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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο ρόλος του Φίλιππου Δραγούμη στο Μακεδονικό Ζήτημα μόνο συμπτωματικά έχει 

απασχολήσει την ιστορική έρευνα μέχρι σήμερα. Με αφετηρία την παραπάνω 

διαπίστωση, στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος της ιδεολογίας του εθνισμού 

στη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης και πράξης του Φίλιππου Δραγούμη. Το 

χρονικό εύρος της έρευνας εκτείνεται σε μια περίοδο πενήντα ετών η οποία 

σηματοδοτεί την κορύφωση και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας (1912- 1962), 

εστιάζοντας κυρίως στα συμβάντα στην περιοχή της Μακεδονίας. Στα πλαίσια της 

έρευνας αναδεικνύεται ο προβληματισμός του Δραγούμη για την κατίσχυση του 

ιδανικού του για το έθνος κατά τη διασταύρωσή του με τις εθνιστικές πολιτικές των 

σλαβικών κρατών της Βαλκανικής και κατά τη σύγκρουση του ελληνικού εθνισμού 

με τον επαναστατικό κομμουνισμό. Παράλληλα, με την  επιχειρηματολογία του ο 

πολιτικός ξιφουλκεί και κατά της συνωμοτικής δράσης πολιτικών προσώπων και 

ομάδων στο εσωτερικό του κράτους, που, όπως πιστεύει, απεργάζονται σε 

συνεργασία με τους εχθρούς, σχέδια υπονόμευσης της αποστολής του έθνους. Μέσα 

από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι ο εθνισμός του Δραγούμη 

παλινδρομεί ανάμεσα στο όραμα αναζήτησης ηγετικού ρόλου για το έθνος στην 

Ανατολή και στην αντιφατική προσέγγιση, σε σχέση με την προαναφερθείσα, ότι τα 

συμφέροντα του ελληνικού έθνους βρίσκονται σε συνεχή υποχώρηση· σε αυτό τον 

εκφυλισμό ο Δραγούμης φιλοδοξεί να θέσει τέρμα. Τέλος, στην εξέλιξη των 

πραγμάτων ανιχνεύεται η σταδιακή μετατόπιση της εθνιστικής ιδεολογίας του 

Δραγούμη: από τον επιθετικό προσανατολισμό της στην  Ανατολή στη δεύτερη 

δεκαετία του 20
ου

 αιώνα μεταπίπτει στην αμυντική θέση να διασφαλιστούν τα 

κεκτημένα στα όρια του ελληνικού κράτους.     

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνοανατολική ιδέα, Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 

Βουλγαρόφωνοι 
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ABSTRACT 

 

The role of Philippos Dragoumis has only incidentally been the subject of concern for 

historical research so far. Οn the basis of  that finding, this paper explores the role of 

the ideology of nationalism to the formulation of the political thought and action of 

Philippos Dragoumis. The time length of the research is extended throughout a period 

of  50 years which marks the culmination and the end of the Great Idea (1912-1962) 

and focuses mainly on the events in the region of Macedonia. The research features 

Dragoumis’ concern about the prevalence of his ideal of nation during its intersection 

with the nationalistic policies of the Slavic countries of the Balkans as well as during 

the conflict of the greek nationalism with the revolutionary communism.  At the same 

time, through his argumentation the politician attacks the conspiratorial action of 

political figures and groups within the state who are believed to be undermining the 

nation’s mission in cooperation with the enemies. From the processing of data it is 

clear that Dragoumis’ nationalism is swinging between the vision of the nation’s 

leading role in the East and the contradictory to the above mentioned approach that 

the national interests are in constant retreat; to which degeneration Dragoumis intends 

to put an end. Finally, in the course of events we can trace the gradual relocation of  

Dragoumis’ nationalistic ideology: from its aggressive orientation towards the East in 

the second decade of the 20th century it switches to the defensive position to ensure 

the acquired rights within the Greek state limits.  

 

 

 

Key- Words: Greek Eastern idea, Greek Civil War, Bulgarian-speaking 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα έρευνα καλύπτει μια πυκνή σε γεγονότα περίοδο της ελληνικής 

ιστορίας μέσα από την προσέγγιση της πολιτικής προσωπικότητας του Φίλιππου 

Δραγούμη, ο οποίος πρωταγωνίστησε στα ταραγμένα χρόνια. Κι αν για το ιστορικό 

πλαίσιο δράσης του Δραγούμη έχουν εκπονηθεί πάρα πολλές μελέτες, η 

προσωπικότητα του Φίλιππου Δραγούμη, εν τούτοις, έχει μείνει στο ημίφως της 

επιστημονικής έρευνας, μολονότι αυτός κατέγραψε  ένα πολυσχιδές και πληθωρικό 

έργο. Η βιβλιογραφική αναζήτηση εμπεριστατωμένων ερευνών για τον Δραγούμη 

έδειξε ότι για το όνομά του γίνεται λόγος μόνο όταν πρόκειται να ερευνηθεί η 

προσωπικότητα του Ίωνα.   

 

Ο Φίλιππος Δραγούμης έχει την ιδιαιτερότητα να είναι φορέας πολλών και 

διαφορετικών ιδιοτήτων, ενώ τη σκέψη του διατρέχουν ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα 

και προβληματισμοί. Κατ’ αρχάς ως γιος του πρωθυπουργού της Ελλάδας Στέφανου 

Δραγούμη και αδερφός του Ίωνα γαλουχείται σε ένα κατ’ εξοχήν πολιτικοποιημένο 

περιβάλλον. Εκείνο όμως που καθιστά σημαντική  την προσωπικότητά του είναι το 

γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της πολυετούς του ζωής βιώνει γεγονότα που 

διαμορφώνουν τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα.  

 

Συνακόλουθα, ο Φίλιππος Δραγούμης έχει τη δυνατότητα, λόγω της  θητείας 

του στα ανώτερα κυβερνητικά αξιώματα, να συστηματοποιήσει και να κατευθύνει εν 

πολλοίς τις πολιτικές των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, στις οποίες διατελεί 

άλλοτε επίσημο μέλος και άλλοτε άτυπος σύμβουλος. Ο απόηχος μάλιστα των 

ενεργειών και των γεγονότων απέναντι στα οποία ο ίδιος τοποθετήθηκε, φτάνει μέχρι 

και τις μέρες μας. Δεν πρέπει, τέλος, να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η περίπτωση 

του Φίλιππου Δραγούμη ενέχει και τοπικό ενδιαφέρον, επειδή συνδέεται με στενούς 

δεσμούς με την περιοχή της Φλώρινας, η οποία αποτελεί ορμητήριο της πολιτικής του 

καριέρας, αλλά και πεδίο υλοποίησης κάποιων από τις ιδέες του. 

 

Η παρούσα διατριβή γύρω από την ιδεολογία του Φίλιππου Δραγούμη 

εστιάζει στη βασική συνιστώσα της κοσμοθεωρίας του Δραγούμη, τον εθνισμό, 

επιχειρώντας να ξεδιπλώσει τους προβληματισμούς του γύρω από το Μακεδονικό 
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Ζήτημα με έμφαση στον αντικομουνισμό της κατοχικής, εμφυλιακής και ύστερης 

περιόδου.  

 

Η έρευνα της δράσης του ξεκινά το 1912 με τη συμμετοχή του στους 

Βαλκανικούς Πολέμους και ολοκληρώνεται το 1962. Η παραπάνω χρονική 

οριοθέτηση έγινε με το σκεπτικό ότι η παρθενική εμφάνισή του στα κοινά συμπίπτει 

με την κορύφωση του ελληνικού μεγαλοιδεατισμού, ενώ το απώτατο χρονικό όριο 

σηματοδοτεί την ανάγκη για περιφρούρηση των ελληνικών κεκτημένων στη 

Μακεδονία. Σε αυτή την πεντηκονταετία η έννοια του εθνισμού δεσπόζει στη σκέψη 

του Δραγούμη.  

 

Με άξονα, λοιπόν, τον εθνισμό φιλοδοξούμε μέσα από τη διατριβή να 

αναδειχθεί αφενός η αναπροσαρμογή του περιεχομένου και των στόχων της 

ιδεολογίας του Δραγούμη, σε συνάρτηση με τις εξωτερικές συνθήκες και αφετέρου 

να αναλυθεί το όραμα του Δραγούμη για το ρόλο που καλείται διαχρονικά να 

διαδραματίσει το ελληνικό Έθνος στο χώρο της Ανατολής. Παράλληλα, σε όλο αυτό 

το διάστημα επιχειρούμε να φωτίσουμε τη δραστηριοποίηση του πολιτικού για την 

εξουδετέρωση στη Μακεδονία της σλαβικής πολιτικής, τόσο της Βουλγαρικής όσο 

και της Γιουγκοσλαβικής. Ως τελευταίο στόχο ορίζουμε την ιχνηλάτηση της 

στρατηγικής του Δραγούμη, σε επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, για την 

ανάσχεση του κομμουνιστικού κινδύνου στη Μακεδονία με έμφαση στα χρόνια 1940- 

1962. 

 

Οι παραπάνω στόχοι προσεγγίζονται μέσα από τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

 

- Ποιοι  παράγοντες διαμορφώνουν τον εθνισμό του Δραγούμη και πώς αυτός 

επηρεάζεται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα; 

 

- Πώς ο Δραγούμης αντιλαμβάνεται τον ρόλο του Ελληνικού Έθνους στην 

Ανατολή; 

 

- Με ποια επιχειρήματα η ιδεολογία του Δραγούμη αντιπαρατίθεται σε 

αντίπαλες ιδεολογίες; 
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- Ποια είναι η σχέση του Δραγούμη με τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας; 

 

- Ποιος είναι ο ρόλος του Δραγούμη στη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής 

τη δεκαετία του 1940 υπό το πρίσμα της κομμουνιστικής δράσης; 

 

Όπως ήταν ευνόητο, η έρευνά μας βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, σε 

πρωτογενές υλικό που αντλήσαμε από το αρχείο του Φίλιππου Δραγούμη, το οποίο 

φυλάσσεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Σχολής Κλασσικών 

Σπουδών. Σημαντικό μέρος της διατριβής στηρίχθηκε στη μελέτη των γραπτών 

μαρτυριών του ίδιου του πολιτικού είτε μέσα από τα Ημερολόγια του Φίλιππου 

Δραγούμη που αφορούν κυρίως την πρώτη περίοδο δράσης του είτε μέσα από την 

μελέτη της αρθρογραφίας του στον αθηναϊκό και τοπικό τύπο της εποχής. Πηγή 

άντλησης υλικού αποτέλεσαν, επίσης, τα τρία βιβλία  των οποίων την έκδοση έχει 

επιμεληθεί ο ίδιος και στα οποία βρίσκονται καταχωρημένα κείμενα, διασαφητικά 

των θέσεών του. Το παραπάνω υλικό πλαισιώθηκε με βιβλιογραφικές παραπομπές,  

στην περίπτωση που κρίθηκε αναγκαίο να φωτιστεί η στάση του Δραγούμη σε σχέση 

με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εκάστοτε περιόδου. Το κομμάτι, τέλος, της 

διατριβής σχετικά με τη δράση του Δραγούμη  στη Διάσκεψη του Παρισιού 

βασίστηκε σε υλικό που εντοπίστηκε στη διδακτορική διατριβή του κυρίου Περικλή 

Χριστίδη..  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διατριβή περιστρέφεται κατά 

βάση, γύρω από τις τοποθετήσεις του πολιτικού στα εθνικά ζητήματα, και μόνο 

εμβόλιμα εξετάζονται οι θέσεις του για την εσωτερική κατάσταση, στο βαθμό που 

αυτές επηρεάζουν τα συμβάντα στην εξωτερική πολιτική. Κρίνουμε, επίσης, σκόπιμο 

να αποσαφηνίσουμε ότι η κειμενική αναφορά μας στον όρο «εθνισμός» γίνεται με το 

νόημα που ο ίδιος ο πολιτικός δίνει σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η έρευνα 

στηρίχθηκε στην αυτόνομη επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού του Φίλιππου 

Δραγούμη και δεν προχώρησε σε συγκριτική εξέταση αντίμαχων απόψεων. 

 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του υλικού εκτείνονται σε έξι κεφάλαια. 

Στο πρώτο παρατίθενται οι θεωρητικές αρχές του εθνισμού του Δραγούμη. Το 

δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο αφιερώνονται στο Μακεδονικό Ζήτημα και 
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συγκεκριμένα στις απόψεις και στη στάση του από το 1912 μέχρι το 1940 και τη 

δεκαετία 1940-1950 αντίστοιχα. Στα επόμενα δύο κεφάλαια καταγράφεται η 

επιχειρηματολογία του Δραγούμη απέναντι στις βουλγαρικές και γιουγκοσλαβικές 

βλέψεις στη Μακεδονία. Τo έκτο κεφάλαιο της διατριβής πραγματεύεται την 

αντικομμουνιστική ιδεολογία του Δραγούμη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

διαπραγμάτευση κάποιων πτυχών του θέματος άπτεται και πτυχών και κάποιας άλλης 

κατηγορίας.  Στο τέλος της εργασίας επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση των 

απόψεων του Δραγούμη και παρατίθεται η έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία της 

παρούσας έρευνας. 

 

Οι μέθοδοι που ακολουθούμε για την προσέγγιση του υλικού είναι η ιστορική 

– ερμηνευτική
1
 και η ανάλυση περιεχομένων

2
 .  

 

Η ιστορική - ερμηνευτική (Historical Interpretative method) ανήκει στις 

εμπειρικές μεθόδους και επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που 

αναφέρονται στο παρελθόν, τηρώντας τους κανόνες (ιστορικότητα των φαινομένων, 

διαλεκτική σχέση μέρους με όλου), παρέχοντας τη δυνατότητα ανάδειξης κινήτρων, 

αξιών και άλλων παραγόντων μέσω της «κατανόησης» που συνθέτουν ένα ιστορικό 

φαινόμενο
3
 . 

 

Την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (Qualitative Analysis of Speech) την 

αξιοποιούμε στα θεσμικά κείμενα (άρθρα σε εφημερίδες, συνεντεύξεις, εισηγητικές 

εκθέσεις, ομιλίες). Η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εις 

βάθος διερεύνηση του υλικού και έχοντας ανεπτυγμένο ένα σύνολο τεχνικών για 

συστηματική ανάλυση των κειμένων
4
, προχωρεί στην περαιτέρω ποιοτική – 

ερμηνευτική αξιοποίησή τους
5
. Αφετηρία αποτελεί το ίδιο το υλικό - για το οποίο 

αρχικά συλλέγονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες- σύμφωνα με το οποίο 

                                                 
1
 Πυργιωτάκης, Ι. – Παπαδάκης, Ν., «Η πρώιμη μεταρρύθμιση. Τα νομοσχέδια Τσάτσου-Ευρυγένη για 

τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (1974-75)», στο Επιστήμη και Κοινωνία, 2003, σ. 199 
2
 Berelson, Content analysis in Communication Research, Free Press, New York 1952. 

 
3
 Lange, M.,  Comparative –Historical Methods: An introduction,Mc Gill University, SAGE 

Publications Ltd, 2013, p. 9. 
4
 Μπονίδης, Κ., Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. ∆ιαχρονική εξέταση της 

σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές παρατηρήσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 100 
5
 Mayring,   Ph.(2000a).   Qualitative   Content   Analysis. Volume   1,   No.2, ανακτήθηκε στις 5-5-

015www.qualitative-research.net/fqs/beirat/mayring-e.htm. 
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δημιουργείται ένα σύστημα κατηγοριών που προέρχονται από το κείμενο και στη 

συνέχεια αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα. Πρόκειται για 

«μία εμπειρική προσέγγιση, μεθοδολογικά ελεγχόμενη ανάλυση κειμένων μέσα στα 

επικοινωνιακά τους συμφραζόμενα, σύμφωνα με κανόνες και βήματα, χωρίς απόλυτη 

ποσοτικοποίηση»
6
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Mayring, Ph. (2000b). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research [On-line    

Journal], 1(2),    Art.    20. ανακτήθηκς στις 6-5- 2015 από http://www.qualitative-research.net/fqs-

texte/2-00/2-00mayring-e.htm. 
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1. Ο Δραγούμης και η εποχή του 

 

Ο Φ. Δραγούμης ανήκει σ’ οικογένεια καταγόμενη απ’ τη Δυτική Μακεδονία 

(περιφέρεια Καστοριάς). Ήταν ο τέταρτος και προτελευταίος γιος από τα έντεκα 

παιδιά του Στέφανου Ν. Δραγούμη και της Ελίζας, το γένος Ιωαν. Κοντογιαννάκη. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα την 2/14 Ιανουαρίου 1890. Σπούδασε νομικά στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα στα 1910. Ως φοιτητής 

ίδρυσε μαζί μ’ άλλους φοιτητές  τη «Φοιτητική Συντροφιά»  (1910) και υπέγραψε ως 

μέλος της επιτροπής το καταστατικό της που δημοσιεύτηκε στον 

«Νουμά».Συμμετείχε ενεργά στο γλωσσικό αγώνα κατά τη συζήτηση και ψήφιση της 

σχετικής διατάξεως εις το Σύνταγμα του 1911 και διετέλεσε μέλος του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου
7
. Στα ταραγμένα χρόνια του Εθνικού Διχασμού ήρθε σε σύγκρουση με τον 

Τριανταφυλλίδη και του άσκησε κριτική με το επιχείρημα ότι με τη συμμετοχή του 

στην Κυβέρνηση Βενιζέλου κομματικοποίησε τον Ομίλου. Σημείο τριβής επίσης με 

τον Τριανταφυλλίδη υπήρξε επίσης η έκδοση του αναγνωστικού τα «Ψηλά Βουνά». 

 

Το 1912 ξεκίνησαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι που είχαν ως αποτέλεσμα την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Κρήτης και της Ηπείρου. Ο Φίλιππος Δραγούμης 

κατατάχτηκε στο στρατό, στο πεζικό και ως δεκανέας πολέμησε και πληγώθηκε στη 

μάχη του Σαραντάπορου. Κατόπι αποσπάστηκε στην κρυπτογραφική υπηρεσία του 

Γενικού Στρατηγείου
8
.  

 

       Μετά από εξετάσεις διορίστηκε ακόλουθος εις το Υπουργείο των 

Εξωτερικών το Φεβρουάριο του 1914.  Στα 1916 για έξι μήνες τοποθετήθηκε ως 

υποπρόξενος εις το Γενικό Προξενείο στην Αλεξάνδρεια, στην οποία μοιράστηκε 

τους προβληματισμούς του με τον ποιητή Καβάφη. Τον Ιούνιο του 1917 την περίοδο 

του Εθνικού Διχασμού, μετά την έξωση του βασιλέα Κωνσταντίνου, απολύθηκε απ’ 

τον υπουργό επί των εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη, για λόγους πολιτικών 

φρονημάτων
9
. Το διάστημα αυτό αντιτάχθηκε σφόδρα στην εξωτερική πολιτική του 

Βενιζέλου για την πρόσδεση της Ελλάδας στην Αντάντ αλλά και για την εσωτερική 

                                                 
7
 Δραγούμης Φ., «Βιογραφικό σημείωμα Φιλίππου Στεφάνου Δραγούμη», στο Εκλογή Πολιτικών 

Δημοσιευμάτων Συνέδριο του Λιβάνου Κυβέρνηση απελευθέρωσης 1944, Αθήνα, Έκδοση "Πολιτικής 

Επιθεωρήσεως", 1945, σ. 31 
8
 Όπ.π.,σ. 31 

9
 Όπ.π.,σ. 31 
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διαίρεση που επήλθε στους θεσμούς και στην κοινωνία με ευθύνη του Βενιζέλου. Για 

τους ίδιους λόγους καταδιώχθηκε, φυλακίστηκε, πληγώθηκε από χωροφύλακες και 

εξορίστηκε στα νησιά
10

. 

 

    Η δολοφονία του αδερφού του Ίωνα έστρεψε την πορεία του Φίλιππου προς 

την πολιτική, ενώ ο ίδιος δεν είχε εκδηλώσει μέχρι τότε ενδιαφέρον  να ασχοληθεί με 

την μάχιμη πολιτική δράση· μέχρι τότε τον ενέπνεε η αγάπη του για τη φύση, την 

τέχνη και την επιστήμη της Ιστορίας, ιδιαίτερα της Βυζαντινής. Μετά τον φόνο του 

αδελφού του Ίωνα 31 Ιουλίου / 13 Αυγούστου 1920, στη θέση του εκλέχτηκε 

βουλευτής απ’ τη Φλώρινα κατά τις εκλογές της 1/14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους
11

. 

΄Ελαβε μέρος στις περισσότερες από τις εκλογικές αναμετρήσεις, με επιτυχίες αλλά 

και με αποτυχίες, ως ανεξάρτητος υποψήφιος, συνεργαζόμενος άλλοτε με τους 

αγροτικούς και άλλοτε με τους λαϊκούς. Εξελέγη βουλευτής Φλώρινας-Καστοριάς το 

1920-1922, 1926-1928, 1932-1933, 1933-1935, και το 1946-1949 στην εκλογική 

περιφέρεια Θεσσαλονίκης
12

.  

 

 Μεγάλος μέρος της ενέργειάς του ως πολιτικού απορρόφησε το ενδιαφέρον 

του για τη Μακεδονία και την Ήπειρο γιατί πίστευε ότι οι βόρειες επαρχίες έχουν 

μεγάλη σπουδαιότητα για όλη τα χώρα
13

.  

 

Η απαρχή της καριέρας του συνέπεσε με τη βαθιά κρίση που σοβούσε στην 

ελληνική κοινωνία. Στο υφιστάμενο διαχωρισμό των Ελλήνων σε βόρειους και 

Παλαιοελλαδίτες ήρθε να προστεθεί και μια νέα εστία διαίρεσης, με επίκεντρο τη 

Μακεδονία, ως απότοκο της Μικρασιατικής Καταστροφής: αυτή του πρόσφυγα και 

του «ντόπιου» Μακεδόνα.  

 

Ο Δραγούμης από τη θέση του βουλευτή Φλώρινας εργάστηκε για την  

υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ιδίως για την προστασία των ξενόφωνων 

από τη μεροληπτική συμπεριφορά των θεσμών του ελληνικού κράτους. Πίστευε 

                                                 
10

 Δραγούμης Φ., «Βιογραφικό σημείωμα Φιλίππου Στεφάνου Δραγούμη», στο Εκλογή Πολιτικών 

Δημοσιευμάτων Συνέδριο του Λιβάνου Κυβέρνηση απελευθέρωσης 1944, Αθήνα, Έκδοση "Πολιτικής 

Επιθεωρήσεως", 1945, σ. 32 
11

 όπ.π, σ.32 
12

 «Βιογραφικό Σημείωμα»,ανακτήθηκε στις 27- 6- 2015 από 

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/philippos-dragoumis-biography 
13

 όπ.π 
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πάντοτε ότι η πρόοδος του λαού θα μπορούσε να έρθει μέσα από τη ριζική 

αναδιοργάνωση όλων των επιπέδων ζωής.  

 

Πρωτεύουσα θέση στην πολιτική του ατζέντα, εκτός από τα εθνικά θέματα 

είχε το ενδιαφέρον του για τον αγροτικό κόσμο· άλλωστε το κόμμα με το οποίο 

συνεργαζόταν ήταν το Αγροτικό Κόμμα. Ακολούθησε φιλαγροτική πολιτική, 

υποστηρίζοντας την οργάνωση συνεργατικών συνεταιρισμών καταναλώσεως, 

παραγωγής και πίστης, ιδίως για τους αγρότες
14

.  

 

Στον τομέα της διοίκησης, πρόβαλλε την ανάγκη για διοικητική αποκέντρωση 

και για επαναφορά του θεσμού των κοινοτήτων σε αντικατάσταση του 

συγκεντρωτικού συστήματος, που αποτελούσε πηγή δεινών για την ελληνική 

κοινωνία, όπως επίσης και η βαθιά κομματική νοοτροπία. Για αυτό τον λόγο, όταν 

διάφορα πολιτικά κόμματα του πρόσφεραν κατά καιρούς διάφορα υπουργεία ως 

μεγάλες θέσεις, πάντα τις αρνήθηκε μένοντας ανεξάρτητος απ’ τα παλιά κόμματα. Η 

ίδρυση κομμάτων αρχών στη θέση των προσωποπαγών ήλπιζε ότι θα συντελέσει στον 

κατευνασμό των παθών και στην κατάπαυση της εσωτερικής διαιρέσεως
15

.  

 

 Μετά τη μικρασιατική καταστροφή (1922) και όταν στην Ελλάδα επιβλήθηκε 

η αβασίλευτη δημοκρατία (1924) διακήρυξε την ανάγκη της υποστήριξης του νέου 

καθεστώτος και μάλιστα από μέρος των αντιβενιζελικών κομμάτων, που είχαν 

αντιταχθεί στην εγκαθίδρυσή του.  Στην εξωτερική πολιτική συνέχισε την ιδέα του  

αδελφού του Ίωνα, που επιδίωκε συνεννόηση και συνεργασία των λαών της 

Ανατολής
16

.  

 

 Υπήρξε μέλος της Μεγάλης Επιτροπής του Συντάγματος 1927.   Στις εκλογές 

του 1928 απότυχε. Όταν μετά τες εκλογές του Σεπτεμβρίου 1932  το Λαϊκό Κόμμα 

υπό τον Π. Τσαλδάρη αναγνώρισε το δημοκρατικό καθεστώς, ο Φ. Δραγούμης 

προσχώρησε στο κόμμα τούτο κι έγινε μέλος της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη ως 
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 - 19 - 

Υπουργός, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας.  Έμεινε  στο υπούργημα αυτό (με 

σύντομο διάλειμμα κατά τες εκλογές του Μαρτίου 1933) ίσαμε τον Ιούνιο 1934
17

.   

 

 Μετά το βενιζελικό κίνημα του Μαρτίου 1935 διακήρυξε την ανάγκη ριζικών 

συνταγματικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, αλλά, όταν ο αρχηγός του Λαϊκού 

Κόμματος Π. Τσαλδάρης  ξαναγύρισε στις επιφυλάξεις του για το δημοκρατικό 

καθεστώς, ο Φ. Δραγούμης βγήκε πάλι απ’ το Λαϊκό Κόμμα και εκλέχτηκε ως 

ανεξάρτητος κατά τες εκλογές του Ιουνίου 1935.  Εις τη μονόπλευρη Εθνοσυνέλευση 

στάθηκε ο μόνος πληρεξούσιος, που αντιπολιτεύτηκε την Κυβέρνηση· καταδίκασε 

κάθε τάση προς δικτατορία απ’ οπουδήποτε και αν προερχόταν.  Μετά  την 

επαναφορά της βασιλείας και την παραδοχή της απ’ όλα τα μεγάλα πολιτικά 

κόμματα, ο Φ. Δραγούμης αναγνώρισε κι αυτός την έργω μεταπολίτευση, αλλ’ 

απότυχε στες εκλογές του 1936
18

. 

 

 Όταν την 4
η
 Αυγούστου 1936 ο Στρατηγός Ι. Μεταξάς ανακήρυξε τη 

δικτατορία ο Φ. Δραγούμης αποσύρθηκε απ’ την πολιτική σκηνή αποδοκιμαστικά.  

Όταν όμως τον Απρίλιο του 1939 οι Ιταλοί αποβιβάστηκαν εις την Αλβανία, δήλωσε 

προς το Βασιλέα την απόφασή του – παρά την αντίθεση του προς τη δικτατορία- να 

τεθεί  στη διάθεση του Έθνους για την περίπτωση ιταλικής επιθέσεως, με την 

προϋπόθεση  πως η Ελλάδα θα ταχτεί στο πλευρό των Μεγάλων Δημοκρατιών της 

Δύσης.    

 

Κατά το διάστημα των τριάμισι χρόνων τριπλής κατοχής της Ελλάδας δεν 

ήρθε σε καμία επαφή με τις κυβερνήσεις κατοχής, παρά κρυφά συνεργάστηκε με 

εθνικές οργανώσεις προς αντίσταση ενάντια στους καταχτητές.  Τον Απρίλη του 1944 

ξέφυγε στη Μέση Ανατολή  για να συμβάλει στην επιτυχία της εθνικής ενότητας στο 

Συνέδριο του Λιβάνου. Κατόπι στο Κάιρο του ανατέθηκε το υφυπουργείο των 

Εξωτερικών εις την Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, που το κράτησε και μετά την 
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απελευθέρωση της Ελλάδας ίσαμε την παραίτηση  ολόκληρης της Κυβερνήσεως την 

3. Ιανουαρίου 1945
19

.  

 

Στο διάστημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε: 1) υφυπουργός 

Εξωτερικών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ.Παπανδρέου (Μάϊος 1944-

Ιανουάριος 1945) 2) υφυπουργός Εξωτερικών, στην κυβέρνηση Κ.Τσαλδάρη 

(Διάσκεψη Ειρήνης, Απρίλιος-Οκτώβριος 1946) 3) υπουργός Στρατιωτικών, στην 

ίδια κυβέρνηση (Νοέμβριος 1946-Ιανουάριος 1947). Συμμετείχε ακόμη, αργότερα, ως 

υπουργός Εξωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Δ. Κιουσόπουλου (Οκτώβριος-

Νοέμβριος 1952) και ως υπουργός Στρατιωτικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση 

Π.Πιπινέλη (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1963). Το 1946 στάλθηκε στο Παρίσι ως μέλος της 

ελληνικής αντιπροσωπείας του συνεδρίου ειρήνης
20

 

 

 Εξακολούθησε να μένει ανεξάρτητος απ’ τα κόμματα, παλιά ή νέα, και 

πάντοτε πιστός εις τους αγνά δημοκρατικούς θεσμούς, αντίθετος προς κάθε 

δικτατορική τάση, κάθε ακρότητα και κάθε επιβολή καθεστώτων ολοκληρωτικών. Το 

φθινόπωρο του 1952, ο Φίλιπππος Δραγούμης αποχώρησε από την ενεργό πολιτική
21

. 

 

Στα 1920 και μετά το φόνο του αδελφού του Ίωνα, εξακολούθησε την έκδοση 

του περιοδικού «Πολιτική Επιθεώρησις»· προλόγισε και τη δεύτερη έκδοση των 

λογοτεχνικών και πολιτικών έργων του αδελφού του, δημοσίευσε πληθώρα ιστορικών 

και πολιτικών άρθρων και απανθισμάτων. Τα κυριότερα δημοσιευμένα έργα του 

είναι: α) “Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων” Α΄1922-25, Β΄1925-28, Γ΄1945 β) 

“Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα”, (1948) γ) “Τα Εθνικά Δίκαια στη Διάσκεψη 

Ειρήνης”, (1949) δ) “Απολογία του κοινοβουλευτισμού”, (1950) ε) “Επί του 

Κυπριακού ζητήματος”, (1950)
22

. Μετά το θάνατό του τέλος κυκλοφόρησαν πέντε 
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Ημερολόγιά του, όπου έχουν καταχωρηθεί προσωπικές του αναμνήσεις, βιώματα και 

αγωνίες διανθισμένα με σχόλια για τις δημόσιες υποθέσεις. 

 

Ο Φίλιππος Δραγούμης  σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν έπαψε να 

δραστηριοποιείται και σε συλλόγους που σκοπό είχαν την προαγωγή των γραμμάτων 

και των τεχνών, με έμφαση στην Ιστορία. τη Γλώσσα και τη Μουσική. Αποκαλυπτική 

για την πολυδιάστατη προσωπικότητά του είναι η ενεργός εμπλοκή του σε μια σειρά 

από επιστημονικούς φορείς. 

 

Διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ισόβιο ιδιωτικό μέλος στην Μπάγκειο 

Επιτροπή και στην προεδρία της Γλωσσικής Εταιρείας, την οποία κράτησε για 

πενήντα περίπου χρόνια. Χάρη στη διπλή του ιδιότητα η Μπάγκειος επιτροπή 

χρηματοδότησε τους διαγωνισμός της Γλωσσικής Εταιρείας και διασώθηκε ένα 

μεγάλο μέρος του γλωσσικού ιδιωματικού υλικού του Αρχείου του Ιστορικού 

Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1947 εξελέγη πρόεδρος του Συλλόγου προς 

διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων
23

. 

 

Διετέλεσε επίσης μέλος διοικητικών συμβουλίων σε πολυάριθμους 

συλλόγους, εταιρείες και ιδρύματα όπως: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Ελληνική 

Λαογραφική Εταιρεία, Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος του Ωδείου Αθηνών, 

Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 

Αναγνωστοπούλειος Σχολή Κονίτσης, Ελληναλβανικός Σύνδεσμος, Ροταριανός 

΄Ομιλος
24

. 

 

Ο Φίλιππος Δραγούμης παντρεύτηκε το 1931, την Ελένη Βαλαωρίτη (1902-

1985), κόρη του Ιωάννη Α.Βαλαωρίτη και εγγονή του ποιητή Αριστοτέλη 

Βαλαωρίτη, και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά: την Ζωή, σύζυγο Ιωάννη 

Κ.Μαζαράκη, και τον Μάρκο, σύζυγο Αλεξάνδρας Ρ. Χρίστου. 

 

Πέθανε σε βαθιά γεράματα, στις 2 Ιανουαρίου 1980, στην Αθήνα. 
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2. Τα κύρια σημεία του Εθνισμού του Δραγούμη 

 

2.1. Η ταυτότητα του ελληνικού έθνους 

 

Επιχειρώντας μια επισκόπηση της ιστορικής διαδρομής του Ελληνισμού ο 

Δραγούμης διαπιστώνει ότι αυτός έχει διαγράψει δια μέσου των αιώνων μια ενιαία 

και αδιάσπαστη γραμμική διαδρομή που φτάνει μέχρι τους νεότερους χρόνους. Κατά 

τον Δραγούμη οι Έλληνες της εποχής του «οι Νέοι Έλληνες», όπως τους ονομάζει, 

θεωρούνται «κύριοι κληρονόμοι»
25

 και διαχειριστές της κληρονομιάς  «του μεγάλου 

ελληνορωμαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού των»
26

. Ο Δραγούμης, δηλαδή, 

τοποθετεί χρονικά τις πολιτισμικές συνιστώσες που έθεσαν τις βάσεις «της νεώτερης 

εθνικής μας υποστάσεως» στον  «Ε λ λ η ν ι σ μ ό, δηλαδή τον ελληνικό κλασσικό 

πολιτισμό, τον συνώνυμο με τον “ανθρωπισμό”»
27

, ενώ στην ιδιοσυστασία του 

σύγχρονου Ελληνικού Έθνους ανιχνεύει και τα «σημάδια του Αλέξανδρου, ο οποίος 

έκανε τη φυλή μας να πιει από τ’ αθάνατο νερό»
28

. Αυτός ο αρχαίος  Ελληνισμός, 

συνεχίζει ο Δραγούμης, έχει σφυρηλατηθεί, διαποστεί και τελειωθεί «από το 

ανατολικό χριστιανικό πνεύμα του Ευαγγελίου κατά την υπερχιλιόχρονη βυζαντινήν 

περίοδο», συντελώντας και αυτός «στο σχηματισμό της νεώτερης εθνικής μας 

υποστάσεως»
29

.  

 

Παράλληλα, η κατοίκηση του Ελληνικού έθνους σ’ ένα γεωγραφικό χώρο 

στον οποίο συναντιούνται  ποικίλα πολιτισμικά ρεύματα και λαοί, το έφερε σε επαφή 

και ενστάλαξε στην εθνική ιδιοπροσωπία χαρακτηριστικά τόσο Δυτικής όσο και 

Ανατολικής προέλευσης, όπως διατείνεται ο Δραγούμης: «αποτελούμε μέρος της 

Ανατολής από τότε που υπάρχομε σαν έθνος, πάνω  από 3000 χρόνια, έχομε ζυμωθή με 

τους λαούς της Ανατολής, χωρίς βέβαια να χάσομε ποτέ τον ατομισμό μας και την 

επαφή με τη Δύση»
30

.    
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  Στην απόπειρα για ενδελεχή προσδιορισμό των επιδράσεων που συνέβαλλαν 

στην αποκρυστάλλωση του χαρακτήρα των Νεοελλήνων, ο Δραγούμης πιστεύει «ότι 

έχομε πάμπολλα κοινά στοιχεία με τους άλλους  συνοίκους λαούς και με τ’ αντίστοιχα 

κράτη, κι ότι είμαστε από την πραγματικότητα αναγκασμένοι να τα καλλιεργούμε και να 

τ’ αναπτύσσωμε»
31

, επικαλούμενος, για την επίρρωση της άποψής του, την κρίση του 

«Βάλτου φιλόσοφου κόμητα Χέρμαν Κάιζερλιγκ»
32

 ο οποίος κάνει λόγο για ομοιότητες 

των Ελλήνων «με τους μουσουλμάνους Άραβες πρώτα και με τους Τούρκους έπειτα, 

που έρχονταν από την Ασία»
33

. Αντίθετα, στο πέρασμα των χρόνων ο Δραγούμης 

διαπιστώνει «σχετικά μικρή φυλετικήν ανάμιξη»
34

 με τους Σλάβους,  εστιασμένη σε 

εξωτερικές επιρροές, όπως  «η κοινή θρησκεία, η ορθοδοξία»
35

.  

 

            Σε αντίθεση με τα κράτη που, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης «είτε είναι 

ιδρυμένα σε υπόβαθρο εθνικόν είτε θεμελιωμένα σε πολιτικές και οικονομικές 

βάσες»
36

, το έθνος γίνεται αντιληπτό από τον Έλληνα πολιτικό ως μια ολότητα που 

«έχει συγκεκριμένα γενικά χαραχτηριστικά και ιδιότητες, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, 

ειδικήν αποστολή μέσα στην οικογένεια της ανθρωποσύνης και ξεχωριστές 

παραδόσεις»
37

, που αυτά διακλαδώνονται, κατά τον Δραγούμη, σε «γλωσσικές, 

ηθικές, πνευματικές ή θρησκευτικές και ιστορικές ρίζες» 
38

  

 

Για τον Δραγούμη ο εθνισμός εδράζεται σε φυσικά, ηθικά και λογικά βάθρα, 

«Ο εθνισμός υποδηλώνει ιδιότητα φυσική και ηθικώς υγιερή»
39

, και ορίζεται ως «απλή 

αναγνώριση, ηθική και λογική, του ότι ανήκομε σ’ ωρισμένο έθνος»
40

, το οποίο από 

τον Έλληνα πολιτικό βιώνεται ως μια εσωτερική και πνευματική εμπειρία: «Την 
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Ελλάδα την έχω κλεισμένη μέσα μου και όπου πηγαίνω δεν έχω, παρά να ψάχνω να τη 

βρίσκω στα σωθικά και το νου μου»
41

  

 

Επίσης, στην εθνιστική αντίληψη του Δραγούμη το έθνος δε συνιστά έναν 

εξιδανικευμένο και άρτιο οργανισμό, «ο ελληνικός εθνισμός αναγνωρίζει κοντά στα 

προτερήματα του Έλληνα και τα σφάλματα»
42

, αλλά μια οντότητα «με ελαττώματά που  

προσπαθεί [ο εθνισμός] να τα διορθώνει»
43

 και η οποία διανύει μια πορεία προς την 

κατάκτηση της αυτοσυνειδησίας: «[o εθνισμός] είναι η γνωριμία του εαυτού μας ως 

μέλους μιας εθνότητας» και «της καλλιέργειας των προτερημάτων του έθνους»
44

. 

 

Το αίτημα για εθνική αυτογνωσία που η ιδεολογία του εθνισμού επιζητεί για 

το έθνος συμπλέκεται, σύμφωνα με τον Δραγούμη, ως προς τη στοχοθεσία και με το 

κίνημα του δημοτικισμού: «Ο δημοτικισμός – με τη γενικώτερη έννοια του, όχι με τη 

στενά γλωσσική -  αγωνίζεται πρώτα να μας κάμει να γνωρίσομε τον εαυτό μας και να 

τον αναγνωρίσομε - δηλαδή προσπαθεί να ελευθερωθούμε από κάθε εξωτερικήν 

επίδραση, που τώρα  στρεβλώνει τη φυσική μας ανάπτυξη - γιατί έτσι μόνο, κύριοι των 

ιδιοτήτων μας, θα μπορέσομε ν’ αφοσιωθούμε στην αυτοκαλλιέργεια και να 

εκδηλώσομε το ανώτατο μέτρο της ζωϊκής δύναμής μας»
45

.  

 

Επί πλέον, στην ιστορική του διαδρομή το έθνος, κατά τον Δραγούμη, 

συναντά και αλληλεπιδρά με τον εθνισμό και άλλων εθνών προχωρώντας σε  

αδογμάτιστη στάθμιση των οικείων και ξένων στοιχείων, «δε σημαίνει ότι κάθε τι το 

ελληνικό είναι καλό, κι ας μην είναι, κι ότι κάθε τι το μη ελληνικό είναι βαρβαρικό, κι 

ας είναι καλύτερο»
46

, αλλά και γόνιμο συγκρητισμό αυτών: «αναγνωρίζει των άλλων 

εθνών τα προτερήματα και προσπαθεί να τα μιμηθεί και να τ’ αφομοιώσει»
47

.  
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Το εθνιστικό ιδεώδες κρίνεται, από τον Δραγούμη, ως συμβατό με «την 

ελληνικήν ψυχήν»
48

 η οποία παρεμπιπτόντως, κατά τον Έλληνα πολιτικό, «μένει 

αιώνια αληθινή»
49

, αλλά και αντιστρατεύεται τις αλληλοσυνδεόμενες έννοιες του 

κοσμοπολιτισμού, «ο εθνισμός αποτελεί τ’ αντίθετο του κοσμοπολιτισμού»
50

 γράφει ο 

Δραγούμης, αλλά και του εθνικισμού.  

 

Ειδικά με τον εθνικισμό, που αντιστοιχεί, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης 

«προς τη γαλλική λέξη nationalime, shauvinisme», ο εθνισμός, αν και «οφείλει να 

συνυπάρξει μαζύ του»
51

, διαφοροποιείται  ως προς τη θεώρηση του έθνους, «ο 

εθνικισμός στηρίζεται στην προκατάληψη ότι κάθε τι το ελληνικό είναι καλό, κι ας μην 

είναι, κι ότι κάθε τι το μη ελληνικό είναι βαρβαρικό, κι ας είναι καλύτερο» 
52

 και 

επομένως εξορκίζεται από τον Δραγούμη με το επιχείρημα ότι «αποτελεί υπερβολή 

φιλοπατρίας, αποκλειστικό φανατισμόν, αίσθημα και νοοτροπία, μανία»
53

 αισθήματα 

που, κατά τον Δραγούμη, απάδουν προς «την ελεύθερη σκέψη και την ανθρωπιστική  

τάση, τα κατ’ εξοχήν γνωρίσματα του ελληνικού πολιτισμού»
54

. Απεναντίας, «το 

υπερβολικά εθνικιστικό πνεύμα όλων των κρατών της Ανατολής, άρα και του 

ελληνικού»
55

 προοιωνίζεται, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, «κινδύνους για τον 

ελληνισμό»
56

,  

 

Ο Δραγούμης για να ορίσει τον πυρήνα και την ιδιοσυστασία της εθνιστικής 

του ιδεολογίας καταφεύγει όχι σε κάποιο βιολογικό έρεισμα, αλλά σε πνευματικές - 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και εσωτερικές διεργασίες: «Οι Έλληνες εβασίσαμε πάντα 

τον εθνισμό και τον ιδιαίτερο πολιτισμό μας –που κατάντησε πανανθρώπινος- στον 

ελληνισμό και στη θρησκεία μας, στην ξεχωριστήν εθνική και ιστορική συνείδησή μας, 
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και όχι κυρίως εις το φυλετισμόν  ή στην καθαρότητα της φυλής»
57

. Υποδειγματική για 

την κατανόηση της ελληνικής εθνιστικής αντίληψης κρίνεται από τον Δραγούμη η 

πολιτική που ακολουθείται σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς: «Οι ελληνόφωνοι 

Τουρκοκρητικοί, οι Γιαννιώτες Μουσουλμάνοι, οι Βαλλαάδες της νοτιοδυτικής 

Μακεδονίας, ποτέ δε διεκδικήθηκαν από μας, αν και όλοι έχουν  αγνότατο ελληνικό 

αίμα στις φλέβες των»
58

.  

 

2.1.1. Ο Εθνισμός ως «χειραφετική δύναμη» 

 

Κάτω από την επίδραση των παραπάνω επιρροών, ο Δραγούμης ανατέμνει, το 

1915, τη σχεδόν εκατονταετή διαδρομή του ελεύθερου βίου του Ελληνικού 

Βασιλείου και ταυτόχρονα προβαίνει στη διαπίστωση ότι το Ελληνικό Έθνος «ξυπνά  

από το βραχνά της σκλαβιάς-σκλαβιάς τριπλής: κάτω από τους Τούρκους, από τη λογία 

παράδοση και από το φράγκικο ή δυτικό πολιτισμό(Εννοώ εδώ το μηχανικό 

πολιτισμό)»
59

.  

 

Και αν στο χώρο εκτός του Ελληνικού Βασιλείου κατοικεί ένα τμήμα του 

Ελληνισμού που εξακολουθεί να παραμένει υπόδουλο στους Τούρκους, «το υπόλοιπο 

έθνος [το αλύτρωτο] έμενε ακόμη σκλαβωμένο και στον Τούρκο»
60

, στην πνευματική 

ζωή της χώρας με ευθύνη «των Φραγκοραγιάδων»
61

, όπως τους αποκαλεί ο 

Δραγούμης, έχουν εμφυτευθεί στην ελληνική κοινωνία «δυτικά στοιχεία που μας είναι 

πολύ ξένα»
62

 και γι’ αυτό πολύ επικίνδυνα για τη φυσιογνωμία και την εξέλιξη του 

Έθνους: «Ολόκληρη η υλική δύναμη της Ευρώπης τα σπρώχνει καταπάνω μας για να 

πνίξει τον ατομισμό και την ελεύθερη ανάπτυξή μας κάτω από τον όγκο της»
63

. 

Παρατηρώντας μάλιστα την ελληνική κοινωνία διαπιστώνει πως διάγει ζωή 

«μπαστάρδικη, πολυανακατωμένη, ξενική, αχαραχτήριστη»
64

. Για αυτή την επιβολή ο 
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Δραγούμης προσάπτει και στο Ελληνικό Έθνος φοβική συμπεριφορά, «μη μας ειπούν 

βαρβάρους»
65

 γράφει, που το έχει αναγκάσει να παραμελήσει «τον κακομοιριασμένο 

και ασχημάτιστον ακόμη εαυτό»
66

.  

 

Άλλη μια μορφή χειραγώγησης του ελληνικού έθνους εκπορεύεται, κατά την 

άποψη του Δραγούμη, και πάλι από εκείνο τμήμα της άρχουσας τάξης το οποίο  

«προσκολλήθηκε στο λογιωτατισμό, μίσησε την πραγματικότητα»
67

 και έχει 

ενστερνιστεί «τον πιστότερο καθρέφτη του έθνους, τη γλώσσα»
68

 ενός πολιτισμού «που 

ήτον  κάποτε δικός μας»
69

. Έχει επιβληθεί, λοιπόν, στον ελληνικό λαό, συνεχίζει ο 

Δραγούμης, ένα γλωσσικό όργανο «τεχνητά κατασκευασμένο από τ’  αποξεράδια της 

γλώσσας, που κάποτε είχε μιλήσει το Έθνος, ανακατωμένα με λογιών στοιχεία ξένων 

γλωσσών και ελάχιστα από την τωρινή πραγματική λαλιά του έθνους»
70

. Ο Δραγούμης 

διαγιγνώσκει ότι η παραμόρφωση της γλώσσας του λαού έχει επιφέρει «βαρειά 

αρρώστεια της κρίσης και της καρδιάς του  Έθνους»
71

 και επενεργεί παρά φύσιν και 

ανασταλτικά «στη φυσικήν ανάπτυξη της γλώσσας, της σκέψης, των αισθημάτων, του 

χαραχτήρα και της αξιοσύνης της φυλής»
72

.  

 

 «Στον φανταχτερό φραγκισμό»
73

 και «στην επικράτηση της καθαρευουσιάνικης 

ιδεολογίας»
74

 ιθαγενές αντιστάθμισμα υψώνεται, κατά την εκτίμηση του Δραγούμη, 

«από ελευθέρους ανθρώπους  με πεποίθηση και χαραχτήρα, τους δ η μ ο τ ι κ ι σ τ ές»
75

 

οι οποίοι οραματίζονται «να πετάξει η ελληνική φυλή τα ξένα στοιχεία μακρυά της, σα 

δεσμά που εμποδίζουν τες ελεύθερες κίνησες και τη φυσική διαμόρφωση και να την  

ιδούν να ζει ζωή δική της ελεύθερη και δυναμερή»
76

. Ο ριζικός και γενικός, και όχι 

αποκλειστικά γλωσσικός, αυτός αγώνας του Δημοτικισμού σηματοδοτεί  «τον αγώνα 

της φυλής για την ελεύθερη ζωή»
77

 και εκδηλώνεται αρχικά ως «αρνητική τάση για να 
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παραμερίσει και να μηδενίσει κάθε εξωτερικήν επίδραση, που μπορεί να βλάψει την 

ακεραιότητα της ιδιοσυγκρασίας μας και ν’ αλλοιώσει το φυσικό σχηματισμό του 

χαραχτήρα μας»
78

. Μόλις ο Δημοτικισμός κατορθώσει να αποτινάξει «όλα τα ξένα 

δεσμά και μασκαράδικα  κουρέλια»
79

, τότε, κατά τον Δραγούμη, θα εκδηλώσει τη 

δημιουργική του δύναμη, «τη θετική τάση του»
 80

, καλλιεργώντας  «κάθε φυσική 

ιδιότητα, κάθε φυλετική  αρετή»
81

, αξιοποιώντας «και τες αδυναμίες μας ακόμη για να 

δυναμώσει και ν’ αναπτύξει την ουσιαστική αξία μας»
82

. Εδραιωμένος πια, όπως 

εκτιμά ο Δραγούμης, «πάνω στα πειθαρχικά οργανωμένα γενικά αισθήματα και στες 

φυσικές θεμελιακές ιδιότητές μας θα δημιουργήσει  τ ο ν   ι δ ι α ί τ  ε  ρ ο   π ο λ ι τ ι -   

σ μ ό   τ η ς  φ υ λ  ή ς»
83

. 

 

2.1.2. Ο Εθνισμός ως «αναπλαστική ύλη» 

 

Η απέχθεια του Δραγούμη για τις συνήθειες των αστών κατοίκων και η 

επιθυμία του για ανασύνδεση με την ελληνική παράδοση αγγίζει τα όρια του 

κοινωνικού αναχωρητισμού: «βαρέθηκα τους ανθρώπους των πολιτειών, θα 

προτιμούσα να ζούσα μέσα σε χωριό, όπου οι άνθρωποι είναι πιο αγνοί»
84

. 

 

Ο Δραγούμης οραματίζεται μια ολική ανασύνθεση του ελληνικού πολιτισμού 

με βάση την ελληνική παράδοση και τη φύση. Συγκεκριμένα, γράφει στο Ημερολόγιο 

Αλεξάνδρεια 1916 ότι «οι καλλιτέχνες πρέπει να μελετούν τα στοιχεία της λαϊκής 

τέχνης και να δημιουργήσουν τη νέα ελληνική τέχνη»
85

. Για παράδειγμα, σχολιάζοντας 

το ζωγράφο Κεφαλληνό διαπιστώνει ότι «καταλαβαίνει την ελληνική φύση και την 

ελληνική ψυχή και έχει αντίληψη της παράδοσης»
86

, ενώ θέλει να προτρέψει τον 
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μουσικό Μητρόπουλο «να προσέξει τη λαϊκή μας μουσική και να εκφραστεί με τη δική 

μας μουσική γλώσσα»
87

  

 

Ο εθνισμός του Δραγούμη, μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τη διάχυση 

κοινωνιστικών θεωριών στην Ελλάδα αναβαπτίζεται. Ο Δραγούμης υποστηρίζει ότι 

το έθνος χρειάζεται «να βρει μια μέση λύση μακριά από τον χρεοκοπημένο σωβινισμό 

διατηρώντας ταυτόχρονα την έννοια του έθνους ως το κύριο ιδεολογικό έρεισμα και ως 

αντίδοτο στο “διεθνικό ταξισμό”»
88

.   

 

Το νέο σύμβολο, στο οποίο μετά και την οριστική απώλεια της Μεγάλης Ιδέας 

δεν πρέπει να τονίζεται, «πια τόσο η εδαφική ακεραιότητα του έθνους όσο η 

πνευματική του και ψυχική του ενότητα»
89

, ο Δραγούμης το συναρτά με τον 

«ανατολισμό»
90

. Οι δύο παραπάνω ιδέες μαζί με αυτή «του σοσιαλισμού [φωτισμένου 

βέβαια από το υψηλότερο και ίσαμε την καρδιά διαπεραστικό πνεύμα του 

χριστιανισμού]»
91

 μπορούν κατά τον Δραγούμη να συγχωνευθούν «εις ένα οργανικώς 

άρτιο σύμβολο, εις μίαν  ‘’Μεγάλη Ιδέα΄΄»
92

.  Το περιεχόμενο του εθνικού ιδανικού ο 

Δραγούμης το πλαισιώνει με  δευτερογενείς παράγοντες που θα προκύψουν ως 

συνέπειες, όπως είναι «ο  δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς,  ο   α γ ρ ο τ ι σ μ ό ς και ο  δ η μ ο-       

κ ρ α τ ι σ μ ό ς» 
93

.  

 

Εμφορούμενος, λοιπόν, από το πνεύμα αυτό ιδεολογικής, οικονομικής και 

πολιτικής  ανασύνθεσης της ελληνικής κοινωνίας ο Δραγούμης, οραματίζεται ένα 

ελληνικό έθνος κατ’ αρχάς εξωστρεφές: «το ελληνικό έθνος μας δεν μπορεί  να 

περιοριστεί το νέον ελληνικό στα στενά εδαφικά όρια»
94

. Κατά τον Δραγούμη, η 

εξωστρέφεια αυτή δε συνδέεται με ιμπεριαλιστική επέκταση «του Ελληνικού Κράτους 

και σ’ άλλες ανατολικές επαρχίες, που υπήρξαν ελληνικές είτε ειρηνικά είτε 
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πολεμικά»
95

, αλλά  νοηματοδοτείται «με πολιτιστικήν κυρίως άποψη»
96

, εστιασμένη 

και σαρκωμένη στο γεωγραφικό χώρο «ολόκληρης της Ανατολής, δηλαδή των δυο 

χερσονήσων, του Αίμου και της Μικρασίας με σύνδεσμο τα Στενά και το Αιγαίο 

πέλαγος, που αποτελεί πατρίδα του Ελληνικού Έθνους»
97

.  

 

Στο πλαίσιο της Ανατολής, λοιπόν, τοποθετημένο από τον Δραγούμη το 

ελληνικό έθνος, με «την ερευνητικότητα, την ευκινησία και την καλλιτεχνικότητά 

του»
98

, αλλά και με τα διαπιστευτήρια που του παρέχουν οι «πολύ πλατύτερες 

παραδόσεις από τες απλές των άλλων εθνών και μάλιστα των λοιπών  Ανατολικών»
99

 

μπορεί να συμβάλει στην «κοινήν σωτηρίαν και νέαν ανάπτυξιν ανατολικού 

πολιτισμού»
100

.  

 

Στο κέλυφος της Ανατολής το ελληνικό έθνος προστατευμένο, όπως πιστεύει 

ο Δραγούμης, «από το υπερβολικά εθνικιστικό πνεύμα όλων των κρατών της Ανατολής 

και από την καταθλιπτικήν τυραννία του υπερτροφικού βιομηχανικού πολιτισμού της 

Δύσης»
101

, θα διυλίζει, θα αφομοιώνει τα παράγωγα «των πολιτισμικών ρευμάτων της 

ευρωπαϊκής Δύσης, του ρωσσικού Βορρά και της Ασίας»
102

 και θα μεταγγίζει στο 

σώμα της ανθρωπότητας «τον ανατολικό πολιτισμό»
103

.  

 

Συνεπώς, ο πνευματικός εθνισμός του Δραγούμη αποτελεί το αντιστάθμισμα 

του εδαφικού επεκτατισμού και της Μεγάλης Ιδέας 
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3. Το Μακεδονικό Ζήτημα ως το 1940 

 

3.1. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας  

 

3.1.1. Η συγκυρία της απελευθέρωσης της Μακεδονίας 

 

 

3.1.1.1 Εθνισμός και πατριωτισμός 

 

Πρωτοφανέρωμα της βιολογικής εκδήλωσης του εθνισμού του Δραγούμη για 

τη Μακεδονία αποτελεί η συμμετοχή του στους Βαλκανικούς πολέμους. Όπως ο ίδιος 

επισημαίνει στο Ημερολόγιο Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912- 1913 έχει γαλουχηθεί 

«ακούγοντας διηγήσεις για τους τόπους αυτούς και τους ανθρώπους που τα 

κατοικούν»
104

. Με τη συμμετοχή του, λοιπόν, στην απόπειρα απελευθέρωσης της 

Μακεδονίας ο Δραγούμης εντάσσεται ενεργά στην παράδοση της οικογένειάς του, 

«ανακατευτήκαμε στον Μακεδονικό Αγώνα»
 105

 σημειώνει στο Ημερολόγιό του, ενώ 

παράλληλα υλοποιεί το «όνειρο των παιδιάτικων χρόνων του»
106

.   

 

Πέρα από τους οικογενειακούς και συναισθηματικούς δεσμούς με τη 

Μακεδονία,  την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων ο Δραγούμης την αντιμετωπίζει 

ως μια ευκαιρία προσωπικής ωρίμανσης, «νοιώθω χαρά για τα καινούργια πράγματα 

που θα ιδώ»
107

, αλλά και δημιουργικής δράσης, «Χαίρουμαι όταν ανταμώνω νέους 

σαν και μένα που μπορούν να ζήσουν όπως εγώ, ζωή αγώνων»
108

, ενώ τα ορμέμφυτά 

του, «η αγάπη του για τον κίνδυνο»
109

, τον παρακινούν, όπως γράφει ο ίδιος, να λάβει 

μέρος στην εθνική προσπάθεια. Παράλληλα, νοιώθει την ηθική ικανοποίηση πως και 

αυτός συμβάλλει έμπρακτα στην πραγμάτωση της εθνικής αποστολής, της 

απελευθέρωσης δηλαδή των σκλαβωμένων Ελλήνων: «Έρχομαι σ’ αυτούς του τόπους 

βοηθώντας και γώ για το ξεσκλάβωμά τους. Οι άνθρωποι εκείνοι ανασαίνουν τώρα 
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χωρίς βάρος να τους πλακώνει τα στήθια. [….] Όμορφη ελληνική ζωή ανοίγεται γι’ 

αυτούς και για μας»
110

.  

 

 Η συμμετοχή του, επίσης, στην εθνική προσπάθεια για την απελευθέρωση 

των αλύτρωτων Ελλήνων ενέχει μια λυτρωτική, για τον Δραγούμη, χροιά, όταν 

αντιδιαστέλλει τις συνθήκες ζωής που ίδιος βίωνε, «εγώ που ήμουν λεύτερος και είχα 

εύκολη τη ζωή»
111

συλλογίζεται, με αυτές των υπόδουλων ομοεθνών του: «κάθε ώρα 

της ζωής τους ήταν μαρτύριο και ηρωισμός»
112

. Αντίθετα, η καθήλωσή του, όπως την 

αντιλαμβάνεται ο ίδιος, μετά τον τραυματισμό του στη μάχη του Σαραντάπορου, σε 

θέση γραφιά στο Στρατηγείο και η ενασχόλησή του με γραφειοκρατικές υποθέσεις 

αντίκεινται στη βαθύτερη επιθυμία του: «η καρδιά μου λέει πως αφού υπηρετούν όλοι 

οι ομήλικοί μου στο στρατό και κοπιάζουν και υποφέρουν και κινδυνεύουν δεν είναι 

στιγμή να εργάζομαι σε γραφείο πολιτικό»
113

 

  

 Ο Δραγούμης πιστεύει πως ο κάθε Έλληνας στρατιώτης με τη συμμετοχή του 

στον πόλεμο εκπληρώνει το χρέος του προς το Έθνος,  που κατοικεί «σε τόπους που 

περίμεναν πεντακόσια χρόνια να τους ελευθερώσουμε»
114

 και ειδικά προς τους 

αλύτρωτους Έλληνες: «είναι ανάγκη να υπηρετούμε όλοι στο στρατό, και πρέπει να 

κάνουμε θυσίες, αν θέλουμε ν’ αποχτήσουμε τη λευτεριά για όλους τους ομοεθνείς 

μας»
115

. Επί πλέον, κατά τον Δραγούμη, δικαιώνεται η ανθρώπινη ύπαρξή του με την 

υπαγωγή της  σε ένα ιδανικό που την υπερβαίνει: «χαρά και τιμή είναι να ξέρουμε να 

πεθαίνουμε γελώντας, για να ζήσει μια ιδέα»
116

. 

  

Από την άλλη πλευρά, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, όπως 

επισημαίνει ο στρατιώτης Δραγούμης, όταν απειλείται «από εξωτερικούς εχθρούς»
117

, 
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καταλήγει να είναι υπεράσπιση της ατομικής ελευθερίας: «να συνεισφέρουν στον 

κοινό αγώνα τις ανάλογες, στον καθένα δύναμες και θυσίες για να εξακολουθούν να 

έχουν τη σχετική τους ατομική ελευθερία και στην κατάσταση του πολέμου και μετά τον 

πόλεμο»
118

.  

 

Στη δεδομένη συγκυρία ο Δραγούμης κρίνει, όχι με αυστηρά εδαφικά ή 

οικονομικά κριτήρια, επωφελή για το ίδιο το Έθνος τη συμμετοχή στον πόλεμο για τη 

Μακεδονία. Όπως γράφει στο Ημερολόγιο Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912- 1913, στην 

αυγή των Πολέμων, το Ελληνικό Έθνος βρίσκεται σε μια «βαλτική και στάσιμη 

κατάσταση»
119

 σε σημείο που ο ίδιος «αμφιβάλλει αν οι Έλληνες της Παλαιάς Ελλάδας 

ήξεραν πως υπήρχε Μακεδονία πριν πάρουμε τη Θεσσαλονίκη»
120

. Την ύπνωση, μέχρι 

το 1912, στην οποία, κατά τον Δραγούμη, τελεί το ελληνικό κράτος και η ελληνική 

κοινωνία για τη Μακεδονία τη διακρίνει στην εσφαλμένη λεκτική εκφορά ακόμη και 

των ονομάτων των ελληνικών πόλεων της Μακεδονίας: «τους ακούω να λεν’ η Σέρβια 

αντί  τα Σέρβια, τα Βέροια αντί η Βέροια και η Φλωρίνα, αντί η Φλώρινα»
121

.   

 

Η εμπλοκή, συνεπώς, του Έθνους στην πολεμική σύρραξη, προοιωνίζεται, 

όπως εκτιμά, το «οριστικό ξύπνημα της φυλής στην πραγματική ζωή»
122

 και 

προσπορίζει στο Έθνος εθνική αυτογνωσία, «να ιδούν οι Ρωμιοί κάτι πάρα πέρα από 

τα σύνορά τους»
123

, αποκόμιση ηθικών κερδών, «θα αποκτήσουν οι Ρωμιοί ήθος και 

αυτοπεποίθηση», αλλά και αποκαλύπτει, κατά τον Δραγούμη, στους συμπατριώτες 

του «τους πραγματικούς, σταθερούς, παλιούς εχτρούς μας ενάντια σε εχτρούς, που 

έγιναν τέτοιοι από την περίσταση και τη θέση»
124

.  
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3.1.1.2. Εθνισμός και Πανσλαβισμός 

 

Σύμφωνα με τον Δραγούμη στη Μακεδονία  διαγκωνίζεται «η Ελληνική 

φυλή»
125

 με  «τον σλαβισμό»
126

, που στην οπτική του Έλληνα πολιτικού, 

αναγνωρίζεται στο πρόσωπο «των Βουλγάρων και των Σέρβων που είναι συγγενικοί με 

αυτούς»
127

 . 

 

Αν και στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο Έλληνες, Σέρβοι και Βούλγαροι 

συνασπίζονται εναντίον των Τούρκων ο Δραγούμης που, όπως λέει, «κοιτάει πάρα 

πέρα προς κάποιο κίνδυνο που κατεβαίνει από το βοριά»
128

,  εκτιμά πως η Ελλάδα θα 

βρεθεί αντιμέτωπη «στη Μακεδονία με το σλαβικό χείμαρρο»
129

. 

  

 Ο ανταγωνισμός αυτός πέρα από φυλετικά χαρακτηριστικά έχει ως έπαθλο 

για τον νικητή εδαφικά οφέλη. Κατά τον Δραγούμη οι όψιμοι σύμμαχοι, οι 

Βούλγαροι και οι Σέρβοι, δυνητικά θα διεκδικήσουν από τους Έλληνες «όσα μπορούν 

περισσότερα, και τη Θεσσαλονίκη και τα παράλια του Αιγαίου»
130

. Ο Δραγούμης 

εκτιμά ότι η Θεσσαλονίκη, στην οποία πρώτος εισήλθε ο ελληνικός στρατός στις 26 

Οκτωβρίου 1912, βρίσκεται στο επίκεντρο του εθνικού ανταγωνισμού των 

Βαλκανικών σλαβικών κρατών: «Το μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται εδώ στη 

Θεσσαλονίκη που τη λιμπίζονται τόσοι εχθροί και ραδιούργοι φίλοι και ύπουλα 

προσπαθούν να μας την αρπάξουν»
131

.  

 

Επί πλέον, στο βάθος του χρόνου οι βλέψεις των Βαλκάνιων ανταγωνιστών θα 

υπερκεράσουν, κατά τον Δραγούμη, το στενό εδαφικό χώρο της Μακεδονίας και θα 

εξελιχθούν σε αγώνα για τη κατάληψη προνομιακής θέσης στον ευρύτερο χώρο της 
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Ανατολής και θα συναντηθούν «στο δρόμο προς την Πόλη»
132

. Ο Δραγούμης 

αισιοδοξεί ότι οι Έλληνες σε αυτή τη σύγκρουση «μπορούμε να εμποδίσουμε τους 

Σλάβους να πάρουν τη θέση μας. Μπορούμε να επικρατήσουμε στην Ανατολή»
133

 

αξιοποιώντας «τα μόνα όπλα των Ελλήνων που δεν είναι τα σιδερένια όπλα, τα ξύλινα 

πλοία και η θρησκευτική πίστη, μα και το πνεύμα»
134

.  

 

 Ο Δραγούμης δε κρύβει ότι οι «ψευτοπαλληκαράδες»
135

 Βούλγαροι στο 

διαγκωνισμό με τους Έλληνες είναι «πολύ επικινδυνότεροι εχθροί και από τους 

Τούρκους»
136

, γιατί έχουν και αυτοί τη δική τους Μεγάλη Ιδέα που αποτυπώνεται στη 

συνθήκη του Αγίου Στεφάνου την οποία το 1912 «οι Βούλγαροι προσπαθούν να 

εφαρμόσουν  και να στείλουν στρατό σ’ όλα που περιλαμβάνονται στη γραμμή της 

Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, κι αν ακόμη αυτά κατέχονται από τους συμμάχους»
137

.  

Η παραπάνω συνθήκη, σύμφωνα με την ιστορική μαρτυρία του Δραγούμη 

«παραχωρούσε στη Βουλγαρίαν ολόκληρη τη βόρεια Μακεδονία και τη νότιαν ίσαμε 

τον  Αλιάκμονα, εκτός απ’ τη Χαλκιδική»
138

.  

 

Αλλά ούτε τον άλλο πόλο του σλαβισμού, τους Σέρβους, ο Δραγούμης 

εμπιστεύεται: «ουδέ στους Σέρβους μπορούμε να ΄χουμε καμιάν εμπιστοσύνη»
139

. Οι 

λόγοι της δυσπιστίας του προς αυτούς οφείλονται, όπως εξηγεί ο ίδιος, τόσο στη 

φυλετική τους καταγωγή, «είναι Σλάβοι»
140

, όσο και στις εθνικές τους διεκδικήσεις 

στη Μακεδονία, που και αυτοί προβάλλουν το 1912, ωθούμενοι και αυτοί από τους 
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Ρώσους: «Σύγκαιρα [οι Ρώσοι] άφηναν τούς Σέρβους να ομιλούν για ιδιαίτερο σλαυϊκό 

μακεδονικό έθνος, ο πανσλαυϊσμός  να έχη ασφαλισμένο δίπορτο στη Μακεδονία»
141

. 

  

Οι Σέρβοι στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο αφού κατέλαβαν «το Μοναστήρι, την 

καρδιά της Μακεδονίας»
142

 προτίθενται, κατά τον Δραγούμη, «να αρπάξουν κι αυτοί 

τη Θεσσαλονίκη»
143

. Πάντως, μέσα στη διαγραφόμενη ρευστότητα των πολιτικών 

εξελίξεων στο Μακεδονικό μέτωπο και στην αναζήτηση συμμάχων, ο Δραγούμης 

φαίνεται να προκρίνει «συμμαχία με την Σερβία για να στερεωθούμε στη 

Μακεδονία»
144

.  

  

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων ο Δραγούμης προσθέτει στους 

εποφθαλμιώντες την Ελληνική Μακεδονία και άλλους Σλάβους, τους Κροάτες και 

τους Σλοβένους, μερίδα των οποίων προσβλέπει σε ενσωμάτωση της περιοχής σε 

σλαβική ομοσπονδία: «Οι Κροάτες και οι Σλοβένοι, ιδίως οι αγροτικοί απ’ αυτούς, 

ζητούν για την πατρίδα των αυτονομία, καθώς και συγκρότηση παννοτιοσλαυϊκής 

ομοσπονδίας, εις την οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η Βουλγαρία και η αυτόνομη 

σερβική Μακεδονία»
145

.  

 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο Δραγούμης αισθάνεται πως στρατηγική ασφάλεια 

της Ελλάδας δεν έχει κατοχυρωθεί στη Μακεδονία ακόμα στο τέλος των Βαλκανικών 

Πολέμων: «Ύστερα από δύο πολέμους που νικήσαμε δεν έχομεν ούτε τα σύνορά μας 

ασφαλισμένα»
146

.  

 

Η υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου το 1913 και η κατακύρωση  

μέρους της Μακεδονίας στην Ελλάδα δε σημαίνει για τον Δραγούμη και τη λήξη των 

βουλγαρικών διεκδικήσεων στη Μακεδονία: «Οι Βούλγαροι ζητούν αυτονομία της 
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Μακεδονίας. Οι Σέρβοι ζητούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τους αναγνωρίσει 

ιδιαίτερο Σερβικό Πατριαρχείο που θα περιλαβαίνει κι όλες τις ελληνικές 

εκκλησιαστικές επαρχίες του κράτους των όπως του Μοναστηριού κλπ.»
147

. Αλλά ούτε 

και η Ελλάδα έχει πετύχει την επιδιωκόμενη εθνική ολοκλήρωση: «Από το 1912 

είμαστε στο πόδι. Όλα τα ζητήματά μας, Θρακικό, Μακεδονικό, Ηπειρωτικό, 

Δωδεκανησιακό, Κυπριακό, Ποντιακό, μένουν άλυτα»
148

 . 

 

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεσπά το 1914, τα σλαβικά κράτη έχουν 

διχαστεί: «Οι Σέρβοι πολεμούν μαζί με του Αγγογάλλους»
149

. Όπως διαφαίνεται από 

τις καταγραφές του Δραγούμη, η Μακεδονία βρίσκεται εκ νέου στη δίνη των 

πολεμικών συγκρούσεων και του ενδιαφέροντος των Μεγάλων Δυνάμεων και των 

Βαλκανικών κρατών: «Οι Γερμανοβούλγαροι αποφάσισαν γενική επίθεση, ιδίως προς 

το μέρος της Φλώρινας. Νομίζω πως δε θα προχωρήσουν παρά πέρα από τη δίοδο του 

Κιλίτ Δερβέν [το χωριό Κλειδί της Φλώρινας], ώστε ν’ αναγκάσουν τους Αγγλογάλλους 

να κλειστούν στο καβούκι τους στη Θεσσαλονίκη»
150

. Θύμα των πολεμικών 

αναμετρήσεων θα είναι και πάλι οι ελληνικοί πληθυσμοί, όπως εκτιμά ο Δραγούμης: 

«θα υποφέρουν πολλά οι πληθυσμοί μας στη Μακεδονία»
151

 .  

 

Σε αυτή την νέα περιπλοκή στη Μακεδονία, τον Δραγούμη φοβίζει η 

αναζωπύρωση και πάλι του ενδιαφέροντος των Βούλγαρων: «είναι αχώνευτο για τον 

ελληνικό λαό και στρατό να βλέπουν τους Βούλγαρους να ξαναπαίρνουν χωρίς 

αντίσταση τα μέρη οπούθε με τόσους αγώνες και θυσίες τους είχαν διωγμένους» 
152

. 

 

Στο τέλος μάλιστα του 1919 ο σλαβικός κίνδυνος, σύμφωνα με τον 

Δραγούμη, επανακάμπτει στη Μακεδονία με αποσαφηνισμένους πια στόχους: «Οι 
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Σέρβοι καθώς και οι Βούλγαροι συμφωνούν στο να ζητούν αυτονομία της Μακεδονίας. 

Ίσως να ζητούν οι Βούλγαροι και την Ανατολική Μακεδονία»
153

 . 

 

3.1.1.3. Ο Εθνισμός και ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων 

 

Τον αγώνα της ελληνικής φυλής για τη στερέωσή της στη Μακεδονία 

αντιστρατεύονται, κατά τον Δραγούμη όχι μόνο οι Σλάβοι αλλά και «όλοι οι Μεγάλοι 

που μας δείχνουν αντιπάθεια»
154

,γιατί, όπως εκτιμά ο πολιτικός, απειλείται από την 

ελληνική παρουσία στη Μακεδονία «η προνομιακή θέση των Μεγάλων Δυνάμεων 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» και διακόπτεται η «οικονομική απομύζηση που 

ασκούν μέσω των διομολογήσεων»
155

. Για να συνεχίσουν να καρπώνονται τα 

προνόμιά τους στη Μακεδονία, οι Μεγάλες Δυνάμεις είναι ικανές όπως εκτιμά ο 

Δραγούμης, ή να αποσπάσουν τη Μακεδονία από τον εθνικό κορμό και «να βρεθούμε 

διωγμένοι»
156

 ή να οδηγήσουν τη χώρα σε οικονομική ομηρία: «να βρεθούμε 

χειροπόδαρα δεμένοι»
157

 με την επιβολή «πολυάριθμων, πολυποίκιλων κι 

εξαντλητικών υποχρεώσεων που θα μας φορτώσουν για να σώσουν ένα μέρος από τα 

ωφελήματά τους»
158

.  
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3.2. Η Μεγάλη Ιδέα και το Μακεδονικό Ζήτημα (1912-1919) 

 

3.2.1.  Η έννοια της  Μεγάλης Ιδέας 

 

3.2.1.1. Διαχρονική θεώρηση της Μεγάλης Ιδέας στην ελληνική πολιτική 

 

 Ο Ρήγας Φεραίος, κατά τον Δραγούμη αποτελεί τον εμπνευστή της Μεγάλης 

Ιδέας, «το πλατύτερο και αληθινότερον περιεχόμενον»
159

 της οποίας  προσβλέπει στη 

«δημιουργία κράτους βασιλευομένου, αλλά δημοκρατικού, κοινού όλων των λαών της 

Βαλκανικής Χερσονήσου και της Μικράς Ασίας»
160

.  Ο Δραγούμης, όμως, εκτιμά ότι 

το όραμα του Ρήγα για την πολιτειακή οργάνωση και την έκταση του ελληνικού 

κράτους σταδικά εκφυλίζεται «εις την ίδρυσιν μικρού ελληνικού βασιλείου, 

μοναρχικού, καθαρώς εθνικιστικού, κατά την δογματικήν έννοιαν του εθνικού κράτους 

της Δύσεως, εντός στενωτάτων ορίων εδαφικών, καταπιεσμένου από τον όγκον της 

ισχυρωτάτης ακόμη οθωμανικής αυτοκρατορίας και προχείρου στίβου δια τας 

αντιζηλίας των Μεγάλων Δυνάμεων»
161

. Το νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο σε όλη τη 

διάρκεια του 19
ου

 αιώνα, κατά την κρίση του Δραγούμη, επειδή περίκλειε στα σύνορά 

του «μικρά μειονοψηφίαν του ελληνικού έθνους»
162

, είναι υποχρεωμένο «να φροντίζη 

περί της τύχης των υποδούλων ομοφύλων»
163

 και να εναποθέτει τις ελπίδες του στους 

ξένους προστάτες «για να επιτύχη την αύξησιν του ελληνικού εδάφους»
164

.  

 

Κάτω από την επίδραση αυτών των παραμέτρων η ελληνική εξωτερική 

πολιτική από τα μισά του 19
ου

 αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20
ου

 , χαρακτηρίζεται 

από τον Δραγούμη «εθνικιστική»
165

,  προσανατολισμένη «εις την δια παντός τρόπου 

και εις πάσαν ευκαιρίαν επιδιώξεως εδαφικής επεκτάσεως του κράτους δια 

προσαρτήσεως εδαφών κατοικουμένων κατά πλειονοψηφίαν από Έλληνας»
166

 .  Η 

κατεύθυνση αυτή στην εξωτερική πολιτική της χώρας προσπορίζει, σύμφωνα με τον 
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 Δραγούμης Φ., Δραγούμης Φ., «Β. Δημοσιεύματα Προγραμματικά. Κόμματα Αρχών», στο Εκλογή 

Πολιτικών Δημοσιευμάτων, 1922-1925, Αθήναι, Τυπογραφείον Εστία, 1925, σ.19 
160

 όπ.π., σ. 19 
161

 όπ.π., σ.20 
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 όπ.π.., σ.21 
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 όπ.π., σ.21 
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όπ.π.., σ.20 
165

 όπ.π., σ.20 
166

 όπ.π., σ.20 
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Δραγούμη, για το έθνος «την προσάρτησιν της Θεσσαλίας και της Άρτας»
167

, χωρίς 

αυτές οι εδαφικές επεκτάσεις «να ενισχύσουν πραγματικώς την Ελλάδα και ν’ 

αρκέσουν όπως μεταβάλη ουσιαστικώς την εξωτερικήν θέσιν»
168

. Αντίθετα, η Μεγάλη 

Ιδέα της  “αιμορραγούσας” Ελλάδας, συνεχίζει ο πολιτικός,  «εδέχθη βαρύτατον 

κτύπημα  με την καταστροφήν του 1897»
169

, αντίβαρο της οποίας θεωρείται από τον 

Δραγούμη ο «μακεδονικός αγών το 1904» 
170

. 

 

Το 1908 διατυπώνεται στην Κωνσταντινούπολη μια εναλλακτική πρόταση για 

τη χάραξη μιας εξωτερικής πολιτικής βασισμένης, όπως διατείνεται ο Δραγούμης, όχι 

στην εδαφική επέκταση, όπως συνέβαινε μέχρι τότε αλλά  στην «συνεννόησιν πασών 

των υπό την οθωμανική κυριαρχίαν εθνοτήτων της Βαλκανικής Χερσονήσου και της  

Μικράς Ασίας δια να επιτευχθούν ισοπολιτεία αυτών και σύμπραξις των αντιστοίχων 

βαλκανικών κρατών»
171

. Όμως, το περιεχόμενο και το πνεύμα και αυτής της 

πρότασης παραποιήθηκε, σύμφωνα με τον Δραγούμη, λόγω της κατίσχυσης του 

«στενού κρατικού εθνικού αισθήματος»
172

 και μετέπεσε σε «συμμαχίαν των 

χριστιανικών βαλκανικών κρατών κατά της Τουρκίας»
173

 . 

 

3.2.1.1.1. Η «κρατική» αντίληψη της Μεγάλης Ιδέας (1912-1919)  

 

Όπως εκτιμά ο Δραγούμης, οι κρατούντες το ελληνικό κρατίδιο «από το 1910 

ίσαμε το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (1914- 18) και ίσαμε τη μικρασιατικήν 

περιπέτεια και καταστροφή παραπαίουν ανάμεσα στες “προοδευτικές” δυτικής 

προελεύσεως ιδέες και νοσηρές ονειροπολήσεις περασμένων μεγαλείων»
174

. 

 

Ο Δραγούμης θεωρεί πως η Ελλάδα το 1912 εισέρχεται στον πολεμικό στίβο 

της Μακεδονίας καταδυναστευόμενη από παθογένειες που συνιστούν «κίνδυνο για το 

                                                 
167

 Δραγούμης Φ., Δραγούμης Φ., «Β. Δημοσιεύματα Προγραμματικά. Κόμματα Αρχών», στο Εκλογή 

Πολιτικών Δημοσιευμάτων, 1922-1925, Αθήναι, Τυπογραφείον Εστία, 1925, σ. 20 
168

 όπ.π., σ.21 
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 όπ.π., σ.22 
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 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 
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ελληνικό γένος»
175

. Ως σημαντική θεωρεί την απουσία ξεκάθαρου ιδεολογικού 

υποβάθρου: «έχουμε μια Μεγάλη Ιδέα - αόριστη και αμελέτητη, που την κοροϊδεύουμε 

κιόλας»
176

. Εκτιμά ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος 

που απαιτούν οι περιστάσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη δισημία της 

σκοποθεσίας κατά την επικείμενη πολεμική αναμέτρηση των Βαλκανικών κρατών με 

την παρακμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία: «Άραγε έχουν κανονιστεί και 

προβλεφθεί καλά τα πράγματα; Αν ο σκοπός μας είναι οι μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, 

με την προϋπόθεση την ύπαρξή της, τη φαινομενική τουλάχιστον, πρέπει να προσέξουμε 

να μην παρασυρθούμε από παράκαιρο πολεμικό μένος. Αν όμως ο σκοπός είναι η 

μοιρασιά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, πρέπει πολύ να προσέξουμε τους Βουλγάρους 

ιδιαίτερα»
177

 .  

 

Ο Δραγούμης, πάντως, αντιτίθεται στη βαλκανική πολιτική του Βενιζέλου 

που προωθεί το, κατά τον ίδιο, «γελοίο όνειρο της “Βαλκανικής Ομοσπονδίας”» 
178

, 

επιλέγοντας το 1912 τους Βούλγαρους ως στρατηγικούς συμμάχους στα Βαλκάνια: 

«του κόλλησε η μονομανία της βουλγαρικής φιλίας» 
179

.  

 

Ο, μέχρι τη δολοφονία του το 1913, βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος 

χαρακτηρίζεται από τον Δραγούμη «άνθρωπος χωρίς καμιά ανώτερη φιλοδοξία για το 

έθνος που ανέλαβε να αρχηγέψει. Του αρκούσε η μικρή Ελλάδα»
180

, ενώ και ο 

πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος που, «συγκεντρώνει τις κρατικές τάσεις»
181

, 

είναι θιασώτης «της περιορισμένης Ελλάδας», κατά τον Δραγούμη. Σε αντίθεση με 

τους προαναφερθέντες ο νέος βασιλιάς της Ελλάδας, Κωνσταντίνος, κρίνεται 

καταλληλότερος από τον Δραγούμη γι’ αυτό «συγκεντρώνει τις εθνικές τάσεις»
182

. 
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Ο Δραγούμης στρέφει τα βέλη της κριτικής του εναντίον της πολιτικής του 

Βενιζέλου και έναντι του εκτός συνόρων Ελληνισμού, μια επιλογή που, όπως 

πιστεύει ο Δραγούμης με βάση τη δήλωση του Βενιζέλου, στοχεύει στο να 

συγκεντρώσει όλους τους Έλληνες στα όρια του ελληνικού εδάφους: «όποιοι 

πληθυσμοί ελληνικοί θα μείνουν έξω από το κράτος, ας μεταναστεύσουν κι ας έλθουν 

να εγκατασταθούν στο έδαφός του»
183

. Η παραπάνω φράση του Βενιζέλου εξηγεί, 

κατά  το Δραγούμη, και το ανύπαρκτο ενδιαφέρον του, στη Συνδιάσκεψη του 1919, 

για την τύχη των Ελλήνων κατοίκων, «για τους ελληνικούς πληθυσμούς στη 

Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, λέξη»
184

, ως συνέχεια της εθνοκτόνου πολιτικής που ο 

Δραγούμης του καταλογίζει ήδη από το 1912: «Έχει μανία να κόψει τα φτερά του 

ελληνισμού και να επιβάλει στην Ελλάδα, αποκλειστικά, κρατική πολιτική. Με τι 

δικαίωμα θέλει να ξεγράψει τον έξω από το κράτος Ελληνισμό;»
185

 . 

 

3.2.1.1.2. Η Μεγάλη Ιδέα και το Μακεδονικό κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  

 

Το 1915 το ζήτημα της Μακεδονίας συνείρεται με το ξέσπασμα του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, όταν και αναφύεται το δίλημμα της επιλογής στρατοπέδου εκ 

μέρους της Ελλάδας.Η διπλωματική διελκυστίνδα των Μεγάλων δυνάμεων έχει ως 

αποτέλεσμα την διατύπωση δύο αντικρουόμενων γραμμών, που επηρεάζουν εκ νέου 

τις εξελίξεις στη Μακεδονία: τη μια πρεσβεύει ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, που 

τάσσεται υπέρ της ουδετερότητας, γιατί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δραγούμη, 

«φοβάται πως αν πολεμήσομε, θα μας πάρουν, εάν νικήσουν, οι Γερμανοί οριστικά τη 

Μακεδονία για να τη δώσουνε στους Βουλγάρους. Αυτός είναι ο σοβαρότερος 

κίνδυνος»
186

.  

 

Την άλλη άποψη για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής την αποδίδει ο 

Δραγούμης στον Βενιζέλο, ο οποίος τάσσεται υπέρ της εξόδου της Ελλάδας στο 

πλευρό των Αγγλογάλλων, «Ο Βενιζέλος ταύτισε την τύχη του και την τύχη του τόπου 
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με την τύχη της Συνεννόησης»
187

 όπως σημειώνει ο Δραγούμης,, και για αυτό τον λόγο 

«συνεννοημένος με τους Φράγκους [...]ξύπνησε όλες τις ταπεινές και πρόστυχα 

υλιστικές ορμές του λαού»
188

, γεγονός που δημιουργεί φόβο στον Δραγούμη πως «οι 

Έλληνες δε θα μπορέσουμε να σώσουμε τα υπόλοιπα των ελληνικών πληθυσμών στην 

Τουρκία και στη Βουλγαρία» 
189

.  

 

Στην εξέλιξη της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης με βάση τις δύο 

αντικρουόμενες αναλύσεις, η κατάληψη εδαφών στη Μακεδονία από τους 

Βούλγαρους το 1916 δεσπόζει στη διαίρεση που σοβεί Ελλάδα και η κατηγορία της 

προδοσίας εκτοξεύεται εναντίον και του Δραγούμη, καθώς τη στιγμή της 

αναχώρησής του για την εξορία, αποδοκιμάζεται από το συγκεντρωμένο πλήθος ως 

Βούλγαρος: «άρχισαν να μας  βρίζουν προδότες ή Βουλγάρους»
190

. 

 

3.2.2. Οι πολιτισμικές διαστάσεις  της Μεγάλης Ιδέας 

 

Το ζήτημα της Μακεδονίας αλλά  και το Βαλκανικό πρόβλημα ο Δραγούμης 

το αντιμετωπίζει «ως μέρος μονάχα του όλου Ανατολικού Προβλήματος»
191

 αλλά και 

ως ζήτημα υλικής και πνευματικής επιβίωσης: «δεν αποτελεί απλώς ζήτημα κάποιας 

εδαφικής επεκτάσεως, αλλά ζήτημα ζωής ή θανάτου, ως έθνους και ως ιδέας»
192

. 

 

 Παρ’ όλες τις δυσχέρειες ο Δραγούμης αισιοδοξεί ότι «το έθνος θα μπορέσει 

να επικρατήσει σ’ όλη την Ανατολή»
193

 στον, κατά τον Φίλιππο Δραγούμη, φυσικό 

χώρο δράσης του Ελληνισμού: «Ο ευρωπαϊκός και ασιατικός Ελληνισμός εκεί  [στην 

Ανατολή] είναι στον τόπο του και εκδηλώνεται με πολύ γενικότερες και 

ουσιαστικότερες μορφές και τύπους, και εκεί είναι το μόνο μέρος της γης, όπου θα 
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μπορέσει να ζήσει ο Ελληνισμός και να πλάσει κάποιο πολιτισμό και που μας το 

διεκδικούν πολλοί εχθροί»
194

.  

 

Ο Δραγούμης εξοβελίζει από το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας την οργανική 

ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: «Η Μεγάλη Ιδέα τώρα δεν έχει άμεσο 

σκοπό την ίδρυση πάλι του Βυζαντινού κράτους»
195

 . Θεωρεί, ωστόσο, πως η 

απελευθέρωση «της Μακεδονίας που μας ανήκει»
196

 μπορεί να δώσει μελλοντικά το 

έναυσμα στην Ελλάδα να διαγράψει μια «πορεία προς το εθνικό και πνευματικό μας 

κέντρο, την Πόλη και τα Στενά»
197

, αλλά η επικράτηση του Έθνους στο χώρο της 

Ανατολής φρονεί πως μπορεί να σαρκωθεί υπό την αίρεση πως οι Έλληνες «πρέπει να 

΄χουμε βαθύτερη συνείδηση του πραγματικού μας εαυτού, όταν θα πάρουμε την 

Πόλη»
198

, γεγονός που το 1913 ακόμα δεν έχει εμπεδωθεί, κατά την εκτίμησή του: 

«Πρέπει πρώτα να νικήσουμε τον εαυτό μας και ύστερα να πάρουμε την Πόλη. Η ώρα 

της Πόλης δεν ήρθε ακόμη»
199

 . 

  

Για τον Δραγούμη, λοιπόν, η Μεγάλη Ιδέα του Έθνους  αποκτά κυρίως  

πολιτισμικό περιεχόμενο: «ποτέ δεν ένιωσα πιο δυνατά και κατάβαθα την ανάγκη της 

Μεγάλης Ιδέας. Ονειρεύομαι πολιτισμούς Βυζαντινούς και Αλεξαντρινούς!»
200

 . Η 

πολιτισμική διάσταση του ζητήματος ανάγεται από τον Δραγούμη στη σφαίρα της 

παράδοσης του Ελληνισμού στην Ανατολή: «να δημιουργήσουμε νέο δικό μας 

πολιτισμό εδώ στην Ανατολή, ευγενικότερο, ανώτερο και ωραιότερο από τους 

περασμένους, αν είναι δυνατό»
201

. Σε αυτή την πολιτισμική αποστολή του 

Ελληνισμού, κατά τον Δραγούμη, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας θα διαδραματίσει 

παιδαγωγικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνείδησης του ελληνικού έθνους: «η 
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Θεσσαλονίκη θα γίνει το σχολείον, όπου θα μάθουν να σκέφτονται ποια είναι η θέση 

και η πραγματική κατεύθυνση της φυλής μας στην Ανατολή»
202

.    

 

Συνεπώς, το όραμα της εδαφικής  επέκτασης του Ελληνικού κράτους 

συνυφαίνεται και εμπλουτίζεται από τον Δραγούμη με την παραγωγή πολιτισμού: «το 

πάρσιμο της Πόλης και ο ελληνικός πολιτισμός είναι δίδυμα αδέρφια. Θα γεννηθούν 

την ίδια ώρα»
203

 . 

       

Ο Δραγούμης στο Ημερολόγιό του Αλεξάνδρεια 1916 καταγράφει τον πόθο 

του να είναι «ένας από τους θεμελιωτές της αναγέννησης του έθνους»
204

 έχοντας την 

πεποίθηση ότι η μόρφωσή του  και η ολόπλευρη καλλιέργειά του τον βοηθούν σε 

αυτή την αναγεννητική προσπάθεια: «έχω μορφωθεί πιο άρτιος Έλληνας και 

άνθρωπος»
205

. Στην πνευματική του υπεροχή ο Δραγούμης προσθέτει «την 

ανωτερότητα του χαραχτήρα και το βάθος της σκέψης και του αισθήματος»
206

 που 

επιτρέπουν στον ίδιο και σε όσους μοιράζονται μαζί του την ίδια αντίληψη για τον 

Ελληνισμό, «να ξεκινήσομε προς νέο δρόμο θετικό, ανεξάρτητον από τον βενιζελικό ή 

βασιλικό αγώνα, να επιβληθούμε και να διευθύνομε το έθνος»
207

. 

 

 Η θεώρηση του Δραγούμη για την αποστολή του Ελληνισμού στην Ανατολή 

έχει σχηματιστεί, όπως ο ίδιος εξομολογείται στο Ημερολόγιο Αλεξάνδρεια 1916, 

από τη συναναστροφή του με τρεις ανθρώπους:  

 

«Πολύ συχνά θυμούμαι και τον Περικλή Γιαννόπουλο και το Θανάση το 

Σουλιώτη που ξεκινώντας και οι δυο τους από διαφορετικά σημεία με τα καθαρά 

ελληνικά τους ψυχόρμητα ένιωσαν και διατύπωσαν όμοια σκέψη με τόση σωστότητα 

για την αποστολή του Ελληνισμού στην Ανατολή και γενικά στον κόσμο. Ο 

Γιαννόπουλος πιο καλλιτέχνης, πιο θεωρητικός και βαθύς γνώστης των παλιότερων 
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1916-1919, Αθήνα- Γιάννινα, Δωδώνη, 1995, σ. 330 
207
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ελληνικών πολιτισμών κι ο Σουλιώτης πιο ψυχολόγος, πιο άνθρωπος των έργων, πιο 

βαθύς γνώστης του τωρινού ελληνικού έθνους και των λαών που τον ζώνουν»
208

. 

 

 Ο Δραγούμης στη χορεία των στοχαστών που καθόρισαν την ματιά του 

προσθέτει και τον αδερφό του, Ίωνα Δραγούμη: «Ο Ίων είναι ο οργανωτής των 

συμπερασμάτων των δικών του για το ελληνικό πρόβλημα καθώς και κείνων που 

βγήκαν από τις διαφορετικές απόψεις των δυο των άλλων και από το δημοτικισμό»
209

.    

 

Δίπλα σε αυτή την τριάδα ο Φίλιππος Δραγούμης, με την ιδιότητα του 

ανθρώπου που μπορεί «να δίνει σ’ όλα φως, μορφή, σχήμα, γραμμή και χρώμα»
210

,  

βλέπει το δικό του ρόλο ως του υποκειμένου που μπορεί να συγκεράσει τις 

οραματικές θέσεις των τριών και να διαχύσει στους Έλληνες, με τρόπο καταλυτικό 

και ακαταμάχητο, τη νέα αντίληψη για τον Ελληνισμό: «Εγώ θα μπορούσα να 

διατυπώσω με τέτοιον τρόπο τη σκέψη των τριών, που να πέσει σαν κεραυνός και σα 

βροντή να κυλίσει, αναγκάζοντας όλους του Έλληνες να την κάμουν δική τους. Η 

διατύπωση θα έπρεπε να είναι αδύνατο να κλονισθεί»
211

. 

 

Η δική του συνεισφορά στο αναγεννητικό έργο του Ελληνισμού στην 

Ανατολή εκτιμά ότι μπορεί να υλοποιηθεί, όπως εκμυστηρεύεται ο ίδιος στον 

Καβάφη κατά τη θητεία του στο προξενείο της Αλεξάνδρειας, αναζητώντας «τη 

σημασία των πηγών μας για να συντελέσει  στον καθορισμό του χαρακτήρα μας»
212

. Το 

έργο αυτό ο Δραγούμης το φαντάζεται  «όχι σαν απλά επιστημονικό μα και 

καλλιτεχνικό και φιλοσοφικό και δημιουργικό·δηλαδή, να μπορεί να επιδράσει πάνω 

στην πραγματική ζωή της φυλής με την αντίληψή του για το χαρακτήρα της φυλής και με 

το δρόμο που θα δείξει ν’ ακολουθήσει»
213

. 
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Η ιστορική αναδρομή είναι ο καλύτερος τρόπος, κατά τον Δραγούμη, για να 

προσεγγίσει και να αποσαφηνίσει τις απαρχές του ελληνικού πολιτισμού, γι’ αυτό 

όπως λέει, σκοπεύει να ασχοληθεί με τη συγγραφή «βυζαντινής ιστορίας για κοινή 

χρήση»
214

. Η παρουσίαση από τον Φίλιππο Δραγούμη των προβλημάτων στην 

Ανατολή μέσα από το φίλτρο της συγκεκριμένης περιόδου, «που ζει μέσα μας», 

ενδέχεται να επηρεάσει τους ξένους «να νοιώσουν κατά βάθος τα προβλήματα που τα 

βλέπουν από τη δική τους άποψη»
215

 και να βοηθήσει τους Έλληνες «στην κατανόηση 

του τωρινού εαυτού μας»
216

. Ο Δραγούμης αποδίδει στη βυζαντινή περίοδο σπουδαία 

σημασία: «Καταντά να μην είναι ιστορία μα το ίδιο το πρόβλημα της ζωής μας»
217

 . 

 

3.2.2.1. Το « ελληνοανατολικό  ιδανικό» και η επίδραση του Ίωνα Δραγούμη  

 

 

Στον ιδεολογικό αντίποδα της κρατικής, όπως την χαρακτηρίζει ο Δραγούμης, 

αντίληψης βρίσκεται η ιδέα του Ίωνα Δραγούμη περί «σχηματισμού της Ανατολικής 

Ομοσπονδίας με βάση τον Ελληνισμό»
218

 «της ιδέας του Σουλιώτη»
 219

, που σύμφωνα 

με τον Δραγούμη, «τη διατύπωσε κι ο Ίων»
220

. Οι λαοί της  Ανατολής οφείλουν για 

λόγους αυτοπροστασίας να παραμερίσουν της διαφορές τους, «Έλληνες, Αλβανοί, 

Σέρβοι, Βούλγαροι, Τούρκοι, Σύροι, Αρμένηδες, Ρουμάνοι ίσως και Άραβες, Αιγύπτιοι 

κ.λ.π. να παύσομε ν’ αλληλοτρωγόμαστε … για να σώσομε τον ανατολίτικο πολιτισμό 

μας από το φραγκισμό»
221

, τονίζει ο Δραγούμης, και να συγκροτήσουν «μια ισχυρή 

οικονομική πολιτική και πολιτιστική μονάδα με κέντρο τα Στενά και το Αιγαίο»
222

.  
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Ο Δραγούμης την υλοποίηση αυτής της πολιτικής οργάνωσης των λαών στο 

χώρο της Ανατολής την ανάγει σε σημαία της πολιτικής του διαδρομής: «Το ζήτημα 

τούτο θεωρώ ως το χαρακτηριστικώτερον της όλης πολιτικής μας ιδεολογίας»
223

 .  

 

Κατ’ αρχήν «η  ε λ λ η ν α ν α τ ο λ ι κ ή  ι δ έ α»
224

  προκρίνεται από τον 

Δραγούμη ως  «ιδανικό συμφωνότατο προς την ιστορία του Ελληνικού Έθνους και της 

ανέκαθεν χώρας του»
225

, ικανό «ν’ αντικαταστήσει την αποθαμένη ‘’Μεγάλη Ιδέα’’, 

που απ’ αυτήν και προέρχεται»
226

.  

 

Σύμφωνα με τον Δραγούμη  η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας οφείλει να 

εδράζεται «εις την συνεννόησιν και συνεργασίαν του Ελληνισμού μετά των συνοίκων 

και αδελφών ανατολικών λαών προς δημιουργίαν ενιαίου, αυτάρκους, ομοιογενούς και 

ισχυρού οργανισμού»
227

. Ο ομοσπονδιακός αυτός σχηματισμός των λαών της 

Ανατολής, στη γεωπολιτική σκακιέρα έχει σχεδιαστεί από τον Δραγούμη όχι μόνο 

«για να αποτελή, αφ’ ενός μεν φραγμόν εις τας πιέσεις, τας υλικάς και τας ηθικάς, του 

ασιατισμού και του δυτικισμού και αφ’ ετέρου γέφυραν  επικοινωνίας και αλληλεπαφής 

των δύο τούτων κόσμων»
228

, αλλά έχει και πνευματική αποστολή: «ως και ισχυρόν 

εργαστήριον ιδιαιτέρου πολιτισμού, ενδιαμέσου και πρωτοτύπου»
229

 . 

 

Ο Φίλιππος Δραγούμης την παραπάνω θεώρηση της Ανατολής την στηρίζει 

επιπροσθέτως σε γεωγραφικούς λόγους: «Η Βαλκανική Χερσόνησος γεωλογικώς, 

γεωγραφικώς, οικονομικώς, πολιτιστικώς κ.τ.λ. ευρίσκεται αρρήκτως συνδεδεμένην 

προς την Μικράν Ασίαν, αποτελούσα μετ’ αυτής μίαν χώραν, την Ανατολήν άνω τελεία 

κέντρον δε του βάρους της χώρας ταύτης είναι τα Στενά και το Αιγαίον»
230

. Επί πλέον, 

η κοινή ιστορική παράδοση των λαών της ανατολής υπαγορεύει μια τέτοια 

οργάνωση: «Ανασκοπούντες μάλιστα την συνολικήν ιστορίαν των παρατητούμεν ότι 

καθ’ όλην την ιστορικήν περίοδον υπήρξαν ενωμέναι αι δύο χεσόνησοι εις μίαν 
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πολιτικήν μονάδα αδιαφόρως των λαών, οίτινες κατώκουν αυτάς, εκτός κατά τα  

μεταβατικά, σχετικώς συντομώτατα, διαλλείμματα της μη συνοχής»
231

.  

 

Ο Ελληνισμός στο ομοσπονδιακό συγκρότημα μπορεί, όπως πιστεύει ο 

Δραγούμης, να επιβιώσει «χωρίς να χάσομε την αυθυπαρξία μας, γιατί ξεχωρίζομε 

αρκετά και ίσως υπερτερούμε»
232

, αρκεί να μείνουμε πιστοί «στην ευρύτερη 

ελληνοχριστιανική μας Μεγάλη Ιδέα της ενότητας του γένους υπό την πνευματική αιγίδα 

του Οικουμενικού Θρόνου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας»
233

.  

 

Στην πορεία, βέβαια, προς τη συσσωμάτωση ο Δραγούμης αναγνωρίζει ότι θα 

υψωθούν εμπόδια από «το εθνικισμό των άλλων λαών της Ανατολής»
234

,  επειδή «τα 

ιδανικά των εθνών, όσο κι αν φαίνονται ταιριαστά δεν πραγματοποιούνται εύκολα ουδέ 

γρήγορα»
235

. Υπό την αίρεση, όμως, ότι θα συμμετάσχουν όλα τα ανατολικά κράτη ο 

Δραγούμης πιστεύει ότι «όλοι θα ξαναγυρίσουν μοιραία στη μόνη ορθή κατεύθυνση 

του ανατολικού ιδανικού. Αναμφισβήτητο μένει ωστόσο, ότι, όσο στέκεται έξω από το 

σύμφωνο του Αίμου έστω κ’ ένα κράτος της Χερσονήσου, ανατολική συσωμάτωση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί πως υπάρχει και τ’ ανατολικό ιδανικό πως επικρατεί»
236

.    

 

3.3. Η Μακεδονία και ο πολιτικός Φίλιππος Δραγούμης 

 

3.3.1.  Η πολιτική δράση  του Δραγούμη  

 

 Ο Φίλιππος Δραγούμης «αντί του Ίωνος εκλέγεται βουλευτής Φλώρινας και 

Καστοριάς, ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με το Λαϊκό κόμμα. Κι έκτοτε αφιερώθηκε 

στην πολιτική, από την οποία παραιτήθηκε το 1952»
237

.  

 

 Όπως διατείνεται ο Δραγούμης, κάνοντας έναν απολογισμό της πολιτικής του 

σταδιοδρομίας σε όλη τη διάρκεια του πολιτικού του βίου λειτούργησε με διάθεση να 
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εξυπηρετήσει «το γενικό λαϊκό συμφέρον, το Έθνος κ’ την ηθική και πνευματική του 

εξύψωση, τον Ελληνισμός και τον Χριστιανισμού»
238

.  Από τη θέση του βουλευτή 

Φλώρινας και αργότερα από το αξίωμα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας εργάστηκε 

για να γεφυρώσει, όπως γράφει τις πολιτικές, κοινωνικές αντιθέσεις των κατοίκων 

που κατοικούσαν στα όρια του ελληνικού κράτους: «εργαζόμουν πάντα για να παύσει 

η εθνικά καταστρεπτική εσωτερική  διχόνοια ανάμεσα στο βενιζελισμό και στον 

αντιβενιζελισμό, ανάμεσα στους ντόπιους και στους πρόσφυγες, ανάμεσα στους 

παλαιοελλαδίτες και στους νεοελλαδίτες, ανάμεσα στους πολιτικούς και στους 

στρατιωτικούς»
239

.  

 

Η πολιτική του Δραγούμη «στην τόσο συστηματικά παρεξηγημένη και 

συκοφαντημένη ακριτικήν  εκλογική μου περιφέρεια της Φλώρινας»
240

  βασίστηκε, 

σύμφωνα με τον ίδιο στην «εθνικήν παράδοση του πατέρα μου (1842-1932), του 

γαμβρού μου Παύλου Μελά (1870-1904) και του αδελφού μου Ίωνος (1878-1920)
241

.Ο 

εθνικός χαρακτήρας της πολιτικής του, κατά τον ίδιο, καταδεικνύεται από τη 

στελέχωση του συνδυασμού του με «πρόσωπα  από  εθνικήν άποψη κατά τεκμήριον 

αδιάβλητα, σαν τους Γ. Τσόντο Βάρδα (που ήτο Κρητικός μακεδονομάχος), τους υιούς 

του μακεδονομάχου και εθνικού ήρωα και μάρτυρα Κώτα από τη βουλγαρόφωνη 

Ρούλια, τον ιατρό  Ν. Χάσο από οικογένεια του  βλαχόφωνου Πισωδεριού(sic) μ’ 

εθνική δράση, τον Αν. Νταλίπη,, τον Στ. Μπινόπουλο  και άλλους που ανήκαν σ’ 

οικογένειες που είχαν προσφέρει εθνικές υπηρεσίες κατά τον Μακεδονικό Αγώνα 

(1904-12)»
242

. Αλλά και κατά τη θητεία του ως Γενικού Διοικητή Μακεδονίας (1932-

34) ήρθε σε σύγκρουση με «παλαιοελλαδίτες  “Λαϊκούς” κομματικούς παράγοντες του 

κυβερνητικού κέντρου και της Θεσσαλονίκης»
243

, γιατί, όπως ισχυρίζεται, 

προασπίστηκε «τα γενικά συμφέροντα του Λαού, του Κράτους και του Έθνους και δεν 

άφηνα στη Μακεδονία κανέναν να κομματίζεται και να ρουσφετολογεί»
244

. 
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3.3.2. Η Μακεδονία του Μεσοπολέμου  

                    

Τα πράγματα στη Μακεδονία αποκτούν νέα δυναμική, όταν, όπως δηλώνει ο 

Δραγούμης, η συνομολόγηση της «απανθρώπου και ανθελληνικής αρχής της 

ανταλλαγής των πληθυσμών»
245

 επιφέρει αρχικά την «εκρίζωσιν ολοκλήρου του 

Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και της Μικρασίας»
246

 και στη συνέχεια την 

εγκατάσταση στη Μακεδονία ενός τμήματος αυτού του Ελληνισμού, «υπερβαίνον 

κατά πολύ τον αριθμόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων μουσουλμάνων»
247

, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις του Δραγούμη, οι Έλληνες πρόσφυγες έχουν ανακουφιστεί 

διαβιώνοντας «εις τας τουρκικάς οικίας»
248

 και καλλιεργώντας «τα τουρκικά 

χωράφια»
249

, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος αυτών «συμπιέζεται αφορήτως όπου εύρει 

χώρο μετά του όλου πληθυσμού της Μακεδονίας»
250

. 

         

           Κατά την εκτίμηση του Δραγούμη, η επιτυχής ή μη διαχείριση της κατάστασης 

στη Μακεδονία θέτει σε κίνδυνο, την ύπαρξη ολόκληρου του Ελληνισμού και όχι 

μόνο της Μακεδονίας: «η π ρ ο σ φ υ γ ι κ ή  α π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ς, ι δ ί ω ς  εις τ η ν   

Μ α κ ε δ ο ν ί α ν,  κατήντησε  ζ ή τ η μ α   υ π ά ρ ξ ε ως  τ ο υ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ»
251

. 

          

3.3.2.1. Η Ελληνική Διοίκηση 

 

  

Ο Δραγούμης το 1925, μετά από μια υπερδεκαετή εμπειρία ενύπαρκτης 

ελληνικής διοίκησης στη Μακεδονία διαπιστώνει αποικιοκρατική αντίληψη στη 

διαχείριση των πραγμάτων από το ελληνικό κράτος: «Ως αν η Μακεδονία μη ήτο 

ελληνική χώρα, αλλά δορυάλωτος αποικία»
252

. Ειδικά, η χωροφυλακή, όταν 

παραβάλλεται από τον Δραγούμη με τους άλλους κρατικούς οργανισμούς 

κατατάσσεται «εις την κατωτάτην βαθμίδαν»
253

, ενώ ο θεσμός της δικαιοσύνης, όπως 
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παρατηρεί ο Δραγούμης, αν και απονέμεται «καλώς και ενσυνειδήτως»
254

, 

χαρακτηρίζεται από «υστέρησιν, ιδίως εις τας μικράς υποθέσεις»
255

. 

 

Αξιολογώντας στη συνέχεια τον τομέα της οικονομίας ο Δραγούμης 

διαπιστώνει «οικονομικήν δυσπραγίαν»
256

, που οφείλεται «εις το φορολογικόν 

σύστημα, το οποίον εν Μακεδονία είναι ακόμα βαρύτερον απ’ ό,τι εις την Παλαιάν 

Ελλάδα, διότι εκεί εκτός της επιβολής των γενικών φόρων του ελληνικού κράτους, 

διετηρήθησαν και πολλοί παλαιότεροι τουρκικοί π.χ. η δεκάτη επί της ελαιοπαραγωγής 

διετηρήθη εις την Μακεδονίαν, ενώ εις Κρήτην, Θάσον και αλλαχού ήρθη»
257

. Ο 

Δραγούμης αναδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής ανέχειας των Μακεδόνων με την 

παρατήρηση ότι «πολλοί άνεργοι μη δυνάμενοι ουδέ να μεταναστεύσουν όπως πριν εις 

Αμερικήν ή Αυστραλίαν κλπ. κλπ.»
258

. 

 

3.3.2.2. Η αποκατάσταση  των προσφύγων και η όξυνση των εθνοτικών προβλημάτων 

      

Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής για την προσφυγική 

αποκατάσταση ο Δραγούμης διαπιστώνει ότι επικρατεί σύγχυση στη διασάφηση της 

επαγγελματικής ιδιότητας των προσφύγων: «οι διάφοροι μη γεωργοί μικροαστοί, 

προκρίνοντες το μη χείρον βέλτιστον, δηλώνονται ως γεωργοί, ενώ συγχρόνως 

υπάρχουν πολλοί πραγματικοί πρόσφυγες αγρόται μη αποκατεστημένοι γεωργικώς»
259

.  

 

Ο Δραγούμης καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση κυρίως της 

αγροτικής αποκατάστασης, γιατί όπως πιστεύει, «όταν ευδοκιμήση η γεωργική 

παραγωγή, αυτομάτως θα δημιουργηθούν κατ’  αναλογίαν εργασίαι και δια τους 

αστούς»
260

.  

 

Ως προς τη γεωργική αποκατάσταση ως πρώτιστες προτεραιότητες 

καθορίζονται από τον Δραγούμη «ο προγραμματισμός της μελλοντικής εργασίας»
261

, ο 

έλεγχος των δαπανών με τη θέσπιση «ελαχίστου ως και ανωτέρου ορίου των 
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απαιτουμένων μέσων δια την εγκατάστασιν κατά περιφερείας και κατ’ είδος 

καλλιεργείας δι‘ εκάστην αγροτικήν οικογένειαν»
262

, η κατασκευή «συγκοινωνιακών, 

μικτών υδραυλικών, αποξηραντικών και εξυγιαντικών έργων τα οποία τας διαθεσίμους 

γαίας θ’ αυξήσουν»
263

 και η κατάρτιση των αγροτών με  «την άμεσον έναρξιν της 

λειτουργίας των απαραιτήτων σχολών»
264

. Τέλος, για την οικονομική αναβάθμιση των 

αστών προσφύγων και του τόπου εισηγείται τη «δημιουργία συνεργατικών 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργασιών»
265

.  

 

 Ο Δραγούμης διαβλέπει ότι η διακηρυγμένη πρόθεση του ελληνικού για «την 

οριστικήν αποκατάστασιν»
266

 των προσφύγων δε συνοδεύεται από τη λήψη 

ενδεδειγμένων μέτρων, γεγονός που υπονομεύει τη βιωσιμότητα των συνοικισμών. 

Όπως μάλιστα εξηγεί ο Δραγούμης,  στην υλοποίηση του σχεδίου δε λαμβάνεται 

πρόνοια «για την οικονομική αυτάρκειαν του συνοικισμού, την κοινωνικήν και 

επαγγελματικήν σύνθεσίν του, την παραγωγικότητα των συνοικιζομένων, των τοπικών 

και κλιματολογικών όρων»
267

. 

 

Η ακαταλληλότητα μάλιστα των περιοχών που επιλέχθηκαν για την ανέγερση 

των προσφυγικών συνοικισμών απειλεί τη βιολογική ύπαρξή τους: «συνοικισμοί τινές 

εγείρονται είτε εις τόπους ανύδρους και αγόνους, είτε εις τόπους ελώδεις και 

ανθυγιεινούς, όπου οι πυρετοί ασφαλώς θα δεκατίσουν τους εγκαθισταμένους 

πρόσφυγας»
268

. Για την προστασία τους από την ελονοσία προτείνει τη λήψη 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων: «Ο κατά της ελονοσίας πόλεμος, 

μέχρις ότου γίνη επιθετικός δια της αποξηράνσεως, πρώτον των μικρών ελών έπειτα 

των μεγάλων, δύναται να λάβη χαρακτήρα αμυντικόν δια της παροχής εις τους  

πρόσφυγας ευθυνής κινίνης και άλλων προφυλακτικών μέτρων (συρματοπλεγμάτων δια 

τα παράθυρα, κουνουπιέρων κ.λ.π.)»
269

. 
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Ο Δραγούμης στρέφει τα βέλη της κριτικής του στην αβελτηρία του κράτους 

να δαπανά μεγάλα χρηματικά ποσά «εις την ανέγερσιν οριστικών συνοικισμών προς 

όλως προσωρινήν στέγασιν»
270

 αντί το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να 

κατευθύνεται προς «την εξασφάλισιν εργασίας και οικονομικής αυταρκείας των 

προσφύγων»
271

. Η προδιαγεγραμμένα ανεπιτυχής κατάληξη του εφαρμοζόμενου 

σχεδίου μέχρι τώρα στη Μακεδονία οδηγεί κατά την πρόβλεψη του Δραγούμη στον 

οικονομικό εξανδραποδισμό των αγροτών προσφύγων και μακροπρόθεσμα στη 

συγκέντρωση της γεωργικής έκτασης της Μακεδονίας στα χέρια λίγων:  

 

«κινδυνεύουν πάρα πολλοί εκ των δήθεν αποκαθισταμένων να καταστούν 

δούλοι των οικιών, τας οποίας οφείλουν να αποπληρώσουν συν τω χρόνω και εντός 

ολίγων ετών, θα κινδυνεύσουν, αδυνατούντες να πληρώσουν τα χρέη των προς τους 

ξένους δανειστάς ή τους τοπικούς τοκογλύφους, να υποκύψουν εις σύστημα μεγάλης 

ιδιοκτησίας, πολύ σκληρότερον του των τσιφλικιών»
272

. 

   

Αντίθετα, αν αναπροσαρμοστεί η λογική της αποκατάστασης, όπως προτείνει 

ο Δραγούμης, προβλέπει ο ίδιος ότι «οι πλείστοι των αγροτών προσφύγων ταχύτατα θα 

καταστούν δια των κερδών της εργασίας των ικανοί να φροντίσουν περί της 

ανεγέρσεως της οριστική κατοικίας και δι’ ιδίων μέσων»
273

, ιδιαίτερα, αν ο 

επανακαθορισμός προτεραιοτήτων συνδυαστεί με την «οικονομική οργάνωσιν των 

αγροτών προσφύγων δια συνεταιρισμών πίστεως, καταναλώσεως και παραγωγής»
274

.  

 

Με τη θεμελίωση των βάσεων για τη βαθμιαία κατάκτηση «οικονομικής 

αυτεξουσιότητος»
275

 πιστεύει ο Δραγούμης ότι θα αναχαιτιστεί και «η δια 

κομματικούς λόγους εκμετάλλευσις των προσφύγων»
276

 που προπαγανδίζει την ιδέα 
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«της δια νέων πολέμων παλιννοστήσεως εις τας αρχικάς εστίας»
277

 και τους καθιστά 

αδύναμους «να αφοσιωθούν εις την ριζικήν διόρθωσιν  της όλης καταστάσεώς των»
278

. 

      

Η αναγκαστική συνεύρεση στη Μακεδονία προσφύγων με ντόπιους 

σλαβόφωνους και η αναζήτηση γρήγορων, εμπειρικών, συχνά πρόχειρων  λύσεων εκ 

μέρους του κράτους προκαλεί προστριβές στις σχέσεις των νεήλυδων και ντόπιων 

κατοίκων με αντικείμενο διαμάχης «τους ετοίμους, ήδη εκχερσωμένους υπό των 

εντοπίων αγρούς»
279

.  

 

Ο Δραγούμης με την ιδιότητα του βουλευτή του νομού Φλώρινας αναζητεί  το 

κλειδί της δραστικής επίλυσης των προβλημάτων στην περιοχή, στην ταυτόχρονη, 

ισόρροπη και συνδυασμένη «αποκατάστασιν των προσφύγων προς τας υφισταμένας 

ανάγκας των εντοπίων και της χώρας»
280

.  Ο Δραγούμης εκτιμά ότι οι νέοι ένοικοι της 

Μακεδονίας πρέπει να προσαρμοσθούν «εις το αλεξανδρινόν, ελληνιστικόν πνεύμα, 

εξελιγμένον εις ορθόδοξον χριστιανικόν και ανθρωπιστικόν»
281

 που επικρατεί στη 

Μακεδονία, ενώ απευθύνεται από τον Δραγούμη σύσταση προς το ελληνικό κράτος 

«ν’ αφομοιώνονται μετά των εντοπίων δια της ταυτίσεως ή προσαρμογής των 

συμφερόντων και ιδιοτήτων των»
282

. Το κράτος οφείλει, κατά τον Δραγούμη, «δια της 

συνεργασίας δια του συνεταιρισμού, δια της εισόδου των εις την κοινοτικήν, 

οικονομικήν και κοινωνικήν ζωήν του τόπου»
283

 να συνδράμει στο «να γίνουν καλοί 

Μακεδόνες»
284

. 

 

Σε αντίστιξη με το πνεύμα σύγκαιρης επίλυσης των προβλημάτων προσφύγων 

και γηγενών,  ο Δραγούμης στηλιτεύει τη μεθόδευση των ελληνικών υπηρεσιών οι 

οποίες, αντί να εργάζονται προς την κατεύθυνση «της αδελφικής συμβιώσεως 
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προσφύγων και ντόπιων Μακεδόνων»
285

,αποδίδουν στο εγχείρημα της 

αποκατάστασης «χαρακτήρα κατακτητικόν»
286

 . 

 

Μεταξύ άλλων ο νεόκοπος βουλευτής καταγγέλλει τη δράση στη Μακεδονία 

των «εξ επαγγέλματος ‘’υπερπατριωτών” οι οποίοι μεγάλο κακό εθνικώς έκαμαν»
287

 

και καταλογίζει στην κεντρική διοίκηση ακαταληψία της μακεδονικής 

πραγματικότητας, «μεγάλη άγνοια των μακεδονικών συνθηκών»
288

, σύγχυση, 

«ακαταστασία σκέψεως»
289

 και ανυπαρξία σχεδιασμού, «έλλειψις  γενικών αρχών και 

έλλειψις συστήματος»
290

.  

 

 Η, κατά τον Δραγούμη, ανικανότητα των υπηρεσιών αποκατάστασης να 

συντονίσουν το έργο του εποικισμού σε συνδυασμό με «τους κομματικούς 

υπολογισμούς και τις στενώς εθνικιστικές βλέψεις»
291

 «αναγκάζει σλαυοφώνους 

Μακεδόνας αγρότας εις “εκουσίαν” μετανάστευσιν
292

 όχι διότι εθεώρησαν εαυτούς μη 

Έλληνας, αλλά διότι δεν ηδύναντο να πράξουν άλλως παρεξηγηθέντες και ευρεθέντες 

εκτεθειμένοι εις ανευθύνους απειλάς και ενοχλήσεις»
293

. Πολλοί μάλιστα απ’ αυτούς 

κατά την περίοδο του μακεδονικού αγώνα, όπως δηλώνει ο Δραγούμη «ήσαν εκ των 

αγνοτέρων και σταθεροτέρων στηριγμάτων του Ελληνισμού»
294

,ενώ τους υπόλοιπους 

τους ενδιαφέρει «εκτός ελαχίστων και ασημάντων εξαιρέσων»
295

,σύμφωνα με την 

εκτίμηση του Δραγούμη, η ειρηνική διαβίωση υπό ελληνική διοίκηση: «επόθουν να 

ζήσουν ειρηνικώτατα, εργαζόμενοι εις το πάτριον έδαφος υπό την ελληνικήν 

ελευθερίαν»
296

. 
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 όπ.π 
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Τέτοιες  συμπεριφορές που εκκινούν από την ανάγκη να «ευρεθή χώρος εις 

την Μακεδονίαν δι’ όλους τους ήδη ευρισκομένους εκεί πρόσφυγας»
297

 εκδηλώνονται, 

όπως δηλώνει ο Δραγούμης  και σε βάρος «ελληνογλώσσων ή ελληνοβλάχων νομάδων 

κτηνοτρόφων»
298

 και συσχετίζονται από τον Δραγούμη με «επιτηδείας προπαγανδικάς 

ενεργείας της Σερβίας ή Βουλγαρίας»
299

 που υποδέχονται τους εκπατρισθέντες από 

την Ελλάδα «με ανοικτάς αγκάλας»
300

.  

 

Η συρροή προσφύγων από την Μακεδονία στις γειτονικές χώρες 

προβληματίζει τον Δραγούμη για τις μελλοντικές εξελίξεις στη Μακεδονία: 

«δημιουργούνται [στη Βουλγαρία] πυρήνες κομιτατζηδικών ενεργειών και 

καλλιεργείται υπό των ενδιαφερομένων η εντύπωσις εις την διεθνή κοινήν γνώμην ότι 

υφίσταται ζήτημα Μακεδονίας, και μάλιστα άξιον διεθνούς επεμβάσεως»
301

. 

 

3.3.2.3. Το ελληνικό κράτος και οι μειονότητες στη Μακεδονία 

 

Στη σκέψη του Δραγούμη η φύση των προσφυγικών προβλημάτων στη 

Μακεδονία υπαγορεύει την αντιμετώπισή τους με τη επίγνωση ότι «τα 

κεφαλαιωδέστατα ζητήματα εσωτερικής φύσεως, εις την Μακεδονίαν ιδίως, έχουν 

αντικτύπους εξωτερικής φύσεως»
302

. Με μια σειρά συνεντεύξεων ο Δραγούμης 

υποδεικνύει «τους κινδύνους που  διατρέχει ο Ελληνισμός εις την Μακεδονίαν»
303

. Το 

χρονικά πρώτο σφάλμα της ελληνικής διπλωματικής πολιτικής τοποθετείται από τον 

Δραγούμη στη συνθήκη Βουκουρεστίου, «όταν η ελληνική κυβέρνηση είχε 

αναγνωρίσει την ύπαρξη ρουμανικής εθνικής μειονότητας εις την ελληνική Μακεδονία 

και δεχθή το άνοιγμα ρουμανικών σχολείων[….]Η αρχή που είχε δεχθή τότε 

συμβατικά, στάθηκε κακό προηγούμενο προς εκμετάλλευση από τους Σλαύους, 

Βουλγάρους και Σέρβους»
304

.  
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«Το ζήτημα ειδικότερα των ελληνικών πληθυσμών που εγκαταβίωναν στη 

Βουλγαρία και των αντίστοιχων βουλγαρικών στη Μακεδονία αντιμετωπίστηκε με τη 

Συνθήκη του Νεϊγύ που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 1919 και στην οποία ήταν 

συνημμένο το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και 

Βουλγαρίας» που προέβλεπε αμοιβαία, εθελοντική μετανάστευση των μειονοτήτων της 

Ελλάδος και της Βουλγαρίας»
305

.  

 

Ο Δραγούμης διαβλέπει ότι με βάση την παραπάνω διακρατική συμφωνία «τα 

πράγματα εις τη Μακεδονίαν έτειναν να κατασταλάξουν, […] ως προς τους 

Βουλγάρους τουλάχιστον, εις οριστική εθνολογικήν διαρρύθμισιν»
306

, αλλά ταυτόχρονα 

επισημαίνει την ατελή εφαρμογή της συνθήκης στο ζήτημα «της ε κ ο υ σ ί α ς  

μεταναστεύσεως  των βουλγαροφρόνων από τους σλαυόφωνους, γιατί αρκετοί από τους 

πρώην σχισματικούς έχουν αποκηρύξει μόνο επιφανειακά τη βουλγαρικήν Εξαρχίαν, 

αλλά έμειναν δήθεν ως ελληνόφρονες, πραγματικά όμως ως πράκτορες των 

βουλγαρικών κομιτάτων, για να συνεχίσουν την υπονομευτική του ελληνισμού 

προπαγάνδα στες περιφέρειές των»
307

.  

 

Ανατροπή, κατά την κρίση του Έλληνα πολιτικού, στην εφαρμοζόμενη 

διαδικασία συνιστά η υπογραφή στις 29 Σεπτεμβρίου  του 1924 «του Πρωτοκόλλου 

περί αμοιβαίας προστασίας των ελληνοβουλγαρικών μειονοτήτων, υπό του κ. Πολίτη 

ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών»
308

 με βάση το οποίο «για πρώτη φορά 

αναγνωριζόταν από επίσημο ελληνικό κείμενο βουλγαρική μειονότητα στη 

Μακεδονία»
309

 και με άμεσες επιπτώσεις που απλώνονται, κατά τον Δραγούμη, τόσο 

στο βαλκανικό πεδίο, με «την καταγγελίαν υπό της Σερβίας της συμμαχίας της  μεθ’ 

ημών»
310

 όσο και στο διεθνές, με την ενεργοποίηση ως βάση συμφωνίας για τα 

επίμαχα ζητήματα της «αμοιβαίας προστασίας των μειονοτήτων»
311

, πέραν της αρχής 
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«της ανταλλαγής»
312

. Ο Δραγούμης στη διπλωματική πίεση που ασκεί η 

Γιουγκοσλαβία διαπιστώνει ένα ακόμα σφάλμα της ελληνικής πλευράς: «το 

χαρακτηρισμό της γλώσσας, όχι ως διαλεκτικής μορφής της βουλγαρικής, παρά ως 

ιδιαίτερης “σλαυομακεδονικής” γλώσσας. Έφθασε τότε η κυβέρνηση στο να τυπώσει 

και διδακτικά βιβλία στο δήθεν “μακεδονικό” τούτο ιδίωμα με στοιχεία λατινικά και 

όχι κυριλλικά»
313

. 

 

Ο Δραγούμης κατ’ αρχήν δεν αντιτίθεται στην καθιέρωση της αμοιβαίας 

προστασίας των μειονοτήτων, από «απόψεως ανθρωπισμού και δικαιοσύνης», 

απεναντίας πιστεύει ότι και «από απόψεως καθαρώς ελληνικής πολιτικής, μπορεί ν’ 

αποβή προς ωφέλειαν του Ελληνισμού»
314

. Οι επιφυλάξεις του συνίστανται στο βαθμό 

που «θα εγκολπωθεί η αρχή αυτή υφ’ όλων των μικρασιατικών και βαλκανικών 

κρατών και θα εφαρμοστή αυθορμήτως υπ’ αυτών»
315

. Στην αντίθετη περίπτωση, η 

μονομερής εφαρμογή της, όπως εκτιμά ο Δραγούμης, αφήνει «ανοικτάς θύρας δι’ 

άλλας ιμπεριαλιστικάς ραδιουργίας επικινδυνωτέρας των βουλγαρικών»
316

 . 

 

3.3.2.4.Το ζήτημα της “ελληνόγλωσσης” εκπαίδευσης στη Μακεδονία  

 

Ο Δραγούμης αξιολογώντας  το επίπεδο της κατώτερης εκπαίδευσης στη 

Μακεδονία διαπιστώνει ότι αυτή υστερεί έναντι του παρελθόντος: «η επί το 

χειρότερον διαφορά των σχολείων από την εποχή της τουρκοκρατίας κατάστασίν των 

έγινε  αισθητή»
317

. 

  

Για τη θεραπεία της κατάστασης στην εκπαίδευση ο Δραγούμης προτείνει  μια 

συστοιχία μέτρων που περιλαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση, τη λήψη 

διοικητικών μέτρων και την αλλαγή προσανατολισμού της εκπαίδευσης. 
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Σε διοικητικό επίπεδο, προτείνει την επαναφορά του συστήματος κοινοτικής 

εκπαίδευσης, το οποίο εφαρμόστηκε με επιτυχία την περίοδο της τουρκοκρατίας, 

όταν η κάθε κοινότητα συναγωνιζόταν τις άλλες «εις σχολικά κτήρια, διδακτικό 

προσωπικό και υλικό»
318

, ενώ η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως την 

αντιλαμβάνεται ο Δραγούμης, συνυφαίνεται με «την ενίσχυσιν της κατωτέρας 

εκπαιδεύσεως»
319

 και τη στροφή προς στην «τεχνικήν μόρφωσιν των λαϊκών μαζών 

και εις την άνθησιν των θετικών επιστημών»
320

.  

 

Παράλληλα, ο προγραμματικός στόχος του κόμματος των Συνεργατικών 

Αγροτικών, μέλος των οποίων είναι και ο Δραγούμης, δηλαδή «η διάχυσις της 

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως εις την λαϊκήν μάζαν»
321

 επιβάλλει και τη διεύρυνση της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας με την ίδρυση νηπιαγωγείων. Η διδασκαλία σε αυτά, κατά 

τη γνώμη του Δραγούμη, πρέπει να εστιάζεται στην εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, «από τα νήπια και τα κορίτσια, ιδίως στην ύπαιθρη χώρα»
322

.  

  

Ο Δραγούμης περιορίζει την αγνωσία της ελληνικής γλώσσας κυρίως σε 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και φύλο των σλαβοφώνων: «ανάμεσα στους 

γεροντότερους αγρότες και στες γυναίκες υπάρχουν κάμποσοι που δεν ξέρουν τα 

ελληνικά»
323

. Πάνω σε αυτή τη βάση ολοκληρώνει την εκπαιδευτική του πρόταση με 

την εισήγηση για ίδρυση «ειδικών παρθεναγωγείων και νυκτερινών σχολών δια τους 

εφήβους εις την ύπαιθρον χώραν», ιδρυμάτων δηλαδή «που αποσκοπούσαν στην 

κοινωνικοποίηση και τον γλωσσικό εξελληνισμό»
324

 . 

 

Ο Δραγούμης ειδική μέριμνα δείχνει και για το όργανο διδασκαλίας σε 

ξενόφωνους μαθητές. Σε τοποθέτησή του στη Βουλή ενόψει της ψήφισης 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την εκπαίδευση, προτείνει «εις τα σλαβόφωνα μέρη να μη 
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διδάσκεται ούτε τρεις ώρες την εβδομάδα η καθαρεύουσα  εις τα δημοτικά σχολεία»
325

. 

Αφετηρία για την παραπάνω θέση του αποτελεί η εκτίμησή του ότι απέτυχε το 

δημοτικό σχολείο να εξελληνίσει τους σλαβόφωνους με όργανο διδασκαλίας την 

καθαρεύουσα: «τα παιδιά αυτά βγαίνουν από το δημοτικό σχολείον χωρίς να ηξεύρουν 

να ομιλήσουν αρκετά καλά ούτε την ελληνικήν
326

. Παθαίνουν γλωσσική σύγχυση, γιατί 

διδάσκονται και τρίτη γλώσσα, την καθαρεύουσα»
327

. Όχι μόνο εκκινούν από 

μειονεκτική θέση έναντι των ελληνόφωνων, καθώς «δεν ηξεύρουν από το σπίτι τους 

να ομιλήσουν ελληνικά, όταν παν εις το σχολείον»
328

, αλλά και μέσα στο σχολείο το 

χάσμα με τους ελληνόφωνους διευρύνεται: «ευρίσκονται σε πολύ μειονεκτικότερη 

θέση από τα ελληνόφωνα παιδιά, τα οποία κατέχουν από το σπίτι τους προφορικά το 

όργανον διδασκαλίας του σχολείου»
329

.  

 

Για την υλοποίηση, τέλος, του γλωσσικού στόχου αναφορικά με τους 

σλαβόφωνους μαθητές προτείνει τη βιωματική διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας: 

«κατά τις 3 ή 4 ώρες που τα ελληνόφωνα παιδιά διδάσκονται τα πρώτα στοιχεία της 

καθαρεύουσης, εις τα ξενόφωνα να εξακολουθήση η διδασκαλία της δημοτικής, 

μάλιστα με συνομιλίες προς το  δάσκαλο»
330

.  
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4. Η Μακεδονία και η ελληνική εξωτερική πολιτική (1940-1950) 

 

4.1. Το Μακεδονικό Ζήτημα (1940-1944)  

 

 

 Ο Δραγούμης στις αρχές του Μαΐου του 1944 δραπετεύει από τη 

γερμανοκρατούμενη Αθήνα και καταφθάνει στο Λίβανο, όπου ως ανεξάρτητος 

συμμετέχει στη Διάσκεψη του Λιβάνου, στην οποία εκπρόσωποι του ελληνικού 

πολιτικού κόσμου πρόκειται «να διασκεφθούν και να αποφασίσουν για τον σχηματισμό 

Εθνικής Κυβέρνησης Ενότητας»
331

. Όταν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, Γεώργιος 

Παπανδρέου, του προτείνει να αναλάβει το «υφυπουργείο Εξωτερικών, επειδή ξέρει 

πως μ’ ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα»
332

, ο Δραγούμης , όπως γράφει ο ίδιος στο 

Ημερολόγιο του 1944, τού απαντά ότι «και χωρίς κανένα τίτλο θα ήμουν πρόθυμος να 

τον βοηθήσω μ’ όλες μου τες δυνάμεις εις τα θέματα αυτά» 
333

.  

 

Η άνευ οποιασδήποτε αμοιβής αποφασιστικότητα του Δραγούμη να 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής θεμελιώνεται στην ιδιότητά 

του να είναι, όπως λέει ο ίδιος, ο μοναδικός Έλληνας ειδήμονας των εθνικών 

θεμάτων: «δε βλέπω κανέναν άλλον γνώστη και έτοιμο να προασπίσει τα εθνικά 

συμφέροντα, όπως είμαι εγώ»
334

. Όπως εξηγεί, «είμαι ο μόνος που παρουσιάζω 

σχετικά με τες εθνικές διεκδικήσεις δυο και τρεις λύσεις κι όχι μονάχα ένα ανώτατο 

όριο»
335

. Προκειμένου μάλιστα να επιτευχθούν αυτές δηλώνει αποφασισμένος «να 

προχωρήσει μόνος, συνεννοούμενος με το Βασιλιά που καταλαβαινόμαστε καλλίτερα 

[sic]»
336

. Για τον Δραγούμη ο Βασιλιάς είναι «ο καλλίτερος [sic]  υποστηριχτής της 

εθνικής μας υποθέσεως»
337

, αλλά και ο Βασιλιάς της Ελλάδας, σύμφωνα με τον 
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Έλληνα διπλωμάτη, αναγνωρίζει ότι «ο Δραγούμης  είναι ο καλλίτερος [sic] και  ο 

αρμοδιότερος»
338

.    

 

Ο Δραγούμης ως μέλος πια της ελληνικής κυβέρνησης εγκαθίσταται στο 

Κάιρο και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την εξωτερική πολιτική της Ελληνικής 

Κυβέρνησης, η οποία, όπως έχει καθοριστεί στο όγδοο σημείο της Συμφωνίας του 

Λιβάνου, στα εθνικά θέματα αποσκοπεί «στην πλήρη ικανοποίηση των Εθνικών μας 

δικαίων ώστε οι μεγάλες θυσίες του έθνους να τύχουν αναγνώρισης με τη δημιουργία 

μιας νέας και ελευθέρας Μεγάλης Ελλάδας»
339

. Στην οπτική του Δραγούμη η παρούσα 

χρονική συγκυρία φαντάζει ως η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να πετύχει τον 

συμπεφωνημένο εθνικό στόχο από όλους τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη του 

Λιβάνου: «Αν αυτή τη φορά δεν εξασφαλιστούμε πότε θαύρομε άλλη ευκαιρία; Θα παν 

όλες οι θυσίες κι οι πόνοι ολότελα χαμένοι;»
340

. 

 

Η αρχή της «πλήρους ικανοποιήσεως των Εθνικών μας δικαίων»
341

 βρίσκει 

σύμφωνο και τον Πορφυρογένη (Βολιώτη), Γενικό Γραμματέα του ΕΑΜ, ο οποίος, 

όπως καταθέτει ο Δραγούμης, σε συνομιλία μαζί του «τον βεβαίωσε πως θέλουν [το 

Ε.Α.Μ.] αποκατάσταση εδαφική και βελτίωση συνόρων γι’ ασφάλεια»
342

. Με τη 

στοχοθέτηση του Δραγούμη, σύμφωνα με την καταγραφή του υφυπουργού 

Εξωτερικών,  «στις εθνικές διεκδικήσεις συμφωνεί και ο Σβώλος»
343

, ο πρόεδρος της 

Π.Ε.Ε.Α., ο οποίος επιφυλάσσεται, μήπως  «η διεκδίκηση παραγωγικών εδαφών για 

να εξασφαλιστεί επάρκεια και επάρκεια πρώτων υλών, χαρακτηριστεί ως ναζιστική 

διεκδικητική πολιτική “ζωτικού χώρου”»
344

, χωρίς όμως και αυτός, σύμφωνα πάντα 

με τον Δραγούμη, «να αποκλείει ενδεχόμενη προσάρτηση Ανατ. Θράκης ή τμήματος» 

345
. 
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Προϋπόθεση, κατά τον Δραγούμη, για την επίτευξη του εθνικού στόχου 

αποτελεί η συνειδητή επιλογή να συνδέσει η χώρα την τύχη της «με τις ναυτικές 

δυνάμεις και μάλιστα με την Αγγλία που χρειάζεται ελεύθερη διάβαση στην Ανατολική 

Μεσόγειο»
346

. Άλλωστε, όπως διατείνεται ο Δραγούμης, «ο Churchill[…] βεβαίωσε 

τον Παπανδρέου πως τα συμφέροντα της Ελλάδας αποτελούν αγγλική υπόθεση»
347

. 

Τονίζει, επίσης, ότι το συμφέρον της χώρας επιβάλλει να διατηρηθούν ανοιχτοί 

δίαυλοι επικοινωνίας και με «την Αμερική που την έχομε απόλυτη ανάγκη για την 

οικονομική ανόρθωση και την ανοικοδόμηση»
348

 .  

 

Στην επιλογή στρατηγικού εταίρου μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων ο 

Δραγούμης έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Σβώλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις 

καταχωρημένες συζητήσεις του Δραγούμη, «αντιδρά λέγοντας πως δεν πρέπει να 

δεσμευθούμε από τους Άγγλους και να επιδιώξωμε φιλία και με τη Ρωσία που επικρατεί 

στον Αίμο»
349

. Επί πλέον, ο Δραγούμης προβληματίζεται «και απ’ την αντίδραση την 

προερχόμενη από τους συμμάχους προς αποκατάσταση της Ελλάδας εις τα φυσικά της 

σύνορα»
350

.  

 

Την ίδια στιγμή που ο Δραγούμης εκφράζει την επίσημη θέση της ελληνικής 

κυβέρνησης για αποκατάσταση της Ελλάδας στα «φυσικά της σύνορα»
351

, η 

εξελισσόμενη κατάσταση στη Μακεδονία, δημιουργεί ανησυχίες στον Δραγούμη.  

 

Κατ’ αρχάς τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών ανησυχεί η παρουσία των 

Ρώσων στα βόρεια σύνορα της χώρας και κατ’ επέκτασιν  «ο κίνδυνος εισβολής των 

Ρώσων και στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα»
352

. Οι Ρώσοι «που αντιπολιτεύονται τους 

Άγγλους»
353

, παραπλανητικά, κατά τον Δραγούμη, προτρέπουν τους Έλληνες «να 
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ζητήσωμε τουρκική βοήθεια για την απελευθέρωση της βόρειας Ελλάδας»
354

 και 

ενορχηστρώνουν παράλληλα σερβική και βουλγαρική συμμαχία με αιχμή της 

πολιτικής τους την απόσχιση της Μακεδονίας και της Θράκης από τον εθνικό κορμό: 

«βάνουν τους αριστερούς Βουλγάρους να συνεννοούνται με τον Τίτο και τους 

αριστερούς Σέρβους για σχηματισμό μιας μεγάλης Νοτιοσλαυίας που να περιλαβαίνει 

και την Μακεδονία και Θράκη (χωρίς να λεν για ποια ελληνική λουρίδα)»
355

. 

 

Ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών το καλοκαίρι του 1944 επικεντρώνει τις 

διπλωματικές του προσπάθειες στο  «ν’ αναγκαστούν οι Βούλγαροι να αδειάσουν τα 

εδάφη μας»
356

, καθώς, σύμφωνα με τον Δραγούμη, εμφανίζουν εαυτούς «νάχουν 

κηρύξει πόλεμο της Γερμανίας και να απαλλάσσουν  αυτοί την Ελλάδα και τη Σερβία 

απ’ τους Γερμανούς»
357

, τη στιγμή που ως συνεργάτες των Γερμανών «επικαλούμενοι 

ατίμως της γερμανικής επιθέσεως εισέβαλαν εις το ελληνικός έδαφος»
358

. 

 

4.1.1. Η νοηματοδότηση των γεωγραφικών ορίων της Αιγαιακής Μακεδονίας 

 

Ο Δραγούμης για την οριοθέτηση του γεωγραφικού χώρου που εκτείνεται η 

Μακεδονία ανατρέχει στην ιστορία και επικαλείται την εξάπλωση του όρου 

“Μακεδονία”, στις ιστορικές περιόδους, τοποθετώντας την κοιτίδα της στην εποχή 

του Φιλίππου:  

 

«Όταν ο Φίλιππος ο Β΄, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά τον 4. π.X.  

αιώνα ανέβηκε στο μακεδονικό θρόνο, το κράτος του άρχιζε από τον Πίνδο και το 

Βόϊον κ΄ έπαιρνε μέσα όλη την κοιλάδα του Αλιάκμονα, το νότιο μέρος της κοιλάδας 

του Αξιού, ως και το οροπέδιο της Πελαγονίας, όπου βρίσκεται σήμερα το Μοναστήρι, 

κ΄ έφτανε ίσαμε το Στρυμόνα»
359

.  
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Αργότερα, «τη ρωμαϊκήν εποχήν»
360

, όπως καταθέτει ο Δραγούμης, η 

ονομασία Μακεδονία «απλώθηκε προς όλες τες διευθύνσεις ίσαμε το Σκάρδος, τα 

Σκόπια, το Δούνακα, τον Όρβηλο και τη Ροδόπη και προς τη Δαρδανία και προς την 

Ιλλυρία και προς τη Θράκη», ενώ «τη βυζαντινήν εποχήν»
361

 απλώθηκε η Μακεδονία 

«και στην κοιλάδα του Έβρου ποταμού, οπότε η λεγομένη “μακεδονική” ένδοξη 

δυναστεία του Βυζαντίου στην πραγματικότητα καταγόταν απ΄ τη Θράκη»
362

.  

 

Σύμφωνα με την άποψη του Δραγούμη, η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων 

της Μακεδονίας και οι συνακόλουθες δημογραφικές εξελίξεις αποχρωμάτισαν, ειδικά 

στην ύπαιθρο, την εθνική συνείδηση των κατοίκων με αποτέλεσμα την εποχή του 

Βυζαντίου «οι ονομασίες αυτές [της Μακεδονίας] να έχουνε χάσει τη φυλετική 

σημασία των»
363

 και ν’ αντιστοιχούν  «μονάχα σε επαρχιακές έννοιες, δηλαδή 

διοικητικές διαιρέσεις, όπως και σήμερα»
364

 . 

 

Συνεπώς, ο Δραγούμης καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι Σλάβοι και οι 

κομμουνιστές, οι οποίοι τη δεκαετία του 1940 προβάλλουν τον γεωγραφικό όρο 

“αιγαϊκή”, εννοώντας την Ελληνική Μακεδονία, στην ουσία την ταυτίζουν με τα όρια 

της Μακεδονίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου: «η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

είναι ακριβώς αυτή, που οι κομμουνιστές κ΄ οι Σλαύοι για να μην την ονομάσουν τώρα 

ελληνική –όπως ήταν πάντα και είναι- την ονομάζουν “αιγαϊκή”, με την προσθήκη 

όμως της λουρίδας των περιφερειών Αχρίδας, Μοναστηριού, Μοριχόβου, Γευγελής, 

Δοηράνης, Στρούμιτσας, Μελένικου και Νευροκόπου»
365

. Αντίθετα, το βόρειο τμήμα 

της Μακεδονίας το οποίο, την  εποχή του Δραγούμη, «συμπίπτει με τη σημερινή 

σερβική και βουλγαρική Μακεδονία μετά την αφαίρεση στενής λουρίδας εδαφικής στα 

νότιά της»
366

, ονομαζόταν στην αρχαιότητα «Παιονία και είχε πρωτεύουσα 

πιθανότατα τους Στόβους, κοντά στο Κριβολάκ της μέσης πεδιάδας του Αξιού»
367

. 

  

                                                 
360

 Δραγούμης Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 11, 1 Σεπτεμβρίου 1945 
361

 όπ.π. 
362

 όπ.π. 
363

όπ.π . 
364

 όπ.π. 
365

 όπ.π. 
366

 όπ.π. 
367

 όπ.π. 



 

 - 67 - 

Ο Δραγούμης, αφού απορρίπτει ως ιστορικά αδόκιμο τον εκ μέρους των 

Σλάβων γεωγραφικό προσδιορισμό των ορίων της ελληνικής Μακεδονίας με το 

επιχείρημα ότι «όλη η χώρα από τες πηγές των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού, Στρυμόνα 

και Νέστου ίσαμε τες εκβολές των είναι χώρα “Αιγαϊκή”, αφού τα νερά των ποταμών 

αυτών χύνονται εις το Αιγαίον»
368

, επαγωγικά συνάγει το συμπέρασμα ότι «αιγαϊκή 

είναι όχι μόνο η ελληνική, αλλά και η βουλγαρική και η σερβική λεγομένη 

“Μακεδονία”»
369

.  

 

4.1.2. Το ζήτημα της  ξενοφωνίας στην Ελληνική Μακεδονία  

 

4.1.2.1. Το ζήτημα των “βουλγαροφώνων” της Μακεδονίας και της εθνικής τους 

“συνειδητότητας” 

 

Επιχειρώντας να διακριβώσει την εθνολογική σύσταση των περιοχών που 

κατά καιρούς έφεραν το όνομα “Μακεδονία”, ο Δραγούμης θεωρεί τη Μακεδονία 

πατρίδα «απ’ την προϊστορικήν εποχήν των Μακεδόνων, ενός απ΄ τα ελληνικά φύλα 

συγγενικό των Ηπειρωτών και των Δωριέων, που την πρωτοκατοίκησαν απ’ την 

προϊστορικήν εποχήν»
370

 των οποίων οι βασιλείς , Φίλιππος και Αλέξανδρος « έ ν ω- 

σ α ν  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς   Έ λ λ η  ν ε ς  κ α ι    σ φ υ ρ η λ ά τ  η σ α  ν   ο ρ ι σ τ  ι κ ά      

τ  ο  ε λ λ η ν ι κ ό  έ θ ν ο ς» 
371

. Αντίθετα, ο Δραγούμης, διαφοροποιεί εθνολογικά 

τους Μακεδόνες από «τους Παίονες που πιστεύεται πως ήταν και αυτοί θρακικό φύλο, 

που είχε ήδη δεχτή μεγάλη επίδραση του ελληνικού πολιτισμού»
372

. 

 

Μέσα στον ρουν, όμως, της ιστορίας στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας 

επισυμβαίνουν μετακινήσεις πληθυσμών, όπως γράφει ο Φίλιππος Δραγούμης, «μετά 

τον 6. αιώνα μ.Χ. άρχισαν να κατεβαίνουν οι Σλαύοι και αργότερα οι Βούλγαροι»
373

, 

που επιφέρουν τη γλωσσική αλλοτρίωση των κατοίκων στη Μακεδονία: «Οι 

Βούλγαροι πιθανολογούνται τουρανικής και όχι σλαυϊκής προελεύσεως, αλλά 

δανειστήκανε σλαυϊκή γλώσσα περνώντας απ΄ τη Νότια Ρωσία [….]. Οι Έλληνες πάλι  

αγράμματοι χωρικοί στες βορειότερες, απομονωμένες περιφέρειες αναμειγνυόμενοι με 
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τους Βουλγάρους, συνήθισαν τη σλαυϊκή, βουλγαρική γλώσσα, που ήταν πολύ 

πρωτόγονη και απλή»
374

. Σε αυτό το αλλεπάλληλα μεταβαλλόμενο τοπίο που 

διαμορφώνεται στη Μακεδονία ανά τους αιώνες ο Δραγούμης συμπεραίνει ότι «οι 

αγροτικοί πληθυσμοί [οι ελληνικοί] έχασαν τη την ελληνική γλώσσα με την απομόνωσίν 

των εις ορεινές περιοχές»
375

.  Από τις παραπάνω αλλαγές, όμως, έμειναν ανέγγιχτες, 

όπως μαρτυρεί ο Δραγούμης «οι Μακεδονικές πόλεις οι οποίες έμειναν πάντα και 

ίσαμε σήμερα ελληνόφωνες»
376

.  

 

  Μετακινήσεις, όμως πληθυσμών, «χριστιανών ιδίως, Ορθοδόξων, Ελλήνων 

τη συνείδηση [sic]»
377

,  συνέβησαν, όπως παραθέτει ο Δραγούμης, «κατά τον 17
ο
 και 

18
ο
, ακόμη και κατά το 19.»

378
 με κατεύθυνση «μάλλον από την Ιλλυρία, την κατόπιν 

Αλβανία, και από την Ήπειρο, προς τα νότια και τα δυτικά»
379

. Ο Δραγούμης σε αυτή 

την περίπτωση δεν παρατηρεί ευρείες αλλοιώσεις στη συμπεριφορά των ανθρώπων, 

«σε όλες τες εκδηλώσεις της ζωής, ιδίως μάλιστα στη γλώσσα και [….] στη βυζαντινή 

παράδοση που παρουσιάζεται πολύ εμφανέστερη και δημιουργική στη Βόρειαν 

Ελλάδα»
380

, τεκμαιρόμενος έτσι, την «πλήρη ομοιότητα, αν μη ταυτότητα, ανάμεσα 

στους Ηπειρώτες και στους Μακεδόνες της Δύσης»
381

. 

 

4.1.2.2. Τα κριτήρια καθορισμού της εθνικής «συνείδησης» στην περίπτωση  των 

βουλγαρόφωνων της Μακεδονίας και η κατηγοριοποίησή τους 

 

Η ελληνική πολιτική χρησιμοποιεί διαχρονικά ως δείκτη του εθνισμού των 

ανθρώπων, όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, την εθνική συνείδηση: «Ανέκαθε μεις, οι 

Έλληνες, βασιστήκαμε  στο  μ ό ν ο  σ ω σ τ ό   κ ρ ι τ ή ρ ι ο   της  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς,  

και όχι της γλώσσας για να κρίνομε τον εθνισμό, γιατί τούτος δεν έχει ρίζες στα 

εξωτερικά γνωρίσματα, αλλά στον ηθικό και ψυχικόν κόσμο»
382

.  
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379
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380
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Σύμφωνα με την παραπάνω συλλογιστική του Δραγούμη, η ελληνική πλευρά 

αποδέχεται την ομολογία της πίστεως ως κριτήριο για τον εθνικό προσδιορισμό των 

χριστιανών υπήκοων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας: «Το χώρισμα υπάρχει 

σαφέστατο ανάμεσα στες πραγματικές εθνότητες·  χ ώ ρ ι σ μ α   ε θ ν ι κ ή ς  σ υ  ν ε ι- 

δ ή σ ε ω ς  κ υ ρ ί ω ς. Ειδικότερα το χώρισμα ανάμεσα στους ελληνομακεδόνες και 

στους βουλγαρομακεδόνες εντοπίζεται ανέκαθε στην αναγνώριση ή μη του 

Οικουμενικού πατριαρχείου ή σχισματικής Εξαρχίας. Οι πατριαρχικοί παπάδες 

ελειτουργούσαν ελληνικά, ενώ οι σχισματικοί σλαυικά»
383

.  

 

Ο Δραγούμης για τη διακρίβωση της εθνικής συνείδησης προσθέτει και το 

κριτήριο της  ελληνοκεντρικής προσήλωσης των σλαβόφωνων κοινοτήτων της 

Μακεδονίας. Αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι η στάση των κατοίκων του Κρατερού, 

στο νομό Φλώρινας. Οι κάτοικοι του χωριού, αν και χρησιμοποιούν το βουλγαρικό 

ιδίωμα, σε όλες τις ελληνοβουλγαρικές συρράξεις έχουν αποδείξει έμπρακτα την 

ελληνικότητά τους, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης: 

 

 «Το Κρατερό κατοικείται από αμιγή βουλγαρόφωνο πληθυσμό(τώρα 

δίγλωσσο). Αλλά, σαν άλλα χωριά, και αυτά ξενόφωνα, της Βόρειας Μακεδονίας [ …] 

έμεινε απ’ αρχής ακλόνητα πιστό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Ελληνικήν 

Ιδέα. Ποτέ δεν εξέχασαν οι Ρακοβίτες την ελληνική καταγωγή των· ποτέ δεν 

υποκύψανε στην κομιτατικήν τρομοκρατία και στες οθωμανικές αντεκδικήσεις. Κατά το 

Μακεδονικόν αγώνα ορθώθηκαν, ως απόρθητος ψυχικά, προχωρημένος σταθμός του 

Ελληνισμού απέναντι στες ατέλειωτες επιβουλές και επιθέσεις και στους ποικίλους 

πειρασμούς. Έβγαλαν τότε από τα σπλάχνα των πολλούς αντάρτες και γενναίους 

καπετάνιους. Γι’ αυτό και μετά την απελευθέρωση μετονομάστηκε το χωρίο των 

“Κρατερό”»
384

.  

 

Τέτοιες εκδηλώσεις της συνείδησης, σύμφωνα με τον Δραγούμη, 

αναγνωρίζονται και από τους Βούλγαρους ως τεκμήριο εθνικής καταγωγής: «οι 

Βούλγαροι τους ονόμασαν “Γκραικομανείς” [sic]»
385

.  
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Επί πλέον, ο Δραγούμης για τον καθορισμό της εθνικής συνείδησης 

επικαλείται «τις συνήθειες, τις παραδόσεις και τις φορεσιές»
386

, όπως συμβαίνει με 

τους κατοίκους της Πρέσπας, οι οποίοι όλα τα πολιτισμικά σύμβολα «τα διατήρησαν 

απαράλλαχτα με αυτά των Καραγκούνηδων της Θεσσαλίας, απ’ όπου είχαν απαχθή, και 

με τον καιρόν εξέχασαν τα ελληνικά και μίλησαν βουλγαροσλαυική διάλεκτο»
387

. 

 

Από τα κριτήρια διακρίβωσης της εθνικής συνείδησης ο Δραγούμης 

διατείνεται ότι η ελληνική πολιτική δε στηριζότανε αποκλειστικά τη γλώσσα: «κατά 

τον 19. αιώνα,  από την εποχήν ιδίως του βουλγαρικού Σχίσματος (1870)[…] οι 

πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις την Αλβανία, την Ήπειρο, τη 

Μακεδονία, τη Θράκη και τη Μικρασίαν, εφόσον ακολουθούσαν το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και θέλαν να λέγονται “Ρωμαίο”ι,  εθεωρούντο 

Γραικοί ή Έλληνες, όσο κ’ οι ελληνόφωνοι απ’ αυτούς»
388

. 

 

Μάλιστα, ενισχύει την επιχειρηματολογία του με πρακτικές της διεθνούς 

εμπειρίας:  «Ο εθνισμός δεν κρίνεται πρώτιστα από τη γλώσσα. Αν εκρινόταν από τη 

γλώσσα, οι Ουαλοί δεν θα ήταν Άγγλοι, οι Βρεττάνοι [sic] και οι Βάσκοι δεν θα ήταν 

Γάλλοι (δηλ, Φράγκοι) και οι τουρκόφωνοι Μικρασιάτες δεν θα ήταν Έλληνες. Και 

αντίστροφα οι Αμερικανοί και οι  Άγγλοι που μιλούν την ίδια γλώσσα θ’ αποτελούσανε 

ένα έθνος αντί χωριστά»
389

. 

 

 Αυτές οι μεθοδολογικές αρχές καθορισμού της εθνικής συνείδησης  

αποτελούν, σύμφωνα με την άποψη του Δραγούμη, «τη μόνη ορθή και ουσιαστική 

πολιτική»
390

, η οποία ακολουθήθηκε από την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα «και 

κατά τες ανταλλαγές των ελληνοβουλγαρικών πληθυσμών ως το τέλος του δεύτερου  

παγκόσμιου πολέμου»
391

 και οδήγησε, όπως πιστεύει ο Έλληνας πολιτικός σε κάποιες 
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 όπ.π. 
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Φλωρίνης 15/3/47 
391

 όπ.π 
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εθνικές επιτυχίες: «σώσαμε κάτι απ’ την παλιά μας οντότητα στην Ήπειρο, στη 

Μακεδονία και στη Θράκη»
392

.  

 

Ο Έλληνας πολιτικός, αφού έκανε λόγο για τις εθνολογικές ανακατατάξεις 

του χθες στη Μακεδονία της εποχής του, «που έχει πληθυσμό περίπου 1.758.240»
393

 

και αφού αποσαφήνισε τα ορθά, κατά η γνώμη του κριτήρια προσδιορισμού της 

εθνικής συνείδησης, προβαίνει στον αριθμητικό προσδιορισμό τους στη Μακεδονία. 

Έτσι, λοιπόν, υπολογίζει, το 1948, τον συνολικό αριθμό των βουλγαρόφωνων 

ανεπίσημα 120.000 και επίσημα σε 90.000: «οι βουλγαρόφωνοι Έλληνες ανέρχονται 

εις 120 περίπου χιλιάδας Βουλγαροφώνων  (δημοσία αναγνωρίζομεν συνήθως ότι δεν 

υπερβαίνουν  τους 90 χιλιάδες) κατοικούντες  κυρίως εις τους νομούς Καστορίας, 

Φλωρίνης και Πέλλης και ελάχιστοι εις άλλους νομούς»
394

.  

 

Στη συνέχεια ο Δραγούμης τους ταξινομεί σε τρεις κατηγορίες: 

 

«α.΄ Εις τους δρώντας  ταραχοποιούς πράκτορας είτε των εθνικιστών Βουλγάρων είτε 

των Σλαύων κομμουνιστών, ανερχομένους εις 10  έως 20% επί του συνόλου, δηλαδή 

εις 12 έως 24 χιλιάδας ατόμων ή εις δύο χιλιάδας έως τέσσαρας χιλιάδας 

οικογενειών»
395

. Αυτοί όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, είναι «φανατικοί ανθέλληνες, 

προδότες, σκληρυμένοι κακούργοι του κοινού δικαίου, που σχεδόν όλοι ακολούθησαν 

τους Γερμανοβουλγάρους, όταν έφυγαν εις τα γειτονικά εδάφη»
396

 . 

 

«β΄. Εις την μεγαλυτέραν, μέσην, μάζαν ρευστής συνειδήσεως, κυμαινομένην και 

αμφιρρέπουσαν, την ευκόλως παρασυρομένην και τρομοκρατουμένην, αλλά κατά βάθος 

επιθυμούσαν την ησυχίαν, την ασφάλειαν και την τάξιν και στενώς συνδεδεμένην προς 

την γην 
397

.  
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γ.΄ Εις την εν εκάστω μειονοψηφίαν των ακραιφνώς ελληνικών αισθημάτων 

βουλγαροφώνων, εις τινα δε χωρία αποτελούντων την πλειοψηφίαν ή και παμψηφίαν 

(Κρατερόν, Πρώτη κλπ), οι οποίοι και ωπλισμένοι ανθίστανται σήμερον κατά των 

συμμοριτών»
398

. Ο Δραγούμης κατατάσσει σε αυτήν την κατηγορία «τους ανέκαθεν 

πατριαρχικούς και αληθινούς Έλληνες […] τους εμμανείς ελληνολάτρες, που δεν 

έπαυσαν ποτέ ν’ αγωνίζονται για την ελληνικήν ιδέα […] και μερικοί απ’ αυτούς ούτε 

καν μια λέξη της ελληνικής γλώσσας εγνώριζαν»
399

. Οι ανήκοντες στην κατηγορία 

αυτή παραβαλλόμενοι από τον Δραγούμη «με τους εκ γενετής ελληνοφώνους 

νοτιότερων επαρχιών έχουνε για τον ελληνισμό πολύ μεγαλύτερη αξίαν»
400

.  

 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Δραγούμης θεωρεί ότι «όλοι οι ξενόφωνοι εις 

την Ελλάδα (βουλγαρόφωνοι, βλαχόφωνοι, αλβανόφωνοι, τουρκόφωνοι) είναι ήδη 

δίγλωσσοι, διότι εννοούν και ομιλούν, ιδίως οι άνδρες την ελληνικήν»
401

 και 

ξεκαθαρίζει ότι για τον ίδιο όλοι είναι Έλληνες: «τους οποιουσδήποτε ξενόφωνους 

Έλληνες, όλους τους θεωρώ κατ’ αρχήν Έλληνες»
402

 . 

4.2. Οι ελληνικές αξιώσεις για τη Μακεδονία κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού το 1946 

4.2.1. Η κατευθυντήρια γραμμή  της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά το 2
ο
 

Παγκόσμιο Πόλεμο 

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη 

χώρα, προσαρμόζει την εξωτερική της πολιτική στο νέο περιβάλλον. Η αλλαγή, 

ωστόσο, του διεθνούς σκηνικού δε συνεπάγεται αποφασιστική αλλαγή των κύριων 

κατευθύνσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή το θεμελιώδη 

προσανατολισμό της προς τις ισχυρές δημοκρατίες της Δύσης
403

 . 

                                                 
398

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 13 
399

 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 
400

 όπ.π 
401

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 13 
402

 Δραγούμης Φ., «Περί “Συμφιλιώσεως”», εφημ. Το Βήμα, 30 Οκτωβρίου 1948 
403

  Χριστίδης, Π. Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946, 

διδακτορική διατριβή, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

2007, ανακτήθηκε στις 25/10/2015 από http://invenio.lib.auth.gr/record /79252/files/gri-2007-774, , 

σ.34 

http://invenio.lib.auth.gr/record/79252/files/gri-2007-774


 

 - 73 - 

Στην παραπάνω λογική και στην Ελλάδα, με απόφαση του πρωθυπουργού 

Βούλγαρη στις 9 Μαΐου 1945 συγκροτείται «λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων 

συμβουλευτική επιτροπή»
404

 με αποστολή, όπως ορίζεται από τον Δραγούμη, «να 

καθορίση γενικήν γραμμήν εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος»
405

. Στην επιτροπή 

συμμετέχει και ο Φίλιππος Δραγούμης με την ιδιότητα του «πρώην Υφυπουργού επί 

των Εξωτερικών»
406

. Σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισημαίνει ο Δραγούμης, 

«πρόκειται να  κριθούν τα ενικά μας δίκαια, εδαφικά, οικονομικά και άλλα, δια πολλάς  

ίσως γενεάς»
407

, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, «η εξωτερική πολιτική της Χώρας να 

μένη ακλόνητος»
408

, καταλήγει ο Έλληνας πολιτικός.  

Ο Δραγούμης σκιαγραφεί το περίγραμμα του δέοντος, κατά τη γνώμη του, 

γενικού προσανατολισμού της ελληνικής πολιτικής, βασιζόμενος στην διαπίστωση 

ότι «οι τεράστιοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί που απαιτούνται, τα εξοντωτικά όπλα που 

εφευρίσκοναι […] η μείωση των αποστάσεων […] η αλληλεξάρτηση συμφερόντων των 

οιωνδήποτε μικρών ή μετρίου μεγέθους Κρατών, αλλά και των Μεγάλων Δυνάμεων»
409

 

καθιστούν νομοτελειακή, κατά τη γνώμη του, την αδυναμία  των μικρών κρατών «ν’ 

αναλάβουν οιανδήποτε πρωτοβουλίαν ως προς την άμυναν  του εδάφους των και της 

ανεξαρτησίας των»
410

.  

 

Για τους λόγους αυτούς εναρμονισμένη με την προηγηθείσα προπολεμικά 

εξωτερική πολιτική οφείλει να είναι, κατά την κρίση του Δραγούμη, και στο 

αναδυόμενο μεταπολεμικό σκηνικό η πολιτική της Ελλάδας, «η Ελλάς πρέπει να μείνη 

παράπλευρος προς τας παγκοσμίας ναυτικάς δυνάμεις, αι οποίαι τυγχάνει να 

εκπροσωπούν και τας φιλελευθέρας δημοκρατικάς ιδέας και αρχάς»
411

 τονίζει, τη 

στιγμή που αυτές θα διεξαγάγουν νέο αγώνα εναντίον «των ολοκληρωτικών 

συστημάτων και μεθόδων»
412

. Η παραπάνω θέση του Δραγούμη συνοδεύεται από την 

επισήμανσή του ότι απέναντι στη Σοβιετική Ένωση η Ελλάδα οφείλει «να τηρήσει μη 
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προκλητικήν  και απολύτως  σεμνήν στάσιν αποδεχομένη και τα ελάχιστα δείγματα εκ 

μέρους της φιλίας με  αξιοπρεπή προθυμίαν»
413

. 

 

Πέρα από την παραδοσιακή πολιτική σύγκλιση, κατά την άποψη του 

Δραγούμη, τη συμπόρευση με τις Δυτικές Δυνάμεις επιβάλλουν οι ιστορικοί και 

πνευματικοί δεσμοί της Ελλάδας με τον Δυτικό πολιτισμό:  

 

«Ο ελληνισμός υπήρξε ο σπορέας του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο πρώτος 

καλλιεργητής και μεταλαμπαδευτής του χριστιανισμού
·
 αναμφισβήτητα το ελληνικό 

πνεύμα, αν και αρύσθηκε στοιχεία βασικά και ζωογόνα από την Ασία και την Αφρική, 

τα συγχώνεψε, τα δούλεψε, τα ελέπτυνε και τα δυνάμωσε για δική του χρήση, καθώς και 

τής Ευρώπης. Ανήκει ο ελληνισμός εις την Ανατολήν, αλλά συνδέεται άρρηκτα και με τη 

Δύση. 

 

Η ελληνοχριστιανική φιλελεύθερη δημοκρατική αντίληψη του κόσμου, που 

εμπνέει όλη τη Δύση, προέρχεται από ελληνικήν πηγή, κατά αντίθεση του 

ολοκληρωτικού υλισμού, που αποτελεί την άρνησή της»
414

.  

 

4.2.1.1. Οι σχέσεις της Ελλάδας με  την  Τουρκία και την  Ιταλία 

Ο Δραγούμης για την εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια προτείνει  «τη στενή 

συνεργασία με την Τουρκίαν υπό την Αγγλοαμερικανικήν αιγίδα»
415

 με εφαπτόμενα 

σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Θράκη: «Κοινά σύνορα εις την 

Θράκην απαιτούνται δια να μη παρεβληθή σλαυϊκή διέξοδος εις το Αιγαίον, ως 

υπάρχουν υπόννοιαι ότι επιδιώκεται αυτήν την στιγμή»
416

. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, 

συζητιέται, όπως αναφέρει ο Δραγούμης, η χρονολογούμενη από τις αρχές του 20
ου

 

αιώνα ιδέα του αδερφού του και δική του «να δημιουργηθή ενδιάμεσον Κράτος 

ελληνοτουρκικόν εις τα Στενά, ουδετέρον, υπό την εγγύησιν της Νέας Κοινωνίας των 

Εθνών κατά το Ελβετικόν πρότυπον, περιλαμβάνον όλην την Ανατολικήν  Θράκην και 
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ανάλογον ζώνην της απέναντι μικρασιατικής ακτής, απολύτως δε βιώσιμον από 

οικονομικής απόψεως»
417

. Τέλος, δηλώνει για τις σχέσεις με την Ιταλία, ότι 

«ουδεμίαν θα είχομεν αντίρρησιν ν’ αποκαταστήσωμεν ομαλάς σχέσεις»
418

. 

4.2.2. Οι ελληνικές αξιώσεις στη Μακεδονία μέσα από το πρίσμα της στρατηγικής 

ασφάλειας της χώρας  

Η Ελλάδα το 1945, κατά τον Δραγούμη, απειλείται αυτή τη φορά από τον 

σλαβικό  ιμπεριαλισμό: «Οι Σλαύοι προς το παρόν ευρίσκονται παρά τα σύνορά μας, 

απλωμένοι από του Ευξείνου Πόντου  μέχρι του Αδριατικού Πελάγους (εφόσον 

κυριαρχούν και επί της Αλβανίας δια του κομμουνιστικού οργάνου των Εμβέρ  Χότζα 

και κατέλαβον εσχάτως και την νησίδα Σάσσωνα) [….] με αντικειμενικό σκοπό την 

κάθοδο εις την Μεσόγειον δια του Αιγαίου επί του πτώματος της Ελλάδος»
419

. Γι’ αυτό 

ο Δραγούμης κρίνει σκόπιμη την «ανάγκη στρατηγικής συνοριακής γραμμής»
420

 . 

 

Το 1946  η Συνδιάσκεψη που συγκλήθηκε στο Παρίσι αφορούσε τις 

συμμάχους της Γερμανίας, δηλαδή την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη 

Φινλανδία και τη Βουλγαρία, καθώς και τις 21 νικήτριες χώρες του πολέμου, 

ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η οποία συμμετείχε επικεντρώνοντας την εξωτερική της 

πολιτική στις εθνικές διεκδικήσεις της και στην εξεύρεση οικονομικής βοήθειας για  

την ανόρθωση της κατεστραμμένης οικονομίας της. Στις 28 Απριλίου 1946 ο 

υφυπουργός Εξωτερικών Φίλιππος Δραγούμης, βρίσκεται στο Παρίσι προκειμένου να 

συντονίσει την ελληνική παρουσία
421

. 

Με την επίκληση της συμβολής της Ελλάδας στη συμμαχική νίκη κατά των 

Δυνάμεων του Άξονα επιχειρεί ο Δραγούμης να εξασφαλίσει τη διπλωματική 

στήριξη, ιδίως των Η.Π.Α., στις ελληνικές αξιώσεις με το ψυχολογικό επιχείρημα ότι 

«η Ελλάδα έχει δικαίωμα να μιλεί σ’ όνομα των ίδιων αρχών, που γι’ αυτές από κοινού 
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με τούς Συμμάχους της πρόσφερε το αίμα των τέκνων της και  τους υλικούς πόρους της 

χώρας της. 

Θα ήτονε δύσκολο ν’ αρνηθεί κανένας πως απ’ όλων των μικρότερων 

Συμμάχων η συμβολή της Ελλάδας στην κοινήν πολεμικήν προσπάθεια στάθηκε, 

ανάλογα με την δύναμή της εις άνδρες και πόρους υλικούς, η ανώτατη»
422

. 

Η προσδοκία να προασπίσουν οι Δυτικοί Σύμμαχοι  την επαπειλούμενη 

εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας πυκνώνεται από τον Δραγούμη στο αίτημα για 

«ολοκλήρωσιν του εθνικού  της εδάφους, ιδίως προς βορράν,  όχι πάντως πέραν των 

150 χιλιομέτρων από την θάλασσαν»
423

, με αντισταθμιστικό όφελος για τους 

Δυτικούς, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης, «να εκτελέσει [η Ελλάδα] την  αποστολή     

τ η ς  δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς   τ η ς  ε  ι  ρ ή ν η ς  εις την Ανατολική λεκάνη της 

Μεσογείου»
424

.  

Από την πλευρά του ο Δραγούμης, όπως διατείνεται, έχει επεξεργαστεί, ήδη 

από την κατοχική περίοδο, το σώμα των ελληνικών αιτημάτων και έχει αναλάβει τη 

γνωστοποίησή τους σε αρμόδιους παράγοντες: «έχω υποβάλει από τον Δεκέμβριον του 

1943 εις τον Βασιλέα και την Κυβέρνησιν Τσουδερού σημείωμα  με στατιστικάς και 

χάρτην και συμπληρωμένα νεώτερα αντίγραφα.  Έχω σημειώσει εις τον χάρτην τ’ 

ανώτερα επιθυμητά όρια και, τούτων μη επιτυγχανομένων, την τελευταίαν γραμμήν 

υποχωρήσεώς μας» 
425

 «Τις θέσεις αυτές εξέθεσα και εις τον κ. EDEN»
426

.   

Κατ’ αρχάς, οι ελληνικές αξιώσεις διατυπώνονται, όπως λέει ο Δραγούμης, με 

γνώμονα την «πλήρη προστασίαν από οιανδήποτε από βορρά ή δύσεως επιβολής κατά 

της ακεραιότητός και ελευθερίας της.[….]  Ζητεί ακόμη την ολοκλήρωσιν του εθνικού  

της εδάφους, ιδίως προς βορράν, καθώς και την πλήρη στρατιωτικήν  εξασφάλισίν 
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του»
427

. Ο ίδιος βέβαια, σε μεταγενέστερο χρόνο αρνείται «ότι προεβλήθη έναντι της 

Γιουγκοσλαβίας ουδεμία διεκδίκησις λόγω συμμαχικής ιδιότητάς»
428

 και κάνει λόγο 

για «αόριστες τινές συνοριακές διαρρυθμίσεις»
429

 . 

 

Ειδικότερα, για τις «καθαρά στρατηγικής ασφάλειας»
430

 αξιώσεις της Ελλάδας 

προς τη Βουλγαρία, ο Δραγούμης θεωρεί εύλογη την «ευθυγράμμιση των συνόρων της 

προς τη Βουλγαρία κατά την οροσειρά της Ροδόπης» 
431

 προκειμένου να προστατευθεί  

η Ελλάδα «από επανάληψη βουλγαρικής επιθέσεως στην Ανατολική Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη»
432

.   

Για τον Δραγούμη είναι πρόδηλη, επίσης, για τη στρατιωτική ασφάλεια της 

χώρας «η στρατηγική αξία του οροπεδίου της Πελαγωνίας (Μοναστηρίου) απ’ όπου 

εισέβαλεν ο μεγάλος όγκος του γερμανικού στρατού προς νοτιοδυτικήν Μακεδονίαν και 

προς Θεσσαλίαν»
433

. Η συγκεκριμένη περιοχή μαζί με «το οροπέδιον της Κορυτσάς 

(Δασσαρήτιδος) που αποτελούν ομού εν ενιαίον συγκρότημα»
434

 και μαζί με το 

υψίπεδο της Φλώρινας, όπου «διέρχονται και συναντώνται αι δύο σημαντικώταται 

συγκοινωνιακαί αρτηρίαι μεταξύ Αδριατικής και Ιονίου αφ’ ενός και Αιγαίου  αφ’ 

ετέρου, δηλαδή η Εγνατία οδός και η οδός Αγίων Σαράντα-Δελβίνου- Δελβινακίου-

Μεσογεφύρων- Κολώνιας- Κορυτσάς – Φλωρίνης ή Καστορίας»
435

 διαμορφώνουν για 

τα ελληνικά συμφέροντα στη Βαλκανική Χερσόνησο, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης, 

ένα τρίγωνο «πρωταρχικής σημασίας από στρατηγικής απόψεως»
436

. Για όσο χρονικό 

διάστημα, λοιπόν, εξακολουθεί να βρίσκεται η Εγνατία οδός υπό γιουγκοσλαβικό 

έλεγχο δυνητικά η Ελλάδα «τελεί υπό την  δαμόκλειον σπάθην της εχθρικής εισβολής 
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προς την καρδίαν της Ελλάδος, δια του γιουγοσλαυϊκού  ε δ ά φ ο υ ς»
437

 και αδυνατεί, 

κατά την εκτίμηση του Έλληνα πολιτικού, «ν’ αρτιωθεί και να γίνει αυτάρκης»
438

.   

Ο Δραγούμης συνοψίζει τη σημασία των εδαφών της Βουλγαρίας, της 

Βόρειας Ηπείρου και των νότιων τμημάτων της Γιουγκοσλαβίας για την αμυντική 

θωράκιση της Ελλάδας στο αξίωμα ότι «αι βορειναί μας πύλαι είναι απόλυτος ανάγκη 

[…] να δύνανται να κλείουν καλά και τα κλειδιά των να ευρίσκωνται εις τας χείρας 

μας»
439

.  

 

4.2.3. Η οικονομική σημασία των διεκδικούμενων από την Ελλάδα περιοχών  

 

Ο Δραγούμης μεταξύ των προβλημάτων της χώρας στη μεταπολεμική 

πραγματικότητα,  ιεραρχεί ως σημαντικό την οικονομική καχεξία και προσηλώνεται 

στην  «ανοικοδόμηση και την ανόρθωση της οικονομίας της»
440

,  που κατά τη γνώμη 

του μπορεί να επιτευχθεί με «την υποστήριξη των Μεγάλων Συμμάχων και ιδιαίτερα 

των Ενωμένων Πολιτειών»
441

, αλλά και με την καταβολή προς την Ελλάδα εκ μέρους 

των εισβολέων πληρωμής αποζημιώσεων: «και οι τρεις εισβολείς — Ιταλοί, Γερμανοί 

και Βούλγαροι—αφού δεν δίστασαν να εξολοθρέψουν την ελληνική ζωή και περιουσία, 

θάπρεπε να υποχρεωθούν να πληρώσουν τουλάχιστο για την περιουσία»
442

 . 

 

Δυνητικά οι Σύμμαχοι της Ελλάδας μπορούν, σύμφωνα με την άποψη του 

Δραγούμη, να συνδράμουν στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας «ώστε αυτή 

ν’ απαλλαγή οριστικώς της Ανάγκης και του Φόβου εξασφαλίζοντάς της τας 

απαιτουμένας παραγωγικάς, εδαφικάς εκτάσεις»
443
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Ο Δραγούμης, δηλαδή, στην προς βοράν και δυσμάς εδαφική μετατόπιση των 

συνόρων της Ελλάδας διαβλέπει τη διάνοιξη ευκαιριών για την ελληνική οικονομία 

που μπορεί να τη βοηθήσουν να αντισταθμίσει ελλείψεις, όπως «η στενότητα  του 

γεωργικού κλήρου, η σοβαρωτέρα αιτία της δυσπραγίας, η παντελής έλλειψις των 

καυσίμων υλών, του πετρελαίου του  γαιάνθρακος και των επαρκών κεφαλαίων προς  

ανάπτυξιν όλων των εντοπίων δυνατοτήτων»
444

. 

Συγκεκριμένα,  κρίνει από οικονομική άποψη επωφελές να ενωθεί με την 

ελληνική επικράτεια «η περιοχή των Μακεδονικών λιμνών το οροπέδιον της 

Πελαγωνίας και το οροπέδιον της Κορυτσάς (Δασσαρήτιδος) που αποτελούν ομού εν 

ενιαίον συγκρότημα πρωταρχικής σημασίας από στρατηγικής και παραγωγικής  

απόψεως»
445

. Μέσα από αυτό το γεωγραφικό συγκρότημα, όπως εξηγεί ο Δραγούμης, 

«διέρχονται και εντός αυτού ανατολικώς της Φλωρίνης συναντώνται αι δύο 

σημαντικώταται συγκοινωνιακαί αρτηρίαι μεταξύ Αδριατικής και Ιονίου αφ’ ενός και 

Αιγαίου  αφ’ ετέρου, δηλαδή η Εγνατία οδός και η οδός Αγίων Σαράντα-Δελβίνου- 

Δελβινακίου-Μεσογεφύρων- Κολώνιας- Κορυτσάς – Φλωρίνης ή Καστορίας»
446

.  

Στην περίπτωση, πάντως, κατά την οποία η περιοχή της Κορυτσάς δεν 

περιέλθει στην Ελλάδα ο Δραγούμης προτείνει εναλλακτικά «αι δύο περιοχαί 

(Δασσαρήτιδος και Λυχνίτιδος) να περιέλθουν υπό την Αλβανικήν κυριαρχίαν»
447

.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτιμά ο Δραγούμης, θα είναι εφικτό «να επικοινωνή η 

Ελληνική Μακεδονία, περιλαμβάνουσα και το Μοναστήρι, με την Ήπειρον ( δια 

Κορυτσάς) και με την Αλβανίαν (διά της Εγνατίας) χωρίς να παρεμβάλλεται επί της 

Εγνατίας σφήν γιουγκοσλαυϊκού εδάφους»
448

,  καθώς για το ελληνικό εμπόριο «στην 

Κορυτσάν κείται η μόνη φυσική δίοδος της αλπικής οροσειράς της Πίνδου-σπονδυλικής 

στήλης της Ελλάδος – το στενόν του Τσαγκονιού (ή Πηλίου). Και μέχρι του 

Κορινθιακού κόλπου η οροσειρά αύτη δεν παρουσιάζει καμμίαν άλλην βατήν και τον 

χειμώνα δίοδον»
449

.  

                                                 
444

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 64, Υποφακ. 2, έγγραφο 22, «Διακήρυξις», Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη, σ.2 
445

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 64, Υποφακ. 2, έγγραφο 9, «Συνεδρία 20 Αυγούστου 1945», 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 10 
446

 όπ.π.,σ. 10 
447

 όπ.π.,σ. 10 
448

 όπ.π., σ.10 
449

 όπ.π.,σ. 10 
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Σε συνέχεια της εικασίας που προβλέπει την απρόσμενη για τον Δραγούμη 

απώλεια της Κορυτσάς  προτείνει εναλλακτικά «να μας περιέλθη η άνω κοιλάς του 

Δεβόλη ποταμού (Εορδαϊκού), καθώς και τα “Δεκατέσσερα” χωριά της νοτιοδυτικής  

Πρέσπας (Βρυγηίδος)»
450

. Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζει ο Δραγούμης, επιτρέπει στην 

Ελλάδα να δημιουργήσει παραγωγικά έργα υποδομής: «θα διοχετεύσομεν τα ύδατα 

του Άνω Δεβόλη και των λιμνών Πρεσπών εις τον Αλιάκμονα προς δημιουργίαν 

καταρρακτών και εγκατάστασιν ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών επί του Ελληνικού 

εδάφους»
451

. Στις προτάσεις αυτές του Δραγούμη υπάρχει πρόβλεψη «ν’ αποσπασθή 

από την Γιουγκοσλαυίαν η ανατολική ακτή της Λυχνίτιδος λίμνης (Αχρίδος) μαζύ με την 

πόλιν της Αχρίδος (Λυχνιδού)»
452

. 

Στη συλλογιστική του Δραγούμη η αποκοπή από τη Γιουγκοσλαβία μιας 

εδαφικής λωρίδας «έχει πολύ μικράν αξίαν δι’  αυτήν και ουδεμίαν οργανικήν»
453

, από 

τη στιγμή που η χώρα αυτή «διαθέτει εκτάσεις παραγωγικών γαιών μεγίστας και 

γεωργικόν κλήρον κατά μέσον όρον τριπλάσιον του ελληνικού, διαρρέεται  υπό τόσων 

και μεγάλων ποταμών, των οποίων την υδραυλικήν πίεσιν δύναται να εκμεταλλευθή διά 

την συγκοινωνίαν και την βιομηχανίαν της, ώστε να της περιττεύουν εντελώς τα ύδατα 

των μακεδονικών λιμνών»
454

.   

Τέτοιου περιεχομένου αξιώσεις, πάντως, απορρίπτονται από τον αντιπρόεδρο 

της Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, Εδουάρδο Καρδέλι που δηλώνει σχετικά: 

«Αναφορικά με ωρισμένας αξιώσεις, αι οποίαι επροβλήθησαν από θερμοκέφαλους 

εθνικιστάς εις την Ελλάδα επί γιουγοσλαυϊκών εδαφών, δεν νομίζω ότι αυταί είναι 

επίσημοι και  θα υποστηοιχθούν επιμονώτερον»
455

 . 

Τελικά, εδαφικές αξιώσεις σε γιουγκοσλαβικό έδαφος δε διατυπώνονται 

επίσημα από την ελληνική πλευρά και τον Δραγούμη, όπως προκύπτει από την 

κατάθεση των επίσημων αιτημάτων στη Διάσκεψη του Παρισιού. 

 

                                                 
450

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 64, Υποφακ. 2, έγγραφο 9, «Συνεδρία 20 Αυγούστου 1945», 
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 όπ.π., σ. 10 
453
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 όπ.π., σ. 10 
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 Δραγούμης Φ., «Δηλώσεις του κ. Ε. Καρδέλι και τα ελληνικά δίκαια», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ 13 

1 Οκτωβρίου 1945   
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4.2.4. Οι εθνολογικές διαστάσεις των ελληνικών αξιώσεων  

Ο Δραγούμης για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρημάτων για αξιώσεις 

στα γιουγκοσλαβικά εδάφη της Μακεδονίας, επικαλείται την παρουσία σε αυτά 

ελληνικών πληθυσμών κατά το παρελθόν: «αι γιουγκοσλαυϊκαι περιφέρειαι της 

Αχρίδος, του Μοναστηρίου, του Κρουσόβου και της Πριλάπου  ουδέποτε είχον 

σερβικούς πληθυσμούς, ενώ ημείς είχομεν μέχρι του 1913 ακμαιοτάτας και 

προοδευτικωτάτας εθνικάς  κοινότητας  πανταχού. [….] Η ορεινή δε περιοχή του 

Μοριχόβου, αν και έχει πληθυσμόν βουλγαρόφωνον, ήτον ακραιφνώς πατριαρχική, 

δηλ. ελληνόφρων, και όχι σχισματική»
456

. Άλλωστε, η παραπάνω περιφέρεια και στο 

παρελθόν συνδεόταν πολλαπλά με την Ελληνική Μακεδονία: «από την βυζαντινήν 

εποχήν και επί της Οθωμανικής κυριαρχίας μέχρι του 1913 διοικητικώς και 

οικονομικώς και διεξήγον το εμπόριον των δια Θεσσαλονίκης και όχι δια των 

Αλβανικών λιμένων»
457

.  

4.2.5. Οι ελληνικές εδαφικές αξιώσεις στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Ήπειρο 

 

Στο υπόμνημα της ελληνικής πλευράς, ο Δραγούμης ενσωματώνει επί πλέον 

και την αξίωση για ένωση των Δωδεκανήσων και  της Βόρειας Ηπείρου με την 

Ελλάδα: «Αυτή τη φορά τα Δωδεκάνησα και η Βόρεια Ήπειρος θα ενωθούν τέλος 

πάντων με τη Μητέρα Πατρίδα. Ως ελληνικές χώρες, έχουνε δικαίωμα, ύστερα από 

όλους τους αγώνες, που ανάλαβε το Έθνος διαμέσου των αιώνων, να ζήσουν 

ελεύθερες. Είναι φτωχές και άγονες περιφέρειες κ' η ένωσή των με την Ελλάδα θ’ 

αποτελέσει απλήν αναγνώριση ουσιαστικού ανθρώπινου δικαιώματος»
458

. Ο 

Δραγούμης θεωρεί, τέλος, ότι «η αξίωση για την περιοχή της Βορείας Ηπείρου έχει 

χαρακτήρα κατά κύριο λόγο εθνικό και εξ ίσου στρατηγικής ασφάλειας»
459

.  
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Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 14 
457

όπ.π., σ. 14 
458
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459

Δραγούμης Φ., «Η αντιπροσώπευσή μας εις τη Διάσκεψη», περιοδικό Ελληνικά Δίκαια, Αθήνα , 4 

Νοεμ. 1946  
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4.2.6. Αξιολόγηση της ελληνικής διπλωματικής  αποστολής στο Παρίσι 

 

Ο Δραγούμης μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου τίθεται στο 

στόχαστρο επικριτών οι οποίοι του καταλογίζουν ότι  στη Διάσκεψη του Παρισιού 

επέδειξε, όπως ο ίδιος υποστηρίζει «αγγλοσαξωνοδουλεία, υποτακτικότητα, 

υποχωρητικότητα
460

 και έλλειψη διαφώτισης»
461

 . 

 

Ο Δραγούμης από την πλευρά του απορρίπτει τις σε βάρος του αιτιάσεις 

μιλώντας για υπονομευτική δράση ελληνικών κύκλων: «οι  χειρότερες αντιδράσεις 

προερχόμενες από συμπατριώτες μας ήτανε σκότιες, μας εχτυπούσαν απ’ τα νώτα 

εξασθενώντας και εξευτελίζοντας την εθνική μας υπόσταση»
462

.  

 

Ο Έλληνας διπλωμάτης, αναγνωρίζει την αποτυχία της ελληνικής αποστολής 

στο Παρίσι να πετύχει  διαρρύθμιση των συνόρων με τη Βουλγαρία, «η Ελλάδα από 

τη Διάσκεψη του Παρισιού δεν ικανοποιήθηκε ως προς την ευθυγράμμιση των 

συνόρων της προς τη  Βουλγαρία»
463

, ενώ και το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου «μένει 

εκκρεμές»
464

. Ο ίδιος τις εξελίξεις αυτές δεν τις αποδίδει σε πλημμελή τήρηση της 

ελληνικής γραμμής, «δεν οφείλονται σε μη αναγνώριση από τα Ενωμένα ’Έθνη της 

ανάγκης της ασφαλείας των βορεινών επαρχιών της»
465

, όπως λέει, αλλά τις συνδέει 

με τον υπό διαμόρφωσιν διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, πιστεύοντας ότι το εθνικό 

συμφέρον της Ελλάδας επιβάλλει πλέον το συμβιβασμό με τις μέχρι πρόσφατα 

εμπόλεμες χώρες: «προέχει η  επιτακτικότερη και - γενικότερη ανάγκη του να 

συνομολογηθούν το ταχύτερο οι συνθήκες ειρήνης. Οι κίνδυνοι από την εκκρεμότητα 

είναι τόσοι μεγάλοι για όλους, και δη για  την Ελλάδα, ώστε  έπρεπε με κάθε θυσία να 

φθάσομε σε κάποιον συμβιβασμόν»
466

 . 

                                                 
460
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463
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Τέλος, στα οφέλη της Ελλάδας από τη διπλωματική προσπάθεια ο Δραγούμης 

καταγράφει την «ένωσιν των Δωδεκανήσων»
467

 με την Ελλάδα, την επίτευξη 

«ανωτάτου δυνατού ορίου επανορθώσεων υπό τες επικρατούσες συνθήκες»
468

, την 

εκτίμηση «των αντιπροσώπων των 21 Εθνών, μηδέ εξαιρουμένων και Σλαύων» 
469

 για 

την ικανότητα και δραστηριότητα της ελληνικής αποστολής και τη διακήρυξη της 

απόφασης των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την εγγύηση της ασφάλειας 

της Ελλάδας: «ο  Αμερικανός αντιπρόσωπος διακήρυξε την ακλόνητη απόφαση των 

Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής να ενεργούνε σύμφωνα με τες ανειλημμένες 

επίσημες υποχρεώσεις των υπό την αιγίδα των Ενωμένων Εθνών, εάν και όποτε η  

ασφάλεια της  Ελλάδας  θα κινδύνευε από πράξες επιθετικού  έθνους»
470

.  
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5. To Μακεδονικό Ζήτημα και ο Βουλγαρικός Εθνικισμός στη Μακεδονία ως το 

1945 

 

5.1. Οι απαρχές του Βουλγαρικού εθνικισμού 

 

Ο Δραγούμης ορίζει ως σημείο εμφάνισης του Βουλγαρικού εθνικισμού στα 

Βαλκάνια τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου με την οποία προβλέπεται η δημιουργία 

της Μεγάλης Βουλγαρίας, ενός κράτους δηλαδή που θα περιλαμβάνει στους κόλπους 

του και την Ελληνική  Μακεδονία μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Πίσω από αυτή την 

εδαφική επέκταση της Βουλγαρίας, κατά τον Δραγούμη, λανθάνει η προαιώνια 

επιθυμία των Ρώσων να αποκτήσουν πρόσβαση στη Μεσόγειο. 

 

«Τους Βούλγαρους είχε αρχίσει να ξυπνά στον εθνισμόν η ελληνική 

επανάσταση, αλλά προ πάντων εις το ξύπνημα συντέλεσε αργότερα ο ρωσσικός [sic] 

πανσλαυϊσμός, που προκάλεσε το βουλγαρικό σχίσμα με την ίδρυση της Βουλγαρικής 

Εξαρχίας εις την Πόλη, και με τη δημιουργία στο χαρτί και στο μυαλό των Βουλγάρων 

της Μεγάλης Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου (1878) μετά το 

ρωσσοτουρκικόν πόλεμο. Η Συνθήκη ευτυχώς  αυτή, χάρη στην αγγλική και γερμανικήν 

επέμβαση, αντικαταστάθηκε από τη Συνθήκη του Βερολίνου (1878). Από τότε άρχισε ο 

βουλγαρικός ανταγωνισμός προς τον ελληνισμό στην Ευρωπαϊκή Τουρκίαν»
471

. 

 

Οι επεκτατικές διαθέσεις της Βουλγαρίας στη Μακεδονία επιφέρουν την 

αντίδραση της Ελλάδας που έχει ιστορικά δικαιώματα σε αυτές τις περιοχές. 

Σύμφωνα με τον Δραγούμη, σαφέστατη έκφραση διαφοροποιήσεως της εθνικότητας 

των κατοίκων αποτελεί η προσήλωση των κατοίκων στο Πατριαρχείο ή τη 

Βουλγαρική Εξαρχία που είχε δημιουργηθεί στα 1870:  

 

«Έκτοτε [από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878] άρχισεν ο 

ανταγωνισμός μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων με κριτήριο την εθνικήν και 

θρησκευτική συνείδηση και όχι τη γλώσσα. Οι Πατριαρχικοί, δηλαδή οι Ορθόδοξοι της 

τότε Τουρκίας, όσοι δηλαδή αναγνώριζαν τον Οικουμενικόν Πατριάρχη της 

Κωνσταντινουπόλεως ήταν Έ λ λ η ν ε ς  είτε ελληνικά ωμιλούσαν, είτε βουλγαρικά, 

                                                 
471

 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 
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είτε κουτσοβλαχικά, είτε αλβανικά, είτε τουρκικά. Όσοι όμως ακολούθησαν το 

Βουλγαρικό Σχίσμα και το Βούλγαρο Έξαρχο ήταν Β ο ύ λ γ α ρ ο ι».
472

 

 

5.2. Οι Βούλγαροι και οι διεκδικήσεις τους  

 

5.2.1. Η βουλγαρική εκδοχή για τη καταγωγή των κατοίκων της Ελληνικής 

Μακεδονίας  

 

Οι Βούλγαροι, κατά τον Δραγούμη, φρονούν ότι οι κάτοικοι της Μακεδονίας 

είναι εξελληνισμένοι Βούλγαροι, θεμελιώνοντας τον ισχυρισμό τους σε ιστορικά 

δεδομένα. Μόνο κάτω από την προπαγανδιστική δραστηριότητα της Ελληνικής 

Εκπαίδευσης και Εκκλησίας, όπως εκτιμούν οι Βούλγαροι, θεωρούν τους εαυτούς 

τους Έλληνες:  

 

«η μεν Βουλγαρική προπαγάνδα είναι συνεπής. Διότι ανέκαθεν αυτό είναι το 

θεμελιώδες στοιχείον των ισχυρισμών της: ότι κατέβηκαν οι Σλαύοι ως την Κρήτη και 

κανένας σημερινός Έλληνας δεν έχει ελληνικόν αίμα, ότι δηλ. ΟΛΟΙ οι πέραν του 

Αλιάκμονος πληθυσμοί είναι Βούλγαροι-Μακεδόνες και ότι μόνον η […] ελληνική 

προπαγάνδα, δια της Εκκλησίας και του Σχολείου τους έχει αλλάξει την συνείδησιν, 

ώστε να πιστεύουν ότι είναι Έλληνες! » 
473

. 

 

Όπως, μάλιστα, επισημαίνει ο δικηγόρος Δράμας Τέντζος, σε επιστολή που 

έστειλε στον Δραγούμη στα 1936, πλατφόρμα των Βουλγαρικών θέσεων για την 

καταγωγή των Μακεδόνων υπήρξε διαχρονικά η αμφισβήτηση της ελληνικής 

συνείδησης των κατοίκων της:  

 

«Οι Βούλγαροι ανέκαθεν έως το 1918 και από 1916 - 1918 το παν μετήλθον ίνα 

πείσουν [τους κατοίκους της Μακεδονίας] ότι δεν είναι Έλληνες αλλά παλαιοί 

Βούλγαροι εξαπατηθέντες υπό των ραδιουργιών των Πατριαρχικών και των πονηρών, 

ως έλεγον, Ελλήνων. […] Οι Βούλγαροι όχι μόνον δεν αμφισβητούσαν εις τους 

ρευστούς την συνείδησιν και αχρωματίστους εθνικώς Μακεδόνας την ιδιότητα του 
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Βουλγάρου αλλά και τους καθαροαίμους Έλληνας, τους εναντίον του Βουλγαρισμού 

αγωνισθέντας ελληνομακεδόνας και τους πληθυσμούς ων η μητρική γλώσσα ανέκαθεν 

ήτο η Ελληνική, και αυτούς ακόμη απεκάλουν βουλγάρους παραπλανηθέντας».
474

  

 

Κατά την περίοδο του Ελληνικού Εμφύλιου πολέμου εκ μέρους της 

βουλγαρικής προπαγάνδας στην Αμερική επαναδιατυπώνεται ο ισχυρισμός περί 

ύπαρξης Βουλγάρων στη Μακεδονία με επιχείρημα, αυτή τη φορά, την εθνικότητα 

ορισμένων αριστερών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών. Στην εφημερίδα «Εστία» 

το 1947 αναπαράγεται δημοσίευμα της εκδιδόμενης στην Αμερική εφημερίδας 

«Μακεδόνσκα Τριμπούνα» με περιεχόμενο «τον ρόλον των Βουλγάρων εις το 

επαναστατικόν κίνημα της Ελλάδος»
475

: 

 

 «Το πλείστον -γράφει- των αρχηγών του Ε.Α.Μ., μιας οργανώσεως, η οποία 

αγωνίζεται δια την αυτονομίαν της Μακεδονίας, είναι Βούλγαροι Μακεδόνες. Ούτως ο 

στρατηγός Μπακιρτζής έχει αδελφόν Μπακιρτζήεφ ονόματι, υπηρετούντα εις τον 

βουλγαρικόν στρατόν. Ο ποιητής επαναστάτης  Βάρναλης επίσης είναι Βούλγαρος, έχει 

δε αδελφόν ανώτατον υπάλληλον βουλγαρικής τραπέζης εν Σόφια, ονόματι Βαρναλήεφ. 

Τέλος ο αρχηγός του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Σβώλος είναι εξ ημισείας 

Βούλγαρος και κατά το ήμισυ Βλάχος. Ο πατήρ του ήτο Κουτσόβλαχος, η δε μήτηρ του 

Μακεδονοβουλγάρα» 
476

. 

 

Στο ζήτημα της καταγωγής των βουλγαρόφωνων κατοίκων της Μακεδονίας, 

σύμφωνα με τον Δραγούμη, εμφανίζεται από τους Βούλγαρους και μια διαφορετική 

προσέγγιση, η οποία χρονολογείται από την  περίοδο του Μεσοπολέμου. Ο 

Δραγούμης ισχυρίζεται ότι εκείνη την περίοδο Βούλγαροι σοσιαλιστές επινοούν την 

ιδέα του χωριστού Μακεδονικού Έθνους, με διακριτή εθνική συνείδηση, ως πρώτο 

βήμα για την προσάρτηση της Μακεδονίας στον Βουλγαρικό κορμό:   

 

«Οι Βούλγαροι σοσιαλιστές γνωρίζοντας την απέχθεια των βουλγαροφώνων για 

το βουλγαρικό σχίσμα και τη Βουλγαρία σκάρωσαν πρώτοι τη θεωρία της μακεδονικής 

εθνότητας για να τους αποσπάσουν ευκολότερα από την ελληνικήν ιδέα και 
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προσπάθησαν να τους δώσουν ξεχωριστήν εθνική συνείδηση για να δημιουργηθεί η 

αυτόνομη Μακεδονία, που θα την προσαρτούσαν αργότερα σε πρώτη ευκαιρία στη 

Βουλγαρία, καθώς είχαν κάμει με την Ανατολική Ρωμυλία» 
477

. 

 

Ο Φίλιππος Δραγούμης μέσα από την αρθρογραφία του στον Τύπο επιχειρεί 

να καταδείξει την αβασιμότητα των Βουλγαρικών επιχειρημάτων, που κατά τη γνώμη 

του,  εκκινούν από τον μεγαλοϊδεατισμό τους: «οι Βούλγαροι παν’ για να ιδρύσουν τη 

Μεγάλη Βουλγαρία της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου» 
478

.  

 

Ως ορθή και αποτελεσματική φόρμουλα εξουδετέρωσης της βουλγαρικής 

επιχειρηματολογίας  ο Δραγούμης  προτείνει την υιοθέτηση, από ελληνικής πλευράς, 

της αρχής της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, όπως συνέβαινε και στο 

παρελθόν:  

 

«Ολόκληρη η άμυνά μας εναντίον της πανσλαυιστικής  πλήμμυρας κατά τον 19. 

αιώνα, από την εποχήν ιδίως του βουλγαρικού σχίσματος (1870) ίσαμε την 

προπολεμικήν εποχή, βασίσθηκε στην αρχή πως αδιαφόρως της γλώσσας που 

ομιλούσαν οι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις την Αλβανία, την Ήπειρο, 

τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Μικρασίαν, εφόσον ακολουθούσαν το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και θέλαν να λέγονται “Ρωμαίοι”, 

εθεωρούνταν Γραικοί ή Έλληνες, όσο κ’ οι ελληνόφωνοι απ’ αυτούς»
479

.  

 

Επομένως, μόνο η πίστη στο θρησκευτικό δόγμα συνιστά, κατά το Δραγούμη, 

έγκυρο τεκμήριο της εθνικής καταγωγής: «κανένας ποτέ στην Ελλάδα δεν τους 

διεκδίκησε ως Έλληνες τους Γιαννιώτες “Τούρκους”, τους δίγλωσσους Τσάμηδες της 

Θεσπρωτίας, τους φουστανελλοφόρους Βαλλαάδες της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας, τους 

βρακοφόρους Κρητικούς, γιατί είχαν αλλαξοπιστήσει είτε από συμφέρον είτε από φόβο 

και έτσι έχασαν την ελληνική των ψυχή»
480

. 
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Ο Δραγούμης, σε αντίστιξη με τη βουλγαρική θεωρία ότι οι κάτοικοι της 

Μακεδονίας είναι εξελληνισμένοι Βούλγαροι, εκτιμά ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι 

Έλληνες στην καταγωγή που απέβαλαν την ελληνική λαλιά: «Έχουμε ιστορικά 

παραδείγματα ότι αγροτικοί πληθυσμοί έχασαν την ελληνική γλώσσα με την απομόνωσή 

των εις ορεινές περιοχές, όπου αναγκαστικά ευρέθησαν εις συγχρωτισμό κ’ επιμειξία με 

βουλγαρόφωνους»
481

. Άλλωστε, τα παραδείγματα πληθυσμών με ελληνική καταγωγή, 

που, αν και έχουν χάσει την ελληνική γλώσσα, διατηρούν εν τούτοις την 

ελληνικότητά τους αποτυπωμένη στα ήθη και τις ενδυμασίες, επιβεβαιώνουν, κατά τη 

γνώμη του, την ορθότητα του συλλογισμού του: «Το πιο χαρακτηριστικόν είναι των 

Πρεσπιωτών, που είχαν απαχθεί από τη Θεσσαλία κατά κάποιαν επιδρομήν εκεί των 

Βουλγάρων […] και εγκατασταθή γύρω στες  λίμνες Πρέσπες [….] Οι Θεσσαλοί εκεί με 

τον καιρόν εξέχασαν τα ελληνικά και μίλησαν τη βουλγαροσλαυική διάλεκτο. Ο τύπος 

των όμως, οι συνήθειες, οι παραδόσεις κ’ οι φορεσιές των έμειναν απαράλλαχτες»
482

.  

 

Συνεπώς, η προσέγγιση και η επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων οδηγεί 

το Δραγούμη στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν η εθνική φυσιογνωμία 

πληθυσμών να καθοριστεί με μέτρο τη γλώσσα που χρησιμοποιούν πληθυσμιακές 

ομάδες οι οποίες κατοικούν σε ξένο κράτος: «Ευρέθηκε ποτέ κανένας να διεκδικήσει 

σοβαρά ως Έλληνες, τους  ακραιφνείς Έλληνες, αλλά Ιταλούς την ψυχήν ελληνόφωνους 

της Σικελίας, Κάτω Ιταλίας και Κορσικής;»
483

. 

 

5.2.2. Περί βουλγαρόφωνου ιδιώματος 

 

Πυλώνας των θέσεων της Βουλγαρίας για την εθνικότητα των 

βουλγαρόφωνων κατοίκων της Μακεδονίας είναι το γλωσσικό ιδίωμα που 

χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της διεκδικούμενης από τους Βούλγαρους περιοχής. Η 

προφανής  ομοιότητα ανάμεσα σε αυτό και τη βουλγαρική γλώσσα αξιολογείται από 

τους βόρειους γείτονες ως τεκμήριο εθνολογικής συγγένειας με απώτερους σκοπούς, 

κατά τον Δραγούμη, να κλονίσουν την ελληνική συνείδηση και να αποκτήσουν 

ερείσματα στη διεθνή κοινότητα: «Οι πανσλαυϊστές και μάλιστα οι Βούλγαροι 
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εκμεταλλεύθηκαν το χτυπητό χαρακτηριστικό της γλώσσας για να γεννήσουνε μέσα στην 

ψυχή των σλαυόφωνων της Μακεδονίας και της Θράκης την ιδέα πως δεν είναι 

Έλληνες, αφού μιλούν βουλγαρικά, ή τουλάχιστο για να τους εμβάλουν εις αμφιβολία 

και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις εις τη φιλελεύθερη αλλά ανήξερη, διεθνή κοινή 

γνώμη» 
484

.  

 

Οι Βούλγαροι, κατά τον Δραγούμη, φορείς ενός ρηχού πολιτισμικού φορτίου, 

έθνος χωρίς ιστορικό βάθος και χωρίς μακραίωνη εθνική παράδοση, επικεντρώνουν 

την επιχειρηματολογία τους σ’ ένα εξωτερικό γνώρισμα, τη γλώσσα: «Οι Βούλγαροι 

έχουνε συμφωνήσει να κρέμονται μόνο από τη γλώσσα, γιατί δεν έχουν παλιά και 

οικουμενική παράδοση πολιτισμού, σαν την ελληνική της αρχαίας εποχής και την 

ελληνοχριστιανική. Δεν έχουν καν παράδοση εθνικών αγώνων ανεξαρτησίας σαν την 

επανάστασή μας του 1821 και τες παλιότερες. Οι Βούλγαροι τόσο αγνοούν όλα τα 

ηθικά, πνευματικά και ψυχικά στοιχεία του πολιτισμού, ώστε π.χ. και τους Πομάκους 

της Ροδόπης, που μιλούνε βουλγαρικά, να τους θεωρούνε Βουλγάρους, ενώ οι ίδιοι 

εκείνοι θεωρούν τον εαυτό των ως Τούρκους και μισούνε τους Βουλγάρους»
485

.  

 

Μάλιστα την εκ μέρους των ελληνικών πληθυσμών υιοθέτηση της 

«βουλγαρικής διαλέκτου»
486

, όπως χαρακτηρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 

βουλγαρόφωνοι, σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα, ο Δραγούμης την αποδίδει στην 

απλοϊκότητά της έναντι της ελληνικής γλώσσας, αλλά και την επικράτηση 

συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών που ευνόησαν την υιοθέτησή του από τους 

αγράμματους χωρικούς:  

 

«Το ιδίωμα των τελευταίων  [των βουλγαρόφωνων Σλαύων] ήτανε σλαυικό 

παρακλάδι πρωτόγονο, απλό και φτωχό, ενώ η εντόπια ομιλούμενη γλώσσα, η 

ελληνική, ήταν πολύ συνθετότερη και πλουσιότερη. Για το λόγο αυτόν ήταν ευκολότερο 

για τους πιο αναπτυγμένους ελληνόφωνους χωρικούς να συνεννοούνται με τους 

οπισθοδρομικούς σλαυόφωνους μαθαίνοντας την απλή των γλώσσα, ενώ ήταν αδύνατο 

χωρίς συστηματική διδασκαλίαν οι τελευταίοι να μάθουν την ελληνικήν. Η βουλγαρική 

                                                 
484

 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 
485

Δραγούμης Φ., «΄Εστιν Ελλάς και η Μακεδονία», Πολιτική Επιθεώρησις τχ 3,  1 Μαΐου 1945  
486

 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 



 

 - 90 - 

αυτή διάλεκτος άρχισε έτσι ν’ απλώνεται σαν λαδιά με την έλλειψη σχολείων και 

ειδικής φροντίδας από τους ελληνόφωνους αστούς και τους κληρικούς και με την 

έλλειψη ασφάλειας εις την ύπαιθρη χώρα. Κ’ έτσι στες βορειότερες κοιλάδες και 

οροπέδια, όσα καλλιεργούνταν περισσότερο, ξαπλώθηκε η σλαυοβουλγαρική διάλεκτος 

ανακατωνόμενη με πολλά ελληνικά, τούρκικα και βλάχικα στοιχεία, ενώ η ελληνική 

γλώσσα έμεινε κυρίαρχη στες πόλεις και στα νοτιότερα μέρη και στα παράλια της 

Μακεδονίας και Θράκης, και η βλάχικη (λατινική διάλεκτος) στα ορεινότερα μέρη, 

παράλληλα με την ελληνική και δυτικότερα με την αλβανικήν»
487

. 

 

Τέλος, επισημαίνει ότι η υποθετική, έστω, αποδοχή του βουλγαρικού 

επιχειρήματος ότι η γλώσσα αποκλειστικά καθορίζει και την εθνικότητα οδηγεί  στο 

προδήλως παράλογο, κατά τον Δραγούμη, συμπέρασμα ότι «όλοι οι ξενόφωνοι 

Έλληνες της Μακεδονίας είτε βουλγαρόφωνοι είτε βλαχόφωνοι είτε αλβανόφωνοι 

πρέπει να θεωρούνται Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Αλβανοί»
488

.  

 

5.3. Οι Βούλγαροι και η ένοπλη δράση τους  στην Ελληνική Μακεδονία 

 

Ο Βουλγαρικός επεκτατισμός διαχρονικά αποσκοπεί, κατά τον Δραγούμη, στο 

να αποσπάσει τη Μακεδονία και τη Θράκη από την Ελλάδα. Μια τέτοια εξέλιξη 

ωφελεί τη Βουλγαρία  και  τους πανσλαβιστές. Για την επίτευξη μάλιστα του στόχου 

επιστρατεύονται διάφορα συνθήματα: «Ο βουλγαρικός κομιτατισμός είχε απ’ αρχής 

ασκηθή με διάφορα συνθήματα, άλλα ευρύτερα πανσλαυιστικά άλλα εγωϊστικά, 

εθνικιστικά, και άλλα δήθεν σοσιαλιστικά αυτονομιστικά, και προβάλλοντας ανάλογα 

με τες περιπτώσεις και περιστάσεις το καθένα» 
489

. 

 

5.3.1. Η περίοδος του Μακεδονικού Αγώνα  (1904 – 1908) 

 

Η Ελλάδα έρχεται, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης, για πρώτη φορά 

αντιμέτωπη με τη Βουλγαρική επιθετικότητα στη Μακεδονία στο λυκαυγές του 20
ου

 

αιώνα. Κατά τον Δραγούμη,  το Ελληνικό Έθνος θα αγωνιστεί για την αυθυπαρξία 
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και την ανεξαρτησία του αντιπαρατιθέμενο με την «την βουλγαρική βουλιμία, 

τρομοκρατική ωμότητα και υποκριτική πονηρία» 
490

. Ο αγώνας αυτός του Ελληνισμού 

ονομάζεται Μακεδονικός Αγώνας: «Η βουλγαρική έντεχνη προπαγάνδα κ’ η 

κομιτατική δράση οργανώθηκε πληρέστερα μετά την ήττα της Ελλάδας από τους 

Τούρκους εις τα 1897 και ξέσπασε σε τεχνητήν  επανάσταση των Βουλγάρων εις τη 

Μακεδονία στα 1908. Οι Ελλαδίτες εξύπνησαν τότε και οργάνωσαν την αντίσταση των 

Μακεδόνων εναντίον των Βουλγάρων. Έτσι άρχισε ο λεγόμενος “Μακεδονικός 

Αγώνας” από το 1904» 
491

.  

 

5.3.2. Η περίοδος του 2
ου

  Παγκοσμίου Πολέμου 

 

5.3.2.1. Η βουλγαρική εισβολή και διοίκηση της Ανατολικής Μακεδονίας στον 2
ο
  

Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου Ελλάδα και Βουλγαρία θα 

βρεθούν σε διαφορετικά στρατόπεδα και θα έρθουν αντιμέτωπες για άλλη μια φορά 

με σημείο αιχμής τη Μακεδονία. Η Ελλάδα θα συμπαραταχθεί στο πλευρό των 

Άγγλων, ενώ οι Βούλγαροι, όπως τονίζει ο Δραγούμης στο Υπόμνημα προς τη 

Διάσκεψη της Ειρήνης εις το Παρίσι, διευκολύνουν, στο πλευρό των Γερμανών και 

των Ιταλών,  την επίθεση κατά της Ελλάδας προσπορίζοντας για τους ίδιους εδαφικά 

οφέλη:  

«Η Βουλγαρία δυο φορές επολέμησε εναντίον των Ενωμένων Εθνών. Εισέβαλε, 

ελεηλάτησε και κατέλαβε ελληνικές επαρχίες τρεις φορές έως τώρα
-
 στα 1913, στα 1916 

και στα 1941, τες δυο τελευταίες εις αντάλλαγμα υπηρεσιών προς τη Γερμανία. Κατά 

τον τελευταίο πόλεμο έθεσε στη διάθεση των Γερμανών το έδαφος και τες πηγές 

πλούτου της με τρόπον, ώστε η Wehrmacht να μπορέσει να μαχαιρώσει στην πλάτη τη 

μαχόμενη Ελλάδα. Εις ανταμοιβή γι’ αυτήν την υπηρεσία, της επιτράπηκε να 

προσαρτήσει δυο ελληνικές επαρχίες, την ’Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική 

Θράκη» 
492

.       
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Συγκεκριμένα, η βουλγαρική διοίκηση αφορά, σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

Δραγούμη, τις εξής περιοχές:  

 

«Οι ελληνικές περιοχές, που καταλήφθηκαν απ’ τους Βουλγάρους τον Απρίλιο 

1941, περιλαμβάνουν όλη την έκταση ανατολικά του Στρυμόνα, δηλαδή το Νομό 

Σερρών (εκτός απ’ την επαρχία Βισαλτίας [Νιγρίτας], που ευρίσκεται δυτικά από τον 

ποταμόν), ολόκληρους τους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου 

(εκτός απ’ τες επαρχίες Διδυμοτείχου, Νέας Όρεστιάδας και Σαμοθράκης). Η  κατοχή 

των περιοχών αυτών εβάσταξε  από τες 18 Απριλίου 1941 ως στα τέλη του  Οχτωβρίου 

[sic] 1944» 
493

.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω περιοχές, εδώ και πολλά χρόνια, δεν 

υπάρχουν Βούλγαροι υπήκοοι, όπως εκτιμά το 1936 ο δικηγόρος Τέντζος σε 

επιστολή που έστειλε στον Δραγούμη: «Δεν παραδέχομαι ότι υπάρχουν πλέον 

βούλγαροι εν Μακεδονία με φρόνημα δηλαδή  εθνικόν – Βουλγαρικόν. Έφυγον αυτοί 

από ετών, είχον τόσας ευκαιρίας να φύγουν όσοι ησθάνοντο εαυτούς ξένους προς την 

Ελλάδα. Υπέστησαν άλλως τε κατά καιρούς τόσους διωγμούς ώστε ουδείς αυτών θα 

έμενεν εδώ δια να δυστυχή και να ταλαιπωρείται» 
494

.  

 

Η συμβολή, μάλιστα,  της Βουλγαρίας στη Γερμανική νικηφόρα πορεία στον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγνωρίζεται φραστικά από τον Χίτλερ, με βάση τα όσα 

αναφέρει ο Δραγούμης στο ίδιο υπόμνημα:  

 

«Στο λόγο, που έβγαλε στες 4 Μαΐου 1941, ο Χίτλερ υπογράμμισε ιδιαίτατα τες 

υπηρεσίες, που η Βουλγαρία πρόσφερε στο Ράιχ, λέγοντας ακριβώς τ’ ακόλουθα: “Αν 

μπόρεσα ν’ αποφασίσω [την εκστρατεία στον Αίμο] τη στιγμήν αυτή με περισσότερη 
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ησυχίαν, οφείλεται στ' ότι είχα τη συνεργασία της Βουλγαρίας, που με τα αισθήματα και 

τη στάση της έμεινε ολότελα πιστή στο Ράϊχ”» 
495

.  

 

Επί πλέον, στη Βουλγαρία παραχωρείται το δικαίωμα να λαφυραγωγήσει τις 

περιοχές που κατέλαβε: «Η Γερμανία αναγνώρισε ρητά στη Βουλγαρίαν, όπως το είχε 

κάμει με την Ιταλία, το δικαίωμα πάνω στα λάφυρα, που της ανήκαν βάσει της 

συμμετοχής της στες επιχειρήσεις ενάντια στην Ελλάδα (Διαταγή του Oberkommando 

der Wehrmacht ύπ’ άριθ. 4454]4 άπό 18. 4. 41)» 
496

. 

 

Ο Δραγούμης στο ίδιο υπόμνημα προς τη Συνδιάσκεψη του Παρισιού 

περιγράφει την πολιτική εθνοκάθαρσης που υπέστη ο ελληνικός πληθυσμός των 

καταληφθεισών περιοχών με σκοπό την αλλοίωση της εθνικής φυσιογνωμίας της 

περιοχής και μετέπειτα την ενσωμάτωσή της στη Βουλγαρία:  

 

«Μόλις εμπήκαν οι Βούλγαροι στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη 

άρχισαν να εφαρμόζουν πολιτική προμελετημένη από πολύν καιρό για τη μετατροπή 

του ελληνικού χαρακτήρα των επαρχιών αυτών, ώστε να ενσωματωθούνε στη 

Βουλγαρία. Για να επιτύχουν το σκοπό τούτο, έπρεπε, απ’ τη μια μεριά, να εξοντωθεί 

σε μεγάλη κλίμακα ο άμιχτος ελληνικός των πληθυσμός και, απ’ την άλλη, να εισαχθεί 

σημαντικό βουλγαρικό στοιχείο» 
497

.  

 

Οι Βούλγαροι προβαίνουν σε υπερβασίες και ωμότητες εναντίον των 

ελληνικών αρχών και του ελληνικού πληθυσμού. Στο υπόμνημά του ο Δραγούμης 

αναφέρει: «Αμέσως μετά την είσοδό των εις τες περιφέρειες αυτές, τον Απρίλιο του 

1941, οι Βούλγαροι απομάκρυναν όλους τους Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους, 

ιδιαίτερα καταδιώχνοντας το διδαχτικό [sic] προσωπικό και τον κλήρο, ως στοιχείο 

που συντηρούσε το εθνικό φρόνημα των πληθυσμών» 
498

. Στη συνέχεια, στο 

στόχαστρο των Βουλγαρικών αρχών τίθεται, κατά τα γραφόμενα του Δραγούμη, ο 
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άμαχος ελληνικός πληθυσμός που «υπέστη συστηματικήν εκτόπιση και εξορία, 

ομαδικά ή ατομικά»
499

 με τον αριθμό τους, μόνο κατά τους δυο πρώτους μήνες της 

Βουλγαρικής κατοχής,  να υπολογίζεται από τον Δραγούμη «σε 30.000»
500

. 

 

Τα μέτρα διωγμού των Ελλήνων εντείνονται μετά το τέλος του καλοκαιριού 

του 1941. Όπως εκτιμά ο Δραγούμης, οι Βουλγαρικές αρχές  με αφορμή κάποιες 

ταραχές σε χωριά της Δράμας που τις χαρακτηρίζουν κομμουνιστικές ενέργειες 

εκδηλώνουν τη μανία τους εναντίον των Ελλήνων: 

 «ταχτικά βουλγαρικά στρατεύματα επί ολόκληρες δυο εβδομάδες διατρέχαν την 

περιφέρεια σφάζοντας τους πληθυσμούς, λεηλατώντας και βάνοντας φωτιά στες πόλεις 

και στα χωριά. Υπολογίζεται ότι από τες 28 Σεπτεμβρίου ίσαμε τες 15 ’Οκτωβρίου 

1941, κατά τες “αιματερές βακχείες”, σύμφωνα με την καταπληκτικήν ομολογία των 

ίδιων των Βουλγάρων, ο αριθμός των σφαγμένων ξεπερνά τες 12.000. Στην περιοχή 

της Δράμας ιδίως οι εκτελέσεις επήραvε μορφή πραγματικής εκατόμβης. Περί τα 2.500 

πρόσωπα εκτελέσθηκαν μέσα στην ίδια την πόλη της Δράμας άλλα ανάλογες σφαγές 

έγιναν και στα χωριά και στες κωμοπόλεις» 
501

.  

 

Το δημογραφικό κενό, που δημιουργείται, καλύπτεται, όπως τονίζει ο 

Δραγούμης, με την εγκατάσταση Βούλγαρων εποίκων: «το βουλγαρικόν υπουργικό 

Συμβούλιον αποφάσισε στη συνεδρίασή του της 22. Οκτωβρίου την ομαδικήν 

εγκατάσταση Βουλγάρων αποίκων εις τες περιφέρειες αυτές»
502

. Τους εναπομείναντες 

ελληνικούς πληθυσμούς η Βουλγαρική κυβέρνηση θέλει να τους πολιτογραφήσει 

Βούλγαρους υπηκόους για να ωθήσει σε φυγή όσους αρνούνταν, όπως εκτιμά ο 

Έλληνας πολιτικός:  

«Η βουλγαρική κυβέρνηση με τον νόμο υπ’ αρ. 31 της 10. Ιουνίου 1942 όρισε 

πως όλοι οι κάτοικοι των περιφερειών τούτων θ’ αποχτούσαν τη βουλγαρικήν 

υπηκοότητα και, όσοι απ’ αυτούς δεν την ήθελαν, υποχρεώνονταν να φύγουν απ’ αυτές 

μέσα σε πολύ σύντομη προθεσμία. Με το μέτρο τούτο οι βουλγαρικές αρχές έλπιζαν 
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πως το ελληνικό στοιχείο θα μετανάστευε, κ’ έτσι θα δικαιολογούνταν να 

υποστηρίζουν πως οι περιφέρειες αυτές ήταν κατοικημένες μόνο από Βουλγάρους»
503

.  

 

Μόνο  οι έντονες, κατά τον Δραγούμη, διαμαρτυρίες των Ελλήνων προς τις 

γερμανικές αρχές Κατοχής αποτρέπουν την επιχείρηση αφελληνισμού της 

Ανατολικής Μακεδονίας: «Μετά ζωηρές διαμαρτυρίες αντιπροσώπων των 

προσφύγων προς τες γερμανικές αρχές εις την Αθήνα, αυτές επιβάλαν την αναστολή 

της ομαδικής απομακρύνσεως του υπόλοιπου των ελληνικών πληθυσμών και την 

αναβολή της εφαρμογής του νόμου τούτου» 
504

. 

 

 Ο Δραγούμης, κάνοντας έναν υπολογισμό των θυμάτων της βουλγαρικής 

κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία με το πρόσχημα της καταστολής του 

κομμουνιστικού κινδύνου, ανεβάζει τον αριθμό σε 20.000, χωρίς σε αυτούς να 

περιλαμβάνει τις παράπλευρες απώλειες: «Ο αριθμός των Ελλήνων, που 

εκτελέσθηκαν απ’ τους Βουλγάρους, χωρίς να λογαριάσει κανένας όσους αποθάναν 

απ’ τες συνέπειες του υποσιτισμού και των κακομεταχειρίσεων, φθάνει περίπου στες 

20.000» 
505

, ενώ ο αριθμός  όσων αναγκάζονται να διαφύγουν από τις περιφέρειες 

της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης ανέρχεται, σύμφωνα με την 

εκτίμηση του Δραγούμη, στις 150.000: «Ο αριθμός όσων αναγκάσθηκαν να 

διαφύγουν από τες περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης 

ανεβαίνει στες 150.000»
506

. Οι Βούλγαροι στη διάρκεια της κατοχής στην Ανατολική 

Μακεδονία, όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, αναγκάζουν επί πλέον τους Έλληνες σε 

«υποσιτισμό»
507

, προχωρούν σε «παράνομη στρατολογία»
508

, προβαίνουν ακόμα σε 

«κατάσχεση περιουσιών, λεηλασίες, καταστροφές»
509

, ενώ αποχωρώντας οι 

Βούλγαροι έποικοι το καλοκαίρι του 1944, λεηλατούν όλα τα αγαθά της περιοχής: 

«Απ’ το καλοκαίρι του 1944[…] οι βουλγαρικές αρχές και οι άποικοι επιδόθηκαν εις 
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λεηλασίαν όλων των αγαθών της περιφέρειας προς μεταφορά των εις τη 

Βουλγαρίαν»
510

. 

 

5.3.2.2. Η επεκτατική βουλγαρική πολιτική στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία  

 

Η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία την περίοδο 1941-1944 τίθενται υπό τον 

έλεγχο των Ιταλών και των Γερμανών αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο νομός 

Καστοριάς, μέρος του νομού Κοζάνης (Γρεβενά και Σιάτιστα) και μέρος του νομού 

Φλώρινας τελούν υπό ιταλική κατοχή. Η Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, 

Κιλκίς, Γουμένισσα, Έδεσσα, Βέροια) και τμήμα των νομών Κοζάνης και Φλώρινας 

(συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Φλώρινας) είναι υπό γερμανική κατοχή. Η 

Βουλγαρία παρότι διεκδικεί τη Θεσσαλονίκη και τη Φλώρινα 
511

, μόνο τον Ιούλιο 

του 1943 και με το πρόσχημα της ασφάλειας, με βάση τον Δραγούμη, πέτυχε να 

διευρύνει την επιρροή της και στις άλλες περιοχές της Μακεδονίας:  

«Τον Ιούλιο 1943 η βουλγαρική κατοχή επεκτάθηκε, υπό μορφή συνεργασίας με 

τους Γερμανούς για τα ζητήματα τάξης και δημόσιας ασφάλειας, στην περιοχή δυτικά 

του Στρυμόνα, που περιλαμβάνει την επαρχία Βισαλτίας (Νιγρίτας) του Νομού 

Σερρών, τους Νομούς Κιλκισιού, Πέλλας και Φλώρινας και μέρος του Νομού 

Χαλκιδικής. Η κατοχή της περιοχής αυτής βάσταξε επίσης ίσαμε τα τέλη του 

Οκτωβρίου 1944» 
512

.  

Σύμφωνα με τον Δραγούμη την περίοδο της Κατοχής στη Μακεδονία οι 

κατακτητές, και κυρίως οι Βούλγαροι, σκευωρούν σε βάρος του ελληνικού στοιχείου: 

«Τα υπολείμματα  κομιτατζήδων κατά την κατοχή του 1941- 44 οι Ιταλοί, οι Γερμανοί 

κ’ οι Βούλγαροι προσωρινοί αφεντάδες του τόπου τα εκμεταλλεύτηκαν ενάντια σ’ ό,τι 
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ελληνικόν, ενθαρρύνοντας, παράλληλα και την εθνική και την κομμουνιστική μερίδα 

από τη βουλγαρικήν πλευράν» 
513

.  

Στο διάστημα που ακολουθεί μετά την κατάρρευση του μετώπου, με βάση 

όσα αναφέρονται σε εμπιστευτική έκθεση με παραλήπτη τον Φίλιππο Δραγούμη, η 

πληθυσμιακή ομάδα των σλαβόφωνων βρίσκεται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της 

βουλγαρικής προπαγάνδας με σκοπό τον προσηλυτισμό της στα σχέδια της 

Βουλγαρίας: «κατά τας πρώτας ημέρας της καταρρεύσεως του μετώπου το 

σλαυόφωνον στοιχείον παρά τα σφάλματα του Ελληνικού Κράτους, κατά σημαντική 

πλειοψηφίαν αντετάχθη εις τα σχέδια της Βουλγαρική προπαγάνδας»
514

. Στην ίδια 

έκθεση προς τον Φίλιππο Δραγούμη περιγράφονται η μορφή δράσης και η απήχηση 

της βουλγαρικής προπαγάνδας στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας: «Τότε 

ενεφανίσθη η βδελυρά μορφή του επιτηδείου βουλγάρου πράκτορος, όστις υπέσχετο 

πλούσια τα ελέη εις τους πεινώντας και καταδυναστευομένους, εάν ήθελον 

προσχωρήση εις την Βουλγαρικήν ιδέαν. Δυστυχώς η δύναμις αντιστάσεως είχε 

καμφθεί πλέον. Βαθμηδόν το έργον της προπαγάνδας, το οποίον κατηυθύνετο 

αριστοτεχνικώς εκ της διαβοήτου Λέσχης Θεσσαλονίκης, ευωδούτο ωσημέραι» 
515

.  

 

Ο ένας πόλος του βουλγαρικού επεκτατισμού, ο εθνικιστικός, κατά τον 

Δραγούμη, εκκινεί από τη βουλγαρική Λέσχη στη Θεσσαλονίκη, εμφανίζεται το 

1941 και προπαγανδίζει, σύμφωνα με τον Δραγούμη, «παντού στην υπόλοιπη 

Μακεδονία, την εθνική βουλγαρικήν ιδέα»
516

. Ο Φίλιππος Δραγούμη γίνεται γνώστης 

της μεθοδολογίας δράσης  της Λέσχης εναντίον των Ελλήνων της Μακεδονίας:  

 

«Αρχικώς και μέχρι της εμφανίσεως του Ε.Α.Μ. τα συνθήματα της Λέσχης ήσαν 

καθαρώς Βουλγαρικά σοβινιστικά. Καθυβρίζετο παν το Ελληνικόν, κατεσπιλούτο κατά 

τον χείριστον τρόπον κάθε σύμβολον της Ελληνικής Ιδέας και είχε κηρυχθή ιερός 

αμείλικτος πόλεμος κατά των Ελλήνων των Βορείων επαρχιών. Δολοφονίαι, ψευδείς 

καταδόσεις εις τον κατακτητήν, τρομοκρατία προσωπική, οικονομικός εκβιασμός, 
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κάθε άτιμον και ύπουλον μέσον, εχρησιμοποιούτο  κατά του δυσμοίρου  Ελληνικού 

στοιχείου. Το σύνθημα ήτο σαφές. Επέκτασις της Βουλγαρίας μέχρι του Ολύμπου» 
517

.  

Κάποιοι μάλιστα από τους σλαβόφωνους κατοίκους της Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας υπήρξαν, κατά τον Δραγούμη, συνοδοιπόροι στην εξόντωση 

του ελληνικού στοιχείου:  

«Στη Βόρειαν Ελλάδα υπάρχουνε βέβαια ακόμη (το 1947) ολίγες δεκάδες 

χιλιάδες βουλγαρόφωνοι Έλληνες, ιδίως εις τες περιφέρειες Καστοριάς, Φλώρινας και 

Έδεσσας. Μεταξύ σ’ αυτούς ευρέθησαν δυστυχώς μερικοί που κατά την τριπλή, 

γερμανικήν, ιταλικήν και βουλγαρικήν, κατοχή και κατόπι, κατά την απελευθέρωση, 

συμπράξαν με τους εχθρούς και διαπράξαν τρομερά εγκλήματα κατά των 

συμπατριωτών των, όσων αποδείχθηκαν πιστοί στην Ελληνικήν ιδέαν» 
518

.  

Στη Βουλγαρική Λέσχη, όμως, της Θεσσαλονίκης, όπως ισχυρίζεται ο 

Δραγούμης, γράφτηκαν και ελληνόφωνοι: «Δυστυχώς κατά την κατοχήν εγγράφησαν 

εις την Βουλγαρική Λέσχη της Θεσσαλονίκης μερικοί από τους ελληνόφωνους Έλληνες 

καταγόμενοι από την Πελοπόννησο και άλλα μέρη της Παλαιάς Ελλάδας» 
519

. 

«Η κομμουνιστική μερίδα από τη βουλγαρικήν πλευρά»
520

, που εκφράζεται, 

όπως πιστεύει ο Δραγούμης, από το «περίφημον Σ.Ν.Ο.Φ., δηλαδή το βουλγαρικό και 

αυτονομιστικό Ε.Α.Μ.»
521

, προβάλλει το σύνθημα της αυτονομίας της Μακεδονίας, 

όπως αναφέρεται σε εμπιστευτική έκθεση προς τον Φίλιππο Δραγούμη: «Η 

μεγαλυτέρα μερίς, η φανερώς εαμίζουσα, εγκολπούται το σύνθημα της Φεδεραλιστικής 

μερίδος του Κομιτάτου “Αυτονόμησις της Μακεδονίας”, “Η Μακεδονία δια τους 

Μακεδόνες”» 
522

 . Ωστόσο, όπως εκτιμά ο Δραγούμης, πίσω από το σύνθημα της 

αυτονομίας λανθάνει «η προπαγάνδα του Κ.Κ. της Βουλγαρίας που έκανε 

αυτονομιστικήν πολιτική, αλλά με σκοπό συνδέσεως της αυτόνομης Μακεδονίας με τη 

Βουλγαρία» 
523

 . 
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Την ίδια εποχή, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, έχει υποχωρήσει η επιρροή 

της εθνικιστικής τάσης, η οποία «παραμένει πιστή εις την Ε.Μ.Ε.Ο. (Επαναστατική 

Μακεδονική Εσωτερική Οργάνωσις). Η μικροτέρα μερίς παραμένει πιστή εις το 

σύνθημα της βουλγαροποιήσεως της Μακεδονίας» 
524

.  

Ενορχηστρωτής  των δύο φαινομενικά αντίρροπων βουλγαρικών τάσεων, 

κατά τον συντάκτη της προαναφερθείσης έκθεσης,  είναι ο στρατιωτικός σύνδεσμος 

στα γερμανικά φρουραρχεία της Φλώρινας, του Αμυνταίου και της Έδεσσας, 

Βούλγαρος υπολοχαγός, Anton Kalcev, με σκοπό την εξόντωση του ελληνικού 

στοιχείου: «Ενώ φαινομενικώς υπήρχε αντίθεσις μεταξύ των δύο οργανώσεων, 

ουσιαστικώς είναι αναντίρρητον, ότι ειργάζοντο υπό κοινήν κατεύθυνσιν και δια τον 

αυτόν σκοπόν. Η δεξιοτεχνία του διαβόητου υπολοχαγού Κάλτσεφ επέτυχεν, ώστε 

αμφότεραι αι Βουλγαρικαί αύται διακλαδώσεις να στρέφωνται κατά του Ελληνικού 

στοιχείου, το οποίον, το μεν Σ.Ν.Ο.Φ. καταπίεζε ως αντιδραστικό, το δε Ε.Μ.Ε.Ο. ως 

εθνικόφρον» 
525

.  

 

5.3.3. Οι Βούλγαροι στη μερίδα των νικητών ή των ηττημένων; 

 

Η διαφαινόμενη ήττα της Γερμανίας και η επικείμενη κάθοδος του σοβιετικού 

στρατού στα Βαλκάνια, το καλοκαίρι του 1944, επιφέρουν αλλαγή στάση της 

βουλγαρικής κυβέρνησης. Ο Bούλγαρος πρωθυπoυργός Ivan Bagrianof στις 17 

Αυγούστου 1944 σε λόγο του στη Βουλή, αναγγέλλει ουσιαστικά την παύση της 

συμμαχίας με τη Γερμανία, κηρύττει στις 26 Αυγούστου την ουδετερότητα της χώρας 

του και διατάζει τον αφοπλισμό και την αποχώρηση του γερμανικού στρατού από τη 

Βουλγαρία 
526

.  

 

 Ο Δραγούμης αξιολογεί τις παραπάνω εξελίξεις ως τακτικό ελιγμό της 

βουλγαρικής διπλωματίας για να λησμονηθούν οι δεσμοί της Βουλγαρίας με τη 

Γερμανία και να συγκαλυφθούν οι ευθύνες της  που απορρέουν από  τη σύμπραξή της 

με τους ναζιστές στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου:  
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«Δεν λησμονούμεν ότι όχι τυχαίως η Βουλγαρία, η “Πρωσία της Ανατολής” 

συνέδραμε δις, εντός ενός τετάρου αιώνος, την Πρωσσίαν του Βορρά εις τας 

κατακτήσεις της. Ουδεμία αιτία δύναται να εφευρεθή, δικαιολογούσα την εισβολήν 

Βουλγαρικών στρατευμάτων και αποίκων εντός των ελληνικών και Γιουγκοσλαυικών 

εδαφών. Και ουδεμία συγχώρησις δύναται να παρασχεθή δια την βάρβαρον απόπειραν 

εκριζώσεως, λιμοκτονήσεως και σφαγιάσεως ανυπερασπίστων Ελληνικών και 

Σερβικών πληθυσμών» 
527

.  

 

Παράλληλα, ο Δραγούμης εκλαμβάνει την όψιμη μεταπήδηση των 

Βούλγαρων στο στρατόπεδο των νικητών ως κρίκο στην αλυσίδα της επεκτατικής 

πολιτικής τους σε βάρος των γειτόνων της:  

 

«Το βέβαιον είναι ότι η Βουλγαρία έχει ζωηράς ανησυχίας από το Τουρκικόν 

μέτρον, διότι θα επεθύμει ν’ αφεθή  συνεχίζουσα το προδοτικόν της παιχνίδι. Να 

παριστάνει πάντοτε το θύμα ενώ εις την πραγματικότητα δεν αποτελεί παρά ένα 

υπολογιστικόν θρασύ και άνανδρο επιδρομέα. Το παιχνίδι της τώρα συνίσταται εις το 

να ισχυρίζεται ότι εξηναγκάσθη, λόγω Γερμανικής πιέσεως να συμμορφωθή με τας 

ναζιστικάς επιθυμίας, ενώ η ίδια επενόησε τα σκοτεινά της σχέδια εναντίον γειτόνων 

της και θέτει εις ενέργειαν ακολουθούσα το άγριον θηρίον όπως το τσακάλι ακολουθεί 

την τίγριν»
528

. Πάγιος στόχος της Βουλγαρικής πολιτικής, κατά τον Δραγούμη, 

τουλάχιστον σε σχέση με την Ελλάδα παραμένει η κάθοδος στο Αιγαίο: «Οι 

Βούλγαροι  δεν θα παύσουν να έχουν τον πειρασμόν να καταβούν προς το Αιγαίον, 

εφόσον θα βλέπουν την θάλασσαν από των υψωμάτων της ελληνικής μεθορίου» 
529

. 

  

Πράγματι, η ιδέα της αυτόνομης Μακεδονίας με την αποχώρηση του 

βουλγαρικού στρατού από την Κεντρική (ελληνική Μακεδονία) και τη σερβική 

Μακεδονία, αλλά με την εξασφάλιση της παραμονής όσων στρατιωτών και 

αξιωματικών είχαν βουλγαρο-μακεδονική καταγωγή, θεωρείται από την κυβέρνηση 
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Bagrianof ως η πλέον ευνοϊκή λύση για τη Βουλγαρία. Την ίδια κατά βάση πολιτική 

ακολούθησε και η νέα κυβέρνηση του Konstantin Muravief (2 Σεπτεμβρίου 1944)
530

. 

 

Ο Δραγούμης, ως υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, διαχειρίζεται την 

εξωτερική πολιτική της χώρας απέναντι στα τεκταινόμενα στη βουλγαρική πολιτική 

σκηνή μετά τη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας στις 9 Σεπτεμβρίου και την 

προσχώρησή της στο στρατόπεδο των νικητών. Στις 7 Νοεμβρίου 1944 στέλνει στις 

Ελληνικές Πρεσβείες μία εγκύκλιο. Σκοπός του Δραγούμη είναι να αναδειχθεί και να 

αναχαιτιστεί η τυχοδιωκτική και αντιφατική πολιτική των Βούλγαρων, με βάση την 

εκτίμηση του Έλληνα πολιτικού, με σημείο αναφοράς τη φυλετική τους καταγωγή. Η 

πολιτική αυτή, όπως ισχυρίζεται ο Έλληνας πολιτικός, τροποποιείται και 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες:  

 

«Εξέρχεται από το πλαίσιον της εγκυκλίου ταύτης η απάντησις εις το αιώνιον 

ερώτημα αν οι σημερινοί Βούλγαροι - οι παρουσιάζοντες τόσον σημαντικάς 

παραλλαγάς από τους Νοτιοσλαύους του «Διναρικού» τύπου και τόσον καταφανή 

μογγολικήν επίδρασιν - είναι Σλαύοι, αν δηλαδή οι ουννογουνδουρικαί ορδαί του 

Ασπάρουχ αφομοιώθησαν υπό την υποδουλωθείσαν υπ’ αυτών φυλήν. Το ερώτημα 

αυτό θα είχεν ίσως παύσει να τίθεται αν δεν ανεκίνουν κάθε τόσον το ζήτημα οι ίδιοι οι 

Βούλγαροι, οσάκις η υπ’ αυτών καταπρόδοσις του Σλαυϊσμού και της σλαυϊκής ιδέας 

τους ώθει μέχρι του σημείου να απαρνώνται την ιδίαν καταγωγήν και να εξυμνούν την 

από τους Ούννους ή τους Τατάρους προέλευσιν. Αι σχετικαί εκδηλώσεις και 

διακηρύξεις είναι τόσον πολλαί ώστε θα ηδύνατο ευκόλως να αποτελέσουν ολόκληρον 

τόμον»
531

.  

 

Για την τεκμηρίωση της βουλγαρικής διπροσωπίας, αναφορικά με την 

απώτερη καταγωγή των Βούλγαρων, παρατίθεται από τον Δραγούμη δήλωση 

Βούλγαρου αξιωματούχου, με βάση την οποία οι Βούλγαροι έχουν κοινή καταγωγή 

με τους Ούγγρους: «Την 11
ην

 Ιουνίου 1916 Ουγγρική εφημερίδα δημοσιεύει 

συνέντευξιν του εν Σόφια ανταποκριτού της μετά του διευθυντού της Βουλγαρικής 
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Στατιστικής Υπηρεσίας Κυρίλλου Ποπώφ, ο οποίος εξαίρει την μεταξύ των δύο λαών 

“συγγένειαν αίματος”» 
532

.   

 

Σύμφωνα με την μαρτυρία του Δραγούμη, οι Βούλγαροι το 1944 φέρονται να 

επιθυμούν προσέγγιση με τους Ρώσους και να ασπάζονται εκ νέου τη σλαβική ιδέα: 

«έσπευσαν οι Βούλγαροι, μετά την αποτυχίαν της αξονοδούλου πολιτικής των, να 

επανέλθουν εις το παλαιόν εκείνο δεδοκιμασμένον τροπάριον περί της ακαταλύτου 

δήθεν προσηλώσεώς των εις τον σλαυϊσμόν και εις την Ρωσίαν»
533

. Η στροφή των 

Βουλγάρων που «διακηρύττουν εαυτούς ως τα πλέον πιστά τέκνα της μεγάλης σλαυϊκής 

οικογενείας και ως μαρτυρήσαντα λόγω της εμμονής των εις τον σλαυϊσμόν» 
534

 

κρίνεται από τον Δραγούμη «αντίθετος προς την αλήθειαν»
535

.  

 

Απεναντίας, με τα ιστορικά παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην 

εγκύκλιο του τεκμηριώνεται κατά τη γνώμη του Δραγούμη, η ρήση του Ανδρέγιεφ: 

«οι Βούλγαροι είναι οι μεταπράται εις το ναόν του Σλαυϊσμού»
536

. Ο Δραγούμης την 

εκτιμώμενη από τον ίδιο αγνωμοσύνη των Βούλγαρων τόσο προς την τσαρική Ρωσία 

όσο και προς την Σοβιετική Ένωση την αποδίδει στο χαρακτήρα των Βούλγαρων: 

«καθώς δεν μεταβάλλεται η βουλγαρική νοοτροπία και δεν βελτιώνεται ο βουλγαρικός 

χαρακτήρ, επαναλαμβάνεται η αυτή ιστορία. Η Βουλγαρία τάσσεται και πάλιν εις το 

στρατόπεδον των εχθρών του Σλαυϊσμού [το 1941] και προδίδει τη Σοβιετικήν Ρωσία 

με την ιδίαν ευκολίαν με την οποίαν είχεν κάποτε προδώσει την Τσαρικήν» 
537

. 

 

Μπροστά σε αυτή την όψιμη βουλγαρική μεταστροφή προς τον σλαβισμό ο 

Δραγούμης ευαισθητοποιεί τους Έλληνες διπλωμάτες και εμπλουτίζει το οπλοστάσιο 

επιχειρημάτων τα οποία καλούνται να επιστρατεύσουν για την απενεργοποίηση της 

βουλγαρικής επιχειρηματολογίας στη διεθνή πολιτική σκηνή:  

 

«Έχομεν στοιχειώδη προς την ιερότητα της ελληνικής υποθέσεως υποχρέωσιν 

να εμποδίσωμεν ίνα αύτη τρωθή και επ’ ελάχιστον εκ της τοιαύτης θρασείας 
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ψευδολογίας. Δεν πρέπει να επιτραπή εις την βουλγαρικήν προπαγάνδαν να δυνηθή να 

προσηλυτίση και ένα ακόμη καλής πίστεως οπαδόν μεταξύ της ξένης κοινής γνώμης. 

Έτι πλέον, δέον να καταβληθή κάθε δυνατή προσπάθεια ίνα δημιουργηθή ως προς το 

ζήτημα αυτό τοιαύτη διεθνής ατμόσφαιρα, ώστε κακής τυχόν πίστεως υπέρμαχοι των 

βουλγαρικών συμφερόντων να ευρεθούν εις αδυναμίαν να χρησιμοποιήσουν τα 

επιχειρήματα της Σόφιας και ως απλώς έστω προτάσεις προς κάλυψιν ετέρων 

αντικειμενικών σκοπών. 

 

    Προς υποβοήθησιν της καταβαλλομένης υφ’ υμών διαφωτιστικής εργασίας- ήτις 

είναι δια πολλούς και ευνοήτους λόγους, προτιμότερον να διεξάγεται μέσω των κατά 

τόπους ξένων φίλων μας και όχι δι’ απ’ ευθείας ενεργείας – έχομεν την τιμήν να σας 

παράσχωμεν στοιχεία» 
538

. 

 

5.3.4. Η Βουλγαρική στροφή προς τον Τίτο το 1945 

 

Οι Βούλγαροι, κατά τον ισχυρισμό του Δραγούμη, ακολουθούν και έναντι των 

Γιουγκοσλάβων ύπουλη και παραπλανητική πολιτική για να προωθήσουν τις 

εδαφικές τους διεκδικήσεις στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία: 

 

 «Δολιότης δολιότης και μόνον χαρακτηρίζει την έναντι της ισχυράς 

Γιουγκοσλαυϊας  πολιτείαν της ασθενούς Βουλγαρίας μεταξύ 1910 και 1949. Δεν 

έπαυσεν η Σόφια κατά τη διάρκειαν των είκοσι δύο τούτων ετών παρέχουσα – δια του 

πολιτικού αυτής κόσμου, δια της Εκκλησίας της και των παντός είδους οργανώσεων και 

συλλόγων- συγκινητικάς διαβεβαιώσεις και περί των “αδελφικών” αισθημάτων του 

βουλγαρικού λαού και περί της ζωηράς αυτού επιθυμίας προς ειλικρινή συνεργασίαν˙ 

ταυτοχρόνως όμως εξαπέλυσε τους κομιτατζήδες εις αιματηράς επιθέσεις εναντίον 

σερβικών φυλακίων ή εις δολοφονικάς αποπείρας εναντίον Γιουγκοσλαύων 

αξιωματικών» 
539

. 
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Και στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Δραγούμης θεωρεί ότι η 

Βουλγαρία ενεργοποιεί και πάλι την πάγια τακτική της να για την επίτευξη του ίδιου 

στόχου:  

«Οι Βούλγαροι παίζουν πάντα διπλό παιχνίδι μεταχειριζόμενοι ανάλογα με τες 

περιστάσεις πότε τον εθνικισμό και πότε το σοσιαλισμό για να επιτύχουν ένα πάντα και 

τον ίδιο σκοπό: ν α  κα τ ε β ο ύ ν ε   κ α τ ά   ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ  ε  τ ρ ό π ο  σ τ ο          

ε  λ λ η ν ι κ ό ν   Α ι γ α ί ο ν  α ρ π ά ζ ο ν τ α ς  τ η ν  ε λ λ η ν ι κ ή   Μ  α  κ ε δ ο ν ί α  

και την  ε  λ  λ  η  ν  ι  κ  ή  Θ ρ ά κ η. Όταν αποτυχαίνουνε με τον έναν τρόπο, 

χρησιμοποιούν το δεύτερο» 
540

.  

 

Το 1945 πάντως, στο πλαίσιο της νέας βουλγαρικής στροφής προς τον 

σλαβισμό, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία εγκαινιάζουν συνεργατική και όχι 

αντιπαραθετική πολιτική για την επίλυση του Μακεδονικού Ζητήματος προς όφελος 

της Βουλγαρίας, όπως υπονοεί ο Δραγούμης. Στο πνεύμα της συνεργασίας 

Γιουγκοσλάβων και Βούλγαρων γίνεται μια απόπειρα «να κρυφθούν υπό τη 

σλαυοκομμουνιστική λεοντήν οι εθνικές βουλγαρικές επιδιώξεις εις την Μακεδονία και 

την ελληνική και τη βόρεια»
541

. Στη συλλογιστική του Δραγούμη, οι Βούλγαροι 

ενδύονται τον μανδύα του κομμουνισμού αυτή τη φορά και προσβλέπουν στη 

βοήθεια του Τίτου για να πετύχουν την αυτονόμηση της Μακεδονίας υιοθετώντας την 

προπολεμική θέση της Κομμουνιστικής Διεθνούς περί ύπαρξης χωριστής 

«Μακεδονικής» εθνότητας: «Τώρα [το 1945] οι Βούλγαροι κάνοντας τον κομμουνιστή 

προσπαθούν πλάγια, μέσον του στρατάρχη Τίτο, να καταφέρουν την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας, παρουσιάζοντας τους ίδιους βουλγαρόφωνους πληθυσμούς, που με τους 

Γερμανούς τους εμφάνιζαν ως Βουλγάρους, για ξεχωριστή σλαυικήν εθνότητα 

“Μακεδονική”» 
542

.  

 

Ο Δραγούμης προειδοποιεί τον Τίτο ότι το σόφισμα της αυτονομιστικής ιδέας 

εξυπηρετεί τα σχέδια των Βουλγάρων να εμφανίσουν στη σερβική Μακεδονία μια 

τεχνητή πλειοψηφία του βουλγαρικού πληθυσμού, αλλά εγκυμονεί κινδύνους και για 

τη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία:  

 

                                                 
540
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«η αυτονόμηση της Μακεδονίας ισοδυναμεί προς έμμεση επέχταση της 

Βουλγαρίας προς ιδική της αποκλειστικήν κυριαρχία σ’ όλη τη Χερσόνησο του Αίμου. 

Γιατί οι βουλγαρικοί πληθυσμοί της βουλγαρικής Μακεδονίας (της βορειοανατολικής) 

προσθετόμενοι στη μειονοψηφία των βουλγαρόφωνων πληθυσμών της σερβικής 

Μακεδονίας θ’ αποχτούσανε σχετικήν (όχι απόλυτη) πλειονοψηφία σ’ όλη τη χώρα 

αυτή, βορειοδυτική και βορειοανατολική  Μακεδονία μαζύ κ’ έτσι θα η σερβική 

επιρροή μειωνότανε σημαντικά» 
543

.  

 

  Παρά την παραπάνω παρατήρηση του Δραγούμη, η σύγκλιση Γιουγκοσλάβων 

και Βουλγάρων στο Μακεδονικό Ζήτημα είναι υπαρκτή και αρχίζει να γίνεται 

αντιληπτό από τον Έλληνα πολιτικό στη δήλωση του Καλαϊτζίεφ, που παρατίθεται 

από τον ίδιο σε άρθρο του στην εφημερίδα «Εμπρός» το 1945:  

 

«Ο Καλαϊτζίεφ, πρόεδρος του Συνεδρίου των Βουλγαρικών συνδέσμων των 

Μακεδονικών Αδελφοτήτων εις την Σόφιαν, είχε δηλώσει (την 21.10.45) τα εξής: “Η 

Γιουγκοσλαυΐα του Τίτου και η Βουλγαρία του Πατριωτικού Μετώπου θα λύσουν 

αδελφικά το ζήτημα της Μακεδονίας του Βαρδάρη (Αξιού ποταμού= σερβικής) και της 

Μακεδονίας του Πιρίν (Πυρήνος όρους ή άνω(;) Ορβήλου= βουλγαρικής)˙ όσο για το 

ζήτημα της Μακεδονίας του Αιγαίου (= ελληνικής), τούτο θα λυθεί με ειδική συμφωνία 

και φιλικές συνεννοήσεις” (Εφημερίδα “Μακεδονική Σημαία” 29.10.45)» 
544

. 

Η παραπάνω εξέλιξη, στο πλαίσιο της σερβοβουλγαρικής προσέγγισης, 

διατυπώνεται ευκρινώς από τα πλέον επίσημα χείλη, του Πρωθυπουργού Γεωργίεφ, 

όπως παραθέτει ο Δραγούμης: «Στις προτάσεις του στρατάρχη Τίτου ο πρωθυπουργός 

της Βουλγαρίας Γεωργίεφ απάντησε πως η Βουλγαρία δέχεται μ’ ειλικρινή ικανοποίηση 

τη δημιουργία “μακεδονικής ομοσπονδιακής ομάδας μέσα στα όρια της δημοκρατικής 

και ομοσπονδιακής Νοτιοσλαυίας” [sic] (εφημερίδα “Αγροτική Σημαία” 20.11.45)» 

545
.  

Οι παραπάνω δηλώσεις των Βούλγαρων αξιωματούχων προοιωνίζονται πλέον 

για τον Δραγούμη μια «νέα φάση του καταχτητικού αγώνα του Πανσλαυισμού»
546

. Στο 

διαγραφόμενο σκηνικό των σχέσεων Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας, αφού 

εξαλείφεται ο παλιός ανταγωνισμός μεταξύ τους για την κυριαρχία στη Μακεδονία, 
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 Δραγούμης Φ., «΄Εστιν Ελλάς και η Μακεδονία», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ 3, 1 Μαΐου 1945όπ.π 
544

 Δραγούμης Φ., «Ενωμένη ομόσπονδη Μακεδονία», εφημ.  Εμπρός, Αθήναι 24 Ιανουαρίου1946 
545
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546

 όπ.π. 
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το διακύβευμα πλέον συνίσταται, κατά τον Έλληνα πολιτικό, στην ίδρυση μιας νέας 

σλαβικής κρατικής οντότητας στα Βαλκάνια με ηγέτη τον Τίτο. Ο Δραγούμης θεωρεί 

ότι στον υπό ίδρυση κρατικό σχηματισμό θα υπαχθούν και τα τρία τμήματα της 

Μακεδονίας:  

 

«Σέρβοι και Βούλγαροι, ενωμένοι πια ως Νοτιοσλαύοι, απορρίχνουνε 

αποφασιστικά και αναμφίβολα την ιδέα της μακεδονικής ανεξαρτησίας, που 

υποστήριξαν ίσαμε τώρα ο καθένας για δικό του λογαριασμό, διακηρύχνουνε στο εξής 

την ιδέα της υπαγωγής της ενωμένης σερβικής , βουλγαρικής κ’ ελληνικής Μακεδονίας 

υπό την μεγαλύτερη Νοτιοσλαυικήν Ομοσπονδίαν, που ιδρύουν κάτω από την ηγεσία 

του στρατάρχη Τίτου» 
547

.  

 

Η παραίτηση των Βούλγαρων από τις εδαφικές αξιώσεις τους στη Μακεδονία 

μετά από τόσους αγώνες ερμηνεύεται από τον Δραγούμη με την εικασία ότι έχουν 

λάβει εδαφικά ανταλλάγματα στη Θράκη: «Εύκολο είναι στον καθένα να συμπεράνει 

πως κάποιο αντάλλαγμα πήραν οι Βούλγαροι για να παραιτηθούν της Μακεδονίας και 

τούτο είναι βεβαίως η υπόσχεση προσαρτήσεως της  ελληνικής Θράκης ως διεξόδου 

εδαφικής εις το Αιγαίο»
548

.  

 

Ο Δραγούμης, βέβαια, όχι μόνο διατηρεί αμφιβολίες, εδραζόμενες στη 

νοοτροπία των Βούλγαρων, για το αν οι θα μείνουν πιστοί και σταθεροί σύμμαχοι 

των Γιουγκοσλάβων στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος για την ίδρυση 

Νοτιοσλαβικής Ομοσπονδίας, αλλά εκφράζει και τη βεβαιότητα ότι Βούλγαροι 

τελικά θα το υπονομεύσουν:  

 

«Ο έχων μίαν ιδέαν της βουλγαρικής νοοτροπίας ουδεμίαν δύναται να έχη 

αμφιβολίαν ότι ανάλογος προδοσία προετοιμάζεται υπό των Βουλγάρων κατά την 

σημερινήν των “εγκάρδιον” συνεργασίαν μετά του Στρατάρχου Τίτου. Εις τους 

Κροάτας και τους Σλοβένους είναι ίσως δυνατόν να εύρωσιν ακόμη επί τινά χρόνον 

πίστιν τα βουλγαρικά ψευδολογήματα περί των φλογερών δήθεν “νοτιοσλαυικών” 

φρονημάτων και αι επιτήδειαι όσον και κακόπισται εισηγήσεις των περί ιδρύσεως 

μεγάλης – και “αποσερβοποιημένης” - Νοτιοσλαυϊκής Ομοσπονδίας. […] Δεν θα 
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αργήσωσιν ο κ. Τίτος και κάθε άλλος Κροάτης ή Σλοβένος να πεισθώσιν εξ ιδίας 

πικράς πείρας ότι ο βουλγαρικός λαός θα είναι πάντοτε  “ο μεταπράτης  εις τον ναόν 

του Σλαυϊσμού”, θα παίζη αιωνίως  μεταξύ Σλαύων και Νοτιοσλαύων τον ρόλον του 

Ιούδα Ισκαριώτου» 
549

. 
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6.  Ο Γιουγκοσλαβικός Εθνικισμός και η κατασκευή του Μακεδονισμού 

 

6.1. Η Γιουγκοσλαβική πολιτική για το Μακεδονικό από τους  Βαλκανικούς μέχρι το 

τέλος του Β΄ Π.Π. 

 

6.1.1. Η ελληνογιουγκοσλαβική «φιλία» από το 1912 μέχρι το 1945 

 

Κατά τον Δραγούμη οι Σέρβοι μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912  

ποτέ δε διεκδίκησαν ως σερβικούς τους σλαβικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν 

στην περιοχή νότια των Σκοπίων:  

 

«Οι Σέρβοι προ του 1912 δεν ετόλμων καν να διεκδικήσουν αναφανδόν  

ομοεθνείς των, συμπαγείς πληθυσμούς νοτίως των Σκοπίων και των Βελεσσών. 

Νοτιώτερον σποραδικώς μόνον κατώρθωναν ν΄ αποσπούν από τους βουλγαρικής 

συνειδήσεως βουλγαρομακεδόνας ελαχίστους δυσαρεστημένους κατά των Βουλγάρων 

κομιτατζήδων»
550

.  

 

Ο Δραγούμης τοποθετεί χρονικά την έναρξη των σερβικών προσπαθειών για 

την προώθηση της επιρροής τους το 1912. Τότε, οι Σέρβοι, δρώντας σε περιβάλλον  

ανταγωνισμού με τους Βούλγαρους για τον προσηλυτισμό των κατοίκων των 

προαναφερθεισών περιοχών, επιχειρούν ν’ αλλοιώσουν, όπως υποστηρίζει ο 

Δραγούμης,  την εθνική τους συνείδηση και να τους αποδώσουν μια νέα ταυτότητα, 

τη «μακεδονική»:  

 

«Προσεπάθησαν έκτοτε να αποσπάσουν τους βουλγαρομακεδόνες από τον 

βουλγαρικόν εθνισμόν ονομάζοντες αυτούς “Σλαύους της Μακεδονίας” ή 

“Σλαυομακεδόνας” και ενσταλάζοντες  επιμόνως εις την συνείδησιν  όσων δεν 

ηδύναντο να προσελκύσουν εις τον σερβισμόν την ιδέαν της υπάρξεως ιδιαιτέρας 

“σλαυϊκής μακεδονικής” εθνότητος  διαφόρου της βουλγαρικής και εν ανάγκη της 

καθαυτό σερβικής»
551

.  
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Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση του Δραγούμη, το εφεύρημα τότε της 

διακριτής «Μακεδονικής» εθνότητας υπηρετεί την εξουδετέρωση με κάθε μέσο των 

φιλοβουλγαρικών τάσεων του πληθυσμού της νότιας Σερβίας ή Vardarska Banovina 

δηλ. διοίκησης του Βαρδάρη: «Μετά την προσάρτησιν όμως εις την  Σερβίαν του 

Μοναστηρίου και της Γευγελής, ήρχισαν εντατικαί   προσπάθειαι είτε δια  της βίας είτε 

δια της διαφθοράς, είτε δια της πειθούς καταπολεμήσεως της βουλγαρικής επιρροής εις 

την σερβικήν Μακεδονίαν. Ανάλογα έπραξαν απέναντι των Ελλήνων, των 

Κουτσοβλάχων, των Αλβανών και των Τούρκων»
552

.  

 

Επίσης, ο Δραγούμης διαβλέπει ότι στη διευθέτηση των συνόρων Ελλάδας- 

Σερβίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπολανθάνει η πρόθεση και των Σέρβων να 

αποσπάσουν κάποια στιγμή τη Μακεδονία από την ελληνική επικράτεια:  

 

«Κατά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον [....] το άνοιγμα της Γευγελής, 

Στρουμίτσης και της Δοηράνης επίτηδες είχεν αφεθή υπό των Σέρβων ανοικτόν δια να 

είναι ευκολωτέρα η αιφνιδιαστική κατάληψις της μακεδονικής πρωτευούσης υπ’ αυτών. 

Ομοίως η ελληνοσερβική συνοριακή γραμμή επεδιώχθη υπό των Σέρβων επίτηδες να 

διασχίζη το οροπέδιον μεταξύ Φλωρίνης και Μοναστηρίου, δια να είναι 

απροσκοπτωτέρα η κάθοδος του κυρίου σώματος του σερβικού στρατού προς την 

Κοζάνην και την Λάρισαν»
553

.  

 

Για πρώτη φορά, πάντως, το έμπρακτο ενδιαφέρον των Σέρβων για την 

καταγωγή και το χαρακτηρισμό των σλαβόφωνων κατοίκων της ελληνικής 

Μακεδονίας εκδηλώνεται το 1924-25. Τότε η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν το 

πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ με το οποίο η Ελλάδα αναγνώρισε, έστω και 

προσωρινά, την ύπαρξη «βουλγαρικής» μειονότητας στο έδαφός της
554

. 

 

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη διατυπώνεται, εκείνη τη χρονική στιγμή, η 

αξίωση της Σερβίας να χαρακτηρίζεται το ομιλούν ιδίωμα ως «ιδιαίτερον σλαυικόν 
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ιδίωμα»
555

 και όχι ως βουλγαρικό: «Πράγματι εις την μεταξύ των δύο παγκοσμίων 

πολέμων ειρηνικήν μέσην  περίοδον η ελληνική κυβέρνησις είχε μετά την ανταλλαγήν 

των πληθυσμών δεχθή την σερβικήν άποψιν ότι οι βουλγαρόφωνοι Έλληνες δεν 

ομιλούν την βουλγαρικήν, αλλά ιδιαίτερον σλαυικόν ιδίωμα»
556

. Σύμφωνα με τον 

Δραγούμη, η ελληνική πλευρά συγκατατίθεται στην απαίτηση των Σέρβων λόγω της 

κοινής ανάγκη να καταπολεμήσουν τη Βουλγαρική προπαγάνδα: « Έπραξεν όμως 

τούτο, διότι η τότε σύμμαχός μας  Νοτιοσλαυία εζήτησεν  δήθεν την αρωγήν μας υπό το  

πρόσχημα της καταπολεμήσεως του βουλγαρικού κομιτατζηδισμού ταυτοχρόνως και 

παραλλήλως εις την σερβικήν και την ελληνικήν Μακεδονίαν»
557

.  

 

Έτσι, η κυβέρνηση Πάγκαλου αναγνωρίζει «σερβική» μειονότητα στη 

Μακεδονία ως αντιπερισπασμό απέναντι στις βουλγαρικές αξιώσεις και αποπειράται 

να εισαγάγει τη διδασκαλία της σλαβικής γλώσσας στους σλαβόφωνους πληθυσμούς 

της Μακεδονίας που κατοικούσαν στην ελληνική επικράτεια
558

. Για το σκοπό αυτό 

μάλιστα είχε εκπονηθεί η έκδοση του ABECEDAR, ενός αλφαβηταρίου το οποίο 

ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς, ωστόσο, αυτό να διδαχθεί ποτέ στα 

ελληνικά σχολεία εξαιτίας των αντιδράσεων που υπήρξαν: «Αλλ΄ ευτυχώς  η 

διδασκαλία του σλαυικού ιδιώματος εις τα σχολεία των ξενοφώνων χωρίων της 

ελληνικής Μακεδονίας τελικώς δεν επραγματοποιήθη»
559

.  

 

Από τότε, άλλη φορά, δεν εκφράστηκε, επίσημα τουλάχιστον, σερβικό 

ενδιαφέρον για τους Σλαβόφωνους της ελληνικής  Μακεδονίας. Γι’ αυτό ο 

Δραγούμης, ακόμα και τον Μάιο του 1945, διαπιστώνει συναντίληψη Ελλάδας και 

Σερβίας στο ζήτημα της ύπαρξης χωριστής «Μακεδονικής» εθνότητας:  

 

«Οι Έλληνες Μακεδόνες γνωρίζομε στη Μακεδονία - ελληνική, σερβική και 

βουλγαρική - μόνο τες ακόλουθες εθνότητες: Έλληνες, Σέρβους, Βούλγαρους, 

Τούρκους, Αλβανούς και ελάχιστους ρουμανίζοντες Κουτσόβλαχους. Κ’ οι Σέρβοι της 
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Σερβίας και της βόρειας Μακεδονίας την ίδια ακριβώς διάκριση κάνουν και όχι άλλη. 

Ο ύ τ ε   μ ε ί ς  ο ύ τ ε  ο ι  Σ έ ρ β ο ι   γ ν ω ρ ί ζ  ο  μ  ε    κ α μ  ι  ά  ν    ε θ ν ό τ η τ α  

“μ α κ ε δ ο ν ι κ ή ν” »
560

.  

 

 Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ελλάδα και Σερβία βρέθηκαν να 

αντιστέκονται στη γερμανική επίθεση και μάλιστα οι Σέρβοι στάθηκαν αλληλέγγυοι 

προς την Ελλάδα, αρνούμενοι, κατά τον Δραγούμη, να δεχθούν το δέλεαρ των 

Γερμανών για προσάρτηση της Θεσσαλονίκης, ανατρέποντας μάλιστα τη κυβέρνηση-

μαριονέτα του Μίλαν Ατσίμοβιτς
561

:  

 

«Οι Σέρβοι στα 1941 φρονηματισμένοι από το προηγούμενο παράδειγμα της 

ελληνικής ηρωϊκής αντιστάσεως ενάντια στην ιταλικήν εισβολή και προτιμώντας από 

την ατιμία της βουλγαρικής υποταγής την κήρυξη του πολέμου στο γερμανικόν 

κολοσσόν, είχαν την τελευταία στιγμήν αναποδογυρίσει τη γερμανόφιλη κυβέρνησή των, 

αν και οι Γερμανοί της είχαν υποσχεθεί την παραχώρηση της Θεσσαλονίκης και κείνη 

την είχε δεχτή ως τίμημα της προδοσίας της
562

.  

 

Βέβαια, για την εκ μέρους των Σέρβων πιστή τήρηση των συμμαχικών τους 

υποχρεώσεων απέναντι στην Ελλάδα, ο Έλληνας πολιτικός δε φαίνεται να είναι 

απόλυτα πεπεισμένος: «Τ’ ότι ξεκινώντας οι Γερμανοί από τη Βουλγαρία πέρασαν 

χωρίς αντίσταση από το σερβικόν έδαφος για να μπούνε στο ελληνικό προς Φλώρινα 

και Κοζάνη κυρίως, αλλά και προς Θεσσσαλονίκη δεν οφείλεται, θέλομε να πιστεύομε, 

σε πρόθεση των Σέρβων, αλλά σε αδυναμία των να καλύψουν τ’ ανοιχτά σύνορά μας 

κατά τα δύο καίρια σημεία τούτα»
563

.  
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6.1.2 Η σύγκλιση Γιουγκοσλαβίας- Βουλγαρίας για το Μακεδονικό το 1945 

 

Η συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας  το 1945 δε θα σημάνει και το τέλος της 

επεκτατικής απειλής για την ελληνική Μακεδονία. Όπως αναφέρει ο Δραγούμης στον 

πρόλογο του τεύχους «Προσοχήν εις τη Βόρειον Ελλάδα», οι βόρειες επαρχίες της 

χώρας αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης στο τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου: 

«ο κομμουνιστικός και πανσλαυϊστικός ιμπεριαλισμός προσπαθεί ν΄ αποσπάσει από την 

Ελλάδα τη Μακεδονία και τες λοιπές βόρειες επαρχίες, Θράκη και Ήπειρο»
564

. Ο 

Δραγούμης οριοθετεί ως «πρώτο αντικειμενικό σκοπό τους την κατάκτηση της 

Θεσσαλονίκης, επομένως και των λοιπών λιμανιών εις τα βόρεια παρά του Αιγαίου 

Πελάγους»
565

.  

 

Τα νέα πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα και οι συσχετισμοί δυνάμεων που 

διαμορφώνονται στη Βαλκανική μετά την ήττα των Δυνάμεων του  Άξονα το 1944 δε 

θα γίνουν παραχρήμα ορατά από την ελληνική πολιτική ηγεσία, η οποία θεωρεί ότι η 

Βουλγαρία εξακολουθεί να επιβουλεύεται τη Μακεδονία. Ακολουθώντας μια τέτοια 

ανάγνωση της πραγματικότητας, ο Δραγούμης σε άρθρο του στην «Πολιτική 

Επιθεώρηση» την 1
η
 Μαΐου του 1945 θεωρεί ότι οι Βούλγαροι μετά την αποτυχημένη 

απόπειρά τους, τα έτη 1941-44, να αποσπάσουν τη Μακεδονία προσκολλώμενοι 

στους Γερμανούς, επιχειρούν εκ νέου να πετύχουν την αυτονόμηση της Μακεδονίας, 

ενδυόμενοι τον κομμουνιστικό μανδύα αυτή τη φορά και εναποθέτοντας τις ελπίδες 

τους στο στρατάρχη Τίτο: «Οι Βούλγαροι κάνοντας τον κομμουνιστή, προσπαθούν 

πλάγια, μέσον του στρατάρχη Τίτου, να καταφέρουν την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας»
566

.  

 

Ο Δραγούμης τον Μάιο του 1945 φρονεί ότι, παρά τις όποιες αλλαγές 

συνέβησαν στη Γιουγκοσλαβία «οι Σέρβοι δεν φαίνονται νάχουν αλλάξει διαθέσεις 

και προς τους Βουλγάρους και προς εμάς»
567

 και προεξοφλεί τη στάση τους έναντι της 

Βουλγαρίας και της Ελλάδας: «δε θα θελήσουνε ν΄αφήσουν τους κομιτατζήδες να 

κυριαρχήσουνε στη Μακεδονία και να παρεμβληθούνε ανάμεσα στους δυό μας και να 
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μας χωρίσουν»
568

.  Ο  Έλληνας πολιτικός θεμελιώνει αυτή την άποψή του στο 

γεγονός ότι η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία απειλούνται εξίσου από τη Βουλγαρική 

επεκτατική πολιτική που υποκρύπτεται στο σύνθημα της αυτονόμησης της 

Μακεδονίας: «Η σερβική συμφωνεί απόλυτα με την ελληνική γνώμη για το ίδιο τεχνητά 

δημιουργούμενο ζήτημα· δηλαδή πως η αυτονόμηση της Μακεδονίας ισοδυναμεί προς 

έμμεση επέχταση της Βουλγαρίας προς ιδική της αποκλειστικήν κυριαρχία σ’ όλη τη 

Χερσόνησο του Αίμου»
569

.  

 

Ο Δραγούμης αφήνει βέβαια αιωρούμενο το ενδεχόμενο ο Τίτο να έχει 

συγκατανεύσει, όχι εσκεμμένα, στα βουλγαρικά αυτονομιστικά σχέδια, αλλά λόγω 

ίσως της άγνοιας της πραγματικότητας στο νότιο τμήμα της Ομόσπονδης 

Γιουγκοσλαβίας: «ο στρατάρχης Τίτος, που είναι Κροάτης και δεν γνωρίζει τόσο 

καλά»
570

 κάτι που, κατά την κρίση του Δραγούμη, δεν ισχύει με τους εταίρους του 

στην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία, τους Σέρβους: «για το ζήτημα το μακεδονικό, 

θάπρεπε να ρωτήσει τη γνώμη τούτων και θάβλεπε το πώς οι Σέρβοι, που από το 1912 

πήραν τη βορειοδυτική Μακεδονίαν από τους Τούρκους, και που γνωρίζουν από 

αμεσότερη γειτονία τους Βουλγάρους, αντιμετωπίζουν την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας»
571

. 

 

 Φαίνεται, πάντως, ότι την περίοδο αυτή ο Δραγούμης αρχίζει να 

προσλαμβάνει μια αδιαμόρφωτη απειλή Τιτοϊκής προέλευσης: «όσοι 

ελασοκομιτατζήδες απόμειναν εις την ελληνική Μακεδονία κρυμμένοι στα πρώην 

κομιτατζίδικα χωριά ή στα βουνά [....] πιάνονται από τα “έπεα πτερόεντα” του 

στρατάρχη Τίτου, που αφήνουνε κάποια ανοίγματα για μελλοντικές 

βουλγαροαυτονομιστικές διεκδικήσεις, μη βουλωνόμενα ούτε από τες κατοπινές 

μπαλωματικές δηλώσεις του υφυπουργού εξωτερικών κ. Γαβρήλοβιτς»
572

.  

 

Παρά την διάψευση και σε αντίστιξη με προηγούμενες δικές του  απόψεις, ο 

Δραγούμης σταδιακά εμπεδώνει την άποψη ότι ο Τίτο προβάλλει υπόρρητες εδαφικές 

διεκδικήσεις σε ελληνικά εδάφη: «Ο στρατάρχης Τίτος της Γιουγκοσλαυΐας έκανε 
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δηλώσεις για τις εδαφικές διεκδικήσεις της πατρίδας του [….] Είπε κατά λέξη και τα 

ακόλουθα: “το ζήτημα των εδαφικών επιδιώξεων του ελληνικού τμήματος της 

Μακεδονίας δεν ενδιαφέρει π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν”, πρόσθεσε μάλιστα ότι: “αν και το 

ζήτημα τούτο δεν εγέρθηκε  ί σ α μ ε   τ ώ ρ α, η Νοτιοσλαυΐα  δ ε ν   θ α  σ  τ  ε  κ ό-      

τ α ν   α ν τ ί θ ε τ η στες επιθυμίες των Μακεδόνων να ενωθούν”»
573

. Εξάλλου, η 

μεταστροφή της Γιουγκοσλαβίας απέναντι στην Ελλάδα προανακρούεται, κατά τον 

Δραγούμη, από καταγγελίες σε βάρος της Ελλάδας για δήθεν καταπίεση των 

«Μακεδόνων» που κατοικούν στο ελληνικό έδαφος: «Ο ραδιοσταθμός του 

Βελιγραδίου συστηματικώς καταγγέλλει την “ελληνικήν τρομοκρατίαν” εις Ήπειρον και 

Μακεδονίαν εναντίον των αθώων Αλβανών και “Μακεδόνων”»
574

.   

 

6.2. Ο Γιουγκοσλαβικός  ηγεμονισμός στην Ελληνική Μακεδονία το 1943-1945 

 

6.2.1. Η δράση γιουγκοσλαβικών στρατιωτικών παραφυάδων στο έδαφος της 

Ελληνικής Μακεδονίας 

 

Η, κατά τον Δραγούμη, γιουγκοσλαβική αυτονομιστική δράση αρχίζει να 

εξαπλώνεται από το 1943 στο ελληνικό έδαφος.: «Ο πανασλαυϊκός φυλετισμός και 

ιμπεριαλισμός καλλιεργούνται κατάλληλα, όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος, όπως στη 

Βουλγαρία, στη Νοτιοσλαυΐα κι αλλού»
575

. Η κοιτίδα και το ορμητήριο του σλαβικού 

ηγεμονισμού εντοπίζονται από τον Δραγούμη στα βόρεια σύνορα της χώρας. Η 

δράση ενός τέτοιου ένοπλου τμήματος, ορμώμενου από τη Γιουγκοσλαβία και 

κατευθυνόμενου από τον Γιουγκοσλάβο αξιωματούχο Τέμπο περιγράφεται σε 

έγγραφο που υπάρχει στο αρχείο του Φίλιππου Δραγούμη:  

 

«Τα ανταρτικά τμήματα του Τίτο εισελθόντα εις το Ελληνικόν έδαφος,  έπαιζον 

τον αυτόν ρόλον και είχον τα αυτά συνθήματα με το Σ.Ν.Ο.Φ. 

 

Η περίφημος ομάς Τέμπο, έχουσα το ορμητήριόν της εις το Καϊμακτσαλάν και 

δύναμιν κυμαινομένην εις 2.000 άνδρας, προωθείτο εφ’ ολοκλήρου  σχεδόν της 

εαμοκρατουμένης περιοχής, αλλά σχεδόν αποκλειστικώς εις τας υπό Σλαυοφώνων 
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κατοικουμένας περιφερείας, ων οι κάτοικοι απετέλουν τας εφεδρίας του Σ.Ν.Ο.Φ. και 

του Ε.Λ.Α.Σ.»
576

.  

 

Παράλληλα, ο Δραγούμης σε δήλωσή του σε εφημερίδα καταγγέλλει ότι η 

πρακτορική δράση συνοδεύεται και από την εξαγορά συνειδήσεων: «Εκ 

συγκεκριμένων στοιχείων προκύπτει ότι σημαντικός αριθμός ξένων προπαγανδιστών 

έχει εισδύσει εις την Μακεδονίαν, ιδίως δε εις τους παραμεθορίους νομούς όστις 

διαθέτων μεγάλα ποσά εκ χρυσών νομισμάτων καταβάλλει συστηματικάς προσπαθείας 

δημιουργίας αυτονομιστικής κινήσεως»
577

 . 

 

Με άξονα τις σλαβομακεδονικές παραφυάδες του ΚΚΜ που δρουν στην 

ελληνική Μακεδονία, σύμφωνα με τον Δραγούμη, εξαπολύεται «εντονότατη 

προπαγάνδα του νεοσύστατου Κομμουνιστικού Κόμματος της Μακεδονίας (Κ.Κ.Μ.) μ’ 

έμβλημα το σοβιετικόν αστέρι»
578

 και επιχειρείται ο προσηλυτισμός των Σλαβόφωνων 

της ελληνικής Μακεδονίας στο «μακεδονικό» αφήγημα.  

 

Η πρώτη χρονικά τέτοια οργάνωση, η οποία δρα στην ελληνική Μακεδονία, 

είναι το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Σ.Ν.Ο.Φ), που ιδρύθηκε στις περιοχές της 

Καστοριάς και της Φλώρινας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1943 αντίστοιχα 

ως μια αμιγής οργάνωση αυτονομιστών σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας 

μέχρι που, κατά τον Δραγούμη, «το στρατηγείο των ελασοκομιτατζήδων (του 

περίφημου «Σ.Ν.Ο.Φ.», δηλαδή του βουλγαρικού και αυτονομιστικού Ε.Α.Μ.) 

μεταφέρθηκε, μετά την ήττα των ελασιτών, στην περιοχή του Μοναστηριού στο σερβικό 

έδαφος, όπου ορίστηκε κ’ η έδρα της “Αυτόνομης” Μακεδονίας»
579

.  Σύμφωνα με τη 

διατύπωση του Δραγούμη, λόγω μεν στόχος της οργάνωσης  ήταν ο συντονισμός των 

αντιστασιακών κινημάτων Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, έργω δε ήταν να εμφυσήσει 

στους Σλαβόφωνους της ελληνικής Μακεδονίας ιδιαίτερη, «μακεδονική» εθνική 

συνείδηση
580

.  
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Ο Δραγούμης εκτιμά ότι το αυτονομιστικό κήρυγμα του Τίτου βρίσκει 

απήχηση σε κάποιους «εκ των βουλγαροφώνων πληθυσμών της Ελληνικής 

Μακεδονίας»
581

. Ο Έλληνας πολιτικός κατατάσσει στους υποστηρικτές του 

αυτονομιστικού σχεδίου «τους  βουλγαρόφρονας και τους επί κατοχής συνεργασθέντας 

με τους εθνικιστάς  Βουλγάρους (Οχρανίτας), όσοι είχον ακολουθήσει τα αποχωρούντα 

εξ Ελλάδος γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα»
582

. Μεταξύ των θιασωτών της 

αυτόνομης Μακεδονίας ταξινομούνται από τον Δραγούμη και «όσοι είχον 

προσχωρήσει εις το κουμμουνίζον Ε.Α.Μ. και το αντίστοιχον σλαυικόν Σ.Ν.Ο.Φ»
583

.  

 

Μετά τη διάλυση του ΣΝΟΦ από τον ΕΛΑΣ, το Μάιο του 1943, τη διάχυση 

της «μακεδονικής» ιδεολογίας στους βουλγαρόφωνους πληθυσμούς αναλαμβάνουν, 

με βάση τον Δραγούμη, διάφορες αυτονομιστικές ομάδες που δρουν στην Ελληνική 

Μακεδονία με προεξάρχουσα το Ν.Ο.Φ. που ιδρύθηκε στα Σκόπια στις 23 Απριλίου 

του 1945: «ενεφανίσθησαν το 1945 (Απρίλιο του 1945), όχι πλέον ως Βούλγαροι, αλλ’ 

ως κομμουνισταί  “Σλαυομακεδόνες”,  και μετείχον πλέον  του Ν.Ο.Φ., το οποίον δεν 

είχε χαρακτήρα βουλγαρικόν, αλλά “σλαυομακεδονικόν” και κομμουνιστικόν»
584

. 

Στους προγραμματικούς στόχους του Ν.Ο.Φ. περιλαμβάνεται και η οργάνωση του 

αγώνα του «μακεδονικού λαού» για τη διασύνδεση μεταξύ των «Μακεδόνων»  και 

των τριών τμημάτων της Μακεδονίας και ιδίως με τη ΛΔΜ, η οποία αντιπροσώπευε 

το Πεδεμόντιο για την ολοκλήρωση του «μακεδονικού λαού»
585

.  

 

Κατά τον Δραγούμη, άλλη μια οργάνωση, που διαδραματίζει ενεργό ρόλο 

στην ελληνική Μακεδονία είναι «η Ν.Ο.Μ.Σ, η Αντιφασιστική Οργάνωση Νέων 

Μακεδόνων»
586

. Η δράση της υποπίπτει στην αντίληψη του Δραγούμη: «Κατά τα τέλη 

Νοεμβρίου ευρέθηκα στην Έδεσσα, όπου έπεσαν εις τα χέρια μου κρυφές προκηρύξεις, 
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ελληνικά γραμμένες, παρακλαδιού του Κ.Κ.Μ. της περιοχής αυτής»
587

. Η  Ν.Ο.Μ.Σ. 

έχει ως αποστολή, κατά τον Δραγούμη, να οικοδομήσει τείχος «μακεδονικής» 

εθνικής συνείδησης έναντι των Ελλήνων ώστε «να χωρισθούν οι Μακεδόνες από τους 

Έλληνες»
588

, τους οποίους, οι προπαγανδιστές της «μακεδονικής» ιδέας, όπως 

αποκαλύπτει ο Δραγούμης, τους θεωρούν εξωμότες Σλαβομακεδόνες: «Στο χωριό 

Λεπτοκαρυά του νομού Φλώρινας και πάλι άλλη ένοπλη ομάδα επιχειρεί να 

τρομοκρατήσει τους κατοίκους: “ Ήλθαμε γι’ αυτούς εδώ τους χωριανούς, που ενώ 

είναι Σλαυομακεδόνες, παρασταίνουν τον Έλληνα”»
589

.  

 

Ανάλογο εθνολογικό χώρισμα υψώνει η ίδια οργάνωση και έναντι των 

Βουλγάρων: «Οι Σλαυομακεδόνες δεν είναι Βούλγαροι, ούτε Οχρανίτες (Βούλγαροι 

εθνικιστές), αλλά αντιφασίστες που αγωνίστηκαν, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, με όλα τα 

μέσα για το τσάκισμα του βουλγάρικου εθνικισμού»
590

. 

 

Εκτός από τον εθνολογικό διαχωρισμό, ο ρόλος αυτής της οργάνωσης 

συνίσταται στο να συνενώσει «Μακεδόνες» και Έλληνες σε πολιτικό αγώνα για την 

ίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας: «Αδέλφια Μακεδόνες και Έλληνες, ας δώσουμε τα χέρια 

για να συντρίψουμε εκείνους, που θέλουν να μας κρατούν χωρισμένους. Ας 

αδελφωθούμε και ενωθούμε για να φέρουμε τη Λαϊκή Δημοκρατία. Τίποτε δε μας 

χωρίζει. Εμπρός λοιπόν! Ζήτω η ενότητα και η αδελφότητα!»
591

. Παράλληλα, στις 

προκηρύξεις, που ανέγνωσε ο Δραγούμης, φέρονται «οι Σλαυομακεδόνες να έχουν 

παλαίψει για τη συντριβή του φασισμού» και ως εκ τούτου νομιμοποιούνται να ζητούν 

«να τους αναγνωρισθεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης»
592

.  

 

Με βάση τα αναγραφόμενα στις προκηρύξεις, ο Δραγούμης τεκμαίρεται ότι 

η Ν.Ο.Μ.Σ. αγωνίζεται «για ν’ αποχτήσουν [οι “Μακεδόνες”] ως ανεξάρτητο έθνος 

ισοτιμία με τ’ άλλα ανεξάρτητα  έθνη του Αίμου, καθώς και το δικαίωμα της 

αυτοδιαθέσεως των λαών»
593

. 
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Από τη μεριά του ο Δραγούμης, καταγράφει στην ελληνική περιφέρεια τη 

δράση ομάδων οι οποίες με ορμητήριο όμορες χώρες  τρομοκρατούν του Έλληνες: 

«Συγχρόνως οι ενδημικές εις τα παραμεθόρια συμμορίες αυτονομιστών άρχισαν νέα 

δράση με απαγωγές και φόνους Ελλήνων προκρίτων»
594

. Θέλουν, κατά τον Δραγούμη, 

να τους εξαναγκάσουν να αποδεχθούν ως ηγέτη τον Τίτο και να ασπαστούν την ιδέα 

της ενιαίας Μακεδονίας:  

 

«Δεκαπενταμελής συμμορία, που είχε ήδη μπη στο ελληνικόν έδαφος από το 

γιουγκοσλαυϊκό στην περιοχή των λιμνών Πρεσπών του νομού Φλώρινας, αφού πέρασε 

απ’ όσα χωριά ήξαιρε [sic] πως δεν υπήρχε ούτε στρατός ούτε χωροφυλακή ούτε 

στρατός, ξαναμπήκε αυτή τη φορά στο αλβανικόν έδαφος. Την επόμενη μέρα του 

περάσματός της εις τους τοίχους των χωριών εκείνων ευρέθησαν οι εξής επιγραφές: 

“Ζήτω το Κ.Κ.Μ. Ζήτω ο Τίτο – Ζήτω η ομόσπονδη ενωμένη Μακεδονία – Ζήτω η 

ένωση υπό τον Τίτο”»
595

.  

 

Ο Δραγούμης επισημαίνει ότι η διαδικασία εθνολογικής μετάλλαξης των 

Βουλγαρόφρονων Μακεδόνων έχει πλέον συντελεστεί το 1945:  

 

«Εδόθη δε έκτοτε το σύνθημα προς τους απομείναντας εν Ελλάδι 

βουλγαρόφρονας πράκτορας να επιβάλλουν εις τους βουλγαροφώνους χωρικούς να 

αυτονομάζωνται “Σλαυομακεδόνες” και να στρέφωνται δι’ οδηγίας και διαταγάς προς 

την προσωρινήν πρωτεύουσαν  της Μακεδονίας, τα Σκόπια, και όχι  πλέον προς την 

Σόφιαν»
596

.  

 

Από την παραπάνω εξέλιξη, τεράστιος κίνδυνος, κατά τον Δραγούμη, υφέρπει 

για τον ελληνόφωνο πληθυσμό ο οποίος «ξεκαθαριζόμενος και από τα 

“αντιδραστικά” ενσυνειδητότερα εθνικόφρονα στοιχεία, και απεθνιζόμενος με τη 

βοήθεια του κομμουνισμού μπορεί να γίνει μειονότητα»
597

.  
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Παράλληλα, ο Δραγούμης εκτιμά ότι το έδαφος για τη διεκδίκηση της 

ελληνικής Μακεδονίας προλειαίνεται από την  αντίπερα πλευρά της Μακεδονίας με 

επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων, όπως αυτή του Γιουγκοσλάβου υπουργού 

Μεταλλείων, Μπότνε Αντρέεφ Τάνκιτς, που παραθέτει ο Δραγούμης: «Το μακεδονικό 

ζήτημα μπορεί να λυθεί ολοκληρωτικά με τη νέα δημοκρατικήν ομοσπονδιακή 

Νοτιοσλαυΐα, χωρίς να ξεφύγει απ’ τα όρια αυτής. Η ελεύθερη Μακεδονία του Αξιού 

(δηλ. η σερβική) πρέπει να γίνει ο πυρήνας της “μακεδονικής” ενότητας»
598

. Ο 

Γιουγκοσλάβος αξιωματούχος, στις ίδιες δηλώσεις προχωρά σε ανοιχτή πρόσκληση 

προς τους «Μακεδόνες» της Ελλάδας και της Βουλγαρίας να εντείνουν τους 

απελευθερωτικούς τους αγώνες ενάντια στους Έλληνες και Βούλγαρους φασίστες για 

να ενωθούν με την Γιουγκοσλαβική Μακεδονία:  

 

«Γι’ αυτό συσταίνομε και παρακαλούμε τους αδελφούς μας, που σήμερα ακόμη 

ευρίσκονται υπό την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, να επεκτείνουν τον αγώνα ενάντια 

στους εχθρούς  καταχτητές φασίστες Έλληνες και Βουλγάρους, ώστε ν’ αποχτήσουν το 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και να ενωθούν με τον πυρήνα αυτόν [της ΛΔΜ]»
599

.  

 

6.2.2. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις το 1945 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την ήττα των Γερμανών και 

των συμμάχων τους  ευνοείται η διατύπωση εδαφικών αξιώσεων από τα κράτη που 

νίκησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναμένουν έμπρακτη αναγνώριση της 

συμβολής τους. Για αυτό το λόγο οι Μεγάλες Δυνάμεις (Βρετανία, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ) ήδη 

από το 1945 είχαν συστήσει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που περιελάμβανε 

τις ίδιες -κάποτε και τη Γαλλία- το οποίο προχωρούσε στη διευθέτηση των 

ζητημάτων που είχαν προκύψει από τον πόλεμο
600

. Στις αξιώσεις της ελληνικής 

πλευράς περιλαμβάνονται και περιοχές που ανήκουν σε όμορα κράτη, που πλέον 

έχουν εισέλθει στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. «Αόριστες τινές συνοριακές 

διαρρυθμίσεις»
601

, όπως τις ονομάζει ο Δραγούμης, εκτείνονται και στο έδαφος της 
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Γιουγκοσλαβίας, Σε ανάλογη, όμως, μεταχείριση προσβλέπει και η κομμουνιστική 

Γιουγκοσλαβία του Τίτου.  

 

Μέσα σε ένα τέτοιο συγκείμενο εδαφικών διεκδικήσεων και ιδεολογικών 

αντιπαραθέσεων ο Δραγούμης εκλαμβάνει τον Ιούλιο του 1945, δηλώσεις του Τίτου 

ως «εσκεμμένην και συστηματικήν εχθρότητα κατά της Ελλάδος […] Διότι ο  π  ρ ά γ-      

μ α τ ι αρχηγός της Γιουγκοσλαυΐας, βασιζόμενος εις την πανσλαυϊκήν ένωσιν, την 

οποίαν πομπωδώς εξύμνησε, και εις την σοβιετικήν προστασίαν, χρησιμοποιεί ψεύδη 

προφανή και τολμά να επέμβη εις τα εσωτερικά της χώρας μας»
602

. Ως παρέμβαση στα 

εσωτερικά της χώρας ο Δραγούμης αποκωδικοποιεί τις δηλώσεις του Τίτου «περί 

αυτονομήσεως της Μακεδονίας και περί μη αποκλειομένης περιλήψεως εις αυτήν και 

του ελληνικού τμήματός της»
603

. Ο Δραγούμης ενστερνιζόμενος την ερμηνεία του 

διπλωματικού σχολιαστή του Ρόυτερ θεωρεί ότι «πρόκειται περί προπαρασκευής του 

εδάφους προς επιτυχίαν εις την επικειμένην συνάντησιν των Τριών ωρισμένων 

ωφελημάτων και δη εις βάρος της Ελλάδος»
604

. 

 

 Ο Δραγούμης διαβλέπει ότι πίσω από τη γιουγκοσλαβική προπαγάνδα 

υποβόσκει η απόπειρα ματαίωσης της επιβράβευσης της Ελλάδας, από τους νικητές 

του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, με την παραχώρηση εδαφών στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία, στα οποία, κατά την άποψή του, η Ελλάδα έχει ιστορικά δικαιώματα: 

«Όλος αυτό ο θόρυβος δημιουργείται για να εμποδιστεί η δίκαιη επέκταση της Ελλάδας 

προς βορράν, ίσαμε τα φυσικά σύνορα της πραγματικής Μακεδονίας (δηλαδή χωρίς την 

αρχαία Παιονία)»
605

. Στην αντίληψη του Δραγούμη, οι θιασώτες της αυτονομιστικής 

ιδέας «προσπαθούν να γεννήσουν αμφιβολίες και δυσπιστίες στην ψυχή του ελληνικού 

λαού και των Συμμάχων ακριβώς τη στιγμή, που  αρχίζουν να κρίνονται τα εδαφικά 

ζητήματα με τη διάσκεψη των  Τριών Μεγάλων εις το Πότσδαμ και τη μόνιμη επιτροπή 

των υπουργών επί των Εξωτερικών»
606

.  
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Ωστόσο, ο Δραγούμης διαβεβαιώνει τους επιβουλείς ότι «η καθαυτό 

Μακεδονία θα ολοκληρωθεί για την Ελλάδα και θα μείνει, όπως ήτον πάντοτε,  ε λ λ η- 

ν ι κ ή»
607

 .Αντίθετα, προειδοποιεί τον Τίτο ότι η αυτονομιστική πολιτική του στο 

Μακεδονικό εγκυμονεί κινδύνους και για την ίδια του τη χώρα, καθώς σε περίπτωση 

αποτυχίας « η σερβική επιρροή θα μειωνότανε σημαντικά»
608

.  

 

Πέρα από την εναντίωση στην ελληνική επέκταση στο Βορά, το πνεύμα του 

ηγεμονισμού που αποπνέουν οι προαναφερθείσες δηλώσεις του Τίτου περί 

αυτονομήσεως της ελληνικής Μακεδονίας, γεννά στον Έλληνα πολιτικό την 

ανησυχία ότι στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας, υπό την αιγίδα του στρατάρχη, 

τείνει να σχηματιστεί ένα συμπαγές τόξο σλαβικών, κυρίως, κρατών, στο οποίο 

δυνητικά μπορεί να συμμετάσχει και η Αλβανία. Έτσι εξηγείται από τον Έλληνα 

πολιτικό η φιλική προς  την Αλβανία, πολιτική του Τίτου ο οποίος «επιδιώκει και 

αυτήν, καίτοι μη σλαυϊκήν χώραν, να περιλάβη ολόκληρον εις την ιδίαν ομοσπονδίαν, 

παραχωρών επί πλέον ειδικήν τοπικήν αυτοδιοίκησιν εις τας καθαρώς αλβανικάς 

περιοχάς, τας περιληφθείσας από του παρελθόντος παγκοσμίου πολέμου εις την 

Γιουγκοσλααυΐαν»
609

.  

 

Από την ανάλυση του Δραγούμη δε μένει ασχολίαστο το γεγονός ότι ο Τίτο 

δεν αξιώνει εδαφικά ανταλλάγματα ούτε από τη Βουλγαρία ούτε από την Αλβανία: 

«Αξιοπαρατήρητο είναι τούτο, ότι ο στρατάρχης [Τίτο] όχι μόνον δεν διατυπώνει 

αξιώσεις εις βάρος του άλλου εκ των εχθρών, του κυριωτέρου δι’ ημάς τους 

Βαλκανικούς, της Βουλγαρίας, αλλά και ρητώς δηλώνει ότι η Γιουγκοσλαυΐα δεν θέλει 

καμμίαν εδαφικήν παραχώρησιν εκείθεν, αφού η Βουλγαρία εισέρχεται εις την 

γενικωτέραν Νοτιοσλαυϊκήν Ομοσπονδίαν. Επίσης και απέναντι της Αλβανίας ουδεμίαν 

αξίωσιν προβάλλει»
610

.  

 

Οι γεωστρατηγικές κινήσεις του στρατάρχη προσανατολίζονται, σύμφωνα με 

την εκτίμηση του Δραγούμη, κατ’ αρχάς στο «να απομονωθεί η Ελλάς εις την 

Βαλκανικήν»
611

. Η προπαγανδιστική προβολή της Ελλάδας ως χώρας με 

                                                 
607

Δραγούμης Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 11,  1 Σεπτεμβρίου 1945  
608

 Δραγούμης Φ., «΄Εστιν Ελλάς και η Μακεδονία», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 3, 1 Μαΐου 1945 
609

Δραγούμης Φ., «Ελλάς και Γιουγκοσλαυΐα», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 5-6,  1-15 Ιουνίου 1945  
610

όπ.π. 
611

όπ.π.. 
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ιμπεριαλιστικές βλέψεις, κατά τον Δραγούμη, απονευρώνει την ηθική και 

διπλωματική ισχύ των ελληνικών επιχειρημάτων και ενισχύει το κύρος της 

Γιουγκοσλαβίας: «η Ελλάς τίθεται υπό του στρατάρχου, από σκοπού, εις μειονεκτικήν 

μοίραν, εφ’ όσον εναντίον των εχθρικών τούτων χωρών [της Βουλγαρίας και της 

Αλβανίας] μόνο αξιώσεις προβάλλομεν αντί να προσφέρωμεν, όπως αυτός [ο Τίτο], 

φαινομενικώς, προς αυτάς παραχωρήσεις παντός είδους»
612

.  

 

Αν επιτύχει το ηγεμονικό σχέδιο του Τίτου στη Βαλκανική Χερσόνησο, 

ελλοχεύει για την Ελλάδα ο κίνδυνος, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, συντονισμένης 

εισβολής από τον Βορά και πιθανώς και τη Δύση  από την κυοφορούμενη «μεγάλη 

ομοσπονδία σερβοβουλγαρική, η οποία εντός ολίγων ωρών θα ηδύνατο να παραλύση 

την Ελλάδα δι’ εισβολής: α΄) δια του πεδινού ανοίγματος μεταξύ Μοναστηρίου και 

Φλωρίνης, β΄) δια της κοιλάδος του Αξιού μεταξύ Γευγελής και Δοηράνης, γ΄) δια της 

κοιλάδος του Στρυμόνος, δ΄) δια των αντερεισμάτων της Ροδόπης μεταξύ Ξάνθης και 

Κομοτηνής. Εάν δε, όπως επιδιώκει ο στρατάρχης, θα μετέχη και η Αλβανία της 

ομοσπονδίας, θα ηδύνατο να γίνη συγχρόνως εισβολή και δια της κοιλάδος του Άνω 

Δέβολη προς την Καστορίαν και δια της του Άνω Αώου προς το Μέτσοβον και δια 

Κακαβιάς προς Νότιον Ήπειρον»
613

.  

 

Σε αυτή την περίπτωση η εικαζόμενη από τον Δραγούμη εδαφική απίσχνανση 

με την απώλεια «όλων των βόρειων επαρχιών, της Ηπείρου ολόκληρης περιερχομένης 

εις την Αλβανιαν, των δε της Μακεδονίας και Θράκης εις την συνδυασμένην 

σλοβενοκροατοσερβοβουλγαρικήν ομοσπονδίαν»
614

  συνεπάγεται για τον Δραγούμη 

τον θάνατο και του ελληνικού κράτους μελλοντικά: «Ο διαμελισμός της Ελλάδος και 

ο περιορισμός της νοτίως του Ολύμπου και του Αμβρακικού θα ισοδυνάμει προς 

οριστικόν θάνατόν της»
615

. 

 

 

 

 

 

                                                 
612

Δραγούμης Φ., «Ελλάς και Γιουγκοσλαυΐα», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 5-6, 1-15 Ιουνίου 1945  
613

 όπ.π. 
614

 όπ.π. 
615

 όπ.π. 
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6.2.3. Ο Τίτο και η  ένταξη της Ελληνικής Μακεδονίας στη Νοτιοσλαβική Ομοσπονδία 

το 1945 – 1948 

 

Στο τέλος του 1945 συντελείται μια μεταστροφή στη θεώρηση του Δραγούμη 

των τεκταινόμενων στη Βαλκανική. Μέχρι τώρα αξιολογούσε το Βουλγαρικό κίνδυνο 

ως τον σπουδαιότερο για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, ενώ τις αναφορές 

του Τίτου για τη Μακεδονία τις ερμήνευε υπό το πρίσμα της ανάσχεσης των 

ελληνικών εδαφικών αξιώσεων και όχι τόσο ως υπαρκτό ενδιαφέρον για επέκταση 

της Γιουγκοσλαβίας. Πλέον, όπως αναφαίνεται από την αρθρογραφία του στις 

εφημερίδες, η γιουγκοσλαβική απειλή αποκρυσταλλώνεται στα μάτια του Έλληνα 

πολιτικού και αποκρυπτογραφείται χωρίς περιστροφές:  

 

«Ζητεί [η Γιουγκοσλαβία] μετά την απόσπαση της Δ. Θράκης από την Ελλάδα 

προς όφελος της Βουλγαρίας, την απόσπαση και της Ελληνικής Μακεδονίας, για να 

ενωθεί με τα τμήματα της Βόρειας Μακεδονίας, γιουγκοσλαυϊκό και βουλγαρικό, σ’ ένα 

σώμα, σε μια μονάδα πολιτική, που ν’ αποτελεί μέλος της Νοτιοσλαυϊκής Ομοσπονδίας 

ισότιμο προς τ’ άλλα»
616

, με το επιχείρημα «ότι τάχα οι Μακεδόνες αποτελούν έθνος 

χωριστό, σλαυϊκό»
617

. 

 

Η παραπάνω γιουγκοσλαβική πρόθεση συναρτάται από τον Δραγούμη με 

ευρύτερα γεωστρατηγικά σχέδια του ανατολικού συνασπισμού, στον οποίο 

πρωτοστατεί η Σοβιετική Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Δραγούμης από το 1945 

διατυπώνει τη θεωρία ότι στην περιοχή των Βαλκανίων και  του Εύξεινου Πόντου 

εξυφαίνεται ένα ευρύτερο σχέδιο που αποσκοπεί στην προώθηση των σοβιετικών 

συμφερόντων. Όπως γράφει ο ίδιος σε μεταγενέστερο χρόνο, προβλεπόταν το 1945 

σε περίπτωση επιτυχίας του σοβιετικού σχεδίου «ότι τα Στενά του Βοσπόρου, της 

Προποντίδος και του Ελλησπόντου θα περιέπιπτον εις την άμεσον κατοχήν της 

Σοβιετικής  Ενώσεως»
618

.  

 

                                                 
616

 Δραγούμης Φ., «Διαμαρτυρία για την επίσημη προβολήν εδαφικών αξιώσεων από το Νοτιοσλαύο 

αντιπρόσωπο κ. Πιγιάδε στη Διάσκεψη του Παρισιού», στο Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα: 1945-1948, 

Αθήνα 1949, σ. 31 
617

 όπ.π., σ. 31 
618

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 4 
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Κατά τον Δραγούμη, τα επιμέρους σοβιετικά σχέδια για την τύχη των εδαφών 

της ελληνικής Μακεδονίας περιλάμβαναν κατ’ αρχάς δύο εκδοχές:  

 

«την απωτάτην λύσιν, της καλύψεως ολοκλήρου της Μακεδονίας, επομένως και 

της Θράκης, πραξικοπηματικώς  και δη της Θεσσαλονίκης, ήτις ούτω θα καθίστατο 

οριστική πρωτεύουσα της  ανεξαρτήτου κομμουνιστικής Μακεδονίας, είτε, την μέσην 

μεταβατικήν λύσιν, της αποσπάσεως μόνον των πυκνώτερον κατοικουμένων υπό 

βουλγαροφώνων περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας (Καστορίας, Κορεστίων, 

Πρέσπας, Φλωρίνης, Αμυνταίου, Εδέσσης και Αλμωπίας)»
619

. 

 

Απόληξη του παραπάνω σχεδίου, όπως διατείνεται ο Δραγούμης, είναι η 

δημιουργία ενός νέου, ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους με το όνομα “Μακεδονία”, 

αποτελούμενο από τη Σερβική, την Ελληνική και τη Βουλγαρική Μακεδονία:  

 

«Μετά όμως την κατάρρευσιν των Γερμανοβουλγάρων και την εισβολήν των 

σοβιετικών στρατευμάτων εις Βουλγαρίαν και την προσκλήσει του στρατάρχου Τίτο  

είσοδον των  εις την Γιουγκολαυΐαν ετέθη ως αντικειμενικός σκοπός υπό της 

Σοβιετικής Ενώσεως από κοινού με τον Τίτο η ίδρυσις ανεξαρτήτου Μακεδονικού  

κράτους, περιλαμβάνοντος και την σερβικήν (του Αξιού) και την  βουλγαρικήν (του 

Πυρήνος)  και την ελληνικήν (του Αιγαίου)  Μακεδονίαν»
620

.  

 

Σε αυτούς τους σχεδιασμούς κομμουνιστικής και σλαβικής προέλευσης 

περιλαμβάνεται και ο διαμελισμός της Ελλάδας, της οποίας τα  εδαφικά ιμάτια, 

εκτιμά ο Δραγούμης, θα καρπωθούν και οι παλαιοί ανταγωνιστές, οι Βούλγαροι: «Εις 

αντάλλαγμα δε της παραιτήσεως της Βουλγαρίας από πάσης αξιώσεως επί της 

Μακεδονίας της παρεχωρείτο η Θράκη  η ελληνική ή Δυτική και η τουρκική ή 

Ανατολική»
621

. Η ολοκλήρωση του σχεδίου που περιγράφει Έλληνας διπλωμάτης 

εκτυλίσσεται και εντός των ελληνικών συνόρων με εκτελεστικό όργανο το ΚΚΕ που 

έχει αναλάβει να προσδέσει τη χώρα στο άρμα του κομμουνισμού: «μέσον της 

                                                 
619

  Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 5 
620

 όπ.π., σ.4 
621

 όπ.π., σ.4 
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επικρατήσεως του Κ.Κ.Ε. η Ελλάς ολόκληρος θα περιήρχετο εις την  σοβιετικήν 

επιρροήν»
622

.  

 

 Ο Δραγούμης θεωρεί ότι ο 1945 εκκινεί η εφαρμογή της νέας πολιτικής στο 

Μακεδονικό Ζήτημα με τον ταυτόχρονο παραμερισμό εκ μέρους Σέρβων και 

Βούλγαρων της αντιπαραθετικής μεταξύ τους πολιτικής και τη σύζευξή τους σ’ έναν 

κοινό αγώνα: «Σέρβοι και Βούλγαροι ενωμένοι πια ως Νοτιοσλαύοι απορρίχνουν 

αποφασιστικά και αναμφίβολα την ιδέα της μακεδονικής ανεξαρτησίας, που 

υποστήριξαν ίσαμε τώρα ο καθένας για δικό του λογαριασμό»
623

. 

 

 Το σύνθημα που υιοθετείται αρχικά από τον Τίτο, με βάση τον Δραγούμη, 

είναι η αυτονομία της Ελληνικής Μακεδονίας με προοπτική αυτή ν’ αποτελέσει 

τμήμα της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας: «Απ’ τη γιουγκοσλαυϊκήν πλευράν υπό του 

στρατάρχη Τίτο άρχισε να γίνεται προπαγάνδα αυτονομιστική, χωρίς να καθορίζεται 

σαφώς προς ποια μεριά θα προσκολλιόταν η αυτόνομη Μακεδονία, μολονότι το 

γεγονός πως απαρχής ορίστηκαν τα Σκόπια για πρωτεύουσά της ήτον ενδειχτικό των 

διαθέσεων του στρατάρχη»
624

.   

 

Η νέα καμπή της Μακεδονικής πολιτικής του Τίτου εξαγγέλλεται από τον ίδιο 

σε δημόσια ομιλία του στην πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, τα 

Σκόπια. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του Δραγούμη, κατ’ αρχάς εγκαταλείπεται η 

επιδίωξη  αυτονόμησης της ελληνικής  Μακεδονίας προς όφελος της Βουλγαρίας με 

το επιχείρημα ότι ένα τέτοιο κρατικό μόρφωμα θα ετίθετο εκτός σλαβικού ελέγχου:  

 

«Ξαφνικά, ο στρατάρχης Τίτο στες 11 Οκτωβρίου 1945 στα Σκόπια, σε επίσημο 

λόγο του, παίζοντας με τα λόγια, καταδίκασε αυστηρά την αυτονομιστική και 

χωριστικήν κίνηση ορισμένων βουλγαρικών οργανώσεων κ’ εξήγγειλε πως  

ανεξαρτησία της Μακεδονίας εσήμαινε πως η χώρα αυτή θα ξέπεφτε σε ξένη, μη 

σλαυϊκήν επιρροήν, προερχόμενη απ’ έξω απ’ τη Χερσόνησο του Αίμου.(θα εννοούσε 

ίσως την Αγγλία)»
625

.  

                                                 
622

Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 4  
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. Δραγούμης Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», εφημ. Εμπρός, Αθήναι,  24 Ιανουαρίου 1946 
625

 όπ.π. 
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Ο Δραγούμης φρονεί ότι κομβικής σημασίας ρόλο στο σχεδιασμό της 

Τιτοϊκής ηγεμονικής πολιτικής διαδραματίζει η δημιουργία της Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας με πρωτεύουσα τα Σκόπια: «Αρχικά έχουνε σκηνοθετήσει ένα κράτος 

δήθεν ανεξάρτητο «σλαυομακεδονικό» με πρωτεύουσα τα Σκόπια»
626

, στο οποίο 

προορίζονται αρχικά να υπαχθούν «εκτός από την σερβική Μακεδονία, και η 

βουλγαρική και η ελληνική»
627

 και στη συνέχεια με ενιαία πια κρατική υπόσταση, η 

“Μακεδονία” να ενταχθεί ως «ισότιμο μέλος με τ’ άλλα σλαυικά κράτη»
628

, στην 

κυοφορούμενη Νοτιοσλαβική Ομοσπονδία:  

 

«Αμέσως όμως μετά την καταδίκη της αυτονομήσεως έσπευσε να θέσει την αρχή 

της ενωμένης ομόσπονδης Μακεδονίας μέσα στο πλαίσιο της πλατύτερης 

Νοτιοσλαυϊκής Ομοσπονδίας, όπου δηλαδή θα περιλαμβάνεται και η Βουλγαρία, και 

τόνισε πως η Νέα αυτή Μεγαλύτερη Νοτιοσλαυΐα θα είναι άξια ν’ αγκαλιάσει στους 

κόλπους της και την Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία»
629

.  

 

Τέλος, ο Δραγούμης προδικάζει ότι ο νέος κρατικός οργανισμός στο μέλλον 

θα αποτελέσει υποσύνολο ενός άλλου κομμουνιστικού υπερκράτους: «Η 

Νοτιοσλαυϊκή Ομοσπονδία θα μετέχει του γενικοτέρου κομμουνιστικού υπερκράτους, 

της «Πανσλαυΐας» (ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός αυτός)»
630

.  

 

Η επιτυχία, κατά τον Έλληνα πολιτικό, του ιμπεριαλιστικού σχεδίου θα 

συνιστούσε τον αφανισμό του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας και τη διάλυση 

ολόκληρου του ελληνικού κράτους:  

 

«Αποσπώντας και την ελληνική Μακεδονίαν από την Ελλάδα και προσαρτώντας 

την απ’ ευθείας εις την Ένωση όλων των Σλαύων της Χερσονήσου του Αίμου, 

απλωμένην από το Αδριατικό πέλαγος ίσαμε τον Εύξεινο Πόντο, θα μπορούσαν 

ταχύτατα να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείον εκεί και πάντως να το τραβήξουν 

αμέσως μακριά από την επιρροή των μεγάλων ναυτικών δημοκρατιών και φίλων του 
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 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 
627

 όπ.π 
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 όπ.π. 
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 Δραγούμης Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», Εμπρός, Αθήναι,  24 Ιανουαρίου 1946 
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ως 27 Μαΐου 1948 
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Έθνους μας. Τούτο, διαμελισμένο, υποδουλωμένο απ’ τα βορεινά, περιωρισμένο πια 

νότια απ’ τον Όλυμπο θα σάπιζε και θα διαλυόταν οριστικά»
631

. 

 

6.2.3.1. Η γένεση  διακριτής «Μακεδονικής»  εθνότητας  το 1945  

 

Στη συλλογιστική του Έλληνα πολιτικού, οι Σλάβοι απεργάζονται τη 

δημιουργία ενός νέου έθνους για την εξασφάλιση της κυριαρχίας τους στη Βαλκανική 

Χερσόνησο: «ο σλαυισμός θα εκυριάρχει εις την Χερσόνησον του Αίμου δια τριών, αντί 

των  μέχρι τούδε δύο, σλαυικών  εθνοτήτων»
632

.  

 

Με όχημα το Κ.Κ. Μακεδονίας δρομολογούνται, σύμφωνα με τον Δραγούμη, 

εξελίξεις στο Μακεδονικό Ζήτημα, μια και ο νέος πολιτικός φορέας αναλαμβάνει τη 

διάχυση της γιουγκοσλαβικής εκδοχής για το “μακεδονικό” έθνος και του 

παρελκόμενου δικαιώματος αυτοδιάθεσής του: «Η Γιουγκοσλαυϊκή [προπαγάνδα], η 

του Κ.Κ.Μ., είχε ως βάση το πλάσμα πως οι σλαυόφωνοι της Μακεδονίας ή 

“Σλαυομακεδόνες” αποτελούν τάχα έθνος σλαυϊκό ξεχωριστό από το βουλγαρικό και 

από το σερβικό και γι’ αυτό πρέπει να γίνουν ανεξάρτητοι»
633

.  

 

Την εποχή αυτή κατασκευάζεται, κατά τον Δραγούμη, ένα καινούργιο έθνος: 

«Αφού αυτό [το έθνος] δεν υπάρχει το φτειάνουν[sic]  και αυτό  εκ του μηδενός»
634

. Η 

εθνογένεση του “Μακεδονικού” έθνους, κατά τον Δραγούμη, εντάσσει σ’ αυτό «τους 

βουλγαρόφωνους, βλαχόφωνους και αλβανόφωνους ή ακριβέστερα δίγλωσσους 

Έλληνες τους οποίους προσθέτουν εις τους Βουλγάρους και τους Σέρβους της 

βορειότερης Μακεδονίας και σχηματίζουν πλειονότητα “Μακεδόνων”, αφού 

προστεθούν κοντά τους  κ’ οι πολυάριθμοι Τούρκοι και Αλβανοί της σερβικής και 

βουλγαρικής Μακεδονίας»
635

. Το γιουγκοσλαβικό σχέδιο για γένεση «εθνικών 

μειονοτήτων εις την Ελλάδα και μάλιστα “σλαυομακεδονικής” εθνότητας»
636

, 

σύμφωνα με τον Δραγούμη, υποδαυλίζουν από ελληνικής πλευράς «είτε 

                                                 
631

 Δραγούμης Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», Εμπρός, Αθήναι,  24 Ιανουαρίου 1946 
632

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ.4  
633

 Δραγούμης Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», εφημ. Εμπρός, Αθήναι,  24 Ιανουαρίου 1946 
634

 Δραγούμης Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 11 , 1 Σεπτεμβρίου 1945 
635

 όπ.π. 
636

 Δραγούμης Φ., «Περί  “Συμφιλιώσεως”», εφημ.  Το Βήμα,  30. Οχτωμβρίου 1948 
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απληροφόρητα “αρμόδια” ή αναρμόδια πρόσωπα είτε εξ επαγγέλματος υπερπατριώτες»
 

637
 . 

 

Παράλληλα, η τεχνητή κατασκευή του «μακεδονικού» έθνους συνοδεύεται, 

κατά την άποψη του Δραγούμη, με την αναγόρευση του ομιλούμενου ιδιώματος σε 

“μακεδονική” γλώσσα: «οι Σέρβοι, προσπαθώντας να φτειάξουν[sic] ομοεθνείς των, 

όπου δεν υπήρχαν, δηλαδή στα περισσότερα μέρη της σερβικής Μακεδονίας, 

επιχείρησαν να παραστήσουν το βουλγαρικό μακεδονικόν ιδίωμα ως γλώσσα ξεχωριστή 

σλαυϊκή ενδιάμεση»
638

. Ο Δραγούμης αποδίδει στους Γιουγκοσλάβους και την 

επινόηση του όρου “Σλαβομακεδόνας”, που διακινείται στη διεθνή πολιτική 

κονίστρα, μετά το 1944: «Ο όρος “Σλαυομακεδόνες” έγινε συστηματική προσπάθεια 

από τους Γιουγκοσλαύους ιδίως κομμουνιστές με τη σιωπηρή και αναγκαστικήν ανοχή 

των Βουλγάρων πατριωτών να κυριαρχήσει και διεθνώς μετά την κατάρρευση της 

εθνικιστικής ή ιμπεριαλιστικής Βουλγαρίας εις το 1944»
639

.   

 

Στο οπλοστάσιο των γιουγκοσλαβικών επιχειρημάτων προστίθεται και ένας 

νεολογισμός για την ονομασία της ελληνικής Μακεδονίας: «Προσπάθησαν να 

επικρατήσει διεθνώς, προκειμένου για την ελληνική Μακεδονία, και ο όρος Μακεδονία 

του “Αιγαίου”, ώστε να φαίνεται η ελληνική Μακεδονία, η  κ υ ρ ί ω ς  Μακεδονία, 

χωρίς οντότητα δική της, παρά ως εξάρτημα της σερβικής και της βουλγαρικής»
640

. Η 

παραπάνω ονοματοδοσία της ελληνικής Μακεδονίας γεννά, σύμφωνα με τον 

Δραγούμη το συνειρμό ότι «η Μακεδονία πρέπει ν’ αποσπαστεί απ’ την Ελλάδα για να 

συνδεθεί στον κύριο κορμό της αποτελώντας μ’ αυτόν τη  “φυσιολογικήν” αυτόνομη 

Μακεδονία, όπου θα κυριαρχούν οι Σλαύοι»
641

.  

 

Ιδεολογική μήτρα της γένεσης του «μακεδονικού» έθνους αποτελεί, κατά 

την εκτίμηση του Δραγούμη, ο κομμουνισμός που αποκαθαίρει «κάθε εθνικόν 

αίσθημα»
642

: «Σ’ αυτή την εθνολογικήν αλχημεία χρησίμεψεν ως διαλυτική ύλη ο 

«σοσιαλισμός», κατά τον μακεδονικό αγώνα (1903-1908) και κατόπι από τον πρώτο 

                                                 
637

Δραγούμης Φ., «Περί  “Συμφιλιώσεως”», εφημ.  Το Βήμα,  30. Οχτωμβρίου 1948 
638

 Δραγούμης Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 11   1 Σεπτεμβρίου 1945  
639

 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 

ως 27 Μαΐου 1948 
640

  Δραγούμης Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 11  1 Σεπτεμβρίου 1945 
641

  όπ.π. 
642

  όπ.π. 
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παγκόσμιο πόλεμο ο κομμουνισμός, ο οποίος θεωρητικά αρνείται το φυλετισμό και τον 

εθνισμό»
643

. Μετά τον καθαρμό των κατοίκων της Μακεδονίας από την ελληνική 

τους ταυτότητα, κατά τον Δραγούμη, καθιζάνει η γεωγραφική διάσταση της 

Μακεδονίας: «Αφήνει μόνο τη γεωγραφικήν έννοια της μεγάλης αυτόνομης 

Μακεδονίας με τη σλαυϊκή γλώσσα και το μίσος προς ό,τι ελληνικόν, γιατί το ελληνικόν 

έθνος στέκει το κυριότερο εμπόδιο»
644

. 

 

6.2.3.2. Η προώθηση της «Μακεδονικής» πολιτικής του Τίτο στη διεθνή σκηνή 

 

Ο Τίτο προωθεί την πολιτική του και στη διεθνή πολιτική κονίστρα. Στη 

Συνδιάσκεψη του Παρισιού το 1946 πρόκειται να λυθούν όλα τα ζητήματα που 

μένουν εκκρεμή μετά το τέλος του πολέμου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη αυτή 

διεκδικεί εδάφη, αλλά ταυτόχρονα αμύνεται απέναντι σε αντίστοιχες αξιώσεις των 

γειτόνων της που με έμμεσο ή άμεσο τρόπο εκδηλώνουν τις δικές τους διεκδικήσεις 

έναντί της. Η ελληνική ανησυχία αφορά τη Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση 

φοβάται πως η έντονη προπαγάνδα των Γιουγκοσλάβων στη Συνδιάσκεψη εναντίον 

της Ελλάδας, με συνεχείς αναφορές στη δημιουργία μιας μεγάλης «Μακεδονίας», σε 

συνδυασμό με την ένοπλη δράση των κομμουνιστών στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι 

υποστηρίζονται από αυτούς, καταδεικνύει την πρόθεση του Βελιγραδίου να 

ενσωματώσει στη Γιουγκοσλαβία ελληνικό έδαφος
645

.  

 

Από τη θέση του υφυπουργού των Εξωτερικών ο Φίλιππος Δραγούμης 

εκπροσωπεί τις ελληνικές θέσεις στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι. Σε δηλώσεις του 

στην εφημερίδα «Κήρυκας - Βήμα της Νέας Υόρκης» αναφέρεται στις 

γιουγκοσλαβικές αξιώσεις για τη Μακεδονία, όπως αυτές διατυπώθηκαν με τον πιο 

επίσημο τρόπο στην Πολιτική και Εδαφική Επιτροπή για τη Συνθήκη Ειρήνης με τη 

Βουλγαρία των 21 Συμμάχων Κρατών:  

 

«Ο αντιπρόσωπος της Γιουγκοσλαυΐας επίσημα πρόβαλε την αξίωση για την 

απόσπαση της Ελληνικής Μακεδονίας από την Ελλάδα και την προσάρτησή της εις την 

                                                 
643

  Δραγούμης Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 11  1 Σεπτεμβρίου 1945 
644

  όπ.π. 
645

 Χριστίδης Π., Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946, 

διδακτορική διατριβή, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

2007, ανακτήθηκε στις 25/06/2015 από  http://invenio.lib.auth.gr/record /79252/files/gri-2007-774, 

σ.90  

http://invenio.lib.auth.gr/record/79252/files/gri-2007-774
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Νοτιοσλαυϊκήν Ομοσπονδίαν. Είπε κατά λέξη: “Βασιζόμενοι πάνω στην ίδιαν 

εθνολογικήν αρχή ζητούμε απ’ την Επιτροπή ν’ αποδώσει σοβαρή προσοχή στην αίτηση 

της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας όσον αφορά τη Δυτική Θράκη. Βασιζόμενοι πάνω 

στην ίδια αρχή, καθώς και στην αρχή του δικαιώματος αυτοδιαθέσεως των λαών, 

επιφυλάσσομε στους εαυτούς μας το δικαίωμα  ν α   θ έ σ ο μ ε  τ ο  ζ ή τ η μ α  τ η ς     

Μ α κ ε δ ο ν ί α ς   τ ο υ Α ι γ α ί ου”. Και πρόσθεσε: “Είναι πια καιρός να λυθεί το 

θλιβερό τούτο ζήτημα [το μακεδονικό], κατά τρόπο που να επιτρέπει στους λαούς 

αυτούς να ενωθούν  και να απολαύσουνε, μέσα στην εθνική των ενότητα, της 

ελευθερίας και ανεξαρτησίας, που σήμερα απολαύουνε μόνο στη Δημοκρατία των 

Μακεδονιών μέσα στη Νοτιοσλαυϊκήν Ομοσπονδία” »
646

.  

 

Ωστόσο, τα αποσχιστικά σχέδια, «του σλαυοκουμουνιστικού  

συμμοριτισμού»
647

, το 1948, δύο χρόνια μετά την έναρξη του ελληνικού εμφύλιου 

πολέμου, κατά την προσέγγιση του Φίλιππου Δραγούμη, αποβαίνουν «ματαιούμενα, 

αν και αι συμμορίαι κατέχουν  ακόμη εξ ολοκλήρου τας  δύο σημαντικοτάτας 

παραμεθορίους  περιφερείας  Κορεστίων της Καστορίας και Πρέσπας  της 

Φλωρίνης»
648

.  

 

Παρά την εξουδετέρωση των αποσχιστικών σχεδίων των Σλάβων γειτόνων, 

κατά την εκτίμηση του Δραγούμη «το τρίτον ενδεχόμενον δεν απεσοβήθη ακόμη»
649

. 

Όπως εξηγεί ο Δραγούμης,  

 

«Ο πανσλαβικός συνασπισμός»
650

 αναπροσαρμόζει την πολιτική του και, 

συνεχίζει ο Δραγούμης, «καλλιεργεί εντατικώς,  καθώς  φαίνεται και από την εις την 

διάσκεψιν του Ο.Η.Ε. εις Παρισίους την λύσιν της διεθνούς αναγνωρίσεως εθνικής 

μειονότητος “σλαυομακεδονικής” εις την ελληνικήν Μακεδονίαν δια της εξασφαλίσεως 

                                                 
646

 Δραγούμης Φ., «Διαμαρτυρία για την επίσημη προβολήν εδαφικών αξιώσεων από το Νοτιοσλαύο 

αντιπρόσωπο κ. Πιγιάδε στη Διάσκεψη του Παρισιού», στο Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα: 1945-1948, 

Αθήνα 1949, σ. 31 
647

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ.5 
648

  όπ.π., σ.5 
649

 όπ.π., σ.5 
650

 όπ.π., σ.5 
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διεθνώς μειονοτικών εθνικών, εκκλησιαστικών και σχολικών δικαιωμάτων των 

“σλαυομακεδονικών” πληθυσμών»
651

.  

 

Ο Έλληνας πολιτικός στηριζόμενος στο διαμορφούμενο διεθνώς κλίμα 

αναφορικά με «την προστασία των μικρών, των αδυνάτων και των μειονοτήτων»  

επισημαίνει τον κίνδυνο «να ιδώμεν τους αληθώς φιλελευθέρους και δημοκρατικούς 

λαούς εξαπατωμένους υπό του πανσλαυικού συνασπισμού και την ύπουλον πρότασιν 

τούτου γινομένην δεκτήν. Ήδη προ της διασκέψεως η πρώτη Μικτή Επιτροπή Ερεύνης 

είχεν ασχοληθή με την σλαυικήν ταύτην πρότασιν»
652

. Με βάση τις παραπάνω 

εκτιμήσεις του Δραγούμη, το 1948 φαντάζει πιθανό το ενδεχόμενο να εξαναγκαστεί η 

Ελλάδα να αναγνωρίσει «σλαυική» γλωσσική μειονότης  όρος που είναι ουσιαστικώς 

ταυτόσημος προς τον όρον «σλαυομακεδονική»
653

.  

 

Οι όποιες, πάντως εκτιμήσεις του Δραγούμη υπόκεινται στον κίνδυνο της 

διάψευσης στο ρευστό διεθνές περιβάλλον στα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. 

Έτσι, λοιπόν, παρ’ ότι η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία βρίσκονται το 1948 σε 

αντίπαλους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνασπισμούς, μετά τη ρήξη του Τίτου με 

τον Στάλιν και την αποχώρηση του πρώτου από την Κομινφόρμ, παραμένει ανοιχτό 

το ενδεχόμενο Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία να βρεθούν στο ίδιο μπλοκ δυνάμεων, 

όπως αναφέρει ο Δραγούμης: «η απόσπασις της Γιουγκοσλαυΐας  από το σλαυικόν 

συγκρότημα ήρχισε πραγματοποιούμενη επομένως φαίνεται πιθανωτέρα και 

προσεχεστέρα  η  ενδεχομένη  συμπλησίασις, αν μη προσχώρησις, της χώρας ταύτης 

προς την Δύσιν»
654

.  
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 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ.5 
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 όπ.π., σ. 6 
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6.3. Η Γιουγκοσλαβική πολιτική στο Μακεδονικό Ζήτημα στην περίοδο 1950-1962 

 

6.3.1.Η κατασκευή της “μακεδονικής”  γλώσσας  

 

Ανεξάρτητα, πάντως, από την απρόβλεπτη το 1948 προσχώρηση της 

Γιουγκοσλαβίας στον ένα ή στον άλλο συνασπισμό, οι ελληνογιουγκοσλαβικές 

σχέσεις μεταπολεμικά, κρίνονται με μέτρο την πολιτική της Γιουγκοσλαβίας στο 

επίμαχο ζήτημα της Μακεδονίας.  

 

Σε δημοσίευμα εφημερίδας που βρίσκεται στο αρχείο του Φίλιππου Δραγούμη 

γίνεται σαφές ότι αγκάθι στη διπλωματική εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών, 

αποτελεί για την Ελλάδα «η διαρκής προσπάθεια της δημιουργίας ανυπάρκτου 

“μακεδονικής” εθνότητος, ενέργεια που στρέφεται ΠΡΟΔΗΛΩΣ καθ’ ημών και 

κινείται από την έμμονον ιδέαν της Μακεδονίας του Αιγαίου και της καθόδου  προς το 

Αιγαίον »
655

.  

 

Το γιουγκοσλαβικό εγχείρημα, που θεμελιώνεται στη σφυρηλάτηση 

“μακεδονικής” εθνικής συνείδησης, γλώσσας και λογοτεχνίας για τους κατοίκους 

τόσο της Γιουγκοσλαβικής όσο και της ελληνικής και της Μακεδονίας του Πιρίν, 

διαψεύδει, κατά την κρίση του Δραγούμη, τις «επίσημες διαβεβαιώσεις των 

κομμουνιστών ότι εμείς [οι Έλληνες] δεν απειλούμαστε από τα βορινά κατά κανένα 

τρόπο και ότι εμείς “εκ προθέσεως” διαδίδομε για κάποιαν απειλήν εκείθε 

επινοήματα»
656

.  

 

Ο Δραγούμης, αντιθέτως, διαγιγνώσκει και στη μεταπολεμική 

γιουγκοσλαβική πολιτική επεκτατικές διαθέσεις έναντι της Ελλάδας. Οι εκτιμήσεις 

του βασίζονται κατ’ αρχάς στις εσκεμμένες παρεμβάσεις στο γλωσσικό όργανο της 

ΛΔΜ, το οποίο ταυτόχρονα ομιλείται και στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, 

με απώτερο σκοπό τη «δημιουργία τεχνητά τρίτης γλώσσας»
657

. Ο Δραγούμης 

επισημαίνει ότι με τις αλλοιώσεις που επιχειρούν «οι Νοτιοσλαύοι (Σέρβοι) στη 

                                                 
655

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ.8 , δυσανάγνωστος αριθμός εγγράφου, «Τα περί 

Μακεδονικής Εθνότητος», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
656
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657

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ.8 , έγγραφο 274, επιστολή στον Στάμο 1956 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 1 
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βουλγαρική γλώσσα της γεωγραφικά πλατύτερης Μακεδονίας προσπαθούν να τη 

μετατρέψουν σε εντελώς ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή  γ λ ώ σ σ α  σλαυική, σιμότερη προς τη 

σερβική. Η διαστρέβλωση του γλωσσικού συνοδεύεται και από τη μετονομασία του, 

καθώς «την ονομάζουν μ α κ ε  δ ο ν ι κ ή»
658

.  

 

Όπως διαβάζουμε σε δημοσίευμα εφημερίδας στο αρχείο του Δραγούμη, η 

κάθαρση της γλώσσας από τα βουλγαρικά στοιχεία και ο προοδευτικός 

«εκσερβισμός»
659

 ξεκίνησε το 1945: «Από τερματισμού του πολέμου το Ινστιτούτον 

Μακεδονικής Γλώσσης των Σκοπίων ήρχισε να “κατασκευάζει” τη νέαν  γλώσσαν»
660

.  

 

Ο Δραγούμης σε επιστολή του, τον Αύγουστο του 1956, σχολιάζοντας 

δημοσίευμα των πληροφορεί τον παραλήπτη της επιστολής ότι στην εφημερίδα 

“Νοτιοσλαυικά Νέα” θίγεται το «θέμα της τεχνητής δημιουργίας νέας γλώσσας και 

νέας εθνότητας, της δήθεν “Μακεδονικής”»
661

.  

 

Επισημαίνει σχετικά ο Δραγούμης:  

 

«Ομάδα γλωσσολόγων από πολλά χρόνια εργάζεται για τη σύνταξη λεξικού της  

μ α κ ε δ ο ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς. Ομάδες σπουδαστών υπό την καθοδήγηση ειδημόνων 

συλλέγουν το υλικό σ’ όλες τες περιφέρειες της Δημοκρατίας. Όλες οι συλλογές λαϊκών 

τραγουδιών, όλες οι διαλεκτολογικές διατριβές έχουν ήδη αποδελτιωθή, καθώς και 

ολόκληρη η αρχαία (!) λογοτεχνία(!) της Χώρας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν 

ήδη να αποδελτιώσουν 50.000 λέξες, που τες μεταχειρίζεται ο λαός και που κατά 

μεγάλος μέρος έχουν ήδη εισαχθή στη νέα λογοτεχνική γλώσσα»
662

.  

 

Όπως τονίζει ο Δραγούμης, το λεξικό πρόκειται να τιτλοφορηθεί “Λεξικό της 

λογοτεχνικής μακεδονικής γλώσσας” και «γίνεται προσπάθεια ν’ αντικατασταθούν οι 
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662

 όπ.π., σ. 1 
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ελληνισμοί και οι τουρκισμοί με εκφράσεις καθαρά μακεδονικές»
663

. Το τρίτομο 

“μακεδονικό” λεξικό με πάνω από 80.000 λέξεις εκδίδεται τελικά την περίοδο 1961-

66 
664

  με τη φιλοδοξία των συντακτών του «ν’ αποτελέσει πολιτιστικό μνημείο και να 

σημειώσει εποχή στην ιστορία του μακεδονικού λαού»
665

.  

 

Οι συντονισμένες γιουγκοσλαβικές ενέργειες με άξονα τη “μακεδονική” 

γλώσσα οδηγούν τη σκέψη του Δραγούμη στην εικασία ότι ο γιουγκοσλαβικός 

ηγεμονισμός στη μεταπολεμική εποχή επιδιώκει «την α υ τ ο  ν ό μ η σ η ολόκληρης 

της Μακεδονίας, σερβικής, βουλγαρικής και Ελληνικής, υπό   σ ε ρ β ι κ ό  κ ο μ  μ  ο υ- 

ν ι σ τ ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς»
666

.  Ο κομμουνισμός, με βάση τον συλλογισμό του 

Δραγούμη, συνεισφέρει στο αποσχιστικό σχέδιο την εξασφάλιση πληθυσμιακής 

υπεροχή του “μακεδονικού” έναντι του ελληνικού στοιχείου «με την πρόσθεση στην 

ασήμαντη βουλγαρόφωνη μειονότητα της ελληνικής Μακεδονίας και όλων των 

ελληνόφωνων κομμουνιστών, προσφύγων παλαιοελλαδιτών  και εντόπιων κατοίκων 

της ελληνικής Μακεδονίας»
667

.  

 

6.3.2. Ο Δραγούμης ως κοινωνός της προώθησης διεθνώς της Γιουγκοσλαβικής 

αλυτρωτικής πολιτικής  

 

Συνομιλητής του Δραγούμη δια αλληλογραφίας είναι ο  Τόζης,  ο οποίος 

κατοικεί στις Η.Π.Α. και γνωστοποιεί στον Φίλιππο Δραγούμη την προπαγανδιστική 

δράση στις Η.Π.Α. και τον Καναδά: «οι “φίλοι” μας οι Βούλγαροι δεν 

παρουσιάζονται ως “Βούλγαροι”, αλλά  μάλλον ως “Μακεδόνες” σχίζουν τα ιμάτιά 

τους, κλαίγουν και οδύρονται για το κακομεταχείρισμα, που υφίστανται δήθεν οι 

“ομοεθνείς” των στην Ελληνική Μακεδονία»
668

. Ο στόχος του αγώνα και των 

Σλαβομακεδόνων της Διασποράς, όπως ο Τόζης πληροφορεί τον Δραγούμη, 
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 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ.8 , έγγραφο 274, σ. 1, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
667

 όπ.π, σ. 2 
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 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ.8 , έγγραφο 213α, «Η σλαβοβουλγαρική 

προπαγάνδα στην Αμερική και το καθήκον της Παμμακεδονικής Ενώσεως», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη , 

σ. 2 
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εδράζεται στην ίδρυση ανεξάρτητου “Μακεδονικού” κράτους: « “Δεν επιμένουμε να 

πάρουμε την περιοχή της Μακεδονίας από την Ελλάδα και να την δώσουμε σε καμμιά 

γειτονική Χώρα. Η καλλίτερη [sic] λύση του Μακεδονικού προβλήματος είναι να 

ιδρυθή ένα ανεξάρτητο Μακεδονικό Κράτος από τα τρία μέρη, που είναι μοιρασμένα 

μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας”»
669

.  

 

Στην ίδια επιστολή αναφύονται τα σημεία τριβής Ελλήνων και 

«Βουλγάρων»
670

, όπως τους αποκαλεί ο Τόζης, για την προώθηση τους θέσεων τους 

στην κοινή γνώμη της Αμερικής.  

 

Το αντικείμενο της διαμάχης αφορά πρωτίστως στη φυλετική καταγωγή των 

κατοίκων της  Ελληνικής Μακεδονίας. Η ελληνική πλευρά αρνείται «την ύπαρξη 

Σλαβοφώνων και Ρουμανοφώνων λαών στη Μακεδονία»
671

 και τονίζει πως «από της 

εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο πληθυσμός της Μακεδονίας ανήκει εξ ολοκλήρου 

στην Ελληνική Φυλή»
672

. Οι «Βούλγαροι»
673

, όπως τους αποκαλεί ο Τόζης, από την 

άλλη, χωρίς να αμφισβητούν ακόμα την ελληνική καταγωγή του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου αντιτείνουν το επιχείρημα ότι «ο Αλέξανδρος μετέστη στη αιωνιότητα 

εδώ και 23  περίπου αιώνες. Κατά τη διάρκεια της εποχής αυτής πλείστες όσες επήλθαν 

μεταβολές σ’ όλο τον κόσμο. Η εθνική φυσιογνωμία της Μακεδονίας άλλαξαν 

ωσαύτως»
674

. Ο Τόζης μπροστά σε αυτό τον ελιγμό των Βούλγαρων καταθέτει την 

άποψη ότι καθίσταται άσκοπη η ελληνική επιχειρηματολογία για την προάσπιση της 

ελληνικής καταγωγής των αρχαίων Μακεδόνων: «Εν όψει όλων τούτων, αχρηστεύεται 

παντάπασιν κάθε σύγγραμμα, που ασχολείται αποκλειστικά με την αρχαία εποχή»
675

.  

 

Κατά τη γνώμη του Τόζη στην επιστολή του προς τον Δραγούμη, οι Έλληνες 

πρέπει να προσανατολιστούν στο «ν’ αποδείξουν με αριθμούς και γεγονότα 

                                                 
669
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674
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675
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αδιάψευστα»
676

 την ελληνικότητα της Μακεδονίας: «Πραγματικός αγώνας των 

Μακεδόνων της Αμερικής και γενικά όλων των Ελλήνων της Μακεδονίας είναι, πως 

παρ’ όλη την τρομοκρατία που εξαπολύθη από της ελεύσεως των Σλαβοβουλγάρων στη 

Βαλκανική Χερσόνησο ο Ελληνικός Χαρακτήρας της Μακεδονίας ουδέποτε διεσπάσθη 

ολοκληρωτικά»
677

.  

 

 Σημείο τριβής αποτελεί και η πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδονίας. ΄Όπως 

ο Τόζης πληροφορεί τον Δραγούμη, στη δεκαετία του 1950, οι Βούλγαροι κάνουν 

λόγο για «ατυχείς λαούς της Μακεδονίας» και όχι για τον «ατυχή Βουλγαρικό Λαό της 

Μακεδονίας»
678

, εννοώντας τους Βλάχους που κατοικούν στην ελληνική Μακεδονία: 

«Το πράττουν, βέβαια, από σκοπού για να θολώσουν τα νερά και να δημιουργήσουν την 

εντύπωση πως αυτοί αγωνίζονται δήθεν για λογαριασμό όλων των κατοίκων της 

Μακεδονίας. Πήραν, βλέπετε, υπό την προστασία τους και το Κουτσοβλαχικό 

στοιχείο»
679

. Ξιφουλκούν μάλιστα κατά του επίσημου ελληνικού κράτους για την 

καταπάτηση των εκπαιδευτικών, γλωσσικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων: «“Η γλώσσα, τα σχολεία και η θρησκεία των Βουλγάρων και των 

Αρωμούνων στη Μακεδονία ήταν σεβαστά από τους Τούρκους. Πολλοί από τους 

παλαιούς κατοίκους της Μακεδονίας κλαίγουν και, με το δίκηο[sic] τους, λέγουν, πως η 

Τουρκική κυριαρχία στη Μακεδονία ήταν πολύ καλλίτερη [sic] από την τωρινή 

Ελληνική διοίκηση”»
680

. 

 

Αξιοσημείωτη, τέλος,  είναι η διπλωματική επιδίωξη των Βουλγάρων για 

σύνδεση του αγώνα των Κυπρίων για αυτοδιάθεση με τις δικές τους θέσεις για τη 

Μακεδονία: «ένας αμερικανός βουλευτής ο Έντ  FRANK T. BOW από το CANTON, 

OHIO καταχώρησε στο CONGRESSIONAL RECORD  (πρακτικά της Συνελεύσεως) 

ένα υπόμνημα της λεγομένης Μακεδονικής Πολιτικής Οργανώσεως με τον τίτλο 

“Κύπρος και Μακεδονία”»
681

. Στο υπόμνημα αυτό οι Βούλγαροι διεκδικούν για τους 
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οι λαούς της Μακεδονίας ισότιμη μεταχείριση στο ζήτημα της δικής τους εθνικής 

αποκατάστασης: « “Αν πρόκειται να γίνη επίκληση του Καταστατικού Χάρτου των 

Ηνωμένων Εθνών προς μεταβίβαση μιας περιοχής (δηλαδή της Κύπρου) από τη μια 

κυριαρχία στην άλλη, γιατί δε μπορεί να γίνη επίκληση του ίδιου Καταστατικού Χάρτου 

προς απάλειψη της δυσώδους αδικίας, που επιβάλλεται στους ατυχείς λαούς της 

Μακεδονίας;”»
682

. 

 

Από την παραπάνω επιστολή προκύπτει ότι η εξάντληση του 

Γιουγκοσλαβικού ενδιαφέροντος για την τύχη των αλύτρωτων, κατά το 

χαρακτηρισμό τους, Σλαβομακεδόνων της ελληνικής Μακεδονίας δε συμπίπτει με το 

τέλος του ελληνικού εμφύλιου πολέμου. Απεναντίας διευρύνεται ο χώρος άσκησης 

της αλυτρωτικής τους πολιτικής σε υπερατλαντικές χώρες όπου στη μεταπολεμική 

εποχή βρέθηκε ευάριθμο ποσοστό Σλαβόφωνων μεταναστών, οι οποίοι δυνητικά 

μπορούσαν να προσελκυσθούν στη «μακεδονική» πολιτική.  
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7.  Ο  αντικομμουνισμός του Δραγούμη 

 

7.1.  Ο ρόλος του κομμουνιστικού κινήματος στο Μακεδονικό Ζήτημα   

    

7.1.1. Οι ρίζες της πολιτικής της «ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας» 

 

Όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, μετά τη ματαίωση της συνθήκης του Αγίου 

Στεφάνου οι Ρώσοι συλλαμβάνουν «την ιδέα της αυτονομήσεως της Μακεδονίας, 

βόρειας και νότιας μαζί, υπό τύπον όμοιο προς τον της αυτόνομης Ανατολικής 

Ρωμυλίας»
683

, ελπίζοντας ότι μια μελλοντική αυτόνομη Μακεδονία θα μπορούσε 

ενδεχομένως να περιέλθει στη γεωγραφική επικράτεια ενός εκ των δύο σλαβικών 

κρατών της Βαλκανικής Χερσονήσου: « [οι Ρώσοι] ποτέ δεν έπαυσαν να σπρώχνουν 

προς την πραγματοποίηση της Μεγάλης Βουλγαρίας. Σύγκαιρα άφηναν τους Σέρβους να 

ομιλούν για ιδιαίτερο σλαυϊκό μακεδονικό έθνος, μη βουλγαρικό, αλλά εθνολογικά τάχα 

συγγενέστερο προς τους Σέρβους, ώστε ο πανσλαυϊσμός να έχη ασφαλισμένο δίπορτο 

στη Μακεδονία»
684

. Το σύνθημα αυτονόμησης της Μακεδονίας έρχεται στην 

επιφάνεια εκ νέου από τους Βούλγαρους στη «μακεδονική ψευτεπανάσταση του 

1903»
685

 και αξιοποιείται για να αποκοιμίσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως ισχυρίζεται ο Δραγούμης: «μερικά κομιτάτα για να 

εξαπατήσουν, ν’ ακινητήσουν ή να προσελκύσουν και τους ελληνικούς και άλλους μη 

σλαυϊκούς πληθυσμούς»
686

. Παράλληλα, βρίσκει αποδοχή στη Δυτική Ευρώπη «και 

από μη Σλαύους, ιδίως σοσιαλιστάς, και μάλιστα στην Αγγλίαν»
687

. 

 

Οι δημογραφικές αλλαγές και η χάραξη των συνόρων, που συντελούνται στα 

Βαλκάνια μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 

θεωρούνται από τον Δραγούμη προοίμιο εξελίξεων στο ζήτημα της αυτονομίας της 

Μακεδονίας.  

 

 Την εποχή αυτή, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, μεταξύ των Σλαβων των 

Βαλκανίων καταγράφεται μια νέα προοπτική «εις το πανσλαυϊστικό σχέδιο της 

αυτονομήσεως της Μακεδονίας», που βρίσκει υποστηρικτές σε «Κροάτες και 

Σλοβένους [….] και ιδίως εις τους αγροτικούς απ’ αυτούς οι οποίοι ζητούν για την 
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πατρίδα των αυτονομία, καθώς και συγκρότηση παννοτιοσλαυϊκής ομοσπονδίας, εις 

την οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η Βουλγαρία και η αυτόνομη σερβική 

Μακεδονία»
688

. 

 

Στη Βουλγαρία, λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών με την Ελλάδα, 

συγκεντρώνονται, όπως καταθέτει ο Δραγούμης, «όλα τα εντόπια στελέχη των 

βουλγαρικών κομιτάτων από την ελληνική Μακεδονία και μεγάλος αριθμός 

βουλγαρομακεδόνων και από τη σερβική Μακεδονία φεύγοντας τες πιέσεις των 

σερβικών αρχών»
689

. Όπως εκτιμά ο Δραγούμης, το ανθρώπινο αυτό δυναμικό 

προσφύγων από την, ελληνική και σερβική,  Μακεδονία και ιδιαίτερα η επιθυμία τους 

για επιστροφή στη γενέθλια γη αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από 

τη μια της «αγροτικής κυβερνήσεως του Σταμπολίνσκη»
690

 και από την άλλη «των 

βουλγαρομακεδόνων εθνικιστών των κομιτάτων» στη δεκαετία του 1920: «Οι 

Μακεδόνες αυτοί πρόσφυγες, αφού μαζεύθηκαν εκεί, ευρέθηκαν διαθέσιμο και πρόθυμο 

υλικό προς χρησιμοποίηση από τα εθνικιστικά κομιτάτα για την ανατροπή της 

αγροτικής κυβερνήσεως του Σταμπολίνσκη»
691

. 

 

Ο Σταμπολίνσκη, για να αποσπάσει την υποστήριξη των 

βουλγαρομακεδόνων, τούς υπόσχεται, βάσει της μαρτυρίας του Δραγούμη, «την 

επαναφορά των εις τες εστίες των μόλις θα συμπηχνόταν η παννοτιοσλαυϊκή 

ομοσπονδία, που θα περιλάμβανε αυτόνομη τη Μακεδονία, βόρεια και νότια»
692

 και 

βρίσκει «σύμμαχους έτοιμους»
693

 τους κομμουνιστές οι  οποίοι με τη σειρά τους 

ευελπιστούν ότι η πολιτική αυτή αναταραχή στη Βουλγαρία ενδεχομένως «θα 

προκαλέση νέο βαλκανικό πόλεμο»
694

. Προσπαθούν, λοιπόν, οι Βούλγαροι 

κομμουνιστές με σύνθημα «την ιδέα της αυτονομήσεως της Μακεδονίας»
695

, πάντα 
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 Δραγούμης Φ., «Αυτονομιστικά. Γ΄. Ιστορικό της αυτονομιστικής ιδέας, σχετικά με τη 
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κατά την ερμηνεία του Δραγούμη, να στρέψουν τα πράγματα «προς επιτυχία του 

σκοπού των, να επεκτείνουν το σοβιετικό καθεστώς εις τη Βαλκανική»
696

. 

 

7.1.2. Η διακήρυξη της  Κομιτέρν (1924)  

 

 Ο Δραγούμης με δημόσια παρέμβαση επιχειρεί να σταθμίσει το μέγεθος των 

κινδύνων που συνεπάγεται για την Ελληνική Μακεδονία η κομμουνιστική διακήρυξη 

για «αυτόνομη Μακεδονία»
697

.  

 

Για τον Έλληνα πολιτικό στην ορολογία του κομμουνισμού η αυτονόμηση 

χώρας «σημαίνει αυτοδιάθεση του λαού που το κατοικεί ή μειονότητος ή μειονοτήτων 

του όλου πληθυσμού της χώρας εκείνης»
698

. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αρχή που «δεν 

μπορεί ν’ αποτελέση ποτέ σκοπό του κομμουνισμού, αλλ’ απλώς συνέπεια της 

εγκαθιδρύσεώς του»
699

 και για να εφαρμοστεί «στη Βαλκανική, και σ’ όσα μέρη οι 

πληθυσμοί είναι εθνολογικά ανακατωμένοι»
700

 πρέπει, κατά τον Δραγούμη, να 

συντρέχουν ως προαπαιτούμενες συνθήκες, αρχικά «η επικράτηση του κομμουνισμού 

εις όλα τα κράτη της βαλκανικής χερσοννήσου(sic)»
701

 και στη συνέχεια η 

εκπεφρασμένη απαίτηση «για την αυτονόμηση με δημοψήφισμα από ολόκληρο το λαό 

της Μακεδονίας, ελληνικής, σερβικής και βουλγαρικής»
702

. 

 

 Ο Δραγούμης, από την πλευρά του, κρίνοντας από την εμπειρία στις χώρες 

που έχει επικρατήσει ο κομμουνισμός βρίσκει «θεωρητικές»
703

 τις διακηρύξεις περί 

αυτοδιάθεσης και ισχυρίζεται ότι στα Βαλκάνια «και εάν υποθέση κανείς ότι επικρατεί 

ο Ορθόδοξος κομμουνισμός, πράγμα κατά τη γνώμη μου αδύνατο, πάλι η αυτονόμηση 

της Μακεδονίας δεν θα είναι αναγκαία από τα πράγματα»
704

. 
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Ο Έλληνας πολιτικός, όταν εξετάζει και το υποθετικό ενδεχόμενο 

επικράτησης του κομμουνισμού στα Βαλκάνια, τεκμαίρεται ότι οι κομμουνιστές 

ηγέτες «δεν θα επιδιώξουν να αποσπάσουν την ελληνική Μακεδονία από το λοιπό 

σώμα του αιγαϊκού Ελληνισμού, για να την προσαρτήσουν εις τ’ άλλο τμήμα, το της 

λεγάμενης σερβικής και βουλγαρικής Μακεδονίας, που και εθνολογικά διαφέρει και 

κλιματολογικά»
705

, τόσο για λόγους γεωπολιτικούς, μια και θα αποτελούσε η 

αυτόνομη Μακεδονία «”μήλον τής έριδος” αναμεταξύ στα εθνικά βαλκανικά 

κράτη»
706

, όσο και για λόγους ιδεολογικής συνέπειας προς «την κομμουνιστική 

ιδεολογία που στρέφεται ενάντια στον εθνικισμό, ενάντια στες εθνικές κατακτήσεις»
707

 . 

Από την άλλη πλευρά, η απόσπαση της Ελληνικής Μακεδονίας και η ένταξή της στην 

επιδιωκόμενη «ομοσπονδία των βαλκανικών σοβιετικών κρατών»
708

, όπως πιστεύει ο 

Δραγούμης, δεν προσπορίζει οφέλη στους κομμουνιστές δεδομένου ότι «και το 

κοινωνικό καθεστώς της Μακεδονίας θα είναι το ίδιο προς το των λοιπών βαλκανικών 

χωρών και δεν θα ζητήσουν βέβαια την απόσπαση αυτήν οι Έλληνες κάτοικοί της»
709

.  

 

Ο Δραγούμης, μετά τη εξέταση των δεδομένων υπό την προοπτική της 

κομμουνιστικής επικράτησης στα Βαλκάνια, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «και 

κάτω από το κομμουνιστικό καθεστώς μόνο κατακτητικοί σκοποί πάνω στην καθαυτό 

Μακεδονία, την ελληνική, δικαιολογούν την απόσπασή της από το ελληνικό το 

σώμα»
710

, ενώ, η γενική θεωρητική αρχή του κομμουνισμού «ότι η αληθινή 

αυτονόμηση της Μακεδονίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθή αν δεν προηγηθή η 

σοβιετοποίηση όλων των κρατών της Βαλκανικής»
711

 υποτάσσεται, σύμφωνα με τον 

Δραγούμη, «στις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του κομμουνισμού»
712

. 
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7.1.2.1. Η στάση του Κ.Κ.Ε. στη διακήρυξη «της ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας» 

στο Μεσοπόλεμο  

 

Το Κ.Κ.Ε. το 1924 τοποθετείται υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητης 

Μακεδονίας. Η αποδοχή αυτής της γραμμής είναι το αποτέλεσμα των πιέσεων που 

είχαν ασκηθεί από την πλευρά της Κομιντέρν ήδη από το 1921, αλλά και εγκαινιάζει 

μια σειρά διώξεων πολιτικού χαρακτήρα
713

. 

 

Ο Έλληνας πολιτικός εμφορούμενος, όπως ισχυρίζεται από «αίσθημα του 

δικαίου, την ανάγκη της ελευθερίας της σκέψης και τη βαθύτερη πολιτική αντίληψη των 

πραγμάτων»
714

, αντιτάσσεται στο να ασκηθεί δίωξη «για έσχατη προδοσίαν εις βάρος 

ολόκληρου κόμματος, αποτελούμενου από δέκα βουλευτάς, για διακήρυξη πολιτικής 

ιδέας, της αυτονομήσεως της Μακεδονίας και Θράκης [….] χωρίς σχετικήν πρόκληση, 

από μέρος των κομμουνιστών βουλευτών»
715

. Όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, πολλοί 

κομμουνιστές βουλευτές «είχαν έλθει απ’ την αρχή σ’ αντίθεση, ως προς το θέμα 

τούτο, προς τες ορθόδοξες διεθνικές οργανώσεις του κομμουνισμού»
716

 και αργότερα, 

το 1927, το ζήτημα της αυτονόμησης της Μακεδονίας έχει τεθεί στο περιθώριο του 

κομμουνιστικού προγράμματος: «οι κομμουνισταί βουλευταί, ακόμα από την 

προεκλογικήν εποχή, σιωπηρά είχαν αποκόψει από το πρόγραμμά των την ιδέα της 

αυτονομήσεως της Θράκης και Μακεδονίας» λόγω «τ’ αδύνατου ή τ’ ασύμφορου της 

εφαρμογής της»
717

, όπως πιστεύει ο Δραγούμης. Το 1927, μάλιστα, σύμφωνα πάντα 

με τον Δραγούμη, «η ιδέα έχει υποχωρήσει και μεταξύ ακόμα σε κείνους που 

διευθύνουν την κομμουνιστικήν κίνηση στην Ελλάδα»
718

.  

 

Σε ένα τέτοιο συγκείμενο το ελληνικό κράτος με την ασκούμενη δίωξη δίνει 

την εντύπωση στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς ότι «πραγματικά η αυτονομιστική 

ιδέα υπάρχει πάντοτε και ευρίσκει πρόσφορο έδαφος εις τες εργατικές μάζες»
719

. Ο 

Δραγούμης τεκμηριώνοντας την αντίθεσή του στην άσκηση δίωξης, πιστεύει ότι το 
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 Καλύβας Σ., Μαραντζίδης Ν., Εμφύλια Πάθη 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμφύλιο, Αθήνα, 

Μεταίχμιο, 2015, σ. 91 
714

 Δραγούμης Φ., «Αυτονομιστικά. Α' Η άρση τής ασυλίας των κομμουνιστών βουλευτών», εφημ. 

Βραδυνή 21 Δεκεμβρίου 1927 
715

 όπ.π. 
716

 όπ.π. 
717

 όπ.π 
718

 όπ.π 
719

 όπ.π 



 

 - 143 - 

ελληνικό κράτος από τη στιγμή που στοχοποιεί το Κ.Κ.Ε. ως πολιτικό φορέα που 

προωθεί «την ιδέα της αυτονομήσεως τής Μακεδονίας και Θράκης»,
720

 διαπράττει 

«αστοχώτατο πολιτικό λάθος»
721

, επειδή, από μια τέτοια απόφαση, ελλοχεύουν οι 

κίνδυνοι «να υπερασπισθούν [την αυτονομιστική ιδέα] από αλληλεγγύη και φιλοτιμίαν 

ακόμα και κείνοι απ’ αυτούς που δεν την πιστεύουν»
722

 και, παράλληλα, με αφορμή 

την ιδέα της αυτονομίας της Μακεδονίας, να πυροδοτηθεί ένα κύμα συμπάθειας προς 

τις ιδέες του ΚΚΕ γενικότερα: «υπάρχει κίνδυνος να επεκταθή η συμπάθεια και προς 

τες ιδέες»
723

. Αντίθετα, η ανάγνωση της κατάστασης από τον Δραγούμη κατατείνει 

στη διαπίστωση ότι η αυτονομιστική ιδέα, «αν αφηνόταν απείρακτη, θα επουλωνόταν 

εντελώς»
724

. 

 

Υπό την αίρεση, επομένως, ότι «η επαναστατική οργάνωση του κομμουνισμού 

δρα ενάντια στον κοινωνικό και κρατικόν οργανισμό μας»
725

, ο Δραγούμης προτείνει 

την νομοθετική αναχαίτιση του  κομμουνισμού με την «ψήφιση ολόκληρου 

συστήματος ειδικής νομοθεσίας, με την οποία θα εγκαινιάζονταν μέτρα οικονομικής, 

κοινωνικής, διοικητικής και κάθε άλλης φύσης»
726

 σε συνάρτηση με τη λήψη 

«δραστικών κατασταλτικών μέτρων ενάντια στες έμπρακτες απόπειρες βίαιης 

ανατροπής του κοινωνικού των οργανισμού»
727

. 

 

7.1.3. Ο σφετερισμός, της πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα από το Κ.Κ.Ε.: Η 

θεωρία των τριών γύρων 

 

Ο Δραγούμης θεωρεί ότι η Ελλάδα από «από την εποχή της διασκέψεως 

Τεχεράνης» βρίσκεται στο επίκεντρο «επιμελώς μεταμφιεσμένης σλαυοκομμουνιστικής 

επιβουλής»
728

, η οποία, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, εκδηλώνεται με την πολιτική 

στόχευση του Κ.Κ.Ε., να καταλάβει ένοπλα την εξουσία: «έξαλλα στοιχεία που 
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αποτελούνε μειονότητα μικρήν, αλλά οπλισμένη και οργανωμένη πολεμικά είναι 

αποφασισμένη να καταλάβει  την εξουσία με τη βία»
729

  

 

Η πρώτη απόπειρα χρονολογείται τον Απρίλιο του 1944 και ακολουθούν 

άλλες δύο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1946,  όπως εκ των υστέρων διατείνεται ο 

Δραγούμης:  

 

«Ο “πρώτος” ήταν τα κινήματα στη Μέση Ανατολή και ο δεύτερος τα 

Δεκεμβριανά (1944) Το σύνθημα τέλος για τον τρίτο γύρο δόθηκε από το γενικό 

γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος τες παραμονές των εκλογών της 31- 

Μαρτίου 1946, φούντωσε όμως το κακό με το δημοψήφισμα της 1. Σεπτεμβρίου και το 

τέλος τής διασκέψεως του Παρισιού»
730

.  

 

1
ος

 Γύρος 

 

 Όταν αρχίζει να γίνεται φανερό ότι οι Γερμανοί προτίθενται να αποχωρήσουν 

από την Ελλάδα, κατά τον Δραγούμη, υλοποιείται συμφωνία Γερμανών και Ελλήνων 

κομμουνιστών, που αφορά στην ασφαλή αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων 

από την Ελλάδα: «εμεσολάβησε συνεννόηση των Γερμανών με την κομμουνιστικήν 

ηγεσία στην Ελλάδα ώστε αποχωρώντας εκείνοι να μην ενοχληθούν από το Ε.Α.Μ, και 

τον Έ.Λ.Α.Σ.»
731

. Οι Έλληνες κομμουνιστές με τη συμφωνία αυτή, πάντα σύμφωνα με 

τον Δραγούμη πετυχαίνουν «να γίνουν άκοπα κύριοι της χώρας και της εξουσίας»
732

, 

αλλά κυρίως ανοίγουν τον δρόμο «για ν΄ απελευθερωθεί η Χερσόνησος από τον 

Κόκκινο Στρατό, προλαβαίνοντας έτσι τους Αγγλοαμερικανούς»
733

.  

 

Ο διφυής αυτός στόχος «μονοκρατορίας ορισμένων οργανώσεων, άταχτων 

σωμάτων και κόμματος»
734

 αρχίζει, κατά τον Δραγούμη να σαρκώνεται με «τα 
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κινήματα στη Μέση Ανατολή που προκλήθηκαν από τους κομμουνιστές»
735

, που 

απέβλεπαν στην ακύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Άγγλων και των 

Αμερικανών στη Βαλκανική Χερσόνησο και στη διάσπαση των δεσμών ενότητας που 

είχαν σφυρηλατηθεί μεταξύ Αγγλίας και ελληνικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή: 

«με τη διάλυση των ελληνικών νομιμοφρόνων δυνάμεων θα ματαιονόταν [sic] η 

αγγλοαμερικανική απόβαση στη Χερσόνησο του Αίμου και ίσως με την καταστολή των 

από τους Άγγλους  να χυνότανε μεταξύ μας αίμα και να μας έφερναν ευκολότερα στη  

σοβιετικήν αγκαλιά»
736

.  

 

Όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, το κίνημα μέρους των ελληνικών 

στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή ευοδώνεται κατά το ήμισυ:  

 

«Το δεύτερο μέρος δεν το κατόρθωσαν ευτυχώς δεν εχύθηκε από Έλληνες αίμα 

αγγλικό στην Αίγυπτο και το κίνημα καταστάλθηκε από τες ελληνικές δυνάμεις, όσες 

είχαν απομείνει νομιμόφρονες· το πρώτο όμως το πέτυχαν. Ματαιώθηκε η 

αγγλοαμερικανική εκστρατεία από την Ιταλία στη Χερσόνησο του Αίμου και πρόλαβαν 

οι Ρώσσοι [sic]  να κατεβούν εις αυτήν»
737

.  

 

Η ευφυής πολιτική παρέμβαση των Άγγλων, «ο δούρειος ίππος»
738

, όπως 

χαρακτηρίζεται από τον Δραγούμη, καρπός των οποίων υπήρξε, όπως επισημαίνει ο 

Δραγούμης, «η Κυβέρνηση Ενώσεως και Απελευθερώσεως, όπου εμπήκαν μέσα κ’ οι 

Αριστεροί όλοι, καθώς και το Σύμφωνο της Καζέρτας»
739

, κατά την εκτίμηση του 

Έλληνα διπλωμάτη τότε «έσωσαν την Ελλάδα»
740

.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την εκτίμηση του Δραγούμη, η 

Ελλάδα θα είχε εισέλθει στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, όπως συνέβη 

στη Γιουγκοσλαβία: «οι του Ε. Α. Μ. — Ε. Λ. Α. Σ. εάν είχαν κυριαρχήσει εις την 

Ελλάδα, θάστελναν πρόσκληση στους Ρώσσους, όπως ο Τίτος τους προσκάλεσε να 
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 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της ελληνικής χερσονήσου», εφημ. Φως  Θεσσαλονίκης 16 

ως και 27 Μαΐου 1948 
736

 ό.π.π. 
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 όπ.π. 
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 όπ.π. 
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 όπ. π. 
740

 όπ. π. 
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περάσουν απ΄ τη Γιουγοσλαυΐα»
741

. Η εξουσία στην Ελλάδα, τέλος, θα είχε 

καταληφθεί από τους κομμουνιστές: «θα ήταν η Ελλάδα εις το έλεος των 

σλαυοκομμουνιστών»
742

 .  

 

2
Ος

 Γύρος 

Ο Δραγούμης διατείνεται ότι οι Έλληνες κομμουνιστές καταβάλλουν δεύτερη 

προσπάθεια για την κατάληψη της εξουσίας, που οριοθετείται χρονικά από τον 

Έλληνα πολιτικό, από το Δεκέμβρη του 1944 μέχρι και τον Απρίλιο του 1945:  

 

 «Το κίνημα το έκαμαν την 3. Δεκεμβρίου, όταν κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν 

να γελάσουν πια ούτε τους Άγγλους ούτε τα μη αριστερά μέλη της κυβερνήσεως και στη 

Δυτική Μακεδονία βάσταξε και πέρα από την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας 

ίσαμε το Μάρτη του 1945, όταν έφθασαν πρώτες οι αγγλικές δυνάμεις ίσαμε τα σύνορα 

και κατόπιν οι ιδικές μας κατά τα τέλη Απριλίου»
743

. Ο Δραγούμης αποδίδει την 

αποτυχημένη και πάλι απόπειρα των κομμουνιστών στην ετοιμότητα που έδειξαν οι 

Άγγλοι: «και τότε πάλι, χωρίς τη βρεττανική βοήθειαν, η Ελλάδα θα είχε πέσει στα 

χέρια του σλαυοκομμουνισμού»
744

.  

 

3
Ος

 Γύρος 

  Ο Δραγούμης, μετά την επανεκτίμηση, όπως πιστεύει, εκ μέρους του Κ.Κ.Ε. 

των εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν «μετά τα 

Δεκεμβριανά και τη συμφωνία της Βάρκιζας»
745

, τοποθετεί χρονικά τον τρίτο γύρο 

στις εκλογές του Μαρτίου του 1946:  

 

«Και αμέσως άρχισε η προετοιμασία του “τρίτου γύρου”, αφού πρώτα 

μελετήθηκε καλά η νέα κατάσταση, που δημιουργήθηκε εσωτερικώς μετά τη Βάρκιζα 

και εξωτερικώς μετά το τέλος του πολέμου στη Γερμανία και στη Γιαπωνία [sic]. Το 

σύνθημα τέλος για τον τρίτο γύρο δόθηκε από το γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού 
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ως και 27 Μαΐου 1948 
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 όπ.π. 
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 όπ. π. 
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 Δραγούμης Φ., «Πρόλογος»,  στο Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Δημοσιεύματα της 
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Κόμματος τες παραμονές των εκλογών της 31- Μαρτίου 1946, φούντωσε όμως το κακό 

με το δημοψήφισμα της 1. Σεπτεμβρίου και το τέλος τής διασκέψεως του Παρισιού»
746

 . 

 

Στις εκλογές αυτές, όπως καταγγέλλει ο Δραγούμης, το Κ. Κ. Ε. δίνει εντολή 

για αποχή και ασκεί τρομοκρατία στους βουλγαρόφωνους κατοίκους της 

Μακεδονίας: «οι κομμουνιστές τούς τρομοκρατούσαν μέσον των πρακτόρων των και 

των συμμοριών, που είχαν εμφανισθή από το φθινόπωρο του 1945 στες παραμεθόριες 

περιφέρειες»
747

. 

 

7.1.3.1. Τα σχέδια των του διεθνούς κομμουνισμού στην Ελληνική  Μακεδονία, κατά 

τον 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Όπως εκ των υστέρων εκτιμά ο Δραγούμης, η εξωτερική απειλή για την 

Ελληνική Μακεδονία μεταπλάσσεται το φθινόπωρο του 1944, όταν μετά την 

αποχώρηση των Γερμανών και την ήττα των συμμάχων τους στη Βαλκανική 

Χερσόνησο, εξυφαίνεται εκ νέου συνομωσία, μετά από τη συμφωνία Σοβιετικής 

Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας, που προβλέπει την υφαρπαγή του ελληνικού τμήματος 

της Μακεδονίας και στη συνέχεια την ένταξή του, μαζί με τα άλλα δύο τμήματα της 

Μακεδονίας στην κυοφορούμενη νοτιοσλαβική ομοσπονδία κρατών:  

 

«Μετά την κατάρρευσιν των Γερμανοβουλγάρων και την εισβολήν των 

σοβιετικών στρατευμάτων εις Βουλγαρίαν και την προσκλήση [sic] του στρατάρχου Τίτο  

είσοδον των  εις την Γιουγκολαυΐαν ετέθη ως αντικειμενικός σκοπός υπό της 

Σοβιετικής Ενώσεως από κοινού με τον Τίτο η ίδρυσις  ανεξαρτήτου Μακεδονικού  

κράτους, περιλαμβάνοντος και την σερβικήν (του Αξιού) και την  βουλγαρικήν (του 

Πυρήνος) και την ελληνικήν (του Αιγαίου) Μακεδονίαν. Το κράτος τούτο φαινομενικώς 

θα ήτο ισότιμον μέλος προς τα λοιπά μέλη (Κροατίαν, Μαυροβούνιον, Σερβίαν, 

Βουλγαρίαν κ.λ.π.) της Μεγάλης Νοτιοσλαυϊκής  Ομοσπονδίας»
748

.  
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Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα πάντα με τον Δραγούμη, συμπληρώνεται με την 

«παραίτησιν της Βουλγαρίας από πάσης αξιώσεως επί της Μακεδονίας και την 

παραχώρησιν εις αυτήν  της Θράκης  της  ελληνικής  ή Δυτικής και της τουρκικής ή 

Ανατολικής»
749

 και την ταυτόχρονη κομμουνιστική κυριαρχία του Κ.Κ.Ε. στην 

Ελλάδα: «η Ελλάς μέσον της επικρατήσεως και  εις αυτήν του Κ.Κ.Ε. ολόκληρος θα 

περιήρχετο εις την  σοβιετικήν επιρροήν»
750

. Ειδικά για την Ελλάδα, οι εξελίξεις 

αυτές, σύμφωνα πάντα με τον Δραγούμη, προοιωνίζονται την εδαφική της 

συρρίκνωση: «δια της διαμελίσεως της  Ελλάδος  αποσπωμένων απ΄ αυτής της 

Μακεδονίας και της Θράκης, θα περιωρίζετο η Ελλάς νοτίως του Ολύμπου»
751

.  

 

Απόληξη της συνεργασίας των, φυλετικά σλαβικών και πολιτικά 

κομμουνιστικών κρατών, είναι το 1944, σύμφωνα με τον Δραγούμη, η εξάπλωση της 

σοβιετικής κυριαρχίας σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και τα Στενά: 

«Τοιουτοτρόπως ο σλαυισμός θα εκυριάρχει εις την Χερσόνησον του Αίμου δια τριών, 

αντί των  μέχρι τούδε δύο, σλαυικών  εθνοτήτων. Εννοείται ότι τα Στενά του Βοσπόρου, 

της Προποντίδος και του Ελλησπόντου θα περιέπιπτον εις την άμεσον κατοχήν της 

Σοβιετικής  Ενώσεως»
752

.  

 

Ο παραπάνω στόχος κομμουνιστικής έμπνευσης αρχίζει, κατά τον Δραγούμη, 

να τίθεται προς εφαρμογή στην Ελληνική Μακεδονία το 1945 με τη σύμπηξη «του 

Ν.Ο.Φ., το οποίον δεν είχε χαρακτήρα βουλγαρικόν, αλλά “σλαυομακεδονικόν” και 

κομμουνιστικόν»
753

. Η οργάνωση αυτή, συνεχίζει ο Δραγούμης, κατοικοεδρεύει «στα 

Σκόπια, την προσωρινήν πρωτεύουσαν της Μακεδονίας και όχι  πλέον στην Σόφιαν»
754

 

και εργάζεται, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, για να εμφυσήσει τη σλαβομακεδονική 

ταυτότητα και την κομμουνιστική συνείδηση στους βουλγαρόφωνους κατοίκους της 

ελληνικής Μακεδονίας και ιδίως σε όσους από αυτούς συνεργάστηκαν με τους 

Γερμανούς και του Βούλγαρους την περίοδο της Κατοχής ή στελέχωσαν 

κομμουνιστογενείς αντιστασιακές οργανώσεις:  
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«Οι εκ των βουλγαροφώνων πληθυσμών της Ελληνικής Μακεδονίας 

βουλγαρόφρονες και οι επί κατοχής συνεργασθέντες με τους εθνικιστάς  Βουλγάρους 

(Οχρανίτας), όσοι είχον ακολουθήσει τα αποχωρούντα  εξ Ελλάδος γερμανοβουλγαρικά 

στρατεύματα ή και όσοι είχον προσχωρήσει εις το κουμμουνίζον Ε.Α.Μ. και το 

αντίστοιχον σλαυικόν Σ.Ν.Ο.Φ. ενεφανίσθησαν το 1945, όχι πλέον ως Βούλγαροι, αλλ΄ 

ως  κομμουνισταί  “Σλαυομακεδόνες”»
755

.  

 

Ο Δραγούμης μάλιστα ισχυρίζεται ότι οι εμπνευστές του  σχεδίου έχουν 

επεξεργαστεί τρεις εκδοχές και όλες συγκλίνουν στην υφαρπαγή της Ελληνικής 

Μακεδονίας: 

 

 «Τούτο απέβλεπεν εις τρεις  διακεκριμένας λύσεις, είτε, εις την απωτάτην 

λύσιν, της καταλήψεως ολοκλήρου της Μακεδονίας, επομένως και της Θράκης, 

πραξικοπηματικώς  και δη της Θεσσαλονίκης, ήτις ούτω θα καθίστατο οριστική 

πρωτεύουσα της  ανεξαρτήτου κομμουνιστικής Μακεδονίας,  είτε, εις την μέσην 

μεταβατικήν  λύσιν, της αποσπάσεως μόνον  των πυκνώτερον κατοικουμένων υπό 

βουλγαροφώνων περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας (Καστορίας, Κορεστίων, 

Πρέσπας, Φλωρίνης, Αμυνταίου, Εδέσσης και Αλμωπίας) είτε τουλάχιστον,  την 

τελευταίαν λύσιν, της αναγνωρίσεως παρά του Ο.Η.Ε. εθνικής μειονότητος  

“σλαυομακεδονικής” εις την ελληνικήν Μακεδονίαν δια της εξασφαλίσεως διεθνώς 

μειονοτικών εθνικών, εκκλησιαστικών και σχολικών δικαιωμάτων των 

“σλαυομακεδονικών”  πληθυσμών»
756

.  

 

7.1.3.2. Η συνεργασία του Κ.Κ.Ε. με το Κ.Κ.Μ. 

 

Ο Δραγούμης εμπλέκει και το Κ.Κ.Ε. στις παραπάνω διεθνιστικές 

συνομωσίες, αναλύοντας τα πράγματα υπό το πρίσμα «της αλληλεπίδρασης 

εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων»
757

, όπως λέει.  

 

Η στοχοποίηση της Ελλάδας από «τους  εξωτερικούς εχθρούς του 

έθνους»
758

,συνδυάζεται από τον Δραγούμη με την ένοπλη δράση, στο εσωτερικό της 

                                                 
755

Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 4 
756

 όπ.π., σ.5 
757

 Δραγούμης Φ., «Ελληνικόν αίμα», εφημ. Καθημερινή 3 Μαρτίου 1946 



 

 - 150 - 

Ελλάδας, «μιας μικρής, αλλά οργανωμένης μειονοψηφίας»
759

, «εναντίον της 

ακεραιότητος του ελληνικού εδάφους και εναντίον της πραγματοποιήσεως των εθνικών 

διεκδικήσεων»
760

. Το Κ.Κ.Ε., δηλαδή, έχει αναλάβει για λογαριασμό των εξωτερικών 

εχθρών, κατά την εκτίμηση του Δραγούμη, την αποστολή να ακυρώσει την 

πραγματοποίηση των εθνικών στόχων της χώρας υποχρεώνοντάς την να κατατρίβεται 

με «τον περιορισμό της εις το θέμα της αποκρούσεως του κινδύνου διαμελισμού 

μας»
761

.  

 

Η βοήθεια που παράσχει το ΚΚΕ στα βόρεια κομμουνιστικά κράτη είναι 

πολυσχιδής, όπως πιστεύει ο Δραγούμης.  

 

Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τον Δραγούμη η προπαγανδιστική δράση του ΚΚΕ 

εκθέτει την Ελλάδα ως ιμπεριαλιστική χώρα με επεκτατικές βλέψεις σε εδάφη 

όμορων κρατών: «με την συκοφαντικήν και προδοτικήν δημοσίευσιν του “Ριζοσπά-

στου”, καθ΄  ήν ετοιμάζεται πραξικοπηματική εκ μέρους των «μοναρχοφαστών» κατ’ 

ανοχήν της κυβερνήσεως κατάληψίς της [της Βόρειας Ηπείρου]»
762

. Η διαστρεβλωτική 

αυτή παρουσίαση της Ελλάδας, αντίκειται, κατά τον Δραγούμη, στη  συσπείρωση 

που απαιτεί η αναμορφωτική προσπάθεια του έθνους μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου: «Οι κύριοι ούτοι, αντί να βοηθήσουν το έθνος των να επιτύχη 

την εδαφικήν του ολοκλήρωσιν, ώστε να εξασφαλισθή μετά τον πόλεμον η ύπαρξις, η 

ελευθερία και η ευημερία του ελληνικού λαού, συμπράττουν αναφανδόν με τους 

χειροτέρους εχθρούς του, με τους Βουλγάρους»
763

.  

 

Παράλληλα, η εικόνα της ιμπεριαλιστικής Ελλάδας, εφοδιάζει με 

επιχειρήματα τους γείτονές μας, όπως εκτιμά ο Δραγούμης, με αποτέλεσμα είτε «νa 

παραπονιούνται πως τάχα πιέζονται και καταδιώχνονται οι παραγνωρισμένοι 

ομοεθνείς των εις τη Βόρειαν Ελλάδα»
764

, είτε  «να συγκαλύψουν τους διωγμούς των 
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Ελλήνων εις τα γειτονικά κράτη, κ΄ έτσι να εμποδίσει τουλάχιστο την εδαφικήν 

επέχταση [sic] της Ελλάδας»
765

.  

 

Στη χαρακτηρισμένη από τον ίδιο «μειονοψηφία»
766

, ο Δραγούμης προσάπτει, 

επίσης,  την κατηγορία ότι έχει παράσχει προστασία «στους πρώην πράκτορες των 

Βουλγάρων, στους απάνθρωπους κομιτατζήδες και στους συνεργάτες των καταχτητών 

πρώτα και κατόπι των σλαυοκομμουνιστών να φύγουνε στες γειτονικές χώρες 

ανενόχλητοι με τα λάφυρα των και συμπαρασύροντας χιλιάδες όμηρους»
767

.  

 

Ο Δραγούμης, επιπροσθέτως, το 1945 θεωρεί ότι στη Μακεδονία αρχίζει να 

σχηματοποιείται μια συνεργασία «συμμοριτών του K.K.Μ. και του Κ.Κ.Ε.»
768

  που 

εκδηλώνεται με τη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των συγγενικών ιδεολογικά 

κομμάτων, «εντολές δίνονται εις όσους απ΄ τους εντόπιους είναι γραμμένοι στο Κ.Κ.Ε. 

να μεταγραφούνε στο Κ.Κ.Μ»
769

, με προγραμματική σύγκλιση θέσεων στο 

Μακεδονικό, «οι δυο αυτές παραφυάδες κηρύχνουν ότι η μόνη λύση του ζητήματος 

είναι η συνταύτιση με το Κ.Κ.Μ., αλλά ότι το Κ.Κ,Ε πρέπει να συγκαλύπτει το Κ.Κ.Μ. 

τουλάχιστον ως στες εκλογές»
770

, ακόμα και με την αναζήτηση κοινού εκφραστικού 

τόπου «στην επιβολή του νέου συνθήματος για την Ενωμένη ομόσπονδη 

Μακεδονία»
771

.  

 

Στην αντίληψη του Έλληνα πολιτικού υποπίπτουν περιστατικά που, κατά την 

ερμηνεία του, σηματοδοτούν μια νέα περίοδο στις σχέσεις του Κ.Κ.Ε. με τους μέχρι 

πρόσφατα εχθρούς του στη Μακεδονία:  

 

«Η αμοιβαία επιφύλαξη και δυσπιστία των Ελληνόφωνων κομμουνιστών και 

Βουλγάρων Εθνικοφρόνων πρακτόρων τελευταία έχει λείψει. Κάθε μέρα οι σχέσες [sic] 

μεταξύ των γίνονται εγκαρδιότερες. Οι παλιότερες διακρίσεις συμπεριφοράς του Κ.Κ.Ε. 

                                                 
765

 Δραγούμης Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», εφημ. Εμπρός, Αθήνα 24 Ιανουαρίου  1946 
766

 Δραγούμης Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», εφημ. Φως  Θεσσαλονίκης 16 

ως και 27 Μαΐου 1948 
767

 όπ. π. 
768

 Δραγούμης Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», εφημ. Εμπρός, Αθήνα 24 Ιανουαρίου  1946 
769

 όπ. π. 
770

 όπ. π. 
771

 όπ. π  



 

 - 152 - 

προς τους Οχρανίτες (Βουλγάρους Εθνικιστές) απ’ τη μια μεριά, και τους Σνοφίτες 

(Βουλγάρους κομμουνιστές απ' την άλλη έχουνε σβηστή»
772

.   

 

Πλέον, όπως καταθέτει ο Δραγούμης, «το Κ.Κ.Ε. προστατεύει τους  παλιούς 

πράκτορες των Βουλγάρων αδιακρίτως συμπαθειών ή διαγωγής κατά το παρελθόν»
773

 

και προπαγανδίζει την ιδέα «ότι η Βουλγαρία ευρίσκεται μακριά  και ηττημένη, ενώ  ο 

Τίτος κοντά και νικητής»
774

, προβάλλοντας το Κ.Κ.Ε. τo επίπλαστο, κατά τη γνώμη 

του Δραγούμη, επιχείρημα ότι αγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων της 

“μακεδονικής” εθνότητας: «Η προπαγάνδα του Κ.Κ.Ε. στα φανερά καμωνόταν πως 

δεν αποβλέπει στην αυτονόμηση, παρά μόνο στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων της 

κατ’ αυτούς «σλαυομακεδονικής μειονότητας», ανύπαρχτης κατά μας»
775

.  

 

7.1.3.3. Το Κ.Κ.Ε. και η εσωτερική αναδιοργάνωση  της Ελλάδας 

 

Εκτός από τη σύμπραξη με τους εξωτερικούς εχθρούς, ο Δραγούμης 

κατηγορεί το Κ.Κ.Ε. ότι υπονομεύει στο εσωτερικό της χώρας «την οικονομικήν 

ανόρθωση της χώρας και κάθε δοκιμή προς ανασυγκρότηση του κρατικού 

μηχανισμού»
776

. Τη στιγμή που η Ελλάδα, στηριγμένη στους «φυσικούς της φίλους και 

υποστηριχτές»
777

,  αγωνίζεται «για την ανοικοδόμηση και την ανόρθωση της 

οικονομίας της, τελείως μηδενισμένης από τον κατακτητή»
778

, ο Δραγούμης εμφανίζει 

το Κ.Κ.Ε. να απεργάζεται σχέδια κοινωνικής ανατροπής με την εγκαθίδρυση ενός 

κοινωνικού συστήματος «ανήθικου, αντεθνικού και απάνθρωπου υλιστικού, που 

ισοδυναμεί προς καταστροφή του ανθρωπισμού»
779

 και αλλαγής προσανατολισμού 

στην εξωτερική πολιτική της χώρας με αριβιστική πολιτική: «για ν’ αποσπάσει το 
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έθνος μας από τους φυσικούς του φίλους και υποστηριχτές δε διστάζει να προκαλέσει 

την εξαθλίωση του λαού, για να επιτύχει κατόπι το ηθικό του γονάτισμα»
780

.  

 

7.1.3.4.  Το Κ.Κ.Ε. και ο Εμφύλιος Πόλεμος 

 

Όπως  επισημαίνει ο Δραγούμης  στην Ελλάδα διεξάγεται μια έκνομη 

πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα σε «Έλληνες εκτός νόμου, τους ολοκληρωτικούς 

συμμορίτες» και στους « νομοταγείς  ακριτικούς πληθυσμούς»
781

.  

 

Το επιχειρησιακό σχέδιο των «συμμοριτών»
782

 που, κατά τον Δραγούμη, 

χρονολογείται «από την εποχή της ιταλογερμανοβουλγαρικής κατοχής»
783

 στοχεύει στη 

στρατιωτική κατάληψη «της ραχοκοκκαλιάς [sic] της χερσονήσου μας, […] στην 

οροσειρά του Γράμμου και Πίνδου, αλλά και στες περιφέρειες από τες  δυο  πλευρές 

της, δηλαδή τής Ηπείρου, Βόρειας και Νότιας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσ-

σαλίας»
784

 και το 1948, πάντα κατά τον Έλληνα πολιτικό, έχει επιτευχθεί: «Και τώρα 

[τον Οκτώβριο του1948], παρ’ όλες τες επιχειρήσεις του στρατού μας, ακόμη κατ’ 

ουσίαν την κατέχουν από την περιοχή των Πρεσπών ίσαμε σχεδόν το Μέτσοβο»
785

.  

 

Ο Δραγούμης, επίσης, μαρτυρεί ότι με ορμητήριο «το γιουγσσλαυΐκόν 

έδαφος»
786

, «οι συμμορίτες»
787

 δεχόμενοι «την καταφανή, πασίγνωστη και αποδειγμένη 

ενίσχυσή από τους βορεινούς γείτονές μας»
788

 εξαπολύουν επιθέσεις στο ελληνικό 

έδαφος «με διπλήν κατεύθυνση και προς τη Φλώρινα και προς την Έδεσσα»
789

.  

 

Απέναντι σε αυτή την απειλή αντιπαρατίθενται, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, 

«οι νομιμόφρονες χωρικοί που αποτελούν την μεγάλην μάζαν των μαχομένων Ελλήνων 

κατά του σλαυοκομμουνιστικού κινδύνου, είτε στρατευόμενοι, είτε αμυνόμενοι των 
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εστιών του, είτε θυσιαζόμενοι»
790

, πληρώνοντας, όμως, βαρύ τίμημα, σύμφωνα με τις 

διαπιστώσεις και τις καταγραφές του Δραγούμη: «Η συρροή των αγροτών εις αστικά 

και τα μεγαλύτερα αγροτικά κέντρα έφθασεν εις το απροχώρητον. Η δυστυχία και 

ταλαιπωρία του παραγωγικωτέρου στοιχείου του λαού ανωτέρα πάσης περιγραφής. Αι 

ζημίαι της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ανυπολόγισται»
791

.   

 

Όπως καταθέτει ο Δραγούμης, στον πόλεμο αυτό οι ελληνικοί πληθυσμοί 

«από τες περιφέρειες τής Πρέσπας, των Κορεστίων, του Γράμμου και του Πίνδου»
792

 

υφίστανται, επιπροσθέτως, από τους, κατά τον χαρακτηρισμό του Έλληνα πολιτικού, 

«ολοκληρωτικούς συμμορίτες» τη «σατανικότερη μέθοδο γενοκτονίας, το παιδομάζωμα 

μικρών, αθώων παιδιών, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν  αργότερα, αφού τα 

διαφθείρουν, τα διαστρέφουν, τα κάμουνε θεριά κακουργίας και μηχανές άψυχες 

εναντίον της πατρίδας και  της θρησκείας των»
793

.  

 

7.2.  Προϋποθέσεις «ανάσχεσης του κομμουνιστικού κινδύνου»  

 

7.2.1. Το έργο του Δραγούμη ως  Υπουργού των Στρατιωτικών 

 

Ο Δραγούμης διατελεί από τις 3 Νοεμβρίου 1946 μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 

1947 Υπουργός Στρατιωτικών. Κατά το τρίμηνο της παρουσίας του εργάζεται, όπως 

ο ίδιος διατείνεται κάνοντας τον απολογισμό του έργου του, με γνώμονα την 

«αναμόρφωσιν, αναδιοργάνωσιν και αναδημιουργίαν της σπονδυλικής στήλης του 

στρατού»
794

. 

 

Ο Δραγούμης, όπως ισχυρίζεται, αρχικά προχωρεί στην αναδιοργάνωση της 

δομής του στρατεύματος: 
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 «1. Εγένετο η μετάταξις των αναγκαιούντων στελεχών δια την συγκρότησιν και 

λειτουργίαν των νέων Όπλων και Σωμάτων βάσει της πείρας του τελευταίου πολέμου 

ήτοι: 

1)  Όπλου Τεθωρακισμένων 

2) Όπλου Διαβιβάσεων 

3) Σώματος Υλικού Πολέμου 

4)  Σώματος Εφοδιασμού και Μεταφορών 

5) Σώματος   Τεχνικών Υπηρεσιών 

6) Σώματος Οικονομικών Υπηρεσιών»
795

  

 

Σύμφωνα  πάντα με τον απολογισμό των πεπραγμένων του, λαμβάνει μέτρα 

για την στελέχωση του στρατεύματος με έμψυχο δυναμικό και για την ηθική και 

οικονομική τόνωση των Αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων: 

 

2) «Ερυθμίσθη το από της Απελευθερώσεως εν καθυστερήσει παραμείναν 

ζήτημα των προαγωγών των Αξ-κών, αποτέλεσμα του, οποίου ήτο να προαχθούν 2500 

περίπου Αξ- κοί. 

3) Εψηφίσθη νόμος, δι’ ου τακτοποιείται η προαγωγή 1300 μονίμων 

Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, οίτινες έμενα στάσιμοι από του 1940 

4) Επραγματοποιήθη η μονιμοποίησις 500 εφέδρων Αξ-κών πολεμιστών 

1940-44 και απεφασίσθη να μονιμοποιηθούν 300 εισέτι. 

5) Ελήφθησαν μέτρα δια την απονομήν υλικών και ηθικών αμοιβών εις 

τους δρώντας στρατιωτικούς κατά των συμμοριών. 

6) Ελήφθησαν μέτρα ούτως ώστε ν’ αντικατασταθούν οι επί μακρόν 

χρονικόν διάστημα παραμένοντες εν Αθήναις Αξ-κοί υπό άλλων υπηρετούντων από 

πολλών μηνών εις τη Βόρειον Ελλάδα. Ανεκλήθησαν εις την ενεργόν  υπηρεσίαν 70 Αξ-

κοί του πίνακος 8. 

7) Κατεβλήθη επίμονος προσπάθεια δια την βελτίωσιν της συντάξεως των 

στρατιωτικών άνω τελεία η μελέτη του σχετικού σχεδίου νόμου εκκρεμεί εις το 
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Υπουργείον Οικονομικών. Υπεβλήθη νομοσχέδιο επανιδρύσεως του ταμείου 

αλληλοβοηθείας»
796

. 

 

Ο Δραγούμης, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, καταστρώνει 

επιτελικά σχέδια και λαμβάνει επιχειρησιακά μέτρα  προς την κατεύθυνση της 

«συντριβής των συμμοριών»
797

. 

 

8) Ελήφθησαν μέτρα δια την αντιμετώπισιν του συμμοριακού αγώνος και 

ωργανώθησαν ειδικά σώματα ίνα δράσουν βάσει νέου σχεδίου, τα αποτελέσματα του 

οποίου ταχέως θα εκδηλωθούν. 

9) Απεφασίσθη και ήρξατο πραγματοποιούμενος ο μόνιμος συντονισμός 

της δράσεως όλων των ενόπλων δυνάμεων. 

10) Καθωρίσθη ως άμεσος αντικειμενικός σκοπός δράσεως των ενόπλων 

δυνάμεων η κατασυντριβή των συμμοριών».
798

 

 

Επίσης, αφιερώνει, όπως γράφει, μεγάλο μέρος της θητείας του στο θέατρο 

των επιχειρήσεων: 

 

11) «Διήλθον το εν τέταρτον του χρονικού διαστήματος της Υπουργίας μου 

ήτοι 22 ημέρας εν μέσω των αγωνιζομένων τμημάτων της Θεσσαλίας και της Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας».
799

 

 

Αλλά το σημαντικότερο επίτευγμά του, όπως τουλάχιστον αξιολογείται από 

τον ίδιο, έγκειται στον αποχρωματισμό του στρατεύματος από την κομματική 

νοοτροπία: 

 

12) «Τέλος το και σπουδαιότερον όλων κατωχυρώθη ο στρατός εναντίον 

πάσης αναμίξεως της πολιτικής εις αυτόν»
800

.   
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Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική ηγεσία του στρατεύματος, όπως 

επισημαίνει σε άρθρο του στις εφημερίδες το Σεπτέμβριο του 1948, συνεχίζει να 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις στρατιωτικές εξελίξεις στη Μακεδονία. 

«Επιστρέφοντας από μηνιαίαν περιοδείαν»
801

, ο Δραγούμης διαπιστώνει ότι ο 

ελληνικός στρατός «μετά τες νίκες του εις την οροσειρά του Γράμμου-που 

περιλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρη στον νομόν της Καστοριάς»
802

 έχει ρίξει το βάρος 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων έναντι του «συμμοριτισμού»
803

 στην «εκκαθάριση 

πρώτα της περιφερείας των Κορεστίων [sic] και ευθύς κατόπι της των Πρεσπών του 

νομού Φλωρίνης»
804

. Από την επιτυχή εξέλιξη των μέχρι τώρα επιχειρήσεων ο 

Δραγούμης συνάγει το συμπέρασμα ότι «Η συνέχεια της μάχης […] θα επιφέρει τώρα, 

την τέλεια διάλυση του στηριζόμενου στην γειτονικήν αρωγή συμμοριτισμού, και την 

απελευθέρωση μετά ενάμισυ έτους κατοχής, των σημαντικώτατων στρατηγικά, 

οικονομικά και εθνικά περιοχών των Κορεστίων και των Πρεσπών»
805

.  

 

7.2.2. Μέτρα αντιμετώπισης του κομμουνιστικού κινδύνου 

 

Για την εξουδετέρωση του κινδύνου που εκπηγάζει από την παρουσία του 

Δημοκρατικού Στρατού σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ο Δραγούμης με την 

ιδιότητα του βουλευτή προτείνει μια συστοιχία μέτρων που απαιτούν την 

ενεργοποίηση των κρατικών θεσμών και του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας. 

Θεμελιακή πολιτική βάση στη σκέψη του Δραγούμη, «στον αγώνα κατά του  

ολοκληρωτικού συμμοριτισμού»
806

 αποτελεί «Η ακραιφνής δημοκρατική υφή του 

πολιτεύματος μας, η φιλελεύθερη παράδοση και η νομιμοφροσύνη του λαού κατά του 

οποιουδήποτε ολοκληρωτισμού»
807

, ενώ για την επικράτηση ο Δραγούμης προτάσσει 

την ανάγκη «να δημιουργηθεί το ταχύτερο εθνικός στρατός αληθινά ακομμάτιστος»
808
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Ο Δραγούμης θεωρεί ότι ιδιαίτερη στρατιωτική μέριμνα πρέπει να επιδειχθεί 

«στην παραμεθόρια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που καλύπτει το καιριότατο 

σημείο τον κορμού της όλης χώρας μας, και πρώτ’ απ’ όλα στον ορεινόν όγκο, που 

σχηματίζεται από τη βόρειαν άκρα του Γράμμου ως στα τρία χωριστά οροπέδια της 

Καστοριάς, του Αμυνταίου και της Φλώρινας, ανάμεσα στα αλβανικά και στα 

γιουγοσλαυϊκά τα σύνορα» και πιο συγκεκριμένα «στο οροπέδιο της πόλης της 

Φλώρινας»
809

.  

 

Για τη μεγιστοποίηση της στρατιωτικής ασφάλειας στην ελληνική ύπαιθρο ο 

Δραγούμης εισηγείται το στρατιωτικό εξοπλισμό «των Εθνικοφρόνων χωρικών υπό 

τον άμεσο έλεγχο του στρατού»
810

 και προτείνει, επίσης, το κράτος και οι κάτοικοι στα 

αστικά κέντρα να προνοήσουν για την περίθαλψη «όσων πλήττονται από τες 

συμμορίες και προσφεύγουν εις τα ασφαλέστερα σχετικώς αστικά και αγροτικά 

κέντρα»
811

.  

 

Η στρατιωτική θωράκιση των περιοχών της Μακεδονίας, όπως τονίζει ο 

Δραγούμης, πρέπει να συνοδεύεται από την ανασυγκρότηση, με πνεύμα 

υπερκομματικό, του κρατικού μηχανισμού στην περιοχή:  

 

«- Να ενισχυθεί και εξαπλωθεί ως στο τελευταίο χωριουδάκι η χωροφυλακή 

(μηχανοκίνητη, ει δυνατόν) 

- Να σταλούν γενικοί διοικητές εις τη Βόρειαν Ελλάδα ακομμάτιστοι, ικανοί και 

ευσυνείδητοι, που νάχουν και διοικητικήν πείρα και γνώση των τοπικών συνθηκών 

- Ν’ αντιπροσωπευθούν με δίκιαν (sic) αναλογίαν οι βόρειες επαρχίες εις την 

κυβέρνηση και τη διοίκηση 

- Να διορισθούν νομάρχες υπηρεσιακοί, δηλ. όχι κομματικοί αλλά μόνιμοι 

διοικητικοί υπάλληλοι 

- Να ξεκαθαριστεί ο δικαστικός και ο διδασκαλικός κλάδος και η γεωργική 

υπηρεσία από τους κομμουνιστές, τουλάχιστο στους παραμεθόριους νομούς 

                                                 
809

 Δραγούμης Φ., «Προσοχή στη Βορειοδυτική Μακεδονία», εφημ. Καθημερινή 21. Αυγούστου 1947 
810

 όπ.π. 
811

 όπ.π. 
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- Εις όλους τους παραμεθόριους νομούς να σταλούν πολλοί καλοί ιεροκήρυκες 

και να συμπληρωθούνε με διαλεχτούς ιερείς οι ενορίες, όσες χηρεύουν»
812

.  

 

Ο Δραγούμης πλαισιώνει τα στρατιωτικά και διοικητικά μέτρα 

εξουδετέρωσης της εσωτερικής απειλής με τη λήψη μέτρων αμνήστευσης «προς τους 

παρασυρθέντες, μεταμεληιιένους και τους με τη βία στρατολογημένους από τους 

συμμορίτες»
813

. 

 

Ο Δραγούμης, εκτός από τα παραπάνω μέτρα, για τη λύση του προβλήματος 

«της εσωτερικής ασφάλειας»
814

 της Ελλάδας προτείνει την αξιοποίηση των 

επικείμενων, ευνοϊκών κατ’ αυτόν, εξωτερικών συγκυριών, όπως αυτές πρόκειται να 

μορφοποιηθούν στις «αποφάσεις της πλειονοψηφίας των Ενωμένων Εθνών για την 

προστασία των ελληνικών συνόρων, την ακεραιότητα και ανεξαρτησία της χώρας μας, 

όπως και στην αμερικανική οικονομική και τεχνική βοήθεια»
815

, που θα δοθεί στην 

Ελλάδα με την προϋπόθεση της υπέρβασης «των διαφορών αντιλήψεων των 

κοινοβουλευτικών κομμάτων»
816

 και της συστράτευσης «όλου του πολιτικού κόσμου 

για τη σωτηρία της Ελλάδας και της αληθινά δημοκρατικής […]  ιδέας»
817

.  

 

Η ιδέα αυτή για «καταρτισμό κυβερνήσεως, όπου ν’ αντιπροσωπεύονται όλα 

ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα όχι ανάλογα των δυνάμεών του εις τη Βουλή, 

παρά μ’ επιλογή των καταλλήλων προσώπων»
818

, κατά τον Δραγούμη, επιβάλλεται 

από «τις εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις, που σήμερα απειλούν την ύπαρξη του έθνους 

και της χώρας μας»
819

 και, αν ακολουθηθεί, η ωφέλεια, κατά την εκτίμηση του 

Έλληνα πολιτικού, θα είναι διττή: «θα συντελεστεί η εξουδετέρωση κάθε ραδιουργίας, 

σκευωρίας και πολέμου νεύρων από τρίτους υποστηρικτάς και θα λυθεί και το 

πρόβλημα της οικονομικής ανασυγκροτήσεως, της κρατικής αναδιοργανώσεως και της 

ανορθώσεως της χώρας»
820

.  

                                                 
812

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104 Υποφακ. 4, έγγραφο 88, «Πώς είναι ανάγκη ν’ 

αντιμετωπισθή η κατάσταση στη Βόρειαν Ελλάδα», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
813

 Δραγούμης Φ., «Προσοχή στη Βορειοδυτική Μακεδονία», εφημ. Καθημερινή 21. Αυγούστου 1947 
814

 όπ.π. 
815

 όπ.π. 
816

 όπ.π. 
817

 όπ.π. 
818

 όπ.π. 
819

 όπ.π. 
820

 όπ.π. 
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Τελικά, ο στρατός του ΚΚΕ ηττάται στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι 

οριστικά το καλοκαίρι του 1949
821

.  

 

Ο  Δραγούμης, την έκβαση αυτής της σύγκρουσης την αποδίδει στην ώσμωση 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων.  

 

Κατ’ αρχάς η επίδειξη «ανδρείας, αποφασιστικότητος και στρατιωτικής 

αρτιότητος των ενόπλων δυνάμεών μας»
822

 σε συνδυασμό με την «αποφασιστικότητα 

των παραμεθορίων πληθυσμών να μην καμφθούν, να μη δειλιάσουν και να θυσιάσουν 

τα πάντα για την τιμή και την ελευθερίαν»
823

, επιφέρουν, όπως πιστεύει ο Δραγούμης, 

«την τελική νίκη του δικαίου»
824

 . 

 

Αλλά και στη διεθνή πολιτική σκηνή εξελίξεις, σχετιζόμενες ή και άσχετες, με 

την ελληνική υπόθεση, όπως «των Συμμάχων μας η άκαμπτος στάσις εις το ζήτημά 

μας, όπως και εις το ζήτημα του ανεφοδιασμού του Βερολίνου καθώς επίσης και η 

σύμπηξις του Ατλαντικού Συνασπισμού και τέλος, το εκ της πολιτείας των ταύτης 

προκληθέν ρήγμα εις το σλαυικόν συγκρότημα δια της στάσεως του Τίτο» 
825

, 

συντελούν, κατά τον Δραγούμη, στην «αποθάρρυνσιν και εξάντλησιν των συμμοριτών 

και την εξ αυτής αναγκαστικήν μεταβολήν των υπολογισμών των τρίτων προστατών 

των»
826

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
821

 Καλύβας Σ., Μαραντζίδης Ν., Εμφύλια Πάθη 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμφύλιο, Αθήνα, 

Μεταίχμιο, 2015, 475 
822

 Δραγούμης Φ., «Ο αγών εις τη Β.Δ. Μακεδονίαν», εφημ. Φως  Θεσσαλονίκης, 28 Σεπτεμβρίου 

1948 
823

 όπ.π 
824

 όπ.π. 
825

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ., 155 Υποφακ. 1, έγγραφο 36, «Διαπιστώσεις του κ. Φ. Δραγούμη 

επί της εξελίξεως της καταστάεως», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
826

 όπ.π. 
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7.3. Το ζήτημα της αναγνώρισης γλωσσικής ή εθνικής μειονότητας στη Μακεδονία 

 

7.3.1. Η πιθανότητα αναγνώρισης γλωσσικής μειονότητας στα όρια του ελληνικού 

κράτους 

 

Το 1948 ο Δραγούμης με εμπιστευτικό υπόμνημα προς το ΓΕΣ εκτιμά ότι το 

ενδεχόμενο απόσχισης ολόκληρης ή και τμήματος της Ελληνικής Μακεδονίας έχει 

εξαλειφθεί:  

 

«Τα μεν δύο πρώτα ενδεχόμενα φαίνεται ήδη, χάρις εις την  αγγλοαμερικανικήν 

αρωγήν και εις την από διετίας και πλέον συνεχιζομένην αντίστασιν λαού και στρατού 

κατά του σλαυοκουμουνιστικού συμμοριτισμού, ματαιούμενα, αν και αι συμμορίαι 

κατέχουν ακόμη εξ ολοκλήρου τας δύο σημαντικοτάτας παραμεθορίους  περιφερείας  

Κορεστίων της Καστορίας και Πρέσπας  της Φλωρίνης»
827

.  

 

Ωστόσο, η Μακεδονική στρατηγική του «πανσλαυικού συνασπισμού»
828

 έχει 

αναδιπλωθεί και στρέφεται τώρα, όπως εκτιμά ο Δραγούμης, προς «την λύσιν της 

διεθνούς αναγνωρίσεως “σλαυομακεδονικής” μειονότητος εις την ελληνικήν 

Μακεδονίαν»
829

, εξέλιξη, που κατά την εκτίμηση του Δραγούμη, συγκεντρώνει 

πιθανότητες επιτυχίας: «τρέχομεν τον κίνδυνον να ιδώμεν πάντας τους αληθώς 

φιλελευθέρους και δημοκρατικούς το φρόνημα λαούς  εξαπατωμένους υπό του 

πανσλαυικού συνασπισμού»
830

.  

 

Σε περίπτωση πάντως «διεθνούς αναγνωρίσεως έστω και γλωσσικής μόνον -ήτοι 

όχι εθνικής- βουλγαροφώνου ή γενικώτερον σλαυοφώνου μειονότητος»
831

 ο Δραγούμης 

αποδέχεται ότι «ο όρος “σλαυική” γλωσσική μειονότης […] θεωρητικώς δεν έχει 

στενώς εθνικόν χαρακτήρα, αλλά μόνον γλωσσικόν ή και ευρύτερον φυλετικόν»
832

. Αλλά, 

πέρα από το, κατά τη γνώμη του, ιστορικό ψεύδος, «της υπάρξεως ποτέ εις το παρελθόν 

                                                 
827

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 5 
828

 όπ.π.,σ.5 
829

 όπ.π., σ.5 
830

 όπ.π., σ.6 
831

 όπ.π., σ.6 
832

 όπ.π., σ.6 
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ιδιαιτέρως “σλαβομακεδονικής” γλώσσης και εθνότητος»
833

, εκφράζει το φόβο ότι, αν 

υιοθετηθεί ένας τέτοιος χαρακτηρισμός για τη γλώσσα, ίσως ανοίξει ο δρόμος για τη 

μελλοντική αναγνώριση και εθνικής μειονότητας στα όρια του ελληνικού κράτους: 

«Αλλ΄ εις την πράξιν,  εάν ανεγνωρίζομεν “σλαυικήν” γλωσσικήν μειονότητα εις την 

Μακεδονίαν, διάφορον της Βουλγαρικής και της σερβικής θα μετεπίπτομεν αυτομάτως 

και αναγκαστικώς εις την σλαυοκομμουνιστικήν θεωρίαν της υπάρξεως ιδιαιτέρας  

“σλαυομακεδονικής”  εθνότητος»
834

.  

 

7.3.2. Το ζήτημα του χαρακτηρισμού των σλαβόφωνων της Ελληνικής Μακεδονίας 

 

Για την αποφυγή του προαναφερθέντος σεναρίου, ο Δραγούμης προκρίνει το 

χαρακτηρισμό των ομιλούντων το σλαβικό ιδίωμα με το όρο ”βουλγαρίζοντες ή 

βουλγαρόφρονες”: 

 

 «Και αν δεν ήτο αληθές ότι το “σλαυικόν” ιδίωμα ωρισμένων  μακεδονικών 

πληθυσμών είναι τω όντι βουλγαρικών και  όχι «μακεδονοσλαυικόν» ή και απλώς  

“σλαυικόν” ακόμη και εάν οι μισέλληνες εξ αυτών εις το βάθος της ψυχής των δεν 

συνεπάθουν προς την Βουλγαρία και όχι προς την Γιουγκοσλαυΐαν ή την Ρωσίαν, θα μας 

συνέφερε να τους χαρακτηρίσωμεν ως  βουλγαρίζοντας  ή  βουλγαρόφρονας και όχι ως 

δήθεν αχρώμους εθνικώς “Σλαύους”»
835

.  

 

Την προτίμησή του στην  υιοθέτηση εκ μέρους του ελληνικού κράτους του 

συγκεκριμένου όρου την εξηγεί με αναγωγές στην υπό διαμόρφωσιν διπλωματική και 

γεωστρατηγική πραγματικότητα  του 1948, καθώς και στα ιστορικά δεδομένα, πάντα 

με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, όπως ισχυρίζεται. Κατ’ αρχάς, η υιοθέτηση του 

χαρακτηρισμού αυτού, όπως προβλέπει ο Δραγούμης, θα αναρριπίσει «την 

σερβοβουλγαρικήν έχθραν»
836

 . 

 

Επί πλέον, σύμφωνα με τον Δαγούμη, αρχίζει να διαφαίνεται στον ορίζοντα της 

διεθνούς πολιτικής «η απόσπασις της Γιουγκοσλαυΐας από το σλαυικόν συγκρότημα και 

                                                 
833

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ.6 
834

 όπ.π., σ.6 
835

 όπ.π., σ.9 
836

 όπ.π., σ. 8 
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επομένως φαίνεται πιθανωτέρα και προσεχεστέρα η  ενδεχομένη  συμπλησίασις, αν μη 

προσχώρησις, της χώρας ταύτης προς την Δύσιν»
837

. Κατά την εκτίμηση του Δραγούμη 

η εξέλιξη αυτή μπορεί να επισύρει «την αύξησιν  της “νομιμοφανούς” επιρροής της 

Γιουγκοσλαυΐας επί των “σλαυοφώνων” της ελληνικής Μακεδονίας»
838

, γιατί, όπως 

εικάζει, «οιαδήποτε σλαυόφωνος μειονότης θα προσανατολισθή προς το ισχυρώτερον 

και πλησιέστερον σλαυικόν κράτος δια την λήψιν οδηγιών και την εξασφάλισιν 

προστασίας, έστω και αφανούς»
839

 και δυνητικά «θα επιδιώξει την διεθνή αναγνώρισίν 

της ως «σλαυομακεδονικής» εθνικής μειονότητος και την προστασίαν της υπό του 

ανεξαρτήτου κράτους της Μακεδονίας, μέλους της ευρυτέρας Νοτιοσλαυικής 

Ομοσπονδίας του Τίτου»
840

.  

 

Επομένως, καλό είναι, σύμφωνα με την άποψη του Δραγούμη, η Ελλάδα, αν 

χρειαστεί, να αναγνωρίσει τους σλαβόφωνους ως «βουλγαρόφωνη μειονότητα μια και 

διασπάται κάπως η “μακεδονική” ενότης»
841

. 

 

Ο παραπάνω χαρακτηρισμός, όπως εξηγεί ο Δραγούμης, είναι λιγότερο 

επιβλαβής για την Ελλάδα, επειδή, αν μελλοντικά η Βουλγαρία επιδιώξει να πλησιάσει 

στα ελληνικά εδάφη, «όπου πλεονάζουν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί»
842

 θα χρειαστεί 

να καταλάβει πρώτα «το έδαφός των εφ’  ολοκλήρου της σερβικής  Μακεδονίας»
843

, 

εξέλιξη που στη σκέψη του Δραγούμη τη δεδομένη στιγμή φαντάζει «απίθανος»
844

. 

 

Ο Δραγούμης σε αυτή του την εισήγησή έχει κατά νου και το ρόλο του ρωσικού 

παράγοντα στα Βαλκάνια. Ειδικότερα, θεωρεί το νεοπαγές σλαβικό κράτος και τη 

«“μακεδονοσλαυική” εθνότης»
845

, που το κατοικεί, «τεχνητόν κατασκεύασμα»
846

 των 

Ρώσων κομμουνιστών, «υποκείμενον απ’ ευθείας εις την Κόμινφορμ»
847

 με προορισμό, 

                                                 
837

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ.9 
838

 όπ.π., σ.9 
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 όπ.π, σ.9 
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 όπ.π., σ.9 
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 όπ.π., σ.9 
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 όπ.π., σ.9 
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 όπ.π., σ.9 
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 όπ.π., σ.9 
845

 όπ.π., σ. 10 
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 όπ.π., σ. 10 
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 όπ.π., σ. 10 
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όπως εκτιμά ο Δραγούμης, «αφ’ ενός να κρατούν υποχειρίας»
848

 τόσο τη 

Γιουγκοσλαβία όσο και τη Βουλγαρία και «αφ’ ετέρου δε ν’ αποκεφαλίζουν την 

Ελλάδα»
849

, Άρα, αν αναγνωριστούν οι σλαβόφωνοι της Ελλάδας ως βουλγαρόφωνοι, 

ορθώνεται τείχος, όπως πιστεύει, «συγχρόνως και εις το σοβιετικόν σχέδιον και εις την 

περισσότερον πλησιάζουσαν προς αυτό γιουγκοσλαυικήν πολιτικήν»
850

.     

 

Τέλος, ο Δραγούμης εκτιμά ότι οι βουλγαρόφρονες υπήκοοι της Ελλάδας 

δημογραφικά έχουν αποψιλωθεί και ως εκ τούτου είναι λιγότερο επικίνδυνοι για την 

Ελλάδα, επειδή δύσκολα θα αναγνώριζε η διεθνής κοινότητα ότι  «αποτελούν εθνικήν  

βουλγαρικήν μειονότητα»
851

. Επί πλέον, το ελληνικό κράτος μπορεί να τους εκδιώξει 

από το ελληνικό έδαφος «ως πράκτορες του πρώην εχθρικού κράτους»
852

. 

 

Εξετάζοντας, τέλος, την πορεία του Μακεδονικού Ζητήματος στη διαχρονία 

του, ο Δραγούμης θεωρεί ότι και ιστορικοί λόγοι συνεπικουρούν τη θέση του για την 

ωφελιμότητα του χαρακτηρισμού «βουλγαρόφωνοι» «για τους σ λ α υ ο φ ώ ν ο υ ς 

της συνορευούσης με την Νοτιοσλαυίαν Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας»
853

, έναντι 

του χαρακτηρισμού ως «“Μακεδόνων” ομιλούντων τάχα διάλεκτον “Μακεδονικήν” 

σερβίζουσαν.  

 

 α! - πράγματι η γλώσσα των αποτελεί κατά βάσιν βουλγαρικήν διάλεκτον, 

επηρεασμένην βαθέως υπό της ελληνικής και ολιγώτερον παρά της τουρκικής  

 

β! - ανέκαθεν οι κατά σημαντικόν ποσοστόν των σλαυοφώνων πρώην 

βουλγαρίζοντες εξηρτώντο από την σχισματικήν βουλγαρικήν εξαρχίαν της 

Κωνσταντινουπόλεως, ενώ οι πατριαρχικοί εκ των σλαυοφώνων εθεώρουν εαυτούς ως 

Έλληνες ουδέποτε όμως ως Σέρβους.  

 

                                                 
848

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφακ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη , σ. 10 
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 όπ.π., σ. 10 
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 όπ.π.,σ. 10 
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  όπ.π., σ. 10 
852

 όπ.π., σ. 10 
853

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 96, Υποφακ. 11, έγγραφο 187/1, «Σημείωμα Εμπιστευτικόν, Δια 

την Εσωτερικήν Αντιμετώπισιν  της Σλαυοκουμμουνιστικής Επιβουλής κατά της Βορείου Ελλάδος», 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 1 
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γ! - παρ’ όλων των λοιπών συνοίκων της Μακεδονίας πληθυσμών 

ελληνοφώνων, βλαχοφώνων, αλβανοφώνων, τουρκοφώνων κ.λ.π. και υπό των 

Οθωμανικών Αρχών οι ε ξ α ρ χ ι κ ο ί   ε θ ε ω ρ ο ύ ν τ ο  ως  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι, αφού 

και συνέπραττον μετά των  εκ Βουλγαρίας κομιτάτων.  

 

δ! - από δε  του 1913 κατά και μετά τον ελληνοβουλγαρικόν πόλεμον, καθώς 

και κατά το τέλος και μετά τον Α! Παγκόσμιον πόλεμον, πολλοί εκ των συμπραξάντων 

με τους Βουλγάρους διέφυγον εις Βουλγαρίαν ή μετηνάστευσαν αλλαχού˙ επίσης και 

μετά την μικρασιαστικήν καταστροφήν επραγματοποιήθη υπό την αιγίδα της τότε 

Κοινωνίας των Εθνών ευρυτέρα Ελληνοβουλγαρική ανταλλαγή πληθυσμών και 

περιουσιών, ενώ ουδέποτε εγένετο ελληνοσερβική τοιαύτης εκτάσεως, ακριβώς δια τον 

λόγον, ότι  Σέρβοι δεν υπήρχον εις την καθαυτό Μακεδονίαν, αν και πολλοί Έλληνες 

κατέφυγον εις Ελλάδα εκ  της Σερβοκρατουμένης  Μακεδονίας, μη αποζημιωθέντες 

επαρκώς·»
854

 

 

Κατά τον Δραγούμη, επομένως, ο όρος “σλαυόφωνοι” είναι καινοφανής και 

άρχισε να διακινείται στη Μακεδονία μόνο μετά το 1924 και μόνο κάτω από τη 

διπλωματική πίεση της Νοτιοσλαβίας: «μόνον δε μετά την υπό της Νοτιοσλαυίας το 

1924 καταγγελίαν της ελληνοσερβικής συμμαχίας του 1913 και υπό την απειλήν της, ότι 

θα κατανείμη μετά της Βουλγαρίας την Μακεδονίαν και Θράκην εις δύο ζώνας 

επιρροής, σερβικής και βουλγαρικής»
855

. Σε καμία περίπτωση, πάντως, όπως 

διευκρινίζει ο Δραγούμης, η Ελλάδα δεν αποδέχθηκε επισήμως «την ύπαρξιν 

ιδιαιτέρας ”μακεδονικής” εθνότητος»
856

.  

 

Αν τελικά η Ελλάδα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αναγνώριση 

οποιασδήποτε μορφής μειονότητας στο έδαφός της ο Δραγούμης προτείνει να 

εξασφαλισθούν από το ελληνικό κράτος ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες στον 

εκπαιδευτικό τομέα :  
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«ας φροντίσωμεν πάση δυνάμει να μη γίνει αύτη δ’  ειδικών ξενοφώνων 

σχολείων, (όπου η ελληνική γλώσσα  θα διδάσκεται  υποχρεωτικώς ως ξένη επίσημος 

γλώσσα του κράτους) αλλά προαιρετικώς εις τα υπάρχοντα ήδη κρατικά  ελληνικά 

δημοτικά σχολεία, όπου η υπόλοιπος διδασκόμενη ύλη θα διδάσκεται με όργανον 

διδασκαλίας την ελληνικήν·οι διδάσκαλοι δε της ξένης γλώσσης θα είναι υποχρεωτικώς 

Έλληνες πολίται, υποκείμενοι εις τους ελληνικούς νόμους και εις την εποπτείαν των 

Ελλήνων επιθεωρητών.  Η δε διδαχθησομένη σλαυική γλώσσα κατά προτίμησιν θα 

είναι  το βουλγαρικόν τοπικό ιδίωμα γραφόμενον όχι δια λατινικών στοιχείων, αλλά 

δια κυριλλικών (δηλαδή βυζαντινών) διά των οποίων γράφονται και των λοιπών 

σλαυορθοδόξων λαών αι γλώσσαι»
857

. 

            

 

7.3.3. Η πολιτική του ελληνικού κράτους έναντι των «βουλγαρόφωνων» της Μακεδονίας  

 

Η δραστική αντιμετώπιση της κατάστασης που τείνει να δημιουργηθεί 

απαιτεί, κατά τον Δραγούμη, τη λήψη μέτρων για τους βουλγαρόφωνους της 

Μακεδονίας. Στηριζόμενος στη συμπεριφορά τους έναντι του ελληνικού κράτους ο 

Δραγούμης προτείνει την επιβολή κυρώσεων στους βουλγαρόφωνους, που έχει 

αποδειχθεί ότι συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Πλατφόρμα της συλλογιστικής 

του Δραγούμη βασίζεται σε δύο άξονες: «α.΄ επί των κριτηρίων της Θρησκευτικής και 

εθνικής συνειδήσεως και όχι επί της ομιλουμένης γλώσσης ή άλλων εξωτερικών μόνον 

χαρακτηριστικών και  β.΄ επί της Ελευθέρας και εκουσίας όχι δε αναγκαστικής και 

ολοκληρωτικής, μεταναστεύσεως ή ανταλλαγής πληθυσμών»
858

. 

 

 Συγκεκριμένα, ζητεί την επιβολή της αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας: 

 

«α΄. Οι συνεργασθέντες μετά των κατακτητών, και δη των Βουλγάρων, κατά την 

κατοχήν και οι καταδικασθέντες και καταδικαζόμενοι δι’ εγληματικάς πράξεις 

σχετιζομένης προς τον συμμοριτισμόν και τον κομμουνισμόν εις τας παραμεθορίους 

εκείνας περιφερείας, καθώς και οι οικειοθελώς καταφυγόντες εις τα γειτονικά εδάφη ή 

προσχωρήσαντες εις τας συμμορίας (όχι  αναγκαστικώς) και φυγοδικούντες να 
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θεωρηθούν επισήμως ότι απέρριψαν την ελληνικήν ιθαγένειαν και έκαμαν εμπράκτως 

επιλογήν άλλης υπηκοότητος»
859

. Συνέπεια της αφαίρεσης της ιθαγένειας, συνεχίζει ο 

Δραγούμης, θα είναι η αποβολή αυτών και των οικογενειών τους από το ελληνική 

επικράτεια: «δεν θα γίνουν πλέον δεκτοί εις το ελληνικόν έδαφος, θα τους  σταλούν δε 

εν ευθέτω καιρώ αι οικογένειαί των, εφ’ όσον δεν θα τας έχουν ήδη παραλάβει μεθ’ 

εαυτών εις τας νέας των πατρίδας»
860

. 

 

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις προτάσεις του Δραγούμη συνδυάζεται 

με τη δήμευση της περιουσίας τους και την ακόλουθη παραχώρησή της σε  Έλληνες 

εποίκους: 

 

β.΄ Τούτων να κατασχεθούν αι περιουσίαι, τα χωράφια δε αυτών να 

παραχωρώνται υπό του κράτους από τούδε προς καλλιέργειαν   εις εγνωσμένων 

ελληνικών φρονημάτων ακτήμονας, αγρότας συγχωριανών των όχι πάντως εκ νοτίας 

Ελλάδος αλλά μόνον εκ πλησιοχώρων περιοχών π.χ. εκ των ελληνοφώνων χωρέων του 

Γράμμου, δυναμένους ευκολώτερον να εγκλιματισθούν εις τας σκληράς φυσικάς και 

κοινωνικάς συνθήκας των παραμεθορίων τούτων υψιπέδων, λαμβανομένης δε 

προνοίας όπως μη μεταβληθούν ούτοι εις τυραννίσκους των εναπομεινάντων παλαιών 

κατοίκων.  Οι δε μέλλοντες να παραχωρηθούν εις τους εποίκους  κλήροι δέον να είναι 

επαρκείς διά την συντήρησιν  πενταμελούς οικογενείας, ώστε να έχουν συμφέρον να 

εγκατασταθούν οριστικώς και να μη εγκαταλείψουν με το πρώτον φύσημα αέρος τας 

νέας των κατοικίας»
861

 . 

 

Τέλος, τα μέτρα του Δραγούμη περιλαμβάνουν και την επιβολή της ποινής 

του εκτοπισμού σε «εγκατεστημένους εις επίκαιρα σημεία και ελληνοφώνους 

πρόσφυγας (ως π.χ. οι εκ Ρωσίας “Καυκάσιοι” καλούμενοι), των οποίων πολλοί   

δυστυχώς  τυγχάνουν επικίνδυνοι κομμουνισταί. 

 

γ’. Αι οικογένειαι των αδιακρίτως γλώσσης, δηλαδή και αι ελληνόφωναι να 

εκτοπισθούν βαθμιαίως εις Νοτίαν Ελλάδα, σκορπιζόμενοι όμως επιμελώς ανά μίαν ή 

δύο το πολύ εις έκαστον χωρίον ή πόλιν συμφώνως προς τον νόμον περί ληστείας και 
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προς ασφάλειαν των στρατιωτικών δυνάμεων, αι οποίαι διεξάγουν επιχειρήσεις εις τα 

παραμεθόρια.  Κατά δε την μεταφοράν και την εγκατάστασίν των εις τους τόπους 

εκτοπίσεως να τηρώνται υπό των κρατικών οργάνων αυστηρώς όλοι οι νόμιμοι και 

ανθρωπιστικοί κανόνες συμπεριφοράς απέναντι των εκτοπιζομένων 

γυναικοπαίδων»
862

.   

 

Αντίθετα, ο Έλληνας πολιτικός  εισηγείται τη χορήγηση ηθικών επαίνων 

στους βουλγαρόφωνους που διατήρησαν την ελληνική παιδεία και τη χριστιανική 

πίστη: «τους επιδεικνύοντας δε εμμονήν εις την  ελληνικήν παιδείαν και πίστιν εις την 

ελληνικήν εκκλησίαν θα είναι ωφέλιμον να χορηγώνται ειδικαί ηθικαί αναγνωρίσεις 

και επιβραβεύσεις»
863

 

 

Ο Δραγούμης υπολογίζει ότι τα μέτρα που προτείνει να επιβληθούν στην 

πρώτη κατηγορία βουλγαρόφωνων, εξ αντανακλάσεως θα καθορίσουν τη στάση των 

αμφιρρεπόντων βουλγαρόφωνων: «οι ρευστής συνειδήσεως βουλγαρόφωνοι  θα έχουν 

παραδειγματισθή εκ των συνεπειών της εκριζώσεως των σλαβοκομμουνιστικών  

πρακτόρων συγχωριανών των της α.΄ κατηγορίας. Ιδίως η αφαίρεσις των αγρών και η 

απομάκρυνσις των οικογενειών θα έχη εμποιήσει βαθυτάτην εις αυτούς εντύπωσιν»
864

.  

 

Έτσι, λοιπόν, για την Ελλάδα εκμηδενίζεται, όπως εκτιμά ο Δραγούμης, ο 

κίνδυνος «να τολμήση κανείς χωρικός να παρουσιασθή και να ζητήση είτε το άνοιγμα 

μειονοτικών σχολείων και ναών ή έστω και την απλήν διδασκαλίαν του γλωσσικού 

ιδιώματός των εις το ελληνικόν δημοτικόν σχολείον του χωρίου του»
865

. 

 

  Ο Δραγούμης, επί πλέον, σκιαγραφεί το ιδεατό πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο, κατά τη γνώμη του πρέπει να ασκηθεί η πολιτική του ελληνικού 

κράτους έναντι των βουλγαρόφωνων. Κατ΄ αρχάς απαιτείται «η υπεύθυνος 

κυβερνητική πρωτοβουλίας, η πλήρης συνεργασία και ο τέλειος συντονισμός  ενεργειών 

πάντων των αρμοδίων κλάδων της διοικήσεως·  οιαδήποτε δε πολιτική επί εθνικών 

ζητημάτων απαιτεί και την συγκατάθεσιν πάντων των νομιμοφρόνων μεγάλων 
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πολιτικών κομμάτων»
866

. Επίσης, κατά τον Δραγούμη προϋποτίθεται η σύντονη 

συνεργασία των θεσμών: «η τελεία συνεργασία των στρατιωτικών, των δικαστικών και 

των καθαρώς διοικητικών αρχών και της χωροφυλακής με γενικήν κατεύθυνσιν 

διδομένην υπό του Υπουργείου επί των  Εξωτερικών εν συμπνοία εννοείται με το 

Γενικόν Επιτελείον του Στρατού»
867

, ενώ επισημαίνει την ανάγκη της προσεκτικής 

εφαρμογής «παντός είδους ειδικωτέρων κυβερνητικών και διοικητικών μέτρων εις τας 

παραμεθορίους περιφερείας»
868

 και της αξιοποίησης «εις αυτάς των αρίστων 

διοικητικών υπαλλήλων»
869

. Τέλος, θεωρεί ότι «για να πραγματωθή η εντός γενεάς 

πλήρης  εξελλήνισίς [sic] των  ρευστής συνειδήσεως ξενοφώνων πληθυσμών»
870

, η 

ελληνική πολιτική οφείλει να εκδηλώνεται «μετά πατρικού ενδιαφέροντος, 

χρηστότητος, πνεύματος δικαιοσύνης, αγρύπνου, αλλ’ αφανούς παρακολουθήσεως και 

εμφανούς επιδείξεως εμπιστοσύνης έστω και προσχηματικής»
871

.   

 

7.4. Η Κομμουνιστική πολιτική στην Ελληνική Μακεδονία την περίοδο 1950-1962 

 

7.4.1. Η θέση της Ελλάδας και της Μακεδονίας στο μεταπολεμικό κόσμο 

 

Στη συλλογιστική του Δραγούμη, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου 

Πολέμου, διεξάγεται μια οικουμενική αναμέτρηση κοινωνικής, πολιτικής και 

ιδεολογικής υφής. Στον ένα πόλο της σύγκρουσης ο Δραγούμης τοποθετεί τις 

«ελληνορωμαϊκές δημοκρατικές, φιλελεύθερες, κοινοβουλευτικές αντιλήψεις»
872

, ενώ 

στον αντίποδα βρίσκονται οι «ολοκληρωτικές, ιμπεριαλιστικές, είτε φασιστικές και 

νατσιστικές, δηλ. εθνοσοσιαλιστικές, είτε κομμουνιστικές, απόπειρες επικρατήσεως»
873

. 

Ο άμεσος κίνδυνος για τα φιλελεύθερα έθνη και για την Ελλάδα, κατά την εκτίμηση 

του Δραγούμη, προέρχεται «από τον Κομμουνιστικόν Ολοκληρωτισμό με το πίσω από 

το Σιδερένιο Παραπέτασμα συγκρότημά του δορυφόρων»
874

, που εργάζεται 
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αποβλέποντας «στο πώς μέσον του κομμουνισμού να υποτάξη στην ολοκληρωτική του 

κυριαρχία, κατά στάδια και χωριστά το καθένα, όλα τα ελεύθερα Έθνη, χωρίς, ει 

δυνατόν, παγκόσμιον πόλεμον»
875

.  

 

Σε αυτό το περιβάλλον Ελλάδα, κατά τον Δραγούμη, καλείται να 

διαδραματίσει το ρόλο θεματοφύλακα «των φιλελεύθερων δημοκρατικών θεσμών του 

ελληνοχριστιανικού πνεύματος κατάντικρυ στην άρνηση τούτου, στον ολοκληρωτικόν 

κομμουνισμό»
876

, αποστολή, κατά τον Δραγούμη, που απορρέει από την «εξαιρετική, 

από άποψη εμπορική και στρατηγικήν, γεωγραφική θέση»
877

, τους αδιάρρηκτους 

δεσμούς της χώρας με τις Δυτικές Δυνάμεις, «ανήκει  ο ελληνισμός εις την Ανατολήν, 

αλλά συνδέεται άρρηκτα και με τη Δύση»
878

, την πολιτική παράδοσή της χώρας, «η 

ελληνοχριστιανική φιλελεύθερη δημοκρατική αντίληψη του κόσμου, που εμπνέει όλη τη 

Δύση, προέρχεται απ’ ελληνικήν πηγή»
879

, αλλά και το υλικό και πνευματικό 

συμφέρον της χώρας: «αλλιώς θα χάσει οριστικά την ελευθερία και ανεξαρτησία της 

[…] αλλά και την ψυχική της ύπαρξη»
880

. 

 

 Όπως εκτιμά ο Δραγούμης, στο αναδυόμενο μεταπολεμικό σκηνικό η Ελλάδα 

θα αναγκαστεί να παραχωρήσει μέρος της εθνικής της κυριαρχίας: «Είναι καιρός να 

παύσομε να βλέπομε την Ελλάδα μόνο σαν α υ τ ο τ ε λ έ ς κράτος που μπορεί ν’ 

ακολουθεί γραμμή πορείας και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά πράγματα καθαρά  

ξεχωρισμένη από τάλλα κράτη, κοντινά και μακρυνά»
881

. Ο Δραγούμης, δηλαδή, 

καταθέτει στο δημόσιο διάλογο την πρόταση ότι η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει 

το δρόμο «της συνεργασίας και του συμβιβασμού»
882

 και να ταχθεί «στο πλευρό των 

Μεγάλων, φιλελεύθερων, ναυτικών και αεροπορικών Δημοκρατικών Δυνάμεων της 

Δύσης, που αγωνίζονται ενωμένες άρρηκτα σ’ όλη την επιφάνεια της γης για την 

εξασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της συνεργασίας όλων των ελεύθερων 

εθνών»
883

. Η παραπάνω πρόταση του Δραγούμη, μετουσιώνεται σε πολιτική πράξη 
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με «την ολόψυχη, αδελφική και μόνιμη συνεργασία και την ουσιαστικήν ένωση προς τ’ 

άλλα Ελεύθερα έθνη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και του Βορειατλαντικού 

Συμφώνου»
884

 . 

 

Λειτουργώντας μέσα σ’ ένα τέτοιο συγκρουσιακό συγκείμενο, η Ελλάδα εκ 

των πραγμάτων πλέον, είναι υποχρεωμένη, όπως υποστηρίζει ο Δραγούμης, να 

δομήσει ένα νέο πλέγμα σχέσεων με τα άλλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου: 

 

 «να συμπράξει με τ’ άλλα ανατολικά κράτη, για να συγκροτηθή μ’ αυτά σ’ ένα 

ενιαίο δυναμικό σύνολο. Το κυριώτερο απ’ αυτά τα κράτη είναι η Τουρκία […] Κατά 

δεύτερο λόγο μεταπολεμικά ενδείχνεται η συμφιλίωση και ειρηνική συνεργασία μας με 

τη δημοκρατική τώρα Ιταλία»
885

. Κατά τη γνώμη του Δραγούμη,  ο δρόμος αυτός θα 

αποτελέσει ασπίδα «την Ελλάδα και δη τη Βόρεια, για την εξασφάλιση, όχι μόνο της 

ειρήνης και της ελευθερίας της ιδικής μας, αλλά και της λοιπής Ανατολικής Μεσογείου, 

αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου»
886

. Η παραπάνω 

πρόταση για την εξωτερική πολιτική, όπως ο Δραγούμης αναφέρει, έχει 

δρομολογηθεί από τον ίδιο «πριν από το τέλος του πολέμου και από την ίδρυση του 

Οργανισμού των Ενωμένων Εθνών, και έγινε «έκτοτε παραδεκτό»
887

.  

 

Επί πλέον, ο Δραγούμης στο μεταπολεμικό κόσμο τις προσεγγίζει τις σχέσεις 

με τους Βόρειους γείτονες με την προοπτική της ειρηνικής συνεργασίας: «θα μας 

συμφέρει […] να διευκολύνομε με κάθε τρόπο το εμπόριο και την επικοινωνία των με 

το Αιγαίον»
888

. Η εγκαινίαση του νέου τύπου σχέσεων, κατά τον Δραγούμη, μπορεί 

«να εξασφαλίσει προς  βορράν για πάντα την ελληνική κυριαρχία και ακεραιότητα»
889

 . 

 

Κατά τον Δραγούμη χάρη στην υπέρβαση των αντιθέσεων των Βαλκανικών 

κρατών, θα αρχίσει να αναδύεται «η σημασία της ειρηνικής λειτουργίας του ελληνικού 
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παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολικήν Ευρώπη»
890

 και να 

διαγράφεται «το μέλλον της Ελλάδας, και μάλιστα της Βόρειας, φωτεινό και 

ωραίον»
891

. Η πεποίθηση αυτή του Δραγούμη εδραιώνεται στην πληροφόρηση που ο 

ίδιος έχει, όπως ισχυρίζεται, για το ρόλο της Ελλάδας και της Μακεδονίας στο 

σχεδιασμό των Μεγάλων Δυνάμεων της Δύσης στον ευρύτερο χώρο της Μέσης 

Ανατολής: «Οι Μεγάλοι μας Φίλοι, Άγγλοι και Αμερικανοί […] αντιλαμβάνονται 

καλύτερα από μας τη σημασία της Ελλάδας και δη της Βόρειας, για την εξασφάλιση, όχι 

μόνο της ειρήνης και της ελευθερίας της ιδικής μας, αλλά και της λοιπής Ανατολικής 

Μεσογείου, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. 

 

Η Θεσσαλονίκη έχει προορισθεί  να αναλάβει σπουδαιότατη λειτουργία στο  

οικουμενικό τούτο σχέδιον οικονομικής και πολιτιστικής ανασυγκροτήσεως της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής»
892

.  

 

7.4.2. Η δράση της κομμουνιστικής προπαγάνδας στη Μακεδονία μετά το τέλος του 

Εμφύλιου Πολέμου 

 

          Στα 1950 η Γιουγκοσλαβία συνδέει, σύμφωνα με την αρθρογραφία  του 

Δραγούμη, την εξομάλυνση των διακρατικών σχέσεων Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας 

με «την αναγνώριση από μέρους μας της ανύπαρχτης “μακεδονοσλαυικής” εθνικής 

μειονότητας»
893

. Από τα συμφραζόμενα του άρθρου του Δραγούμη φαίνεται ότι 

τίθεται ζήτημα επιστροφής στο ελληνικό έδαφος πολιτών «είτε ελληνοφώνων είτε 

ξενοφώνων οι οποίοι έχουν καταφύγει στο έδαφος της Γιουγκοσλαυίας από το 1946»
894

 

και έχουν καταδικασθεί «σύμφωνα με το σύνταγμα της Ελλάδας ως συνεργασθέντες με 

τον εχθρό, δηλ. με τους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βουλγάρους και τους 

Αλβανούς»
895

. Ο Δραγούμης απορρίπτει οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιστροφής τους, 

«Πώς είναι δυνατόν ν’ ανεχθούμε να ξαναγυρίσουν τέτοιοι εχθροί στο έδαφός μας και 

να τους βραβεύσωμε μάλιστα με προνόμια μειονοτικά»
896

 αναρωτιέται, 
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προεξοφλώντας, μάλιστα, ότι αυτοί «θα συνεχίσουν ελευθερώτερα το υπονομευτικό 

και προδοτικό τους έργο, ως που ναύρουν ευκαιρία ν’ αποσπασθή το πολυτιμώτατο 

ελληνικόν έδαφος, που το διεκδικούν οι καλοί μας γείτονες, όποιοι κι αν είναι»
897

.  

 

Διαφαίνεται δηλαδή η πεποίθηση του Δραγούμη ότι στην Ελληνική 

Μακεδονία, μετά και το τέλος του εμφύλιου πολέμου, ότι εξακολουθούν να δρουν 

«ξέναι προπαγάνδαι, ιδίως δε η σλαυοκομμουνιστική»
898

. Συγκεκριμένα, δεν έχει 

εξαλειφθεί, κατά την άποψη του Έλληνα πολιτικού, «η αντίθεσις μεταξύ Νοτιοσλαυίας 

και Βουλγαρίας ως προς την διεκδίκησιν των Σλαυοφώνων της Ελληνικής 

Μακεδονίας»
899

, αλλά και διακινείται η «προβαλλομένη υπό της Σοβιετικής Ενώσεως 

συσσωμάτωσις, αυτονόμησις και ανεξαρτησία ολοκλήρου της Μακεδονίας, σερβικής, 

βουλγαρικής και ελληνικής, παρεμβαλλομένης  όμως εμμέσως της Ρωσίας μεταξύ 

των»
900

.  

 

 Ούτε, όμως, και το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της αυτονομιστικής κίνησης 

έχει πλήρως εξαλειφθεί. 

 

 Ο Δραγούμης αναδιφώντας στη σφαίρα των εθνικών θεμάτων, διαβλέπει ότι η 

προσκόλληση του ελληνικού κράτους στη θέση για «Ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα και στην αρχή της Αυτοδιαθέσεως»
901

, ενδεχομένως να έχει επίπτωση στο 

Μακεδονικό Ζήτημα, γιατί το ίδιο αίτημα «μπορεί να διατυπώσουν και οι αντίθετοι 

για τους ολίγους βουλγαροφώνους, την δήθεν  “Μακεδονοσλαύικη”(sic) εθνότητα»
902

.  

 

Αν, υποθετικά, ποτέ διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα για την τύχη της 

Ελληνικής Μακεδονίας, φοβίζει ιδιαίτερα τον Δραγούμη η στάση που θα τηρήσουν οι 

ελληνόφωνοι κομμουνιστές, που κατοικούν είτε σε σημεία στρατηγικής σημασίας 
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είτε στις βιομηχανικές πόλεις στη Μακεδονία, αλλά και η συνακόλουθη 

αναζωπύρωση του αυτονομιστικού ζητήματος:  

 

«Περισσότερο ανησυχώ για τη στάση, που μπορεί σ’ ενδεχόμενο δημοψήφισμα 

να λάβουν οι  ε λ λ η ν ό φ ω ν οι κομμουνιστές της Μακεδονίας και ανάμεσά τους 

ιδίως οι από τη νότια Ρωσσία καταγόμενοι γεωργοί, που αποδείχτηκαν κατά 70%  ε ν-  

σ υ ν ε ί δ η τ ο ι και φανατικοί κομμουνιστές, που δυστυχώς προπολεμικά είχαν 

εγκατασταθεί  στα καιριότερα στρατηγικώς  ανοίγματα των συνόρων μας (π.χ. α΄ 

εμπρός στο άνοιγμα προς την αλβανική κοιλάδα του Δεβόλη, β΄ στον κάμπο της 

Φλώρινας, πάνω στη σιδεροδρομική [sic] γραμμή Φλώρινας-Μοναστηρίου, και γ’ στην 

πεδινή περιφέρεια του Κιλκησιού, βόρεια απ’ τη Θεσσαλονίκη, μπρος στο νοτιοσλαυικό 

άνοιγμα της Γευγελής και Δοηράνης).  Αλλά φοβούμαι και τους άλλους ε λ λ η ν ό φ ω-  

ν ο υ ς κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης και των άλλων βιομηχανικών πόλεων της 

Μακεδονίας.  Όλοι αυτοί  οι ξενόφωνοι κ’ ελληνόφωνοι κομμουνιστές ενωμένοι 

μπορούν να δημιουργήσουν ολέθριο για την Ελλάδα ζήτημα αυτονομήσεως της 

ελληνικής Μακεδονίας μαζύ με την Νοτιοσλαυική και Βουλγαρική» 
903

.   

 

Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική κατά τη γνώμη του Δραγούμη άμυνα 

απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο συνοψίζεται στην εξής στάση: «Τώρα μόνο 

μας κριτήριο πρέπει να στέκει η εθνική ή κομμουνιστική συνείδηση αδιακρίτως 

γλώσσας»
904

. 

 

7.4.3. Προτεινόμενα μέτρα για την εξουδετέρωση της κομμουνιστικής δράσης στις 

παραμεθόριες περιοχές μετά τον πόλεμο  

 

Θεμελιωμένη στην, κατά τη γνώμη του Δραγούμη, συνδυαστική απειλή για τη 

Μακεδονία, είναι η εκπόνηση εκ μέρους του ενός σχεδίου που προβλέπει την 

οριοθέτηση «αποκλειστικώς π α ρ α μ ε θ ο ρ ί α ς  ζώνης πλάτους 30 μέχρι 35 

χιλιομέτρων, από Κερκύρας μέχρις Έβρου ποταμού»
905

. Μέσα στα όρια της ζώνης ο 

Δραγούμης συνιστά την εφαρμογή μέτρων για την «αποτελεσματικωτέραν πρόληψιν 
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και αντιμετώπσιν δια συνταγματικών και νομίμων μέσων των ξένων προπαγανδών, τη 

διάδοσιν της Ελληνικής Γλώσσης εις τους ξενοφώνους τους κατοίκους […] και την 

μεγαλυτέραν ασφάλειαν εσωτερικήν και εξωτερικήν, αμυντικού στρατιωτικού 

χαρακτήρος»
906

. Ταυτόχρονα, διαπιστώνει ότι οι ξενόφωνοι «είναι ήδη δίγλωσσοι»
907

 

και ότι «ο κομμουνισμός δεν έχει διαδοθή περισσότερον εις τα ξενόφωνα στοιχεία του 

πληθυσμού της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης κατά την ύπαιθρον 

χώραν»
908

.  

 

Ο Δραγούμης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εισηγείται τη λήψη 

μιας δέσμης μέτρων εξακτινωμένων σε πέντε σφαίρες της κρατικής πολιτικής. 

 

Κατ’ αρχάς προτείνει την κρατική παρέμβαση στη Μακεδονία και την 

επιβολή ρυθμιστικών κανόνων στην καθημερινή ζωή, όπως η διακοπή «της αμοιβαίας 

εισόδου είτε χωρικών εκ της Νοτιοσλαυίας […] εις το οροπέδιον Μοναστηρίου και 

Φλώρίνης»
909

 με το επιχείρημα ότι οι κομμουνιστές χωρικοί από τη Γιουγκοσλαβία 

διεξάγουν «προπαγανδιστικόν και κατασκοπευτικόν έργον κατά της Ελλάδος»
910

. 

Εισηγείται, επίσης, τη γαλούχηση «των γεωργών και κτηνοτρόφων χωρικών, ως 

αγροτών χριστιανών ορθοδόξων Ελλήνων, ισοτίμων προς τους ελληνοφώνους, 

συνταγματικών πολιτών»
911

 με μορφωτικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Για την ανάδειξη 

της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Βόρειας Ελλάδας ο Δραγούμης προτείνει «ν’ 

ανεγερθούν […] πρωτίστως εις τας πόλεις της παραμεθορίου ζώνης αρχαιολογικά 

μουσεία και να διενεργώνται εκεί κατά προτίμησιν συστηματικαί ανασκαφαί αρχαίων 

μνημείων»
912

. Η συνιστώμενη, από τον Δραγούμη, κρατική φροντίδα περιλαμβάνει 

και την έξοδο της Μακεδονίας από τη γεωγραφική απομόνωση με απευθείας σύνδεση 

«τ η ς  Η π ε ί ρ ο υ  μ ε  τ η  Μ α  κ  ε  δ ο ν ί α ν  δ ι’  α  ρ τ η ρ ί α ς   ο δ ι κ ή ς»
913

. 
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Ο Δραγούμης συμπληρώνει την πρότασή του με τη περιγραφή του πλαισίου 

μέσα στο οποίο πρέπει να εκδηλώνεται κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία. Προτείνει 

δηλαδή να ισχύσει ειδικό καθεστώς κυβερνητικής εποπτείας στην παραμεθόρια ζώνη 

«υπό τον έλεγχον μιας ακομματίστου τ ρ ι μ ε λ ο ύ ς   ε π ι τ ρ ο π ή ς με χαρακτήρα 

κυβερνητικόν και με ευρυτάτην δικαιοδοσίαν»
 914

. Επικεφαλής αυτής της επιτροπής, 

συνεχίζει ο Δραγούμης, θα τεθεί πρόσωπο «εξεχούσης προσωπικότητος...εχούσης 

συνταγματικήν, διοικητικήν και διπλωματικήν πείραν»
915

. Η επιτροπή αυτή, σύμφωνα 

με το σχέδιο του Δραγούμη, θα υπάγεται «απ’ αυθείας εις τον Πρόεδρον της 

Κυβερνήσεως»,  θα συνεργάζεται «με τα υπουργεία»
916

. 

 

Στην απόπειρα ανάσχεσης της κομμουνιστικής διείσδυσης στις  παραμεθόριες 

περιοχές, σύμφωνα με τις προτάσεις του Δραγούμη, επιστρατεύεται και ο 

πνευματικός θεσμός της Εκκλησίας της Ελλάδας: 

 

 «ιεροκήρυκες θα περιοδεύουν συνεχώς εις  τα χωρία κηρύσσοντες υπέρ της 

χριστιανικής πίστεως και αγάπης και εναντίον της ολοκληρωτικής κομμουνιστικής 

αθεΐας […] οι Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ α ι  θα περιοδεύουν τακτικά εις όλα τα χωρία της 

περιφερείας των… εξηγούντες αναλυτικώς τους κινδύνους από τον αντιπνευματικόν και 

υλιστικόν χαρακτήρα το κομμουνισμού»
917

.  

 

Τέλος, ο Δραγούμης προτείνει «εις την ύπαιθρον χώραν, ιδίως δε των 

παραμεθορίων περιφερειών, όπου υπάρχουν ξενόφωνοι πληθυσμοί να κτισθούν εκ 

θεμελίων ή ν’ ανακαινισθούν οι ναοί»
918

 στους οποίους θα ιερουργούν «καλώς 

καταρτισμένοι και κατά βάθος ηθικώς οικογενειάρχαι  ι ε ρ ε ί ς  και αγνοί 

πατριώται»
919

. 
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 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φ. 96, ΥΦ. 11, έγγραφο 187/1, «Σημείωμα Εμπιστευτικόν, Δια την 

Εσωτερικήν Αντιμετώπισιν  της Σλαυοκουμμουνιστικής Επιβουλής κατά της Βορείου Ελλάδος», 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη., σ.4 
915

 όπ.π., σ.4 
916

 όπ.π., σ.4 
917

 όπ.π, σ. 5 
918

 όπ.π., σ.4 
919

 όπ.π., σ.4 
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Ο Δραγούμης συνιστά «να γίνεται ειδική εκπαίδευση»
920

 στα στελέχη και τους 

υπαλλήλους του ελληνικού κράτους, ανώτερα και κατώτερα, που έρχονται συχνότερα 

και αμεσότερα σε επαφή με τους κατοίκους των παραμεθορίων περιοχών:  

 

«Να συνιστάται δε ειδική προσοχή εις τους δ η μ ο δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς, τους 

εισπράκτορας του δημοσίου, τους χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς και όσους άλλους υπαλλήλους 

του Δημοσίου[…] εις τους κ α τ  ω τ έ ρ ο υ ς  α ξ ι ω μ α τ  ι κ ο ύ ς και υ -π α ξ ι ω μ α 

τ ι κ ο ύ ς του στρατού. Οι  ν ο μ ά ρ χ α ι και ανώτεροι υπάλληλοι να περιοδεύουν, 

όσον το δυνατόν συχνότερον, εις την ύπαιθρον χώραν. Τέλος, υπό των διοικητικών και 

δικαστικών αρχών να τιμωρούνται αυστηρότατα οι παντός είδους  ε  κ  μ  ε  τ  α λ-           

λ ε υ τ α ί  και  ε κ β ι α σ τ α ί  τ  ω ν   χ ω ρ ι κ ώ ν και δη των ξενοφώνων»
921

. 

 

Ο Δραγούμης ολοκληρώνει την εισήγησή του με εκπαιδευτικά μέτρα για «τη 

διάδοσιν της Ελληνικής Γλώσσης εις τους ξενοφώνους τους κατοίκους»
922

. Η πρόταση 

του Δραγούμη στον εκπαιδευτικό τομέα περιλαμβάνει το κτίσιμο «ν έ ω ν    σ χ ο λ ι-  

κ ώ ν   ο ι κ ο δ ο μ ώ ν […] και την επισκευή των παλιών»
923

, την καθιέρωση «υ π ο -

χ ρ ε ω τ ι κ ή ς   φ ο ί τ η σ η ς  των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών εις τα δημοτικά 

σχολεία»
924

, την ίδρυση «εις όλα τα χωρία, ιδίως τα ξενόφωνα, ν η π ι α γ ω γ ε ί ω ν 

[…] ώστε να μανθάνουν την Ελληνικήν ως μητρικήν γλώσσαν και να διαποτίζωνται με 

το κατάλληλον χριστιανικόν πνεύμα»
925

 και την επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης 

και «εις τους α γ ρ α μ μ ά τ  ο υ ς   εκ των γονέων, ιδίως δε δια τας γυναίκας»
926

. Ο 

Δραγούμης, τέλος, προτείνει μέτρα για την αγροτική εκπαίδευση  «να ιδρυθούν εις 

εκάστην περιφέρειαν ανά εν οικοτροφείον κοριτσιών, ως  γεωργική οικοκυρική σχολή 

[…] και παρόμοια Πρακτικά Γεωργικά σχολεία δια αγόρια 14-17 ετών» 
927

. 

 

 

     

                                                 
920

  Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φ. 96, ΥΦ. 11, έγγραφο 187/1, «Σημείωμα Εμπιστευτικόν, Δια την 

Εσωτερικήν Αντιμετώπισιν  της Σλαυοκουμμουνιστικής Επιβουλής κατά της Βορείου Ελλάδος», 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη., σ.5 
921

 όπ.π. σ.5 
922

 όπ.π.,σ.6 
923

 όπ.π.,σ.6 
924

όπ.π, σ. 6 
925

 όπ.π., σ.6 
926

 όπ.π., σ.6. 
927

 όπ.π., σ.6 
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8. Συζήτηση 

 

Από την παράθεση των τεκμηρίων της πολυετούς δράσης του Φίλιππου 

Δραγούμη στον πολιτικό βίο της χώρας ανακύπτει το συμπέρασμα πως τη σκέψη του 

και τις ενέργειές του κινητοποίησε ο εθνισμός, που εκδηλώθηκε κυρίως ως 

ενδιαφέρον για την προστασία του έθνους από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

κινδύνους. Παράλληλα, το, αδιαίρετο στη διαχρονία του, ελληνικό έθνος όφειλε να 

βρει την ταιριαστή, με βάση την προγενέστερη παράδοση, περπατησιά του στο 

μεταλλασσόμενο ανά περιόδους συγκείμενο.  

 

Ο συγκερασμός των δύο στόχων και η μετουσίωσή τους σε σχηματοποιημένη 

σκέψη γέννησε μια αντίφαση. Η διακηρυγμένη εξωστρέφεια και ανωτερότητα του 

ελληνικού έθνους, εδραιωμένη στην ιστορική του κληρονομιά δε συμβάδιζε με τη 

φοβική διαπίστωση εκ μέρους του Έλληνα πολιτικού ότι το έθνος μόνιμα τελεί σε 

άμυνα και συνακόλουθα χρειάζεται καθοδήγηση και προστασία.  

 

Από τη μελέτη της κοσμοθεωρίας του Φίλιππου Δραγούμη προέκυψε επί 

πλέον ότι συμπυκνώθηκαν στην προσωπικότητά του δύο ιδιότητες ανέκαθεν 

αντίρροπες: θήτευσε στο χώρο του πνεύματος και της πολιτικής. Ενώ, δηλαδή, στην 

αρχή της ενασχόλησής του με τα κοινά αναζήτησε τον ρόλο του στην καλλιτεχνική 

έκφραση, ο αναπάντεχος θάνατος του Ίωνα και η πίεση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος έστρεψαν την πορεία του στη συντονισμένη πολιτική δράση, η οποία 

συνέπεσε με την κορύφωση και την πτώση του ελληνικού εθνισμού.  

 

Την εθνιστική του ιδεολογία προσέλκυσε ανυπερθέτως η περίπτωση της 

Μακεδονίας, σχεδόν μόνιμο σημείο συνάντησης και σύγκρουσης των βαλκανικών 

κρατικών εθνικισμών, αλλά και προνομιακός χώρος δράσης της οικογένειας 

Δραγούμη. 

 

Με το τεκμήριο, λοιπόν, της ειδημοσύνης του στα εθνικά θέματα, κατά κύριο 

λόγο, ο Δραγούμης στόχευσε στην αναγέννηση του έθνους, όπως ο ίδιος την 

εννοούσε, δίνοντάς της πολιτισμική χροιά τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1940. 

Έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα του προς την Ανατολή, ο Δραγούμης 

οραματίστηκε αρχικά την πολιτειακή ενοποίηση των σύνοικων λαών ως αμυντική 
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αντίδραση στη βουλιμική διείσδυση της Δύσης και ως ανάχωμα σε κάθε είδους 

εθνικισμούς, ακόμα και στον ελληνικό.  

 

Το ανατολικό όραμα του Δραγούμη, που φαίνεται ότι σφυρηλατήθηκε από 

τον αδερφό του και τον Σουλιώτη-Νικολαΐδη, πυκνώθηκε στην ονομασία της 

Μεγάλης Ιδέας, όπως και το αντίστοιχο του Βενιζέλου την ίδια εποχή. Εδώ, όμως, 

εξαντλείται η ομοιότητα μεταξύ Δραγούμη και Βενιζέλου. Οι δύο εκδοχές της 

εθνικής ιδεολογίας διαφοροποιήθηκαν δομικά σε δύο σημεία: ο Δραγούμης όρισε 

τους Σλάβους και όχι τους Τούρκους αρνητές του ελληνικού εθνισμού και 

αποστράφηκε την προσχώρηση της Ελλάδας στο δυτικό αξιακό κώδικα. Στη Μεγάλη 

Ιδέα που ήθελε την Ελλάδα να εμφορείται από επεκτατισμό απειλητικό για τους 

άλλους λαούς, κατ’ επέκτασιν και για τον ελληνισμό της Ανατολής, ο Δραγούμης  

αντιπαράθεσε την ανασύνθεση στο χώρο της Ανατολής με μοχλό το ελληνικό έθνος. 

Εναντίον του Βενιζέλου, μάλιστα, η αντίδραση του Δραγούμη ήταν μετωπική και 

οξεία.  Στην πολιτική προσωπικότητα του Έλληνα πρωθυπουργού αντικατοπτρίστηκε 

η εκχυδαϊσμένη αντίληψη για τη διαχείριση του εθνικού οράματος, ο αποστεωμένος 

από ιδανικά πολιτικός λόγος και ο κυνικός τυχοδιωκτισμός. 

 

Κοιτώντας, όμως, κανείς πίσω από τις επιτηδευμένες διατυπώσεις του 

Δραγούμη διαπιστώνει ότι η περίπου αταβιστική πολιτισμική αποστολή του 

ελληνικού έθνους συνυφάνθηκε με την ανομολόγητη επιδίωξη για την επανάκτηση 

της πρωτοκαθεδρίας στην Ανατολή. Αποκορύφωμα του μαξιμαλισμού του Δραγούμη 

ήταν η κωδικοποίηση των ελληνικών σχεδίων στη Διάσκεψη του Παρισιού, μόνο που 

αυτή τη φορά οι ελληνικές αξιώσεις φιλτραρίστηκαν, σε σχέση με το παρελθόν, όχι 

μόνο από τη ρομαντική θέαση της πολιτισμικής αποστολής του έθνους, αλλά από τη 

ρεαλιστική βάση για την ανάγκη ολόπλευρης αναγέννησης του κράτους. 

 

Η θεώρηση αυτή του Δραγούμη για την Ελλάδα και τον ρόλο της στην 

Ανατολή σε σχέση με την πρώτη φάση της δημόσιας παρουσίας του άλλαζε με το 

πέρασμα του χρόνου. Το ελληνοανατολικό του ιδεώδες σταδιακά ατονούσε, έστω κι 

αν μόνιμα ετίθετο ως ιδεολογική προμετωπίδα, μέχρι που χάθηκε οριστικά στον 

διπολικό κόσμο του Ψυχρού Πολέμου. Το ελληνικό έθνος αδυνατούσε πια να 

διαδραματίσει τον ηγετικό ρόλο που οραματίστηκε ο Δραγούμης στην αρχή της 

σταδιοδρομίας του. Ήταν η εποχή που η ελληνική πολιτική, προσηλωμένη απόλυτα 
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στη Δύση, ταυτίστηκε από τον Δραγούμη με τα ζωτικά συμφέροντα των Η.Π.Α στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Το τέλος, λοιπόν, του ενεργού πολιτικού του βίου συνέπεσε με 

την πλήρη στροφή του από την Ανατολή στη Δύση, επιλογή για την οποία είχε 

κατακρίνει κάποτε τον Βενιζέλο. 

 

Πάντα, όμως, η ματαίωση των σχεδίων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

συνδυαζόταν από τον Δραγούμη με τη δράση εσωτερικών υπονομευτών. 

 

Οι οραματισμοί του για το μεγάλωμα του ελληνικού έθνους προσέκρουαν 

πάνω και σε εσωτερικούς εχθρούς οι οποίοι, εν είδει πέμπτης φάλαγγας,  διάβρωναν 

την εσωτερική συνοχή του έθνους ή δρούσαν ως όργανα των ξένων: ως τέτοιος 

αναγορεύτηκε, όπως προαναφέρθηκε, ο Βενιζέλος και αργότερα το Κ.Κ.Ε.. Η αρχική 

επιφυλακτικότητά του προς τον κομμουνισμό που τελικά εξελίχθηκε σε απροκάλυπτο 

αντικομμουνισμό δεν ήταν άσχετη με τη νέα απειλή που συνιστούσε τόσο για το 

κοινωνικό σύστημα, που αυτός συμβόλιζε όσο και για τη Μακεδονία.  

 

Στην αρχική του εμφάνιση, πάντως, ο Δραγούμης την κομμουνιστική εμπλοκή 

ερμήνευσε ως τακτικό ελιγμό για τη διείσδυση του κομμουνισμού στη Βαλκανική 

Χερσόνησο πάρα ως υπαρκτή απειλή για την Ελληνική Μακεδονία. Στη δεκαετία του 

1940, όμως, παρατηρεί κανείς εναργέστατα ότι ο αντικομμουνισμός του Δραγούμη με 

σημαία τον νεοφανή χαρακτηρισμό «σλαβοκομμουνιστής», ενοποιήθηκε με τον 

παραδοσιακό αντισλαβισμό του. Στη συνείδησή του εθνικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι 

συμφύρονται.  

 

Διαρκές χαρακτηριστικό της δράσης του Δραγούμη στην εσωτερική πολιτική 

ζωή ήταν και το ενδιαφέρον του για τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας, μια σχέση 

που γνώρισε διακυμάνσεις. Αρχικά, ως βουλευτής του νομού Φλώρινας θέλησε να 

τους προστατεύσει από τις αυθαιρεσίες της ελληνικής διοίκησης και να τους εντάξει 

στην ελληνική εθνική ιδεολογία, μια επιλογή που από τον Ηλία Ηλιού αποδόθηκε σε 

κομματική οπισθοβουλία: «εχάλασε βλέπετε τον κόσμο κατά το 1928 ο κ. Φίλιππος 

Δραγούμης δια να μη συμπεριληφθούν εις την εκουσίαν ελληνοβουλγαρική 

μετανάστευσιν, φανταζόμενος ίσως ότι θ’ απετέλουν μόνιμον εκλογικήν του πελατείαν, 
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και κατ’ αυτόν τον τρόπον η ακραία εκείνη περιοχή δεν έχει την εθνική ομοιογένειαν 

της υπολοίπου 100% Ελληνικής Μακεδονίας».
928

  

 

 Την περίοδο, όμως, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα, το 

κομμάτι των «βουλγαροφώνων», που επηρεάστηκε από ξένες προπαγάνδες, 

αναγορεύτηκε από το Δραγούμη σε νέο μεγάλο εχθρό του έθνους. Αντίθετα, 

υιοθέτησε μια πατερναλιστικού τύπου μεταχείριση των αμφιρρεπόντων 

«βουλγαροφώνων», έναντι όσων συλλήβδην αμφισβητούσαν την ελληνική τους 

συνείδηση, ορθώνοντας έτσι τείχος προστασίας απέναντι σε ισοπεδωτικές, 

ολοκληρωτικές πολιτικές ότι «όλοι  οι “σλαυόφωνοι”  είναι ανάγκη να εκδιωχθούν 

βιαίως»
929

. 

 

Η κριτική θεώρηση αυτών των αναφορών μάς οδηγεί στα εξής 

συμπεράσματα: ακόμα και να δεχθούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η πατρωνία 

καθοδήγησε τη σκέψη του Δραγούμη έναντι των σλαβόφωνων της Μακεδονίας, σε 

καμία περίπτωση δεν αμαυρώνεται το αποτέλεσμα. Φρονούμε, λοιπόν, ότι η 

τοποθέτηση του Δραγούμη κατοχύρωσε την παραμονή των σλαβόφωνων στις 

πατρογονικές τους εστίες και διέσωσε την τιμή του πολιτικού κόσμου της εποχής. 

 

Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι ο διαχωρισμός των Ελλήνων με βάση τα πολιτικά 

τους φρονήματα, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, συσκότισε την εικόνα του 

μετριοπαθούς και ενωτικού πολιτικού.  

 

Ο Δραγούμης στο θέμα των σλαβόφωνων υποχρεωτικά λάμβανε υπόψη του 

και την όσμωση της εσωτερικής με την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους. 

Λειτουργώντας, λοιπόν, ως άτυπος σύμβουλος της ελληνικής πολιτείας στα θέματα 

της Μακεδονίας, εργάστηκε για να επιβάλει το χαρακτηρισμό «βουλγαρόφωνος» αντί 

για αυτόν του «Σλαβομακεδόνα». Επρόκειτο για μια επιλογή που περιχαράκωνε, στο 

μέτρο του δυνατού, τα ελληνικά συμφέροντα και ήταν συμβατή με το νέο συσχετισμό 

δυνάμεων στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Κυρίως όμως φωτογράφιζε την εκτίμηση 

του Δραγούμη για την τροποποιημένη εκ νέου μορφή που θα έπαιρνε τα επόμενα 

                                                 
928

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 104, Υποφάκ. 7, έγγραφο 204, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
929

 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φακ. 106, Υποφάκ. 7, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαρόφωνων πληθυσμών», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 19 
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χρόνια η απειλή για την Ελληνική Μακεδονία. Απέναντί στη νέα τροπή ο Δραγούμης 

πίστεψε ότι η αναρρίπιση της διαμάχης Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας για τη 

διεκδίκηση των σλαβόφωνων της Ελληνικής Μακεδονίας μπορούσε να την 

προστατεύσει αποτελεσματικότερα από το «μακεδονικό» αλυτρωτισμό της περιόδου 

του Ψυχρού Πολέμου. Ο αγώνας του Δραγούμη για την καθιέρωση της ονομασίας 

των σλαβόφωνων της Μακεδονίας δεν τελεσφόρησε, αλλά μεταπολεμικά, μέχρι 

τουλάχιστον το 1962 που φθάνει η έρευνά μας, η Γιουγκοσλαβία  υποστασιοποίησε 

τον νέο σλαβικό κίνδυνο για τον εθνισμό του Δραγούμη στην Ελληνική Μακεδονία. 

 

Ολοκληρώνοντας την επισκόπηση της προσωπικότητας του Φίλιππου 

Δραγούμη, πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω 

έρευνα  της πολιτικής φιλοσοφίας του πολιτικού με έμφαση σε τρία σημεία.  

 

Από την επεξεργασία του υλικού ανιχνεύθηκαν μαρτυρίες του Δραγούμη ότι ο 

ίδιος μαζί με τον Θανάση Νικολαΐδη-Σουλιώτη υπήρξαν διαμορφωτές του 

ελληνοανατολικού ιδανικού και ότι  ο Φίλιππος, μάλιστα, ήταν και λογογράφος του 

Ίωνα Δραγούμη. Επομένως, είναι θεμιτό η μελλοντική έρευνα να ελέγξει την 

υπόθεση ότι ο Φίλιππος, συγκρότησε το εννοιολογικό περιεχόμενο μιας ιδεολογίας 

που μέχρι σήμερα αποδίδεται αποκλειστικά στον Ίωνα. 

 

Μεταβαίνοντας πάλι σε μεταγενέστερη περίοδο της ελληνικής διπλωματίας 

αναφαίνεται η συμπόρευση του Φίλιππου Δραγούμη με την αμερικανική αντίληψη 

αναφορικά με τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την παραπάνω 

διαπίστωση απορρέει η υπόθεση ότι ο Δραγούμης συνέλαβε το πλαίσιο του δόγματος 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, που αργότερα 

πυκνώθηκε στη φράση «ανήκομεν εις τη Δύσιν». Συνακόλουθα, μένει να διερευνηθεί 

και το μέγεθος της επιρροής του Δραγούμη στη μεταπολεμική πολιτική που 

ακολούθησε το ελληνικό κράτος έναντι των σλαβόφωνων.  

 

Απομένει, λοιπόν, στον ερευνητή του μέλλοντος να επιβεβαιώσει ή να 

διαψεύσει τις παραπάνω υποθέσεις εργασίας. 
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9. Πηγές- Βιβλιογραφία 

 

Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

 

Φάκ. 57, Υποφάκ. 1, έγγραφο 1, «Επιστολή Χρ.Τέντζου προς Φ.Δ. για 

θέματα αφομοίωσης και διώξεων Μακεδόνων (1936)» 

 

Φάκ. 64, Υποφάκ. 2, έγγραφο 9, «Συνεδρία 20 Αυγούστου 1945» 

 

Φάκ. 64. Υποφάκ. 2, έγγραφο 22, «Διακήρυξις» 

 

Φάκ. 64. Υποφάκ.3, έγγραφο 42, «Ανακοινώσεις υφυπουργού 

Εξωτερικών   Φ.Δ. προς τους αντιπροσώπους του Τύπου (Κάιρο, 

7/8/1944)» 

 

Φάκ. 64, Υποφάκ. 3, αριθμός εγγράφου δυσανάγνωστος, «Συνέντευξη 

Φ.Δ. προς τους αντιπροσώπους του διεθνούς Τύπου (Αθήνα, 1/12/1944)» 

 

Φάκ. 64, Υποφάκ. 5, έγγραφο 114, «Βουλγαρία» 

 

Φάκ. 65. Υποφάκ. 3, έγγραφο 229, «Εγκύκλιος» 

 

Φάκ. 67, Υποφάκ. 1, έγγραφο 3, «Απόφασις»  

 

Φάκ. 68. Υποφάκ.1, έγγραφο 11, «Περί της στάσεως των  σλαυόφωνων 

και βλαχόφωνων της Βορ. Ελλάδος κατά την περίοδον της κατοχής»  

 



 

 - 184 - 

Φάκ. 96, Υποφάκ. 11, έγγραφο 187/1, «Δια την Εσωτερικήν 

Αντιμετώπισιν  της Σλαυοκουμμουνιστικής Επιβουλής κατά της Βορείου 

Ελλάδος»  

 

Φάκ. 104 Υποφάκ. 4, έγγραφο 88, «Πώς είναι ανάγκη ν’ αντιμετωπισθή 

η κατάσταση στη Βόρειαν Ελλάδα» 

 

Φάκ. 104, Υποφάκ. 6, έγγραφο 160, «Περί των παραμεθορίων 

βουλγαροφώνων πληθυσμών»  

 

Φάκ. 104, Υποφάκ.8 , έγγραφο 213
α
, «Η σλαβοβουλγαρική προπαγάνδα 

στην Αμερική και το καθήκον της Παμμακεδονικής Ενώσεως» 

 

Φάκ. 104, Υποφάκ.8 , έγγραφο 252α, «Οι Γιουγκοσλάβοι δεν  

εγκαταλείπουν τα παλαιά σχέδιά των περί Μακεδονίας» 

 

Φάκ. 104, Υποφάκ.8, έγγραφο 262, «Πώς κατασκευάζεται νέα γλώσσα 

και νέα εθνότητα» 

 

Φάκ. 104, Υποφάκ.8 , έγγραφο 274, επιστολή 

 

Φάκ. 104, Υποφάκ.8, δυσανάγνωστος αριθμός εγγράφου, «Τα περί 

Μακεδονικής Εθνότητος» 

 

Φάκ. 113, Υποφάκ. 2,  έγγραφο 35, Απόρρητη επιστολή (15 σελίδων) 

Φ.Δ. προς Στεφ. Ξύδη στη Νέα Υόρκη για τα εθνικά θέματα και το 

Κυπριακό (3/8/1955) 

 



 

 - 185 - 

Φάκ. 152, Υποφάκ.3, αριθμός εγγράφου δυσανάγνωστος, 

«Προγραμματικαί αρχαί του κόμματος των Συνεργατικών Αγροτικών 

(της Πολιτικής Ενώσεως Μακεδονικής Νεολαίας)»
 

 

Φάκ. 152, Υποφάκ. 4, έγγραφο 64 

 

Φάκ. 154, έγγραφο 14, «Δύο και ημίσεως μηνών Απολογισμός» 

 

Φάκ. 155 Υποφάκ. 1, έγγραφο 36, «Διαπιστώσεις του κ. Φ. Δραγούμη 

επί της εξελίξεως της καταστάσεως» 

 

Φάκ. 156, Υποφάκ. 4, έγγραφο 108, «Νέα Αποστολή του Ελληνισμού» 

 

Φάκ. 157. Υποφάκ 1a, έγγραφο 2., «Ο Αγώνας του Δημοτικισμού» 

Φάκ. 157, Υποφάκ. 1δ, έγγραφο 80, «Το Νέον Εθνικό μας Ιδανικό» 

 

Φάκ. 158, Υποφάκ. 3, έγγραφο 167, «1453-1953»  

 

Φάκ. 160, Υποφάκ. 3, αριθμός εγγράφου δυσανάγνωστος, «Ανακοίνωση 

προς το Λαό των εκλογικών περιφερειών Καστοριάς και Φλώρινας» 

 

Φάκ. 160, Υποφάκ. 3, αριθμός εγγράφου δυσανάγνωστος 

 

 Άρθρα του Φίλιππου Δραγούμη σε εφημερίδες- περιοδικά   

 

-Άρθρα του Φίλιππου Δραγούμη στην «Πολιτικήν Επιθεώρησιν» 

 

Δραγούμης, Φ., «΄Εστιν Ελλάς και η Μακεδονία», Πολιτική Επιθεώρησις 

τχ 3,  1 Μαΐου 1945  



 

 - 186 - 

 

Δραγούμης, Φ., «Ελλάς και Γιουγκοσλαυΐα», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 

5-6, 1-15 Ιουνίου 1945 

 

 Δραγούμης, Φ., «Οι Ελασίτες συμπράττουν με τους εχθρούς του 

Γένους», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 7, 1  Ιουλίου  1945 

 

Δραγούμης, Φ., «Γιουγκοσλαυϊκές διαμαρτυρίες για δήθεν διωγμό δήθεν 

μειονοτήτων εις την Ελλάδα»,  τχ. 8  Πολιτική Επιθεώρησις, 15 Ιουλίου 

1945 

 

Δραγούμης, Φ., «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 

11, 1 Σεπτεμβρίου 1945 

 

Δραγούμης, Φ., «Η αυτοτέλεια των φυλών», Πολιτική Επιθεώρησις, τχ. 

1-2, 1-31 Ιανουαρίου 1946 

 

Δραγούμης, Φ., «Το σύνθημα για το 1946», Πολιτική Επιθεώρησις τχ. 1-

2, 1-31 Ιανουαρίου 1946 

 

Δραγούμης, Φ., «Δηλώσεις του κ. Ε. Καρδέλι και τα ελληνικά δίκαια», 

Πολιτική Επιθεώρησις, τχ 13, 1. Οκτωβρίου 1945   

 

 

- Άρθρα του Φίλιππου Δραγούμη σε άλλες εφημερίδες και περιοδικά 

 

Δραγούμης, Φ., «Ανατολική συνεννόησις», εφημ. Ημερησία της 

Θεσσαλονίκης 22 Μαΐου 1924 

 



 

 - 187 - 

Δραγούμης, Φ., «Αρχαί εσωτερικής πολιτικής», εφημ. Ημερησία της 

Θεσσαλονίκης 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 1924 

 

Δραγούμης, Φ., «Πρωτόκολλον  μειονοτήτων», εφημ. Πολιτεία  10 

Δεκεμβρίου 1924 

 

Δραγούμης, Φ., «Οι Ξενόφωνοι της Μακεδονίας», εφημ. Ελληνική  20. 

Μαΐου 1927 

 

Δραγούμης, Φ., «Αυτονομιστικά. Α' Η άρση τής ασυλίας των 

κομμουνιστών βουλευτών», εφημ. Βραδυνή 21 Δεκεμβρίου 1927 

 

Δραγούμης, Φ., «Αυτονομιστικά. Β΄. Αυτονόμηση, Αυτοδιάθεση και 

Μειονότητες», εφημ. Βραδυνή 21 Δεκεμβρίου 1927 

 

Δραγούμης, Φ., «Αυτονομιστικά. Γ΄. Ιστορικό της αυτονομιστικής ιδέας, 

σχετικά με τη Μακεδονία», εφημ. Βραδυνή  21 Δεκεμβρρίου 1927 

 

Δραγούμης, Φ., «Θα παίξομε το παιχνίδι των εχθρών μας;», εφημ. Ελλάς 

22 Δεκεμβρίου 1944 

 

Δραγούμης, Φ., «Η Μακεδονία ανοικτόν πεδίον υπονομευτικής 

προπαγάνδας», εφημ. Καθημερινή 28/12/1945  

 

Δραγούμης, Φ., «Ενωμένη Ομόσπονδη Μακεδονία», εφημ. Εμπρός, 

Αθήνα 24 Ιανουαρίου  1946 

 

Δραγούμης, Φ., «Ελληνικόν αίμα», εφημ. Καθημερινή 3 Μαρτίου 1946 

 



 

 - 188 - 

Δραγούμης, Φ., «Η Ελλάδα στη Διάσκεψη», εφημ. Φως  Θεσσαλονίκης, 

27 Οκτωβρίου 1946  

 

Δραγούμης, Φ., «Η αντιπροσώπευσή μας εις τη Διάσκεψη», περιοδικό 

Ελληνικά Δίκαια, Αθήνα, 4 Νοεμ. 1946 

 

Δραγούμης, Φ., «Τα οικονομικά μας στη Διάσκεψη του Παρισιού», 

εφημ. Καθημερινή, 5 Νοεμβρίου 1946 

 

Δραγούμης, Φ., «Βουλγαρόφωνοι Έλληνες και όχι Σλαυομακεδόνες» , 

εφημ. Ορεστιάς Καστορίας 14/3/47  

 

Δραγούμης, Φ., «Βουλγαρόφωνοι Έλληνες και όχι Σλαυομακεδόνες», 

εφημ. Ελληνική Φωνή Φλωρίνης 15/3/47 

 

Δραγούμης, Φ., «Βουλγαρόφωνοι Έλληνες και όχι Σλαυομακεδόνες», 

εφημ. Νέα Αλήθεια Θεσαλλονίκης 16/3/47  

 

Δραγούμης, Φ., «Βουλγαρικό δημοσίευμα», εφημ.  Καθημερινή 3  Μαΐου 

1947 

 

Δραγούμης, Φ., «Η φωνή της Πατρίδος»,  εφημ. Εστία 2 Μαΐου 1947 

 

Δραγούμης, Φ., «Γράμματα προς την σύνταξιν», εφημ.  Καθημερινή  3 

Μαΐου 1947 

 

Δραγούμης, Φ., «Κρατερόν», εφημ. Καθημερινή, 10 Ιουνίου 1947 

 



 

 - 189 - 

Δραγούμης, Φ., «Προσοχή στη Βορειοδυτική Μακεδονία», εφημ. 

Καθημερινή 21. Αυγούστου 1947 

 

Δραγούμης, Φ., «Αι εντυπώσεις του κ. Φίλ. Δραγούμη εκ της περιοδείας 

του εις Δυτ. Μακεδονίαν», δεν υπάρχει ο τίτλος της εφημερίδας, 1 

Φεβρουαρίου 1948 

 

Δραγούμης, Φ., «Η σπονδυλική στήλη της Ελληνικής Χερσονήσου», 

εφημ. Φως Θεσσαλονίκης 16 ως 27 Μαΐου 1948 

 

Δραγούμης, Φ., «Ο αγών εις τη Β.Δ. Μακεδονίαν», εφημ. Φως  

Θεσσαλονίκης, 28 Σεπτεμβρίου 1948 

 

Δραγούμης, Φ., «Περί “Συμφιλιώσεως”», εφημ. Το Βήμα, 30 Οκτωβρίου 

1948 

 

Δραγούμης, Φ., «Finis Graiciae», εφημ. Καθημερινή  Αθήνα 6 Ιουνίου 

1955 

 

Δραγούμης Φ., εφημ. Καθημερινή 4 Νοεμβρίου 1959  

 

βιβλία του Φίλιππου Δραγούμη 

 

Ημερολόγια  
 

Δραγούμης, Φ., Ημερολόγιο Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913,  Εκδόσεις 

Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα,  1988 

 

Δραγούμης, Φ., Ημερολόγιο Αλεξάνδρεια 1916, Εκδόσεις Δωδώνη, 

Αθήνα- Γιάννινα, 1984 

 



 

 - 190 - 

Δραγούμης Φ., Ημερολόγιο Διχασμός 1916-1919, Εκδόσεις Δωδώνη, 

Αθήνα- Γιάννινα, 1995    

 

Δραγούμης, Φ., Ημερολόγιο 1919- 1920 (…φαίνεται πως εχτύπησαν τον 

Ίωνα, 1/14 Νοεμβρίου 1920, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 2010 

 

Δραγούμης Φ., Ημερολόγιο 1944 (Λίβανος- Κάιρο- Ιταλία- 

Απελευθέρωση), Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 2010 

 

 
άρθρα του Φίλιππου Δραγούμη σε  εκδομένα βιβλία  

 

Δραγούμης, Φ., «Κόμματα Αρχών», στο Εκλογή Πολιτικών 

Δημοσιευμάτων, 1922-1925, Τυπογραφείον Εστία, Αθήναι 1925, σ.σ .19-

24 

 

 

Δραγούμης, Φ., «Αυτονομιστικά, Γ΄. Ιστορικό της αυτονομιστικής ιδέας, 

σχετικά με τη Μακεδονία», στο Εκλογή Πολιτικών Δημοσιευμάτων, Β' 

Σειρά, 1925-1928, Τυπογραφείον Εστία, Αθήναι, 1928, σ.σ. 42- 46 

 

Δραγούμης, Φ., «Κρίσες του Κάιζερλιγκ για το σύγχρονον Ελληνισμό», 

Ημερολόγιον Ένώσεως Συντακτών, 1929, στο Εκλογή Πολιτικών 

Δημοσιευμάτων, Β' Σειρά, 1925-1928, Τυπογραφείον Εστία, Αθήναι, 

1928, σ.σ. 68-81 

 

Δραγούμης, Φ., «Τι οφείλει η Ελλάδα στην Αμερική και τι περιμένει απ’ 

αυτήν», στο Τα Ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης, 

Δημοσιεύματα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1949,  

σ.σ. 8-11 

 



 

 - 191 - 

Δραγούμης, Φ., «Η Διεθνής αποστολή της Ελλάδας», στο Τα Ελληνικά 

Δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης, Δημοσιεύματα Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1949, σ.σ. 104-118 

 

Δραγούμης, Φ., «Υπόμνημα της Ελληνικής Κυβερνήσεως για τες 

επανορθώσεις και την ικανοποίηση άλλων απαιτήσεων οφειλομένων εις 

την Ελλάδα από τη Βουλγαρίαν», στο Τα Ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη 

της Ειρήνης, Δημοσιεύματα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη, 1949, σ.σ. 47- 73 

 

Δραγούμης, Φ., «Υπόμνημα προς τη Διάσκεψη της Ειρήνης εις το Παρίσι 

για τα ελληνικά σύνορα προς τη Βουλγαρία και την Αλβανία», στο Τα 

Ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης, Δημοσιεύματα Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1949, σ.σ. 23-28 

 

Δραγούμης, Φ., «Αγόρευση στο συνέδριο του Λιβάνου, 17. Μαΐου 

1944», στο Εκλογή Πολιτικών Δημοσιευμάτων Συνέδριο του Λιβάνου 

Κυβέρνηση απελευθέρωσης 1944, Έκδοση "Πολιτικής Επιθεωρήσεως", 

Αθήνα, 1945, σ.σ. 7-10 

 

Δραγούμης, Φ., «Βιογραφικό σημείωμα Φιλίππου Στεφάνου Δραγούμη», 

στο Εκλογή Πολιτικών Δημοσιευμάτων Συνέδριο του Λιβάνου Κυβέρνηση 

απελευθέρωσης 1944, Έκδοση "Πολιτικής Επιθεωρήσεως", Αθήνα,1945, 

σ. 31-33 

 

Δραγούμης, Φ., Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα, Δημοσιεύματα της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1949 

 



 

 - 192 - 

Δραγούμης, Φ., «Διαμαρτυρία για την επίσημη προβολήν εδαφικών 

αξιώσεων από το Νοτιοσλαύο αντιπρόσωπο κ. Πιγιάδε στη Διάσκεψη 

του Παρισιού», στο Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα: 1945-1948, Αθήνα 

1949 

 

Δραγούμης, Φ., «Πρόλογος», στο Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα: 1945-

1948, Αθήνα 1949 

 

Βιβλιογραφία 

 

 

Berelson, Content analysis in Communication Research, New York: Free 

Press, 1952. 

 

 

Lange, M.,  Comparative –Historical Methods: An introduction. Mc Gill 

University, SAGE Publications Ltd, 2013, pp. 9-13. 

 

Wolff, Robert Lee, Balkans in Our Time Cambridge, Massachusetts, 

USA: Harvard University Press, 1956.   

 

 

Ανδρέου,  Α.  &  Ηλιάδου,  Σ.,  «Ζητήματα  εκπαίδευσης  στη  Φλώρινα 

κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου» στο: Η Δυτική Μακεδονία: Από 

την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα(Διεθνές Συνέδριο), 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012. 

 

Βακαλόπουλος, Α., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, Εκδόσεις Βανιάς,   

Θεσσαλονίκη 2005. 

 



 

 - 193 - 

Βουρνάς,  Τ.,  Ιστορία  της  σύγχρονης  Ελλάδος. Πόλεμος  1940-41 -

Κατοχή-Εθνική  Αντίσταση-Απελευθέρωση- Δεκέμβριος  1944-Βάρκιζα,  

Τολίδης, Αθήνα 1980. 

 

Γιαννόπουλος,  Ν., «Η  Συμφωνία  της  Βάρκιζας.  Το  πρελούδιο  του 

εμφυλίου», στο: Ελλήνων Ιστορικά, τ. 7, 2012, σσ 70-103.   

 

Γούναρης,  Β., «́ΕΑΜοβούλγαροι’ και Μακεδονομάχοι: Ιδεολογικές και 

άλλες βεντέτες στη Μακεδονία του Εμφυλίου Πολέμου», στο: Ηλίας 

Νικολακόπουλος, Άλκης Ρήγος, Γρηγόρης Ψαλίδας (επιμ.),Ο Εμφύλιος 

Πόλεμος: Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο, Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 

1949,Αθήνα 2002, σ.σ. 233-245 

 

Γούναρης,  Β., Μιχαηλίδης Ι., «Η νεότερη και σύγχρονη περίοδος», στο : 

Ε. Κυριακούδη (επιμ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, Φλώρινα 2002, 

σ.σ. 106-125. 

 

Γούναρης, Β.,  «Οι  Σλαβόφωνοι  της  Μακεδονίας:  Η  πορεία  της 

ενσωμάτωσης στο ελληνικό εθνικό κράτος, 1870 –1940», στο: 

Μακεδονικά, Σύγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών, τ. 29, Θεσσαλονίκη 1994, σσ 209-236.  

  

Γρηγοριάδης,  Σ.,  Ιστορία  της  Σύγχρονης  Ελλάδας  1941-1974. 

Εμφύλιος-Ανένδοτος 1945-1967, τ. Β’, Polaris, Αθήνα 2010. 

 

∆ασκαλάκης, Γ.∆. , Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού στη Μακεδονία: 

Η συμβολή των κοινοτήτων του Αίμου στην ιδέα των υπερεθνικών 

κοινοτήτων, Οι Εκδόσεις των Φίλων,  Αθήνα 1992.  

 



 

 - 194 - 

Διβάνη, Λ., Ελλάδα και Μειονότητες, Το σύστημα διεθνούς προστασίας 

της Κοινωνίας των Εθνών, Καστανιώτης, Αθήνα 1999. 

 

Ηλιάδου –Τάχου, Σ., Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη 

Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος: Το παράδειγμα της 

Δυτικής Μακεδονίας, Gutenberg, Αθήνα, 2006. 

 

Ηλιάδου –Τάχου, Σ.,   «Γλωσσικά, Εθνικά και Παιδαγωγικά ζητήματα 

στην εκπαίδευση της Μακεδονίας (1912-1936). Το παράδειγμα του 

νομού Φλώρινας», στο: 3ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 

Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου, 2004. 

 

Ηλιάδου-Τάχου, Σ. & Ανδρέου, Α., «Όψεις της  ΕΑΜικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη Δυτική Μακεδονία: Οι θεσμοί της εκπαίδευσης των 

σλαβόφωνων», στο:  Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου & Β. Βλασίδης 

(επιμ.),   Η Δυτική Μακεδονία: Από την  ενσωμάτωση  στο  ελληνικό  

κράτος  έως  σήμερα, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2014, σσ 235-257.   

 

Καλύβας, Σ., Μαραντζίδης Ν., Εμφύλια Πάθη 23 ερωτήσεις και 

απαντήσεις για τον εμφύλιο, Ε’ Έκδοση, Μεταίχμιο, Αθήνα 2015. 

 

Κέντρος, Ν., Ο  Εμφύλιος στη  Φλώρινα. [Μαρτυρίες – Περίοδος Β΄, 5], 

Βιβλιόραμα, Αθήνα 2011. 

 

Κολιόπουλος, Ι., Λεηλασία Φρονημάτων Α΄:Το Μακεδονικό ζήτημα στην 

κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-1944), Εκδόσεις Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 1994. 

 



 

 - 195 - 

Κολιόπουλος, Ι., Λεηλασία Φρονημάτων Β΄:Το Μακεδονικό ζήτημα στην 

κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1945-1949), Εκδόσεις Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 1995. 

 

Κωφός, Ε., «Ελληνικό Κράτος και Μακεδονικές ταυτότητες (1950-

2005)», στο: Στεφανίδης Ι., Βλασίδης Β., Κωφός Ε., (επιμ.) Μακεδονικές 

ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Ι.Μ.Μ.Α. - 

Πατάκης, 2008,  σσ.355-396 

 

Λάσκαρι, Μ.Θ., Το Ανατολικόν ζήτημα 1800-1923, Εκδόσεις Πουρνάρα, 

Θεσσαλονίκη 1948.  

 

Μαργαρίτης, Γ., Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 1946-49, 

τ. 1, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001. 

 

Μαργαρίτης, Γ., Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 1946-49, 

τ. 2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001. 

 

 

Μαυρογορδάτος,  Θ., «Οι  εκλογές  και  το  δημοψήφισμα  του  1946:  

προοίμιο  του  Εμφυλίου  Πολέμου», στο: Γ. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα 

στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση,  Θεμέλιο, Αθήνα 1984. 

 

Μαυροσκούφης, Δ., «Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός πριν και μετά την 

ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος», στο: Φιλόλογος, τχ. 

153, 2013. 

 

Μιχαηλίδης, Ι., «Εύθραυστες ισορροπίες: Οι ελληνογιουγκοσλαβικές 

σχέσεις 1944-1946», στο: επιμέλεια: Νικολακόπουλος Η., Παπαθανασίου 

http://www.biblionet.gr/author/42937/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85


 

 - 196 - 

Ι., (επιμ.) Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949, Δημοσιογραφικός 

Οργανισμός Λαμπράκη, 2010, σσ 67-77.   

 

Μιχαηλίδης, Ι., «Ποια “Μακεδονία για τους Μακεδόνες”: Πολιτική και 

Ιστορία στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία», στο: Στεφανίδης Ι., Βλασίδης 

Β., Κωφός Ε., (επιμ.) Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις, Ι.Μ.Μ.Α. - Πατάκης, Αθήνα,2008, σσ.278-296. 

 

Μιχαηλίδης, Ι., «Ταυτότητες, Διπλωματία, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί 

συσχετισμοί:Η περίπτωση των Σλαβόφωνων στην Ελλάδα (1919-1949)», 

στο: Στεφανίδης Ι., Βλασίδης Β., Κωφός Ε.,(επιμ.)  Μακεδονικές 

ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Ι.Μ.Μ.Α. - Πατάκης, 

2008,  Αθήνα, σ.317-354 

 

Μπονίδης, Κ., Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο 

έρευνας. ∆ιαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές 

παρατηρήσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004 

 

Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τ. ΣΤ`, Έκδοση 

8η, οίκος Ελευθερουδάκη.  

 

Πυργιωτάκης, Ι. – Παπαδάκης, Ν., «Η πρώιμη μεταρρύθμιση. Τα 

νομοσχέδια Τσάτσου-Ευρυγένη για τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (1974-75)», στο: Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 11/2003, σσ. 

187-228. 

 

Ραφαηλίδης, Β., Ιστορία (κωμικοτραγική) του νεοελληνικού κράτους 1830 

– 1974,  Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2010. 

 

http://www.biblionet.gr/com/595/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/595/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7


 

 - 197 - 

Σφέτας, Σπ., Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια 

επώδυνη διαδικασία, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003 

 

Σφέτας, Σπ., Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20
ο
 αιώνα, 

Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001 

Τζιόβας, Δ., Οι μεταμορφώσεις του Εθνισμού και το ιδεολόγημα της 

ελληνικότητας στο Μεσοπόλεμο, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1989. 

 

Τούντα-Φεργάδη,  Α., Μειονότητες  στα  Βαλκάνια,  Βαλκανικές 

διασκέψεις 1930-1934, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1994,σσ. 310-314. 

 

 Διαδικτυακές πηγές 

 

Mayring,   Ph.,  “Qualitative   Content   Analysis”,  Volume   1,   No.2, 

ανακτήθηκε στις 5-5-015 από www.qualitative-

research.net/fqs/beirat/mayring-e.htm. 

 

Mayring, Ph., “Qualitative content analysis”, Forum: Qualitative Social 

Research [On-line    Journal], 1(2),    Art.    20. ανακτήθηκε στις 6-5- 

2015 από http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-

00mayring-e.htm. 

 

«Βιογραφικό Σημείωμα»,ανακτήθηκε στις 27- 6- 2015 από 

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/philippos-dragoumis-

biography 

 

Μιχαηλίδης Ι., «Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στη σύγχρονη 

Μακεδονία», ανακτήθηκε 10/11/2015 από 

 http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html  

http://www.qualitative-research.net/fqs/beirat/mayring-e.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs/beirat/mayring-e.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm
http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html


 

 - 198 - 

 

Δορδανάς, Σ., Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία 

(1941-1944), διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2002, ανακτήθηκε 3-6-2014, 

από http://invenio.lib.auth.gr/ 

 

Χριστίδης, Π., Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την 

ειρήνη στο Παρίσι, 1946, διδακτορική διατριβή, Σχολή Νομικών, 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2007, 

ανακτήθηκε 28-2-2016 από 

http://invenio.lib.auth.gr/record/79252/files/gri-2007-774 

 

 

 

 

http://invenio.lib.auth.gr/
http://invenio.lib.auth.gr/record/79252/files/gri-2007-774
http://invenio.lib.auth.gr/record/79252/files/gri-2007-774

