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H γλωσσική πολιτική αφοµοίωσης των σλαβόφωνων
του Σπύρου A. Μοσχονά
Τάσος Κωστόπουλος, Η απαγορευµένη γλώσσα: Κρατική καταστολή των σλαβικών
διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία. Αθήνα: Μαύρη Λίστα, 2000. 406 σελς.
∆εν πάει καιρός που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε για µία ακόµη φορά ότι «η
κυβέρνηση δεν αντιµετωπίζει ζήτηµα αναγνώρισης ‘µακεδονικής’ γλώσσας στην
Ελλάδα» (7-6-2000). Η επίσηµη άρνηση της ύπαρξης σλαβοµακεδονικής γλώσσας
και µειονότητας συνδυασµένη, κατά περιόδους, µε διάφορα ηµιεπίσηµα και
ανεπίσηµα µέτρα καταστολής αποτελεί µία από τις διαρκέστερες πολιτικές του
ελληνικού κράτους. Η εθνικιστική αυτή πολιτική υλοποιήθηκε στη βάση µιας
ευρύτατης συναίνεσης και διαµορφώθηκε υπό την «εξωτερική πίεση» τριών
αντίπαλων εθνικισµών, του βουλγάρικου, του σέρβικου και του σλαβοµακεδονικού.
Ακόµα και σήµερα, σε µια εποχή που η ελληνική κοινωνία ανακαλύπτει, υποτίθεται,
τα «πολυπολιτισµικά» της χαρακτηριστικά, θεωρείται «εθνικώς ύποπτος» όποιος
τολµήσει να µιλήσει για σλαβοµακεδονική γλώσσα και µειονότητα στην Ελλάδα.
Στο βιβλίο του Η απαγορευµένη γλώσσα ο δηµοσιογράφος Τάσος Κωστόπουλος,
συνεργάτης της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» και του «Ιού της Κυριακής», αφηγείται
το ιστορικό της κρατικής καταστολής των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική
Μακεδονία. Η εξιστόρησή του είναι συνεκτική και τεκµηριωµένη. Ο συγγραφέας
συνδυάζει πειστικά το σύνολο της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, µε
λογοτεχνικά κείµενα και αποµνηµονεύµατα που αφορούν στην περιοχή, πολύτιµο
αρχειακό υλικό, αποτελούµενο από διοικητικά και υπηρεσιακά έγγραφα, µνηµόνια
και απόρρητες εκθέσεις, εκ των οποίων πολλές δηµοσιεύονται για πρώτη φορά,
καθώς και δηµοσιεύµατα κυρίως του τοπικού Τύπου. Τα δηµοσιεύµατα αυτά
αποδεικνύονται ιδιαιτέρως διαφωτιστικά· οι συντάκτες τους προδίδονται από τα ίδια
τα συντηρητικά τους αντανακλαστικά και, στον πατριωτικό τους οίστρο πάνω,
αποκαλύπτουν ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες της κρατικής καταστολής. Mία τέτοια
«λεπτοµέρεια» είναι και οι µαζικές ορκωµοσίες του 1959, οπότε οι σλαβόφωνοι
κάτοικοι ολόκληρων χωριών υποχρεώνονται να ορκιστούν παρουσία των αρχών και
«ενώπιον Θεού και ανθρώπων να οµιλούν εν παντί και πάντοτε την ελληνικήν».
Ο Κωστόπουλος θέτει εξαρχής τα δύο αµφισβητούµενα στοιχεία του «προβλήµατος»:
πόσοι είναι οι σλαβόφωνοι στην Ελλάδα και τι γλώσσα µιλάνε; Oι επίσηµες
στατιστικές αναµφίβολα υποτιµούν τον αριθµό των σλαβόφωνων. Μετά τη βίαιη
εκδίωξή τoυς από τη Β. Ελλάδα, την ανταλλαγή πληθυσµών µε τη Βουλγαρία και τον
εποικισµό της περιοχής (1913-1924), υπηρεσιακές αναφορές υπολογίζουν τους
εναποµείναντες σλαβόφωνους σε 200.000 περίπου. Και οι αφαιρέσεις συνεχίζονται.
Σε 60.000 ανέρχονται οι πολιτικοί πρόσφυγες και σε 20.000 τα θύµατα των
συµπλοκών την περίοδο του εµφυλίου. Πόσοι µένουν; Πόσοι µιλούν το «ιδίωµα»
σήµερα; Η επίσηµη απάντηση είναι «ουδείς»· που επιβεβαιώνει το αξίωµα: το κράτος
αρνείται την ύπαρξή τους, άρα υπάρχουν.
Όσον αφορά στον χαρακτήρα του σλαβοµακεδονικού «ιδιώµατος», οι περισσότεροι
γλωσσολόγοι συµφωνούν ότι παρουσιάζει περισσότερες, µορφολογικές κυρίως,

οµοιότητες µε τη βουλγαρική και λιγότερες, φωνολογικές κυρίως, µε τη σερβική. Η
τυποποίηση «κοινής» γλώσσας στην ΠΓ∆Μ επεδίωξε και, ώς ένα βαθµό, κατόρθωσε
την «αυτονόµηση» της σλαβοµακεδονικής από τη βουλγαρική, λ.χ. µε τον
εκσερβισµό ορισµένων καταλήξεων. Η ελληνική γλωσσική επιστήµη αποδεικνύεται
και στο ζήτηµα αυτό κάθε άλλο παρά ουδέτερη: πριν από την ίδρυση της οµόσπονδης
Λ∆ της Μακεδονίας το 1944, όταν ο εθνικός στόχος ήταν η εξουδετέρωση των
βουλγαρικών διεκδικήσεων, οι σχετικές µελέτες προέβαλλαν τον αυτοτελή
χαρακτήρα της σλαβοµακεδονικής. Μετά το 1944 όµως, όπως πολύ σωστά παρατηρεί
ο Κωστόπουλος, «οι εθνικές επιταγές άλλαξαν και µαζί τους τα επιστηµονικά
κριτήρια, µε αποτέλεσµα η αυτοτέλεια του ‘ιδιώµατος’ να πάει περίπατο». Τα
τελευταία χρόνια, η εθνικιστική φιλολογία τονίζει τον «τεχνητό» χαρακτήρα της
τυποποιηµένης «κοινής» σλαβοµακεδονικής, την οποία παρουσιάζει σαν γλώσσα
«ψευδώνυµη» και «κίβδηλη», «κατασκευασµένη» και «άνωθεν επιβεβληµένη» —
αρνούµενη κατ’ ουσίαν το δικαίωµα της γλώσσας αυτής να υποστεί την, απαραίτητη
για κάθε γραπτή γλώσσα, διαδικασία της τυποποίησης.
∆ύο µόνο, ατελείς και βραχύβιες, είναι οι απόπειρες αναγνώρισης και διδασκαλίας
της σλαβοµακεδονικής γλώσσας. Το 1925 η «διάλεκτος των Μακεδονοσλαύων»
αναγνωρίζεται ως «ίδιον ιδίωµα απέχον τόσον της βουλγαρικής όσον και της
σερβικής γλώσσας», η ελληνική κυβέρνηση δεσµεύεται απέναντι στην Κοινωνία των
Εθνών για τη λειτουργία «µακεδονοσλαυϊκών» σχολείων και τυπώνεται το πρώτο
αλφαβητάρι της σλαβοµακεδονικής, βασισµένο στο λατινικό αλφάβητο, το περίφηµο
Abecedar. Το ίδιο εγχείρηµα θα επαναλάβει δύο δεκαετίες αργότερα (1944), το ΕΑΜ,
που επίσης θέλησε ν’ ανοίξει σλαβοµακεδονικά σχολεία την περίοδο της Λαοκρατίας.
Και τα δύο πρόσκαιρα αυτά εγχειρήµατα εγκαταλείφθηκαν, για διαφορετικούς
λόγους το καθένα. Η εθνικιστική ιστοριογραφία συνήθως αποσιωπά το πρώτο και
επικαλείται το δεύτερο για να αποδείξει τον «προδοτικό» ρόλο των κοµµουνιστών.
Ο Κωστόπουλος αποδεικνύει ότι, µε τις δύο αυτές εξαιρέσεις, η πολιτική του
ελληνικού κράτους απέναντι στη σλαβοµακεδονική γλώσσα παραµένει αναλοίωτη
από το 1913 µέχρι και τις µέρες µας. Πρόκειται για γλωσσική πολιτική αφοµοίωσης,
που συντελείται κυρίως µέσω της προπαγάνδας και της εκπαίδευσης, αλλά
περιλαµβάνει και πλήθος κατασταλτικών µέτρων και απαγορεύσεων. Όπου δεν πίπτει
λόγος πίπτει ράβδος. Η πολιτική του εξελληνισµού εκδηλώνεται µε τον πιο βίαιο
τρόπο την περίοδο της µεταξικής δικτατορίας, αν και ο ρόλος του χωροφύλακα και
του ασφαλίτη, των παρακρατικών οργανώσεων και των «εθνικών πολιτιστικών
σωµατείων» ήταν πάντα συµπληρωµατικός προς το ρόλο του παπά και του δασκάλου.
Η υποδειγµατική µελέτη του Τάσου Κωστόπουλου εγκαινιάζει ένα καινούριο πεδίο
ερευνών που αφορά στη διαµόρφωση της γλωσσικής πολιτικής και ιδεολογίας στον
τόπο µας. Η έρευνά του φωτίζει πλαγίως τα «µεγάλα» ζητήµατα γλωσσικής
πολιτικής, όπως το πολυσυζητηµένο γλωσσικό ζήτηµα και τις αντιθέσεις που το
συντήρησαν. Η Απαγορευµένη γλώσσα δεν ασχολείται ευθέως µε την πολιτική που
επεδίωξε την καθιέρωση µίας γλώσσας «κοινής και ενιαίας» σε όλη την ελληνική
επικράτεια, µίας γλώσσας «για όλους του Έλληνες», εκθέτει όµως µερικές από τις
σοβαρότερες επιπτώσεις αυτής της πολιτικής, τις τριβές που προκάλεσε και
εξακολουθεί να προκαλεί στα «όρια» της.
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