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Ποια είναι η Μακεδονία;

• Διαχρονικά αλλάζει πολλές μορφές. Ως 
«ιστορική» Μακεδονία θεωρείται το κράτος 
του Φιλίππου Β΄, πατέρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Το 90% της «ιστορικής» 
Μακεδονίας βρίσκεται στο σημερινό χώρο 
της ελληνικής Μακεδονίας και το 10% στο 
χώρο της νοτιοδυτικής ΠΓΔΜ Κατά τον 19ο 
αιώνα εμφανίζεται το «Μακεδονικό» ζήτημα 
με την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας το 
1870 και τις συγκρούσεις Ελλήνων, 

Βούλγαρων, Σέρβων.



Τί είναι το Μακεδονικό 

ζήτημα;

• Είναι η οικειοποίηση του ονόματος της 

Μακεδονίας από τους Σκοπιανούς και η 

προώθηση του ονείρου τους για την 

κατάκτηση της Ελληνικής Μακεδονίας.



Στοιχεία αποδεικνύουν την 

ελληνικότητα της Μακεδονίας

1. Οι Μακεδόνες ήταν πανάρχαια ελληνική 
φυλή.Μιλούσαν Ελληνικά σε διάλεκτο που 
συγγένευε ιδιαίτερα με τη δωρική και την αιολική 
διάλεκτο.

2. Το όνομα Μακεδόνες και Μακεδονία είναι λέξεις 
ελληνικές και παράγονται από την αρχαία 
λέξη μάκος, Μακεδνός σημαίνει μακρύς, ψηλός. 

3. Η Θρησκεία των αρχαίων Μακεδόνων ήταν η ίδια 
με τη θρησκεία όλων των υπόλοιπων Ελλήνων. 
Πίστευαν στους 12 "θεούς" και θεωρούσαν ότι το 
δωδεκάθεό τους κατοικούσε στο μεγάλο 
μακεδονικό βουνό, τον Όλυμπο.

4. Ο Ηρόδοτος γράφει ολοκάθαρα ότι οι Μακεδόνες 
είναι Έλληνες. (Ηροδότου Ιστορία Α' 56, Η'43).

5. Η πιο σπουδαία είναι η μαρτυρία του αρχαίου 
γεωγράφου Στράβωνα με τη λακωνική φράση:
«έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία».



6. Οι αρχαίοι Μακεδόνες είχαν τη δυνατότητα να 
γίνονται μέλη της Αμφικτυονίας των Δελφών, 
προνόμιο αποκλειστικά και μόνο για τους Έλληνες.

7. Οι αρχαίοι Μακεδόνες έπαιρναν μέρος στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους είχαν 
δικαίωμα συμμετοχής μόνον Έλληνες.

8. Στην αρχαία Μακεδονία υπήρχαν ελληνικά 
θέατρα και παίζονταν ελληνικές τραγωδίες. Δε θα 
μπορούσαν οι Μακεδόνες να παρακολουθήσουν 
ελληνικές τραγωδίες, αν ήταν βάρβαροι.

9. Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του ως 
αρχιστράτηγος όχι των Μακεδόνων, αλλά όλων των 
Ελλήνων. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Κορίνθου το 
335 π.Χ. όλοι οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων 
του παραχώρησαν την εξουσία.

10. Οι διάδοχοί του σε όλα τα βασίλεια ενήργησαν ως  
Έλληνες. Διέδωσαν την ελληνική γλώσσα από τη 
Μεσόγειο μέχρι τον Ινδό ποταμό.



11. Η περίοδος εκείνη των διαδόχων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου ονομάστηκε Ελληνιστική περίοδος.

12. Άλλη μαρτυρία ότι οι Μακεδόνες υπήρξαν Έλληνες 
αποτελεί η γλώσσα τους. Κύρια ονόματα, 
τοπωνύμια, ονόματα μηνών, ονόματα εποχών, 
ονόματα εορτών είχαν ετυμολογία ελληνική.

13. Τα αρχαιοελληνικά ευρήματα στο Δίον, στην Πέλλα, 
στη Βεργίνα, στηΣίνδο, στην Αιανή είναι όλα 
ελληνικά. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, 
διακοσμητική, ρυθμοί, πολεοδομία είναι όλα 
ελληνικά.

14. Όλες οι επιγραφές που βρέθηκαν στη Μακεδονία 
ήταν ελληνικές. Καμιάς άλλης γλώσσας επιγραφή δε 
βρέθηκε στην αρχαία Μακεδονία, εκτός από τη 
λατινική της Ρωμαιοκρατίας.

15. Στα αρχαία μακεδονικά νομίσματα όλες οι 
παραστάσεις είναι από το θεματολόγιο της αρχαίας 
ελληνικής τέχνης και στην ελληνική γλώσσα. 



Το Ζήτημα του Ονόματος της 

ΠΓΔΜ
• Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων 

Εθνών, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η 

οποία αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης 

τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό της καλής γειτονίας, της 

κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Οι ρίζες του ζητήματος 

του ονόματος ανάγονται στην επαύριο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

όταν ο Στρατάρχης Τίτο διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή που 

καλείτο μέχρι τότε Vardar Banovina (δηλαδή τη σημερινή Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Η επίλυση του 

ζητήματος του ονόματος θα άρει ένα σημαντικό σημείο τριβής στις 

σχέσεις των δύο χωρών και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του 

μεγάλου δυναμικού που ενέχει η συνεργασία μεταξύ των δύο 

χωρών. 



Μακεδονικό Ζήτημα

• Ο αγώνας για τον έλεγχο της Μακεδονίας, που ήταν τότε 
τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ονομάστηκε 
μακεδονικό ζήτημα.Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι 
διεκδίκησαν, με βάση τις δικές τους εθνικές επιδιώξεις ο 
καθένας, την ενσωμάτωση ολόκληρης ή ενός τμήματος 
της Μακεδονίας. Η σύγκρουση εκδηλώθηκε αρχικά ως 
αγώνας για τον έλεγχο της εκπαίδευσης και της 
θρησκευτικής συνείδησης των κατοίκων, σύντομα όμως 
πήρε ένοπλη μορφή.


