανών 

τnς ελλnνικnς χερσονnσου. 

Τόσn nταν n αγανόκτnσn και δια

μαρτυρία των μακεδονικών πόλεων έτσι, 

που ξεχύθnκαν όλοι σε συλλαλnτnρια και 

σε ψnφίσματα προς τις τότε Μεγόλες Δυ

νόμεις, και κατορθώθnκε το 1878 στο συ
νέδριο του Βερολίνου να ανατραπεί n συν
θnκn του Αγίου Στεφόνου, n δε Ρωσία 

απομονώθnκε τελείως και υπέστn καθολι

κn διnλωματικn nπa. Τnν ίδια εποχn όρχι

σε n εξόρθρωσn επίσnς και τnς Οθωμανι
κnς αυτοκρατορίας και επακολούθnσαν οι 

Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 που οριστι
κό πλέον n Βόρεια Ελλόδα aποτίναξε τον 
ξένο τουρκικό ζυγό. 

Πέραν των ιστορικών γεγονότων που 

αναφέραμε πιο πόνω, έρχεται n αρχαιολο
γικn σκαπόνn να φέρει σε φως και να 

πλnμμυρίσει τα μουσεία με απειρόριθμα 

αξιοθαύμαστα ευρnματα καθαρnς ελλn

νικnς τέχνnς και προέλευσnς, αναγόμενα 

σε περιόδους από τους νεολιθικούς χρό

νους 3,000 π.Χ. και μέχρι των χρόνων του 
Φιλίππου και του Μ. Αλεξόνδρου. 

Αναμφισβnτnτn είναι n σuμμετοχn 
τnς Μακεδονίας στnν πνευματικn επίσnς 

ανόπτυξn του Ελλnνισμού και γενικότερα 

του αρχαίου κόσμου και τnν εξέλιξn του 

πολιτισμού. Αναφέρουμε μόνο μερικούς 

από τους κορυφαίους Μακεδόνες σο

φούς σαν τον Αριστοτέλn, το Δnμόκριτο, 

τον Ανόξαρχο, τον Πρωταγόρα κλπ. 

Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω αδιόσει-




