ΤΖΟΝ ΓΚΑΓΚΝΟΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΠΑΛΑΧΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΟΠΕΡΑΤΙΒΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΟΤΟ

Άνω Τελεία· Αθήνα 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
1. Οι ρίζες μιας ιδέας
2. Τα πρώτα χρόνια
3. Ο πόλεμος
4. Το μετά και το τέλος
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
5. Ένας ιστός από δεσμούς
6. Φλας μπακ
7. Η Νοτιοανατολική Συνεργατική Ένωση
8. Αντί επιλόγου· ένας απολογισμός που είχαμε
αφήσει στη μέση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. Κοινοτιστικές κοοπερατίβες
στην πολιτεία της Γεωργίας
ΙΙ. Μόρις Μίτσελ: Χρονολόγιο
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΗΓΕΣ

9
13
21
31
39
51
61
67
77

83
87
93

-5Ένας Ιστός από Δεσμούς
Τι άραγε να κάνουμε με τη Μακεδονία, μια κοινότητα που
εμφανίστηκε στη Μεγάλη Ύφεση και της οποίας η εικοσαε
τής ιστορία καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πάλη να
παραμείνει οικονομικά βιώσιμη; Εάν μελετάμε τις ουτοπίες
ως μεμονωμένες οντότητες, ως μονάδες χωρίς σημαντικές
σχέσεις με τον έξω κόσμο, τότε η δικαιοσύνη επιβάλλει να
καταλήξουμε στο εξής: Ξεκίνησε με λαμπρές προοπτικές,
δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις ελπίδες, μαράθηκε δέκα
χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό της στόχο να διαρκέσει
τριάντα. Με το ίδιο πνεύμα, τα βάσανα και το τέλος της
επιβεβαίωσαν ότι το πείραμα είτε απέτυχε, είτε στην καλύ
τερη περίπτωση πέτυχε να καταδείξει πόσο δύσκολη ήταν η
εφαρμογή των συνεργατικών θεωριών στην ύπαιθρο του
Νότου.
Όπως όμως εύστοχα υποστηρίζεται στο συλλογικό Αware
of Utopia (επιμ. Ντέιβιντ Πλαθ, 1971), το μεγαλύτερο μέρος
της επιστημονικής έρευνας επικεντρώνεται μονομερώς στο
τι είναι και θέλουν οι κοινότητες, αντί του πώς προσπαθούν
να πετύχουν αυτό που θέλουν. Καλύτερα λοιπόν να ρίξουμε
τον φακό μας πάνω στο πώς επιδίωξε η Μακεδονία να υλο
ποιήσει τους στόχους της, γιατί αυτό θα μας προσφέρει
Αριστερά: Το εγκαταλελειμμένο στις μέρες μας τυροκομείο της
Μακεδονίας.
[φωτογράφιση από την οικογένεια Γκάγκνον, 2019, για την παρούσα
έκδοση]
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πληρέστερη κατανόηση και του τι ήταν. Να ξεχάσουμε τη
στερεότυπη εικόνα της απομονωμένης φρουράς που αντι
στέκεται σε όλες τις δυνάμεις του σύμπαντος, και να την
εξετάσουμε ως κόμβο ενός ευρέος δικτύου κοινοτήτων,
ατόμων με ριζοσπαστικές αντιλήψεις και οργανώσεων που
αγωνίζονταν να αλλάξουν την οικονομία και την κοινωνία
του Νότου – ή όλης της χώρας με αφετηρία τον Νότο.
Γράφοντας για την Κοινότητα Σέλο, η οποία ήταν κάπως
σαν αδελφό πείραμα της Μακεδονίας, ο Τζωρτζ Χικς ση
μειώνει στο Experimental Americans (2001) ότι θα κατανο
ήσουμε την αντοχή της επί δεκαετίες [υπάρχει ακόμα] μόνο
εάν λάβουμε υπ’ όψιν την εμπλοκή των μελών της με ομάδες
και άτομα εκτός της κοινότητας. Ούτε η Σέλο ούτε η Μακε
δονία αποσκοπούσαν στην απομόνωση και τη μοναχικότη
τα. Δημιουργήθηκαν με την πρόθεση να ασκήσουν ευρύτερη
επιρροή· η Μακεδονία δεν επιδιώχτηκε ποτέ να αποτελέσει
τοπικά περιορισμένο εγχείρημα, αλλά κέντρο ακτινοβολίας
της συνεργατικής ιδέας, έγραφε ο ιδρυτής της το 1946.
Καμιά κοινότητα δεν έχει σοβαρές ελπίδες να δρομολο
γήσει κοινωνικές αλλαγές χωρίς διασυνδέσεις με τον κόσμο
που βρίσκεται έξω από τον φράχτη της. Εξάλλου, ο εντασ
σόμενος σε μια σκοπούμενη κοινότητα κατά κανόνα δεν
αυτοαποκαθαίρεται από όλες τις προηγούμενες γνωριμίες
του· διατηρεί επαφές και μέσα από αυτές διοχετεύει την
επιρροή της κοινότητας σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Σύμ
φωνα με τον Χικς, αυτή η διαδικασία είναι αμφίδρομη, δη
λαδή και οι κοινότητες αντλούν με διάφορους τρόπους
στοιχεία μέσω των επαφών τους για να δυναμώσουν.
Αναζητώντας το πώς οι σκοπούμενες κοινότητες εκπλη
ρώνουν την αποστολή τους με έναν τρόπο που ξεπερνά το
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άμεσο αντικείμενό τους, ο Χικς εφάρμοσε πάνω τους (στο
Αware of Utopia) την ιδέα των κοινωνικών δικτύων. Αξιο
ποιώντας κι εμείς αυτή τη μέθοδο, μπορούμε να αξιολογή
σουμε τη Μακεδονία όχι αποκλειστικά από όσα συνέβησαν
στο εσωτερικό της, αλλά και από τη συμμετοχή της σε δί
κτυα, τις επαφές της με ομάδες και κινήματα, την επικοινω
νία της με τους ανθρώπους που την επισκέπτονταν ή λάμ
βαναν τις επιστολές, τα ενημερωτικά δελτία, τα φυλλάδια
και το διαφημιστικό υλικό της.
Τρεις ήταν οι βασικοί και ενίοτε επικαλυπτόμενοι κύ
κλοι, με τους οποίους η Μακεδονία αλλεπιδρούσε για να
υποστηρίξει την ύπαρξή της και να διευρύνει την έκταση
της επιρροής της: Πρώτος, οι αριστεροί του Νότου που
αναζητούσαν τρόπους να ανατάξουν οικονομικά την περιο
χή και να καταργήσουν τον φυλετικό διαχωρισμό. Δεύτερος,
οι αντιρρησίες συνείδησης και γενικά οι ειρηνιστές. Τρίτος,
ένας μικρός αριθμός άλλων σκοπούμενων κοινοτήτων που
ιδρύθηκαν τις δεκαετίες ’30 και ’40. Από αυτούς τους κύ
κλους, η διάδραση με τον τρίτο μας παρέχει τα πιο συγκε
κριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουμε να κατανοούμε τις
κοινότητες ως κόμβους ενός κοινωνικού δικτύου.

Τ

α μέλη που εντάχτηκαν στη Μακεδονία κατά τα τέλη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν φέρει μαζί τους
έναν πολύ πιο ανοικτό ορίζοντα συγκριτικά με την προη
γούμενη σύνθεση· διέθεταν δεσμούς σε όλη τη χώρα και
ταυτόχρονα έβλεπαν το πείραμα σε πιο εθνική με τη γεω
γραφική έννοια προοπτική. Στα αναθεωρημένα άρθρα του
καταστατικού που προτάθηκε το 1948, ένας από τους δη
λούμενους σκοπούς της κοινότητας ήταν η αλληλοβοήθεια
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με άλλες συνεργατικές κοινότητες (το «συνεργατικές» μπήκε
προφανώς για να ικανοποιηθεί ο ακόμα ενεργός Μίτσελ,
που ήθελε την κοινότητα διακριτά ενταγμένη στο συνεργα
τικό κίνημα του Νότου· τα υπόλοιπα μέλη ενδιαφέρονταν
σχεδόν αποκλειστικά για το «κοινότητες»).
Το 1952, κάποιες χαλαρά διασυνδεδεμένες κοινοτήτες απ’
όλη τη χώρα συγκρότησαν επίσημο οργανισμό με την ονο
μασία Κοινωνία Σκοπούμενων Κοινοτήτων (ΚΣΚ). Μέλη έ
γιναν οι: Αγρόκτημα Γκουλντ, Αγρόκτημα Κοινωνία, Αγρο
κτήματα Τουόλουμ, Βέιλ, Γκλεν Γκάρντερ, Γούντκρεστ,
Κουέστ, Μακεδονία, Σέλο και Χίντεν Σπρινγκς.
Αν και το μείγμα ήταν αρκετά ανομοιογενές ως προς τους
σκοπούς και τη γεωγραφική προέλευση, το ενοποιητικό
στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η κοινή πίστη στη
δύναμη των κοινοτιστικών εγχειρημάτων να βελτιώσουν την
κοινωνία (το καθένα με τον τρόπο του). Η δε ονομασία
υπήρξε ομολογουμένως εύστοχη, περιγράφοντας απλά τι εί
ναι και όχι κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Ούτως ή άλλως, οι
συμμετέχουσες κοινότητες δεν είχαν προσέλθει κυρίως για
να υλοποιήσουν από κοινού κάποιο πρόγραμμα, αλλά για να
συστήσουν ένα δίκτυο αλληλοπληροφόρησης και αλληλο
υποστήριξης, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν
το αίσθημα μιας μεγαλύτερης κοινότητας.
Βασικά καθήκοντα της ΚΣΚ ήταν η έκδοση ενός μικρού
πληροφοριακού δελτίου, κυρίως για την αλληλοενημέρωση
των κοινοτήτων σχετικά με τη δουλειά που έκαναν και τα
προβλήματα που αντιμετώπιζαν, και η οργάνωση της συνά
ντησης των μελών κάθε δεύτερο έτος, συνήθως στο Γέλοου
Σπρινγκς του Οχάιο ή το Πεντλ Χιλ της Πενσιλβάνιας. Οι
συναντήσεις αυτές λειτουργούσαν κάπως σαν... κομματικές
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συνδιασκέψεις, όπου λίγοι αντιπρόσωποι από κάθε κοι
νότητα μιλούσαν για το πώς η κοινότητά τους έβλεπε τον
κοινοτισμό και έβαζαν τα δυνατά τους να βρουν έναν κοινό
ορισμό για τη φύση και τον σκοπό των σκοπούμενων κοι
νοτήτων.
Σε μερικές περιπτώσεις, μέλη κοινοτήτων αντάλλασσαν
επισκέψεις ή και μεταπηδούσαν. Όταν για παράδειγμα δια
λύθηκε η Μακεδονία και δεν ήθελαν όλα τα μέλη της να
ενταχτούν στο θρησκευτικής φυσιογνωμίας Γούντκρεστ ή
να επιστρέψουν στον κανονικό κόσμο, αξιοποιήθηκαν οι
γνωριμίες που είχαν γίνει μέσω της ΚΣΚ – μια οικογένεια
μετακόμισε στο Βέιλ, μια άλλη (αφού δοκίμασε το Γούντ
κρεστ) στο Γκλεν Γκάρντερ.
Η Κοινωνία Σκοπούμενων Κοινοτήτων δεν υπήρξε ποτέ
ένας οργανισμός για την προώθηση της ριζοσπαστικής
δράσης, διότι δεν συστάθηκε γι’ αυτόν τον λόγο. Την υπο
βοήθησε όμως εν τοις πράγμασι, διότι επέτρεψε στις κοι
νότητες να βγουν από τη γεωγραφική απομόνωση και να
απευθυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια.

Σ

ημαντικό είναι επίσης να εξετάσουμε τους ειδικότερους
δεσμούς της Μακεδονίας με κοινοτιστικές ή άλλους εί
δους συλλογικότητες των νοτιοανατολικών πολιτειών, οι
οποίες τόσο καταστατικά όσο και λόγω συνθηκών βρίσκο
νταν εγγύτερα στους ιδρυτικούς της σκοπούς. Κάποιες απ’
αυτές έγιναν και μέλη της Κοινωνίας Σκοπούμενων Κοινο
τήτων, κάποιες όχι.
Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν σε αυτό το σημείο οι κοινότη
τες Σέλο και Κοινωνία· αμφότερες ιδρύθηκαν τα τελευταία
χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης η πρώτη στο Γιάνσι της Β.
Καρολίνας κι η δεύτερη στο Σάμτερ της Γεωργίας και μοι
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ράζονταν με τη Μακεδονία κοινές αρχές, όπως για παρά
δειγμα την αξιοποίηση του κοινοτισμού ως εργαλείου ανα
διαμόρφωσης του κοινωνικοοικονομικού τοπίου στον Νότο.
Το Σέλο, δημιούργημα του πολιτικού μηχανικού και πα
νεπιστημιακού καθηγητή Α.Ε. Μόργκαν (πρώην επικεφαλής
της Αρχής της Κοιλάδας Τενεσί), ήταν μάλλον η συγγενέ
στερη της Μακεδονίας κοινότητα με όρους ιστορίας, στό
χων και δομής. Ξεκίνησε με μέλη προερχόμενα βασικά από
την τοπική κοινωνία, για να «ξαναμονταριστεί» μετά τον
πόλεμο λόγω της εισροής πρώην αρνητών στράτευσης που
προσπαθούσαν να διοχετεύσουν την ιδεολογία τους σε ένα
παραγωγικό εγχείρημα – μια ιστορία που προφανώς κάτι
μας θυμίζει.
Ωστόσο, το Σέλο είχε δύο βασικές διαφορές από τη Μα
κεδονία: Πρώτον, δεν ξεκίνησε ως πείραμα αποκλειστικής
απασχόλησης. Υπήρχε μεν η έμφαση στη γεωργία, το συ
νεργατικό κατάστημα και ένας βαθμός διαμοιρασμού, αλλά
δεν εργάζονταν όλα τα μέλη εκεί· ορισμένοι δούλευαν έξω
και εισέφεραν στην κοινότητα μέρος των απολαβών τους.
Δεύτερον, ο Μόργκαν είχε εξασφαλίσει σημαντική υποστή
ριξη από κάποιον εύπορο δωρητή και συνεισφορές από
γνωστούς του στα υψηλά επιχειρηματικάβιομηχανικά κλι
μάκια, οι οποίες επέτρεψαν στο Σέλο να εκκινήσει από
ασφαλέστερη αφετηρία. Τα στοιχεία αυτά είχαν βεβαίως και
αρνητικές παρενέργειες, π.χ. έκαναν δυσκολότερη τη σφυ
ρηλάτηση του αισθήματος κοινότητας μεταξύ των μελών,
γενικά όμως χάρισαν στο Σέλο πολύτιμη ευελιξία στους
καιρούς που ακολούθησαν.
Όσον αφορά το καθεστώς του φυλετικού διαχωρισμού,
που ήταν ένα από τα μόνιμα προβλήματα του νότιων πολι
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τειών, οι δημιουργοί της Μακεδονίας και του Σέλο και τα
περισσότερα μέλη τους ήταν προφανώς ενάντιοι, αλλά δί
σταζαν να έρθουν σε απευθείας σύγκρουση. Τη στάση τους
δεν μπορούμε να την δούμε αποκομμένη από τον γενικότερο
πολιτικό τους περίγυρο. Όπως αναφέρει ο Μόρτον Σόσνα
στο In Search of the Silent South (1977), μεγάλος αριθμός
λευκών αριστερών του Νότου έβλεπε το ζήτημα του ρατσι
σμού με ιδιαίτερη λεπτότητα. Κατ’ αυτούς, το κλίμα της πε
ριόδου δεν ήταν ώριμο για μια ευθεία καταγγελία του δια
χωρισμού, η οποία θα κατάφερνε μόνο να πολώσει τα πνεύ
ματα και να βυθίσει κάθε ελπίδα για πρόοδο. Ως εκ τούτου,
επικεντρώνονταν στην προσπάθεια να βελτιώσουν τις ζωές
των μαύρων και να υποσκάψουν το «καθεστώς Τζιμ Κρόου»
σταδιακά, χωρίς να του επιτίθενται μετωπικά.
Είναι βέβαιο ότι οι Μίτσελ και Μόργκαν συμπεριλάμβα
ναν τη συγκεκριμένη παράμετρο τη βοήθεια προς τους
μαύρους του Νότου στην αντίληψή τους για τις συνεργατι
κές κοινότητες. Στην πράξη όμως, παρότι οι κοινότητές τους
υιοθετούσαν τις Αρχές του Ρότσντεϊλ για ανοιχτή ιδιότητα
μέλους (μάλιστα η Μακεδονία δήλωνε ρητά πως όλα τα
άτομα είναι επιλέξιμα αδιακρίτως φυλής, πίστης ή εθνικότη
τας), καμιά δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το να απευθυνθεί
στον μαύρο πληθυσμό και να αντλήσει από εκεί μέλη.
Αντίθετα, το Αγρόκτημα Κοινωνία συστάθηκε ακριβώς
για να βάλει μαύρους και λευκούς να ζουν και να εργάζο
νται μαζί. Εάν η φυλετική κανονικότητα του Νότου ήταν
εργαλείο της ελίτ για να κρατήσει τις κατώτερες τάξεις μα
κριά από την οργανωμένη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών
ζωής, όπως υποστήριζαν πολλοί αριστεροί και συνδικαλι
στές (σε χωρίζουν για να σε κουρεύουν σαν πρόβατο ήταν το
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σλόγκαν ενός πολιτικού), η επιτυχία της διαφυλετικής Κοι
νωνίας επαγγελλόταν έμπρακτα το εργαλείο άρσης των δια
χωρισμών και της συνεργασίας των φτωχών μαύρων και
λευκών για το κοινό καλό.
Ως κοινότητα η Κοινωνία έμοιαζε με τη Μακεδονία στον
παραγωγικό χαρακτήρα, αλλά χάρη στη γεωγραφική της
θέση (πεδιάδες της Νότιας Γεωργίας, στην καρδιά της
Ζώνης του Βαμβακιού) της ήταν ευκολότερο να δοκιμάσει
τις ιδέες των συνεργατικών οικονομικών πάνω στα προβλή
ματα των αγρεργατών και των μικρών αγρομισθωτών. Ο
κύριος ιδρυτής της, ο γεωπόνος και θεολόγος Κλάρενς
Τζόρνταν, βάσιζε το καταστατικό της πλαίσιο σε τρεις δια
κριτές αλλά συσχετιζόμενες αρχές, οι οποίες προέκυπταν
από την ερμηνεία που έδινε στον λόγο του Χριστού: διαφυ
λετικότητα, συνεργατική οικονομία, πασιφισμός.
Ο θρησκευτικός πυρήνας και η έμφαση στην άμεση ανά
ληψη δράσης κατά του φυλετικού διαχωρισμού δημιουρ
γούσε εκ των πραγμάτων αποστάσεις μεταξύ της Κοινωνίας
και των άλλων δύο κοινοτήτων. Όταν όμως οι αντιδράσεις
στον διαφυλετικό χαρακτήρα της έλαβαν τη μορφή ανοιχτού
μποϊκοτάζ και βίας από οργανώσεις σαν την Κου Κλουξ
Κλαν, η Μακεδονία και το Σέλο μαζί και τα άλλα μέλη της
Κοινωνίας Σκοπούμενων Κοινοτήτων προσέφεραν όποια
βοήθεια μπορούσαν. Η αλληλεγγύη δεν ήταν αποτέλεσμα
τυπικής υποχρέωσης· όταν μια κοινότητα αναλάμβανε ου
σιαστική δράση για ένα ζήτημα που απασχολούσε και τις
υπόλοιπες, δυνάμωνε η αυτοπεποίθηση όλων ότι μπορούσαν
να προκαλέσουν αλλαγές σε ευρύτερη κλίμακα.
Η ανάμιξη της Μακεδονίας με τα κοινωνικά κινήματα επ’
ουδενί περιορίστηκε στη διάδρασή της με τις παραπάνω
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κοινότητες. Υπήρξαν πολυάριθμες άλλες ομάδες και οργα
νώσεις, όχι απαραίτητα κοινοτιστικής μορφής, με τις οποίες
επικοινωνούσε και συνεργαζόταν. Από αυτές ξεχωρίζει μια
πρωτοβουλία στο Μοντίγκλ της πολιτείας Τενεσί, το Σχο
λείο Χαϊλάντερ.
Δημιούργημα του σοσιαλιστή θεολόγου Μάιλς Φολς
Χόρτον στα χνάρια της Προοδευτικής Εκπαίδευσης και των
δανέζικων Λαϊκών Σχολείων, το Χαϊλάντερ δεν ήταν σχο
λείο με την ακαδημαϊκή έννοια, αλλά επιμορφωτικό κέντρο
ενηλίκων και κυρίως ένα μέρος όπου θα σταματούν οι πε
ριοδεύοντες αριστεροί και θα συναντιόνται οι ριζοσπάστες
του Νότου. Αυτή η επιγραμματική περιγραφή του σκοπού
του, αντιγραμμένη από το βιβλίο The Highlander Folk
School (1989) της Έιμι Ίσγκριγκ Χόρτον, δεν διέφερε ιδιαί
τερα από τη φιλοδοξία του Μίτσελ να καταστήσει τη Μα
κεδονία κέντρο ακτινοβολίας της συνεργατικής ιδέας. Στο
Χαϊλάντερ μάλιστα η ιδέα καρποφόρησε περισσότερο απ’
ό,τι στη Μακεδονία· τα εργαστήριά του για θέματα όπως η
οργάνωση του εργατικού κινήματος ή αργότερα η κατάρ
γηση των φυλετικών διακρίσεων συγκέντρωσαν ένα μεγάλο
φάσμα αγωνιστών του Νότου και δημιούργησαν νέα κινη
ματικά δίκτυα.

Η

Μακεδονία, το Σέλο, το Αγρόκτημα Κοινωνία και το
Χαϊλάντερ, τέσσερις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν την
ίδια ιστορική περίοδο στην ίδια ευρεία περιοχή, αποτέλεσαν
κεντρικούς κόμβους, γύρω από τους οποίους μπόρεσαν να
συνενωθούν επιμέρους κοινωνικά δίκτυα. Μέσω της συνέ
νωσης αυτής σε ένα ευρύτερο δίκτυο, η Μακεδονία αλληλε
πέδρασε με πολλούς ακόμα μικρότερους ή γεωγραφικά
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απομακρυσμένους κόμβους που παρήγαν σημαντικό έργο,
αλλά δεν είχαν τακτική άμεση επαφή μαζί της λόγω διαφο
ρετικού περιεχομένου ή γεωγραφικής απόστασης.
Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν το διαφυλετικό Συνεταιρι
στικό Αγρόκτημα Δέλτα. Ιδρύθηκε το 1936 από την Ένωση
Νοτίων Αγρομισθωτών, με στόχο να αποτελέσει αντιπαρά
δειγμα στο σχεδόν φεουδαρχικό καθεστώς αγρομισθώσεων
των πολιτειών Αρκάνσας και Μισισίπι, και παρότι η δουλειά
του ήταν αρκετά παρόμοια με της Μακεδονίας, αμφισβη
τείται εάν οι δύο συλλογικότητες είχαν ποτέ κάποια άξια λό
γου άμεση επικοινωνία. Διέθεταν όμως αμοιβαίους δεσμούς
επαφής ή συνεργασίας με άτομα και πρωτοβουλίες, π.χ. με
το Χαϊλάντερ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Μακεδονία, το Δέλτα
και όλοι οι κόμβοι του δικτύου, περισσότερο ή λιγότερο,
συνδέθηκαν αντικειμενικά μεταξύ τους.
Στους μοχλούς, η άσκηση δύναμης στη μία μεριά μπορεί
να ανυψώσει πολλαπλάσιο φορτίο στην άλλη. Έτσι και στο
κοινωνικό δίκτυο, η μικρή δράση μιας συλλογικότητας δύ
ναται να παραγάγει πολλαπλάσια συνεισφορά ως αποτέλε
σμα. Η ακόμα σημαντικότερη όμως συνεισφορά της Μακε
δονίας στην κοινωνική αλλαγή στον Νότο υπήρξε ο ρόλος
της στην προώθηση του συνεργατισμού, μέσω της σύνδεσής
της με τη Νοτιοανατολική Συνεργατική Ένωση. Την
ιδιαίτερη αυτή σχέση θα εξετάσουμε στα κεφάλαια που
απομένουν.

