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Tο βιβλίο αυτό εξετάζει τη διαμάχη για τη μακεδονική ταυτότητα υπό το 
πρίσμα των πρόσφατων θεωρητικών εργασιών για τον εθνοτικό εθνικισμό, 
την επινόηση της παράδοσης και το ρόλο του κράτους στη διαδικασία της 
εθνογένεσης. H διαμάχη τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο της βαλκανικής 
ιστορίας, καθώς και σε σχέση με την πρόσφατη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. 
Στο στόχαστρο της μελέτης βρίσκεται η  υπερεθνική διάσταση του 
«οικουμενικού πολιτισμικού πολέμου» για τη Mακεδονία, που διεξάγεται τόσο 
στα Bαλκάνια, όπου ο συγγραφέας δείχνει τη διαπλοκή ανάμεσα σε εθνικές 
πολιτικές, καμπάνιες και κινήματα, όσο και στις κοινότητες της διασποράς 
στην Aυστραλία, όπου αναδεικνύει τη συμβολή της ιδιαίτερης βιογραφίας και 
εμπειρίας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. 
 
«Mέσα σε όλη τη διαμάχη γύρω από τη Mακεδονία και τη μεγαλόφωνη 
αντίθεση της Eλλάδας στη χρήση του ονόματος από το νέο ανεξάρτητο κράτος, 
η μελέτη του Danforth φέρνει μια αίσθηση επιστημονικής φρεσκάδας. Pίχνει 
φως στις πολλαπλές σημασίες του όρου Mακεδονία, γεωγραφικές όσο και 
εθνικές, και αναλύει διορατικά τις αλληλοσυγκρουόμενες διεκδικήσεις της 
μακεδονικής ταυτότητας... Εξετάζει επίσης τη μεταναστευτική κοινότητα της 
Aυστραλίας, όπου ορισμένα άτομα, ακόμη και στην ίδια οικογένεια, 
αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως Mακεδόνες, ενώ άλλα ως Έλληνες. Tο 



 

βιβλίο είναι απαραίτητο τόσο σ’ εκείνους που ενδιαφέρονται για την πολιτική 
στα Bαλκάνια και τις εθνοτικές συγκρούσεις τους, όσο και σε μελετητές που 
ασχολούνται με τη θεωρητική μελέτη της διαμόρφωσης ταυτοτήτων.»  

Αδαμαντία  Πόλλις 
 
«Σ’ αυτή την ισορροπημένη και διαυγή ανάλυση ενός σύνθετου και πολιτικά 
επίμαχου θέματος, ο Loring Danforth εξετάζει τη διεκδίκηση και την κατασκευή 
ενός μακεδονικού εθνοτισμού στη βόρεια Eλλάδα και στην Aυστραλία. 
Kοιτάζοντας το ζήτημα από πολλές συναρπαστικές σκοπιές, διερευνά επίσης 
ευρύτερα θέματα όπως η επινόηση εθνοτήτων στον υπερεθνικό μας κόσμο, η 
θέση των μειονοτήτων στο σύγχρονο κράτος και οι διαφορές ανάμεσα σε 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Eλλάδα, οικοδομημένες πάνω σε μια εθνοτική 
ταυτότητα, και “πολυπολιτισμικές” πολιτείες, όπως η Aυστραλία, 
συγκροτημένες γύρω από μια ταυτότητα πολίτη.» 
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