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η τρίτη βουλγαρική κατοχή 1941-44 
 
«Η κατάληψη της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 Η βουλγαρική εισβολή στην ανατ. Μακεδονία και τη ∆. Θράκη αποφασίστηκε στις 18 
Απριλίου 1941. Η εισβολή άρχισε στις 20 Απριλίου 1941 και ήδη την εποµένη η 2η βουλγαρική 
Συνοριακή Ταξιαρχία κατέλαβε τη ∆ράµα (όπου και εγκαταστάθηκε το επιτελείο της). Το 
κατεχόµενο ελληνικό έδαφος […] περιλάµβανε τους νοµούς Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας και 
Ροδόπης και ένα µέρος του νοµού Έβρου. […] Η Βουλγαρία θεώρησε εξ αρχής την εγκατάστασή 
της στην περιοχή ως οριστική […] Κύριος και άµεσος στόχος της βουλγαρικής πολιτικής στην 
κατεχόµενη περιοχή ήταν η πλήρης ενσωµάτωσή της στο βουλγαρικό κράτος, διοικητικά, 
εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά, πληθυσµιακά, οικονοµικά».  
Ξ. Κοτζαγεώργη – Γ. Καζαµίας, «Η βουλγαρική κατοχή στο Ν. ∆ράµας (1941-1944) και οι 
συνέπειές της στον ελληνικό πληθυσµό», στο Η ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ, Β΄ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Β2,σσ. 733-35.   
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
• Είχαµε γερµανική κατοχή σε Ανατ. Μακεδονία και ∆. Θράκη; 
• Επρόκειτο για κατοχή ή βίαιη προσάρτηση; Γνωρίζετε τη διαφορά; 
• Τι σηµαίνει εκβουλγαρισµός (ή βουλγαροποίηση); Τι φαντάζεστε ότι έκαναν οι 

βουλγαρικές αρχές κατοχής για να εκβουλγαρίσουν την περιοχή; Σε ποιους τοµείς 
έδρασαν; Ποιες οµάδες πληθυσµού βρέθηκαν στο στόχαστρο; 

«βουλγαροποίηση» 
• µέτρα κατάργησης κάθε εθνικής και θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και σκληρότατα 
µέτρα εξόντωσης του ελληνισµού: 
• Κατάλυση του ελληνικού κράτους σε όλες του τις εκδηλώσεις (∆ιοίκηση, Εκκλησία, 
Παιδεία...). 
• Ανάληψη της δηµόσιας και ιδιωτικής οικονοµικής ζωής από βουλγαρικό κράτος και 
Βούλγαρους ιδιώτες (αναγκαστικός συνεταιρισµός, απαγόρευση άσκησης επαγγελµάτων...). 
• Αποδυνάµωση του ελληνικού στοιχείου µε την αποµάκρυνση των στηριγµάτων του, 
πνευµατικών, κοινωνικών, ηθικών, απελάσεις, στρατολόγηση και απαγωγή των ανδρών µακριά 
από τις εστίες τους (οµηρία, «τάγµατα εργασίας»). 
• «Βουλγαροποίηση» του ελληνικού στοιχείου, µε την υποχρέωση έκδοσης βουλγαρικής 
ταυτότητας, πίεση για δήλωση βουλγαρικής εθνικότητας, υποχρεωτική χρήση βουλγαρικής 
γλώσσας σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής  
•  Οικονοµική αφαίµαξη του ελληνικού στοιχείου µε την επιβαλλόµενη ανεργία, τη βαριά 
φορολογία, τον αναγκαστικό δανεισµό από το βουλγαρικό ∆ηµόσιο, τις αρπαγές 
• Τροµοκράτηση, βιαιοπραγίες, απαγορεύσεις, εξαθλίωση των λαϊκών τάξεων, κυρίως µε 
τους περιορισµούς στη διατροφή, το νερό, το φωτισµό. 
• ∆ηµογραφική αραίωση του τόπου, καθώς µε τις διάφορες πιέσεις προωθούνταν η εκούσια 
ή ακούσια µετανάστευση των Ελλήνων κατοίκων του. 
• Αλλοίωση της εθνολογικής σύνθεσης µε τον εποικισµό µε Βούλγαρους εθελοντές εποίκους. 

(Κατερίνα Tσέκου, Οι επιδιώξεις των Βούλγαρων στη Μακεδονία, Καθηµερινή 01-08-10) 
 

Ερωτήσεις 
• Γιατί θεωρείτε ότι οι Βούλγαροι επέδειξαν τέτοια σκληρότητα και πείσµα στον 
εκβουλγαρισµό της περιοχής; 
• Θεωρείτε ότι όλα αυτά δείχνουν τη βαρβαρότητα του συγκεκριµένου λαού ή ότι έτσι 
κάνουν όλοι οι κατακτητές; Πρέπει να διαχωρίσουµε το λαό από το κράτος; 
• Θεωρείτε ότι είναι σηµαντικό οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν τα γεγονότα αυτά; Πρέπει 
να καλλιεργείται η συλλογική µνήµη; 
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• (Να θυµόµαστε ή να ξεχνάµε;) Πρέπει η µνήµη των γεγονότων να επηρεάζει τη σχέση 
των σύγχρονων µε τη γείτονα χώρα;  
• (Και µια πιο προβοκατόρικη ερώτηση) Μας πειράζει όταν µας λένε «Βούλγαρους» οι 
Αθηναίοι; Γιατί; 
 
Οι ερωτήσεις προέκυψαν από τη µελέτη της εργασίας: Ξ. Κοτζαγεώργη (σε συνεργασία µε τον 
Τ. Χατζηαναστασίου), ««Φιλία; Ναι. Να συγχωρήσουµε; Ναι. Να ξεχάσουµε; Όχι». Προσωπική 
και συλλογική µνήµη από εµπειρίες της βουλγαρικής κατοχής στην Ανατ. Μακεδονία (1941-
1944)», στο Η ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ, Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Γ2, σσ. 
589-609.   

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 


