
 

1 

 

 

January 22, 2009 

Editor, Archaeolog y Magazine 

36-36 33rd Street 

Long Island City, NY 11106 

U.S.A. 

 

Αγαπητού Κύριοι, 

Διϊβαςα ςόμερα το τεύχοσ Ιανουαρύου/Υεβρουαρύου τησ Αρχαιολογύασ και με ανυπομονηςύα 

περιϋτρεξα τισ ςελύδεσ ςτο ϊρθρο ''Ενα γρϊμμα για την Μακεδονύα'' μόνο για να ανακαλύψω 

ότι όταν ϋνα....γρϊμμα από την αρχαύα Παιονύα - τη χώρα που εκτεύνεται βορεύωσ του όρου 

Βαρνούσ και Όρβηλοσ. Η περιγραφό του Λύβι για τη δημιουργύα τησ Ρωμαώκόσ επαρχύασ τησ 

Μακεδονύασ (45.29.7 και 12) δεύχνει ξεκϊθαρα ότι οι Παύονεσ ζούςαν βορεύωσ αυτών των 

βουνών (που ςόμερα διαμορφώνουν τα βόρεια γεωγραφικϊ όρια τησ Ελλϊδοσ) και νοτύωσ των 

Δαρδϊνων που όταν ςτο ςημερινό Κόςςοβο. Ο τρϊβων (7 παρ.4) εύναι ακόμα πιο λακωνικόσ 

λϋγοντασ ότι η Παιονύα όταν Βόρεια τησ Μακεδονύασ και η μόνη ςύνδεςη από τον ϋναν ςτον 

ϊλλον χώρο (ακόμα και ςόμερα) όταν διαμϋςου του ςτενού φαραγγιού που διαρρϋει ο Αξιόσ (ό 

Βαρδϊρ) ποταμόσ. Με ϊλλα λόγια, η περιοχό που περιγρϊφεται από τον Matthew Brunwasser 

ςτο ''Εχοντασ τον Αλϋξανδρο'' όταν η Παιονύα τησ αρχαιότητασ. 

Παρϊ το αληθϋσ γεγονόσ ότι κατακτόθηκαν από τον Υύλλιπο τον ΙΙ, πατϋρα του Αλϋξανδρου, το 

359 π.Φ. (Diodorus Siculus 16.4.2), οι κϊτοικοι τησ Παιονύασ δεν όταν ποτϋ Μακεδόνεσ και 

δεν ϋζηςαν ποτϋ ςτην Μακεδονύα. Πρϊγματι ο Δημοςθϋνησ (Ολύνθιοι 1.23) μασ αναφϋρει 

ότι εύχαν ''υποδουλωθεύ'' από τον Υύλλιπο τον Μακεδόνα και ωσ εκ τούτου δεν όταν 

Μακεδόνεσ. Ο Ιςοκρϊτησ (5.23) κϊνει την ύδια αναφορϊ. Επύ παραδεύγματι, οι Αιγύπτιοι που 

κατακτόθηκαν από τον Αλϋξανδρο κυβερνόθηκαν από τουσ Μακεδόνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ 

και τησ γνωςτόσ Κλεοπϊτρασ, αλλϊ δεν θεώρηςαν ποτϋ τουσ εαυτούσ τουσ Μακεδόνεσ, και η 

Αύγυπτοσ ποτϋ δεν ονομϊςτηκε Μακεδονύα (και μϋχρι ςόμερα απ' όςο γνωρύζω δεν αναζητϊ 

τϋτοιο όνομα).  

Βεβαύωσ, όπωσ αναφϋρει ο Θουκυδύδησ (2.99), οι Μακεδόνεσ εύχαν κατακτόςει μύα «ςτενό 

λωρύδα τησ Παιονύασ που εκτεινόταν κατϊ μόκοσ του Αξιού ποταμού από την εςωτερικό μεριϊ 

τησ Πϋλλασ και τησ θϊλαςςασ.» Κατ' αυτό το τρόπο κϊποιοσ θα μπορούςε να καταλϊβει ότι 

κϊτοικοι ςτην μοντϋρνα δημοκρατύα με κϋντρο τα κόπια ονόμαζαν τουσ εαυτούσ τουσ Παύονεσ 

και διεκδικούςαν ςαν δικό τουσ την γη που περιγραφόταν από τον Θουκυδύδη. 

Αλλϊ γιατύ, αντ' αυτού, οι ςύγχρονοι ϊνθρωποι τησ αρχαύα Παιονύασ προςπϊθηςαν να 

αποκαλϋςουν τουσ εαυτούσ τουσ Μακεδόνεσ και την γό τουσ Μακεδονύα; 

Ο κοσ. Brunwasser (ςελ. 55) ενώ αναφϋρεται ςτισ Ελληνικϋσ αξιώςεισ «ότι αυτό υπονοεύ 

αξιώςεισ επύ του Ελληνικού εδϊφουσ» και ςημειώνει ότι «η βόρεια επαρχύα τησ Ελλϊδοσ επύςησ 

ονομϊζεται Μακεδονύα», δεν λαμβϊνει υπόψη του και δεν αναφϋρει το γεγονόσ ότι η περιοχό 

αυτό τησ βόρειασ επαρχύασ τησ ςύγχρονησ Ελλϊδοσ αποκαλεύται ςυνεχώσ Μακεδονύα για πϊνω 

από 2500 χρόνια (βλϋπε μεταξύ ϊλλων, Ηρόδοτοσ 5.17; 7.128, et alibi). 

Πϊντωσ, η πιο πρόςφατη ιςτορύα μασ δεύχνει ότι οι Ελληνικϋσ ανηςυχύεσ δεν εύναι χωρύσ βϊςη. 

Επύ παραδεύγματι, ϋνασ χϊρτησ που τυπώθηκε ςτα κόπια το 1992 (Εικ. 1) απεικονύζει 

ξεκϊθαρα ότι η Μακεδονύα επεκτεύνεται από τα εδϊφη τησ Παιονύασ μϋχρι το Όροσ Όλυμποσ 
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ςτα νότια, πρϊγμα που ςημαύνει ότι την αρχαύα περιοχό των Παιόνων και η Μακεδονύα 

παρουςιϊζονται ωσ μύα οντότητα.  

Οι ύδιεσ αξιώςεισ εμφανύζονται ςε ϋνα ψευδοχαρτονόμιςμα που δεύχνει ότι εκδόθηκε από την 

Κεντρικό Σρϊπεζα τησ Μακεδονύασ, το οπούο εμφανύζει ωσ "μακεδονικό" μνημεύο τον Λευκό 

Πύργο τησ Θεςςαλονύκησ, που ανόκει ςτην Ελλϊδα (Εικ.2).  

Τπϊρχουν πολύ περιςςότερα παραδεύγματα ςε ημερολόγια, Φριςτουγεννιϊτικεσ κϊρτεσ, 

αυτοκόλλητεσ ετικϋτεσ για προφυλακτόρεσ κλπ, και όλα απεικονύζουν τισ ύδιεσ εδαφικϋσ 

αξιώςεισ. 

Πϋραν τούτο ο κοσ. Brunwasser ςε ϊρθρο του ϋχει κϊνει αναφορϊ (International Herald 

Tribune 10/1/08) ςτο ϋργο του ''Μακεδονικού Ινςτιτούτου για τρατηγικό Ερευνα 16:9'' το 

οπούο αναφϋρει ότι ''ςε ϋνα εδϊφιο τησ Κενόσ Διαθόκησ ϋνασ Μακεδόνασ εμφανύζεται ςτον 

Απόςτολο Παύλο ικετεύοντϊσ τον: Ελϊτε ςτην Μακεδονύα και βοηθόςτε μασ''. Αλλϊ ασ δούμε 

πού πόγε ο Απ. Παύλοσ ςτην Μακεδονύα; την Νεϊπολη (Καβϊλα), ςτουσ Υιλύππουσ, ςτην 

Αμφύπολη, ςτην Απολλωνύα, ςτη Θεςςαλονύκη και ςτη Βϋροια (εδϊφια 16:11- 17:10), πόλεισ 

που βρύςκονται όλεσ ςτην ιςτορικό Μακεδονύα και καμύα ςτην Παιονύα. Σι αξιοπιςτύα μπορεύ να 

ϋχουν οι ιςχυριςμού ενόσ Ινςτιτούτου που ϋχει ϋδρα τα κόπια, που απαιτούν να ονομϊζονται 

Μακεδονύα, ςτηριζόμενα ςε ϋνα ταξύδι που ϋγινε ςτην Μακεδονύα τησ αρχαιότητασ, η οπούα 

εύναι η ςημερινό ομώνυμη βόρεια επαρχύα τησ Ελλϊδοσ; 

Αναρωτιϋμαι πού θα καταλόγαμε εϊν ϋνα ςυγκεκριμϋνο μεγϊλο νηςύ τησ νοτιοανατολικόσ 

ακτόσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών ονόμαζε τον εαυτό του Φλώριδα, και εύχε ςτο νόμιςμϊ του 

μορφϋσ του κόςμου του Disney και διϋνειμε χϊρτεσ δεύχνοντασ την Μεγϊλη Υλώριδα, ςτην όρια 

τησ οπούασ όταν αμερικανικϊ εδϊφη. 

αφώσ δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα για το τύ εύχε ςτο μυαλό του όταν αναφερόταν ςτο όνομα 

''Μακεδονύα'' ο Αμερικανόσ Τπουργόσ Εξωτερικών Edward Stettinius ςτισ 26 Δεκεμβρύου 1944, 

όταν ϋγραψε: 

"Οι υπηρεςύεσ του αμερικανικού κρϊτουσ ϋχουν επιςημϊνει με ιδιαύτερη ανηςυχύα τισ 

προπαγανδιςτικϋσ φόμεσ και ανεπύςημεσ δηλώςεισ που γύνονται υπϋρ μιασ αυτόνομησ 

Μακεδονύασ, που προϋρχονται κυρύωσ από την Βουλγαρύα, αλλϊ και από τισ 

Γιουγκοςλαβικϋσ αντιςταςιακϋσ ομϊδεσ και ϊλλεσ πηγϋσ, με τον υπαινιγμό ότι περιοχό 

τησ Ελλϊδοσ ςυμπεριλαμβανόταν ςτο προβαλλόμενο ενιαύο κρϊτοσ. Αυτό η κυβϋρνηςη 

θεωρεύ τη ςυζότηςη περύ «Μακεδονικού ϋθνουσ», περύ Μακεδονικόσ «πατρικόσ γησ», ό 

περύ Μακεδονικόσ «εθνικόσ ςυνεύδηςησ» αδικαιολόγητη δημαγωγύα που δεν 

αντιπροςωπεύει καμύα εθνικό ούτε πολιτικό πραγματικότητα, και αποςκοπεύ ςτη 

δημιουργύα επιθετικών βλϋψεων ενϊντια ςτην Ελλϊδα.» [Πηγό: U.S. State Department, 

Foreign Relations vol viii, Washington, D.C., Circular Airgram (868.014/26Dec1944)]. 

Ο κοσ. Brunwasser (ϋνασ κϊτοικοσ τησ Βουλγαρύασ), παρ' όλα αυτϊ, πηγαύνει πιο πϋρα για να 

δηλώςει το προφανϋσ ότι η Ελλϊδα απαιτεύ ''τον Αλϋξανδρο ΙΙΙ των Μακεδόνων (Αλϋξανδροσ ο 

Μϋγασ)....ωσ Ελληνα.'' 

Αυτό η τοποθϋτηςη μου προκαλεύ απορύα. Σι υπϊρχει για να διεκδικόςει; Ο προ-προ-προ 

πϊπποσ του Αλϋξανδρου, Αλϋξανδροσ Ι, πιςτοποιόθηκε ςαν Έλληνασ ςτην Ολυμπύα, και 

ςύμφωνα με τα λόγια του πατϋρα τησ Ιςτορύασ ''Τυγχϊνει να γνωρύζω ότι οι πρόγονοι του 

Αλϋξανδρου εύναι Έλληνεσ'' (Ηρόδοτοσ 5:22). Ο πατϋρασ του Αλϋξανδρου, Υύλλιποσ, κϋρδιςε 

διϊφορουσ ιππικούσ αγώνεσ ςτην Ολυμπύα και ςτουσ Δελφούσ (Πλούταρχοσ, Αλϋξανδροσ 4:9; 
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Moralia 105A), τα δυο πιο αντιπροςωπευτικϊ Ελληνικϊ ιερϊ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα όπου μη-

Έλληνεσ δεν επιτρεπόταν να αγωνιςτούν. Εϊν λοιπόν ο Υύλιπποσ όταν Έλληνασ, δεν όταν και ο 

γιοσ του Έλληνασ; 

Όταν ο Ευριπύδησ -που πϋθανε και θϊφτηκε ςτην Μακεδονύα (Θουκυδύδησ apud Pal. Anth. 7.45; 

Παυςανύασ 1.2.2; Diodorus Siculus 13.103) ϋγραψε το ϋργο του Αρχϋλαοσ προσ τιμό του 

μεγϊλου-θεύου του Αλϋξανδρου, το ϋγραψε ςτα λαβικϊ; Όταν ϋγραψε τισ Βϊκχεσ, ενόςω όταν 

ςε δύκη για τον Αρχϋλαο, δεν τισ ϋγραψε ςτα Ελληνικϊ, όπωσ δηλαδό μασ παραδόθηκε; Η να 

υποθϋςουμε ότι ο Ευριπύδησ όταν ''Μακεδόνασ'' που ϋγραφε ςτα λαβικϊ (ςε μια εποχό όπου η 

ςυγκεκριμϋνη γλώςςα δεν όταν βεβαιωμϋνη) και το ϋργο του μεταφρϊςτηκε ςτα Ελληνικϊ; 

Ποια όταν η γλώςςα τησ διδαςκαλύασ όταν ο Αριςτοτϋλησ ϋκανε μϊθημα ςτον Αλϋξανδρο; Ποια 

γλώςςα ϋγινε γνωςτό και διαδόθηκε από τον Αλϋξανδρο ςτισ εκςτρατεύεσ του ςτην Ανατολό; 

Γιατύ ϋχουμε τισ αρχαύεσ επιγραφϋσ ςτα Ελληνικϊ ςε οικιςμούσ που ιδρύθηκαν από τον 

Αλϋξανδρο τόςο μακριϊ, ακόμα και ςτο Αφγανιςτϊν, και καμύα ςτα λαβικϊ; 

Γιατύ τα Ελληνικϊ ϋγιναν η αληθινό γλώςςα τησ αυτοκρατορύασ του Αλϋξανδρου εϊν όταν ςτην 

πραγματικότητα ''Μακεδόνασ''. 

Γιατύ η Καινό Διαθόκη γρϊφηκε ςτα Ελληνικϊ και όχι ςτα λαβικϊ; 

την ςελύδα 57 του αποκαλούμενου ''Γρϊμμα από την Μακεδονύα'' υπϊρχει μια φωτογραφύα 

από τον ςυγγραφϋα να ςτϋκεται μπροςτϊ «από ϋνα χϊλκινο ϊγαλμα του Μ. Αλεξϊνδρου ςτην 

πόλη Πρύλεπ». Σo ϊγαλμα εύναι προφανώσ ςύγχρονο, αλλϊ η ερώτηςη εύναι εϊν ο πραγματικόσ 

Αλϋξανδροσ τησ ιςτορύασ θα μπορούςε να διαβϊςει τη λαβικό επιγραφό κϊτω από τα πόδια 

του. Λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η παρουςύα των λϊβων ςτην περιοχό εύναι πολύ μεταγενϋςτερη 

των Ελλόνων, η απϊντηςη εύναι προφανόσ. 

Ενώ η ϋκθεςη που ϋκανε ο κοσ. Brunwasser's για την αρχαιολογικό του ϋρευνα ςτην Παιονύα 

εύναι ευπρόςδεκτη, η υιοθϋτηςη και η προώθηςη από πλευρϊσ του τησ ςύγχρονησ πολιτικόσ 

θϋςησ των ανθρώπων τησ Παιονύασ για τη χρόςη του ονόματοσ Μακεδονύα εύναι πρϊξη όχι μόνο 

ανεπιθύμητη, αλλϊ και επιζόμια για τουσ αναγνώςτεσ τησ Αρχαιολογύασ π ου, όπωσ 

φαντϊζομαι, ενδιαφϋρονται για πραγματικϊ ιςτορικϊ γεγονότα. Η απόφαςη όμωσ να 

διαδοθούν αυτϋσ οι ιςτορικϋσ αηδύεσ από ϋνα περιοδικό ςαν την "Αρχαιολογύα" - μια ϋκδοςη του 

Αρχαιολογικού Ινςτιτούτου τησ Αμερικόσ - εύναι επιζόμια για την δικό του φόμη. 

Ασ το πούμε για μια φορϊ ακόμα: η περιοχό τησ αρχαύασ Παιονύασ όταν μϋροσ τησ Μακεδονικόσ 

αυτοκρατορύασ, όπωσ όταν και η Έφεςοσ, η Σύροσ, η Παλαιςτύνη, η Μϋμφισ, η Βαβυλώνα, τα 

Σϊξηλα, και πολλϋσ ακόμα πόλεισ. Μπορεύ κατ' αυτό τη λογικό να εύχαν γύνει ''Μακεδονεσ'' 

προςωρινϊ αλλϊ ποτϋ κανεύσ από εκεύνεσ τισ περιοχϋσ δεν όταν φυλετικϊ πραγματικϊ 

''Μακεδόνασ''. 

Επιτρϋψτε μου να κλεύςω αυτό την επιςτολό, κϊνοντασ μια πρόταςη για να λυθεύ το 

ςύγχρονο ερώτημα για την χρόςη του ονόματοσ ''Μακεδονύα''. Η Ελλϊδα πρϋπει να 

προςαρτόςει την Παιονύα - αυτό ϋκανε και ο Φύλλιποσ ΙΙ το 359 π.Χ. Και αυτό θα 

φαινόταν αποδεκτό από τουσ ςύγχρονουσ κατούκουσ εκεύνησ τησ περιοχόσ μια και 

υποςτηρύζουν ό τι εύναι Έλληνεσ με την ιδιοπούηςη του ονόματοσ Μακεδονύα και του 

διαςημότερου Μακεδόνα, του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου. Κατόπιν οι ςύγχρονοι ϊνθρωποι 

αυτόσ τησ νϋασ Ελληνικόσ επαρχύασ θα μπορούςαν να δουλϋψουν για μϊθουν να μιλούν, 
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να διαβϊζουν και να γρϊφουν  ελληνικϊ, ενδεχομϋνωσ το ύδιο καλϊ όπωσ και ο 

Αλϋξανδροσ. 

 

Με εκτύμηςη 

 

Stephen G. Miller 

Professor Emeritus, University of California, Berkeley 

 

PS: Για πληρέςτερη εξέταςη των αρχαίων ςτοιχείων ςχετικά με την Παιονία Δείτε: 

I. L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paionia," Balkan Studies 6 (1965) 35-54 
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