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Abstract 

This article aims to explore how educational-linguistic policy use the national language in or-

der to favor it’s ethnical, social-economic and political interests. The example of the Bulgarian State’s 

educational-linguistic policy during the Second World War is chosen as a case-study. Specifically, the 

article focuses on the Bulgarian Ministry of National Education discourse in the curricula and the de-

tailed teaching instructions of the Bulgarian Language, as a factor in securing ethnic homogenization, 

power and hegemony. This critical studying of particular literacy practices methodologically was based 

on the Critical Discourse Analysis (Fairclough, 1996) and emphasizes the interrelationship of actual 

text and social practice, supporting three aspects of language: language seen as text, as social process 

and as social practice (Baynham, 2000). The archive material used in the research comes from the ar-

chives of the Bulgarian Ministry of Education, kept in the Central State History Archive of Sofia, and 

moreover from the Ministry of Education official printed body Училищен Преглед (School Inspec-

tion), kept in the Cyril and Methodius National Library in Sofia. 

 

Εισαγωγή – Σκοπός 

Η εργασία αυτή στηρίζεται σε τρεις παραδοχές: Πρώτον η ταύτιση µε ένα 

έθνος και η πολιτική έκφραση αυτής φλογερής ταύτισης δεν είναι κάτι παλιό και 

παρόν σε όλη την ιστορία αλλά αντίθετα είναι κάτι νεωτερικό, συναρτηµένο µε τα 

διακριτικά γνωρίσµατα του πρόσφατου κόσµου (Hobsbawm, 1994:144-184). 

Ταυτόχρονα κάθε έθνος ταυτίζεται µε την «εθνική» του «γλώσσα», η οποία αντίθετα 

µε τον εθνικιστικό µύθο, δεν είναι η βάση της εθνικής συνείδησης, αλλά ένα 

πολιτιστικό κατασκεύασµα (Λέκκας,1992:141-155). Και τρίτον βασικότερος στόχος 

των κρατικών εθνικισµών κατά την εσωτερική διακυβέρνηση του κράτους είναι να 

ενδυναµώνουν την οµοιογένεια του έθνους. Συγκεκριµένα κατά την εσωτερική 
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διακυβέρνηση του εθνικού κράτους βασική µέριµνα του εθνικισµού ως επίσηµης 

ιδεολογίας γίνεται η διαδικασία της απόκτησης πολιτισµικής και πολιτικής ενότητας. 

Αυτή τη συνεκτική-εξοµοιωτική µέριµνα την αναλαµβάνει η πολιτική εξουσία και 

την εµπιστεύεται στους κρατικούς θεσµούς (εκπαίδευση, διοίκηση, νοµοθεσία κ.λ.π.), 

προκειµένου να της προσδώσουν συστηµατική µορφή. Πρώτος σε σειρά και 

σπουδαιότητα κρατικός θεσµός θεωρείται το εκπαιδευτικό σύστηµα (Λέκκας, 

1992:139-140). Και καθώς το γλωσσικό κριτήριο αποτελεί µια από τις βασικότερες 

ορίζουσες του έθνους (Hobsbawm, 1994:159-167) το σύστηµα της δευτεροβάθµιας 

και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προσφέρει αναντικατάστατες υπηρεσίες στην 

τυποποίηση και παγίωση της «επίσηµης» γλώσσας.  

Μιλώντας µε όρους της κοινωνιογλωσσολογίας, η γλωσσική πολιτική, που 

χαράσσεται σε εθνικό επίπεδο από την κυβέρνηση και το εθνικό Κοινοβούλιο, 

χρησιµοποιώντας τη γλώσσα ως µέσο για τη δηµιουργία εθνικών κρατών νοµιµοποιεί 

τη «εθνική» γλώσσα ως στάνταρτ και αναθέτει το γλωσσικό σχεδιασµό, τα 

συγκεκριµένα δηλαδή µέτρα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, στο εκάστοτε 

Υπουργείο Παιδείας και τα θεσµοθετηµένα όργανά του (Κοιλιάρη, 2005:54-69). 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ρίξει φως πάνω στον τρόπο µε τον οποίο ο 

γλωσσικός σχεδιασµός του εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας προσεγγίζει τη γλώσσα 

στα πλαίσια της εθνικής οµογενοποίησης του πληθυσµιακού σώµατος του έθνους-

κράτους και πάνω στους στόχους που επιδιώκει κατά την υλοποίηση της «εθνικής» 

γλωσσικής πολιτικής. Τα αναλυτικά προγράµµατα και οι οδηγίες διδασκαλίας του 

µαθήµατος της γλώσσας αποτελούν ένα γόνιµο πεδίο µελέτης για το σκοπό αυτό, 

καθώς µας οδηγούν κατευθείαν στην καρδιά του γλωσσικού σχεδιασµού καθιστώντας 

περισσότερο ανιχνεύσιµους τους επιδιωκόµενους στόχους. Επιπρόσθετα τα 

αναλυτικά προγράµµατα και οι οδηγίες διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Βουλγαρίας κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

συνιστούν ένα εξαιρετικά πρόσφορο πεδίο έρευνας, διότι στο συγκεκριµένο 

κοινωνικοπολιτικό συγκείµενο: 

1. Ο γλωσσικός σχεδιασµός ενεργοποιείται µέσα σε συνθήκες συγκρότησης 

έθνους -κράτους. Την άνοιξη του 1941 η Γερµανία παραχωρεί στη Βουλγαρία τη 
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γιουγκοσλαβική Μακεδονία, τις Δυτικές Περιοχές1, την Ανατολική Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη ως αντάλλαγµα για την προσχώρησή της στον Άξονα. Η Βουλγαρία 

άµεσα εγκαθίδρυσε, πέρα από τη στρατιωτική, και πολιτική διοίκηση στα εδάφη αυτά 

(Κοτζαγεώργη-Ζυµάρη, 2002:21-48, Grantcharof, 2006:586-597). Το βουλγαρικό 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας εφαρµόζει ενιαία, κοινή εκπαιδευτική πολιτική για όλα 

τα «Νέα Εδάφη»,  καταρτίζοντας ενιαίο σχέδιο συστηµατικής πολιτιστικής δράσης  

(F 177, оp. 2, а.е. 1255:1-20). 

2. Υπάρχει ταύτιση γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο 

Πρωθυπουργός της χώρας, o γερµανόφιλος πανεπιστηµιακός καθηγητής Μπογκντάν 

Φίλοφ, είναι ταυτόχρονα και Υπουργός Εθνικής Παιδείας, γεγονός που καταδεικνύει 

τη συνεκτική-εξοµοιωτική φροντίδα που ο εθνικισµός εµπιστεύεται στο θεσµό της  

«εθνικής» εκπαίδευσης. 
 

Αρχειακές πηγές – Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Το αρχειακό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα προέρχεται από τις 

παρακάτω πηγές: 

1. Επίσηµη αλληλογραφία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας που περιέχεται 

στις ακόλουθες αρχειακές µονάδες του Κεντρικού Κρατικού Ιστορικού Αρχείου της 

Σόφιας (ЦДИА):  

 

Fond 177  

Opis 2, Archievni edinichi  1255, 1288, 1389  
  
2. Μελέτες, άρθρα και υπηρεσιακά νέα από τους παρακάτω τόµους του 

επίσηµου έντυπο οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Uclilishten Pregled 

(Σχολική Επιθεώρηση), που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Κύριλλου και Μεθόδιου 

στη Σόφια:   

Tom  XL (1941), kn. 6,7, 8  

Tom  XLΙ (1942), kn. 1, 4, 7-8,  

Tom  XLΙI (1943), kn. 6 

                                                
1 Η περιοχή ορίζεται από τον ποταµό Νότιο Μοράβα, τις πόλεις Πίροτ και Βράνια και τα σηµερινά 
σύνορα της Βουλγαρίας και περιλαµβάνει τις επαρχίες Μποσίλεγκραντ, Τσάριµπροντ, Λούζνιτσα / 
Μπαµπούσνιτσα και Πίροτ, οι οποίες µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο παραχωρήθηκαν στη Σερβία. 
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Tom  XLΙII (1944), kn. 1-2-3-4 
 

Μεθοδολογικά η έρευνα στηρίχτηκε στην Κριτική Ανάλυση Λόγου 

(Fairclough, 1996). 

 

Τα δεδοµένα της έρευνας 
 Ο γλωσσικός σχεδιασµός το καλοκαίρι του 1941  

 

Η πρώτη ενέργεια στην οποία προέβη το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στα 

νέα εδάφη το καλοκαίρι του 1941 ήταν η διοργάνωση ειδικών σεµιναρίων 

«βουλγαρογνωσίας». Σε άρθρο της Σχολικής Επιθεώρησης (Ν. Μπ., 1941, Ειδικά 

σεµινάρια βουλγαρογνωσίας στα απελευθερωµένα εδάφη, Σχολική Επιθεώρηση 7, σ. 

824-833) διαβάζουµε πως κοινή εντύπωση των στρατιωτών, των δηµόσιων 

υπαλλήλων και άλλων προσώπων, που έρχονταν σε πρώτη επαφή µε το βουλγαρικό 

πληθυσµό της Μακεδονίας του Βαρδάρη και της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Δυτικής Θράκης, ήταν η αποξένωσή του πληθυσµού αυτού από τη βουλγαρική 

κουλτούρα και τη βουλγαρική λόγια γλώσσα. Η παραπάνω διαπίστωση αφορούσε 

κυρίως τις νεότερες γενιές και ήταν, σύµφωνα µε το συντάκτη του άρθρου, 

αποτέλεσµα της επιθετικής αφοµοιωτικής πολιτικής της Ελλάδας και της Σερβίας σε 

βάρος του βουλγαρικού πληθυσµού. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο διοργάνωσε 

ειδικά σεµινάρια βουλγαρογνωσίας σε ορισµένες από τις πιο µεγάλες πόλεις των 

Νέων Εδαφών, «για τις οποίες τα στοιχεία µαρτυρούσαν ότι εντονότερα έχουν θιγεί 

από τη δράση της σερβικής και της ελληνικής εξουσίας». Τα σεµινάρια αυτά που 

απευθύνονταν σε µαθητές, υπαλλήλους και πολίτες, ανέλαβαν να τα φέρουν σε πέρας 

πεπειραµένοι εκπαιδευτικοί και έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών 

διακοπών, προκειµένου το Υπουργείο να δώσει η δυνατότητα στους νέους να 

ενταχτούν οµαλά στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστηµα, χωρίς να χρειαστεί να 

επαναλάβουν τάξη.   

Ο πληθυσµός – στόχος των σεµιναρίων «βουλγαρογνωσίας» είναι οι νέες 

γενιές, στις οποίες επέδρασαν ολοκληρωτικά οι εθνικοί αφοµοιωτικοί µηχανισµοί 

αντίπαλων εθνικά κρατών. Άµεσος στόχος των σεµιναρίων, σύµφωνα µε το άρθρο, 

ήταν να µάθουν οι γενιές αυτές τα γράµµατα του βουλγαρικού αλφαβήτου που 

αγνοούν και την επίσηµη ορθογραφία. Ο γεωγραφικός χώρος της Βουλγαρίας, της 

Μακεδονίας του Βαρδάρη και της βόρειας ελληνικής Μακεδονίας είναι γλωσσικά 
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ενιαίος. Το πλήθος των ιδιωµάτων και διαλέκτων που οµιλούνταν σε αυτόν 

παρουσιάζει µεγάλες διαφορές µε τη σερβική (Ιωαννίδου, 1997: 93-96) και συνιστά 

ένα γλωσσικό σύστηµα που λογιζόταν, µέχρι τουλάχιστον την ίδρυση της ΠΓΔΜ, 

διάλεκτος της βουλγαρικής. (Σελλά-Μάζη, 1997: 378). Ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά των σλαβικών διαλέκτων της παραπάνω περιοχής - µεταξύ των 

οποίων και η εξέλιξη συγκεκριµένων πρωτοσλαβικών φθόγγων - αποτελούν τα 

βασικότερα γλωσσολογικά κριτήρια στα οποία στηρίζεται η διαφοροποίηση της 

βουλγαρικής από τις υπόλοιπες σλαβικές γλώσσες (Ιωαννίδου, 1997: 93-94). 

Εποµένως οι νέες γενιές, ειδικότερα αυτές που µαθήτευσαν στο σερβικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, είναι λογικό να αγνοούν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεδοµένης της 

γλωσσικής απόστασης που χωρίζει τη σερβική από τη βουλγαρική. 

Εξίσου βασικός στόχος των σεµιναρίων «βουλγαρογνωσίας» θεωρείται 

σύµφωνα µε το άρθρο και η εκµάθηση της λόγιας βουλγαρικής γλώσσας. Αυτό 

συµβαίνει, διότι βουλγαρική γλώσσα έχει υποστεί στη διάρκεια του µεσοπολέµου 

εθνικιστική επέµβαση. Ο αρθρογράφος επισηµαίνει ότι η λόγια βουλγαρική γλώσσα 

«προέκυψε» από τις τοπικές βουλγαρικές διαλέκτους. Στην πραγµατικότητα, όπως 

συνέβη µε πολλές άλλες εθνικές γλώσσες, επινοήθηκε µέσω συστηµατικής 

προσπάθειας ένα τυποποιηµένο ιδίωµα από µια πολλαπλότητα πραγµατικά 

οµιλούµενων ιδιωµάτων, τα οποία στο εξής υποβιβάζονται σε διαλέκτους. Η επιλογή 

της διαλέκτου που θα αποτελέσει τη βάση της τυποποιηµένης και οµογενοποιηµένης 

γλώσσας µπορεί να είναι αυθαίρετη, συχνά όµως έχει προφανή πολιτική σηµασία. 

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, το γλωσσικό ιδίωµα της Δυτικής Βουλγαρίας ήταν 

αυτό που τυποποιήθηκε και παγιώθηκε σε «λόγια» γλώσσα µέσω του συστήµατος της 

δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Hobsbawm, 1994: 79 – 82, 135 - 

138). Αυτό λοιπόν το τυποποιηµένο γλωσσικό µέσο πρέπει να καθιερωθεί ως ενιαίος 

γλωσσικός κώδικας πάνω στο µεγάλο αριθµό των οµιλούµενων σλαβικών ιδιωµάτων 

και διαλέκτων του γεωγραφικού χώρου που περιλαµβάνεται στα νέα διευρυµένα 

σύνορα του βουλγαρικού κράτους. Ωστόσο για να µην κλονιστεί η εθνικιστική 

µυθολογία της φυλετικής και γλωσσικής οµοιογένειας, ο συντάκτης του άρθρου 

σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι η διδασκαλία της εθνικής γραµµατικής και ορθογραφίας θα 

γίνει, πρώτιστα, µέσα από τη θεωρητική – ιστορική ερµηνεία της γλώσσας. Σύµφωνα 

λοιπόν µε την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία, εφόσον η εθνική γλώσσα προκύπτει από 

τις τοπικές βουλγαρικές διαλέκτους, νοµιµοποιείται ως κτήµα όλων και ως αρχέγονη 

βάση του εθνικού πολιτισµού.    
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  Εξάλλου στη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 1941 το Διοικητικό Συµβούλιο 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ρύθµισε όλα τα ζητήµατα φοίτησης και απόλυσης 

των µαθητών «βουλγαρικής καταγωγής», που τα γεγονότα του Απριλίου του 1941 

τους βρήκαν να φοιτούν σε σερβικά και ελληνικά σχολεία (Σχολική Επιθεώρηση, στο 

εξής Σ.Ε., 7, 1941:933-935). Εκεί ορίζεται πως αποδέκτης της βουλγαρικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής στα Νέα Εδάφη είναι, στη φάση αυτή, µόνο τα παιδιά 

βουλγαρικής καταγωγής, τα οποία προάγονται αυτόµατα στην επόµενη τάξη. Επίσης 

για τα σχολεία των Νέων Εδαφών προβλέπεται αύξηση των εβδοµαδιαίων ωρών 

διδασκαλίας στα µαθήµατα της βουλγαρική γλώσσας και λογοτεχνίας, της 

βουλγαρικής ιστορίας, της ωδικής και της φυσικής αγωγής για τη νέα σχολική χρονιά. 

Επιπλέον για τους µαθητές που κατά το σχολικό έτος 1940-1941 φοιτούσαν στην 8η 

τάξη Γυµνασίου και στην τελευταία τάξη των Διδασκαλείων των Νέων Εδαφών 

προβλέπεται ότι µπορούν να πάρουν το απολυτήριό τους υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) στην προφορική βαθµολογία τους δεν έχουν σε κανένα µάθηµα κάτω από τη βάση, 

β) έχουν παρακολουθήσει τα ειδικά σεµινάρια βουλγαρογνωσίας γ) θα δώσουν 

γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στα µαθήµατα της βουλγαρικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας, της βουλγαρικής ιστορίας και τη βουλγαρικής γεωγραφίας.  

  Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε πως η επίσηµη εθνική γλώσσα συνδέεται 

άµεσα µε την εκπαιδευτική πράξη. Ο γλωσσικός σχεδιασµός προωθώντας στα Νέα 

Εδάφη την «εθνική αυτογνωσία» και τη στερέωση της «εθνικής ταυτότητας» των 

µαθητών συνδέει εξ αρχής την επίσηµη εθνική γλώσσα µε ανώτερες νοητικές 

δεξιότητες, και συγκεκριµένα µε τη νοητική ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα 

(Cummins, 2005: 97-105). Είναι πιθανόν ότι στους τελειόφοιτους µαθητές 

«βουλγαρικής καταγωγής» των Γυµνασίων των Νέων Εδαφών, και µάλιστα σε 

εκείνους µε τις υψηλότερες επιδόσεις, το µητρικό γλωσσικό τους ιδίωµα θα είχε 

θετική παρέµβαση (interferenz) στην εκµάθηση της λόγιας βουλγαρικής γλώσσας 

(Γεωργογιάννης:1999). 

 

Η σχολική χρονιά 1941-1942 

 

Το Σεπτέµβριο του 1941 άνοιξαν τα βουλγαρικά σχολεία στα Νέα Εδάφη, στα 

αντίστοιχα σχολικά κτίρια του σερβικού και του ελληνικού κράτους, και 

υποδέχτηκαν, όπως αναφέρεται, µαθητές βουλγαρικής καταγωγής, που εντοπίστηκαν 
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ύστερα από εντατικές έρευνες των εκπαιδευτικών αρχών  (F 177, оp. 2, a.e. 1255: 1-

20).  

Από τα τέλη Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια του Νοεµβρίου του 1941 το 

Υπουργείο προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις των αναλυτικών προγραµµάτων 

διδασκαλίας και της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων της βασικής και κυρίως της 

µέσης εκπαίδευσης. Μέσω εγκυκλίων παρέχονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλης 

της χώρας νέες, αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειµένων 

σε µια ενιαία εθνοκεντρική γραµµή (Σ.Ε. 8, 1941: 96 κ. εξ.) 

Συγκεκριµένα για το γλωσσικό µάθηµα, ήδη από τον Ιανουάριο του 1941 και 

πριν την προσάρτηση των Νέων Εδαφών, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπογκντάν Φίλοφ κατέστησε σαφές ότι  σκοπεύει 

να επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι σχεδιάζει βελτίωση της 

γλωσσικής διδασκαλίας στα δηµοτικά σχολεία, διοργάνωση επιµορφωτικών 

σεµιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, επιβολή ελέγχου στο γλωσσικό εργαλείο που 

χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί, µείωση των ωρών διδασκαλίας της ξένης 

λογοτεχνίας προς όφελος της διδασκαλίας της βουλγαρικής λογοτεχνίας, έκδοση 

λεξικού κ.α. (Σ.Ε. 6, 1941: 697 κ. εξ.). Στα τέλη Οκτωβρίου 1941 αποστέλλονται 

προς τους διευθυντές των γυµνασίων όλης της χώρας αυστηρές οδηγίες «για την 

εξύψωση του εθνικού γλωσσικού πολιτισµού» (Σ.Ε. 8, 1941:1102 – 1103). Μεταξύ 

άλλων στην εγκύκλιο αναφέρεται πως οι διευθυντές κατά την αξιολόγηση όλων των 

εκπαιδευτικών θα λαµβάνουν στο εξής σοβαρά υπόψη τη γλώσσα που αυτοί 

χρησιµοποιούν κατά τη διδασκαλία, κατά τη σύνταξη των βιβλίων ύλης, των 

απουσιολογίων, κ.α..  

Στα πλαίσια της αναµόρφωσης των αναλυτικών προγραµµάτων, το Νοέµβριο 

αποστέλλεται στα σχολεία όλης της χώρας εγκύκλιος µε τις οδηγίες για τη 

διδασκαλία της «µητρικής γλώσσας» (βουλγαρική λογοτεχνία και γλώσσα) µε καθαρά 

εθνοκεντρικό χαρακτήρα (Σ.Ε. 1, 1942: 96 – 99). Η κεντρική ιδέα των οδηγιών θα 

µπορούσε να συνοψιστεί στην εξής φράση της Εγκυκλίου: Επιδιώκοντας το (βασικό) 

στόχο -  να παρέχουµε γλωσσική και λογοτεχνική κουλτούρα στους µαθητές, εµείς 

αγωνιζόµαστε να επιλύσουµε και άλλα ζητήµατα, στενά συνδεδεµένα µε αυτό το στόχο – 

να αναπτύξουµε το µυαλό, να εξευγενίσουµε την καρδιά, να εξυψώσουµε το πνεύµα 

(των µαθητών), στρέφοντας την προσοχή (τους) σε όλες τις εκδηλώσεις του έθνους µας, 

στις οποίες ζει και δρα το βουλγαρικό δηµιουργικό πνεύµα. Μέσα από τη γνωριµία και 
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τη σύνδεση µε το πνεύµα αυτό, θα εκτιµήσουµε καλύτερα και θα αγαπήσουµε 

περισσότερο το έθνος µας. 

  Παράλληλα στις αρχές του 1942 διοργανώνονται στις πρωτεύουσες των 

εκπαιδευτικών περιφερειών σε όλη τη χώρα παιδαγωγικές συνδιασκέψεις των 

εκπαιδευτικών, στις οποίες αυτοί επιµορφώνονται πάνω στις µεταρρυθµίσεις και 

λαµβάνουν σαφείς οδηγίες για το έργο της διδασκαλίας και τη διαπαιδαγώγησης (Σ.Ε. 

4, 1942: 464-470). Μεταξύ άλλων επιβάλλεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς να 

µελετήσουν τα φωνητικά, µορφολογικά, συντακτικά, κ.α. χαρακτηριστικά της 

γλώσσας, για να αποκτήσουν ορθό και ακριβή λόγο, να αφιερώνουν ειδικές ώρες για 

γλωσσικές ασκήσεις στον προφορικό λόγο και για το σκοπό αυτό να αξιοποιούν τις 

διαλέξεις,  τους διαλόγους, τα δραµατικά κείµενα, τους θεατρικούς µονολόγους και 

τις σχολικές θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται σε ευρύ 

κοινό. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεργάζονται στενά µε τους γονείς, να φέρνουν 

τα παιδιά συστηµατικά σε επαφή µε την εθνική λαϊκή δηµιουργία, µε τη βουλγαρική 

λογοτεχνία και τη βουλγαρική επιστηµονική παραγωγή και ταυτόχρονα να ωθούν τα 

παιδιά µε κάθε µέσο σε προσωπική καλλιτεχνική δηµιουργία, κ.α. (Ό.π. σ.468-469). 

Οι νεοεισαχθείσες µεταρρυθµίσεις θα ολοκληρωθούν µε εγκυκλίους, που 

αποστέλλονται στα σχολεία σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1941 – 1942, 

παρέχοντας διευκρινήσεις και συµπληρωµατικές οδηγίες. Τον Ιανουάριο του 1942 η 

Εγκύκλιος αρ. 74, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Πρωθυπουργός, Μπ. Φίλοφ, και ο Γενικός Γραµµατέας, Γιόντσοφ, απευθύνει γενικές 

οδηγίες διδασκαλίας αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς των Νέων Εδαφών (F 177, 

оp. 2, а.е. 1288: 1). Οι οδηγίες αφορούν τις σχέσεις που πρέπει να οικοδοµήσουν οι 

εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους από τα νεοαπελευθερωµένα εδάφη, ως βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του διδακτικού έργου, και µάλιστα του τελικού 

σκοπού του, δηλαδή την πνευµατική ενσωµάτωση στο σύνολο του βουλγαρικού λαού 

αυτών των τέκνων που πρόσφατα απελευθερώθηκαν. Συγκεκριµένα: 1) πρέπει να είναι 

έτοιµοι οι εκπαιδευτικοί να ικανοποιήσουν την έµφυτη περιέργεια των µαθητών και 

σε κάθε περίπτωση να τους βοηθούν µε αγάπη και προθυµία,  2) η σχέση των 

εκπαιδευτικών µε τους µαθητές τους πρέπει να διακρίνεται από αγάπη και ευγένεια, 

3) πρέπει να προσπαθήσουν να κερδίσουν την καρδιά των µαθητών και να µην τους 

περιπαίζουν όταν χρησιµοποιούν λέξεις και φράσεις του τοπικού τους ιδιώµατος, 

αλλά να τους επιτρέπουν να τις χρησιµοποιούν χωρίς ντροπή, 4) σταδιακά πρέπει να 

τους υποβάλλουν την ιδέα ότι δίπλα στην τοπική  βουλγαρική λαλιά τους, που 
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µαθαίνουν στην παιδική ηλικία από τις µητέρες τους, είναι υποχρεωµένοι, όπως όλοι 

οι µορφωµένοι Βούλγαροι, να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες να κατακτήσουν 

τη λόγια βουλγαρική γλώσσα, η οποία είναι το ουσιώδες ενοποιητικό γνώρισµα της 

σύσσωµης βουλγαρικής Πατρίδας, 5) προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να 

υποδεικνύουν στους µαθητές, στη θέση των διαλεκτικών εκφράσεων που 

χρησιµοποιούν, τις λόγιες αντίστοιχες εκφράσεις. Τις εκφράσεις αυτές πρέπει να τις 

γράφουν στον πίνακα και οι µαθητές να τις αντιγράφουν σε ειδικά σηµειωµατάρια, 6) 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διεξάγουν τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων 

συγκριτικά µε πιο αργούς ρυθµούς και, όταν επιβάλλεται, να επαναλαµβάνουν 

ορισµένα σηµεία της διδακτέας ύλης, ωσότου γίνουν πλήρως κατανοητά από τους 

µαθητές, 7) η διακριτικότητα και η υποµονή είναι ιδιαίτερα πολύτιµα προσόντα για 

τον εκπαιδευτικό, και ιδιαίτερα για εκείνον που καλείται να εκτελέσει υψηλό 

παιδαγωγικό, διδακτικό και πολιτιστικό έργο, 8) κατά την αξιολόγηση των µαθητών 

να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι προσπάθειες που κατέβαλλαν οι µαθητές, όσο και οι 

ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες µέσα στις οποίες οι τελευταίοι διαβιούσαν κατά το 

παρελθόν . 

  Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος που καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Νέων 

Εδαφών να χειριστούν τις διαλέκτους και τα ιδιώµατα των παιδιών από τα Νέα 

Εδάφη. Ενώ ο γλωσσικός εθνικισµός επιβάλλει συνήθως την πάταξη των διαλέκτων 

και των ιδιωµάτων (Τσουκαλάς, 1983:43), στη συγκεκριµένη περίπτωση προκρίνεται 

η διµορφία της γλώσσας: µια γλώσσα για το σπίτι και µια γλώσσα για το σχολείο. 

Πολύ κατατοπιστικά αναλύεται το ζήτηµα της αντιµετώπισης από το σχολείο 

των διαλέκτων και των ιδιωµάτων που χρησιµοποιούν οι µαθητές, όχι µόνο εκείνοι 

των Νέων Εδαφών, αλλά ολόκληρης της βουλγαρικής επικράτειας «από το Δούναβη 

µέχρι το Αιγαίο και από το Μπουργκάς (Πύργοι) µέχρι τα Σκόπια», σε άρθρο της 

Σχολικής Επιθεώρησης από το Μάρτιο του 1942 µε τίτλο «Δύο γλώσσες» (Σ.Ε 4, 

1942: 307 - 308). Σε καµία περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο, δεν πρέπει ο 

εκπαιδευτικοί να ξεριζώσουν από το στόµα των µαθητών το γλωσσικό ιδίωµα που 

µιλούν στο σπίτι, αλλά να το αντιµετωπίσουν µε σεβασµό, διότι έτσι σέβονται τη 

βουλγαρική παράδοση και το βουλγαρικό λαϊκό πολιτισµό. Ο µαθητής θα 

χρησιµοποιεί ταυτόχρονα δύο γλώσσες: µία θα µιλά στο σπίτι και στο φιλικό του 

περιβάλλον, το τοπικό ιδίωµα ή διάλεκτο, και µία θα προσπαθεί να κατακτήσει, να 

βελτιώσει και να διευρύνει στο σχολείο, τη «λόγια» γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός δεν 

πρέπει ποτέ να κατηγορεί τη γλώσσα του σπιτιού. Αντίθετα πρέπει να χρησιµοποιεί 
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αυτή τη γλώσσα ως υγιή βάση, πάνω στην οποία θα οικοδοµήσει τη γραµµατική και 

το λεξιλόγιο της «λόγιας» γλώσσας. Και καταλήγει το άρθρο πως ο σεβασµός 

απέναντι σε όλα τα τοπικά ιδιώµατα είναι το καλύτερο παιδαγωγικό µέσο για τη 

διαφύλαξη της βουλγαρικής γλώσσας από την αλλοτρίωση και τον εκφυλισµό.  

Το βουλγαρικό, λοιπόν, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας µε τη συµβολή των 

πρακτικών της παιδαγωγικής «από τη σκοπιά του παιδιού» επιχείρησε στοχαστικά να  

αξιοποιήσει τις ιδιωµατικές ποικιλίες της γλώσσας ως δεξαµενή άρδευσης της 

«εθνικής», «λόγιας» γλώσσας. 

Σχετική µε τις φροντίδες του Υπουργείου για τη διαφύλαξη της βουλγαρικής 

γλώσσας από την αλλοτρίωση και τον εκφυλισµό είναι και η µακροσκελής Εγκύκλιος 

αρ. 3337 από τις 10 Μαρτίου 1942, για την «καθαρότητα του βουλγαρικού λόγου»( F 

177, оp. 2, а.е. 1288:28 - 29). Πρόκειται για µια συστηµατική προσπάθεια 

αποκάθαρσης της εθνικής γλώσσα από παρείσακτα στοιχεία. Για το λόγο αυτό η 

εγκύκλιος καταγράφει µια σειρά από γραµµατικο - συντακτικά «λάθη» και ξενισµούς 

που απαντώνται συχνότατα, µαζί µε τις αντίστοιχες ορθές βουλγαρικές εκφράσεις, 

που προέρχονται από µεγάλους δηµιουργούς της βουλγαρικής Αναγέννησης και 

στηρίζονται στα τυπικά χαρακτηριστικά της παλαιοβουλγαρικής.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο γλωσσικός σχεδιασµός στο 

σύνολό του διαπνέεται από τις επιδράσεις της εθνικοσοσιαλιστικής παιδαγωγικής από 

τη χιτλερική Γερµανία και τις επιταγές της για φυλετική καθαρότητα (Πατρωνίδου, 

2011: 178). Επιπλέον είναι ευδιάκριτη η διείσδυση των κινηµάτων της 

µεταρρυθµιστικής παιδαγωγικής στο βουλγαρικό σχολείο (κίνηµα της νεολαίας, 

καλλιτεχνική αγωγή, ελεύθερη διαπαιδαγώγηση, παιδαγωγική «από το παιδί», κ.α.). 

αλλά µόνο στο µέτρο που εξυπηρετείται η εθνική διαπαιδαγώγηση των µαθητών, και 

γενικότερα του εθνικού σώµατος.  

 

Οι σχολικές χρονιές 1942-1943 και 1943-1944 

 

Τα εβδοµαδιαία προγράµµατα, τα αναλυτικά προγράµµατα και οι οδηγίες 

διδασκαλίας για τα επιµέρους διδακτικά αντικείµενα των σχολείων βασικής και 

µέσης εκπαίδευσης που τέθηκαν σε εφαρµογή για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα του ενοποιηµένου και διευρυµένου βουλγαρικού βασιλείου κατά τη σχολική 

χρονιά 1941-1942 θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται πιστά σε όλη τη χώρα – 

παράλληλα µε βελτιώσεις, συµπληρώσεις και διευκρινήσεις - µέχρι την κατάλυση του 
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υπάρχοντος καθεστώτος, το Σεπτέµβριο του 1944 (F 177, оp. 2, а.е. 1288: 207 και 

Σ.Ε. 6, 1943:809). 

Από τις εγκυκλίους που αποστέλλει το Υπουργείο για την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών κατά τη σχολική χρονιά 1942-1943 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η Εγκύκλιος αρ. 15109 από τις 25 Οκτωβρίου 1942, µε τίτλο «Για την πνευµατική 

ενότητα» (Σ.Ε. 7-8, 1942:1025-1028).  Στη µακροσκελή αυτή εγκύκλιο γίνεται 

εκτεταµένη αναφορά  στην ενσωµάτωση των «νεοαπελευθερωµένων βουλγαρικών 

εδαφών» στον κρατικό κορµό και στην πραγµάτωση του ιδανικού της ένωσης του 

βουλγαρικού έθνους. Η εγκύκλιος στη συνέχεια εστιάζει στα προβλήµατα της εθνικής 

ταυτότητας των Βούλγαρων των Νέων Εδαφών, που κοινωνικοποιήθηκαν και 

εκπαιδεύτηκαν µέσα σε ξένα εκπαιδευτικά συστήµατα πάνω στη βάση ξένης 

γλώσσας και λογοτεχνίας. Αυτό λοιπόν που προέχει τη στιγµή αυτή, σύµφωνα µε την 

εγκύκλιο, είναι η ανάγκη οµογενοποίησης του βουλγαρικού πληθυσµιακού σώµατος. 

Ο συνεκτικός ιστός που συνδέει αυτό το σώµα σε µια αδιάσπαστη ενότητα είναι η 

βουλγαρική γλώσσα, και συγκεκριµένα µια µεγάλη οµάδα τοπικών διαλέκτων, οι 

οποίες παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές από τη λόγια γλώσσα. Σύµφωνα µε την 

εγκύκλιο, το φαινόµενο της ύπαρξης πολλών τοπικών διαλέκτων δεν πρέπει να 

αντιµετωπιστεί σαν κάτι που διχάζει, αλλά αντίθετα πρέπει να ιδωθεί ως ο κρίκος που 

ενώνει τους απανταχού Βούλγρους. Αυτό συµβαίνει, διότι όλες οι τοπικές διάλεκτοι 

και τα ιδιώµατα µπορούν να συνεισφέρουν τα πλεονεκτήµατα και τις αρετές τους 

στην κοινή, λόγια βουλγαρική γλώσσα. Ένα από τα παραδείγµατα που 

χρησιµοποιούνται στην εγκύκλιο είναι η µουσικότητα των δυτικών διαλέκτων, και 

ιδιαίτερα των διαλέκτων της Μακεδονίας του Βαρδάρη, που δύνανται να 

εµπλουτίσουν το εύηχον της κοινής, λόγιας γλώσσας.   

Εξάλλου η σχολική χρονιά 1943-1944 ξεκινάει κανονικά παρά την κρίσιµη 

εσωτερική και διεθνή πολιτική κατάσταση. Το σκηνικό αλλάζει, όµως, άρδην από τις 

αρχές του 1944, λόγω των συστηµατικών βοµβαρδισµών. Προάστια και πόλεις 

εκκενώνονται και ο πληθυσµός τους τοποθετείται σε χωριά της επαρχίας, που δεν 

αποτελούν στόχο των βοµβαρδισµών. Στις 10 Ιανουαρίου 1944 το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας διέταξε τη διακοπή των µαθηµάτων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο από 

το Φεβρουάριο µέχρι και το Μάρτιο του 1944 µε σειρά εγκυκλίων επιδιώκει να 

οργανώσει ένα σχέδιο δράσης και να συντονίσει το εκπαιδευτικό έργο µέσα στην 

έκρυθµη κατάσταση που προκάλεσαν οι αεροπορικοί βοµβαρδισµοί (Σ.Ε. 1-2-3-4, 

1944: 224-253). Από τις εγκυκλίους αυτές ξεχωρίζουµε την Εγκύκλιο αρ. 40 από τη 1 
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Μαρτίου 1944 µε τίτλο Εκµετάλλευση των αξιών της λαϊκής µας δηµιουργίας και 

διοργάνωση γιορτών µε παραδοσιακό χαρακτήρα (Ό.π. σ. 231). Με την εγκύκλιο αυτή 

το Υπουργείο προκειµένου να εκµεταλλευτεί την παραµονή των περισσότερων 

µαθητών στην επαρχία λόγω των βοµβαρδισµών, δίνει εντολή στους εκπαιδευτικούς 

της βουλγαρικής γλώσσας, της µουσικής και της φυσικής αγωγής να κατευθύνουν τα 

παιδιά στην καταγραφή των λαϊκών προφορικών παραδόσεων (παραµύθια, γνωµικά, 

λαϊκές µελωδίες, χορούς κ.α.).  

 

Συµπεράσµατα 
 

  Το στοιχείο που πρώτα από όλα υποδεικνύουν τα δεδοµένα της έρευνας είναι 

πως η βουλγαρική γλωσσική-εκπαιδευτική πολιτική που εφαρµόστηκε κατά την 

περίοδο 1941-1944 στα Νέα Εδάφη είναι κοινή µε αυτή που εφαρµόστηκε στο 

εσωτερικό της χώρας. Η µόνη αυτονόητη διαφοροποίηση είναι η αύξηση των ωρών 

διδασκαλίας του µαθήµατος της βουλγαρικής γλώσσας (και της βουλγαρικής ιστορίας 

και γεωγραφίας) στα Νέα Εδάφη. Το διευρυµένο λοιπόν βουλγαρικό κράτος 

διαχειρίζεται για τις ανάγκες του τον εκπαιδευτικό µηχανισµό σαν ένα πελώριο 

εθνικό χωνευτήρι, µέσω του οποίου επιδιώκεται η «οργανική ενοποίηση της 

βουλγαρικής εθνικότητας», η οµογενοποίηση των απανταχού φορέων της εθνικής 

βουλγαρικής συνείδησης, του αστικού µε τον αγροτικό βουλγαρικό πληθυσµό και του 

πληθυσµού των παλαιών συνόρων µε αυτόν των νέων εδαφών. Η πνευµατική 

σύγκλιση των απανταχού εθνικών βουλγαρικών µονάδων συντελείται στη βάση ενός 

ενιαίου, συστηµατικά επεξεργασµένου γλωσσικού κώδικα, τη «λόγια» γλώσσα.  

Εξάλλου πολλές φορές στη σύγχρονη ιστορία συνέβη τοπικά ή αγροτικά ιδιώµατα µε 

την υποστήριξη που είχαν από τις δηµόσιες αρχές και την εκπαίδευση να 

µεταµορφωθούν σε γλώσσες ικανές να ανταγωνιστούν τις επικρατούσες γλώσσες της 

εθνικής ή της παγκόσµιας κουλτούρας (Hobsbawm, 1994:159-167).  

Προκειµένου να µπορέσει το σχολείο να ανταπεξέλθει σε αυτό το νέο του 

ρόλο, και µε το φόβο της κοµµουνιστικής απειλής από τη σοβιετική Ρωσία, ξεκίνησε 

τον Οκτώβριο – Νοέµβριο του 1941 και συνεχίστηκε µέχρι το Σεπτέµβριο του 1944 η 

αναµόρφωση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας. Η αναπροσαρµογή των αναλυτικών 

προγραµµάτων διδασκαλίας και της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων που 

παρακολουθήσαµε εντάσσονται σε ένα ευρύ µεταρρυθµιστικό έργο, που µέσα στη 
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τριετία 1941-1944 επαναπροσδιόρισε και συστηµατοποίησε σε ένα εθνοκεντρικό 

πλαίσιο τη βουλγαρική εκπαίδευση (Πατρωνίδου, 2011:99 κ.εξ.). Κάτω από την 

επίδραση της γερµανικής ενθνικοσοσιαλιστικής παιδαγωγικής κυρίαρχο ρόλο στη 

σχολική πρακτική παίζει πλέον η ιδέα της αδιάσπαστης αλληλεξάρτησης σχολείου-

έθνους-κράτους. Το σχολείο, µε βάση το καινούριο του περιεχόµενο, αναλαµβάνει να 

διαµορφώσει το νέο τύπο πολίτη, ο οποίος είναι φορέας των βασικών 

χαρακτηριστικών του έθνους, της γλώσσας, της φυλής, της θρησκείας και της 

παράδοσης (Lioulioushev, Kolev i drugi:389-390). 

Σε γενικότερο κοινωνιολογικό επίπεδο, µπορούµε να κατανοήσουµε το 

συγκεκριµένο γλωσσικό σχεδιασµό, αν λάβουµε υπόψη ότι αναπτύσσεται στα 

πλαίσια µιας ιδεολογίας η οποία είναι προϊόν του κοινωνικού εκσυγχρονισµού και 

αποπειράται να ανταποκριθεί σε προβλήµατα που προκαλεί η ενσωµάτωση των Νέων 

Εδαφών. Οι νέες κοινωνικές, πολιτικές, διοικητικές, οικονοµικές και άλλες 

απαιτήσεις επικοινωνίας υπηρετούνται αποτελεσµατικά από µια γλώσσα που είναι 

τυποποιηµένη και τυπωµένη και άρα µπορεί να διαδοθεί ή να επιβληθεί σε ολόκληρο 

το φάσµα της νέας κοινότητας. Με άλλα λόγια την επιδίωξη της ενιαίας γλώσσας 

δικαιολογεί όχι µόνο η αναζήτηση τεκµηρίων αυτοτελούς εθνικής υπόστασης αλλά 

και η αδήριτη για τις σύγχρονες µορφές πολιτικής οργάνωσης ανάγκη να 

καθιερωθούν οµοιογενείς επικοινωνιακοί κώδικες, που θα επιτρέπουν την οµαλή 

λειτουργία της διοίκησης στο σύνολο της εθνικής επικράτειας. Η ανάγκη αυτή γίνεται 

ακόµη πιεστικότερη µε την ενσωµάτωση Νέων Εδαφών στην εθνική επικράτεια, όταν 

η οµοιογένεια του εθνικού σώµατος δε θεωρείται δεδοµένη. Τότε η αναγκαιότητα της 

καθιέρωσης ενιαίου γλωσσικού κώδικα γίνεται αµεσότερη, οπότε το εκπαιδευτικό 

σύστηµα τείνει να επιβάλλει όλο και πιο επιτακτικά τη συνεκτική εθνική γλώσσα 

(Λέκκας, 1992:149-156).     

Δίπλα στη «λόγια» γλώσσα ως γλώσσα του δηµόσιου βίου, ο βουλγαρικός 

γλωσσικός σχεδιασµός επικροτεί τη χρήση του µητρικού ιδιώµατος ή διαλέκτου στη 

σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, µε το επιχείρηµα ότι ο βουλγαρικός µητρικός λόγος είναι 

η βασικότερη απόδειξη για την οµοιόµορφη, οµοιογενή και αδιάκοπη πορεία του 

έθνους στους αιώνες. Το γεγονός αυτό προξενεί εντύπωση, διότι συνήθως θεωρείται 

αποτυχία της γλωσσικής πολιτικής η αδυναµία της να εξαλείψει τοπικές διαλέκτους 

που συνεχίζουν να οµιλούνται από τα µέλη του ενιαίου εθνικού σώµατος.(Λέκκας, 

1992: 154).  
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Ωστόσο παρά την ελεγχόµενη γλωσσική ποικιλότητα, το συγκεκριµένο 

πλαίσιο αντικατοπτρίζει τη διάθεση των κοινωνικά ισχυρότερων οµάδων να 

χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα ως ένα µέσο κοινωνικού ελέγχου αποδίδοντας µια 

«έµφυτη» υπεροχή στις γλωσσικές τους νόρµες και πρακτικές απέναντι σε αυτές των 

άλλων. Το γεγονός ότι µέσω του γλωσσικού σχεδιασµού αποδίδεται υψηλότερο 

κύρος σε µια γλωσσική ποικιλία και σε άλλες όχι µπορεί να αποτελέσει ένα έµµεσο 

µεν µέσο κοινωνικού ελέγχου, το οποίο όµως επηρεάζει άµεσα τους οµιλητές κάθε 

ποικιλίας. Κι ενώ οι πιο προφανείς στόχοι της γλωσσικής πολιτικής έχουν να κάνουν 

µε τη χρήση της γλώσσας ως µέσου για τη δηµιουργία εθνικού κράτους και εθνικών 

ταυτοτήτων, αυτές µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν στη δηµιουργία συγκροτηµένων 

οµάδων που θα µπορέσουν µεταξύ άλλων να διεκδικούν κάθε είδους δικαιώµατα. 

(Κοιλιάρη, 2005:54-68). Ο ρόλος του σχολείου σε αυτόν τον µηχανισµό 

αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας είναι κρίσιµος, διότι διδάσκει τη 

στάνταρτ, αποδέχεται την υποτιθέµενη υπεροχή της και προωθεί συνεχώς την 

ανάπτυξη ακαδηµαϊκών γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων µέσα από αυτή.(Cummins, 

2005: 97-105)  

Αποκαλυπτικός του παραπάνω ρόλου του σχολείου είναι ο τρόπος που η 

βουλγαρική εκπαιδευτική πολιτική αντιµετωπίζει στην Ανατολική Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη το πληθυσµιακό στοιχείο που δε θεωρεί βουλγαρικό, και ειδικότερα ο 

αποκλεισµός συγκεκριµένων εθνικών οµάδων από την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Πατρωνίδου, 2012). Πρέπει να σηµειωθεί καταρχήν ότι τα παιδιά των Ποµάκων 

θεωρήθηκαν Βούλγαροι και λειτούργησαν στους ορεινούς οικισµούς τους υποτυπώδη 

βουλγαρικά σχολεία µε αµέτρητες ελλείψεις. Τα παιδιά των Αθίγγανων θεωρήθηκαν 

επίσης Βούλγαροι και εντάχτηκαν στα βουλγαρικά σχολεία.  Στη συνέχεια στα παιδιά 

των Αρµενίων παραχωρήθηκαν εκπαιδευτικά δικαιώµατα, καθώς το φθινόπωρο του 

1941 παραχωρήθηκε άδεια λειτουργίας στα µειονοτικά αρµενικά σχολεία, µε την 

υποχρέωση που απορρέει από το Νόµο Εθνικής Παιδείας για τα µειονοτικά σχολεία 

να διδάσκεται σε αυτά η βουλγαρική γλώσσα. Για τα παιδιά  όµως των 

πολυπληθέστερων τουρκογενών δεν επιτράπηκε η λειτουργία παρά µόνο ελάχιστων 

µειονοτικών σχολείων σε κεντρικούς οικισµούς (F 177, оp. 2, а.е. 1389: 8-30). Από 

την άλλη µεριά η συντριπτική πλειονότητα των ελληνόπουλων έµεινε χωρίς 

εκπαίδευση  σε όλο το διάστηµα των ετών 1941-1944. Η εθνική οµογενοποίηση 

αυτής της πληθυσµιακής κατηγορίας προωθείται µε δυναµικότερες λύσεις εθνικής 

συνοχής, και συγκεκριµένα άµεσους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς 
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εθνοκάθαρσης (Πατρωνίδου, 2011:58-60. Κοτζαγεώργη-Ζυµάρη, 2002:71-106, 137-

192). Στο βαθµό λοιπόν που παραχωρούνται ή όχι εκπαιδευτικά δικαιώµατα, η 

επίσηµη εθνική γλώσσα νοµιµοποιηµένη ως στάνταρτ ορίζει η ίδια µια κάθετη 

κοινωνική ιεραρχία, όπου οι οµιλητές που δεν έχουν ή έχουν λίγες δεξιότητες στη 

στάνταρτ αναγκάζονται να παραµένουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Με 

αυτόν τον τρόπο η στάνταρτ λειτουργεί ως φίλτρο κοινωνικής ανέλιξης ακόµη και 

µεταξύ οµιλητών της ίδιας γλώσσας και ενισχύει την επέκταση της επιρροής του 

κράτους και σε οριζόντια διάταξη µεταξύ οµάδων (Κοιλιάρη, 2005:67).  
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