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Μακεδονικού Ζητήματος
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Βάσω Νάση
Το δημόσιο ενδιαφέρον στις μέρες μας για το Μακεδονικό,
θυμίζει κάτι από τα παλιά. Παρότι δεν βρισκόμαστε στο
1991-1994, ακόμα παρελαύνουν εθνικιστικές φανφάρες,
ενδεικτικές για ένα κράτος που θεμελιώθηκε πάνω σε εθνικούς
μύθους.
Πέραν όμως από τη διαστρέβλωση της ιστορίας και την απόκρυψη
ιστορικών γεγονότων, η μελέτη του παρελθόντος μας αποκαλύπτει
την πραγματικότητα, μία πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με
τον σφαγέα ή όχι, Μέγα Αλέξανδρο. Το αν ήταν σφαγέας ή όχι,
όχι μόνο δεν αποτελεί την απαρχή του ζητήματος αλλά συσκοτίζει
και το σημερινό αδιέξοδο. Αρκεί να εξετάσουμε την ιστορία των
δύο προηγούμενων αιώνων, τον καιρό της γέννησης της «αρχής των
εθνικοτήτων» και της «αυτοδιάθεσης των λαών».

Τι μας δείχνει η ιστορία
Καταρχήν, η Μακεδονία ούτε ελληνική είναι ούτε μία. Η σημερινή
ελληνική Μακεδονία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γεωγραφικής
περιοχής που αναμφισβήτητα περιλαμβάνει και την περιοχή των
Σκοπίων και στην οποία διαδέχονται συνεχώς η μια αυτοκρατορία
την άλλη. Από τον Μ. Αλέξανδρο στους Ρωμαίους και από εκεί στη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μέχρι τον 15ο αι. και την κατάληψή της
από τους Οθωμανούς. Με τη βυζαντινή διοίκηση και την τουρκική
κατάκτηση, σημειώνονται τεράστιες πληθυσμιακές μεταβολές ακόμη
και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών από μέρους της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Το 1870 η Υψηλή Πύλη για λόγους πολιτικού συμφέροντος και
θέλοντας να εκτονώσει τη διένεξη μεταξύ Βουλγάρων και
ελληνικού Πατριαρχείου με ζήτημα την ανεξαρτησία της

βουλγαρικής εκκλησίας, ιδρύει με σουλτανικό φιρμάνι τη
Βουλγαρική Εξαρχία (αυτοκέφαλη ορθόδοξη Εκκλησία της
Βουλγαρίας), η οποία ενσωματώνει δεκατρείς επαρχίες. Το 10 ο
άρθρο του φιρμανιού προβλέπει εξάπλωση της δικαιοδοσίας της
Εξαρχίας, αναφέροντας πως, το σύνολο ή τα δύο τρίτα του
πληθυσμού μιας επαρχίας, αν το ζητούσε, μπορούσε να περάσει
στην Εξαρχία.
Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει την απαρχή της διαμόρφωσης των
όρων του μακεδονικού ζητήματος. Με αυτό ξεκινά η προσπάθεια
προσεταιρισμού των εδαφών καθώς και του πληθυσμού της περιοχής
της Μακεδονίας.
Η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης το 1876 σχεδιάζει την ίδρυση
ενός μελλοντικού βουλγαρικού κράτους μέσω της απόδοσης σε αυτό
μεγάλου τμήματος της Μακεδονίας. Τα σχέδια της διάσκεψης
επικυρώνονται από τη συνθήκη ειρήνης του Αγίου Στεφάνου το
1878, με την οποία ιδρύεται η «Μεγάλη Βουλγαρία». Ωστόσο, τα
προβλεπόμενα της συνθήκης ανατρέπονται από τις αντιδράσεις των
Μ. Δυνάμεων και των Βαλκανικών χωρών, με αποτέλεσμα τη συνθήκη
του Βερολίνου που πραγματοποιείται το ίδιο έτος, η οποία
αναθεωρεί την προκαταρκτική συνθήκη και δημιουργεί μία νέα
κατάσταση στα Βαλκάνια. Το συνέδριο ανατρέποντας τις ρυθμίσεις
που προβλέπονταν, περιορίζει τα σύνορα της Βουλγαρίας, διαλύει
τη «Μεγάλη Βουλγαρία» και θεσπίζει την ίδρυση της βουλγαρικής
ηγεμονίας υπό την τουρκική υποτέλεια με δικαίωμα εκλογής
ηγεμόνα. Η Ανατολική Ρωμυλία γίνεται αυτόνομη επαρχία και η
Μακεδονία, η Θράκη και η Ήπειρος παραμένουν στην Τουρκία. Η
Βοσνία και η Ερζεγοβίνη παραχωρούνται στην Αυστρία.
Το συνέδριο του Βερολίνου προκάλεσε πολιτική αναστάτωση και
αποτέλεσε αφορμή για την κύρια διαμόρφωση του μακεδονικού
ζητήματος. Οι εκκρεμότητες που άφησε για τα συνοριακά ζητήματα
και τη διευθέτηση των υπόλοιπων θεμάτων για τις επαρχίες,
υποδαυλίζουν συνεχώς την επανάσταση στη Δυτική Μακεδονία και
αναταραχές στον μακεδονικό χώρο.
Εκδηλώνονται εξεγέρσεις με βουλγαρική και ελληνική συμμετοχή,

που προσδοκούν την οριστική κατάργηση της οθωμανικής εξουσίας
και προτάσσουν την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τις
οποιεσδήποτε εθνικές διαφορές των χριστιανών.
Μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, επόμενο γεγονός που οξύνει τις
διαβαλκανικές σχέσεις, αποτελεί η πραξικοπηματική κατάληψη της
Ανατολικής Ρωμυλίας το 1885, από βουλγαρικά στρατεύματα. Συχνά
παρουσιάζονται βουλγαρικά αντάρτικα σώματα και στον μακεδονικό
χώρο, όπου παράλληλα διεκδικεί εδάφη και η Σερβία αλλά και η
Ελλάδα. Μετά το 1885 το μακεδονικό ζήτημα δημιουργεί σκληρό
ανταγωνισμό.

Ο
Χρίστο
Τσερνοπέεφ και ο
Γιάνε Σαντάνσκι
Το 1893 δημιουργείται η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική
Οργάνωση (ΕΜΕΟ ή ВМРО) με βουλγαρομακεδονική πρωτοβουλία.
Σύμφωνα με το καταστατικό της, μέλος της θα μπορούσε να γίνει
κάθε κάτοικος της ευρωπαϊκής Τουρκίας χωρίς εθνικές,
θρησκευτικές ή πολιτικές διακρίσεις. Στόχοι της ήταν η
κατάργηση της οθωμανικής εξουσίας, το μοίρασμα της γης των
τσιφλικάδων στους ακτήμονες και η δημιουργία μιας ελεύθερης
και ανεξάρτητης Μακεδονίας. Μέλη της ΕΜΕΟ, όπως ο Γιάνε
Σαντάνσκι που άνηκε στην αναρχική-σοσιαλιστική τάση και ο
Χρίστο Τσερνοπέεφ με σοσιαλιστικό παρελθόν, έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στο αυτονομιστικό μακεδονικό κίνημα.

Το 1895, όμως, παρουσιάζεται το Κομιτάτο των Βερχοβιστών ή
Εξωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, που δημιουργείται
από τον βασιλιά Φερδινάνδο και τους ανθρώπους του, Μ. Σαράτωφ
και Ι. Γκαρβάνωφ. Πρόκειται για μία δεύτερη, εθνικιστική όμως
αυτή τη φορά, τάση που επιθυμεί μετά την εκδίωξη των Οθωμανών,
την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία.
Η ΕΜΕΟ προετοιμάζει την εξέγερση του Ίλιντεν. Η επανάσταση που
ξεσπά στις 20 Ιουλίου του 1903, κυρίως στις περιοχές της
Δυτικής Μακεδονίας, ήταν σχεδόν καθολική με τη συμμετοχή του
αγροτικού πληθυσμού που αγανακτούσε από την οθωμανική
κακοδιοίκηση. Η επανάσταση γενικεύεται και τα βουνά γεμίζουν
με χιλιάδες ένοπλους μακεδόνες αγρότες. Το ελληνικό κράτος,
εχθρικό προς το Ίλιντεν, συνεργάζεται με τους Οθωμανούς για
την κατάπνιξή του με τον πατριαρχικό κλήρο και με πράκτορες
της ελληνικής κυβέρνησης να τίθενται στην υπηρεσία του
οθωμανικού στρατού. Πυρπολήσεις χωριών, φόνοι και πλιάτσικο
ήταν η απάντηση του οθωμανικού κράτους προς την εξέγερση.
Οι Τσεντραλιστές (η αυτονομιστική πτέρυγα της ΕΜΕΟ) πιστεύουν
ότι πρέπει να στηριχθούν για βοήθεια στις δικές τους δυνάμεις
χωρίς να εξαπατώνται από τις ξένες. Τελικός στόχος των
Τσεντραλιστών ήταν η ανεξαρτησία και η βαλκανική ομοσπονδία.
Στις 30 Ιουλίου όμως, η εξέγερση πνίγεται στο αίμα και ο
οθωμανικός στρατός διώκει τους επαναστάτες.

Μέλη της ένοπλης ομάδας (τσέτα) του αναρχικού οπλαρχηγού
(βοεβόδα) Μιχαήλ Γκερτζίκοφ (Mihail Gerdzhikov) στην εξέγερση
του Ίλιντεν, 1903.
Η εξέγερση του Ίλιντεν, μία σημαντική προσπάθεια του λαϊκού
επαναστατικού
μακεδονικού
κινήματος,
προκαλεί
την
αντεπαναστατική επέμβαση των ελλήνων μισθοφόρων, η παρουσία
των οποίων είχε ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο του 1903, όταν ο
μητροπολίτης Καστοριάς Καραβαγγέλης ζήτησε με επιστολή του από
τον Παύλο Μελά την αποστολή μιας ομάδας ελλήνων μισθοφόρων για
να χτυπήσει τα εξαρχικά χωριά της περιοχής του.
Τουρκαλβανοί στρατιώτες, γραικομάνοι, αρβανίτες και κρητικοί
μισθοφόροι ενώνονται κάτω από τις διαταγές του Καραβαγγέλη. Τα
σώματα περνούν από χωριά στα οποία ο μητροπολίτης εγκαθίσταται
με ένοπλη συνοδεία και λειτουργεί με τη βία. Μετά την
περιοδεία του Καραβαγγέλη, οι Κρητικοί ακολουθούν τη συμμορία
του Βαγγέλη Γεωργίου. Με την εξέγερση του Ίλιντεν όμως, που
ξεσπά τον Ιούλιο του 1903, οι άντρες του Καραβαγγέλη και οι
κρητικοί κατευθύνονται προς την πόλη της Καστοριάς. Οι
κρητικοί έπειτα θα ακολουθήσουν τον οθωμανικό στρατό για να

καταδιώξουν τους μακεδόνες επαναστάτες.
Με τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908), το ελληνικό κράτος
προσπαθεί να καταπνίξει το αυτονομιστικό κίνημα των Μακεδόνων
και συμμαχεί με το οθωμανικό καθεστώς. Διατίθενται κονδύλια
και ποσότητες όπλων για τη δημιουργία σωμάτων και την αποστολή
συμμοριών σε μη ελληνόφωνα μακεδονικά εδάφη για να
τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Έλληνες αξιωματικοί αρχηγοί των
συμμοριών σπέρνουν τον θάνατο σε μακεδονικά χωριά
σφαγιάζοντας, βιάζοντας, πλιατσικολογώντας. Το 1904 ο Μελάς
διορίζεται επικεφαλής των μισθοφορικών σωμάτων με τα οποία
περνά τα σύνορα, φθάνει στην Καστοριά και βάλλει ενάντια στους
κομιτατζήδες που διεξήγαγαν ανταρτοπόλεμο κατά της οθωμανικής
εξουσίας. Η δράση του Μελά, σύμβολο του ελληνικού εθνικισμού,
των Ελλήνων οπλαρχηγών και των σωμάτων τους με την
αντιμακεδονική πολιτική τους, χαρακτηρίζεται από σφαγές,
σφοδρές επιθέσεις σε χωριά και βιαιότητες απέναντι στον
μακεδονικό πληθυσμό.
Ο αγώνας συνεχίζεται ως το 1908, όταν θεσπίζεται το τουρκικό
σύνταγμα με το κίνημα των Νεότουρκων και επέρχεται παροδική
διακοπή των αναταραχών στη Μακεδονία. Από την άνοιξη του 1909,
που μπαίνει σε εφαρμογή το θεσμικό έργο των Νεότουρκων, οι
οποίοι απέβλεπαν στον εκτουρκισμό όλων των μειονοτήτων της
οθωμανικής αυτοκρατορίας, ξεσπούν απεργίες από τη Θεσσαλονίκη
ως την Κωνσταντινούπολη και από το Αϊδίνι ως τη Βηρυτό.
Αρχίζουν να περνούν αντιδραστικά νομοσχέδια όπως ο αφοπλισμός
και η διάλυση των χριστιανικών αντάρτικων σωμάτων και η
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους τους Οθωμανούς
υπηκόους.
Η δράση των Νεότουρκων μέχρι τον Ιούλιο του 1912, όταν και
καταρρέει η κυβέρνησή τους έπειτα από σφοδρή λαϊκή αντίδραση,
πλήττει τους κατοίκους της Μακεδονίας με αυθαιρεσίες,
κακοποιήσεις και γενικότερη επιβάρυνση του, αγροτικού κυρίως,
πληθυσμού.
Στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο του 1912, ο οθωμανικός στρατός

ηττάται από τα συμμαχικά στρατεύματα της Βουλγαρίας, της
Σερβίας, της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου και επέρχεται η
διάλυση της Τουρκίας στην Ευρώπη, γεγονός που προκαλεί
αναστάτωση μεταξύ των βαλκανικών κρατών όσον αφορά τον
καθορισμό των συνόρων τους. Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, τον
Μάιο του 1913, αρχίζουν οι διενέξεις εντός του πρώην
βαλκανικού συνασπισμού, με τη δυσαρέσκεια της Βουλγαρίας λόγω
της μικρής της κατάκτησης (10%) από το έδαφος της Μακεδονίας.
Τον Ιούνιο του 1913, ο βουλγαρικός στρατός επιτίθεται εναντίον
των
παλαιών του συμμάχων (Ελλάδα, Σερβία) και ξεσπά ο
δεύτερος Βαλκανικός (ή Διασυμμαχικός) Πόλεμος. Στον δεύτερο
αυτόν
πόλεμο παίρνουν μέρος ρουμανικά και τουρκικά
στρατεύματα, που εισβάλουν στα βουλγαρικά εδάφη ανεξάρτητα από
τους συμμάχους.
Οι βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις χάνουν και αποσύρονται
από τη Δυτική και Ανατολική Θράκη. Τον Αύγουστο του 1913
υπογράφεται στο Βουκουρέστι Συνθήκη Ειρήνης, ερήμην του
πληθυσμού, με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης να παραβιάζεται
καθώς η Βουλγαρία διατηρεί τη Δυτική Θράκη και οι Σέρβοι
βελτιώνουν τις θέσεις τους στην Άνω Μακεδονία και στην περιοχή
του Κοσυφοπεδίου. Στην Ελλάδα δίνεται ένα τμήμα της Θράκης και
η λεγόμενη Αιγαιακή Μακεδονία (ακτές Αιγαίου Πελάγους με τη
Θεσσαλονίκη), περιοχή στην οποία κατοικούσαν σύμφωνα με τις
απογραφές του 1906, 1.150.000 μουσουλμάνοι,
ελληνορθόδοξοι και 627.000 βουλγαρορθόδοξοι.

623.000

Η εθνογραφική αυτή σύνθεση των πληθυσμών θα ανατραπεί άνωθεν
με τη διαδικασία της ανταλλαγής πληθυσμών και τον
καταναγκαστικό εξελληνισμό.
Μετά τους Βαλκανικούς και το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
ακολουθεί η τριχοτόμηση του ιστορικού και γεωγραφικού χώρου
της Μακεδονίας. Οι δύο περιοχές που δεν προσαρτήθηκαν στην
Ελλάδα ονομάστηκαν Νοτιοσλαβική Μακεδονία (ή Μακεδονία του
Βαρδάρη) και Βουλγαρική Μακεδονία (ή Μακεδονία του Πίριν),
κάτι που οι σημερινοί πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες
επίμονα αποκρύπτουν.

Έκτοτε οι Μακεδόνες υφίστανται βίαιο εξελληνισμό, φυλακίσεις
και εξοντωτικούς διωγμούς. Υποχρεώνονται να αλλάξουν τα
ονόματά τους και τη γλώσσα τους ενώ πάνω από 1.000 χωριά και
πόλεις μετονομάζονται στην ελληνική.
Εν τέλει, οι πραγματικές αιτιάσεις του μακεδονικού ζητήματος
υπερβαίνουν ονόματα και ‘ιστορικές συνέχειες’. Αυτά αποτελούν
απλώς συμπληρώματα δικαίωσης της επιδίωξης για πλήρη κυριαρχία
και οικονομική εκμετάλλευση των Βαλκανίων.
——————————————————————–
Πρώτη δημοσίευση: Περιoδικό ContAct, τεύχος 10, Νοέμβριος
2007.
Φωτογραφία κειμένου: Συνάντηση στην οροσειρά του Αίμου των
οπλαρχηγών (βοεβόδες) της εξέγερσης του Ίλιντεν, 1903.

