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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία και την εξέλιξη δύο εθνικών ιστορικών 

μουσείων, αυτού του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης και του αντίστοιχου 

στην πόλη των Σκοπίων, με σκοπό αφενός να χαρτογραφήσει το μουσειακό τοπίο και 

αφετέρου να διερευνήσει το είδος των εθνικών αφηγήσεων και των πολιτισμικών αξιών που 

δημιουργούν και διαδίδουν τα μουσεία αυτά. Τα μουσεία μελετώνται ως θεσμοθετημένα 

ιδρύματα, στα οποία οι υλικές συλλογές και οι εκθέσεις χρησιμοποιούνται ως μέσα έκφρασης 

και αναπαράστασης εθνικών αξιών και αφηγήσεων.  

 Τα βασικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν και να απαντηθούν είναι: α) οι τρόποι με 

τους οποίους οι κρατικές πολιτικές επηρέασαν ή συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μορφή και την 

ανάπτυξη των μουσείων, β) τα ηχηρά ή σιωπηρά μηνύματα για την εθνική ταυτότητα που 

διαδίδονται μέσω της αρχιτεκτονικής των μουσείων ή μέσω των αναπαραστάσεων και των 

αφηγήσεων που προβάλλουν οι μουσειακές εκθέσεις και οι άλλες εκδηλώσεις τους, γ) τα 

επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία που τα ίδια τα μουσεία χρησιμοποιούν για να 

προβάλλουν στο παρόν το παρελθόν και να το νοηματοδοτήσουν και τέλος, δ) ο συνολικός 

αντίκτυπος που έχουν όλα τα παραπάνω για τις ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνονται τα 

μουσεία. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για μία απλή περιγραφή των μουσείων και των 

μουσειακών συλλογών τους αλλά για μία μελέτη περίπτωσης εντός δεδομένων κρατικών 

πλαισίων που, στην περίπτωση των δύο πόλεων, καλούνται να επιλύσουν διμερή ζητήματα 

όχι μόνο πολιτικής φύσης αλλά και ζητήματα διαχείρισης και ερμηνείας του παρελθόντος. 

 Πρόκειται για μία συγκριτική μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης και εξέλιξης των 

εθνικών μουσείων στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια. Και τα δύο μουσεία οργανώθηκαν με 

σκοπό να προβάλλουν μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο του πρόσφατου παρελθόντος του 

μακεδονικού χώρου, αυτή του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908). Επρόκειτο για μία ένοπλη 

αντιπαράθεση που δεν προκαθόρισε την τελική επιδίκαση των μακεδονικών εδαφών στην 

Ελλάδα ή στη Βουλγαρία, κάτι που θα συμβεί κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Ο ένοπλος 

Μακεδονικός Αγώνας θα πρέπει φυσικά να εκληφθεί ως πτυχή του συνολικού Μακεδονικού 

Ζητήματος που ιστορικά αναδύθηκε στο προσκήνιο από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, 

φτάνοντας ως τις μέρες μας.  

 Αυτή η επισήμανση είναι απαραίτητη από τη στιγμή που το αντίστοιχο Μουσείο των 

Σκοπίων δεν είναι τίποτε άλλο παρά έκφανση του «Νέου Μακεδονικού Ζητήματος». Καθώς 

η νεοσύστατη Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) προέκυψε από 
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τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας στις αρχές του 1990, ο αλυτρωτισμός και η «νέα 

μακεδονική εθνογένεση» αποτέλεσαν τους απαραίτητους συνεκτικούς αρμούς για τη 

συγκρότηση του νέου κράτους και την κατασκευή ή σωστότερα τον επαναπροσδιορισμό 

ταυτοτήτων για τους κατοίκους του.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση ενός Μουσείου για τον Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και για 

την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (ΕΜΕΟ) και για τη μελέτη-ανάδειξη 

των «εγκλημάτων» της κομμουνιστικής-σοσιαλιστικής γιουγκοσλαβικής περιόδου ήρθε να 

εξυπηρετήσει πρωτίστως το εθνικό αφήγημα πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί το κρατικό 

οικοδόμημα των Σκοπίων για να συγκροτήσει νέες ταυτότητες: το Ίλιντεν, ο Μακεδονικός 

Αγώνας, η συγκρότηση και η δράση της ΕΜΕΟ δεν συνιστούσαν τίποτε άλλο παρά τον 

διαρκή αγώνα του «μακεδονικού λαού-έθνους» απέναντι αρχικά στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και στη συνέχεια εναντίον των όμορων βαλκανικών κρατών για εθνική 

αυτοδιάθεση. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις γίνεται κατανοητό το ερευνητικό ενδιαφέρον 

που έχει μία τέτοια σύγκριση μεταξύ του παραπάνω Μουσείου και του Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να καταγραφούν τα επιστημονικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, η στοχοθεσία τους και μέσω αυτής οι επιδιωκόμενοι σκοποί 

τους για να καταδειχθεί εντέλει και ο βαθμός εξάρτησής τους (αν υφίσταται τέτοιος) από 

αλλότριες της επιστήμης και της μουσειολογικής μεθοδολογίας κρατικές ηγεμονεύσεις.  

 Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στην εισαγωγή εξετάζονται αντίστοιχα 

παραδείγματα ιστορικών μουσείων του ευρωπαϊκού χώρου, καθώς και οι τρόποι με τους 

οποίους αυτά έχουν επιλέξει να διαχειριστούν τραυματικές ή συγκρουσιακές περιόδους και 

θέματα της ιστορίας και να τις επικοινωνήσουν στη συνέχεια στον δημόσιο χώρο. Το πρώτο 

και το δεύτερο κεφάλαιο ασχολούνται με την ιστοριογραφία του Μακεδονικού Ζητήματος 

που άνθισε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα και στα Σκόπια, στη δεύτερη 

περίπτωση κατά τη διάρκεια της σοσιαλιστικής και μετακομμουνιστικής περιόδου. Το τρίτο 

κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης, ενώ το 

τέταρτο στο αντίστοιχο των Σκοπίων, επιχειρώντας μέσα από τη σύγκριση να απαντήσουν 

στα ερωτήματα που τέθηκαν εξαρχής. Μετά τα συμπεράσματα ακολουθούν οι πηγές-

βιβλιογραφία και το παράρτημα.  

 Για τη συγγραφή της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η διαθέσιμη βιβλιογραφία, πρωτογενές 

υλικό (όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο), και διεξήχθη επιτόπια έρευνα με επίκεντρο τις δύο 

πόλεις και τα συγκεκριμένα μουσεία. Επίσης, απομαγνητοφωνήθηκαν προφορικές 

συνεντεύξεις που ελήφθησαν από το επιστημονικό προσωπικό των δύο μουσείων γιατί 

θεωρήθηκε ότι αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν πληροφορίες που δεν ήταν δυνατό να 
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αντληθούν από καμία άλλη πηγή. Όπως ήταν αναμενόμενο, ιδιαίτερα εποικοδομητική και 

ενδιαφέρουσα ήταν η μετάβαση και η επίσκεψη στο μουσείο των Σκοπίων. Κατά τη διάρκεια 

του ερευνητικού αυτού ταξιδιού στάθηκε δυνατό να συλλέγουν πολλά εμπειρικά στοιχεία και 

να μαγνητοφωνηθεί στο σύνολό της η ξενάγηση.  

 Για όσους έχουν επισκεφτεί το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα των Σκοπίων γνωρίζουν 

ότι η μαγνητοφώνηση μιας ξενάγησης δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ του 

εκάστοτε επισκέπτη και του ξεναγού, όσο και αν ο πρώτος το επιθυμεί. Η επιστημονική αυτή 

«παρανομία» εκ μέρους της γράφουσας (να μαγνητοφωνήσει την ξεναγό) ήταν επομένως 

μονόδρομος, αν κανείς θα ήθελε να εξασφαλίσει καταγεγραμμένη και την «άλλη άποψη». 

Άλλωστε, ο μόνος τρόπος για να εισέλθει ο επισκέπτης στο συγκεκριμένο μουσείο είναι αυτό 

να γίνει οργανωμένα, με άλλους επισκέπτες, οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει να 

συνοδεύονται από ξεναγό. Η συγκεκριμένη πρόσβαση στο μουσείο, όπως γίνεται κατανοητό, 

παραβιάζει τις βασικές αρχές επισκεψιμότητας που ισχύουν στα μουσεία της υπόλοιπης 

Ευρώπης. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της μίας ώρας, που διαρκεί η 

ξενάγηση, ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά το πρόγραμμα, χωρίς 

φυσικά να διαθέτει (επιτρέπεται σωστότερα) τον απαραίτητο χρόνο για να σταθεί με την 

ησυχία του μπροστά στα εκθέματα, να σκεφτεί και γενικά να παραμείνει στον χώρο όσο ο 

ίδιος επιθυμεί. Για φωτογράφηση ούτε λόγος να γίνεται…  

 Οι τελευταίες δύο παράγραφοι του προλόγου αφιερώνονται, όπως συνηθίζεται, στην 

έκφραση των απαραιτήτων ευχαριστιών προς όλους όσοι συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην 

ευόδωση της συγγραφικής αυτής προσπάθειας. Η αρχή των θερμών ευχαριστιών γίνεται 

δικαίως από τον επόπτη καθηγητή μου, Βλάση Βλασίδη, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας στάθηκε με υπομονή στο πλευρό μου και με τις πολύτιμες 

επισημάνσεις του συνέβαλε κατά πολύ στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος. Για τους 

ίδιους λόγους εκφράζονται ευχαριστίες και προς την καθηγήτρια Ελένη Γαβρά, δεύτερο 

μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της εργασίας. Χωρίς, όμως, την αμέριστη συμπαράσταση 

εκ μέρους του Δ.Σ. του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και ιδιαίτερα του διευθυντή του 

Ιδρύματος κ. Βασίλειου Νικόλτσιου δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια. Όλο 

το επιστημονικό προσωπικό και το ανθρώπινο δυναμικό του ΜΜΑ στάθηκαν αποφασιστικοί 

αρωγοί με τον τρόπο τους και γι’ αυτό χρειάζεται να κατονομαστούν: η διευθύντρια του 

ΚΕΜΙΤ καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη, η γραμματέας διοίκησης Καλυψώ Τριφωνάκη, 

η επιστημονική συνεργάτιδα Αναστασία Μητσοπούλου. Η πρώτη γραμματέας του Μουσείου 

Κλειώ Παπαζήση πρόσφερε με τη μαρτυρία της πολύτιμες πληροφορίες για τα πρώτα στάδια 

λειτουργίας του. Η αείμνηστη Περσεφόνη Καραμπάτη μού συμπαραστάθηκε κατά τα πρώτα 
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βήματά μου στο Μουσείο και της οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που δεν πρόλαβα να της το 

πω. Έστω, λοιπόν, και μέσα από τις γραμμές της εργασίας αυτής…  

 Οι καθηγητές Βασίλης Γούναρης και Ιάκωβος Μιχαηλίδης δέχθηκαν με προθυμία να 

συναντηθούν μαζί μου και να αφιερώσουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους για να 

απαντήσουν σε ερωτήματα αναφορικά με την πολύχρονη εμπειρία τους ως επιστημονικοί 

συνεργάτες του ΜΜΑ και εκ των θεμελιωτών του ΚΕΜΙΤ. Τα τελευταία λόγια αφιερώνονται 

στους γονείς μου και τον αδελφό μου, χωρίς την πολύπλευρη υποστήριξη των οποίων η 

παρούσα εργασία δεν θα είχε ποτέ ολοκληρωθεί. Τους ευγνωμονώ για όσα απλόχερα μού 

έχουν προσφέρει, κυρίως για την αγάπη τους.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
 Η λέξη μουσείο «εμφανίστηκε» για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα και 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το τέμενος που ήταν αφιερωμένο στη λατρεία των εννέα 

Μουσών της ελληνικής μυθολογίας, το οποίο φιλοξενούσε πνευματικές εκδηλώσεις. Μέσα 

στον χρόνο το μουσείο άλλαξε ρόλους και πρακτικές.1  Έτσι,  ο 18ος αιώνας σηματοδοτεί την 

ανάπτυξη του μοντέρνου μουσείου. Οι ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής 

Επανάστασης επηρέασαν τα μουσεία του 18ου αιώνα, τα οποία πλέον άνοιξαν τις συλλογές 

τους στο κοινό προκειμένου όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουν γνώση του πλούτου και της 

πανανθρώπινης κληρονομιάς. Από τα μέσα του 18ου αιώνα και κατά τον 19ο αιώνα 

επιτελέστηκε μία σημαντική αλλαγή στα μουσεία αναφορικά κυρίως με την έρευνα των 

μουσειακών αντικειμένων: αυτά οργανώθηκαν συστηματικά και διαχωρίστηκαν με βάση τον 

επιστημονικό κλάδο τους.2 

 Τον 19ο αιώνα, τον αιώνα των εθνοτήτων, το μουσείο ανέλαβε τον κρίσιμο ρόλο της 

εθνικής αφύπνισης και της πολιτικής χειραφέτησης, σύμφωνα με τις αρεστές στην εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία αντιλήψεις, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πνευματικής 

καλλιέργειας και της κοινωνικής παίδευσης του λαού και η δράση του έγινε εκπαιδευτική και 

παιδαγωγική. Οι απαρχές της βιομηχανικής κοινωνίας και η συγκρότηση κρατών και εθνικών 

ταυτοτήτων συνέδεσαν άμεσα το μουσείο με τη νεωτερικότητα.3 

 Τον ίδιο αιώνα οργανώθηκαν  πολλά μουσεία σε άμεση διασύνδεση  με βιβλιοθήκες και 

ακαδημίες και απέκτησαν αξία ως χώροι εργασίας για τους ειδικούς. Επιπλέον, τα μουσεία 

παρείχαν υπηρεσίες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό να συνδέσουν τη μάθηση με 

την ψυχαγωγία. Ειδικά εκθέματα, διαλέξεις, σεμινάρια, η λειτουργία του μουσείου το βράδυ, 

εκδοτική δραστηριότητα, δανεισμός αντικειμένων σε  σχολεία και μετακινούμενες εκθέσεις 

αποτέλεσαν ορισμένες από τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν με στόχο το «άνοιγμα» του 

μουσείου σε ένα ευρύ κοινό.4 

 Επιπρόσθετα, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν πολλά ιστορικά μουσεία με στόχο 

την ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης και «μουσεία πατρίδας» για την προώθηση της 

τοπικής παράδοσης και του αγροτικού πολιτισμού, που κινδύνευε να χαθεί με την 

                                                           
1http://www.academia.edu  (ημερομηνία ανάκτησης, 27 Ιανουαρίου 2017). 
2 Νίκη Νικονάνου, Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2010, σσ. 39-55. 
3http://www.academia.edu  (ημερομηνία ανάκτησης, 27 Ιανουαρίου 2017). 
4Νικονάνου, ό.π., σσ. 30-38. 

 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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εκβιομηχάνιση. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των εθνικών κρατών τα μουσεία θα λειτουργήσουν στο 

εξής ως μέσο για τη μετάδοση της ιστορίας γι’ αυτό τον λόγο παρατηρείται άνθιση των 

ιστορικών μουσείων.5 

 Σήμερα, ο ορισμός του μουσείου (ICOM, 1987) αναφέρει: «Μουσείο είναι ένα ίδρυμα 

μόνιμο και μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, που είναι 

ανοιχτό στο κοινό και που αποκτά, συντηρεί, μελετά, γνωστοποιεί (ή επικοινωνεί) και κυρίως 

εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, 

την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία».6 Το μουσείο, με άλλα λόγια, ενεργεί πάντα για 

λογαριασμό του κοινωνικού συνόλου, συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τεκμήρια πολιτισμού 

και τα επικοινωνεί με την κοινωνία που αποτελεί τον παραγωγό τους.7 

 Το μουσείο του 21ου αιώνα, κάνοντας ριζικές αλλαγές, τοποθετεί στο κέντρο του 

ενδιαφέροντός του τον επισκέπτη, λαμβάνει υπόψη το προσωπικό-μορφωτικό του υπόβαθρο 

και τον ολιστικό χαρακτήρα της επίσκεψή του. Πλέον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στην 

κοινή πολιτισμική κληρονομιά και στις συλλογές των μουσείων. Τα σύγχρονα μουσεία, ως 

κοινωνικά πεδία μάθησης αλλά και ως χώροι καλλιέργειας της φαντασίας και ενθάρρυνσης 

της καινοτομίας, θα πρέπει να είναι ικανά να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού, 

ώστε να ικανοποιούνται οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του. Στόχος είναι οι επισκέπτες 

να έχουν μία ποιοτική εμπειρία μέσα στο μουσείο και μία ποιοτική επαφή με το μουσείο, από 

την υποδοχή μέχρι τις εκθέσεις και τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με αυτές.8 

 Επιπρόσθετα, τα σύγχρονα μουσεία είναι απαραίτητο να ‘συνομιλούν’ με τους 

επισκέπτες σε τακτά χρονικά διαστήματα και να λαμβάνουν υπόψη, τους φραγμούς που 

αποθαρρύνουν το κοινό από την επίσκεψη, προσπαθώντας όχι μόνο να τους ξεπεράσουν, 

αλλά και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στόχος είναι οι τελευταίοι  να έχουν 

την κατάλληλη πνευματική διάθεση, ώστε να επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με τις 

συλλογές και τα εκθέματα.9 

 Επιπλέον, ένα ακόμα χαρακτηριστικό των μουσείων του 21ου αιώνα είναι η σταθερή 

σχέση με το υπάρχον κοινό αλλά και η διεύρυνσή του (εθνικές μειονότητες, άτομα με ειδικές 

                                                           
5Νικονάνου, ό.π., σσ. 30-38. 
6http://network.icom.museum/icom-greece/plirofories(ημερομηνία ανάκτησης,8 Δεκεμβρίου 2016). 
7ΜατούλαΣκαλτσά-Πάνος Τζώνος, «Πώς να διαχειριστούμε τη διαχείριση του πολιτισμού», Λία Γυιόκα (επιμ.), 

Μουσεία: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες, 5 (Θεσσαλονίκη 2012, 

ΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία’: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ), 52. 
8GrahamBlack, Το Ελκυστικό Μουσείο. Μουσεία και Επισκέπτες,μετάφρ. Σόνια Κωτίδου, Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2014, σσ. 19-25. Μάρλεν Μούλιου, «Τα μουσεία στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, αξίες, 

ρόλοι, πρακτικές», Γεώργιος Δ. Μπίκος-ΑσημίναΚανιάρη (επιμ.), Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και 

Εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2014, σσ. 77-111. 
9Black,ό.π.,σσ. 19-25. 

http://network.icom.museum/icom-greece/plirofories
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ανάγκες κλπ.). Η  διεύρυνση του κοινού δεν αφορά μόνο την αριθμητική αύξησή του, αλλά 

μία συγκεκριμένη πολιτική για την προσέγγιση κοινού, το οποίο προηγουμένως δεν 

επισκεπτόταν μουσεία.10 

 Στο παρελθόν, τα εκθέματα ήταν ο κύριος τρόπος με τον οποίο τα μουσεία 

επικοινωνούσαν με το κοινό τους, η οργάνωση της έκθεσης ήταν ευθύνη του επιμελητή της 

και προτεραιότητα ήταν η «λόγια» παρουσίασή της. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια τα 

εκθέματα είναι ένα μόνο από τα στοιχεία της επίσκεψης στο μουσείο, η έκθεση είναι ευθύνη-

αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας και στόχος είναι η παρουσίαση μιας συμμετοχικής και 

ελκυστικής έκθεσης, παρόλο που καμιά φορά μπορεί να χαρακτηριστεί από ακαδημαϊκή 

ακαμψία.11 

 Πολλά από τα μουσεία που ιδρύθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 

αιώνα έβλεπαν τον εαυτό τους ως εκπαιδευτικά ιδρύματα.12 Ένα από τα χαρακτηριστικά 

πλέον των μουσείων του 21ου αιώνα είναι η εκπαιδευτική αξία τους. Καθώς θεωρήθηκε ότι τα 

παιδιά έχουν ανάγκη για μία ζωντανή δραστηριότητα, για εργασία, δοκιμή, εμπειρία, 

αυτενέργεια και δημιουργία, εμφανίζονται νέες παιδαγωγικές μέθοδοι, όπως για παράδειγμα, 

η μάθηση μέσα από την πράξη (learning by doing) και μέσα από την επαφή με τα 

αντικείμενα. Τα παιδιά έχουν πλέον την ευκαιρία να αγγίζουν και να παρατηρούν τα 

μουσειακά αντικείμενα. Επιπλέον, έχουν πυκνώσει οι σχέσεις του μουσείου με το σχολείο, οι 

μορφές επικοινωνίες και συνεργασίας, όπως φαίνεται από δανειστικές συλλογές για τα 

σχολεία, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς και από την 

εντυπωσιακή αύξηση  των σχολικών επισκέψεων.13 

 Από το 1970 και μετά η μουσειοπαιδαγωγική εξελίσσεται, επειδή τα σχολεία αναζητούν 

νέους χώρους μάθησης. Νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες εμφανίστηκαν, όπως τα κινητά 

μουσεία (Ουάσινγκτον 1946), με στόχο την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού έργου του 

μουσείου και τα «μουσεία της γειτονιάς» (Ουάσινγκτον 1967), για την προώθηση της 

διαμόρφωσης ταυτοτήτων των κατοίκων της περιοχής. Επιπρόσθετα, στο ίδιο πλαίσιο είναι 

τα προγράμματα προσέγγισης (outreach program), όπου το μουσείο εγκαταλείπει το κτήριό 

του για να βρεθεί κοντά σε χώρους κατοικίας που δεν ανήκουν στο κοινό του μουσείου. Στο 

ίδιο πλαίσιο, στα  τέλη της δεκαετίας του 1960 ιδρύονται τα πρώτα κέντρα επιστημών, τα 

                                                           
10 Στο ίδιο, σσ. 19-25. 
11  Στο ίδιο, σσ..  
12 Στο ίδιο, σσ.. 
13Νικονάνου,ό.π., σσ.39-55.Για την θεωρία της εκπαίδευσης, τα μοντέλα εκμάθησης και γενικά για τον 

εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Εδώαναφέρονταιενδεικτικά, EileanHooper-

Greenhill (ed.),The educational role of the Museum, second edition, Routledge, London 1999. GeorgeE. 

Hein,Learning in the Museum, Routledge, London 1998. 



 10 

οποία δεν έχουν συλλογές αυθεντικών αντικειμένων παρά μόνο διαδραστικών εκθεμάτων και 

απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και έφηβους. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πιάσουν, 

να θέσουν σε λειτουργία και να δοκιμάσουν τα εκθέματα.14 

 Σε διεθνές επίπεδο το μουσείο σήμερα βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Οι 

Αμερικανοί, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τον τόπο 

καταγωγής, πιστεύουν ότι τα μουσεία είναι εργοστάσια παραγωγής γνώσεων, τα οποία 

τροφοδοτούν τους πολίτες. Η κυβερνητική πολιτική αντίστοιχα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

η διαρκής εκπαίδευση μέσα από τα σχολεία και τη διά βίου μάθηση, που οφείλει να γίνει η 

βασική λειτουργία των μουσείων.15 

 Το μουσείο, όμως, επιτελεί και μία άλλη σημαντική λειτουργία, παράλληλα με αυτή της 

εκπαίδευσης. Διαθέτει τη δύναμη να κατασκευάσει μνήμη, επιλέγοντας συγκεκριμένα 

αντικείμενα με συμβολική σημασία, που θα είχαν αφεθεί στη λήθη σε διαφορετική 

περίπτωση. Έτσι, μετατρέπεται σε έναν από τους βασικούς εθνικούς διαμορφωτές της 

ιστορικής μνήμης, όσων δηλαδή η ίδια η κοινωνία ανακαλεί στη συλλογική μνήμη της για να 

θυμάται το παρελθόν. Ταυτόχρονα, δεν είναι σπάνιες οι φορές που ένα μουσείο υπηρετεί 

ιδεολογικούς στόχους, δίνοντας έμφαση στην ιστορική συνέχεια, στην πολιτισμική 

ομοιογένεια του έθνους αλλά και σε στοιχεία που το «κατατάσσουν» σε μία ανώτερη 

φυλετική βαθμίδα σε σχέση με άλλα έθνη (φυλετικός εθνικισμός/ρατσισμός). Η παραπάνω 

διαπίστωση συνδέει άρρηκτα ένα μουσείο με την πολιτική αλλά το απομακρύνει από τον 

επιστημονικό ρόλο του.16 

 Παρακάτω θα αναφερθούν παραδείγματα από μουσεία και εκθέσεις στην Ευρώπη, ώστε 

να καταδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους αυτά διαχειρίστηκαν κρίσιμες περιόδους της 

εθνικής ιστορίας ή ακόμα και την τραυματική μνήμη, αλλά και να αποτυπωθεί η δημόσια 

συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από ‘ευαίσθητα’ ζητήματα της ιστορίας και του 

παρελθόντος, οι συμφωνίες και οι διαφωνίες με άλλα λόγια για τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα και ο αντίκτυπός του στο κοινό. 

 Ξεκινώντας από το πιο οικείο παράδειγμα της Κύπρου, τα μουσεία εκεί έχουν επωμιστεί 

το δύσκολο έργο να  διηγηθούν μία ιστορία από δύο διαφορετικές οπτικές. Οι δύο πλευρές 

στο διαιρεμένο νησί (η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή) αναπτύσσουν μια 

διαφορετική προοπτική για την πολιτισμική κληρονομιά, η οποία ενθαρρύνεται από τις 

                                                           
14Νικονάνου, ό.π., σσ. 39-55. 
15Black,ό.π.,σσ. 19-25. 
16Άννα Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων και Αναμνήσεων. Η χρήση της Προφορικής Ιστορίας 

από τα Μουσεία», ανέκδοτη διπλωματική εργασία, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2010. 



 11 

πολιτικές, αλλά και από τις πολιτισμικές προτεραιότητες και αντιλήψεις. Οι βασικές 

συγκρούσεις για την ερμηνεία της ιστορίας και για την παρουσίασή της στη δημόσια σφαίρα 

απηχούν τις πολιτικές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στο νησί και οδήγησαν στον «Αττίλα». 

Αυτό που χαρακτηρίζει γενικότερα την περίπτωση της Κύπρου είναι η έντονη ανάγκη 

αναπαραγωγής ενός αφηγήματος συνέχειας.17 

 Για την ελληνοκυπριακή πλευρά η έννοια της συνέχειας αναζητείται κυρίως στα 

αρχαιολογικά τεκμήρια του ελληνισμού στο νησί, αλλά και στα ισχυρά ερείσματα που 

προσφέρει η ελληνοχριστιανική παράδοση. Τα ελληνοκυπριακά μουσεία τονίζουν την έννοια 

της ελληνικότητας, για να σφυρηλατήσουν μία ισχυρή αίσθηση ταυτότητας και να παράσχουν 

αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα για το εθνικό ζήτημα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το 

Κυπριακό Μουσείο (1908), το πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, το οποίο εκθέτει 

ευρήματα από τις πρωιμότερες περιόδους της ανθρώπινης εγκατάστασης στο νησί, από την 

10η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχέδια στο Τμήμα 

Αρχαιοτήτων για την οικοδόμηση ενός νέου κτιρίου και για την επανέκθεση του Κυπριακού 

Μουσείου. Το 2002 ιδρύθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης 

Τζιάπρα Πιερίδη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, το οποίο παρουσιάζει μια 

από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων, που καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα της κυπριακής αρχαιολογίας, από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (2.500 π.Χ. ) έως 

και τη Μεσαιωνική περίοδο (16ος αιώνας). Το Μουσείο  διοργανώνει ημερίδες, διαλέξεις και 

σεμινάρια. Επίσης, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ξεναγήσεις σε ομάδες επισκεπτών. Γενικότερα, από το 1985 και μετά 

εγκαινιάστηκαν νέα εξειδικευμένα αρχαιολογικά μουσεία σε διάφορες περιοχές, όπως στο 

Ιδάλιον (2007), στην Πόλη Χρυσοχού (1998), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (1996).18 

 Το 1982 δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα στο Τμήμα Αρχαιοτήτων που άρχισε να 

ασχολείται πιο συστηματικά με τα μνημεία λαϊκής κληρονομιάς και ως αποτέλεσμα 

ιδρύθηκαν νέα λαογραφικά μουσεία. Έτσι, με τον ενδιαφέρον στο πιο πρόσφατο παρελθόν, 

το Τμήμα Αρχαιοτήτων προσέφερε μία νέα διάσταση στην προστασία της πολιτισμικής 

κληρονομιάς του νησιού.19 

 Ασφαλώς ιδιαίτερα σημαντικό και εμβληματικό χαρακτήρα για την εθνική μνήμη έχει το 

Μουσείο Αγώνος που ιδρύθηκε μόλις δύο χρόνια μετά τον τερματισμό του 

                                                           
17 Αλεξάνδρα Μπούνια-Θεοπίστη Στυλιανού-Lambert, «Τα κυπριακά μουσεία: ιδεολογικές διαδρομές κατά τον 

19ο και τον 20ο αιώνα», στο Αλεξάνδρα Μπούνια-ΑνδρομάχηΓκαζή (επιμ.), Εθνικά Μουσεία στη Νότια 

Ευρώπη. Ιστορία και Προοπτικές, Εκδόσεις Κλειδοσκόπιο, Αθήνα 2012, σσ. 72-93. 
18http://cyprusmuseumguide.com/wp-content/uploads/2014/05/onlineguidewebsite.pdf(ημερομηνία ανάκτησης, 

10 Δεκεμβρίου 2016). 
19 Μπούνια-Lambert, «Τα κυπριακά μουσεία», σσ. 72-93. 

http://cyprusmuseumguide.com/wp-content/uploads/2014/05/onlineguidewebsite.pdf


 12 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) με 

σκοπό «τη διάσωση της μνήμης του Κυπριακού Αγώνα». Σήμερα διαθέτει πλούσιες 

αρχειακές συλλογές, κυρίως φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται να αναδειχθούν ο 

αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία και την Ένωση με την Ελλάδα, ο ηρωισμός και η θυσία 

του κυπριακού ελληνισμού και γι’ αυτό εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα, όπλα και 

πυρομαχικά, αποδείξεις των διώξεων και των κατασταλτικών μέτρων εκ μέρους των 

βρετανικών αρχών, ακόμα και αυτές που σχετίζονται με εκτελέσεις των κυπρίων ηρώων (για 

παράδειγμα το σχοινί της αγχόνης και οι φωτογραφίες των απαγχονισθέντων).20 

 Αντίθετα, τα μουσεία που βρίσκονται στην τουρκοκυπριακή πλευρά εστιάζουν σε όψεις 

του οθωμανικού παρελθόντος του νησιού, διεκδικώντας με αυτό τον τρόπο μερίδιο σε μία 

ένδοξη κληρονομιά και προασπίζοντας τη δική τους έννοια της συνέχειας. Σε γενικές 

γραμμές θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον βορρά του νησιού η πολιτιστική ανάπτυξη είναι  

πολύ περιορισμένη εξαιτίας της αποκοπής του από την οικονομική βοήθεια των διεθνών  

οργανισμών (απούσας της διεθνούς αναγνώρισης του ‘ψευδοκράτους’). Λαμβάνοντας υπόψη 

το παραπάνω δεδομένο, υπάρχουν ιστορικά μουσεία, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

περιόδους του οθωμανικού και τουρκικού παρελθόντος του νησιού, καθώς και σε ήρωες ή σε 

προσωπικότητες που συνδέονται με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Έτσι, διαφαίνεται μία 

προσπάθεια να αιτιολογηθεί  ο διχασμός μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και η ‘ανάγκη’ 

του διαχωρισμού τους. Κάποια από τα μουσεία αυτά υπήρχαν και πριν το 1974, όπως το 

Μουσείο του Τάγματος των Δερβίσηδων στη Λευκωσία (1963), το Μουσείο Canbulat στην 

Αμμόχωστο, καθώς και το Μουσείο Βαρβαρότητας. Μετά την τουρκική εισβολή ιδρύθηκαν 

νέα μουσεία, όπως το Μουσείο Εθνικού Αγώνα το 1978, που άνοιξε τις πύλες του στην 

τουρκική πλευρά της Λευκωσίας, στον αντίποδα του Μουσείου Αγώνος της νότιας πλευράς, 

το Μουσείο του Namik Kemal, ενός Τούρκου συγγραφέα που εξορίστηκε στην Κύπρο το 

1873 (ιδρύθηκε το 1993), καθώς και το Μουσείο Ειρήνης και Ελευθερίας που αναφέρεται 

στα γεγονότα της εισβολής του 1974 και ιδρύθηκε το 2010 στην Κυρήνεια.21 Και στις δύο 

περιπτώσεις επιδιώκεται αφενός η συγκρότηση μιας εθνικής ταυτότητας για καθεμία από τις 

δύο κοινότητες και αφετέρου η χρήση αυτής της διακριτής ταυτότητας στο ευρωπαϊκό και 

διεθνές γίγνεσθαι.22 

 Επιστρέφοντας στα Βαλκάνια θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η τομή στην αποστολή των 

μουσείων που σηματοδότησε η πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πριν 

                                                           
20Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσεία και Πινακοθήκες της Ελλάδος και της Κύπρου, Αθήνα 1993, σ. 342. 
21 Μπούνια-Lambert, «Τα κυπριακά μουσεία», σσ. 72-93.  
22 Στο ίδιο, σσ.72-93. 
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από το 1989-90 τα μουσεία αντιπροσώπευαν την επιστημονική ρομφαία των καθεστώτων για 

την εδραίωση και μακροημέρευση του σοσιαλισμού, ενώ μετά τη διάλυση του ανατολικού 

συνασπισμού, τα μουσεία κατέστησαν κοινωνοί χώροι των διεθνών πρακτικών, χωρίς πάντα 

αυτό να σημαίνει ότι απομακρύνθηκαν τελείως, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την 

κηδεμονία της πολιτικής ή τις αρνητικές προσλήψεις από το παρελθόν. Το ίδιο, άλλωστε, 

ισχύει και για τη Δύση που, επιστρέφοντας τη δεκαετία του ’90 στα Βαλκάνια για να 

επανακτήσει τον πολιτιστικό της ρόλο, δεν απαλλάχθηκε τελείως από την παραδοσιακή 

στερεοτυπική προσέγγισή τους, παρά τη συστηματική προσπάθεια να επανεξεταστούν αυτά 

τα στερεότυπα που θα ευνοούσε τη σχηματοποίηση μίας πλέον θετικής ή ουδέτερης εικόνας 

για την περιοχή.23 

 Στο παράδειγμα των βουλγαρικών μουσείων παρατηρείται η προσπάθεια να συνδυαστεί 

το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με τη διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Στη 

Βουλγαρία μετά το 1945 εμφανίζεται ασυνέχεια σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, όταν 

σχεδόν όλα τα μουσεία της χώρας αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις επιταγές του 

κομμουνιστικού κόμματος, ενώ η ιδεολογικοποίηση της ιστορίας αντανακλάται ξεκάθαρα 

στις μουσειακές εκθέσεις, που στόχο είχαν να υμνήσουν τη συμβολή του κομμουνιστικού 

καθεστώτος στη σύγχρονη βουλγαρική ιστορία. Με άλλα λόγια, η οργάνωσή τους έπρεπε να 

ακολουθεί τη μαρξιστική-λενινιστική έννοια της προοδευτικής ιστορικής ανάπτυξης. Ο 

πολλαπλασιασμός των μουσειακών μονάδων μετά το 1944-45 συνοδεύτηκε από την 

αξιοσημείωτη αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων στα μουσεία και από την έναρξη 

ερευνών πεδίου μεγάλης κλίμακας για την επέκταση των μουσειακών συλλογών. Τη δεκαετία 

του 1950 εκπονήθηκε  ένα πρόγραμμα για την άμεση υπαγωγή των μουσείων στον κρατικό 

έλεγχο, που  οδήγησε στη μετατροπή των μεγαλύτερων μουσείων σε πολιτιστικά κέντρα. Στα 

περισσότερα υφιστάμενα την εποχή εκείνη μουσεία δημιουργήθηκαν τέσσερα τμήματα: το 

ιστορικό, το εθνογραφικό, της φυσικής ιστορίας και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.24 

 Πιο συγκεκριμένα,  το 1949 ψηφίστηκε νόμος για τη συλλογή τεκμηρίων σχετικών με το 

κίνημα της αντίστασης στη Βουλγαρία, ακολούθησε η καθιέρωση ενοτήτων για το 

«επαναστατικό κίνημα» σε όλα τα περιφερειακά μουσεία με επίκεντρο το σοσιαλιστικό 

κίνημα, το αντάρτικο και την αντιφασιστική αντίσταση. Επιπλέον, εγκαινιάστηκε ένα 

                                                           
23Λουίζα Αυγήτα, «Τι κάνει τα Βαλκάνια σήμερα τόσο αλλιώτικα, τόσο ελκυστικά; Οι ‘μεταμορφώσεις’ των 

Βαλκανίων στις εκθέσεις σύγχρονης τέχνης», Λία Γυιόκα (επιμ.), Μουσεία: Διαλέξεις και μελέτες για τις 

πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες, 6 (Θεσσαλονίκη 2012, ΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία’: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή 

ΑΠΘ), 49. 
24 Nikolai Vukov, «Εθνικά ιστορικά μνημεία στη Βουλγαρία: εμφάνιση, ανάπτυξη και αναπαράσταση του 

εθνικού παρελθόντος», στο Αλεξάνδρα Μπούνια-ΑνδρομάχηΓκαζή (επιμ.), Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. 

Ιστορία και Προοπτικές, Εκδόσεις Κλειδοσκόπιο, Αθήνα 2012, σσ. 119-123. 
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εικοσαετές πρόγραμμα ίδρυσης νέων μουσείων με θέμα το επαναστατικό κίνημα και την 

οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη χώρα. Κατά τη δεκαετία του 1950 εγκαινιάστηκε μία σειρά 

κατοικιών-μουσείων προς τιμήν των ταγών της κομμουνιστικής ιδεολογίας στη Βουλγαρία, 

σοσιαλιστών ποιητών και παρτιζάνων αγωνιστών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 

αντικείμενα που εκτέθηκαν ήταν φωτογραφίες, όπλα, αναμνηστικά, γράμματα κ.τ.λ., αλλά ο 

βασικός στόχος τους ήταν να υμνήσουν το σοσιαλιστικό κίνημα και να φανεί πως η πορεία 

της κοινωνίας προς τον σοσιαλισμό ήταν μία πορεία προς έναν καλύτερο κόσμο από την 

προηγούμενη «επώδυνη» πολιτικοκοινωνική κατάσταση.25 Εδώ, φυσικά, έπρεπε να 

κατασκευαστεί και να προωθηθεί ένα άλλο εθνικό-ηρωικό αφήγημα που θα έθετε στο 

περιθώριο τις «μαύρες σελίδες» της εθνικής ιστορίας εξαιτίας της συμμαχίας της Βουλγαρίας 

με τον Άξονα κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

 Το 1947 ιδρύθηκε στη Σόφια το Μουσείο του Επαναστατικού κινήματος και το 1953 το 

Μουσείο της Σοβιετικο-Βουλγαρικής Φιλίας. Λίγα χρόνια πριν, είχαν ιδρυθεί το 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο/Μουσείο και το Εθνογραφικό Ινστιτούτο/Μουσείο, υπό την αιγίδα 

της Βουλγαρικής Ακαδημίας. Στο Εθνογραφικό Μουσείο οι συλλογές συγκροτήθηκαν μετά 

τον πόλεμο, ύστερα από εθνογραφικές έρευνες και παρουσίαζαν τη δημοκρατική και λαϊκή 

βάση του εθνικού πολιτισμού. Επιπρόσθετα, οι εκθέσεις εστίαζαν κυρίως στις σχέσεις με 

άλλους σλαβικούς λαούς που ζούσαν σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες.26 

 Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 η πολιτισμική πολιτική έδωσε έμφαση στη 

σύνδεση με προηγούμενες ιστορικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, το 1973 ιδρύθηκε το 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το οποίο είχε ως βασικό στόχο την παρουσίαση της ιστορίας των 

βουλγαρικών εδαφών από την προϊστορία (αναπαραστάσεις των αρχαίων κυρίως θρακικών 

και μεσαιωνικών χρόνων) έως σήμερα και της ένταξής της στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής ιστορίας. Η συγκρότηση των συλλογών του βασίστηκε σε μεταφορές από άλλα 

μουσεία της χώρας, ιδίως από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας.  Στην  προσπάθεια της 

εξύμνησης του έθνους, το μουσείο εστίαζε στα σημεία αιχμής της εθνικής πορείας  μέσα στον 

χρόνο. Αρχικά, το Μουσείο στεγαζόταν στο Δικαστικό Μέγαρο της Σόφιας, αλλά μετέπειτα 

μεταφέρθηκε στην προεδρική κατοικία του κομμουνιστή ηγέτη Todor Živkov.27 

 Μετά το 1989, η μουσειακή πρακτική σε όλη τη χώρα προσανατολίστηκε είτε προς 

παλαιότερες ιστορικές περιόδους, είτε στην αναπαράσταση τοπικών παραδόσεων, εθίμων και 

τεχνικών, στους τομείς δηλαδή όπου το εθνικό πνεύμα εκφραζόταν με τον πιο αυθεντικό 

                                                           
25Vukov, «Εθνικά ιστορικά μνημεία στη Βουλγαρία», σσ. 119-123. 
26 Στο ίδιο, σσ.123-125. 
27 Στο ίδιο, σσ.. 
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τρόπο. Αντιθέτως, η κομμουνιστική περίοδος δεν απασχόλησε ουσιαστικά τις μουσειακές 

εκθέσεις. Έτσι, και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στη Σόφια οι περίοδοι της αντιφασιστικής 

αντίστασης και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης αποσύρθηκαν από την έκθεσή του. Παρόλο 

που το μουσείο απέκτησε τις συλλογές των πρώην μουσείων της Σοβιετο-Βουλγαρικής 

Φιλίας και αυτών του Επαναστατικού Κινήματος, καμία από αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν για 

την προβολή  της κομμουνιστικής περιόδου.28 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες  το συγκεκριμένο μουσείο έχει διακριθεί για την έντονη και 

πολύμορφη δράση του. Πιο συγκεκριμένα, ξεχωρίζουν οι  εκθέσεις στη Βουλγαρία και στο 

εξωτερικό με θέμα τον θρακικό πολιτισμό και τη μεσαιωνική βουλγαρική ιστορία, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και η εκδοτική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, στο μουσείο 

υπάρχει το παιδικό Κέντρο Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή 

με τη βουλγαρική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι 

θεματικές ενότητες αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, ήρωες, έθιμα και παραδόσεις και 

μπορούν να προσαρμοστούν στις ηλικίες των συμμετεχόντων αλλά και στις εποχές που 

οργανώνονται. Επικεφαλής των εργαστηρίων είναι κυρίως ιστορικοί, εθνολόγοι, ζωγράφοι 

και ιστορικοί τέχνης.29 

 Αυτή η τάση των βουλγαρικών εθνικών μουσείων διαφαίνεται και στην όμορη Σερβία, 

όπου η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας ήταν επίσης ένα περίπλοκο θέμα, αν όχι 

πολυπλοκότερο. Δεδομένου ότι οι Σέρβοι ζούσαν διαμοιρασμένοι μεταξύ της αυτοκρατορίας 

των Αψβούργων και εκείνης των Οθωμανών, η διαδικασία οικοδόμησης της εθνικής 

ταυτότητας ρίζωσε στην αντίληψη του έθνους ως μίας κοινότητας με κοινή γλώσσα, 

πολιτισμό και ιστορία. Τον 20ο αιώνα η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης στα Βαλκάνια 

επηρεάστηκε έντονα από την προώθηση και την αποδοχή της γιουγκοσλαβικής ιδέας 

(εμφανιζόμενη ήδη από τον 19ο αιώνα στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας). Η πολιτική αυτή 

αποσκοπούσε στη διάλυση της αυτοκρατορίας των Αψβούργων και στη συνένωση των 

Σλάβων του Νότου. Επιπλέον, ο γιουγκοσλαβισμός αντιπροσώπευε μία αρχική φάση στον 

δρόμο προς τη διαμόρφωση των εθνικών κρατών. Το γιουγκοσλαβικό κράτος που 

δημιουργήθηκε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (αρχικά ως Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών 

και Σλοβένων) και μεταρρυθμίστηκε επαναστατικά μετά το 1945, δημιούργησε το πλαίσιο 

για τη συνεχιζόμενη αναζήτηση της συλλογικής ταυτότητας.30 

                                                           
28 Στο ίδιο, σσ.123-125. 
29http://www.historymuseum.org/en (ημερομηνία ανάκτησης, 17 Δεκεμβρίου 2016) 
30AleksandarIgnjatović-OlgaManojlović Pintar, «Μουσεία και κατασκευή ταυτότητας στη Σερβία», στο 

Αλεξάνδρα Μπούνια-Ανδρομάχη Γκαζή (επιμ.), Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και Προοπτικές, 

Εκδόσεις Κλειδοσκόπιο, Αθήνα 2012, σσ. 126-127. 

http://www.historymuseum.org/en
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 Με βάση τα παραπάνω το Εθνικό Μουσείο και το Μουσείο της Γιουγκοσλαβικής 

Ιστορίας ήταν εκείνα που καθιέρωσαν την ιδέα της συνέχειας και της αιωνιότητας του 

έθνους. Μέσω της έκθεσης της πολιτισμικής κληρονομιάς, τα ιδρύματα αυτά είχαν κυρίαρχο 

ρόλο στη διαδικασία χωροθέτησης της πολιτικής ισχύος.31 

 Στην αυτοκρατορία των Αψβούργων οι πρώτες συλλογές δεν έδιναν έμφαση 

αποκλειστικά στη Σερβία, αλλά ούτε και στις σερβικές γαίες. Στις αρχές του 20ου αιώνα η 

αφήγηση του Εθνικού Μουσείου μεταβλήθηκε σημαντικά. Το Μουσείο ανακοίνωσε τον 

στόχο του να καταστεί μουσείο των Σλάβων του Νότου και να ακολουθήσει την πολιτική του 

γιουγκοσλαβισμού, στρατηγική που μπορεί να εκληφθεί ως μίμηση της σερβικής επεκτατικής 

πολιτικής της εποχής. Παράλληλα, ο γιουγκοσλαβισμός αντιπροσώπευε την άποψη της 

εθνικής ταυτότητας που βασιζόταν στην ιδέα των Σλάβων του Νότου ως ενός έθνους.32 

 Μετά  το τέλος του  Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και η δημιουργία  του Βασιλείου των 

Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, που μετονομάστηκε σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας το 

1929, το Εθνικό Μουσείο συνέχισε να ακολουθεί την ίδια πολιτική του γιουγκοσλαβισμού, η 

οποία έγινε η επίσημη ατζέντα του νέου κράτους. Στο νέο αυτό πλαίσιο, ωστόσο, το Μουσείο 

συνέχισε να αναπαριστά τη σερβική αφήγηση της εθνικής απελευθέρωσης μαζί με τη 

λανθάνουσα, αλλά ολοφάνερη, άποψη ότι οι Σέρβοι ήταν το κυρίαρχο έθνος του κράτους, 

παρά το γεγονός ότι και οι τρεις εθνοτικές κοινότητες  (Σέρβοι, Κροάτες, Σλοβένοι)  είχαν 

αναγνωριστεί ως ισότιμες στο νέο κράτος.33 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 το Εθνικό Μουσείο συνενώθηκε με το 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπό την ονομασία «Μουσείο του Πρίγκιπα Παύλου» 

(αντιβασιλέας της Γιουγκοσλαβίας, 1934-1941). Τη δεδομένη χρονική στιγμή το Μουσείο 

παρουσίαζε τη γιουγκοσλαβική και σερβική ταυτότητα ως ουσιώδες τμήμα του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού και έτσι έγινε ένα από τα βασικά ιδεολογικά εργαλεία του γιουγκοσλαβικού 

καθεστώτος. Η κυρίαρχη αφήγηση, αναγνωρίσιμη στη μόνιμη έκθεση και σε διάφορες 

διεθνείς εκθέσεις, ‘θόλωσε’ τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εθνικών και ιστορικών 

παραδόσεων σε σχέση με τις καταστατικές γιουγκοσλαβικές εθνικότητες.34 

 Το Μουσείο δημιούργησε έτσι νέες συλλήψεις για την τοπική ιστορία και οι συλλογές 

του συγκροτήθηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τη νέα πολιτική. Η μόνιμη 

έκθεση του Μουσείου διέθετε αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης από όλες τις περιοχές 

της Γιουγκοσλαβίας, παρόλο που η σερβική πολιτισμική παράδοση διατήρησε πρωτεύοντα 

                                                           
31 Στο ίδιο, σ. 127. 
32 Στο ίδιο, σ. 128. 
33 Στο ίδιο, σ. 129. 
34 Στο ίδιο, σσ. 126-140. 
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ρόλο. Στο κεντρικό τμήμα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου παρουσιαζόταν αριστοκρατικά 

πορτρέτα δύο σερβικών βασιλικών δυναστειών, των Obrenovics και των Karadjordjevics, που 

θα μπορούσαν να εκληφθούν όχι απλώς ως εθνικοί ευεργέτες, αλλά και ως η επιτομή μιας 

εγχώριας αντίληψης της εθνικής ταυτότητας, καθώς και οι δύο βασιλικές οικογένειες είχαν 

τις ρίζες τους στη Σερβία.35 

 Το Μουσείο του «Πρίγκηπα Παύλου» μετονομάστηκε σε Εθνικό Μουσείο μετά από τον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και άνοιξε στο κοινό το 1952, ενώ επισήμως εγκαινιάστηκε το 1966. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η θέση και ο ρόλος του Μουσείου μεταβλήθηκαν ριζικά στο νέο 

πλαίσιο, καθώς η σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία βασιζόταν σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό 

σύστημα. Με άλλα λόγια, το Μουσείο εξουσιοδοτήθηκε να νομιμοποιήσει τη νέα πορεία: 

ενότητα μέσα από τις διαφορές. Το κράτος προσπαθούσε να διατηρήσει την «ενδιάμεση» 

θέση του μεταξύ Ανατολής και Δύσης και, παράλληλα, να παρουσιάσει τη γιουγκοσλαβική 

ταυτότητα ως αυθεντική και ταυτόχρονα μεσολαβητική στην ουσία της.36 

 Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, παρόλο που 

η μόνιμη έκθεση διατηρήθηκε, πληθώρα περιοδικών εκθέσεων για τον σερβικό πολιτισμό, 

την τέχνη και την ιστορία προετοίμασαν το έδαφος για την ανάδειξη ενός νέου 

παραδείγματος που κυριάρχησε στο Μουσείο και στην ευρύτερη κρατική πολιτική κατά τη 

δεκαετία του 1990.37 Σήμερα, στο Εθνικό Μουσείο του Βελιγραδίου υπάρχουν πάνω από 

400.000 αρχαιολογικά και ιστορικά αντικείμενα, έργα τέχνης, σπάνια βιβλία, καθώς και ένα 

αξιόλογο αρχείο.38 

 Το Μουσείο έχει εκσυγχρονιστεί, καθώς προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για 

μαθητές Α΄/θμιας και Β΄/ θμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, υπάρχει λέσχη για τα παιδιά, όπου τα 

Σαββατοκύριακα πραγματοποιούνται εργαστήρια και διοργανώνει προγράμματα για 

ενήλικες, όπως οργανωμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.39 

 Η βαλκανική μουσειακή εμπειρία, όπως περιγράφηκε παραπάνω, αντανακλά σε μεγάλο 

βαθμό τις παγκόσμιες διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον Ψυχρό Πόλεμο αλλά και μετά το 

τέλος αυτού. Φυσικά, η Δύση δεν χρειάστηκε να «μεταβεί» πολιτικά από τη μία περίοδο στην 

άλλη, όπως συνέβη με τις σοσιαλιστικές χώρες, αλλά εντούτοις βρέθηκε και η ίδια 

αντιμέτωπη με το παρελθόν της, είτε αυτό ήταν ηρωικό είτε ήταν συνάμα τραυματικό και εν 

                                                           
35 Στο ίδιο, σσ. 126-140. 
36 Στο ίδιο, σσ. 126-140. 
37 Στο ίδιο, σσ. 126-140. 
38http://www.narodnimuzej.rs/zbirke/zbirke-narodnog-muzeja/ (ημερομηνία ανάκτησης, 26 Δεκεμβρίου 2016). 
39http://www.narodnimuzej.rs/ucenje-i-zabava/muzejski-programi/ (ημερομηνία ανάκτησης, 26 Δεκεμβρίου 

2016). 

http://www.narodnimuzej.rs/zbirke/zbirke-narodnog-muzeja/
http://www.narodnimuzej.rs/ucenje-i-zabava/muzejski-programi/
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μέρει δυσάρεστο. Και εδώ τα μουσεία και οι μουσειακές συλλογές βρέθηκαν στην πρώτη 

γραμμή της κρατικής πολιτικής.  

  Το Imperial War Museum (IWM) στη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

δείγμα της στροφής των μουσείων προς τη διαχείριση των τραυματικών εμπειριών. Στις 5 

Μαρτίου 1917 ο υπουργός Πολέμου ενέκρινε την πρόταση του Sir Alfred Mond, Επιτρόπου 

Έργων, να δημιουργηθεί ένα μουσείο που θα παρουσίαζε τα γεγονότα του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Για πρώτη φορά στη Βρετανία ένα εθνικό μουσείο θα ήταν αφιερωμένο στη 

συγκεκριμένη σύγκρουση και θα παρουσίαζε τη συμβολή της κοινωνίας κατά τη διάρκεια του 

«Μεγάλου Πολέμου». Ο πρώτος διευθυντής πίστευε ότι το μουσείο θα πρέπει να είναι ένα 

μνημείο σε κεντρικό σημείο της πόλης και να ανήκει σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το 

όραμά του ήταν στα επόμενα χρόνια, όποιος είχε συμμετάσχει στον πόλεμο, να επισκεφτεί το 

μουσείο, να βρεθεί κοντά σε ένα έκθεμα και να πει «αυτό το πράγμα το έκανα εγώ». Η 

συλλογή του μουσείου περιλάμβανε εκθέματα σχετικά με τις υπηρεσίες, τις γυναίκες, τα 

παιδιά, τη θρησκευτική ζωή, την ιατρική, τα πυρομαχικά. Το 1920 το IWM του Λονδίνου 

εγκαταστάθηκε στο Crystal Palace (ως το πιο παλιό σπίτι) και είχε πάνω από 150.000 

κειμήλια.40 

 Σήμερα, οι συλλογές του Μουσείου καλύπτουν όλες τις πτυχές των σημαντικότερων 

γεγονότων του 20ου και 21ου αιώνα που αφορούν τη Βρετανία και άλλες χώρες της πρώην 

αυτοκρατορίας. Σκοπός είναι  να καταγράψουν «τον μόχθο και τις θυσίες» κάθε ατόμου στον 

πόλεμο. Σύμφωνα με την Diane Lees (Director-General of IWM), στόχος του Μουσείου είναι 

να ενθαρρύνει τη μελέτη και την κατανόηση της ιστορίας του σύγχρονου πολέμου. Εν μέρει 

χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, αλλά αναζητά διαρκώς χορηγίες και δωρεές για να 

διατηρήσει τα φιλόδοξα προγράμματά τους.41 

 Το ερευνητικό κέντρο (research room) αποτελεί οργανικό μέρος του Μουσείου και έχει 

συγκροτήσει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, βάση δεδομένων, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται 

αρχειακό υλικό και παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, το 

Μουσείο φιλοξενεί σεμινάρια και συνέδρια, σε συνεργασία με μία σειρά από ακαδημαϊκά και 

πολιτιστικά ιδρύματα.42 

 Το μουσείο είναι ανοιχτό στο κοινό και δέχεται επισκέπτες όλων των ηλικιών, 

οργανωμένες ομάδες και σχολεία. Από το προσωπικό δε, διοργανώνονται συνεδρίες 

διδασκαλίας για μαθητές από πέντε ετών και άνω. Στην ιστοσελίδα του υπάρχει ψηφιακό 

                                                           
40http://www.iwm.org.uk/corporate/about-IWM (ημερομηνία ανάκτησης, 16 Ιανουαρίου 2017). 
41Στο ίδιο. 
42 Στο ίδιο. 

http://www.iwm.org.uk/corporate/about-IWM
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υλικό (power point, φιλμ, φωτογραφίες), που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να  χρησιμοποιήσουν  

ως διδακτικό υλικό στη σχολική τάξη. Ο βασικός σχεδιασμός ανήκει στην Katherine Alston 

σε μία προσπάθεια  να παρουσιάσει τους πολλαπλούς τρόπους, ώστε να παραμείνει ζωντανός 

στη μνήμη ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.43 

 Εκτός από τις πολιτικές διατήρησης της μνήμης  το Μουσείο επιδιώκει  να γίνει ένας 

χώρος προβληματισμού. Γι’ αυτό τον λόγο οργανώνει διάφορες εκθέσεις σχετικά με τους 

πολέμους και τις επιπτώσεις του στη ζωή των ανθρώπων. Επιπρόσθετα,  με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης εκατό χρόνων μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαινίασε 

γκαλερί με εκθέματα από την περίοδο εκείνη.44 

 Το μουσείο δανείζει υλικό από εξαιρετικές συλλογές σε μουσεία σε όλη την Βρετανία 

αλλά και στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό η ιστορία της Βρετανίας καταλήγει σε 

διαφορετικά ακροατήρια και δημιουργεί διεθνή δίκτυα. Διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις, 

όπου παρουσιάζεται η ιστορία από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Οι εκθέσεις 

βασίζονται σε φωτογραφικό υλικό, ημερολόγια, συνεντεύξεις, κειμήλια και έργα τέχνης.45 

 Στη συλλογή του μουσείου ανήκουν 20.000 ατομικές συλλογές σημαντικών ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία περιλαμβάνουν αδημοσίευτα ημερολόγια, επιστολές και 

απομνημονεύματα κυρίως από εκπροσώπους της βρετανικής κοινοπολιτείας αλλά και από 

αμάχους κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Επιπλέον, υπάρχουν τεκμήρια  από 

τα θύματα και τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Όλα αυτά τα έγγραφα καλύπτουν ένα 

πλούτο της προσωπικής εμπειρίας και μαρτυρίας από Βρετανούς και ξένους, καθώς και από 

επίσημα αρχεία.46 

 Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει αναμφίβολα η συλλογή των ταινιών (ταινιοθήκη) που καλύπτει 

όλες τις πτυχές των συγκρούσεων, στις οποίες έχουν εμπλακεί Βρετανοί της Κοινοπολιτείας 

αλλά και των χωρών της πρώην Αυτοκρατορίας από τις  αρχές του 20ου αιώνα. Αξιοσημείωτη 

είναι η συλλογή φωτογραφιών, περίπου 11.000.000, από τον Κριμαϊκό Πόλεμο μέχρι σήμερα. 

Επίσης, στο Imperial War Museum υπάρχει η μεγαλύτερη στον κόσμο συλλογή προφορικής 

ιστορίας (oral history) με 33.000 εγγραφές.47 

 Στα κειμήλια του μουσείου περιλαμβάνονται στολές, σημαίες, εμβλήματα, σήματα, 

αναμνηστικά από το πεδίο της μάχης, νομίσματα, παράσημα, μετάλλια, άρματα μάχης, 

θαλάσσιος εξοπλισμός, εξαρτήματα αεροσκαφών, όπλα και πυρομαχικά. Επιπλέον, υπάρχει 

                                                           
43 Στο ίδιο. 
44 Στο ίδιο. 
45 Στο ίδιο. 
46 Στο ίδιο. 
47 Στο ίδιο. 
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εκτενής συλλογή εξοπλισμού, όπως ραδιόφωνα, μηχανές κρυπτογράφησης, ραντάρ, κάμερες, 

ιατρικός εξοπλισμός.48 

 Το IWM είναι ένα σύγχρονο μουσείο, όπου στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με το 

κοινό  διοργανώνει ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την προσέλκυση των επισκεπτών. 

Κάθε Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται το «object conversation», στο οποίο μπορούν να 

συμμετέχουν επισκέπτες όλων των ηλικιών που  έχουν τη δυνατότητα να ‘εξερευνήσουν’, να 

συζητήσουν με την ομάδα του Μουσείου και στη συνέχεια να μοιραστούν τις δικές τους 

απαντήσεις σχετικά με τα αρχικά μουσειακά αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου και 

τις διασυνδέσεις τους με τα εικονικά μουσειακά αντικείμενα που εκτίθενται για τον  Α΄ Π.Π. 

Πάντα, όμως, οι επικοινωνιακές δραστηριότητες του μουσείου διέπονται από εκπαιδευτικές 

προθέσεις.49 Άλλωστε, η εκπαιδευτική σημασία των αντικειμένων στη μάθηση είχε 

αναγνωριστεί από την εποχή του Διαφωτισμού.50 

 Καθώς ο διάλογος για το Ολοκαύτωμα έχει αποκτήσει παγκόσμια διάσταση, χάνει την 

ιδιότητά του ως ένδειξη ενός συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος και αρχίζει να λειτουργεί 

ως μεταφορά για άλλες τραυματικές ιστορίες και μνήμες. Το IWM αντικατοπτρίζει τον τρόπο 

που οι Βρετανοί αντιμετώπισαν το Ολοκαύτωμα. Το μουσείο τα τελευταία χρόνια προσπαθεί 

να αποκηρύξει μία συντηρητική παράθεση των εκθεμάτων και να υιοθετήσει έναν  

κοινωνικά-ιστορικά ενσωματωμένο στην επιστημονική συζήτηση τρόπο προσέγγισης που 

συμβάλει στη μεγαλύτερη κατανόηση της αδιανόητης γενοκτονίας του ευρωπαϊκού 

εβραϊσμού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.51 

 Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια οι μαρτυρίες των επιζώντων του Ολοκαυτώματος 

αντιμετωπίστηκαν περιφρονητικά.52 Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν να 

καταγράφονται  μαρτυρίες επιζώντων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το Ηχητικό Αρχείο του 

IWM οργάνωσε το πρώτο πρόγραμμα “Britain and refugee Crisis, 1933-1947”, με 

συνεντεύξεις από πρόσφυγες-διωχθέντες του Ναζισμού, οι οποίοι έφτασαν στην Μ. Βρετανία 

πριν από το τέλος του πολέμου. Τελικά, η συλλογή αυτή δεν έγινε ‘αποδεκτή’ από το ευρύ 

κοινό, γιατί αποτύπωνε μία τραυματική εμπειρία και οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να 

απομακρυνθούν από αυτή. Για τον λόγο αυτόν, μέχρι τη δεκαετία του 1980 το Ολοκαύτωμα 

δεν περιλαμβανόταν στα άμεσα ενδιαφέροντα που το μουσείο ήθελε να αναδείξει.53 

                                                           
48http://www.iwm.org.uk/corporate/about-IWM (ημερομηνία ανάκτησης, 16 Ιανουαρίου 2017). 
49http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london  (ημερομηνία ανάκτησης, 16 Ιανουαρίου 2017). 
50Νικονάνου,  ό,π., σ. 78. 
51Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σ. 33. Επίσης, http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london  

(ημερομηνία ανάκτησης, 17 Ιανουαρίου 2017). 
52Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σ. 32. 
53 Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων και Αναμνήσεων, Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σ. 33. 

http://www.iwm.org.uk/corporate/about-IWM
http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london
http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london
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 Με τον διάλογο για το Ολοκαύτωμα στην Βρετανία να προσλαμβάνει το αμέσως 

επόμενο διάστημα πλέον μεγάλη έκταση, η έκθεση “Belsem 1945” ήρθε ακριβώς να 

εκφράσει τη βούληση του Μουσείου να συμβαδίσει με τις τρέχουσες δημόσιες συζητήσεις.54 

Η έκθεση διοργανώθηκε μέσα στο 1990 και είχε ως επίκεντρο τις εμπειρίες των Βρετανών 

απελευθερωτών των κρατουμένων των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ακόμα και τότε, όμως,  

οι φωνές των θυμάτων αποσιωπήθηκαν, με αποτέλεσμα οι ιστορίες να παρουσιαστούν από 

την πλευρά της βρετανικής αφήγησης για τον πόλεμο και όχι μέσα από τις εμπειρίες των 

μαρτύρων-επιζώντων.55 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν η παγκοσμιοποίηση του διαλόγου για το Ολοκαύτωμα και 

τα εγκαίνια του Holocaust Memorial Museum στην Ουάσινγκτον το 1993 ανέδειξαν την 

απουσία ενός τόπου μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Βρετανία. Έτσι, τον Ιούνιο του 2000 

εγκαινιάζεται στο Imperial War Museum  έκθεση αφιερωμένη στις εμπειρίες των διωγμών 

από το Γ΄ Ράιχ, και συγκεκριμένα στα δεινά των Εβραίων. Πρόκειται για μια έκθεση που 

συγκροτείται από φωτογραφίες, γραπτά κείμενα και μία μακέτα δώδεκα μέτρων που 

αναπαριστά τμήμα του στρατοπέδου του Auschwitz - Birkenau. Κεντρικό ρόλο στην έκθεση 

έχουν πλέον τα θύματα του Ολοκαυτώματος, γι’ αυτό κρίθηκε σημαντικό να δοθεί φωνή σε 

αυτούς που βίωσαν τις ρατσιστικές πολιτικές του Ναζισμού. Οι προφορικές μαρτυρίες 

παρουσιάζονται στην έκθεση μέσω οπτικοακουστικών μέσων.56 

 Η αντικατάσταση της προηγούμενης μικρής έκθεσης “Belsem 1945” με αυτήν την κατά 

πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και πιο οργανωμένη, η οποία ήταν αφιερωμένη εξ’ ολοκλήρου 

στο Ολοκαύτωμα και αναδείκνυε τις φωνές των θυμάτων, αποκαλύπτει μία θεμελιώδη 

στροφή στη θεώρηση του μουσείου.57 

 Συζητώντας για το Ολοκαύτωμα και τις πολιτικές της διαχείρισης αυτού του μοναδικού 

γεγονότος από τα μουσεία, το ενδιαφέρον αυτομάτως μετατοπίζεται σε μία άλλη χώρα, 

πολίτες της οποίας υπήρξαν οι θύτες και όχι τα θύματα του γενοκτόνου αυτού μηχανισμού. 

Το Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου άνοιξε τις πύλες του το 2001. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε πριν 

την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, στο τότε δυτικό τμήμα της πόλης. Εξαρχής, 

υπήρξαν πολλές διαφωνίες για τον σχεδιασμό της μόνιμης έκθεσης. Ωστόσο, το 2001 η 

                                                           
54Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σ. 34. 
55Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σ. 34. Επίσης, http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london  

(ημερομηνία ανάκτησης, 17 Ιανουαρίου 2017). 
56Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σ. 34. 
57Παπαζάκα, «Τα Μουσεία ως Τόποι Αφηγήσεων», σσ. 34-36. 

http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london
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ευθύνη για το Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου πέρασε στη γερμανική ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση και το μουσείο έγινε ίδρυμα υπό την άμεση ομοσπονδιακή εποπτεία.58 

 Το Μουσείο στεγάστηκε στο κτίριο, το οποίο στο παρελθόν ήταν το Μουσείο του 

Βερολίνου και είχε σχεδιαστεί από τον Daniel Libeskind. Ο Kenneth C. Gorbey και ο Nigel 

Cox ανέλαβαν τον σχεδιασμό της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου. Το ίδρυμα σήμερα δέχεται 

κατά μέσο όρο περίπου 700.000 επισκέπτες ετησίως και 2.000 άτομα την ημέρα.59 

  Η δράση του μουσείου συνδέεται με πολλές  καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 

και στην έρευνα. Από την αρχή το Μουσείο είχε επικεντρωθεί στο εκπαιδευτικό έργο. Το 

2007 ξεκίνησε την εκπαιδευτική πρωτοβουλία “on tour-The JMB Tours Schools”, όπου με 

τουριστικό λεωφορείο ως κινητή έκθεση επισκεπτόταν σχολεία σε όλη τη Γερμανία. Εκτός 

αυτού, το ίδιο το υπουργείο Παιδείας σχεδίασε υλικό για τα σχολικά μαθήματα. Στα 

παραπάνω ήρθε να προστεθεί  το 2012  η Ακαδημία του Εβραϊκού Μουσείου του Βερολίνου. 

Τα προγράμματα της Ακαδημίας ξεκίνησαν το 2013 και αποτελούνται από το εβραϊκο- 

ισλαμικό φόρουμ και μία θεματική που εστιάζει στη μετανάστευση και την πολυμορφία. Στο 

πλαίσιο αυτό οργανώνονται συνέδρια, ημερίδες και συζητήσεις.60 

 Οι συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει περίπου 9.500 έργα τέχνης, 1.000 αντικείμενα 

εφαρμοσμένης τέχνης, 1.500 αντικείμενα θρησκευτικής τέχνης, 1.500 αντικείμενο του υλικού 

πολιτισμού, 24.000 φωτογραφίες, πάνω από 1.700 ατομικές συλλογές του Αρχείου και 

περίπου 11.000 ιστορικούς τόμους. Τα αντικείμενα της συλλογής  παρουσιάζουν τον εβραϊκό 

πολιτισμό και την εβραϊκή ιστορία και τιμούν τους ανθρώπους για τους οποίους οι ιστορίες 

μιλούν.61 

 Επιπρόσθετα, στη συλλογή του Μουσείου ανήκουν κληροδοτήματα από τις οικογένειες. 

Αυτά είναι κυρίως φωτογραφίες, αντικείμενα και έγγραφα, τα οποία διασώθηκαν και 

δωρίστηκαν στο μουσείο από τους κληρονόμους από όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα από τα 

αντικείμενα της συλλογής του Μουσείου χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και το πρώτο 

μισό του 20ου αιώνα και τεκμηριώνουν τη ζωή της μεσαίας τάξης, καθώς και τις εμπειρίες 

των διώξεων και της μετανάστευσης. Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από το Βερολίνο, 

αλλά το Μουσείο επιδιώκει να παρουσιάσει εκθέματα και από άλλες περιοχές και περιόδους, 

καθώς επίσης και σχετικά με άλλα θέματα.62 

                                                           
58https://www.jmberlin.de/en (ημερομηνία ανάκτησης, 16 Ιανουαρίου 2017). 
59 Στο ίδιο. 
60 Στο ίδιο. 
61https://www.jmberlin.de/en  (ημερομηνία ανάκτησης, 20 Ιανουαρίου 2017). 
62Στο ίδιο. 

https://www.jmberlin.de/en
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 Το Μουσείο δεν εφησυχάζει και επιδιώκει πάντα να εμπλουτίσει τη συλλογή του. Γι’ 

αυτό τον λόγο οι Φίλοι του Εβραϊκού Μουσείου καλούν όποιον έχει ενδιαφέροντα μουσειακά 

αντικείμενα να τα προσφέρει στο Μουσείο. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου 

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορεί κάποιος να δωρίσει ή να δανείσει 

φωτογραφίες και αρχεία στο Μουσείο.63 

 Η μόνιμη έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου είναι όπως οι ίδιοι οι συντελεστές της την 

αποκαλούν Ένα ταξίδι μέσα από την εβραϊκή γερμανική ιστορία και παρουσιάζεται με 

χρονολογική σειρά. Οι επισκέπτες, καθώς περιηγούνται την έκθεση, μαθαίνουν για τις 

εβραϊκές θρησκευτικές παραδόσεις και για τις ζωές επιλεγμένων ανδρών και γυναικών. Μέσα 

από φωτογραφίες, κείμενα, έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και διαδραστικά 

μέσα παρουσιάζεται η  σχέση που είχαν οι Εβραίοι μεταξύ τους, αλλά και η σχέση με τους 

Χριστιανούς και γενικά τους μη Εβραίους της Γερμανίας.64 

 Η μόνιμη έκθεση εκσυγχρονίζεται συχνά, ενσωματώνονται νέα μουσειακά αντικείμενα, 

οι συντελεστές της αναθεωρούν και διευρύνουν τις χρήσεις των μέσων ενημέρωσης, 

επανεξετάζουν και επανασχεδιάζουν θεματικές ενότητες. Όταν εκσυγχρονίζουν την έκθεση, 

προτείνουν στους επισκέπτες να γράψουν την κριτική τους και τις προτάσεις τους, καθώς 

επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ζωντανό και ελκυστικό μουσείο για όλους.65 

 Εκτός από τη μόνιμη έκθεση διοργανώνονται περιοδικές εκθέσεις ποικίλλων θεμάτων. 

Επιπλέον, αρκετές από τις δραστηριότητες του Μουσείου απευθύνονται σε παιδιά. Υπάρχουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και οργανώνονται περιηγήσεις για σχολικές ομάδες. 

Ένα μέρος της έκθεσης είναι ειδικά διαμορφωμένο για τα παιδιά, στο οποίο υπάρχουν 

δραστηριότητες, όπως «παζλ» με εβραϊκά γράμματα, παιχνίδια στον υπολογιστή με ιστορικά 

θέματα και άλλα.  

 Οι ξεναγήσεις που απευθύνονται όχι μόνο σε μικρά παιδιά, αλλά και σε ενήλικες 

γίνονται σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. “Telling stories with objects” είναι η 

κατευθυντήρια αρχή των συλλογών. Μέσα από τις φωτογραφίες και τα μουσειακά 

αντικείμενα παρουσιάζεται στους επισκέπτες η ζωή των Εβραίων στη Γερμανία. Τέλος, 

υπάρχει ακουστικός οδηγός και ξεναγήσεις ειδικά γι’ αυτούς με προβλήματα όρασης.66 

 Εκτός από το μουσείο μέσα στη δεκαετία του 2000 ωρίμασε η ιδέα της εγκαινίασης ενός 

μνημείου που θα καταλάμβανε εμβληματική θέση στη γερμανική πρωτεύουσα. Αυτό κατέστη 

δυνατόν τον Μάιο του 2005, στην 60η επέτειο από την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος και 

                                                           
63 Στο ίδιο. 
64 Στο ίδιο. 
65 Στο ίδιο 
66Στο ίδιο. 
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το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η πόλη του Βερολίνου αφιέρωσε το μνημείο του 

Ολοκαυτώματος στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων δολοφονημένων Εβραίων της Ευρώπης.67 

 Η ιδέα του Μνημείου το Ολοκαυτώματος γεννήθηκε το 1988, αλλά ο σχεδιασμός του 

Μνημείου εγκρίθηκε το 1999 (τη χρονιά αναγόρευσης του Βερολίνου σε πρωτεύουσα της 

ενωμένης Γερμανίας). Μεταξύ πολλών προτάσεων που κατατέθηκαν, μετά την προκήρυξη 

διεθνούς διαγωνισμού, επιλέχθηκε τελικά το πρωτοποριακό σχέδιο του αμερικανού 

αρχιτέκτονα Peter Eisenmann και του επίσης αμερικανού γλύπτη μετάλλου Richard Serra ως 

το καταλληλότερο. Η σύλληψή τους ήταν αντισυμβατική, γεγονός που στάθηκε ικανό να  

προκαλέσει πολλά θετικά σχόλια αλλά και να ασκηθεί έντονη κριτική. Δεν ήταν μόνο η 

εμπλοκή πολιτικών παραγόντων, κομμάτων, δημοτικών αρχών, διανοούμενων, αρχιτεκτόνων, 

ιστορικών, μουσειολόγων, δημοσιογράφων, ομάδων συμφερόντων που είχε αυξήσει κατά 

πολύ τη διάσταση απόψεων αναφορικά με την κατασκευή του μνημείου αλλά πολύ 

περισσότερο η μορφή που θα επιλεγόταν για το μνημείο και ο χώρος όπου θα 

κατασκευαζόταν. Η πρόταση των Eisenmann- Serra προέκρινε ένα μνημείο αφηρημένο, με 

καθολικό και οικουμενικό χαρακτήρα, και έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ιδιαίτερη 

μνημονική φόρτιση, σε μία πόλη-πρωτεύουσα του «κακού» με ένα πολύ βαρύ εθνικό 

τραυματικό φορτίο.68 

 Χωροταξικά το Μνημείο καταλαμβάνει 20.000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται πολύ 

κοντά στην Πύλη του Βραδεμβούργου.69 Αποτελείται από 2.711 τεφρές επιτύμβιες 

κυβόσχημες γρανιτένιες στήλες (και όχι 4.200 που προέβλεπε η αρχική πρόταση) χωρίς 

επιγραφές, όπως ονόματα και ημερομηνίες. Οι μονόλιθοι στοιχίζονται σε ελαφρά κυματοειδή 

διάταξη. Ο καθένας έχει μοναδικές διαστάσεις και μέγεθος. Μερικοί φτάνουν στο ύψος του 

αστραγάλου, ενώ άλλοι υψώνονται σαν πύργοι πάνω από τους επισκέπτες. Πρόθεση  του 

αμερικανού αρχιτέκτονα ήταν να δημιουργήσει ένα αίσθημα ανισορροπίας και 

αποπροσανατολισμού, παρ’ όλη τη συμπαγή κατασκευή του. Αν και όπως ήδη αναφέρθηκε,  

έχει δεχθεί πολλές κριτικές, στο σύνολό τους θεωρείται ότι πέτυχε το σκοπό του, καθώς ο 

χώρος απορροφά τον επισκέπτη μέσα σε σιωπές και μνήμες.70 

 Το μνημείο «ανήκει» διαχειριστικά στο ίδρυμα “Memorial to the murdered Jews of 

Europe”,  ένα ομοσπονδιακό ίδρυμα, που ιδρύθηκε κατόπιν της απόφασης της Γερμανικής 

Ομοσπονδιακής Βουλής στις 25 Ιουνίου 1999. Με άλλα λόγια, το εν λόγω Ίδρυμα εποπτεύει 

                                                           
67http://www.stiftung-denkmal.de/en/home.html (ημερομηνία ανάκτησης, 20 Ιανουαρίου 2017). 
68 Για τη δημόσια συζήτηση για το μνημείο αυτό και γενικότερα τις πολιτικές της μνήμης και τη μνημειοποίηση 

του Ολοκαυτώματος στην επανενωμένη Γερμανία βλέπε Γιώργος Κόκκινος, Το Ολοκαύτωμα. Η διαχείριση της 

τραυματικής μνήμης-θύτες και θύματα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2015, σσ. 73-85. 
69http://www.stiftung-denkmal.de/en/home.html (ημερομηνία ανάκτησης, 20 Ιανουαρίου 2017). 
70 Στο ίδιο. 
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το “Memorial to the murdered Jews of Europe” και το Κέντρο Πληροφόρησης που βρίσκεται 

στη βάση του Μνημείου. Κάθε χρόνο δέχεται σχεδόν μισό εκατομμύριο επισκέπτες.71 

 Το κέντρο πληροφόρησης παρουσιάζει μέσα από τα εκθέματά του το χρονικό της 

καταδίωξης και της εξόντωσης των Εβραίων της Ευρώπης, καθώς επίσης και ιστορίες από 

οικογένειες που αντιμετώπισαν και υπέστησαν τις ναζιστικές διώξεις. Στην κεντρική αίθουσα 

πληροφοριών υπάρχει βάση δεδομένων, από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να 

ενημερωθούν για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου του 

σχεδιασμού και της κατασκευής του μνημείου. Αυτή η βάση περιλαμβάνει περίπου 500 

άρθρα του Τύπου, τα οποία αναφέρονται σε όλες τις σημαντικές φάσεις του έργου, αλλά 

επίσης έχουν τεκμηριωθεί και σημαντικά έγγραφα από το 1988 μέχρι το 2005. Δίνει 

επομένως στον επισκέπτη μια εικόνα για τη σοβαρότητα και την ποικιλία των προβλημάτων 

που έπρεπε να επιλυθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

διοργανώνει ειδικές εκθέσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.72 

 Τα παραπάνω στοχευμένα παραδείγματα είναι εύγλωττα του χρόνου και των 

μεταβαλλόμενων τάσεων που προσδιόρισαν τη δημόσια θέση των μουσείων και των 

διαφόρων δημόσιων συλλογών, καθώς και τις σχέσεις τους με το κοινό, σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες κατά τον 20ο αιώνα. Μέσα από τις μελέτες αυτές συγκεκριμένων εθνικών 

περιπτώσεων επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί ο προσανατολισμός και η στόχευση ενός 

μουσείου που καλούνταν να λειτουργήσει μέσα σε δεδομένο κάθε φορά πολιτικοκοινωνικό 

περιβάλλον που διαμόρφωνε (περισσότερο ή λιγότερο) και την επιστημονική ατζέντα του. 

Με άλλα λόγια, λόγοι πολιτικοί και αμιγώς εσωτερικοί, ο βαθμός αποδοχής και ωρίμανσης 

μίας κοινωνίας, το διεθνές περιβάλλον, αλλά και το ίδιο το παρελθόν, με τα τραύματα, τις 

μνήμες και τις αποσιωπήσεις του, επηρέαζαν και επανακαθόριζαν κάθε φορά τη θέση των 

μουσείων ως φορέων διάδοσης και διάχυσης του εθνικού αφηγήματος. Στα καθ’ ημάς το 

Μακεδονικό Ζήτημα και η ιστορία που το συνόδευσε βρέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο της 

προσοχής των κρατικών πολιτικών και αποτέλεσε σταδιακά «μουσειακό αντικείμενο» αλλά 

και πεδίο σύγκρουσης αφενός στο επίπεδο των κρατών και αφετέρου σε αυτό των 

μουσειακών πολιτικών τους. 

 

 

 

 

                                                           
71 Στο ίδιο. 
72 Στο ίδιο. 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ  

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

Στις 29 Απριλίου 1939, λίγους μήνες πριν από την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

τριάντα τρεις επιφανείς Θεσσαλονίκης έδωσαν ραντεβού στο κτήριο της ΧΕΝ, στο 

αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, κατόπιν πρωτοβουλίας και 

πρόσκλησης του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Αντώνιου Σιγάλα. Λίγη ώρα αργότερα 

οι πάντες είχαν συμφωνήσει και υπογράψει το ακόλουθο πρακτικό: «Εν Θεσσαλονίκη, 

σήμερον την 29ην Απριλίου 1939, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, συνελθόντες εν τη αιθούση της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης και λαβόντες υπ’ όψιν ότι επιβάλλεται η ίδρυσις εν Θεσσαλονίκη 

ειδικού σωματείου, σκοπόν έχοντος την υποβοήθησιν της ερεύνης της Ιστορίας και 

Λαογραφίας της Μακεδονίας ως και την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της εν γένει 

πνευματικής ζωής εν Μακεδονία, καθ’ ά λεπτομερέστερονθέλουσινεκτεθή εν τω κατά το 

κατωτέρω καταστατικώ, αποφασίζομεν την ίδρυσιν Σωματείου εν Θεσσαλονίκη υπό τον 

τίτλον: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών».73Στις 8 Μαΐου ο Σιγάλας, ως πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής, έκανε το πρώτο βήμα για την επίσημη αναγνώριση της Εταιρείας από 

τις αρχές, υποβάλλοντας για έγκριση στη Διεύθυνση της Ειδικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 

το ψηφισθέν καταστατικό, με τον ονομαστικό πίνακα των ιδρυτών και της Διοικούσας 

Επιτροπής.74 

 Μεταξύ των ιδρυτών της Εταιρείας συγκαταλέγονταν ονόματα που είχαν έως τότε 

σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, πνευματική  και οικονομική ζωή της πόλης και 

στο μέλλον έμελλε να διαδραματίσουν αποφασιστικότερο ρόλο, όπως ήταν καθηγητές όλων 

των βαθμίδων της εκπαίδευσης μεταξύ αυτών οι καθηγητές πανεπιστημίου Αντώνιος 

Σιγάλας, Στίλπων Κυριακίδης, Περικλής Βιζουκίδης κ.ά, οι καθηγητές Απόστολος 

Βακαλόπουλος και Πέτρος Σπανδωνίδης, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μερκουρίου, ανώτερα 

στελέχη της διοίκησης, επαγγελματίες και δικηγόροι, όπως οι Ιωάννης Βασδραβέλλης, 

Αλέξανδρος Λέτσας, Θεόδωρος Νάτσινας, Χαράλαμπος Λέκκας, Παναγιώτης Γυιόκας κ.ά..75 

                                                           
73 Γενικά Αρχεία του Κράτους [ΓΑΚ, Θεσσαλονίκη], Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: 

«Πρακτικόν Ιδρύσεως ‘Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών’», Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 1939. Επίσης, Ν. Ι. 

Μέρτζος-Κ.Ν. Πλαστήρας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Χρονικό 1939-2007, Δήμος Θεσσαλονίκης-

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (έκδ.), Θεσσαλονίκη 2007, σ. 13. 
74 ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: Αίτηση Αντωνίου Σιγάλα 

(καθηγητή πανεπιστημίου) προς τη Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 1939. 
75 ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: «Πίναξ Ιδρυτών ‘Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών’», Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 1939. Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π., σσ. 13-14. Για τη δράση 
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 Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκρότησαν οι Σιγάλας, Δημήτριος Μυσιρλής 

(Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης), Αλέξανδρος Λέτσας (Γεωπόνος), Δημήτριος 

Χατζόπουλος (Βιομήχανος, Αντιπρόεδρος Βιομηχάνων Μακεδονίας), Γεώργιος 

Τσιστόπουλος (Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Δήμου), Ιωάννης Βασδραβέλλης 

(Τμηματάρχης Ελευθέρας Ζώνης) και Απόστολος Βακαλόπουλος (Καθηγητής του 

Γερμανικού Γυμνασίου).76 

 Το δεύτερο άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας,77 και ίσχυε χωρίς 

αλλαγές έως και τη δεκαετία του 2000, περιέγραφε τους σκοπούς της ως εξής: «Σκοπός της 

Εταιρείας είναι η έρευνα παντός θέματος αφορώντος εις τον Μακεδονικόν Λαόν και εις την 

Μακεδονικήν Χώραν, ειδικώτερον δε η περισυλλογή, καταγραφή, διατήρησις, μελέτη και 

δημοσίευσις γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού, αρχαιολογικού υλικού και λαϊκής 

τέχνης».78 Με τους φορείς, τα επαγγελματικά σωματεία, τις οργανώσεις εντός και εκτός 

Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να προσφέρουν 

μικρά και μεγαλύτερα ποσά για την πραγματοποίηση των στόχων της Εταιρείας, η τελευταία 

θα έρθει σύντομα να εμπλουτίσει σημαντικά την επιστημονική παραγωγή για την ιστορία και 

τον πολιτισμό της Μακεδονίας, προσθέτοντας έναν πολύτιμο λίθο στην κληρονομιά 

περιοδικών που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα, όπως ήταν το Μακεδονικό Ημερολόγιο το 

1925 του Νικολάου Σφενδόνη και οι Μακεδονικές Ημέρες το 1932 του Πέτρου Σπανδωνίδη. 

Όπως σημειώνεται: «Μέσα από αυτόν τον διαρκώς ανανεούμενο χώρο πνευματικής, 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου θα προέλθει και η ίδρυση της Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών, ως σωματείο επιστημονικό αλλά και διεκδικητικό της ιστορικής 

αλήθειας και πραγματικότητας, με στόχο την έρευνα και ανάλυση της ιστορίας της 

Μακεδονίας».79 

 Το πρώτο περιοδικό της Εταιρείας, τα Μακεδονικά, εκδόθηκε στα τέλη του 1940, μετά 

δηλαδή την έκρηξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου, και όπως ήταν αναμενόμενο 

                                                                                                                                                                                     
κάποιων εκ των μελών της Εταιρείας την περίοδος της γερμανικής Κατοχής βλ. ενδεικτικά, Βάιος Καλογρηάς, 

Το αντίπαλο δέος. Οι εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944), 

UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 186. 
76 ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: «Πίναξ Μελών Δοικούσης 

προσωρινής Επιτροπής της ‘Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών’», Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 1939. 
77 ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, 

Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Αριθμός 6/185/1, Γραφείο Ειδικής Ασφαλείας, προς τον Πρόεδρο 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 1939. 
78ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: «Καταστατικόν της εν 

Θεσσαλονίκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 1939. Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π., 

σσ. 15-16. 
79Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π., σ. 23. 
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αφιερώθηκεστον ηρωικό αγώνα του ελληνικού στρατού στο αλβανικό μέτωπο. Εκδοτικός 

στόχος υπήρξε να δημοσιεύεται στο «περιοδικόν της σύγγραμμα Μακεδονικά παν ό,τι 

αμέσως ή εμμέσως συνδέεται με την ζωήν και την ιστορίαν της Μακεδονίας και του 

Μακεδονικού λαού και θα μνημονεύεται συγχρόνως παν δημοσίευμα ημετέρων και ξένων 

σχετιζόμενον με την Μακεδονίαν, ως επίσης και πάσα πνευματική εν Μακεδονία 

εκδήλωσις».80 Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την ίδρυσή της η 

Εταιρεία αποφάσισε το 1959 να εκδώσει ένα δεύτερο επιστημονικό περιοδικό, τα Ελληνικά, 

χρησιμοποιώντας τον τίτλο του περιοδικού που μέχρι το 1939 εκδιδόταν στην Αθήνα: 

«Αντιθέτως προς τα παλαιότερα ‘Ελληνικά’, τα οποία ήσαν κυρίως δημοσίευμα ιστορικόν, η 

ύλη του νέου περιοδικού θα είναι όχι μόνον ιστορική αλλά κυρίως φιλολογική, υπό την 

ευρυτέρανέννοιαν της φιλολογίας, ήτοι θα περιλαμβάνει μελέτας φιλολογικάς, ιστορικάς, 

αρχαιολογικάς και λαογραφικάς αναφερομένας εις την αρχαιότητα, το Βυζάντιον και την 

Νέαν Ελλάδα».81 

 Εκτός από τις εκδοτικές πρωτοβουλίες, η Εταιρεία πρωτοστάτησε στην όσο το δυνατόν 

καλύτερη και επιστημονικά αρτιότερη τεκμηρίωση και μελέτη της μακεδονικής ιστορίας στο 

βαλκανικό περιβάλλον, σε μία εποχή κατά την οποία είχαν αρχίσει να διαφαίνονται οι πρώτες 

μεταπολεμικές επιπλοκές του Μακεδονικού Ζητήματος με φόντο τις σχέσεις της Ελλάδας με 

τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Κατόπιν πρότασής της το 1953, η κυβέρνηση Παπάγου εγκρίνει 

την ίδρυση ενός Ιδρύματος Βαλκανικών Σπουδών, το οποίο έμελλε για την επόμενη 

εικοσαετία να λειτουργήσει εντός των κόλπων της Εταιρείας, πριν ακολουθήσει τον δικό του 

αυτόνομο (κτηριακά και οργανωτικά) δρόμο. Το σκεπτικό της ίδρυσης συμπυκνωνόταν στις 

παρακάτω προτάσεις: «Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, επιθυμούσα να προαγάγη την 

έρευναν των προβλημάτων της Χερσονήσου του Αίμου από πάσης απόψεως, ιστορικής, 

εθνολογικής, οικονομικής κ.α. προς διαφώτισιν της κοινής γνώμης και διαμόρφωσιν 

αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Λαών αυτής προς επίτευξιν ειλικρινούς προσεγγίσεως 

και συνεργασίας αυτών, συνέστησεν ίδιον παράρτημα υπό το όνομα ‘Ίδρυμα Μελετών 

Χερσονήσου του Αίμου’. Το Ίδρυμα ετέθη υπό την διοίκησιν επταμελούς Διοικητικής 

Επιτροπής».82 Έναν χρόνο αργότερα, η κυβέρνηση αυτή τη φορά του Παπάγου θα ιδρύσει και 

θα θέσει υπό την αιγίδα της Εταιρείας το Ιστορικόν Αρχείον Μακεδονίας, επισημοποιώντας 

                                                           
80Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π., σσ. 30-31. 
81Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π.. 
82Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π.. 
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και συστηματικοποιώντας την προσπάθεια για τη συλλογή αρχείων σχετικών με την ιστορία 

της Μακεδονίας ήδη από την οθωμανική περίοδο.83 

 Παρά το γεγονός ότι έκτοτε τόσο το ΙΜΧΑ, όσο και το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 

(ΙΑΜ, σήμερα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ΓΑΚ Μακεδονίας) άφησαν το δικό τους 

επιστημονικό στίγμα, σε μία παράλληλη διαδρομή τους, οι στόχοι και τα μέσα της Εταιρείας 

παρέμειναν οι ίδιοι, όπως είχαν αποτυπωθεί στο πρώτο καταστατικό ίδρυσή της. Σύμφωνα με 

το δεύτερο άρθρο: «Σκοπός της Εταιρείας είναι η έρευνα επί παντός θέματος αφορώντος εις 

τον Μακεδονικόν Λαόν και την Μακεδονικήν Χώραν, ειδικώτερον δε περισυλλογή, 

συγκέντρωσις, καταγραφή, διατήρησις, μελέτη και δημοσίευσις γλωσσικού, λαογραφικού, 

ιστορικού, αρχαιολογικού, αρχειακού και παντός εν γένει υλικού αναφερομένου κυρίως εις 

την Μακεδονίαν, καθώς επίσης εις χώρας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου, 

του Ευξείνου Πόντου και της Μέσης Ανατολής προς πολιτιστικήν, κοινωνικήν και 

οικονομική ανάπτυξη αυτών». Τα μέσα σύμφωνα με το επόμενο άρθρο ήταν επιστημονικά, 

με την έκδοση με άλλα λόγια των περιοδικών Μακεδονικά και Ελληνικά για τη μελέτη της 

μακεδονικής ιστορίας, με την έκδοση πρωτότυπων σχετικών μελετών, με την ενίσχυση και 

χρηματοδότηση συγγραφής μελετών και ερευνών, βραβείων εξ ιδίων πόρων, με την ίδρυση 

βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, με τη διοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων, με την ίδρυση 

παραρτημάτων και την οργάνωση ιστορικού μουσείου και αρχείου, χαρτοθήκης, φωτοθήκης, 

ταινιοθήκης και πινακοθήκης, επικεντρωμένων θεματικά στη Μακεδονία, με την ίδρυση 

ξεχωριστών τμημάτων και ιδρυμάτων με στόχους εθνικοπολιτιστικούς.84 

 Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, δημιούργημα και η ίδια του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,85αποτέλεσε επομένως τον θεσμικό θύλακα μέσα από τον 

οποίο προήλθαν άλλα ιδρύματα και φορείς στη Θεσσαλονίκη που ασχολήθηκαν με τη 

Μακεδονία, όπως ήταν το ΙΜΧΑ και το ΙΑΜ. Η δραστηριοποίηση των παραπάνω φορέων 

δεν επικεντρώθηκε σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως θα συμβεί αργότερα με το 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, αλλά επεκτάθηκε σε όλη την ιστορική διαδρομή του 

μακεδονικού χώρου, τον οποίο ενέταξε στο βαλκανικό πλαίσιο και τον μελέτησε σε σχέση με 

τις άλλες βαλκανικές χώρες, κυρίως τις όμορες της Ελλάδας, καθώς και σε σχέση με την 

πολιτική των ευρωπαϊκών δυνάμεων και την εμπλοκή τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

                                                           
83Μέρτζος-Πλαστήρας, ό.π.. 
84 ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, JUS 1.10/1844: «Καταστατικόν της εν 

Θεσσαλονίκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 1939. Επίσης, «Καταστατικόν της 

εν Θεσσαλονίκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», Θεσσαλονίκη 2007, στο 

http://media.ems.gr/ems/ems_katastatiko_neo.pdf (πρόσβαση στις 22 Ιουνίου 2017). 
85 Ι. Κ. Χασιώτης, «Σκέψεις για την ιστορία της Θεσσαλονίκης στο λυκαυγές μιας νέας περιόδου», Τετράδια 

Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 1 (Ιανουάριος 2016), 28. 

http://media.ems.gr/ems/ems_katastatiko_neo.pdf


 31 

Απόδειξη αποτελούν τα δημοσιευμένα άρθρα στις περιοδικές εκδόσεις του ΙΜΧΑ 

BalkanStudies και Βαλκανικά Σύμμεικτα που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1960 και 1980 

αντίστοιχα.86 

 Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Ίδρυμα των Χωρών της Χερσονήσου του 

Αίμου διαθέτουν πλούσιες αρχειακές συλλογές αλλά και βιβλιοθήκες. Εκεί μπορεί κανείς να 

αναζητήσει χιλιάδες ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους, αρκετοί από τους οποίους 

υπήρξαν το πολύχρονο αποτέλεσμα επιστημονικών αναζητήσεων Ελλήνων και ξένων 

ερευνητών. Το συγγραφικό έργο αυτών για τη Μακεδονία θα παρουσιαστεί εν συντομία στη 

συνέχεια, σε μία προσπάθεια να καταγραφεί εξελικτικά το ενδιαφέρον και η βιβλιογραφική 

παραγωγή πριν και μετά την ίδρυση του ΜΜΑ. Πώς, λοιπόν, τα βήματα της ιστοριογραφίας 

οδήγησαν στη σημερινή σχεδόν αυτονόητη μελέτη του Μακεδονικού Ζητήματος και την 

ένταξή του ως μάθημα στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των πανεπιστημίων;87 

 Πριν από την ενδεικτική αναφορά σε ορισμένες συμβολές αναφορικά με την ιστορία της 

Μακεδονίας είναι απαραίτητο να γίνει μία βιβλιογραφική και χρονική περιοδολόγηση για να 

προσδιοριστούν τα όρια και να αποσαφηνιστούν οι σχετικοί όροι που συνδέονται και 

περικλείουν την ιστορική διαδρομή του μακεδονικού χώρου. Σε άρθρο του για το 

Μακεδονικό Ζήτημα ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης αναφέρεται στην εισαγωγή στο μεσοπολεμικό 

έργο του τότε υφηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικολάου Βλάχου, που στη μελέτη του 

Το Μακεδονικόν ως φάσις του Ανατολικού Ζητήματος, 1878-1908 προσδιόρισε σωστά το 

Μακεδονικό ως οργανικό κομμάτι του ευρύτερου Ανατολικού Ζητήματος, εκκινώντας 

χρονικά από το Συνέδριο του Βερολίνου και κλείνοντας με την επανάσταση των 

                                                           
86 Για τα περιοδικά αυτά και γενικότερα για το ΙΜΧΑ βλ. αναλυτικότερα https://www.imxa.gr.  Σύμφωνα με 

την ιστοσελίδα του Ιδρύματος: «Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται: α) η έρευνα σε θέματα ιστορίας, 

αρχαιολογίας, πολιτισμού, διεθνών σχέσεων, οικονομίας του βαλκανικού χώρου, β) η έκδοση επιστημονικών 

συγγραμμάτων και περιοδικών, γ) η οργάνωση συνεδρίων και παρεμφερών επιστημονικών συναντήσεων, δ) η 

διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών, της ρωσικής, της πολωνικής, της τσεχικής και της αραβικής και ε) η 

λειτουργία θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για ξένους σπουδαστές. 

Kεντρικός άξονας της δράσης του είναι η προαγωγή της καλύτερης κατανόησης των εξελίξεων που 

διαμορφώνουν τη σημερινή πραγματικότητα στη Νοτιοανατολική Eυρώπη και η συνεργασία με τη διεθνή και 

τη βαλκανική επιστημονική κοινότητα. (…..) Στο IMXA λειτουργεί η μοναδική στην Ελλάδα, εξειδικευμένη σε 

βαλκανικά θέματα και πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη, που διαθέτει περισσότερους από 30.000 τίτλους 

και 1.500 τίτλους περιοδικών εκδόσεων».  
87 Αντλημένη από τον Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η ακόλουθη 

περιγραφή του μαθήματος «ΙΧΑ 401: Το Μακεδονικό Ζήτημα (1913-1950)», με διδάσκοντα καθηγητή τον κ. 

Σπυρίδωνα Σφέτα: «Η γένεση και η εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος από την ίδρυση της Βουλγαρικής 

Εξαρχίας μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους. Το Μακεδονικό Ζήτημα στο πλαίσιο των διαβαλκανικών σχέσεων 

κατά τον Μεσοπόλεμο. Η στάση της Κομμουνιστικής Διεθνούς και των βαλκανικών Κομμουνιστικών 

Κομμάτων έναντι του Μακεδονικού. H έννοια του ‘μακεδονικού έθνους’. Οι εξελίξεις κατά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εντός της ομοσπονδιακής 

Γιουγκοσλαβίας (1944) και η σλαβομακεδονικήεθνογένεση. Η επεκτατική πολιτική της Γιουγκοσλαβίας (1944-

1948). Το Μακεδονικό Ζήτημα κατά τον Ψυχρό Πόλεμο στις σχέσεις Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας και 

Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας. Η νέα διάσταση του Μακεδονικού μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας». 

https://www.imxa.gr/
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Νεότουρκων. Σύμφωνα με τον Μιχαηλίδη το τέλος του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα ήταν 

απλώς η πρώτη φάση όσων επρόκειτο να επακολουθήσουν: Το Μακεδονικό Ζήτημα πέρασε 

μέσα από τον Μεσοπόλεμο και την ανάδυση του κομμουνισμού, απέκτησε νέες πτυχές και 

διαστάσεις με τη συγκρότηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πλαίσιο της 

Γιουγκοσλαβίας του Τίτο και επαναπροσδιορίστηκε ως γεωστρατηγικό-πολιτικό πρόβλημα 

αλλά και ως διένεξη γύρω από τη διαμόρφωση ταυτοτήτων και συνειδήσεων, καθώς και 

αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά της μείζονος Μακεδονίας μετά τη διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και τη συγκρότηση το 1991 της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. Η μετεξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ των χριστιανικών κρατών για την εθνική 

αποκατάστασή τους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή μεταξύ της τελευταίας και των 

Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής για τη διάσωσή της ή μη, σε διμερές πλέον ζήτημα μεταξύ 

της Ελλάδα και της ΠΓΔΜ τις τελευταίες δεκαετίες κατέστησε περισσότερο επίκαιρο το 

πλούσιο έργο του ιστορικού και εμπειρογνώμονα του υπουργείου Εξωτερικών Ευάγγελου 

Κωφού.88 

 Ο Ευάγγελος Κωφός και άλλοι μελετητές βρήκαν συμμάχους μεταξύ άλλων στο 

πρόσωπο του διαπρεπούς Βρετανού ιστορικού Douglas Dakin, που αγάπησε την ελληνική 

ιστορία και ασχολήθηκε επισταμένως με αυτήν, παρακολουθώντας τη συγκρότηση του 

ελληνικού κράτους και την πορεία του έως την εθνική ολοκλήρωσή του. Το έργο του, The 

Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, αποτελεί ιστοριογραφικό σημείο αναφοράς για τα 

γεγονότα στη Μακεδονία, το Μακεδονικό Ζήτημα εν γένει, και κυρίως για την ελληνική 

απάντηση στη βουλγαρική πλευρά. Μετά από μία σύντομη ανασκόπηση στο Μακεδονικό, 

καλύπτει τις εξελίξεις από την άτυπη αντιπαράθεση και το βουλγαρικό προβάδισμα στην 

οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία, μέχρι την ελληνική αντεπίθεση κατά το 1904-1908, για να 

καταλήξει η διήγησή του με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων και τη διαμόρφωση των 

συνόρων με βάση τις αποφάσεις της Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Πρόκειται ασφαλώς για 

μία ψύχραιμη και αντικειμενική εξιστόρηση, ιδιαίτερα χρήσιμη για παράδειγμα για την 

κατανόηση της αφετηρίας και της δράσης των βουλγαρικών μακεδονικών κομιτάτων και 

κυρίως της Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης (ΕΜΕΟ), που ξεκίνησε με 

το σύνθημα «η Μακεδονία στους Μακεδόνες» για να καταστεί ως επί το πλείστον όργανο της 

βουλγαρικής πολιτικής, παρά τη μετέπειτα διάσταση μεταξύ του Ανώτατου Μακεδονικού 

Κομιτάτου και μερικών εκ των ενόπλων πρωταγωνιστών που έδρασαν στην 

                                                           
88 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, «Το Μακεδονικό Ζήτημα, 1850-1919», Κυριάκος Χατζηκυριακίδης-Ευριπίδης 

Γεωργανόπουλος (επιμ.), Ελλήνων Δρόμοι. Μελέτες αφιερωμένες στην Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Εκδόσεις 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 95-96. 
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οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία. Δικαίως ο τότε πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών 

Χερσονήσου του Αίμου, Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος προλόγησε με θερμά λόγια το έργο του 

Dakin που το Ίδρυμα είχε αποφασίσει να προσφέρει στα μέσα της δεκαετίας του ’90 στο 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό: «Όταν το 1966 το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 

έθεσε σε κυκλοφορία την αγγλική έκδοση αυτού του βιβλίου, με μεγάλη ικανοποίηση 

διαπίστωσε το ζωηρό ενδιαφέρον που εκδήλωσε το αναγνωστικό κοινό για το έργο του 

διαπρεπούς Βρετανού ιστορικού. (….) Το έργο του DouglasDakin ήταν πραγματικά 

πρωτοποριακό. Έως τότε είχαν γραφεί πολλά άρθρα, μικρές μελέτες και βιβλία για τον 

Μακεδονικό Αγώνα, δεν υπήρχε όμως καμία συστηματική εργασία ειδικού ιστορικού, η 

οποία να διαπραγματεύεται το θέμα με την ψυχραιμία που αυτό απαιτεί, την 

αντικειμενικότητα, αλλά προπαντός τις επιταγές της επιστημονικής μεθόδου. Αυτό το κενό 

ήρθε να καλύψει τότε η εργασία του Dakin, ο οποίος ήταν προικισμένος με τις αρετές που 

απαιτούσε η διαπραγμάτευση ενός τόσο λεπτού και τόσο ζωτικού θέματος της νεοελληνικής 

αλλά και της βουλγαρικής ιστορίας. Γενική υπήρξε η εκτίμηση ότι, ο από χαρακτήρα 

νηφάλιος και ήρεμος Dakin, ερεύνησε το θέμα του χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς καμιά, 

από οποιαδήποτε πλευρά, συναισθηματική φόρτιση, η οποία θα μπορούσε να στερήσει από 

το έργο το προσόν της αντικειμενικότητας. Έτσι, παρουσίασε για πρώτη φορά την ιστορία 

του Μακεδονικού Αγώνα μέσα από τις πραγματικές του ιστορικές ρίζες, και παρακολούθησε 

την εξέλιξή του έως το πραγματικό τέλος, όπως αυτό το καθόρισαν οι ιστορικές συγκυρίες. Η 

ζήτηση για το έργο του Dakin υπαγόρευσε την ανατύπωσή του το 1993 σε συνεργασία με το 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα».89 

 Πλούσιο συγγραφικό έργο, εστιασμένο σε μεγάλο βαθμό στην ιστορία του ελληνισμού 

της Μακεδονίας, του Μακεδονικού Ζητήματος και των περιπλοκών του έχει να επιδείξει ο 

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος90.Όπως και ο Dakin, δίνει έμφαση στα έργα του στη διαπάλη 

μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία, 

αποδίδοντας σε βουλγαρικές ενέργειες τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη το 1903 

και την εξέγερση του Ίλιντεν, με τις οποίες κορυφώθηκαν οι επαναστατικές πρωτοβουλίες 

που είχε έως τότε αναλάβει η ΕΜΕΟ. Χρήσιμη είναι η ανάλυση της εθνολογικής σύνθεσης 

                                                           
89DouglasDakin, Ο ελληνικός αγώνας στη Μακεδονία, 1897-1913, μετάφρ. Γιάννης Στεφανίδης-Ξένια 

Κοτζαγεώργη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου/Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1996. 
90Ο Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος (Θεσσαλονίκη, 1951) εργάστηκε ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μελετών της 

Χερσονήσου του Αίμου (1977-1986) και από το 1986 είναι καθηγητής της Νεοελληνικής Ιστορίας στην 

Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ. Πραγματοποίησε πολυάριθμες έρευνες σε αρχειακές μονάδες του εσωτερικού 

και της δυτικής Ευρώπης και έλαβε μέρος σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. 
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του χριστιανικού στοιχείου της Μακεδονίας και η επισήμανση των δυσκολιών που ανέκυπταν 

να προσδιοριστεί επακριβώς, καθώς τα κριτήρια της θρησκείας και παιδείας αλλά κυρίως 

αυτό της γλώσσας τροφοδοτούσαν τις στατιστικές και προσδιόριζαν για πολλές δεκαετίες 

κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα την εθνοτική ταυτότητα στη θέση της εθνικής 

συνείδησης. Παρά τη ρευστότητα της τελευταίας σε μεγάλα τμήματα των χριστιανών της 

Μακεδονίας, κάτι που αναδείχθηκε μέσα από τη σύγκρουση μεταξύ των Πατριαρχικών και 

των Εξαρχικών, ο Βακαλόπουλος διακρίνει τους πληθυσμούς σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, 

ανάλογα με το κριτήριο της γλώσσας και της εθνοτικής καταγωγής: τη βόρεια στην οποία 

κατοικούσαν σλαβόφωνοι πληθυσμοί που ταυτίστηκαν με τη βουλγαρική εθνική κίνηση και 

την  Εξαρχία, μιλώντας ένα ιδίωμα που συγγένευε με τη βουλγαρική γλώσσα, τη νότια ζώνη 

με ελληνόφωνους πληθυσμούς και ελληνική εθνική συνείδηση και τη μεσαία ζώνη όπου «οι 

κάτοικοι υπήρξαν κυρίως σλαβόφωνοι, ελληνόφωνοι, βλαχόφωνοι και αλβανόφωνοι», 

συνιστώντας μία ιδιόμορφη κατάσταση ως προς τη γλωσσική διαστρωμάτωση και την 

εθνολογική σύσταση του πληθυσμού στην περιοχή αυτή.91 

 Ο Βακαλόπουλος ασχολήθηκε συστηματικά με την ιστορία της Μακεδονίας, είτε 

παραθέτοντας τα γεγονότα της διαπάλης στην πρόδρομη φάση της είτε κατά τη διάρκεια του 

κυρίως ή ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα.92 Όμως, οι Ευάγγελος Κωφός και Ιωάννης 

Κολιόπουλος συνετέλεσαν τα μέγιστα στην ανανέωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος 

γιατί μετέφεραν το κέντρο βάρους σε έως τότε αθέατες πτυχές του Μακεδονικού Ζητήματος, 

αναθεωρώντας πολλές από τις έως τότε παραδεδομένες απόψεις της ελληνικής εθνικής 

ιστοριογραφίας. Με τον τρόπο αυτό προετοίμασαν, ο καθένας με τον τρόπο του, μία νέα 

γενιά ιστορικών που θα αποτελέσουν την επιστημονική αιχμή του δόρατος και θα καταστούν 

μέσα από το ερευνητικό και συγγραφικό έργο τους στους αρτιότερους γνώστες του 

Μακεδονικού Ζητήματος στη διαβαλκανική διάστασή του. Εν συντομία, ο Κωφός 

ασχολήθηκε με τις νεότερες φάσεις του Ανατολικού Ζητήματος πριν αλλά και μετά το 

Συνέδριο του Βερολίνου και αποτύπωσε τη στάση του ελληνικού βασιλείου απέναντι στις 

διεθνείς εξελίξεις αλλά και απέναντι στις κατά καιρούς εξεγέρσεις στη Μακεδονία, που 

αποτέλεσε μετά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα περιοχή αυξανόμενου 

                                                           
91Μεταξύ άλλων έργων του βλ. Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Το Μακεδονικό Ζήτημα, δ΄ έκδοση, Εκδόσεις 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 17-18 και Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, Το Μακεδονικό Ζήτημα και 

η ιστοριογραφική ανάλυση, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2006. Για αναλυτικότερα 

δημογραφικά στοιχεία στην περιοχή και τον εθνοτικό προσδιορισμό των πληθυσμών σε σχέση με την εξέλιξη 

του Μακεδονικού Ζητήματος την ίδια περίοδο βλ. VemundAarbakke, Ethnic rivalry and the quest for the 

Macedonia, 1870-1913, Boulder, Columbia University Press, New York 2003. 
92 Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, Η Μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα (1894-1904), 

Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1986 και Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία (1904-1908). Ο 

Μακεδονικός Αγώνας, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 1999. 
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ενδιαφέροντος για την εδαφική εθνική ολοκλήρωση.93 Όμως, το έργο του Nationalism and 

Communism in Macedonia κατέστη θεμελιώδης δουλειά για την κατανόηση της βαλκανικής 

διάστασης του Μακεδονικού Ζητήματος την εποχή της παγίωσης των εθνικών κρατών στον 

20ο αιώνα υπό το πρίσμα όχι μόνο των εθνικών πολιτικών αλλά και των νέων δυναμικών 

ιδεολογιών, όπως ήταν ο κομμουνισμός, που προωθήθηκε από τα κομμουνιστικά κόμματα 

των μεσοπολεμικών Βαλκανίων και αντιπαρατέθηκε με τον εθνικισμό κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και στον μεταπολεμικό βαλκανικό χώρο.94 Από την πλευρά του, ο 

Κολιόπουλος περιέγραψε τον Μακεδονικό Αγώνα της περιόδου 1904-1908 ως την ελληνική 

απάντηση στη δράση των βουλγαρικών κομιτάτων αλλά επισήμανε χαρακτηριστικά ότι δεν 

ήταν αυτός που τελικά απέδωσε τη Μακεδονία στην Ελλάδα αλλά οι επιτυχείς Βαλκανικοί 

Πόλεμοι.95 Η ενασχόλησή του, όμως, με το Μακεδονικό Ζήτημα στην ταραγμένη δεκαετία 

του ’40, όπως άλλωστε συνέβη και με την αντίστοιχη εργογραφία του Κωφού,96 αποτέλεσε 

μία πραγματικά αστείρευτη δεξαμενή σκέψης, από την οποία άντλησαν μεταγενέστερες 

έρευνες που ασχολήθηκαν με το Μακεδονικό κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του 

ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου υπό το πρίσμα της τιτοϊκής γιουγκοσλαβικής πολιτικής, της 

γέννησης της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» και των «Αιγαιατών Μακεδόνων» 

της.97 

 Πρώην φοιτητές και μετέπειτα πανεπιστημιακοί ή απλώς «πνευματικά παιδιά» του 

Κολιόπουλου υπήρξαν οι Βασίλης Γούναρης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Βλάσης Βλασίδης, ενώ ο 

                                                           
93 Για παράδειγμα, Ευάγγελος Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα, 1875-1881, Εκδόσεις Εκδοτική 

Αθηνών, Αθήνα 2001. 
94ΕυάγγελοςΚωφός, Nationalism and Communism in Macedonia, ΕκδόσειςInstitute for Balkan Studies, 

Θεσσαλονίκη 1964. 
95 Στον τόμο που συνέγραψε με τον Θάνο Βερέμη σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η εκτίμηση αυτή του 

Μακεδονικού Αγώνα έχει την εξής αδυναμία: Στηρίζεται στη σύνδεσή του με την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας δια των όπλων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Αλλά οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 

ούτε συνέχεια του Μακεδονικού Αγώνα ήταν, ούτε κορύφωσή του αποτέλεσαν: Ήταν άρνηση αυτού του αγώνα 

από κάθε άποψη. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι διεξήχθησαν επειδή δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ο 

Μακεδονικός Αγώνας, ο οποίος τερματίστηκε το 1908 ουσιαστικά με ένα είδος άτυπης εκεχειρίας. Τις εθνικές 

διεκδικήσεις στη Μακεδονία δεν κατοχύρωσαν ούτε τα διάφορα στοιχεία για την κατανομή του ελληνικού 

πληθυσμού στην αλύτρωτη χώρα, ούτε τα ψηφίσματα των διαφόρων κοινοτήτων υπέρ της Ελλάδας, ούτε τα 

σχολεία και οι εκκλησίες, ούτε βέβαια οι ανταρτικές ομάδες με τους εξ Ελλάδας ‘καπετάνιους’ και 

‘αρματολούς’. Τις διεκδικήσεις της Ελλάδας διασφάλισαν ο τακτικός στρατός και η διπλωματία», Θάνος 

Βερέμης-Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 μέχρι σήμερα, Εκδόσεις Καστανιώτης, 

Αθήνα 2006, σσ. 310-311. 
96 Η αρθογραφία του για τη δεκαετία του ’40 και για τη βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού Ζητήματος δεν 

ατόνησε μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αλλά αντιθέτως διευρύνθηκε για να περιλάβει τον «κληρονόμο» 

του γιουγκοσλαβικού μακεδονισμού και τις ταραχώδεις σχέσεις του με την Ελλάδα ως τον νέο κρατικό φορέα 

του αλυτρωτισμού στην περιοχή. Για τις διμερείς σχέσεις και τις διεθνείς διαστάσεις του βλ. Ευάγγελος Κωφός- 

Βλάσης Βλασίδης, Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση (1995-2002), Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας 

και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003.   
97 Ιωάννης Κολιόπουλος Σ., Λεηλασία φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία, 

1941-1944, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996 και Λεηλασία φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην 

περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου στη Δυτική Μακεδονία, 1945-1949, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995. 
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Σπύρος Σφέτας μαθήτευσε κοντά στη Βασιλική Παπούλια.98 Μέσα από την πολύχρονη 

προσφορά τους στο ΜΜΑ, του οποίου οι τρεις πρώτοι υπήρξαν επιστημονικοί συνεργάτες 

αλλά και θεμελιωτές του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 

(ΚΕΜΙΤ), με εμπνευστή τον Ευάγγελο Κωφό99, η βιβλιογραφία για τον Μακεδονικό Αγώνα 

εμπλουτίστηκε με νέους τίτλους, προϊόντα συστηματικής ερευνητικής προσπάθειας, που 

ανέδειξε σημαντικό πρωτογενές υλικό για την περίοδο αυτή της ένοπλης αντιπαράθεσης στη 

Μακεδονία, καθώς και συλλογικής συνεργασίας. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται εδώ οι 

δύο τόμοι με έγγραφα από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών που καλύπτουν την περίοδο 

1903-1906 και η έκδοσή τους στόχο είχε να παρουσιάσει τις στρατιωτικές και διπλωματικές 

εξελίξεις αλλά και να εξετάσει ταυτόχρονα τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και 

άλλες αντιξοότητες κάτω από τις οποίες διεξήχθη ο Μακεδονικός Αγώνας.100Ως απάντηση 

επίσης στην ανάδυση των εθνικισμών στα Βαλκάνια και στη νέα τροπή που έλαβε το 

Μακεδονικό Ζήτημα μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, εκδόθηκε από το ΚΕΜΙΤ ο 

συλλογικός τόμος Ταυτότητες στη Μακεδονία, σε μία προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί 

διεπιστημονικά αλλά και μέσα από μία εμπειρική βάση η παρατηρούμενη έως σήμερα 

διγλωσσία στον ελληνικό μακεδονικό χώρο. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε να τεθούν νέα 

κριτήρια που προσδιόρισαν εντός και εκτός των εθνικών συνόρων την πορεία της 

«μακεδονικής εθνογένεσης» και συγκρότησαν τις μακεδονικές ταυτότητες ως φαινόμενο 

άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μακεδονικό Ζήτημα.101 

                                                           
98 Οι Μιχαηλίδης και Βλασίδης υπήρξαν υποψήφιοι διδάκτορες του καθηγητή Κολιόπουλου, εκπονώντας 

διδακτορικά σε θέματα συναφή με τον ελληνικό μακεδονικό χώρο, βλ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Σλαβόφωνοι 

μετανάστες και πρόσφυγες από την Μακεδονία και τη δυτική Θράκη (1912-1930), διδακτορική διατριβή, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας, Θεσσαλονίκη 1992. Βλάσης Βλασίδης, Η Εσωτερική 

Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση και η δράση της στην ελληνική Μακεδονία το Μεσοπόλεμο (1918-

1928),ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας, Θεσσαλονίκη 1997. 
99Ο Ευάγγελος Κωφός είναι επίτιμος μέλος του ΔΣ του ΙΜΜΑ. Το 1962 προσκλήθηκε στο Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρχικά ως ειδικός συνεργάτης για βαλκανικά θέματα. Αργότερα διορίσθηκε Βαλκανιολόγος στον 

κλάδο Εμπειρογνωμόνων. Αφυπηρέτησε το 1995 με το βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή. Στη συνέχεια 

(1995-1996), εκλέχθηκε επισκέπτης καθηγητής Ελληνικών Σπουδών (Visiting Fellow on Greek Studies) 

στο Brasenose College, Oxford University. Επέστρεψε στην Ελλάδα και έκτοτε συνεργάζεται με επιστημονικά 

ιδρύματα της χώρας στον τομέα της ειδικότητάς του, ενώ συνεχίζει το συγγραφικό του έργο. 
100Υπό την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Βασίλη Κ. Γούναρη οι συνεργάτες-ιστορικοί του ΚΕΜΙΤ 

υλοποίησαν το εκδοτικό και ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, εκδίδοντας σε δύο τόμους εκατό κάθε φορά 

σχολιασμένα έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών υπό τους τίτλους Οι απαρχές του 

Μακεδονικού Αγώνα (1903-1904): 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδας, 

Θεσσαλονίκη 2009 και Η ελληνική αντεπίθεση στη Μακεδονία (1905-1906): 100 έγγραφα από το Αρχείο του 

Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2009 (εισαγωγή: Βασίλης Κ. Γούναρης, επιλογή-

μεταγραφή-σχολιασμός: Περσεφόνη Γ. Καραμπάτη, Πελαγία Γ. Κολτούκη, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, β΄ έκδοση 

αναθεωρημένη-επιμέλεια: Σοφία Δ. Αλεξανδρίδου, Άγγελος Α. Χοτζίδης).  
101 Βασίλης Κ. Γούναρης-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης-Γιώργος Β. Αγγελόπουλος (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, ιδιαίτερα τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γούναρη, σσ. 11-25. Στον 

πρόλογό του ο Θάνος Βερέμης διαπιστώνει: «Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasenose_College&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxford_University&action=edit&redlink=1
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 Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Κολιόπουλου και του Ιωάννη Χασιώτη το ΜΜΑ 

ολοκλήρωσε ένα από τα πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν στον ελληνικό 

μακεδονικό χώρο, παραδίδοντας μία συνολική ιστορία της Μακεδονίας από την προϊστορική 

εποχή έως σήμερα.102Ο Ιωάννης Χασιώτης103 και ο Ιωάννης Κολιόπουλος104 εξετάζουν τη 

Μακεδονία στους νεότερους χρόνους, ενώ ο Βασίλης Γούναρης με επιστημονικά εφόδια τη 

γενική εποπτεία επί των ιστοριογραφικών και χαρτογραφικών ζητημάτων προσεγγίζει την 

περιοχή ως πεδίο εθνικών διεκδικήσεων και εθνοτικών συγκρούσεων έως τον Α΄ Βαλκανικό 

Πόλεμο και ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης περιγράφει έναν άλλο ιδιότυπο πόλεμο, αυτόν των 

στατιστικών για την εθνολογική ταυτοποίηση του πληθυσμού. Το διάστημα μεταξύ 1912-

1949 να τιτλοφορείται Η Μακεδονία στην ειρήνη και στον πόλεμο (1912-1949) ο Λουκιανός 

Χασιώτης γράφει για τη μετάβαση της Μακεδονίας από την οθωμανική αυτοκρατορία στο 

εθνικό κράτος (1912-1923), ο Ιωάννης Κολιόπουλος για τους νέους κινδύνους που είχε να 

αντιμετωπίσει η Ελλάδα βυθιζόμενη στη δύνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του 

Εμφυλίου, κατά τη διάρκεια των οποίων αρχικά οι σύμμαχοι του Άξονα και μετά την 

απελευθέρωση βόρειοι γείτονες επιδίωξαν την απόσπαση εθνικού εδάφους εκτεινόμενου στα 

βόρεια σύνορα της χώρας («Η Μακεδονία σύνορο δύο κόσμων, 1945-1949»), ενώ ο 

Σπυρίδων Σφέτας παρακολούθησε τη «γένεση του «μακεδονισμού» στον Μεσοπόλεμο», 

εστιάζοντας στον ρόλο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στην εκκόλαψη του «μακεδονικού 

έθνους» για να καταρρίψει ταυτόχρονα σημερινούς ιδρυματικούς μύθους της ιστοριογραφίας 

                                                                                                                                                                                     
πόλος έλξης νέων επιστημόνων με σύγχρονο προβληματισμό γύρω από την Ιστορία της Μακεδονίας. Μαζί με το 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου αποτελούν το φυτώριο μιας αναδυόμενης γενιάς ερευνητών που 

ελπίζω ότι θα κάνουν τη Θεσσαλονίκη ερευνητική πρωτεύουσα της βαλκανικής ιστορίας». Εκτός των 

επιμελητών, συγγραφείς κειμένων στον συλλογικό τόμο υπήρξαν οι Βλάσης Βλασίδης, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, 

Άγγελος Χοτζίδης, KeithBrown, Χρήστος Μανδατζής και Φιλήμων Παιονίδης. 
102 Όλα τα κείμενα βρίσκονται αναρτημένα και προσβάσιμα στις εκδόσεις του Ιδρύματος Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα (ψηφιακός δίσκος) υπό τον τίτλο «Η ιστορία της Μακεδονίας», 

στοhttp://www.imma.edu.gr/imma/history/index.html 
103Ο Ιωάννης Χασιώτης είναι Ομότιμος Καθηγητής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΜΜΑ.Είναι, επίσης, συγγραφέας 17 βιβλίων και 200 περίπου επιστημονικών άρθρων. 

Επιμελήθηκε επίσης την έκδοση 10 συλλογικών τόμων. Οι περισσότερες μελέτες του κινούνται γύρω από την 

μελέτη των επαναστατικών κινημάτων στα Βαλκάνια (16ος-17ος αι.), ή ασχολούνται με τη νεότερη και 

σύγχρονη ελληνική Διασπορά (15ος-20ός αι.), την ιστορία της πρώιμης περιόδου της ευρωπαϊκής ενότητας, το 

Ανατολικό Ζήτημα από τις απαρχές ως τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τις Ελληνο-

ισπανικές καιΕλληνο-αρμενικές σχέσεις. 
104Ο Γιάννης Σ. Κολιόπουλος ήταν καθηγητής ιστορίας των νεώτερων χρόνων στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν  επίσης αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελετών 

Χερσονήσου Αίμου, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηριώσεως 

(ΚΕΠΙΤ) του Μουσείου Μακεδονικού Aγώνος.Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό βιβλίων ιστορικών έργων 

κυρίως πάνω στην νεότερη ελληνική ιστορία. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εντοπίζεται κυρίως στην 

ιστορική περίοδο από τον Μακεδονικό Αγώνα στην νότια Βαλκανική έως τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο στην Ελλάδα. 

 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


 38 

του κράτους των Σκοπίων για την ανάδυση στο ιστορικό προσκήνιο του «μακεδονικού 

έθνους». Σημειώνει σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης της Κομμουνιστικής Διεθνούς να 

ευθυγραμμίσει τα βαλκανικά κομμουνιστικά κόμματα στην ιδέα της μετάλλαξης του 

γεωγραφικού όρου «Μακεδόνες» σε εθνικό όρο: 

«Ανεξάρτητα από τους πολιτικούς στόχους της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ποιά 

απήχηση θα μπορούσε να έχει η θέση για την ύπαρξη «μακεδονικού έθνους» στους 

απλούς χωρικούς του ευρυτέρου μακεδονικού χώρου; Ήταν τελικά μία επιβεβλημένη, 

αλλότρια ταυτότητα; Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο όρος «Μακεδών» χρησιμοποιούνταν 

από τους Σλάβους ως γεωγραφικός, τοπικιστικός όρος, ενώ τα σλαβικά ιδιώματα που 

μιλούσαν οι χωρικοί τα χαρακτήριζαν ως «μακεδονικά». Από την άποψη αυτή, δεν 

ετίθετο ζήτημα ονομασίας. Εύκολα ο γεωγραφικός όρος «Μακεδών» θα μπορούσε να 

προσλάβει εθνική διάσταση στη συνείδηση των χωρικών, εάν υπήρχαν πολιτικές 

δυνάμεις να προωθήσουν αυτή τη μετάλλαξη και αν το απαιτούσαν οι πολιτικές 

συνθήκες, όπως συνέβη στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν πρέπει 

να αγνοείται το γεγονός ότι ο αγροτικός σλαβικός πληθυσμός στη σερβική Μακεδονία 

υπήρξε το θύμα ενός σερβοβουλγαρικού ανταγωνισμού αλλά και ενός 

ελληνοβουλγαρικού, αντίστοιχα, στην ελληνική Μακεδονία. Από τη μια πλευρά, 

εξαναγκάζονταν από την ΕΜΕΟ να προσφέρει άσυλο στους κομιτατζήδες, να 

δηλώνεται ως βουλγαρικός και να υιοθετεί μία βουλγαρική στάση, ενώ από την άλλη 

πλευρά, καταδιώκονταν από τις σερβικές στρατιωτικές οργανώσεις όταν υπέθαλπτε την 

ΕΜΕΟ και υφίστατο μία πολιτική εκσερβισμού. Ήταν φυσικό, λοιπόν, ο πληθυσμός 

αυτός να αντιμετωπίζει κρίση εθνικής συνειδήσεως. Η περιπέτεια του Πρωτοκόλλου 

Πολίτη-Καλφώφ στην ελληνική επικράτεια, η μετέπειτα εμμονή της Βουλγαρίας στην 

αναγνώριση βουλγαρικής μειονότητος από την Ελληνική Κυβέρνηση και η γενικότερη 

αναθεωρητική πολιτική της Σόφιας καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη εξελληνισμού 

των αλλογλώσσων και στην ελληνική Μακεδονία. Ανεξάρτητα από τις δυνητικές 

επιτυχίες του εκσερβισμού και του εξελληνισμού σε μακροπρόθεσμη βάση, η 

εναλλακτική λύση του «μακεδονικού έθνους» λειτουργούσε εξισορροπητικά στον 

παραδοσιακό σερβοβουλγαρικό και ελληνοβουλγαρικό ανταγωνισμό και παρείχε στον 

πληθυσμό ένα αίσθημα ασφαλείας. Για τις ανάγκες αυτής της «εθνογενέσεως» εύκολα 

θα μπορούσε να χαλκευθεί από πολιτικούς παράγοντες ένα εθνικό ιδεολόγημα, με 

ασαφή την διαχωριστική γραμμή μεταξύ του μύθου και των ιστορικών δεδομένων, 

ώστε να προσδοθεί στους Σλάβους της Μακεδονίας ένα «ένδοξο» παρελθόν».105 

 

 Ειδικότερα, ο πολύγλωσσος και πολυγραφότατος Σφέτας, καθηγητής της Βαλκανικής 

Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του 

έργου του στη μελέτη του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ο αιώνα και στην άνωθεν 

κατασκευή της «μακεδονικής εθνότητας» στην ιστορική διαδρομή της μέχρι την εγκόλπωσή 

της από την ΠΓΔΜ. Στις Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ο αιώνα, αφιερώνει το 

πρώτο κεφάλαιο στα Σκόπια που αναζητούν ταυτότητα και διεθνή αναγνώριση, με μέσα την 

παραχάραξη της Ιστορίας και την οικειοποίηση του παρελθόντος γειτονικών κρατών 

                                                           
105Σπυρίδων Σφέτας, «Η γένεση του ‘μακεδονισμού’ στον Μεσοπόλεμο», στο 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/index.html 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/index.html
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(Ελλάδα, Βουλγαρία). Σημειώνει στην εισαγωγή: «Με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας 

τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει στη 

Δημοκρατία αυτή το δικαίωμα της χρήσης του όρου Μακεδονία για τον προσδιορισμό της 

νέας κρατικής οντότητας ούτε παραδέχεται την ιστορική ύπαρξη ενός μακεδονικού έθνους, 

όπως άλλωστε και η Βουλγαρία. Αυτό κατέστησε επιτακτική την ανάγκη της αντίκρουσης 

των ελληνικών θέσεων και της προβολής στο διεθνές επιστημονικό κοινό ‘ιστορικών 

επιχειρημάτων’ που κατά τους Ιστορικούς των Σκοπίων αποδεικνύουν τόσο την ύπαρξη της 

Μακεδονίας ως ‘ιστορικής οντότητας και ενότητας’ όσο και την ‘ιστορική συνέχεια του 

μακεδονικού λαού’. Το σκοπό αυτό φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει η πρόσφατη έκδοση από την 

Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών των Σκοπίων του βιβλίου ‘Macedonia and its relation with 

Greece’, Skopje 1993. Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία κριτική θεώρηση των 

βασικών θέσεων που εκφράζονται στο δημοσίευμα, ακολουθώντας τη διάταξη της ύλης 

του».106 

 Τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει μερικώς μετατοπιστεί από το 

πρώτο μισό στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα για να επισημανθούν οι κατευθύνσεις που 

εξέλαβε το Μακεδονικό Ζήτημα μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ταυτόχρονα, οι συγκρούσεις στη Μακεδονία επιχειρείται να 

εξεταστούν στη συγκριτική διάστασή τους με άλλους πολέμους που έλαβαν χώρα εκτός των 

εθνικών συνόρων αλλά και με πολέμους που εξέλαβαν τα χαρακτηριστικά της εμφύλιας 

σύγκρουσης. Στην πρώτη περίπτωση μία σειρά σχολιασμένων εγγράφων από τα αρχεία των 

γειτονικών της Ελλάδας χωρών αποκαλύπτουν ότι το Μακεδονικό αποτέλεσε σημαντικό 

σημείο τριβής σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στον Ψυχρό 

Πόλεμο και απασχόλησε δεόντως την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ της 

Ελλάδας, της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας.107 Στη δεύτερη περίπτωση, το 

Μακεδονικό παρουσιάζεται μέσα από την εμπλοκή όλων των διεκδικητών από την περίοδο 

1904-1908 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως ένας πολυμερής διακρατικός αγώνας 

                                                           
106 Σπυρίδων Σφέτας, Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ο αιώνα, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, 

ειδικότερα σσ. 9-54. Στον επίλογο του κεφαλαίου αυτού ο συγγραφέας εκφράσει την απαισιοδοξία του για τις 

πιθανότητες μίας συμφωνίας μεταξύ των ιστορικών των δύο χωρών για το Μακεδονικό Ζήτημα, ακόμα και στην 

περίπτωση που στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΗΕ οι διαπραγματεύσεις κατέληγαν σε μία κοινά αποδεκτή 

ονομασία για το κράτος των Σκοπίων, εξαιτίας της «ιστορικής ψύχωσης» που διακρίνει την άλλη πλευρά για το 

παρελθόν του «μακεδονικού λαού». 
107 Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται εδώ οι εκδόσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Το Μακεδονικό στα 

ξένα αρχεία. Απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967), Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος 

Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2008 και Το Μακεδονικό και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απόρρητα 

Βουλγαρικά έγγραφα, 1950-1967, Σπυρίδων Σφέτας (εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια), Εκδόσεις Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2009. 



 40 

αλλά και με εμφύλιες διαστάσεις, συγκρινόμενος με άλλους ένοπλους εθνικούς αγώνες 

μακράς διάρκειας και εξίσου δυσεπίλυτους ως προς τις συνέπειές τους.108 

 Επιχειρώντας ο Βασίλης Γούναρης να συνοψίσει ιστοριογραφικά το Μακεδονικό 

Ζήτημα από τις απαρχές του έως σήμερα, αφιερώνει ένα κεφάλαιο στο «Νέο Μακεδονικό 

Ζήτημα», όπως το ονομάζει, η εισαγωγή του οποίου μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτης 

τάξεως προοίμιο για τη μετάβαση στο αντίστοιχο κεφάλαιο σχετικά με την πρόσληψη της 

ιστορίας της Μακεδονίας από την πλευρά των Σκοπίων. Σημειώνει: 

 

«Στη δεκαετία του 1990 η βιβλιογραφία και η έρευνα για το Μακεδονικό Ζήτημα 

εισήλθαν σε νέα φάση. Η ίδρυση ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους, της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας το 1991, και η ταυτόχρονη 

μεταπολίτευση σε Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία προκάλεσαν την αναζωπύρωση της 

μακεδονικής βιβλιογραφίας, μάλιστα όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στο διεθνές 

επίπεδο. Για τα Σκόπια το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα σύνθετο. Ο επιστημονικός λόγος για 

τη μακεδονική εθνογένεση ήταν άρρηκτα δεμένος με την εξέλιξη του σοσιαλισμού· όχι 

τόσο όσον αφορά τη συμμόρφωση των ιστορικών με τις επιταγές και ερμηνείες του 

ιστορικού υλισμού αλλά και την ουσία, δηλαδή την κρατική αποκατάσταση των 

Σλαβομακεδόνων (….) Η ομοσπονδιακή λύση ήταν η συνεπής απάντηση των 

Σλαβομακεδόνων στο βουλγαρικό, το σερβικό και τον ελληνικό μεγαλοϊδεατισμό (….) 

Ο ιστορικός λόγος των Σκοπίων συνδεόταν με την πολιτική με έναν ακόμη τρόπο. Ένα 

σημαντικό και διαπρεπές μέρος της ιστορικής επιστημονικής κοινότητας, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ήταν σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες από την Ελλάδα. Η ομάδα 

αυτή αποτέλεσε τον καταλύτη για την εθνική ιδεολογική συγκρότηση της νεαρής 

Λαϊκής Ομόσπονδης Δημοκρατίας. Ήταν κομμουνιστές με πολεμικές περγαμηνές και 

ταυτόχρονα ‘Μακεδόνες’, αποκομμένοι συνειδητά, οριστικά και αμετάκλητα (εκ των 

πραγμάτων) από τον ελληνικό ή το βουλγαρικό περίγυρο (….) Καταγόταν από τη 

‘Μακεδονία του Αιγαίου’. Διευκόλυνε έτσι τόσο την ανάπτυξη του οράματος των 

χαμένων πατρίδων και της ενότητας του μακεδονικού χώρου όσο και την πρόσβαση 

στο αρχαιοελληνικό παρελθόν, του οποίου τα πλουσιότερα τεκμήρια βρίσκονταν εκτός 

των ορίων της Γιουγκοσλαβίας. Πώς θα αντιμετώπιζε, όμως, η νεαρή Δημοκρατία το 

ιστορικό της παρελθόν μετά το σοσιαλισμό; Πώς θα μπορούσε να αυτονομηθεί από το 

σερβο-γιουγκοσλαβικό ομοσπονδιακό παρελθόν, πάνω στο οποίο είχε ‘προσαρμοστεί’ 

η ιστορική εξέλιξη του έθνους και μέσα στο οποίο είχε τυποποιηθεί η επίσημη 

‘μακεδονική’ γλώσσα, και ταυτόχρονα να στηρίξει εκ νέου την εθνική της ιστορία, 

ώστε να υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην ανεξαρτησία;».109 

 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι 

αντίστοιχες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις για τον μακεδονικό χώρο και το Μακεδονικό 

Ζήτημα, από την πλευρά των Σκοπίων πριν από την ίδρυση του Μουσείου Μακεδονικού 

                                                           
108 Βασίλης Κ. Γούναρης-Στάθης Ν. Καλύβας-Ιωάννης Δ. Στεφανίδης (επιμέλεια), Ανορθόδοξοι πόλεμοι: 

Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2010. 
109 Βασίλης Κ. Γούναρης, Το Μακεδονικό Ζήτημα από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010, σσ. 89-91. Ο συγγραφέας αφιέρωσε το έργο αυτό στον «Γιάννη Σ. 

Κολιόπουλο, ευπατρίδη της ιστορικής επιστήμης και μέντορα στις μακεδονικές μου διαδρομές».  



 41 

Αγώνα στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου γειτονικού κράτους. Δραστική αλλαγή στο 

ιστοριογραφικό αφήγημα ασφαλώς συνέστησε η μετάβαση από την ομοσπονδιακή 

Γιουγκοσλαβία στο κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90, γεγονός που οδήγησε στην εγκατάλειψη της σοσιαλιστικής 

προσέγγισης για την Ιστορία και στη συγκρότηση μίας νέας συνεκτικής για το εσωτερικό του 

κράτους εκδοχής για τη σλαβομακεδονική ιστορία και τη μακεδονική εθνογένεση, παλαιάς 

και νέας εκδοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ FYROM 
 

 

 Η απελευθέρωση της Γιουγκοσλαβίας από τα γερμανικά στρατεύματα το 1944, με τη 

συμβολή και του Κόκκινου Στρατού, βρήκε τους παρτιζάνους του Τίτο απόλυτα 

νομιμοποιημένους στη συνείδηση της κοινωνίας χάρη στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα που 

διεξήγαγαν τα δύσκολα χρόνια της ξένης Κατοχής (τριπλής) και στην ικανότητα του ίδιου 

του στρατάρχη να εμπνεύσει ένα πιο συνεκτικό και ανθεκτικό εθνικό όραμα στους 

Νοτιοσλάβους. Η διείσδυση του προτάγματος της διεξαγωγής του αντιφασιστικού-

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στην κοινωνική βάση και η άντληση μαχητών από όλες τις 

εθνότητες (Σέρβοι, Κροάτες, Σλοβένοι, Μαυροβούνιοι, «Μακεδόνες»), έδωσε τη δυνατότητα 

στην στρατιωτική ηγεσία να κατασκευάσει μία νέα γιουγκοσλαβική ταυτότητα και να την 

επιβάλλει μέσω του κομμουνιστικού κόμματος και της μονοπωλιακής σχέσης του με την 

εξουσία στον μεταπολεμικό γιουγκοσλαβικό κόσμο. 

 Μέσα από την Ομόσπονδη Γιουγκοσλαβία,110 γεννήθηκε η Λαϊκή και στη συνέχεια η 

Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μία από τις έξι ομόσπονδες δημοκρατίες, και 

ταυτόχρονα γεννήθηκαν οι «Μακεδόνες», αποκτώντας για πρώτη φορά κρατική υπόσταση, 

με όλους φυσικά τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που προέρχονταν από το Βελιγράδι. 

Τα πρώτα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτής της αναδυόμενης «εθνότητας» ήταν η 

γραφειοκρατία, η γλώσσα και η αυτοκέφαλη (σχισματική) «μακεδονική» ορθόδοξη εκκλησία. 

Απαιτούταν, όμως, κάτι περισσότερο από τα παραπάνω συστατικά στοιχεία για να 

πραγματοποιηθεί το όραμα του διακριτού έθνους και αυτό δεν ήταν άλλο από την αρχή της 

ιστορικής συνέχειας. Για να πλαστεί με άλλα λόγια το «μακεδονικό έθνος» χρειάστηκε να 

«αποδειχθεί» η μακραίωνη ύπαρξή του και η διαχρονική παρουσία του στην περιοχή και αυτό 

στάθηκε δυνατό μέσω των δανείων από τις εθνικές ιστορίες και την εθνική αναγέννηση των 

άλλων: των Ελλήνων, των Σέρβων, των Βουλγάρων και των Αλβανών. Διανοιγόταν ως εκ 

τούτου ένα πεδίο λαμπρό για τους ιστορικούς της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας (ΣΔΜ), ώστε να αποδείξουν την πολιτική νομιμότητα του «μακεδονικού 

έθνους» μέσα από ιστορικά «τεκμήρια» και με αυτόν τον τρόπο να θέσουν τις βάσεις για την 

εθνικιστική εκπαίδευση των επομένων γενεών των «Μακεδόνων». Ο Ευάγγελος Κωφός 

                                                           
110Γιώργος Ε. Χρηστίδης, Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην 

Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003. 
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αποδίδει στη γιουγκοσλαβική μακεδονική αναθεωρητική ιστοριογραφία τρεις κύριες 

επιδιώξεις-στοχεύσεις: 

 

«Είναι δυνατόν να διακριθούν τρεις κύριες επιδιώξεις στη γιουγκοσλαβική 

μακεδονική αναθεωρητική ιστοριογραφία: πρώτον, ο καθαρμός της ιστορίας της 

Μακεδονίας και των λαών της από τη σχέση της με τη Βουλγαρία και τους 

ελληνικούς, σερβικούς, τουρκικούς και αλβανικούς δεσμούς της· δεύτερον, η 

εφαρμογή ‘μακεδονικού’ επιστρώματος σε δεκατρείς αιώνες πολιτικής, 

κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, ώστε να νομιμοποιηθεί ο ισχυρισμός περί 

ευθείας καταγωγής από τα πρώιμα σλαβικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στη 

Μακεδονία στη διάρκεια του 6ου και 7ου αιώνα· και τρίτον, η αποκλειστικότητα 

για τους Σλάβους της Μακεδονίας του μακεδονικού ονόματος».111 

 

 Τα βασικά επιχειρήματα για την εκπλήρωση των παραπάνω στοχεύσεων, κυρίως για την 

αποδέσμευση από τον βουλγαρικό παράγοντα και για τον σφετερισμό στη χρήση του 

ονόματος για κάθε πράξη και γεγονός στη μακραίωνη ιστορία της Μακεδονίας, αντλήθηκαν 

κυρίως από τη δεκαετία του ’40 όταν ιδρύθηκε το πρώτο «μακεδονικό κράτος». Η ανθρώπινη 

δεξαμενή διευρύνθηκε σημαντικά μετά το τέλος του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου όταν ένας 

μεγάλος αριθμός προσφύγων από την ελληνική Μακεδονία βγήκε καταφύγιο στα Σκόπια 

(ΛΔΜ/ΣΔΜ),112 ενσωματώθηκε σταδιακά στην κοινωνία και από το 1950 απέκτησε τη δική 

του φωνή μέσα από την Ένωση των Προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου. Η εξέλιξη 

αυτή επηρέασε τους μετέπειτα ιστοριογραφικούς προσανατολισμούς γιατί πολλά παιδιά 

Σλαβομακεδόνων προσφύγων προσλήφθηκαν στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, ενταγμένο 

στους κόλπους της Ακαδημίας των Επιστημών, θεσμοί που ήταν αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

τη συγγραφή της ιστορίας στη ΣΔΜ, τόσο στο επίπεδο της έρευνας όσο και σε αυτό της 

διδασκαλίας της στην εκπαίδευση. Αυτοί οι νέοι επιστήμονες θα συγκροτήσουν μια διακριτή 

ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία θα συγγράψει τις επόμενες δεκαετίες πλήθος ιστορικών και 

                                                           
111 Ευάγγελος Κωφός, «Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα», 

Θάνος Βερέμης (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και Εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, μετάφραση Γιάννης Στεφανίδης, 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997 (εδώ ανατύπωση από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα), 

σσ. 229-230. 
112Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραμονές του 

ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946), τόμ. 1, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2003, σσ. 229-267 και Τα 

πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1947-

1949), τόμ. 2, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2007. Στα τέλη του 1945 ο αριθμός των Σλαβομακεδόνων προσφύγων 

από την Ελλάδα στη ΛΔΜ ανήλθε σε 8.700 άτομα.Υπολογίζεται ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ζούσαν 

στη Γιουγκοσλαβία περίπου 20.000 Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες, η συντριπτική πλειοψηφία των 

οποίων εγκαταστάθηκε, σε δύο προσφυγικά ρεύματα (Ιανουάριος-Ιούλιος 1945 και μετά τον Μάρτιο του 1946), 

στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
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άλλων μελετών, ενσωματώνοντας τη δική τους ιστορίας στην εθνική ιστορία και 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αλυτρωτική διάσταση της σλαβοκαμεδονικής 

ιστοριογραφίας.113 

  Μέχρι να συμβεί αυτό, οι χιλιάδες Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες πέρασαν 

από μια βίαιη διαδικασία «μακεδονοποίησης» μετά το 1948, καθώς οι περισσότεροι από 

αυτούς είχαν ρευστή συνείδηση. Με γιουγκοσλαβικούς όρους στο εξής θα διαμορφώσουν μια 

σλαβομακεδονική εθνική συνείδηση σε ανθελληνική βάση και θα υιοθετήσουν ιδεολογικά τις 

αρχές της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών. Βαδίζοντας στον δρόμο που είχαν 

χαράξει παλαιοί και νεότεροι «μακεδόνες ήρωες» (στην πραγματικότητα Βούλγαροι και 

Έλληνες), όπως ήταν οι Γκότσε Ντέλτσεφ, Γιάννε Σαντάνσκι, Λάζαρος Ζησιάδης (Λάζος 

Τερπόφσκι) και Ειρήνη Γκίνη (Ιρίνα  Γκίνοβα-Μίρκα), έγιναν φανατικοί φορείς της νέας 

ιδεολογίας, δικαιώνοντας τις επιταγές της δικής τους εθνικής ταυτότητας αλλά και γενικότερα 

το πολιτικό πλαίσιο εντός και εκτός Γιουγκοσλαβίας, σε συνάρτηση με τις διμερείς σχέσεις 

του ομόσπονδου κράτους.114 

 Το νέο επιστημονικό δυναμικό των «μακεδόνων» Γιουγκοσλάβων ιστοριογράφων δεν 

έδρασε μέχρι και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας μέσα σε πολιτικό κενό αέρος. Η πολιτική 

υποστήριξη εκ μέρους του Βελιγραδίου ήταν δεδομένη, γεγονός που τους παρείχε την 

ευχέρεια να έχουν πρόσβαση στα αρχεία και να τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν στην 

προσπάθειά τους να προσδώσουν επιστημονική εγκυρότητα σε όσα ψευδεπίγραφα 

ισχυρίζονταν αναφορικά με την καταγωγή και το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος.115 

 Στο επίπεδο της υψηλής πολιτικής, τα αλυτρωτικά μηνύματα που εκπέμπονταν σταθερά 

και ισχυρά από την πλευρά του ΚΚ των Σκοπίων ήταν αρκετά για να σκιάζουν τις διμερείς 
                                                           
113 Βλάσης Βλασίδης, «Το Μακεδονικό Ζήτημα στα μεταπολεμικά χρόνια και η δημιουργία της 

σλαβομακεδονικής ταυτότητας», Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 3 (Ίδρυμα 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Ιανουάριος 2017), 20. Του ίδιου, «Το Μακεδονικό Ζήτημα σε μία 

νέα φάση: Η δημιουργία της ‘Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Μακεδονίας’ και η καλλιέργεια της 

σλαβομακεδονικής ταυτότητας, 1944-1991», ομιλία στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο πλαίσιο 

των διαλέξεων «Η εθνογένεση στα Βαλκάνια», Θεσσαλονίκη 2017. Από τη βιβλιογραφική παραγωγή 

των Σκοπίων για την περίοδο 1955-1990, βλέπε ενδεικτικά: Apostolski Mihailo (επιμ.), Istorija na 

makedonskjijot narod, Skopje: Nova Makedonija, 1969, Ivanovski Vlado, 30 godini Institut za Nattsionalna 

Istorija (30 χρονια Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας), Σκόπια: Institut, 1978, Kirjazovski Risto, Makedonskata 

politiska emigracija od egejckiot del na Makedonija vo istocno-evropsie zemsi po Vtorata svetska vojna (η 

μακεδονική πολιτική μετανάστευση από το αιγαιακό τμήμα της Μακεδονίας στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), Σκόπια: Kultura, 1989, Mokrob Boro, Razvojot na Makedonskiot Petsat I 

Novinartsvo (Οι απαρχές της μακεδονικής τυπογραφίας και εφημερίδων), Σκόπια: NYB Kliment Ohridski, 

1980. 
114 Σπυρίδων Σφέτας-Ιάκωβος Μιχαηλίδης, «Πολιτικοί πρόσφυγες στη Γιουγκοσλαβία», Γιώργος Αντωνίου-

Στάθης Καλύβας (επιμ.), Οι πολιτικοί πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου. Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 49, 55-56, στην ιστοσελίδα 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/11240/3432_1.5.2-

3.5.2%20%5B%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%5D.pdf 
115 Κωφός, «Εθνική κληρονομιά», σ. 229. 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/11240/3432_1.5.2-3.5.2%20%5B%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%5D.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/11240/3432_1.5.2-3.5.2%20%5B%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%5D.pdf


 45 

ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπολεμικών δεκαετιών και να 

κρατούν κατά καιρούς δέσμια την ατζέντα των συζητήσεων και κυρίως την πιθανότητα 

σταθερής βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών εξαιτίας της εργαλειακής χρήσης 

του Μακεδονικού Ζητήματος.  

 Αποφασιστική συμβολή σε αυτή την εξέλιξη είχαν οι «πατριωτικές» οργανώσεις που 

δραστηριοποιήθηκαν στο έδαφος της ΣΔΜ, αρχής γενομένης από την προαναφερθείσα 

Ένωση των Προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου. Αυτή επιχείρησε μέσα από το 

περιοδικό Η Φωνή των Αιγαιατών να παρέμβει στον διμερή διάλογο για την επίλυση μείζονος 

σημασίας ζητημάτων, προβάλλοντας συνεχώς τα δικαιώματα των «σκλαβωμένων αδελφών» 

της «Μακεδονίας του Αιγαίου» που, παρά τους αγώνες τους, συγκροτούσαν ακόμα το 

«υπόδουλο τμήμα» της πατρίδας της μεγάλης Μακεδονίας. Στα τέσσερα δε χρόνια δράσης 

της η Ένωσηκατάφερε να μεταδώσει μια αντιδημοφιλή εικόνα για τη γείτονα Ελλάδα και να 

πείσει το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας να προσδώσει επιστημονικό κύρος στους ισχυρισμούς 

των μελών της μέσα από την έκδοση του έργου τεσσάρων Σλαβομακεδόνων προσφύγων Η 

Μακεδονία του Αιγαίου στην εθνική ιστορία μας. Σταδιακά, με την ωρίμανση των πολιτικών 

συνθηκών και της νέας γενιάς των ιστορικών, οι σλαβομακεδόνες ιστοριογράφοι 

ενεπλάκησαν ενεργότερη στη συγγραφή μίας εθνικής ιστορίας, ενταγμένης οργανικά στο 

γιουγκοσλαβικό εθνικό αφήγημα, μέσω της οποίας κατέστη «ευκολότερη η κατασκευή της 

ιστορίας του ‘μακεδονικού’ έθνους, αλλά και η χαρτογράφηση του ιστορικού χώρου που 

περιελάμβανε και τη ‘Μακεδονία του Αιγαίου’». Όταν δε κατέστη φανερή η αδυναμία της 

συγγραφής μίας κοινής ιστορίας των γιουγκοσλαβικών λαών, όλες οι ομόσπονδες 

δημοκρατίες προσανατολίστηκαν στην έκδοση εθνικών ιστοριών.116 

 Η εξέλιξη αυτή ευνόησε τους ιστορικούς των Σκοπίων να αναδείξουν το «μακεδονικό 

έθνος» στο επίκεντρο του ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος, επιδιδόμενοι σε μία ευρεία 

εκδοτική προσπάθεια. Μέσα στο κλίμα αυτό θα εκδοθεί η τρίτομη Ιστορία του μακεδονικού 

έθνους (1969), οι Πηγές για τον απελευθερωτικό πόλεμο και την επανάσταση στη Μακεδονία 

(1969) και μετά το 1971 μία πολύτομη έκδοση για την Αιγαιακή Μακεδονία.117 

                                                           
116 Οι ιστοριογραφικοί προσανατολισμοί εστίασαν πράγματι αρχικά στη συγγραφή μιας κοινής ιστορίας των 

γιουγκοσλαβικών εθνοτήτων, στην οποία θα ήταν ενταγμένες οι επιμέρους ιστορίες των νοτιοσλαβικών λαών, 

δίνοντας έμφαση στους εθνικούς αγώνες του 20ου αιώνα και στον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό του κράτους 

(1914-1945). Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με τη συγγραφή της Ιστορίας των Γιουγκοσλαβικών Λαών, στην 

οποία συμμετείχαν σαράντα από τους σημαντικότερους Γιουγκοσλάβους ιστορικούς, και η οποία επρόκειτο να 

καλύψει μια περίοδο αιώνων έως το 1945. Τελικά αυτό το ιστοριογραφικό εγχείρημα παρέμεινε ατελές, καθώς ο 

δεύτερος και τελευταίος τόμος για την περίοδο μεταξύ 16ου και 18ου αιώνα εκδόθηκε μόλις το 1960, βλέπε 

ZoltánGyöre, “Serbian Historiography and the Modern State”, James S. Amelang-Siegfried Bee (ed.), Public 

Power in Europe.Studies in Historical Transformations, Plus/Pisa University Press, Pisa 2006, ff. 103-104. 
117 Κωνσταντίνος Κατσάνος, Το «ανύπαρκτο» ζήτημα. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό, 

1950-1967, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 291-301. 
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 Όπως αναφέρθηκε, οι οργανώσεις των Σλαβομακεδόνων πολιτικών προσφύγων 

κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, το οποίο άρχισε να 

λειτουργεί τον Αύγουστο του 1948 στα Σκόπια, με την υποστήριξη και την ενίσχυση του 

Βελιγραδίου. Από τον στόχο του, που ήταν η «εξεύρεση, τη συλλογή και τη διατήρηση 

υλικού, εγγράφων και άλλων μνημείων που αφορούν την ιστορία του μακεδονικού λαού, των 

μειονοτήτων και των εθνοτικών ομάδων που διαβιούν μαζί του», γίνεται κατανοητό ότι το 

Ινστιτούτο ιδρύθηκε για να ανταγωνιστεί θεσμικά και να απαντήσει ιστορικά -ακόμα και στο 

επίπεδο της στελέχωσης- στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που είχε ιδρυθεί σχεδόν δέκα 

χρόνια νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Από τη δεκαετία του ’50 το Ινστιτούτο θα προωθήσει τις 

σλαβομακεδονικές απόψεις για το Μακεδονικό Ζήτημα, εστιάζοντας υπό την επιρροή της 

Ένωσης περισσότερο στη δεκαετία του ’40 παρά στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, 

όπως έκανε η ΕΜΣ. Από το 1958 μέσα από το περιοδικό του Αγγελιοφόρος του Ινστιτούτου 

Εθνικής Ιστορίας θα εγκαινιάσει την πρακτική της κριτικής παρουσίασης των εκδόσεων της 

ΕΜΣ και του ΙΜΧΑ. Ωστόσο, οργανωτικά και άλλα πρακτικά ζητήματα δεν επέτρεψαν στο 

Ινστιτούτο και παρασκηνιακά στην Ένωση να δραστηριοποιηθεί (στο επίπεδο των δημόσιων 

εκδηλώσεων και των εκδόσεων) το ίδιο έντονα όπως η ΕΜΣ, με αποτέλεσμα το 

γιουγκοσλαβικό υπουργείο Εξωτερικών να παρακολουθεί τις ελληνικές πρωτοβουλίες για το 

Μακεδονικό μέσω του προξενείου του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, οι διαδρομές της 

αντιπαράθεσης ξεκινούσαν μεν από τα ιδρύματα και τον Τύπο σε Σκόπια και Θεσσαλονίκη 

για να καταλήγουν συχνά σε επίσημα διαβήματα και στα υπουργικά, πρωθυπουργικά και 

προεδρικά γραφεία σε Βελιγράδι και Αθήνα.118 

 Γενικότερα, το άμεσο αλλά και το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης 

των «πατριωτικών» αυτών οργανώσεων και μέσω των εκδόσεων στο εσωτερικό της ΣΔΜ, ως 

κομμάτι πλέον της γιουγκοσλαβικής εθνικής ιστορίας, αλλά και στο εξωτερικό με την 

απήχηση που βρήκαν στις κοινότητες των Σλαβομακεδόνων αποδήμων, ήταν το 

«ανύπαρκτο» ζήτημα να καθίσταται με την πάροδο του χρόνου ολοένα και πιο υπαρκτό. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκιάζει τις σχέσεις Αθήνας-Βελιγραδίου με τρόπο καταλυτικό 

πολλές φορές, υποθηκεύοντας παράλληλα το μέλλον μεταξύ ΣΔΜ και Ελλάδας, κάτι που 

αποδείχθηκε περίτρανα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.119 

                                                           
118 Περισσότερα για το Ινστιτούτο και την ΕΜΣ ως τις επιστημονικές προμετωπίδες μιας κατά βάση διμερούς 

αντιπαράθεσης για το Μακεδονικό Ζήτημα βλέπε Κωνσταντίνος Κατσάνος, Βελιγράδι-Σκόπια και Θεσσαλονίκη-

Αθήνα για τη Μακεδονία. Τεκμήρια και απόρρητα έγγραφα, 1950-1960, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη 2009. 
119Κατσάνος, Το «ανύπαρκτο» ζήτημα, σ. 302. 
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 Το κέντρο Έχοντας μεταλαμπαδεύσει τη «μακεδονική ταυτότητα» και στους απόδημους, 

διεθνοποίησε αυτομάτως τη βαλκανική διαμάχη για τη διεκδίκηση της ιστορικής 

κληρονομιάς της Μακεδονίας σε χώρες όπου διαβιούσαν μεγάλες κοινότητες Μακεδόνων και 

από τα τρία τμήματα της γεωγραφικής Μακεδονίας, κυρίως στον Καναδά και στην 

Αυστραλία. Τη δεκαετία του 1980 εκδόθηκε στην τελευταία η Σύντομη Ιστορία της 

Μακεδονίας, μέσα από τις σελίδες της οποίας διατυπωνόταν ο απροκάλυπτος ισχυρισμός ότι 

οι «Μακεδόνες» δεν ήταν ούτε Σλάβοι, ούτε Έλληνες αλλά υπήρξαν ένας ξεχωριστός λαός 

που εμφανίστηκε εκατόν είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τον Κατακλυσμό και εξαπλώθηκε από 

τη Μακεδονία στη Βουλγαρία και στη Μικρά Ασία. Δεν ήταν επομένως μόνο «μακεδονική» 

η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου αλλά και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ οι αρχαίοι 

Μακεδόνες με τους σημερινούς «Μακεδόνες» μιλούν την ίδια γλώσσα. Η ενότητα αυτή στην 

καταγωγή, η ιστορική συνέχεια και η κοινή γλώσσα κατασκεύασαν αυτομάτως ένα 

πολυσυλλεκτικό και ετερογενές πάνθεο ηρώων που περιλάμβανε τον Μεγάλο Αλέξανδρο, 

τον Αριστοτέλη και τον Δημόκριτο, τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, τον τσάρο Σαμουήλ, τον 

Γκότσε Ντέλτσεφ και όλους τους αυτονομιστές ηγέτες των Σλαβομακεδόνων της «Αιγιακής 

Μακεδονίας» που έλαβαν μέρος στα γεγονότα της δεκαετίας του ’40.120 Το μνημειακό τοπίο 

στην πόλη των Σκοπίων και η διαμόρφωση των προθηκών και των αιθουσών στο Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα είχαν συλληφθεί επομένως ως ιδέα εκτός των συνόρων πριν 

υλοποιηθούν δύο και πλέον δεκαετίες αργότερα, με την αποφασιστική όμως συμβολή του 

κέντρου.  

 Η συμβολή αυτή συνίστατο κυρίως στην εκπαίδευση που είχαν λάβει στην πατρώα γη 

πριν μεταναστεύσουν, έχοντας εμβολιαστεί με τη σλαβομακεδονική εθνική ιδεολογία. Η 

μελέτη της Σταυρούλας Μαυρογένη έχει δείξει την αποφασιστική συμβολή που είχαν στον 

τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά εγχειρίδια για την κατασκευή της «μακεδονικής» 

ταυτότητας στις νέες γενεές στην ΠΓΔΜ. Μελετώντας τα βιβλία για το μάθημα της Ιστορίας 

που εγκρίθηκαν για τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το υπουργείο Παιδείας και 

Αθλητισμού, η Μαυρογένη δεν δυσκολεύτηκε να αποδελτιώσει πλείστα χωρία που 

μαρτυρούν τον καλλιεργούμενο αλυτρωτικό προσανατολισμό και τη σταθερή εμμονή τους 

στην ιδέα της «Μεγάλης Μακεδονίας», στενά συνυφασμένης με την επικέντρωση στην 

εθνική ιστορία των «Μακεδόνων». Με χάρτες και άλλο εποπτικό υλικό η ιστορία των 

γειτονικών κρατών παρουσιάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να δίνεται η εντύπωση στον 

μαθητή ότι ένα «μακεδονικό έθνος» και ένας «μακεδονικός χώρος» προϋπήρχαν στην 

                                                           
120Κωφός, «Εθνική κληρονομιά», σσ. 255-256. 
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περιοχή από αρχαιοτάτων χρόνων. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από το 

εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης: 

 

«Η πατρίδα μας έχει μακρά και πλούσια ιστορία. Στην αρχαιότητα ήταν πολύ 

ισχυρό κράτος. Την εποχή του Φιλίππου Β΄, η Μακεδονία ήταν το ισχυρότερο 

κράτος της Βαλκανικής Χερσονήσου, ενώ στην εποχή του υιού του, Αλέξανδρου 

του Μακεδόνα, απλωνόταν σε τρεις ηπείρου και αποτελούσε παγκόσμιο κράτος. 

Αργότερα, κατά τον Μεσαίωνα με τη δράση των Θεσσαλονικέων αδελφών 

Κυρίλλου και Μεθοδίου και τις απαρχές της σλαβικής γραφής και λογοτεχνίας, η 

Μακεδονία είχε σημαντική συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό. Κατά την 

περίοδο της Αυτοκρατορίας του Σαμουήλ (10ος-11ος αιώνας) η Μακεδονία 

αποτελούσε ισχυρό κράτος στη Βαλκανική. Αργότερα, η ίδια περιήλθε συχνά υπό 

ξένη εξουσία (βυζαντινή, σερβική, βουλγαρική). Στα τέλη του 14ου αιώνα η 

Μακεδονία κατακτήθηκε από τους Οσμανλήδες και εντάχθηκε στο πλαίσιο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι πρόγονοί μας αγαπούσαν την πατρίδα τους και 

αγωνίζονταν γι’ αυτήν. Ήγειραν εξεγέρσεις για να απελευθερωθούν από την ξένη 

εξουσία. Μία από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες εξεγέρσεις ήταν η εξέγερση 

του Ίλιντεν (1903), όταν ιδρύθηκε η Δημοκρατία του Κρουσόβου. Μετά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13) η Μακεδονία διαμελίστηκε μεταξύ των 

γειτονικών χωρών, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Σερβίας, ενώ ο 

πληθυσμός της ήταν εκτεθειμένος στην απεθνικοποίηση».121 

 

 Η εκπαίδευση, όμως, που έλαβαν προηγούμενες γενιές και εξακολουθεί να λαμβάνει 

σήμερα η μαθητιώσα νεολαία στην ΠΓΔΜ δεν μπορεί να αποτελεί τον καταλύτη για τη 

συνέχιση της αλυτρωτικής πολιτικής και για τη διεκδίκηση μιας κληρονομιάς που έχει 

«ένοικο», στο πλαίσιο ενός διεξαγόμενου πολιτισμικού και διπλωματικού πολέμου με την 

Ελλάδα σε διμερές αλλά και διεθνές επίπεδο. Γιατί, το ίδιο ακριβώς επιχείρημα θα 

μπορούσαν να επικαλεστούν κάλλιστα και άλλοι, με πρώτους τους Έλληνες, που η ιστορική 

συνέχεια του έθνους τους καθιστά τη μακραίωνη παρουσία τους στη Μακεδονία 

αδιαμφισβήτητη, αλλά και τους Βούλγαρους, που με τη σειρά τους διεκδικούν (δικαίως) την 

                                                           
121Σταυρούλα Μαυρογένη,«Τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της FYROM για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Έκδοσης2005)», στην ιστοσελίδα 

http://media.ems.gr/ekdoseis/ektos_seiras/ekd_eksi_makedonismos_greek/ekd_eksi_makedonismosgreek_mavro

geni.pdf. Γενικότερα για το ζήτημα της εκπαίδευσης στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας βλέπε, Σταυρούλα 

Μαυρογένη, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Εθνικισμός. Η περίπτωση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013. 

http://media.ems.gr/ekdoseis/ektos_seiras/ekd_eksi_makedonismos_greek/ekd_eksi_makedonismosgreek_mavrogeni.pdf
http://media.ems.gr/ekdoseis/ektos_seiras/ekd_eksi_makedonismos_greek/ekd_eksi_makedonismosgreek_mavrogeni.pdf
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βουλγαρική καταγωγή για τους κατοίκους και τον βουλγαρικό χαρακτήρα για τη σημερινή 

ΠΓΔΜ. Από την άλλη, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού είναι αναφαίρετο όταν αυτό 

αναφέρεται σε ατομικό κυρίως επίπεδο. Γιατί όταν ανάγεται σε συλλογικό επίπεδο τότε θα 

πρέπει να λαμβάνονται ως κριτήρια και άλλες παράγοντες (των διεθνών σχέσεων) και κυρίως 

αυτός της καλής γειτονίας και της ανάγκης προσαρμογής στην πραγματικότητα των 

επιστημονικών δεδομένων και των ιστορικών παραδοχών από το σύνολο σχεδόν της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας.122 

 Σε ποιον βαθμό, όμως, έχει οικοδομηθεί ένα θετικό κλίμα που να επιτρέπει αισιόδοξες 

προβλέψεις όταν λείπουν οι προϋποθέσεις εκείνες για τη διαμόρφωση των συνθηκών καλής 

γειτονίας; Αυτό καθίσταται εμφανές όχι μόνο στην άσκηση της διπλωματίας αλλά στο είδος 

και στην ποιότητα του επιστημονικού διαλόγου που λαμβάνει χώρα (αν υφίσταται τέτοιος 

σήμερα) μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, μεταξύ Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Σκοπίων. Η 

απουσία του (απόντων δημοκρατικών πρακτικών εκ μέρους της ΠΓΔΜ) έχει οδηγήσει 

σήμερα σε μονολόγους τα επιστημονικά ιδρύματα, χωρίς αυτό να συμβαίνει με υπαιτιότητα 

της ελληνικής πλευράς. Ιδιαίτερα, όμως, στον σύγχρονο κόσμο η δημοκρατική διαχείριση 

των πολιτιστικών πόρων και η δημοκρατική άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής αποτελούν 

απόλυτα αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία πολιτών και κοινωνιών και για την ειρηνική 

συνύπαρξη μεταξύ των κρατών.123 

 Δύο μουσεία στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική 

έκφραση της πολιτισμικής διαμάχης για το ιστορικό παρελθόν της Μακεδονίας. Το Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη για πάνω από τρεις δεκαετίες τώρα καλεί τους 

επισκέπτες να περάσουν την πύλη του και να ξεναγηθούν στους χώρους του, γνωρίζοντας ότι 

όσα θα δουν και θα ακούσουν τοποθετούνται εδώ και λίγο καιρό επισήμως στην 

«προκρούστρια κλίνη» του αντίστοιχου Μουσείου των Σκοπίων. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2017. Από τη βιβλιογραφία των 

Σκοπίων βλέπε ενδεικτικά: Nineski Blagoja, Petsatenite I elektronskite Mediumi vo Makedonija (Τα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στη Μακεδονία), Σκόπια: Tribuna Makedonska, 2000, Stojcev Vouce, Military 

history of Macedonia, Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Σκόπια, 2004. 
123 Μυρσίνη Ζορμπά, Πολιτική του Πολιτισμού. Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, β΄ έκδ., 

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2016, σσ. 21-22. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ* 

 

1. Το ιστορικό του κτιρίου 

 

 Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (ΜΜΑ) έχει από μόνο 

του να αφηγηθεί τη δική του ιστορία. Τη βυζαντινή εποχή στη θέση του μητροπολιτικού 

συγκροτήματος πιθανότατα υπήρχε ένα μεγάλο μοναστήρι, το όνομα του οποίου δεν είναι 

γνωστό. Μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης παραχωρήθηκε στους χριστιανούς οικόπεδο 

κοντά στα παραλιακά τείχη για να κτίσουν εκεί το μητροπολιτικό τους μέγαρο. Το 1870 με 

την κατεδάφιση των παράλιων τειχών της Θεσσαλονίκης διανοίχθηκε ο κάθετος δρόμος που 

αποτελεί τη σημερινή οδό Αγίας Σοφίας, ενώ συγχρόνως διαμορφώθηκε η σημερινή οδός 

Προξένου Κορομηλά, με την ευθυγράμμιση της παράλληλης προς την προκυμαία οδού. Έτσι, 

σχηματίστηκε η γωνία των οδών Αγίας Σοφίας και Προξένου Κορομηλά, στην οποία η 

ελληνική κοινότητα ανήγειρε στα 1881, σε οικόπεδο που ανήκε στην Μητρόπολη, με την 

οικονομική χορηγία του Δημητρίου Φιλίπποβιτς, εφόρου και ταμία της αντιπροσωπείας της 

κοινότητας, το πρώτο κτίριο που θα στεγάσει το Ελληνικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, που 

τότε ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.124 

 Η πυρκαγιά του 1890 προξένησε μεγάλες καταστροφές στο κεντρικό τμήμα της πόλης, 

όπως το κτίριο, το οποίο στέγαζε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας. Το κτίριο αυτό 

οικοδομήθηκε και πάλι το 1893 για να στεγάσει ως το 1912 το Γενικό Προξενείο της 

Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα, με τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τις ασφάλειες, 

τη δωρεά του Ανδρέα Συγγρού και τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης συγκεντρώθηκε το 

απαιτούμενο ποσό για την ανέγερση κτιρίων της ελληνικής κοινότητας. Σ’ αυτά 

συγκαταλέγονταν μια νέα Μητρόπολη και δίπλα της ένα μεγαλοπρεπές νεοκλασικό κτίριο σε 

                                                           
*Πρόσφατα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να δεχτεί την 

πρόταση του τέως Προέδρου του, Ομότιμου ΚαθηγητήΙστορίας του ΑΠΘ Ιωάννη Χασιώτη, για την 

τροποποίηση της ονομασίας του Ιδρύματος, ώστε να συμφωνεί στον καταστατικό σκοπό του, σε: «Ίδρυμα 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας». 
124 Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, «Το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα: Ο χώρος, η ιστορία και 

το κτίριο», Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 1 (Ιανουάριος 2016), 3-7. 
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σχέδια του γερμανού αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλλερ, κατάλληλο για προξενικό μέγαρο. Το 

Προξενείο θεμελιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1892 στη θέση του κατεστραμένου και οι 

εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 1893, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 

2.000 οθωμανικές λίρες. Το 1894 το κτίριο νοικιάστηκε στο ελληνικό κράτος και εκεί 

εγκαταστάθηκε ο Έλληνας Πρόξενος Γεώργιος Δοκός, που είχε παρακολουθήσει τις εργασίες 

ανέγερσής του.125 

 Την περίοδο 1904-1906 Γενικός Πρόξενος διετέλεσε ο Λάμπρος Κορομηλάς, ο οποίος 

οργάνωσε τις μυστικές επιχειρήσεις του Μακεδονικού Αγώνα. Οι υπάλληλοι του Προξενείου  

ήταν κυρίως αξιωματικοί, έρχονταν σε επαφή με τοπικούς παράγοντες, με ένοπλους αντάρτες 

και με τις επιτροπές του αγώνα. Το κτίριο του Προξενείου συχνά φιλοξενούσε 

Μακεδονομάχους που περνούσαν απαρατήρητοι από ένα παραπόρτι στη μάντρα, που χώριζε 

τον μητροπολιτικό ναό από το Προξενείο.126 

 Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος, 

ολοκληρώθηκε η λειτουργία της προξενικής υπηρεσίας. Από το 1915 φιλοξενήθηκε η 

Γεωργική Τράπεζα Μακεδονίας, ενώ από το 1917 η Εθνική Τράπεζα για τρία χρόνια και το 

1923 στεγάστηκε το 21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Την περίοδο της γερμανικής 

Κατοχής στο κτίριο διανεμόταν συσσίτιο του Ερυθρού Σταυρού, ενώ στο τέλος του Εμφυλίου 

Πολέμου για λίγους μήνες το υπόγειο μετατράπηκε σε κρατητήριο πολιτικών κρατουμένων. 

Τις επόμενες δεκαετίες φιλοξένησε τη Σχολή Θηλέων, νυχτερινή σχολή και από το 1970 το 

43ο Δημοτικό Σχολείο.127 

 

2. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: Ίδρυση, οργανόγραμμα και εκθεσιακοί χώροι  

 

 Η ιδέα για την ίδρυση ενός Μουσείου που να παρουσιάζει την ιστορία της Μακεδονίας 

υπήρχε ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τον Απρίλιο του 1917 η Προσωρινή 

Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου θέσπισε το διάταγμα 2134 για την 

ίδρυση ενός Μουσείου της Μακεδονίας. Αυτό το Μουσείο θα συγκέντρωνε όλα τα 

αρχαιολογικά ευρήματα που θα σηματοδοτούσαν τις διάφορες ιστορικές και καλλιτεχνικές 

περιόδους μέσα από τις οποίες πέρασε η Μακεδονία, από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος της 

Οθωμανικής περιόδου. Τη δεκαετία του 1940 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη 

                                                           
125 Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, «Το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα», 8-9. 
126EvangelosKofos, “The Museum for the Macedonian Struggle”, Macedonian Studies Journal, 2/1 (Μελβούρνη 

2015), 75-77. 
127 Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (έκδ.), Ένα κτίριο, χιλιάδες ιστορίες..., Θεσσαλονίκη 2010 (χωρίς 

σελιδαρίθμιση). Τα κείμενα έχουν γραφεί από την Περσεφόνη Καραμπάτη. 
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δημιουργία Μουσείου από τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα, ενώ μετά τη 

δεκαετία του 1950 η πρωτοβουλία πέρασε σε ομάδα ιδιωτών, απογόνων γνωστών 

Μακεδονομάχων. Τον Δεκέμβριο του 1965 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Στέφανος 

Στεφανόπουλος υπέγραψε διάταγμα για την ίδρυση Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, που θα 

στεγαζόταν στο κτίριο του πρώην Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Μετά, 

όμως, τον μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη το 1978, το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο και 

κατεδαφιστέο.128 

 Ένα χρόνο αργότερα ιδρύθηκε το Σωματείο Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

που ζήτησε να χρησιμοποιηθούν οι χώροι του ως Μουσείο. Το κτήριο αναστηλώθηκε με 

μέριμνα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και αποδόθηκε  από τον Οργανισμό Σχολικών 

Κτιρίων στο Σωματείο προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, παρόλο 

που υπήρχαν έντονες διεκδικήσεις και εισαγγελικές παρεμβάσεις από το σύλλογο γονέων του 

43ο Δημοτικού. Τελικά, το 43ο Δημοτικό μετεστεγάστηκε στον χώρο, όπου βρισκόταν 

πρωτύτερα το σπίτι του εφημέριου της Μητρόπολης.129 

 Οι πρώτες φωτογραφίες στους τοίχους του Μουσείου τοποθετήθηκαν από τον ταμία του 

Δ.Σ. του Σωματείου, Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, απόγονο του Μακεδονομάχου καπετάν 

Κόρακα, ενώ οι πρώτες ξεναγήσεις οργανώθηκαν κατόπιν πρωτοβουλίας του διευθυντή της 

Σχολής Ξεναγών Φρίξο Μανδαμανδιώτη από τις Ελένη Βαλταδώρου και Μαίρη Τύρπα.130Τα 

εγκαίνια του Μουσείου έγιναν στις 27 Οκτωβρίου 1982 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και απόγονο Μακεδονομάχου, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος μεταξύ 

άλλων τόνισε: «Άνοιξε το μουσείο Μακεδονικού Αγώνα», σσ. 1, 10. Στην ομιλία του ο Καραμανλής 

τόνισε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερα συγκίνηση εγκαινιάζω σήμερα το μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 

Η παρουσία μου εδώ έχει την έννοια της αποτίσεως του οφειλόμενου από την πολιτεία φόρου τιμής· 

φόρου τιμής στους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της πανελλήνιας εκείνης προσπάθειας που 

διέσωσε τον Ελληνισμό της Μακεδονίας και άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωσή της. Αλλά η 

συγκίνησή μου οφείλεται και στο γεγονός ότι η τελετή αυτή φέρνει στην μνήμη μου τις μεγάλες 

εκείνες στιγμές που έζησα και ο ίδιος στα παιδικά μου χρόνια. Στιγμές γεμάτες από συγκλονιστικά 

αισθήματα, που τα ενέπνεε ένας άδολος και έντονος πατριωτισμός. Εάν και σήμερα δακρύζω συχνά 

μπροστά στα εθνικά μας σύμβολα, η ευαισθησία μου αυτή έχει ασφαλώς τις ρίζες της στην εποχή 

εκείνη. Το μουσείο αυτό θα πρέπει να διαφυλάξει στην εθνική μνήμη τη μεγαλειώδη προσπάθεια ενός 

λαού που, υποδουλωμένος ακόμη στην οθωμανική αυτοκρατορία, ξεσηκώθηκε για να διασφαλίσει 

                                                           
128 Για το χρονικό της ίδρυσης του Μουσείου βλέπε http://www.imma.edu.gr/imma/museum/timeline.html 

(ημερομηνία ανάκτησης, 17 Ιουλίου 2017).  
129 Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (έκδ.), ό.π., (χωρίς σελιδαρίθμιση). 
130 Κλειώ Παπαζήση (πρώτη γραμματέας του Μουσείου), προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 

2017. 

http://www.imma.edu.gr/imma/museum/timeline.html
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την εθνική του ταυτότητα και να προετοιμάσει ταυτόχρονα την απαλλαγή του από τον τουρκικό ζυγό. 

[…] Σήμερα έχουμε απομακρυνθεί σημαντικά από την εποχή εκείνη. Μέσα στο κλίμα των καλών 

σχέσεων που καλλιεργούμε με τους γείτονές μας, η ίδρυση του μουσείου αυτού σκοπό αποκλειστικό 

έχει να τιμήσει τους αγωνιστές και να διατηρήσει την ιστορική μνήμη. Γι’ αυτό και είναι άξιος 

συγχαρητηρίων ο σύλλογός σας, που πήρε την πρωτοβουλία και μόχθησε για να στηθεί το μουσείο 

αυτό. Εύχομαι η προσπάθειά του να συνεχιστεί. Το μουσείο να εμπλουτιστεί και να επεκταθεί. Και να 

αποτελέσει ‘σχολείο’ για τις νέες γενιές που πολλές φορές αναζητούν συγκινήσεις και επιδόσεις 

ουτοπικές ή και βλαβερές. Και τέλος, να γίνει κέντρο έρευνας για την επιστημονική μελέτη του 

αγώνα».131 

 Το Σωματείο Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα συστάθηκε στις 17 Νοεμβρίου 

1979 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το πρώτο καταστατικό, σκοπός του ήταν η ηθική και 

υλική ενίσχυση και συμπαράσταση για την ολοκλήρωση της τριακονταετούς προσπάθειας για 

την ίδρυση και εγκατάσταση Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στο ιστορικό κτίριο, που 

στέγαζε την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας το Ελληνικό Προξενείο στη 

Θεσσαλονίκη.132 

 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, το Σωματείο σκοπό είχε να 

συγκεντρώσει κειμήλια που σχετίζονταν με τη Μακεδονία και τον Μακεδονικό Αγώνα του 

ελληνικού κράτους, καθώς επίσης και να αναλάβει την φροντίδα για την ορθή λειτουργία του 

Μουσείου, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή στη μνήμη των επερχόμενων γενεών ο Μακεδονικός 

Αγώνας. Τα μέλη του Σωματείου έπρεπε να είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι να έχουν ίσα 

δικαιώματα και την υποχρέωση να προσπαθούν για την πραγμάτωση των σκοπών του.133 

 Το 1999 αποφασίστηκε από το Σωματείο Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, η 

δημιουργία ιδρύματος με τίτλο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) και η 

παραχώρηση σ’ αυτό του μεγαλύτερου μέρους της περιουσίας του και όλων των κειμηλίων. 

Η εκτίμηση των μελών του Σωματείου ήταν ότι με αυτή την κίνηση θα έμπαινε συμμέτοχο 

και το κράτος, το οποίο θα συνέδραμε οικονομικά για την επιβίωση και ανάπτυξη του 

                                                           
131Μακεδονία, 28 Οκτωβρίου 1982: « Στη συνέχεια τον λόγο πήραν ο πρόεδρος του συλλόγου «Φίλοι του 

Μακεδονικού Αγώνα» Ζάννας, που αναφέρθηκε στα λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τους Κρήτες 

αγωνιστές για την ανάγκη της ίδρυσης Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, και ο υπουργός Βορείου Ελλάδας 

Βασίλειος Ιντζές. Μετά τα εγκαίνια ο Καραμανλής ξεναγήθηκε στους χώρους του μουσείου (και στην κρύπτη) 

από τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης Λαμπρινό, με την πιο συγκινητική στιγμή να 

είναι όταν ο Πρόεδρος αντίκρισε τη φωτογραφία του σε παιδική ηλικία με τα όπλα του Μακεδονομάχου πατέρα 

του. Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν πολλοί επίσημοι (υπουργοί και βουλευτές), όλοι οι φορείς και οι 

οργανώσεις της πόλης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ο νομάρχης και ο 

δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οι πρυτανικές αρχές και Μακεδονομάχοι, καθώς και απόγονοι Μακεδονομάχων.   
132Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: «Καταστατικόν του εν Θεσσαλονίκη Σωματείου ‘Οι Φίλοι του Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνος’, Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 1979.  
133 Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: «Καταστατικόν του εν Θεσσαλονίκη Σωματείου ‘Οι Φίλοι του Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνος’, Θεσσαλονίκη 17 Νοεμβρίου 1979. 
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Μουσείου. Το Σωματείο συνέχισε τη λειτουργία του με σκοπό την υποστήριξη του ΙΜΜΑ. 

Από τότε το Ίδρυμα ανέλαβε το κύριο βάρος αφενός της διατήρησης και διάδοσης της 

μνήμης των αγώνων του ελληνισμού για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ιδιαίτερα του 

Μακεδονικού Αγώνα, αφετέρου την επιστημονική μελέτη της νεότερης και σύγχρονης 

ιστορίας της Μακεδονίας.134 

 Για την προώθηση αυτών των σκοπών το Ίδρυμα σήμερα λειτουργεί με δύο βραχίονες: 

α) τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, που συγκεντρώνει, διασώζει και εκθέτει κειμήλια, 

προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφικά αρχεία σχετικά με το Μακεδονικό Αγώνα, β) το 

Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ), που έχει ως στόχο την 

επιστημονική μελέτη, παρουσίαση και διάδοση της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της 

Μακεδονίας.135 

 Στο οργανόγραμμα του Ιδρύματος διοικούσα αρχή είναι ο Πρόεδρος και το οκταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο ο Διευθυντής λαμβάνει εντολές για διεκπεραίωση. Υπό 

τον διευθυντή λειτουργεί η γραμματεία, ο φύλακας και η καθαρίστρια, αλλά και το ΚΕΜΙΤ, 

το οποίο όμως έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει εντολές και από τον Πρόεδρο και το ΔΣ, το 

οποίο και ελέγχεται από τη διοικούσα επιτροπή και τη Διευθύντρια του ΚΕΜΙΤ για 

επιστημονικά θέματα και από τον Διευθυντή για διοικητικά θέματα. 

 Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος εκλέχθηκε ο δικηγόρος Δημήτριος Ζάννας (1999-

2008), ακολούθησε ο Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ, Ιωάννης Χασιώτης (2008-

2017) και τον διαδέχθηκε ο δικηγόρος, Πρόξενος των Φιλιππίνων ε.τ. Νικόλαος 

Μαργαρόπουλος (2017-έως σήμερα). Επίτιμοι Πρόεδροι του Ιδρύματος έχουν ανακυρηχθεί ο 

Δημήτριος Ζάννας και ο Ιωάννης Χασιώτης και Επίτιμα Μέλη για την ιδιαίτερα σημαντική 

προσφορά τους οι Βιργινία Τσουδερού, Ιωάννης Μαζαράκης, Ευάγγελος Κωφός, Εμμανουήλ 

Καφάτος και Χρίστος Ζαφείρης. 

 Σε ό,τι αφορά τον εκθεσιακό χώρο, αυτός αρχικά σχεδιάστηκε από τον Ιωάννη 

Μαζαράκη-Αινιάνα.136Την έκθεση αποτελούσαν σειρά κορνιζομένων φωτογραφιών μεγάλου 

μεγέθους, με την απαραίτητη λεζάντα, μέσα από τις οποίες παρουσιάζονταν κυρίως οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις του Μακεδονικού Αγώνα. Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από 

το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η τοποθέτησή τους στον χώρο έγινε και με προσωπική 

εργασία του Ιωάννη Μαζαράκη. 

                                                           
134 Βασίλειος Νικόλτσιος (Διευθυντής του ΙΜΜΑ), προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2017. 
135http://www.imma.edu.gr/imma/museum/index.html (ημερομηνία ανάκτησης, 17 Ιουλίου 2017). 
136 Ο Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν είναι γιός του Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Μαζαράκη. Είναι Γενικός 

Γραμματέας του Συλλόγου για τη Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων και Γενικός Γραμματέας στο Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας. 

http://www.imma.edu.gr/imma/museum/index.html
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 Η μορφή αυτή του Μουσείου ανασχεδιάστηκε το 1989 από τον διάσημο σκηνογράφο 

Γιώργο Ανεμογιάννη,137 ο οποίος άλλαξε ριζικά τον τρόπο παρουσίασης της ιστορίας του 

Μακεδονικού Αγώνα, δίνοντας μία πιο ανθρώπινη διάσταση στις επιχειρήσεις. Το ισόγειο 

φιλοξενούσε φωτογραφικό υλικό σε μεγέθυνση, από την εντυπωσιακή συλλογή του 

Μουσείου, που είχε εντωμεταξύ συγκεντρωθεί,  χάρτες, ιστορικά έγγραφα, μικρά και μεγάλα 

διοράματα (έργα του Ανεμογιάννη), ποικιλία οπλισμού και στολών, καθώς και μόνο 

προσωπικά αντικείμενα Μακεδονομάχων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν τα αντικείμενα του 

Παύλου Μελά και του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη. Στον κύριο 

εκθεσιακό χώρο, το υλικό παρουσιαζόταν σε έξι αίθουσες και κάλυπτε την περίοδο 1870-

1912. 

 Στην Α΄ αίθουσα δινόταν συνοπτικά δείγματα των απελευθερωτικών αγώνων του 

ελληνισμού της Μακεδονίας, ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Στην Β΄ αίθουσα παρουσιαζόταν 

οι πρωτεργάτες του ελληνικού ξεσηκωμού κατά της δράσης των βουλγαρικών ενόπλων 

ομάδων. Η Γ΄ αίθουσα ήταν αφιερωμένη στη συστράτευση και την προσφορά των αμάχων 

στον Μακεδονικό Αγώνα. Στην Δ΄ αίθουσα υπήρχε η αναπαράσταση του γραφείου του 

Γενικού Προξένου Λάμπρου Κορομηλά. Η Ε΄ αίθουσα ήταν αφιερωμένη στον αγώνα των 

ένοπλων ελληνικών ομάδων κατά την περίοδο 1904-1908. Τέλος, η ΣΤ΄ αίθουσα ήταν 

αφιερωμένη στην απελευθέρωση της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών 

Πολέμων. Η παρουσίαση γινόταν με τη χρήση διακοπτών που φώτιζαν επιφάνειες 

απαραίτητες για την αφήγηση από τον ξεναγό. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε βάση δεδομένων 

με την τεχνική των πολυμέσων για χρήση των επισκεπτών, στην οποία είναι καταχωρημένα 

στοιχεία και τεκμήρια για 4.500 Μακεδονομάχους.138 

 Στον πρώτο όροφο, μέχρι την ανακαίνιση του 2003 εκτίθονταν αυθεντικές φορεσιές και 

φωτογραφίες Μακεδονομάχων, καθώς αξιωματικών και ιδιωτών. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν 

οι προτομές της Πηνελόπης Δέλτα και του Γρηγορίου Φαληρέα (καπετάν Ζάκα). Στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον ίδιο όροφο, υπήρχε η συλλογή μικρογραφιών οχημάτων 

του Ελληνικού Στρατού, από τη συλλογή Α. &Λ. Χαΐτογλου.139 

                                                           
137 Ο Γιώργος Ανεμογιάννης ήταν σκηνογράφος, ενδυματολόγος και διακοσμητής. Είχε παρακολουθήσει 

μαθήματα διακοσμητικής στη KunstGeverbeSchule στη Βιέννη και στη συνέχεια φοίτησε στην ειδική θεατρική 

σχολή του Max Reinhart στο Reinhardt-seminar και στη SpezialschulefürBuhnenbild του καθηγητή Rottmayer 

στο Πολυτεχνείο της Βιέννης. Ο Ανεμογιάννης σκηνογράφησε και σχεδίασε κοστούμια για περισσότερα από 

500 θεατρικά έργα, όπως και σε έργα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. 
138 Στη βάση δεδομένων ο ερευνητής μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τους 

Μακεδονομάχους που περιλαμβάνουν σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα και άλλα στοιχεία για τη δράση 

τους κατα τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (τόπος και χρόνος δράσης, ένταξη σε ανταρτικό σώμα, 

μετέπειτα αναγνώριση κ.ά.). 
139 Η συλλογή Α. & Λ. Χαΐτογλου αποτελείται από οχήματα και πυροβόλα (μινιατούρες) του ελληνικού 

στρατού, κατασκευασμένα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η μοναδική τόσο πλήρης εκτεθειμένη 
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 Στους τοίχους των κλιμακοστασίων του Μουσείου ήταν και εξακολουθούν να είναι 

ανηρτημένες οι προσωπογραφίες των σημαντικότερων Ελλήνων Μακεδονομάχων και άλλων 

αξιωματικών του ελληνικού στρατού. Τέλος, στο υπόγειο παρουσιάζονταν τέσσερα 

διοράματα σε φυσικό μέγεθος, έργα και αυτά του Ανεμογιάννη, με σκηνές από τον 

Μακεδονικό Αγώνα. Η όλη παρουσίαση συμπληρώνονταν με καλαίσθητη αφήγηση, που 

ακουγόταν από μεγάφωνα και ενημέρωνε τον επισκέπτη για κάθε ένα από τα διοράματα. 

 Το 2000, με χορηγία του Αλέξανδρου Χαΐτογλου, ανακαινίστηκε εκ θεμελίων η αίθουσα 

περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων. Το 2003,με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρου Σ. 

Νιάρχου ανακαινίστηκε όλος ο υπόλοιπος πρώτος όροφος και δημιουργήθηκε χώρος 

γραφείων, αίθουσα συνεδριάσεων για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΜΑ και αίθουσα 

λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ), για το 

οποίο θα αναφερθούν περισσότερα παρακάτω. 

 Το 2009 ξεκίνησε μια νέα εποχή, χάρη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» 

του Γ' ΚΠΣ, δράση 1.1. "Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς",στο οποίο 

εντάχθηκε το ΙΜΜΑ. Ο εκθεσιακός χώρος του Μουσείου ανακαινίστηκε και ανασχεδιάστηκε 

με βάση νέες μουσειακές αντιλήψεις και με διαδραστικές εφαρμογές. Η είσοδος του 

Μουσείου ανακατασκευάστηκε με σκοπό να χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής και χώρος 

εισαγωγικής ενημέρωσης για το Μουσείο και τον Μακεδονικό Αγώνα. Εκεί παρουσιάζεται η 

εκπαιδευτική δραστηριότητα στα χωριά και στη Θεσσαλονίκη, η αγροτική αλλά και η αστική 

τάξη της Μακεδονίας, οι μαχητές και πρωταγωνιστές της μάχης στον βάλτο των Γιαννιτσών. 

Αποτελεί δε μια μικρογραφία του Μουσείου.  

 Στις επτά αίθουσες του ισογείου προβάλλονται με σύγχρονο τρόπο οι κυριότερες φάσεις 

της ιστορίας της Μακεδονίαςτου 19ου και των αρχών του 20ου αι., καθώς και οι 

κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές εξελίξεις που επηρέασαν αποφασιστικά το 

μέλλον του ελληνισμού στην περιοχή. Η σχεδίαση έγινε με φορά κίνησης, από αριστερά προς 

τα δεξιά. 

 Στην Α΄ αίθουσα παρουσιάζονται τα ελληνικά επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία 

κατά τον 19ο αιώνα, η επανάσταση του 1821, η περίοδος του Κριμαϊκού Πολέμου (1854-

1856),  ορωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878, που οδήγησε στην άνοδο του βουλγαρικού 

εθνικισμού, και τέλος η εξέγερση του 1896 και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Όλα τα 

κείμενα του Μουσείου είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συνοδεύονται 

                                                                                                                                                                                     
συλλογή στην Ελλάδα. Μερικά από αυτά είναι μοναδικά κομμάτια. Ο αείμνηστος Αλέξανδρος Χαΐτογλου ήταν 

ο επί χρόνια δραστήριος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΜΑ, είχε αναλάβει να 

χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος των εκδόσεων του ΙΜΜΑ και αναδείχθηκε σε ευεργέτη του Ιδρύματος. 
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από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στις προθήκες παρουσιάζονται αυθεντικά όπλα των 

αγωνιστών του 1821 (καριοφύλλια, πιστόλες, σπάθες, γιαταγάνια, παλάσκες, μαχαίρια κ.ά.). 

 Εκτίθενται,επίσης, ελληνικά και οθωμανικά όπλα του πολέμου του 1897, καθώς και 

έντυπα εποχής. Σε δύο προθήκες περικλείονται δύο εξαιρετικά έργα (διοράματα) 

τουΑνεμογιάννη. Στο ένα παρουσιάζεται η πτώση των γυναικών της Νάουσας στην 

Αραπίτσα και στο άλλο η σκηνή από την εμπλοκή του Επισκόπου Κίτρους Νικολάου στην 

Επανάσταση του 1877 στο Λιτόχωρο της Κατερίνης. Στην ίδια αίθουσα έχει τοποθετηθεί 

οθόνη μεγάλων διαστάσεων, στην οποία μέσω εφαρμογής καταγράφονται οι τόποι της 

Μακεδονίας, όπου έλαβαν μέρος επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των ιστορικών περιόδων που 

παρουσιάζονται στην αίθουσα. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει περισσότερες 

πληροφορίες με τη χρήση χειροκίνητου οδηγού, αναζητώντας χάρτες, φωτογραφίες και 

προσωπικότητες που έλαβαν μέρος στις κατά καιρούς επαναστάσεις. 

 Στην Β’ ωοειδή αίθουσα παρουσιάζεται με κείμενα, φωτογραφικό υλικό και κειμήλια η 

κοινωνία της Μακεδονίας στις πόλεις και στην ύπαιθρο, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η 

μακεδονική κοινωνία ήταν μία παραδοσιακή κοινωνία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που 

προσπαθούσε να εκσυγχρονιστεί. Στην ύπαιθρο οι αγρότες βίωναν απίστευτη φτώχεια και 

αναγκάζονταν να αντιμετωπίσουν απάνθρωπες συνθήκες. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη στα χωριά των μεγάλων τσιφλικιών, εξαιτίας των μεγάλων αγροτικών χρεών και της 

έξαρσης της τοκογλυφίας. Στα ορεινά άκμαζε η κτηνοτροφία, αλλά και η ληστεία. Επίσης, 

είχε ξεκινήσει η μετανάστευση από τη Μακεδονία κυρίως προς την Αμερική. 

 Στην άλλη πλευρά της αίθουσας καταγράφεται η κατάσταση που επικρατούσε στις 

πόλεις της Μακεδονίας, όπου η ανασφάλεια της υπαίθρου οδήγησε στη συσσώρευση 

πληθυσμού, στην αστικοποίησή του και στη συνακόλουθη δημιουργία άφθονου εργατικού 

δυναμικού. Φωτογραφίες των συλλόγων, των μικροπωλητών, των επαγγελματιών και των 

πρώτων εργοστασίων δίνουν το χαρακτηριστικό χρώμα των πόλεων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας που προσπαθούσε να εκσυγχρονιστεί. 

 Στιςοκτώ προθήκες της ωοειδούς αίθουσας υπάρχουν γυναικείες παραδοσιακές φορεσιές, 

μία σπάνια στολή εποχής του Έλληνα διπλωμάτη Αινιάλη, προξένου της Ελλάδος στην 

Ελασσόνα, αγροτικά εργαλεία, γυναικεία κοσμήματα, μικρές οικιακές μηχανές και εργαλεία, 

καθώς επίσης έντυπα και φωτογραφίες εποχής. Η αίθουσα επιτυγχάνει μέσα από κείμενα και 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό να δώσει την επικρατούσα κατάσταση στις πόλεις και τα χωριά. 

Οι φωτογραφίες βοηθούν τον ξεναγό να αναλύσει τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων της 

Μακεδονίας. Στην πραγματικότητα, ο επισκέπτης προετοιμάζεται για να παρακολουθήσει 

στις επόμενες αίθουσες την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα. Κρίθηκε όμως 
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απαραίτητο, πριν από αυτό, να παρουσιαστεί το «σκηνικό» μέσα στο οποίο έλαβε χώρα ο 

Μακεδονικός Αγώνας. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ελληνικός πληθυσμός της Μακεδονίας, όπως 

απεικονίζεται στις φωτογραφίες, είναι αυτός που υποστήριξε τους ένοπλους Έλληνες 

αντάρτες, αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου τη διοικητική μέριμνα των σωμάτων και τη 

νοσηλεία των τραυματιών. 

 Η Γ΄ αίθουσα αναπαριστά το γραφείο του γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη 

Θεσσαλονίκη, που υπήρξε το επιτελικό κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα. Το στελέχωναν 

διπλωμάτες και επίλεκτοι αξιωματικοί που εργάζονταν ως «ειδικοί γραφείς». Εκτιμούσαν την 

κατάσταση, έρχονταν σε επαφή με εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, με τους 

ένοπλους αντάρτες και τις τοπικές επιτροπές του Αγώνα. Το Γενικό Προξενείο συνεργαζόταν 

με τα υπόλοιπα ελληνικά προξενεία και υποπροξενεία στη Μακεδονία και διηύθυνε τις 

επιχειρήσεις, όπως και με το Μακεδονικό Κομιτάτο του Δημήτρη Καλαποθάκη, που 

οργάνωνε τον αγώνα στην Αθήνα.Εξέχουσα προσωπικότητα υπήρξε ο Λάμπρος Κορομηλάς 

(1856-1923), ο οποίος διετέλεσε Γενικός Πρόξενος από τον Μάιο του 1904 έως το καλοκαίρι 

του 1906. Αυτός οργάνωσε μεθοδικά τον Μακεδονικό Αγώνα.140 

 Στους τοίχους υπάρχει φωτογραφία του Λάμπρου Κορομηλά στο γραφείο του, καθώς 

φωτογραφίες και των «ειδικών γραφέων», υπαλλήλων του προξενείου. Εκτίθεται, επίσης, 

πίνακας εποχής με τα ελληνικά, βουλγαρικά, σερβικά και ρουμανικά σχολεία στα βιλαέτια 

της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου και χάρτης της Μακεδονίας του 1903 στη γαλλική 

γλώσσα που παρουσιάζει τα ελληνικά, βουλγαρικά, σερβικά και ρουμανικά σχολεία και τις 

εκκλησίες στη Μακεδονία, όπου σαφώς αναδεικνύεται η ελληνική πολιτισμική και 

εκπαιδευτική υπεροχή. 

 Στην Δ΄ αίθουσα παρουσιάζεται η στελέχωση των ελληνικών ανταρτικών ομάδων. Ο 

ένοπλος Μακεδονικός Αγώνας ήταν ένας ανταρτοπόλεμος, κυρίως ανάμεσα στους Έλληνες 

και τους Βουλγάρους. Ο στρατηγικός στόχος κάθε παράταξης στις πόλεις και την ύπαιθρο 

ήταν να αναζωογονήσει το εθνικό φρόνημα των οπαδών της και να πτοήσει τους αντιπάλους 

της. Για τον λόγο αυτόν οργανώθηκαν ένοπλες ομάδες, δίκτυα διοικητικής μέριμνας και 

συλλογής πληροφοριών, τα οποία στελεχώνονταν με μέλη όλων των κοινωνικών τάξεων, στις 

πόλεις και την ύπαιθρο. 

 Ο ελληνικός αγώνας στηρίχθηκε στην πανελλήνια προθυμία πολιτών και στρατιωτικών 

να καταταγούν στα ένοπλα σώματα. Στις φωτογραφίες της αίθουσας έχουν την τιμητική τους 

                                                           
140 Π. Γ. Καραμπάτη-Π. Γ. Κολτούκη-Χ. Μανδατζής-Ι. Μιχαηλίδης-Α. Χοτζίδης (επιμ.), Οι απαρχές του 

Μακεδονικού Αγώνα (1903-1904). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, Ίδρυμα 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 203-206. 
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οι «Γραικομάνοι», ντόπιοι σλαβόφωνοι Μακεδόνες πολεμιστές, οι οποίοι με τις πράξεις και 

τις θυσίες τους ακύρωναν όλα τα βουλγαρικά επιχειρήματα για τον εθνικό χαρακτήρα της 

Μακεδονίας. Δίπλα στους «Γραικομάνους» συμπαρατάχθηκαν και πολέμησαν και οι 

βλαχόφωνοι Έλληνες σε πόλεις και κωμοπόλεις, που αντιστέκονταν στην προσπάθεια 

προσηλυτισμού από την πλευρά της Ρουμανίας. Παρουσιάζονται, επίσης, οι εθελοντές που 

έρχονταν από το ελεύθερο ελληνικό κράτος, αλλά και από περιοχές εκτός της ελλαδικής 

επικράτειας (Κρήτη, Ήπειρο, Ανατολική Ρωμυλία, Κύπρο).141 

 Στην αίθουσα υπάρχουν δύο διοράματα, έργα του Ανεμογιάννη. Στο ένα εξελίσσεται 

συμπλοκή μεταξύ Μακεδονομάχων και Κομιτατζήδων στο Πισοδέρι της Φλώρινας. Στο 

βάθος εμφανίζεταιτμήμα του οθωμανικού στρατού, έτοιμο να επέμβει. Στο δεύτερο διόραμα 

αποτυπώνεται η σκηνή της μεταφοράς οπλισμού με καΐκι από τη νότιο Ελλάδα στις εκβολές 

του Αλιάκμονα. 

 Η Ε΄ αίθουσαείναι αφιερωμένη στον ένοπλο Μακεδονικό Αγώνα στις πόλεις και τα 

χωριά, καθώς επίσης και στον ρόλο του κλήρου. Η αίθουσα αυτή διαθέτει εσωτερική 

περιστροφή και οροφή σε δύο επίπεδα για να δηλωθεί από τον μουσειολόγο η αγριότητα των 

συμπλοκών στη Μακεδονία. Κυρίαρχα κειμήλια της αίθουσας είναι τα προσωπικά 

αντικείμενα του Παύλου Μελά που συγκινούν ιδιαίτερα τους επισκέπτες. Το κιβώτιο 

εκστρατείας του, οι οικογενειακές του φωτογραφίες, η παλάσκα του, το μαχαίρι του, το 

προσκλητήριο του γάμου είναι μερικά από αυτά. Στην αίθουσα εκτίθεται, επίσης, και το 

φορείο πάνω στο οποίο μεταφέρθηκε το σώμα του Μελά από το χωριό ΣτάτιτσαΚαστοριάς. 

Στους τοίχους με κείμενα και φωτογραφικό υλικό αναλύεται διεξοδικά η πορεία, η δράση και 

ο θάνατος του ήρωα. 

 Στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν αντικείμενα και φωτογραφίες των θρησκευτικών ηγετών 

της εποχής που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στον Μακεδονικό Αγώνα. Η ποιμαντορική ράβδος 

του Γερμανού Καραβαγγέλη, τα επιμανίκιά του, η ράβδος του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’ είναι 

μερικά από αυτά. 

 Σε ειδική προθήκη εκτίθενται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την πλευρά των 

Μακεδονομάχων. Η ποικιλία και η πολυμορφία των όπλων υποδηλώνουν την αγωνία των 

Μακεδονικών οργανώσεων της Αθήνας να στείλουν στη Μακεδονία όσα όπλα μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν, προκειμένου οι ντόπιοι Έλληνες να υπερασπίσουν τα σπίτια τους και τα 

χωριά τους. Σε άλλη προθήκη παρουσιάζονται «μυστικά» όπλα του Αγώνα και τα μετάλλια 

των Μακεδονομάχων. Στους τοίχους της αίθουσας μπορεί ο επισκέπτης να πληροφορηθεί για 

                                                           
141 Βασίλης Κ. Γούναρης, Μακεδονία: η πορεία προς την ελευθερία. Επαναστατικά κινήματα-Μακεδονικός 

Αγώνας-Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 30-37. 
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τη δράση και τους πρωταγωνιστές της «Οργάνωσης Θεσσαλονίκης» που έπαιξε σημαντικό 

ρόλο στην υπεράσπιση του ελληνισμού μέσα στην πόλη, με πρωτεργάτη τον Αθανάσιο 

Σουλιώτη-Νικολαϊδη.142 

 Στην Στ’ αίθουσα τεκμηριώνεται το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα, οι Βαλκανικοί 

Πόλεμοι και η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 1908 σημειώθηκε 

η Επανάσταση των Νεοτούρκων. Ήταν ένα στρατιωτικό κίνημα που απέβλεπε, με την 

εφαρμογή του Συντάγματος και τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, στη διάσωση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον επερχόμενο διαμελισμό. Οι Νεότουρκοι επικράτησαν 

και πέτυχαν να σταματήσουν τις συμπλοκές Ελλήνων και Βουλγάρων στη Μακεδονία με 

δέλεαρ την αμνήστευση των μαχητών. Έτσι τερματίστηκε το 1908 ο Μακεδονικός Αγώνας, ο 

οποίος «διέσωσε» τον ελληνισμό της Μακεδονίας και απέτρεψε την ενσωμάτωσή του στη 

βουλγαρική πλευρά. Ωστόσο, η απελευθέρωση της Μακεδονίας θα επιτυγχάνονταν με τους 

Βαλκανικούς Πολέμους.  

 Το φθινόπωρο του 1912 η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο 

συνεργάστηκαν και κήρυξαν διαδοχικά τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο 

ελληνικός στρατός, με τη συνδρομή των Μακεδονομάχων, σύντομα προέλασε στη 

μακεδονική ενδοχώρα και απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη (26 Οκτ. 1912). Ο Β΄ Βαλκανικός 

Πόλεμος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1913 με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας 

και της Σερβίας και έληξε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (Αύγουστος 1913) που 

επικύρωσε την ελληνική κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος των μακεδονικών εδαφών, που 

αντιστοιχούσε λίγο πολύ με τον καθαυτό ιστορικό χώρο της αρχαίας Μακεδονίας. Η ιστορία 

του Α’ και Β’ Βαλκανικού Πολέμου ολοκληρώνεται με κείμενα και φωτογραφίες που 

κοσμούν τους τοίχους της συγκεκριμένης αίθουσας. Ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει 

στις προθήκες μία «μικρή» στολή επίλαρχου, μία στολή του Σουλιώτη Νικολαϊδη και μία 

στολή του Ναυάρχου Δεμέστιχα, παλιού Μακεδονομάχου. Σε άλλη προθήκη μπορεί 

παρατηρήσει ελληνικά, τουρκικά και βουλγαρικά όπλα και ξίφη, κειμήλια του Φετχί 

Μπουλέντ, του οθωμανικού πλοίου που τορπιλίστηκε από τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση, 

τα οποία ανασύρθηκαν από το βυθό του Θερμαϊκού, καθώς και τα κυάλια του ΧασάνΤαχσίν 

Πασά και το περίστροφο του γιού του Κενάν Μεσσαρέ. 

 Η Ζ΄ αίθουσα είναι αφιερωμένη στην περίοδο μετά τον Μακεδονικό Αγώνα, από τη 

λήξη των Βαλκανικών Πολέμων μέχρι σήμερα. Στον χώρο αυτό υπάρχει μία φωτιζόμενη 

μεγάλη επιφάνεια, όπου προβάλλονται σημαντικές στιγμές της Μακεδονίας. Στον ίδιο χώρο 

                                                           
142 Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαϊδης, Η Οργάνωσις της Θεσσαλονίκης. Ο Μακεδονικός Αγών. 

Απομνημονεύματα, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1993. 
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παρουσιάζονται μέσα από οθόνη τηλεόρασης όλα τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 

στη Μακεδονία, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, δηλαδή ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η 

Μικρασιατική Καταστροφή και η έλευση των προσφύγων και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 

παλιό βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας μετασχηματίστηκε σε ένα σοσιαλιστικό ομοσπονδιακό 

κράτος έξι λαϊκών Δημοκρατιών. Σε μία από αυτές, που ονομάστηκε «Λαϊκή Δημοκρατία της 

Μακεδονίας», άρχισε να δομείται ένας ιδιόμορφος σλαβομακεδονικός εθνικισμός, με 

εδαφικές βλέψεις και στην ελληνική Μακεδονία. Εντωμεταξύ, η Ελλάδα, αμέσως μετά την 

απελευθέρωσή της από τα γερμανικά στρατεύματα (1944) σταδιακά διολίσθησε σε έναν 

ακόμα πιο καταστρεπτικό Εμφύλιο Πόλεμο (1946-1949). Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, το 

Βελιγράδι βοήθησε τις κομμουνιστικές δυνάμεις του ΔΣΕ (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας), 

προσδοκώντας σε ελληνικά εδάφη. Όμως, το τέλος της αδελφοκτόνας σύρραξης ακύρωσε το 

σλαβομακεδονικό όνειρο για επέκταση στην αιγιακή Μακεδονία.Με τη διάλυση της 

ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας, το 1991, η ως τότε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας» ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος με την ονομασία «Δημοκρατία της 

Μακεδονίας». Οι «αλυτρωτικές» βλέψεις της σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας και οι 

προσπάθειες σφετερισμού ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων και συμβόλων, προκάλεσαν τις 

εύλογες αντιδράσεις των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Μακεδόνων που παρουσιάζονται στην 

οθόνη. 

 Τον Ιανουάριο του 2018 δημιουργήθηκε νέα προθήκη με σκοπό να συμπεριλάβει 

αυθεντικά κειμήλια όλων των στρατών που έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό Μέτωπο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή κειμήλια του γαλλικού, βρετανικού, ελληνικού, σερβικού, 

ρωσικού και ιταλικού στρατού από τη μια πλευρά και του βουλγαρικού και γερμανικού 

στρατού από την άλλη πλευρά. Τα κειμήλια θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό και 

κείμενα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.   

 Στο υπόγειο παρουσιάζονται τέσσερα διοράματα, έργα του Ανεμογιάννη, σε φυσικό 

μέγεθος και ένα σε μικρότερο, με σκηνές από τη ζωή και τις μάχες κατά τον Μακεδονικό 

Αγώνα. Στο πρώτο διόραμα εικονίζεται η είσοδος ενός Οθωμανού χωροφύλακα σε ένα 

ελληνικό σχολείο την ώρα του μαθήματος, ενώ ένας αντάρτης σπεύδει να κρυφτεί σε μία 

κρύπτη. Στο επόμενο διόραμα παρουσιάζεται μάχη μεταξύ Μακεδονομάχων και 

Κομιτατζήδων μέσα στη λίμνη των Γιαννιτσών, ανάμεσα στα καλάμια και τα ραγάζια. Στο 

τρίτο διόραμα αποτυπώνεται η προσπάθεια μέσα σε εκκλησία ενός πιστού στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο ιερέα να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, την ώρα που στην πλατεία του χωριού 

«Πατριαρχικοί» και «Εξαρχικοί» συγκρούονται για την κατοχή της – μοναδικής– εκκλησίας 

του χωριού και του ελληνικού σχολείου. Στο τελευταίο διόραμα παρουσιάζεται η άφιξη ενός 
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καλοντυμένου Έλληνα κατασκόπου-πράκτορα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Φλώρινας με 

την ιδιότητα του εμπόρου. Τον παραλαμβάνει ένας αγωγιάτης, ο οποίος είναι στην 

πραγματικότητα ο σύνδεσμός του με την ελληνική οργάνωση της περιοχής. Το μικρό 

διόραμα είναι αφιερωμένο σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το Ελληνικό Προξενείο: 

στη δολοφονία δίπλα στο Προξενείο, του διερμηνέα του Ελληνικού Προξενείου Θεοδώρου 

Ασκητή από Βούλγαρο εκτελεστή.143 Δίπλα διακρίνεται μέρος της καρυδιάς από την οποία 

απαγχονίστηκε ο καπετάν Άγρας. 

 Στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και εκθέσεων, που σήμερα φέρει 

το όνομα του ευεργέτη του Μουσείου Αλέξανδρου Χαΐτογλου, φιλοξενούνται οι περιοδικές 

εκθέσεις του Μουσείου, οι ενημερωτικές-εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις, τα εικαστικά 

εργαστήρια για παιδιά και οι προβολές ταινιών. Προβάλλονται οι ταινίες:  «Ο Μακεδονικός 

Αγώνας» (στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα), η εκπαιδευτική 

οπτικοακουστική παραγωγή «Πορεία στη Μακεδονία με τον Παύλο Μελά» και η 

δεκαπεντάλεπτη προβολή με τίτλο «Θεσσαλονίκη», η οποία αποτελεί μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας πόλης». 

 Στον διάδρομο του πρώτου ορόφου, σε δέκα προθήκες, εκτίθενται κειμήλια των στρατών 

που έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους και κειμήλια του Μακεδονικού Αγώνα από 

τη συλλογή του διευθυντή του ΙΜΜΑ Βασιλείου Νικόλτσιου. 

 

3.Το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ)144 

 

 Το 1986 το Δ.Σ. του Σωματείου αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Έρευνας προκειμένου 

να ενθαρυνθεί η έρευνα για την ιστορία της Μακεδονίας και η μελέτη του Μακεδονικού 

Αγώνα. Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία που δεν ήταν συνηθισμένη αναφορικά με τους 

στόχους ενός δημόσιου μουσείου αλλά ανταποκρινόταν στην ανάγκη προώθησης της έρευνας 

και ανάδειξης των πηγών για τη Μακεδονία. Το 1988 προσελήφθη ο ιστορικός Βασίλειος 

Γούναρης και μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ του Ιδρύματος το Κέντρο Έρευνας 

μετονομάστηκε σε Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ), με 

                                                           
143 Νικόλαος Μέρτζος, «Ο Μεγάλος Αγώνας: η δολοφονία του Θεόδωρου Ασκητή», Μακεδονική Ζωή, 91 

(Δεκέμβριος 1973), 53-54. 
144 Οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω για τις αρχειακές συλλογές που απόκεινται στο ΚΕΜΙΤ, καθώς 

και για τη βιβλιοθήκη και τις δράσεις του έχουν αντληθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους από τον κατάλογο των 

δραστηριοτήτων, των εκθέσεων φωτογραφίας, βιβλίων και τεκμηρίων, των εκδόσεων, του αρχειακού υλικού και 

των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που συνοδεύει τα Ημερολόγια που το ΙΜΜΑ εκδίδει κάθε χρόνο. 



 63 

πρώτο επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Χαράλαμπο 

Παπαστάθη.145 

 Το ΚΕΜΙΤ διατηρεί εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και ηλεκτρονική βάση, συλλέγει και 

επεξεργάζεται αρχειακό υλικό, δημοσιεύει μονογραφίες και μελέτες, οργανώνει σεμινάρια 

και συνέδρια, παρέχει πληροφορίες και φωτοτυπημένα έγγραφα και προωθεί τους 

ακαδημαϊκούς στόχους του Ιδρύματος με όλα τα δυνατά μέσα.  

 Αντιμετωπίζοντας το πάγιο πρόβλημα της έλλειψης αρχειακού υλικού στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, κατά την πενταετία 1988-1993, το ΚΕΜΙΤ προμηθεύτηκε σειρές 

φωτογραφημένων εγγράφων συνολικής αξίας 4.000.000 δρχ., προερχόμενες από τα ιστορικά 

αρχεία των υπουργείων Εξωτερικών διαφόρων χωρών και από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές 

συλλογές των Αθηνών. Το υλικό αυτό τίθεται στη διάθεση των ερευνητών, κατόπιν αιτήσεως. 

 Αναλυτικότερα, το ΚΕΜΙΤ έχει συγκεντρώσει ένα τεράστιο αριθμό αρχειακού υλικού 

που αφορά την περίοδο 1800-1912. Το υλικό αποτελείται από ιδιωτικά αρχεία και αντίγραφα 

διπλωματικής αλληλογραφίας από το Ελληνικό, το Βρετανικό, το Αμερικανικό και το 

Αυστροουγγρικό Προξενείο στη Μακεδονία, όπως θα παρουσιαστούν εκτενέστερα στη 

συνέχεια. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση του ΚΕΜΙΤ και είναι 

διαθέσιμα στους ερευνητές. Επιπρόσθετα, το αρχείο περιέχει ιδιωτικά έγγραφα και 

προσωπικά αρχεία Μακεδονομάχων και άλλες παρόμοιες συλλογές, καθώς επίσης και μία 

πλήρως τεκμηριωμένη συλλογή 5.000 φωτογραφιών. 

Η ηλεκτρονική βάση του ΚΕΜΙΤ περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την τοπική 

ιστορία της Μακεδονίας, με σύντομη χρονολογική παρουσίαση της ιστορικής ταυτότητας 

2.500 κοινοτήτων, με βάση το αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφία, δημογραφικά στοιχεία 

για την περίοδο 1900-1981 και πλήρη εκλογικά στοιχεία-αποτελέσματα για την περίοδο 

1928-1985. Περιέχει επίσης βιογραφικές πληροφορίες για χιλιάδες πρόσωπα που συνδέθηκαν 

με τον Μακεδονικό Αγώνα ή το Μακεδονικό Ζήτημα γενικότερα, κατάλογο χιλιάδων 

θανόντων κατά τις συγκρούσεις της περιόδου 1903-1908, καθώς και πληροφορίες για τους 

μετανάστες από τη Μακεδονία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1950-1974), την φροντίδα 

των οποίων ανέλαβε η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης.146 Εκατοντάδες ερευνητές έχουν 

εξυπηρετηθεί από το ΚΕΜΙΤ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, το ΚΕΜΙΤ 

                                                           
145 Βασίλης Γούναρης, προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2017. 
146 Η βάση περιλαμβάνει επίσης τις προσωπικές καρτέλες με τα στοιχεία, τον τόπο αναχώρησης και τον 

προορισμό όλων των μεταπολεμικών (1950-1974) μεταναστών από τη Μακεδονία, που διακινήθηκαν μέσω του 

Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (το αρχείο του οποίου επίσης έχει φωτογραφηθεί). Έχουν καταχωρηθεί 

67.000 καρτέλες. 
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προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στους φοιτητές των δύο Πανεπιστημίων της 

πόλης.147 

 Η θεμελιώδης προτεραιότητα του Μουσείου είναι να εξυπηρετεί τους επισκέπτες και 

τους ερευνητές. Η βιβλιοθήκη και τα αρχεία είναι διαθέσιμα στο κοινό καθημερινά, αλλά το 

ερευνητικό κέντρο απαιτεί αίτηση έρευνας, όπως και για την αντιγραφή φωτογραφιών και 

αρχειακού υλικού. Στην ηλεκτρονική βάση υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον 

Μακεδονικό Αγώνα, την περιοχή που καλύπτει και τους ανθρώπους που συμμετείχαν σ’ 

αυτόν.  

 Το ΚΕΜΙΤ τελεί υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκής επιτροπής, που ονομάζεται 

Επιστημονική Επιτροπή ΚΕΜΙΤ, και σήμερα αποτελείται από τους: Ιωάννη Χασιώτη, 

Ομότιμο Καθηγητή ΑΠΘ, Βασίλειο Γούναρη, Καθηγητή ΑΠΘ, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ, Βλάση Βλασίδη, Επίκουρο Καθηγητή ΠΑΜΑΚ, Ελευθερία 

Μαντά, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ και Σταυρούλα Μαυρογένη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

ΠΑΜΑΚ, διευθύντρια του ΚΕΜΙΤ. 

 Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της βιβλιογραφίας περιλαμβάνει σήμερα 6.500 τίτλους 

μελετών για τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας και πλήρεις σειρές περιοδικών.148Η 

βιβλιογραφία αντλήθηκε από τη συστηματική καταγραφή τίτλων όχι μόνο από τις 

βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης, αλλά και από τη βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου, την 

Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, τη βιβλιοθήκη Bodleian της Οξφόρδης και τη Βιβλιοθήκη 

του Κογκρέσου των Η.Π.Α.. Αποδελτιώθηκαν ακόμη τα διαθέσιμα ελληνικά περιοδικά και 

πολλά βαλκανικά και ευρωπαϊκά. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε έμμεσα και η διαθέσιμη 

βιβλιογραφία. Σκοπός της βάσης, η οποία ενημερώνεται διαρκώς, είναι να διευκολύνει τους 

μελετητές, προσφέροντας λεπτομερή βιβλιογραφία κατά θέμα, κατά τόπο κ.τ.λ.149 

 Το ΚΕΜΙΤ δεν διατηρεί μόνο ελληνικά αρχεία, αλλά έχει αρχειακές σειρές κατόπιν 

αγοράς από αρχεία του εξωτερικού. Αναλυτικά διαθέτει τις εξής μικροφωτογραφημμένες 

αρχειακές ενότητες από: α) Τα Εθνικά Αρχεία των Η.Π.Α., τα οποία περιέχουν την 

Αλληλογραφία του Αμερικανικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1870-1912, β) 

Το Αρχείο του Γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών από την περίοδο1871-1895 και 1896-1910, 

γ) Το Δημόσιο Αρχείο της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο περιέχει την Αλληλογραφία του 

                                                           
147 Αναλυτικότερα για τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων βλέπε Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (έκδ.), 

Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 2 (Ιούνιος 2016), 32. Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στη 

μνήμη του Αλέξανδρου Χαϊτογλου.  

148 Τα περιοδικά αυτά είναι: Μακεδονικά, Ελληνικά, Balkan Studies, Μακεδονική Ζωή, Αριστοτέλης, Ηπειρωτική 

Εστία, Χρονικά της Χαλκιδικής, Ελιμειακά, Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Μακεδονικός Αγών, 

MacedonianReview, αλλά και φύλλα των βουλγαρικών εφημερίδων NarodnaVolja, Otechestvo (1909). 
149 Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (έκδ.), Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 2 (Ιούνιος 

2016), 32. 
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Βρετανικού Προξενείου Θεσσαλονίκης την περίοδο 1879-1911, δ) Το Αρχείο του 

Αυστροουγγρικού υπουργείου Εξωτερικών από το Προξενείο στο Μοναστήρι (1875-1915), 

από το Προξενείο της Θεσσαλονίκης (1876-1915), από το Προξενείο της Αδριανούπολης 

(1873-1917), από πράκτορες στη Μακεδονία (1904-1909), από το Προξενείο στη Τουρκία 

(1902-1909) και από το Προξενείο στη Ρωσία (1896-1912), ε) Το Αρχείο του υπουργείου 

Εξωτερικών της Ρωσίας, με την Αλληλογραφία της Πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης και 

των Προξενείων της Μακεδονίας (1903-1917). 

 Επίσης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους παραχωρήθηκε συλλογή από έγγραφα της 

εποχής του Μακεδονικού Αγώνα. Επιπρόσθετα, στο ΚΕΜΙΤ είναι διαθέσιμο στους ερευνητές 

το Αρχείο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για την Αλληλογραφία των 

Προξενείων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου την περίοδο 1900-1910. Από τα σημαντικότερα 

αποκτήματα από το υπουργείο Εξωτερικών είναι η μεγάλη συλλογή εγγράφων σε αντίγραφα 

που συγκροτήθηκε από τον Ευάγγελο Κωφό και είναι καταλογραφημένη ως «Αρχείο 

Κωφού». Έως τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί 48 φάκελοι που αποτελούν σημαντική πηγή για την 

ελληνική εξωτερική πολιτική στο Μακεδονικό κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.150 

Επιπλέον, υπάρχει το Αρχείο του Στρατηγού Παν. Δαγκλή, το οποίο περιλαμβάνει την 

Αλληλογραφία της περιόδου 1908-1909 με Μακεδονομάχους στρατιωτικούς και τις 

προσπάθειες που έκαναν για την αναδιοργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα. Το Αρχείο αυτό 

παραχωρήθηκε από το Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Ο Κώδικας του 

Μητροπολίτου Κασσανδρείας Ειρηναίου. Πρόκειται για δύο πρωτότυπους τόμους με την 

αλληλογραφία της Ιεράς Μονής Κασσανδρείας την περίοδο 1907-1925. 

 Το Μουσείο πήρε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού το 

Αρχείο του Μακεδονικού Αγώνα, το οποίο περιέχει εκθέσεις Μακεδονομάχων Αξιωματικών. 

Στο Αρχείο του ΚΕΜΙΤ υπάρχουν επίσης τα δελτία της ελληνόφωνης εκπομπής Radio 

Biljana των Σκοπίων. Επιπρόσθετα, το Αρχείο του περιοδικού Μακεδονική 

Ζωήπαραχωρήθηκε από τον Νικόλαο Μέρτζο στο Μουσείο και περιέχει κυρίως 

Αλληλογραφία, αλλά και τη διαχείριση του περιοδικού. 

 Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα ιδιωτικά έγγραφα των οπλαρχηγών του Μακεδονικού 

Αγώνα, είτε αυτοί κατάγονταν από τη Μακεδονία είτε από άλλες περιοχές της Ελλάδας και 

παρουσιάζουν τα γεγονότα του ένοπλου αγώνα: α) Το Αρχείο του Μάλλιου είναι το 

χειρόγραφο ημερολόγιο του σώματός του από την 1η Απριλίου μέχρι την 23η Μαΐου 1905, β) 

                                                           
150 Αναλυτικότερα για το Αρχείο Κωφού βλέπε Αναστασία Ι. Μητσοπούλου, «Περιήγηση στα Αρχεία του 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα: Το Αρχείο Κωφού», Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 4 

(Ιούνιος 2017), 5-15. 
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Το Αρχείο του Ευθύμιου Καούδη, το οποίο περιλαμβάνει τα Απομνημονεύματά του, που είχε 

παραδώσει ο ίδιος στον Ν. Βασιλακάκη (πρώτο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου) και, γ) 

ένα ακόμη Αρχείο του Ευθ. Καούδη που παραχώρησε ο Ν. Μέρτζος στο Μουσείο, δ) Το 

Αρχείο του Λίτινα, το οποίο περιλαμβάνει ιδιόχειρες σημειώσεις του και προσωπικά του 

αντικείμενα. 

 Επιπλέον, στο ΚΕΜΙΤ απόκειται το Αρχείο της Αγγελικής Μεταλλινού Τσιώμου, η 

οποία ήταν η πρώτη γυναίκα Μακεδονομάχος και έγραψε ιστορικά, γλωσσολογικά και 

λαογραφικά έργα. Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης και το Αρχείο του Μαζαράκη. Αυτό 

περιέχει το Ημερολόγιο του που παρουσιάζει την πορεία του προς τη Μακεδονία από τον 

Απρίλιο του 1905 μέχρι τον Αύγουστο του 1905. Επιπρόσθετα, υπάρχει επιστολή προς τον 

Εξαδάκτυλο που διηγείται τα γεγονότα την περίοδο 20-30/11/1904. Επιπλέον, στο ίδιο 

Αρχείο υπάρχουν τα έργα Σκέψεις περί οργανώσεως άμυνας εν Μακεδονία, Το Ημερολόγιον 

του Πολέμου 1897 και Επιστολές με Μακεδονομάχους και αξιωματικούς. Ακόμα, 

περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφα επιστολών από το Κέντρο Θεσσαλονίκης, επιστολές που 

περιγράφουν μάχες και επιστολές προσκόπων της περιόδου 1912-1913. 

 Εξίσου, ενδιαφέρον είναι και το φωτοτυπημένο Αρχείο Βάρδα από τα ΓΑΚ Αθηνών. 

Πρόκειται για κρυπτογραφημένες σημειώσεις και το Ημερολόγιό του την περίοδο από 1 

Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 1905. Το Αρχείο του Σωτήριου Μίσιου περιλαμβάνει τις 

ιδιόχειρες σημειώσεις του, επιστολές και το πιστοποιητικό της συμμετοχής του στον 

Μακεδονικό Αγώνα. Το προσωπικό Αρχείο της Ναταλίας Ιωαννίδη (εγγονής εκ μητρός του 

Παύλου Μελά) παραχωρήθηκε από την ίδια στο Μουσείο. Πρόκειται για φωτογραφίες των 

οικογενειών Μελά και Δραγούμη, καθώς επίσης και η Αλληλογραφία του Παύλου Μελά με 

Μακεδονομάχους, αξιωματικούς, αλλά και με τη γυναίκα του Ναταλία Μελά. 

 Το Αρχείο του Χ. Δρύσταρηπεριλαμβάνει τα δακτυλογραφημένα απομνημονεύματά του, 

καθώς επίσης υπάρχει και τη βιογραφία του Παναγιώτη Παππά Ναούμ, υπό του ιδίου 

συνταχθείσα. Παρόμοιο είναι και το Αρχείο του Μακεδονομάχου Γκαίτε Τζοβαρόπουλου, 

όπου περιέχει σημειώσεις του, το ημερολόγιό του, το δίπλωμά του και φωτογραφικό υλικό. 

Επιπρόσθετα, το ΚΕΜΙΤ διαθέτει και το Αρχείο του Χρυσόστομου Καλαφάτη, Μητροπολίτη 

Δράμας, το οποίο περιέχει φωτοτυπημένη την Αλληλογραφία του για την περίοδο 1902-1909. 

 Στο ΚΕΜΙΤ δεν υπάρχουν αρχεία μόνο από την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα και 

της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το Αρχείο της Γενικής Διοίκησης Κοζάνης και Φλώρινας 

περιέχει στοιχεία για το Ρουμανικό Ζήτημα τη δεκαετία του 1930, για τη μετανάστευση των 

Βουλγάρων το 1920 και για την Κοινωνική Πρόνοια το 1945. Επιπλέον, υπάρχει το Αρχείο 

του Ζαχαριάδη για την περίοδο 1950-1952, όπως και το Αρχείο του Αθανάσιου Σουλιώτη 
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από την περίοδο που ήταν Νομάρχης Φλώρινας (1934-1937). Πρόκειται για υπηρεσιακά 

έγγραφα, για επιστολές προς τον Νομάρχη, καθώς επίσης για εκθέσεις του Νομάρχη προς τον 

υπουργό Εσωτερικών ή τον Τεχνικό Διοικητή Μακεδονίας. 

 Το ΚΕΜΙΤ, παράλληλα με τις άλλες δράσεις του, προχώρησε τον Ιανουάριο του 2016 

στην έκδοση του πρώτου τεύχους του εξαμηνιαίου επιστημονικού δελτίου. Τα Τετράδια 

Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού είναι εξαμηνιαία επιστημονική περιοδική έκδοση του 

Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα και δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες που αναφέρονται στην ιστορία, την 

παιδεία, την τέχνη και τον πολιτισμό της Μακεδονίας. Σκοπός είναι η προβολή ευρύτερων 

κεφαλαίων της ιστορίας και του πολιτισμού της νεότερης και σύγχρονης Μακεδονίας, κατά 

κανόνα εκείνων που συνδέονται με το έργο του Ιδρύματος. Οι δημοσιευμένες μελέτες δεν 

αναφέρονται μόνο στον ιστορικό χώρο της Μακεδονίας, αλλά στο ευρύτερο ιστορικό και 

κοινωνικό τοπίο και συνδέουν το τοπικό και το περιφερειακό με το εθνικό. 

 Μία από τις επιστημονικές δραστηριότητες προβολής του ΙΜΜΑ είναι η ετήσια έκδοση 

του Ημερολογίου. Η θεματολογία του δεν κινείται αποκλειστικά γύρω από τον Μακεδονικό 

Αγώνα, αλλά παρουσιάζει σημαντικές στιγμές, προσωπικότητες καθώς επίσης και 

στιγμιότυπα από τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Μακεδονίας, που σημάδεψαν 

ανεξίτηλα τη μετέπειτα πορεία του ελληνισμού. Η εικονογράφηση των εκδόσεων αντλείται 

κυρίως από το πλούσιο υλικό που υπάρχει στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, αλλά και από 

ιδιωτικές συλλογές, όπως είναι αυτές του Α. και Λ. Χαϊτογλου, Β. Νικόλτσιου, Α. 

Παπαϊωάννου και Ι. Μέγα. 

 

4. Οι περιοδικές εκθέσεις του ΙΜΜΑ 

 

 Το ΙΜΜΑ από το 1983 ξεκίνησε τη δημιουργία περιοδικών εκθέσεων, βιβλίων και 

τεκμηρίων, με σκοπό να «εξάγει» την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα και εκτός των τειχών 

του Μουσείου, οργανώνοντας έκθεση φωτογραφίας στο Παμμακεδονικό Συνέδριο του 

Τορόντο. Την επόμενη χρονιά η έκθεση παρουσιάστηκε στα Δημήτρια της Μελβούρνης της 

Αυστραλίας και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Έκτοτε: α) Το 1990 οργανώθηκε έκθεση 

ιστορικών φωτογραφιών στα Δημήτρια Θεσσαλονίκης που την επόμενη χρονιά 

παρουσιάστηκε στα Δημήτρια Μελβούρνης της Αυστραλίας, στο ΑΠΘ και στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, β) Την ίδια χρονιά οργανώθηκε έκθεση 

στο Μουσείο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη συνδρομή του Ε.Λ.Ι.Α., γ) Το 1992 

παρουσιάστηκε στο ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής έκθεση ιστορικών φωτογραφιών, 
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δ) Την επόμενη χρονιά οργανώθηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα έκθεση κειμηλίων 

για τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, ε) Το 1994 στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου έκθεση 

μνήμης για τον Παύλο Μελά, στ) Το 1996 ανάλογη έκθεση οργανώθηκε με τίτλο «Η 

Μακεδονία με την πένα της Πηνελόπης Δέλτα», ζ) Το επόμενο έτος στο Μουσείο έκθεση με 

τίτλο «Βαλκνανικοί Πόλεμοι, μνήμες», η) Το 1998 έκθεση φωτογραφιών και κειμηλιών με 

τίτλο «Στη Μακεδονία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου» (συλλογή Βασιλείου Νικόλτσιου), θ) 

Το 2000 έκθεση φωτογραφιών και κειμηλίων με τίτλο «Άρωμα Ιστορίας. Ενός αιώνα 

μνήμες...» (συλλογή Βασιλείου Νικόλτσιου), ι) Την επόμενη χρονιά στο Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα έκθεση φωτογραφιών με τίτλο «Στη Μακεδονία του 1908» (συλλογή 

Άγγελου Παπαϊωάννου).  

 Από το 2003 το Μουσείο ξεκίνησε την οργάνωση σειράς κινητών περιοδικών εκθέσεων 

που πρωτοπαρουσιάζονταν στο Μουσείο και στη συνέχεια περιόδευαν σε άλλες πόλεις. Στη 

συνέχεια παρατίθενται χρονολογικά οι εκθέσεις του Μουσείου:  

-2003Μακεδονομάχοι: Πρόσκοποι-Ανιχνευτές του Ελληνικού Στρατού στους Βαλκανικούς 

Πολέμους, 1912-1913. Παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 

-2004 Στη Μακεδονία του Μακεδονικού Αγώνα (σε συνεργασία με τοΛαογραφικό Μουσείο 

Λητής). Παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 

 -Έκθεση έργων παιδικής ζωγραφικής με θέμα το Μακεδονικό Αγώνα στο Πολεμικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

 -Οι Χάρτες του Μακεδονικού Ζητήματος (σε συνεργασία με τηνΕθνική Χαρτοθήκη και 

τον Δήμο Θεσσαλονίκης): Παρουσιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. 

            -Ο Μακεδονικός Αγώνας με τα Μάτια των Παιδιών: Παρουσιάστηκε στο Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα. 

-Η Δυτική Μακεδονία στις αρχές του 20ού αι. (σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας): 

Παρουσιάστηκε στο Μουσείο Φωτογραφίας. 

 -Η Συμβολή των Σιδηροδρόμων στο Μακεδονικό Αγώνα: Παρουσιάστηκε σε 

σιδηροδρομικό βαγόνι στην Α΄Προβλήτα του λιμένος Θεσσαλονίκης. 

 -Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908: Παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα. 

-2005 Στη Μακεδονία του Μακεδονικού Αγώνα:Παρουσιάστηκε σε Ξάνθη, Σέρρες, 

Γιαννιτσά, Αθήνα. 

-Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908: Παρουσιάστηκε σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, 

Τορόντο, Βρυξέλλες. 

 -Ο Μακεδονικός Αγώνας με τα Μάτια των Παιδιών: Παρουσιάστηκε στα Γιαννιτσά. 
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-2006 Παρουσίαση των εκδόσεων των δύο τελευταίων χρόνων του ΙΜΜΑ στο Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα. 

 -Μια βαλίτσα ταξιδεύει! Ο Μακεδονικός Αγώνας στα εκπαιδευτικά προγράμματα: 

Έκθεση παιδικών κατασκευών, πλαισιωμένη από εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεατρική  

παράσταση. Παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.  

-Οι Νέοι και τα Μουσεία: Έκθεση φωτογραφίας στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 

-Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908: Η έκθεση φιλοξενήθηκε στη Μελβούρνη από 

8/11-8/12/2006, με τη συνεργασία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και 

της Ένωσης  Θεσσαλονικέων Μελβούρνης. 

-Ο Μακεδονικός Αγώνας υπόθεση όλων των Ελλήνων: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε 

στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης στις 11/10/2006 και παρουσίασε την προσφορά των μη 

Μακεδόνων στον Μακεδονικό Αγώνα.Η έκθεση μεταφέρθηκε στη συνέχεια 

για ένα εξάμηνο στο Στρατιωτικό Μουσείο της Καλαμάτας. 

-Η κοινωνική και οικογενειακή ζωή στα Βλαχοχώρια της Μακεδονίας στις αρχές του 

20ού αιώνα: Η έκθεση, το φωτογραφικό υλικό της οποίας προέρχεται από τη 

συλλογή του Αστέριου Κουκούδη, παρουσιάστηκε αρχικά τον Μάιο 2006 στο 

Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας και Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών που 

διοργάνωσε ο Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσ/νίκης «Ο Γεωργάκης Ολύμπιος» και 

περιόδευσε: α) στη Νομαρχία Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2006 στο 23ο 

Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων, β) στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο 

Βλάχων Αρχαγγέλου, Ν. Πέλλας στις 22-23 Ιουλίου 2006, γ) στην Κοινότητα 

Νυμφαίου, στη Νίκειο Σχολή, 11-20 Αυγούστου 2006 και στις 10 Νοεμβρίου 

2006 εκτέθηκε στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπου πλαισιώθηκε από 

σπάνια λαογραφικά κειμήλια της συλλογής του κ. Χρήστου Μπρούφα. Στη 

συνέχεια φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας από 21/2 έως 

4/3/2007, στο Σύλλογο Βλάχων Ν. Σερρών «Ο Γεωργάκης Ολύμπιος» από 3 

έως 7 Μαΐου 2007, στον σύλλογο Βλάχων Θέρμης Τριαδίου «Ο Άγιος 

Νικόλαος» από 19/6 έως 5/7/2007. 

-2008 Η κοινωνική και οικογενειακή ζωή στα Βλαχοχώρια της Μακεδονίας στις αρχές 

του 20ού αιώνα. Η έκθεση, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Κατερίνης από 11 έως 18 Μαΐου 2008 και στο Πνευματικό Κέντρο Ηράκλειας 

Σερρών από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2008.  
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-Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην Ακαδημία 

Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης στην Ξάνθη από 21/9 έως 31/10/2008. 

-Ο Μακεδονικός Αγώνας υπόθεση όλων των Ελλήνων. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην 

Ακαδημία Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης στην Ξάνθη από 21/9 έως 

31/10/2008 και στην Εταιρία Φωκικών Μελετών στην Άμφισσα Φωκίδας από 

11/11 έως 19/11/2008. 

-2009 Εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου μετά την ανακαίνιση του 

εκθεσιακού χώρου. 

-Ένα κτίριο χιλιάδες ιστορίες… Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα από 2 Δεκεμβρίου 2009 έως 10 Ιουνίου 2010. 

-2010 Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στον Δήμο 

Δράμας τον Ιούνιο του 2010, στο πλαίσιο των «Ελευθερίων 2010» και στο 

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με τη συνεργασία του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού από 12 έως 17 Οκτωβρίου 2010. 

-Ο Μακεδονικός Αγώνας υπόθεση όλων των Ελλήνων. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο 

περίπτερο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης από 10 έως 20 Σεπτεμβρίου 2010. 

-Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα 

εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα από 25 Ιουνίου έως 5 

Οκτωβρίου 2010.     

-Κοινωνία, οικονομία και αρχιτεκτονική στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη). 

Έκθεση φωτογραφίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας της Ισπανίας, 

που πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της 

Γρανάδας. 

-Γερμανός Καραβαγγέλης: Ο Αντάρτης Μητροπολίτης. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην 

αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα από 10 Οκτωβρίου 

2010 έως 30 Ιουνίου 2011. 

-2011 Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Στρατιωτικό 

Μουσείο Κομοτηνής τον Μάιο του 2011 και στο Βογατσικό Καστοριάς τον 

Ιούλιο του 2011. 

-Ο Μακεδονικός Αγώνας υπόθεση όλων των Ελλήνων. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο 

πολιτιστικό σύλλογο της Κοινότητας Καρυδιάς, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

μνήμης προς τιμή των Εθνομαρτύρων  Άγρα και Μίγκα. 



 71 

-Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο 

Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 

Νοεμβρίου 2011. 

-Γερμανός Καραβαγγέλης: Ο Αντάρτης Μητροπολίτης. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην 

Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς τον  Οκτώβριο του 2011.  

-Έκθεση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Θωρηκτού Γ. ΑΒΕΡΩΦ. Η 

φωτογραφική έκθεση διοργανώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και 

φιλοξενήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα. 

-Οι Μακεδονομάχοι «Πρόσκοποι» στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13. 

Φωτογραφική έκθεση που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών 

εκδηλώσεων του ΜΜΑ. 

-2012 Πρόσκοποι-Ανιχνευτές του Ελληνικού Στρατού στους Βαλκανικούς Πολέμους, 

1912-1913. Η έκθεση πλαισιώθηκε από κειμήλια των συλλογών, των 

Βασιλείου Νικόλτσιου, Βασιλείου Πάππα και Α. & Λ. Χαΐτογλου, και 

φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

από 12 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2012.   

-Ο Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στη Λέσχη 

Αξιωματικών Φρουράς Ελευθερούπολης Καβάλας τον Σεπτέμβριου του 2012. 

-Η βρετανική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη μακεδονική ενδοχώρα. Η έκθεση 

πλαισιώθηκε από κειμήλια των συλλογών, των κ.κ. Γιώργου Θωμαρέη, 

Γιώργου Κωνσταντινίδη, Ιωάννη Μέγα, Βασιλείου Νικόλτσιου και Άγγελου 

Παπαϊωάννου, και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα από 5 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012. Η έκθεση 

τελούσε υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού 

Συμβουλίου. 

-Έκθεση κειμηλίων απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Μακεδονίας Θράκης. Η έκθεση εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, στις 26 Οκτωβρίου 2012 και διήρκησε έως 

31 Ιανουαρίου 2013. Η έκθεση φιλοξενήθηκε εντός του ιστορικού κτιρίου του 

Διοικητηρίου, όπου και υπεγράφη η Συνθήκη Παράδοσης της 

Θεσσαλονίκης.Η έκθεση πλαισιώθηκε από κειμήλια των Ελευθέριου 

Βενιζέλου, Αρχιστράτηγου Κωνσταντίνου, Ιωάννη Μεταξά, Νικολάου Βότση, 



 72 

Βασιλέως Γεωργίου A’, Στρατηγού Καλλάρη, Στρατηγού Σωτήλη, 

Ταγματάρχη Βελισσαρίου, Συνταγματάρχη Παπακυριαζή, κ.ά. 

-2013 «Κειμήλια Απελευθέρωσης Μακεδονίας»: Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13 

συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δύο κινητές 

Περιοδικές εκθέσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας.151 

 

-2014 Έτσι πολεμήσαμε το ’40.Συνδιοργάνωση έκθεσης με το ΥπουργείοΜακεδονίας και 

Θράκης, όπου και φιλοξενήθηκε η έκθεση από 27 Οκτωβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014. 

- Η Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία. Συνδιοργάνωση της έκθεσης με το 

Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, όπου και φιλοξενήθηκε η έκθεση από 24 

Μαρτίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014. 

-H προσφορά των Κυπρίων στους Αγώνες του Έθνους από την Επανάσταση του ΄21 

στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνδιοργάνωση της έκθεσης με το Υπουργείο 

Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Μακεδονίας και 

Θράκης. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία από 31 Ιανουαρίου 2014 έως 

7 Φεβρουαρίου 2014 και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από 1 έως 30 

Απριλίου 2014. Η έκθεση φιλοξενήθηκε επίσης στο Στρατιωτικό Μουσείο  

Καλαμάτας από 25 Ιουλίου έως 25 Σεπτεμβρίου, 2014. 

-Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη από τον Διαφωτισμό στον 20ό αιώνα. Η έκθεση  

συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και φιλοξενήθηκε 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από 7 έως 14 Απριλίου 2014 και  

στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2014.  

-Έκθεση ψηφιδωτών της Βαρβάρας Γκέκα-Πασαλλίδου, που φιλοξενήθηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. 

-2015 Η βρετανική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη μακεδονική ενδοχώρα. Η 

έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού 

Αγώνα από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

                                                           
151Οι εκθέσεις περιόδευσαν: Έδεσσα (16-27.02.2013), Νάουσα (02-13.03.2013), Σίνδο (10-15.03.2013), 

Κατερίνη (16-27.03.2013), Χαλκηδόνα (24-30.03.2013), Γρεβενά (30.03-10.04.2013), Λαγκαδά (31.03-

06.04.2013), Ωραιόκαστρο (07-12.04.2013), Φλώρινα (13-24.04.2013), Χαλάστρα (14-20.04.2013),  Θέρμη (21-

26.04.2013), Γιαννιτσά (27.04-17.05.2013), Ζαγκλιβέρι (28.04-06.05.2013), Άγιο Αθανάσιο (07-10.05.2013), 

Μηχανιώνα (12-17.05.2013), Πανόραμα (19-25.05.2013), Καβάλα (21-31.05.2013), Επανωμή (26-31.05.2013), 

Βέροια (02-7.06.2013), Ηράκλεια Σερρών (02-08.06.2013), Πολύγυρο (08-15.06.2013), Κιλκίς (10-25.06.2013), 

Μελισσοχώρι (16-21.06.3013), Δοξάτο (22.06-01.07.2013), Σέρρες (28.06-12.07.2013), Δράμα (15-28.07.2013), 

Νιγρίτα (31.08-13.09.2013), 78η ΔΕΘ Θεσσαλονίκης (07-15.09.2013), Σιδηρόκαστρο (14-28.09.2013). 
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- Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο 

Στρατιωτικό Μουσείο  Καλαμάτας από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015. 

- Ο Φιλελληνισμός από το 1821 μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-13. Η 

έκθεση φιλοξενήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο  Καλαμάτας από 1 

Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015. 

- Η Θεσσαλονίκη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έκθεση εγκαινιάστηκε την 26η 

Οκτωβρίου 2015 και φιλοξενείται στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα. 

-  Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913. Η έκθεση φιλοξενήθηκε  στο Μουσείο 

της Πόλης του Βόλου,  από 17 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015. 

-2016 Η Θεσσαλονίκη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έκθεση επανεκτέθηκε και 

φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. 

- «Η ευζωνική στολή, η ιστορική της διαδρομή μέσα από 40 έργα του Γιάννη 

Μυλωνά». Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 21 Μαρτίου, 2016 σε αίθουσα της 

Προεδρικής Φρουράς στην Αθήνα, και είναι συνδιοργάνωση της Προεδρίας 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Μουσείου του Μακεδονικού 

Αγώνα. 

- Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι «1912-1913».  Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην Λέσχη 

Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης από 21 έως 31 Οκτωβρίου, 2016 

- H προσφορά των Κυπρίων στους Αγώνες του Έθνους από την Επανάσταση του 

΄21 στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνδιοργάνωση έκθεσης με την ΧVI Μ/Κ 

Μεραρχία Πεζικού. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών 

Φρουράς Διδυμοτείχου τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2016.Η έκθεση 

παρουσιάστηκε στις 29 Οκτωβρίου 2016 στο Φυλάκιο «Ακρίτας» του Κιλκίς. 

-2017 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Μουσείο     

της Πόλης του Βόλου από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2017. 

-Το Ηρωικό Δράμα στο Θέατρο Σκιών. Η έκθεση οργανώθηκε με τη 

συνεργασία του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών 

Σπουδών της Γρανάδα και φιλοξενείται από τις 5 Μαϊου του 2017 στο 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 

-H προσφορά των Κυπρίων στους Αγώνες του Έθνους από την Επανάσταση του 

΄21 στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,  συνδιοργάνωση έκθεσης με τη Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα τιμών της ΣΣΕ τον 

Μάϊο του 2017.Η έκθεση παρουσιάστηκε από τις 12 Ιουλίου 2017 στο 
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Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου, με τη συνδιοργάνωση της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων. 

 

5. Άλλες δραστηριότητες του ΜΜΑ 

 

 Το Μουσείο από το 1983 και μετά, στο πλαίσιο του πολιτιστικού μάρκετινγκ, 

παρουσίασε πλήθος δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση διαγωνισμών, τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και 

συνεδρίων, που παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας. Εξαίρεση θα γίνει 

για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρουσιαστούν αμέσως παρακάτω γιατί 

καταλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων και απευθύνονται στις σχολικές 

ηλικίες, που βρίσκονται στο επίκεντρο των επιδιωκόμενων ακροατηρίων του Μουσείου. 

 

 

 

6.Εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

 Το ΙΜΜΑ υπήρξε το πρώτο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη που εφάρμοσε ήδη από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 στους χώρους του, αλλά και στις σχολικές αίθουσες, ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, αντιλαμβανόμενο τη μεγάλη σημασία που είχαν οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ιστορική εκπαίδευση των μαθητών μέσα από τη διάδραση 

μεταξύ της μουσειακής με την ιστορική εκπαίδευση, με άλλα λόγια μέσα από τη 

χρησιμοποίηση των αντικειμένων-εκθεμάτων του ως διδακτικά εργαλεία.152 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Μακεδονικός Αγώνας μέσα από τα διηγήματα της 

Πηνελόπης Δέλτα σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από ομάδα εθελοντριών Οδηγών153 και 

πραγματοποιούταν το διάστημα 1985-2007. Στόχο είχε την εξοικείωση με τον Μακεδονικό 

Αγώνα μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, της ψυχαγωγίας και της αυτενέργειας των 

μαθητών. 

 Μετά την τρίτη ανακαίνιση του εκθεσιακού χώρο το 2008-2009 σχεδιάστηκαν νέα 

εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΙΜΜΑ από την αείμνηστη Περσεφόνη Καραμπάτη, 

                                                           
152 Περισσότερα για το συγκεκριμένο αυτό θέμα βλέπε Χαρίκλεια Ανδρεάδου, «Το μουσείο ως χώρος 

διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των μαθητριών του δημοτικού σχολείου», 

μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2008. 
153 Κλειώ Παπαζήση (πρώτη γραμματέας του Μουσείου), προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 

2017. 
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ιστορικό-μουσειολόγο του Μουσείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Μακεδονικός Αγώνας 

στο Βάλτο των Γιαννιτσών σχεδιάστηκε το 2005 και πραγματοποιείται μέχρι σήμερα. 

Πρόκειται για μία μουσειοβαλίτσα που περιέχει όλο το φυσικό σκηνικό του βάλτου των 

Γιαννιτσών, όπως ψάρια, φυσικά καλάμια, κούκλες, σεντόνια, αλλά και παιχνίδια μνήμης και 

αντιστοίχισης με θέμα τη χλωρίδα και τη πανίδα. Όλα αυτά μεταφέρουν εκπαιδευτικούς και 

μαθητές στον Βάλτο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις που πραγματοποιούνται στη σχολική 

αίθουσα. 

 Η πρώτη δράση ονομάζεται Υγρότοπος και στόχο έχει την εξοικείωση των μαθητών με τα 

ζώα και τα φυτά που υπάρχουν στον Βάλτο. Αυτό πετυχαίνεται μέσα από το κουκλοθέατρο 

που παίζει ο εκπαιδευτικός, ενώ στο τέλος οι μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι μάσκες, ώστε 

να παίξουν, να μάθουν, να ζωγραφίσουν και να δημιουργήσουν.Η δεύτερη δράση ονομάζεται 

Ο υγρότοπος και οι άνθρωποι και στοχεύει οι μαθητές να κατανοήσουν τη ζωή στονΒάλτο, 

τον ρόλο των δύο φύλων, καθώς επίσης και μία σειρά προϊόντων που παράγονται εκεί. Η 

προβολή διαφανιών, το κουκλοθέατρο, η συζήτηση, οι κατασκευές και η ζωγραφική είναι τα 

εργαλεία αυτής της δράσης.Ο Μακεδονικός Αγώνας και ο Βάλτος είναι η τρίτη δράση, όπου ο 

εκπαιδευτικός προβάλει ένα δίλεπτο βίντεο για τον Μακεδονικό Αγώνα και αφηγείται μία 

ιστορία, χωρίς να δίνει ονόματα σε χώρες και αγωνιστές. Η προβολή παρουσιάζει την αγωνία 

των ανθρώπων και τη θέλησή τους να ζήσουν ελεύθεροι στον τόπο τους. Στόχος είναι οι 

μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες «σκλαβιά» και «ελευθερία». Η τέταρτη δράση 

περιλαμβάνει μία σύνοψη. Τέλος, κατά την επίσκεψη τους στο Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν τα αντικείμενα της βαλίτσας να εντάσσονται 

στον μουσειακό χώρο ως εκθέματα πια.  

 Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώναείναι το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη). Αφού δοθούν οι 

οδηγίες και οι κανόνες του παιχνιδιού από τους μουσειοπαιδαγωγούς, τα παιδιά κινούνται 

στους χώρους του Μουσείου και βιώνουν τον Μακεδονικό Αγώνα μέσα από το διάλογο με τα 

εκθέματα. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες Μακεδονομάχων, φορούν καπέλα 

Μακεδονομάχων και τον ντουλάμα (μακεδονική φορεσιά), καλούνται να λύσουν γρίφους και 

αινίγματα και να αποκρυπτογραφήσουν μηνύματα με βάση τον κώδικα που έχουν στα χέρια 

τους. Σε κάθε ομάδα ορίζεται ένας αρχηγός, ο οποίος υιοθετεί ένα ψευδώνυμο σαν αυτά που 

είχαν οι Μακεδονομάχοι, όπως καπετάν Μίκης Ζέζας ή καπετάν Νικηφόρος, και είναι 

υπεύθυνος για την οργάνωση της ομάδας. Τα ονόματα που δίνονται στους αρχηγούς είναι 

ελληνικά για να αποφεύγεται η αρνητική πρόσληψη του βόρειου γείτονα.  
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 Το τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τίτλο Ταξιδεύοντας πάνω σε μία πένα και ένα.... 

ποντίκι και οι θεματικές ενότητες που διαπραγματεύεται είναι: Ο Βάλτος των Γιαννιτσών, 

Μορφές Μακεδονομάχων, Παύλος Μελάς, Το κτίριο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και η 

εκπαίδευση στη Μακεδονία. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, αλλά και Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού. Ο εκπαιδευτικός δανείζεται από το Μουσείο το υλικό για το πρόγραμμα, το οποίο 

περιλαμβάνει ένα φάκελο για τον κάθε μαθητή. Στη συνέχεια χωρίζει τους μαθητές του σε 

πέντε ομάδες και τους αναθέτει από μια ενότητα.  

 Ο κάθε φάκελος περιέχει ένα ιστορικό πλαίσιο, ένα κείμενο σχετικό με το θέμα της 

ομάδας και ένα κείμενο-πηγή, όπως απομνημονεύματα ή γράμματα. Με βάση το υλικό που 

έχουν στα χέρια τους, οι μαθητές κατά ομάδες επεξεργάζονται τις θεματικές ενότητες μέσα 

στη σχολική αίθουσα και δημιουργούν τη δική τους ξενάγηση. Στη συνέχεια επισκέπτονται 

το Μουσείο, όπου οι ίδιοι πια ως ξεναγοί παρουσιάζουν το θέμα τους, χρησιμοποιώντας τα 

εκθέματα του χώρου.Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά εξοικειώνονται με τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διάσωση των πηγών, αλλά και τη 

μετατροπή των αντικειμένων σε μουσειακά εκθέματα. 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας πόλης έχει στόχο οι 

μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της Θεσσαλονίκης με βιωματικό τρόπο και να 

κατανοήσουν την πολυπολιτισμικότητά της την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Αρχικά, 

ο «εμψυχωτής» συζητά με τους μαθητές και τους πληροφορεί για την κάθε εθνοτική ομάδα, 

τα επαγγέλματα τους, την περιοχή διαμονής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Μετά 

χωρίζονται σε ομάδες και, φορώντας καπέλα εποχής, γίνονται μουσουλμάνοι, εβραίοι, 

χριστιανοί έλληνες, φράγκοι, χριστιανοί βούλγαροι. Τέλος, αφού παρακολουθήσουν μία 

δεκαπεντάλεπτη προβολή σχετική με το θέμα, επιφορτίζονται με τη δημιουργία και την 

παρουσίαση ενός μικρού θεατρικού, με σκοπό να καταστούν φανερά τα χαρακτηριστικά κάθε 

εθνότητας στην υπόλοιπη τάξη. Οι μαθητές δραστηριοποιούνται γύρω από έναν μεγάλο 

χάρτη εποχής της πόλης της Θεσσαλονίκης, που τοποθετείται στο πάτωμα της δεύτερης 

αίθουσας. Στον ίδιο χώρο παίζεται από τους μαθητές παιχνίδι μνήμης που συνδέει τα κτίρια 

των αρχών του 1900 με τα σημερινά. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να 

κατανοήσουν τη Θεσσαλονίκη του παρελθόντος και να αντιληφθούν τις μεταμορφώσεις μιας 

πόλης που περνά από την παράδοση στον εκσυγχρονισμό, από μία πολυεθνική αυτοκρατορία 

σε ένα εθνικό κράτος.  

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η Θεσσαλονίκη Θυμάται/ Salonika Remembers αποτελεί 

συνδιοργάνωση της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής Πολεμικών Κοιμητηρίων (Commonwealth 

War Graves Commission- CWGC), του British Counsil, του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
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και του Πολεμικού Μουσείου – Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές επισκέπτονται τα 

νεκροταφεία της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων στην Ελλάδα [στη 

Μίκρα, τη Lembet Road – στην οδό Λαγκαδά, το Ινδικό Νεκροταφείο στη Μοναστηρίου, το 

Στρατιωτικό νεκροταφείο στο Χορτιάτη, καθώς και τα νεκροταφεία της Λήμνου, της 

Δοϊράνης και του Πολυκάστρου (Karasouli)].Στη συνέχεια επισκέπτονται το Πολεμικό 

Μουσείο – Παράρτημα Θεσσαλονίκης την έκθεση με τίτλο «Το Μακεδονικό Μέτωπο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου». Τέλος,  επισκέπτονται το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 

όπου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν διαθεματικά το θέμα της 

«μνήμης» αξιοποιώντας πληροφορίες τόσο από τον εκθεσιακό όσο και από τον ερευνητικό 

χώρο (ΚΕΜΙΤ).Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας μας με τον βρετανικό κοινωφελή 

οργανισμό Never Such Innocence, που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε σχέση 

με την ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τις τέχνες, θα προσκληθούν οι 

μαθητές να αντλήσουν έμπνευση από τους 12.000 Βρετανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο 

πλευρό των Ελλήνων, αλλά και των Γάλλων, των Σέρβων, των Ρώσων και των Ιταλών για 

την ελευθερία της Ελλάδας και να δηλώσουν τη δική τους συμμετοχή σε έναν μεγάλο 

διαγωνισμό ποίησης και μουσικής. Μέσα από δραστηριότητες όπως η ποίηση, η ζωγραφική, 

η λογοτεχνία, η εύρεση φωτογραφικού υλικού και η επαφή με τις αρχειακές πηγές οι μαθητές 

εξοικειώνονται με την ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και καλλιεργούν τη φαντασία 

και δημιουργικότητά τους, καθώς επίσης ευαισθητοποιούνται στο θέμα του πολέμου και της 

ιστορικής μνήμης του. 

 Στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Το Ηρωικό Δράμα στο Θέατρο Σκιών»154, η οποία 

φιλοξενείται στην αίθουσα Αλέξανδρος Χαΐτογλου του ΙΜΜΑ, σχεδιάστηκε από την 

κ. Σταυρούλα Μαυρογένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΑ.ΜΑΚ. και Διευθύντρια του 

ΚΕΜΙΤ, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου με 

τίτλο «Μοντερνισμός και Παράδοση στο Θέατρο Σκιών». Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας την 

νέα τεχνολογία, τη λογοτεχνία, την εικαστική δημιουργία και τη λαϊκή παράδοση, 

εξοικειώνονται με την πολιτιστική κληρονομιά του Καραγκιόζη, καθώς δημιουργείται 

γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ γενεών. 

 Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου φέρνουν σε επαφή τους 

μαθητές με αντικείμενα-εκθέματα του παρελθόντος και με αυτόν τον τρόπο οπτικοποιούν την 

                                                           
154Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών 

Σπουδών της Γρανάδας (Διευθυντής Δρ. Μόσχος Μορφακίδης, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας). 
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Ιστορία για να γίνει ευκολότερα κατανοητή. Έτσι, οι μαθητές μέσα από τη μουσειακή 

εμπειρία κατανοούν αυτό το παρελθόν ως κάτι ζωντανό, πιο προσιτό και οικείο στο παρόν, 

γιατί τα αντικείμενα έχουν να διηγηθούν τη δική τους ιστορία στον κάθε μαθητή και το 

κυριότερο να τον κάνουν συμμέτοχο σε αυτήν. Η συμμετοχή των μαθητών στο μουσειακό 

περιβάλλον και η απελευθέρωση της φαντασίας τους αποτελούν τα οχήματα για την 

καλύτερη κατανόηση και την ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης.155 

 

7. Εκδόσεις 

 

Οι εκδόσεις καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος των επιστημονικών δραστηριοτήτων που 

ΚΕΜΙΤ και του ΙΜΜΑ και θεματικά αποτυπώνουν τη διαχρονική εξέλιξη του Μακεδονικού 

Ζητήματος από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Επιμελημένο και σχολιασμένο αρχειακό υλικό 

από ελληνικά και ξένα αρχεία, επιμελημένα απομνημονεύματα και Ημερολόγια 

Μακεδονομάχων, μονογραφίες για το Μακεδονικό Ζήτημα και για τις διάφορες φάσεις 

αυτού, εκδόσεις και συλλογικοί τόμοι για τις στρατιωτικές, διπλωματικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές εξελίξεις στον μακεδονικό χώρο, λευκώματα, ειδικότερες εκδόσεις 

για τον Μακεδονικό Αγώνα, για τους Βαλκανικούς Πολέμους, για τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και τη μνήμη τους, για τη Θεσσαλονίκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και 

για τη Θεσσαλονίκη του ελληνικού κράτους, για τη Μακεδονία μέσα από τη λογοτεχνία και 

την ποίηση, για τη Μακεδονία του Παύλου Μελά και των ανωνύμων ανθρώπων, για τη 

Μακεδονία των παιδιών σήμερα (εκπαιδευτικά προγράμματα) περικλείουν ενδεικτικά και 

μόνο τα αποτελέσματα μίας σημαντικής και πολύχρονης εκδοτικής προσπάθειας, για την 

ευόδωση της οποίας εργάστηκε το επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος, καθώς και 

εξωτερικοί συνεργάτες. 

 Δεν θα ήταν φυσικά δυνατό να παρουσιαστούν αναλυτικά εδώ οι εκδόσεις αυτές που σε 

αριθμό κυμαίνονται γύρω στις 60 και καλύπτουν χρονικά μία περίοδο από το 1984 μέχρι 

σήμερα. Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε σκόπιμο αυτές να παρουσιαστούν αναλυτικά σε 

κατάλογο στο παράρτημα της παρούσης εργασίας. Από τον αριθμό αλλά και από το θεματικό 

και χρονικό εύρος των εκδόσεων προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι αυτές 

ανταποκρίνονται στους επιστημονικούς στόχους του ΚΕΜΙΤ και του Ιδρύματος, που 

επιδιώκουν όχι μόνο να δημοσιοποιήσουν αποτελέσματα πολύχρονων ερευνών, αλλά πολύ 

                                                           
155Ανδρεάδου, «Το μουσείο ως χώρος διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των 

μαθητριών του δημοτικού σχολείου», (ενδεικτικά) σ. 10. 
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περισσότερο να καταστήσουν το ίδιο το αναγνωστικό κοινό συμμέτοχο της ιστορίας και 

κοινωνό των εθνικών αγώνων που οδήγησαν στην απελευθέρωση των μακεδονικών εδαφών.  

Το ΙΜΜΑ έχει επιλέξει να παρουσιάζει την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα, αλλά και 

τη Νεότερη Ιστορία της Μακεδονίας με τρόπο καθαρά επιστημονικό, αποφεύγοντας 

πρωτίστως την εργαλειακή χρήση της Ιστορίας αλλά και κάθε είδους επιστημονικές 

ακρότητες, τις αιχμές κατά εθνικών αντιπάλων του παρελθόντος και τα «αίματα». Η ιστορία 

καταγράφεται στους τοίχους και στις εκδόσεις του Ιδρύματος χωρίς αρνητικά σχόλια και 

εθνικούς συναισθηματισμούς, που θα μπορούσαν να ερεθίσουν ή και να εξοργίσουν πρώην 

αντίπαλους. Και μπορεί αυτό το παρελθόν να ήταν εξόχως βίαιο, σπαρμένο με χιλιάδες 

νεκρούς και γεμάτο καταστροφές, αλλά η επιστήμη της Ιστορίας εκτός από αληθινή πρέπει 

να είναι και διδακτική, χτίζοντας – περισσότερο από ποτέ σήμερα – γέφυρες συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης με όσους πριν από αρκετές δεκαετίες βρίσκονταν στα απέναντι 

χαρακώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που το Μουσείο δέχεται καλή κριτική από τους 

βαλκάνιους επισκέπτες του, οι οποίοι το προσεγγίζουν για να μάθουν την ιστορία όπως την 

έζησε η ελληνική μακεδονική κοινότητα. Παράλληλα, στοχεύοντας στη μαθητική νεολαία 

επιχειρεί να παρουσιάσει την ιστορία απλοποιημένη, προκειμένου να γίνεται κατανοητή από 

τα παιδιά, χωρίς όμως να χάνεται η επιστημονική βάση, η οποία και αποτελεί τον οδηγό της 

παρουσίασης του Μακεδονικού Αγώνα.156 

 Όλα τα παραπάνω δεν είναι καθόλου αυτονόητα και αναμενόμενα σε σχέση με ένα 

μουσείο. Όπως θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο για το Μουσείο των Σκοπίων, η 

Ιστορία δεν είναι μια επιστήμη αυτογνωσίας και αναζήτησης της αλήθειας, όσο οδυνηρής και 

αν είναι αυτή, όταν στρατεύεται στην υπηρεσία των μηχανισμών του κράτους για την άσκηση 

προπαγάνδας και προώθησης μιας επικίνδυνης για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή 

των Βαλκανίων αλυτρωτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, στοχεύοντας με εντελώς διαφορετικά 

«παιδαγωγικά μέσα» στη νέα γενιά, διαιωνίζει τον εθνικό φανατισμό, αναπαράγει αρνητικά 

στερεότυπα για τα γειτονικά κράτη και μετατρέπει με χαρακτηριστική ευκολία τη μουσειακή 

σκηνή σε κλασικό πεδίο τρόμου (αντίστοιχο των μουσείων τρόμου).  

 

 

 

 

 

                                                           
156 Βασίλειος Νικόλτσιος, προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2017. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, 

προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

ΣΚΟΠΙΑ:ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΣ VMRO ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 

Εισαγωγή: Σχέδιο «Σκόπια 2014» 

 

 Στις αρχές του 21ου αιώνα η μνημειακή αρχιτεκτονική στα Σκόπια γνώρισε τη 

μεγαλύτερη άνθισή της, καθώς αναδύονται νέα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία, πολύ 

διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ όλα σχεδόν τα μνημεία των προηγούμενων 

περιόδων δέχθηκαν παρεμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν μέρει στη θέσπιση της νέας 

πολιτιστικής στρατηγικής που είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση και το υπουργείο 

Πολιτισμού ήδη τα προηγούμενα έτη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.157 

Ωστόσο, το σχέδιο, το οποίο έπαιξε και τον πιο ουσιαστικό ρόλο στην ανάπλαση του κέντρου 

της πόλης ήταν το δημοφιλές σχέδιο «Skopje 2014». Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, το 

σχέδιο δράσης που είχε προταθεί και εγκριθεί ήδη από το 2010, αποσκοπούσε να 

ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2014.158 

 Το συγκεκριμένο σχέδιο ανάπλασης χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση, δηλαδή από 

τα δημόσια κονδύλια. Ο βασικός στόχος του σχεδίου ήταν: α) να δοθεί βαρύτητα και έμφαση 

στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μέσω της ανάδειξης του πολιτισμού της, β) η 

πρωτεύουσα να αποκτήσει μια πιο νεοκλασική αρχιτεκτονική αισθητική που να ταυτίζεται με 

την «αρχαία» ιστορία της και, γ) να προωθηθεί η πολιτιστική κληρονομιά και να υπάρξουν 

επενδύσεις στον τουρισμό μέχρι το 2014.159 

                                                           
157 Για  το ζήτημα αυτό βλέπε περισσότερα, Ελένη Γαβρά, «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης 

του οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην ΠΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική», Ιωάννης 

Κολιόπουλος-Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου-Βασίλης Γούναρης (επιμέλεια), Η διασυνοριακή συνεργασία 

Ελλάδος-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 149-240. Με βάση την εγχώρια 

νομοθεσία (κυρίως με τον Νόμο για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Μαρτίου 2004 και τον 

ειδικότερο Νόμο για τα Μουσεία του ίδιου έτους αλλά και τον Νόμο για την Πόλη των Σκοπίων) το υπουργείο 

Πολιτισμού είναι ο αρμόδιος φορέας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και εποπτεύει μεταξύ 

άλλων τα πάνω από εικοσιένα μουσεία που λειτουργούν σε όλη τη χώρα και είναι υπεύθυνα για τα 

μεταφερόμενα πολιτιστικά αγαθά.  
158 Για περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο αυτό βλέπε στην ιστοσελίδα: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014 (ανακτήθηκε: 24 Αυγούστου 2017). Μεταξύ άλλων έργων που 

χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν η κατασκευή γεφυρών (Η γέφυρα της Ελευθερίας, Η γέφυρα της 

Επανάστασης), πολιτιστικών κέντρων (το κτίριο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, το Εθνικό Θέατρο) και μουσεία 

(Το Αρχαιολογικό Μουσείο, Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα).  
159http://www.balkaninsight.com/en/article/ghosts-of-the-past-endanger-macedonia-s-future (ανακτήθηκε: 23 

Μαΐου 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014
http://www.balkaninsight.com/en/article/ghosts-of-the-past-endanger-macedonia-s-future
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 Το συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης δέχθηκε πολλές κριτικές τόσο από την 

αντιπολίτευση και τους πολίτες, όσο και από τη διεθνή κοινότητα και τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. Η κριτική που ασκήθηκε εστιαζόταν σε τρεις διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος 

αφορούσε την προκλητική ανάδειξη της συγκεκριμένης μνημειακής αρχιτεκτονικής και 

ιστορίας, η οποία δεν είναι αποδεκτή από τις γειτονικές χώρες, όπως την Ελλάδα ή τη 

Βουλγαρία. Ο δεύτερος λόγος κριτικής αφορούσε και πάλι την επιλογή του σχεδίου 

ανάπλασης μέσω της ανάδειξης του συγκεκριμένου ιστορικού παρελθόντος, το οποίο δεν 

λάμβανε υπόψη την ιστορία και τον πολιτισμό των άλλων εθνικών ομάδων, όπως των 

Αλβανών υπηκόων. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Sam Vaknin, πρώην συμβούλου του 

πρωθυπουργού Nikola Gruevski, ο οποίος σημείωσε πως «το σχέδιο ανάπλασης δεν είναι ένα 

σχέδιο αντι-ελληνικό ή αντι-βουλγαρικό αλλά είναι ένα σχέδιο αντι-αλβανικό. Η 

αρχαιοποίηση έχει διπλό στόχο, την περιθωριοποίηση των Αλβανών και τη δημιουργία μιας 

ταυτότητας, η οποία δεν θα επιτρέψει στους Αλβανούς να γίνουν Μακεδόνες».160 Τέλος, ο 

τρίτος λόγος αφορούσε στα έξοδα του συγκεκριμένου σχεδίου ανάπλασης, καθώς το κόστος 

τους ήταν τεράστιο, ενώ στοιχεία αποκάλυψαν παράνομες δαπάνες μέρους των κρατικών 

κονδυλίων.161 

 Συγκεκριμένα, το ζήτημα αυτό απέκτησε διαστάσεις μεγάλου σκανδάλου σχετικά με τη 

διαφθορά της κυβέρνησης και το πραγματικό κόστος του σχεδίου, ενώ συστάθηκε και ειδική 

επιτροπή ελέγχου. Υπολογίζεται ότι το κόστος ανήλθε μεταξύ 80-500 εκατομμυρίων ευρώ, 

ένα τεράστιο ποσό αν ληφθούν υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας στη χώρα, η 

ασθενής βιομηχανία και η αδύναμη παραγωγική οικονομία.162 Τέλος, ο Gruevski 

κατηγορήθηκε για την «αλαζονική» συμπεριφορά του και την προσωπική επιθυμία του να 

μετατρέψει το κέντρο της πρωτεύουσας σε ένα «Las Vegas». Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

κριτική και οι διαμαρτυρίες από τους πολίτες δεν λήφθηκαν υπόψη, ενώ η κριτική της 

αντιπολίτευσης επηρέασε εν μέρει το σχέδιο, καθώς μετέπειτα προστέθηκαν και μνημεία με 

ήρωες και ιστορικά πρόσωπα της Αλβανίας, όπως ο Γεώργιος Καστριώτης ή 

Σκεντέρμπεης.163 

                                                           
160http://www.balkaninsight.com/en/article/ghosts-of-the-past-endanger-macedonia-s-future(ανακτήθηκε: 23 

Μαΐου 2017). 
161https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014 (ανακτήθηκε: 24 Αυγούστου 2017). 
162 Το ποσό αυτό ήταν πράγματι τεράστιο και πρωτόγνωρο για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, 

συγκρινόμενο με τον προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς τις δεκαετίες του 1990 και 2000, βλ. Γαβρά, «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας», σ. 219. 
163 Ο Γεώργιος Καστριώτης ή Σκεντέρμπεης γνωστός στην αλβανική βιβλιογραφία ως Γκιέργκι Καστριότι, ήταν 

Αλβανός άρχοντας και στρατιωτικός. Αντιστάθηκε για χρόνια στην εισβολή των Οθωμανών και είναι εθνικός 

ήρωας της Αλβανίας. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/ghosts-of-the-past-endanger-macedonia-s-future
https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014
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 Αξίζει να αναφερθεί ότι όλο το σχέδιο ανάπλασης προωθεί την «αρχαία καταγωγή» των 

Σλαβομακεδόνων μέσω της ανάδειξης της μνημειακής αρχιτεκτονικής, βασισμένης πάνω σε 

αρχαιοελληνικά, ρωμαϊκά, νεοκλασικά στοιχεία και για τον λόγο αυτόν δίνεται μεγάλη 

έμφαση στα μουσεία, σε αγάλματα, προτομές, γέφυρες και σιντριβάνια. Το συγκεκριμένο 

σχέδιο ανάπλασης περιλαμβάνει ακόμη πάρα πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία, κτίρια, αμέτρητα 

αγάλματα και γέφυρες, ενώ η ανάπλαση συνεχίστηκε και στη ευρύτερη περιφέρεια του 

κέντρου της πόλης. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο σχέδιο, εκτός από μεγάλο οικονομικό 

κόστος, παρουσίασε εν τέλει ένα αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται από 

πολιτισμική ανομοιογένεια, καθώς αποτυπώνονται διαφορετικά αρχιτεκτονικά ρεύματα στα 

μνημεία, ενώ κυριαρχεί σύγχυση σχετικά με την ιστορική και πολιτισμική συλλογική μνήμη 

που επιδιώκει να ανακαλέσει, να διατηρήσει και να προωθήσει. Αυτό που τελικά 

αντιπροσωπεύει αυτού του είδους η μνημειακή αρχιτεκτονική είναι ένας κλασικού τύπου 

«επαρχιώτικος βαλκανικός εθνικισμός» που οικειοποιείται το ελληνικό, βουλγαρικό ή και 

αλβανικό ιστορικό παρελθόν για να το μετατρέψει σε έναν «απαρχαιωμένο μακεδονισμό».164 

Ολοκληρώνοντας, το «Project Skopje 2014» αποτελεί το βασικό λόγο ανάπτυξης της 

μνημειακής αρχιτεκτονικής του 21ου αιώνα τόσο για την ίδια την πόλη, όσο και για ολόκληρη 

τη χώρα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα Σκόπια αποτελούσαν ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μιας βαλκανικής πόλης, έτσι όπως αυτή ορίστηκε από τον Βούλγαρο ιστορικό 

και διπλωμάτη Ν. Todorov στο ομώνυμο βιβλίο του για τη βαλκανική πόλη·165 ωστόσο, η 

μορφή και φυσιογνωμία της άλλαξαν απότομα τους επόμενους αιώνες, με αποτέλεσμα 

σήμερα ο ρόλος της μνημειακής αρχιτεκτονικής να είναι πολλαπλός. Σύμφωνα με τις 

στοχεύσεις του κόμματος Gruevski, η μνημειακή αρχιτεκτονική αποτελεί μάλλον ένα 

κομμάτι της πολιτικής για τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, βασισμένη στο ηρωικό 

και αγωνιστικό παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτεύουσα ήταν η καταλληλότερη για να 

αποτυπωθεί χωρικά ο μύθος της εθνικής συνέχειας και ενότητας μέσω των μνημείων της που 

ως υποβλητικές κατασκευές ήρθαν να κυριαρχήσουν πρώτα στο αστικό περιβάλλον για να 

κυριαρχήσουν στη συνέχεια στη συλλογική μνήμη.166 

Ωστόσο, μένει να φανεί στο εγγύς μέλλον κατά πόσο αυτές οι πολιτικές θα επηρεάσουν 

τις μελλοντικές γενιές όσον αφορά το ζήτημα της εθνικής συνείδησης και ποιες θα είναι οι 

ουσιαστικές επιπτώσεις αντίστοιχων πολιτικών. Θα μπορέσει άραγε ένα πολυεθνικό κράτος 

                                                           
164 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2017. 
165 Νικολάι Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη 15ος-19ος αιώνας. Κοινωνικο-οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη, 2 

τόμοι, μετάφραση Έφη Αβδελά-Γεωργία Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2003. 
166 Έλενα Μαμουλάκη, «Η διαχείριση της μνήμης και η πόλη. Το παράδειγμα της Βαρκελώνης», Σταύρος 

Σταυρίδης (επιμέλεια), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 169. 



 83 

να ταυτιστεί με την «προτεινόμενη» συλλογική ιστορική και πολιτισμική μνήμη ή στο μέλλον 

θα αναδειχθούν και άλλα στοιχεία μνημειακής αρχιτεκτονικής που προάγουν άλλα 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού; 

 Πλησίον του «Μουσείου Αρχαιολογίας», το οποίο άνοιξε επίσημα στο κοινό το 2014, 

βρίσκεται το «Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα για την Κρατική Υπόσταση και την 

Ανεξαρτησία, το Μουσείο της VMRO και των Θυμάτων του Κομμουνιστικού Καθεστώτος 

(The Museum of the Macedonian Struggle for Statehood and Independence - Museum of 

VMRO - Museum for the Victims of the Communist Regime)», το οποίο παρουσιάζει την 

ιστορική εξέλιξη για την επιδίωξη ενός ανεξάρτητου «μακεδονικού» έθνους από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και αργότερα τη Γιουγκοσλαβία. Το συγκεκριμένο Μουσείο είναι 

χωρισμένο σε 16 τμήματα και περιλαμβάνει πάνω από 100 κέρινα ομοιώματα ιστορικών 

προσώπων. Το Μουσείο βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Βαρδάρη, ακριβώς 

βορειοδυτικά από το Μουσείο Αρχαιολογίας. Η κατασκευή του άρχισε το 2008 και άνοιξε 

επισήμως το 2011, καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 2,500 τετραγωνικά μέτρα. Το 

συνολικό κόστος του μουσείου ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.167 

 

1. Το χρονικό υλοποίησης: σχεδιασμός και περιγραφή του Μουσείου 

 

 Η ιδέα για τη δημιουργία του Μουσείου ανήκει στον πρώην Πρωθυπουργό της Π.Γ.Δ.Μ. 

Nikola Gruevski όταν, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε Σύνοδο Κορυφής στις 

Βρυξέλλες, μερικοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ιδέα της δημιουργίας μουσείων στην 

ανατολική Ευρώπη για τα θύματα του κομμουνισμού. Στη πτήση της επιστροφής ο Gruevski 

σκέφτηκε ότι ένα τέτοιο μουσείο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και στη «Μακεδονία», 

καθώς πολλοί πολίτες της είχαν καταπιεστεί, τρομοκρατηθεί, εξοριστεί, φυλακιστεί, 

βασανιστεί και σκοτωθεί κατά την περίοδο του κομμουνισμού, ως αντίπαλοι του καθεστώτος 

και επειδή επιπλέον επεδίωκαν να συγκροτήσουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Το 

Μουσείο αυτό επομένως θα ήταν αφιερωμένο στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων του 

κομμουνισμού, που είχαν θυσιάσει τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της 

«Μακεδονίας».168Σύμφωνα με το καταστατικό του Μουσείου, σκοπός του ήταν η διατήρηση, 

η διάδοση και η επιστημονική μελέτη της ιστορίας του «μακεδονικού» λαού.169 

                                                           
167https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014 (ανακτήθηκε: 24 Αυγούστου 2017). 
168ZoranTodorovski-DarinkaPetreska-Violeta Achkoska-Nikola Zhezhov, The Museum of the Macedonian 

Struggle for Statehood and Independence- The Museum of the IMRO and the Museum of the Victims of the 

Communist Regime, Skopia 2012. 
1691838. Врзоснованачлен 24, став 1 одЗаконотзакулту- рата (“СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014
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 Από την πλευρά της, η πρώην υπουργός Πολιτισμού, Elizabeta Kancheska-Milevska, 

είχε δηλώσει ότι το Μουσείο αυτό, που έχει ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία για το 

κράτος, στόχο έχει να συνδέσει το σύγχρονο «μακεδονικό» κράτος με το ιστορικό, 

επαναστατικό και πολιτικό παρελθόν του. Επιπλέον, το Μουσείο προορίζεται να 

λειτουργήσει ως ένα είδος σχολείου για τη νέα γενιά της «Μακεδονίας», η οποία θα γνωρίσει 

την ιστορική παράδοση της και θα αγαπήσει τη χώρα και το παρελθόν της μέσα από τα 

κέρινα ομοιώματα, τους πίνακες ζωγραφικής, τα αρχεία, τις φωτογραφίες, τους χάρτες και 

όλα τα άλλα μουσειακά αντικείμενα που παρουσιάζουν τη «μακεδονική» ιστορία και τον 

πολιτισμό.170 

 Το Μουσείο δεν παρουσιάζει μόνο προσωπικότητες που είχαν θετικό ρόλο στην ιστορία 

της χώρας. Αντίθετα, προκειμένου η ιστορία να είναι «ξεκάθαρη», αναφέρονται θύματα και 

δολοφόνοι, μαχητές και προδότες της ελευθερίας, πολλοί άνθρωποι με διαφορετική γνώμη 

και στάση. Με άλλα λόγια, όλοι όσοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της 

«Μακεδονίας», ανεξάρτητα αν ο ρόλος τους ήταν θετικός ή αρνητικός. Συγγραφείς του 

Οδηγού του Μουσείου είναι οι καθηγητές Zonar Todorovski, Darinka Petreska, Violeta 

Achkoska και Nikola Zhezhov.171 

 Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΙΜΜΑ, Βασίλειο Νικόλτσιο,172 στη φάση της 

δημιουργίας του Μουσείου στα Σκόπια ομάδα αποτελούμενη από δύο καθηγητές 

Πανεπιστημίου και τρεις ακόμα υπαλλήλους επισκέφτηκε το ΙΜΜΑ στη Θεσσαλονίκη με 

σκοπό να αντλήσει πληροφορίες και να καταγράψει τα ιστορικά δεδομένα που 

παρουσιάζονται στο ελληνικό μουσείο. Αξίζει να αναφερθεί ότι την ίδια περίοδο διεξαγόταν 

στη Βικιπαίδεια, κυρίως στην αγγλόφωνη, πόλεμος πρωτιάς μεταξύ των δύο μουσείων. Αν 

πρώτο παρουσιαζόταν το Μουσείο των Σκοπίων, με παρέμβαση από τη Θεσσαλονίκη 

έμπαινε ως πρώτο το Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Την άλλη ημέρα, οι συντελεστές είχαν 

αλλάξει τη σειρά, γράφοντας Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Σκοπίων (υπό κατασκευή), ενώ 

συμπλήρωναν στον τίτλο του Μουσείου της Θεσσαλονίκης τη λέξη «Θεσσαλονίκη».173 

 Πρόκειται για ένα μουσείο, η ονομασία του οποίου νοηματοδοτεί και τη στόχευσή του. 

Δεν επικεντρώνεται θεματικά μόνο στην παρουσίαση της ιστορίας της μείζονος γεωγραφικής 

Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της πολιτικής-ένοπλης αντιπαράθεσης εντός του 

                                                                                                                                                                                     
бр. 31/98, 82/05, 24/07 и 15/08) и член6 став 2 одЗаконотзамузеите 
(“СлужбенвесникнаРепубликаМакедони- ја“ бр. 66/04), ВладатанаРепубликаМакедонија, 
наседницатаодржанана 25.07.2008 година,донесе.Στο παράρτημα υπάρχει σε φωτογραφία το καταστατικό. 
170 Στο ίδιο. 
171 Στο ίδιο. 
172 Βασίλειος Νικόλτσιος (Διευθυντής του ΙΜΜΑ), προφορική συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2017. 
173 Στο ίδιο. 
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οθωμανοκρατούμενου χώρου, αλλά το συγκεκριμένο μουσείο οικειοποιείται την ιστορία -

εκτός άλλων - της βουλγαρικής VMRO και δαιμονοποιεί την κοινή ιστορία και πολιτική 

παράδοση της Γιουγκοσλαβίας. 

 Σχετικά με την πολιτική της επίσκεψης,174απαγορεύεται η φωτογράφιση και έχει 

παράλληλα υιοθετηθεί η υποχρεωτικότητα της ξενάγησης. Πριν περάσει κανείς στην 

ανάλυση και παρουσίαση των μουσειακών εκθεμάτων, καθώς και του τρόπου που έχουν 

τοποθετηθεί τα κειμήλια, οι πίνακες και τα διοράματα μέσα στον χώρο, χρειάζεται ακριβώς 

να επισημανθούν οι πολιτικές της επίσκεψης που καταφανώς διαφοροποιούνται από το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο του δικαιώματος της ελεύθερης σκέψης και της απρόσκοπτης 

πρόσβασης στο μουσείο. Εκείνος, λοιπόν, που θα προγραμματίσει να επισκεφτεί το εν λόγω 

μουσείο των Σκοπίων θα πρέπει να αποποιηθεί των όποιων εμπειριών είχε αποκομίσει από 

ενδεχόμενες μέχρι τότε επισκέψεις του σε μουσεία της Ευρώπης. 

 Αναλυτικότερα, μετά την είσοδο και πριν την αγορά των σχετικών εισιτηρίων, 

δηλώνονται κατηγορηματικά από την ξεναγό στους επισκέπτες ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν την ξενάγηση σε οδοιπορικό που είναι προκαθορισμένο, ενώ 

απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι κανείς 

επισκέπτεται το μουσείο μόνος είτε με ομάδα, ότι δεν του επιτρέπεται να εισέλθει στο 

μουσείο, να περιδιαβεί ανενόχλητα τους χώρους του, αξιοποιώντας με βάση τις δικές του 

ανάγκες και προσμονές την επίσκεψη, να παραμείνει όσο ο ίδιος θα θελήσει μέσα στον 

εκθεσιακό χώρο, να κοντοσταθεί, να παρατηρήσει τα εκθέματα, να διαβάσει ανενόχλητα τις 

περιγραφές του (λεζάντες), να σκεφτεί και να αναρωτηθεί σε σχέση με αυτά που βλέπει και 

γενικά να απολαύσει τα προνόμια, τις παροχές και τις διευκολύνσεις ενός μουσείου που 

επιδιώκει να τροφοδοτήσει διαλεκτικά τη σκέψη των επισκεπτών και να μην ηγεμονεύσει επί 

αυτής. Τη θέση των παραπάνω καταλαμβάνει πλήρως και μονοπωλιακά το πρόγραμμα και 

όσα η ξεναγός έχει επιλέξει να μεταφέρει στους επισκέπτες, προφανώς σε εφαρμογή μιας 

άνωθεν πολιτικής.  

 Για να έχει ο επισκέπτης μία όσμωση των όσων ακούσει και θα δει, χρειάζεται να 

αναφερθεί πως πίσω από τα γεγονότα του παρελθόντος κρύβεται σταθερά και πάντα «ο 

μακεδονικός λαός». Για να μην παρερμηνευτεί η περιγραφή που ακολουθεί, πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι, όταν αναφέρονται οι όροι «Μακεδονία», «Μακεδονικός», υποδηλώνεται η 

σλαβομακεδονική οντότητα και όχι ο ελληνικός χαρακτήρας της Μακεδονίας του Φιλίππου 

                                                           
174 Όσα ακολουθούν στη συνέχεια αναφορικά με την πολιτική της επίσκεψης, την περιγραφή των εκθεσιακών 

χώρων και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Μουσείο έχουν καταγραφεί από τη γράφουσα κατά τη διάρκεια 

επιτόπιας έρευνας στην πόλη των Σκοπίων.   
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Β’ και των επιγόνων του. Μπορεί, λοιπόν, κανείς να δει πτυχές του σλαβικού παρελθόντος 

από την παράδοση του κλεφταρματολιτισμού στα Βαλκάνια και αναλυτικότερες πληροφορίες 

από την εποχή του Συνεδρίου του Βερολίνου του 1878 έως και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και τη συγκρότηση της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο. Για όλα όσα, λοιπόν, θα έχουν 

συμβεί στη μείζονα οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία από το τελευταίο μισό του 19ου αιώνα 

έως και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα η προπαγάνδα του Μουσείου καθιστά αυτόν τον 

«μακεδονικό λαό» πρωταγωνιστή στο δικό του ανύπαρκτο παρελθόν και ταυτόχρονα θύμα 

της ιστορίας.175 Βασικό στοιχείο της προπαγάνδας αυτής είναι ότι σε όλους τους χάρτες που 

παρουσιάζονται στο Μουσείο και εκτενώς περιγράφονται από την ξεναγό, εμφανίζεται η 

Μακεδονία που σήμερα ανήκει στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, προσπαθώντας να 

δημιουργήσει στον ανυποψίαστο επισκέπτη τη βεβαιότητα του ενιαίου «μακεδονικού» 

χώρου, που «δυστυχώς» κατά αυτούς βρίσκεται διαμελισμένος σήμερα μεταξύ της Ελλάδας, 

της ΠΓΔΜ και της Βουλγαρίας. Ας ξεκινήσει, όμως, από την αρχή αυτή η εικονική ξενάγηση 

στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου για χάρη της αφήγησης, που στηρίζεται σε επιτόπια 

έρευνα. 

 Ενώ ευαγγελίζεται τη θεμελιώδη φιλοδοξία και λαχτάρα των κατοίκων της 

«Μακεδονίας» για ελευθερία, συγχρόνως προωθεί την προσάρτηση στο κράτος της ΠΓΔΜ 

ελληνικών και βουλγαρικών εδαφών, αδιαφορώντας αν αυτά τα εδάφη κατοικούνταν από 

Έλληνες και Βουλγάρους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χάρτες 

της Μακεδονίας του 19ου και 20ου αιώνα, που περιλαμβάνουν και τα ελληνικά και 

βουλγαρικά τμήματα της Μακεδονίας, προωθώντας έτσι συνειδητά την αλυτρωτική πολιτική 

και κρατώντας ζωντανές τις εδαφικές διεκδικήσεις επί των γειτόνων.  

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Μουσείο στην Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική 

Οργάνωση (VMRO), παραχαράσσοντας τη βουλγαρική ταυτότητά της και παρουσιάζοντάς 

την ως δική τους εθνική πατριωτική και πολιτική οργάνωση, παραλείποντας εσκεμμένα να 

δηλωθεί ότι οι πρωταγωνιστές τους ήταν Βούλγαροι και δρούσαν καθοδηγούμενοι από τη 

Σόφια. Παρουσιάζονται, λοιπόν, μέσα από εικόνες και διοράματα, αλλά όχι μέσα από 

κείμενα, οι ενέργειες της οργάνωσης, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της ένοπλης σύρραξης, 

καθώς και οι ηγέτες της. Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι δραστηριότητες που αφορούσαν στη 

διεθνοποίηση του προβλήματος, όπως, αυτοί το βίωναν, στην προπαγάνδα μέσω των 

                                                           
175 Περισσότερα για τον «μύθο της θυματοποίησης» ως εργαλείο για την ανάπτυξη της εθνικής ιδεολογίας και 

τη συγκρότηση του εθνικού κράτους των «Μακεδόνων», τη γονιμοποίηση του πολιτικού ακτιβισμού αλλά και 

για την επισήμανση του εθνικού «Άλλου» ως εξωτερικού και εσωτερικού εχθρού (αλβανική μειονότητα) βλέπε 

UlfBrunnbauer, “AncientNationhoodandtheStruggleforStatehood: 

HistoriographicmythsintheRepublicofMacedonia”, PålKolstø (ed.), MythsandBoundariesinSouth-

EasternEurope, Hurst&Company, London 2005, ff. 286-289.    



 87 

εφημερίδων και των περιοδικών, με σκοπό να προβληθεί για μια ακόμα φορά ο 

«απελευθερωτικός» χαρακτήρας του αγώνα ενός «καταπιεσμένου» λαού.  

 Ξεκινώντας την περιήγηση, πάντα με τη συνοδεία της ξεναγού, στο πρώτο τμήμα 

γίνεται λόγος για την αντίσταση των χριστιανικών πληθυσμών στη Μακεδονία ενάντια στην 

οθωμανική κυριαρχία. Η αντίσταση ξεκίνησε τον 16ο αιώνα με τη μορφή της ληστείας και 

εξελίχθηκε τον 19ο αιώνα με τη μορφή του κλεφταρματολιτισμού. Οι κλεφταρματολοί 

δρούσαν, επιβάλλοντας αντίποινα στις οθωμανικές αρχές για τη βία και την κακομεταχείριση 

ενάντια στον «μακεδονικό λαό». Η άδικη και σκληρή συμπεριφορά των Οθωμανών ήταν ο 

λόγος που εξώθησε τους «Μακεδόνες» να ξεκινήσουν ανταρτοπόλεμο, για να προστατεύσουν 

ακριβώς την οικογένεια και την περιουσία τους αλλά και το χωριό τους από τις οθωμανικές 

αυθαιρεσίες. Το χρονικό πλαίσιο σ’ αυτό το τμήμα ορίζεται από το 1689 έως την μεγάλη 

ανατολική κρίση της περιόδου 1875-1878. 

 Με την είσοδο στο πρώτο τμήμα, γίνεται άμεσα αισθητή η αλλαγή στη μουσειολογική 

προσέγγιση. Το άπλετο φως, τα θερμά χρώματα και τα χρώματα των ψηφιδωτών της οροφής 

στην είσοδο αντικαθίστανται από ένα σκοτεινό μαύρο που κυριαρχεί από την αρχή μέχρι το 

τέλος. Εντύπωση προκαλούν οι εξαιρετικής ποιότητας πίνακες που φωτίζονται με 

επαγγελματικό τρόπο, τραβώντας τα βλέμματα των επισκεπτών. Οι πίνακες του πρώτου 

τμήματος, αλλά και όλοι όσοι ακολουθούν, είναι μεγάλου μεγέθους (2x3,5μ.) και έχουν 

φιλοτεχνηθεί από επιτελεία Ρώσων, Ουκρανών και Σκοπιανών ζωγράφων, στον ελάχιστο 

χρόνο των δύο-τριών ετών οι περισσότεροι, κατά παραγγελία του Μουσείου. Η δημιουργία 

τόσων έργων, σε τόσο σύντομο χρόνο και τέτοιας ποιότητας αποτελεί άθλο, που πραγματικά 

εντυπωσιάζει. Το ίδιο ισχύει και για τον μεγάλο αριθμό κέρινων ομοιωμάτων που 

κυριαρχούν, μαζί με τους πίνακες, στο μουσείο. Τα πρωτότυπα κειμήλια που εκτίθενται στο 

πρώτο τμήμα είναι βαλκανικά όπλα του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα 

(καρυοφύλλια, σισανέδες, πιστόλες, γιαταγάνια, κεφαλοθραύστες, παλάσκες, πολεμικά 

τσεκούρια και άλλα). Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό της εποχής αυτής, πρόκειται για 

συνηθισμένα όπλα, όχι ιδιαίτερης ποιότητας μουσειακά αντικείμενα. Είναι όμως 

καλοφωτισμένα και αναδεικνύονται σωστά.  

 Στο δεύτερο τμήμα εξιστορείται από την ξεναγό η παρακμή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας του τέλους του 19ου αιώνα και η διακήρυξη, της ισότητας των πολιτών της 

Αυτοκρατορίας μετά την έκδοση του διατάγματος του Γκιουλχανέ. Ο σουλτάνος θέσπισε το 

1876 το πρώτο σύνταγμα για να εξισορροπήσει τη δυσαρέσκεια των υπηκόων του προς το 

άτομό του. Διακήρυξε την πλήρη ισότητα των πολιτών της Αυτοκρατορίας ενώπιον του 

νόμου, ανεξάρτητα από τη θρησκεία και την εθνικότητα. Εγγυήθηκε την τιμή, τη ζωή και την 
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περιουσία των υπηκόων του. Αν και οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν, οι 

διακηρύξεις βοήθησαν τους υπηκόους της Μακεδονίας να προωθήσουν θρησκευτικά, 

εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα. Παραλείπονται, όμως, οποιασδήποτε αναφορές στη 

δημιουργία το 1870 της βουλγαρικής εκκλησίας που αποσχίστηκε με σουλτανικό φιρμάνι από 

το ορθόδοξο πατριαρχείο, με συνέπεια η απόσχιση αυτή να οδηγήσει στην άνοδο του 

βουλγαρικού εθνικισμού. Οι τάπητες στο πάτωμα και τα οθωμανικά έπιπλα στο κέντρο της 

αίθουσας αποτυπώνουν το πνεύμα και το άρωμα της εποχής. Εξαιρετικές είναι εδώ οι 

ελαιογραφίες που απεικονίζουν τους Σουλτάνους Αβδούλ Αζίζ και Αβδούλ Μετζίτ.  

 Το τρίτο τμήμα αφιερώνεται στις εξεγέρσεις του «μακεδονικού λαού» κατά τη μεγάλη 

Ανατολική Κρίση του 1875-1878. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκε η 

«μακεδονική» κοινωνία και ωρίμασε η ιδέα για εθνική απελευθέρωση με πρωτοπόρους τους 

διανοούμενους. Ο «μακεδονικός» λαός εξεγέρθηκε εναντίον των οθωμανικών αρχών το 1876 

και το 1878 προχώρησε στην πρώτη οργανωμένη και ένοπλη αντίσταση με στόχο πολιτικό, 

τη δημιουργία «μακεδονικού» κράτους. Με καλαίσθητο κέρινο ομοίωμα παρουσιάζεται ο 

οργανωτής και ηγέτης των εξεγέρσεων Ντιμιτάρ Ποπ Γκεοργκίεφ-Μπερόφσκι. Απουσιάζει 

έντεχνα η βουλγαρική συμμετοχή στη σλαβική εξέγερση αυτής της εποχής στη Μακεδονία, 

κρατώντας για τη πλευρά των «Μακεδόνων» όλη τη δυναμική της εξέγερσης. Οι 

καλοφωτισμένοι πίνακες και τα κέρινα ομοιώματα παρουσιάζουν άρτια τα γεγονότα της 

εποχής.  

 Στο τέταρτο τμήμα παρουσιάζονται επίσης με πίνακες και διοράματα πολιτικές και 

εκπαιδευτικές προσωπικότητες των «Μακεδόνων» στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Την περίοδο αυτή δάσκαλοι, συγγραφείς και αυτονομιστές επαναφέρουν με κάθε 

τρόπο το θέμα της «μακεδονικής» ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Απουσιάζει πάλι η 

βουλγαρική παρουσία στη Μακεδονία δηλώνοντας, ψευδώς, ότι η ομιλούμενη γλώσσα για 

τους περισσότερους κατοίκους της Μακεδονίας ήταν η σλαβική, αποφεύγοντας και πάλι να 

ομολογηθεί η στενή γλωσσική συγγένεια με τη βουλγαρική. Παρουσιάζονται πλήθος 

προσωπικοτήτων που αναζήτησαν την περίοδο αυτή τις εθνικές ρίζες. Πολλοί από αυτούς 

ζούσαν στο εξωτερικό και είχαν ιδιαίτερα σημαντική δράση. 

Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται οι μυστικές οργανώσεις που ιδρύθηκαν (SMRO, 

MRO). Οι οργανώσεις αυτές είχαν συνωμοτικό χαρακτήρα και διέθεταν δίκτυο μυστικών 

επιτροπών. Στο διόραμα που κυριαρχεί στην αίθουσα παρουσιάζονται γύρω από στρογγυλή 

τράπεζα οι πρωταγωνιστές. Χαρακτηριστική περίπτωση «μακεδονοποίησης» βούλγαρου 
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αγωνιστή είναι η περίπτωση του Γκότσε Ντέλτσεφ.176 Βούλγαρος της Μακεδονίας, 

απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής της Σόφιας, υπήρξε η καρδιά του στρατιωτικού σκέλους 

της ΕΜΕΟ. Σκοτώθηκε το 1903 σε χωριό των Σερρών. Για τους Βουλγάρους, αλλά και για 

τους Σκοπιανούς σήμερα, αποτελεί εθνικό ήρωα. Το ίδιο συμβαίνει και για τον 

ΓιάννεΣαντάνσκι, προς τιμήν του οποίου οι Βούλγαροι έχουν ονομάσει μία πόλη τους. 

 Στο έκτο τμήμα παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός, η εξέγερση του Ίλιντεν 

που διήρκησε από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο του 1903. Η εξέγερση οργανώθηκε 

στην περιοχή του Κρουσόβου και κατεστάλη από τις οθωμανικές αρχές. Το ελληνικό 

στοιχείο που κυριαρχούσε στην περιοχή πλήρωσε το μεγαλύτερο φόρο αίματος, κάτι που 

αποσιωπάται πλήρως. Στη θέση του τονίζεται η αταλάντευτη αποφασιστικότητα των 

«Μακεδόνων» για αυτονομία. Η επανάσταση του Ίλιντεν οργανώθηκε από τους 

«Μακεδόνες» για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και την απόκτηση της ανεξαρτησίας 

τους. Επεισόδια της επανάστασης με βομβιστικής επιθέσεις έλαβαν χώρα και στη 

Θεσσαλονίκη και έγιναν γνωστά σε όλο το ευρωπαϊκό κοινό. Η ιστορία αποδίδεται σωστά με 

τους πίνακες και τα διοράματα της αίθουσας.  

 Στο έβδομο τμήμα προβάλλεται το τέλος της εξέγερσης του Ίλιντεν μέχρι την 

επανάσταση των Νεοτούρκων. Μετά την καταστολή της εξέγερσης, η κατάσταση στη 

Μακεδονία παρέμενε έκρυθμη. Το οθωμανικό κράτος ανέλαβε δράση για την καταστολή του 

Ίλιντεν. Ήταν η εποχή που η Μακεδονία κατακλύστηκε από Βούλγαρους κομιτατζήδες και 

Έλληνες Μακεδονομάχους που έσπευσαν οι τελευταίοι να βοηθήσουν τους ντόπιους Έλληνες 

της Μακεδονίας. Στην ξενάγηση αποφεύγεται η ταύτιση των Κομιτατζήδων με τους 

Βουλγάρους, ενώ σε πίνακα παρουσιάζεται η καταστροφή ενός χωριού από Έλληνες 

Μακεδονομάχους. Στον πίνακα ο ζωγράφος, θέλοντας ίσως να ονοματίσει τους Έλληνες, 

ζωγραφίζει αντί για στολές Μακεδονομάχων αντίστοιχες Ευζώνων της εποχής, με το 

ελληνικό εθνόσημο στο φάριο (φέσι του Εύζωνα), που βέβαια ποτέ δεν φορέθηκαν στη 

Μακεδονία εκείνη την εποχή. Οι οργανωτές του Μουσείου οικειοποιούνται όλες τις 

βουλγαρικές οργανώσεις που έδρασαν εκείνη την περίοδο και παρουσιάζουν τους 

πρωταγωνιστές τους ως «Μακεδόνες», ενώ στην πραγματικότητα ήταν Βούλγαροι. Σ’ αυτό 

το τμήμα εκπλήσσει αρνητικά η ύπαρξη διοράματος που παρουσιάζει άνδρα κρεμασμένο να 

περιτριγυρίζεται από κοράκια. Αυτό, σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα που κυριαρχεί στο 

Μουσείο, τους αλυσοδεμένους, τους κακοποιημένους και γεμάτους αίματα ανθρώπους, είναι 

                                                           
176Βουλγαροδιδάσκαλος, γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1872. Την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα συνεργάστηκε 

με τη βουλγαρική πλευρά. 
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άκρως αντιπαιδαγωγικό και διαιωνίζει το μίσος εναντίον των «Άλλων» βαλκάνιων σύνοικων 

λαών, υπό τον αβάστακτο ζυγό των οποίων υπέμενε ο «μακεδονικός» πληθυσμός.  

 Γενικά, η περίοδος αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ερευνητή, ο οποίος 

εύκολα μπορεί να παρατηρήσει την αγωνιώδη προσπάθεια των δημιουργών του Μουσείου να 

παραποιήσουν την ιστορία, αφαιρώντας τη βουλγαρική ταυτότητα από τους αντιπάλους των 

Ελλήνων, τους οποίους βαφτίζουν «Μακεδόνες», ενώ στην πραγματικότητα ήταν Βούλγαροι. 

Στο τμήμα αυτό, επίσης, παρουσιάζονται με πίνακες και διοράματα οι σημαντικότερες 

στρατιωτικές προσωπικότητες Σλάβων που έδρασαν κατά την εξέγερση του Ίλιντεν και 

πολέμησαν εναντίον των Μακεδονομάχων. Η ξεναγός δεν παραλείπει να σταθεί στον πίνακα 

με τον θάνατο του Γκότσε Ντέλτσεφ στις 4 Μαΐου 1903. 

 Το όγδοο τμήμα του Μουσείου είναι αφιερωμένο στην περίοδο του καθεστώτος των 

Νεοτούρκων, μέχρι και την εκδίωξη των Οθωμανών από τη Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου μέρος των μακεδόνων επαναστατών αποδέχτηκε τη δυνατότητα 

συνεργασίας με τους Νεότουρκους, ελπίζοντας σε μία δημοκρατική και αναδιαμορφωμένη 

Αυτοκρατορία, που θα μπορούσε να επιλύσει σημαντικά ζητήματα, όπως τα αγροτικά, τα 

κοινωνικά, τα εκπαιδευτικά και τα θρησκευτικά. Με καλαίσθητα διοράματα και κέρινα 

ομοιώματα καταγράφονται οι Οθωμανοί που πρωταγωνίστησαν αυτή την περίοδο. Για μια 

ακόμα φορά επιχειρείται από τους δημιουργούς του Μουσείου να δοθεί η ιστορία μέσα από 

το δικό τους πρίσμα που σαφώς διαφέρει από όλα όσα έγιναν στην πραγματικότητα στην 

Μακεδονία. 

 Στο ένατο τμήμα παρουσιάζονται οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η διανομή των 

μακεδονικών εδαφών που κατείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μεταξύ των χριστιανικών 

στρατών που κατανίκησαν τους Οθωμανούς. Εδώ υποστηρίζεται ότι ο «μακεδονικός» λαός, 

μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους στερήθηκε του δικού του ανεξάρτητου κράτους ως 

αποτέλεσμα μίας «συνομωσίας» μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών. Με άλλα λόγια, οι 

Βαλκανικοί Πόλεμοι δεν ήρθαν να εξυπηρετήσουν την ευόδωση των εθνικών στόχων των 

βαλκανικών κρατών και την εκπλήρωση των μεγαλοϊδεατικών προγραμμάτων τους αλλά 

ξέσπασαν σε βάρος των «Μακεδόνων» και της επιδίωξής τους να αποκτήσουν το δικό τους 

κράτος. Αποτέλεσμα ήταν οι νικητές (Έλληνες, Σέρβοι αλλά και οι ηττημένοι του Β΄ 

Βαλκανικού Πολέμου Βούλγαροι) να διαμελίσουν τη «Μακεδονία» και οι «Μακεδόνες» να 

μετατραπούν σε υπηκόους ενός νέου δυνάστη, βαλκάνιου αυτή τη φορά στη θέση των 

Οθωμανών. 

 Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής πολέμησαν ενταγμένοι κυρίως στον 

βουλγαρικό, αλλά και στον σερβικό στρατό. Οι Βούλγαροι, μάλιστα, επειδή δεν τους 
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εμπιστεύονταν, τους έστειλαν να πολεμήσουν εναντίον των Οθωμανών στην Αδριανούπολη. 

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζοντας τον χάρτη της Μακεδονίας, η ξεναγός σημειώνει την 

(δήθεν) αδικία που έγινε σε βάρος του λαού των «Μακεδόνων». Στο τμήμα αυτό υπάρχει 

πίνακας με τον αρχικομιτατζήΣαντάνσκι που εισέρχεται με τους συντρόφους του στη 

Θεσσαλονίκη, περνώντας κάτω από την Αψίδα του Γαλερίου. Παραλείπεται, βέβαια, να 

ειπωθεί ότι ο Σαντάνσκι177 ήταν Βούλγαρος και αγωνιζόταν για τα συμφέροντα της 

Βουλγαρίας. 

 Στο δέκατο τμήμα γίνεται λόγος για τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην περιοχή του σημερινού κράτους των Σκοπίων διεξήχθησαν μάχες 

από το 1916 έως το 1918. Οι νέοι της περιοχής και όσοι ανήκαν στις οργανώσεις που είχαν 

δημιουργηθεί, κατατάχθηκαν στην 11η Μακεδονική Μεραρχία Πεζικού του βουλγαρικού 

στρατού. Ο αριθμός τους, αξιωματικοί και στρατιώτες, ξεπέρασε τις 33.000. Για το γεγονός 

αυτό δηλώνεται ότι τότε οι «Μακεδόνες» πολέμησαν για τα συμφέροντα άλλων χωρών, ενώ 

στην πραγματικότητα οι εθελοντές έσπευσαν να καταταγούν στον βουλγαρικό στρατό γιατί 

εκεί αισθάνονταν ότι ανήκαν εθνοτικά. Φυσικά ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε χωρίς να 

ωφεληθούν οι κάτοικοι της περιοχής γιατί, ενώ αυτοί πολέμησαν με τον βουλγαρικό στρατό, 

μετά το τέλος του πολέμου τα εδάφη τους αποτέλεσαν μέρος του σερβικού κράτους, όπου 

ανήκαν και πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις προθήκες περιλαμβάνονται κειμήλια του 

γαλλικού, αυστριακού και βουλγαρικού στρατού.  

 Το ενδέκατο τμήμα είναι αφιερωμένο στην περίοδο 1918-1941. Εδώ σημειώνεται ότι 

ηγέτες των «Μακεδόνων», διαιρεμένοι ιδεολογικά, πιέστηκαν από τα βαλκανικά κράτη να 

ενταχθούν και να αφομοιωθούν στα κράτη εκείνα που προέκυψαν μετά Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Επομένως, η ανάγκη για την επανένωση του «μακεδονικού» λαού και τη δημιουργία 

ενός «μακεδονικού» κράτους εξακολούθησε να υφίσταται και ο «εθνικοαπελευθερωτικός» 

αγώνας συνεχίστηκε. Την περίοδο αυτή δρούσαν στην περιοχή, αλλά και στο εξωτερικό 

                                                           
177Μεγάλωσε στη Ντούπνιτσα (σημερινό Στάνκε Διμιτρόφ) όπου μετανάστευσε η οικογένειά του μετά την 

εξέγερση του Ράζλογκ το 1878. Το 1895 συμμετείχε στις ανταρτικές ενέργειες του μακεδονικού κομιτάτου και 

στις δραστηριότητες της μακεδονοθρακικής αδερφότητας στη Ντούπνιτσα. Τον Απρίλιο του 1901 μετέβη με την 

τσέτα του στη Μακεδονία και πολέμησε εναντίον των Οθωμανών. Μαζί με τον Χρήστο Τσερνοπέεφ και τον 

ΚρούστοΑσένοφ απήγαγαν την Αμερικανίδα ιεραπόστολο Στόουν, ενέργεια που συντάραξε την ευρωπαϊκή 

κοινή γνώμη. Μετά το Ίλιντεν ήταν αρχηγός της επαναστατικής περιφέρειας Σερρών. Στις 29 Μαΐου 1905,κατά 

τη διάρκεια συμπλοκής του σώματος Σαντάνσκι με τον οθωμανικό στρατό, στη θέση Σούχα-Ρέκα του καζά 

Μελενίκου, σκοτώθηκαν έντεκα Βούλγαροι, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με οθωμανικές πηγές ήταν και ο 

ίδιος ο Σαντάνσκι. Μετά την Νεοτουρκική επανάσταση συμμετείχε στην ίδρυση και την καθοδήγηση του 

Εθνικού Ομοσπονδιακού κόμματος. Σκοτώθηκε το 1915 στο Πιρίν από οπαδούς της δεξιάς επαναστατικής 

κίνησης.  

 



 92 

«μακεδονικές» οργανώσεις που εργάζονται για την επίλυση του Μακεδονικού Ζητήματος. 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται σε πίνακες οι πολιτικές δολοφονίες του Τοντόρ 

Αλεξαντρώφ, του Τοντόρ Πάνιτσα και του Ανώτατου Στρατιωτικού ΖίκαΛάζιζ. 

 Στο δωδέκατο τμήμα εξυμνείται η αντίσταση του «μακεδονικού λαού» από το 1941 έως 

το 1944. Για μια ακόμη φορά, διαστρεβλώνοντας απροκάλυπτα την ιστορία και τα 

πραγματικά γεγονότα, γίνεται λόγος για τον αγώνα των «Μακεδόνων» εναντίον των 

φασιστών και στα τρία μέρη της διαιρεμένης «Μακεδονίας» και στην εκπλήρωση του 

στόχου, δηλαδή στη δημιουργία του μεγάλου «μακεδονικού» κράτους, που θα ήταν ελεύθερο 

και εθνικά ανεξάρτητο. Και πάλι εδώ «παραλείπεται» οποιαδήποτε νύξη στο γεγονός ότι οι 

Σλαβομακεδόνες υποδέχθηκαν ως απελευθερωτή τον βουλγαρικό στρατό και συνεργάστηκαν 

μαζί του, δηλαδή με τον σύμμαχο του Γ΄ Ράιχ στα Βαλκάνια.178 Κλείνοντας, το τμήμα αυτό 

αναγνωρίζεται με πρόδηλη χαρά η δημιουργία της Δημοκρατικής Ομόσπονδης 

«Μακεδονίας» εντός της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Έτσι, θεωρείται ότι το Μακεδονικό 

Ζήτημα λύθηκε εν μέρει και μόνο μερικά από τα σχέδια της VMRO για ελευθερία και 

κρατική υπόσταση υλοποιήθηκαν. 

 Τέλος, στο δέκατο τρίτο τμήμα καλύπτεται με ιδιαίτερα μελανά χρώματα η 

κομμουνιστική περίοδος από το 1945 έως τη δεκαετία του 1990. Εδώ έμφαση δίνεται στα 

δεινά κατά τη σκληρή κομμουνιστική διακυβέρνηση, όπου οι ιδεολογικοί και πολιτικοί 

αμφισβητίες, που αντιστάθηκαν στην εξουσία των κομμουνιστών, υποβλήθηκαν σε 

σκληρότατες διώξεις και αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από την πολιτική και δημόσια ζωή. 

Ο πιο γνωστός από αυτούς υπήρξε ο Μετόντι Αντόνωφ-Τσέντο, ο πρώτος πρόεδρος της 

αντιφασιστικής εθνοσυνέλευσης, που παρέμεινε έγκλειστος μεταξύ 1946-1956, 

κατηγορούμενος από το Βελιγράδι για αποσχιστικές τάσεις.179 Με εκατοντάδες φωτογραφίες 

παρουσιάζονται τα θύματα του κομμουνισμού και πίνακες αφηγούνται τις φυλακίσεις, 

διώξεις και θανατώσεις όσων δεν συνέπλεαν με τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Η ξεναγός 

περιγράφει την περίοδο αυτή με τα πιο μελανά χρώματα, δίνοντας έμφαση στους σχετικούς 

πίνακες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ένας μεγάλων διαστάσεων πίνακας, αφιερωμένος στη 

«Μακρόνησο» της Γιουγκοσλαβίας, το Goli Otok, όπου αποτελούσε παραδοσιακό 

τελετουργικό η υποδοχή των κρατουμένων με ραβδίσματα από τους δεσμοφύλακες.  

                                                           
178Για τους ισχυρισμούς της σλαβομακεδονικής ιστοριογραφίας ότι η πλειοψηφία των «Μακεδόνων» από την 

πρώτη στιγμή συμμετείχε στον εθνικοαπελευθερωτικό και αντιφασιστικό αγώνα και ότι μια μειοψηφία 

συνεργάστηκε μόνο με τους κατακτητές, και την αντίκρουσή τους, βλέπε Brunnbauer, 

“AncientNationhoodandtheStruggleforStatehood”, σσ. 284-285.  
179 Γούναρης, Το Μακεδονικό Ζήτημα, σ. 94. Ο Αντόνωφ-Τσέντο αποκαταστάθηκε το 1991 ως αγωνιστής της 

ανεξαρτησίας. 
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Αναμφίβολα, η παραπάνω περιγραφή των αιθουσών του Μουσείου, όσο γλαφυρή και 

ζωντανή επιδιώχθηκε να είναι, απέχει από την επί τόπου επίσκεψη και τις συνοδευτικές 

εντυπώσεις που ο ίδιος ο επισκέπτης θα αποκομίσει από αυτήν την εμπειρία. Οι εντυπώσεις 

αυτές ποικίλουν και διαφοροποιούνται κάθε φορά μεταξύ τους σε σχέση με τις 

διαμορφωμένες προσδοκίες του επισκέπτη, το μορφωτικό επίπεδό του, την  εθνική αφετηρία 

του, τις προσωπικές θέσεις του και κυρίως τις ιστορικές γνώσεις του. Σε μια επιστημονική 

εργασία ασφαλώς και δεν μπορούν να βρουν θέση εθνικιστικές φωνές και να (υπερ) 

τονιστούν εθνικές ευαισθησίες που πληγώνονται από τον σφετερισμό πτυχών της εθνικής 

ιστορίας και των προγόνων από άλλους. Αυτό άλλωστε (η προάσπιση της εθνικής ιστορίας) 

έχει παγκόσμια ισχύ και δεν αποτελεί ιδιόμορφο χαρακτηριστικό ενός εθνικού κράτους ή μιας 

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, θα αποφευχθεί 

εδώ να διερμηνευτούν τα συναισθήματα, οι εντυπώσεις και οι αντιδράσεις όσων Ελλήνων 

επισκεπτών έτυχε ή θα τύχει στο μέλλον να βρεθούν στην πόλη των Σκοπίων και θα 

επιλέξουν να εντάξουν στο πρόγραμμά του το συγκεκριμένο Μουσείο.  

 Στη θέση των οποιονδήποτε εικασιών σημειώνεται απλώς εδώ η αμηχανία της ξεναγού 

όταν ενημερώθηκε ότι μεταξύ των επισκεπτών υπήρχαν και Έλληνες και η ανά πάσα στιγμή 

ετοιμότητά της από το σημείο εκείνο και μετά να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αντιδράσεις, 

κάτι που προέκυπτε από την έκφραση του προσώπου και τη στάση του σώματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ξενάγησης. Με το τέλος της, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση η ξεναγός προτίμησε να 

αναφερθεί στα κοινά οικονομικά συμφέροντα μεταξύ των δύο πλευρών, που θα μπορούσαν 

να γεφυρώσουν (ή και να θέσουν στο περιθώριο), όπως με έμφαση σημείωσε, τις όποιες 

ιστορικές διαφορές. Έκπληξη σίγουρα υπήρξε για την ίδια το γεγονός ότι τις περισσότερες 

κριτικές ερωτήσεις δέχθηκε όχι από την ελληνική ομάδα αλλά από νεαρό ζευγάρι Κροατών 

της Βοσνίας, που έδειχναν και τον μεγαλύτερο βαθμό δυσανασχέτησης για όσα άκουγαν, 

κυρίως αναφορικά με το κοινό κομμουνιστικό παρελθόν τους. Για το αναφερόμενο ζευγάρι 

είχε σε κάθε περίπτωση τη σημασία της η εμπειρία μιας περιδιάβασης στον χώρο και στον 

χρόνο και η συνάντηση με την Ιστορία όπως παρουσιάζεται από άλλα κράτη, ασχέτως αν 

κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις του παρελθόντος.180 

Αρκεί κανείς να είναι σε θέση να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος, την προπαγάνδα από 

την επιστημονική εντιμότητα, την πλάνη και τον μύθο από την ιστορική πραγματικότητα. Στο 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα των Σκοπίων οι διαχωριστικές αυτές γραμμές είναι σαφές ότι 

                                                           
180 Καταγεγραμμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της 

πόλης των Σκοπίων (Ιούνιος 2017).   
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δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος από τη στιγμή ήδη της σύλληψής του ως ιδέας, 

καθιστώντας την Ιστορία και την Πολιτική αδιαφοροποίητους χώρους.  

 

2. Άλλες δράσεις 

 

Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα των Σκοπίων από το 2015 ξεκίνησε τη δημιουργία 

περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο χώρο του, αλλά εκτός των ορίων της 

χώρας, στο Ζάγκρεμπ και στο Βελιγράδι. Οι εκθέσεις είναι απλές, συχνά αποτελούνται από 

ιδιωτικές συλλογές και έχουν εθνογραφικό, ιστορικό και λαογραφικό χαρακτήρα. Συνήθως 

παρουσιάζονται στο λόμπυ του Μουσείου, σε πανό που έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτό τον 

σκοπό. Δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο φωτισμό της έκθεσης. Συγκεκριμένα έχουν 

οργανωθεί οι παρακάτω εκθέσεις: 

Displayed Exhibition “The Museum – A Friend of Children” 

Exhibition “Macedonian national costumes illustrated on postcards from 1890 to 1950” in 

Zagreb 

Exhibition marking the 70th Anniversary of Victory over Fascism “United we are stronger”  

Exhibition “Saints Cyril and Methodius – Pan-Slavic Educators” 

The exhibition “Art and Beer”  

Exhibition of Živko Popovski – Cvetin 

 "Saints Cyril and Methodius - Slavic educators" 

Europe in Macedonia 

Philatelic walk through the exhibition at the Museum of the Macedonian Struggle - Skopje" 

Panko Brashnarov from prominent national fighter to victim of the communist regime 

110 years from the birth of general Mihajlo Apostoslki 

 "Macedonia and the international community" 

Cartophilic exhibiton for the Day of Uprising 

Revolutionaries from Tetovo and Tetovo region during Ilinden period 1895-1905 

Στο Μουσείο οργανώνονται, επίσης, διαλέξεις από καταξιωμένους ομιλητές με 

μουσειολογικά και ιστορικά θέματα. Πραγματοποιούνται μουσικές παραστάσεις, 

παρουσιάσεις βιβλίων. Το Κρατικό Μουσικό Γυμνάσιο "Ilija Nikolovski - Luj" κάθε 
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Παρασκευή οργάνωνε μουσική παράσταση, αλλά και η συγγραφέας, Μιργιάνα Τρέντσεβα, 

παρουσίασε εκεί το βιβλίο της με τίτλο «Ο Πυροσβέστης». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι ο αναδυόμενος εθνικισμός τον 19ο αιώνα, στηριγμένος στην αρχή 

των εθνοτήτων και θέτοντας σε κίνηση τη διαδικασία της συγκρότησης των εθνικών κρατών, 

επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις του έθνους και χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμο μέσο για να 

αποδείξει προς κάθε κατεύθυνση τον δίκαιο και νόμιμο χαρακτήρα της εθνογένεσης. Τα 

βασικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν κατά κόρον για τον σκοπό αυτόν ήταν η 

ιστορικότητα της εθνικής κοινότητας, με την άντληση στοιχείων από το παρελθόν, η πρόταξη 

επομένως της αρχής της συνέχειας και της σταθερής παρουσίας της στον χώρο και στον 

χρόνο.  

 Με τη συγκρότηση του εθνικού κράτους οι ελίτ προχώρησαν στην καλλιέργεια εθνικών 

ταυτοτήτων στους πολίτες του κράτους αυτού, κατασκευάζοντας κοινά προτάγματα, που 

προέκυπταν από τους κοινούς αγώνες κατά το παρελθόν, από την αποδοχή του «συνανήκειν» 

για το παρόν και από την αμοιβαία συμφωνία για τη συμπόρευση στο μέλλον. Δημόσιες 

τελετές και εθνικές εορτές, μνημεία και μαυσωλεία προς τιμή των εθνικών ηρώων, 

εκδεδομένες εθνικές ιστορίες, δημόσια αρχεία και συλλογές, μουσεία και κάθε είδους 

εκθέσεις ήταν μερικές μόνο από τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν για να 

κατασκευάσουν και να καλλιεργήσουν το εθνικό αφήγημα στο εσωτερικό του κράτους αλλά 

και για να ενισχύσουν τα εθνικά δίκαια έναντι του διεθνούς -συχνά ανταγωνιστικού- 

περιβάλλοντος.  

 Από τις παραπάνω ποικίλες πρακτικές εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως εδώ είναι η 

αποστολή-προορισμός ενός μουσείου για την επαλήθευση όσων συνέβησαν κατά το 

παρελθόν, που οδήγησαν στη συγκρότηση του κράτους μέσα από την εκπλήρωση του 

μεγαλοϊδεατικού προγράμματός του. Τα κύρια ερωτήματα που ανακύπτουν από μία τέτοια 

προσέγγιση αναφορικά με την ίδρυση και τον προορισμό ενός μουσείου τέθηκαν στο 

επίκεντρο της εργασίας αυτής, που επικεντρώθηκε ειδικότερα στη μελέτη δύο «συγγενών» 

μουσείων. Ποια είναι η αποστολή ενός μουσείου στο πλαίσιο ενός εθνικού κράτους και σε 

ποιο βαθμό το μουσείο αυτό προβάλλει την εθνική ιστορία με τρόπο επιστημονικά 

ορθολογικό, αν ληφθεί υπόψη ότι η πορεία εθνογένεσης και εθνικής ολοκλήρωσης πέρασε 

μέσα από πολέμους και συγκρούσεις, προέβαλε το καθετί εθνικό ως αληθινό, μετήλθε την 

προπαγάνδα και τη βία, δαιμονοποίησε τούς εξωτερικούς εχθρούς; Στον σύγχρονο κόσμο, 

πώς καλείται το μουσείο να ανταποκριθεί στην αποστολή του και να εκπαιδεύσει τις νέες 

γενιές αλλά και γενικά το κοινό του μέσα από τις εκθέσεις και τις εκδόσεις, τα εκπαιδευτικά 
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προγράμματα και τις κάθε είδους δραστηριότητές του, ώστε να άρει τα στερεότυπα του 

παρελθόντος, να διαβάσει και να ερμηνεύσει την Ιστορία αποφεύγοντας να το κάνει μέσα από 

τα «εθνικά γυαλιά», να εντοπίσει και να στηλιτεύσει τους εθνικούς μύθους, να αποσείσει τον 

φανατισμό και τη μισαλλοδοξία από τον τρόπο πρόσληψης του εθνικά ξένου; Έχει το 

επιστημονικό θάρρος και τη διοικητική ανεξαρτησία ένα μουσείο να εντάξει στις πρακτικές 

του τις παραπάνω θέσεις και κατά πόσο νομιμοποιείται να το πράξει στις περιπτώσεις εκείνες 

που δεν βρίσκει «ανταπόκριση» και πεδίο συνεργασίας από την «άλλη πλευρά»;  

 Με το τελευταίο ερώτημα έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος ο επιστήμονας -κυρίως σήμερα- 

όταν καλείται να εξετάσει δύο «ανταγωνιστικά» μεταξύ τους μουσεία, πολύ περισσότερο 

όταν διμερείς διαφορές και σημαντικές πολιτικές εκκρεμότητες δεν έχουν επιστρέψει μέχρι 

τώρα στις ηγεσίες των χωρών τους να χτίσουν τις απαραίτητες γέφυρες συνεργασίας και 

καλής γειτονίας. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης και το νεότευκτο 

αντίστοιχο των Σκοπίων συναντούνται χρονικά και θεματικά εντός του ευρέως πεδίου του 

Μακεδονικού Ζητήματος, αλλά αποκλίνουν στην επιστημονική στόχευση και στα μέσα που 

μετέρχονται για να διαχειριστούν την κληρονομιά του μακεδονικού χώρου. Στην πρώτη 

περίπτωση (ΜΜΑ Θεσσαλονίκης) τα επιστημονικά τεκμήρια και το δημοκρατικό κεκτημένο 

(που απορρέει από το σύνταγμα, είναι σεβαστό από τις διακριτές εξουσίες, διαχέεται στην 

κοινωνία και ανήκει στα ιδρυτικά άρθρα της λειτουργίας των πανεπιστημίων και όλων των 

ερευνητικών νησίδων) παρέχουν την ευχέρεια στους επιστήμονες να εργαστούν με 

εντιμότητα και ειλικρίνεια απέναντι στο παρελθόν, για να διακρίνουν τον μύθο από την 

πραγματικότητα, ενώ στη δεύτερη (Σκόπια)το συγκεκριμένο μουσείο, υπό τον ασφυκτικό 

κυβερνητικό εναγκαλισμό, δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την ιδρυτική κληρονομιά του ίδιου 

του κράτους: τα εθνικά δάνεια από τους γειτονικούς λαούς και η εγκόλπωση πτυχών της 

ιστορίας τους «μετέγραψε» καθετί ελληνικό, βουλγαρικό ή αλβανικό σε «μακεδονικό» ήδη 

από τη γιουγκοσλαβική περίοδο για να αποδείξει την ύπαρξη μιας «μακεδονικής εθνότητας» 

ως αντίβαρο στη βουλγαρική και ελληνική παρουσία στη Μακεδονία. 

 Για την επαρκή παρουσίαση/περιγραφή των δύο μουσείων, τη σύγκριση και την 

ανάδειξη της μεταξύ τους αντιθετικής-ανταγωνιστικής σχέσης (φορτισμένης ασφαλώς από 

την ανάδυση των νέων εκφάνσεων του Μακεδονικού Ζητήματος στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990) κρίθηκε σκόπιμο να προταχθούν παραδείγματα μουσείων της Ευρώπης που 

κλήθηκαν με τη σειρά τους να προβάλλουν συγκρουσιακές-τραυματικές όψεις του εθνικού 

παρελθόντος (εντός και εκτός των συνόρων), ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που τα 

συγκεκριμένα εθνικά τραύματα δεν επουλώθηκαν μέσα από τη διαδικασία της αναγνώρισης 
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και συμφιλίωσης αλλά οδήγησαν σε διχοτομήσεις και ανήγαγαν το εθνικό ζήτημα σε διεθνή 

πρόβλημα.  

 Στο ίδιο πλαίσιο, μια αποκλειστικά μουσειακή προσέγγιση θα καθιστούσε την αφήγηση 

ξερή και άνευρη, αν δεν την ενέτασσε στον πυρήνα της ιστορικής πραγματικότητας, αν με 

άλλα λόγια δεν την ιστορικοποιούσε. Τα δύο μουσεία δεν ιδρύθηκαν σε ιστορικό κενό αλλά 

προέκυψαν ακριβώς ως αποτέλεσμα της εθνικής ανάγκης να ενταχθεί η Μακεδονία στην 

εθνική αφήγηση και να προβληθούν οι λόγοι (εδραζόμενοι κυρίως στην καταγωγή και τη 

γλώσσα) της διεκδίκησής της και στη συνέχεια της προάσπισής της. Μία σύντομη ματιά στην 

ιστοριογραφία που παρήχθη τις μεταπολεμικές κυρίως δεκαετίες (μετά το 1945) είναι 

αποκαλυπτική των -αθέατων συχνά στον δημόσιο χώρο- αντιπαραθέσεων που έλαβαν χώρα 

μέσα αρχικά από τις σελίδες των κάθε λογής εκδόσεων αλλά και μέσω της δραστηριοποίησης 

διαφόρων φορέων, επιστημονικών εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων, «πατριωτικών» 

συλλόγων και ενώσεων, καθώς και των σταδίων εκδήλωσης των αντιπαραθέσεων αυτών, που 

συχνά συμβάδιζαν με το διμερές διπλωματικό κλίμα. Ωστόσο, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας 

ήρθε να «απελευθερώσει» την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως 

ανεξάρτητο κράτος, με το τελευταίο να παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τη σοσιαλιστική 

παράδοση (την οποία απαρνείται σήμερα μετά βδελυγμίας) και να αντιπαρατίθεται πλέον με 

τα δικά του μουσεία στα αντίστοιχα ελληνικά (αλλά και στα βουλγαρικά). 

 Μία απλή επίσκεψη στα δύο μουσεία θα πρότεινε κανείς ότι θα αρκούσε για να 

εκπληρωθούν οι αναγκαίες συγκρίσεις και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη 

λειτουργία τους, την αποστολή τους, το επιστημονικό κύρος τους και την ειλικρινή και 

υπεύθυνη στάση απέναντι στο παρελθόν, τον επιδεικνυόμενο σεβασμό έναντι άλλων κρατών 

και των εθνικών ιστοριών τους, ακόμα και εκείνων με τα οποία βρέθηκαν αντίπαλοι στα 

πεδία των μαχών· για την επιδίωξη της έναρξης και της συμμετοχής σε έναν νηφάλιο 

επιστημονικό διάλογο πέρα και έξω από πολιτικές σκοπιμότητες, τη συνεργασία στον 

αντίποδα της εθνικής περιχαράκωσης, για την υιοθέτηση στο τέλος καλών πρακτικών που τα 

καταστούν «ανοικτούς» χώρους, με ελεύθερη πρόσβαση και κοιτίδες ελεύθερου στοχασμού.  

 Πράγματι, η επίσκεψη στα δύο μουσεία μπορεί να αποτυπώσει με ευκρινή τρόπο το 

μεγάλο χάσμα στις μουσειακές πρακτικές αλλά και στον βαθμό των πολιτικών εξαρτήσεων 

που υφίσταται μεταξύ τους. Ήταν απαραίτητη, ωστόσο, αυτή η επιτόπια ματιά να συνοδευτεί 

από την παράλληλη περιγραφή των συλλογών, του είδους τους, του τρόπου έκθεσής τους, τις 

κειμενικές περιγραφές τους, εν γένει του μουσειακού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των 

τεχνολογικών μέσων προβολής τους, των εκδόσεων και εκδηλώσεων που στηρίζουν, του 
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επιστημονικού δυναμικού που στελεχώνει τα ίδια τα μουσεία, του είδους της ξενάγησης, τους 

όρους πρόσβασης και προσβασιμότητας από τον επισκέπτη, στον οποίο τα μουσεία 

απευθύνονται.  

 Από τη σύγκριση μέσω της αφήγησης και της κριτικής αξιολόγησης προκύπτει αβίαστα 

το συμπέρασμα ότι το Μουσείο των Σκοπίων ιδρύθηκε και λειτουργεί προς «δόξα» ενός 

κράτους με πήλινα (ιστορικά) θεμέλια, που ασκεί (και) πολιτιστική επιθετική πολιτική, 

διεκδικώντας μια μακραίωνη κληρονομιά με έωλα (στην καλύτερη περίπτωση) και κίβδηλα 

επιχειρήματα. Η κυρίαρχη και μόνιμη επωδός του μονίμως αδικημένου και καταπιεσμένου 

«μακεδονικού λαού», που βρίσκεται συχνά πυκνά στα χείλη των ξεναγών και δίπλα σε κάθε 

έκθεμα, μπορεί να προκαλεί τη συμπάθεια ανυποψίαστων επισκεπτών, αλλά πρόκειται για 

την ίδια ακριβώς συμπάθεια που απέσπασε η ΠΓΔΜ από τη διεθνή κοινότητα όταν 

αγωνιζόταν από τη δεκαετία του 1990 να κερδίσει την εθνική χειραφέτησή της και το 

δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, με την Ελλάδα να εδράζει (ανεπιτυχώς όπως φάνηκε) τις 

ενστάσεις της στη χρήση του ονόματος και των συμβόλων της Μακεδονικής δυναστείας στην 

ιστορία και στα αδιάψευστα τεκμήρια του παρελθόντος. Ερμηνεύοντας αντίστροφα τη 

βασική αρχή ότι η πολιτική δεν ενδιαφέρεται για την ιστορία, το συγκεκριμένο Μουσείο 

ιδρύθηκε και διαρθρώθηκε για να χειραγωγήσει πολιτικά την ιστορία -παρά για να προβάλλει 

την ιστορική αλήθεια-, για να δικαιώσει το δικαίωμα του «μακεδονικού λαού» να διαθέτει το 

δικό του κράτος, κάτι που είχε «στερηθεί» πολλές δεκαετίες.  

 Αν μάλιστα προστεθεί στον πρόδηλο σφετερισμό της ιστορίας των άλλων (κυρίως των 

Ελλήνων και των Βουλγάρων), η σκόπιμη δραματοποίηση και η παρουσίαση σκηνών βίας, 

βασανιστηρίων και εκτελέσεων που υιοθετούνται ως μουσειακή πρακτική για να 

χρωματιστούν αρνητικά αυτοί οι άλλοι (Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι και αργότερα οι 

Γιουγκοσλάβοι και πολύ λιγότερο οι Οθωμανοί181) και για να προκληθεί η μέγιστη συμπάθεια 

προς τα θύματα και η μέγιστη αντιπάθεια για τους «θύτες», τότε το εν λόγω Μουσείο έρχεται 

απλά να προστεθεί στην αλυσίδα των κρατικών εκείνων έργων υψηλής δαπάνης, τα οποία 

δικαίως προσέδωσαν στην πρωτεύουσα των Σκοπίων τον χαρακτηρισμό της ως «Disneyland» 

των Βαλκανίων. Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, το Μουσείο αυτό αναμφίβολα «θα βοηθήσει 

τους Σκοπιανούς να γίνουν Μακεδόνες».182 

                                                           
181 Δεν περνά άλλωστε απαρατήρητη στον επισκέπτη η «τιμητική» θέση που έχει κερδίσει στο δεύτερο επίπεδο 

του Μουσείου ο Κεμάλ Ατατούρκ και οι σχεδόν ουδέτερες περιγραφές εκ μέρους των ξεναγών τού 

οθωμανοκρατούμενου βαλκανικού παρελθόντος. 
182 Αναφερόμενα τα ξένα δημοσιεύματα στο πρόγραμμα «Σκόπια 2014», σημειώνουν ειδικότερα για το 

Μουσείο αυτό: «Τον πυρήνα του σχεδίου ‘Σκόπια 2014’ απαρτίζουν όμως δύο Μουσεία. Το παλαιότερο, που 

άνοιξε τις πύλες του το 2011, φέρει τον πολύπλοκο όνομα: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα για Ανεξαρτησία-

Μουσείο της Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης (VMRO) και Μουσείο Θυμάτων του 
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 Από τη σκοπιά αυτή, οι «Μακεδόνες» Φίλιππος και Αλέξανδρος, ένδοξοι «πρόγονοι» 

των νυν «Μακεδόνων» της ΠΓΔΜ, κοσμούν πλέον όχι μόνο τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και 

την κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα· 

αδιάψευστοι μάρτυρες της εμμονής στην ιστορική καταγωγή αλλά στην πραγματικότητα της 

πολυπλοκότητας του Μακεδονικού Ζητήματος ως βαλκανική διαπάλη γύρω από τις εθνικές 

ταυτότητες. 

 Αντί επιλόγου επελέγη να μεταγραφεί απόσπασμα από ένα κριτικό προλογικό σημείωμα 

του Βασίλη Γούναρη στο λεύκωμα 65+1 ιστορικά μουσεία της Ελλάδας των Βασίλη 

Νικόλτσιου και Βλάση Βλασίδη, γιατί περικλείει την πεμπτουσία της ιστορικής αποστολής 

ενός μουσείου, του τρόπου πρόσληψης των προτάσεων του σήμερα από το κοινό αλλά και 

της εκπαιδευτικής αξίας του: « (…) Οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι με τη σκηνοθεσία [των 

Μουσείων], με τη διάρθρωσή τους, το λόγο και τη ρητορεία τους τόσο πολύ που μερικές 

φορές καταλήγουν στο ‘πολιτικό ορθό’ συμπέρασμα ακόμη κι αν η τεκμηρίωση του μουσείου 

θέλει να τους προσφέρει μια εναλλακτική εκδοχή. (…) Ειδικά τα μουσεία που αναπαραστούν 

τον 19ο και τον 20 αιώνα έχουν το συγκριτικό ιδεολογικό πλεονέκτημα να είναι ελληνικά με 

ένα πιο οικείο τρόπο. Απηχούν πιο πρόσφατες συλλογικές ή ιστορικές μνήμες, τον πόλεμο 

του 1940, την Αντίσταση ή τον Μακεδονικό Αγώνα. Περιγράφουν ακριβώς την ταυτότητα 

αυτή και την ιστορία αυτή που είναι κατάδική μας κι όχι ‘κτήμα όλου του πολιτισμένου 

κόσμου’, όπως είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα: Είναι τα τσαρούχια των ευζώνων, τα καζάνια 

και οι ρόκες των γιαγιάδων, τα γκρα και τα γιαταγάνια των παππούδων και των προ-

παππούδων, όπως τα γνωρίσαμε και τα βρήκαμε ξεχασμένα σε πατάρια, μπαούλα και 

αποθήκες. Αυτά που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε αλλά και δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι 

ακριβώς ήταν, ποιοι τα φόρεσαν και τα κράτησαν, τι ήθελαν και πως πέθαναν. Θα μπορούσε 

κανείς εύκολα να κατακρίνει τόσο μεγάλες και ευκολόπεπτες δόσεις ιστορίας. Όμως θα είχε 

άδικο. Το γενικό ιδεολογικό πλαίσιο που μας περιγράφει ως Έλληνες -κι αν αυτό είναι 

κατακριτέο για κάποιους- δεν αναιρεί τα μύρια οφέλη των μουσείων μέσα σε μια κοινωνία 

όπου η μνήμη χάνεται. Η αναπαράσταση του παρελθόντος -έστω με βαρύ ιδεολογικό φορτίο-

δεν χάνει διόλου πολλές από τις εκπαιδευτικές αρετές της. Η περιγραφή της ζωής και του 

θανάτου, του πολιτισμού και του πολέμου κατά τις ιστορικές περιόδους (…) δεν μπορεί παρά 

                                                                                                                                                                                     
Κομμουνιστικού Καθεστώτος. Πρόκειται για τον αντίποδα του Μουσείου Μακεδονικών Αγώνων στη 

Θεσσαλονίκη, που περιγράφει την ιστορία της περιοχής από την ελληνική οπτική γωνιά. Κατά ένα περίεργο 

τρόπο στο Μουσείο των Σκοπίων η περιήγηση στα εκθέματα χωρίς ξεναγό απαγορεύεται. Η μακεδονική ιστορία 

είναι περίπλοκη και μπορεί εύκολα να μπερδέψει τους ξένους λέει εξηγώντας το μέτρο ένας ιστορικός-ξεναγός 

αρχίζοντας την περιήγηση δύο ωρών. Όμως, ο πραγματικός λόγος είναι άλλος. Η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει 

λέξη προς λέξη την ιστορική εικόνα που αφήνει το μουσείο», στην ιστοσελίδα http://www.pronews.gr/amyna-

asfaleia/ethnika-themata/217521_germanika-mme-gia-moyseio-sta-skopia-tha-voithisei-toys 

http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ethnika-themata/217521_germanika-mme-gia-moyseio-sta-skopia-tha-voithisei-toys
http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ethnika-themata/217521_germanika-mme-gia-moyseio-sta-skopia-tha-voithisei-toys
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να μας κάνει σοφότερους. Όχι βέβαια γιατί η ιστορία θα επαναληφθεί. Αλλά γιατί θα ξέρουμε 

τουλάχιστον πως απάντησαν στα ίδια ερωτήματα και πως αντιμετώπισαν παρεμφερή 

προβλήματα όσοι έζησαν στον τόπο αυτό πριν από εμάς».183 
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183 Βασίλης Κ. Γούναρης, «Τα ελληνικά ιστορικά μουσεία μεταξύ παρελθόντος και παρόντος», προλογικό 

σημείωμα στο Βασίλειος Νικόλτσιος-Βλάσης Βλασίδης, 65+1 ιστορικά μουσεία της Ελλάδας, Σωματείο ‘Οι 

Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα’, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 9-10. 
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Μετώπου», Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2016. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

Γούναρης Β. (επιμ.), Στα σχολεία του Μακεδονικού Αγώνα, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα & 

Έφεσος, Αθήνα 2004. 

Γούναρης Β. (επιμ.), Η μακεδονική κοινωνία στις αρχές του εικοστού αιώνα, εκδ. Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2005. 

Γούναρης Β., Τα παιδιά της Μακεδονίας στις αρχές του 20ου αιώνα, Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2006. 

Χασιώτης Λουκιανός (επιμ.), Η Μακεδονία την εποχή του Μεγάλου Πολέμου 1914-1918,  

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2007. 

Γούναρης Β. (επιμ.), Στη Μακεδονία πριν από εκατό χρόνια (1908): Προσδοκίες και 

Ψευδαισθήσεις, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2008. 

Γούναρης Β., Το Μαύρο’ 97, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2009 

Β. Γούναρης (επιμ.), Η μακρόχρονη πορεία προς την ελευθερία, Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2009. 

Φωτάκης Ζήσης (επιμ.), Το ελληνικό Ναυτικό στους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913, 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα & Έφεσος, Αθήνα 2011. 

Διώγος Κωνσταντίνος (επιμ.), Η Θεσσαλονίκη του 1912, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 

Θεσσαλονίκη 2012. 

Καραμπάτη Περσεφόνη, Διώγος Κωνσταντίνος (επιμ.), Η λεωφόρος της Νίκης, Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2013. 

Καραμπάτη Περσεφόνη (επιμ.), Γυναίκες της Μακεδονίας, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 

Θεσσαλονίκη 2014. 

Καραμπάτη Περσεφόνη (επιμ.), Ο Εθνικός Διχασμός στη σκιά του Μεγάλου Πολέμου, 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη, 2015. 

Καραμπάτη Περσεφόνη (επιμ.), Μικρές και Μεγάλες Ιστορίες, Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2016. 

Γερόλυμπου- Καραδήμου Αλέκα,1917 – 2017 Θεσσαλονίκη - Από την καταστροφή στην 

ανοικοδόμηση, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2017.   

Δραστηριότητες: 

1983 
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Προκήρυξη Πανελληνίων Διαγωνισμών για μαθητές και φοιτητές. 

1984 

Συμπόσιο για τα 80 χρόνια από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα.  

1985 

Προκήρυξη Πανελληνίων Διαγωνισμών για μαθητές και φοιτητές. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ο Μακεδονικός Αγώνας». 

1990 

Χορήγηση χρηματικού ποσού ως συμβολική εκδήλωση καλής 

Θέλησης για τα παιδιά της Βουλγαρίας. 

1992 

Υιοθέτηση Μουσείου Παύλου Μελά Στάτιστας (Μελά).  

Εορτασμός δεκαετίας λειτουργίας Μουσείου (ομιλίες 

Ακαδημαϊκού Ιωάννη Γεωργάκη και Βιργινίας Τσουδερού). 

Αποκαλυπτήρια ανδριάντα Ίωνα Δραγούμη. 

1993 

Αποκαλυπτήρια ανδριάντα Νικολάου Κασουμούλη. 

Εορτασμός 100 ετών λειτουργίας κτηρίου (διαλέξεις). 

1994 

Πανελλήνιος διαγωνισμός γνώσεων και ζωγραφικής για τα 90 χρόνια από το θάνατο του 

Παύλου Μελά. 

Παρουσίαση ηλεκτρονικής βάσης πολυμέσων «Μακεδονομάχος». 

1995 

Δημιουργία Μουσείου Κώτα στο ομώνυμο χωριό. 
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1996 

Πνευματική εκδήλωση μνήμης Παύλου Μελά.   

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ο Μακεδονικός Αγώνας μέσα από τα διηγήματα της Πηνελόπης 

Δέλτα». 

1997 

Συνέντευξη Τύπου για τα άγνωστα θύματα του Μακεδονικού Αγώνα.  

1998 

Ημερίδα για τα 120 χρόνια από την Επανάσταση του 1878. 

1999 

Ημερίδα για το Μακεδονικό Ζήτημα στον κυβερνοχώρο (Internet). 

2000 

Σεμινάρια μουσειακής αγωγής για εκπαιδευτικούς. 

2001 

Συνέδριο «Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση». 

2003 

Ημερίδα «Οι Σχέσεις Ελλάδας – ΠΓΔΜ στην περίοδο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 1995-

2002». 

Ημερίδα «Αθήνα – Σκόπια 1995 -2002.  Επτά χρόνια μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία»  

Δημιουργία του ντοκυμαντέρ «Ο Μακεδονικός Αγώνας 1904 1908» σε κείμενα του 

κ.Ευάγγελου Κωφού, παραγωγή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην ελληνική, 

αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. 

Δημιουργία του ντοκυμαντέρ «Χρέος στη μνήμη» σε κείμενα του κ. Ιωάννη Χασιώτη, 

παραγωγή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και 

γερμανική γλώσσα.  

2004 
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Πανηγυρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα στην 

Ακαδημία Αθηνών με ομιλητή τον Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο. 

Πανηγυρική εκδήλωση με θέμα «Το Έτος του Μακεδονικού Αγώνα» στο μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης παρουσία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας και με ομιλητή τον κ. Ευάγγελο Κωφό, Βαλκανιολόγο, τ. Εμπειρογνώμονα 

Πρεσβευτή. 

Στρογγυλή Τράπεζα «Η ιστοριογραφία του Μακεδονικού Αγώνα και του Μακεδονικού 

Ζητήματος. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις». 

Ημερίδα «Η συμβολή του ιατροφαρμακευτικού κόσμου στο Μακεδονικό Αγώνα». 

Πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής για μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού. Ακολούθησε 

έκθεση των καλύτερων έργων στο βιβλιοπωλείο «Ιανός». 

Έκδοση αναμνηστικών τηλεκαρτών Ο.Τ.Ε. με θέμα τον Παύλο Μελά σε πίνακα του 

Ιακωβίδη. 

2007 

Δημιουργία τρίγλωσσου (στην ελληνική, αγγλική, γερμανική, γλώσσα) CD για την ιστορία 

της Μακεδονίας από την αρχαιότητα έως σήμερα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στο 

πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των αρχειακών συλλογών του Ιδρύματος 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας». 

Δημιουργία τρίγλωσσου (στην ελληνική, αγγλική, γερμανική, γλώσσα) τρισδιάστατου 

εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού «Ο Μακεδονικός Αγώνας στο Βάλτο των 

Γιαννιτσών» στο πλαίσιο του  έργου «Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των αρχειακών 

συλλογών του  Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».  

2008 

Οπτικοακουστική διαδραστική παραγωγή «Πορεία στη Μακεδονία με τον Παύλο Μελά…» 

στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση κτιριακής υποδομής και βελτίωση εκθεσιακού χώρου 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός». 



 116 

Δημιουργία ιστοσελίδας του Μουσείου www.imma.edu.gr  στο πλαίσιο του  έργου 

«Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των αρχειακών συλλογών του Ιδρύματος Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».  

2009 

Οπτικοακουστική εφαρμογή συστήματος αυτόματης πολύγλωσσης ξενάγησης με φορητές 

συσκευές στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση κτιριακής υποδομής και βελτίωση εκθεσιακού 

χώρου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός». 

Δίγλωσση εκθεσιακή διαδραστική εφαρμογή «Τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία 

τον 19ο αιώνα» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση κτιριακής υποδομής και βελτίωση 

εκθεσιακού χώρου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Πολιτισμός».  

Δίγλωσση εκθεσιακή ταινία  «Το Μακεδονικό Ζήτημα» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση 

κτιριακής υποδομής και βελτίωση εκθεσιακού χώρου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός».  

2012 

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 

Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος στο roof garden του νέου Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε το ιστορικό 

ντοκιμαντέρ «Οι μεγάλες μεταμορφώσεις: Όψεις της Θεσσαλονίκης στις τρεις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα». Ακολούθησε ομιλία του Πρόεδρου του Δ.Σ.του Ιδρύματος του 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα κ. Iωάννη K. Xασιώτη, Ομοτ. Kαθηγητή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα: Αποτιμώντας την 

ιστορική πορεία της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα εκατοντάχρονα της απελευθέρωσή της».  

2013 

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, Η Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών 

Μαρτυριών, για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα 

Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.(Φεβρουάριος – Απρίλιος 2013). 

http://www.imma.edu.gr/
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Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, Η Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών 

Μαρτυριών, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα 

Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2013). 

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: Ζητήματα Μουσειακής Αγωγής, Ιστορίας και Εκπαίδευση σε 

χώρους μνήμης, για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Συμμετοχή και παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου σε Ημερίδα 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας στην Κωνσταντινούπολη με θέμα: «Διαλεκτική σχέση αξιών – Περιβαλλοντική 

Κρίση» υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο 

Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης. 

2014 

Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα: Διαχείριση της Ιστορικής Μνήμης, για 

εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς – 

Φεβρουάριος 2014. 

2014 

Πρωτοχρονιάτικο  Εικαστικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο  «Νέα χρονιά, καινούργια 

ξυπνήματα», για παιδιά 7-12 ετών, 27 – 30 Δεκεμβρίου 2014  

2015  

Βράβευση του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) από το  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ως ο καλύτερος 

Φορέας Υποδοχής Φοιτητών για το 2014. 

Συμμετοχή σε εκδήλωση Διασκευή και δραματοποίηση του παιδικού βιβλίου Σκιές στη 

Λίμνη Δημοτικού Σχολείου Σοχού, Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του Δήμου. 
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Πασχαλινό Εικαστικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Το Κόκκινο της Τέχνης», για παιδιά 7-12 

ετών, 4 – 7 Απριλίου 2015. 

Χριστουγεννιάτικα Εικαστικά Εργαστήρια 

2016  

Πασχαλινά Εικαστικά Εργαστήρια.  

Καλοκαιρινά Εικαστικά Εργαστήρια. 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Το Θέατρο Σκιών στο σύγχρονο σχολείο», σε συνεργασία με το 

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών που εδρεύει στη Γρανάδα της 

Ισπανίας και το τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2016. 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θεματικό πυρήνα το Θέατρο Σκιών και τον 

Καραγκιόζη σε συνεργασία με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών 

Σπουδών που εδρεύει στη Γρανάδα της Ισπανίας και το τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 2016. 

 

Εκδόσεις Μουσείου Σκοπίων: 

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и 

Музеј на жртвите на комунистичкиот режим (2012). 

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и 

Музеј на жртвите на комунистичкиот режим Избор и подготовка: д-р Зоран 

Тодоровски(2012) . 

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Музеј на ВМРО и 

Музеј на жртвите на комунистичкиот режим (2012). 

Автори: д-р Зоран Тодоровски, д-р Даринка Петреска, д-р Виолета Ачкоска(2012) . 

Писма до Македонија 

Автор: д-р Бранислав Светозаревиќ. 

Слики со историска тематика во Музејот на македонската борба 

Автор: д-р Владимир Величковски (2015). 

„Македонските национални носии на разгледниците 1890-1950“ – македонскиот 

фолклор и идентитетот 

Автор: д-р Бранислав Светозаревиќ(2015). 
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Светите браќа Кирил и Методиј – сесловенски просветители 

Автор: д-р Бранислав Светозаревиќ(2015). 

Пет години Музеј на македонската борба  

Избор на текст: м-р Маја Миноска-Павловска, д-р Бранислав Светозаревиќ(2016). 

Македонија и меѓународната заедница 

25 години независност на Република Македонија 

Од збирката на д-р Бранислав Светозаревиќ (2016). 

NI Museum of the Macedonian Struggle for Statehood and Independence - Museum of 

VMRO and Museum of victims of the communist regime (2012). 

NI Museum of the Macedonian Struggle for Statehood and Independence - VMRO Museum 

and Victims of the Communist regime Choice and preparation: Dr. ZoranTodorovski (2012). 

NI Museum of the Macedonian Struggle for Statehood and Independence - Museum of 

VMRO and Museum of victims of the communist regime (2012). 

Authors: PhD ZoranTodorovski, PhD DarinkaPetreska, PhD VioletaAchkoska (2012). 

Letters to Macedonia 

Author: Dr. BranislavSvetozarevic. 

Images with historical themes in the Museum of the Macedonian Struggle 

Author: Dr. Vladimir Velichkovski (2015). 

"Macedonian national costumes of postcards 1890-1950" - Macedonian folklore and identity 

Author: Dr. BranislavSvetozarevic (2015). 

The Holy Brothers Cyril and Methodius - Slavic Enlighteners 

Author: Dr. BranislavSvetozarevic (2015). 

Five Years Museum of the Macedonian Struggle 

Selection of the text: MajaMinoska-Pavlovska, MA BranislavSvetozarevic (2016). 

Macedonia and the international community 

25 years of independence of the Republic of Macedonia 

From the collection of Dr. BranislavSvetozarevic (2016). 
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Φωτογραφίες ΙΜΜΑ:184 

 
Εικόνα 1: Το κτίριο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη 

 
Εικόνα 2: Η δεύτερη αίθουσα απεικονίζει την κοινωνία της Μακεδονίας στα τέλη του 19ου αιώνα. 

 

 

 

 

                                                           
184 Όλες οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. 
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Εικόνα 3: τρίτη αίθουσα: αναπαράσταση του γραφείου του Γενικού Προξένου 

 
Εικόνα 4: πέμπτη αίθουσα: Αριστερά απεικονίζεται ο ελληνικός αγώνας στις πόλεις και κειμήλια όπως: 

προσωπικά αντικείμενα Μακεδονομάχων (κυάλια, σφραγιδοθήκη, ρολόι, πιστόλι κ.α.), επιστολή του 

"Μακεδονικού Κομιτάτου" και Αναμνηστικά Μετάλλια Μακεδονικού Αγώνα. Δεξιά απεικονίζεται ο 

ρόλος του κλήρου. 
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Εικόνα 5: Προσωπικά αντικείμενα του Παύλου Μελά. 

 

 
Εικόνα 6: αυθεντικά κειμήλια από την πρώτη αίθουσα: τουρκικά γιαταγάνια, τουρκικές πάλες, 

αναμνηστικά γραμματόσημα, μετάλλιο του Αγώνα 1821-29 Α' τάξεως, φύλλο εφημερίδας LePetitJournal 

(1897), έκδοση απομνημονευμάτων, ελληνικό και οθωμανικό φυσίγγιο τυφεκίου, ξιφολόγχες, Ημερολόγιο 

1897, χάρτης Βαλκανικής Χερσονήσου (19ος αιώνας). 
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Εικόνα 7: διόραμα σε φυσικό μέγεθος, το οποίο απεικονίζει σχολείο των χρόνων του Μακεδονικού Αγώνα. 

 
Εικόνα 8: τμήμα από την καρυδιά που απαγχονίστηκαν ο Τέλος Άγρας και ο οδηγός του, Αντώνιος 

Μίγγας, τον Ιούνιο 1907. 
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Εικόνα 9: είσοδος του Μουσείου 

 
Εικόνα 10: είσοδος του Μουσείου 

 
Εικόνα 11: είσοδος της κρύπτης από την Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης 
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Εικόνα 12: φωτογραφία από τα εγκαίνια του Μουσείου. 

 
Εικόνα 13: πρόσκληση για τα εγκαίνια του Μουσείου 



 126 

 
Εικόνα 14: Ιστοσελίδα του ΙΜΜΑ. 

 

 
Εικόνα 15: Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος "Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό 

Αγώνα". 
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Φωτογραφίες από το Μουσείο των 

Σκοπίων:185  

Εικόνα16: The death of Lazar Pop Trajkov, 1903. Oil painting, Natalia Paprina, Ukraine 

 

 
Εικόνα17: AleksandarTurundjiev (1874-1905). Military Commander from Lerin and Participant in the 

Ilinden Uprising. 

 

 

                                                           
185ZoranTodorovski-DarinkaPetreska-VioletaAchkoska-Nikola Zhezhov, TheMuseum of the Macedonian 

Struggle for Statehood and Independence- The Museum of the IMRO and the Museum of the Victims of the 

Communist Regime, Skopia 2012. 
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Εικόνα 18:Documents and photographs (1912-1913). 

 

 
Εικόνα 19: Vinica Scandal, 1897. 

 
Εικόνα20: Battle of Krivolak, 1915. oil painting 
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Εικόνα 21:Weapons. 

 
Εικόνα22: AndonToshev in prison (1865-1931). Courier of the Macedonian Revolutionary Organisation. 
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Εικόνα23: Trajko Popov being led to a firing squad, 1946. oil painting. 

 
Εικόνα24: Execution of the Prisoners from Veles, January 1945. Oil painting. 
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Εικόνα 25: ιστοσελίδα Μουσείου. 

 

Εικόνα 26: είσοδος Μουσείου 
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Εικόνα 27: Το κτίριο του Μουσείου. 

 
Εικόνα 28: Είσοδος  Μουσείου 
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Εικόνα 29: Καταστατικό ίδρυσης του Μουσείου 
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