
 

 

 

Ριστόφσκι-Ραχίμι-Μλαντένοφσκι-Τσεπρεγκάνωφ-Πανώφ, Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου, 
Σκόπια, 2015, σ. 66, 67, 72, 74.  

Παρουσιάζονται ευρήματα από αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην Ελλάδα 
(Πέλλα, Δίον), εικόνα του Φιλίππου Β΄, απεικόνιση της μακεδονικής φάλαγγας, ο 
ήλιος της Βεργίνας.  

Το μικρό δείγμα από οπτικό υλικό που χρησιμοποιείται στο εν λόγω εγχειρίδιο 
αποτελεί ένα μέρος μόνο του χονδροειδούς σφετερισμού της αρχαίας ελληνικής 



ιστορίας που λαμβάνει χώρα στη γείτονα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να απαλειφθεί. 

 

Μπόσκοσκι-Ιλιόσκι-Ντερβίσι, Ιστορία της 7ης Δημοτικού, εκδ. 10η, Σκόπια, 2018 σ. 32 

[ Οι σχέσεις των  Σλάβων με τους  γηγενείς  πληθυσμούς 

Κατά τη μετανάστευση των Σλάβων στη Μακεδονία ως γηγενείς πληθυσμούς βρήκαν 
τους αρχαίους Μακεδόνες. Αρχικά οι σχέσεις τους ήταν άσχημες, αλλά σταδιακά 
βελτιώθηκαν. Οι Μακεδόνες ήταν χριστιανοί με ανώτερο πολιτισμό. Σταδιακά 
άρχισαν να συνεργάζονται. Οι Σλάβοι αποδέχτηκαν το όνομα Μακεδονία για την νέα 
τους πατρίδα και άρχισαν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Οι  γηγενείς Μακεδόνες 
αποδέχθηκαν τη σλαβική γλώσσα και αργότερα τη σλαβική γραφή. Απόγονοι των 
αρχαίων Μακεδόνων είναι οι Βλάχοι. ] 

Πρόκειται για μία ανυπόστατη θεωρία που συνιστά έναν ακρογωνιαίο λίθο του 
εθνικού αφηγήματος των γειτόνων, σύμφωνα με τον οποίο οι αυτόχθονες πληθυσμοί 
της Μακεδονίας (αρχαίοι Μακεδόνες) συγχωνεύτηκαν με τα σλαβικά φύλα που 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα και αποτέλεσαν τους 
προγόνους των σημερινού «μακεδονικού  λαού». Έτσι ‘’ δικαιολογούν’’ το όνομα 
Μακεδόνες  που σε καμιά μεσαιωνική πηγή  δεν ταυτίζεται  με Σλάβους.   



 

 

Βελκόσκι-Σεΐντι-Αλιαντέμι-Ριστέσκα-Παβλόβσκι, Ιστορία της 9ης Δημοτικού, έκδ. 
4η, 2017, σ. 30 

Χάρτης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του 1807.  

Εμφανίζεται ο όρος «Μακεδονία» παρόλο που στη διοικητική διαίρεση της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν υπήρχε βιλαέτι Μακεδονίας. Σκοπός είναι να 
προβληθεί η αδιάσπαστη ενότητα του «ενιαίου μακεδονικού» χώρου ανά τους αιώνες.  

 



 

Ριστόφσκι-Ραχίμι-Μλαντένοφσκι-Κισελίνοφσκι-Τσεπρεγκάνωφ, Ιστορία της 8ης 
δημοτικού, Σκόπια, 2017, σ. 95.  

Χάρτης της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας με την περιοχή όπου ξέσπασε η εξέγερση της 
Νάουσας το 1822 (Νέγκους), η οποία διακρίνεται με ροζ χρώμα, ενώ με κίτρινο 
χρώμα διακρίνονται τα γεωγραφικο-εθνοτικά σύνορα της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας. 

Η εξέγερση της Νάουσας παρουσιάζεται ως εξέγερση του «μακεδονικού πληθυσμού» 
της περιοχής, ο οποίος, υπό την επίδραση της Ελληνικής επανάστασης, μαζί με τους 
Βλάχους και Έλληνες κατοίκους της περιοχής, πήρε τα όπλα κατά του Αλή Πασά.  
Πρέπει να απαλειφθεί  εντελώς. 

 

 

 



 

Βελκόσκι-Σεΐντι-Αλιαντέμι-Ριστέσκα-Παβλόβσκι, Ιστορία της 9ης Δημοτικού, έκδ. 4η, 
2017, σ. 112 

Υπομνηματισμός: «Μακεδόνες από την Αιγαιακή Μακεδονία στη χώρα τους 
συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Μπίτολα» 

Πρόκειται για μαχητές της Αιγαιακής Ταξιαρχίας Κρούσης που παρουσιάζονται ως 
«μακεδονικός» στρατός που αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της  Μακεδονίας   
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.  

Στην ουσία πρόκειται για τα σλαβόφωνα τάγματα  Αριδαίας-Έδεσσας του Ούρντοφ   
και Φλώρινας-Καστοριάς του Γκότσε  ( Ηλίας Δημάκης) που τον Οκτώβριο  του 
1944 αποσχίστηκαν από  τον ΕΛΑΣ,  λόγω της δράσης στρατιωτικών  συνδέσμων 
από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, προπαγάνδιζαν το δικαίωμα  της αυτοδιάθεσης 
του μακεδονικού  λαού , κατέφυγαν στο    Μοναστήρι , συγκρότησαν   της Αιγαική 
Ταξιαρχία Κρούσης ‘’ και στόχος τους ήταν μια γιουγκοσλαβική βοήθεια να 
‘’απελευθερώσουν τη Μακεδονία του  Αιγαίου’’.  Αλλά με παρέμβαση  των Άγγλων  
ο Τίτο  τους απαγόρευσε να κατέλθουν στην Ελλάδα  και τους έστειλε να 
πολεμήσουν κατά Αλβανών εθνικιστών!     

 Για  τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν όντως αλυτρωτική πολιτική.    


