Κάποιες σημειώσεις με αφορμή το “Μακεδονικό”

για να μοιραστούμε τα εργαλεία του αγώνα για την κατάργηση
των κρατών, του κεφαλαίου και των συνόρων
στα Βαλκάνια και σε όλο τον κόσμο

Τι συμβαίνει στις αρχές του 2018 στο νότιο κομμάτι της χερσονήσου του Αίμου
Μετά από προτροπές και πιέσεις του ΝΑΤΟ, αλλά και με τη βούληση των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της
Δημοκρατίας της Μακεδονίας για επίλυση, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα της εθνικής ονομασίας των
γειτόνων, της γλώσσας τους, του κράτους τους. Μαζί με αυτά, ήρθε από τη μία το φούντωμα των εθνικισμών και
των αλυτρωτισμών και από την άλλη η απορία για το τι ακριβώς θέλει το ΝΑΤΟ με αυτή του την επιλογή, ή σε μία
φράση: Ποια συμφέροντα και ποιες δυνάμεις χτυπιούνται μεταξύ τους γύρω από ονοματολογικό των γειτόνων;
Κι αν για το ΝΑΤΟ τα πράγματα είναι σχετικά ξεκάθαρα μιας και θέλει να αυξήσει την ισχύ του στα Βαλκάνια, έχει
σημασία να δούμε ποια συμφέροντα, ποιες δυνάμεις και ποιοι μύθοι βρίσκονται πίσω από τα εκατοντάδες δωρεάν
λεωφορεία που μετέφεραν ολόκληρα ποίμνια εκκλησιών, έφεδρους, πατριώτες, εθνικιστές, ναζί, κεντρώους,
δεξιούς, ακροδεξιούς αλλά και αριστερούς σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Μπορεί οι συγκεντρώσεις να μην έφτασαν τους αριθμούς που προσδοκούσαν αυτοί οι “ακομμάτιστοι” διοργανωτές,
αλλά ήταν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που τραγουδούσαν εθνικά και πολεμικά εμβατήρια. Ένα
ικανοποιητικό κοινό για τους Φραγκούληδες, τους Άνθιμους και τους Μίκηδες αυτού του τόπου, είτε για να
κλείσουν τον κύκλο της ζωής τους όσο ντροπιαστικά την έζησαν τις τελευταίες δεκαετίες, συγκυβερνώντας για
παράδειγμα με τη ΝΔ το 1989, είτε για να ξεκινήσουν και επίσημα την ενασχόλησή τους με την πολιτική και να
χαριεντιστούν με επιχειρηματίες βλέποντας ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Είναι τα ίδια πλήθη τα οποία έδωσαν τον απαραίτητο ζωτικό χώρο στους οργανωμένους φασίστες αυτού του τόπου
αλλά και στις παρέες τους να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε δομές και ανθρώπους του κινήματος, κάτι που
δυστυχώς άφησε σαν σημείο για περισυλλογή αλλά και για αντεπίθεση την καμμένη κατάληψη Libertatia στη
Θεσσαλονίκη.
Βέβαια την ίδια στιγμή παρακαταθήκη για το κίνημα μένουν τόσο οι επιτυχημένες προπαγανδιστικές δράσεις στις
δύο μεγαλουπόλεις αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που δεν άφησαν χώρο ύπαρξης για τη διάχυση
ρατσιστικού/εθνικιστικού λόγου, όσο και όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο: αντιφασιστικές
περιπολίες, μοτοπορείες, μοιράσματα κειμένων, επιθετικές ενέργειες, γκράφιτυ και σπρέυ στους τοίχους, αφίσες,
τρικάκια, αντιεθνικιστικές διαδηλώσεις, μαχητική συλλογική αυτοάμυνα στις περιπτώσεις της επίθεσης στο
αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο “Εμπρός” στην Αθήνα αλλά και της επίθεσης στον ΕΚΧ “Σχολείο για τη μάθηση της
ελευθερίας” στη Θεσσαλονίκη, περιφρούρηση χώρων και γειτονιών που ζούμε και αγωνιζόμαστε μαζί, ντόπιοι και
ξένες.
Πολλά πρέπει να πούμε και πολλά περισσότερα πρέπει να πράξουμε ενάντια στα κράτη, τα αφεντικά, τους
φασίστες. Και θα το κάνουμε. Αλλά πρώτα ας φορέσουμε τα ταξικά μας γυαλιά, ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην
ιστορία της περιοχής μας κι ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σε μια εποχή, που όπως και σήμερα, ούτε μόνο
Έλληνες έζησαν στην επικράτεια του σημερινού ελληνικού κράτους, ούτε μόνο ελληνικά μιλούσαν...
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Η εγκατάσταση των Σλάβων στην επικράτεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας
“Ούτε η πανούκλα ούτε η χολέρα κάναν τόσο
κακό στην ανθρωπότητα όσοι οι ιστορικοί και η ιστορία.”
Γιάννης Σκαρίμπας
Στις αρχές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας , κατά τη διάρκεια της εποχής των μεγάλων μεταναστεύσεων και το πολύ
ως τα μέσα του 6ου αιώνα όπου υπάρχουν και οι πρώτες καταγεγραμμένες αναφορές για την ύπαρξή τους στη
βυζαντινή επικράτεια, φυλές Σλάβων στην αρχή λεηλατούν και λίγες δεκαετίες αργότερα εγκαθίστανται σε περιοχές
των νότιων Βαλκανίων.
Από την Πελοπόννησο ως τα Γιάννινα και από τη σημερινή Ελληνική δυτική ως την κεντρική και ανατολική
Μακεδονία χιλιάδες είναι οι Σλάβοι που θα χτίσουν στην αρχή στα ορεινά και αργότερα σε πεδιάδες μικρές
κοινότητες.
Στην πορεία των χρόνων μεγάλα τους κομμάτια θα εκχριστιανιστούν ενώ μέσα από μία συνεχή εναλλαγή
αντίστασης και υποταγής στη βυζαντινή εξουσία, περιόδων πολέμων και πολιορκιών της Θεσσαλονίκης αλλά και
υπεράσπισης των εδαφών της, βίαιων μετακινήσεων των πληθυσμών τους από τους αυτοκράτορες στη Μικρά Ασία,
θα αρχίσουν να ζουν και να συμμειγνύονται και με τις άλλες εθνότητες που ζούσαν στην επικράτειά της*.
Οθωμανική περίοδος
Τα χρόνια πριν και μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων θα
μετατραπεί σε κομμάτι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι σουλτάνοι, μη μπορώντας να εξισλαμίσουν ένα τόσο
μεγάλο κομμάτι πληθυσμού κάτι που θα γεννούσε αναστατώσεις και φθορά για την ίδια την αυτοκρατορία θα
αρκεστούν επίσης στην επιβολή φόρων, αφήνοντας θρησκευτική ελευθερία στους υπηκόους, αφού είχαν με το
μέρος τους και υπό την καθοδήγησή τους τις ηγεσίες των εκκλησιών.
Αργότερα θα αφήσουν διοικητικές πρωτοβουλίες στα λεγόμενα μιλλέτ διοικητική υποδιαίρεση της αυτοκρατορίας
τα οποία θα έχουν αυτή τη φορά, προϋποθέσεις κοινής θρησκείας για τους υπηκόους που υπαγόταν σε αυτά.
Συνδετικό στοιχείο των πληθυσμών είναι το αν είναι χριστιανοί, εβραίοι, Αρμένιοι ή μουσουλμάνοι.
Έτσι μαζί με το χριστιανικό, θα δημιουργηθεί το εβραϊκό και το αρμενικό μιλλέτ, αν και το πρώτο θα χαίρει
μεγαλύτερης εύνοιας των σουλτάνων, ενώ “εθνάρχης” όλων των χριστιανικών πληθυσμών θα γίνει σταδιακά με την
απορρόφηση των υπόλοιπων πατριαρχίων, ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Οι σλαβόφωνοι και ελληνόφωνοι πληθυσμοί (μαζί με εβραίους,
άραβες, αρμένιους, τούρκους) θα συνεχίσουν να συζούν για
εκατοντάδες χρόνια κάτω από την εξουσία του Σουλτάνου, μέσα
σε περιόδους ειρήνης, πολέμων αλλά και εξεγέρσεων εναντίον
τους.

*Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφέρουμε, πως σε αντίθεση
με τη σημερινή αντίληψη που υπάρχει για το έθνος που αδιαφορεί
για τις ιστορικές ανάγκες που το γέννησαν ως υπόσταση με τη
χρήση άφθονων ιστορικών ανακριβειών και ψεμάτων, οι
αυτοκρατορίες του μεσαίωνα ήταν πολυεθνικές και πολυφυλετικές,
με συνεκτικό στοιχείο, και μάλιστα όχι πάντα, την πίστη στον
αυτοκράτορα, την θρησκεία και σε λιγότερες περιπτώσεις την
κοινή γλώσσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως σε περιόδους της
βυζαντινής αυτοκρατορίας το έλληνας σήμαινε αυτόματα και
ειδολολάτρης, ενώ αυτοκράτορές της υπήρξαν άτομα διαφορετικής
καταγωγής (έλληνες, λατίνοι, άραβες κ.α.)

Η αρχή του τέλους για τις πολυεθνικές
αυτοκρατορίες
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ο μετασχηματισμός των
σχέσεων παραγωγής, η σταδιακή άνοδος των αστικών
τάξεων στην εξουσία και η κατάργηση αυτοκρατοριών
και μοναρχιών είχε αρχίσει ήδη να συντελείται από τον
18ο αιώνα. Στον αδύναμο κρίκο των αυτοκρατοριών,
την Οθωμανική, οι εξελίξεις δεν ήταν διαφορετικές
παρά τις επιμέρους χρονικές και ποιοτικές
διαφοροποιήσεις.
Ήδη από το 1804 με την επανάσταση των Σέρβων και
το 1821 με την επανάσταση των Ελλήνων αλλά και με
τη συμμετοχή των Βουλγάρων στους Ρωσοτουρκικούς
πολέμους την ίδια περίοδο με το μέρος των Ρώσων
και την δημιουργία του Βουλγάρικου κράτους το
1878, η κατάσταση αρχίζει να ξεκαθαρίζει.
Η διαμελισμένη αυτοκρατορία θα έδινε τη θέση της
στα νέα έθνηκράτη και αυτά θα ανταγωνίζονταν
μεταξύ τους για μεγαλύτερες εδαφικές κατακτήσεις (με
αφορμή πολλές φορές την επιρροή ή μη του
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης που κατά κύριο
λόγο εκπροσωπούσε το ελληνορθόδοξο στοιχείο πάνω
στα υπόλοιπα πατριαρχεία που διεκδικούσαν
θρησκευτική αλλά και διοικητική αυτονομία, κάτι που
το Βουλγάρικο πατριαρχείο θα καταφέρει από το
1870).
Αν και η δημιουργία εθνώνκρατών ήταν αποτέλεσμα
των οικονομικών και κοινωνικών αναδιατάξεων και
συγκρούσεων εκατοντάδων ετών, η συνύπαρξη, επίσης
για εκατοντάδες χρόνια ανθρώπων διαφορετικής
καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας είχε επιρροή στις
επαναστατικές ιδέες της εποχής. Πρώιμες σοσιαλιστές
ιδέες με μίγμα ενός ασαφούς “πανβαλκανισμού”
μπορούμε να δούμε σε πολλά ριζοσπαστικά ρεύματα
τις εποχής, όπως η “Δημοκρατική Ανατολική
Ομοσπονδία” με το ελληνικό τμήμα της να ονομάζεται
“Πολιτικός Σύλλογος Ρήγας”. Το “Ρήγας” αναφερόταν
προφανώς στο Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίο) ο οποίος
αντέτασσε
στην
οθωμανική
καταπίεση
την
πανβαλκανική εξέγερση και τη δημιουργία ενός
κράτους επίσης πολυεθνικού και πολυθρησκευτικού,
απέναντι στο οποίο όλοι οι πολίτες θα ήταν ίσοι.

Η εξέγερση του Ίλιντεν
Στα τέλη του 19ου αιώνα ένας αγώνας δρόμου δινόταν
μεταξύ των αρπακτικών που περίμεναν να διαμελίσουν
τα εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας που
κατέρρεε. Η περιοχή της Μακεδονίας χωριζόταν σε
τρία
γεωγραφικά
διαμερίσματαβιλαέτια
(Θεσσαλονίκης,
Μοναστηρίου,
Κοσσόβου).
Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία μέχρι και Ρουμανία
προσπαθούσαν να βάλουν το δικό τους δάσκαλο και
τον δικό τους παπά σε κάθε χωριό για να
δημιουργήσουν την αντίστοιχη εθνική συνείδηση
στους ντόπιους πληθυσμούς, ενώ οι χριστιανοί είχαν
ήδη χωριστεί σε όσους ήταν υπό την επιρροή του
πατριαρχείου χωρίς κατ’ ανάγκη να μιλάν ελληνικά ή
να αυτοχαρακτηρίζονται ως έλληνες και σε όσους
ήταν υπό την επιρροή της εξαρχίας χωρίς κατ’ ανάγκη
να μιλάν Βουλγάρικα ή να αυτοχαρακτηρίζονται ως
Βούλγαροι.
Κι ενώ τα γειτονικά κράτη ετοιμαζόντουσαν για
φαγοπότι στην επόμενη αναμπουμπούλα, η Εσωτερική
Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση διασπάται. Ενώ
ξεκίνησε ως μία οργάνωση που θα προσπαθούσε να
φέρει την περιοχή της Μακεδονίας υπό την επιρροή ή
κατοχή του Βουλγαρικού κράτους, η μεγάλη της
πλειοψηφία στρέφεται σε σοσιαλιστικές ιδέες και
μιλάει για αυτόνομη Μακεδονία που θα ανήκει σε
όσους την κατοικούν (όλες οι εθνότητες και όλες οι
θρησκείες) μέσα σε μία βαλκανική ομοσπονδία.
Τον Ιούλιο του 1903, εκατοντάδες αγρότες κι εργάτες,
κυρίως σλαβόφωνοι αλλά και ελληνόφωνοι,
αλβανόφωνοι και βλαχόφωνοι, οπλίζονται ενάντια
στην οθωμανική εξουσία. Η συμμετοχή των
“ελληνικής συνείδησης” αγροτών στο κίνημα
απογοητεύει τους έλληνες προξένους και πράκτορες
της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με τον
Σουλτάνο δίνοντας πληροφορίες για να κατασταλεί η
εξέγερση, ενώ ο λίγο αργότερα “μακεδονομάχος”
Στρεμπενιώτης επιτίθεται μαζί με οθωμανικό τάγμα
στους επαναστάτες.
Μετά το τέλος της εξέγερσης, θα πραγματοποιηθούν
μαζικές εκτελέσεις και πυρπολήσεις ολόκληρων
χωριών, όχι μόνο σλάβικων αλλά και ελληνικών και
βλάχικων. Την ίδια στιγμή Βούλγαροι εθνικιστές που
δεν κατάφεραν να θέσουν την εξέγερση υπό τον έλεγχό
τους δολοφονούν ντόπιους αγωνιστές που ήθελαν την
αυτονόμηση της Μακεδονίας.

Η μάχη για την επικράτηση στην Μακεδονία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας
(γνωστή και ως “Μακεδονικός αγώνας”...)
«Το χωριό είχε πάνω από 600 σπίτια... Ήταν οι χειρότεροι Βούλγαροι της επαρχίας μου. Όταν ο Βάρδας αποφάσισε να
εφαρμόσει την τιμωρία τους, μου έγραψε και εγώ του έστειλα τα ονόματα των δικών μας (πρακτόρων), για να μην
τους αγγίζει. Στις παραμονές της 25ης Μαρτίου 1905 αυτός, μαζί με 300 άντρες κρύφτηκε στο δάσος που βρισκόταν
απέναντι από το χωριό. Πρωί  πρωί μπήκαν στο χωριό και άρχισαν οι τουφεκιές. Σκότωναν και πυρπολούσαν τα
σπίτια τους. Εκείνη τη μέρα δολοφονήθηκαν 79 Βούλγαροι και δυστυχώς και μερικοί δικοί μας, σλαβόφωνοι μεν αλλά
πολύτιμοι. Οι δικοί μας άνθρωποι δεν έπαθαν πολλές ζημιές, επειδή είχα δώσει τον κατάλογο τους στον Βάρδα και
αυτοί είχαν κρυφτεί...»
Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης
Μία από τις περιόδους της ιστορίας, που πολιτικοί και εθνικοί λόγοι, την έχουν μετατρέψει σε ένα από τα σημεία
στο χρόνο που συνωστίζονται μαζί τόσα πολλά ψέματα. Μετά την εξέγερση του Ίλιντεν αλλά και τις βίαιες
ενέργειες Βούλγαρων εθνικιστών απέναντι σε ελληνόφωνους και σλαβόφωνους, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να
εντείνει την παρέμβασή του στην περιοχή της Μακεδονίας που βρισκόταν ακόμη κάτω από την Οθωμανική
εξουσία.
Κύριος στόχος ήταν οι πληθυσμοί που είχαν υπαχθεί στην Εξαρχία (Βουλγάρικο Πατριαρχείο). Για αυτό και το
πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είχε φροντίσει να στείλει δικούς του μητροπολίτες (όπως ο Μητροπολίτης
Καστοριάς Καραβαγγέλης Γερμανός) αλλά και χρήματα. Τα χρήματα πήγαιναν για τις επί πληρωμή αντάρτικες
ομάδες που είχαν συσταθεί από το επίσημο ελληνικό κράτος για να κάνουν τη βρωμοδουλειά.
Η βαρβαρότητα των εκκαθαρίσεων της περιόδου 19041908, το κυνήγι όσων συμμετείχαν και οργάνωσαν την
εξέγερση του Ίλιντεν, τα καμμένα χωριά και οι μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών ήταν το αποτέλεσμα της δράσης των
ομάδων τρομοκρατίας, που δρούσαν πολλές φορές υπό την κάλυψη των Οθωμανών και σε συνδυασμό με τις
αντίστοιχες πράξεις βίας που έγιναν και από ομάδες Βουλγάρων κομιτατζήδων, έκαναν την περιοχή της
Μακεδονίας έναν πεδίο ανταγωνισμού (σε επίπεδο πρακτικών βίας και τρομοκρατίας ίσως) μεταξύ δύο
διαφορετικών κρατών που δεν την είχαν υπό την κατοχή τους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ζαγορίτσιανης
όπου το μίσος των “Μακεδονομάχων” ήταν τέτοιο για ένα χωριό που συμμετείχε μαζικά στην εξέγερση του 1903,
που μέσα στους νεκρούς ήταν ακόμη και έλληνες ή πατριαρχικοί κάτοικοί του...
Το ζήτημα όμως είναι το πώς για αυτή την περίοδο της Ιστορίας, μεγάλες σφαγές που γίνονται παραδεκτές από
διεθνείς παρατηρητές αλλά ακόμη και από Έλληνες ιστορικούς, δεν υπάρχουν καν στα βιβλία της ιστορίας που μας
έμαθαν στα σχολεία. Αντίστοιχα είναι απορίας άξιον το πώς μας παρουσιάζονται μία σειρά από τους “ήρωες του
Μακεδονικού αγώνα”.
Θα σταθούμε για λόγους συντομίας, μόνο στο παράδειγμα του περιβόητου μητροπολίτη Καστοριάς Καραβαγγέλη
Γερμανού. Συνεργάτης των Οθωμανών ζητούσε την καταστολή της εξέγερσης του Ίλιντεν καθώς μοναδικός του
σκοπός ήταν η με τη βία προσάρτηση των εξαρχικών και πάλι κάτω από την επιρροή του πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολης και για αυτό το λόγο είχε σταλεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Είναι ο ίδιος, που με τις ευλογίες της ορθόδοξης εκκλησίας, οργάνωσε βασανιστήρια, εκτοπίσεις, μαζικές
δολοφονίες και έφτασε στο σημείο να ζητά επί πληρωμή το κεφάλι του Λάζαρ Ποπτράικοφ από τον Χρήστο Κώττα
τον οποίο στη συνέχεια ο ίδιος κατέδωσε. Ο Κώττας ή καλύτερα Κότε Χρήστωφ ήταν οπλαρχηγός της Δυτικής
Μακεδονίας που συμμετείχε στην εξέγερση του Ίλιντεν και ήταν μέλος της ΕΜΕΟ, αργότερα τάχθηκε με το πλευρό
των Ελλήνων αλλά διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με σλαβόφωνους Μακεδόνες και δε γέμιζε το μάτι του
Ελληνικού κράτους, που αφού τον χρησιμοποίησε φρόντισε να τον “τελειώσει”.
Οι βιαιότητες ελλήνων και βουλγάρων στη Μακεδονία (που η μία έβρισκε δικαιολογία στην άλλη για να κρύψει τις
ιμπεριαλιστικές βλέψεις των δύο κρατών) θα τελειώσουν με την άνοδο του κινήματος των νεότουρκων, μια
τελευταία απόπειρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας να προσαρμοστεί στην καινούργια, καπιταλιστική εποχή.

Τα νέα σύνορα χαράσσονται πάντα με το αίμα των εκμεταλλευόμενων
για να χορτάσουν οι εκμεταλλευτές τους
Α’ Βαλκανικός, Β’ Βαλκανικός, Α’ Παγκόσμιος πόλεμος
“Τα κράτη δεν είναι αισθητικές, ούτε ηθικές, αλλά βίαιες δυνάμεις,
και σωστά έχουν στα οικόσημά τους κάποιο αρπακτικό ζώο. Ολόκληρη
η σοφία της παγκόσμιας ιστορίας μπορεί να συνοψισθεί πραγματικά στην
εξής πρόταση: κάθε κράτος αρπάζει, όσο μπορεί. Τα διαλείμματα της χώνεψης
και της αδυναμίας λέγονται ειρήνη.”
Καρλ Σπίτελερ
Και ξαφνικά, όπως συμβαίνει πάντα με τις αστικές τάξεις και τα κράτη, η τράπουλα ξαναμοιράζεται με μοναδικό
κριτήριο τα συμφέροντά τους και όχι κάποια ιδεολογία, όπως συχνά διατείνονται οι υποτακτικοί τους. Μπροστά
στην ασθενική αυτοκρατορία, Ελλάδα, Σερβία και Βουλγαρία συμμαχούν και από άσπονδοι εχθροί καταλήγουν να
μάχονται από κοινού με το στρατό των Οθωμανών.
Ο ορισμός “πλιάτσικο” είναι λίγος για να περιγράψει το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού πολέμου.
Παρά τη δικαιολογία για τους "εθνοτικά συγγενείς" του κάθε κράτους για τους οποίους “αγωνίζονταν”, οι
προπολεμικές συμφωνίες για το μοίρασμα της πίτας δεν τηρήθηκαν και το μενού προέβλεπε ότι κάθε χώρα κρατάει
ότι προλάβει να αρπάξει...
Έτσι, χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε πως η Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, περιήλθε στη
κυριαρχία της Ελλάδας, μιας και σε κοντινή απόσταση έτρεχε να την προλάβει και ο Βουλγαρικός στρατός. Το
τέλος του Α’ Βαλκανικού πολέμου, βρίσκει την Ελλάδα να κατέχει την Ήπειρο, μεγάλο κομμάτι της Μακεδονίας
και νησιά του Αιγαίου, η Σερβία επέκτεινε τα σύνορά της, ενώ απογοητευμένοι ήταν οι Βούλγαροι που βγήκαν
χαμένοι στη μοιρασιά κηρύσσοντας 2 εβδομάδες μετά την λήξη του πρώτου, τον Β’ Βαλκανικό πόλεμο ενάντια
στους πρώην συμμάχους τους.
Στον Β’ Βαλκανικό πόλεμο οι αρνητικοί
συσχετισμοί για τη Βουλγαρία επιδεινώνονται,
όταν εναντίον της μπαίνουν στον πόλεμο η
Ρουμανία και η Οθωμανική αυτοκρατορία. Το
τέλος του πολέμου βρίσκει την Ελλάδα να έχει
διπλασιάσει την έκταση και τον πληθυσμό της,
κάτι που σήμαινε αυτόματα και την παραμονή
στα εδάφη της ανθρώπων με μη ελληνική εθνική
συνείδηση, ενώ περίπου 350.000 μουσουλμάνοι
αναγκάζονται βίαια να μεταναστεύσουν στην
Τουρκία την ίδια στιγμή που 100.000 χριστιανοί
έρχονται στη δυτική πλευρά του Αιγαίου μετά
από αντίστοιχους διωγμούς στην ανατολική
Θράκη και στην Μικρά Ασία. Στα νέα εδάφη που
κατέκτησε ο ελληνικός στρατός, ζουν μεγάλοι
πληθυσμοί
Εβραίων, Αρμένιων,
Σλάβων,
Βουλγάρων. Κάτι που δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα που αμφισβητεί το μύθο που ήθελε να χτίσει το
νεοσύστατο “ομόγλωσσο” και “ομοεθνές” κράτος. Όπως και να έχει, τον τότε ορισμένο γεωγραφικό χώρο που
αποκαλούνταν Μακεδονία, μοιράστηκαν η Ελλάδα (51%), η Σερβία (39%), η Βουλγαρία (9,5%) και η Αλβανία
(0,5%) με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που σήμανε και το τέλος των Βαλκανικών πολέμων.
Ο Μεγάλος πόλεμος ή αλλιώς ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, προκλήθηκε από τα αντικρουόμενα συμφέροντα των
αστικών τάξεων της Ευρώπης, απλώθηκε σε μεγάλο κομμάτι της υφηλίου και διήρκησε από το 1914 ως το 1918
ενώ είχε θύματα 20.000.000 πολεμιστών και αμάχων. Αυτό ήταν το κόστος για την Ευρωπαϊκή εργατική τάξη της
εποχής, της οποίας πολλές ενώσεις, κόμματα και ηγεσίες συναίνεσαν στη μεγάλη σφαγή (εκτός από τους
ΛούξεμπουργκΛίμπκνεχτ στη Γερμανία, Λένιν στη Ρωσία και λίγους ακόμα διεθνιστές αναρχικούς και
κομμουνιστές). Στο Βαλκανικό μέτωπο συμμετείχαν και όλα τα κράτη της περιοχής, κάνοντας τις συμμαχίες εκείνες
που εκτιμούσαν ότι θα τους έδιναν την περαιτέρω εδαφική επέκταση που ήθελαν στην περιοχή. Η συμμετοχή της

Ελλάδας καθυστέρησε λόγω της διαφορετικής θέσης ΒασιλιάΒενιζέλου για το ποια πλευρά έπρεπε να στηριχθεί. Ο
“εθνικός διχασμός” και οι δύο παράλληλες κυβερνήσεις υπήρξαν μία πραγματικότητα που τελείωσε με το
τελεσίγραφο της Αντάντ προς το βασιλιά, ενώ ήδη είχαν πληγεί περιοχές της Αθήνας και είχε αποβιβαστεί Γαλλικός
στρατός στον Πειραιά. Ο Βασιλιάς έφυγε και η Ελλάδα έστω και καθυστερημένα μπαίνει στον πόλεμο από τον
οποίο σαν αντάλλαγμα αποκομίζει εδάφη της Βουλγαρίας (Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) και της Τουρκίας
(Ανατολική Θράκη, ΊμβροΤένεδο). Η συνέχεια του “εθνικού ενθουσιασμού” και της Μεγάλης Ιδέας είναι γνωστή.
Ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος από πλευράς της Ελλάδας εκτός των χιλιάδων νεκρών, καταλήγει και στις μαζικές
αναγκαστικές μεταναστεύσεις, γνωστές και ως ανταλλαγές πληθυσμών. Η περιοχή της Μακεδονίας γεμίζει με
αυτούς που μερίδα των τότε ντόπιων ελληναράδων αποκαλούσαν “Τουρκόσπορους” και οι τελευταίοι
μουσουλμάνοι φεύγουν. Από χωνευτήρι των λαών η Μακεδονία αρχίζει να εξελληνίζεται/εκχριστιανίζεται βίαια...

Μουσουλμάνοι πρόσφυγες που φεύγουν για την Τουρκία
Η γλωσσική καταπίεση των Σλαβόφωνων Μακεδόνων επί μεταξικής δικτατορίας
“δε θέλουν να ‘ναι μήτε Μπουλγκάρ, μήτε Σρρπ, μήτε Γκρρτς. Μοναχά Μακεντόν ορτοντόξ.”
Από το βιβλίο “η ζωή εν τάφω” του Στρατή Μυριβήλη πριν λογοκριθεί με ευθύνη του ίδιου του συγγραφέα
Κοίτα να δεις που τα σχολεία, όπως και η κυρίαρχη τάση της Ελληνικής ιστοριογραφίας δεν μας ανέφεραν ποτέ και
το εξής: Μετά το τέλος των πολέμων 100200.000 σλαβόφωνοι έχουν επιλέξει να μην αλλάξουν τόπο κατοικίας και
στην προκειμένη περίπτωση να μη δηλωθούν ως Βούλγαροι, απαραίτητη προϋπόθεση για να το δικαιούνται.
Σύμφωνα με τον νομάρχη Φλώρινας οι σλαβόφωνοι που ζούσαν στο νομό το 1930 ήταν πάνω από το 50% του
συνολικού πληθυσμού των 125.000 κατοίκων. Η συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού επέλεγε να μιλάει τα
“Μακεδονικά” ένα κράμα της βλάχικης, της ελληνικής, της σέρβικης και της βουλγαρικής γλώσσας, ενώ η “εθνική
συνείδηση” ποικίλε από χωριό σε χωριό σε Ελληνική, Βουλγαρική και Μακεδονική.
Το ιδεώδες του έθνους όμως, προϋπέθετε εκτός των άλλων και κοινή γλώσσα και έτσι στην αρχή με παπάδες και
δασκάλους προσπάθησαν να μάθουν στα παιδιά να μιλούν την “ελληνικήν”. Λέμε στην αρχή γιατί τη συνέχεια δεν
την ονομάζεις και “παιδαγωγική μέθοδο”: Από το 1936 τέθηκαν σε ισχύ “διοικητικά μέτρα, απαγορεύθηκε στους
Σλαυόφωνους να μιλάνε τη σλαβονική διάλεκτο τους δημόσια, οι δε εκτοπίσεις στα νησιά γίνονταν χωρίς
διάκριση”. Κάτι αντίστοιχο ίσχυσε και για όσους μιλούσαν βλάχικα. Νομάρχες, Δήμαρχοι, αστυνομικές αρχές
αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν το νόμο που διώκει με τη διαδικασία του αυτοφώρου όποιον μιλάει κάποια διάλεκτο
εκτός της ελληνικής. Επιπλήξεις, χρηματικά πρόστιμα, κατάπωση ρετσινόλαδου (!), φυλακίσεις, ξυλοδαρμοί,
εκτοπίσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Μεταξά στα νησιά του Αιγαίου περίμεναν όσους μιλούσαν τη
γλώσσα που έμαθαν να μιλούν από παιδιά.
Την ίδια στιγμή η αθάνατη ελληνική επιχειρηματικότητα θριαμβεύει: υπάρχουν καταγεγραμμένα παραδείγματα που
αφορούν τον Νομάρχη ΚαστοριάςΦλώρινας που απειλούσε κόσμο να τον λαδώσει για να μην τον καταγγείλει ότι
μιλάει “περίεργες διαλέκτους” ακόμα και αν ο δεύτερος δεν το είχε κάνει.

Βαλκανικά κομμουνιστικά κόμματα και “Μακεδονικό” από τον Μεσοπόλεμο ως τον εμφύλιο
Μια σειρά από πισωγυρίσματα γύρω από το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας των σλαβόφωνων Μακεδόνων
υπήρξαν, όπως είναι λογικό και από την Κομιντέρν, από τη Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία και ειδικά από
το Κ.Κ.Ε., άλλες φορές παραδεκτά ως δεξιές αποκλίσεις, άλλες φορές επειδή “έτσι επέβαλλαν οι παγκόσμιες ή
τοπικές ισοροππίες και η διεθνής των κομμουνιστικών κομμάτων, άλλες φορές για “λόγους τακτικής”.
Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου λοιπόν, όχι ανέξοδα και χωρίς τριβές και αποχωρήσεις, και πιο συγκεκριμένα
το 1924, υιοθετήθηκε η θέση της Κομιντέρν: Ο Μακεδονικός λαός ξέχωρα από τις επιδιώξεις Βουλγάρων και
Ελλήνων αστών που ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν για τα δικά τους συμφέροντα, όφειλε να αγωνιστεί για την
εθνική αυτοδιάθεση και αυτονομία του, μέσα σε μία ανεξάρτητη Μακεδονία που με τη σειρά της θα ήταν το κέντρο
μιας βαλκανικής ομοσπονδίας. Η θέση της Κομιντέρν προέβλεπε εργατοαγροτική επαναστατική κατάσταση στα
Βαλκάνια κάτι που θα μπορούσε να ενισχυθεί από ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα το οποίο θα έφευγε έτσι από
τον εθνικιστικό και θα έμπαινε στον αντικαπιταλιστικό δρόμο, μία εκτίμηση που εκ του αποτελέσματος, δεν
ευσταθούσε.
Σημαντικά στελέχη του κόμματος είτε για λόγους φόβου από τις διώξεις που θα ακολουθούσαν, είτε επειδή
διαφωνούσαν για τη στιγμή και τον τρόπο που θα άνοιγε ένα αντίστοιχο ζήτημα, είτε επειδή το θέμα για τη Θράκη
και τη Μακεδονία το έβαλε το Βουλγαρικό ΚΚ του οποίου οι θέσεις για την ταυτότητα των Μακεδόνων και τις
Βουλγάρικες ρίζες τους δεν ήταν ξεκάθαρες, αφού καθυστέρησαν όσο μπορούσαν τις διαδικασίες, εν τέλει
απομακρύνθηκαν ή διαγράφτηκαν. Ωσότου τελικά να εγκριθεί η συγκεκριμένη απόφαση στο ελληνικό
κομμουνιστικό κόμμα, είχε ήδη δεχθεί από άλλα Κ.Κ. σαφείς κριτικές που το χαρακτήριζαν άμεσα ή έμμεσα ως
δεξιό και σοβινιστικό, επηρεασμένο από τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης. Στο τρίτο, τελικά, έκτατο
συνέδριο που διεξήχθη το 1924, ήταν δεδομένη η θέση για “ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη στο πλαίσιο μιας
βαλκανικής σοσιαλιστικής ομοσπονδίας”.
Τη δεκαετία του 30’ η Κομιντέρν μιλάει ξεκάθαρα για Μακεδονικό έθνος, κάτι που δεν ευχαριστεί και πολύ το
Βουλγάρικο ΚΚ, ενώ σε αντίθεση το Γιουγκοσλάβικο κομμουνιστικό κόμμα δεσμεύεται ότι θα δημιουργηθεί ΚΚ
στα σέρβικα εδάφη της Μακεδονίας. Το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα και λόγω των (βίαιων) πληθυσμιακών
μεταβολών στη Μακεδονία μετά τη συνθήκη της Λωζάνης, θα εγκαταλείψει τη γραμμή για αυτονομία της
Μακεδονίας και δηλώνει ότι αγωνίζεται για ισοτιμία των μειονοτήτων μέσα στο ελληνικό κράτος. Οι αλλαγές όμως
δεν σταματούν εδώ, αντίθετα οι καταστάσεις περιπλέκονται την επόμενη δεκαετία...
Κατά την περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας πέρασε στην
κατοχή της Ναζιστικής Γερμανίας ενώ η ανατολική Μακεδονία παραχωρήθηκε ως σφαίρα κατοχής στους
Βούλγαρους, οι οποίοι θέλοντας να πάρουν τη “ρεβάνς” για τους διωγμούς των Βουλγαρόφωνων μετά τους
βαλκανικούς πολέμους, επιδόθηκαν σε βίαιες διώξεις των ελληνόφωνων της περιοχής, άλλαξαν τοπωνύμια και
έφεραν πίσω τους 50.000 εποίκους που είχαν διωχθεί στο Μεσοπόλεμο στο πλαίσιο της αμοιβαίας μετανάστευσης
πληθυσμών.
Την ίδια στιγμή στη Δυτική Μακεδονία, εκτός από τους εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους που έχουν ήδη
διωχθεί από τον τόπο τους, πραγματοποιείται και η μαζική μεταφορά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και των γύρω
περιοχών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οπότε το ελληνικό στοιχείο γίνεται ακόμη πιο κυρίαρχο στην περιοχή, με
εξαίρεση βέβαια τους αρκετές δεκάδες χιλιάδες σλαβόφωνους Μακεδόνες (100150.000 περίπου).
Το ΚΚΕ θέλοντας να έχει ενεργούς στην “εθνική αντίσταση” τους σλαβόφωνους Μακεδόνες, εκμεταλλευόμενο και
τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχε φτιάξει μαζί τους τις τελευταίες δεκαετίες, την στιγμή που το σύνολο σχεδόν του
πολιτικού συστήματος τους είχε αναγκάσει να ζουν κυνηγημένοι και αδικημένοι σε σχέση με τον υπόλοιπο
πληθυσμό, έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία εθνικής απελευθερωτικής οργάνωσης των Μακεδόνων (NOF)
που όμως, όπως ήταν και η τελευταία απόφαση του Κόμματος το 1935, θα αγωνίζονταν από κοινού με τον ΕΛΑΣ
στα πλαίσια της αντιφασιστικής πάλης, αλλά στα πλαίσια πλήρους ισοτιμίας των μειονοτήτων στον ελλαδικό χώρο.
Άλλωστε, η περίοδος τότε για το κομμουνιστικό κόμμα, ήταν σύμφυτη με την γραμμή περί εθνικής ενότητας που
έφερε και την κυβέρνηση του βουνού με αστούς πολιτικούς. Ήταν επίσης η περίοδος που οι πολιτικοί αντίπαλοι,
τόσο στην περιοχή (ΠΑΟ) όσο και γενικότερα στην Ελλάδα, θέλοντας να το “εκθέσουν” μπροστά στα εθνικά
συναισθήματα μερίδας της κοινωνίας, το πίεζαν να διολισθίσει σε όλο και πιο εθνικιστικές θέσεις κάτι που έκανε
μάλιστα με σχετική συνέπεια: ακόμα και στην περίπτωση του 1945, όπου οι αστικές πολιτικές δυνάμεις έθεσαν το

ζήτημα της “ελληνικότητας” της βορείας Ηπείρου και
της προσάρτησης των εδαφών της στην Ελλάδα, κάτι
που έθιγε και το ιδεολογικά προσκείμενο, γειτονικό,
σοσιαλιστικό κράτος, το ΚΚΕ υιοθέτησε τη
συγκεκριμένη ελληνική απαίτηση.
Μετά την ήττα των Γερμανών σε Βουλγαρία και
Γιουγκοσλαβία την εξουσία πήραν τα κομμουνιστικά
κόμματα
και ο σλαβόφωνος Μακεδονικός λαός είχε ήδη γίνει
μήλον της έριδος μεταξύ των ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και
Βουλγαρίας. Ταυτόχρονα το δεύτερο αρνούνταν να γίνει
κομμάτι της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας κάτω από την κυριαρχία του Τίτο, ο
οποίος δημιούργησε αργότερα και τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Μακεδονίας, μιας και ο πληθυσμός που
πολέμησε τους ναζί στην περιοχή είχε την αντίστοιχη
εθνική συνείδηση.
Στην ελληνική επικράτεια το ΚΚΕ επέτρεψε αρχικά την
ίδρυση της οργάνωσης ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδόνικο λαϊκό
απελευθερωτικό μέτωπο), το οποίο όμως είχε επιρροές
“Η ενότητα του σλαβομακεδονικού και του ελληνικού λαού
από το Γιουγκοσλάβικο Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο
είναι εγγύηση για την νίκη” από τον ιστότοπο
σε αντίθεση με το ΚΚΕ που ζητούσε ισοτιμία στα
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πλαίσια του ελληνικού κράτους, είχε υποσχεθεί μέχρι
και ένωση της “Μακεδονίας του Αιγαίου” με την λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτονόμηση από την Ελλάδα
και συνύπαρξη στα πλαίσια της Γιουγκοσλαβίας. Οι δύο στρατιωτικές μονάδες των σλαβόφωνων Μακεδόνων ήταν
απείθαρχες στις εντολές του στρατιωτικού επιτελείου των ανταρτών, οπότε τελικά καταδιώχθηκαν από τον
Ε.Λ.Α.Σ. και πέρασαν στη Γιουγκοσλαβία. Σημασία έχει όμως να πούμε, πως χιλιάδες ήταν και οι σλαβόφωνοι
Μακεδόνες που μείναν “πιστοί” στη γραμμή του ΚΚΕ καλυπτόμενοι από τη γραμμή για ισοτιμία μέσα στο
ελληνικό κράτος.
Αλλά ούτε αυτή είναι η τελευταία αλλαγή. Προετοιμαζόμενο για τον εμφύλιο πόλεμο, το κόμμα επαναπροσεγγίζει
τον σλαβόφωνο πληθυσμό της Μακεδονίας και την κύρια οργάνωση του, την NOF. Στο συνεχές μπροςπίσω των
κινήσεών του, ξαναμιλάει για πλήρη αυτονομία και δικαίωμα αυτοδιάθεσης μέχρι την απόσχιση, και πάλι πίσω και
πάλι μπρος, μήπως και βρει τις απαραίτητες εφεδρείες απέναντι στον εθνικό στρατό που δρούσε με τη βοήθεια των
Αμερικάνων. Ήταν ήδη αργά. Η ρήξη ΤίτοΣτάλιν περιπλέκει την κατάσταση, τα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας για
τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δ.Σ.Ε. είναι πλέον κλειστά, χιλιάδες σλαβόφωνοι Μακεδόνες υπό την επιρροή
του Τίτο περνάν τα σύνορα και μένουν εκεί, ο Γράμμος και το Βίτσι πυρπολούνται από Ναπάλμ και πέφτουν στα
χέρια των εθνικοφρόνων. Χιλιάδες είναι πάλι οι σλαβόφωνοι Μακεδόνες, είτε με Μακεδονική είτε με Ελληνική
εθνική συνείδηση που συνεχίζουν να μάχονται μαζί του ως το τέλος.
Τραγική σελίδα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, είναι το ότι στα πλαίσια της “εθνικής συμφιλίωσης” η είσοδος
επετράπη στους εθνικά “Έλληνες” πολιτικούς εξόριστους ενώ χιλιάδες εθνικά “Μακεδόνες” που ήθελαν να
γυρίσουν να επισκεφτούν ή να ζήσουν τα μέρη όπου μεγάλωσαν δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.
Επειδή όμως πολύ προπαγάνδα γίνεται πως για το “Μακεδονικό” ευθύνεται ο Τίτο που από μόνος του αποφάσισε
να δημιουργήσει “αλυτρωτισμό” σε μια πληθυσμιακή ομάδα που δεν νοιώθαν ούτε Σέρβοι, ούτε Βούλγαροι, ούτε
Σλάβοι κάτι που νομίζουμε ότι επαρκώς αναλύσαμε σε αυτό το κείμενο ας μας απαντήσουν οι ανιστόρητοι
ελληναράδες, για τις υπερεθνικιστικές κυβερνήσεις που μετά τον εμφύλιο και μέχρι και την στρατιωτική δικτατορία
του 196774, λόγω της αποπομπής του Τίτο από το “σοσιαλιστικό μπλοκ” και λόγω εμπορικών και διπλωματικών
επαφών, μια χαρά κατάπιναν την ύπαρξη “Μακεδονικού έθνους” λίγα μέτρα από τα βόρεια σύνορα τους.
Είναι οι ίδιοι που δεν έχουν βρει πουθενά σε βιβλία και μαρτυρίες για διωγμούς, για εκτελέσεις, για απαγόρευση να
μιλάν τη γλώσσα τους οι Σλαβόφωνοι, για άνιση μεταχείριση όλων αυτών που “δεν υπήρξαν ποτέ στη
Μακεδονία”...

Σαν ζουμί, ή αλλιώς: “Καθαρές φυλές υπάρχουν
μόνο σε βρώμικα μυαλά”
Ας μαζέψουμε λοιπόν χοντροκομμένα δύοτρία
στοιχεία: Μία φυλή ζει στην περιοχή της Μακεδονίας
τα τελευταία 1500 χρόνια για το μεγαλύτερο μέρος
των οποίων συμβιώνει μαζί με 56 άλλες. Μεγάλα της
κομμάτια “εξελληνίζονται” ή για την ακρίβεια
“εκχριστιανίζονται”,
κάποια
από
αυτά
το
ξαναμετανοιώνουν,
αργότερα
κάνουν
κοινούς
οικισμούς μαζί με χριστιανούς που μιλούσαν άλλες
γλώσσες, ανάμεσά τους και την ελληνική.
Μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία δε, τα σύνορα
ήταν εντελώς αλλιώς, ο γεωγραφικός προσδιορισμός
Μακεδονία έφτανε ως τη σημερινά Σκόπια και αυτοί
ήταν υπό κοινό διοικητικό καθεστώς με τους έλληνες
ως χριστιανούς, γιατί έτσι τους χώριζαν, γιατί δεν
υπήρχε τότε ακόμη η έννοια του έθνους όπως τώρα τη
γνωρίζουμε. Αργότερα, βρίσκονται στο κέντρο τριών
εκκλησιών και αντίστοιχων αστικών τάξεων που
ήθελαν να τους καθυποτάξουν και να τους
χρησιμοποιήσουν
για
να
κατακτήσουν
τη
συγκεκριμένη περιοχή ή έστω να την έχουν υπό την
επιρροή της (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία).
Αυτοί εξεγείρονται το 1903 για να φτιάξουν μία
αυτόνομη Μακεδονία που την εντάσσουν μέσα σε μία
βαλκανική ομοσπονδία που θα φέρει την ειρήνη στα
Βαλκάνια. Μαζί τους πάνε και πολλοί Έλληνες
αγρότες. Τους σφάζουν κατά σειρά Οθωμανοί και
Έλληνες, πολλές φορές σε συνεργασία, ενώ οι
Βούλγαροι καθαρίζουν τα κομμάτια εκείνα που ήθελαν
αυτονομία χωρίς την “επιρροή” της Βουλγαρίας. Και
μας λένε ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση
με την περιοχή, επειδή πριν από αυτούς, κάποιες
εκατοντάδες χρόνια πίσω έζησαν στην ίδια περιοχή οι
αρχαίοι Μακεδόνες, με την περιοχή αργότρα να
γίνεται σταδιακά μέρος τριών αυτοκρατοριών, της
Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής, της Οθωμανικής.
Και ταυτόχρονα μετά από όλα αυτά τα μπλεξίματα
φυλών, μας μιλάνε για καθαρό ελληνικό DNA που
έχουμε εμείς οι ντόπιοι “Έλληνες Μακεδόνες”, που οι
μισοί πρόγονοι όσων ζούμε εδώ, ήρθαν από την
ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και την
Μικρά Ασία και πήραν τα σπίτια των μουσουλμάνων
που κατοικούσαν στην περιοχή για εκατοντάδες
χρόνια. Μουσουλμάνων που βέβαια μιλούσαν
ελληνικά και ένοιωθαν κι αυτοί σαν τόπο τους τη
Μακεδονία αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν μετά την
μικρασιατική “εποποιία” του ελληνικού ιμπεριαλισμού
(μεγάλη ιδέα το λέγαν τότε) για να έρθουν εδώ οι δικοί
μας πρόγονοι που μιλούσαν τούρκικα και ένοιωθαν
σαν τόπο τους τη Μικρά Ασία αλλά αναγκάστηκαν να
φύγουν σαν πρόσφυγες εξαιτίας των σφαγών που
διέπραξαν οι στρατοί της Ελλάδας και της Τουρκίας

εκείνη την περίοδο. Και μέσα σε όλα αυτά ο
Βουλγάρικος στρατός, που επίσης κατέσφαξε
πληθυσμούς
(σλαβόφωνους
Πατριαρχικούς,
ελληνόφωνους, μουσουλμάνους) στην ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, ως απάντηση στις σφαγές και
στις εκτοπίσεις που έκαναν οι Έλληνες και οι
Οθωμανοί στους βουλγάρικους πληθυσμούς σε άλλες
περιοχές. Που βέβαια οι βούλγαροι ως το 1870 ήταν
κάτω από την επιρροή του “δικού” μας πατριαρχείου
(ναι, ναι αυτών των υποτακτικών των Σουλτάνων) και
ήταν καλοί μιας και όντως συνυπήρχαμε ειρηνικά και
με αυτούς, επίσης για περίπου 1500 χρόνια, αλλά μετά
μετατράπηκαν για τα συμφέροντα της εκκλησίας σε
έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς των "ελλήνων"...
Οι εθνικές αφηγήσεις είναι γεμάτες ψέματα και μας
προκαλούν αηδία. Θέλουμε να συντρίψουμε και θα το
κάνουμε τα αδιέξοδα των εθνικισμών στα Βαλκάνια,
μα πριν τους πολεμήσουμε, οφείλουμε να γελάσουμε με
τους εθνικιστές, πρώτα απ’ όλα με τους δικούς μας:
Γιατί ταυτόχρονα, και μετά από όλα αυτά τα μπλεξίματα
και τις εκκαθαρίσεις φυλών, μας μιλάνε για καθαρό
ελληνικό DNA που έχουμε εμείς οι ντόπιοι “Έλληνες
Μακεδόνες” και έρχεται κατευθείαν από την αρχαία
ελλάδα την ίδια στιγμή βέβαια που γουστάρουν και το
πολυεθνικό Βυζάντιο..., την ίδια στιγμή που αν
ψάξουμε λίγο καλύτερα τα σόγια μας παίζει πολλοί να
μην ήξεραν καν ελληνικά (βλάχικα ναι, τούρκικα ναι,
σλάβικα ναι, βουλγάρικα ναι αλλά ελληνικά δύσκολα...).

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η δημιουργία της Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τη μία
και τα συλλαλητήρια, τα εμπάργκο και η οικονομική διείσδυση της Ελλάδας στα Βαλκάνια από την άλλη
Το 1991 η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της και την αλλαγή του
πολιτεύματός της, ενώ κάνει αίτηση ώστε το όνομά της πλέον να είναι “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”.
Οι δεκαετίες σιωπής, από πλευράς ελληνικού κράτους απέναντι στην Σ.Δ. της Μακεδονίας, σιωπής που έκρυβε
σαφή οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, σταματούν.
Το σύνταγμα της χώρας των γειτόνων αναφέρεται σε προστασία των ομογενών πληθυσμών που ζουν σε άλλα
κράτη, ενώ η Ελλάδα αρνείται να αναγνωρίσει για πρώτη φορά με θεσμικό τρόπο, πιθανή ονομασία που εμπεριέχει
τον όρο “Μακεδονία”. Επίσης ζητάει να αναγνωριστεί “ότι δεν υπάρχει Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα” και
ότι το γειτονικό κράτος δεν έχει εδαφικές βλέψεις προς την Ελλάδα, κάτι, σε γενικές γραμμές αστείο για ένα κράτος
με υποπολλαπλάσιο πληθυσμό, έκταση, ΑΕΠ, στρατιωτική ισχύ.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, πλην του ΚΚΕ αν και στην αρχή είχε δεχθεί, σε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών να μη
γίνει δεκτή καμία ονομασία που περιέχει τον όρο Μακεδονία, σχεδόν σύσσωμο το ελληνικό κεφάλαιο, θεσμοί και
εκκλησίες προετοίμασαν ένα τεράστιο συλλαλητήριο που έγινε το Φεβρουάριο του 1992 στη Θεσσαλονίκη στο
οποίο συμμετείχε σχεδόν 1.000.000 κόσμος για να υπερασπιστεί την “ελληνικότητα” της Μακεδονίας. Οι μαθητές
πηγαίνουν υποχρεωτικά ενώ οι μετακινήσεις από άλλες πόλεις γίνονται δωρεάν...
Οι εθνικισμοί φουντώνουν, στη Δημοκρατία της Μακεδονίας τυπώνονται χάρτες της “Μεγάλης Μακεδονίας” που
περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται λόγος για τους “καταπιεσμένους
σλαβόφωνους ελληνόψυχους των Σκοπίων” και μπαίνει στο τραπέζι η ελληνικότητα της Γεύγελης και του
Μοναστηρίου (Μπίτολα)...
Το 1994 η Ελλάδα αποφάσισε τον οικονομικό αποκλεισμό της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επιλογή που στοίχισε
πολύ στην οικονομία της αλλά και στις συνθήκες ζωής του πληθυσμού της. Το εμπάργκο σταματάει έναν χρόνο
μετά με όρους, μέσα σε άλλα, το σεβασμό των συνόρων, την αποδοχή από την Ελλάδα της ονομασίας ΠΓΔΜ ως
προσωρινής, την αλλαγή της σημαίας των γειτόνων (ήλιος της Βεργίνας), αλλαγή χαρτονομισμάτων που έδειχναν
τον Λευκό Πύργο κ.α.
Σταδιακά, σχεδόν το 95% των κρατών του κόσμου αναγνωρίζουν τη Μακεδονία με το συνταγματικό της όνομα.
Ελληνικό πλιάτσικο και επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια τις τελευταίες δεκαετίες
Βέβαια τα εθνικά ιδεολογήματα πάνε περίπατο όταν μιλάμε για συμφέροντα, επιχειρηματικότητα, κέρδος. Την ίδια
στιγμή που η Ελλάδα σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο χτυπιόταν “άσχημα” με τη Μακεδονία, το ελληνικό
κεφάλαιο λεηλατούσε τη γειτονική χώρα όπως και όλα τα Βαλκάνια.
Χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, χαμηλοί μισθοί, ένα παρθένο έδαφος για ιδιωτικοποιήσεις μετά την
κατάρρευση της σοσιαλιστικής οικονομίας, ανταγωνισμός χωρίς όρια. Όλα αυτά επανέφεραν το χαμόγελο στα χείλη
του ελληνικού κεφαλαίου, το οποίο επεκτάθηκε άμεσα στον οικονομικό ζωτικό χώρο που ανοιγόταν δίπλα στην
Ελλάδα.
Χιλιάδες επιχειρήσεις (τράπεζες, εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστικές, βιομηχανίες,
βιοτεχνίες, εμπορικές εταιρείες κ.α.) μεγαλούργησαν εκμεταλλευόμενες την άγρια και απότομη φιλελευθεροποίηση
των γειτονικών οικονομιών.
Αυτοί οι πατριώτες, αρκετοί από τους οποίους στήριξαν ταυτόχρονα τα εθνικιστικά συλλάλητήρια του 1992 αλλά
και του 2018, την ίδια στιγμή που μπορεί να μας μιλάν σήμερα για τους “κακούς Γερμανούς” που μας έχουν
διαλύσει τον τόπο, δεν μπορούσαν να πληρώνουν τους “υψηλούς” (;) φόρους της Ελλάδας, ούτε τους “παχυλούς”
(;) μισθούς των ομόγλωσσων, ομόθρησκων και ομοεθνών τους, οπότε αναγκάστηκαν να “μεταναστεύσουν” τις
τσέπες τους σε άλλες χώρες.
Είναι σαν τους μακεδονομάχους μεσοαστούς Ελληνάρες που πηγαίνουν στα καζίνο, τα πορνεία, τα βενζινάδικα, τα

εμπορικά κέντρα μέχρι και στα οδοντιατρεία της Μακεδονίας για να κερδίσουν ότι μπορούν από τα “καλά” της
ελεύθερης αγοράς και των φτηνών τιμών....
Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα και πρόσφατα παραδείγματα για το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο που
κατέκτησε τη Μακεδονία τη στιγμή που τα ελληνικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στη Δημοκρατία της
Μακεδονίας ξεπερνάν το 1 δις ευρώ:
Μία ρεαλιστική καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στη γειτονική χώρα ανέρχεται στις 400, με
τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν να φτάνει τις 20.000. Ενώ το 2016, 8 επιχειρήσεις στις οποίες
κυριαρχούν ή συμπράττουν Έλληνες είναι μέσα στις 200 μεγαλύτερες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η εταιρεία ΟΚΤΑ
(του ομίλου ΕΛΠΕ), στην 22η η USJETITAN (του ομίλου τιτάν) και στην 24η η Veropoulos, ενώ ακολουθούν
ΣΙΔΕΝΟΡ, AKTOR, ELBISCO και Mermeren Kombinat (Παυλίδης ΜάρμαραΓρανίτες) κ.α
Για το τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και το ότι στα μέσα Ιανουαρίου ελάχιστες μέρες πριν το πρώτο συλλαλητήριο,
η ΔΕΗ εξαγόρασε την ιδιωτική εταιρεία EDS που δραστηριοποιείται στη Μακεδονία, επίσης στο χώρο της
ενέργειας.

Για να γράψουμε όλα τα παραπάνω ψάξαμε μέσα σε χιλιάδες σελίδες βιβλίων, διαδικτυακών τόπων,
συγγραμμάτων, πολιτικών εντύπων, προσπαθώντας να επιβεβαιώσουμε το κάθε τι σχεδόν εμμονικά, όπου ήταν
εφικτό από διαφορετικές και ακόμη καλύτερα, αντικρουόμενων συμφερόντων πηγές.
Βέβαια ούτε το αλάνθητο διεκδικούμε, ενώ δε θέλαμε να παρουσιάσουμε κάποια ιστορική μελέτη, οπότε σίγουρα
μέσα στο έντυπο μπορούν να βρεθούν παραλείψεις και αστοχίες, που σίγουρα όμως δεν εμπεριείχαν δόλο, ούτε καν
αυτόν που χρησιμοποιείται για να πείσει κανείς πως έχει δίκιο.
Έτσι κι αλλιώς αυτό που θέλαμε είναι να μάθουμε για την περιοχή μας και συμπυκνωμένα να το μοιραστούμε με
άλλους εκμεταλλευόμενους της ίδιας περιοχής. Κι αυτό προϋπέθετε, συνοπτικό και κατά το δυνατόν, ουσιώδες
γράψιμο, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην λεπτομέρεια που μπορεί, μεν, να κάνει τη διαφορά, αλλά που είναι για τα
βιβλία, ενώ “ευθύνη” και “θέλησή” μας ήταν να βγάλουμε μια ευκολοδιάβαστη, συμπυκνωμένη και τυπωμένη σε
χιλιάδες αντίτυπα, μπροσούρα.
Για τους περίεργους και τις περίεργες όμως που θέλουν να ανακαλύψουν παραπάνω πράγματα για το μοναδικό αυτό
μπαστάρδεμα των Βαλκανίων και συγκεκριμένα της περιοχής, αλλά και για τους χρονικούς σταθμούς αυτής της
πολυεθνικής περιοχής μπορούμε να συστήσουμε μερικά από τα βιβλία, τα άρθρα και τις σελίδες που ψάξαμε
μερικώς ή εκτενώς, ακόμα και αν μερικά δε θεωρούνται ούτε κατ’ ελάχιστο “δικά μας”:
Το Σχέδιο Άιντε, ξεπερνώντας έθνη και σύνορα  μια συλλογική προσπάθεια ενάντια στον εθνικισμό στα Βαλκάνια
Η εγκατάσταση των Σλάβων στα βυζαντινά Βαλκάνια και η ιστορία των φυλών τους στην Ελλάδα – από το
ιστολόγιο greekhistoryandprehistory.blogspot.gr
Η εγκατάσταση των σλαβικών φύλων στα Βαλκάνια  Μουστάκας, Κωνσταντίνος
Ιστοριογραφικές αποτιμήσεις: Έλληνες και Βαλκάνιοι απέναντι στο Οθωμανικό παρελθόν  Δημήτρης
Σταματόπουλος
Πανβαλκανισμός στην Ελλάδα: μια σύντομη ιστορία – από το ιστολόγιο eastmediterranean.wordpress.com
Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας) Τρεις και μία περιπέτειες – Κοππά Μαριλένα
Ελληνικός αντιμακεδονικός αγώνας – Από το Ίλιντεν στη Ζαγκορίτσανη(1903 – 1905) – Δημήτρης Λιθοξόου
 από το ιστολόγιο lithoksou.net
 1)Για το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα και την εθνική μακεδονική μειονότητα
 2)Η ελληνική πολιτική για τη μετονομασία της μακεδονικής γλώσσας  απόρρητο υπόμνημα του 1948
 3Η μακεδονική γλώσσα στην απογραφή του 1920 [1995]
 4)Μια άλλη προσέγγιση του μακεδονικού ζητήματος [1989 & 2006]
 5)H μητρική γλώσσα των κατοίκων της Μακεδονίας πριν και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών [1992]
Η απαγορευμένη γλώσσα, Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία – Τάσος
Κωστόπουλος
“Παύλος Μελάς”  Ναταλία Μελά
Η Απολογητική των Εθνών: Τα σύνορα της μετα – αυτοκρατορικής Ευρώπης.  Καίτη Βορδώνη
Κομιντέρν και μακεδονικό ζήτημα – Αλέξανδρος Δάγκας, Γιώργος Γεωργιάδης
Ανεπιθύμητοι σύμμαχοι και ανεξέλεγκτοι αντίπαλοι: οι σχέσεις ΚΚΕ και NOF στη διάρκεια του εμφυλίουΣπ.
Σφέτας
ΚΚΕ και σλαβομακεδονική μειονότητα στην κατεχόμενη Δ. Μακεδονία (19411944) – Μιχάλης Λυμπεράτος
Ιστοριογραφικά ζητήματα στη σημερινή βαλκανική συγκυρία – Αγγελική Κωνσταντοπούλου
Η αλήθεια για τους Σλαβομακεδόνες – ΣΑΚΕ
Τα μυστικά του βούρκου. Καλά κρυμμένες ιστορίες του ελληνικού ιμπεριαλισμού – sarajevomag
Αντικομμουνιστική παραχάραξη ιστορίας – Κομμουνιστική Επιθεώρηση τ.1 2013 (Διονύσης Αρβανιτάκης και
Αναστάσης Γκίκας)
Η ελληνική διείσδυση στα Βαλκάνια – εφημερίδα “το Βήμα”

Από το συνέδριο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 στις εξελίξεις 10 χρόνια μετά:
Ενδοιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και εθνικισμοί, η διαχρονική μαγιά των συγκρούσεων στα Βαλκάνια
Η Ελλάδα όλα τα επόμενα χρόνια συνέχισε να πιστεύει πως μπορεί να ορίσει το ποια λέξη θα προσδιορίσει ένα
άλλο κράτος.
Το 2008 κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του μηχανισμού παραγωγής πολέμων (ΝΑΤΟ) κι ενώ κυρίως οι ΗΠΑ
ήθελαν να εντάξουν ταυτόχρονα στη συμμαχία χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, ανάμεσα στις οποίες και η
Δημοκρατία της Μακεδονίας, η ελληνική πλευρά ασκεί βέτο βρίσκοντας απέναντι της τον εκνευρισμό των ΗΠΑ
αλλά και τη στήριξη κάποιων Ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία που μετά από αυτή την εξέλιξη θα μπορούσε να
προσεγγίσει πιο εύκολα την Ελλάδα για να πουλήσει πολεμικό εξοπλισμό (λόγω του παγώματος των σχέσεων με τις
ΗΠΑ).
Θέση της ελληνικής πλευράς τα τελευταία 15 χρόνια, και που επανέλαβε στο Βουκουρέστι, είναι να βρεθεί μία
σύνθετη ονομασία (με προσδιορισμό, χρονικό ή γεωγραφικό, πριν το “Μακεδονία) έτσι ώστε να μην μονοπωλείται
η ιστορικότητα του ονόματος από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πάνω σε αυτή τη βάση, οι διαπραγματεύσεις
συνεχίζονται και σήμερα, με αφορμή την άνοδο στην κυβέρνηση της Μακεδονίας ενός σοσιαλδημοκρατικού
σχηματισμού (που εκπροσωπεί και μεγάλη μερίδα των Αλβανόφων της Δημοκρατίας της Μακεδονίας περίπου του
25% του πληθυσμού).
Πίσω όμως από την εντατικοποίηση των επαφών βρίσκεται εκ νέου το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. αλλά και η Ρωσία. Για το
ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενός ακόμη σημείου στο χάρτη που θα βρίσκεται υπό την επιρροή
του, τη στιγμή που στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις είναι
ραγδαίες. Τα καβγαδάκια με την Τουρκία επίσης μέλος του ΝΑΤΟ και το φλερτ της δεύτερης με τους Ρώσους, έχει
ανησυχήσει τις Η.Π.Α. οι οποίες επιδιώκουν μια ταχεία επίλυση στο περιβόητο “Μακεδονίκό”, ενώ ταυτόχρονα
αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους με την Ελλάδα (νέες βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, “προνομιακές” (;)
αγοραπωλησίες εξοπλιστικών συστημάτων, κοινές πολεμικές ασκήσεις, υποσχέσεις για πολιτική βοήθεια και σε
ζητήματα που άπτονται του τομέα της οικονομίας, επενδύσεις). Στο ίδιο μοτίβο, η επέκταση της επιρροής της Ε.Ε.,
τη στιγμή που στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας υπάρχουν τριγμοί (αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης,
λιτότητα, brexit, και αποτελέσματα των ανταγωνισμών με ΗΠΑ και ΡωσίαΚίνα) είναι επίσης ένα κύριο ζητούμενο.

Για την σημερινή κυβέρνηση της Μακεδονίας επίσης, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. παρουσιάζεται σαν
βήμα οικονομικής προόδου και κοινωνικής ευημερίας για τη χώρα, ενώ απέναντι σε αυτό το “γάμο”, προφανώς για
τους δικούς της οικονομικούς, πολιτικούς, γεωστρατηγικούς λόγους βρίσκεται η Ρωσία.
Μέσα στο όλο παιχνίδι, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται και περιμένει μία σειρά από περεταίρω δωράκια
από τις “μεγάλες δυνάμεις της δύσης” 200 χρόνια μετά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η Ελλάδα, ακόμα και με
υπερχρεωμένη οικονομία, ήδη καυχιέται για την δύναμη σταθερότητας που αποτελεί για την περιοχή, ρόλο που
περιμένει να αναβαθμίσει σε πιθανή θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσει
στρατιωτικές συνεργασίες με το Ισραήλ, την Κύπρο αλλά και την Αίγυπτο, παίκτες που με τη σειρά τους θέλουν να
έχουν και να αναβαθμίσουν έναν αντίστοιχο ρόλο “ευθύνης” με τα αντίστοιχα φιλοδωρήματα.

Ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις, συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν τόσο στη Μακεδονία όσο και στην
Ελλάδα. Στη “δικιά” μας πλευρά των συνόρων τα συλλαλητήρια κατάφεραν να συσπειρώσουν αρκετό κόσμο (γύρω
στις 150.000 στη Θεσσαλονίκη και 200.000 στην Αθήνα).
Πίσω από αυτά μία σειρά μηχανισμών έδρασε υπόγεια και, εν μέρει, αποτελεσματικά: Δήμαρχοι, επίσημοι και
ανεπίσημοι κομματικοί μηχανισμοί κυρίως του κέντρου και της δεξιάς (δεν είχαν οργανωτική συμμετοχή οι
γραφικοί Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, ΚΟΕ που τρέξαν να γλείψουν τον εθνικό εμετό μπας και πάρουν κανένα
ψηφαλάκι), εκκλησία, έφεδροι και εν ενεργεία στρατιωτικοί, αστυνομία, “πολιτιστικοί Μακεδονικοί σύλλογοι” της
Ελλάδας και του εξωτερικού μηχανισμοί της δεξιάς εδώ και περίπου 100 χρόνια, φασίστες όλων των τάσεων
(χρυσαυγίτες, αυτόνομοι, ναζί κλπ) χρηματοδοτήθηκαν από οικονομικά επιφανείς Έλληνες της ομογένειας (;) αλλά
και από μερίδα του ντόπιου κεφαλαίου και ταυτόχρονα χρηματοδότησαν τη δωρεάν μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων
από όλη την Ελλάδα προς τις πόλεις που διοργανώθηκαν τα συλλαλητήρια.
Τα συλλαλητήρια, όσο και αν προσπάθησαν οι διοργανωτές τους μαζί με μερίδα του τύπου, δεν συσπείρωσαν τον
αναμενόμενο κόσμο. Απέναντί τους ταυτόχρονα, δε συνάντησαν παρά τον αντίλογο του αναρχικού/
αντιεξουσιαστικού κινήματος και ελάχιστων περιπτώσεων από το χώρο της αριστεράς, η πλειοψηφία της οποίας,
μουδιασμένη μπροστά στα γεγονότα, αρκέστηκε στην καθυστερημένη καταγγελία των συλλαλητηρίων.
Από την άλλη πλευρά οι δυνάμεις του αναρχικού χώρου, έσπασαν άμεσα την απόπειρα για κυριαρχία του
εθνικιστικού λόγου στις πόλεις και κατάφεραν να ορθώσουν στην κοινωνική ζωή, ποιοτικό αντίλογο και μάλιστα σε
μαζική κλίμακα, από γειτονιά σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας αλλά και σχεδόν όλων των πόλεων της
ελληνικής επικράτειας.
Εμείς από την πλευρά μας, μαζί με συντρόφους και συντρόφισσες άλλων συλλογικοτήτων της πόλης, επιλέξαμε να
καλέσουμε σε δράσεις (μικροφωνική συγκέντρωση την 18/1 και μοτοπορεία την 20/1 στη Θεσσαλονίκη), να
κολλήσουμε γιγαντοαφίσες σχεδόν σε κάθε σημείο των ανατολικών συνοικιών και του κέντρου και να πετάξουμε
δεκάδες χιλιάδες αντιεθνικιστικά τρικάκια σχεδόν σε όλη τη πόλη. Επίσης συνειδητά επιλέξαμε την μέρα του
συλλαλητηρίου να περιφρουρήσουμε γειτονιές, καταλήψεις και εστίες αγώνα από επιθέσεις φασιστών που φάγανε
τα μούτρα τους όταν προσπάθησαν να επιτεθούν στο σχολείο το οποίο απείχε περίπου 500 μέτρα από το μέρος της
συγκέντρωσής τους.
Κρίνουμε πως, εξαιρώντας τον εμπρησμό της Libertatia, ο απολογισμός της δράσης των αναρχικών στη
Θεσσαλονίκη εκείνες τις ημέρες ήταν θετικός, κάτι που ίσχυσε και στο συλλαλητήριο της Αθήνας λίγες μέρες
αργότερα. Καταφέραμε αφενός να μην υπάρξει ο λόγος των φασιστών στην πόλη τις προηγούμενες μέρες, αφού ότι
κολλούσαν κατέβαινε αμέσως πολλές φορές μαζί με τους αφισοκολλητές, αλλά και να αλλάξουμε το κλίμα της
εθνικής ομοψυχίας που εμφανίστηκε μαζί με τους γραφικούς εκφραστές του μόνο για τις λίγες ώρες, για όσο
δηλαδή είχε μαζευτεί ο πατριωτοεθνικιστοφασιστο συρφετός με τα ναυλωμένα λεωφορεία απ όλη την Ελλάδα.
Κάθε κίνηση μικρή και μεγάλη είχε τη σημασία της, ειδικά μέσα σε τόσο πυκνό ιστορικό χρόνο, ειδικά μέσα σε
τόσο “εχθρικές” συνθήκες. Από τη δουλειά στη βάση που έκανε η κάθε συλλογικότητα, σε γειτονιές, σχολεία και
χώρους δουλειάς μέχρι τις πολιτικά συγκροτημένες κινήσεις της Πέμπτης, του Σαββάτου και της Κυριακής, παρά
τις επιμέρους πολιτικές και τακτικές αστοχίες, η Θεσσαλονίκη παρέμεινε πόλη αντιφασιστική. Πάνω από 1.000.000
πολίτες της δεν κατέβηκαν καν να δουν αυτό το περιβόητο συλλαλητήριο και οι δράσεις μας κατάφεραν να
προκαλέσουν κουβέντες, αμφισβητήσεις, αρνήσεις
απέναντι στην εθνική συστράτευση.
Αυτό είναι που μετράει για εμάς και για αυτό είναι
χαρά μας που συμμετείχαμε σ’ αυτή την εξοντωτική
κατά τα άλλα διαδικασία της, για μέρες, 24ωρης
επιφυλακής και εξωστρεφούς δράσης μέσα στην
πραγματική ζωή των καταπιεσμένων και των
εκμεταλλευομένων αυτής της πόλης. Εκεί μπορούμε
και θέλουμε να υπάρξουμε και εκεί είναι που
καταφέρνουμε και υπάρχουμε συνεπώς με τις μικρές
μας δυνάμεις.

Ποια είναι η θέση μας για όσα συμβαίνουν γύρω μας και πως συνεχίζουμε;
Κανένα έθνος δε μας ενώνει με τους καταπιεστές μας και κανένα όνομα δεν μας χωρίζει με τους γείτονες
καταπιεσμένους. Δεν θα πάρουμε τη θέση ούτε των εθνικιστών, τόσο της Ελλάδας όσο και της Μακεδονίας, αλλά
ούτε και του ΝΑΤΟ γιατί πιστεύουμε πως οι εκμεταλλευόμενοι των Βαλκανίων και του κόσμου, αν το
αποφασίσουμε, μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά αναμεταξύ μας και σε διαρκή πόλεμο με τους κοινούς μας
δυνάστες. Και θα φροντίσουμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Γιατί ξέρουμε πως η ιδεολογία του έθνους αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την αναπαραγωγή του
καπιταλισμού και της εξουσίας. Επιβαλλόμενα από τα πάνω, βουτηγμένα σε πληθυσμιακές εκκαθαρίσεις και
ιστορικά ψέματα, αλλά και διάχυτα στο κοινωνικό σώμα κρατούν τους εκμεταλλευόμενους διαιρεμένους, με βάση
επίπλαστους διαχωρισμούς που δεν έχουν σχέση με την πραγματική ζωή. Γιατί προφανώς το πως καταφέρνει να
επιβιώσει και να ζήσει κάποιος/α δεν έχει να κάνει με το σε ποιο μέρος του πλανήτη γεννήθηκε, αλλά με το αν είναι
αφεντικό ή εργάτης, εισοδηματίας ή άνεργος, πλούσιος ή φτώχος.
Με τις επικλήσεις στο εθνικό συμφέρον, τα αφεντικά και οι πολιτικοί τους εκφραστές καλούν τους
εκμεταλλευόμενους αυτού του κόσμου να πεθάνουν στην δουλειά ή στα πεδιά των πολέμων τους για να γεμίζουν
τις δικές τους τσέπες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι στις περιόδους που η επίθεση του κεφαλαίου στους από τα
κάτω εντείνεται, το ίδιο συμβαίνει και με την πατριωτική ρητορική. Μια τέτοια περίοδο βιώνουμε και τα τελευταία
χρόνια, με κυβερνήσεις όλων των χρωματισμών. Εδώ και μερικά χρόνια μια σειρά νέων μέτρων έχει οδηγήσει στην
ραγδαία υποτίμηση των όρων ζωής και της εργασιακής μας δύναμης.
Συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων, αύξηση του ορίου συνταξιoδότησης, ελαστικοποιήση των εργασιακών
σχέσεων (parttime, σπαστά ωράρια), επέκταση της ανασφάλιστης εργασίας και των ολιγόμηνων συμβάσεων,
κατάργιση της Κυριακάτικης αργίας, αύξηση της φορολογίας και τιμών στα προϊόντα πρώτης ανάγκης,
κατασχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις υποδομών και δημόσιων αγαθών, καθιστούν την επιβίωση των ανθρώπων της τάξης
μας όλο και δυσκολότερη, ακόμα και αδύνατη για κάποιους. Ταυτόχρονα εντείνονται οι αποκλεισμοί και η
καταστολή του εργατικού δυναμικού που περισσεύει αλλά και όσων αγωνίζονται (στρατόπεδα συγκέντρωσης και
δολοφονίες μεταναστών, οικονομική καταστολή αγωνιζομένων, απόπειρες για διεύρυνση του τρομονόμου, νέος
σωφτονιστικός κώδικας, περιστολή της δύναμης των εργατικών σωματείων και του δικαιώματος στην απεργία,
συνεχείς διώξεις).
Την ίδια στιγμή η εθνική ρητορική δίνει και παίρνει από όλες τις πολιτικές παρατάξεις από όλες τις κλίκες των

κεφαλαιοκρατών που καλούν για διαταξική συνεργασία και εθνική συστράτευση. Πρέπει να ματώσουμε κι άλλο για
να ξελασπώσουμε το έθνος, πρέπει να στερηθούμε κι άλλα για να σωθεί η πατρίδα, πρέπει να βάλουμε πλάτη στην
εθνική οικονομία για να ανακάμψει και αν χρειαστεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι είτε να κατεβούμε στα
συλλαλητήρια που διοργανώνει η μία ή η άλλη μερίδα της αστικής τάξης (βλ. Για το Μακεδονικό) είτε να πάρουμε
μέρος σε πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις μεταξύ της αστικής τάξης της χώρας μας και της αντίστοιχης στην
Τουρκία, για το ποια από τις δύο και υπό ποιανού την επιτροπεία, θα καρπωθεί το φυσικό αέριο του Αιγαίου.
Αλλά οι εκμεταλλευόμενοι, έχουμε μνήμη, και δεν ξεχνάμε ότι πάντα πίσω από τις εθνικές κορόνες κρύβονται τα
συμφέροντα κράτους και αφεντικών, που καμία σχέση δεν έχουν με τα δικά μας. Αυτά τα συμφέροντα είναι που
υπερασπίζονται και οι φασίστες που αποτελούν κάποιους από τους βασικούς εκφραστες των εθνικών / εθνικιστικών
ρητορικών. Μιλώντας για εθνικά ιδεώδη και καθαρότητα, για την θρησκεία, για την υποταγή στους ανωτέρους,
προσπαθούν να διαχύσουν στο σώμα των από τα κάτω της κοινωνίας ιδεολογήματα που θα μας κρατήσουν
διαιρεμένους και άπραγους μπροστά στις αιτίες της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που βιώνουμε.
Συγχρόνως προσπαθούν και με πιο άμεσους τρόπους να κάνουν την βρώμικη δουλειά για το κράτος κ τα αφεντικά
(πολλοί από αυτούς άλλωστε είναι και οι ίδιοι ή αφεντικά ή κομμάτι των κρατικών μηχανισμών, όπως στρατιωτικοί
και μπάτσοι). Επιθέσεις και τρομοκράτιση όσων ανήκουν σε κομμάτια της κοινωνίας που περισσεύουν ή δεν
συνάδουν με τα κυρίαρχα πρότυπα (μετανάστες, ομοφυλόφιλους) ή αγωνίζονται (εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές,
αναρχικούς, κομμουνιστές). Και αν στο σήμερα η γενικότερη ανυπαρξία τους στο δρόμο, καθιστά συνήθως αδύνατο
να επιτύχουν τις περισσότερες από αυτές τους τις προσπάθειες, οι εκμεταλλευόμενοι και οι καταπιεσμένοι δεν
πρέπει να ξεχνούν ούτε το τι έχουν διαπράξει στο παρελθόν οι φασίστες, ούτε τον ρόλο τους, ούτε τον κίνδυνο που
αποτελούν για τους από τα κάτω όταν βρίσκουν τα πατήματα για να βγουν από τις τρύπες τους.
Παράδειγμα αυτού αποτελούν και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τις μέρες των συλλαλητηρίων σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα, αλλά και τα παρεπόμενά τους. Επιθέσεις σε καταλήψεις και ολοσχερής εμπρησμός της Libertatia, επίθεση
στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο “Εμπρός”, μανούρες σε μετανάστες, λίγες μέρες αργότερα επίθεση σε ερασιτεχνικό
αγώνα που έπαιζε η Προοδευτική – Έκρηξη Τούμπας, μια ομάδα με αντιφασιστικά, αντιρατσιστικά και
αντισεξιστικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι οι στόχοι τους, αυτή είναι η ποιότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας
αυτών των συλλαλητηρίων, γιατί αυτή είναι και η ποιότητα των αστών εμπνευστών τους και οι υποτακτικοί φέραν
σε πέρας όσα υπέδειξαν οι πρώτοι.

Αν, οι από τα κάτω αυτού του κόσμου, θέλουμε να ξεμπερδέψουμε με την εκμετάλλευση και την καταπίεση που
βιώνουμε καθημερινά, οφείλουμε αρχικά να κατανοήσουμε ότι τις συνθήκες υποδούλωσής μας δεν τις προκαλούν
ούτε οι μετανάστες, ούτε όσοι βρίσκονται στην ίδια ταξική θέση με μας από την άλλη πλευρά των συνόρων, αλλά
τα κράτη κ τα αφεντικά.
Μέσα σε ένα περιβάλλον που οι όροι ζωής υποτιμούνται όλο και περισσότερο μέρα με την μέρα, μέσα σε ένα
περιβάλλον που εντός των συνόρων ο εθνικισμός δείχνει να προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και να αποκτήσει
κοινωνική βάση και που στην ευρύτερη περιοχή, τα γεωπολιτικά παιχνίδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αλλά και
μικρότερων παικτών οδηγούν στην ποιοτική και ποσοτική αύξηση των εντάσεων μεταξύ των κρατών, ο αγώνας μας
έχει διπλή στόχευση:
Αγώνας ενάντια στην εθνική ενότητα, αγώνας για το ξεπέρασμα του ιστορικού κατασκευάσματος του έθνους και
των μύθων που το δομούν, αγώνας για ταξική ανασυγκρότηση σε ρήξη με την ντόπια αστική τάξη και τις δεξιές ή
αριστερές πολιτικές εκφράσεις της, αγώνας για τα προάσπιση των βασικών αναγκών μας, για τη βελτίωση των
όρων ζωής μας.
Αλλά και αγώνας διεθνιστικός, με ανάπτυξη των σχέσεων αλληλεγγύης με τους καταπιεσμένους που αγωνίζονται
στις γειτονικές χώρες, ενάντια στην οικονομική και πολιτική αυτοκρατορία της Ε.Ε. και την πολεμική μηχανή του
ΝΑΤΟ, ενάντια στους εθνικούς πολέμους που είτε συμβαίνουν ήδη είτε ετοιμάζονται για να ισοπεδώσουν όσα
άφησε όρθια η περίοδος της καπιταλιστικής “ειρήνης”.
Αγώνας που θα ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ τα δουλικά των αφεντικών, φασίστες και μπάτσους, λίγο πριν ισοπεδώσει και το
σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, που οι ίδιοι υπερασπίζονται για τα ψίχουλα και τα χαρτζιλίκια που
τους πετάνε οι κυρίαρχοι.
Αγώνας εδώ αλλά και παντού, κινούμενος στην προοπτική της κοινωνικής επανάστασης, ενάντια στο κεφάλαιο, στα
έθνη και στα κράτη, ενάντια στην ιεραρχική και ταξική οργάνωση των ανθρώπων.
Αγώνας που θα δώσει τη μόνη ρεαλιστική απάντηση από πλευράς των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευομένων
της Βαλκανικής χερσονήσου, ή όπως γράψαμε και στις γιγαντοαφίσες που τυπώσαμε πριν το συλλαλητήριο της
Θεσσαλονίκης.
Έχουμε ιστορική μνήμη και ταυτόχρονα ιστορικό καθήκον:

Για να οργανωθούμε και να πολεμήσουμε,
ενάντια στους εθνικούς μύθους που κρατούν διαιρεμένους τους εκμεταλλευόμενους όλου του
κόσμου,
ενάντια στους εθνικισμούς, τις εντάσεις, τους πολέμους που φουντώνουν στην ανατολική μεσόγειο
και τα Βαλκάνια,
ενάντια σε κάθε κράτος, σε κάθε αστική τάξη αλλά και ενάντια στην πολεμική μηχανή του NATO.

