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1. Ε. Λούβη-∆. Χ. Ξιφαράς, Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Γ΄ Γυµνασίου,  
ΟΕ∆Β, Αθήνα, 2009. Κεφάλαιο 6.30: Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αµέσως µετά τους 

Βαλκανικούς  Πολέµους 
2. Ι. Κολιόπουλος, Κ. Σβολόπουλος, Ε. Χατζηβασιλείου, Θ. Νηµάς, Χ. Σχολινάκη-

Χιλιώτη, Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου (από το 1815 έως σήµερα), ΟΕ∆Β, 
Αθήνα, 2007 (Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου και ∆' Τάξη Εσπερινού Λυκείου). Κεφάλαιο Β.4.: Εθνικά 
κινήµατα στη Νοτιανατολική Ευρώπη 

 
 
Η Μακεδονία από τα µέσα του 19ου αιώνα βρέθηκε στο σηµείο σύγκλισης 

αντιµαχόµενων εθνικών προγραµµάτων, του ελληνικού, του βουλγαρικού, του σερβικού, του 
αλβανικού, του ρουµανικού. Αυτό συνέβη, διότι ο γεωγραφικός της προσδιορισµός ήταν 
αβέβαιος (Κωφός, 1977:378), η εθνολογική της σύνθεση ασαφής και η ιστορική της κληρονοµιά 
ήταν ανοικτή σε αλληλοσυγκρουόµενες ερµηνείες (Κωφός, 2003:200). 

Σε γενικές γραµµές οι χριστιανικοί πληθυσµοί της Μακεδονίας µετά τα µέσα του 19ου 
αιώνα διαιρούνται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες ανάλογα µε τη γλωσσική τους διαστρωµάτωση: 
στη βόρεια ζώνη, στα σύνορα µε τη Σερβία και τη Βουλγαρική Ηγεµονία κατοικούσαν 
σλαβόφωνοι, ως επί το πλείστον, πληθυσµοί, που µετά τα µέσα του 19ου αι. ταυτίστηκαν µε την 
βουλγαρική ή τη σερβική εθνική κίνηση. Η µεσαία  ζώνη, από το ύψος της γραµµής που 
ξεκινάει βόρεια των νοµών ∆ράµας -Σερρών – Κιλκίς – Γιαννιτσών – Έδεσσας -Καστοριάς ως 
τους καζάδες Νευροκοπίου – Μελενίκου – Στρώµνιτσας και Μοναστηρίου, κατοικείται από 
πληθυσµούς σλαβόφωνους, ελληνόφωνους, βλαχόφωνους και αλβανόφωνους. Η νότια ζώνη 
καταλαµβάνει την νότια Μακεδονία, όπου κατοικούσαν ελληνόφωνοι πληθυσµοί ταυτισµένοι 
από τα µέσα του 19ου αιώνα µε την ελληνική εθνική συνείδηση (Βακαλόπουλος, 1993:17-18. 
Κωφός, 1977:379-389 και 2003:207-208. Νικολαΐδης, 1927. Χρυσόστοµος Καλαφάτης, 
Μητροπολίτης ∆ράµας, 1960). Και είναι η µεσαία αυτή ζώνη που διεκδικήθηκε µε πείσµα από 
το ελληνικό και βουλγαρικό στοιχείο και αποτέλεσε την απαρχή του Μακεδονικού Ζητήµατος1.  

Στο Μακεδονικό, ωστόσο, Ζήτηµα διαπλέκεται άµεσα και η Θράκη, καθώς αποτελεί 
διεκδικούµενη ζώνη του βουλγαρικού και ελληνικού κράτους. Στα 1878 ο ελληνικός πληθυσµός 
υπερέχει σε ολόκληρο το βιλαέτι Κων/πόλεως (στον οποίο απαντώνται ελάχιστοι Βούλγαροι) 
και στα σαντζάκια Αδριανουπόλεως, Ραιδεστού και Καλλιπόλεως. Στα σαντζάκια Σιλίµνου και 
Φιλιππουπόλεως ο βουλγαρικός πληθυσµός υπερέχει αριθµητικά από τον ελληνικό (στο 
σαντζάκι Φιλιππουπόλεως και του µουσουλµανικού) (Μαµώνη, 1977:369-372).  

Κατά το Βακαλόπουλο οι σλαβόφωνοι πληθυσµοί προέκυψαν από την ειρηνική κάθοδο 
και τον εποικισµό των Σλάβων, κυρίως των Βουλγάρων, ως τους Βαλκανικούς Πολέµους 
(Βακαλόπουλος, 2003:18-22)2. Κατά τον ίδιο, συµπαγείς βουλγαρικές µάζες, κυρίως κτίστες, 
εργάτες και θεριστές, συνέρρεαν στις περιοχές αυτές, για να δουλέψουν στα τουρκικά, εβραϊκά 

                                                 
1� Τα βόρεια τµήµατα των Νοµών Σερρών και ∆ράµας, µε τις επαρχίες που βρίσκονται κατά µήκος της σηµερινής 
συνοριακής γραµµής Ελλάδας - Βουλγαρίας υπάγονται στη µεσαία γεωγραφική ζώνη, ενώ τα νότια τµήµατα των 
αντίστοιχων Νοµών και ο Νοµός Καβάλας υπάγονται στη νότια ζώνη.  
2 � Ο Καργάκος, Από το Μακεδονικό Ζήτηµα στην εµπλοκή των Σκοπίων, σ. 96  παραπέµπει στην άποψη του Χ. 
Χριστοβασίλη, ότι οι χριστιανικοί κάτοικοι της Μακεδονίας χρησιµοποίησαν το ελληνοσλαβικό ιδίωµα για να 
προφυλάξουν τα παιδιά τους από το παιδοµάζωµα, επειδή οι Τούρκοι προτιµούσαν τα Ελληνόπουλα.  
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και ελληνικά τσιφλίκια Οι αλλεπάλληλες επιµειξίες αιώνων οδήγησαν στη διαµόρφωση των 
σλαβόφωνων χριστιανικών πληθυσµών, που προκειµένου για τη µεσαία και νότια γεωγραφική 
ζώνη, δέχθηκαν µόνο τη γλωσσική επίδραση. Η ύπαρξη των βλαχόφωνων ελληνικών 
πληθυσµών κατά το Βακαλόπουλο οφείλεται στη µακραίωνη παρουσία Ρωµαίων εποίκων από 
την περίοδο της ρωµαϊκής διοίκησης. 

Στη βουλγαρική βιβλιογραφία τα πράγµατα εµφανίζονται διαφορετικά.. ∆εν υπάρχουν 
σλαβόφωνοι ελληνικοί πληθυσµοί αλλά βίαια ή µη βίαια εξελληνισµένοι Βούλγαροι (Даскалов, 
1992: 20 και  2007:21). Κατά τον Атанасов ένα µεγάλο µέρος των νέων της αστικής τάξης 
εξελληνίστηκαν κατά τη φοίτησή τους στα ελληνικά σχολεία, εξαιτίας της ελληνικής 
αφοµοιωτικής-προπαγανδιστικής πολιτικής ενάντια στην πνευµατική-ιστορική κληρονοµιά των 
Βουλγάρων, όσο και των άλλων µη ελληνικών εθνικών οµάδων (Атанасов:2006). Συγκεκριµένα  
αναφέρει πως στις αρχές του 19ου αιώνα ανάµεσα στην ελληνική αστική τάξη και τον κλήρο 
γεννιέται και εξελίσσεται η «Μεγάλη Ιδέα», η αποκατάσταση δηλαδή του αρχαίου µεγαλείου 
του ελληνικού έθνους και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κοινή θέση, εξάλλου, των 
Βούλγαρων ιστορικών και παιδαγωγών αποτελεί ότι την αφοµοιωτική πολιτική των ελληνικών 
σχολείων ενεργά υποβοηθούσε ο φαναριώτικος κλήρος και το Πατριαρχείο, καθώς από τα τέλη 
του 18ου αιώνα ενστερνίστηκε τον ελληνικό µεγαλοϊδεατισµό. Συνεχίζοντας  ο Атанасов 
παραθέτει επιστολή του Βούλγαρου διαφωτιστή Ιβάν Σελιµίνσκι ο οποίος φοίτησε σε ελληνικό 
σχολείο: «το πρώτο µάθηµα που παίρνουν οι Βούλγαροι στα ελληνικά σχολεία είναι να 
αλλάξουν το όνοµά τους σε ένα εύηχο ελληνικό, το δεύτερο µάθηµα είναι να περιφρονούν τη 
µητρικής τους γλώσσα, το τρίτο να περιφρονούν τους γονείς και να ντρέπονται για την 
καταγωγή τους….» (Атанасов, 2007:155).  

Ωστόσο η επικρατέστερη άποψη στη βουλγαρική βιβλιογραφία είναι ότι η ίδια η 
βουλγαρική αστική τάξη επιδίωκε τον εξελληνισµό της, διότι µόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο 
µπορούσε να επιβληθεί κοινωνικά και οικονοµικά στα Βαλκάνια. Ο Κόλεφ συµφωνώντας σε 
γενικές γραµµές µε την άποψη αυτή δίνει και έναν επιπλέον λόγο: στις αρχές του 19ου αιώνα οι 
Βούλγαροι άρχισαν συνειδητά να «ελληνίζουν», διότι ήλπιζαν πώς µια ελληνική επανάσταση θα 
οδηγούσε και στη δική τους απελευθέρωση (Колеф, 2002).  

Από το 1870 κι έπειτα οι µορφωτικές και προσηλυτιστικές πρωτοβουλίες της 
βουλγαρικής κυβέρνησης, της Εξαρχίας και των διαφόρων συνεργαζοµένων 
βουλγαροµακεδονικών συλλόγων είχαν ως αποτέλεσµα τη διάσπαση των σλαβόφωνων σε δύο 
εθνικά στρατόπεδα, των βουλγαριζόντων Εξαρχικών και των Γραικοµάνων Πατριαρχικών. 
(Γούναρης, 1997 1) 

Εξάλλου οι βλαχόφωνοι της Μακεδονίας παρουσιάζονται σε όλες τις στατιστικές της 
Εξαρχίας ως χωριστή φυλετική-εθνική µειονότητα και οι Ποµάκοι της ∆υτικής Θράκης ως 
Βούλγαροι µουσουλµάνοι και πιο συγκεκριµένα ως Βούλγαροι που εξισλαµίστηκαν κάτω από 
τις τουρκικές πιέσεις. 

Με τη λήξη των Βαλκανικών πολέµων στο Συνέδριο του Βουκουρεστίου οι ελληνικές 
εδαφικές βλέψεις στη Μακεδονία (όχι όµως και στη Θράκη)  είχαν ικανοποιηθεί σχεδόν στο 
σύνολό τους. Οι  βουλγαρικές διεκδικήσεις (που ικανοποιήθηκαν κατά το ήµισυ στη Θράκη) στο 
σύνολο της Μακεδονίας υπέστησαν συντριπτικό πλήγµα εξαιτίας της ήττας του βουλγαρικού 
στρατού. Η σλαβική βόρεια ζώνη διχοτοµήθηκε µεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας, σε µια 
αναλογία τέσσερα προς ένα, δηλαδή αντιστρόφως ανάλογα προς την πραγµατική εθνολογική 
δύναµη των δύο πλευρών. Στη σύγχρονη βουλγαρική βιβλιογραφία γίνεται λόγος για την πρώτη 
βουλγαρική εθνική καταστροφή. (Κωφός, 2003: 221-222).   

Μετά τους Βαλκανικούς πολέµους το Ελληνικό Βασίλειο ασχολήθηκε συστηµατικά µε 
τη διοικητική και πολιτιστική ενσωµάτωση των «Νέων Χωρών». Κατά τη διαδικασία αυτή 
συχνά λάθη και παραλείψεις της κρατικής διοίκησης και των αποσπασµένων υπαλλήλων 
δυσχέραιναν τις προσπάθειες αφοµοίωσης  των περιοχών αυτών στον εθνικό κορµό. (Χασιώτης, 
2013. Mazower, 2006.  Γούναρης, 1997(1). Καρακασίδου, 2000) 
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Ενδεικτικά αναφέρει ο Χασιώτης (Χασιώτης, 2013): 
 
B. 3. Ξένες προπαγάνδες στην ελληνική Μακεδονία 
 
Η άσκηση γαλλικής ή ιταλικής προπαγάνδας εκφράστηκε περισσότερο ως µέσο επεκτάσεως 

των οικονοµικών και εµπορικών συµφερόντων των δύο κρατών και των κεφαλαίων που αυτά 
αντιπροσώπευαν και σπανίως προεκτάθηκε σε καθαρά πολιτικούς σχεδιασµούς.  

Οι ξένες προπαγάνδες στη Θεσσαλονίκη τον καιρό του πολέµου βρήκαν συχνά 
συµπαραστάτη το εβραϊκό στοιχείο της πόλεως και ιδιαίτερα την εµπορική του τάξη, που έβλεπε µε 
φόβο την Θεσσαλονίκη να χάνει την ενδοχώρα της και να µετατρέπεται από εµπορικό κέντρο της 
Βαλκανικής Χερσονήσου σε συνοριακή πόλη. Η φιλελεύθερη πολιτική του Βενιζέλου και κυρίως η 
δέσµευσή του για την παροχή ειδικών προνοµίων προς την κοινότητά τους διασκέδασε κάπως 
αυτές τις ανησυχίες. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία των Εβραίων παρέµεινε καχύποπτη απέναντι 
στην ελληνική διοίκηση, υποστηρίζοντας συχνά τις προβαλλόµενες από Σέρβους, Γάλλους και 
Ιταλούς θέσεις για τη διαµόρφωση ενός «διεθνούς καθεστώτος» στην πόλη.  

 
Γ. 1. α) Η ενσωµάτωση των «Νέων Χωρών» στο ελληνικό βασίλειο 
 
Τον ελληνικό στρατό στη Μακεδονία συνόδευσε ή ακολούθησε µεγάλος αριθµός 

διοικητικών, αστυνοµικών και δικαστικών υπαλλήλων, διπλωµατών, δικηγόρων και µηχανικών 
από την παλαιά Ελλάδα και την Κρήτη. Η παρουσία τους βοήθησε στη διοικητική ενσωµάτωση 
των «Νέων Χωρών» στο ελληνικό βασίλειο, ενίοτε όµως δηµιούργησε προβλήµατα και εντάσεις µε 
τους ντόπιους κατοίκους, που ένιωθαν ότι παραγκωνίζονταν. Εξάλλου, πολλοί Νοτιοελλαδίτες 
θεωρούσαν τον διορισµό τους στις «Νέες Χώρες» δυσµενή µετάθεση, µε αποτέλεσµα ο κρατικός 
µηχανισµός στην περιοχή να στελεχώνεται µε αµφιβόλου ποιότητος στελέχη. Στα 
αποµνηµονεύµατά του ο Γεώργιος Μόδης εκφράζει τη δυσφορία του για το χαµηλό επίπεδο 
διοικητικών υπαλλήλων από τη Νότια Ελλάδα, που τους θεωρούσε «ανορθόγραφους» και 
υποστήριζε ότι οι ίδιοι «φαντάστηκαν ότι κυριώτερη αποστολή στις «Νέες Χώρες» είχαν να 
πλουτίσουν…». Προβλήµατα παρουσιάστηκαν και µε την πολιτική του κρατικού µηχανισµού 
απέναντι στις αλλοεθνείς ή αλλόγλωσσες οµάδες της Μακεδονίας. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της 
περιοχής αποτελούσε για τους περισσότερους κρατικούς υπαλλήλους πρωτόγνωρο φαινόµενο, ενώ 
οι φόβοι για το φρόνηµα Μουσουλµάνων, Εβραίων και Σλαβοφώνων οδηγούσαν συχνά σε 
αυθαιρεσίες ή σε αδιαφορία για τα προβλήµατα των νέων πολιτών του κράτους, γεγονός που 
δυσχέραινε τις προσπάθειες αφοµοιώσεώς τους στον εθνικό κορµό. 

 
Εξάλλου στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου η Βουλγαρία προχωρά στην 

κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (6/8/1916 - 1/10/1918), όπως έπραξε και κατά το 2ο 
Βαλκανικό Πόλεµο. Με το τέλος, όµως, του πολέµου η Ελλάδα ανακτά την Ανατολική 
Μακεδονία και της παραχωρείται η ∆υτική Θράκη. Με την  αµοιβαία εθελούσια ανταλλαγή 
πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (Συνθήκη του Νεϊγύ 1919) και µε την αντίστοιχη 
«υποχρεωτική» µαζική ανταλλαγή  που συµφωνήθηκε µεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, στην 
ελληνική Μακεδονία η πλειοψηφία του ελληνικού  πληθυσµού είναι συντριπτική. Το 
«Βαλκανικό ζήτηµα» έχει προς το παρόν λήξει για την Ελλάδα – έστω και µε τρόπο τραγικό. 

Για τους Βούλγαρους έχει συντελεστεί η δεύτερη εθνική καταστροφή (Стателова, 
2006:9)3  Το ιδανικό της βουλγαρικής Αναγέννησης, η «εθνική ένωση», ακρωτηριάστηκε και µε 
την απώλεια της ∆υτικής Θράκης.   

Στην ελληνική Μακεδονία οι σχετικά λίγοι σλαβόφωνοι που είχαν παραµείνει  
αντιµετωπίστηκαν ως σλαβόφωνοι Έλληνες και δεν αντιστάθηκαν στην ενσωµάτωσή τους στην 

                                                 
3 � Βλέπε στο ίδιο και Грънчьроф, σ. 347· στη σηµείωση 1 της σ. 395 ο Грънчьроф παραπέµπει σε πλήθος 
ιστορικών που περιγράφουν τις εκδηλώσεις πένθους του βουλγαρικού λαού µετά τη Συνθήκη του Νεϊγύ. 
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ελληνική κοινωνία (Κωφός, 2003:222). Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύµβασης 
ανταλλαγής, στην Ελλάδα παραµένουν γύρω στο 1930 περίπου 160.000 σλαβόφωνοι και όλοι 
διαβιούν στη Μακεδονία. Από αυτούς οι 24.252 παρέµεναν στην Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή 
το 15% του συνολικού αριθµού των σλαβόφωνων (Μιχαηλίδης, 2003: 23-42).  

Μετά την ανάκληση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ η επίσηµη 
ελληνική θέση ήταν ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε βουλγαρική µειονότητα, αλλά µόνο 
σλαβόφωνη γλωσσική µειονότητα µε ελληνική εθνική συνείδηση (Τούντα – Φεργάδη, 
1994:165-167). Αλλά ακόµη κι έτσι το ελληνικό κράτος δεν παραχώρησε στους σλαβόφωνους 
δικαιώµατα γλωσσικής µειονότητας. Αντίθετα εφαρµόστηκε  συστηµατική πολιτική 
αφοµοίωσης του σλαβόφωνου στοιχείου (Βούρη, 2005: 245-246. Καρακασίδου, 2000:282-356. 
∆ιβάνη, 1999: 74-81). Τα παιδιά των σλαβόφωνων υποχρεωτικά εντάχτηκαν στο επίσηµο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο αντιµετώπισε ως ελλειµµατικό το πολιτισµικό και 
γλωσσικό τους κεφάλαιο4. Κατά τα χρόνια µάλιστα της µεταξικής δικτατορίας το σλαβόφωνο 
στοιχείο, όπως και όλες οι υπόλοιπες µη ελληνόφωνες πληθυσµιακές οµάδες, δέχτηκε τεράστιες 
πιέσεις (Κωστόπουλος, 2002: 162-180. ∆ιβάνη, 1999: 159-161, 344-348. Γούναρης, 1997 1: 
104). 

Αντιδρώντας στη στάση που κράτησε η Ελλάδα απέναντι στους σλαβόφωνους, όλες οι 
βουλγαρικές κυβερνήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου, βοµβαρδίζουν µε 
υποµνήµατα την Κοινωνία των Εθνών ανακινώντας θέµα µειονοτήτων και κυρίως το ζήτηµα 
σχολικής και θρησκευτικής προστασίας για τη σλαβόφωνη µειονότητα της Ελλάδας, που 
προβλεπόταν από τις συνθήκες (Συνθήκη Ειρήνης του Νεϊγύ και Σύµβαση των Σεβρών της 10ης 
Αυγούστου 1920). Πίσω από τις ενέργειες αυτές της Βουλγαρίας κρύβεται η επιδίωξη για 
διέξοδο στο Αιγαίο και για αναθεώρηση των Συνθηκών του 1919 (Τούντα-Φεργάδη, 1986: 33-
39, 1994: 156-157. ∆ιβάνη, 1999: 58-62 και 298-348). Ταυτόχρονα µε τον τρόπο αυτό η 
Βουλγαρία καλύπτει την πολιτική εκκαθάρισης και επιθετικής αφοµοίωσης που εφαρµόζει εις 
βάρος της ολιγάριθµης πλέον ελληνικής µειονότητας που απέµεινε στο έδαφός της, µετά το 
σφοδρό κύµα διώξεων του 1906 και τους εκτοπισµούς κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού και 
του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (∆ιβάνη, 1999:353-354).  

Σε όλη τη διάρκεια του ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισµού για τη Μακεδονία ο 
µηχανισµός της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους βασικότερους ιδεολογικούς 
µετασχηµατιστές εθνικών συνειδήσεων. Έλληνες ερευνητές, που ασχολήθηκαν µε την 
εκπαιδευτική αλλά και την ευρύτερη ιστορία στα πλαίσια του ελληνοβουλγαρικού 
ανταγωνισµού για τη Μακεδονία, έδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο και οι δύο αντιµαχόµενες 
πλευρές εκµεταλλεύτηκαν τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις κατά τη διαδικασία αφοµοίωσης 
των αλλόγλωσσων πληθυσµών και οικοδόµησης κράτους. Συγκεκριµένα επισηµάνθηκε ο ρόλος 
της αναθεωρηµένης σε εθνοκεντρική βάση εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών βασικής και µέσης 
εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών. Αναδείχθηκε ο ρόλος του ίδιου του νηπιαγωγείου µέσα στα 
πλαίσια της εθνοποιητικής λειτουργίας της εκπαίδευσης. Τονίστηκε ο ρόλος της Σχολικής 
Επιθεώρησης και της συστηµατικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, κυρίως µέσω των 
εκπαιδευτικών συνεδρίων, στη διάρκεια των οποίων εµπεδώνονται οι νέες παιδαγωγικές µέθοδοι 
και εκσυγχρονίζονται οι µέθοδοι διδασκαλίας. Ανιχνεύτηκε η ιδεολογική χρήση της διδακτέας 
ύλης για την αφοµοίωση των αλλόγλωσσων, παράλληλα µε την αύξηση των ωρών στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα για τα µαθήµατα της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Γυµναστικής και 
της Ωδικής, και πολλά άλλα (Βούρη, 1992 και 2005. Ηλιάδου-Τάχου, 2000 και 2006, Μπελιά, 
1995. κ.α.). 

 
 

 

                                                 
4  � Αναλυτικά για το µοντέλο της εκπαιδευτικής πολιτικής που επιβλήθηκε από το ελληνικό κράτος στους 
σλαβόφωνους της Μακεδονίας, βλ. Ηλιάδου – Τάχου, 2006. Επίσης ∆ιβάνη, 1999: 334 - 335 
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Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 
Χρήση αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Βουλγαρίας, 

Κεντρικό Κρατικό Ιστορικό Αρχείο, (ЦДИА), Σόφια 
 

1ο ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Σε όλες τις φάσεις του Μακεδονικού Ζητήµατος η διάδοση της εθνικής ιδεολογίας των 

αντιµαχόµενων βαλκανικών κρατών στους διεκδικούµενους πληθυσµούς της Μακεδονίας 
συντελέστηκε µέσω των σχολείων.  Η εκπαίδευση έπρεπε πλέον να εξυπηρετεί κυρίως, αν όχι 
αποκλειστικά, την εθνική σκοπιµότητα. 

Τον Απρίλιο του 1941 το Μακεδονικό Ζήτηµα µπαίνει στην τελευταία φάση του, µε την 
παραχώρηση από τη Γερµανία στη Βουλγαρία της Ανατολικής Μακεδονίας, της ∆υτικής 
Θράκης  και της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Στις 3 Μαΐου 1941 συστήθηκε η περιφέρεια του 
Αιγαίου ή Ξάνθης (Беломорие ή Ксантийска област), µε έδρα την Ξάνθη (Даскалов, 1992:79). 
Καθώς άµεσος στόχος των αρχών κατοχής είναι η πλήρης ενσωµάτωση των περιοχών αυτών 
στο βουλγαρικό κράτος, δόθηκε τεράστια σηµασία στον εκβουλγαρισµό τριών βασικών 
κοινωνικών και κρατικών θεσµών : Εκκλησία, εκπαίδευση και οικονοµία. Ταυτόχρονα 
οργανώνουν συστηµατικό εποικισµό της περιοχής µε Βούλγαρους από το εσωτερικό της χώρας 
αλλά και µια επιθετική πολιτική εκτοπισµού και φυσικής εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου 
(Κοτζαγεώργη-Ζυµάρη, 2002: 49-192, Πατρωνίδου, 2011:58-60).  

Η περιφερειακή σχολική επιθεώρηση Ξάνθης συστήθηκε την 1η Ιουνίου 1941 στα 
όρια της περιφέρειας Αιγαίου (Ф 177, оп. 7, а.е. 170, σ. 412), µε προϊστάµενο τον Γκιόργκι 
Ναλµπάντοφ. Η εκπαιδευτική περιφέρεια Ξάνθης αρχικά διαιρείται σε 6 εκπαιδευτικές επαρχίες: 
Αλεξανδρούπολης (την επόµενη χρονιά συγχωνεύτηκε µε την εκπαιδευτική επαρχία 
Κοµοτηνής), Κοµοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών (Ф 177, оп. 7, а.е. 170:410-
412). Τα βουλγαρικά σχολεία ανοίγουν το φθινόπωρο του 1941 στα σχολικά κτίρια της πρώην 
ελληνικής διοίκησης. 

 
 
 

Α. Αποδέκτης της βουλγαρικής εκπαίδευσης 
 
1. Απόσπασµα από την αναφορά του ∆ιοικητή της «περιφέρειας Αιγαίου» τον Ιούλιο του 

1941 (ЦДИА Ф 177, оп. 3, а.е. 2510, σσ. 82 – 83 ) 
 

«Το εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο το κράτος θα εφαρµόσει στη περιφέρεια Αιγαίου 
πρέπει πάνω από όλα να ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους, τους οποίους η κρατική πολιτική 
θα επιδιώξει να υλοποιήσει στην περιφέρεια αυτή. 

Απέναντι σε έναν  βουλγαρικό πληθυσµό που αποτελεί το 5%  στην περιφέρεια Αιγαίου και 
σε ένα 95% ξένου προς το κράτος αλλοεθνούς στοιχείου, το εκπαιδευτικό σύστηµα δε µπορεί να 
είναι το ίδιο µε τα υπόλοιπα τµήµατα της χώρας. Η ίδρυση βουλγαρικών σχολείων στον παρόντα 
χρόνο, κατά τον οποίο η πολιτεία βρίσκεται κάτω από τη διοίκηση ενός κατεξοχήν πολεµικού 
καθεστώτος, πρέπει να είναι περιορισµένη και µέχρι το βαθµό εκείνο που να ικανοποιεί τις 
ανάγκες πρωτίστως του βουλγαρικού πληθυσµού, ο οποίος αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην 
περιφέρεια. Η αύξηση του αριθµού των σχολείων και η διεύρυνση των στόχων της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στην περιφέρεια Αιγαίου πρέπει να βαδίζει  µε το τέµπο της αύξησης του βουλγαρικού 
πληθυσµού, η οποία θα προκύψει από τη µετοίκηση του βουλγαρικού στοιχείου από τα παλαιά 
σύνορα της χώρας. 
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Ο µεγάλος αριθµός των Ελλήνων νέων σχολικής ηλικίας, τον οποίο θα δώσει ένα σύνολο 
ελληνικού πληθυσµού 527 χιλιάδων ατόµων, θα κατορθώσει να εξαφανίσει κάθε είδους 
βουλγαρικό χαρακτήρα στα σχολεία αυτά. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι η ελληνική αυτή µαθητική 
νεολαία είναι καλά και γερά οργανωµένη. Αυτή τη στιγµή αποτελεί τον καλύτερο φορέα της ιδέας 
του ελληνικού κράτους και η άµεση  συγκέντρωσή της στα κτίρια των βουλγαρικών σχολείων στην 
ουσία θα φανεί σα µια, από τα πράγµατα, επανεγκαθίδρυση της ελληνικής οργάνωσης νεολαίας. 

Σχετικά µε το συνολικό πληθυσµό στη χώρα, οι Έλληνες και οι Τούρκοι στην περιφέρεια 
Αιγαίου είναι µειονότητες και πρέπει να τις συµπεριφερθούµε ως τέτοιες. Συνεπώς, το σχολικό 
σύστηµα, το οποίο θα πρέπει να εφαρµοστεί στον πληθυσµό αυτό, πρέπει να ιδωθεί µόνο ως ένα 
ζήτηµα, που αφορά κυρίως τη µειονοτική µας πολιτική. Να γιατί πρώτη µέριµνα της κρατικής 
εξουσίας πρέπει να είναι η ίδρυση σχολείων στη βάση  των αναγκών του βουλγαρικού στοιχείου, 
ενώ τα µειονοτικά σχολεία πρέπει για την ώρα να παραµείνουν δευτερεύον ζήτηµα, για  το οποίο 
δεν υπάρχει επιθυµία να επιλυθεί άµεσα. 

Οι εκπαιδευτικές αρχές πρέπει να δώσουν σύντοµα µια συγκεκριµένη λύση στο ζήτηµα της 
εκπαίδευσης των παιδιών των δηµόσιων και δηµοτικών υπαλλήλων στην περιφέρεια Αιγαίου. 

Στην πλειονότητα των κατοικηµένων περιοχών της περιφέρειας θα υπάρξουν από µία ή 
από µερικές οικογένειες των δηµόσιων και κυρίως των δηµοτικών υπαλλήλων, τα παιδιά των 
οποίων αναπόφευκτα θα περιπέσουν σε ένα ελληνικό ή τουρκικό περιβάλλον. Για τα παιδιά αυτά, 
για τα οποία στα χωριά δε θα υπάρχει δηµοτικό σχολείο ή αργότερα τα ανάλογα για την ηλικία 
τους σχολεία, πρέπει να εξευρεθεί ένας  τρόπος, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπαίδευσή τους. 

Η περιφέρεια Αιγαίου έχει πραγµατικά χάσει το βουλγαρικό της χαρακτήρα εξαιτίας της 
ελληνικής κυριαρχίας. Όταν µέσω του διοικητικού µας συστήµατος τα εδάφη αυτά πρόκειται εκ 
νέου να εκβουλγαριστούν, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, ώστε να µη θέσουµε κάτω από ξένη 
επίδραση τα παιδιά εκείνων, οι οποίοι κυριολεκτικά θα επωµιστούν αυτό το χρέος. 

Για τη γυµνασιακή εκπαίδευση των παιδιών των Βουλγάρων, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα 
κατοικήσουν στην περιφέρεια Αιγαίου, είναι πιο σώφρον να ιδρυθούν περιφερειακά γυµνάσια µε 
εστία. Η µετοίκηση και η οριστική τοποθέτηση των δηµόσιων και των δηµοτικών υπαλλήλων θα 
συναντήσει έκτακτες δυσχέρειες, εάν το ζήτηµα της εκπαίδευσης των παιδιών των Βουλγάρων δε 
βρει την αρµόζουσα λύση.»  

 
 
2. Απόσπασµα από την αναφορά του Μπ. Μπογκντάνοφ, επαρχιακού σχολικού 

επιθεωρητή  Σερρών (ЦДИА, Ф 177, оп. 7, а.е. 170, σ. 380) 
 
 «Τα παιδιά των Ελλήνων που υπόκειντο σε υποχρεωτική εκπαίδευση δεν έπρεπε να 

λαµβάνονται υπόψη. Οι λόγοι ήταν εθνικοί.  
∆ε θα υπήρχε αρκετός αριθµός εκπαιδευτικών, εάν γίνονταν δεκτά τα ελληνόπουλα. 

Σύµφωνα µε την απόφαση που λήφθηκε κατά τον τρόπο αυτό και σύµφωνα µε τις δοθείσες 
οδηγίες, έπρεπε να αναζητηθούν οι µαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βάσει αυτών να 
ετοιµαστεί ο πίνακας προσωπικού. Επειδή ήταν υπερβολικά νωρίς, αµέσως µετά την εγκαθίδρυση 
της βουλγαρικής εξουσίας και επειδή δε διασώθηκαν κανενός είδους µητρώα, ο εντοπισµός των 
Βούλγαρων µαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης προχωρούσε µε δυσκολίες. Ωστόσο, µε πολλές 
προσπάθειες, εν καιρώ ο κατά προσέγγιση αριθµός των µαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
διαπιστώθηκε.» 

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 
1. Σε ποιους µαθητές απευθύνεται κατά κύριο λόγο το σχολικό δίκτυο που οργανώνει το 

βουλγαρικό κράτος στην Ανατολική Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη το καλοκαίρι του 
1941; 

2. Με ποιο τρόπο επιδιώκεται η αύξηση του βουλγαρικού πληθυσµού στη περιοχή; 
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3.  Γιατί οι βουλγαρικές αρχές σε αυτή την πρώιµη φάση της εγκαθίδρυσης του σχολικού 
δικτύου αποκλείουν τους Έλληνες µαθητές; 

4. Η ύπαρξη γυµνασίου στην περιφέρεια Αιγαίου κρίνεται απαραίτητη από τις βουλγαρικές 
αρχές; 

 
 
 

Β. Τα πληθυσµιακά δεδοµένα και η εκπαιδευτική πολιτική 
 
1. Απόσπασµα από την αναφορά του περιφερειακού σχολικού επιθεωρητή Ξάνθης Γκ. 

Ναλµπάντοφ για την κατάσταση του σχολικού έργου στην περιφέρεια του «Μπελοµόριε» κατά 
τη σχολική χρονιά 1941 – 1942 (ЦДИА, Ф 177, оп. 7, а.е. 170, σ. 412-413) 

 
«Τα παιδιά που υπόκεινται σε υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν χωριστεί στις ακόλουθες 

κατηγορίες: βουλγαρόπουλα, παιδιά από µεικτούς γάµους, παιδιά Βούλγαρων – γραικοµάνων, 
παιδιά Ρώσων µεταναστών, ελληνόπουλα, τουρκόπουλα, αρµενόπουλα, Εβραίοι και άλλες 
εθνικότητες. Τα παιδιά των βουλγαροµωαµεθανών περιλήφθηκαν στην κατηγορία των 
βουλγαρόπουλων. 

………………………………………………………………………………… 
Η επιθεώρηση προέβλεψε και το Υπουργείο επικύρωσε την ίδρυση εθνικών βασικών 

σχολείων µόνο σε εκείνους τους οικισµούς, στους οποίους υπήρχε ο απαραίτητος αριθµός παιδιών 
βουλγαρικής καταγωγής, παιδιών µεικτών γάµων, αρµενόπουλων και παιδιών των Βούλγαρων – 
γκραικοµάνων, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική εκπαίδευση. Για τα παιδιά της τελευταίας 
κατηγορίας υπήρχε πρόβλεψη  να γίνονται δεκτά µετά από πλήρη έλεγχο από τους εκπαιδευτικούς 
της νοµιµοφροσύνης των γονιών τους. 

Τα ελληνόπουλα, τα τουρκόπουλα κ.τ.λ. έµειναν κατά το πρώτο διάστηµα έξω από το 
πλαίσιο των µεριµνών µας. 

………………………………………………………………………………………… 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς υπόκειντο σε υποχρεωτική εκπαίδευση 11.429 παιδιά 

βουλγαρικής καταγωγής και παιδιά µεικτών γάµων, 424 αρµενόπουλα, 102 τσιγγανόπουλα και 84 
από άλλες εθνικότητες. Σχεδόν όλα - µε εξαίρεση  έναν µεγάλο αριθµό από αρµενόπουλα – 
φοίτησαν στα εθνικά σχολεία. Τα αρµενόπουλα φοίτησαν στα ιδιωτικά αρµενικά σχολεία που 
ιδρύθηκαν.» 

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 
1. Σε ποιες εθνολογικές κατηγορίες κατατάσσουν οι βουλγαρικές εκπαιδευτικές αρχές τους 
µαθητές που κατοικούν στην «περιφέρεια Αιγαίου»; 

2. Ποιες εθνολογικές κατηγορίες µαθητών έγιναν δεκτές στο βουλγαρικό σχολείο το Σεπτέµβριο 
του 1941; 

3. Ποια πληθυσµιακή οµάδα είναι οι «βουλγαροµωαµεθανοί»; 
4. Τι σηµαίνει «γραικοµάνος»; 
 

εναλλακτικά και αυτές 
5. Ποιες κατηγορίες παιδιών υπόκεινται σε υποχρεωτική εκπαίδευση; 
6. Σε ποιους οικισµούς ιδρύθηκαν εθνικά βασικά σχολεία; 
7. Ποιοι εξαιρέθηκαν κατά το πρώτο διάστηµα από την υποχρεωτική εκπαίδευση; 
8. Ποιους εθνικούς στόχους των Βουλγάρων εξυπηρετούσε η εξαίρεση των ελληνόπουλων και 
των τουρκόπουλων; 

9. Γιατί µόνο τα αρµενόπουλα φοίτησαν σε αρµενικά ιδιωτικά σχολεία; 
10. Ποιοι συµπεριλήφθηκαν στην κατηγορία των βουλγαρόπουλων και γιατί;  
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Η επίσηµη βουλγαρική θέση είναι ότι το σλαβόφωνο στοιχείο της Μακεδονίας είναι 

συλλήβδην Βούλγαροι. «Γραικοµάνοι» αποκαλούνται οι τέως πατριαρχικοί σλαβόφωνοι, που 
ταυτίστηκαν µε την ελληνική εθνική συνείδηση. Για τη βουλγαρική πλευρά πρόκειται για 
Βούλγαρους εξελληνισµένους. Παράλληλα το ελληνικό κράτος κατά το Μεσοπόλεµο εντάσσει 
συστηµατικά στο ελληνικό εθνικό στρατόπεδο όλους τους τέως πατριαρχικούς σλαβόφωνους, 
φανατικούς ελληνίζοντες και µη. Αντίθετα, «βουλγαρίζοντες», κυρίως όµως «Βούλγαροι», 
αποκαλούνται, συνήθως κι από τις δυο πλευρές, οι εξαρχικοί σλαβόφωνοι, οι οποίοι µάλιστα σε 
ορισµένες περιπτώσεις φάνηκε να προσβλέπουν στη βουλγαρική διοίκηση.   

Η απόρρητη στατιστική του πληθυσµού της ελληνικής Μακεδονίας που διενήργησε η 
Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας, λίγο πριν ολοκληρωθεί η µετανάστευση των πληθυσµών µεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας, αναφέρει για την Ανατολική Μακεδονία το σύνολο των 24.252 
σλαβόφωνων, εκ των οποίων οι 16.519 (68%) χαρακτηρίζονται «τέως πατριαρχικοί» και οι 
7.733 (32%) «τέως εξαρχικοί». (Μιχαηλίδης, 2003: 23-42, 236--242).   

 
 
 
 
 
Γ. 

1. Απόσπασµα από την αναφορά του Μπ. Μπογκντάνοφ, επαρχιακού σχολικού 
επιθεωρητή  Σερρών (ЦДИА, Ф 177, оп. 7, а.е. 170, σ. 378-378 πλάτη) 

 
«Στα χωριά αρχικά η ελληνική γλώσσα υπερίσχυε της βουλγαρικής, όµως τώρα (ενν. 

καλοκαίρι 1942) η βουλγαρική εξαπλώνεται ήδη ελεύθερα. Η γλώσσα έχει διατηρηθεί περισσότερο 
από την εθνικότητα. Μέχρι σε ένα µεγάλο βαθµό, ο πληθυσµός της επαρχίας δικαιοδοσίας µου 
διάκειται µε αδιαφορία προς την εθνικότητά του. Ένα είδος άµορφης µάζας, η οποία είναι δυνατό 
να ζυµωθεί και να πλαστεί στη µορφή εκείνη που επιθυµεί αυτός που τη ζυµώνει. Η διαπίστωση 
αυτή επιτρέπει να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι µέσω µιας συστηµατικής άσκησης και 
καλλιέργειας του βουλγαρικού εθνικού αισθήµατος – οι βάσεις γι’ αυτό υπάρχουν: γλώσσα, 
καταγωγή, µετονοµασία των οικισµών, ποταµών, τοποθεσιών, συγγενείς οι οποίοι βρίσκονται στο 
εσωτερικό της χώρας – και µέσω των σχολείων, ο πληθυσµός αυτός θα µεταστραφεί στην αρχική 
του καταγωγή, η οποία αναµφίβολα είναι η βουλγαρική.» 

 
2.  Απόσπασµα από την αναφορά του Ναλµπάντοφ (ЦДИА, Ф 177, оп. 7, а.е. 170, σ. 

411) 
«∆εν ήταν, όµως, αυτή η στάση των Ελλήνων απέναντι στη βουλγαρική µειονότητα. Και η 

πιο µικρή βουλγαρική εκδήλωση γινόταν αντικείµενο σκληρής δίωξης και αυστηρών ποινών. Μια 
ειπωµένη βουλγαρική λέξη έπρεπε να εξαγοραστεί µε ολόκληρη σειρά από µαρτύρια και 
βασανισµούς. 

Για το λόγο αυτό και τα πλήγµατα που η ελληνική κυριαρχία έχει επιφέρει στο πνεύµα του 
βουλγαρικού πληθυσµού που έµεινε φρουρός στην «περιφέρεια Αιγαίου» είναι πάρα πολύ µεγάλα. 
Ιδιαίτερα αισθητά είναι αυτά στον τοµέα της γλώσσας. 

Βρήκαµε σχεδόν όλους τους νέους κάτω των 20 – 25 χρόνων µε συντελεσµένη απώλεια της 
µητρικής τους γλώσσας και µε πολύ αµφιταλαντευόµενα βουλγαρικά αισθήµατα και συνείδηση. 
Αυτό ισχύει κυρίως στις πόλεις. Με πόσο µεγάλες δυσκολίες έπρεπε οι πρώτοι εκπαιδευτικοί 
παράγοντες να αναζητήσουν στις πόλεις τις βουλγαρικές οικογένειες, τους Βούλγαρους νέους και 
νέες, οι οποίοι – οφθαλµοφανώς – φοβόντουσαν να αποκαλυφθούν και να οµολογήσουν τη 
βουλγαρική εθνική καταγωγή τους.» 
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Ενδεικτικές ερωτήσεις: 
 

1. 1. Οι ανώτεροι υπάλληλοι του βουλγαρικού Υπουργείου Παιδείας, όπως ο Ναλµπάντοφ ή ο 
Μπογκντάνοφ, εκπαιδεύτηκαν και διαπαιδαγωγήθηκαν κατά τα νεανικά τους χρόνια µε την 
αλυτρωτική ιδεολογία ότι η Μακεδονία κατοικείται από συµπαγές βουλγαρικό στοιχείο, τους 
«αλύτρωτους αδελφούς», οι οποίοι περιµένουν καρτερικά την απελευθέρωσή τους. Τελικά 
εντόπισαν στην «περιφέρεια Αιγαίου» τους «αλύτρωτους αδελφούς»;   

2. 2. Ποια σκοπιµότητα πιστεύετε ότι εξυπηρετεί ο βουλγαρικός εθνικός µύθος των «αλύτρωτων 
αδελφών;»  

3. 3. Ποιο είναι, κατά το Μπογκντάνοφ, το βασικότερο µέσο για τον εκβουλγαρισµό του 
σλαβόφωνου πληθυσµού; Ποιες είναι κατά τη γνώµη του οι προϋποθέσεις για την «καλλιέργεια 
του βουλγαρικού εθνικού αισθήµατος»;  

4. 4. Ποια νοµίζετε ότι είναι η σχέση  γλώσσας και εθνικής συνείδησης; 
 

εναλλακτικά και αυτές 
 
5. Πώς χαρακτηρίζεται ο πληθυσµός, ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει ο επιθεωρητής και µε 
ποιους τρόπους θα µπορούσαν τα πράγµατα (η υπάρχουσα κατάσταση) να οδηγηθούν στα 
επιθυµητά αποτελέσµατα; 

 
6. Προσπάθεια µε βίαιους τρόπους δεν αναφέρεται από τον Βούλγαρο επιθεωρητή. Σε ποια από 
τα µέσα που αναφέρει υποκρύπτεται πιθανόν βίαιος χαρακτήρας; 

 
7. Ο Ναλµπάντοφ διακρίνει τις πόλεις από την ύπαιθρο χώρα. Γιατί στοχεύει κυρίως στις πόλεις; 

 
8. Πώς αντιµετώπισε η ελληνική αρχή, σύµφωνα µε τον Βούλγαρο αξιωµατούχο, τον βουλγαρικό 

(βουλγαρόφωνο) πληθυσµό;  
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ ΤΟ 1941 

 
 

Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της Βουλγαρίας στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη κατά την τριετία 1941-1944 είναι η εθνική οµογενοποίηση και 
συνοχή του πληθυσµιακού σώµατος. Ειδικά στην εκπαιδευτική επαρχία ∆ράµας (και σε εκείνη 
των Σερρών) κατά τον οργανωτικό σχεδιασµό του σχολικού δικτύου το καλοκαίρι του 1941, οι 
εκπαιδευτικές αρχές επενδύουν κυρίως στην εθνική οµογενοποίηση του σλαβόφωνου στοιχείου.  

Η εκπαιδευτική επαρχία ∆ράµας, µε διοικητική αρχή την Επαρχιακή σχολική 
επιθεώρηση ∆ράµας, περιλάµβανε τη διοικητική επαρχία ∆ράµας, Νέας Ζίχνης και τα χωριά της 
πρώην επαρχίας Ζυρνόβου (Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου). Τα τελευταία, ενώ εντάχθηκαν 
διοικητικά στην επαρχία Νεβροκόπ (Άνω Νευροκόπι, σηµερινό Γκότσε Ντέλτσεφ) της 
περιφέρειας Πλόβντιφ (Φιλιππούπολης), παρέµειναν εκπαιδευτικά στην σχολική επαρχία 
∆ράµας. 

 
 

Α. Η οργάνωση του σχολικού δικτύου στο νοµό ∆ράµας 
 

1. Από την αναφορά του επαρχιακού σχολικού επιθεωρητή ∆ράµας, Κ. Ιλίεφ, για την κατάσταση του 
εκπαιδευτικού έργου στο νοµό ∆ράµας,  (ЦДИА, Ф 177, оп. 7, а.е. 170: 405) 

 
«Το Σεπτέµβριο του 1941 σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης άνοιξαν σε όλους τους 

οικισµούς της επαρχίας που εντοπίστηκε βουλγαρικός πληθυσµός.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

εγγράφηκε ο ακόλουθος αριθµός παιδιών ως µαθητές που υπόκεινται σε υποχρεωτική εκπαίδευση: 
Στην επαρχία ∆ράµας ………………………………1697 
Στην πόλη της ∆ράµας………………………………138 
Στη διοικητική επαρχία Νέας Ζίχνης………………  255 
Στην πόλη της Νέας Ζίχνης…………………………   21 
---------------------------------------------------------------------- 
                                                              Σύνολο   2111 µαθητές 
Στον αριθµό αυτό πρέπει να προσθέσουµε τους 959 µαθητές που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική εκπαίδευση και γράφτηκαν στα σχολεία των οικισµών της πρώην επαρχίας 
Ζυρνόβου, οι οποίοι ανήκουν τώρα στη διοικητική επαρχία Νευροκοπίου. Τα στοιχεία αυτά δεν τα 
περιέλαβα στο παραπάνω σύνολο, διότι η επεξεργασία τους έγινε από τη σχολική επιθεώρηση  
Νευροκοπίου». 

………………………………………………………………………………… 
Πέρα από τα παιδιά βουλγαρικής καταγωγής και τα παιδιά µεικτών γάµων, απαιτείται η 

απόφαση να γίνονται δεκτά και τα παιδιά των γραικοµάνων, οι οποίοι είναι παραπλανηµένοι 
πατριώτες αδέλφια µας.»   

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 
1. Ποιες διοικητικές επαρχίες περιέλαβε η εκπαιδευτική επαρχία ∆ράµας; 
2. Ποια είναι η πρώην επαρχία Ζυρνόβου και η διοικητική επαρχία Νευροκοπίου;  
3. Τι γνωρίζετε για τον εποικισµό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε βουλγαρικό 
πληθυσµό; 

4. Σύµφωνα µε τον επαρχιακό σχολικό επιθεωρητή ∆ράµας ποιες εθνολογικές  κατηγορίες 
µαθητών έγιναν δεκτές στα βουλγαρικά σχολεία του νοµού ∆ράµας το Σεπτέµβριο του 1941; 



το Μακεδονικό Ζήτημα και η εκπαιδευτική πολιτική των Βουλγάρων 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ν .  ∆ΡΑΜΑΣ  
sfdramas@gmail.com 

Νοέµβριος 2013 σ. 
13 

 

5. Τι γνωρίζετε για τον εποικισµό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε βουλγαρικό 
πληθυσµό; 

6. Ποιος χαρακτηρίζεται «Γραικοµάνος»;  
7. Πόσοι µαθητές  στο νοµό ∆ράµας γράφτηκαν στο σχολείο το Σεπτέµβριο του 1941; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Για την περιφέρεια που περιλαµβάνει η εκπαιδευτική επαρχία ∆ράµας, η απόρρητη 

στατιστική της Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας του 1925 αναγράφει τους παρακάτω αριθµούς 
σλαβόφωνων: περιοχή ∆ράµας - 5.207 τέως πατριαρχικοί, 780 τέως σχισµατικοί, 44 υπό 
µετανάστευση. Περιοχή Νευροκοπίου – 399 τέως πατριαρχικοί, 1.334 τέως σχισµατικοί, 1.282 
υπό µετανάστευση. Περιοχή Ζίχνας – 1.865 τέως πατριαρχικοί, 606 τέως σχισµατικοί, 0 υπό 
µετανάστευση (Μιχαηλίδης, 2003:237-239). Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία ο αριθµός των 
τέως σχισµατικών (εξαρχικών) που παρέµειναν στο νοµό ∆ράµας µετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών ανταλλαγής - αυτοί δηλαδή που οι βουλγαρικές εκπαιδευτικές αρχές αποκαλούν 
«Βούλγαρους» - ήταν πιθανότατα πολύ µικρός. Ωστόσο η διάκριση της απόρρητης στατιστικής 
σε «τέως πατριαρχικούς» και τέως «εξαρχικούς» σλαβόφωνους δε σηµαίνει απαραίτητα ότι οι 
πρώτοι είχαν ελληνική συνείδηση, ενώ οι άλλοι είχαν βουλγαρική. Σε όλους τους 
παραµεθόριους πληθυσµούς της γης, οι οποίοι βρέθηκαν για πάρα πολλά χρόνια στο στόχαστρο 
αντιµαχόµενων εθνικών προπαγανδών, η εθνική συνείδηση φάνηκε να µεταστρέφεται αρκετές 
φορές υπό το καθεστώς της βίας, της τροµοκρατίας ή των όπλων ή κάποιες φορές από 
καιροσκοπισµό.  [Μιχαηλίδης, 2003:236-242, Γούναρης, 1997(1):100 και 1997(2)] 

 
 

Β. Η εφαρµογή του βουλγαρικού εκπαιδευτικού σχεδιασµού στο νοµό ∆ράµας. 
 

 
1. Από την αναφορά του Ιλίεφ, (ЦДИА, Ф 177, оп. 7, а.е. 170: 406) 

 
«Πολλοί εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν σε χωριά δεν εµφανίστηκαν έγκαιρα. 

Αναγκαστικά ο εκπαιδευτικός που ερχόταν πρώτος εργαζόταν µε το σύνολο των παιδιών του 
οικισµού, που συχνά ξεπερνούσε τα 100 παιδιά. Πέραν τούτου, σε πολλές θέσεις τοποθετήθηκαν 
εκπαιδευτικοί που είχαν κληθεί να παρουσιαστούν στο στρατό ήδη από τα παλαιά σύνορα, ενώ 
κάποιοι άλλοι που στάλθηκαν εδώ, κατόρθωσαν να ακυρώσουν τη µετάθεση και να γυρίσουν 
πίσω». Αρχικά ο ενθουσιασµός για δουλειά ήταν µεγάλος και όσοι ήρθαν εργάστηκαν εντατικά. Τα 
µαθήµατα ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεµβρίου 1941, αλλά τελικά αναβλήθηκαν για τις 15 του ίδιου 
µήνα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονταν την ανάγκη για διευκρινήσεις και καθοδήγηση, λόγω των 
πολλών δυσκολιών που ορθώνονταν µπροστά τους. Για το λόγο αυτό η επιθεώρηση συγκάλεσε 
επαρχιακή συνδιάσκεψη των εκπαιδευτικών κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του 
1941, στην οποία πέρα από την συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη που καθόρισε το Υπουργείο, 
δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την κατάσταση που άµεσα αντιµετώπιζε ο 
εκπαιδευτικός στο σχολείο, σύµφωνα πάντα µε τις αποφάσεις που έλαβε κατά τον ίδιο µήνα το 
Περιφερειακό Συµβούλιο Επιθεωρητών. Μέχρι τη στιγµή της συνδιάσκεψης είχαν ήδη αναλάβει 
υπηρεσία στην επαρχία 60 εκπαιδευτικοί. Η συνδιάσκεψη εµψύχωσε ακόµη περισσότερο τον 
εκπαιδευτικό κόσµο, ο οποίος εκτέλεσε την εργασία του µε ενθουσιασµό και έµπνευση. Ωστόσο τα 
γεγονότα της ∆ράµας έκοψαν τον ενθουσιασµό του. Οι εκπαιδευτικοί εγκατέλειψαν το σχολείο και 
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τάχτηκαν σε άλλο µέτωπο. Με το όπλο στο χέρι για περισσότερες από 40 ηµέρες, αυτοί 
υπερασπίστηκαν την τιµή του κράτους και το κύρος της κρατικής εξουσίας. Κι εδώ ο εκπαιδευτικός 
κόσµος αποδείχτηκε τέτοιος, που πρέπει να είναι. Η συµπεριφορά του αυτή επαξίως εκτιµήθηκε 
από το Σεβαστό Υπουργείο, το οποίο απένειµε 3 χρηµατικά βραβεία.  

Η ουσιαστική σχολική δουλειά ξεκίνησε µετά τις 3 Νοεµβρίου. Τα παιδιά δε γνώριζαν 
βουλγαρικά. Για κανονικά µαθήµατα δε µπορούσε να γίνει ούτε λόγος. Με τον ταχύτερο και 
ευκολότερο τρόπο έπρεπε να διδαχτεί η προφορική και γλώσσα. Ταυτόχρονα προχωρούσε και η 
διδασκαλία του γραπτού λόγου. Μόνο µέσα σε ενάµιση µήνα οι εκπαιδευτικοί πέτυχαν σπουδαία 
αποτελέσµατα. Οι µακρόχρονες όµως διακοπές των Χριστουγέννων αποξένωσαν τους µαθητές από 
το σχολείο και τη σχολική εργασία. Το µισό από αυτό που είχαν πετύχει, χάθηκε. Έπρεπε λοιπόν εκ 
νέου να καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί τεράστιες προσπάθειες. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 
τα αποτελέσµατα υπήρξαν παραπάνω από ικανοποιητικά και για τους µαθητές και για τους 
δασκάλους και για τους γονείς».  

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 
1. Ποιοι εκπαιδευτικοί δίδαξαν στα βουλγαρικά σχολεία της «περιφέρειας Αιγαίου»; 
2. Η στελέχωση του σχολικού δικτύου µε εκπαιδευτικούς εξελίχθηκε οµαλά;  
3. Ποιες νοµίζετε πως µπορεί να ήταν οι δυσκολίες µε τις οποίες ήρθαν αντιµέτωποι οι 

Βούλγαροι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας; 
4. Τι γνωρίζετε τα γεγονότα της ∆ράµας το Σεπτέµβριο του 1941; 
5. Ποια στάση κράτησαν οι Βούλγαροι εκπαιδευτικοί κατά τα γεγονότα της ∆ράµας; 
6. Σε ποιον τοµέα επικεντρώθηκε η σχολική εργασία κατά τον πρώτο χρόνο της βουλγαρικής 

κατοχής;  
 
 
 
 

 
 

Γ. Το µοντέλο του εκπαιδευτικού 
 

5. (Όπ. σ. 405) 
«Η αποστολή που ανατέθηκε στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό κόσµο να στεγάσει κάτω από τη 

στέγη του βουλγαρικού σχολείου το βουλγαρόπαιδο που βρήκε εκεί και να ενώσει το βουλγαρικό 
πληθυσµό µε το µητρικό κράτος, όπως και να εξυψώσει το πνεύµα του, έχει επιτευχθεί.» 

 
6. (Όπ. σ. 407) 
«Και σήµερα σε όποιον οικισµό και να µπει κανείς, ακούει την όµορφη µελωδία του 

βουλγαρικού τραγουδιού και την πλούσια µουσική της µητρικής γλώσσας. Αυτό είναι το έργο του 
Βούλγαρου δασκάλου σε ένα διάστηµα µόνο µερικών µηνών. Είµαι πεπεισµένος ότι τα 
αποτελέσµατα κατά την επόµενη σχολική χρονιά θα είναι τέτοια, ώστε δε θα γίνεται αντιληπτή 
καµία διαφορά µεταξύ των σχολείων στα παλαιά σύνορα και αυτών της εκπαιδευτικής επαρχίας 
της αρµοδιότητάς µου.» 

 
7. (Όπ. σ. 408) 
«Αυτός λειτούργησε και ως κοινωνικός και πολιτιστικός παράγοντας. Ανεξάρτητα αν στον 

οικισµό υπηρετούσε µόνος ή µε άλλους συναδέλφους, ανέπτυσσε πάντα και παντού ισχυρή δράση. 
Με τη συνδροµή των µαθητών και των χωρικών διοργάνωσε πρωινά, απογευµατινά, λογοτεχνικές 
εκδηλώσεις, σεµινάρια, συγκεντρώσεις, χορωδίες, κ.α., µε ένα και µοναδικό σκοπό, όπως 
αναφέρει ο επιθεωρητής, να ωφελήσει το µέχρι πρότινος σκλαβωµένο αδελφό. Όπως ανέφερα και 
αλλού, ήδη σήµερα δεν υπάρχει χωριό στην εκπαιδευτική επαρχία αρµοδιότητάς µου, που να 
υπηρετεί εκπαιδευτικός και να µην έχει ιδρυθεί αναγνωστήριο. 
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………………………………………………………………………………………………… 
Για το πνεύµα του ∆ασκάλου µας όµως, είναι δυνατό να ειπωθούν και µερικά πικρά λόγια. 

Αυτό που είναι χαρακτηριστικό για το πνεύµα του Βούλγαρου, παρατηρείται και στον εκπαιδευτικό. 
Γρήγορα ανάβει αλλά και γρήγορα σβήνει. Με θλίψη είµαι σε θέση να επισηµάνω το γεγονός ότι ο 
∆άσκαλός µας δε φάνηκε να προσαρµόστηκε στις συνθήκες που επικρατούν στα 
νεοαπελευθερωµένα εδάφη. ∆ε φάνηκε ανεκτικός στις κακουχίες. ∆υστυχώς λείπει η ετοιµότητα 
και για αυτοθυσία. Εµφανίζεται κι ένας χονδροειδής εγωισµός, που εκφράζεται µε τις λέξεις 
«υπάρχουν κι άλλοι». Για µένα, δε χωράνε οπισθοχωρήσεις. Θύµατα θα χρειαστεί να πέσουν και 
από τους εκπαιδευτικούς κύκλους. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι  είµαστε 
στρατιώτες και ότι πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για το χειρότερο.»  

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 
1. Ποια είναι η αποστολή του βούλγαρου εκπαιδευτικού, σύµφωνα µε το πρώτο παράθεµα; 
2. Ποιος ήταν ο επιδιωκόµενος στόχος του βούλγαρου εκπαιδευτικού και µε ποιες µεθόδους 

θα πετύχαινε; 
3. Ποιες δράσεις αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός µέσα και έξω από το σχολείο; Ποια 

σκοπιµότητα της βουλγαρικής εκπαιδευτικής πολιτικής εξυπηρετούν αυτές οι δράσεις; 
4. Πώς κρίνεται από τον συντάκτη της τέταρτης πηγής η διάθεση του βούλγαρου 

εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στα αιτήµατα του βουλγαρικού εκπαιδευτικού 
προγράµµατος; 

5. Μπορούµε να µιλάµε για εθνοποιητική λειτουργία της εκπαίδευσης και ποιος είναι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού σ’ αυτό το εθνοποιητικό  εκπαιδευτικό µοντέλο; 

 
εναλλακτικά και αυτές 

 
1. Ποια βασική αποστολή ανατέθηκε στο Βούλγαρο εκπαιδευτικό στην «περιφέρεια Αιγαίου»; 
2. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα της εργασίας του; 
3. Πέρα από τη σχολική δραστηριότητά του ο εκπαιδευτικός ανέπτυσσε και εξωσχολική-

κοινωνική δραστηριότητα; 
4. Συµφωνείτε µε την άποψη πως το µοντέλο του δασκάλου που διαγράφουν οι παραπάνω 

πηγές υπηρετεί, πάνω από όλους τους σκοπούς της εκπαίδευσης, την εθνική σκοπιµότητα; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

5. Λαµβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις φάσεις του Μακεδονικού Ζητήµατος τα αντιµαχόµενα 
κράτη στηρίχτηκαν στο θεσµό του σχολείου για την εξάπλωση της εθνικής ιδεολογίας τους 
στους διεκδικούµενους πληθυσµούς, να σχολιάσετε την εθνοποιητική διάσταση της 
εκπαίδευσης. 
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