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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΠΓΔΜ
Η Εθνική ταυτότητα των κατοίκων της ΠΓΔΜ προσδιορίζεται σαφέστατα από δύο
εγκυρότατα και σημαντικότατα βιβλία των ιδίων.
Σο πρώτο είναι το βιβλίο του Δασκάλου και καθηγητή Υιλολογίας και
ιστορίας Κρίστε Μισίρκωφ με τίτλο «Μακεδονικές υποθέσεις» που
εκδόθηκε το 1903 στη όφια. τα σημερινά αναγνωστικά του
γειτονικού κράτους ο Κρίστε Μισίρκωφ παρουσιάζεται σαν ένας από
τους Θεμελιωτές της εθνότητάς τους. Αναφέρουμε παρακάτω μερικά
μόνον κατατοπιστικά αποσπάσματα από το βιβλίο του:










«Αν εμείς οι λάβοι αποσχιστούμε από τα άλλα βαλκανικά έθνη και καταφέρουμε
να ενώσουμε τον ίδιο τον δικό μας σλαβομακεδονικό πληθυσμό σε ένα σύνολο»
(ελ. 6)
«Πρέπει ο μακεδονικός λαός να αναγνωριστεί επίσημα σε όλα τα έγγραφα και
πιστοποιητικά , να εισαχθεί το όνομα Μακεδόνας για κάθε άτομο σλαβικής
καταγωγής που ζει στην Μακεδονία» (ελ.37)
«εμείς οι λάβοι Μακεδόνες θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε αυτή την έκβαση
επιτυχία;» (ελ.51)
«Παρόμοια, οι καλές σχέσεις ανάμεσα στους Έλληνες και εμάς (τους λάβους
Μακεδόνες) εξαρτώνται περισσότερο από τους Έλληνες.» (ελ.55)
«Η εμφάνιση των Μακεδόνων ως ξεχωριστού σλαβικού λαού είναι μία τελείως
φυσιολογική ιστορική διαδικασία» (ελ.132)
«Σο όνομα ”Μακεδόνας” χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους λάβους Μακεδόνες,
ως γεωγραφικός όρος, για να δηλώσουν την καταγωγή τους» (ελ.137)
«Οι μακρινοί πρόγονοί μας, λοιπόν, βαφτίστηκαν με αυτό το όνομα την εποχή που
ήρθαν σε επαφή με τους πιο πολιτισμένους Ρωμαίους< Έτσι το πρώτο όνομά μας
ήταν λάβοι, ήμασταν τότε οι λάβοι.» (ελ.147).

Σον Μισίρκωφ τον ενδιαφέρει να αποδείξει ότι στα κεντρικά Βαλκάνια υπάρχει μια
λαβική ομάδα η οποία δεν είναι ούτε Βούλγαροι ούτε έρβοι. Σην λαβική αυτή
ομάδα την ονομάζει λάβοι Μακεδόνες ή μόνον Μακεδόνες και επιδιώκει να της
δώσει εθνολογική υπόσταση. Δεν κάνει καμία
αναφορά στους αρχαίους Μακεδόνες θεωρώντας ότι
δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την λαβική ομάδα.
Σο δεύτερο βιβλίο είναι του Πανεπιστημίου Κύριλλος
και Μεθόδιος των κοπίων με τίτλο «Σεκμήρια του
αγώνα του Μακεδονικού λαού για ανεξαρτησία και
εθνικό κράτος - τόμος πρώτος – Από την εγκατάσταση
των λάβων στη Μακεδονία έως το τέλος του πρώτου
παγκοσμίου πολέμου», που εκδόθηκε στα κόπια το
1985.
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Σο εξώφυλλο ξεκαθαρίζει αμέσως την φυλετική καταγωγή. Ο τίτλος του βιβλίου
αναφέρεται στον αγώνα του «Μακεδονικού λαού» και αυτόν τον αγώνα τον ξεκινάει
από την εγκατάσταση των λάβων στην Μακεδονία. Δηλώνει σαφέστατα ότι αυτόν
που ονομάζει «Μακεδονικό Λαό» έχει λαβική καταγωγή.
Οι τίτλοι των έξι κεφαλαίων του πρώτου μέρους είναι οι ακόλουθοι:
ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΦΗ ΣΟΤ 6ΟΤ ΑΙΩΝΑ Μ.Φ. ΈΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ 18ΟΤ ΑΙΩΝΑ
Ι. Η ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΛΑΒΩΝ ΣΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ
ΚΛΑΒΗΝΙΩΝ (6Ος ΑΙΩΝΑ Μ.Φ. ΈΩ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 9ΟΤ ΑΙΩΝΑ)
<
2. Ο λαβικός στρατός διασχίζει τον Δούναβη (548 μ.Φ.)
<
5. Ο λαβικός στρατός επιτίθεται στην Θεσσαλονίκη (584 μ.Φ.)
<
ΙΙ. Ο ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΛΑΒΩΝ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ (Από το 850 έως το 969 μ.Φ.)
ΙΙΙ. Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (969-1018Μ.Φ.)
ΙV.
Ο
ΑΝΣΙΥΕΟΤΔΑΛΙΚΟ
ΚΑΙ
ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΟ
ΑΓΏΝΑ
ΣΟΤ
ος
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ (10 - 12ος
αιώνας)
V. ΟΙ ΑΓΩΝΕ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ ΣΗΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (13ος – 14ος αιώνας)
VI. Ο ΑΓΩΝΑ ΣΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ (Σέλος 14ου – τέλος 18ου αιώνα)
Σα παραπάνω είναι αποκαλυπτικότατα και δεν χρειάζονται καμία διευκρίνιση.
Είναι σαφέστατη η προσπάθεια να μετατραπούν οι λάβοι που εγκαταστάθηκαν
στην Μακεδονία τον 6ο μ.Φ. αιώνα σε Μακεδονικό έθνος. την αρχή μιλάει για
λάβους που εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία (Κεφ. Ι ) μετά μιλάει για Μακεδόνες
λάβους (Κεφ. ΙΙ ) και στο τέλος για Μακεδονικό λαό (Κεφ. VI ). Για να το πετύχουν
αυτό εξαφάνισαν τα πάντα γύρω από τους Μακεδόνες Έλληνες. Δεν διευκρινίζει π.χ.
ποιοι ήταν οι υπερασπιστές της Θεσσαλονίκης, που για πρώτη φορά την πολιόρκησαν
το 584 μ.Φ., και τι γλώσσα ομιλούσαν;
Από τα δύο παραπάνω βιβλία γίνεται σαφές ότι προσπαθούν να απαρνηθούν τις
λαβικές ρίζες τους και επιδιώκουν να φανούν κάτι το οποίο δεν είναι, κλέβοντας
κυριολεκτικά, κομμάτια ιστορίας και πολιτισμού από τους γείτονές τους, Έλληνες και
Βούλγαρους.
Είναι πράγματι περίεργο το ότι ενώ οι σημερινοί κοπιανοί θεωρούν τον Μισίρκωφ
θεμελιωτή του έθνους τους σαν ένα λαβικό έθνος τα τελευταία χρόνια αναζητούν
καταγωγές στους αρχαίους Μακεδόνες. Έχουν την δικιά τους λαβομακεδονική
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ταυτότητα και πρέπει να είναι περήφανοι για αυτήν και είναι πράγματι κρίμα να
γελοιοποιούνται παριστάνοντας τους απογόνους των αρχαίων Μακεδόνων.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύουν την άποψη ότι όλη αυτή προπαγάνδα περί
Μακεδονισμού είναι χρηματοδοτούμενη και κατευθυνόμενη και σκοπό έχει να
εμποδίσει την δημιουργία καλών γειτονικών σχέσεων με τους Έλληνες και οι
χρηματοδότες Αμερικανοί να εκβιάζουν το Ελληνικό κράτος για την γαιοστρατηγική
επικράτησή τους στην περιοχή.

΄΄ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ΄΄
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