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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Την ώρα που το Μακεδονικό συνεχίζει να προβληματίζει την ελληνική αστική τάξη, να τη πάλι η 
ελληνοτουρκική κόντρα. Τα παιχνίδια στα Ίμια υπενθυμίζουν πως η υπόθεση ΑΟΖ δεν μπορεί να 
κλείσει τόσο εύκολα. Η πιθανότητα να βρεθούν σημαντικά κοιτάσματα στα οικόπεδα που προ-
σπαθεί να εκμεταλλευτεί η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση, ανεβάζουν τον πυρετό των ανταγω-
νισμών. Το παραμύθι της ανάπτυξης είναι καλό για την εσωτερική προπαγάνδα, αλλά δεν μπορεί 
να θρέψει το ελληνοτουρκικό κεφάλαιο που βλέπει μια δεκαετία, σχεδόν, μηδαμινές ευκαιρίες 
επένδυσης. Όσο για την έξοδο από το μνημόνιο; Η Λαγκάρντ το είπε ξεκάθαρα: «και μετά τον 
Αύγουστο που τελειώνει το πρόγραμμα θα συνεχιστεί η διεθνής επιτήρηση. Έχουμε επενδύσει 
πολλά στην Ελλάδα και έχουμε δικαιολογημένο συμφέρον να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις».
Το άγχος για το κλείσιμο και την τακτοποίηση των περιφερειακών διενέξεων, έγινε εντονότερο 
από τα εθνικιστικά συλλαλητήρια που υποκίνησε η ΝΔ. Μετά το 2009 και την αντιμνημονιακή 
φορεσιά που πούλησε η ΝΔ ως αντιπολίτευση, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν μπορούσαν να ανεχτούν 
άλλη μια περίοδο αμφισβήτησης των διεθνών επιταγών από τον βασικό πολιτικό φορέα της 
ελληνικής αστικής τάξης. Το ξεδίπλωμα του σκανδάλου NOVARTIS έρχεται να τραβήξει το αυτάκι 
του Σαμαρά και όσων επιδιώκουν να σηκώσουν μια αντιΕΕ παντιέρα με αφορμή το Μακεδονικό. 
Το διεθνές δημοκρατικό αστικό στρατόπεδο έχει τιθασεύσει με μεγάλη επιτυχία τις ακροδεξιές 
(αλλά και αριστερές) αμφισβητήσεις και δεν πρόκειται να αφήσει να αναπτυχθεί μαζικός ακροδε-
ξιός πόλος. Αλλά στο Μακεδονικό ζήτημα δεν θα δοθεί καμία λύση. Ή θα μεταφερθεί στις 
καλένδες παρατείνοντας την αβεβαιότητα ή θα εφαρμοστεί μια μη λειτουργική, συμβιβαστική 
πρόταση που θα αφήνει όλες τις πλευρές με ερωτήματα και αμφισβητήσεις. Η πόλωση και η 
διάσπαση του ελληνικού αστικού μπλοκ θα μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, αμφισβητώντας τις 
δυνατότητες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να φέρνουν σταθερότητα στα Βαλκάνια και επικερδείς λύσεις 
στο τραπέζι.  
Η πιθανή διαμόρφωση ενός ακροδεξιού εθνικιστικού πόλου που «θα αντιστέκεται στις αντεθνι-
κές κατευθύνσεις που εκπορεύονται από ΝΑΤΟ και ΕΕ» έχει φέρει μια σύγχυση στο ταξικό 
στρατόπεδο. Μια πτέρυγα βλέπει μια «ακροδεξιά ηγεμονία» σε μια σωστή στρατηγική που 
πρέπει να διεκδικηθεί. Βρίσκεται ένα βήμα από το ενιαίο μέτωπο με τους εθνικιστές «για χάρη του 
αγώνα ενάντια στο ΝΑΤΟ». Ένα δεύτερο κομμάτι διαπιστώνει μια γενική «ενδοαστική διαμάχη» 
που το παραλύει. Αδυνατεί να παρέμβει στην κεντρική πολιτική σκηνή και περιμένει στωικά να 
λήξει αυτή διαμάχη και να μπούμε σε «φυσιολογικούς» κανόνες πολιτικής αντιπαράθεσης. Εδώ η 
δεξιά, εδώ οι ρεφορμιστές που ξεπουλάνε και εδώ οι σύμμαχες δυνάμεις που κάνουν λάθος. 
Τέλος, ένα τρίτο κομμάτι που διαβλέπει τον κίνδυνο της φασιστικής αντεπίθεσης ενσωματώνεται 
στο δημοκρατικό στρατόπεδο. Η άνευ όρων αποδοχή της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΕ και 
η ταύτιση με την επικείμενη πρόταση των διαμεσολαβητών, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να βάλει 
φρένο στον εθνικιστικό προστατευτισμό που θα φέρει η κατάρρευση του «κοινού σπιτιού» αλλά 
θα έχει ευνουχίσει τις λιγοστές ελπίδες του κόσμου της εργασίας να έχει μια ανεξάρτητη φωνή.
Η μάχη απέναντι στο ελληνικό αστικό μπλοκ δεν μπορεί να είναι αφηρημένη. Πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε τη φάση σύγχυσης και διάσπασης που επικρατεί στο αντίπαλο στρατόπεδο. Το 
τσάκισμα της ακροδεξιάς ανασυγκρότησης πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος αλλά αυτό πρέπει 
να γίνει με τη διαμόρφωση δικών μας εργαλείων και όχι του δημοκρατικού στρατοπέδου. Η 
διαμόρφωση μιας μαζικής διεθνιστικής στρατηγικής που θα προβάλλει μια ξεχωριστή κατεύθυν-
ση είναι απαραίτητος όρος για την ανάδειξη μιας επαναστατικής πολιτικής. Βήμα – βήμα, γειτο-
νιά με γειτονιά, συνδικάτο με συνδικάτο, φοιτητικό σύλλογο πρέπει να εμφανιστεί μια εναλλακτι-
κή κατεύθυνση κόντρα στην παράλυση και την υποχωρητικότητα. Η συγκρότηση ενός μαζικού 
αντιφασιστικού – αντικαπιταλιστικού πόλου είναι όσο ποτέ αναγκαία.
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Στην πλειοψηφία των συλλογικοτήτων της αριστεράς και της αναρχίας κυκλοφορεί µια απίστευτη αφήγηση 
για το Μακεδονικό. Σύµφωνα µε αυτή, το Μακεδονικό «είναι ανιστόρητο», «είναι ανύπαρκτο σαν έθνος» και 
πρόκειται για κατασκευή του ΝΑΤΟ ώστε να πατήσει στα Βαλκάνια. Βασική στόχευση της «εισβολής» του 

ΝΑΤΟ είναι η µεταβολή των συνόρων στην περιοχή ειδικά απέναντι στη «δηµοκρατική Ελλάδα» που (δήθεν) 
αντιστέκεται στα σχέδια του.

H Πουγουδουμία
ως κατασκευασμένο προτεκτοράτο
του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού.

Μέσα σε μια εξυπνακίστικη ανάλυση διαγράφεται 
μονοκονδυλιά ο συσχετισμός, σημερινός αλλά και 
διαχρονικός, δυνάμεων στα Βαλκάνια. Προφανώς οι εν 
λόγω οργανώσεις ξεχνάνε πως τα τελευταία 70 χρόνια ο 
βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι η 
Ελλάδα. Ξεχνάνε το φόρο αίματος που πλήρωσε το ταξικό 
κίνημα στον Εμφύλιο για να παραμείνει η «χώρα μας» στη 
Δύση. Ξεχνάνε το ρόλο του χωροφύλακα που έπαιξε η 
«πατρίδα μας» στην «ανασυγκρότηση» των Βαλκανίων 
στη δεκαετία του `90 με την οικονομική και στρατιωτική 
επέκταση των δυνάμεων «μας» σε Αλβανία, Σερβία, 
Βουλγαρία και Μακεδονία. Φυσικά, ξεχνάνε πως η Δημο-
κρατία της Μακεδονίας ιδρύθηκε στη Σοσιαλιστική 
Γιουγκοσλαβία.
Ξαφνικά λοιπόν, το 2018 οργανώσεις του εργατικού 
κινήματος ανακαλύπτουν τη γοητεία του αστικού 
καθωσπρεπισμού και μιλάνε για ΠΓΔΜ αντί για Μακεδο-
νία. Φυσικά, τέτοια σπουδή δεν δείχνουν για τη «Γραικία» 
και τους «Γραικούς» μιας που το επίσημο αναγνωρισμένο 
όνομα της χώρας μας είναι Greece και Greeks με αρχικά Gr 
και το Ελλάδα – Έλληνες είναι δική μας αυτοαναφορική 
ταυτότητα. Η αποδοχή της αφήγησης του ελληνικού 
αστισμού εισχωρεί ακόμα και στις δικές μας οργανώσεις. 
Γιατί το πρόβλημα με το Μακεδονικό δεν είναι θέμα 
ιστορικής οπτικής αλλά κρίσιμης πολιτικής τοποθέτησης.
Αν το «γειτονικό κράτος» αποτελείται από μια κατασκευα-
σμένη εθνότητα μιας και δεν υπάρχει «Πουγουδουμιώτι-
κος λαός» και αυτή υπηρετεί τα σχέδια του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού, τότε το σύνθημα «αλληλεγγύη όλων των 
λαών» δεν απευθύνεται στους κατοίκους του προτεκτο-
ράτου. Αν βόρεια της Θεσσαλονίκης, νότια του Βελιγραδί-
ου, ανατολικά των Τιράνων και δυτικά της Σόφιας δεν 
υπάρχει ένα κράτος που δεν εκπροσωπεί μια συγκεκριμέ-
νη εθνική αναγκαιότητα αλλά είναι κατασκευασμένο για 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τότε απλά πρέπει να 
διαλυθεί με κάθε τρόπο. Το επόμενο στάδιο της λογικής 
αυτής είναι να υπάρχει «αλληλεγγύη των υπαρκτών 
λαών» ενάντια σε αυτό. Δυστυχώς, η διπλή αυτή παραποί-
ηση της ιστορίας και των πραγματικών πολιτικών 
συσχετισμών είναι ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην 
ενσωμάτωση της ελληνικής σωβινιστικής αφήγησης, 

όμως πάντα με «αντιιμπεριαλιστικό» προσωπείο.
Τα συλλαλητήρια του εθνικιστικού μίσους, λοιπόν, δεν 
είναι εθνικιστικά αλλά υπό «ακροδεξιά ηγεμονία», μια 
ηγεμονία που μπορεί να διεκδικηθεί ή και να «πιέσουμε» 
για αλλαγή προσήμου. Μέσα από τη στοχοποίηση της 
Μακεδονίας ως «όργανο των ΗΠΑ και εχθρό των Βαλκα-
νικών λαών» οργανώσεις της αριστεράς και της αναρχίας 
αναγνωρίζουν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια ως συνέχεια 
του αντιμνημονιακού κινήματος των «πλατειών» και 
κριτικάρουν εποικοδομητικά τους διοργανωτές που δεν 
μιλήσανε για τις ευθύνες της ΕΕ και τους πλειστηρια-
σμούς.
Πολύ φυσιολογικά αποδέχονται πως τα δικά μας κοινωνι-
κά κομμάτια «παρασύρθηκαν» και συμμετείχαν στο 
συλλαλητήριο και πρέπει να ξανακερδηθούν. Τα δικά μας 
κομμάτια, λοιπόν, δεν παρασύρονται από τη Χρυσή Αυγή, 
δεν μιλάνε για γυφτοσκοπιανούς, δεν είναι απεργο-
σπάστες, δεν βρίζουν τους «τεμπέληδες του δημοσίου» 
και τα «τσογλάνια που δεν θέλουν να δουλέψουν την 
Κυριακή», ούτε ψήφισαν «ναι» στο δημοψήφισμα για το 
μνημόνιο. Τα δικά μας κομμάτια δεν σιχαίνονται τους 
πρόσφυγες και μετανάστες και δεν εύχονται να μπει η 
αστυνομία στα Εξάρχεια και στα Πανεπιστήμια για να 
καθαρίσουν από την αλητεία. Τα δικά μας κομμάτια δεν 
είναι απολίτικα και παρασυρμένα στο ρατσισμό, στον 
εθνικισμό, στον φασισμό και στην αντεργατική πολιτική. 
Τα δικά μας κομμάτια διαφέρουν από τον ακροδεξιό εσμό 
μέσα από τον τρόπο που τοποθετούνται και συμμετέχουν 
στην πολιτική ζωή.
Τα δικά μας κομμάτια δεν συγκροτούνται γύρω από 
επαγγελματικές αλλά από πολιτικές ταυτότητες. Τα δικά 
μας κομμάτια αναζητούν διεθνιστικές απαντήσεις και για 
το Μακεδονικό. Μπορούμε να αναζητήσουμε προτεραιό-
τητες και τρόπους πάλης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι 
η απόρριψη της ελληνικής εθνικιστικής αφήγησης. Χωρίς 
την ξεκάθαρη διεθνιστική αλληλεγγύη στον υπάρχον 
Μακεδονικό λαό και την αναζήτηση κοινού ταξικού 
βηματισμού, δημιουργούμε σύγχυση στα δικά μας 
κομμάτια και τα στέλνουμε στην αγκαλιά του αστισμού.
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εκμεταλλευτούμε τη φάση σύγχυσης και διάσπασης που επικρατεί στο αντίπαλο στρατόπεδο. Το 
τσάκισμα της ακροδεξιάς ανασυγκρότησης πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος αλλά αυτό πρέπει 
να γίνει με τη διαμόρφωση δικών μας εργαλείων και όχι του δημοκρατικού στρατοπέδου. Η 
διαμόρφωση μιας μαζικής διεθνιστικής στρατηγικής που θα προβάλλει μια ξεχωριστή κατεύθυν-
ση είναι απαραίτητος όρος για την ανάδειξη μιας επαναστατικής πολιτικής. Βήμα – βήμα, γειτο-
νιά με γειτονιά, συνδικάτο με συνδικάτο, φοιτητικό σύλλογο πρέπει να εμφανιστεί μια εναλλακτι-
κή κατεύθυνση κόντρα στην παράλυση και την υποχωρητικότητα. Η συγκρότηση ενός μαζικού 
αντιφασιστικού – αντικαπιταλιστικού πόλου είναι όσο ποτέ αναγκαία.

EDITORIAL
Τα εθνικά ζητήµατα, η διεθνής επιτήρηση

και η ακροδεξιά αντιπολίτευση

Τεύχος 8, ΦΕΒ 2018

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στην πλειοψηφία των συλλογικοτήτων της αριστεράς και της αναρχίας κυκλοφορεί µια απίστευτη αφήγηση 
για το Μακεδονικό. Σύµφωνα µε αυτή, το Μακεδονικό «είναι ανιστόρητο», «είναι ανύπαρκτο σαν έθνος» και 
πρόκειται για κατασκευή του ΝΑΤΟ ώστε να πατήσει στα Βαλκάνια. Βασική στόχευση της «εισβολής» του 

ΝΑΤΟ είναι η µεταβολή των συνόρων στην περιοχή ειδικά απέναντι στη «δηµοκρατική Ελλάδα» που (δήθεν) 
αντιστέκεται στα σχέδια του.

H Πουγουδουμία
ως κατασκευασμένο προτεκτοράτο
του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού.

Μέσα σε μια εξυπνακίστικη ανάλυση διαγράφεται 
μονοκονδυλιά ο συσχετισμός, σημερινός αλλά και 
διαχρονικός, δυνάμεων στα Βαλκάνια. Προφανώς οι εν 
λόγω οργανώσεις ξεχνάνε πως τα τελευταία 70 χρόνια ο 
βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι η 
Ελλάδα. Ξεχνάνε το φόρο αίματος που πλήρωσε το ταξικό 
κίνημα στον Εμφύλιο για να παραμείνει η «χώρα μας» στη 
Δύση. Ξεχνάνε το ρόλο του χωροφύλακα που έπαιξε η 
«πατρίδα μας» στην «ανασυγκρότηση» των Βαλκανίων 
στη δεκαετία του `90 με την οικονομική και στρατιωτική 
επέκταση των δυνάμεων «μας» σε Αλβανία, Σερβία, 
Βουλγαρία και Μακεδονία. Φυσικά, ξεχνάνε πως η Δημο-
κρατία της Μακεδονίας ιδρύθηκε στη Σοσιαλιστική 
Γιουγκοσλαβία.
Ξαφνικά λοιπόν, το 2018 οργανώσεις του εργατικού 
κινήματος ανακαλύπτουν τη γοητεία του αστικού 
καθωσπρεπισμού και μιλάνε για ΠΓΔΜ αντί για Μακεδο-
νία. Φυσικά, τέτοια σπουδή δεν δείχνουν για τη «Γραικία» 
και τους «Γραικούς» μιας που το επίσημο αναγνωρισμένο 
όνομα της χώρας μας είναι Greece και Greeks με αρχικά Gr 
και το Ελλάδα – Έλληνες είναι δική μας αυτοαναφορική 
ταυτότητα. Η αποδοχή της αφήγησης του ελληνικού 
αστισμού εισχωρεί ακόμα και στις δικές μας οργανώσεις. 
Γιατί το πρόβλημα με το Μακεδονικό δεν είναι θέμα 
ιστορικής οπτικής αλλά κρίσιμης πολιτικής τοποθέτησης.
Αν το «γειτονικό κράτος» αποτελείται από μια κατασκευα-
σμένη εθνότητα μιας και δεν υπάρχει «Πουγουδουμιώτι-
κος λαός» και αυτή υπηρετεί τα σχέδια του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού, τότε το σύνθημα «αλληλεγγύη όλων των 
λαών» δεν απευθύνεται στους κατοίκους του προτεκτο-
ράτου. Αν βόρεια της Θεσσαλονίκης, νότια του Βελιγραδί-
ου, ανατολικά των Τιράνων και δυτικά της Σόφιας δεν 
υπάρχει ένα κράτος που δεν εκπροσωπεί μια συγκεκριμέ-
νη εθνική αναγκαιότητα αλλά είναι κατασκευασμένο για 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τότε απλά πρέπει να 
διαλυθεί με κάθε τρόπο. Το επόμενο στάδιο της λογικής 
αυτής είναι να υπάρχει «αλληλεγγύη των υπαρκτών 
λαών» ενάντια σε αυτό. Δυστυχώς, η διπλή αυτή παραποί-
ηση της ιστορίας και των πραγματικών πολιτικών 
συσχετισμών είναι ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην 
ενσωμάτωση της ελληνικής σωβινιστικής αφήγησης, 

όμως πάντα με «αντιιμπεριαλιστικό» προσωπείο.
Τα συλλαλητήρια του εθνικιστικού μίσους, λοιπόν, δεν 
είναι εθνικιστικά αλλά υπό «ακροδεξιά ηγεμονία», μια 
ηγεμονία που μπορεί να διεκδικηθεί ή και να «πιέσουμε» 
για αλλαγή προσήμου. Μέσα από τη στοχοποίηση της 
Μακεδονίας ως «όργανο των ΗΠΑ και εχθρό των Βαλκα-
νικών λαών» οργανώσεις της αριστεράς και της αναρχίας 
αναγνωρίζουν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια ως συνέχεια 
του αντιμνημονιακού κινήματος των «πλατειών» και 
κριτικάρουν εποικοδομητικά τους διοργανωτές που δεν 
μιλήσανε για τις ευθύνες της ΕΕ και τους πλειστηρια-
σμούς.
Πολύ φυσιολογικά αποδέχονται πως τα δικά μας κοινωνι-
κά κομμάτια «παρασύρθηκαν» και συμμετείχαν στο 
συλλαλητήριο και πρέπει να ξανακερδηθούν. Τα δικά μας 
κομμάτια, λοιπόν, δεν παρασύρονται από τη Χρυσή Αυγή, 
δεν μιλάνε για γυφτοσκοπιανούς, δεν είναι απεργο-
σπάστες, δεν βρίζουν τους «τεμπέληδες του δημοσίου» 
και τα «τσογλάνια που δεν θέλουν να δουλέψουν την 
Κυριακή», ούτε ψήφισαν «ναι» στο δημοψήφισμα για το 
μνημόνιο. Τα δικά μας κομμάτια δεν σιχαίνονται τους 
πρόσφυγες και μετανάστες και δεν εύχονται να μπει η 
αστυνομία στα Εξάρχεια και στα Πανεπιστήμια για να 
καθαρίσουν από την αλητεία. Τα δικά μας κομμάτια δεν 
είναι απολίτικα και παρασυρμένα στο ρατσισμό, στον 
εθνικισμό, στον φασισμό και στην αντεργατική πολιτική. 
Τα δικά μας κομμάτια διαφέρουν από τον ακροδεξιό εσμό 
μέσα από τον τρόπο που τοποθετούνται και συμμετέχουν 
στην πολιτική ζωή.
Τα δικά μας κομμάτια δεν συγκροτούνται γύρω από 
επαγγελματικές αλλά από πολιτικές ταυτότητες. Τα δικά 
μας κομμάτια αναζητούν διεθνιστικές απαντήσεις και για 
το Μακεδονικό. Μπορούμε να αναζητήσουμε προτεραιό-
τητες και τρόπους πάλης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι 
η απόρριψη της ελληνικής εθνικιστικής αφήγησης. Χωρίς 
την ξεκάθαρη διεθνιστική αλληλεγγύη στον υπάρχον 
Μακεδονικό λαό και την αναζήτηση κοινού ταξικού 
βηματισμού, δημιουργούμε σύγχυση στα δικά μας 
κομμάτια και τα στέλνουμε στην αγκαλιά του αστισμού.
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Μετά το κλείσιμο των γραφείων τους σε πολλές περιπτώσεις 
στην επαρχία, την καθοριστική υπολειτουργία εκείνων στον 
Πειραιά έρχεται ένα ακόμα ''χαστούκι'' που έρχεται να 
στοιχίσει πιο πολύ στην οργανωτική και πολιτική τους 
λειτουργία.

Τα γραφεία της Τ.Ο. Περάματος ''κατέβασαν ρολά'' και η 
αναφορά τους στη λίστα με τις τοπικές οργανώσεις της 
Χρυσής Αυγής, στην επίσημη ιστοσελίδα της, εξαφανίστηκε. 
Ο άλλοτε δυναμικός (και για κάποιους άλλους άτρωτος και 
''μπαμπούλας'') , τοπικός πυρήνας από τον οποίο προήλθε η 
επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ το 2013 και 
συνέβαλλε στη δολοφονία του Φύσσα λίγες μέρες αργότερα 
ξεκίνησε τα πρώτα αποφασιστικά του βήματα προς την 
ιστορική λήθη.

Εδώ και αρκετό καιρό, με αφορμή τα επεισόδια Λαγού σε 
καθηγητές και γονείς το 2015 ξεκίνησε ένας αγώνας που 
στόχευε στην περιθωριοποίηση των φασιστών στην 
περιοχή. Εντοπίζοντας το έντονο ενδιαφέρον που έδειχναν 
εκείνοι για την γειτονιά του Περάματος, αναπτύσσοντας 
δεκάδες δράσεις σε σχολεία, στη Ζώνη, στα εκδοτήρια των 
Ferry Boat και στην ευρύτερη περιοχή, ο μαχητικός αντιφα-
σισμός κατάφερε να ποινικοποιήσει την παρουσία τους. 
Όπως εδώ και τρία χρόνια στον Πειραιά έχουν εκδιωχθεί οι 
φασίστες από την καθημερινή ζωή της πόλης, έφτασε η ώρα 
να συμβεί το ίδιο στον τελευταίο θύλακα των ναζί στη 
περιφέρεια της Β` Πειραιά.

Η κοινή επίθεση Χρυσής Αυγής-αστυνομίας στις 20/9/2017 
στο αντιφασιστικό μπλοκ της ΟΡΜΑ δεν πρόσφερε ούτε 
οργανωτικό κέρδος για τους ναζί αλλά ούτε τρομοκράτησε 
το αντιφασιστικό στρατόπεδο. Η αντιφασιστική συγκέντρω-

ση στη κέντρο του Πειραιά στις 20/10, η οργανωμένη 
παρέμβαση στα καραβάκια Περάματος μαζί με την ΠΕΝΕΝ 
και την Εργατική Λέσχη Κερατσινίου στις 21/10, η πολιτική 
εκδήλωση στη Σαλαμίνα και η εκδίωξη της ναζιστικής 
συμμορίας και η μεγάλη διαδήλωση φορέων στη γειτονιά 
του Περάματος στις 16/12 της ίδιας χρονιάς, κατάφεραν να 
απομονώσουν οριστικά τον xρυσαυγίτικο θύλακα καταδικά-
ζοντας κι επίσημα τη σφηκοφωλιά της.

Οι συσχετισμοί άλλαξαν και αυτό δεν οφείλεται σε αφηρημέ-
να σχέδια, μεμονωμένες δράσεις και ευχολόγια. Η οργάνω-
ση, η μαχητικότητα και η επιμονή σε εφαρμογή ριζοσπα-
στικών σχεδίων, πάντα προσεκτικοί στο εγχώριο και διεθνές 
κλίμα της πολιτικής περιόδου, κατάφεραν να κάνουν τη 
γειτονιά του Περάματος αφιλόξενη για τους φασίστες 
κανίβαλους. Πλέον αντιφασιστικές αφίσες και συνθήματα 
διακοσμούν τους τοίχους σε όλη την περιοχή, μετανάστες 
επέστρεψαν στην κανονικότητα που τους ανέτρεψε η 
τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής, κόσμος οργανώνεται στις 
επάλξεις του μαχητικού αντιφασισμού και οι μαθητές στα 
σχολεία μπορούν να κυκλοφορούν με αυτοπεποίθηση τις 
ιδέες του Ανθρωπισμού και Αλληλεγγύης.

Δεν εφησυχάζουμε με αυτή τη μεγάλη νίκη, έτσι κι αλλιώς 
παραμένει το λακέδικο σωματείο της ζώνης και τα απομονω-
μένα γραφεία της Σαλαμίνας που πρέπει να κλείσουν κι αυτά 
αλλά γεμίζουμε ακόμα περισσότερο τις δεξαμενές της 
αποφασιστικότητας μας. Υπάρχουν ακόμα ανοικτά μέτωπα 
με τους κανίβαλους αυτού του κόσμου και θα συνεχίσουμε 
στην ίδια κατεύθυνση μέχρι να κλείσουν οριστικά και 
πανηγυρικά για εμάς.

Φέτος όμως το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό στην 
αντιφασιστική μάχη, δεν κυριαρχούσαν οι ελληνοτουρκικοί 
εθνικοί ανταγωνισμοί αλλά είχε επανέλθει στην επικαιρότη-
τα το μακεδονικό ζήτημα. Μέσα από την πρώτη εθνικιστική 
συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη ήταν πια ξεκάθαρο ότι οι 
φασίστες δεν ηγεμονεύουν στην συγκεκριμένη συγκέντρω-
ση ούτε στα χαρακτηριστικά ούτε στον αριθμό παρ` όλα 
αυτά είναι οργανικό κομμάτι της ενώ παράλληλα ξεπλένο-
νται και νομιμοποιούν την παρουσία τους στο δρόμο.

Η Χρυσή Αυγή από την μεριά της κινήθηκε ιδιαίτερα συντη-
ρητικά δείγμα και της δυσκολίας που της έχουν φέρει και οι 
συνεχείς ήττες από το αντιφασιστικό κίνημα. Παρόλο που το 
κλίμα ήτανε βούτυρο στο ψωμί των φασιστών η κίνηση τους 
περισσότερο αδυναμία έδειξε παρά διάθεση αντεπίθεσης. Η 
αναβολή της καθιερωμένης ημερομηνίας των Ιμίων για να 
συμπέσει στο σαββατοκύριακο του εθνικιστικού συλλαλητη-
ρίου όχι μόνο δεν έδωσε νέα πνοή στη συγκέντρωση τους 
αλλά την μετέτρεψε σε μια θλιβερή κομματική φιέστα που 
δεν συσπείρωσε άνθρωπο πέρα από τον οργανωμένο 
πυρήνα της ναζιστικής οργάνωσης.

Εμείς σαν ΟΡ.Μ.Α. από την πρώτη στιγμής είδαμε τη 
διεθνιστική συγκέντρωση των Ιμίων σαν το κέντρο που θα 
συσπειρωθεί στ το κίνημα. Η επιμονή μας και στις δύο 
διεθνιστικές συγκεντρώσεις έδωσαν τον απαραίτητο χώρο 
στο ταξικό κίνημα να οργανώσει την κίνηση του καθώς και 
άλλαζε τον ρυθμό του αντιπάλου σπάζοντας την αλληλουχία 
των κινητοποιήσεων του. Δυνάμωνε την φωνή του κινήμα-
τος η οποία παρόλο που είναι μειοψηφική έσπαγε αυτήν την 
απόλυτη ομοφωνία που πήγαινε να επιβληθεί.

Και οι δύο διεθνιστικές συγκεντρώσεις ήταν απόλυτα 
επιτυχημένες. Αλλάξανε άρδην το κλίμα των ημερών και 
παρόλο που δεν αρκούσαν για σταματήσουν ακαριαία την 
εθνικιστική έξαρση βάλανε μια σωστή κατεύθυνση και έναν 
τρόπο συσπείρωσης του κινήματος. Οργανωμένα, μαχητικά, 
διεθνιστικά προχωράμε… Η μάχη με τον εθνικισμό δεν 
κρίθηκε, είναι μπροστά μας.

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στο πλαίσιο του εθνικιστικού παραληρήματος στο οποίο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η πολιτική επικαιρότη-
τα, το φασιστικό, αντιδραστικό στρατόπεδο που διεκδικεί μεγάλο μερίδιο από την πίτα της δεν αντιμετωπίζει μία 

εντελώς διαφορετική πραγματικότητα απ' ότι αντιμετώπιζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι φασίστες 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλα πολιτικά προβλήματα, αδυνατούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρον τις 

ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται και τα περιθώρια για αυτούς στενεύουν.

Η επέτειος των Ιμίων έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια κεντρική μάχη του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Η επιτυχημένη συνταγή της περσινής χρονιάς , η μετατροπή δηλαδή 

της φασιστικής φιέστας σε διεθνιστική γιορτή, ήτανε ο κεντρικός μπούσουλας και για 
την φετινή διοργάνωση.

Είναι το Πέραµα άντρο
της Χρυσής Αυγής

που δεν “πατιέται” από τους αντιφασίστες;

Όχι πλέον! 
Οι διεθνιστικές διαδηλώσεις των Ιµίων

δείχνουν τον δρόµο
ενάντια σε φασισµό και εθνικισµό

Τεύχος 8, ΦΕΒ 2018
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παρέμβαση στα καραβάκια Περάματος μαζί με την ΠΕΝΕΝ 
και την Εργατική Λέσχη Κερατσινίου στις 21/10, η πολιτική 
εκδήλωση στη Σαλαμίνα και η εκδίωξη της ναζιστικής 
συμμορίας και η μεγάλη διαδήλωση φορέων στη γειτονιά 
του Περάματος στις 16/12 της ίδιας χρονιάς, κατάφεραν να 
απομονώσουν οριστικά τον xρυσαυγίτικο θύλακα καταδικά-
ζοντας κι επίσημα τη σφηκοφωλιά της.

Οι συσχετισμοί άλλαξαν και αυτό δεν οφείλεται σε αφηρημέ-
να σχέδια, μεμονωμένες δράσεις και ευχολόγια. Η οργάνω-
ση, η μαχητικότητα και η επιμονή σε εφαρμογή ριζοσπα-
στικών σχεδίων, πάντα προσεκτικοί στο εγχώριο και διεθνές 
κλίμα της πολιτικής περιόδου, κατάφεραν να κάνουν τη 
γειτονιά του Περάματος αφιλόξενη για τους φασίστες 
κανίβαλους. Πλέον αντιφασιστικές αφίσες και συνθήματα 
διακοσμούν τους τοίχους σε όλη την περιοχή, μετανάστες 
επέστρεψαν στην κανονικότητα που τους ανέτρεψε η 
τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής, κόσμος οργανώνεται στις 
επάλξεις του μαχητικού αντιφασισμού και οι μαθητές στα 
σχολεία μπορούν να κυκλοφορούν με αυτοπεποίθηση τις 
ιδέες του Ανθρωπισμού και Αλληλεγγύης.

Δεν εφησυχάζουμε με αυτή τη μεγάλη νίκη, έτσι κι αλλιώς 
παραμένει το λακέδικο σωματείο της ζώνης και τα απομονω-
μένα γραφεία της Σαλαμίνας που πρέπει να κλείσουν κι αυτά 
αλλά γεμίζουμε ακόμα περισσότερο τις δεξαμενές της 
αποφασιστικότητας μας. Υπάρχουν ακόμα ανοικτά μέτωπα 
με τους κανίβαλους αυτού του κόσμου και θα συνεχίσουμε 
στην ίδια κατεύθυνση μέχρι να κλείσουν οριστικά και 
πανηγυρικά για εμάς.

Φέτος όμως το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό στην 
αντιφασιστική μάχη, δεν κυριαρχούσαν οι ελληνοτουρκικοί 
εθνικοί ανταγωνισμοί αλλά είχε επανέλθει στην επικαιρότη-
τα το μακεδονικό ζήτημα. Μέσα από την πρώτη εθνικιστική 
συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη ήταν πια ξεκάθαρο ότι οι 
φασίστες δεν ηγεμονεύουν στην συγκεκριμένη συγκέντρω-
ση ούτε στα χαρακτηριστικά ούτε στον αριθμό παρ` όλα 
αυτά είναι οργανικό κομμάτι της ενώ παράλληλα ξεπλένο-
νται και νομιμοποιούν την παρουσία τους στο δρόμο.

Η Χρυσή Αυγή από την μεριά της κινήθηκε ιδιαίτερα συντη-
ρητικά δείγμα και της δυσκολίας που της έχουν φέρει και οι 
συνεχείς ήττες από το αντιφασιστικό κίνημα. Παρόλο που το 
κλίμα ήτανε βούτυρο στο ψωμί των φασιστών η κίνηση τους 
περισσότερο αδυναμία έδειξε παρά διάθεση αντεπίθεσης. Η 
αναβολή της καθιερωμένης ημερομηνίας των Ιμίων για να 
συμπέσει στο σαββατοκύριακο του εθνικιστικού συλλαλητη-
ρίου όχι μόνο δεν έδωσε νέα πνοή στη συγκέντρωση τους 
αλλά την μετέτρεψε σε μια θλιβερή κομματική φιέστα που 
δεν συσπείρωσε άνθρωπο πέρα από τον οργανωμένο 
πυρήνα της ναζιστικής οργάνωσης.

Εμείς σαν ΟΡ.Μ.Α. από την πρώτη στιγμής είδαμε τη 
διεθνιστική συγκέντρωση των Ιμίων σαν το κέντρο που θα 
συσπειρωθεί στ το κίνημα. Η επιμονή μας και στις δύο 
διεθνιστικές συγκεντρώσεις έδωσαν τον απαραίτητο χώρο 
στο ταξικό κίνημα να οργανώσει την κίνηση του καθώς και 
άλλαζε τον ρυθμό του αντιπάλου σπάζοντας την αλληλουχία 
των κινητοποιήσεων του. Δυνάμωνε την φωνή του κινήμα-
τος η οποία παρόλο που είναι μειοψηφική έσπαγε αυτήν την 
απόλυτη ομοφωνία που πήγαινε να επιβληθεί.

Και οι δύο διεθνιστικές συγκεντρώσεις ήταν απόλυτα 
επιτυχημένες. Αλλάξανε άρδην το κλίμα των ημερών και 
παρόλο που δεν αρκούσαν για σταματήσουν ακαριαία την 
εθνικιστική έξαρση βάλανε μια σωστή κατεύθυνση και έναν 
τρόπο συσπείρωσης του κινήματος. Οργανωμένα, μαχητικά, 
διεθνιστικά προχωράμε… Η μάχη με τον εθνικισμό δεν 
κρίθηκε, είναι μπροστά μας.

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στο πλαίσιο του εθνικιστικού παραληρήματος στο οποίο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η πολιτική επικαιρότη-
τα, το φασιστικό, αντιδραστικό στρατόπεδο που διεκδικεί μεγάλο μερίδιο από την πίτα της δεν αντιμετωπίζει μία 

εντελώς διαφορετική πραγματικότητα απ' ότι αντιμετώπιζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι φασίστες 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλα πολιτικά προβλήματα, αδυνατούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρον τις 

ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται και τα περιθώρια για αυτούς στενεύουν.

Η επέτειος των Ιμίων έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια κεντρική μάχη του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Η επιτυχημένη συνταγή της περσινής χρονιάς , η μετατροπή δηλαδή 

της φασιστικής φιέστας σε διεθνιστική γιορτή, ήτανε ο κεντρικός μπούσουλας και για 
την φετινή διοργάνωση.

Είναι το Πέραµα άντρο
της Χρυσής Αυγής

που δεν “πατιέται” από τους αντιφασίστες;

Όχι πλέον! 
Οι διεθνιστικές διαδηλώσεις των Ιµίων

δείχνουν τον δρόµο
ενάντια σε φασισµό και εθνικισµό
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Η προσπάθεια συσπείρωσης ολόκληρου του δεξιού, ακροδεξιού και φασιστικού εσμού γύρω από το 
ζήτημα της Μακεδονίας ανησύχησε, μπέρδεψε για ακόμη μια φορά κάποιους από το κομμάτι της 

διεθνιστικής αριστεράς, ενώ κάποιους άλλους τους τρόμαξε. Για ένα κομμάτι της αριστεράς και της 
αναρχίας η μνημονιακή πλέον "κανονικότητα " είναι μια συνθήκη που έχει για τα καλά μπει στην 

"αγωνιστική" τους ρουτίνα ως κάτι που δεν πρέπει να διασαλεύεται, ενώ όταν αυτό συμβαίνει αισθά-
νονται ακόμα πιο επιβεβαιωμένοι από την ήττα τους, την οποία έχουν προδιαγράψει εδώ και καιρό.

Έτσι λοιπόν έχουμε αυτούς τους γραφικούς 
"πεφτοσυννεφάκηδες" που όταν έρχεται η στιγμή 
της πολιτικής μάχης βιάζονται να διατρανώσουν 
απόψεις του τύπου "δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα" ή "είναι έξω από τις δυνάμεις μας" ή "είναι 
πάρα πολλοί" και άλλα τέτοια αγωνιστικά. Αυτοί 
λοιπόν απλά περιμένουν ν' αλλάξει η πολιτική 
ατζέντα και να επιστρέψουν στην πολιτική τους 
καθημερινότητα της μιας πορείας αραιά και που , 
της μιας σύσκεψης αραιά και που κοκ. Ευτυχώς, 
για τους υπόλοιπους που η πολιτική δεν είναι 
χόμπι αλλά αναγκαίο εργαλείο για τη βελτίωση 
της ζωής όλων μας, αυτό το κομμάτι δεν είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο.
Φέτος για πρώτη φορά τα συλλαλητήρια για τη 
Μακεδονία είχαν μια στιβαρή διεθνιστική-ταξική 
απάντηση απ' τη μεριά μας, γεγονός που συμβαίν-
ει για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας του 
ταξικού κινήματος στην Ελλάδα. Τρεις διεθνιστικές 
πορείες μέσα σε οχτώ μέρες (27/1, 3/2, 4/2) που 
εξάρθρωσαν οποιαδήποτε ελπίδα των φασιστών 
να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους εν όψει του 
εθνικιστικού παροξυσμού που σάρωσε τα σαλόνια 
μας επί ένα και πλέον μήνα, είναι μια ακαριαία 
απάντηση που δείχνει τι είναι ικανό να κάνει το 
διεθνιστικό-αντιφασιστικό στρατόπεδο ακόμα και 
όταν δεν επικρατεί πλήρης σύμπνοια στις τάξεις 
του. Μην ξεχνάμε πως ο διεθνισμός δεν ήταν ποτέ 
το δυνατό χαρτί του ελληνικού ταξικού κινήματος. 
Στη συγκεκριμένη πολιτική περίοδο απέναντι στη 
συσπείρωση του αστισμού που περιλάμβανε 
χονδρικά το 42% του ελληνικού κοινοβουλίου, την 
εκκλησία, τους πληρωμένους οπαδικούς στρατούς 

και πακτωλούς χρημάτων εκ μέρους του μεγάλου 
κεφαλαίου που προθυμοποιήθηκε να μεταφέρει 
χιλιάδες "μακεδονομάχους" απ' όλη την Ελλάδα με 
εκπτωτικές πολιτικές σε λεωφορεία και καράβια, η 
κατά παράδοση πατριωτική αριστερά ταλανίζο-
νταν ανάμεσα σε διαφορετικές θέσεις. Ένα κομμά-
τι της στήριζε ανοιχτά τα συλλαλητήρια αλλά 
όμως μόνο από την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα 
(γιατί κατά τα άλλα δεν είδαμε κανένα Λαφαζάνη 
να πηγαίνει να κουνήσει κόκκινη σημαία στις 
πλατείες), ένα άλλο κομμάτι της καταδίκαζε τον 
εθνικισμό απ' όπου κι αν προέρχεται κι έτσι η 
προσπάθεια της Μακεδονίας να υπάρξει στο 
χάρτη της ιστορίας με τον τρόπο που αυτή θα 
επιλέξει κουκουλώνονταν κάτω από το "αλυτρω-
τικό της πάθος" και τέλος υπήρχαν και αυτοί που 
μεταξύ τους μιλούσαν για το δικαίωμα στον 
αυτοπροσδιορισμό, αλλά μόνο μεταξύ τους.
Η  δ ι α φ ο ρ ά  τ ω ν  φ ε τ ιν ώ ν  δ ι ε θ ν ι σ τ ι κώ ν 
συγκεντρώσεων είναι πως για πρώτη φορά 
κατάφεραν να βγάλουν αποφασιστικά το ζήτημα 
αυτό από το περιθώριο της πολιτικής. Η πολιτική 
της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης των 
λαών φάνηκε να πιάνει τόπο σε μεγάλα κομμάτια 
του κινήματος αν κρίνουμε από τις χιλιάδες αγω-
νιστών που κατέβηκαν στους δρόμους με απο-
κορύφωμα τις 3 και πλέον χιλιάδες της συγκέν-
τρωσης των προπυλαίων στις 4/2. Στην Ελλάδα 
τον πλέον επιθετικό πυλώνα του ΝΑΤΟ στην 
περιοχή των Βαλκανίων, με την τόσο βρώμικη 
ιστορία εθνοκαθάρσεων στα εδάφη της, μπήκαν οι 
πρώτοι σπόροι για τη μετατροπή του αντιφασιστι-
κού κινήματος σε διεθνιστικό πολιορκητικό κριό 
για την αστική τάξη και τα σχέδιά της.

Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια
και η κρίση

στο ακροδεξιό στρατόπεδο

Σίγουρα δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από 
το χτίσιμο της συγκέντρωσης της 4ης Φεβρουαρί-
ου. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο 
τολμηροί, να χτίσουμε μια συγκέντρωση πιο 
εξωστρεφή όπου τα δικά μας προτάγματα θα 
διατρανώνονταν πιο δυνατά, όπου ο κόσμος μας 
θα είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και να διεκδικήσ-
ει περισσότερο χώρο στην πόλη. Είναι αλήθεια, 
πάντως, πως ακόμα κι έτσι απομαζικοποιήσαμε σε 
μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση των πατριδοκά-
πηλων, τσακίσαμε τις φασιστικές τους παραφυ-
άδες οι οποίες δεν κατάφεραν ούτε καν με το 
ξέπλυμα του Θεοδωράκη να αντλήσουν πολιτική 
υπεραξία. Οι φασιστικές επιθέσεις σε εστίες 
αγώνα στη Θεσσαλονίκη το μόνο που κατάφεραν 
ήταν να συσπειρώσουν τις αντιφασιστικές δυνάμ-
εις που απάντησαν ισοπεδωτικά, μην επιτρέπο-
ντας στα "αδέλφια" του Θεοδωράκη να κατέβουν 
στους δρόμους της Αθήνας στις 27/1 και στις 3/2 
και να παρουσιαστούν στις 4/2 ως δύναμη πάνω 
στην οποία μπορεί ο αστισμός να στηριχθεί.

Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε 
ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ και των θεσμικών και 
κοινωνικών κομματιών που συσπειρώνονται γύρω 
από αυτήν. Οι όροι με βάση τους οποίους διεξάγε-
ται η κουβέντα γύρω από το Μακεδονικό δεν 
άλλαξαν στο παραμικρό. Έχει δίκιο ο Κοτζιάς με το 
να περηφανεύεται πως "για εμάς δεν άλλαξε 
τίποτα με τα συλλαλητήρια" μιας και όντως έτσι 
είναι. Η αντικυβερνητική χροιά που προσπάθησαν 
να δώσουν τα κόμματα του κοινοβουλίου χρησι-
μοποιώντας την εθνική ρητορική δεν στάθηκε 
ικανή να δημιουργήσει τριγμούς στην κυβέρνηση 
όπως ούτε και η διστακτική στάση του διεθνιστι-
κού κομματιού που απέφυγε να μπει σε τροχιά 
αναμέτρησης με τις θέσεις που προωθούνται στις 
διαπραγματεύσεις. Η διαφορά πάντως έγκειται 
στο γεγονός πως η δική μας πλευρά έπαιζε εκτός 
έδρας, σε αντίθεση με τον εθνικιστικό συρφετό 
που φαίνεται ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε 
καν τις πιο βολικές ευκαιρίες που του δίνονται. Σε 
αυτή τη βάση λοιπόν θεωρούμε πως ο διεθνισμός 
είναι ένα αγκάθι που μπήκε για τα καλά στο μάτι 
της εγχώριας αστικής τάξης και των φερέφωνών 
της, ένα αγκάθι που θα μεγαλώνει μέρα με τη 
μέρα, θα γίνεται όλο και πιο ανυπόφορο, και την 
κατάλληλη στιγμή θα είναι εκεί, έτοιμο να ανα-
τρέψει τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων, τουλά-
χιστον για αυτή την περιοχή του κόσμου. Μην 
ξεχνάμε πως στις χώρες γύρω μας η εργατική τάξη 

δέχεται αντίστοιχα τεράστιες πιέσεις για την 
εκμηδένιση της και σε ορισμένες όπως στην 
Τουρκία και τη Ροζάβα έχει μεγάλη παράδοση σε 
διεθνιστικούς αγώνες.

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολία-
στη την ευκολία με την οποία ανακόπηκε όλη αυτή 
η βιασύνη των εθνικών συλλαλητηρίων την 
επομένη αυτού της Αθήνας. Ήταν αρκετό το 
σκάνδαλο NOVARTIS για να δουν όλοι αυτοί οι 
ακραιφνείς Μακεδονομάχοι την ηγεσία τους 
σύσσωμη να κατηγορείται για κλοπές δισεκατομ-
μυρίων από τις δικές τους τσέπες. Άραγε που είναι 
τώρα η οργή όλων αυτών των πατριδολάγνων ; 
Δεν είναι εθνικό θέμα το παιχνίδι με την υγεία 
εκατομμυρίων πολιτών; Σίγουρα όχι γι' αυτούς. 
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές (μόλις 6 
μέρες μετά) όλος ο μιντιακός κόσμος των αστών 
ασχολείται με την κάλυψη των πολιτικών τους 
εκφραστών έχοντας αφήσει σύξυλους τους 
υπερπατριώτες των πλατειών χαμένους κάπου 
μέσα στην εκκωφαντική σιωπή που τους περιβάλ-
ει . Οι εθνικιστικές κορώνες υπεράσπισης της 
Μακεδονίας μετατράπηκαν σε υπεράσπιση των 
Σαμαροβενιζέλων εν μια νυκτί, αποκαλύπτοντας 
τη σαθρότητα του εθνικού οικοδομήματος ειδικά 
όταν το FBI αποφασίζει να χτυπήσει το καμπανάκι 
σ' αυτούς που ξεφεύγουν από τα συμφωνημένα 
χρόνων και το παίζουν ξαφνικά υπερασπιστές της 
πατρίδας.

 Εξίσου εκκωφαντική όμως είναι και η σιωπή των 
απροκάλυπτα ναζί. Ακόμα κι αυτοί αδυνατούν να 
μπουν με οποιονδήποτε ρόλο στο παιχνίδι του 
χτισίματος εντυπώσεων. Λίγες μέρες μετά τα 
συλλαλητήρια το μόνο που μπορούν να κάνουν 
είναι μη ανακοινωμένες καταθέσεις στεφανιών 
στον άγνωστο στρατιώτη με καμιά 20αρια να 
πλαισιώνουν τις μουλωχτές τους εμφανίσεις. Και 
μπορεί τα ΜΜΕ να έδωσαν τα μέγιστα για να 
κουκουλώσουν τις φασιστικές θέσεις των διοργα-
νωτών και πολλών από αυτούς που παρευρέθηκαν 
στα συλλαλητήρια, δεν μπόρεσαν όμως να 
κρύψουν το γεγονός πως όλοι οι φασίστες ήταν 
εκεί, σε μια προσπάθεια να βγουν από την αφάνεια 
που τους έχει ρίξει ο μαχητικός αντιφασισμός. Σ' 
αυτόν ακριβώς το στόχο τους είναι που οι 
φασίστες απέτυχαν παταγωδώς.
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Έτσι λοιπόν έχουμε αυτούς τους γραφικούς 
"πεφτοσυννεφάκηδες" που όταν έρχεται η στιγμή 
της πολιτικής μάχης βιάζονται να διατρανώσουν 
απόψεις του τύπου "δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα" ή "είναι έξω από τις δυνάμεις μας" ή "είναι 
πάρα πολλοί" και άλλα τέτοια αγωνιστικά. Αυτοί 
λοιπόν απλά περιμένουν ν' αλλάξει η πολιτική 
ατζέντα και να επιστρέψουν στην πολιτική τους 
καθημερινότητα της μιας πορείας αραιά και που , 
της μιας σύσκεψης αραιά και που κοκ. Ευτυχώς, 
για τους υπόλοιπους που η πολιτική δεν είναι 
χόμπι αλλά αναγκαίο εργαλείο για τη βελτίωση 
της ζωής όλων μας, αυτό το κομμάτι δεν είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο.
Φέτος για πρώτη φορά τα συλλαλητήρια για τη 
Μακεδονία είχαν μια στιβαρή διεθνιστική-ταξική 
απάντηση απ' τη μεριά μας, γεγονός που συμβαίν-
ει για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας του 
ταξικού κινήματος στην Ελλάδα. Τρεις διεθνιστικές 
πορείες μέσα σε οχτώ μέρες (27/1, 3/2, 4/2) που 
εξάρθρωσαν οποιαδήποτε ελπίδα των φασιστών 
να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους εν όψει του 
εθνικιστικού παροξυσμού που σάρωσε τα σαλόνια 
μας επί ένα και πλέον μήνα, είναι μια ακαριαία 
απάντηση που δείχνει τι είναι ικανό να κάνει το 
διεθνιστικό-αντιφασιστικό στρατόπεδο ακόμα και 
όταν δεν επικρατεί πλήρης σύμπνοια στις τάξεις 
του. Μην ξεχνάμε πως ο διεθνισμός δεν ήταν ποτέ 
το δυνατό χαρτί του ελληνικού ταξικού κινήματος. 
Στη συγκεκριμένη πολιτική περίοδο απέναντι στη 
συσπείρωση του αστισμού που περιλάμβανε 
χονδρικά το 42% του ελληνικού κοινοβουλίου, την 
εκκλησία, τους πληρωμένους οπαδικούς στρατούς 

και πακτωλούς χρημάτων εκ μέρους του μεγάλου 
κεφαλαίου που προθυμοποιήθηκε να μεταφέρει 
χιλιάδες "μακεδονομάχους" απ' όλη την Ελλάδα με 
εκπτωτικές πολιτικές σε λεωφορεία και καράβια, η 
κατά παράδοση πατριωτική αριστερά ταλανίζο-
νταν ανάμεσα σε διαφορετικές θέσεις. Ένα κομμά-
τι της στήριζε ανοιχτά τα συλλαλητήρια αλλά 
όμως μόνο από την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα 
(γιατί κατά τα άλλα δεν είδαμε κανένα Λαφαζάνη 
να πηγαίνει να κουνήσει κόκκινη σημαία στις 
πλατείες), ένα άλλο κομμάτι της καταδίκαζε τον 
εθνικισμό απ' όπου κι αν προέρχεται κι έτσι η 
προσπάθεια της Μακεδονίας να υπάρξει στο 
χάρτη της ιστορίας με τον τρόπο που αυτή θα 
επιλέξει κουκουλώνονταν κάτω από το "αλυτρω-
τικό της πάθος" και τέλος υπήρχαν και αυτοί που 
μεταξύ τους μιλούσαν για το δικαίωμα στον 
αυτοπροσδιορισμό, αλλά μόνο μεταξύ τους.
Η  δ ι α φ ο ρ ά  τ ω ν  φ ε τ ιν ώ ν  δ ι ε θ ν ι σ τ ι κώ ν 
συγκεντρώσεων είναι πως για πρώτη φορά 
κατάφεραν να βγάλουν αποφασιστικά το ζήτημα 
αυτό από το περιθώριο της πολιτικής. Η πολιτική 
της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης των 
λαών φάνηκε να πιάνει τόπο σε μεγάλα κομμάτια 
του κινήματος αν κρίνουμε από τις χιλιάδες αγω-
νιστών που κατέβηκαν στους δρόμους με απο-
κορύφωμα τις 3 και πλέον χιλιάδες της συγκέν-
τρωσης των προπυλαίων στις 4/2. Στην Ελλάδα 
τον πλέον επιθετικό πυλώνα του ΝΑΤΟ στην 
περιοχή των Βαλκανίων, με την τόσο βρώμικη 
ιστορία εθνοκαθάρσεων στα εδάφη της, μπήκαν οι 
πρώτοι σπόροι για τη μετατροπή του αντιφασιστι-
κού κινήματος σε διεθνιστικό πολιορκητικό κριό 
για την αστική τάξη και τα σχέδιά της.

Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια
και η κρίση

στο ακροδεξιό στρατόπεδο

Σίγουρα δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από 
το χτίσιμο της συγκέντρωσης της 4ης Φεβρουαρί-
ου. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο 
τολμηροί, να χτίσουμε μια συγκέντρωση πιο 
εξωστρεφή όπου τα δικά μας προτάγματα θα 
διατρανώνονταν πιο δυνατά, όπου ο κόσμος μας 
θα είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και να διεκδικήσ-
ει περισσότερο χώρο στην πόλη. Είναι αλήθεια, 
πάντως, πως ακόμα κι έτσι απομαζικοποιήσαμε σε 
μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση των πατριδοκά-
πηλων, τσακίσαμε τις φασιστικές τους παραφυ-
άδες οι οποίες δεν κατάφεραν ούτε καν με το 
ξέπλυμα του Θεοδωράκη να αντλήσουν πολιτική 
υπεραξία. Οι φασιστικές επιθέσεις σε εστίες 
αγώνα στη Θεσσαλονίκη το μόνο που κατάφεραν 
ήταν να συσπειρώσουν τις αντιφασιστικές δυνάμ-
εις που απάντησαν ισοπεδωτικά, μην επιτρέπο-
ντας στα "αδέλφια" του Θεοδωράκη να κατέβουν 
στους δρόμους της Αθήνας στις 27/1 και στις 3/2 
και να παρουσιαστούν στις 4/2 ως δύναμη πάνω 
στην οποία μπορεί ο αστισμός να στηριχθεί.

Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε 
ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ και των θεσμικών και 
κοινωνικών κομματιών που συσπειρώνονται γύρω 
από αυτήν. Οι όροι με βάση τους οποίους διεξάγε-
ται η κουβέντα γύρω από το Μακεδονικό δεν 
άλλαξαν στο παραμικρό. Έχει δίκιο ο Κοτζιάς με το 
να περηφανεύεται πως "για εμάς δεν άλλαξε 
τίποτα με τα συλλαλητήρια" μιας και όντως έτσι 
είναι. Η αντικυβερνητική χροιά που προσπάθησαν 
να δώσουν τα κόμματα του κοινοβουλίου χρησι-
μοποιώντας την εθνική ρητορική δεν στάθηκε 
ικανή να δημιουργήσει τριγμούς στην κυβέρνηση 
όπως ούτε και η διστακτική στάση του διεθνιστι-
κού κομματιού που απέφυγε να μπει σε τροχιά 
αναμέτρησης με τις θέσεις που προωθούνται στις 
διαπραγματεύσεις. Η διαφορά πάντως έγκειται 
στο γεγονός πως η δική μας πλευρά έπαιζε εκτός 
έδρας, σε αντίθεση με τον εθνικιστικό συρφετό 
που φαίνεται ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε 
καν τις πιο βολικές ευκαιρίες που του δίνονται. Σε 
αυτή τη βάση λοιπόν θεωρούμε πως ο διεθνισμός 
είναι ένα αγκάθι που μπήκε για τα καλά στο μάτι 
της εγχώριας αστικής τάξης και των φερέφωνών 
της, ένα αγκάθι που θα μεγαλώνει μέρα με τη 
μέρα, θα γίνεται όλο και πιο ανυπόφορο, και την 
κατάλληλη στιγμή θα είναι εκεί, έτοιμο να ανα-
τρέψει τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων, τουλά-
χιστον για αυτή την περιοχή του κόσμου. Μην 
ξεχνάμε πως στις χώρες γύρω μας η εργατική τάξη 

δέχεται αντίστοιχα τεράστιες πιέσεις για την 
εκμηδένιση της και σε ορισμένες όπως στην 
Τουρκία και τη Ροζάβα έχει μεγάλη παράδοση σε 
διεθνιστικούς αγώνες.

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολία-
στη την ευκολία με την οποία ανακόπηκε όλη αυτή 
η βιασύνη των εθνικών συλλαλητηρίων την 
επομένη αυτού της Αθήνας. Ήταν αρκετό το 
σκάνδαλο NOVARTIS για να δουν όλοι αυτοί οι 
ακραιφνείς Μακεδονομάχοι την ηγεσία τους 
σύσσωμη να κατηγορείται για κλοπές δισεκατομ-
μυρίων από τις δικές τους τσέπες. Άραγε που είναι 
τώρα η οργή όλων αυτών των πατριδολάγνων ; 
Δεν είναι εθνικό θέμα το παιχνίδι με την υγεία 
εκατομμυρίων πολιτών; Σίγουρα όχι γι' αυτούς. 
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές (μόλις 6 
μέρες μετά) όλος ο μιντιακός κόσμος των αστών 
ασχολείται με την κάλυψη των πολιτικών τους 
εκφραστών έχοντας αφήσει σύξυλους τους 
υπερπατριώτες των πλατειών χαμένους κάπου 
μέσα στην εκκωφαντική σιωπή που τους περιβάλ-
ει . Οι εθνικιστικές κορώνες υπεράσπισης της 
Μακεδονίας μετατράπηκαν σε υπεράσπιση των 
Σαμαροβενιζέλων εν μια νυκτί, αποκαλύπτοντας 
τη σαθρότητα του εθνικού οικοδομήματος ειδικά 
όταν το FBI αποφασίζει να χτυπήσει το καμπανάκι 
σ' αυτούς που ξεφεύγουν από τα συμφωνημένα 
χρόνων και το παίζουν ξαφνικά υπερασπιστές της 
πατρίδας.

 Εξίσου εκκωφαντική όμως είναι και η σιωπή των 
απροκάλυπτα ναζί. Ακόμα κι αυτοί αδυνατούν να 
μπουν με οποιονδήποτε ρόλο στο παιχνίδι του 
χτισίματος εντυπώσεων. Λίγες μέρες μετά τα 
συλλαλητήρια το μόνο που μπορούν να κάνουν 
είναι μη ανακοινωμένες καταθέσεις στεφανιών 
στον άγνωστο στρατιώτη με καμιά 20αρια να 
πλαισιώνουν τις μουλωχτές τους εμφανίσεις. Και 
μπορεί τα ΜΜΕ να έδωσαν τα μέγιστα για να 
κουκουλώσουν τις φασιστικές θέσεις των διοργα-
νωτών και πολλών από αυτούς που παρευρέθηκαν 
στα συλλαλητήρια, δεν μπόρεσαν όμως να 
κρύψουν το γεγονός πως όλοι οι φασίστες ήταν 
εκεί, σε μια προσπάθεια να βγουν από την αφάνεια 
που τους έχει ρίξει ο μαχητικός αντιφασισμός. Σ' 
αυτόν ακριβώς το στόχο τους είναι που οι 
φασίστες απέτυχαν παταγωδώς.

Τεύχος 8, ΦΕΒ 2018
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Όμως 10 χρόνια οικονομικής κρίσης όπου κάθε λογής 
προσπάθειες εξόδου και ανάκαμψης μοιάζουν ολοένα και πιο 
ισχνά, οι περιφερειακές εκκρεμότητες του παρελθόντος 
πρέπει να κλείσουν αφενός και αφετέρου κάθε ευκαιρία για 
κάθε μικρή εξόρμηση σε μια ολοένα και μικρότερη πίτα 
μοιάζει δελεαστική.
Οι ανάγκες των ιμπεριαλιστών
Το πεδίο της Βαλκανικής είναι ένα από τα κέντρα του ΝΑΤΟ 
στην ευρύτερη περιοχή ειδικά από την στιγμή που η κρίση 
στην Μέση Ανατολή καίει ασταμάτητα και οι συμμαχίες 
αλλάζουν συνεχώς χωρίς καμία πρόταση είτε διαλόγου είτε 
πολεμική να δείχνει να σταθεροποιεί την περιοχή.
Η ανάγκη του ΝΑΤΟ να έχει μία περιοχή εξορμήσεων με 
εσωτερική σταθερότητα σε ολόκληρη την ΝΑ πτέρυγα και 
την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου είναι μεγάλη, ειδικά 
από την στιγμή που η Τουρκία εμφανίζεται να είναι ένας 
ασταθής σύμμαχος, είναι κρίσιμη.
Η Μακεδονία και η Σερβία είναι οι μόνες χώρες που έχουν 
μείνει μέχρι στιγμής έξω από την συμμαχία. Και αν η Σερβία 
μπορεί και αμφιταλαντεύεται ακόμα μεταξύ ΝΑΤΟ και 
Ρωσίας, για την Μακεδονία τα περιθώρια ελιγμών είναι 
μικρότερα. Από την μία πλευρά η ισχυρή αλβανική μειονότη-
τα – 25-30% του πληθυσμού - με ισχυρή κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση που δύσκολα μπορεί να αποδεχτεί έναν 
«μακεδονικό» προσδιορισμό και η αντιπολίτευση του VMRO 
και του Γκρούεφσκι που ενθαρρύνεται από την Ρωσία, 
δημιουργούν ασφυκτικές εσωτερικές πιέσεις στην κυβέρνη-
ση Ζάεφ, την ίδια ώρα που οι πιέσεις εντείνονται από πλευ-
ράς ΝΑΤΟ και Ε.Ε που θέλουν και να εξασφαλίζουν μία ακόμα 
προωθημένη βάση στην περιοχή αλλά και να απομονώσουν 
ακόμα περισσότερο τις περιφερειακές συμμαχίες της Ρωσίας.
Οι ιμπεριαλιστικοί εκβιασμοί
Και στο πλαίσιο των Νατοϊκών πιέσεων τον κεντρικό – και 
μοναδικό - ρόλο τον έχει αναλάβει η Ελλάδα. Ο εκβιασμός 
του ονόματος δια στόματος του γενικού γραμματέα  του 
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στις 18 Ιανουαρίου στα Σκόπια 
«Οι προσπάθειές σας θα γίνουν πιο δύσκολες και θα είναι 
λιγότερο πιθανό να ενταχθείτε αν βασίσετε τις προσπάθειές 
σας στην λάθος υπόθεση ότι είναι δυνατό να μπείτε στο 
ΝΑΤΟ χωρίς λύση στο θέμα της ονομασίας» είναι ο εκβι-
ασμός της ελληνικής αστικής τάξης. Είναι η πολεμική της 
ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση της 
Μακεδονίας. Η είσοδος της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την 
Ε.Ε. μπορεί να γίνει μόνον όταν η ελληνική πλευρά εξασφα-
λίσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στα έργα υποδομής του 
ΝΑΤΟ στην περιοχή, στην διακίνηση κεφαλαίων της Ε.Ε. , και 
εξασφαλίσεις για την ΑΟΖ και τον αγωγό από το Ισραήλ μαζί 
με την πρωτοκαθεδρία του τοπικού άρχοντα στα Βαλκάνια.

Ιμπεριαλιστική αστάθεια και ο κίνδυνος του εθνικισμού
Ακόμα οι μεγάλοι ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί μπορούν 
φαντάζουν ασφαλή καταφύγια τακτοποίησης και ελέγχου. Η 
οικονομική αβεβαιότητα πιέζει χώρες να ενταχθούν σε ΝΑΤΟ 
και Ε.Ε. ως καταφύγια από περιφερειακές περιπέτειες. Αλλά η 
επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. δεν είναι επέκταση της 
σταθερότητας ή της ειρήνης. Οι σχεδιασμοί της Ε.Ε. δεν 
περιλαμβάνουν μια μεγάλη οικογένεια κοινών συμφερόντων 
όπως μπορεί να φάνταζε παλιότερα ή κοινής ασφάλειας 
όπως το ΝΑΤΟ, αλλά είναι σχεδιασμοί αστάθειας μέσα σε ένα 
περιβάλλον οικονομικής ανισορροπίας και πολιτικής 
αβεβαιότητας.
Αν στην υπόλοιπη Ευρώπη εναλλακτικά σχέδια περιλαμβά-
νουν ακροδεξιές εθνικιστικές αντιπολιτεύσεις που ξεπηδάνε 
μέσα από την αδυναμία της πάλαι ποτέ ‘δημοκρατικής’ 
διαχείρισης να φέρει την ανάπτυξη, στα Βαλκάνια οι κίνδυνοι 
του εθνικισμού μοιάζουν πολύ πιο κοντινοί και πιο άμεσοι. 
Μπορεί η κυβέρνηση Ζάεφ να πιστεύει ότι οι βάσεις του 
ΝΑΤΟ και τα μνημόνια της Ε.Ε. είναι εγγύηση προόδου και 
ασφάλειας από εθνικές περιπέτειες στην περιοχή, και από 
την άλλη μεριά η αντιπολίτευση να ισχυρίζεται το ίδιο για την 
ρωσική συμμαχία, αλλά κάθε τέτοια πρόταση είναι ένα ακόμα 
βήμα προς την αποσταθεροποίηση, καθώς η Μακεδονία 
γίνεται κέντρο περιφερειακών ανταγωνισμών. Και η εργατι-
κή τάξη της Μακεδονίας καλείται να επιλέξει ποιος ιμπερια-
λισμός θα την προστατέψει περισσότερο είτε απέναντι σε 
αλβανικές εθνικές επιδιώξεις είτε περισσότερο και πιο έντονα 
απέναντι στις ελληνικές επιθετικές ορέξεις. Ο φαύλος κύκλος 
ιμπεριαλισμού και εθνικισμού απειλεί να πέσει πάνω στο 
κορμί της μακεδονικής εργατικής τάξης σέρνοντας τους σε 
ένα γαϊτανάκι εθνικιστικής αντιπαράθεσης. Η ελληνική 
αστική τάξη που καθοδηγεί τους εκβιασμούς, ορέγεται ακόμα 
μεγαλύτερα κομμάτια της πίτας στην περιοχή, διαθέτοντας 
και έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της συμμαχίας. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ συμμετέχει στο παζάρι εκβιασμών 
εκμεταλλευόμενη τις ανάγκες του ΝΑΤΟ προσδοκώντας στα 
μέγιστα οφέλη για το ελληνικό κεφάλαιο.
Η μόνη διέξοδος διαφυγής και πραγματικής αποτροπής κάθε 
εθνικιστικού εφιάλτη είναι ο διεθνισμός από την μεριά του 
κινήματος και της εργατικής τάξης στην ελληνική πλευρά. 
Όχι απλά η άρνηση του εθνικισμού η ακόμα περισσότερο η 
αναζήτηση κάποιων ‘δημοκρατικών συμμαχιών’ αλλά η 
συνεχής και συγκεκριμένη διεθνιστική πάλη ενάντια στην 
δικής μας κυβέρνηση, ενάντια στην δική μας αστική τάξη, 
ενάντια σε κάθε εθνικιστική και ακροδεξιά φωνή, ενάντια σε 
κάθε πατριδολαγνεία από όπου και αν προέρχεται. Μόνον η 
αναγνώριση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού του λαού 
της Μακεδονίας, χωρίς προϋποθέσεις χωρίς ανταλλάγματα, 
είναι η εγγύηση για την ειρήνη και την συναδέλφωση των 
λαών των Βαλκανίων.

19ος αιώνας: ο αιώνας «κατασκευής» των παγκόσμιων 
εθνοτήτων
Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας όπως την αντιλαμ-
βανόμαστε σήμερα είναι μια ιδεολογική κατασκευή της 
αστικής επανάστασης και δεν υπήρχε «προαιώνια». Οι 
κάτοικοι χωριών της Ευρώπης αλλάζανε ηγεμόνα είτε με 
πόλεμο είτε ως οικονομική συναλλαγή μεταξύ των 
ηγεμόνων τους, χωρίς να αισθάνονται καμιά «εθνική» 
ταπείνωση. Η κυριαρχία των καπιταλιστικών οικονομικών 
σχέσεων, όμως, έφερε και νέες ιδεολογικές αναζητήσεις για 
την εξυπηρέτηση των νέων στόχων. Η γαλλική επανάσταση 
του 1789 έφερε για πρώτη φορά την 
αντίληψη πως οι κάτοικοι στην 
Γαλλική επικράτεια συγκροτούν το 
Γαλλικό έθνος ανεξαρτήτου οικονο-
μικής τάξης. Τότε, η συμμετοχή των 
πληβείων τάξεων με ισότιμη πολιτι-
κή αναγνώριση και συμμετοχή ήταν 
μια προοδευτική αντίληψη. Μέσα 
από την επέκταση των ανταγω-
νισμών του κεφαλαίου σε διεθνές 
επίπεδο, η έννοια του ενιαίου έθνους 
έδωσε ένα σημαντικό εργαλείο 
στους αστούς. Μέσα από την ενιαία 
εθνική ταυτότητα η αστική τάξη 
πρόσδενε στο άρμα της ένα μαζικό 
στρατό εργατών και αγροτών για 
την εξυπηρέτηση των στόχων της 
και ένα ολόκληρο έθνος στρατεύεται 
κάθε φορά στους νέους στόχους των 
αφεντικών. Αυτή η διαδικασία 
απόκτησης ενιαίας εθνικής ιδεολογι-
κής ταυτότητας δεν ήταν ούτε 
«φυσική», ούτε εύκολη.
Η συγκρότηση των εθνικών ταυτο-
τήτων στο 19ο αιώνα έπρεπε να 
περάσει το βάσανο του πολέμου, 
των εξεγέρσεων και τη δημιουργία 
εθνικών κρατών που θα φροντίσουν να «κατοχυρώσουν» 
αυτή τη ταυτότητα. Η συγκρότηση πχ του Γερμανικού ή 
Ιταλικού έθνους ήταν μια τέτοια διαδικασία που έπρεπε να 
περάσει πάνω από τα συντρίμμια πανίσχυρων Βασίλειων 
που φαινόντουσαν ανίκητα. Ποιος θυμάται μετά από 150 
χρόνια τα φοβερά βασίλεια της Πρωσίας και του Πεδεμόντι-
ου που σκορπούσαν τρόμο στους λαούς της Ευρώπης;

Μέχρι τις μέρες συνεχίζουν να δημιουργούνται νέα έθνη. 
Μέσα από τους αντιαποικιακούς αγώνες του 20ου αιώνα 
έγινε μια τεράστια προσπάθεια συγκρότησης του Παναραβι-
κού Εθνικισμού και σε μικρότερη κλίμακα του Αφρικανικού 
Έθνους. Η αποτυχία τους οφείλεται στην κυριαρχία του 
Δυτικού Ιμπεριαλισμού και στην άγρια καταστολή πολλών 
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Η κυριαρχία κάποιων 
αστικών εθνικών σχηματισμών πολλές φορές εμποδίζει την 
εμφάνιση άλλων. Έτσι οι ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής ποτέ 
δεν συγκροτήθηκαν σαν ενιαίο έθνος, ενώ η σημερινή 
διαδικασία συγκρότησης ενιαίας αφρικανικής ή αραβικής 
ταυτότητας προσκρούει στις επιδιώξεις του διεθνούς 

κεφαλαίου.  Ποτέ  ένα έθνος δεν 
προκύπτει ως μια ομαλή και φυσιολογι-
κή διαδικασία.
Η συγκρότηση και του ελληνικού 
έθνους, είναι μια ιδεολογική κατασκευή 
που ξεκίνησε το 18ο αιώνα και έπρεπε να 
περάσει έναν αιώνα πολέμων και 
εθνοκαθάρσεων για να κατοχυρώσει την 
κυριαρχία του στα νότια Βαλκάνια. 
Όπως όλα τα έθνη, έπρεπε να βρει 
κάποιες ιδεολογικές αναφορές που να 
δημιουργούν αίσθηση αναγκαιότητας 
και κοινωνικής νομιμοποίησης μεταξύ 
των αγροτικών μαζών, των πληβείων 
των πόλεων και της ανερχόμενης 
αστικής τάξης. Οι έλληνες Διαφωτιστές 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
αναφορές και συνδέσεις με την Αρχαία 
Ελληνική Δημοκρατία για να βρουν μια 
συνάφεια με το αναδυόμενο δημοκρα-
τικό κίνημα. Δεν είχαν προτάξει ούτε 
αιματολογικά, ούτε φυλετικά κριτήρια. 
Όντας εχθρικοί στην Οθωμανική που 
ήταν ο καταπιεστής των λαών στην 
Βαλκανική, στη Βυζαντινή που θεω-
ρούσε τα ελληνικά φύλα ειδωλολάτρες 

και ήταν υπό διωγμό και Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με την 
οποία είχαν ταυτιστεί άλλα ευρωπαϊκά έθνη, δύσκολα θα 
μπορούσαν να ισχυριστούν «καθαρότητα» μετά από 1500 
χρόνια φυλετικών προσμίξεων.
Η συγκρότηση του Μακεδονικού έθνους
Η πολυφυλετική Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο «Μεγά-
λος Ασθενής» της Ευρώπης στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι 

Το Μακεδονικό στην µέγγενη
ιµπεριαλισµών και εθνικισµών

Το Μακεδονικό έθνος:
η συγκρότησή του και η πολιτική πορεία του

στον 20ο αιώνα
Η ελληνική αστική τάξη είχε κατορθώσει να κυριαρχήσει στην Δημοκρατία της Μακεδονίας ήδη από την δεκαετία του 90 
εξασφαλίζοντας για τον ελληνικό κεφάλαιο ένα προνομιακό πεδίο εκμετάλλευσης. Μία εξασφάλιση που βασίστηκε στην 

οικονομική δύναμη του ελληνικού καπιταλισμού και με τους ισχυρούς δεσμούς με Ε.Ε και ΝΑΤΟ διαχρονικά. Και 20 χρόνια οι 
Έλληνες καπιταλιστές εκμεταλλεύονται κατέχοντας μέσω των ελληνικών επενδύσεων το 10% του ΑΕΠ με 400 επιχειρήσεις 
και 20000 εργαζόμενους. Οι εκβιασμοί, οι απειλές, τα συλλαλητήρια και το εμπάργκο της δεκαετίας του 90 έχουν αποδώσει 

καρπούς.

Ο εθνικισμός έχει τον τρόπο να αφομοιώνεται ακόμα και σε κομμάτια του κινήματος μέσα από απλές πολιτικές διεργασίες. 
Όποτε οργανώσεις ανακαλύπτουν μεγαλύτερους κινδύνους από την τουρκική μειονότητα και τους μουσουλμάνους, 

αρνούμενοι να αντιπαρατεθούν στη ρατσιστική πολιτική του ελληνικού αστισμού στο μακεδονικό ζήτημα το «τερματίζουν». 
Καταπίνουν αμάσητη όλη τη σωβινιστική αφήγηση του «ενιαίου ελληνικού έθνους» και αρνούνται τη στοιχειώδη αναγνώρι-
ση του μακεδονικού έθνους και της μακεδονικής μειονότητας. Οι εξαγγελίες περί «αλληλεγγύη των λαών των Βαλκανίων» 
όχι μόνο είναι κούφιες αλλά θεωρώντας τη Μακεδονία ως ένα «κατασκευασμένο προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ» τότε μάλλον η 

«αλληλεγγύη» απευθύνεται στους υπόλοιπους «υπαρκτούς» λαούς ενάντια στους «πράκτορες του ιμπεριαλισμού». Το 
θαρρετό βήμα προς την υποταγή στην εθνική ενότητα που επιδιώκει το κεφάλαιο, έχει γίνει!

Αφιέρωµα: ΜακεδονικόΤεύχος 8, ΦΕΒ 2018
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Όμως 10 χρόνια οικονομικής κρίσης όπου κάθε λογής 
προσπάθειες εξόδου και ανάκαμψης μοιάζουν ολοένα και πιο 
ισχνά, οι περιφερειακές εκκρεμότητες του παρελθόντος 
πρέπει να κλείσουν αφενός και αφετέρου κάθε ευκαιρία για 
κάθε μικρή εξόρμηση σε μια ολοένα και μικρότερη πίτα 
μοιάζει δελεαστική.
Οι ανάγκες των ιμπεριαλιστών
Το πεδίο της Βαλκανικής είναι ένα από τα κέντρα του ΝΑΤΟ 
στην ευρύτερη περιοχή ειδικά από την στιγμή που η κρίση 
στην Μέση Ανατολή καίει ασταμάτητα και οι συμμαχίες 
αλλάζουν συνεχώς χωρίς καμία πρόταση είτε διαλόγου είτε 
πολεμική να δείχνει να σταθεροποιεί την περιοχή.
Η ανάγκη του ΝΑΤΟ να έχει μία περιοχή εξορμήσεων με 
εσωτερική σταθερότητα σε ολόκληρη την ΝΑ πτέρυγα και 
την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου είναι μεγάλη, ειδικά 
από την στιγμή που η Τουρκία εμφανίζεται να είναι ένας 
ασταθής σύμμαχος, είναι κρίσιμη.
Η Μακεδονία και η Σερβία είναι οι μόνες χώρες που έχουν 
μείνει μέχρι στιγμής έξω από την συμμαχία. Και αν η Σερβία 
μπορεί και αμφιταλαντεύεται ακόμα μεταξύ ΝΑΤΟ και 
Ρωσίας, για την Μακεδονία τα περιθώρια ελιγμών είναι 
μικρότερα. Από την μία πλευρά η ισχυρή αλβανική μειονότη-
τα – 25-30% του πληθυσμού - με ισχυρή κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση που δύσκολα μπορεί να αποδεχτεί έναν 
«μακεδονικό» προσδιορισμό και η αντιπολίτευση του VMRO 
και του Γκρούεφσκι που ενθαρρύνεται από την Ρωσία, 
δημιουργούν ασφυκτικές εσωτερικές πιέσεις στην κυβέρνη-
ση Ζάεφ, την ίδια ώρα που οι πιέσεις εντείνονται από πλευ-
ράς ΝΑΤΟ και Ε.Ε που θέλουν και να εξασφαλίζουν μία ακόμα 
προωθημένη βάση στην περιοχή αλλά και να απομονώσουν 
ακόμα περισσότερο τις περιφερειακές συμμαχίες της Ρωσίας.
Οι ιμπεριαλιστικοί εκβιασμοί
Και στο πλαίσιο των Νατοϊκών πιέσεων τον κεντρικό – και 
μοναδικό - ρόλο τον έχει αναλάβει η Ελλάδα. Ο εκβιασμός 
του ονόματος δια στόματος του γενικού γραμματέα  του 
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στις 18 Ιανουαρίου στα Σκόπια 
«Οι προσπάθειές σας θα γίνουν πιο δύσκολες και θα είναι 
λιγότερο πιθανό να ενταχθείτε αν βασίσετε τις προσπάθειές 
σας στην λάθος υπόθεση ότι είναι δυνατό να μπείτε στο 
ΝΑΤΟ χωρίς λύση στο θέμα της ονομασίας» είναι ο εκβι-
ασμός της ελληνικής αστικής τάξης. Είναι η πολεμική της 
ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση της 
Μακεδονίας. Η είσοδος της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την 
Ε.Ε. μπορεί να γίνει μόνον όταν η ελληνική πλευρά εξασφα-
λίσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στα έργα υποδομής του 
ΝΑΤΟ στην περιοχή, στην διακίνηση κεφαλαίων της Ε.Ε. , και 
εξασφαλίσεις για την ΑΟΖ και τον αγωγό από το Ισραήλ μαζί 
με την πρωτοκαθεδρία του τοπικού άρχοντα στα Βαλκάνια.

Ιμπεριαλιστική αστάθεια και ο κίνδυνος του εθνικισμού
Ακόμα οι μεγάλοι ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί μπορούν 
φαντάζουν ασφαλή καταφύγια τακτοποίησης και ελέγχου. Η 
οικονομική αβεβαιότητα πιέζει χώρες να ενταχθούν σε ΝΑΤΟ 
και Ε.Ε. ως καταφύγια από περιφερειακές περιπέτειες. Αλλά η 
επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. δεν είναι επέκταση της 
σταθερότητας ή της ειρήνης. Οι σχεδιασμοί της Ε.Ε. δεν 
περιλαμβάνουν μια μεγάλη οικογένεια κοινών συμφερόντων 
όπως μπορεί να φάνταζε παλιότερα ή κοινής ασφάλειας 
όπως το ΝΑΤΟ, αλλά είναι σχεδιασμοί αστάθειας μέσα σε ένα 
περιβάλλον οικονομικής ανισορροπίας και πολιτικής 
αβεβαιότητας.
Αν στην υπόλοιπη Ευρώπη εναλλακτικά σχέδια περιλαμβά-
νουν ακροδεξιές εθνικιστικές αντιπολιτεύσεις που ξεπηδάνε 
μέσα από την αδυναμία της πάλαι ποτέ ‘δημοκρατικής’ 
διαχείρισης να φέρει την ανάπτυξη, στα Βαλκάνια οι κίνδυνοι 
του εθνικισμού μοιάζουν πολύ πιο κοντινοί και πιο άμεσοι. 
Μπορεί η κυβέρνηση Ζάεφ να πιστεύει ότι οι βάσεις του 
ΝΑΤΟ και τα μνημόνια της Ε.Ε. είναι εγγύηση προόδου και 
ασφάλειας από εθνικές περιπέτειες στην περιοχή, και από 
την άλλη μεριά η αντιπολίτευση να ισχυρίζεται το ίδιο για την 
ρωσική συμμαχία, αλλά κάθε τέτοια πρόταση είναι ένα ακόμα 
βήμα προς την αποσταθεροποίηση, καθώς η Μακεδονία 
γίνεται κέντρο περιφερειακών ανταγωνισμών. Και η εργατι-
κή τάξη της Μακεδονίας καλείται να επιλέξει ποιος ιμπερια-
λισμός θα την προστατέψει περισσότερο είτε απέναντι σε 
αλβανικές εθνικές επιδιώξεις είτε περισσότερο και πιο έντονα 
απέναντι στις ελληνικές επιθετικές ορέξεις. Ο φαύλος κύκλος 
ιμπεριαλισμού και εθνικισμού απειλεί να πέσει πάνω στο 
κορμί της μακεδονικής εργατικής τάξης σέρνοντας τους σε 
ένα γαϊτανάκι εθνικιστικής αντιπαράθεσης. Η ελληνική 
αστική τάξη που καθοδηγεί τους εκβιασμούς, ορέγεται ακόμα 
μεγαλύτερα κομμάτια της πίτας στην περιοχή, διαθέτοντας 
και έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της συμμαχίας. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ συμμετέχει στο παζάρι εκβιασμών 
εκμεταλλευόμενη τις ανάγκες του ΝΑΤΟ προσδοκώντας στα 
μέγιστα οφέλη για το ελληνικό κεφάλαιο.
Η μόνη διέξοδος διαφυγής και πραγματικής αποτροπής κάθε 
εθνικιστικού εφιάλτη είναι ο διεθνισμός από την μεριά του 
κινήματος και της εργατικής τάξης στην ελληνική πλευρά. 
Όχι απλά η άρνηση του εθνικισμού η ακόμα περισσότερο η 
αναζήτηση κάποιων ‘δημοκρατικών συμμαχιών’ αλλά η 
συνεχής και συγκεκριμένη διεθνιστική πάλη ενάντια στην 
δικής μας κυβέρνηση, ενάντια στην δική μας αστική τάξη, 
ενάντια σε κάθε εθνικιστική και ακροδεξιά φωνή, ενάντια σε 
κάθε πατριδολαγνεία από όπου και αν προέρχεται. Μόνον η 
αναγνώριση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού του λαού 
της Μακεδονίας, χωρίς προϋποθέσεις χωρίς ανταλλάγματα, 
είναι η εγγύηση για την ειρήνη και την συναδέλφωση των 
λαών των Βαλκανίων.

19ος αιώνας: ο αιώνας «κατασκευής» των παγκόσμιων 
εθνοτήτων
Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας όπως την αντιλαμ-
βανόμαστε σήμερα είναι μια ιδεολογική κατασκευή της 
αστικής επανάστασης και δεν υπήρχε «προαιώνια». Οι 
κάτοικοι χωριών της Ευρώπης αλλάζανε ηγεμόνα είτε με 
πόλεμο είτε ως οικονομική συναλλαγή μεταξύ των 
ηγεμόνων τους, χωρίς να αισθάνονται καμιά «εθνική» 
ταπείνωση. Η κυριαρχία των καπιταλιστικών οικονομικών 
σχέσεων, όμως, έφερε και νέες ιδεολογικές αναζητήσεις για 
την εξυπηρέτηση των νέων στόχων. Η γαλλική επανάσταση 
του 1789 έφερε για πρώτη φορά την 
αντίληψη πως οι κάτοικοι στην 
Γαλλική επικράτεια συγκροτούν το 
Γαλλικό έθνος ανεξαρτήτου οικονο-
μικής τάξης. Τότε, η συμμετοχή των 
πληβείων τάξεων με ισότιμη πολιτι-
κή αναγνώριση και συμμετοχή ήταν 
μια προοδευτική αντίληψη. Μέσα 
από την επέκταση των ανταγω-
νισμών του κεφαλαίου σε διεθνές 
επίπεδο, η έννοια του ενιαίου έθνους 
έδωσε ένα σημαντικό εργαλείο 
στους αστούς. Μέσα από την ενιαία 
εθνική ταυτότητα η αστική τάξη 
πρόσδενε στο άρμα της ένα μαζικό 
στρατό εργατών και αγροτών για 
την εξυπηρέτηση των στόχων της 
και ένα ολόκληρο έθνος στρατεύεται 
κάθε φορά στους νέους στόχους των 
αφεντικών. Αυτή η διαδικασία 
απόκτησης ενιαίας εθνικής ιδεολογι-
κής ταυτότητας δεν ήταν ούτε 
«φυσική», ούτε εύκολη.
Η συγκρότηση των εθνικών ταυτο-
τήτων στο 19ο αιώνα έπρεπε να 
περάσει το βάσανο του πολέμου, 
των εξεγέρσεων και τη δημιουργία 
εθνικών κρατών που θα φροντίσουν να «κατοχυρώσουν» 
αυτή τη ταυτότητα. Η συγκρότηση πχ του Γερμανικού ή 
Ιταλικού έθνους ήταν μια τέτοια διαδικασία που έπρεπε να 
περάσει πάνω από τα συντρίμμια πανίσχυρων Βασίλειων 
που φαινόντουσαν ανίκητα. Ποιος θυμάται μετά από 150 
χρόνια τα φοβερά βασίλεια της Πρωσίας και του Πεδεμόντι-
ου που σκορπούσαν τρόμο στους λαούς της Ευρώπης;

Μέχρι τις μέρες συνεχίζουν να δημιουργούνται νέα έθνη. 
Μέσα από τους αντιαποικιακούς αγώνες του 20ου αιώνα 
έγινε μια τεράστια προσπάθεια συγκρότησης του Παναραβι-
κού Εθνικισμού και σε μικρότερη κλίμακα του Αφρικανικού 
Έθνους. Η αποτυχία τους οφείλεται στην κυριαρχία του 
Δυτικού Ιμπεριαλισμού και στην άγρια καταστολή πολλών 
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Η κυριαρχία κάποιων 
αστικών εθνικών σχηματισμών πολλές φορές εμποδίζει την 
εμφάνιση άλλων. Έτσι οι ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής ποτέ 
δεν συγκροτήθηκαν σαν ενιαίο έθνος, ενώ η σημερινή 
διαδικασία συγκρότησης ενιαίας αφρικανικής ή αραβικής 
ταυτότητας προσκρούει στις επιδιώξεις του διεθνούς 

κεφαλαίου.  Ποτέ  ένα έθνος δεν 
προκύπτει ως μια ομαλή και φυσιολογι-
κή διαδικασία.
Η συγκρότηση και του ελληνικού 
έθνους, είναι μια ιδεολογική κατασκευή 
που ξεκίνησε το 18ο αιώνα και έπρεπε να 
περάσει έναν αιώνα πολέμων και 
εθνοκαθάρσεων για να κατοχυρώσει την 
κυριαρχία του στα νότια Βαλκάνια. 
Όπως όλα τα έθνη, έπρεπε να βρει 
κάποιες ιδεολογικές αναφορές που να 
δημιουργούν αίσθηση αναγκαιότητας 
και κοινωνικής νομιμοποίησης μεταξύ 
των αγροτικών μαζών, των πληβείων 
των πόλεων και της ανερχόμενης 
αστικής τάξης. Οι έλληνες Διαφωτιστές 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
αναφορές και συνδέσεις με την Αρχαία 
Ελληνική Δημοκρατία για να βρουν μια 
συνάφεια με το αναδυόμενο δημοκρα-
τικό κίνημα. Δεν είχαν προτάξει ούτε 
αιματολογικά, ούτε φυλετικά κριτήρια. 
Όντας εχθρικοί στην Οθωμανική που 
ήταν ο καταπιεστής των λαών στην 
Βαλκανική, στη Βυζαντινή που θεω-
ρούσε τα ελληνικά φύλα ειδωλολάτρες 

και ήταν υπό διωγμό και Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με την 
οποία είχαν ταυτιστεί άλλα ευρωπαϊκά έθνη, δύσκολα θα 
μπορούσαν να ισχυριστούν «καθαρότητα» μετά από 1500 
χρόνια φυλετικών προσμίξεων.
Η συγκρότηση του Μακεδονικού έθνους
Η πολυφυλετική Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο «Μεγά-
λος Ασθενής» της Ευρώπης στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι 

Το Μακεδονικό στην µέγγενη
ιµπεριαλισµών και εθνικισµών

Το Μακεδονικό έθνος:
η συγκρότησή του και η πολιτική πορεία του

στον 20ο αιώνα
Η ελληνική αστική τάξη είχε κατορθώσει να κυριαρχήσει στην Δημοκρατία της Μακεδονίας ήδη από την δεκαετία του 90 
εξασφαλίζοντας για τον ελληνικό κεφάλαιο ένα προνομιακό πεδίο εκμετάλλευσης. Μία εξασφάλιση που βασίστηκε στην 

οικονομική δύναμη του ελληνικού καπιταλισμού και με τους ισχυρούς δεσμούς με Ε.Ε και ΝΑΤΟ διαχρονικά. Και 20 χρόνια οι 
Έλληνες καπιταλιστές εκμεταλλεύονται κατέχοντας μέσω των ελληνικών επενδύσεων το 10% του ΑΕΠ με 400 επιχειρήσεις 
και 20000 εργαζόμενους. Οι εκβιασμοί, οι απειλές, τα συλλαλητήρια και το εμπάργκο της δεκαετίας του 90 έχουν αποδώσει 

καρπούς.

Ο εθνικισμός έχει τον τρόπο να αφομοιώνεται ακόμα και σε κομμάτια του κινήματος μέσα από απλές πολιτικές διεργασίες. 
Όποτε οργανώσεις ανακαλύπτουν μεγαλύτερους κινδύνους από την τουρκική μειονότητα και τους μουσουλμάνους, 

αρνούμενοι να αντιπαρατεθούν στη ρατσιστική πολιτική του ελληνικού αστισμού στο μακεδονικό ζήτημα το «τερματίζουν». 
Καταπίνουν αμάσητη όλη τη σωβινιστική αφήγηση του «ενιαίου ελληνικού έθνους» και αρνούνται τη στοιχειώδη αναγνώρι-
ση του μακεδονικού έθνους και της μακεδονικής μειονότητας. Οι εξαγγελίες περί «αλληλεγγύη των λαών των Βαλκανίων» 
όχι μόνο είναι κούφιες αλλά θεωρώντας τη Μακεδονία ως ένα «κατασκευασμένο προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ» τότε μάλλον η 

«αλληλεγγύη» απευθύνεται στους υπόλοιπους «υπαρκτούς» λαούς ενάντια στους «πράκτορες του ιμπεριαλισμού». Το 
θαρρετό βήμα προς την υποταγή στην εθνική ενότητα που επιδιώκει το κεφάλαιο, έχει γίνει!

Αφιέρωµα: ΜακεδονικόΤεύχος 8, ΦΕΒ 2018
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δυναμικές αστικές τάξεις των Βαλκανίων διεκδικούσαν 
κομμάτι της κληρονομιάς της πάνω στην οποία θα έκτιζαν τα 
νέα κράτη τους και αυτό γινόταν με «μάχιμους» όρους. Αν η 
Ελλάδα αναγνωρίστηκε το 1830, έπρεπε να φτάσουμε στα 
τέλη του 19ου αιώνα για να συγκροτηθούν η Σερβία και η 
Βουλγαρία. Ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις εκτυλίχτηκε ένας 
τρομαχτικός ανταγωνισμός που έφερε δύο Βαλκανικού 
Πολέμους και συνεχίστηκε για άλλα 10 χρόνια στον Α` 
Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Μικρασιατική Εκστρατεία. 
Φυσικά με λίγα χρόνια καθυστέρηση εμφανίστηκαν και τα 
Τουρκικά και Μακεδονικά εθνικά κινήματα. Για τους Τούρ-
κους «αναγνωρίζουμε» την επανάσταση των Νεότουρκων 
στα 1908, αλλά η ελληνική ιστοριογραφία αποκρύβει την 
εξέγερση του Ίλιντεν το 1903.
Στο χώρο της γεωγραφικής Μακεδονίας είχε αρχίσει να 
εμφανίζεται ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα ένα μεγάλο 
κομμάτι του πληθυσμού που δεν θεωρούσε τον εαυτό ούτε 
Έλληνα, ούτε Σέρβο, ούτε Βούλγαρο, ούτε Τούρκο. Όπως 
χαρακτηριστικά γράφει ο εθνικιστής έλληνας συγγραφέας 

Στρατής Μυριβήλης «δε θέλουν νάναι μήτε "Μπουλγκάρ" 
(Βούλγαροι), μήτε "Σρρπ" (Σέρβοι) μήτε "Γκρρτς" (Έλληνες). 
Μοναχὰ "Μακεντὸν ορτοντόξ"¹.» Το 1899 συγκροτείται η 
ΕΜΕΟ (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση) 
με σκοπό την ανακήρυξη κράτους στα πλαίσια της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας με σύνθημα «Η Μακεδονία στους 
Μακεδόνες» . Ο Ίωνας Δραγούμης γραμματέας στο ελληνικό 
προξενείο στη Μπίτολα (Μοναστηρι) και από τους 
πρωτεργάτες του ελληνικού εθνικισμού έγραφε το Φλεβάρη 
του 1903 στην ελληνική κυβέρνηση: «Οι περισσότεροι 
Μακεδόνες θα ξεσηκωθούν… Τι τους ενδιαφέρει αυτούς ο 
ελληνισμός; Εμείς θα απομείνουμε με μειονότητα στη 
γύμνια μας… Αυτοί οι καημένοι (Μακεδόνες) ούτε τη Βουλγα-
ρία θέλουν, ούτε την Ελλάδα, το μόνο που θέλουν είναι η 
ελευθερία τους… ότι αυτοί δεν αγωνίζονται για να κάνουν τη 

Μακεδονία βουλγαρική αλλά να την κάνουν αυτόνομο 
κράτος, η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Η εξέγερση ξεκινά 
στις 20 Ιουλίου 1903 του Αη-Ηλία (στα Μακεδονικά Ίλιντεν) 
με κέντρα το Μοναστήρι και την Έδεσσα. Στις 21 του μηνός 
συγκροτείται στο απελευθερωμένο Κρούσοβο η βρα-
χυχρόνια Μακεδονική Δημοκρατία που μετά από 10 μέρες 
ηττήθηκε από τις δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Παρ` όλα αυτά η ένοπλη αντίσταση συνεχίστηκε μέχρι τον 
Οκτώβρη του ίδιου έτους όπου ανακοινώθηκε η κατάπαυση 
πυρός. Εννιά χιλιάδες νεκρού, πάνω από 12 χιλιάδες καμένα 
σπίτια σε 200 χωριά ήταν ο φόρος αίματος των Μακεδόνων 
αγωνιστών.
Το πολιτικό κίνημα των Μακεδόνων στο Μεσοπόλεμο
Το βασικό πρόβλημα του Μακεδονικού εθνικισμού ήταν η 
συγκρότηση του στις αγροτικές επαρχίες της Μακεδονίας 
και η μειωμένη παρουσία του στις πόλεις. Είχε μειωμένο 
ειδικό βάρος στην υπό συγκρότηση αστική τάξη, αφού 
απουσίαζε από τις μεγάλες πόλεις και τις κυρίαρχες οικονομι-
κές δραστηριότητες της βιοτεχνίας, βιομηχανίας και του 

εμπορίου απ` όπου αναδυόταν οι νέες αστικές τάξεις.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Α` 
Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργούνται οι πρώτες εσωτερι-
κές διαφοροποιήσεις στο εθνικό Μακεδονικό κίνημα. Η 
διάσπαση της ΕΜΕΟ σε φεντεραλιστές και τσεντραλιστές² 
δείχνει την κρίση στρατηγικής της αδύναμης Μακεδονικής 
αστικής τάξης. Απέναντι στους συνεχιστές της υπεράσπισης 
της «ανεξαρτησίας» εμφανίζεται η «ρεαλιστική» στρατηγική 
της «αυτονομίας» μέσα στο Βουλγάρικο κράτος. Η πολυεθνι-
κή σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης Φεντερασιόν 
που αποτέλεσε και ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) 
αποτελούσε μια διεθνιστική απάντηση μέσα στο εθνικιστικό 
βόρβορο του Α` Παγκοσμίου Πολέμου. Η δυναμική εμφάνι-
ση της Ρώσικης Επανάστασης έφερε και έναν τρίτο «παίχτη» 

στο παιχνίδι. Ο συνδυασμός της στρατηγικής της «Σοσιαλι-
στικής Ομοσπονδίας στα Βαλκάνια» με την ισότιμη και 
ανεξάρτητη συμμετοχή των Μακεδόνων μαζί με Έλληνες, 
Βούλγαρους, Τούρκους, Αλβανούς και Εβραίους έδωσε μια 
εναλλακτική κατεύθυνση για το Μακεδονικό προλεταριάτο.-
Φυσικά το ελληνικό κράτος δεν είχε καμία αυταπάτη για την 
εθνολογική σύνθεση των «Νέων Χωρών» (όπως ονόμαζαν τη 
σημερινή Βόρεια Ελλάδα). Ήδη από το 19ο αιώνα ο Χ. 
Τρικούπης είχε πει «Όταν έλθη ο μέγας πόλεμος, η Μακεδο-
νία θα γί νει ελληνική ή βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν 
τη λάβωσιν οι Βούλ γαροι θα εκσλαβίσωσι τον πληθυσμόν. 
Αν ημείς την λάβωμεν, θα τους κάνωμεν όλους Ελληνας 
μέχρι της Ανατολικής Ρωμυλίας»³ ΟΙ ελληνικές κυβερνήσεις 
επειδή είχαν προσηλωθεί ενάντια στο Βουλγαρικό κράτος, 
δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να αναφέρουν ρητά 
και σε δημόσια κείμενα και χάρτες το Μακεδονικό έθνος. Η 
έκδοση του αλφαβητάριου ABECEDAR από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας το 1925, αποσκοπούσε στην διδασκαλία 

της μακεδονικής γλώσσας στις Νέες Χώρες, ενδυναμώνο-
ντας την ιδεολογική ανεξαρτησία των Μακεδόνων απέναντι 
στους Βούλγαρους.Η παγκόσμια κρίση στη δεκαετία του 30, 
η άνοδος του φασισμού και του εθνικισμού οδήγησε όλες τις 
χώρες σε μαζικές εθνικές εκκαθαρίσεις με σκοπό την εθνικι-
στική περιχαράκωση στους «εχθρούς του έθνους». Το 
κυνηγητό των Μακεδόνων στην ελληνική επικράτεια είναι 
πλέον αμείλικτο.
Μεταξάς – 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι Μακεδόνες 
Αντάρτες
Μέσα σε είκοσι χρόνια η μεταβολή των εθνικών 
συσχετισμών στις χώρες των Βαλκανίων γίνεται με τέτοια 

σφοδρότητα που θα την ζήλευαν και οι πιο ακραιφνής 
ναζιστικές ομάδες της Χιτλερικής Γερμανίας. Απίστευτες 
μετακινήσεις πληθυσμών και τρομαχτικές διώξεις για 
λόγους γλώσσας, θρησκείας και πολιτιστικών κληρονομιών. 
Η μαζική αλλαγή των σλαβικών τοπωνυμιών με «χριστιανι-
κά» ονόματα συνεχίζεται σε κάθε περιοχή που εμφανίζεται 
στους χάρτες. Χαφιέδες γύριζαν στα χωράφια της Μακεδονί-
ας και έκοβαν πρόστιμο (από 25 ως 100 προπολεμικές 
δραχμές) σε κάθε «σλάβικη» λέξη που ξέφευγε από κάποιο 
φουκαρά ακόμα και ως βρισιά.
Η ΕΜΕΟ διαλύεται το 1934 από το βασιλιά της Βουλγαρίας 
και η δίνη του εθνικισμού παρασέρνει και τους Μακεδόνες. 
Πολλά στελέχη αποδέχονται τη φασιστική κυριαρχία και 
γίνονται «δοσίλογοι» του έθνους, όπως ακριβώς και οι δικοί 
μας γερμανοτσολιάδες που συμμάχησαν με τις δυνάμεις του 
Άξονα.
Η δημιουργία του SNOF, του Σλαβομακεδονικού Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Μετώπου που εντάσσεται στο ΕΑΜ και 
συμμετέχει στην ΠΕΕΑ (στην κυβέρνηση του Βουνού) με τον 
Κ. Κεραμίτζεφ, είναι από τις πιο ένδοξες στιγμές του εργατι-
κού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Η συμμαχία του ΕΑΜ με 
την ελληνική αστική τάξη, τους άγγλους και τους αμερικά-
νους δεν επιτρέπει την αναγνώριση του «Μακεδονικού» και 
το SNOF εκδιώκεται από τις τάξεις του ΕΛΑΣ. Η Μακεδονική 
ηγεσία στρέφεται στη Γιουγκοσλαβία και στον Τίτο υποτάσ-
σοντας και αυτή το ταξικό ζήτημα στο εθνικό. Μόνο μετά την 
έναρξη του Εμφυλίου ένα τμήμα Μακεδόνων συγκροτεί το 
NOF, εντάσσεται στο Δημοκρατικό Στρατό και δίνει κι αυτό 
μια τελευταία ηρωική μάχη. Μετά τη συντριβή του Αντάρτι-
κου, υποχωρεί στην υπό ίδρυση της Σοσιαλιστικής Δημοκρα-

Το μετέωρο βήμα του πελαργού, Θ. Αγγελόπουλος, 1991

Ριζοσπάστης 1932

Αφιέρωµα: ΜακεδονικόΤεύχος 8, ΦΕΒ 2018

 1 «Η Ζωή Εν Τάφω» Πρώτη έκδοση 1924. Η πρόταση περιλαμβάνονταν στις δύο κατοπινές εκδόσεις του μυθιστορήματος (1930, 1932), αλλά αργότερα, 

απαλείφεται στις μεταπολεμικές εκδόσεις, καθώς μετά τη δεκαετία του 1930 δεν ήταν πλέον αποδεκτό στην ελληνική κοινωνία να αναφέρεται κανείς στη 

σλαβική γλώσσα που ομιλούνταν στη Μακεδονία ως «μακεδονική»

2  Φεντεραλιστές: αναζητούσαν Μακεδονική αυτονομία σε ομόσπονδο κράτος, Τσεντραλιστές: ακροδεξιοί που έβλεπα τους Μακεδόνες ως τμήμα του 

Βουλγαρικού Κράτους

3 (Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΔ, σ.18)
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Βουλγαρία. Ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις εκτυλίχτηκε ένας 
τρομαχτικός ανταγωνισμός που έφερε δύο Βαλκανικού 
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(Βούλγαροι), μήτε "Σρρπ" (Σέρβοι) μήτε "Γκρρτς" (Έλληνες). 
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με σκοπό την ανακήρυξη κράτους στα πλαίσια της Οθωμανι-
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προξενείο στη Μπίτολα (Μοναστηρι) και από τους 
πρωτεργάτες του ελληνικού εθνικισμού έγραφε το Φλεβάρη 
του 1903 στην ελληνική κυβέρνηση: «Οι περισσότεροι 
Μακεδόνες θα ξεσηκωθούν… Τι τους ενδιαφέρει αυτούς ο 
ελληνισμός; Εμείς θα απομείνουμε με μειονότητα στη 
γύμνια μας… Αυτοί οι καημένοι (Μακεδόνες) ούτε τη Βουλγα-
ρία θέλουν, ούτε την Ελλάδα, το μόνο που θέλουν είναι η 
ελευθερία τους… ότι αυτοί δεν αγωνίζονται για να κάνουν τη 

Μακεδονία βουλγαρική αλλά να την κάνουν αυτόνομο 
κράτος, η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Η εξέγερση ξεκινά 
στις 20 Ιουλίου 1903 του Αη-Ηλία (στα Μακεδονικά Ίλιντεν) 
με κέντρα το Μοναστήρι και την Έδεσσα. Στις 21 του μηνός 
συγκροτείται στο απελευθερωμένο Κρούσοβο η βρα-
χυχρόνια Μακεδονική Δημοκρατία που μετά από 10 μέρες 
ηττήθηκε από τις δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Παρ` όλα αυτά η ένοπλη αντίσταση συνεχίστηκε μέχρι τον 
Οκτώβρη του ίδιου έτους όπου ανακοινώθηκε η κατάπαυση 
πυρός. Εννιά χιλιάδες νεκρού, πάνω από 12 χιλιάδες καμένα 
σπίτια σε 200 χωριά ήταν ο φόρος αίματος των Μακεδόνων 
αγωνιστών.
Το πολιτικό κίνημα των Μακεδόνων στο Μεσοπόλεμο
Το βασικό πρόβλημα του Μακεδονικού εθνικισμού ήταν η 
συγκρότηση του στις αγροτικές επαρχίες της Μακεδονίας 
και η μειωμένη παρουσία του στις πόλεις. Είχε μειωμένο 
ειδικό βάρος στην υπό συγκρότηση αστική τάξη, αφού 
απουσίαζε από τις μεγάλες πόλεις και τις κυρίαρχες οικονομι-
κές δραστηριότητες της βιοτεχνίας, βιομηχανίας και του 

εμπορίου απ` όπου αναδυόταν οι νέες αστικές τάξεις.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Α` 
Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργούνται οι πρώτες εσωτερι-
κές διαφοροποιήσεις στο εθνικό Μακεδονικό κίνημα. Η 
διάσπαση της ΕΜΕΟ σε φεντεραλιστές και τσεντραλιστές² 
δείχνει την κρίση στρατηγικής της αδύναμης Μακεδονικής 
αστικής τάξης. Απέναντι στους συνεχιστές της υπεράσπισης 
της «ανεξαρτησίας» εμφανίζεται η «ρεαλιστική» στρατηγική 
της «αυτονομίας» μέσα στο Βουλγάρικο κράτος. Η πολυεθνι-
κή σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης Φεντερασιόν 
που αποτέλεσε και ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) 
αποτελούσε μια διεθνιστική απάντηση μέσα στο εθνικιστικό 
βόρβορο του Α` Παγκοσμίου Πολέμου. Η δυναμική εμφάνι-
ση της Ρώσικης Επανάστασης έφερε και έναν τρίτο «παίχτη» 

στο παιχνίδι. Ο συνδυασμός της στρατηγικής της «Σοσιαλι-
στικής Ομοσπονδίας στα Βαλκάνια» με την ισότιμη και 
ανεξάρτητη συμμετοχή των Μακεδόνων μαζί με Έλληνες, 
Βούλγαρους, Τούρκους, Αλβανούς και Εβραίους έδωσε μια 
εναλλακτική κατεύθυνση για το Μακεδονικό προλεταριάτο.-
Φυσικά το ελληνικό κράτος δεν είχε καμία αυταπάτη για την 
εθνολογική σύνθεση των «Νέων Χωρών» (όπως ονόμαζαν τη 
σημερινή Βόρεια Ελλάδα). Ήδη από το 19ο αιώνα ο Χ. 
Τρικούπης είχε πει «Όταν έλθη ο μέγας πόλεμος, η Μακεδο-
νία θα γί νει ελληνική ή βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν 
τη λάβωσιν οι Βούλ γαροι θα εκσλαβίσωσι τον πληθυσμόν. 
Αν ημείς την λάβωμεν, θα τους κάνωμεν όλους Ελληνας 
μέχρι της Ανατολικής Ρωμυλίας»³ ΟΙ ελληνικές κυβερνήσεις 
επειδή είχαν προσηλωθεί ενάντια στο Βουλγαρικό κράτος, 
δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να αναφέρουν ρητά 
και σε δημόσια κείμενα και χάρτες το Μακεδονικό έθνος. Η 
έκδοση του αλφαβητάριου ABECEDAR από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας το 1925, αποσκοπούσε στην διδασκαλία 

της μακεδονικής γλώσσας στις Νέες Χώρες, ενδυναμώνο-
ντας την ιδεολογική ανεξαρτησία των Μακεδόνων απέναντι 
στους Βούλγαρους.Η παγκόσμια κρίση στη δεκαετία του 30, 
η άνοδος του φασισμού και του εθνικισμού οδήγησε όλες τις 
χώρες σε μαζικές εθνικές εκκαθαρίσεις με σκοπό την εθνικι-
στική περιχαράκωση στους «εχθρούς του έθνους». Το 
κυνηγητό των Μακεδόνων στην ελληνική επικράτεια είναι 
πλέον αμείλικτο.
Μεταξάς – 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι Μακεδόνες 
Αντάρτες
Μέσα σε είκοσι χρόνια η μεταβολή των εθνικών 
συσχετισμών στις χώρες των Βαλκανίων γίνεται με τέτοια 

σφοδρότητα που θα την ζήλευαν και οι πιο ακραιφνής 
ναζιστικές ομάδες της Χιτλερικής Γερμανίας. Απίστευτες 
μετακινήσεις πληθυσμών και τρομαχτικές διώξεις για 
λόγους γλώσσας, θρησκείας και πολιτιστικών κληρονομιών. 
Η μαζική αλλαγή των σλαβικών τοπωνυμιών με «χριστιανι-
κά» ονόματα συνεχίζεται σε κάθε περιοχή που εμφανίζεται 
στους χάρτες. Χαφιέδες γύριζαν στα χωράφια της Μακεδονί-
ας και έκοβαν πρόστιμο (από 25 ως 100 προπολεμικές 
δραχμές) σε κάθε «σλάβικη» λέξη που ξέφευγε από κάποιο 
φουκαρά ακόμα και ως βρισιά.
Η ΕΜΕΟ διαλύεται το 1934 από το βασιλιά της Βουλγαρίας 
και η δίνη του εθνικισμού παρασέρνει και τους Μακεδόνες. 
Πολλά στελέχη αποδέχονται τη φασιστική κυριαρχία και 
γίνονται «δοσίλογοι» του έθνους, όπως ακριβώς και οι δικοί 
μας γερμανοτσολιάδες που συμμάχησαν με τις δυνάμεις του 
Άξονα.
Η δημιουργία του SNOF, του Σλαβομακεδονικού Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Μετώπου που εντάσσεται στο ΕΑΜ και 
συμμετέχει στην ΠΕΕΑ (στην κυβέρνηση του Βουνού) με τον 
Κ. Κεραμίτζεφ, είναι από τις πιο ένδοξες στιγμές του εργατι-
κού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Η συμμαχία του ΕΑΜ με 
την ελληνική αστική τάξη, τους άγγλους και τους αμερικά-
νους δεν επιτρέπει την αναγνώριση του «Μακεδονικού» και 
το SNOF εκδιώκεται από τις τάξεις του ΕΛΑΣ. Η Μακεδονική 
ηγεσία στρέφεται στη Γιουγκοσλαβία και στον Τίτο υποτάσ-
σοντας και αυτή το ταξικό ζήτημα στο εθνικό. Μόνο μετά την 
έναρξη του Εμφυλίου ένα τμήμα Μακεδόνων συγκροτεί το 
NOF, εντάσσεται στο Δημοκρατικό Στρατό και δίνει κι αυτό 
μια τελευταία ηρωική μάχη. Μετά τη συντριβή του Αντάρτι-
κου, υποχωρεί στην υπό ίδρυση της Σοσιαλιστικής Δημοκρα-

Το μετέωρο βήμα του πελαργού, Θ. Αγγελόπουλος, 1991

Ριζοσπάστης 1932

Αφιέρωµα: ΜακεδονικόΤεύχος 8, ΦΕΒ 2018

 1 «Η Ζωή Εν Τάφω» Πρώτη έκδοση 1924. Η πρόταση περιλαμβάνονταν στις δύο κατοπινές εκδόσεις του μυθιστορήματος (1930, 1932), αλλά αργότερα, 

απαλείφεται στις μεταπολεμικές εκδόσεις, καθώς μετά τη δεκαετία του 1930 δεν ήταν πλέον αποδεκτό στην ελληνική κοινωνία να αναφέρεται κανείς στη 

σλαβική γλώσσα που ομιλούνταν στη Μακεδονία ως «μακεδονική»

2  Φεντεραλιστές: αναζητούσαν Μακεδονική αυτονομία σε ομόσπονδο κράτος, Τσεντραλιστές: ακροδεξιοί που έβλεπα τους Μακεδόνες ως τμήμα του 

Βουλγαρικού Κράτους

3 (Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΔ, σ.18)
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τίας της Μακεδονίας. Μέχρι σήμερα, παρ` όλη την επίσημη 
αναγνώριση της εθνικής αντίστασης από το Ελληνικό 
Κράτος που έγινε στη δεκαετία του 80, οι «μη έλληνες το 
γένος αντάρτες του Εμφυλίου» εξαιρέθηκαν από την αμνή-
στευση και παραμένουν μέχρι σήμερα εχθροί του ελληνικού 
κράτους, τους απαγορεύει να μπουν στην Ελλάδα αυτούς και 
τους απογόνους τους και να επισκεφτούν τα χωριά που 
γεννήθηκαν.
Η Μακεδόνες και η Μακεδονική μειονότητα σήμερα
Το ελληνικό κράτος στις απογραφές μέχρι το 1951 κατέ-
γραφε τους «μη έλληνες το γένος» αλλά μετά θεωρήθηκαν 
«απόρρητες πληροφορίες» και έπαψαν να δίνονται στη 
δημοσιότητα. Το 1928 αναγνώριζαν 82000 και στα 1951 
είχαν απομείνει 42000. Προφανώς έχουν περιοριστεί οι 
αριθμοί για ευνόητους λόγους, αλλά ακόμα και αυτοί οι 
αριθμοί δεν μπορούν να αποκρύψουν την ύπαρξη μιας 
ισχυρής μειονότητας στον Ελλαδικό χώρο. Εύλογα αναρωτι-
έται ένας καλόπιστος συνομιλητής, μήπως η ύπαρξη της 
μακεδονικής μειονότητας ανήκει στο χώρο της ιστορίας και 
δεν υπάρχει θέμα σήμερα.
Κατ` αρχήν η πολιτική αποδοχή των εγκλημάτων του 
ελληνικού κράτους είναι στοιχειώδες καθήκον του ταξικού 
κινήματος για την αποκατάσταση της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης στα Βαλκάνια. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει 
στρατευμένος στο κίνημα αμερικάνος ή ισπανός που να μην 
έχει αποδεχτεί τα εγκλήματα απέναντι στους Ινδιάνους ή της 
Ιεράς Εξέτασης, έτσι και δεν μπορεί να υπάρχει ταξική 
οργάνωση του κινήματος που να μην καταγράφει τις 
εθνικιστικές θηριωδίες της ελληνικής αστικής τάξης. Όμως η 
εθνική καταπίεση των Μακεδόνων στην Ελλάδα δεν ανήκει 
στο παρελθόν αλλά είναι γεγονός που συνεχίζεται μέχρι τη 
σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους.
Σε απόρρητο έγγραφο της ΥΠΕΑ (Υπηρεσίας Εθνικής 
Ασφάλειας, η παλιά ΕΥΠ) στα 1982 που ήρθε στη δημοσιό-
τητα στα 1989, αναφερόταν: «2) Στις δημόσιες Υπηρεσίες και 
κυρίως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να υπηρετεί υπαλληλικό 
προσωπικό, το οποίο να αγνοεί το τοπικό ιδίωμα., 7) Επισή-
μανση σε κάθε χωριό των ατόμων που λόγω των συγγενικών 
τους δεσμών και της προσωπικότητάς τους επηρεάζουν ευρύ 
κύκλο συγχωριανών τους και η με κάθε τρόπο (έστω και 
έναντι χρηματικής αμοιβής) προσέγγιση αυτών και χρησιμο-
ποίησή τους κατάλληλα, ώστε να γίνουν φορείς καταπολε-
μήσεως της χρήσεως του ιδιώματος στον κύκλο τους. 8) Η 
πρόσληψη στις ένοπλες δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, στο 
Δημόσιο και στους οργανισμούς υπαλλήλων καταγόμενων 
από την περιοχή Φλωρίνης, κατ' εξαίρεση, και η τοποθέτησή 
τους υποχρεωτικά σε άλλες περιοχές της χώρας. 9)Η ενθάρ-
ρυνση εκ μέρους της ηγεσίας του Στρατεύματος σύναψης 
γνωριμιών και γάμων στρατιωτικών, που υπηρετούν εκεί και 
κατάγονται εκτός Ελλάδος, με γυναίκες που ομιλούν το 
ιδίωμα.»⁴ Το πανηγύρι του Αη- Ηλία στο χωριό Μελίτη 
(Βοσταράνι) ήταν επί χρόνια χώρος στρατιωτικών και 
αστυνομικών επιχειρήσεων. Το καλοκαίρι του 1990 ο 
νομάρχης και η αστυνομία διάλυσε συγκέντρωση 500 
ανθρώπων. Στα 1991 επειδή είχε δοθεί προκαταβολική 
απαγόρευση κινητοποιηθήκαν 5 με 6 χιλιάδες κατοίκους και 
το πανηγύρι έγινε. Δεν είναι τυχαίο που το Ουράνιο Τόξο μια 
οργάνωση για τα δικαιώματα των Μακεδόνων πήρε στη 
Φλώρινα 6% στις εκλογές του 1995 και 4% στις ευρωεκλογές 
του 2009. Μπορούμε να υποθέσουμε πως τα ποσοστά των 

Μακεδόνων είναι πολλαπλάσια αφού καμιά εθνοτική ομάδα 
δεν κινείται με ενιαίο και ομοιογενή τρόπο, ειδικά σε συν-
θήκες διωγμού και καταστολής.
Ένα ακόμα τρανταχτό παράδειγμα απόδειξης πως «κάτι 
τρέχει στα χωριά της Μακεδονίας», είναι η ταινία του Θόδω-
ρου Αγγελόπουλου «το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού» στα 
1991 που αναφέρεται σε μια εθνότητα κυνηγημένη από το 
ελληνικό κράτος που ζει διχοτομημένη ανάμεσα στη συνορι-
ακή γραμμή. Τα γυρίσματα στη Φλώρινα έγιναν κάτω από τις 
αφόρητες πιέσεις του ακροδεξιού Μητροπολίτη Καντιώτη 
που αφόρισε τον Αγγελόπουλο και τον Μαστρογιάννι, τους 
επικήρυξε και έβαλε τις καμπάνες της επικράτειας να βαρούν 
πένθιμα όλο το 24ώρο όλες τις ημέρες που κράτησαν τα 
γυρίσματα και οργάνωσε αντιδραστικές συγκεντρώσεις. Οι 
φωνές στη ταινία προστέθηκαν στα στούντιο αργότερα ενώ 
όλη η Μακεδονική μειονότητα συμμετείχε με κάθε τρόπο στα 
γυρίσματα. Φυσικά η ταινία ήταν χρηματοδοτούμενη από το 
Γαλλικό Κράτος και μόνο μετά τη συμμετοχή της στο Φεστι-
βάλ των Καννών βρήκε διανομή στην Αθήνα κι αυτή σε ένα 
μόνο κινηματογράφο. Θα μπορούσε να φέρει τέτοια 
κοινωνική και πολιτική αναστάτωση μια ταινία αν δεν 
πάταγε σε ένα υπαρκτό και εύφλεκτο πρόβλημα που γίνεται 
προσπάθεια να κρυφτεί κάτω από το χαλί;
Το οικονομικό θαύμα στα μέσα της δεκαετίας του 90 και η 
πρόσδεση στο Ευρώ, φαίνεται να λύνει τα εθνικά ζητήματα 
της Μακεδονικής (όπως και της Τουρκικής) μειονότητας δια 
της οικονομικής ενσωμάτωσης. Η παρατεταμένη οικονομική 
κρίση, όμως, έχει αρχίζει να μην μπορεί να κρύβει το πρόβλη-
μα κάτω από το χαλί. Ο κίνδυνος εθνικιστικής εμπλοκής 
αυξάνεται μέρα με την ημέρα.
Η αναγνώριση του Μακεδονικού Έθνους, λοιπόν, δεν είναι 
υποταγή στις εθνικιστικές πολιτικές που εκφράζει η αστική 
τάξη της Μακεδονίας. Ο κίνδυνος να χρωματίσουμε ως 
«εργαλείο του ιμπεριαλισμού» το «γείτονα λαό», είναι 
υποκρισία και ανοίγει το δρόμο προς την υποταγή των 
ταξικών συμφερόντων της εργατικής τάξης στην Ελλάδα στο 
σωβινισμό του επιθετικού ελληνικού κεφαλαίου. Η 
αναγνώριση των πολιτικών διεργασιών που συμβαίνει στη 
Μακεδονική εργατική τάξη είναι όρος για την απεμπλοκή 
των δυνάμεων της εργασίας από τις στρατηγικές του 
κεφαλαίου και η προώθηση της Κομμουνιστικής στρατηγι-
κής μπορεί να γίνει μόνο ξεπερνώντας τις εθνικιστικές 
ιδεοληψίες.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
 Γ. Νεκρατζάς: Η στενή εθνολογική συγγένεια των σημερινών 

Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων 
 Δ. Λιθοξόου: Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην 

Ελλάδα
 Τ. Κωστόπουλος - Λ. Εμπειρίκος - Δ. Λιθοξόου, Μια συζήτηση στη 

Φιλοσοφική: Ελληνικός εθνικισμός – Μακεδονικό ζήτημα
 Ι.Φ. Φαλμεράυερ: Περί της καταγωγής των σημερινών ελλήνων
  Συλλογική έκδοση εκδόσεων Εργατικής Δημοκρατίας: Η Κρίση στα 

Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη
Επίσης το ιστολόγιο h�p://abecedar.blogspot.gr του Ουράνιου Τόξου 
κόμματος των Εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα, τα αρχεία του ΓΕΣ για 
τους Βαλκανικούς Πολέμους και το 16τομο έργο της Ιστορίας του 
Ελληνικού Έθνους.

Αλέξανδρος Γανδής

Στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στους ξένους 
φασίστες εισβολείς, μεγάλη ήταν η συμμετοχή του σλαβομακε-
δονικού πληθυσμού. Τον Οχτώβρη του 1940, όταν επεκτάθηκε 
ενάντια στην Ελλάδα ή φασιστική Ιταλία, οι σλαβομακεδόνες 
πήραν δραστήριο μέρος στον πόλεμο κατά των ιταλών επιδρο-
μέων. Παρά την άγρια εθνική καταπίεσή τους, τις διώξεις και την 
κακομεταχείρισή τους από το επίσημο ελληνικό κράτος, και 
ιδιαίτερα τη φασιστική κυβέρνηση του Μεταξά, που του 
απαγόρεψε ακόμα και να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα, στις 
κρίσιμε εκείνες στιγμές στάθηκαν πάλι στον αδελφό ελληνικό 
λαό και αγωνίστηκαν μαζί του για την εθνική ανεξαρτησία και 
την ακεραιότητα της Ελλάδας. Για μια Ελλάδα πραγματικά 
ελεύθερη, όπου θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις να ζήσουν 
και αυτοί στον τόπο τους, απολαμβάνοντας ισότιμα, με τους 
άλλους έλληνες, τα αγαθά της λευτεριάς. Στον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αυτό πόλεμο, στο μέτωπο και τα μετόπισθεν, οι σλαβο-
μακεδόνες προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες και θυσίες.

Τα συντάγματα πεζικού 27ο της Κοζάνης, 28ο, 33ο, 90ό της 
Φλώρινας, 32ο της Καστοριάς και άλλα τμήματα του πυροβολι-
κού και του ιππικού, όπου υπηρετούσαν πολλοί σλαβο-
μακεδόνες μαχητές, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή του 
πολέμου στην πρώτη γραμμή του μετώπου Γράμμου-Πρέσπας 
και συμβάλανε στην απόκρουση της ιταλικής φασιστικής 
επιδρομής στον τομέα αυτόν. Οι ίδιες μονάδες βρέθηκαν στο 
πρώτο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού, που πέρασε σε γενική 
αντεπίθεση, υποχρέωσε τον εχθρό να υποχωρήσει και τον 
κυνήγησε στο εσωτερικό της Αλβανίας. Στο Ιβάν, το Πόγραδετς, 
την Κλεισούρα, τη Μοράβα, το Τόμορε και άλλους τομείς του 
μετώπου, οι σλαβομακεδόνες μαχητές των παραπάνω μονά-
δων, όπως και αυτοί που υπηρετούσαν στα συντάγματα 30ό της 
Έδεσσας, 16ο της Βέρροιας, 65ο των Γιαννιτσών και σε άλλα 
τμήματα, μαζί με τους έλληνες συμπολεμιστές τους, παρά τις 
σκληρές συνθήκες εκείνου του χειμώνα, το λειψό εφοδιασμό, 
την ανεπάρκεια σε τρόφιμα και πυρομαχικά, εξαιτίας της 
προδοσίας της βασιλομεταξικής κλίκας, πολεμούσαν ασταμά-
τητα, με απαράμιλλη ανδρεία και αυτοθυσία και γράψαν 
λαμπρές σελίδες στην ιστορία του πατριωτικού πολέμου της 
Ελλάδας. Πολλοί σλαβομακεδόνες χύσαν το αίμα τους στο ίδιο 
χαράκωμα με του έλληνες συμπολεμιστές τους. Ακόμη και 
επίσημοι εκπρόσωποι του ελληνικού μεταβαρκιζιανού κράτους 
αναγνωρίζουν τους ηρωισμούς των σλαβομακεδόνων στον 
πατριωτικό πόλεμο ενάντια στη φασιστική Ιταλία. Ο ναύαρχος 
Ι.Π. Παπακυριακόπουλος, Βασιλικός Επίτροπος του ειδικού 
στρατοδικείου εγκληματιών πολέμου, στην αγόρευσή του στη 
δίκη των εγκληματιών Ραβάλι-Κάλτσεφ, που έγινε στις 6-9 Μάη 
του 1946 στην Αθήνα, είπε: «… οι σλαβόφωνοι επολέμησαν 
ηρωικώς είς το αλβανικόν μέτωπον εναντίον του άξονος».

Μα και στα μετόπισθεν ο σλαβομακεδονικός, όπως και ο 
ελληνικός, πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας, βρισκόταν επί 
ποδός πολέμου. Ενήλικοι άνδρες, γέροι και γυναίκες ακόμα, 

δούλευαν νύχτα-μέρα στο καθάρισμα των δρόμων, απ’ το χιόνι, 
στο άνοιγμα νέων δρόμων, στη μεταφορά τροφίμων και 
πυρομαχικών. Οι κοπέλες και οι γυναίκες πλέκαν μάλλινα για το 
μέτωπο, δίναν ακόμα και από τις προίκες τους. Τα σπίτια, οι 
αχυρώνες, τα ζώα, τα αμάξια, οι ζωοτροφές, τα καυσόξυλα, όλα 
ήσαν στη διάθεση του αγώνα. Δεν υπήρχε κατοικημένοι σημείο 
στη Δ. Μακεδονία όπου να μην στάθμευε ένα στρατιωτικό 
αναρρωτήριο, εφοδιασμός, μοίρα αυτοκινήτων, μάχιμα 
τμήματα. Οι αθηναίοι πατριώτες που υπηρέτησαν στο 1ο και το 
20ό σύνταγμα δεν μπορούν να ξεχάσουν τη θερμή φιλοξενία, τη 
στοργική φροντίδα, με την οποία περιέβαλε ο σλαβομακεδο-
νικός πληθυσμός της Φλώρινας, του Αμυνταίου, του Ξυνού 
Νερού, της Βεύης, των Λόφων, της Λεπτοκαριάς, του Περάσμα-
τος και ων άλλων χωριών, όπου παρέμειναν τα συντάγματά 
τους πάνω από σαράντα μέρες. Παρόμοια αγάπη και φροντίδα 
προς τους έλληνες στρατιώτες έδειξαν κι όλα τα άλλα σλαβο-
μακεδονικά χωριά, από όπου συνεχώς περνούσαν ή στάθμευαν 
στρατιωτικά τμήματα: το Αντάρτικο και τα χωριά της Πρέσπας, 
το Βατοχώρι, η Κρυσταλλοπηγή, το Μοσχοχώρι, η Ιεροπηγή, το 
Νεστόρι και όλα τα χωριά της Καστοριάς.

Και ενώ η συμμετοχή των σλαβομακεδόνων στον εθνικο-
απελευθερωτικό πόλεμο της Ελλάδας ενάντια στη φασιστική 
Ιταλία ήταν παλλαϊκή, η φασιστική δικτατορία του Μεταξά όχι 
μονάχα δε σταμάτησε τις διώξεις ενάντιά τους, αλλά και τις 
δυνάμωσε Αμέσως μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος, εκατοντάδες 
σλαβομακεδόνες πατριώτες από τις περιοχές της Φλώρινας, 
Καστοριάς, Κοζάνης, Έδεσσας, στάλθηκαν εξορία στα νησιά. Και 
πολλοί από αυτούς είχαν και ένα και δύο παιδιά στο μέτωπο, 
άλλοι αδέλφια ή στενούς συγγενείς… Μα και στο μέτωπο 
συνέβηκαν παρόμοιες περιπτώσεις. Τα μέτρα αυτά βρίσκονταν 
μέσα στα πλαίσια της βασιλομεταξικής δικτατορίας. Σε αυτή την 
κατάσταση διωγμού και διχασμού βρέθηκαν οι σλαβο-
μακεδόνες, όταν, ύστερα από την προδοσία των πεμπτοφαλαγ-
γιτών στρατηγών, εισέβαλαν στην Ελλάδα οι γερμανοί και 
ιταλοί καταχτητές με τους δορυφόρους τους βούλγαρους 
φασίστες. Στις δύσκολες εκείνες στιγμές , που απαιτούνταν 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ενότητα πάλης ολόκληρου 
του λαού της Ελλάδας μια μικρή μερίδα σλαβομακεδόνων, 
εξαιτίας της καταπιεστικής πολιτικής που εφάρμοζε ενάντιά 
τους το επίσημο ελληνικό κράτος, έδειχνε στην αρχή έλλειψη 
εμπιστοσύνης απέναντι στο κίνημα του αντίστασης του 
ελληνικού λαού. Οι σλαβομακεδόνες αυτοί, κατεχόμενοι από το 
δικαιολογημένο μίσος ενάντια στην ελληνική αντίδραση, στην 
αρχή δεν μπόρεσαν να δουν ότι για τις διώξεις ενάντιά τους δεν 
φταίει ο ελληνικός λαός, που και ο ίδιος υπόφερε και υποφέρει 
από το καθεστώς της ελληνικής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας. 
Δεν μπόρεσαν να δουν ότι το συμφέρον των σλαβομακεδόνων 
απαιτεί να συνενώσουν την πάλη τους στον κοινό πατριωτικό 
αντιφασιστικό αγώνα με τον ελληνικό λαό. Μερικοί 
παρασύρθηκαν από τα σωβινιστικά συνθήματα των βουλγά-
ρων φασιστών και των οργάνων τους. Υπήρχε κίνδυνος να πάρει 

Η συµβολή των σλαβοµακεδόνων
στο κίνηµα Εθνικής Αντίστασης

Το κείμενο που ακολουθεί είναι συρραφή εκτεταμένων αποσπασμάτων από το ομότιτλο άρθρο του Σταύρου 
Κωτσόπουλου (Σταύρο Κότσεφ), όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Νέος Κόσμος», Δεκέμβρης 1961 (τεύχος 
12/1961), σ. 63-71. Ο ίδιος, συμμετείχε ενεργά στις μάχες του αντιστασιακού κινήματος μέσα από τις γραμ-
μές του ΕΑΜ-ΚΚΕ, όντας στην επιτροπή του Σλαβομακεδονικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΣΝΟΦ) 

και γραμματέας του ΕΑΜ Φλώρινας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, είχε πρωταγωνιστική πολιτική 
δράση προσκείμενος στο ΚΚΕ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί βιώσιμη λύση στο «μακεδονικό». Για λόγους 

σεβασμού, έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και το συντακτικό του πρωτότυπου κειμένου. Μέρος της τραγικότη-
τας της περιόδου της Αντίστασης και του Εμφυλίου που ακολούθησε, είναι και το γεγονός ότι αρκετά από τα 

λόγια του Κωτσόπουλου μοιάζουν να είναι γραμμένα στο τώρα.

Αφιέρωµα: ΜακεδονικόΤεύχος 8, ΦΕΒ 2018

 4 Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, τεύχος 79, Σεπτέμβριος 1989
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τίας της Μακεδονίας. Μέχρι σήμερα, παρ` όλη την επίσημη 
αναγνώριση της εθνικής αντίστασης από το Ελληνικό 
Κράτος που έγινε στη δεκαετία του 80, οι «μη έλληνες το 
γένος αντάρτες του Εμφυλίου» εξαιρέθηκαν από την αμνή-
στευση και παραμένουν μέχρι σήμερα εχθροί του ελληνικού 
κράτους, τους απαγορεύει να μπουν στην Ελλάδα αυτούς και 
τους απογόνους τους και να επισκεφτούν τα χωριά που 
γεννήθηκαν.
Η Μακεδόνες και η Μακεδονική μειονότητα σήμερα
Το ελληνικό κράτος στις απογραφές μέχρι το 1951 κατέ-
γραφε τους «μη έλληνες το γένος» αλλά μετά θεωρήθηκαν 
«απόρρητες πληροφορίες» και έπαψαν να δίνονται στη 
δημοσιότητα. Το 1928 αναγνώριζαν 82000 και στα 1951 
είχαν απομείνει 42000. Προφανώς έχουν περιοριστεί οι 
αριθμοί για ευνόητους λόγους, αλλά ακόμα και αυτοί οι 
αριθμοί δεν μπορούν να αποκρύψουν την ύπαρξη μιας 
ισχυρής μειονότητας στον Ελλαδικό χώρο. Εύλογα αναρωτι-
έται ένας καλόπιστος συνομιλητής, μήπως η ύπαρξη της 
μακεδονικής μειονότητας ανήκει στο χώρο της ιστορίας και 
δεν υπάρχει θέμα σήμερα.
Κατ` αρχήν η πολιτική αποδοχή των εγκλημάτων του 
ελληνικού κράτους είναι στοιχειώδες καθήκον του ταξικού 
κινήματος για την αποκατάσταση της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης στα Βαλκάνια. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει 
στρατευμένος στο κίνημα αμερικάνος ή ισπανός που να μην 
έχει αποδεχτεί τα εγκλήματα απέναντι στους Ινδιάνους ή της 
Ιεράς Εξέτασης, έτσι και δεν μπορεί να υπάρχει ταξική 
οργάνωση του κινήματος που να μην καταγράφει τις 
εθνικιστικές θηριωδίες της ελληνικής αστικής τάξης. Όμως η 
εθνική καταπίεση των Μακεδόνων στην Ελλάδα δεν ανήκει 
στο παρελθόν αλλά είναι γεγονός που συνεχίζεται μέχρι τη 
σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους.
Σε απόρρητο έγγραφο της ΥΠΕΑ (Υπηρεσίας Εθνικής 
Ασφάλειας, η παλιά ΕΥΠ) στα 1982 που ήρθε στη δημοσιό-
τητα στα 1989, αναφερόταν: «2) Στις δημόσιες Υπηρεσίες και 
κυρίως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να υπηρετεί υπαλληλικό 
προσωπικό, το οποίο να αγνοεί το τοπικό ιδίωμα., 7) Επισή-
μανση σε κάθε χωριό των ατόμων που λόγω των συγγενικών 
τους δεσμών και της προσωπικότητάς τους επηρεάζουν ευρύ 
κύκλο συγχωριανών τους και η με κάθε τρόπο (έστω και 
έναντι χρηματικής αμοιβής) προσέγγιση αυτών και χρησιμο-
ποίησή τους κατάλληλα, ώστε να γίνουν φορείς καταπολε-
μήσεως της χρήσεως του ιδιώματος στον κύκλο τους. 8) Η 
πρόσληψη στις ένοπλες δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, στο 
Δημόσιο και στους οργανισμούς υπαλλήλων καταγόμενων 
από την περιοχή Φλωρίνης, κατ' εξαίρεση, και η τοποθέτησή 
τους υποχρεωτικά σε άλλες περιοχές της χώρας. 9)Η ενθάρ-
ρυνση εκ μέρους της ηγεσίας του Στρατεύματος σύναψης 
γνωριμιών και γάμων στρατιωτικών, που υπηρετούν εκεί και 
κατάγονται εκτός Ελλάδος, με γυναίκες που ομιλούν το 
ιδίωμα.»⁴ Το πανηγύρι του Αη- Ηλία στο χωριό Μελίτη 
(Βοσταράνι) ήταν επί χρόνια χώρος στρατιωτικών και 
αστυνομικών επιχειρήσεων. Το καλοκαίρι του 1990 ο 
νομάρχης και η αστυνομία διάλυσε συγκέντρωση 500 
ανθρώπων. Στα 1991 επειδή είχε δοθεί προκαταβολική 
απαγόρευση κινητοποιηθήκαν 5 με 6 χιλιάδες κατοίκους και 
το πανηγύρι έγινε. Δεν είναι τυχαίο που το Ουράνιο Τόξο μια 
οργάνωση για τα δικαιώματα των Μακεδόνων πήρε στη 
Φλώρινα 6% στις εκλογές του 1995 και 4% στις ευρωεκλογές 
του 2009. Μπορούμε να υποθέσουμε πως τα ποσοστά των 

Μακεδόνων είναι πολλαπλάσια αφού καμιά εθνοτική ομάδα 
δεν κινείται με ενιαίο και ομοιογενή τρόπο, ειδικά σε συν-
θήκες διωγμού και καταστολής.
Ένα ακόμα τρανταχτό παράδειγμα απόδειξης πως «κάτι 
τρέχει στα χωριά της Μακεδονίας», είναι η ταινία του Θόδω-
ρου Αγγελόπουλου «το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού» στα 
1991 που αναφέρεται σε μια εθνότητα κυνηγημένη από το 
ελληνικό κράτος που ζει διχοτομημένη ανάμεσα στη συνορι-
ακή γραμμή. Τα γυρίσματα στη Φλώρινα έγιναν κάτω από τις 
αφόρητες πιέσεις του ακροδεξιού Μητροπολίτη Καντιώτη 
που αφόρισε τον Αγγελόπουλο και τον Μαστρογιάννι, τους 
επικήρυξε και έβαλε τις καμπάνες της επικράτειας να βαρούν 
πένθιμα όλο το 24ώρο όλες τις ημέρες που κράτησαν τα 
γυρίσματα και οργάνωσε αντιδραστικές συγκεντρώσεις. Οι 
φωνές στη ταινία προστέθηκαν στα στούντιο αργότερα ενώ 
όλη η Μακεδονική μειονότητα συμμετείχε με κάθε τρόπο στα 
γυρίσματα. Φυσικά η ταινία ήταν χρηματοδοτούμενη από το 
Γαλλικό Κράτος και μόνο μετά τη συμμετοχή της στο Φεστι-
βάλ των Καννών βρήκε διανομή στην Αθήνα κι αυτή σε ένα 
μόνο κινηματογράφο. Θα μπορούσε να φέρει τέτοια 
κοινωνική και πολιτική αναστάτωση μια ταινία αν δεν 
πάταγε σε ένα υπαρκτό και εύφλεκτο πρόβλημα που γίνεται 
προσπάθεια να κρυφτεί κάτω από το χαλί;
Το οικονομικό θαύμα στα μέσα της δεκαετίας του 90 και η 
πρόσδεση στο Ευρώ, φαίνεται να λύνει τα εθνικά ζητήματα 
της Μακεδονικής (όπως και της Τουρκικής) μειονότητας δια 
της οικονομικής ενσωμάτωσης. Η παρατεταμένη οικονομική 
κρίση, όμως, έχει αρχίζει να μην μπορεί να κρύβει το πρόβλη-
μα κάτω από το χαλί. Ο κίνδυνος εθνικιστικής εμπλοκής 
αυξάνεται μέρα με την ημέρα.
Η αναγνώριση του Μακεδονικού Έθνους, λοιπόν, δεν είναι 
υποταγή στις εθνικιστικές πολιτικές που εκφράζει η αστική 
τάξη της Μακεδονίας. Ο κίνδυνος να χρωματίσουμε ως 
«εργαλείο του ιμπεριαλισμού» το «γείτονα λαό», είναι 
υποκρισία και ανοίγει το δρόμο προς την υποταγή των 
ταξικών συμφερόντων της εργατικής τάξης στην Ελλάδα στο 
σωβινισμό του επιθετικού ελληνικού κεφαλαίου. Η 
αναγνώριση των πολιτικών διεργασιών που συμβαίνει στη 
Μακεδονική εργατική τάξη είναι όρος για την απεμπλοκή 
των δυνάμεων της εργασίας από τις στρατηγικές του 
κεφαλαίου και η προώθηση της Κομμουνιστικής στρατηγι-
κής μπορεί να γίνει μόνο ξεπερνώντας τις εθνικιστικές 
ιδεοληψίες.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
 Γ. Νεκρατζάς: Η στενή εθνολογική συγγένεια των σημερινών 

Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων 
 Δ. Λιθοξόου: Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην 

Ελλάδα
 Τ. Κωστόπουλος - Λ. Εμπειρίκος - Δ. Λιθοξόου, Μια συζήτηση στη 

Φιλοσοφική: Ελληνικός εθνικισμός – Μακεδονικό ζήτημα
 Ι.Φ. Φαλμεράυερ: Περί της καταγωγής των σημερινών ελλήνων
  Συλλογική έκδοση εκδόσεων Εργατικής Δημοκρατίας: Η Κρίση στα 

Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη
Επίσης το ιστολόγιο h�p://abecedar.blogspot.gr του Ουράνιου Τόξου 
κόμματος των Εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα, τα αρχεία του ΓΕΣ για 
τους Βαλκανικούς Πολέμους και το 16τομο έργο της Ιστορίας του 
Ελληνικού Έθνους.

Αλέξανδρος Γανδής

Στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στους ξένους 
φασίστες εισβολείς, μεγάλη ήταν η συμμετοχή του σλαβομακε-
δονικού πληθυσμού. Τον Οχτώβρη του 1940, όταν επεκτάθηκε 
ενάντια στην Ελλάδα ή φασιστική Ιταλία, οι σλαβομακεδόνες 
πήραν δραστήριο μέρος στον πόλεμο κατά των ιταλών επιδρο-
μέων. Παρά την άγρια εθνική καταπίεσή τους, τις διώξεις και την 
κακομεταχείρισή τους από το επίσημο ελληνικό κράτος, και 
ιδιαίτερα τη φασιστική κυβέρνηση του Μεταξά, που του 
απαγόρεψε ακόμα και να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα, στις 
κρίσιμε εκείνες στιγμές στάθηκαν πάλι στον αδελφό ελληνικό 
λαό και αγωνίστηκαν μαζί του για την εθνική ανεξαρτησία και 
την ακεραιότητα της Ελλάδας. Για μια Ελλάδα πραγματικά 
ελεύθερη, όπου θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις να ζήσουν 
και αυτοί στον τόπο τους, απολαμβάνοντας ισότιμα, με τους 
άλλους έλληνες, τα αγαθά της λευτεριάς. Στον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αυτό πόλεμο, στο μέτωπο και τα μετόπισθεν, οι σλαβο-
μακεδόνες προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες και θυσίες.

Τα συντάγματα πεζικού 27ο της Κοζάνης, 28ο, 33ο, 90ό της 
Φλώρινας, 32ο της Καστοριάς και άλλα τμήματα του πυροβολι-
κού και του ιππικού, όπου υπηρετούσαν πολλοί σλαβο-
μακεδόνες μαχητές, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή του 
πολέμου στην πρώτη γραμμή του μετώπου Γράμμου-Πρέσπας 
και συμβάλανε στην απόκρουση της ιταλικής φασιστικής 
επιδρομής στον τομέα αυτόν. Οι ίδιες μονάδες βρέθηκαν στο 
πρώτο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού, που πέρασε σε γενική 
αντεπίθεση, υποχρέωσε τον εχθρό να υποχωρήσει και τον 
κυνήγησε στο εσωτερικό της Αλβανίας. Στο Ιβάν, το Πόγραδετς, 
την Κλεισούρα, τη Μοράβα, το Τόμορε και άλλους τομείς του 
μετώπου, οι σλαβομακεδόνες μαχητές των παραπάνω μονά-
δων, όπως και αυτοί που υπηρετούσαν στα συντάγματα 30ό της 
Έδεσσας, 16ο της Βέρροιας, 65ο των Γιαννιτσών και σε άλλα 
τμήματα, μαζί με τους έλληνες συμπολεμιστές τους, παρά τις 
σκληρές συνθήκες εκείνου του χειμώνα, το λειψό εφοδιασμό, 
την ανεπάρκεια σε τρόφιμα και πυρομαχικά, εξαιτίας της 
προδοσίας της βασιλομεταξικής κλίκας, πολεμούσαν ασταμά-
τητα, με απαράμιλλη ανδρεία και αυτοθυσία και γράψαν 
λαμπρές σελίδες στην ιστορία του πατριωτικού πολέμου της 
Ελλάδας. Πολλοί σλαβομακεδόνες χύσαν το αίμα τους στο ίδιο 
χαράκωμα με του έλληνες συμπολεμιστές τους. Ακόμη και 
επίσημοι εκπρόσωποι του ελληνικού μεταβαρκιζιανού κράτους 
αναγνωρίζουν τους ηρωισμούς των σλαβομακεδόνων στον 
πατριωτικό πόλεμο ενάντια στη φασιστική Ιταλία. Ο ναύαρχος 
Ι.Π. Παπακυριακόπουλος, Βασιλικός Επίτροπος του ειδικού 
στρατοδικείου εγκληματιών πολέμου, στην αγόρευσή του στη 
δίκη των εγκληματιών Ραβάλι-Κάλτσεφ, που έγινε στις 6-9 Μάη 
του 1946 στην Αθήνα, είπε: «… οι σλαβόφωνοι επολέμησαν 
ηρωικώς είς το αλβανικόν μέτωπον εναντίον του άξονος».

Μα και στα μετόπισθεν ο σλαβομακεδονικός, όπως και ο 
ελληνικός, πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας, βρισκόταν επί 
ποδός πολέμου. Ενήλικοι άνδρες, γέροι και γυναίκες ακόμα, 

δούλευαν νύχτα-μέρα στο καθάρισμα των δρόμων, απ’ το χιόνι, 
στο άνοιγμα νέων δρόμων, στη μεταφορά τροφίμων και 
πυρομαχικών. Οι κοπέλες και οι γυναίκες πλέκαν μάλλινα για το 
μέτωπο, δίναν ακόμα και από τις προίκες τους. Τα σπίτια, οι 
αχυρώνες, τα ζώα, τα αμάξια, οι ζωοτροφές, τα καυσόξυλα, όλα 
ήσαν στη διάθεση του αγώνα. Δεν υπήρχε κατοικημένοι σημείο 
στη Δ. Μακεδονία όπου να μην στάθμευε ένα στρατιωτικό 
αναρρωτήριο, εφοδιασμός, μοίρα αυτοκινήτων, μάχιμα 
τμήματα. Οι αθηναίοι πατριώτες που υπηρέτησαν στο 1ο και το 
20ό σύνταγμα δεν μπορούν να ξεχάσουν τη θερμή φιλοξενία, τη 
στοργική φροντίδα, με την οποία περιέβαλε ο σλαβομακεδο-
νικός πληθυσμός της Φλώρινας, του Αμυνταίου, του Ξυνού 
Νερού, της Βεύης, των Λόφων, της Λεπτοκαριάς, του Περάσμα-
τος και ων άλλων χωριών, όπου παρέμειναν τα συντάγματά 
τους πάνω από σαράντα μέρες. Παρόμοια αγάπη και φροντίδα 
προς τους έλληνες στρατιώτες έδειξαν κι όλα τα άλλα σλαβο-
μακεδονικά χωριά, από όπου συνεχώς περνούσαν ή στάθμευαν 
στρατιωτικά τμήματα: το Αντάρτικο και τα χωριά της Πρέσπας, 
το Βατοχώρι, η Κρυσταλλοπηγή, το Μοσχοχώρι, η Ιεροπηγή, το 
Νεστόρι και όλα τα χωριά της Καστοριάς.

Και ενώ η συμμετοχή των σλαβομακεδόνων στον εθνικο-
απελευθερωτικό πόλεμο της Ελλάδας ενάντια στη φασιστική 
Ιταλία ήταν παλλαϊκή, η φασιστική δικτατορία του Μεταξά όχι 
μονάχα δε σταμάτησε τις διώξεις ενάντιά τους, αλλά και τις 
δυνάμωσε Αμέσως μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος, εκατοντάδες 
σλαβομακεδόνες πατριώτες από τις περιοχές της Φλώρινας, 
Καστοριάς, Κοζάνης, Έδεσσας, στάλθηκαν εξορία στα νησιά. Και 
πολλοί από αυτούς είχαν και ένα και δύο παιδιά στο μέτωπο, 
άλλοι αδέλφια ή στενούς συγγενείς… Μα και στο μέτωπο 
συνέβηκαν παρόμοιες περιπτώσεις. Τα μέτρα αυτά βρίσκονταν 
μέσα στα πλαίσια της βασιλομεταξικής δικτατορίας. Σε αυτή την 
κατάσταση διωγμού και διχασμού βρέθηκαν οι σλαβο-
μακεδόνες, όταν, ύστερα από την προδοσία των πεμπτοφαλαγ-
γιτών στρατηγών, εισέβαλαν στην Ελλάδα οι γερμανοί και 
ιταλοί καταχτητές με τους δορυφόρους τους βούλγαρους 
φασίστες. Στις δύσκολες εκείνες στιγμές , που απαιτούνταν 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ενότητα πάλης ολόκληρου 
του λαού της Ελλάδας μια μικρή μερίδα σλαβομακεδόνων, 
εξαιτίας της καταπιεστικής πολιτικής που εφάρμοζε ενάντιά 
τους το επίσημο ελληνικό κράτος, έδειχνε στην αρχή έλλειψη 
εμπιστοσύνης απέναντι στο κίνημα του αντίστασης του 
ελληνικού λαού. Οι σλαβομακεδόνες αυτοί, κατεχόμενοι από το 
δικαιολογημένο μίσος ενάντια στην ελληνική αντίδραση, στην 
αρχή δεν μπόρεσαν να δουν ότι για τις διώξεις ενάντιά τους δεν 
φταίει ο ελληνικός λαός, που και ο ίδιος υπόφερε και υποφέρει 
από το καθεστώς της ελληνικής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας. 
Δεν μπόρεσαν να δουν ότι το συμφέρον των σλαβομακεδόνων 
απαιτεί να συνενώσουν την πάλη τους στον κοινό πατριωτικό 
αντιφασιστικό αγώνα με τον ελληνικό λαό. Μερικοί 
παρασύρθηκαν από τα σωβινιστικά συνθήματα των βουλγά-
ρων φασιστών και των οργάνων τους. Υπήρχε κίνδυνος να πάρει 

Η συµβολή των σλαβοµακεδόνων
στο κίνηµα Εθνικής Αντίστασης

Το κείμενο που ακολουθεί είναι συρραφή εκτεταμένων αποσπασμάτων από το ομότιτλο άρθρο του Σταύρου 
Κωτσόπουλου (Σταύρο Κότσεφ), όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Νέος Κόσμος», Δεκέμβρης 1961 (τεύχος 
12/1961), σ. 63-71. Ο ίδιος, συμμετείχε ενεργά στις μάχες του αντιστασιακού κινήματος μέσα από τις γραμ-
μές του ΕΑΜ-ΚΚΕ, όντας στην επιτροπή του Σλαβομακεδονικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΣΝΟΦ) 

και γραμματέας του ΕΑΜ Φλώρινας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, είχε πρωταγωνιστική πολιτική 
δράση προσκείμενος στο ΚΚΕ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί βιώσιμη λύση στο «μακεδονικό». Για λόγους 

σεβασμού, έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και το συντακτικό του πρωτότυπου κειμένου. Μέρος της τραγικότη-
τας της περιόδου της Αντίστασης και του Εμφυλίου που ακολούθησε, είναι και το γεγονός ότι αρκετά από τα 

λόγια του Κωτσόπουλου μοιάζουν να είναι γραμμένα στο τώρα.

Αφιέρωµα: ΜακεδονικόΤεύχος 8, ΦΕΒ 2018

 4 Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, τεύχος 79, Σεπτέμβριος 1989
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H κόκκινη σηµαία στη Ράκκα

μεγαλύτερη έκταση η κίνηση αυτή και ν’ ανάψει ένας 
αδελφοκτόνος πόλεμος ανάμεσα σε σλαβομακεδόνες και 
έλληνες. Να πόσο επιζήμια για όλο το λαό, για την εθνικο-
απελευθερωτική του πάλη αποδείχτηκε η πολιτική τω διώξεων 
κατά των σλαβομακεδόνων, που εφάρμοσαν παλιότερα και 
εφαρμόζουν και σήμερα οι αντιδραστικές κυβερνήσεις της 
Ελλάδας.

Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ. Το ΚΚΕ, που ήταν και ο εμψυχω-
τής, ο οργανωτής και καθοδηγητής του κινήματος Εθνικής 
Αντίστασης είδε και επισήμανε έγκαιρα τους κινδύνους που 
εγκυμονούσε για το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα της 
Ελλάδας η κατάσταση αυτή και πήρε τα ανάλογα μέτρα για τη 
διόρθωσή της. Ακόμα και από τον Ιούνη του 1914, η ΠΕ Φλώρι-
νας του ΚΚΕ, με προκήρυξή της, ξεσκέπασε και κατάγγειλε τη 
σωβινιστική προπαγάνδα του βουλγαρικού φασισμού και 
κάλεσε το σλαβομακεδονικό και ελληνικό πληθυσμό της 
Φλώρινας και της Καστοριάς σε κοινό αγώνα ενάντια στους 
καταχτητές, για την εθνική απελευθέρωση της Ελλάδας. 
Παρόμοια δουλία ανάπτυξαν και οι οργανώσεις του ΚΚΕ στην 
Έδεσσα, την Κοζάνη και αλλού. Το ΚΚΕ επανειλημμένα τοποθέ-
τησε το ζήτημα αυτό στα ντοκουμέντα του. Έτσι, στην απόφαση 
της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης (Δεκέμβρης 1942) γράφεται: 
«…Το κόμμα μας, αγωνιζόμενο για την πλήρη ισοτιμία των 
εθνικών μειονοτήτων, που 
ζουν στην Ελλάδα, πρέπει 
να καταβάλει κάθε προ-
σπάθεια διαφώτισής τους 
έναντι του κινδύνου της 
φ α σ ι σ τ ι κ ή ς  α ξ ο ν ι κ ή ς 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  ν α  τ ι ς 
χρησιμοποιήσει σαν όργανά 
τους. Οι εθνικές μειονότητες 
πρέπει να οργανωθούν 
π ά ν ω  σ τ η  β ά σ η  τ ο υ 
αντιαξονικού αγώνα και της 
κοινής αδελφικής αντιφασι-
σ τ ι κ ή ς  π ά λ η ς  μ ε  τ ο ν 
ελληνικό λαό, για τη νίκη 
της Σοβιετικής Ένωσης και 
των συμμάχων της, που 
αποτελε ί  εγγύηση της 
ελεύθερης και αδελφικής 
σ υ μ β ί ω σ η ς  όλ ω ν  τ ω ν 
λαών».

Χάρη στην πολιτική του ΚΚΕ 
για πλήρη εθνική ισοτιμία 
στους σλαβομακεδόνες, την 
ασταμάτητη και γεμάτη αυτοθυσία δουλιά και δράση των 
μελών και στελεχών του «σλαβομακεδόνων και ελλήνων- χάρη 
στην εμπιστοσύνη, που τρέφαν οι σλαβομακεδόνες στο ΚΚΕ, το 
οποίο πάντα τους συμπαραστέκονταν, οι δισταγμοί που 
υπήρχαν στους λίγους σλαβομακεδόνες διαλύθηκαν γρήγορα. 
Οι σλαβομακεδόνες δεν τράβηξαν εκεί που τους έσπρωχνε η 
ελληνική αντίδραση, οι ξένες προπαγάνδες, οι κατοχικές αρχές 
με τα συχνές προκλήσεις, με την πολιτική του «διαίρει και 
βασίλευε», που στα χρόνια της κατοχής δυνάμωσε. Οι σλαβο-
μακεδόνες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ακολούθησαν το 
δρόμο του κοινού αγώνα με τον αδελφό ελληνικό λαό και 
πρόσφεραν όχι λίγες υπηρεσίες και θυσίες στην πάλη για το 
διώξιμο των καταχτητών, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. 
Από τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής, με την καθοδήγηση 
του ΚΚΕ και πρωτοπορεία τους έλληνες και σλαβομακεδόνες 
κομμουνιστές, συγκροτούνται στη Δ. Μακεδονία οι πρώτες 
ομάδες Εθνικής Αντίστασης. Αυτές, εκτός από τη διαφωτιστική 
δουλιά που κάμουν ανάμεσα στον πληθυσμό, έχουν για σκοπό 
και τη συγκέντρωση όπλων και άλλου πολεμικού υλικού, για την 
προετοιμασία του ένοπλου αγώνα ενάντια στον καταχτητή…

Το τρομοκρατικό όργιο που ξαπόλυσαν οι καταχτητές με τη 
βοήθεια των ντόπιων οργάνων τους, όχι μόνο δεν αποθάρρυνε 

το λαό της Δ. Μακεδονίας αλλά αντίθετα δυνάμωσε την 
αγωνιστική του διάθεση και τη μαχητική ενότητα ανάμεσα στον 
ελληνικό και σλαβομακεδονικό πληθυσμό. Στις αρχές του 1943 
η ανάπτυξη του ελασίτικου κινήματος στη Δ. Μακεδονία παίρνει 
μεγάλες διαστάσεις. Χιλιάδες έλληνες και σλαβομακεδόνες νέοι 
απ’ όλες της περιοχές της Δ. Μακεδονίας πλαισιώνουν τις 
γραμμές του ΕΛΑΣ και αδελφωμένοι πολεμούν τους καταχτη-
τές…

Στον κοινό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ο σλαβομακεδόνι-
κος, όπως και ο ελληνικός πληθυσμός της Δ. Μακεδονίας, 
πρόσφερε πολλές θυσίες σε ανθρώπους και υλικά αγαθά. 
Χιλιάδες σλαβομακεδόνες και έλληνες αγωνιστές, μέλη και 
στελέχη του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, και της ΕΠΟΝ, μαχητές του ΕΛΑΣ 
στις δύσκολες εκείνες στιγμές βρέθηκαν πλάι στον λαό και 
πολέμησαν στην πρώτη γραμμή του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους καταχτη-
τές… Τα δείγματα φιλίας και αλληλεγγύης των σλαβο-
μακεδόνων προς τον ελληνικό λαό δεν είναι λίγα. Το καλοκαίρι 
του 1944 εκατοντάδες φορτία τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από 
τις περιοχές της Καστοριάς, του Αμυνταίου, της Φλώρινας, της 
Πρέσπας και στάλθηκαν στον ορεινό πυροπαθή πληθυσμό της 
Ηπείρου. Συγκηνιτικές ήταν οι προσφορές των σλαβο-
μακεδόνων το Δεκέμβρη του 1944 για τον ηρωικό λαό της 

Αθ ή ν α ς .  Ε κα το ν τά δ ε ς 
χιλιάδες οκάδες τρόφιμα και 
μεγάλα χρηματικά ποσά 
συγκεντρώθηκαν στη Δ. 
Μακεδονία για την αγω-
νιζόμενη Αθήνα…

Όταν τον Οχτώβρη του 
1944, χάρη στην προέλαση 
του Σοβιετικού Στρατού στα 
Βαλκάνια και τα χτυπήματα 
τ ο υ  Ε Λ Α Σ , 
απελευθερώθηκε η Ελλάδα 
από τους καταχτητές, ο 
ελληνικός λαός, μαζί του και 
ο  σλ α β ο μ α κ ε δ ό ν ι κο ς , 
γιόρτασαν πανηγυρικά τη 
μεγάλη νίκη της λευτεριάς. 
Ο ι  σ λ α β ο μ α κ ε δ ό ν ε ς , 
στηριζόμενοι στις κατα-
χτήσεις που κέρδισαν στην 
διάρκεια του αγώνα και στις 
διασυμμαχικές διακηρύξεις 
για τα δικαιώματα των 
λ α ώ ν ,  π ε ρ ί μ ε ν α ν  τ η 

δικαίωση των αγώνων τους και ετοιμάζονταν μαζί με τον 
ελληνικό λαό να ριχθούν σε μια ελεύθερη, δημιουργική δουλιά 
για το χτίσιμο μια καινούργιας χαρούμενη και ευτυχισμένης 
ζωής.

Αυτό όμως δεν έγινε, γιατί με την αγγλική επέμβαση ήρθε ξανά 
στην εξουσία η πλουτοκρατική αντίδραση της Ελλάδας, που 
δυνάμωσε το ξεπούλημα της χώρας στους άγγλους και μετά 
στους αμερικάνους ιμπεριαλιστές και ανέκοψε κάθε πορεία 
προς τα μπρος. Κήρυξε σε διωγμό το κίνημα της Εθνικής 
Αντίστασης και ξαπόλυσε μια άγρια τρομοκρατία ενάντια στο 
λαό και τους αγωνιστές του. Χιλιάδες σλαβομακεδόνες αγωνι-
στές της Αντίστασης πιάστηκαν, βασανίστηκαν, κλείστηκαν 
στις φυλακές και τα κάτεργα. Πολλές εκατοντάδες δολοφονή-
θηκαν και εκτελέστηκαν. Ακόμα και οι νεκροί αγωνιστές δεν 
εξαιρέθηκαν από τις διώξεις και τις συκοφαντίες… Ενάντια 
στους σλαβομακεδόνες πάρθηκαν και άλλα σκληρά μέτρα. Στις 
4.8.53 ψηφίστηκε ειδικό νομοθετικό διάταγμα σχετικό με τον 
εποικισμό των παραμεθόριων περιοχών, ύστερα από πρόταση 
του Γ’ Σώματος Στρατού. Η πρόταση αυτή έλεγε:

«Επειδή εις πρώτην σειρά μπαίνει το ζήτημα της ασφαλείας, 
προτείνεται κατ’ αρχήν να επιστρέψουν οι παλαιοί κάτοικοι των 

πυκνοκατοικημένων χωρίων, όμως από αυτούς μόνο εκείνοι, οι 
οποίοι είναι αποδεδειγμένων εθνικών φρονημάτων…». Με βάση 
αυτό το διάταγμα, χιλιάδες σλαβομακεδονικές οικογένειες 
ξεκληρίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και σήμερα 
ακόμα, 12 χρόνια μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, 
παραμένουν χωρίς περιουσίες. Για να εγκατασταθούν ξανά σ’ 
αυτές υποχρεώνονται να καταφεύγουν στα δικαστήρια και να 
τις εξαγοράζουν με μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα καλύτερα όμως 
κτήματα παραμένουν στην κατοχή των «εθνικοφρόνων» από τις 
άλλες περιοχές…

Το δικαίωμα των σλαβομακεδόνων να ζουν ελεύθεροι και 
ισότιμοι με τους έλληνες στα πλαίσια του ελληνικού κράτους, 
στον τόπο τους, είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. Το δικαίωμα 

αυτό είναι σύμφωνο με τις καταστατικές αρχές του χάρτη του 
ΟΕΕ για «το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
στοιχειωδών ελευθεριών όλων, ανεξάρτητα από φυλή, γένος, 
γλώσσα και θρησκεία». Είναι σύμφωνο με τους ελεύθερους 
θεσμούς και αρχές των δημοκρατικών καθεστώτων για ισοτιμία 
και ισοπολιτεία όλων των πολιτών επικρατείας. Είναι σύμφωνο 
με τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, γιατί η παραχώρηση 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στη σλαβομακεδονική μειονότητα 
βοηθά στην ανάπτυξη πιο στενών φιλικών δεσμών ανάμεσα 
στους σλαβομακεδόνες και τον ελληνικό λαό, που είναι τόσο 
απαραίτητοι για την ειρηνική τους συμβίωση και δημιουργική 
τους εργασία. 

Επιμέλεια: Θοδωρής Πρεκέζες 

Στα Προπύλαια γινόταν πράξη και η απάντηση του ταξικού 
μας στρατοπέδου, παραδειγματιζόμενοι από τα γεγονότα 
της Θεσσαλονίκης και φυσικά πιο έμπειρο στη μάχη απένα-
ντι στο ακροδεξιό στρατόπεδο, καθώς η πρωτεύουσα 
διαχρονικά αποτελούσε πυρήνα ταξικής πάλης με φόντο τον 
εσμό του πατριωτισμού σε οποιαδήποτε μορφή του.

Η κοινή πρωτοβουλία της ΟΡΜΑ, του ΕΕΚ και της ΟΚΔΕ 
(Σπάρτακος) επέλεξε να συνδυάσει πολιτικό πλαίσιο και 
μαχητική παρουσία στο δρόμο, συνδυασμός που 
αποφεύγεται από άλλες συλλογικότητες αγωνιωδώς, και 
έθεσε προοπτικές για επόμενα σημαντικά βήματα και 
ικανοποίησε αρχικές διαθέσεις ενός κοινού που αναζητεί να 
συγκροτηθεί σε διεθνιστικές απαντήσεις και πλαίσια που 
δοκιμάζονται να εφαρμοστούν. 

Αντιλαμβανόμενοι τον εθνικισμό σαν ένα πιο ευρύ και 
επικίνδυνο πολιτικό εργαλείο των αστών, με πρόταγμα τον 
Διεθνισμό και κεντρικά συνθήματα εκείνα που αναγνωρί-
ζουν το Μακεδονικό Έθνος και τη Μακεδονική μειονότητα 
στην Ελλάδα, καλέστηκε συγκέντρωση στις 1.00μμ στα 
Προπύλαια και στις 2μμ αποχώρησε συγκροτημένα με 
διαδήλωση προς την πλατεία Κάνιγγος, συγκεντρώνοντας 
περίπου 400 αγωνιστές στα μπλοκ της.

Η Κυριακή της 4ης Φεβρουαρίου ήταν μια πρόβα τζενεράλε 
του ακροδεξιού στρατοπέδου για κατοχυρώσει την ατζέντα 
του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η απογοήτευση για τα 
χαμηλά νούμερα, κόντρα στις εκτιμήσεις των εθνικιστών 
διοργανωτών, το θάρρος των συντρόφων που επέτρεψε τη 
σημαντική παρουσία στο δρόμο και οι νέες διεθνιστικές 
προοπτικές που ξεδιπλώθηκαν εκείνη τη μέρα οφείλουν την 
ύπαρξή τους και στις 2 Διεθνιστικές Διαδηλώσεις που 
προηγήθηκαν για τα Ίμια στις 27/01 και στις 03/02. Εκείνες 

έθεσαν γερά θεμέλια και προετοίμασαν τον πολιτικό 
διάλογο που συνεχίζεται έντονα.

Η συγκρότηση της Διαδήλωση το Σάββατο 1μμ 24/02 στα 
Προπύλαια που προτάσσει χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές 
τον τρόπο που μπορεί να μπουν τα θεμέλια της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης στα Βαλκάνια θα έχει συνέχεια στην Πολιτική 
Εκδήλωση στην ΑΣΟΕΕ, στις 02/03 στις 7μμ. Εκεί θα 
κατατεθούν οι προβληματισμοί, τα εργαλεία, οι στρατηγικές 
και οι τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει το εργατικό 
κίνημα για την αντιμετώπιση του ιμπεριαλισμού και του 
εθνικισμού καθώς και τα βήματα που πρέπει να μπουν για το 
κέρδισμα μαζικών κομματιών της εργατικής τάξης και της 
νεολαίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά το εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και τρώγοντας για δύο εβδομάδες τη 
λυσσαλέα προπαγάνδα του συστήματος για το πόσο ελληνική είναι η γη της Μακεδονίας, ήρθε 

η σειρά εκείνου στην πλατεία Συντάγματος στις 04/02. Κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετές 
δεκάδες χιλιάδες κόσμο κάτω από την πολιτική ομπρέλα του εθνικισμού και είχε ως αποτέλεσμα 
εκείνη η μέρα, η καρδιά της πόλης της Αθήνας να μονοπωλεί τον παλμό της προς όφελος του.

Διεθνιστική Συγκέντρωση 4ης Φεβρουαρίου:

η παρουσία της ΟΡΜΑ και η επόµενη µέρα
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

H κόκκινη σηµαία στη Ράκκα

μεγαλύτερη έκταση η κίνηση αυτή και ν’ ανάψει ένας 
αδελφοκτόνος πόλεμος ανάμεσα σε σλαβομακεδόνες και 
έλληνες. Να πόσο επιζήμια για όλο το λαό, για την εθνικο-
απελευθερωτική του πάλη αποδείχτηκε η πολιτική τω διώξεων 
κατά των σλαβομακεδόνων, που εφάρμοσαν παλιότερα και 
εφαρμόζουν και σήμερα οι αντιδραστικές κυβερνήσεις της 
Ελλάδας.

Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ. Το ΚΚΕ, που ήταν και ο εμψυχω-
τής, ο οργανωτής και καθοδηγητής του κινήματος Εθνικής 
Αντίστασης είδε και επισήμανε έγκαιρα τους κινδύνους που 
εγκυμονούσε για το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα της 
Ελλάδας η κατάσταση αυτή και πήρε τα ανάλογα μέτρα για τη 
διόρθωσή της. Ακόμα και από τον Ιούνη του 1914, η ΠΕ Φλώρι-
νας του ΚΚΕ, με προκήρυξή της, ξεσκέπασε και κατάγγειλε τη 
σωβινιστική προπαγάνδα του βουλγαρικού φασισμού και 
κάλεσε το σλαβομακεδονικό και ελληνικό πληθυσμό της 
Φλώρινας και της Καστοριάς σε κοινό αγώνα ενάντια στους 
καταχτητές, για την εθνική απελευθέρωση της Ελλάδας. 
Παρόμοια δουλία ανάπτυξαν και οι οργανώσεις του ΚΚΕ στην 
Έδεσσα, την Κοζάνη και αλλού. Το ΚΚΕ επανειλημμένα τοποθέ-
τησε το ζήτημα αυτό στα ντοκουμέντα του. Έτσι, στην απόφαση 
της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης (Δεκέμβρης 1942) γράφεται: 
«…Το κόμμα μας, αγωνιζόμενο για την πλήρη ισοτιμία των 
εθνικών μειονοτήτων, που 
ζουν στην Ελλάδα, πρέπει 
να καταβάλει κάθε προ-
σπάθεια διαφώτισής τους 
έναντι του κινδύνου της 
φ α σ ι σ τ ι κ ή ς  α ξ ο ν ι κ ή ς 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  ν α  τ ι ς 
χρησιμοποιήσει σαν όργανά 
τους. Οι εθνικές μειονότητες 
πρέπει να οργανωθούν 
π ά ν ω  σ τ η  β ά σ η  τ ο υ 
αντιαξονικού αγώνα και της 
κοινής αδελφικής αντιφασι-
σ τ ι κ ή ς  π ά λ η ς  μ ε  τ ο ν 
ελληνικό λαό, για τη νίκη 
της Σοβιετικής Ένωσης και 
των συμμάχων της, που 
αποτελε ί  εγγύηση της 
ελεύθερης και αδελφικής 
σ υ μ β ί ω σ η ς  όλ ω ν  τ ω ν 
λαών».

Χάρη στην πολιτική του ΚΚΕ 
για πλήρη εθνική ισοτιμία 
στους σλαβομακεδόνες, την 
ασταμάτητη και γεμάτη αυτοθυσία δουλιά και δράση των 
μελών και στελεχών του «σλαβομακεδόνων και ελλήνων- χάρη 
στην εμπιστοσύνη, που τρέφαν οι σλαβομακεδόνες στο ΚΚΕ, το 
οποίο πάντα τους συμπαραστέκονταν, οι δισταγμοί που 
υπήρχαν στους λίγους σλαβομακεδόνες διαλύθηκαν γρήγορα. 
Οι σλαβομακεδόνες δεν τράβηξαν εκεί που τους έσπρωχνε η 
ελληνική αντίδραση, οι ξένες προπαγάνδες, οι κατοχικές αρχές 
με τα συχνές προκλήσεις, με την πολιτική του «διαίρει και 
βασίλευε», που στα χρόνια της κατοχής δυνάμωσε. Οι σλαβο-
μακεδόνες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ακολούθησαν το 
δρόμο του κοινού αγώνα με τον αδελφό ελληνικό λαό και 
πρόσφεραν όχι λίγες υπηρεσίες και θυσίες στην πάλη για το 
διώξιμο των καταχτητών, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. 
Από τις πρώτες ακόμα μέρες της κατοχής, με την καθοδήγηση 
του ΚΚΕ και πρωτοπορεία τους έλληνες και σλαβομακεδόνες 
κομμουνιστές, συγκροτούνται στη Δ. Μακεδονία οι πρώτες 
ομάδες Εθνικής Αντίστασης. Αυτές, εκτός από τη διαφωτιστική 
δουλιά που κάμουν ανάμεσα στον πληθυσμό, έχουν για σκοπό 
και τη συγκέντρωση όπλων και άλλου πολεμικού υλικού, για την 
προετοιμασία του ένοπλου αγώνα ενάντια στον καταχτητή…

Το τρομοκρατικό όργιο που ξαπόλυσαν οι καταχτητές με τη 
βοήθεια των ντόπιων οργάνων τους, όχι μόνο δεν αποθάρρυνε 

το λαό της Δ. Μακεδονίας αλλά αντίθετα δυνάμωσε την 
αγωνιστική του διάθεση και τη μαχητική ενότητα ανάμεσα στον 
ελληνικό και σλαβομακεδονικό πληθυσμό. Στις αρχές του 1943 
η ανάπτυξη του ελασίτικου κινήματος στη Δ. Μακεδονία παίρνει 
μεγάλες διαστάσεις. Χιλιάδες έλληνες και σλαβομακεδόνες νέοι 
απ’ όλες της περιοχές της Δ. Μακεδονίας πλαισιώνουν τις 
γραμμές του ΕΛΑΣ και αδελφωμένοι πολεμούν τους καταχτη-
τές…

Στον κοινό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ο σλαβομακεδόνι-
κος, όπως και ο ελληνικός πληθυσμός της Δ. Μακεδονίας, 
πρόσφερε πολλές θυσίες σε ανθρώπους και υλικά αγαθά. 
Χιλιάδες σλαβομακεδόνες και έλληνες αγωνιστές, μέλη και 
στελέχη του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, και της ΕΠΟΝ, μαχητές του ΕΛΑΣ 
στις δύσκολες εκείνες στιγμές βρέθηκαν πλάι στον λαό και 
πολέμησαν στην πρώτη γραμμή του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους καταχτη-
τές… Τα δείγματα φιλίας και αλληλεγγύης των σλαβο-
μακεδόνων προς τον ελληνικό λαό δεν είναι λίγα. Το καλοκαίρι 
του 1944 εκατοντάδες φορτία τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από 
τις περιοχές της Καστοριάς, του Αμυνταίου, της Φλώρινας, της 
Πρέσπας και στάλθηκαν στον ορεινό πυροπαθή πληθυσμό της 
Ηπείρου. Συγκηνιτικές ήταν οι προσφορές των σλαβο-
μακεδόνων το Δεκέμβρη του 1944 για τον ηρωικό λαό της 

Αθ ή ν α ς .  Ε κα το ν τά δ ε ς 
χιλιάδες οκάδες τρόφιμα και 
μεγάλα χρηματικά ποσά 
συγκεντρώθηκαν στη Δ. 
Μακεδονία για την αγω-
νιζόμενη Αθήνα…

Όταν τον Οχτώβρη του 
1944, χάρη στην προέλαση 
του Σοβιετικού Στρατού στα 
Βαλκάνια και τα χτυπήματα 
τ ο υ  Ε Λ Α Σ , 
απελευθερώθηκε η Ελλάδα 
από τους καταχτητές, ο 
ελληνικός λαός, μαζί του και 
ο  σλ α β ο μ α κ ε δ ό ν ι κο ς , 
γιόρτασαν πανηγυρικά τη 
μεγάλη νίκη της λευτεριάς. 
Ο ι  σ λ α β ο μ α κ ε δ ό ν ε ς , 
στηριζόμενοι στις κατα-
χτήσεις που κέρδισαν στην 
διάρκεια του αγώνα και στις 
διασυμμαχικές διακηρύξεις 
για τα δικαιώματα των 
λ α ώ ν ,  π ε ρ ί μ ε ν α ν  τ η 

δικαίωση των αγώνων τους και ετοιμάζονταν μαζί με τον 
ελληνικό λαό να ριχθούν σε μια ελεύθερη, δημιουργική δουλιά 
για το χτίσιμο μια καινούργιας χαρούμενη και ευτυχισμένης 
ζωής.

Αυτό όμως δεν έγινε, γιατί με την αγγλική επέμβαση ήρθε ξανά 
στην εξουσία η πλουτοκρατική αντίδραση της Ελλάδας, που 
δυνάμωσε το ξεπούλημα της χώρας στους άγγλους και μετά 
στους αμερικάνους ιμπεριαλιστές και ανέκοψε κάθε πορεία 
προς τα μπρος. Κήρυξε σε διωγμό το κίνημα της Εθνικής 
Αντίστασης και ξαπόλυσε μια άγρια τρομοκρατία ενάντια στο 
λαό και τους αγωνιστές του. Χιλιάδες σλαβομακεδόνες αγωνι-
στές της Αντίστασης πιάστηκαν, βασανίστηκαν, κλείστηκαν 
στις φυλακές και τα κάτεργα. Πολλές εκατοντάδες δολοφονή-
θηκαν και εκτελέστηκαν. Ακόμα και οι νεκροί αγωνιστές δεν 
εξαιρέθηκαν από τις διώξεις και τις συκοφαντίες… Ενάντια 
στους σλαβομακεδόνες πάρθηκαν και άλλα σκληρά μέτρα. Στις 
4.8.53 ψηφίστηκε ειδικό νομοθετικό διάταγμα σχετικό με τον 
εποικισμό των παραμεθόριων περιοχών, ύστερα από πρόταση 
του Γ’ Σώματος Στρατού. Η πρόταση αυτή έλεγε:

«Επειδή εις πρώτην σειρά μπαίνει το ζήτημα της ασφαλείας, 
προτείνεται κατ’ αρχήν να επιστρέψουν οι παλαιοί κάτοικοι των 

πυκνοκατοικημένων χωρίων, όμως από αυτούς μόνο εκείνοι, οι 
οποίοι είναι αποδεδειγμένων εθνικών φρονημάτων…». Με βάση 
αυτό το διάταγμα, χιλιάδες σλαβομακεδονικές οικογένειες 
ξεκληρίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και σήμερα 
ακόμα, 12 χρόνια μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, 
παραμένουν χωρίς περιουσίες. Για να εγκατασταθούν ξανά σ’ 
αυτές υποχρεώνονται να καταφεύγουν στα δικαστήρια και να 
τις εξαγοράζουν με μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα καλύτερα όμως 
κτήματα παραμένουν στην κατοχή των «εθνικοφρόνων» από τις 
άλλες περιοχές…

Το δικαίωμα των σλαβομακεδόνων να ζουν ελεύθεροι και 
ισότιμοι με τους έλληνες στα πλαίσια του ελληνικού κράτους, 
στον τόπο τους, είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. Το δικαίωμα 

αυτό είναι σύμφωνο με τις καταστατικές αρχές του χάρτη του 
ΟΕΕ για «το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
στοιχειωδών ελευθεριών όλων, ανεξάρτητα από φυλή, γένος, 
γλώσσα και θρησκεία». Είναι σύμφωνο με τους ελεύθερους 
θεσμούς και αρχές των δημοκρατικών καθεστώτων για ισοτιμία 
και ισοπολιτεία όλων των πολιτών επικρατείας. Είναι σύμφωνο 
με τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, γιατί η παραχώρηση 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στη σλαβομακεδονική μειονότητα 
βοηθά στην ανάπτυξη πιο στενών φιλικών δεσμών ανάμεσα 
στους σλαβομακεδόνες και τον ελληνικό λαό, που είναι τόσο 
απαραίτητοι για την ειρηνική τους συμβίωση και δημιουργική 
τους εργασία. 

Επιμέλεια: Θοδωρής Πρεκέζες 

Στα Προπύλαια γινόταν πράξη και η απάντηση του ταξικού 
μας στρατοπέδου, παραδειγματιζόμενοι από τα γεγονότα 
της Θεσσαλονίκης και φυσικά πιο έμπειρο στη μάχη απένα-
ντι στο ακροδεξιό στρατόπεδο, καθώς η πρωτεύουσα 
διαχρονικά αποτελούσε πυρήνα ταξικής πάλης με φόντο τον 
εσμό του πατριωτισμού σε οποιαδήποτε μορφή του.

Η κοινή πρωτοβουλία της ΟΡΜΑ, του ΕΕΚ και της ΟΚΔΕ 
(Σπάρτακος) επέλεξε να συνδυάσει πολιτικό πλαίσιο και 
μαχητική παρουσία στο δρόμο, συνδυασμός που 
αποφεύγεται από άλλες συλλογικότητες αγωνιωδώς, και 
έθεσε προοπτικές για επόμενα σημαντικά βήματα και 
ικανοποίησε αρχικές διαθέσεις ενός κοινού που αναζητεί να 
συγκροτηθεί σε διεθνιστικές απαντήσεις και πλαίσια που 
δοκιμάζονται να εφαρμοστούν. 

Αντιλαμβανόμενοι τον εθνικισμό σαν ένα πιο ευρύ και 
επικίνδυνο πολιτικό εργαλείο των αστών, με πρόταγμα τον 
Διεθνισμό και κεντρικά συνθήματα εκείνα που αναγνωρί-
ζουν το Μακεδονικό Έθνος και τη Μακεδονική μειονότητα 
στην Ελλάδα, καλέστηκε συγκέντρωση στις 1.00μμ στα 
Προπύλαια και στις 2μμ αποχώρησε συγκροτημένα με 
διαδήλωση προς την πλατεία Κάνιγγος, συγκεντρώνοντας 
περίπου 400 αγωνιστές στα μπλοκ της.

Η Κυριακή της 4ης Φεβρουαρίου ήταν μια πρόβα τζενεράλε 
του ακροδεξιού στρατοπέδου για κατοχυρώσει την ατζέντα 
του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η απογοήτευση για τα 
χαμηλά νούμερα, κόντρα στις εκτιμήσεις των εθνικιστών 
διοργανωτών, το θάρρος των συντρόφων που επέτρεψε τη 
σημαντική παρουσία στο δρόμο και οι νέες διεθνιστικές 
προοπτικές που ξεδιπλώθηκαν εκείνη τη μέρα οφείλουν την 
ύπαρξή τους και στις 2 Διεθνιστικές Διαδηλώσεις που 
προηγήθηκαν για τα Ίμια στις 27/01 και στις 03/02. Εκείνες 

έθεσαν γερά θεμέλια και προετοίμασαν τον πολιτικό 
διάλογο που συνεχίζεται έντονα.

Η συγκρότηση της Διαδήλωση το Σάββατο 1μμ 24/02 στα 
Προπύλαια που προτάσσει χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές 
τον τρόπο που μπορεί να μπουν τα θεμέλια της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης στα Βαλκάνια θα έχει συνέχεια στην Πολιτική 
Εκδήλωση στην ΑΣΟΕΕ, στις 02/03 στις 7μμ. Εκεί θα 
κατατεθούν οι προβληματισμοί, τα εργαλεία, οι στρατηγικές 
και οι τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει το εργατικό 
κίνημα για την αντιμετώπιση του ιμπεριαλισμού και του 
εθνικισμού καθώς και τα βήματα που πρέπει να μπουν για το 
κέρδισμα μαζικών κομματιών της εργατικής τάξης και της 
νεολαίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά το εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και τρώγοντας για δύο εβδομάδες τη 
λυσσαλέα προπαγάνδα του συστήματος για το πόσο ελληνική είναι η γη της Μακεδονίας, ήρθε 

η σειρά εκείνου στην πλατεία Συντάγματος στις 04/02. Κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετές 
δεκάδες χιλιάδες κόσμο κάτω από την πολιτική ομπρέλα του εθνικισμού και είχε ως αποτέλεσμα 
εκείνη η μέρα, η καρδιά της πόλης της Αθήνας να μονοπωλεί τον παλμό της προς όφελος του.

Διεθνιστική Συγκέντρωση 4ης Φεβρουαρίου:

η παρουσία της ΟΡΜΑ και η επόµενη µέρα

Διεθνιστική συγκέντρωση στα Προπύλαια 4-2
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Τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, αντιδραστικά και γεμάτα ακροδεξιά εθνικιστική 
ρητορική, ήταν ένα φιάσκο. Με δεδομένη την υποστήριξη 
από μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος (ΝΔ, ΑΝΕΛ 
κλπ), τη χρηματοδότηση που είχαν και την προπαγάνδα των 
ΜΜΕ, τα συλλαλητήρια ήταν πολύ λιγότερο μαζικά από 
αυτό που ήλπιζαν οι διοργανωτές τους. Εξάλλου, ο σχεδι-
ασμός των πιο επιθετικών κομματιών, της χρυσής αυγής και 
άλλων φασιστικών ομάδων να επιβάλουν καθεστώς 
τρομοκρατίας στην Αθήνα, μετά τη δολοφονική εμπρηστική 
επίθεση της κατάληψης Liberta�a στη Θεσσαλονίκη και με 
την πλήρη κάλυψη της Αστυνομίας, απέτυχε παταγωδώς.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν και προσπαθεί να εμφανι-
στεί ως η «φωνή της λογικής» στις διαπραγματεύσεις, στην 
πραγματικότητα δεν αποτελεί αντίπαλο δέος στην ανάπτυξη 
της εθνικιστικής δημαγωγίας. Όχι μόνο οι ακροδεξιοί ΑΝΕΛ, 
αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη της κάλυψαν πολιτικά τα 
συλλαλητήρια. Αλλά ακόμα περισσότερο εφαρμόζει 
απόλυτα τον διαχρονικό εκβιασμό του ελληνικού κράτους 
απέναντι στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η ελληνική 
αστική τάξη και η κυβέρνηση επιχειρούν να εκμεταλλευτούν 
την πολιτική συγκυρία για να επικυρώσουν δια παντός το 
βέτο τους στην ονομασία της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 
αποδεικνύοντας τον χαρακτήρα του ελληνικού κράτους: 
είναι ο εκπρόσωπος των μεγάλων ιμπεριαλιστικών οικονο-
μικών και στρατιωτικών μηχανισμών στην περιοχή και αυτό 
μαζί με την καθοριστική διείσδυση του μεγάλου ελληνικού 
κεφαλαίου (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, κατασκευ-
αστικές, σουπερμάρκετ) είναι που δίνει στην κυβέρνηση το 
«δικαίωμα» να έχει λόγο στο πώς θα ονομάζεται ένας άλλος 
λαός και μια άλλη χώρα. Στο εσωτερικό συνεχίζει την 
απαράδεκτη πολιτική απόκρυψης της μακεδονικής μειονό-
τητας που ζει χρόνια στην Ελλάδα, που έχει στερηθεί όλα τα 
δικαιώματά της και έχει υποστεί συστηματικά την κρατική 
καταστολή και τον εξανδραποδισμό και συνεχίζει την 
απαγόρευση επιστροφής των απογόνων των Μακεδόνων 
ανταρτών του εμφυλίου. Την ίδια στιγμή, τα σχέδια των 
αστικών τάξεων των Βαλκανίων περιέχουν όλο και 
μεγαλύτερη εμπλοκή των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ που θα οξύνουν ακόμα περισσότερο τις 
εθνικές αντιθέσεις.

Απέναντι σε όλα αυτά, στις 4 Φλεβάρη δόθηκε μία σημαντι-
κή απάντηση που, σε συνδυασμό με τις δύο διεθνιστικές 
συγκεντρώσεις στις 27/1 και 3/2, έσπασε στην πράξη το 
μονοπώλιο του αντιδραστικού λόγου. Πολιτικές οργανώσεις 
έκοψαν τον δρόμο στους ναζί και προπαγάνδισαν την 
εναντίωσή τους στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, προτάσσο-
ντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας.

Αυτό δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Τους εργαζόμενους και 
εργαζόμενες αυτής της χώρας δεν τους απειλεί η Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας ούτε ο αυτοπροσδιορισμός ενός λαού. 
Δεν συμμετέχουμε στον εκβιασμό που οι ελληνικές 
κυβερνήσεις επιβάλλουν στο γειτονικό λαό. Εναντιωνό-
μαστε στους εθνικισμούς που αναζωπυρώνονται στα 

Βαλκάνια και στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ιμπερια-
λιστικών μηχανισμών.

Χρειάζεται να αναπτυχθεί στην εργατική τάξη μία πολιτική 
διεθνισμού και αλληλεγγύης που θα εναντιώνεται στο ρόλο 
νονού και νταβατζή που παίζει η ελληνική κυβέρνηση με τις 
πλάτες του ελληνικού κεφαλαίου, θα τσακίζει το ρατσιστικό 
και εθνικιστικό δηλητήριο, θα παλεύει ενάντια στα 
φιλοπόλεμα σχέδια με ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, και θα 
αντιτάσσει σε όλα αυτά τους κοινούς αγώνες με τους άλλους 
λαούς των Βαλκανίων για την ειρηνική συνύπαρξη και την 
από κοινού ανάπτυξη ενός αντικαπιταλιστικού και αντι-
ιμπεριαλιστικού κινήματος.

Η απάντησή μας λοιπόν είναι απλή: ο εχθρός μας δεν είναι ο 
μακεδονικός λαός ή οι άλλοι λαοί της περιοχής μας αλλά η 
αστική «μας» τάξη, οι κυβερνήσεις «μας» και οι ιμπεριαλιστές 
σύμμαχοί τους. Η διεθνιστική απάντηση είναι η μοναδική 
διέξοδος που μπορεί να οικοδομήσει ένα ταξικό κίνημα που 
θα παλέψει για μια ειρηνική συμβίωση των λαών στα 
Βαλκάνια και την πλήρη αποχώρηση από τους ιμπεριαλιστι-
κούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας 
συνολικής αντικαπιταλιστικής λύσης.

 Αναγνώριση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το 
συνταγματικό της όνομα

 Αναγνώριση της μακεδονικής μειονότητας που ζει στην 
Ελλάδα, πλήρη εθνικά, γλωσσικά, πολιτιστικά δικαιώ-
ματα

 Δικαίωμα επαναπατρισμού στους μακεδόνες πολιτικούς 
πρόσφυγες του εμφυλίου

 Διεθνιστική ρήξη με ΕΕ και ΝΑΤΟ, καμία επέκτασή τους 
στα Βαλκάνια. Να κλείσουν οι βάσεις 

 Κοινοί ταξικοί διεθνιστικοί αγώνες των λαών των 
Βαλκανίων ενάντια στους εθνικισμούς και τον ιμπερια-
λισμό

Διεθνιστική διαδήλωση Σάββατο 24 
Φεβρουαρίου 1μμ Προπύλαια

Εκδήλωση - συζήτηση Παρασκευή 2 
Μαρτίου 6:30 μμ ΟΠΑ – ΑΣΟΕΕ

Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ)

Οργάνωση Επαναστατικής Νεολαίας (ΟΕΝ)

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας 

(ΟΚΔΕ) – Σπάρτακος

Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού (ΟΡΜΑ)

Ο εχθρός δεν είναι ο γειτονικός λαός

αλλά η "δική µας" αστική τάξη
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