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Ο Μφθοσ τησ φγχρονησ Μακεδονίασ: εφευρίςκοντασ μια ταυτότητα
Πριν δφο χρόνια ζμακα πωσ ζνα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου επρόκειτο να ανεγερκεί
ςτα κόπια. Γνϊριηα αρκετά για τθ ςφγχρονθ ιςτορία, ϊςτε να είμαι ςίγουροσ πωσ θ
επιλογι αυτοφ του κζματοσ δεν ιταν, όπωσ ςε κάποια μζρθ (για παράδειγμα, ςτο
Εδιμβοφργο), απλϊσ το αποτζλεςμα μιασ επικυμίασ να αποδοκεί τιμι ςε μια θρωικι μορφι
του παρελκόντοσ. υνειδθτοποίθςα πωσ ιταν μζροσ μιασ απόπειρασ που ζχει γίνει τισ
τελευταίεσ γενιζσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί μια ταυτότθτα για τθν Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι
Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ που να φτάνει πίςω ςτθ μακρινι αρχαιότθτα. Αυτό που
ζχουμε εδϊ είναι ζνασ μφκοσ εν τθ γενζςει.
Ζνασ μφκοσ είναι μια ιςτορία που μπορεί να ειπωκεί, να ξαναειπωκεί και να
τροποποιθκεί. Επιβιϊνει επειδι δίνει ευχαρίςτθςθ ι ικανοποιεί μια ανκρϊπινθ ανάγκθ.
Μπορεί να βαςίηεται ςε κάποιο γεγονόσ, αλλά δεν αποτελεί ιςτορικι καταγραφι κάποιου
ςυμβάντοσ, επειδι, ακόμθ κι αν ςυνζβθ ζνα γεγονόσ που οδιγθςε ςτθ γζννθςθ του μφκου,
θ ιςτορία ζχει αλλαχκεί τόςο πολφ για καλλιτεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ που παίρνει μια
μορφι που είναι διαφορετικι από τθ μορφι που είχε όταν γεννικθκε. Ζτςι, μια επιδρομι
που ίςωσ είχε γίνει ςε μια πόλθ τθσ Μικράσ Αςίασ από άνδρεσ που εξζπλευςαν από τθν
Ελλάδα τθ δεφτερθ χιλιετία προ Χριςτοφ γίνεται θ ιςτορία τθσ αρπαγισ τθσ Ελζνθσ και του
Σρωικοφ πολζμου.
Για να χρθςιμοποιιςω ζνα άλλο παράδειγμα, ανάμεςα ςτουσ Παλαιοχριςτιανοφσ τθσ
Μικράσ Αςίασ λεγόταν μια ιςτορία για το Νικόλαο από τα Μφρα (μια αρχαία πόλθ κοντά
ςτο Demre ςτθ Νότια Σουρκία), ο οποίοσ αργότερα ζγινε άγιοσ. Λεγόταν πωσ, όταν ο
Νικόλαοσ ζμακε πωσ μια ντόπια οικογζνεια αντιμετϊπιηε τόςο μεγάλθ φτϊχια που ίςωσ
αναγκάηονταν να πουλιςουν τισ τρεισ κόρεσ τουσ ωσ πόρνεσ, γλίςτρθςε ακόρυβα μια νφχτα
ςτο ςπίτι τουσ και πζταξε τρία ςακοφλια που περιείχαν χρυςά νομίςματα μζςα από ζνα
ανοιχτό παράκυρο, δίνοντάσ τουσ ζτςι τθ δυνατότθτα να επιβιϊςουν (αν δεν ζχω πει τθν
ιςτορία με τον ίδιο τρόπο που ζχει ειπωκεί αλλοφ, αυτόσ είναι ο τρόποσ που οι μφκοι
μεγαλϊνουν: μποροφν πάντα να δουλευτοφν εκ νζου). Ήταν επίςθσ γνωςτόσ για άλλα δϊρα
που ζκανε ςτουσ φτωχοφσ, και ςυγκεκριμζνα για τα νομίςματα που άφθνε ςτα άδεια τουσ
παποφτςια.
Από τθν αρχικι ιςτορία του Αγίου Νικολάου ζχουμε ςιμερα φτάςει ςτθν ιςτορία ενόσ
γζροντα με λευκι γενειάδα, ο οποίοσ φορά κόκκινα ροφχα και οδθγεί ζνα ζλκθκρο που το
ςζρνουν τάρανδοι και μοιράηει δϊρα ςτα παιδιά ςτισ χριςτιανικζσ χϊρεσ τθ νφχτα τθσ 24 θσ
προσ τθν 25θ Δεκεμβρίου κάκε χρόνο (και κάποιεσ φορζσ όχι μόνο ςτισ χριςτιανικζσ χϊρεσ.
Λζγεται πωσ υπάρχει ζνα πολυκατάςτθμα ςτθ Μπανγκόκ που εκκζτει φιγοφρεσ του ΑγιοΒαςίλθ και των Επτά Νάνων το Δεκζμβριο). Η ιςτορία τθσ εξζλιξθσ αυτοφ του μφκου είναι
μεγάλθ και άςχετθ με αυτά που γράφω τϊρα, αλλά θ ιςτορία του Αγιο-Βαςίλθ είναι ζνα
καλό παράδειγμα για το πϊσ μια ιςτορία μπορεί να μεγαλϊςει από μόνθ τθσ, εάν είναι
ςυναιςκθματικά ικανοποιθτικι.
Με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο ζχει μεγαλϊςει και ο μφκοσ που δθμιουργεί θ Πρϊθν
Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ (αυτόσ ο τίτλοσ, αν και ζχει εγκρικεί ωσ
προςωρινό μζτρο από τα Ηνωμζνα Ζκνθ, δεν είναι τθσ αρεςκείασ μου και, παρότι είναι
επιςιμωσ ορκόσ ςτθν Αυςτραλία, όπωσ και θ ςυντομογραφία ΠΓΔΜ, από εδϊ και πζρα κα
χρθςιμοποιϊ το όνομα «Βόρεια» ι «Νζα Μακεδονία», το οποίο μου είναι προτιμότερο, και

κα εξθγιςω γιατί κακεμιά από αυτζσ τισ ονομαςίεσ αποτελεί μια ικανοποιθτικι περιγραφι
αυτισ τθσ χϊρασ).
Ασ εξετάςουμε τθν ιςτορία τθσ εξζλιξθσ του μφκου ξεκινϊντασ από τθν αρχι. Κάποια
ςτιγμι ανάμεςα ςτα ζτθ 1000 και 800 π.Χ. μια φυλι ι ομάδα ανκρϊπων που ονομάηονταν
Μακεδόνεσ εγκαταςτάκθκαν ςε μια περιοχι βορειοανατολικά του Όρουσ Ολφμπου. Σα όριά
τθσ δε μποροφν να κακοριςτοφν με ακρίβεια, αλλά φαίνεται πωσ ιταν θ ίδια περίπου
περιοχι με αυτι που ονομάηεται Πιερία, θ οποία είχε πάρει το όνομά τθσ από μια άλλθ
φυλι που είχε εγκαταςτακεί εκεί (κα πρζπει να κυμόμαςτε πωσ πολλζσ μετακινιςεισ
πλθκυςμϊν ζχουν λάβει χϊρα γφρω από τθ Μεςόγειο, και κατ’ αυτι τθν περίοδο αλλά και
αργότερα, με το πιο πρόςφατο παράδειγμα ςτθν περιοχι να είναι θ εξάπλωςθ των
Αλβανϊν προσ μια βορειοανατολικι κατεφκυνςθ). Ζχει προτακεί πωσ αυτοί οι Μακεδόνεσ
ιρκαν από τθ Φρυγία τθσ Μικράσ Αςίασ, αυτό όμωσ δε μπορεί να αποδειχκεί, και αν όντωσ
ιρκαν από εκεί, μπορεί εξίςου να προζρχονται από ακόμθ πιο μακριά.
Κατά τουσ αιϊνεσ που ακολοφκθςαν, οι Μακεδόνεσ εξάπλωςαν τα εδάφθ τουσ ϊςπου
ζφταςαν ςτθ κάλαςςα και ζωσ περίπου το 500 π.Χ. ιταν ο κυρίαρχοσ λαόσ ςτθν περιοχι.
Ζγιναν ακόμθ πιο ιςχυροί ςτα μζςα του τζταρτου αιϊνα π.Χ. χάρθ ςτισ δραςτθριότθτεσ δφο
εκ των βαςιλζων τουσ. Ο πρϊτοσ από αυτοφσ, ο Φίλιπποσ Β’, δζχκθκε επίκεςθ ςτθν αρχι
τθσ βαςιλείασ του από δφο γειτονικζσ φυλζσ, τουσ Ιλλυριοφσ ςτα δυτικά και τουσ Παίονεσ
ςτα βόρεια. Οι τελευταίοι είχαν υπό τθν κατοχι τουσ τθν ίδια περίπου περιοχι που
καταλαμβάνει τϊρα θ «Βόρεια Μακεδονία», αν και το πιο βόρειο τμιμα τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκονται τα κόπια ςιμερα, ίςωσ βριςκόταν
υπό τον ζλεγχο μιασ άλλθσ φυλισ που ονομάηονταν Δάρδανοι. Ο Φίλιπποσ όχι μόνο τουσ
απϊκθςε, αλλά δθμιοφργθςε ζνα άρτια εκπαιδευμζνο ςτράτευμα, χρθςιμοποιϊντασ νζεσ
τακτικζσ και όπλα, και αυτό ζδωςε αργότερα τθ δυνατότθτα ςτθ Μακεδονία να κζςει υπό
τον ζλεγχό τθσ μεγάλο μζροσ του νότιου τμιματοσ τθσ Ελλάδασ. Ο γιοσ του, o Αλζξανδροσ,
ςτθρίχκθκε ςτισ επιτυχίεσ του πατζρα του και επίςθσ κατζκτθςε μεγάλο μζροσ τθσ Αςίασ.
τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου φαίνεται πωσ οι Παίονεσ ιταν ανεξάρτθτοι. Οι
βαςιλείσ τουσ άρχιςαν να εκδίδουν νομίςματα που ζφεραν τα δικά τουσ ονόματα γραμμζνα
με ελλθνικά γράμματα, όπωσ τα μακεδονικά νομίςματα, μετά τθν ιττα τουσ από τον
Φίλιππο, και ςυνζχιςαν να κάνουν το ίδιο μζχρι τθ ρωμαϊκι κατάκτθςθ τθσ Ελλάδασ τον 2ο
αιϊνα π.Χ. (ο βαςιλιάσ που διοικοφςε τθν Παιονία τθν περίοδο που ο Αλζξανδροσ Γ’
διοικοφςε τθ Μακεδονία ονομαηόταν Πατράοσ και ζνα από τα νομίςματά του απεικονίηεται
ςτο εξϊφυλλο αυτοφ του φυλλαδίου). Σα τελευταία νομίςματα που βγικαν από το
νομιςματοκοπείο τουσ φζρουν τθν επιγραφι «των Παιόνων», πράγμα που δείχνει πωσ θ
μοναρχία τουσ είχε καταργθκεί, αλλά παρζμεναν ακόμθ ανεξάρτθτοι. Ενίςχυαν το
ςτράτευμα του Αλεξάνδρου με ζνα μικρό τμιμα από το ιππικό τουσ. υνεπϊσ, οι ιςτορικοί
τουσ περιγράφουν ωσ «εξαρτθμζνο βαςίλειο» ι «θμιαυτόνομο». ε μεταγενζςτερθ εποχι
ζςτειλαν προςφορζσ ςτουσ Δελφοφσ και τθν Ολυμπία οι οποίεσ τοποκετικθκαν μαηί με
επιγραφζσ γραμμζνεσ ςτα ελλθνικά, αλλά αυτό δε μασ λζει αν κεωροφςαν τουσ εαυτοφσ
τουσ Ζλλθνεσ, και θ γλϊςςα τουσ ςϊηεται ςε πολφ μικρό μζροσ που κακίςταται αδφνατο να
τθν ταξινομιςουμε με βεβαιότθτα.
Αν και οι μαρτυρίεσ είναι τόςο αραιζσ, μποροφμε να υποκζςουμε πωσ, αφοφ ο
Φίλλιποσ Β’ νίκθςε αυτι τθ γειτονικι φυλι, τουσ ςυμπεριφζρκθκε με ςεβαςμό και ςυνιψε
μαηί τουσ μια ςυμμαχία, πικανϊσ ςυμφωνϊντασ να τουσ βοθκιςει αν δζχονταν επίκεςθ

από τουσ γείτονζσ τουσ. Αυτι ιταν μια ςοφι κίνθςθ, θ οποία ίςωσ ζχει δϊςει ζνα καλό
υπόδειγμα για τθ μεταχείριςθ των ςφγχρονων διαδόχων των Παιόνων.
Τπάρχουν ακόμθ πολφ λίγεσ μαρτυρίεσ, εκτόσ από τα νομίςματά τουσ και τισ
περιςταςιακζσ αναφορζσ ότι διζκεταν τα ςτρατεφματά τουσ προσ βοικεια των Μακεδόνων,
που να μποροφν να δείξουν κακαρά τι ςχζςθ είχαν οι Παίονεσ με τουσ Μακεδόνεσ, αλλά
αφότου οι Ρωμαίοι είχαν νικιςει τον τελευταίο βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ, τον Περςζα, το
168 π.Χ., αποφάςιςαν να ενςωματϊςουν τθν Παιονία ςε μια εκτεταμζνθ διοικθτικι περιοχι
τθσ Μακεδονίασ που ςχθματίςτθκε εκείνθ τθν εποχι, επειδι βριςκόταν «υπό τον βαςιλιά
Περςζα» (sub regno Persei), απορρίπτοντασ τον ιςχυριςμό των γειτόνων Δαρδάνων πωσ
αυτι θ γθ κα ζπρεπε να δοκεί ςε αυτοφσ, επειδι πρόςφατα είχαν νικιςει τουσ Παίονεσ.
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι ςφγχρονοι ιςτορικοί περιγράφουν τθν Παιονία ωσ εξαρτθμζνο
κράτοσ.
Η πρόταςθ ότι θ μετακίνθςθ ειςβαλλόντων ςλαβικϊν φφλων ςτθ Μακεδονία από τον
ζκτο αιϊνα των χριςτιανικϊν χρόνων κι ζπειτα μπορεί να περιγραφεί ωσ μια «επιςτροφι
των Παιόνων» είναι ευφάνταςτθ, ςχεδόν τόςο ευφάνταςτθ όςο θ πιο πρόςφατθ πρόταςθ
ότι το τμιμα του κειμζνου που εμφανίηεται ςτο μζςο τθσ ςτιλθσ τθσ Ροηζτασ είναι ζνα
δείγμα τθσ αρχαίασ μακεδονικισ γλϊςςασ, κάποιεσ λζξεισ τθσ οποίασ φζρεται να
παρουςιάηουν μια ομοιότθτα με τθ ςφγχρονθ «μακεδονικι» γλϊςςα.
Μετά τθ ρωμαϊκι κατάκτθςθ, θ Μακεδονία και θ Παιονία διαιρζκθκαν ςε τζςςερισ
περιοχζσ (Μακεδονία Πρώτη, Δευτζρα κ.ο.κ.), με τθν Παιονία διαιρεμζνθ ανάμεςα ςτθ
δεφτερθ και τθν τρίτθ περιοχι. Όλεσ τουσ, εκτόσ από τθν τρίτθ, εξζδωςαν νομίςματα με τα
δικά τουσ ονόματα, άρα πρζπει να ιταν ςε κάποιο βακμό ανεξάρτθτεσ. Αυτι θ δθμιουργία
ξεχωριςτϊν διοικθτικϊν διαιρζςεων ίςωσ είχε ωσ ςτόχο να αποκαρρφνει προςπάκειεσ
αναβίωςθσ τθσ μακεδονικισ βαςιλείασ. Αν αυτι ιταν θ πρόκεςθ των Ρωμαίων, απζτυχε,
διότι ζνασ διεκδικθτισ του κρόνου ονόματι Ανδρίςκοσ, ο οποίοσ ιςχυριηόταν πωσ ιταν γιοσ
του βαςιλιά Περςζα, επιχείρθςε να καταλάβει τθν εξουςία περίπου είκοςι χρόνια
αργότερα. Η εξζγερςθ απζτυχε, αλλά μετά από αυτό το γεγονόσ οι τζςςερισ περιοχζσ
ςυμπτφχκθκαν πάλι ςε μία και οι Ρωμαίοι δθμιοφργθςαν μια ακόμθ μεγαλφτερθ διοικθτικι
περιοχι, που ονομαηόταν ακόμθ Μακεδονία και εκτεινόταν μζχρι τισ ακτζσ τθσ Αδριατικισ
και περιελάμβανε τθ Νότια Ελλάδα, υπό τθν κακοδιγθςθ του διοικθτι τθσ Κόιντου
Καικιλίου Μζτελλου (ο οποίοσ ζκτοτε χρθςιμοποιοφςε επιπλζον το όνομα «Μακεδονικόσ»,
αν και δεν ιςχυριηόταν πωσ είναι Μακεδϊν). Αυτι θ διευκζτθςθ κράτθςε για λίγο. Υςτερα,
το μζγεκοσ αυτισ τθσ διοικθτικισ περιοχισ μειϊκθκε και το νότιο μζροσ τθσ ονομάςτθκε
Αχαΐα.
Μζχρι εκείνθ τθν εποχι το όνομα «Μακεδονία» ζχανε τθν εκνολογικι του ςθμαςία,
κακϊσ ιταν τϊρα το όνομα μιασ μεγαλφτερθσ διοικθτικισ περιοχισ. ε μεταγενζςτερουσ
αιϊνεσ θ κατάςταςθ αυτι ςυνεχίςτθκε με περιςταςιακζσ ανακεωριςεισ των ςυνόρων (μία
εκ των οποίων μετζφερε το βόρειο τμιμα τθσ πρϊθν Παιονίασ, που τϊρα αποτελοφςε
τμιμα τθσ εκτεταμζνθσ επαρχίασ τθσ Μακεδονίασ, ςτθν πιο πρόςφατα ςυςτακείςα επαρχία
τθσ Άνω Μοιςίασ), τισ οποίεσ ακολοφκθςε θ μετατροπι τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ ςτθν
επονομαηόμενθ Βυηαντινι Αυτοκρατορία, τθσ οποίασ θ Μακεδονία ςυνζχιηε να αποτελεί
διοικθτικι περιοχι ι θζμα. τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ οκωμανικι κατοχι μεγάλου μζρουσ
τθσ Ευρϊπθσ. Σο όνομα «Μακεδϊν» τϊρα πλζον δεν αναφερόταν ςτο μζλοσ μιασ
εκνότθτασ, αλλά ςε κάποιον που προερχόταν από αυτι τθ γεωγραφικά εκτεταμζνθ περιοχι
(για παράδειγμα, ο βυηαντινόσ αυτοκράτωρ Βαςίλειοσ Α’ ιταν γνωςτόσ ωσ «ο Μακεδϊν»,

αλλά αυτό οφείλεται ςτο ότι ιρκε ςτο προςκινιο από αυτό το διοικθτικό θζμα για να γίνει
αυτοκράτωρ. Φαίνεται πωσ ςτθν πραγματικότθτα είλκε τθν καταγωγι του από τθν
Αρμενία).
Αυτι θ κατάςταςθ ςυνεχίςτθκε ςτθ διάρκεια τθσ Οκωμανικισ περιόδου. Μζχρι τα
μζςα του δζκατου ζνατου αιϊνα, λίγοι άνκρωποι ιςχυρίηονταν πωσ είναι «Μακεδόνεσ» υπό
τθν εκνολογικι ζννοια, αν και θ λζξθ χρθςιμοποιείτο τακτικά από ξζνουσ για να δθλϊςει
ανκρϊπουσ που προζρχονταν από τθ Μακεδονία, είτε ιταν ςλαβικισ, ελλθνικισ ι
τουρκικισ εκνικότθτασ.
τα 1821 και 1822, δφο προςπάκειεσ να αποςπαςτεί θ Νότια Μακεδονία από τουσ
Σοφρκουσ, τισ οποίεσ ξεκίνθςε ο ελλθνόφωνοσ πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ που είναι γνωςτι
ωσ Χαλκιδικι, απζτυχαν. Δεν ζχω καταφζρει να εξακριβϊςω με καμία βεβαιότθτα εάν οι
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι τθν εξζγερςθ κεωροφςαν τουσ εαυτοφσ τουσ πρωτίςτωσ Ζλλθνεσ ι
Μακεδόνεσ, παρότι ςίγουρα είχαν τθν υποςτιριξθ των Ελλινων ςτα νότιά τουσ.
Ωσ τα μζςα του δζκατου ζνατου αιϊνα, ωςτόςο (ζχω ςθμειϊςει ζναν ιςχυριςμό που
ξεκίνθςε ςτθ διάρκεια του προθγοφμενου αιϊνα, αλλά δεν ζχω καταφζρει να τον
επαλθκεφςω), ζνα άλλο κίνθμα είχε ξεκινιςει ςτθν περιοχι που τϊρα καταλαμβάνει θ
«Βόρεια Μακεδονία» και το γεωγραφικό διαμζριςμα τθσ Μακεδονίασ ςτθν Ελλάδα. τόχοσ
του ιταν ξανά θ διεκδίκθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ από τουσ Οκωμανοφσ Σοφρκουσ.
χθματίςτθκε από Βοφλγαρουσ, οι οποίοι ικελαν να δθμιουργιςουν μια ξεχωριςτι
«μακεδονικι» διοικθτικι περιοχι με κυβζρνθςθ που κα ελζγχεται από τθ Βουλγαρία, ζνα
είδοσ επαρχίασ τθσ χϊρασ αυτισ. Δεν καταλαβαίνω καλά τισ ομάδεσ που αναπτφχκθκαν, ι
εξαςκζνιςαν ςιγά-ςιγά, αυτι τθν περίοδο, αλλά ζχω τθν εντφπωςθ πωσ είχαν πολφ μικρι
υποςτιριξθ, επειδι ο μθ τουρκικόσ πλθκυςμόσ αυτισ τθσ περιοχισ ανθςυχοφςε για αρκετά
άλλα κζματα, χωρίσ να ονειρεφεται τθν ανεξαρτθςία. Οι δραςτθριότθτζσ τουσ όμωσ
οδιγθςαν μεταγενζςτερα ςτισ εξεγζρςεισ του Κλιντεν κατά των Οκωμανϊν το 1903.
Επίςθσ, αυτι θ ιδζα μιασ ξεχωριςτισ αυτόνομθσ «Μακεδονίασ» δεν ιταν δυςάρεςτθ
για κάποιουσ ςκεπτικοφσ ζρβουσ πολιτικοφσ, οι οποίοι τθν ζβλεπαν ωσ ζνα χριςιμο
ανάχωμα μεταξφ των ιδίων και μιασ επικετικισ Βουλγαρίασ (μια ςοφι άποψθ, ζγκυρθ
ακόμθ και ςιμερα).
Τπιρχαν πράγματι κάποιοι «Μακεδονιςτζσ» που προωκοφςαν τθν ιδζα μιασ εντελϊσ
ξεχωριςτισ «Μακεδονίασ», υπό τθν πλιρθ μετα-ρωμαϊκι ζννοια, από τα μζςα του 19ου
αιϊνα κι ζπειτα (οι πιο γνωςτοί από αυτοφσ ιταν οι Georgi Pulevski και Krste Misirkov),
αλλά ιταν λίγοι ςε αρικμό και δεν μπορεί να ειπωκεί πωσ οι απόψεισ τουσ
αντιπροςϊπευαν τον τρόπο ςκζψθσ τθσ πλειοψθφίασ των κατοίκων τθσ περιοχισ, οι οποίοι
ςτο βόρειο τμιμα κα είχαν επαφζσ με τθ ερβία ι τθ Βουλγαρία, και ςτθ Θεςςαλονίκθ και
τισ νοτιότερεσ περιοχζσ με τουσ Ζλλθνεσ. Και βεβαίωσ, οι μεγάλοι εβραϊκοί πλθκυςμοί
οριςμζνων πόλεων δε κα είχαν λόγο να ηθτιςουν ζνα ξεχωριςτό κράτοσ.
Ζπειτα, το 1912, ξζςπαςε ο Πρϊτοσ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ. τα χρόνια που
ακολοφκθςαν, θ ερβία, θ Ελλάδα και θ Βουλγαρία πολζμθςαν εναντίον τθσ οκωμανικισ
διοίκθςθσ ςτθν περιοχι αυτι, με τουσ Μαυροβοφνιουσ να παίρνουν επίςθσ μζροσ. Μετά
τθν ιττα των Οκωμανϊν, θ υνκικθ του Λονδίνου κατάφερε να μοιράςει τα εδάφθ για
ςφντομο χρονικό διάςτθμα, αλλά τον επόμενο χρόνο ξζςπαςε πάλι διαμάχθ, διότι οι
Βοφλγαροι ιταν δυςαρεςτθμζνοι με το διακανονιςμό που ζγινε, ο οποίοσ ευνοοφςε τθ
ερβία και τθν Ελλάδα, και αυτι τθ φορά ενεπλάκθςαν και οι Ρουμάνοι. Η υνκικθ του
Βουκουρεςτίου που ακολοφκθςε κακόριςε τα εδάφθ που κα περνοφςαν υπό τον ζλεγχο

τθσ Βουλγαρίασ, λίγο-πολφ τα ίδια που είναι και ςιμερα (τμιματα τθσ Ανατολικισ
Μακεδονίασ και Δυτικισ Θράκθσ δόκθκαν ςτθ Βουλγαρία ςτθ διάρκεια του Δευτζρου
Παγκοςμίου Πολζμου, ωσ ανταμοιβι για τθ ςτιριξι τουσ προσ τθ Γερμανία, αλλά
επεςτράφθςαν το 1947).
Οι λόγοι κακοριςμοφ αυτϊν των ςυνόρων βαςίηονταν εν μζρει ςε εκνολογικζσ
διαιρζςεισ, αλλά ιταν κατά πολφ περιςςότερο το αποτζλεςμα του να αποδοκεί ςε κάκε
παράταξθ θ γθ τθν οποία είχε κερδίςει με μάχθ, ακολουκϊντασ τθν αρχι τθσ «πραγματικισ
κατοχισ».
Αυτι τθν εποχι, οι Ζλλθνεσ αποτελοφςαν μειονότθτα ςτθ ςυνολικι περιοχι τθσ
Μακεδονίασ, εκτόσ από τθν Χαλκιδικι. Όςο πιο βόρεια κοιτάηει κάποιοσ, τόςο περιςςότερο
μειϊνεται θ αναλογία των Ελλινων, πράγμα που δεν προκαλεί ζκπλθξθ. Ζγιναν οριςμζνεσ
πλθκυςμιακζσ ζρευνεσ, αλλά δεν είναι ικανοποιθτικζσ για δφο λόγουσ. Κατά πρϊτον, πολλά
εξαρτϊνται από τθ αντίλθψθ των ατόμων που διεξιγαγαν τθν κάκε ζρευνα και, εξαιτίασ
αυτοφ, κάποιεσ ζρευνεσ αναφζρονται ςε «λαβο-Μακεδόνεσ» και άλλεσ ςε «ζρβουσ».
Επίςθσ, είναι εφκολο να φανταςτοφμε ότι πολλοί άνκρωποι ίςωσ είχαν δϊςει διαφορετικζσ
απαντιςεισ ςε διαφορετικζσ ζρευνεσ, βαςιηόμενοι ςτο τι πίςτευαν πωσ είναι αςφαλζςτερο
ι πιο ικανοποιθτικό για το άτομο που τουσ ζπαιρνε ςυνζντευξθ.
Όπωσ υποςτθρίηεται τϊρα, ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου είναι που οι
«Μακεδόνεσ» άρχιςαν να μάχονται ςτα ςοβαρά για μια ανεξάρτθτθ «Μακεδονία». Ζχω
προςπακιςει να το επαλθκεφςω αυτό κοιτάηοντασ ςε βιβλία που τυπϊκθκαν ςτα αγγλικά,
τα γαλλικά και τα γερμανικά ςτθ διάρκεια του πρϊτου τετάρτου του εικοςτοφ αιϊνα, τα
οποία παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ αυτι τθν περίοδο, αλλά δεν
ζχω βρει καμία ζνδειξθ πωσ κάποιοι, εκτόσ από λίγεσ ομάδεσ ακτιβιςτϊν, ίςωσ είχαν
πιςτζψει πωσ μάχονταν για να ιδρφςουν μια ελεφκερθ «Μακεδονία» (αν και υπιρχε μια
«μακεδονικι» αποικία ςτθν Αγία Πετροφπολθ θ οποία ιταν δραςτιρια και, κρίνοντασ από
τθ διακιρυξθ που ζκαναν, πρόκυμθ να κεωρθκεί ξεχωριςτι από τουσ ζρβουσ ι τουσ
Βοφλγαρουσ). τθν ίδια τθ Μακεδονία δεν υπιρχε ςίγουρα «μακεδονικόσ» ςτρατόσ (αν και
υπιρχαν οριςμζνεσ μικρζσ ζνοπλεσ ομάδεσ που χρθςιμοποιοφςαν το όνομα «μακεδονικόσ»,
όποιο κι αν ιταν το πραγματικό τουσ επίκεντρο κι οι διαςυνδζςεισ τουσ). Η πλειοψθφία των
πολεμιςτϊν είχε επιςτρατευτεί, εκοφςια ι ακοφςια, για να υπθρετιςουν ςτισ ζνοπλεσ
δυνάμεισ με βάςθ τισ περιοχζσ όπου ζμεναν, ζτςι ϊςτε άντρεσ, των οποίων θ κοινι γλϊςςα
εκείνθ τθν εποχι μπορεί να ιταν θ τουρκικι, αλλά εκνικι τουσ γλϊςςα ιταν κάποια
ςλαβικι, μπορεί να βρίςκονταν να πολεμοφν για τουσ Ζλλθνεσ και αντιςτρόφωσ. Για τουσ
περιςςότερουσ από αυτοφσ, θ «Μακεδονία» πρζπει να ςιμαινε τθν περιοχι που ιταν το
μιλον τθσ ζριδοσ, όχι ζνασ ξεχωριςτόσ εκνικόσ χαρακτθριςμόσ. Ζτςι, θ πραγματικότθτα ιταν
διαφορετικι από το μφκο που ζχει τϊρα δθμιουργθκεί.
Μετά το τζλοσ του Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου, θ υνκικθ των εβρϊν (1920)
αντικαταςτάκθκε από τθ υνκικθ τθσ Λωηάννθσ (1923). Η τελευταία, θ οποία επικυρϊκθκε
από το Βαλκανικό φμφωνο του 1934, οδιγθςε ςτον κακοριςμό των ςυνόρων τα οποία
ζχουν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ διατθρθκεί από εκείνθ τθν εποχι (εκτόσ από λίγα χρόνια
ςτθ διάρκεια του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω). Αυτό τον
κακοριςμό ςυνόρων ακολοφκθςε μια ανταλλαγι πλθκυςμϊν μεταξφ Σουρκίασ και Ελλάδασ,
ωσ απάντθςθ ςτθν εχκρότθτα που είχε προκλθκεί από τθν αποτυχία τθσ απερίςκεπτθσ
προςπάκειασ των Ελλινων να αποκτιςουν ιςχυρό ζλεγχο ςε περιοχι που τουσ είχε
ανατεκεί ςτα δυτικά παράλια τθσ Σουρκίασ (εκςτρατεία τθσ μφρνθσ). Η ανταλλαγι

πραγματοποιικθκε με βάςθ το κριςκευμα και ωσ αποτζλεςμα, με εξαίρεςθ τον πλθκυςμό
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, όπωσ θ πόλθ ιταν ακόμθ γνωςτι εκείνθ τθν εποχι, αυτοί που
ιταν Χριςτιανοί Ορκόδοξοι (όλοι ι ςχεδόν όλοι τουσ ιταν ελλθνικισ καταγωγισ)
απομακρφνκθκαν από τθν Σουρκία και μεταφζρκθκαν για να εγκαταςτακοφν ςε διάφορα
μζρθ τθσ Ελλάδασ, μερικοί κοντά ςτθν Ακινα, αλλά οι περιςςότεροι προςτζκθκαν ςτον ιδθ
υπάρχοντα ορκόδοξο πλθκυςμό τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, απ’ όπου οι Μουςουλμάνοι είχαν
απομακρυνκεί. Ο αρικμόσ των Ορκοδόξων που μεταφζρκθκαν από τθν Σουρκία ςτθν
Ελλάδα ιταν κατά πολφ μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των Μουςουλμάνων που
απελάκθκαν.
τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, οι ςχζςεισ μεταξφ των Ελλινων και των λάβων που
παρζμειναν ςε ελλθνικό ζδαφοσ ιταν κακζσ και ςυνεχίηουν να είναι κακζσ. Κάποιεσ
οικογζνειεσ απομακρφνκθκαν από τα ςπίτια τουσ, θ χριςθ τθσ «μακεδονικισ» γλϊςςασ
απαγορεφτθκε και παραχωρικθκαν αποκλειςτικά δικαιϊματα ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθσ
Ελλάδοσ. Δεν ξζρω εάν αυτό πρωταρχικά προκλικθκε από κάποια παρόρμθςθ των Ελλινων
να εδραιϊςουν τθν ελλθνικι ταυτότθτα ςτθν περιοχι ι εάν υπιρξε αφορμι. Ζτςι, οι λάβοι
ςτθν Ελλθνικι Μακεδονία δζχτθκαν μεταχείριςθ όχι εντελϊσ διαφορετικι από τθ
μεταχείριςθ που είχαν οι Αλβανοί ςτθ «Βόρεια Μακεδονία».
Η αντίςτροφθ μετακίνθςθ οικογενειϊν από τθν Ελλάδα ςτθν Σουρκία οδιγθςε ςτθν
απζλαςθ από τθν Ευρϊπθ ανκρϊπων με ελλθνικι ι ςλαβικι καταγωγι. Μερικζσ από αυτζσ
τισ οικογζνειεσ δεν ιταν τουρκικισ καταγωγισ , αλλά είχαν αςπαςτεί το Ιςλάμ, πικανϊσ για
να πλθρϊνουν χαμθλότερουσ φόρουσ. Η ανταλλαγι οργανϊκθκε με βάςθ το κριςκευμα
του πλθκυςμοφ τθσ κάκε χϊρασ, κι ζτςι ιταν υποχρεωμζνοι να φφγουν, ακόμα και αν οι
πρόγονοί τουσ είχαν ηιςει ςτθν Ευρϊπθ για χίλια ι και παραπάνω χρόνια. Αυτόσ είναι και ο
λόγοσ που ςιμερα ςτθν Κεντρικι Σουρκία κα δείτε μερικζσ φορζσ Σοφρκουσ με ξανκά
μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δζρμα: οι πρόγονοί τουσ ίςωσ ιταν λάβοι που είχαν αςπαςτεί
τον Ιςλαμιςμό.
Αυτι τθν εποχι ιταν που οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ ίδρυςαν το ανάμεικτο ζκνοσ τθσ
Γιουγκοςλαβίασ, τθ χϊρα των «Νότιων λάβων», θ οποία άντεξε, μερικζσ φορζσ ανιςυχα,
ωσ πολιτικι μονάδα μζχρι να διαςπαςτεί ςτα επιμζρουσ ςυςτατικά τθσ ςτα 1990-1991.
Κατά το πρϊτο διάςτθμα αυτισ τθσ περιόδου, οι ακτιβιςτζσ ςτθ Νότια Γιουγκοςλαβία
που ζκαναν προπαγάνδα για τθν παλινόρκωςθ τθσ «Μακεδονίασ» πρζπει να είχαν ελάχιςτθ
υποςτιριξθ μζςα ςτο γενικό πλθκυςμό τθσ χϊρασ που τότε τθν ταξινομοφςαν κάκε φορά
και με άλλο όνομα: για παράδειγμα, Νότια ερβία, Παλαιά ερβία, ερβικι Μακεδονία,
Επαρχία του Βαρδάρθ. Επίςθσ, ςτο Βελιγράδι είχε αναπτυχκεί μια τριμερισ περιγραφι για
τα μζρθ τθσ Μακεδονίασ (υπό τθν ζννοια τθσ εκτεταμζνθσ περιοχισ που δθμιοφργθςαν οι
Ρωμαίοι): Μακεδονία του Βαρδάρθ (θ ςθμερινι «Βόρεια» ι «Νζα Μακεδονία»),
Μακεδονία των ορζων Πιρίν (βρίςκεται εντόσ των ςυνόρων τθσ Βουλγαρίασ) και Μακεδονία
του Αιγαίου (ςε ελλθνικό ζδαφοσ, τϊρα χωριςμζνθ ςε Νότια, Δυτικι και Ανατολικι
Μακεδονία). Τπιρχε μια αίςκθςθ δυςαρζςκειασ ςτθν περιοχι του Βαρδάρθ από τθ
μεταχείριςθ που δζχονταν, ι ίςωσ περίμεναν, από το Βελιγράδι, αλλά αυτό δεν οδιγθςε ςε
ςυντονιςμζνθ δράςθ.
τα μεταγενζςτερα ςτάδια του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου, ωςτόςο, θ κατάςταςθ
άλλαξε, διότι εξυπθρετοφςε τισ φιλοδοξίεσ του προζδρου τθσ Γιουγκοςλαβίασ, τρατάρχθ
Σίτο, να αποδεχκεί τθν εκδοχι τθσ ιςτορίασ που είχαν δθμιουργιςει οι ακτιβιςτζσ. Είδε τθν
εγκακίδρυςθ μιασ ξεχωριςτισ επαρχίασ τθσ «Μακεδονίασ» εντόσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ωσ

εφαλτιριο για τθν απόκτθςθ του βόρειου τμιματοσ τθσ Ελλάδασ και, όντασ Κροάτθσ, δε
δυςκολεφτθκε κακόλου να αποςπάςει ζνα μζροσ από ςερβικό ζδαφοσ για το ςκοπό αυτό.
Ζτςι, μια νζα «Μακεδονία» διαμορφϊκθκε από τθ Μακεδονία του Βαρδάρθ και τα
«Ματωμζνα Χριςτοφγεννα» του 1945 εξαςφάλιςαν πωσ πολλοί από αυτοφσ που ικελαν να
υπεραςπιςτοφν τθν ιδζα μιασ βουλγαρικισ ταυτότθτασ κα ςϊπαιναν. Αλλά αυτι θ ιδζα
ενόσ ανεξάρτθτου κράτουσ δεν ιταν κακολικά αποδεκτι: ζνασ πολφ ςθμαντικόσ
«Μακεδονιςτισ» εκείνθ τθν εποχι, ο Ivan Mihailov (ο οποίοσ διζφυγε τθσ ςφαγισ επειδι
ηοφςε ςτθν Ιταλία), ςυνθγοροφςε υπζρ μιασ «Μακεδονίασ» ξεχωριςτισ από τθ ερβία, αλλά
πρωταρχικά βουλγαρικισ ωσ προσ τθν εκνικότθτά τθσ.
Αυτό ανθςφχθςε τουσ Ζλλθνεσ και οδιγθςε ςε μια μετονομαςία τθσ περιοχισ που από
το τζλοσ του Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου είχε ονομαςτεί «Βόρεια Ελλάδα», για να
τονιςτεί το γεγονόσ ότι ιταν ελλθνικό ζδαφοσ. Σϊρα επανιλκε ςε χριςθ το όνομα
«Μακεδονία». Διαιρζκθκε ςε τρείσ διοικθτικζσ περιφζρειεσ, τθ Δυτικι Μακεδονία, τθν
Ανατολικι Μακεδονία και τθν Κεντρικι Μακεδονία, και οι ονομαςίεσ αυτζσ
χρθςιμοποιοφνται ακόμθ. Για το λόγο αυτό μπορεί να υποςτθριχκεί πωσ θ ονομαςία
«Βόρεια Μακεδονία» είναι θ πιο κατάλλθλθ για τθν αδζξια ονομαςμζνθ Πρϊθν
Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, επειδι αντιπροςωπεφει ακριβϊσ τθν
κατάςταςθ που υπιρχε από το 2ο αιϊνα π.Χ., ακόμα και αν θ εναλλακτικι λφςθ, θ
ονομαςία «Νζα Μακεδονία», είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με το πνεφμα τθσ δθμιουργίασ τθσ.
Επειδι οι Ρωμαίοι δθμιοφργθςαν αυτι τθ νζα εκτεταμζνθ Μακεδονία, θ χριςθ μιασ
κατάλλθλθσ μορφισ του ονόματοσ για τθ βόρεια περιοχι τθσ αυτι τθ ςτιγμι δε μπορεί
λογικά να αμφιςβθτθκεί. Αλλά αυτό που μπορεί να αμφιςβθτθκεί είναι θ απόπειρα που
ζχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να δοκεί δθλαδι ςτθν καινοφρια δθμοκρατία μια πιο
ςεβαςτι καταγωγι. Είναι ενοχλθτικό, όπωσ ζδειξε ο Oscar Wilde ςτο κεατρικό του The
Importance of Being Earnest, να ξζρεισ ότι κάποιοσ είναι ζνα ζκκετο βρζφοσ χωρίσ κανζναν
φανερό πρόγονο πζρα από τθ βαλίτςα μζςα ςτθν οποία τον παραπζταξαν.
Χρειαηόταν να εξαςφαλιςκεί μια αρχαιότερθ καταγωγι και αυτι θ διαδικαςία
ςυνεχίςτθκε ςκεναρά. Μετά το Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, παρόλο που ο πλθκυςμόσ τθσ
νεοςφςτατθσ «Μακεδονίασ» δεν είχε τίποτα κοινό με τουσ αρχαίουσ Μακεδόνεσ, το γεγονόσ
ότι μοιράηονταν το ίδιο όνομα χρθςιμοποιικθκε ωσ δικαιολογία για να αρχίςουν να
οικειοποιοφνται τθν ιςτορία των γειτόνων τουσ ςτα νότια και να υπαινίςςονται ότι είναι οι
νόμιμοι κλθρονόμοι των επιτευγμάτων του Φιλίππου Β’ και του Αλεξάνδρου Γ’. Η νζα
«Μακεδονία» άρχιςε να διεκδικεί τθν παλιά Μακεδονία, χρθςιμοποιϊντασ το χρυςό ιλιο
τθσ Βεργίνασ ωσ εκνικό τθσ ςφμβολο, δίνοντασ ςε ζναν βαςικό αυτοκινθτόδρομο το όνομα
του Αλεξάνδρου, χτίηοντασ ζνα ςτάδιο διακοςμθμζνο με μια ευφάνταςτθ εικόνα του
πατζρα του (θ οποία ςτθν πραγματικότθτα βαςίηεται ςε ζνα ρωμαϊκό μενταγιόν του 3ου
αιϊνα π.Χ., το οποίο φζρει ζνα πορτραίτο που ζκανε το Φίλιππο να μοιάηει με τον επτίμιο
εβιρο, τον πατζρα του τότε αυτοκράτορα Αλεξάνδρου εβιρου), κζτοντασ αεροδρόμια ςε
επαναλειτουργία δίνοντασ τουσ τα ονόματα του Φιλίππου Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και ανεγείροντασ ζναν ζφιππο ανδριάντα του μεγάλου κατακτθτι, εμπνευςμζνο από το
ζργο του αρχαίου Ζλλθνα γλφπτθ Λφςιππου, ςτο κζντρο των κοπίων.
Γράφτθκαν ςχολικά βιβλία που κατθχοφςαν τουσ νζουσ με τθν ιδζα μιασ
«Μακεδονίασ» που είχε μια ςυνεχόμενθ εκνικι ταυτότθτα από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ και
τθσ οποίασ τα εδάφθ κάλυπταν και τισ δφο «Μακεδονίεσ». Μια αυτόνομθ «Μακεδονικι»
Ορκόδοξθ Εκκλθςία ιδρφκθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950 και ανακθρφχκθκε

αυτοκζφαλθ το 1967, ξεκόβοντασ ζτςι από τθ ερβικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία , θ οποία
προθγουμζνωσ ζλεγχε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ περιοχισ (με κάποιο ανταγωνιςμό από τθ
Βουλγαρικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία). Η γλϊςςα τθσ νζασ δθμοκρατίασ (περιςςότερα ςερβικά
ςτα δυτικά, περιςςότερα βουλγαρικά ςτα ανατολικά) αναδιατυπϊκθκε ζτςι ϊςτε να
δθμιουργθκεί μια «μακεδονικι» γλϊςςα, θ οποία, όπωσ ιςχυρίςτθκαν, υπιρχε πάντοτε.
Δθμιουργικθκε μια ειδικά «μακεδονικι» μυκικι ιςτορία, θ οποία, όπου ιταν απαραίτθτο,
δανειηόταν από αλλοφ (για παράδειγμα, τον Βοφλγαρο Σςάρο αμουιλ τον κάνανε
«Μακεδόνα»).
Σζτοιεσ ενζργειεσ, και θ ζκδοςθ χαρτϊν που δείχνουν τθ νζα «Μακεδονία» και το
γεωγραφικό διαμζριςμα τθσ Μακεδονίασ ςτθν Ελλάδα ωσ μία μονάδα, ζχουν εμπνεφςει
ςτουσ γείτονζσ τουσ ςτα νότια το φόβο ότι ίςωσ πραγματοποιθκεί απόπειρα να καταλάβουν
μζροσ τθσ γθσ για τθν οποία είχαν πολεμιςει τόςο ςκλθρά, και εν μζρει ευκφνονται για τον
επικετικό τρόπο με τον οποίο ςε περιοχζσ υπό ελλθνικό ζλεγχο θ χριςθ τθσ ςφγχρονθσ
«μακεδονικισ» γλϊςςασ ζχει άγρια εμποδιςτεί, και θ εκνικότθτα όςων ιςχυρίςτθκαν ότι
είναι «Μακεδόνεσ» δεν ζχει γίνει αποδεκτι, με τα ςλαβικά ονόματά τουσ να αλλάηουν
ενάντια ςτθ κζλθςι τουσ και να αντικακίςτανται από ελλθνικά. Αυτι θ αντίδραςθ, αν και
κατανοθτι, ιταν ανόθτθ, διότι μερικά από τα προβλιματα που μαςτίηουν αυτι τθν περιοχι
απ’ όταν θ ςυνκικθ τθσ Λωηάννθσ τζκθκε ςε ιςχφ ίςωσ είχαν αποφευχκεί, εάν οι
ςλαβόφωνοι που βρζκθκαν ςτθ λάκοσ μεριά των ςυνόρων είχαν τθ δυνατότθτα να
ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ ομιλίασ τουσ (υπό τον όρο ότι
όλα τα παιδιά τουσ πρζπει να μάκουν και ελλθνικά, εφόςον οι επίςθμεσ δουλειζσ κα
γίνονταν ςε αυτι τθ γλϊςςα) και αν τουσ είχαν ενκαρρφνει να παραμείνουν υπό τθν
προςταςία τθσ Ελλάδασ και να αξιοποιιςουν τισ αγροτικζσ τουσ ικανότθτεσ. Όπωσ λζνε, πιο
πολφ ψωμί τρωσ με μζλι παρά με ξίδι. Αλλά ςε μια κατάςταςθ τζτοιασ αμοιβαίασ
δυςπιςτίασ, ιδιαιτζρωσ μετά τισ άγριεσ μάχεσ που ζλαβαν χϊρα ςε αυτι τθν περιοχι ςτα
τζλθ του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου και τον φόβο που ενζπνευςε ο Κομμουνιςμόσ,
είναι δφςκολο να δοφμε πωσ κα μποροφςε να είχε επιτευχκεί κάτι τζτοιο.
Η νζα δθμοκρατία άρχιςε να γίνεται «αρχαία». Ιςχυρίςτθκε πωσ οι Μακεδόνεσ τθσ
προ-ρωμαϊκισ εποχισ είναι οι πρόγονοι των κατοίκων τθσ χρθςιμοποιϊντασ ζναν απλό
αλλά λανκαςμζνο ςυλλογιςμό: «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ ιταν Μακεδϊν. Εμείσ είμαςτε
Μακεδόνεσ. Άρα, είμαςτε οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου» (το λάκοσ βρίςκεται ςτθν
υπόκεςθ ότι θ λζξθ «Μακεδϊν» ςτθν πρϊτθ πρόταςθ ζχει τθν ίδια ςθμαςία με τθ λζξθ
«Μακεδόνεσ» ςτθ δεφτερθ). Χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια λανκαςμζνθ λογικι, κάποιοσ κα
μποροφςε να αποδείξει ότι ο Αγιο-Βαςίλθσ ιταν Σοφρκοσ, εφόςον τα Μφρα, θ πατρίδα του
Αγίου Νικολάου, βρίςκονται τϊρα ςτθν Σουρκία.
Αυτό που μασ μζνει είναι μια δφςκολθ κατάςταςθ. Ο μφκοσ μιασ μακεδονικισ
ταυτότθτασ θ οποία εκτείνεται πίςω ςτουσ προχριςτιανικοφσ αιϊνεσ ζχει κακιερωκεί, αφοφ
δυο γενιζσ ανατράφθκαν πιςτεφοντάσ τον, ακριβϊσ όπωσ οι μφκοι που περιβάλλουν τον
αγαπθμζνο μασ Αγιο-Βαςίλθ ζχουν κακιερωκεί ςτθ φανταςία του κόςμου. Επίςθσ, τον
ζχουν αποδεχκεί με άνεςθ πολλοί άνκρωποι ςε άλλεσ χϊρεσ, οι οποίοι δε ςυνδζονται
άμεςα με τθ «Βόρεια/Νζα Μακεδονία», δεν είναι καλά ενθμερωμζνοι ςχετικά με τα
γεγονότα, δεν ενδιαφζρονται να εξετάςουν τθν περίπλοκθ ιςτορία αυτισ τθσ περιοχισ και
τουσ είναι ευκολότερο να λζνε «Μακεδονία» και «μακεδονικόσ», χωρίσ να αναλογίηονται τι
εννοοφν με αυτζσ τισ λζξεισ. Η «αρχι τθσ πραγματικισ κατοχισ» εφαρμόηεται ξανά.

Δε μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι είναι χριςιμο να υπάρχει μια ξεχωριςτι
ανεξάρτθτθ χϊρα ςε αυτι τθν περιοχι, μια αναςχετικι ηϊνθ ανάμεςα ςτθ ερβία, τθ
Βουλγαρία και τθν Ελλάδα. Η «Βόρεια» ι «Νζα Μακεδονία» ζχει γθ που παράγει καλά
τρόφιμα και πθγζσ ορυκτϊν οι οποίεσ μποροφν να εξορυχτοφν, ζτςι ϊςτε να μπορεί να είναι
οικονομικά ανεξάρτθτθ, και κα ταιριάηει καλά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ειδικά τϊρα που θ
Βουλγαρία ζχει ολοκλθρϊςει τισ απαιτιςεισ για ζνταξθ. Επίςθσ, θ «Βόρεια Μακεδονία» ζχει
ςχθματίςει μια ξεχωριςτι λειτουργικι κοινότθτα, ακόμθ κι αν υπάρχουν προβλιματα με
τθν αλβανικι τθσ μειονότθτα. Αλλά όταν μια χϊρα επινοεί μια καταγωγι που δεν ζχει και
με επικετικό τρόπο κάνει ιςχυριςμοφσ που βαςίηονται ςε ζναν επινενοθμζνο μφκο, είναι
βζβαιο πωσ αυτό κα δθλθτθριάςει τθ δυνθτικά παραγωγικι ςχζςθ που κα μποροφςε να
αναπτφξει με το γείτονα ςτα νότιά τθσ. Αν είςαι γυμνόσ, αυτό δε ςου δίνει το δικαίωμα να
κλζψεισ τα ροφχα κάποιου άλλου.
Για να ανακεφαλαιϊςουμε και να επεκτείνουμε κάποια από τα ηθτιματα που
αναπτφχκθκαν: Κάποια ςτιγμι, νωρίσ μζςα ςτθν πρϊτθ χιλιετία προ Χριςτοφ, μια ομάδα
ανκρϊπων, οι οποίοι αυτοαποκαλοφνταν Μακεδόνεσ, εγκαταςτάκθκαν ςε μια περιοχι
βόρεια του Όρουσ Ολφμπου. Μζςα ςτουσ επόμενουσ αιϊνεσ επεξζτειναν τθν υπό τον
ζλεγχό τουσ περιοχι ςε τζτοιο βακμό που άρχιςε να παίρνει το όνομά τουσ. Σον τζταρτο
αιϊνα π.Χ. ο βαςιλιάσ τουσ, Φίλιπποσ Β’, νίκθςε τουσ Παίονεσ, οι οποίοι κατοικοφςαν
βόρεια τθσ Μακεδονίασ, κι επίςθσ ζκεςε μεγάλο μζροσ τθσ Ελλάδασ υπό τον ζλεγχό του. Η
Παιονία φςτερα παρζμεινε κατά κάποιο τρόπο υποτελισ ςτθ Μακεδονία μζχρι τον δεφτερο
αιϊνα π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι ζγιναν κυρίαρχοι τθσ Ελλάδασ. Οι Ρωμαίοι δθμιοφργθςαν μια
νζα διοικθτικι περιοχι, θ οποία ονομαηόταν «Μακεδονία». Περιελάμβανε πολφ
περιςςότερθ γθ απ’ ό,τι θ αρχικι Μακεδονία, ςυγκεκριμζνα τθν περιοχι των Παιόνων (θ
οποία ιταν περίπου ίςθ με τθν περιοχι που τϊρα καταλαμβάνει θ «Βόρεια Μακεδονία»).
τα ρωμαϊκά και βυηαντινά χρόνια αυτι θ εκτεταμζνθ Μακεδονία παρζμεινε
διοικθτικι μονάδα (αν και θ βορειότερθ περιοχι, που περιελάμβανε τθν πόλθ που ςιμερα
ονομάηεται κόπια, υπιρξε για λίγο μζροσ τθσ επαρχίασ τθσ Μοιςίασ). Παρζμεινε επίςθσ
διοικθτικι και γεωγραφικι μονάδα κατά τθν περίοδο που βριςκόταν υπό τον ζλεγχο των
Οκωμανϊν Σοφρκων. Ο πλθκυςμόσ τθσ μεταβλικθκε ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ,
από τθν άφιξθ λάβων ειςβολζων από τον ζκτο αιϊνα και μετά, Σοφρκων κατά τον δζκατο
πζμπτο αιϊνα, και Εβραίων ςτισ πόλεισ τθσ από τθν ίδια περίπου εποχι και μετά.
τα μζςα του δζκατου ζνατου αιϊνα φαίνεται πωσ ξεκίνθςε ζνα κίνθμα ςτο
ςλαβόφωνο μζροσ του πλθκυςμοφ. Αυτι θ ομάδα (ι ίςωσ υπιρχαν αρκετζσ ομάδεσ)
ανζπτυξε τθν ιδζα μιασ αναγεννθμζνθσ «Μακεδονίασ», θ οποία είχε μια εκνολογικι αλλά
και γεωγραφικι ςθμαςία. Δθμιουργικθκε ο ιςχυριςμόσ πωσ υπιρχε μια ειδικά
«μακεδονικι» γλϊςςα και πολιτιςμόσ. Μόλισ πριν τον Πρϊτο Παγκόςμιο Πόλεμο, όταν
αυτι θ περιοχι ζγινε το ςκθνικό παρατραβθγμζνων εχκροπραξιϊν ανάμεςα ςε Ζλλθνεσ,
ζρβουσ, Βοφλγαρουσ και Μαυροβοφνιουσ, ίςωσ υπιρχαν κάποιοι που πίςτευαν (ι
αργότερα ιςχυρίςτθκαν) ότι πολεμοφςαν για μια ανεξάρτθτθ «Μακεδονία», αλλά δεν
υπιρχε επίςθμοσ «μακεδονικόσ» ςτρατόσ.
Όταν γεννικθκε θ Γιουγκοςλαβία, θ εκτεταμζνθ Μακεδονία που είχαν δθμιουργιςει οι
Ρωμαίοι μοιράςτθκε ανάμεςα ςτθ ερβία, τθν Ελλάδα και τθ Βουλγαρία. Κςωσ υπιρχε
ακόμθ αυτι θ κατάςταςθ, αν ο τρατάρχθσ Σίτο δεν είχε αποφαςίςει να υποςτθρίξει τουσ
κιαςϊτεσ μιασ ξεχωριςτισ «μακεδονικισ» επαρχίασ. Υςτερα, όταν θ Γιουγκοςλαβία
χωρίςτθκε ςτα ςυςτατικά τθσ μζρθ το 1990 και το 1991, αυτι θ επαρχία ζγινε μια

ξεχωριςτι ανεξάρτθτθ χϊρα, με μια αβζβαιθ ταυτότθτα τθν οποία οι θγζτεσ τθσ
προςπάκθςαν να εξωραΐςουν ιςχυριηόμενοι ότι ζχουν κλθρονομιςει τον πολιτιςμό των
Αρχαίων Μακεδόνων, ακόμθ κι αν δεν είχαν ςτθν κατοχι τουσ παρά μόνο ζνα μικρό μζροσ
τθσ γθσ που είχε ονομαςτεί Μακεδονία πριν τθ ρωμαϊκι κατάκτθςθ τθσ Ελλάδασ.
Θα είναι δφςκολο, αν όχι αδφνατο, να ξεριηϊςουμε αυτό το μφκο, εφόςον είναι κζμα
πίςτθσ, όχι λογικισ, και θ πίςτθ ςπανίωσ μπορεί να αλλάξει. Επιπλζον, αν οι κάτοικοι τθσ
«Βόρειασ Μακεδονίασ» δε μπορζςουν να διαφυλάξουν αυτι τθν επινενοθμζνθ ςφνδεςθ με
τουσ Μακεδόνεσ τθσ αρχαιότθτασ, τι είδουσ ταυτότθτα απομζνει γι’ αυτοφσ; Θα είναι
πράγματι γυμνοί. Ο τίτλοσ τθσ αυτοβιογραφίασ του πρϊθν Προζδρου τουσ, Kiro Gligorov,
«Η Μακεδονία είναι όλα όςα ζχουμε», είναι πολφ αλθκινόσ.
Κςωσ λοιπόν χρειαςτεί να περιμζνουμε πολφ καιρό για να διευκετθκεί με λογικζσ
διαπραγματεφςεισ θ διαμάχθ για τθν ονομαςία, ακόμθ κι αν θ ανζγερςθ ενόσ αγάλματοσ
του Μεγάλου Αλεξάνδρου ςτα κόπια, τα οποία δεν αποτελοφςαν μζροσ τθσ Μακεδονίασ
ςτθν εποχι του, βαςίηεται ςε ζναν ψευδι ιςχυριςμό.

