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Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το μεγαλύτερο τμήμα 

της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμε-

νων σερβικών «δυτικών επαρχιών», της Ανατολικής Μακεδονίας και 

της Θράκης είχε τεθεί υπό την κατοχή της Βουλγαρίας, συμμάχου του 

Άξονα. Για τη Βουλγαρία, οι εξελίξεις αυτές αποτέλεσαν ένα βήμα για 

την πλήρωση του εθνικού οράματος της «Μεγάλης Βουλγαρίας», το 

οποίο διέτρεχε την εξωτερική πολιτική της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Μεσοπολέμου. Στην ελληνική βιβλιογραφία, έμφαση έχει δοθεί 

στην κατοχή των ελληνικών επαρχιών. Στόχος του παρόντος άρθρου 

είναι η συμβολή στη σχετική βιβλιογραφία με την παρουσίαση των πα-

ράλληλων διεργασιών στις γιουγκοσλαβικές επαρχίες.  

Αν και την έναρξη της βουλγαρικής κατοχής στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία συνόδευσαν πανηγυρικές εκδηλώσεις στα Σκόπια και σε 

διάφορες άλλες πόλεις, όπως στη Στρώμνιτσα, με τη συμμετοχή των 

κατοίκων,1 η βουλγαρική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Φίλοφ δεν 

μπορούσε να επαναπαυθεί, καθώς δεν είχε εξασφαλίσει τη γερμανική 

δέσμευση για οριστική παραχώρηση –και κατ’ επέκταση ενσωμά-

τωση– των εδαφών αυτών στη Βουλγαρία. Στη σχετική συμφωνία γι-

νόταν λόγος για «προσωρινή παραχώρηση της διοίκησης» και εξέταση 

του εδαφικού status της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας για μετά τη λήξη 

του πολέμου. Ωστόσο, η βουλγαρική ηγεσία θεώρησε την «προσωρινή 

παραχώρηση» ως ευκαιρία για να δημιουργήσει τετελεσμένα. Έτσι, 

διαίρεσε τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία σε δύο διοικητικές περιφέ-

ρειες, την περιφέρεια Σκοπίων και την περιφέρεια Μοναστηρίου, τις 

οποίες άμεσα ένωσε διοικητικά με το βουλγαρικό κράτος ως συστατικό 

τμήμα του. Ταυτόχρονα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσαρμογής της 

δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στο βουλγαρικό πρότυπο ξεκίνησε να υ-

λοποιείται. Στόχος δεν ήταν άλλος από την εδραίωση μιας «Ενιαίας και 

Αδιαίρετης Βουλγαρίας (Целокупна България)».2 Η επιτυχία του εγ-

 
1 Βλ. ενδεικτικά τις εφημερίδες Македония, 15-4-1941 και New York Times, 19-4-1941.  
2 Για μια αναλυτική παρουσίαση των διεργασιών αυτών, βλ. Άννα Μπατζέλη, «Κα-

τοχή ή Απελευθέρωση; Όψεις της βουλγαρικής πολιτικής στη Γιουγκοσλαβική Μα-

κεδονία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1941-1944)» (διδ. 

διατρ., ΑΠΘ, 2019), 39-57.  
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χειρήματος θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μεταπο-

λεμικά και θα έδινε μια βουλγαρική λύση στο Μακεδονικό Ζήτημα.  

Στην προσπάθεια αυτή της εμπέδωσης της «Ενιαίας και Αδιαίρετης 

Βουλγαρίας» η εκπαίδευση διαδραμάτισε μείζονα ρόλο. Ο Φίλοφ, ό-

ντας ταυτόχρονα υπουργός Εθνικής Παιδείας, μπορούσε να αντιληφθεί 

τη σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενίσχυση των φιλοβουλ-

γαρικών αισθημάτων του πληθυσμού και στη διάχυση μιας κοινής 

βουλγαρικής ταυτότητας. Έτσι, με την έναρξη της κατοχής, τον Απρί-

λιο του 1941, θέτει τις βάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως προ-

κύπτει από σχετικές αναφορές στο προσωπικό του ημερολόγιο. Η γερ-

μανική εκπαιδευτική πολιτική και πολιτική νεολαίας αποτέλεσε πρό-

τυπο για το Φίλοφ, ο οποίος ήδη από το 1940 είχε προχωρήσει στην 

εγκαθίδρυση της βουλγαρικής εκδοχής της Hitlerjugend, της οργάνω-

σης Бранник (Μπράνικ). Η Μπράνικ είχε έντονη παρουσία στα σχο-

λεία της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της κατοχής, 

με τα μέλη της να συμμετέχουν σε επίσημες εκδηλώσεις και εορτα-

σμούς και σε κοινές κατασκηνώσεις με νέους από όλες τις περιοχές της 

«Ενιαίας και Αδιαίρετης Βουλγαρίας». Η Μπράνικ συνέβαλε σημα-

ντικά στην προσπάθεια βουλγαροποίησης της σχολικής ζωής και για το 

λόγο αυτό η κυβέρνηση διέθετε σημαντικά ποσά για τη λειτουργία της, 

ενώ υπήρχε έντονη πίεση στους νέους της εποχής να γίνουν μέλη της. 

Μάλιστα, μετά και από την συνένωση της Μπράνικ με το τμήμα 

νεολαίας του βουλγαρικού Ερυθρού Σταυρού, τα μέλη της υπολογίζο-

νταν σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες (στο σύνολο της «Ενιαίας και 

Αδιαίρετης Βουλγαρίας»).3  

 
3 Училищен преглед XL, no. 6 (1941): 738-739∙ Εφημερίδα България, 27-7-1942∙ 

Богдан Филов, Дневник (Ημερολόγιο) (София: Изд-во на Отечествения фронт, 

1986), 300-301∙ Ангел Цураков, Енциклопедия на правителствата, народните 

събрания и атентатите в България (Εγκυκλοπαίδεια των κυβερνήσεων, των εθνι-

κών συνελεύσεων και των πολιτικών δολοφονιών στην Βουλγαρία) (София: Изд. на 

„Труд“, 2008), 193-209∙ Никола Поппетров, Социално наляво, национализмът - 

напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки 

националистически формации (Κοινωνικά αριστερά, ο εθνικισμός–μπροστά. Προ-

γράμματα και αρχεία βουλγαρικών αυταρχικών εθνικιστικών σχηματισμών) (Изд. 

“утенберг,” 2009), 805-848. 
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Ωστόσο, η βεβαρυμένη βουλγαρική οικονομία είχε αντίκτυπο στη 

χρηματοδότηση της Μπράνικ4 και στην ικανοποίηση των ευρύτερων υ-

πέρογκων αναγκών της «Ενιαίας και Αδιαίρετης Βουλγαρίας», με απο-

τέλεσμα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας να καταφεύγει σε εναλλακτικές 

λύσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα αποτελούν οι πανεθνικές καμπάνιες συγκέντρωσης βουλγαρι-

κών βιβλίων, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών 

των σχολείων και των βιβλιοθηκών των κατεχόμενων περιοχών. Οι κα-

μπάνιες αυτές υποστηρίχθηκαν τόσο από κρατικούς φορείς, όσο και από 

συλλόγους.5 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδίδει το Υπουργείο Εθνι-

κής Παιδείας, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1941, περισσότερα από 

250.000 βιβλία είχαν διατεθεί στο σύνολο των υπό βουλγαρική κατοχή 

εδαφών. Το υπουργείο είχε επιπλέον προϋπολογίσει για το σκοπό αυτό 

το ποσό των 600.000 περίπου λεβ, ενώ η προσπάθεια συνεχίστηκε και 

κατά τα επόμενα έτη με δωρεές από εκπαιδευτικούς και οικονομι-

κούς/επιχειρηματικούς φορείς και την έκδοση βιβλίων με κρατικούς πό-

ρους.6 Είναι σημαντικό να επισημανθεί, τέλος, το γεγονός ότι η πρωτο-

βουλία συγκέντρωσης βουλγαρικών βιβλίων δεν προσανατολιζόταν α-

πλά στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και στον εφοδια-

σμό λαϊκών αναγνωστηρίων, με τη δημιουργία των οποίων ο Φίλοφ ήλ-

πιζε στη σπουδή της βουλγαρικής γλώσσας από τους ενήλικους κατοί-

κους των κατεχόμενων περιοχών. Μάλιστα, στις 26 Μαΐου 1941 θεμε-

λιώθηκε το πρώτο λαϊκό αναγνωστήριο στην πόλη των Σκοπίων. Βούλ-

γαροι εκπαιδευτικοί ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών.7  

Η παρουσία στελεχών της εκπαίδευσης στην ίδρυση και λειτουργία 

λαϊκών αναγνωστηρίων συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική πολι-

 
4 ЦДА (Κεντρικά Κρατικά Αρχεία της Βουλγαρίας,  στο εξής: ΚΚΑΒ), фонд (φάκ.) 

798К, опис (λίστα/σειρά, στο εξής: λ.) 2, а.е. (αρχειακή μονάδα, στο εξής: αρ.μ.) 12 

(Βέλες, 4 Ιουνίου και 23 Ιουνίου 1942). 
5 ДА–Пазарджик (Κρατικά Αρχεία Πάζαρτζικ, στο εξής ΚΑΠ), φάκ. 362К, λ. 1, αρ.μ. 

3 (Πάζαρτζικ, 12-22 Μαΐου 1941)∙ ΚΑΠ, φάκ. 403К, λ. 1, αρ.μ. 13 (Τσεπίνο, 17 Μαΐου 

1941)∙ Εφημερίδα Врачанско Слово, 4-8-1941∙ ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2303 

(Σκόπια, Νοέμβριος 1941 και 16 Δεκεμβρίου 1941). 
6 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1255 (Σόφια, 22 Αυγούστου-24 Σεπτεμβρίου 1941).  
7 Александър Гребенаров–Надя Манолова-Николова (επιμ.), Българското 

управление във Вардарска Македония (1941-1944): документален сборник [(Η 

βουλγαρική διοίκηση στη Μακεδονία του Βαρδάρη (1941-1944)] (София: Държавна 

агенция “Архиви,” 2011), 43-44. 
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τική. Ήδη ο ρόλος και η αποστολή των εκπαιδευτικών είχαν προσδιο-

ριστεί με σειρά εγκυκλίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Οι εκ-

παιδευτικοί στην «Ενιαία και Αδιαίρετη Βουλγαρία» είχαν αυξημένα 

καθήκοντα και καλούνταν να αναλάβουν τη διοργάνωση διαλέξεων, ο-

μιλιών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την πραγματο-

ποίηση απογευματινών μαθημάτων βουλγαρικής γλώσσας και πολιτι-

σμού και τη λειτουργία σχολών γονέων, προκειμένου να καταστεί δυ-

νατή η εξοικείωση των ενηλίκων με τη βουλγαρική γλώσσα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το ύφος των εν λόγω εγκυκλίων, στις οποίες 

οι καθηγητές καλούνταν, ως πνευματικοί ταγοί και θεματοφύλακες του 

βουλγαρικού πολιτισμού, να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση «των 

Βούλγαρων αδελφών τους».8 Πράγματι, αρκετοί καθηγητές ανταποκρί-

θηκαν στο κάλεσμα του υπουργείου και με την ανάληψη των καθηκό-

ντων τους επιδόθηκαν με ζήλο στο έργο αποκατάστασης της θέσης της 

βουλγαρικής γλώσσας στη σχολική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Οι 

προσπάθειες τους αυτές προβλήθηκαν στο στρατευμένο πολιτικά 

Τύπο.9 Ορισμένες εφημερίδες δεν περιορίστηκαν στην απλή προβολή 

των πρωτοβουλιών των δασκάλων, αλλά δημοσίευσαν σειρά εμπνευ-

σμένων άρθρων. Είναι ενδεικτικό πάνω σε αυτό το ακόλουθο απόσπα-

σμα άρθρου της εφημερίδας Нова България (Νέα Βουλγαρία): 

 

«Η πνευματική και ψυχική ανάταση του έθνους μας δεν θα ήταν 

δυνατό να πραγματωθεί δίχως το έργο και την συνδρομή του δα-

σκάλου. Για τον λόγο αυτό στις ιστορικές στιγμές που ζούμε σή-

μερα, έχουμε στρέψει και πάλι την προσοχή μας στον δάσκαλο. 

Ο δάσκαλος δεν είναι ο συνηθισμένος υπάλληλος, ο οποίος απλά 

πρέπει να φέρει εις πέρας την εργασία του. Αντιθέτως, ο δάσκα-

λος είναι ο πνευματικός ταγός ολόκληρου του έθνους. Το έργο 

του δασκάλου δεν περιορίζεται στα σχολικά κτήρια και στα κα-

θαρά υπηρεσιακά καθήκοντα. Ο δάσκαλος πρέπει με αυταπάρ-

νηση να αφιερώσει εαυτόν στην πολιτιστική και παιδευτική πρό-

οδο του λαού. Ο δάσκαλος πρέπει με συνέπεια και φιλοπατρία να 

 
8 Училищен преглед XL, no. 5 (1941): 591-602· Училищен преглед XL, no. 7 (1941): 

876· Училищен преглед XLΙ, no. 5-6 (1942): 724-725. 
9 Εφημερίδα Целокупна България, 21-10-1941, 10-11-1941, 13-11-1941. 
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αναλάβει την υψηλή ευθύνη που του αναλογεί και να υπηρετήσει 

το έθνος.»10 

  

Το απόσπασμα αυτό θυμίζει αρκετά ανάλογα κείμενα που έχουν γρα-

φτεί για τους Βούλγαρους «δασκάλους του γένους» ή της βουλγαρικής 

αναγέννησης, οι οποίοι με τη δράση τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

της εθνικής παιδείας. Ο παραλληλισμός αυτός θεωρούμε ότι θα ήταν 

αντιληπτός από το μέσο εκπαιδευτικό της εποχής. 

Ταυτόχρονα με τα ενθουσιώδη και εμπνευσμένα δημοσιεύματα, το 

υπουργείο είχε επιφορτιστεί με το έργο επαναλειτουργίας των σχο-

λείων στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, τα οποία είχαν αναστείλει τη 

λειτουργία τους με την επίθεση του Άξονα. Άμεσα, λοιπόν, προχώρησε 

στη διαίρεση της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας σε δύο Εκπαιδευτικές 

Περιφέρειες (Σκοπίων και Μοναστηρίου), και στη δημιουργία πεντα-

μελούς επιτροπής, αποτελούμενης από έμπειρα και υψηλόβαθμα στε-

λέχη του υπουργείου και της εκπαίδευσης, που ανέλαβαν την ευθύνη 

συντονισμού των απαραίτητων ενεργειών.11 Παράλληλα, το υπουργείο 

μερίμνησε για τη στελέχωση των σχολείων της γιουγκοσλαβικής Μα-

κεδονίας με νέους διευθυντές12 και τη σύσταση σχολικών επιτροπών.13 

Τον Ιούνιο 1941, οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών σε συνεργασία 

με τους δημάρχους, κλήθηκαν να προχωρήσουν στην καταγραφή της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων των κατεχόμενων εδα-

φών.14 Η απογραφή των κινητών και ακίνητων στοιχείων ήταν ιδιαί-

τερα σημαντική, καθώς βάσει των αναφορών των δημάρχων, το Υ-

πουργείο Παιδείας θα μπορούσε να προβεί σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις 

σχετικά με τις ανάγκες των νέων σχολείων σε αναλώσιμα και εκπαι-

δευτικά εργαλεία, όπως και να υπολογίσει τον απαιτούμενο αριθμό κα-

θηγητών και λοιπού επικουρικού προσωπικού, που θα έπρεπε να δια-

τεθεί για τη λειτουργία τους. Εύλογα, μαζί με την καταγραφή, τα εκ-

παιδευτικά μέσα της προηγούμενης διοίκησης (εποπτικό υλικό, σερ-

βικά και ελληνικά σχολικά εγχειρίδια) αφαιρέθηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, 

οι σχολικές επιτροπές προχώρησαν στην πρώτη απογραφή παιδιών σε 

 
10 Εφημερίδα Нова България, 10-10-1942. 
11 Училищен преглед XLΙ, no. 5-6 (194): 700. 
12 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2162 (Σόφια, 1941). 
13 Училищен преглед XL 6, no. (1941): 798. 
14 Ό.π., 777. 
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σχολική ηλικία.15 Έχει ενδιαφέρον ότι στις αντίστοιχες καταστάσεις, 

που συνέταξαν οι υπεύθυνοι υπάλληλοι, εκλείπουν αναφορές ή στοι-

χεία για μαθητές σερβικής καταγωγής. Στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια 

Μοναστηρίου λ.χ. τα παιδιά απογράφηκαν ως Βούλγαροι, Έλληνες, 

Αλβανοί, Τούρκοι ή Βλάχοι.16 Φαίνεται, λοιπόν, οι μαθητές σερβικής 

καταγωγής να εκλήφθηκαν εξαρχής ως Βούλγαροι, προκειμένου τα 

στατιστικά αυτά στοιχεία να χρησιμοποιούνταν κατόπιν στην ενίσχυση 

της επιχειρηματολογίας περί της «βουλγαρικότητας» της περιοχής.  

Ταυτόχρονα με την απογραφή του πληθυσμού και της σχολικής πε-

ριουσίας στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, το Υπουργείο Παιδείας ξε-

κίνησε τη διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων με το 

απαραίτητο διδακτικό, διοικητικό και λοιπό επικουρικό προσωπικό. Οι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας, οι οποίοι επιθυμούσαν να προ-

σφέρουν τις υπηρεσίες τους στις «νέες επαρχίες», μπορούσαν να κατα-

θέσουν σχετικό αίτημα είτε μέσω της αποστολής προσωπικής επιστο-

λής προς τον αρμόδιο υπουργό,17 είτε μέσω της γνωστοποίησης της 

διαθεσιμότητάς τους στο καθηγητικό συμβούλιο της περιφέρειας στην 

οποία υπηρετούσαν.18 Αν και υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός αιτή-

σεων για υπηρεσία στα σχολεία της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, αυ-

τός δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών. Σύμφωνα με τα στοι-

χεία που παραδίδει το βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα στε-

λέχωσης των σχολείων με το απαραίτητο προσωπικό αποτελούσε πρό-

βλημα για το σύνολο των σχολικών περιφερειών των βουλγαρικών και 

κατεχόμενων εδαφών. Το θέμα αυτό προέκυψε εν μέρει από τα απροσ-

δόκητα «κατοχικά βάρη». Η κυβέρνηση Φίλοφ, μην έχοντας τη δυνα-

τότητα να προβλέψει τις εξελίξεις, δεν είχε εκ των προτέρων μεριμνή-

σει να συμπεριλάβει στον προγραμματισμό της τις εκπαιδευτικές και 

λοιπές ανάγκες των κατεχόμενων περιοχών. Η αδυναμία εξεύρεσης του 

απαιτούμενου αριθμού διδασκόντων υπήρξε περισσότερο έντονη στα 

σχολεία των «δυτικών επαρχιών», λόγω του μικρού αριθμού Βούλγα-

ρων καθηγητών που εκδήλωναν ενδιαφέρον να αναλάβουν υπηρεσία 

σε αυτά. Ο διευθυντής του γυμνασίου της πόλης Βράνιε (η οποία ανήκε 

 
15 Училищен преглед XL, no. 6 (1941): 735-736.  
16 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2594 (Μοναστήρι, 1942).  
17 Ενδεικτικά, βλ. ΚΚΑΒ, αυτ., αρ.μ. 2108 (1941). 
18 ДА–Монтана (Κρατικά Αρχεία Μοντάνα,  στο εξής: ΚΑΜ), φάκ. 329К, λ. 1, αρ.μ. 

12 (Μπερκόφσκα, 10 Μαΐου 1942).  
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διοικητικά στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Σκοπίων και γεωγραφικά 

στις «δυτικές επαρχίες»), σε επιστολή του προς το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας, αποδίδει το γεγονός του περιορισμένου αριθμού αιτήσεων 

«στην πεποίθηση πολλών ότι η παρουσία της Βουλγαρίας στην περιοχή 

έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα», διότι «οι Γερμανοί σκοπεύουν να επιστρέ-

ψουν τα εδάφη αυτά στους Σέρβους». Για να προσελκύσουν, λοιπόν, 

καθηγητές της παλαιάς Βουλγαρίας να υπηρετήσουν στις «δυτικές ε-

παρχίες», ο συντάκτης της επιστολής προτείνει στο υπουργείο να προ-

βεί στη χορήγηση ειδικών προνομίων.19  

Το υπουργείο, λοιπόν, κατέφυγε σε μια σειρά μέτρων, προκειμένου 

να καλύψει τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών στο σύνολο των σχολείων 

και να διασφαλίσει, τοιουτοτρόπως, την ομαλή έναρξη των μαθημά-

των. Αρχικά, εκδίδει ειδική εγκύκλιο με την οποία καλεί τους σχολι-

κούς επιθεωρητές της Βουλγαρίας να προχωρήσουν στη σύνταξη λι-

στών με τα ονόματα και τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης των 

εκπαιδευτικών «υψηλών εθνικών φρονημάτων», τους οποίους έκριναν 

ως κατάλληλους για να αναλάβουν υπηρεσία στα απελευθερωθέντα ε-

δάφη. Στην ίδια εγκύκλιο, το υπουργείο κάλεσε τους κατά τόπους σχο-

λικούς επιθεωρητές να προχωρήσουν στην καταγραφή των συνταξιού-

χων εκπαιδευτικών που κρίνονταν ως ικανοί να αναλάβουν εκ νέου υ-

πηρεσία.20 Ας σημειωθεί ότι και τα επόμενα σχολικά έτη οι αρμόδιοι 

επαρχιακοί σχολικοί επιθεωρητές είχαν την ευθύνη σύνταξης και έ-

γκαιρης αποστολής καταστάσεων με τα ονόματα των εκπαιδευτικών 

που μπορούσαν να αναλάβουν υπηρεσία στα κατεχόμενα εδάφη, στο 

αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.21 Ειδική μέριμνα υπήρχε για τα 

ζευγάρια εκπαιδευτικών, καθώς το υπουργείο φρόντιζε να υπηρετούν 

στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια. Για το λόγο αυτό, οι επαρχιακοί 

σχολικοί επιθεωρητές συνέτασσαν χωριστές λίστες για τους καθηγητές 

που οι σύζυγοί τους ήταν επίσης εκπαιδευτικοί.22 Όπως προκύπτει από 

 
19 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2232 (Βράνιε, 26 Ιουλίου 1941). 
20 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 8, αρ.μ. 36 (Σόφια, 30 Απριλίου 1941). 
21 ДА–Стара Загора (Κρατικά Αρχεία Στάρα Ζαγκόρα,  στο εξής: ΚΑΣΖ), φάκ. 24К, 

λ. 1, αρ.μ. 214 (Μπορίσοφγκραντ, 25 Μαρτίου 1943 και Στάρα Ζαγκόρα, 30 Μαρτίου 

1943). 
22 ΚΑΣΖ, αυτ. (Νόβα Ζαγκόρα, 26 Μαρτίου 1943). 
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το πρωτογενές υλικό, όμως, παρ’ όλες τις προσπάθειες αυτές, το πρό-

βλημα των κενών διδακτικών θέσεων παρέμενε.23 

Στο ίδιο πλαίσιο της επάνδρωσης των εκπαιδευτικών μονάδων με το 

απαραίτητο προσωπικό και της ανταπόκρισης στις έκτακτες ανάγκες, η 

κυβέρνηση προχωρά στη χορήγηση συμπληρωματικής πίστωσης για την 

κάλυψη των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας.24 Ταυτόχρονα, ιδρύο-

νται νέες παιδαγωγικές ακαδημίες για την κατάρτιση μελλοντικών 

εκπαιδευτικών προ-γυμνασιακών και γυμνασιακών τάξεων25 και δημο-

σιεύεται ανοιχτή πρόσκληση σε δασκάλους βουλγαρικής καταγωγής, οι 

οποίοι εργάζονταν στα σερβικά και ελληνικά σχολεία της γιουγκοσ-

λαβικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πριν 

την «απελευθέρωση», να καταθέσουν αιτήματα διορισμού στα βουλγα-

ρικά σχολεία των «νέων και παλαιών επαρχιών».26 Η προκήρυξη αυτή, 

η οποία αναδημοσιεύτηκε στη Σχολική Επιθεώρηση,27 δεν στόχευε απλά 

στην κάλυψη των κενών θέσεων, αλλά και στην ανάδειξη της «βουλ-

γαρικότητας» των κατεχόμενων εδαφών, αφού οι αιτήσεις αυτές των 

ντόπιων καθηγητών θα συνιστούσαν μια απτή απόδειξη των ισχυρισμών 

της βουλγαρικής ηγεσίας περί «σερβικής και ελληνικής κατοχής». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες του υπουργείου, τα αιτήματα των 

Βούλγαρων εκπαιδευτικών θα έπρεπε να συνοδεύονται από αποδει-

κτικά προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών σπουδών. Έχει ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι, στο κάλεσμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ανταπο-

κρίθηκαν θετικά αρκετοί καθηγητές από τη γιουγκοσλαβική Μακεδο-

νία.28 Έτσι, λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της προαναφερ-

θείσας ανοιχτής επιστολής του Φίλοφ προς τους κατά τόπους διευθυ-

ντές των γυμνασίων, επικυρώθηκαν και οι πρώτες πράξεις διορισμού 

καθηγητών που διέμεναν στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία πριν από τον 

 
23 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1288 (Σόφια, 4 Σεπτεμβρίου 1942 και 12 Νοεμβρίου 

1942)· Училищен преглед XLΙΙΙ, no. 1-4 (1944): 249-259.  
24 Държавен вестник, 14-7-1941. 
25 Ό.π., 7-6-1941. 
26 Гребенаров–Манолова-Николова, Η βουλγαρική διοίκηση, 86. 
27 Училищен преглед XL 9 (1941): 1271-1272. 
28 Βλ. π.χ. ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2107 (17 Ιουλίου 1941)· ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, 

λ. 3, αρ.μ. 2108 (Σκόπια, 7 Αυγούστου 1941)· ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2110 

(Στιπ, 1η Μαΐου 1941). 
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πόλεμο.29 Από τη Σχολική Επιθεώρηση, τέλος, παραδίδεται ότι οι διδά-

σκοντες βουλγαρικής καταγωγής διορίστηκαν κυρίως σε σχολεία της 

παλαιάς Βουλγαρίας.30 

Οι προσλήψεις Βούλγαρων καθηγητών με καταγωγή από τα «νέα 

εδάφη» είχαν σαφώς πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Θέση που ι-

σχυροποιείται και από το γεγονός ότι, το Υπουργείο Παιδείας έσπευσε 

να επικυρώσει τις πρώτες πράξεις σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες. 

Η τοποθέτηση αυτών των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της 

Βουλγαρίας πρέπει να εκληφθεί ως τμήμα της συνολικής προσπάθειας 

παγίωσης και εμπέδωσης της «νέας τάξης» για το σύνολο των πολιτών. 

Η πράξη αυτή, με άλλα λόγια, αποτελούσε μια επιπλέον απτή απόδειξη 

της «ενοποίησης». Μάλιστα, η στρατηγική αξία του ζητήματος διαφαί-

νεται και από το γεγονός ότι, οι βουλγαρικές αρχές είχαν επιχειρήσει, 

αν και ανεπιτυχώς, να εντοπίσουν και να συγκεντρώσουν στοιχεία σχε-

τικά με τον αριθμό και τις ειδικότητες των καθηγητών βουλγαρικής κα-

ταγωγής των «προσφάτως απελευθερωθεισών εδαφών» αρκετά νωρίς, 

το Μάιο του 1941. Σε σχετική έκθεση του Πέταρ Ιβανόφ, επικεφαλής 

για ζητήματα μέσης εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και μέλος της πενταμελούς ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής του υ-

πουργείου, περιγράφεται η αδυναμία καταγραφής των Βούλγαρων κα-

θηγητών στην περιφέρεια Σκοπίων κατά το Μάιο του 1941. Ο Ιβανόφ, 

μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι είχε επικοινωνήσει με το καθηγητικό συμ-

βούλιο Σκοπίων, προκειμένου να του χορηγήσει λίστες με τα ονόματα 

των εκπαιδευτικών βουλγαρικής καταγωγής, τις οποίες, όμως, κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης, δεν είχε λάβει ακόμη. Γι’ αυτό, ο 

Ιβανόφ προτείνει στον υπουργό Παιδείας και παραλήπτη της έκθεσης, 

όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των Βούλγαρων καθηγη-

τών από τις νέες εκπαιδευτικές περιφέρειες, αυτοί να συμπεριληφθούν 

άμεσα στο μισθολόγιο, όπως και να τους καταβληθούν από το υπουρ-

γείο όλοι οι προβλεπόμενοι μισθοί για το διάστημα από την 1η Μαΐου 

έως και τη 15η Σεπτεμβρίου 1941.31 Το Υπουργείο Παιδείας έλαβε σο-

βαρά υπόψη τις προτάσεις αυτές και προχώρησε στην άμεση υλοποί-

ησή τους, με την ένταξη στη λίστα μισθοδοσίας καθηγητών της γιου-

 
29 Αυτ., αρ.μ. 2107 (Σόφια, 29 Ιουλίου 1941). 
30 Училищен преглед XL, no. 7 (1941): 885. 
31 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2299 (Σόφια, 26 Μαΐου 1941). 
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γκοσλαβικής Μακεδονίας με βουλγαρική καταγωγή. Με ειδικό διά-

ταγμα προβλεπόταν η καταβολή των προβλεπόμενων μισθών της θερι-

νής περιόδου μεταξύ 15ης Μαΐου και 15ης Σεπτεμβρίου 1941, καθώς και 

η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και σίτισης σε όσους καθηγητές 

από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία θα μετέβαιναν στη Σόφια, προκει-

μένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης.32 

Ευρύτερα, η διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών από τις βουλ-

γαρικές και κατεχόμενες επαρχίες δε θα ήταν δυνατό να πραγματωθεί 

δίχως τη συνδρομή των κατά τόπους σχολικών επιθεωρητών και σχο-

λικών επιτροπών, που τροφοδοτούσαν το Υπουργείο Παιδείας με ανα-

φορές σχετικά με το προφίλ των αιτούντων, όπως και με εκθέσεις ανα-

φορικά με τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. Ο σχολικός επιθεωρητής της 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σκοπίων, Άσεν Ζαμπλένσκι, λ.χ., σε ανα-

φορά του προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για τον καθηγητή μου-

σικής Στογιάν Λαζάροφ Αλτσέφ, εισηγείται να «μην προχωρήσει στον 

διορισμό του ως καθηγητή σε κάποιο από τα γυμνάσια της πόλης των 

Σκοπίων». Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο Αλτσέφ, με καταγωγή από το 

Βέλες και με σημαντική προϋπηρεσία σε γιουγκοσλαβικά σχολεία, 

«δεν μπορεί να διδάξει σε γυμνάσιο εξαιτίας του γεγονότος ότι πάσχει 

από ολική τύφλωση». Ωστόσο, ο Ζαμπλένσκι ήταν της άποψης ότι «ο 

Αλτσέφ δεν πρέπει να μείνει χωρίς δουλειά», «θα μπορούσε», λοιπόν, 

«να διδάξει θεωρία της μουσικής μέσω του συστήματος Μπράιγ. Για 

τον λόγο αυτό εισηγούμαι τον διορισμό του στο Κρατικό Ινστιτούτο 

Τυφλών στην Σόφια», καταλήγει ο σχολικός επιθεωρητής.33 Τέλος, ε-

κτός από τη στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων με το απαραίτητο 

διδακτικό και επικουρικό προσωπικό, τα μέλη των σχολικών επιτρο-

πών επιφορτίζονταν και με την κάλυψη πρακτικών αναγκών των σχο-

λείων, όπως για παράδειγμα την αποκατάσταση κτηρίων.34  

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 1941 έλαβαν χώρα ει-

δικά σεμινάρια «βουλγαρογνωσίας» σε αρκετές πόλεις της γιουγκοσ-

λαβικής Μακεδονίας: Οχρίδα, Μοναστήρι, Σκόπια, Κουμάνοβο, Μπέ-

ροβο, Μπροντ, Βαλάντοβο, Βέλες, Γευγελή, Καβάνταρτσι, Κότσανι, 

Κρίβα Παλάνκα, Κρούσεβο, Πρίλεπ και Ρέσεν. Στο πρόγραμμα συμ-

 
32 Αυτ., αρ.μ. 2107 (Σόφια, 29 Ιουλίου 1941). 
33 Αυτ., αρ.μ. 2108 (Σκόπια, 21 Αυγούστου 1941). 
34 Αυτ., αρ.μ. 2300 (Κράτοβο, 11 Σεπτεμβρίου 1941). 
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μετείχαν («αυτόβουλα», σύμφωνα με τη Σχολική Επιθεώρηση) 8.659 

άτομα νεαρής ηλικίας, 7.449 από τα οποία ήταν μαθητές δημοτικών και 

γυμνασίων, 328 ήταν εκπαιδευτικοί και οι εναπομείναντες 882 ήταν 

φοιτητές, υπάλληλοι ή απλοί πολίτες.35 Την επιτακτικότητα της ανά-

γκης διεξαγωγής των σεμιναρίων «βουλγαρομάθειας» είχαν καταδείξει 

οι αποσπασμένοι στα κατεχόμενα γιουγκοσλαβικά εδάφη δημόσιοι υ-

πάλληλοι, οι οποίοι έκαναν λόγο για αποξένωση του ντόπιου πληθυ-

σμού, ειδικά των νέων, από τη βουλγαρική γλώσσα και κουλτούρα. Α-

νάλογες ήταν και οι διαπιστώσεις του Φίλοφ από την πραγματοποίηση 

διερευνητικής επίσκεψης στην περιοχή το Μάιο του 1941.36  

Την ευθύνη διεξαγωγής των προγραμμάτων πατριδογνωσίας ανέλα-

βαν έμπειροι Βούλγαροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη έμ-

φαση στη γλωσσική κατάρτιση, προκειμένου οι συμμετέχοντες μαθη-

τές και φοιτητές να είναι σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις σπουδές 

τους. Στα σεμινάρια αυτά, συμπεριλαμβάνονταν ακόμα ενότητες με θε-

ματικές από τη βουλγαρική ιστορία, γεωγραφία, κουλτούρα και πολι-

τισμό.37 Παράλληλα, έλαβαν χώρα εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφω-

σης 529 εκπαιδευτικών από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία και τις «δυ-

τικές επαρχίες» στη Σόφια και 127 καθηγητών από τη Δοβρουτσά στη 

Σούμεν. Το πρόγραμμα αυτό ήταν χρονικής διάρκειας τριάντα ημερών 

(15 Ιουλίου-15 Αυγούστου 1941) με γλώσσα εργασίας τα βουλγαρικά. 

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας ήταν οι επιμορφωνόμενοι να εξοι-

κειωθούν με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του βουλγαρικού συ-

στήματος παιδείας, όπως και να αντιληφθούν τους στόχους του, προ-

κειμένου να αναλάβουν υπηρεσία τη σχολική χρονιά 1941/1942. Α-

κόμη, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να καταρτιστούν σε βασικά 

ζητήματα εθνικής ιστορίας, γλώσσας, γεωγραφίας και πολιτισμού, και 

να παρακολουθήσουν διαλέξεις που κάλυπταν διάφορα θέματα φυσι-

κής αγωγής, υγιεινής και ωδικής.38 Στη διάρκεια των σεμιναρίων είχαν 

ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφτούν άλλες βουλγαρικές πόλεις και 

σημαντικά εθνικά μνημεία. Στις 21 Ιουλίου 1941, λ.χ., 20 δάσκαλοι και 

δασκάλες από τις «δυτικές επαρχίες» επισκέφτηκαν την πόλη Βρατσά. 

 
35 Училищен преглед XL, no. 7 (1941): 826-827. 
36 Ό.π., 826. 
37 Ό.π., XL 7 (1941): 826-827. 
38 Ό.π., 874-887, 1332-1333· ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2252 (Σόφια, 1941).  
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Οι τοπικές εκκλησιαστικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές αρχές τους ε-

πιφύλαξαν θερμή υποδοχή και τους δώρισαν τοπικά προϊόντα.39 

Σύμφωνα με τη Σχολική Επιθεώρηση το σύνολο των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχε σε θερινά σεμινάρια κατάρτισης διορίστηκε. Οι καθη-

γητές αυτοί κλήθηκαν, πρωτίστως, να καλύψουν εκπαιδευτικές ανά-

γκες σε σχολεία των βουλγαρικών επαρχιών. Τόσο η υλοποίηση των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης στην κυρίως Βουλγαρία, όσο και η τοπο-

θέτηση εκπαιδευτικών της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας σε βουλγαρι-

κές περιφέρειες, στόχευε στην καλλιέργεια του αισθήματος της «εθνι-

κής ενοποίησης» και λειτουργούσε συμβολικά και πρακτικά ως μέσο 

εμπέδωσης της νέας τάξης πραγμάτων από το σύνολο των πολιτών. Ε-

πιπλέον, κρίνεται ως πιθανό το Υπουργείο Παιδείας να θεώρησε ως κα-

ταλληλότερους για να αναλάβουν την ευθύνη της εκπαιδευτικής και 

γλωσσικής ενοποίησης στα κατεχόμενα εδάφη, τους Βούλγαρους κα-

θηγητές, διότι είχαν γνώση του βουλγαρικού εκπαιδευτικού συστήμα-

τος και, πιθανότατα, αντιλαμβάνονταν επαρκέστερα τη σημασία επί-

τευξης των κυβερνητικών στόχων. Από την άλλη, το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό, από τις κατεχόμενες περιοχές, με την παραμονή του στη Βουλ-

γαρία μπορούσε να εξοικειωθεί ταχύτερα με το σύστημα παιδείας, ό-

πως και να ενσωματωθεί γλωσσικά. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν 

με την σειρά τους φορείς του μηνύματος της ένωσης στα σχολεία, όπου 

αναλάμβαναν υπηρεσία, και σε τυχόντες συγγενείς που είχαν, οι οποίοι 

παρέμεναν στα κατεχόμενα εδάφη. Ομοίως, οι Βούλγαροι εκπαιδευτι-

κοί έφεραν ανάλογο ρόλο, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές.  

Στο ίδιο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης της διαδικασίας της 

πολιτιστικής και γλωσσικής ενοποίησης, η Σχολική Επιθεώρηση πρό-

τεινε στο εκπαιδευτικό προσωπικό μια σειρά δραστηριοτήτων, εκδη-

λώσεων και ενεργειών. Τα μέλη της μαθητικής κοινότητας, ιδιαιτέρως 

δε τα παιδιά νηπιακής ηλικίας και οι μαθητές δημοτικού, με αδιαμόρ-

φωτους ακόμα χαρακτήρες και δίχως ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα, 

μπορούσαν ευκολότερα να μάθουν τη βουλγαρική γλώσσα και να αφο-

μοιώσουν την ύλη. Με βάση την αρχή αυτή, προβλεπόταν από το υ-

πουργείο, εκτός από την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της βουλγαρι-

κής γλώσσας, της ιστορίας και της ωδικής (μάθημα φωνητικής μουσι-

κής), η πραγματοποίηση εκδρομών σε σημαντικά εθνικά μνημεία, η 

 
39 Εφημερίδα Врачанско Слово, 4-8-1941. 
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οργάνωση εκδηλώσεων με πολιτιστικό χαρακτήρα, οι επισκέψεις σε 

μουσεία κ.λπ. Ενθαρρύνθηκε, ακόμη, η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων 

μεταξύ των παιδιών των κατεχόμενων και βουλγαρικών επαρχιών διά 

αλληλογραφίας και η συμμετοχή σε κοινές κατασκηνώσεις.40  

Το σχολικό έτος του 1941/1942, λοιπόν, στην «Ενιαία και Αδιαίρετη 

Βουλγαρία» ξεκίνησε κανονικά τη 15η Σεπτεμβρίου 1941, παρά τις ό-

ποιες ελλείψεις και δυσκολίες.41 Έως την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας είχε κατορθώσει σε σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα να καταγράψει τη σχολική περιουσία, να εντοπίσει 

και να προσδιορίσει τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, να διαμοιρά-

σει στα σχολεία το διαθέσιμο εκπαιδευτικό και επικουρικό προσωπικό 

και να εμπλουτίσει, κατά το δυνατόν, τις σχολικές και δημοτικές βι-

βλιοθήκες με βουλγαρικά βιβλία. Ταυτόχρονα, είχε προχωρήσει στην 

ίδρυση δύο επιπλέον γυμνασίων αρρένων και ενός θηλέων στα Σκόπια, 

οκτώ μεικτών γυμνασίων στο Μοναστήρι, στο Βέλες, στην Βράνιε, στο 

Κουμάνοβο, στην Αχρίδα, στο Πιρότ, στο Πρίλεπ και στο Στιπ. Εκτός 

από τα σχολεία αυτά, εγκαινιάστηκαν νέες γυμνασιακές τάξεις στη 

Γευγελή, στο Καβάνταρτσι, στην Κότσανι, στο Κράτοβο, στο Νεγκο-

τίν, στο Ράντοβιτς, στη Ρέσεν και στη Στρώμνιτσα, καθώς και νηπια-

γωγείων («παιδικών κήπων»)42 σε διάφορες πόλεις. Όσον αφορά τα δη-

μοτικά σχολεία και τα γαλλικά κολλέγια των Εκπαιδευτικών Περιφε-

ρειών Σκοπίων και Μοναστηρίου, αυτά επανεκκίνησαν δίχως προβλή-

ματα στις εργασίες τους. Τέλος, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μοναστηρίου ιδρύθηκε ένα ιδιωτικό τουρ-

κικό σχολείο με έδρα την Αχρίδα,43 καθώς και ένα γερμανικό σχολείο 

θεμελιώθηκε στην έδρα της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σκοπίων.44 

 
40 Училищен преглед XL, no. 6 (1941): 874-885· Училищен преглед XL, no. 7 (1941): 

913-915· ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1255 (Σόφια, 22 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 

1941)· ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1255 (Σόφια, 1941)· Училищен преглед XLΙ, no. 

6 (1942): 987· Училищен преглед XLΙ, no. 7 (1942): 1036-1037· Училищен преглед 

XLΙ, no. 10 (1942): 1378-1379. 
41 Ας σημειωθεί ότι την έναρξη του «πρώτου σχολικούς έτους στην Ελεύθερη Μακε-

δονία» συνόδευσαν πανηγυρικά δημοσιεύματα στον Τύπο και επίσημες εκδηλώσεις 

σε κεντρικά σχολεία, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και θρησκευτικής ηγε-

σίας. Εφημερίδα Целокупна България, 16-9-1941. 
42 Ό.π., 9-9-1941. 
43 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1255 (Σόφια, 22 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 1941). 
44 Περιοδικό Македония, Ιανουάριος 1943. 
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Για ό,τι αφορά την οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, πρέπει να σημειωθεί ότι από το πρωτο-

γενές αρχειακό υλικό προκύπτει πως μετατέθηκαν από την παλαιά 

Βουλγαρία και διορίστηκαν στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, την Ανα-

τολική Μακεδονία και τη Θράκη, 2.402 εκπαιδευτικοί και 359 καθηγη-

τές προ-γυμνασίων κατά το σχολικό έτος του 1941/1942.45 Από αυτούς, 

μόλις οι 650 δάσκαλοι και οι 60 καθηγητές προ-γυμνασίων υπηρέτησαν 

στην Περιφέρεια Ξάνθης.46 Παράλληλα, με ειδικές εγκυκλίους που δη-

μοσιεύτηκαν πριν την έναρξη των μαθημάτων, τον Αύγουστο του 1941, 

και με συμπληρωματικές και διευκρινιστικές διατάξεις που επικυρώθη-

καν τον Οκτώβριο του 1941 και το Φεβρουάριο του 1942, διευθετήθη-

καν ζητήματα που αφορούσαν την εγγραφή των Βούλγαρων μαθητών 

των κατεχόμενων εδαφών στα σχολεία, το πλαίσιο συνέχισης των 

σπουδών σε μαθητές δημοτικών, προ-γυμνασίων και γυμνασίων που 

φοιτούσαν πριν από την «ενοποίηση» σε γιουγκοσλαβικά, ελληνικά ή 

ρουμανικά σχολεία και άλλα θέματα πρακτικής φύσεως. 

Αναλυτικότερα, προβλεπόταν η εγγραφή στα δημοτικά παιδιών βουλ-

γαρικής καταγωγής που διαβιούσαν στα κατεχόμενα εδάφη. Τα παιδιά 

που φοιτούσαν πριν από τον πόλεμο στο δημοτικό, σε προ-γυμνάσιο ή 

γυμνάσιο (πλην της τελευταίας τάξης) κλήθηκαν να προσκομίσουν α-

ποδεικτικά σπουδών κατά την εγγραφή τους. Το προηγούμενο σχολικό 

έτος εκλήφθηκε για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες ως προβι-

βάσιμο, ανεξάρτητα από τους βαθμούς που είχαν στους ελέγχους αξιο-

λόγησης που τους είχαν χορηγηθεί από την προηγούμενη διοίκηση. 

Σχετικά με το βαθμό αποφοίτησης του σχολικού έτους 1940/1941, αυ-

τός υπολογιζόταν με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημά-

των του δεύτερου εξαμήνου. Εάν ο μαθητής δεν διέθετε έλεγχο αξιο-

λόγησης για το εαρινό εξάμηνο, ο μέσος όρος υπολογιζόταν με βάση 

τους βαθμούς του πρώτου εξαμήνου. Ειδικά για τους μαθητές της γιου-

γκοσλαβικής Μακεδονίας, στον τελικό βαθμό δεν λήφθηκε υπόψη η 

βαθμολογία τους στη σερβοκροατική γλώσσα, ιστορία και γεωγραφία. 

Τα μαθήματα αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν και στους προβιβάσιμους 

τίτλους που εκδόθηκαν από τις βουλγαρικές εκπαιδευτικές αρχές. 

 
45 ΚΚΑΒ, αυτ. 
46 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 7, αρ.μ. 170 (Ξάνθη, 1942). 
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Αναφορικά με τους μαθητές, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να προσκο-

μίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για λόγους όπως λ.χ. η κατα-

στροφή των σχολικών αρχείων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των 

εχθροπραξιών, αυτοί μπορούσαν να εγγραφούν υπό προϋποθέσεις. Ει-

δικότερα, ο αρμόδιος διευθυντής έπρεπε να διενεργήσει έρευνα προ-

κειμένου να συγκεντρώσει οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει 

ότι ο εν λόγω μαθητής είχε πράγματι φοιτήσει στο σχολικό ίδρυμα ευ-

θύνης του πριν από τον πόλεμο. Τα όποια τεκμήρια θα έπρεπε να απο-

σταλούν κατόπιν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και στην αρμόδια 

περιφερειακή Σχολική Επιθεώρηση για διοικητικό έλεγχο και έγκριση 

ή όχι του αιτήματος εγγραφής. Όσον αφορά τους τελειόφοιτους γυμνα-

σίων και παιδαγωγικών ακαδημιών, αυτοί έπρεπε να δώσουν γραπτές 

εξετάσεις στη βουλγαρική γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και γεωγραφία 

προκειμένου να λάβουν τίτλους αποφοίτησης. Υπήρχε η δυνατότητα 

συμμετοχής σε ειδικά σεμινάρια πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων 

για όσους υποψηφίους το επιθυμούσαν. Ανάλογα σεμινάρια πραγματο-

ποιήθηκαν για μαθητές της τελευταίας τάξης των προ-γυμνασίων που 

επεδίωκαν να λάβουν απολυτήριους τίτλους. Οι τελειόφοιτοι προ-γυ-

μνασίων που είχαν μη προβιβάσιμους βαθμούς σε ένα έως τρία μαθή-

ματα, έπρεπε να δώσουν γραπτές εξετάσεις και στα μαθήματα αυτά 

προκειμένου να λάβουν απολυτήριο. Εάν ένας μαθητής είχε βαθμούς 

κάτω από τη βάση σε περισσότερα από τρία μαθήματα, θα έπρεπε να 

επαναλάβει την τάξη.47 

Εκτός από τις προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών στα σχολεία, το Υ-

πουργείο Εθνικής Παιδείας με ειδική εγκύκλιο παρείχε αναλυτικές ο-

δηγίες στους περιφερειακούς και επαρχιακούς σχολικούς επιθεωρητές 

της «Ενιαίας και Αδιαίρετης Βουλγαρίας», σχετικά με τον τρόπο άσκη-

σης του διοικητικού και παιδευτικού τους έργου. Η εγκύκλιος αυτή, η 

οποία έβριθε αναφορών για την υψηλή εθνική σημασία του ρόλου τους, 

καλούσε τους επιθεωρητές να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων και 

να αφιερωθούν ολόψυχα στην αποστολή τους, προκειμένου να υποστη-

ρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και να εξακοντίζουν έγκαιρα τις ό-

ποιες περιπλοκές και προβλήματα. Οι επιθεωρητές έπρεπε να έχουν ε-

νεργό συμμετοχή στη σχολική ζωή, να οργανώνουν συχνά συναντήσεις 

 
47 Училищен преглед XL, no. 7 (1941): 933-35· Училищен преглед XL, no. 8 (1941): 

114-15. 
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με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους και να συμβάλλουν στη 

διατήρηση της ομαλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής. Αρμοδιό-

τητα των επιθεωρητών ήταν ακόμα να καθοδηγούν και να νουθετούν 

τους δασκάλους, καθώς και να τροφοδοτούν την κεντρική διοίκηση με 

αναφορές σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή 

ευθύνης τους.48 

Στο ίδιο πλαίσιο οργάνωσης της εκπαιδευτικής ζωής, στις 16 Σε-

πτεμβρίου 1941 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των σχολικών ε-

πιθεωρητών των κατεχόμενων και βουλγαρικών επαρχιών στο Υπουρ-

γείο Εθνικής Παιδείας στη Σόφια. Αναμενόμενα, στη διάρκεια της συ-

ζήτησης, την οποία συντόνιζε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, 

έγινε εκτεταμένη αναφορά στην υψηλή εθνική σημασία της αποστολής 

τους και το ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη των κρατικών στόχων. 

Ακόμη, έγινε μνεία στις προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι 

επιθεωρητές, με κυριότερες εξ αυτών να προκρίνονται η ξένη προπα-

γάνδα και η αδυναμία μερίδας εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στο 

ρόλο τους λόγω προσωπικών, οικονομικών ή οικογενειακών υποχρεώ-

σεων και, σπανιότερα, εξαιτίας πολιτικών πεποιθήσεων. Οι επιθεωρη-

τές, λοιπόν, όφειλαν να μεριμνούν ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταπο-

κρίνονται στα καθήκοντά τους, να φροντίζουν για την καλλιέργεια και 

ενίσχυση του εθνικού φρονήματος του πληθυσμού, να ενισχύουν τις 

κοινωνικές πολιτιστικές δραστηριότητες και να αναδεικνύουν το ηρω-

ικό παρελθόν και τον πολύχρονο αγώνα του πληθυσμού της Μακεδο-

νίας, της Θράκης και της Δοβρουτσάς για απελευθέρωση. Ευθύνη των 

επιθεωρητών ήταν, ακόμη, να εντοπίζουν τυχόν εκπαιδευτικούς που εί-

χαν φθοροποιό δράση και να φροντίζουν για την απομάκρυνσή τους.49  

Η συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση ενός «Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση», το οποίο εμπεριείχε ξεχωριστό 

παράρτημα για την οργάνωση της σχολικής ζωής στα κατεχόμενα ε-

δάφη. Στο παράρτημα αυτό αξίζει να σχολιασθεί το γεγονός ότι τονίζε-

ται πως στις κατεχόμενες περιοχές, χωρίς εξαίρεση, «η δίψα» και «η 

λαχτάρα» για βουλγαρικά βιβλία και σχολεία είναι «συγκινητική». Για 

τους συμμετέχοντες στη συνάντηση του υπουργείου, στις εκπαιδευτι-

κές περιφέρειες των Σκοπίων, του Μοναστηρίου και της Ξάνθης, το 

 
48 Училищен преглед XL, no. 7 (1941) 921-923. 
49 Училищен преглед XL, no. 8 (1941): 1023-1030. 
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εθνικό πνεύμα παρέμενε ακμαίο παρά τα «χρόνια σκλαβιάς» και «τα 

πλήγματα» που επέφεραν η σερβική και ελληνική «δουλεία». Μάλιστα, 

καταγράφεται ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μαθητών που επιθυ-

μούσαν να φοιτήσουν στα βουλγαρικά σχολεία, για τους οποίους απο-

τελούσε έμπνευση «το πρότυπο του Επαναστάτη Μακεδόνα Βούλγα-

ρου». Αν και θεωρούμε ως υπέρμετρες τις περιγραφές αυτές, ειδικά για 

την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Ξάνθης, είναι αντιληπτοί οι λόγοι 

που αυτές συμπεριλήφθηκαν στην εγκύκλιο, με την οποία οι αρχές 

προσδοκούσαν να εμψυχώσουν και να εμπνεύσουν το προσωπικό που 

θα αναλάμβανε υπηρεσία στις κατεχόμενες επαρχίες. Στο ίδιο κείμενο, 

επαναλαμβάνονται οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας σχετικά με την αποστολή του δασκάλου, τον 

οποίο ενθάρρυναν να αναζητά τη συνδρομή συναδέλφων, εξαρχικών 

ιερέων, βουλγαρικών πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων. Τέλος, 

το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» καλούσε τις αρμόδιες σχολικές αρχές να 

φροντίζουν για την εξασφάλιση τουλάχιστον των στοιχειωδών συνθη-

κών διαβίωσης και εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και για την ί-

δρυση νέων σχολείων οπουδήποτε πληρούνταν οι ελάχιστες δυνατές 

προϋποθέσεις.50 

Ανάλογο ήταν το ύφος και το περιεχόμενο εγκυκλίων και αναφορών 

που το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δημοσίευσε στη Σχολική Επιθεώ-

ρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 1941/1942. Μεταξύ άλ-

λων, το υπουργείο παρείχε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ύλη και 

το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιτέλεσης του εκπαιδευτι-

κού έργου, το ρόλο και την αποστολή του δασκάλου. Εύλογα, ιδιαίτερη 

βαρύτητα δινόταν στη διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας και ιστο-

ρίας. Ως ένα επιτυχές μέσο εξοικείωσης των μαθητών των κατεχόμε-

νων εδαφών με την «πατρογονική γλώσσα» αναδεικνύεται η εκμάθηση 

τραγουδιών, καθιστώντας έτσι την ωδική ως ένα κεντρικό μάθημα του 

προγράμματος σπουδών.51 Η σημασία της γλωσσικής ενοποίησης ήταν 

τέτοια, που το υπουργείο καλούσε τους εκπαιδευτικούς να μειώσουν 

τις ώρες διδασκαλίας άλλων αντικειμένων, όπως των μαθηματικών, 

 
50 Ό.π., 1095-1098. 
51 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2168 (Σόφια, 5 Ιουλίου 1941)· Училищен преглед XL, 

no. 6 (1941): 713· Училищен преглед XL, no. 8 (1941): 96-120, 697-698· Училищен 

преглед XLΙ, no. 1 (1942): 134-138. 
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προκειμένου να εστιάσουν το βάρος της διδασκαλίας στη γλωσσική ε-

ξάσκηση, για να επιταχυνθεί έτσι η επίτευξη των εθνικών στόχων.52 

Παράλληλα, αποστέλλονταν αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία 

της βουλγαρικής γλώσσας (συνοδευόμενες μεταξύ άλλων από πρότυπα 

ασκήσεων), της ιστορίας (στο πλαίσιο διδασκαλίας της οποίας ενθαρ-

ρύνονται οι επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους κ.λπ.)53 και της 

ωδικής. Το Υπουργείο Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ά-

μεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα που έφερε η εκμάθηση τραγου-

διών στην εξοικείωση των παιδιών με τη βουλγαρική γλώσσα, με ειδική 

εγκύκλιο στις 2 Φεβρουαρίου 1942 ενθάρρυνε το καθηγητικό προσω-

πικό να αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας του χορωδιακού τραγουδιού. 

Προτείνεται, ακόμη, η επιστράτευση του τραγουδιού ως επιπρόσθετου 

μέσου διδασκαλίας βασικών μαθημάτων, όπως των θρησκευτικών, της 

ιστορίας και της γεωγραφίας. Το υπουργείο χορήγησε για το σκοπό 

αυτό λίστες με προτεινόμενα τραγούδια, τα οποία οι δάσκαλοι θα μπο-

ρούσαν να αξιοποιήσουν γόνιμα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

σχετικές εγκύκλιοι εμπεριείχαν και συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία 

ο δάσκαλος μπορούσε να αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

της φυσικής αγωγής. Προς επίρρωση του έργου του δασκάλου, ενθαρ-

ρύνθηκε και η επιλογή μαθητών, με κλίση στη μουσική και το τρα-

γούδι, ως βοηθών.54  

Λόγω του υψηλού ποσοστού επιτυχίας και των θετικών αποτελε-

σμάτων των προαναφερθεισών προτάσεων για τη διδακτική της γλώσ-

σας, της ιστορίας και της ωδικής, αυτές αποτέλεσαν αναπόσπαστο ερ-

γαλείο για τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη την περίοδο της βουλγαρικής 

παρουσίας στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι 

οι τεχνικές αυτές στο σύνολό τους εφαρμόστηκαν σε όλα τα σχολεία 

της «Ενιαίας και Αδιαίρετης Βουλγαρίας», και όχι μόνο σε αυτά των 

κατεχόμενων επαρχιών.55  

Εκτός από τη διδακτική της γλώσσας, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε 

στην ανάδειξη της εθνικής ιστορίας και των λαϊκών παραδόσεων. Σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να 

 
52 Училищен преглед XL, no. 8 (1941): 120. 
53 Ό.π., (1941): 96-100. 
54 Училищен преглед XLΙ, no. 1 (1942): 134-139. 
55 Училищен преглед XLΙΙΙ, no. 1-4 (1944): 125-128. 
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διαφωτίσουν «τους σκλαβωμένους για χρόνια Βούλγαρους» για την ε-

παναστατική πορεία της χώρας, την εθνικοαπελευθερωτική δράση «του 

Μακεδόνα Βούλγαρου έναντι της σερβικής και ελληνικής κατοχής», 

την ευρύτερη ιστορική παρουσία και συνέχεια του βουλγαρικού λαού 

στην περιοχή της Μακεδονίας.56 Από τις εκθέσεις των σχολικών επι-

θεωρητών, ωστόσο, προκύπτει ότι οι δάσκαλοι συναντούσαν δυσκο-

λίες στο έργο τους. Η χρήση αποκλειστικά της βουλγαρικής γλώσσας 

και η διδασκαλία της βουλγαρικής ιστορίας, δυσχέραινε την προσαρ-

μογή της μαθητιώσας νεολαίας στη «νέα τάξη πραγμάτων». Παρά τα 

φιλοβουλγαρικά αισθήματα, οι μαθητές έχοντας φοιτήσει σε γιουγκο-

σλαβικά σχολεία, όπου η διδακτική της σερβικής ήταν υποχρεωτική, 

αδυνατούσαν να προσαρμοστούν στη νέα εκπαιδευτική πραγματικό-

τητα, ενώ η πίεση που ασκούνταν εις βάρος τους από το καθηγητικό 

προσωπικό, προκειμένου να ομιλούν ορθά τη βουλγαρική, δίχως σερ-

βισμούς, ξυπνούσε αρνητικές μνήμες της προηγούμενης περιόδου. Στη 

βιβλιογραφία της Βόρειας Μακεδονίας, μάλιστα, γίνεται λόγος για α-

ποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος της βουλγαρικής διοίκησης 

ήδη από το 1942.57  

Αν και κατά το πρώτο εκπαιδευτικό έτος του 1941/1942, το υπουρ-

γείο και οι σχολικοί επιθεωρητές, όπως ο Κ. Τσουρνουσάνοφ από την 

Περιφέρεια Μοναστηρίου, ενθάρρυναν το «δεύτερο στρατό της χώ-

ρας», «τον στρατό των Βούλγαρων καθηγητών» να συνεχίσουν με α-

μείωτη ένταση το έργο «διαφωτισμού των Βούλγαρων αδελφών»,58 

κατά το τελευταίο σχολικό έτος, οι εκπαιδευτικοί και λοιποί κρατικοί 

υπάλληλοι κλήθηκαν να «αγαπούν τους Μακεδόνες, διότι είναι Βούλ-

γαροι», σε μια προσπάθεια να μετριαστεί η πίεση, αλλά και οι αυθαι-

ρεσίες που πραγματοποιούνταν εις βάρος του ντόπιου πληθυσμού.59 

Τελικά, η πολιτιστική επίθεση σε συνδυασμό με τις αλαζονικές πρακτι-

 
56 Училищен преглед XL, no. 8 (1941): 1095-1098. 
57 Р. Терзиоски, “Дезорганизација на Бугарски Школски систем во Велес и 

Велешко во 1942 г.” (Αποδιοργάνωση του βουλγαρικού σχολικού συστήματος στο 

Βέλες και στην περιφέρεια Βέλες κατά το 1942), στο Велес и Велешко во 

народноослободителната војна 1942 (Το Βέλες και η περιφέρεια Βέλες στον εθνι-

κοαπελευθερωτικό πόλεμο 1941) (Титов Велес: 1969), 159-164.  
58 Гребенаров–Манолова-Николова, Η βουλγαρική διοίκηση, 114-121. 
59 Σπυρίδων Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας (Θεσσαλο-

νίκη: Βάνιας, 2003), 143-144, σημ. 180. 
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κές της βουλγαρικής διοίκησης, τον αποκλεισμό της τοπικής ιντελιγκέ-

ντσιας, τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια ενθάρρυ-

ναν την επέκταση του παρτιζάνικου κινήματος στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία, καθώς οι κάτοικοι πολύ σύντομα αντιλήφθηκαν ότι δεν 

«απελευθερώθηκαν από τον σερβικό ζυγό», απλά «η σερβική διοίκηση 

αντικαταστάθηκε από τη βουλγαρική». Το 1942, ωστόσο, δεν κρίθηκε 

από τους ιθύνοντες σκόπιμη η αναθεώρηση των εκπαιδευτικών πρακτι-

κών. Έτσι, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας συνέχισε με αμείωτη έ-

νταση την πολιτική που είχε αναπτύξει κατά τον πρώτο εκπαιδευτικό 

χρόνο, παρά την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του υπουργείου με το 

Βόρις Ιότσοφ, στενού συνεργάτη του Φίλοφ και τέως γενικού γραμμα-

τέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, να παραλαμβάνει το χαρτοφυ-

λάκιο την 11η Απριλίου 1942.60  

Κατά τη λήξη της πρώτης σχολικής χρονιάς, λοιπόν, βασική προτε-

ραιότητα του υπουργείου αποτέλεσε η έγκαιρη στελέχωση των σχο-

λείων με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς κατά τον 

προηγούμενο χρόνο, εκτός από τις δυσκολίες εξεύρεσης του απαιτού-

μενου αριθμού εκπαιδευτικών, προτάθηκαν για μετάθεση στα νέα ε-

δάφη άτομα, τα οποία λόγω προβλημάτων υγείας, οικονομικής δυ-

σπραγίας ή οικογενειακών υποχρεώσεων, δεν ήταν σε θέση να αναλά-

βουν υπηρεσία. Έτσι, το υπουργείο απέστειλε αναλυτικές οδηγίες σχε-

τικά με τις προϋποθέσεις επιλογής προσωπικού, ενώ δόθηκε και το δι-

καίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων από τους εκπαι-

δευτικούς. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία είχε 

την ευθύνη εξέτασης των σχετικών δηλώσεων.  

Παράλληλα, εκχωρήθηκαν πρόσθετα προνόμια και ειδικά δικαιώ-

ματα σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις 

Περιφέρειες Σκοπίων, Μοναστηρίου και Ξάνθης και επέλεξαν να πα-

ραμείνουν στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 

1942, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο εξύψωσης της πολιτιστι-

κής και κοινωνικής ζωής, όπως και σε αυτούς που αποφάσιζαν να ε-

γκατασταθούν μόνιμα στις κατεχόμενες επαρχίες. Αναλυτικότερα, οι 

καθηγητές αυτοί απολάμβαναν διευκολύνσεις όπως άμεση πρόσληψη, 

δίχως τη συμμετοχή σε παμβουλγαρικές εξετάσεις εξακρίβωσης προ-

σόντων, και κατά προτεραιότητα πρόσληψη σε εκπαιδευτική περιφέ-

 
60 Цураков, Енциклопедия, 209-213. 
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ρεια της επιλογής τους σε δάσκαλους που και οι σύζυγοί τους εργάζο-

νταν ως εκπαιδευτικοί. Ακόμη, οι Βούλγαροι εκπαιδευτικοί λάμβαναν 

υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπηρε-

τούσαν στην κυρίως Βουλγαρία. Συμπληρωματικές αμοιβές φαίνεται 

να χορηγούσαν και ορισμένοι δήμοι στο καθηγητικό προσωπικό των 

κατεχόμενων επαρχιών, προκειμένου να είναι ομαλότερη η εγκατά-

στασή τους, ενώ τους εκχωρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις εκτάρια 

καλλιεργήσιμης γης και οικίες.61 Η διάθεση έκτακτων αμοιβών και υ-

λικών δέλεαρ πρέπει να συνδεθεί με τις δυσκολίες που συνόδευαν την 

ανάληψη υπηρεσίας στα κατεχόμενα εδάφη. Εκτός από το γεγονός ότι 

η ίδια η διαδικασία της μετεγκατάστασης προκαλούσε δυσχέρειες, ι-

διαίτερα για τους εκπαιδευτικούς με οικογενειακές υποχρεώσεις, οι κα-

θηγητές καλούνταν να ανταποκριθούν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες μαθητών που δεν ομιλούσαν τη βουλγαρική,62 ενώ η δυσαρέσκεια 

του πληθυσμού έναντι των αυθαιρεσιών των διοικητικών αρχών προο-

δευτικά αυξανόταν.63 Φαίνεται, τέλος, ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί α-

ποφάσισαν να αναλάβουν υπηρεσία στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία 

λόγω των χρηματικών ανταλλαγμάτων, και όχι γιατί επιθυμούσαν να 

συνεισφέρουν στην εθνική προσπάθεια εδραίωσης της «Ενιαίας και Α-

διαίρετης Βουλγαρίας». Οι άνθρωποι αυτοί «δεν είχαν συναίσθηση της 

ευθύνης του ρόλου τους», ούτε έτρεφαν «κάποιο ενδιαφέρον για τη 

δουλειά και τους μαθητές τους».64 

Στην περαιτέρω εκτράχυνση της κατάστασης συνέβαλε και το γεγο-

νός ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό ασκούσε έντονο έλεγχο στη ζωή 

των μαθητών και εκτός σχολείου, ενώ πραγματοποιούσε συχνές επι-

σκέψεις στις οικίες τους, παρέχοντας συμβουλές σε ειδικά και γενικά 

ζητήματα στους γονείς και τους κηδεμόνες. Ο ασφυκτικός έλεγχος προ-

καλούσε εύλογα αντιδράσεις. Η δράση αυτή, μάλιστα, απαντάται στο 

σύνολο των βουλγαρικών επαρχιών και ενθαρρύνεται από την κεντρική 

διοίκηση. Στο ίδιο πλαίσιο, στις 28 Μαΐου 1942 ο Φίλοφ προχωρά στη 

 
61 KKAB, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1288 (Σόφια, 28 Φεβρουαρίου 1942, 9 Μαΐου 1942, 

15 Ιουνίου 1942, 8 Ιουλίου 1942 και 15 Αυγούστου 1942)· ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, 

αρ.μ. 1288 (Σόφια, 30 Μαΐου 1942). 
62 Гребенаров–Манолова-Николова, Η βουλγαρική διοίκηση, 252-256. 
63 Dimitris Livanios, The Macedonian Question: Britain and the Southern Balkans 

1939-1949 (Oxford: Oxford University Press, 2008), 119-120. 
64 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 3, αρ.μ. 2663 (Μοναστήρι, 20 Ιουνίου 1944). 
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μείωση των προβλεπόμενων ημερών αδείας όλων των δημοσίων υπαλ-

λήλων κατά το ήμισυ, προκειμένου «να υπηρετήσουν την πατρίδα σε 

μια ιδιαίτερη κρίσιμη ιστορική συγκυρία», συμμετέχοντας ενεργά στην 

προσπάθεια παγίωσης της εθνικής ενοποίησης, με γνώμονα τη διατή-

ρηση της νέας τάξης μεταπολεμικά.65 Όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, 

τις διατάξεις αυτές συνόδευαν κείμενα που ανέλυαν τη σημασία της 

υψηλής αποστολής των δημοσίων υπαλλήλων και του χρέους τους προς 

την πατρίδα. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας έκανε ειδική 

έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς, η οποία δημοσιεύτηκε αυτούσια 

στη Σχολική Επιθεώρηση.66 

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί και το γεγονός ότι δημοσιεύτηκαν 

και αρκετά άρθρα με υποστηρικτικό προς τις κυβερνητικές πρακτικές 

περιεχόμενο από δημοσιογράφους που ήθελαν να συμβάλουν στην 

προσπάθεια επίτευξης των εθνικών στόχων με την ηθική υποστήριξη 

του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετούσε στα 

νέα εδάφη.67 Από τα δημοσιεύματα αυτά ξεχωρίσαμε άρθρο της Народен 

вестиник (Λαϊκή Εφημερίδα), το οποίο παραδίδει ότι η βουλγαρική 

ηγεσία διέθεσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια λεβ κατά το σχολικό 

έτος 1941/1942, για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας 8.541 

σχολείων της «Ενιαίας και Αδιαίρετης Βουλγαρίας», όπου υπηρετού-

σαν 33.154 δάσκαλοι και φοιτούσαν 1.121.131 μαθητές: 

 

«Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του σύγχρονου βουλγαρικού 

κράτους, το οποίο αριθμεί μόλις 60 χρόνια ζωής: η βουλγαρική 

ψυχή, ο βουλγαρικός πολιτισμός και η βουλγαρική παιδεία.  

Οι πυλώνες αυτοί βοήθησαν την Βουλγαρία να διατηρηθεί α-

λώβητη σε ταραχώδεις περιόδους και δύσκολα χρόνια. Η δίψα 

για ελευθερία, για βουλγαρική παιδεία και βουλγαρικά γράμ-

ματα, διατήρησαν την ψυχή της Βουλγαρίας αλώβητη και ισχυρή 

για να στέκεται σήμερα όρθια και ισότιμα απέναντι σε ευρωπαϊκά 

κράτη με μακραίωνη παρουσία.  

 
65 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1288 (Σόφια, 31 Μαρτίου 1942, 8 Ιουνίου 1942 και 

17 Ιουνίου 1942). 
66 Училищен преглед XLΙ, no. 7 (1942): 881-883. 
67 Ενδεικτικά, βλ. τις εφημερίδες Македония, 3-5-1941· Врачанско Слово, 21-7-

1941, 4-8-1941 και 18-7-1942· Нова България, 15-4-1942. 
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Η βουλγαρική ψυχή, ο βουλγαρικός πολιτισμός και η βουλγα-

ρική παιδεία είναι τα στοιχεία αυτά που έφεραν την λατρεμένη 

μας πατρίδα στην θέση που βρίσκεται σήμερα. Οι βουλγαρικές 

επαρχίες απελευθερωμένες πια απολαμβάνουν την εθνική παι-

δεία η υψηλή προσφορά της οποίας μας επιτρέπει σήμερα να έ-

χουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και να στεκόμαστε 

με υπερηφάνεια».68 

 

Όσον αφορά το σχολικό έτος 1942/1943, θα πρέπει να επισημανθεί, 

επιπλέον, ότι εκτός από τα πρόσθετα μέτρα διευθέτησης ζητημάτων 

διαχείρισης του προσωπικού και την αποστολή οδηγιών για την ενί-

σχυση της αποτελεσματικότητας της παιδαγωγικής διαδικασίας,69 το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κάλεσε τους εκπαιδευτικούς των κατεχό-

μενων εδαφών να μεριμνήσουν και για την εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το υπουργείο είχε ήδη απευθύνει στους καθη-

γητές έκκληση να αναπτύξουν εξωσχολική παιδευτική δράση, με σειρά 

εγκυκλίων από το Μάιο του 1941. Η διαφορά με τη νέα εγκύκλιο του 

Ιουλίου του 1942, έγκειται στο γεγονός ότι αυτή περιείχε και παραδείγ-

ματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα κατά το προηγού-

μενο διδακτικό έτος. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο έπαινος Βούλγα-

ρων εκπαιδευτικών από τις αρχές στη Σχολική Επιθεώρηση έγινε σκό-

πιμα, για να λειτουργήσει ως κίνητρο ανάπτυξης περαιτέρω δραστη-

ριοτήτων από τους κατά τόπους σχολικούς λειτουργούς. Συγκεντρω-

τικά, λοιπόν, οι δάσκαλοι είχαν κεντρικό ρόλο σε εκδηλώσεις και εθνι-

κούς εορτασμούς, παρείχαν συμβουλές στους γονείς και τους κηδεμό-

νες των μαθητών τους και διαχειρίζονταν τις εργασίες των λαϊκών ανα-

γνωστηρίων. Επιπλέον, ο υπουργός παρακινούσε τους εκπαιδευτικούς 

να οργανώνουν εσπερινά μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας και ιστο-

ρίας για ενήλικες και ανοιχτές διαλέξεις/συζητήσεις σε ζητήματα εθνι-

κής ιστορίας, λογοτεχνίας και γεωγραφίας, καθώς και σε θέματα ευρύ-

τερου ενδιαφέροντος και αγροτικής ζωής. Τέλος, ενθαρρύνθηκε η καλ-

λιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων με τον ντόπιο πληθυσμό με την ορ-

 
68 Εφημερίδα Народен вестиник, 20-2-1942. 
69 Училищен преглед XLΙ, no. 4 (1942): 464-470. 
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γάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ενεργό συμμετοχή σε τοπι-

κές εορτές και την κατασκευή μνημείων για εθνικούς ήρωες.70 

Οι δάσκαλοι, λοιπόν, με διευρυμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά καθήκοντα κλήθηκαν να συνεχίσουν το πρόγραμμα ομογε-

νοποίησης του πληθυσμού και τα επόμενα σχολικά έτη του 1942/1943 

και 1943/1944. Η βουλγαρική παρουσία στις κατεχόμενες επαρχίες 

στάθηκε, ακόμη, η αφορμή για εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων 

στο εθνικό σύστημα διαχείρισης ζητημάτων παιδείας και στην αναθε-

ώρηση του έργου και του περιεχομένου της αποστολής των εκπαιδευ-

τικών λειτουργών. Μεταξύ άλλων, αναθεωρήθηκε το πλαίσιο συνεχούς 

επιμόρφωσης και αξιολόγησης των δασκάλων.71 Οι καινοτομίες αυτές 

σημειώθηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια των σχολικών περιόδων 1941/ 

1942 και 1942/1943, αφού κατά την τελευταία σχολική χρονιά τα μα-

θήματα διακόπηκαν τον Ιανουάριο του 1944 λόγω της έκτακτης κα-

τάστασης στην οποία είχε περιέλθει η χώρα, έπειτα από μια σειρά εγ-

χώριων και πολεμικών εξελίξεων. Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι 

οι εργασίες προπαρασκευής του σχολικού έτους 1943/1944 ξεκίνησαν 

το Μάρτιο του 1943. 

Στις 2 Μαρτίου 1943, λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας με 

ειδική εγκύκλιο καλεί τους αρμόδιους σχολικούς επιθεωρητές να προ-

χωρήσουν στη σύνταξη και αποστολή καταστάσεων με τα ονόματα των 

εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να αναλάβουν υπηρεσία στα κατε-

χόμενα εδάφη, εκκινώντας μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που ακο-

λουθήθηκε κατά την επιλογή προσωπικού το προηγούμενο σχολικό έ-

τος. Το υπουργείο ζητά και πάλι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 

την οικογενειακή και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων κ.λπ., 

ωστόσο σημαντική διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη πρόσκληση 

του 1942 αποτελεί το γεγονός ότι οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί ήταν 

πλέον υποχρεωμένοι να παραμένουν στις θέσεις τους στις Εκπαιδευτι-

 
70 Училищен преглед XLΙ, no. 5-6 (1942): 727-728· Училищен преглед XLΙ, no. 10 

(1942): 1369-1382. 
71 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1288 (Σόφια, 24 Δεκεμβρίου 1942)· Училищен 

преглед XLΙΙΙ, no. 1-4 (1944): 127-128. Σ.τ.Σ.: προγράμματα επιμόρφωσης και κα-

τάρτισης των εκπαιδευτικών στα κατεχόμενα εδάφη λάμβαναν χώρα ανά τακτά δια-

στήματα στις κεντρικότερες πόλεις και στη Σόφια ήδη από την έναρξη του σχολικού 

έτους 1941/1942. Βλ. ενδεικτικά για το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Κου-

μάνοβο στην εφημερίδα Целокупна Българи, 26-9-1941. 
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κές Περιφέρειες Σκοπίων, Μοναστηρίου και Ξάνθης για δύο τουλάχι-

στον χρόνια. Έτσι, οι καθηγητές δεν θα μπορούσαν να αιτηθούν μετά-

θεσης έως και την εκπνοή του σχολικού έτους του 1944/1945, εκτός 

εάν πληρούσαν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις.72 Η επαύξηση της 

θητείας των εκπαιδευτικών αναμφίβολα θα επιτάχυνε τη διαδικασία ε-

πιλογής προσωπικού κατά το επόμενο σχολικό έτος. Παράλληλα, τα 

σχολεία θα επάνδρωναν άτομα που θα ήταν σίγουρα για την απόφασή 

τους να αιτηθούν μετάθεσης στις κατεχόμενες επαρχίες. Η ρύθμιση 

αυτή κρίθηκε ως απαραίτητη, καθώς όπως προκύπτει από το πρωτογε-

νές υλικό, μετά την ήττα της Γερμανίας στο Ανατολικό Μέτωπο, η δια-

δικασία εξεύρεσης υπαλλήλων πρόθυμων να προσφέρουν τις υπηρε-

σίες τους στα κατεχόμενα εδάφη έγινε ακόμα πιο δύσκολη, ενώ αρκετοί 

ήταν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατέθεσαν αιτήματα επιστροφής στην 

προηγούμενή τους θέση στην κυρίως Βουλγαρία. Προοδευτικά, και 

πλησίον της ημερομηνίας λήξης της βουλγαρικής κατοχής, οι αιτήσεις 

για μετάθεση αυξάνονταν.73 

Παρά τη διαφαινόμενη αρνητική πορεία των γεγονότων, η βουλγα-

ρική ηγεσία συνέχισε με αμείωτο ρυθμό την προσπάθεια υλοποίησης του 

κυβερνητικού προγράμματος. Με γνώμονα τη διευθέτηση των απαι-

τούμενων διαδικασιών για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς του 

1943/1944, στις 19 Απριλίου 1943 λαμβάνει χώρα κοινή συνάντηση των 

περιφερειακών, σχολικών επιθεωρητών μαζί με τους σχολικούς ιατρούς 

και τους περιφερειακούς επιθεωρητές φυσικής αγωγής στη Σόφια. Στη 

συνάντηση αυτή, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες, τέθηκαν επί τάπητος 

βασικά ζητήματα διαχείρισης των εκπαιδευτικών εργασιών της «Ενιαίας 

και Αδιαίρετης Βουλγαρίας», η πορεία του εκπαιδευτικού έργου ανά πε-

ριφέρεια, οι συνθήκες που επικρατούσαν στα κατεχόμενα εδάφη, οι εξω-

σχολικές δραστηριότητες του προσωπικού κ.ά. Οι συμμετέχοντες στη 

συνάντηση εξέδωσαν βασικές οδηγίες για την εποπτεία και επιτέλεση 

του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολο των εκπαιδευτικών περιφερειών, 

οι οποίες δεν παρουσίαζαν ουσιαστικές διαφορές με αυτές που δημο-

σιεύτηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Αναμενόμενα, ξεχωριστή μνεία 

 
72 Училищен преглед XLΙΙ, no. 3 (1943): 460-463· Училищен преглед XLΙΙ, no. 4-5 

(1943): 669. 
73 ΚΚΑΒ, φάκ. 371К, λ. 6, αρ.μ. 409 (Σκόπια, 5 Απριλίου 1944)· ΚΚΑΒ, φάκ. 652К, 

λ. 1, αρ.μ. 4 (Καβάνταρτσι, 1 Σεπτεμβρίου 1944). 
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υπήρχε στην υψηλή αποστολική δράση των εκπαιδευτικών λειτουργών 

και στη σημασία της για την εθνική πρόοδο.74  

Κοινό στοιχείο των σχολικών ετών 1941/1942, 1942/1943 και 1943/ 

1944 ήταν η ιδιαίτερη μέριμνα που επέδειξε το Υπουργείο Εθνικής Παι-

δείας για την κάλυψη βασικών αναγκών παιδιών ευάλωτων και φτωχών 

οικογενειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβασή 

τους στη βουλγαρική παιδεία. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατά-

στασης και της έλλειψης βασικών αγαθών, αρκετά νωρίς οργανώθηκαν 

σχολικά συσσίτια και λέσχες,75 ενώ ειδική επιτροπή τροφοδοτούσε την 

κεντρική διοίκηση με αναφορές σχετικά με το επίπεδο κάλυψης των επι-

σιτιστικών αναγκών των παιδιών στο σύνολο των περιφερειών της χώ-

ρας.76 Σχετικές μελέτες παραδίδουν ότι στην Επαρχία της Ξάνθης φαίνε-

ται ότι το δέλεαρ του δωρεάν γεύματος οδήγησε ορισμένους Έλληνες 

γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους σε βουλγαρικά σχολεία.77 Εκτός από 

την παροχή γευμάτων, το υπουργείο προχώρησε στη χορήγηση υποτρο-

φιών σε άπορους μαθητές και σε φοιτητές για πραγματοποίηση ανώ-

τατων σπουδών στη Βουλγαρία ή στο εξωτερικό.78 

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από το πρώτο σχολικό έτος 

της βουλγαρικής παρουσίας στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, υπήρχαν 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές που επιθυμούσαν 

να σπουδάσουν (ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους αντίστοιχα) σε ανώ-

τερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βουλγαρίας. Αρκετοί 

από αυτούς είχαν συμμετάσχει στα σεμινάρια βουλγαρικής γλώσσας, 

ιστορίας και πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

καλοκαιρινής περιόδου του 1941 στις μεγάλες πόλεις της γιουγκοσλα-

βικής Μακεδονίας, για να είναι σε θέση να εγγραφούν με την έναρξη 

 
74 Училищен преглед XLΙΙ, no. 4-5 (1943): 596-606. 
75 ΚΚΑΒ, φάκ. 177К, λ. 2, αρ.μ. 1288 (Σόφια, 17 Οκτωβρίου 1942)· ДА–Кърджали 

(Κρατικά Αρχεία Κάρτζαλι,  στο εξής ΚΑΚ), φάκ. 18К, λ. 1, αρ.μ. 104 (Ιβαΐλοφγκραντ, 

Φεβρουάριος 1943).  
76 Драгомир Матеев, “Войната и телесното развитие на учителшите,” (Ο πόλεμος 

και η σωματική ανάπτυξη των μαθητευόμενων), Народ и Здраве II, no. 4-5 (Σόφια: 

1943): 89-92.  
77 Ξανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, «Ο ρόλος των Βούλγαρων εκπαιδευτικών», στο 

Η Βουλγαρική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, επιμ. της ίδιας 

(Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2002), 91. 
78 Училищен преглед XLΙ, no. 5-6 (1942): 704-705· Държавен вестник, 2-1-1942. 
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της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στις βουλγαρικές ακαδημαϊκές σχολές 

και ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης.79  

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας είχε ορίσει το πλαίσιο 

εγγραφής νέων σπουδαστών και της συνέχισης των σπουδών παλαιών 

σπουδαστών στα βουλγαρικά ιδρύματα. Η διαδικασία εγγραφής ήταν 

παρόμοια με αυτή που είχε οριστεί για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι 

σπουδαστές έπρεπε να προσκομίσουν έγκυρους τίτλους που τους είχαν 

χορηγηθεί από την προηγούμενη διοίκηση, ενώ τα άτομα που είχαν ήδη 

ολοκληρώσει κάποια έτη σπουδών σε γιουγκοσλαβικά πανεπιστήμια, 

θα έπρεπε να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση εγγραφής τους τις ανά-

λογες βεβαιώσεις σπουδών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1941, επιτροπή εί-

κοσι σπουδαστών από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία πραγματοποίησε 

συνάντηση με τις εκπαιδευτικές αρχές Σκοπίων κατόπιν δικής της πρω-

τοβουλίας. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η ανάδειξη των ζητη-

μάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 

αρκετούς σπουδαστές των κατεχόμενων γιουγκοσλαβικών εδαφών. 

Αυτά ήταν η αδυναμία προσκόμισης τίτλων και βεβαιώσεων σπουδών 

από σπουδαστές που φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου 

πριν από τον πόλεμο και η έλλειψη επαρκών μέτρων στήριξης των οι-

κονομικά αδύναμων φοιτητών προκειμένου να είναι σε θέση να μετοι-

κήσουν στην κυρίως Βουλγαρία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.80  

Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έκανε 

δεκτά τα αιτήματα εγγραφής σε ανώτερες και ανώτατες σχολές όσων 

σπουδαστών προέκυπτε, κατόπιν έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών, 

ότι πράγματι είχαν ολοκληρώσει κάποια έτη σπουδών σε γιουγκοσλα-

βικά ιδρύματα, ενώ για την υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων 

προέβη στη χορήγηση υποτροφιών. Σύντομα, η ιδέα για θεμελίωση ε-

νός βουλγαρικού πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα της γιουγκοσλαβι-

κής Μακεδονίας ήρθε ως φυσική απόρροια του ενδιαφέροντος από την 

τοπική φοιτητιώσα νεολαία. Η ίδρυση ενός βουλγαρικού πανεπιστη-

μίου στα Σκόπια θα συνέβαλε στην άρση μερικών εμποδίων και στη 

μακροπρόθεσμη αύξηση του αριθμού των σπουδαστών από τα κατεχό-

 
79 Училищен преглед XL, no. 7 (1941): 826-827. 
80 Εφημερίδα Целокупна България, 5-9-1941. 
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μενα γιουγκοσλαβικά εδάφη.81 Ταυτόχρονα, η θεμελίωσή του θα συνι-

στούσε πράξη υψηλής εθνικής και πολιτικής σημασίας, διότι το νέο πα-

νεπιστήμιο θα αποτελούσε ένα επιπλέον απτό τεκμήριο της «βουλγα-

ρικότητας» της περιοχής και το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής. Η εδραίωση του Κρατικού Πανεπιστημίου Σκοπίων θα εξυπηρε-

τούσε κατά συνέπεια πολιτικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στό-

χους, ενώ η επιτυχής λειτουργία του θα συνέβαλε καταλυτικά στην πε-

ραιτέρω εμπέδωση της νέας τάξης στα Βαλκάνια. 

Ας σημειωθεί ότι της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Σκοπίων είχε προ-

ηγηθεί η λειτουργία λαϊκών–ανοικτών πανεπιστημίων, η φοίτηση στα 

οποία ήταν δωρεάν. Αν και τα άτυπα αυτά ιδρύματα δεν είχαν τη δικαι-

οδοσία να εκδίδουν τίτλους σπουδών ανάλογους με αυτούς του Πανεπι-

στημίου Σόφιας, είχαν συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη προγραμμά-

των γλωσσικής και πολιτιστικής κατάρτισης των ενήλικων κατοίκων. 

Σύντομα συστάθηκε και το «Σώμα των Λαϊκών–Ανοιχτών Πανεπιστη-

μίων» το οποίο είχε συντονιστικό ρόλο. Σύμφωνα με συναφείς ανα-

κοινώσεις του στον Τύπο, κύρια αποστολή του ήταν «σύντομα όλες οι 

βουλγαρικές πόλεις και τα χωριά να διαθέτουν λαϊκά–ανοιχτά Πανε-

πιστήμια».82 Μεταξύ άλλων, λαϊκό–ανοικτό πανεπιστήμιο ιδρύθηκε 

στα Σκόπια από το τοπικό παράρτημα του Παμβουλγαρικού Συλλόγου 

«Άγιος Παΐσιος». Οι καθηγητές του άτυπου αυτού ιδρύματος παραχω-

ρούσαν διαλέξεις βουλγαρικής ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτισμού. 

Την πρωτοβουλία αυτή υποστήριξαν έμπρακτα άτομα βουλγαρικής κα-

ταγωγής που διαβιούσαν στα Σκόπια πριν από τον πόλεμο και στελέχη 

της ΕΜΕΟ.83  

Αναμενόμενα, το καθηγητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Σό-

φιας είχε σημαντικό ρόλο στις διεργασίες θεμελίωσης του νέου πανε-

πιστημίου στα Σκόπια, οι οποίες ξεκίνησαν κατά τα τέλη του ακαδημα-

ϊκού έτους 1941/1942.84 Άλλωστε, τόσο ο Φίλοφ όσο και ο διάδοχός 

του στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ιότσοφ, είχαν στε-

νές σχέσεις με το καθηγητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Σόφιας, 

όπου αμφότεροι είχαν εργαστεί ως καθηγητές. Στόχος της κυβέρνησης 

 
81 Гребенаров–Манолова-Николова, Η βουλγαρική διοίκηση, 259-260. 
82 Εφημερίδα Целокупна България, 9-10-1941, 3-12-1941, 17-12-1941. 
83 Ό.π., 27-9-1941· Гребенаров–Манолова-Николова, ό.π., 122. 
84 Гребенаров–Манолова-Николова, ό.π., 262. 
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ήταν η έναρξη των εργασιών του Πανεπιστημίου Σκοπίων κατά το α-

μέσως επόμενο πανεπιστημιακό έτος του 1942/1943, ωστόσο αυτό δεν 

κατέστη δυνατό λόγω των πολιτικών και πολεμικών εξελίξεων, με τη 

Μεγάλη Βρετανία να κηρύττει τον πόλεμο εναντίον της Βουλγαρίας 

και την εσωτερική πολιτικοκοινωνική κρίση να κλιμακώνεται ραγδαία. 

Τελικά, το έργο θεμελίωσης του βουλγαρικού Πανεπιστημίου στα Σκό-

πια αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ο νέος υπουργός Εθνικής Παιδείας, 

Βόρις Ιότσοφ, λίγους μόνο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων 

του. Στις 6 Ιανουαρίου 1943, λοιπόν, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως το σχετικό διάταγμα για τη θεμελίωση του βουλγαρικού 

Πανεπιστημίου Σκοπίων.85 Το νέο πανεπιστήμιο διέθετε μόλις ένα 

τμήμα Ιστορίας και Φιλολογίας με τρεις κατευθύνσεις: βουλγαρικής ι-

στορίας, φιλολογίας και γεωγραφίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-

νωση, οι υποψήφιοι σπουδαστές θα μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση 

εγγραφής στο πανεπιστήμιο πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 

του 1943. Από την επικοινωνία του Ιότσοφ με τον επικεφαλής του Υ-

πουργείου Εθνικής Παιδείας για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, Γκε-

όργκι Βεσελίνοφ, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 

1943 κλιμάκιο του υπουργείου πραγματοποίησε διερευνητική επί-

σκεψη στα Σκόπια προκειμένου να επιλέξει τον κατάλληλο χώρο για 

τη στέγαση του πανεπιστημίου. Ο Βεσελίνοφ, στην αναφορά που απέ-

στειλε στον υπουργό Παιδείας, τονίζει την εθνική σημασία του νέου 

ακαδημαϊκού ιδρύματος και τον αντίκτυπό του στην τοπική κοινωνία. 

Ακόμη, ο Βεσελίνοφ με ικανοποίηση διαπιστώνει τα θετικά αποτελέ-

σματα που έφεραν οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών, οπότε και 

η βουλγαρική διοίκηση είχε προβεί στην ίδρυση θεάτρων, μουσείων, 

βιβλιοθηκών και λαϊκών αναγνωστηρίων στην πόλη. Κατά το Βεσελί-

νοφ, το δίκτυο αυτό θα πλαισίωνε γόνιμα τις εργασίες του πανεπιστη-

μίου και θα καθίστατο σύντομα εφικτή η ποιοτική αναβάθμιση της πο-

λιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής των Σκοπίων. Η αναφορά ολοκλη-

ρώνεται με πρακτικά ζητήματα, όπως τις προδιαγραφές που έπρεπε να 

πληροί το κεντρικό κτήριο του πανεπιστημίου, την εξεύρεση πόρων για 

την αγορά της απαιτούμενης επίπλωσης κ.λπ. Στην αναφορά αυτή δια-

φαίνεται, τέλος, και η συνδρομή που παρείχε το καθηγητικό συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου Σόφιας κατά την προπαρασκευή του νέου πανεπι-

 
85 Държавен вестник, 6-1-1943. 
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στημίου, με το Βεσελίνοφ να ενημερώνει τον υπουργό ότι θα ζητήσει 

από τον πρύτανη να προτείνει το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει 

καθήκοντα επιθεωρητή στα Σκόπια, για να συντονίσει τις απαιτούμενες 

διαδικασίες και να προχωρήσει στην τελική επιλογή του χώρου στέγα-

σης του νέου ακαδημαϊκού ιδρύματος.86 

Στις 3 Αυγούστου 1943, ο Βεσελίνοφ αποστέλλει μια σύντομη ανα-

φορά στον πρωθυπουργό Φίλοφ,87 για να τον ενημερώσει σχετικά με τις 

ενέργειες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά το αμέσως επόμενο 

διάστημα, προκειμένου το νέο πανεπιστήμιο να ξεκινήσει τη λειτουργία 

του το φθινόπωρο του 1943. Ωστόσο ο αιφνίδιος θάνατος του βασιλιά 

Βόριδος και οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν, προκάλεσαν νέα 

αναβολή στα «θυρανοίξια του Ναού της Επιστήμης». Το Πανεπιστήμιο 

«Βασιλιάς Βόρις ο Απελευθερωτής»88 ανοίγει τελικά τις πύλες του στις 

19 Δεκεμβρίου 1943 με 130 σπουδαστές, 40% από τους οποίους προέρ-

χονταν από τη Βουλγαρία και 20 από αυτούς διαβιούσαν στα Σκόπια 

πριν από τον πόλεμο. Χρέη πρύτανη ανέλαβε ο Ατάνας Ιλίεφ, καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Σόφιας, και κοσμήτορας ορίστηκε ο Νικόλα Στογιά-

νοφ, από το Μακεδονικό Ινστιτούτο Επιστημών. Ο βίος του νέου πανεπι-

στημίου έμελλε να είναι βραχύς, αφού υπό την απειλή βομβαρδισμών, 

δεν ήταν δυνατή η ομαλή λειτουργία του για λόγους ασφαλείας ήδη από 

το Νοέμβριο του 1943, οπότε και οι αρχές προσπαθούσαν να εκκινήσουν 

τα μαθήματα στους χώρους του ιδρύματος, αρκετοί από τους οποίους 

συστεγάζονταν στο εμπορικό γυμνάσιο της πόλης. Αν και τυπικά το 

Πανεπιστήμιο Σκοπίων διέκοψε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 

1944, από το πρωτογενές υλικό προκύπτει ότι ελάχιστες διαλέξεις 

πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσές του, λόγω των έκτακτων μέτρων που 

είχαν ληφθεί υπό το φόβο βομβαρδισμών από τις Συμμαχικές Δυνάμεις 

ήδη από τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.89 

Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι το πλαίσιο λειτουργίας του νέου 

πανεπιστημίου ήταν απόλυτα εναρμονισμένο με την εκπαιδευτική 

στρατηγική που είχε χαράξει ο Φίλοφ. Η λειτουργία πανεπιστημιακής 

 
86 Гребенаров–Манолова-Николова, ό.π., 306-309. 
87 Гребенаров–Манолова-Николова, ό.π., 318-319. 
88 Σ.τ.Σ.: η ακριβής μετάφραση του ονόματος του Πανεπιστήμιου Σκοπίων (Цар 

Борис III–Обединител) είναι: Βασιλιάς Βόρις ο Τρίτος, αυτός που ένωσε (ενν. τα 

βουλγαρικά εδάφη).  
89 Гребенаров–Манолова-Николова, ό.π., 338-339. 
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σχολής βουλγαρικής ιστορίας και φιλολογίας δεν ήταν φυσικά τυχαία. 

Οι ιθύνοντες προσδοκούσαν ότι οι απόφοιτοί της θα μεταλαμπάδευαν 

τις γνώσεις τους στο γενικό πληθυσμό και θα προωθούσαν τη σπουδή 

της βουλγαρικής ιστορίας, γλώσσας και γραπτού πολιτισμού. Ακόμη, 

η πρόβλεψη να συμμετέχουν στα μαθήματα σπουδαστές από τη Βουλ-

γαρία, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπέδωσης της ενοποίη-

σης συνολικά. Δεν είναι ξεκάθαρο από τις πρωτογενείς πηγές για το 

εάν οι σπουδαστές από την κυρίως Βουλγαρία ήταν τέκνα δημοσίων 

υπαλλήλων που είχαν μετοικήσει στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία για 

να υποστηρίξουν τη διοικητική ενοποίηση, ή φοιτητές φτωχών οικογε-

νειών που έλαβαν υποτροφίες για σπουδές στο νέο πανεπιστήμιο.  

Αντί επιλόγου, παραθέτουμε απόσπασμα από μεταγενέστερη ανα-

φορά του καθηγητή Στογιάνοφ, στην οποία περιγράφει την ημέρα των 

εγκαινίων του βουλγαρικού πανεπιστημίου της γιουγκοσλαβικής Μα-

κεδονίας: 

 

«Τα πανηγυρικά εγκαίνια του Πανεπιστήμιου Σκοπίων ορίστη-

καν για την 19η Δεκεμβρίου 1943. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι 

το Πανεπιστήμιο έπρεπε να ξεκινήσει τη λειτουργία του, παρά τις 

δυσκολίες. Αρχικά, θα διέθετε μόλις μία σχολή Ιστορίας και 

Φιλολογίας. Το Υπουργείο Παιδείας ετοίμασε μια λίστα με εί-

κοσι εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων 

της Σόφιας, για να προσκληθούν να συμμετάσχουν στα πανηγυ-

ρικά εγκαίνια του νέου Πανεπιστημίου. […] 

Φτάσαμε στα Σκόπια το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου. Αναζητή-

σαμε δωμάτιο για να διανυκτερεύσουμε στο ξενοδοχείο “Μακε-

δονία”, αλλά διέθετε μόλις ένα ελεύθερο δωμάτιο, το οποίο δό-

θηκε στον γηραιότερο, τον καθηγητή Θεοντώροφ-Μπαλάν, τον 

πρώτο πρύτανη του Πανεπιστημίου Σόφιας. Δυσκολευτήκαμε να 

βρούμε δωμάτια σε άλλα ξενοδοχεία και πολλοί φιλοξενηθήκαμε 

σε διάφορα σπίτια. […]  

Ταυτόχρονα, μάθαμε ότι η Αγγλία και οι ΗΠΑ είχαν στείλει 

δυνάμεις για να καταλάβουν τη Βουλγαρία. Την επόμενη μέρα τα 

εγκαίνια του Πανεπιστήμιου έγιναν με κάθε σοβαρότητα και 

επισημότητα. Διαβάστηκαν μόλις δύο επίσημοι λόγοι με ιστορικό 

και διδακτικό περιεχόμενο. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν υπό 

τους ήχους πατριωτικών και παραδοσιακών τραγουδιών. […] 
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Στις 20 Δεκεμβρίου αναχωρήσαμε για τη Σόφια. […] Κατά το 

ταξίδι της επιστροφής μάθαμε για τους βομβαρδισμούς των πε-

τρελαιοπηγών της Ρουμανίας.»90 

 

Η παρουσία του Αλεξάντερ Θεοδόροφ-Μπαλάν στα εγκαίνια του Πα-

νεπιστημίου Σκοπίων είχε αναμφίβολα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο 

Μπαλάν υπήρξε ο πρώτος πρύτανης του πρώτου βουλγαρικού πανε-

πιστημίου. Ο Στογιάνοφ, τέλος, στην περιγραφή του μάς παραδίδει ότι 

τα εγκαίνια του νέου πανεπιστημίου ήταν σύντομης διάρκειας, ενώ η 

αντιπροσωπία που κλήθηκε να διεξάγει τους εναρκτήριους εορτασμούς 

αποχώρησε από την πόλη μόλις δύο μέρες μετά την άφιξή της για λόγους 

ασφαλείας. Η περιγραφή αυτή μάς μεταφέρει ψήγματα της κατάστασης 

που επικρατούσε στις κατεχόμενες και βουλγαρικές επαρχίες, μετά την 

κλιμάκωση της εσωτερικής πολιτικοκοινωνικής κρίσης και τις εναλ-

λαγές που σημειώθηκαν στην πολεμική κονίστρα, οι οποίες οδήγησαν 

στη λήξη της περιόδου της βουλγαρικής κατοχής στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία και στην έναρξη μιας νέας εποχής στα Βαλκάνια.  

Συμπερασματικά, αν και η βουλγαρική κατοχή στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία έληξε τυπικά με την είσοδο του Κόκκινου Στρατού στη 

Βουλγαρία, η εκπαιδευτική πολιτική είχε αποτύχει στην επίτευξη των 

στόχων της ήδη από το σχολικό έτος 1942/1943. Παρόλο που η βουλ-

γαρική ηγεσία ανέπτυξε ένα σχετικά ολοκληρωμένο πλάνο επανεκκί-

νησης της σχολικής ζωής κατά το βουλγαρικό πρότυπο ταχύτατα, για 

την επιτέλεσή του απαιτούνταν η διάθεση πόρων και μέσων που ξεπερ-

νούσαν τις δυνατότητες της χώρας. Στην αποτυχία επίτευξης της εκπαι-

δευτικής πολιτικής συνέβαλε και η διάψευση των προσδοκιών του ντό-

πιου πληθυσμού, η αλαζονική στάση των Βούλγαρων εκπαιδευτικών, 

ο ασφυκτικός έλεγχος της εξωσχολικής και οικογενειακής ζωής των 

μαθητών, η γλωσσική και πολιτιστική αποξένωση. Η κατάσταση ε-

κτραχυνόταν προοδευτικά από τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και 

την κλιμάκωση της πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Η αδυναμία της 

Σόφιας να εδραιώσει την «Ενιαία και Αδιαίρετη Βουλγαρία» οδήγησε, 

τελικά, στην περαιτέρω διάχυση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας, 

φέρνοντας τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που είχε 

θέσει η κυβέρνηση Φίλοφ κατά το 1941. 

 
90 Гребенаров–Манолова-Николова, ό.π., 319-320. 


