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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 94:323.1(=16:495.6)“1941“  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

д-р Роберто ТРАЈКОВСКИ 

 

„ЕТНИЧКИТЕ АСПЕКТИ ОД MЕМОРАНДУМОТ ВО 

ВРСКА СО ЗАПОСЕДНУВАЊЕТО НА ГРЧКИ 

ПРОВИНЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА И ТРАКИЈА ОД 

БУГАРИЈА“, ОД 8 АВГУСТ 1941 ГОДИНА 
 

Апстракт:По Априлската војна од 1941 година, грчката колаборациони-

стичка влада и општественост, започнале грчевита дипломатска борба за 

зачувување на грчкиот територијален интегритет и суверенитет. Во таа 

насока, тие дури го бранеле самобитниот етнички и јазичен карактер на 

словенското население во егејскиот дел на Македонија пред институциите 

на Третиот Рајх, со цел таа територија да не припадне на Бугарија. Пример 

за таква акција е „Меморандумот во врска со запоседнување на грчки 

провинции во Македонија и Тракија од  Бугарија“. 

Клучни зборови: Априлска војна 1941 година; егејски дел на Македонија; 

грчка колаборационистичка власт; Бугарија; Третиот Рајх. 

 
 И покрај несомнената воено агресивна и експанзионистичка 

стратегија, военото ангажирање на Третиот Рајх во Априлската војна 1941 
година, на Балканскиот Полуостров било изнудено, т.е. тоа било последица 
на катастрофално неуспешната италијанска воена интервенција во Грција 
(Грчко-италијанската војна, 1940/1941 година). Првичниот воено-оперативен 
план за напад на Грција од страна на Вермахтот1,со тајна шифра „Марита“, 
бил одобрен на 13 декември 1940 година, со „Директива бр. 20“ на Адолф 
Хитлер и предвидувал концентрација и напад на Грција од бугарска 
територија.2 Меѓутоа, по мартовскиот преврат во Кралството Југославија, од 
27 март 1941 година, водачот на Третиот Рајх, А. Хитлер, ја издал „Директива 
бр. 25“, за војничко и политичко уништување на Кралството Југославија, по 
што „Марита“ и „Директива бр. 25“ биле инкорпорирани во еден воено-
оперативен план, кој предвидувал истовремен напад на Грција и Кралството 
Југославија од 12. армија (Бугарија) и 2. армија (Австрија) на Вермахтот, во 
воено содејство со италијанската војска концентрирана во Северна Италија и 
Албанија3. 
 Априлската војна започнала на 6 април 1941 година, при што само за 
15-тина денови, Вермахтот ги принудил армиите на Кралството Југославија 
                                                           
1 Вооружените сили на Вермахтот. 
2 Walther Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Bernard & Graefe Verlag 
für Wehrwesen, Frankfurt am Main, 1962, 81-84. 
3
 The German campaigns in the Balkans. Spring 1941. Facsimile Edition. Centar of Military history 

of  United States Army, Washington, D.C, 1984/1986, 31., Bogdan Krizman, Hitlerov „Plan 25“ 

protiv Jugoslavije u svetlu „Nirnberških Dokumenata“. NIP,  Zagreb, Zagreb, 1953, 76-77, Walther 
Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945…, 81-84. 
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(13 април) и Грција (23 април) да потпишат безусловна капитулација. Што се 
однесува до воените операции на Вермахтот во егејскиот дел на Македонија4, 
на 9 април 1941 година бил запоседнат Солун, по што, грчката Источномаке-
донска армија капитулирала, за потоа, до 17 април 1941 година, единиците на 
Вермахтот да воспостават целосна контрола врз егејскиот дел на Македонија. 
Потоа, тие навлегле во Епир и Тесалија, за до 23 април 1941 година да ја 
принудат на капитулација главината на грчката војска-грчката Епирска 
армија5. 
 

 
Окупациони зони во Грција 1941-1944 година 

 

 Уште воените операции незавршени, бидејќи тие на грчка територија, 
т.е. островот Крит се пролоногирале до почетокот на јуни 1941 година, 
Бугарија ја добила територијата меѓу р. Струма, на запад, и устието на р. 
Марица, на исток, со островите Тасос и Самотрики6, додека Костурско, дел 

                                                           
4 За воените операции на Вермахтот во егејскиот дел на Македонија, види повеќе, Роберто 
Трајковски, Вермахтот и Егејскиот дел на Македонија 1941-1944. АНТИФА, Битола, 2019, 
29-71. 
5 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската 

војна 1941 година. Здружение на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, Битола, 2013, 
153-157. 
6 Се работело за територија од околу 14.430 квадратни километри, со околу 590.000 жители. 
Hans-Joachim Hoppe, Germany, Bulgaria, Greece: Their Relations and Bulgarian Policy In 
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од Кожанско и западните делови од Леринскиот округ ѝ припаднале на 
фашистичка Италија. Централниот дел на Егејска Македонија останал под 
директна окупација на Третиот Рајх и бил ставен под номинална воено-
политичка управа на грчката колаборационистичка влада формирана на 29 
април 1941 година7. Споменатото било ратификувано на Дипломатската 
конференција која се одржала на 21 и 22 април во Виена, од италијанскиот 
министер за надворешни работи, грофот Галеацо Ќано и министерот за 
надворешни работи на Третиот Рајх, Јоахим фон Рибентроп, кој истовремено 
ги застапувал и бугарските интереси8. Инаку, споменатата поделба на егеј-
скиот дел на Македонија, била потврдена и со „Директива бр. 29“ на А. 
Хитлер, од 17 мај 1941 година9. 
 Бугарската воено-политичка управа во Западна Тракија и источниот 
дел на Егејска Македонија и од институциите на Третиот Рајх е опишана 
како: „Режим на терор“...10. Според Вермахтот, до август 1941 година, оттаму 
биле  протерани меѓу 25 до 30 илјади Грци11. Во таква сложена воено-
безбедносна и дипломатска консталација, на грчката колаборационистичка 
влада и општественост, посебно интелектуалците, не им преостанало ништо, 
освен да ги интензивираат молбите и апелите до институциите на Третиот 
Рајх за заштита на грчкото население во окупираните територии и да го 
ревидираат и повторно разгледаат прашањето за обновување на грчкиот 
интегритет и суверенитет, посебно лобирајќи кај функционерите на Третиот 
Рајх кои биле прогрчки настроени. Инаку, еден таков обид е и „Меморан-
думот во врска со запоседнувањето на грчки провинции во Македонија и 
Тракија од Бугарија“, поднесен до Военото аташе на Ополномоштениот на 
Рајхот во Грција12. на 8 август 1941 година, од Грци-Македонци и Тракијци 
кои живееле во Атина, претставени од комисија составена од научници, 
очигледно, во дослух со грчката колаборационистичка влада во Атина13. 

                                                                                                                                                                 

Occupied Greece. Journal of the Hellenic Diaspora. 3/XI, Pella Publishing Company, New York, 
1984, 45. 
7 Роберто Трајковски, Вермахтот и Егејскиот дел на Македонија 1941-1944..., 74. 
8 Dr Dušan Lukač.Treći Rajh i zemlje jugoistočne Evrope 1941-1945.Treći deo. Vojnoizdavački i 
novinski centar-Beograd, Balkanološki institut Srpske Akademije Nauke i Umetnosti, Beograd, 
1987, 35-39. 
9 Walther Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945..., док. бр. 29,  117-119. 
10 Hans-Joachim Hoppe, Germany, Bulgaria, Greece..., 46. 
11 Betr.: Monatlicher Verwaltungsbericht-August 1941-Bezug: Verfügung W. Bfh. Südost Ia Nr. 
0290/41 g. vom 25. 6. 41. Anlage 19. Befhelshaber Saloniki-Ägäis Br.B. Nr. 209/41geh. An 
Wehrmacht befehlshaber Südost (AOK 12). 4. September 1941. „Наредбодавец за Солун-
Егеј“.The National Archives and Records Administration (натаму: NARA), микрофилм (натаму: 
М) Т 501, ролна (натаму: Р) 245. 
12 Функција што ја извршувал Гунтер Алтенбург, дотогашен амбасадор на Третиот Рајх во 
Грција. 
13 Betr.: Memorandum Über die besetzung griech. Provinzen in Mazedonien und Thrakien durch 
Bulgarien. Dienststelle des bevollmohtigen des Reiches für Griechenland Der Militärattache. Athen, 
den 8 August 1941.  „Германска 12. армија“. NARA, M T 312, Р 469.  
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 Меморандумот е обемен, во големина од 15 страници (А4 формат) и 
прилог од 3 страници. Поради тоа, иако сметаме дека тој треба да се преведе, 
испечати за да ѝ биде презентиран на пошироката јавност, ќе се задржиме 
само на дел од него14, т.е. делот во кој се зборува за етничкиот карактер на 
(егејскиот дел) на Македонија и Тракија во почетокот на 40-тите години на 
XX век и истиот ќе го цитираме во целост. 
 

V современиот етнички карактер на Источна Македонија и Западна Тракија 
 

 По 1913 и 1920 година, етничкиот карактер на Македонија и Тракија 
толку се промени што грчкото население и бројно стана доминантно. Во III 
глава, повеќе аналитички се зборуваше за промените настанати на ова поле 
по војните од 1912-1913, Првата светска војна и завршувањето на Турско-
грчката војна во 1922. Истите беа резултат на договори и меѓународни акти, 
во кои беше вклучена и Бугарија (Лозански договор и др.). Тука посебно 
треба да се истакне доброволната размена на население, т.е. Грци од Бугарија 
и Бугари од Грција, во согласност од специјалната спогодба од 1919/20 
година. Инаку, во врска со тоа, неразменетото население, кое одлучи да 
остане во Грција, во никој случај не може да се нарече бугарско население, 
бидејќи самото одлучи да остане во државата. Напливот на ново население во 
Македонија и Западна Тракија придонесе, земајќи ја образовната статистика 
од 1913 година, бројот 482.480 Грци15 во Македонија да е зголемен за околу 
650.000, додека според истите статистички податоци, бројката на 82.650 Грци 
во Западна Тракија е зголемена за околу 96.240. Истовремено, од Македонија 
се иселуваат 383.000 мухамедани, 8.000 Евреи и 68.180 Бугари, додека од 
Западна Тракија, 33.680 Бугари, така што во деловите од Македонија и 
Тракија во Грција сега живее мнозинско, цврсто поврзано грчко население, и 
еден многу мал странски етнички елемент.  Меѓу тоа население и еден 
словенски етнички елемент16, според статистичките податоци од 1928 година, 
кој беше сериозно изброен и заведен, поради што од бугарска страна немаше 
никакви забелешки, а брои 81.984. Од нив, во префектурата Драма живеат 
4114 славофони, од вкупното население кое брои 111.572; во префектурата 

                                                           
14 Во првиот дел се зборува за непотребноста од воена окупација; во вториот дел се зборува 
за опасноста од воена окупација од бугарска страна; во третиот дел се зборува за бугарските 
претензии; во четвртиот дел се зборува за историскиот етнолошкиот карактер на Македонија 
и Тракија; во шестиот дел е презентирано се што имала грчката држава во Македонија и во 
Западна Тракија во последните 20-тина години. На крајот е споменатиот прилог. 
15 Тука не е истакнато дека во оваа бројка влегувале Власите, Словените, Албанците, т.н. 
„патријашисти“, кои посетувале грчки училишта. 
16 Во врска со т.н. „словенски елемент“ во IV глава е истакнато: „Историски и етнолошки 
карактеристики на Македонија и Тракија“ се истакнува: Повеќе или помалку, меѓу Грците, 
Турците, Куцовласите и Евреите, опстојува и население кое говори словенски дијалект. Но 
дали тој дијалект е бугарски? Според мислењето на повеќето германски лингвисти, во 
споменатиот дијалект има влијание од грчкиот и турскиот јазик, тој е самобитен и се 
разликува од говорот на Бугарите во Бугарија и Србите во Србија“... 
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Серез 7.715 славофони, од вкупното население кое брои 182.710; во 
префектурата Кавала 23 славофони, од вкупното население кое брои 119.140. 
т.е., во цела Источна Македонија17 живеат 11.852 славофони, од вкупното 
население од 413.422. Во префектурата Еврос (Марица), 520 лица од 
вкупните 122.730; во префектурата Родопи, 541 лице од вкупните 180.441. т.е. 
во цела Западна Тракија, севкупно егзистираат 1061 славофони, од вкупното 
население од 303.171. Ете, на таа бројка можеме да ја додадеме и бројката од 
16.740 Помаци, исто така славофони муслимани. Од истакнатото јасно се 
согледува не само грчкиот мајоритет во споменатите провинции туку и тоа 
дека и покрај договорите за размена на население, ова население18, кое 
претежно е земјоделско, се чувствува дека е во тесна врска со Стара Грција, 
што не може да се стави под знак на прашање и покрај споменатите договори. 
Ваквата ситуација беше констатирана и од една специјална странска комисија 
(Американци и др.), а од истото население  има населено и во повеќе градови 
во Стара Грција. 
 Децата на овие малкумина славофони веќе го зборуваат грчкиот јазик, 
учат во грчки училишта и во војните 1916-1922 година, како и при 
последната војна во Албанија, одлично се држеа. Исто така, ова население 
уште од почетокот се стекна со политички права и со години учествуваше во 
политичките борби во Грција, потполно слободно се изразуваше и ги 
уживаше истите политички и законски права, како и останатото население во 
државата. Обвинувањата за нивната исклученост, посебно во нижите 
државни органи, беа единствено изразени во последните години на диктату-
рата, но тоа не беше случај само со тоа население. Илјадници жители на 
Атина, Пелопонез, Тесалија и други провинции беа со години прогонувани, 
дали за нивните комунистички идеи, или беа демократи или либерали, паднаа 
жртви. Затоа и не е коректно да се истакнува дека единствено оние што се 
изјаснуваа како Бугари беа жртви на споменатата потиснувачка егзекутива. За 
тоа да се прави, треба да се земат предвид следните работи: 
 а) Во старите и новите провинции на бугарската држава, според наши 
оценки, останаа да живеат околу 70.000 Грци, но дали тие ги уживаат истите 
законски права како останатото население во Бугарија? Дали треба да се 
присетиме за погромите во чисто грчките градови (нејасни зборови) од 1906 
година? 
 б) Турските пратеници во бугарското Собрание, со писмо, на 31 
декември 1920 година, од францускиот генерал (Franchet) d'Espèrey, побарале 
грчка управа за Турците во Тракија, кои се чувствувле угнетени од бугарска 
страна. Споменатото покажува дека не постои никаква доверба од страна на 
малцинското население спрема Бугарите. 
 Од друга страна, толеранцијата и засилената либерализација се 
симболи на карактерот на грчкиот народ и грчката управа, за сите странци 

                                                           
17 Са мисли на источниот дел на Егејска Македонија. 
1818 Се мисли на славофоните. 
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кои живеат во Грција. Тие карактеристики веќе се традиција официјално 
инкорпорирани уште во Уставот по револуцијата (востанието) од 1821 
година. Уште оттогаш воспоставената традиција, спрема странците и 
малцинствата, никогаш не била прекршена. На истата сме горди не сакаме да 
ја смениме... 
 
РЕЗИМЕ 

 Ретки се дури уникатни документите на Вермахтот кои говорат за 

самобитниот етнички карактер на словенското население во егејскиот дел 

на Македонија, туку во нив најчесто преовладуваат термините: „Маке-

донци со бугарско етничко потекло“; „етнички  Бугари“; „Бугари“; 

„бугарско-македонското население“; „бугарско малцинство“; „македонски 

Бугари“; „бугарско население“. Многу значаен исклучок во оваа насока е 

„Меморандумот во врска со запоседнувањето на грчки провинции во 

Македонија и Тракија од Бугарија“, поднесен до Военото аташе на Ополно-

моштениот на Рајхот во Грција на 8 август 1941 година, од Грци-

Македонци и Тракијци кои живееле во Атина, претставени од комисија на 

научници, кои, очигледно, биле во дослух со грчката колаборационистичка 

влада во Атина. Во него се говори за население кое зборува словенски 

дијалект, а кој според мислењето на повеќето германски лингвисти, е 

посебен говорот на Бугарите во Бугарија и Србите во Србија. 
 

  

RESUME 

 The documents of the Wehrmacht, whо speak about the independent ethnic 

character of the Slavic population in the Aegean part of Macedonia, are unique. An 

exception to this is the Memorandum on the Occupation of Greek Provinces in 

Macedonia and Thrace, Bulgaria, from 8 August 1941. 
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