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„ЗАГУБЕНИ РОДИНИ“: БЕЖАНЦИ, ПРЕСЕЛНИЦИ,
МАЛЦИНСТВА В ГЪРЦИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК
Юра Константинова
Големият познавач на гърците, техният сънародник, философът Никос
Диму казва, че „гърците винаги ще търсят родината си в други страни – и други
страни в своята“. Географското положение на Гърция е едно от обясненията на
това твърдение. Още от времето на Одисей гърците са търсещи души – известни
пътешественици и отлични търговци. В новата гръцка история също се крият
причини за посочения от Н. Диму феномен. През ХХ век Гърция преживява
национален възход, но и национална катастрофа; окупира чужди територии,
но и бива окупирана; приема имигранти и изпраща емигранти; стреми се да
създаде източна империя, но става член на Европейския съюз; гърците се считат
за родина на демокрацията, но сътворяват 11 военни преврата и гражданска
война. В тази неустойчивост, в постоянните вътрешно- и външнополитически
сътресения могат да се търсят корените на гръцката неудовлетвореност от
родината им. Едновременно с това чувството за историческа значимост, в което
са възпитани, е в противоречие със слабостта на гръцката национална държава,
което често ги води до несъразмерност между претенции и възможности. Така
изпълненият с драматични събития гръцки ХХ век се характеризира с огромно
за страната движение на хора и оставя у гърците чувство на неудовлетвореност
и пропуснати възможности.
Крахът на Мегали идея
С обявяването на Гърция за независима държава през 1832 г. е осъществена
голямата цел на Гръцкото просвещение и национално-освободително движение
от ХVІІІ и началото на ХІХ век. През следващото столетие гръцката национална
доктрина, наречена Мегали идея, доминира обществения, политическия,
икономическия и духовния живот на страната. Във външнополитически план тя
означава борба за освобождение и национално обединение на гърците в границите
на една териториално уголемена гръцка държава. Всички реформи и опити
за модернизация на Гърция в този период са свързани с желанието тя да бъде
подготвена за осъществяване на външнополитическите си цели. В идеологически
план Мегали идея е призвана да докаже континуитета в историческото развитие и
духовната общност на гърците, независимо в коя точка на света се намират.
До Първата световна война Мегали идея е само частично изпълнена. През
1864 г. Великобритания отстъпва на Гърция Йонийските острови като подарък
за възкачването на подкрепяния от нея датски принц Вилхелм-Георг Глюксбург
под името Георгиос І на гръцкия престол. През 1881 г. в резултат на натиск на
Великите сили над Османската империя Гърция е компенсирана за ненамесата
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си в Руско-турската война (1877-1878) с областите Тесалия и Арта. Най-сериозна
крачка към политическата реализация на Мегали идея е териториалното
разширение на Гърция по време на Балканските войни (1912 – 1913). В резултат
от тях държавата е уголемена близо два пъти с т.нар. „нови земи“ – Крит, Южен
Епир, Егейска Македония (от българо-сръбската граница и южно от билото
на планината Беласица до устието на р. Места) и егейските острови без о-в
Имброс и о-в Тенедос. Османската империя не приема решението за островите
и този въпрос, както и въпросът за гръцко-албанската граница, остават висящи
до Първата световна война. В резултат на тези впечатляващи териториални
придобивки в границите на Гърция влиза население с турско, българско и
албанско национално самосъзнание, но около един милион гърци остават в
Османската империя.
Цветущи гръцки колонии са разпръснати по Черноморското крайбрежие,
по малоазийския и северноафриканския бряг на Средиземно море. Тяхното
обединение с „Майка Гърция” е основната външнополитическа цел на гръцките
политици в годините на Първата световна война. Вижданията за това как да
бъде осъществено това обединение се различават значително, което е пряко
свързано, от една страна, с външнополитическите предпочитания на гръцките
политици, а от друга, с различното разбиране за смисъла на Мегали идея.
Дилемата пред тях е дали Гърция да следва собствен път на развитие, основан
на имперски модел с олигархическо управление и православна култура или да
цели национално разширяване и либерално държавно устройство по примера на
западноевропейските държави, основно Великобритания и Франция.
Икономическите интереси на богатата и влиятелна гръцка диаспора в
Османската империя са пряко зависими от запазване целостта на държавата
на султана, в която тя е изградила широка мрежа от роднински, финансови и
търговски структури. Благодарение на откритите пазари на Османската империя
тази прослойка е тясно свързана с гръцките колонии по Черно море, Средна Азия
и Западна Европа. Тя влага капитали в Кралство Гърция, но няма интерес да
бъде част от малката гръцка национална държава. Представителите на богатата
гръцка диаспора и свързаните с тях кръгове в Атина са повлияни от националната
идея и от теориите за изключителността на гръцката нация, създадени през ХІХ
век. Поради това те смятат, че е възможно в Източното Средиземноморие да се
създаде голяма държава, в която първоначално икономически и духовно, а покъсно и политически да доминира гръцкият елемент.
В идеологически план тази теза е обоснована от Константинос
Папаригопулос, който в своята петтомна история, озаглавена „История на
гръцкия народ от древността до наши дни“ инкорпорира Византийската империя
в гръцката история. По този начин той създава теорията за континуитета на
гръцката история от древността до модерната епоха и аргументира тезата
за единството и неизменността на гръцката нация през вековете. Именно
възстановяването на Византия, разглеждана като символ на териториално
могъщество и православни ценности, става политическа цел на онези гръцки
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политици, които са родово и/или икономически свързани с интересите на
гръцката диаспора в Османската империя. В годините на Първата световна война
тази политическа линия е представена от привържениците на крал Константинос
(1913 –1917 и 1920 – 1922), обявен за наследник и идеологически приемник
на последния византийски император Константин ХІ Палеолог и поради това
назоваван често Константинос ХІІ.
Паралелно с тази политическа и идеологическа линия за близо един век в
Гърция се формира и силно течение, което разглежда свободната гръцка държава
като ядрото, около което трябва да се обединят гърците. Привържениците на тази
политика, начело с развиващата се гръцка буржоазия, целят бързо реформиране
и модернизиране на страната по модела на западноевропейските държави. Тяхна
основна външнополитическа цел е да се осигури максимално териториално
разширение и национална хомогенност на гръцката държава, за да се гарантират
просперитетът и сигурността ѝ в бъдеще. Тази линия в гръцката политика през
ХХ век е олицетворена от Елефтериос Венизелос, който през октомври 1910 г.
за пръв път е назначен за министър-председател на Гърция и до окончателното
му оттегляне от политиката през 1935 г. заема този пост седем пъти, за период от
общо 12 години и 5 месеца. Първият период на управлението му (1910 – 1920) е
вероятно най-успешният в новата гръцка история.
Именно тогава е постигнато най-голямото териториално разширение на
Гърция, която освен с териториите, присъединени в резултат от Балканските
войни, се уголемява трайно и със Западна Тракия, отнета от България според
клаузите на Ньойския договор (1919) и дадена на Гърция на конференцията на
Антантата в Сан Ремо (1920). Във вътрешнополитически план първият период
от управлението на Е. Венизелос е белязан от мащабна реформаторска дейност,
целяща модернизацията на държавата според принципите на европейския
либерализъм, който в гръцките условия е тясно преплетен с национализъм.
Тогава е приета нова конституция (1911), поставена е законодателната рамка,
в която съществуват и функционират юридическите лица по публичното и по
частното право, реформирана е армията, гласувано е първото работническо
законодателство, проведена е поземлена реформа и т.н.
Противопоставянето на тези две големи течения е видимо в навечерието
на Балканските войни, но Първата световна война го изважда на преден план.
Корените на конфликта могат да се търсят още в недоверието на гърците от
свободната гръцка държава (автохтонни) към тези от диаспората (етерохтонни),
проявило се за пръв път през 40-те години на ХΙХ в. Световният конфликт обаче
е катализаторът, довел гръцкото общество до „национално разделение“, което
оставя траен отпечатък върху последвалото развитие на Гърция. Не бива да
се подценяват амбициите на краля да засили ролята си в двуполюсния модел
на управление на страната, както и реваншизмът на старите политически и
обществени сили, загубили позициите си с идването на Е. Венизелос на власт.
Не на последно място трябва да се вземе предвид, че става дума за сблъсък не
само на идеологически и икономически интереси, но и на две силни личности,
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ползващи се с голяма популярност в страната. Практическият въпрос обаче,
който в периода 1914 – 1917 г. разделя гръцките политици и общество, е дали
Гърция трябва да се включи в Първата световна война на страната на Антантата,
както настоява министър-председателят Е. Венизелос, или да запази неутралитет,
каквото е мнението на прогермански настроения крал Константинос. Тези два
възгледа за същността и начина на осъществяване на Мегали идея довеждат до
низ от вътрешно- и външнополитически събития и ожесточено противопоставяне
между привържениците на двата лагера.
На два пъти през 1915 г. кралят принуждава Е. Венизелос да подаде
оставка заради пробританската и профренската политиката, която води.
Година по-късно Е. Венизелос, адмирал П. Кундуриотис и ген. П. Данглис
оглавяват подкрепяното от Антантата Временно правителство на националната
отбрана, което обявява война на Централните сили. През юни 1917 г. силите на
Съглашението принуждават крал Константинос да напусне страната и да остави
престола на по-малкия си син Александрос І (1917 – 1920). Е. Венизелос отново
заема министърпредседателския пост и започва гонения срещу привържениците
на Константинос, което поставя началото на един порочен кръг на насилие –
преврати, контрапреврати, атентати, смъртни присъди и показни убийства между
венизелисти и антивенизалисти, характеризиращ политическия живот в Гърция
в междувоенния период.
Едновременно с това, благодарение на блестящите дипломатически качества
на министър-председателя, твърдата му подкрепа за държавите от Антантата и
благоприятната международна конюнктура това гръцко правителство почти
успява да осъществи Мегали идея. Според подписания през 1920 г. Севърски
мирен договор Османската империя е принудена да отстъпи на Гърция Източна
Тракия (до Чаталджа) и Егейските острови (без Додеканезите), а също и правото
5 години да управлява гр. Измир (Смирна) и областта му до провеждането на
референдум, който да реши бъдещата му съдба.
Севърският договор е посрещнат ентусиазирано в Гърция, защото създава
мечтаната гръцка държава, разпростираща се „на два континента и пет морета“,
но в Турция предизвиква възмущение и гняв. Великото национално събрание в
Анкара отказва да го ратифицира, Мустафа Кемал призовава за организирана
въоръжена съпротива срещу него, което фактически означава продължаване на
военните действия. В тази сложна международна обстановка младият крал на
Гърция Александрос I умира от гангрена, а Е. Венизелос претърпява тежка
загуба на парламентарните избори през ноември 1920 г. и е принуден да
се оттегли. Загубата на велизелисткия лагер се дължи както на умората от
войната и недоволството, предизвикано от гоненията срещу политическите
противници на режима, така и на прекалено директната намеса на
Великобритания и Франция във вътрешнополитическия живот на страна.
Новото антивенизелистко правителство на Димитриос Ралис, въпреки
изричното предупреждение на силите от Антантата, че няма да подкрепят
връщането на Константинос I на гръцкия престол, провежда референдум,
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на който 99% от участвалите гласуват за връщането на монарха. Това става
удобен повод за съюзниците на Гърция да променят политиката си. През
1921 г. Мустафа Кемал постига подписването на договор за дружба със
Съветска Русия и на тайни споразумения с Франция и Италия. Великобритания
не отпуска на Гърция заема, който ѝ е нужен за продължаване на военните
действия и фактически спира да я подкрепя във военната кампания. Така крал
Константинос се оказва изправен пред дилемата да продължи сам военните
действия срещу армията на Мустафа Кемал в Мала Азия или да се откаже от
придобивките на Севърския договор. Решението му да предприеме през март
1921 г. масирано гръцко настъпление на турска територия се оказва пагубно,
въпреки военните успехи, които армията му първоначално постига.
Изтощена от дългата военна кампания, отдалечена от тила си и изоставена
от съюзниците си, гръцката армия няма шанс срещу реорганизираната и
отлично мотивираната армия на Мустафа Кемал Ататюрк, която се бие на
своя територия за свободата на родината си. През август 1922 г. кемалиската
армия започва контранастъпление, което изтласква гръцките части от Мала
Азия. През септември с.г. турски части превземат гр. Смирна, а голяма част
от гръцкото му и арменско население е изклано или удавено в морето. Ужасът,
паниката, пожарът в гръцката Смирна или „неверния Измир“, както турците
наричат града заради многобройното му немюсюлманско население, стават
олицетворение на трагедията на гръцкото население в Мала Азия и на краха
на Мегали идея. Безкрайните колони от бежанци, поели към Гърция в търсене
на спасение, дават началото на идеологията на „загубените родини“, която
ще бележи с носталгията си следващия период от гръцката история.
Бежанци, преселници, малцинства
Малоазийската катастрофа на гръцката армия поставя началото на
гръцкия ХХ век и оставя дълбок и траен отпечатък върху политическия,
икономическия и духовния живот на гърците през следващите десетилетия.
Във външнополитически план малоазийската катастрофа довежда до замяната
на Севърския договор с Турция с Лозанския договор от 1923 г. Според
него Гърция губи Източна Тракия, островите Имброс и Тенедос и договаря
задължителна размяна на население с Турция. Тази размяна е осъществена на
религиозен принцип и от нея са изключени гърците от Истанбул и от двата
острова, а също и мюсюлманите от Западна Тракия. Процедурата, узаконяваща
размяната, завършва едва с подписването на гръцко-турския договор от 1930 г.,
но тя практически е в ход през цялото военно десетилетие 1912 – 1922. Още след
Балканските войни около 130 000 мюсюлмани напускат Гърция, но други над
половин милион се оказват в „новите земи“, присъединени тогава към Гърция.
Именно те се изселват в Турция през 20-те години на ХХ век. От своя страна
близо 90 000 гърци напускат Османската империя още по време на Балканските
войни, а в годините на Първата световна война и непосредствено след нея още
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над 626 000 гърци от Мала Азия и над 256 000 от Източна Тракия търсят подслон
в Гърция.
Всъщност гръцко-турската размяна на население е предшествана от
„доброволна“ гръцко-българска размяна, осъществена през 20-те години на ХХ
век. Спогодбата за нея е подписана часове преди Ньойския мирен договор (1919).
Някои от финансовите параметри на тази размяна се уреждат в подписаната
през 1927 г. конвенция „Моллов-Кафандарис“, която трябва да регламентира
както въпросите за личното имущество на изселниците, така и за имотите на
църковните им общини. Договорено е изселниците да получат едва 10% от
стойността на недвижимите си имоти, а останалите 90% във вид на облигации се
очаква да им бъдат изплатени от двете държави в срок от 30 години. Тази спогодба
дава приоритет на интересите на държавите пред интересите на хората, но двете
правителства не успяват да постигнат споразумение по ключови въпроси, поради
което тя всъщност никога не е напълно приложена. Най-ощетени в крайна сметка
се оказват българските изселници, стойността на чиито имоти надвишава тази на
гръцките с около 1 млрд. лева.
По официални данни на българо-гръцката смесена комисия по размяната
на население почти 53 000 гърци от България се преселват в Гърция, а в България
емигрират над 100 000 българи от Западна Тракия и Македония. Много от
българите, които се изселват обаче, не попълват анкетни декларации и поради
това не са регистрирани от въпросната комисия, което прави посочените цифри
относителни.
Към Гърция тръгват и бежанци от причерноморските територии, Румъния
и Южна Албания. В южноалбанските области обаче остава гръцко население,
на което албанската държава признава малцинствен статус. То е съсредоточено
в граничните с Гърция райони, около градовете Аргирокастро, Саранда, Корча
и Химара и до 30-те години на ХХ век има средно 65 общински училища. С
промяната на албанската конституция през 1933 г. обаче гръцките училища в
страната са чувствително намалени.
Освен големия поток гърци, които се насочват към Гърция, не са малко
и тези, които решават да я напуснат в търсене на по-добър живот. До Първата
световна война те са около 350 000 души, а до края на 30-те години на ХХ век
броят им достига половин милион. Най-много са гръцките емигранти, отправили
се към САЩ и Австралия. В резултат от това безпрецедентно движение на хора
от и към Гърция през първата четвърт на века нейното население в крайна сметка
се увеличава с повече от 600 000 души, без да се взима предвид населението в
присъединените „нови земи“.
Първият и неотложен въпрос пред гръцките политици след Първата
световна война е как да приютят близо 1 220 000 техни сънародници, които търсят
подслон в Гърция. Съществена част на проблема е, че държавата няма време да
се възползва от ресурсите, които новите територии ѝ носят, защото е натоварена
с тежки военни разходи и няма достъп до международните финансови пазари.
Затова веднага след края на войната с Турция е направен опит положението да
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се стабилизира с отпускането на бежански заем от Обществото на народите. Той
става факт цели 13 месеца по-късно – през декември 1924 г., а през следващите
години – 1926 г., 1928 и 1929 г. – бежанците са подпомагани от гръцката държава с
отпускането на вътрешни заеми. За покриване на дефицита в държавния бюджет
в периода 1923 – 1925 г. Гърция сключва четири външни заема на стойност над
50 млн. долара и шест вътрешни заема на стойност 29 млн. британски лири.
Най-голямата част от бежанците и имигрантите в Гърция са настанени на
мястото на напусналите домовете си турци и българи, т.е. около 638 000 души
в Македония и около 108 000 в Западна Тракия. Това довежда до промяна на
етническия състав на населението в тези две области, където в междувоенния
период гръцкото население става мнозинство. Нещо повече, гръцката държава
целенасочено настанява бежанците в граничните с Турция, България, Югославия
и Албания райони, за да създаде буфер срещу териториалните претенции на
съседните ѝ държави, които могат да обосноват претенциите си с компактно
малцинствено население, останало в границите на Гърция. Турското, българското
и албанското малцинство в Гърция са разглеждани като инструмент, с който
съседните на Атина държави могат да се намесват във вътрешните ѝ работи или
направо като „вътрешен враг“. Цел на гръцките политици става усвояването,
т.е. гърцизирането на „новите земи“ и неутрализирането на заплахата, която
малцинствата могат да представляват за Гърция.
Ясното съзнание за смесения характер на населението в присъединените
към Гърция земи е основният мотив на Е. Венизелос да предлага размяната му
като сигурен начин за укрепване на уголемената национална държава. Но дори
и след размяната на население в границите на кралството остават около 126 000
мюсюлмани, от които малко под 85 000 са турците, живеещи в Западна Тракия,
около 20 000 са албанците (чами) в Южен Епир, около 17 000 са българоезични
мюсюлмани (помаци) в Западна Тракия, както и други по-малки мюсюлмански
общности, разпръснати из страната. Българоезични мюсюлмани са и част от
близо 160 000 души с майчин език български, които след Първата световна война
остават да живеят в Гърция, основно в областите Лерин (Флорина) и Костур
(Касторя) в Западна Македония.
Опасението от териториални претенции на съседните държави е
причината Атина да признае с Лозанския договор религиозно мюсюлманско
малцинство, което е поставено под покровителството на Анкара, но не е
изяснена националната принадлежност на мюсюлманите, за които става дума.
Това прикриване на националната принадлежност на мюсюлманите, от една
страна, позволява на Турция да претендира за влияние върху всички тях, а от
друга, позволява на Атина да се опита да изпрати в източната си съседка чамите
– албаноговорящо мюсюлманско население, концентрирано в Северозападна
Гърция (в районите Теспротия и Превеза) и наброяващо в междувоенния период
около 20 000 души. Така около 5000 чами се изселват доброволно, а поне 3 000 са
тези, които са принудени да се изселят в Турция. Албания, подкрепена от Италия,
многократно сезира Обществото на народите и прави постъпки чамите да бъдат
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изключени от гръцко-турската размяна на население. Усилията ѝ се увенчават с
успех през 1926 г., но гърците продължават да определят чамите като „турци“,
„туркоалбанци“ или „арванити“ и отказват да им признаят статус на малцинство.
Завземането на поземлените имоти на чамите, започнало след Балканските войни
(1912 – 1913), придобива в междувоенния период особено големи размери.
На българското население в Гърция също не е признат статус на малцинство,
въпреки поетите от Атина международни задължения и въпреки постоянното
настояване в този смисъл от страна на България. Изключение прави само периодът
от няколко месеца в края на 1924 г. и началото на 1925 г., когато Великите сили
налагат на Атина да признае правата на националните малцинства. В резултат от
този натиск през септември 1924 г. в Женева външните министри на България и
Гърция подписват протоколи за покровителство на националните малцинства.
Тази спогодба е известна като протокола „Калфов – Политис“. Тя обаче не е
ратифицирана от гръцкия парламент и никога не е приложена на практика. Това
прави невъзможна задължителната размяна на население между България и
Гърция по модела на гръцко-турската размяна, защото езикът не се възприема като
доказателство за произход. Всъщност гръцките политици не само не признават
българско малцинство, но и отричат българска национална идентичност на част
от населението в Северна Гърция. Освен на страха от реваншизъм от страна
на София, това се дължи на широкото разпространение на българския език в
„новите земи“ и на ясното разбиране, че една част от българоезичното население
в Северна Гърция няма гръцко национално самосъзнание.
Още в периода преди Балканските войни е изработен механизмът, с който
дейците на гръцката национална кауза умишлено създават объркване относно
националната принадлежност на това население. Приписано му е „неясно“
самосъзнание и неясен език, а за назоваването му се използват различни термини
– „българогласни“, „славяногласни“, „македоногласни“, „македонославяни“,
„местни“ и др. Афишира се традиционната привързаност на хората към религията,
олицетворена от Вселенската патриаршия и се поставя знак за равенство между
тази привързаност и гръцката идея. За езика, на който населението говори,
също се използва объркана терминология. Той се определя или като български,
или като славянски, или като македонски, като не липсват дори твърдения, че
е смесица от славянски и гръцки думи, в която последните преобладават. Така,
боейки се от териториалните претенции на България, политиците в Атина дават
възможност на Югославия в междувоенния период да претендира, че това
население представлява сръбско малцинство, а след Втората световна война да
го обяви за македонско.
Протоколът „Калфов-Политис“ предизвиква незабавното противодействие
на Белград. Обезпокоени от съдбовните последици, които може да има повдигането
на малцинствения въпрос в собствените им граници, югославските политици
денонсират гръцко-сръбския съюзен договор от 1913 г. и искат признаването
на сръбско малцинство в Гърция. Поради враждебния международен климат,
предизвикан от нахлуването в България (т. нар. Петрички инцидент от 1925 г.),
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генерал Теодорос Пангалос по време на краткото си диктаторско управление (1925
– 1926) отстъпва под натиска на Белград и признава съществуването на сръбско
малцинство в гръцка Македония, но съответните договори също са отхвърлени от
парламента в Атина. Неуспешен остава и опитът населението на Северна Гърция,
чийто майчин език е българският, да бъде откъснато от влиянието едновременно
на България и Сърбия, с издаването през 1925 г. на известния Abecedar – буквар
на македонски диалект на българския книжовен език, но написан с латинска
азбука. Неговото публикуване предизвиква едновременните протести на София,
Белград и на гръцките активисти, поради което този буквар никога не влиза в
употреба.
Крахът на Мегали идея слага край на иредентизма на гръцката държава,
но не и на национализма в Гърция. Крайната цел на гръцката малцинствена
политика е постигане на национална хомогенност на държавата чрез асимилация
на новите ѝ поданици. Затова след включването на „новите земи“ в Кралство
Гърция цялото население на Северна Гърция, което говори на български език,
е поставено под един знаменател, независимо дали в предходния период то е
демонстрирало българско национално самосъзнание или лоялност към гръцката
национална идея, или просто не е искало да заеме страна в кървавия българогръцки сблъсък. Религиозната му принадлежност към Вселенската патриаршия
или към Българската екзархия също не се отчита, а се предприема кампания за
изкореняване на българския език, възприеман като пречка за отъждествяването
му с гръцката нация.
Част от политиката за ликвидиране на българския език в Гърция и на
паметта за всичко българско е промяната на имената на селищата, която започва
веднага след Първата световна война. През 1926 г. тази политика е официално
узаконена, създадени са по места специални комисии, които да я провеждат и
в рамките на три години са сменени имената на близо 1500 селища. Масово се
въвеждат гръцки окончания на личните и фамилните имена на хората. Именно в
контекста на политиката на унищожаване на българския език, освен във връзка
с подобряване на гръцко-турските отношения през 30-те години на ХХ век,
гръцките политици предпочитат налагането на турски език и на българоезичните
мюсюлмани в Западна Тракия. Това постепенно води до тяхната турцизация
чрез откриването на религиозни мюсюлмански училища и създава проблеми на
Гърция в дългосрочен план.
Езиковата асимилация се налага и чрез образователната система, на която е
възложено хомогенизирането на нацията. Задължителното шестгодишно основно
образование, за което се борят венизелистките правителства, цели не само децата
от малцинствените общности, но и децата на бежанците да научат добре гръцки
език. Запазването на арабския език в образованието на мюсюлманите до 1929 г.
пък е призвано да не позволи лесното турцизиране на мюсюлманското население.
След подобряването на гръцко-турските отношения през 1930 г. обаче гръцките
власти променят курса си и не противодействат на турската доминация в
образованието на мюсюлманите. Нещо повече, те заемат страната на кемалистки
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настроената част от малцинството, срещу т.нар. „старомюсюлмани“ и дори
прогонват последния османски шейх и неговите най-отявлени последователи
от Гърция, с което отварят вратата за турцизация на мюсюлманите в Западна
Тракия. Гръцката политика към мюсюлманското малцинство е насочена не към
асимилацията му, а към неутрализацията му, за да има Атина коз за защита на
сънародниците си в Турция и Албания.
Политиката на езикова асимилация достига своеобразен връх по време на
диктатурата на Йоанис Метаксас (1936 – 1941), когато официално е забранено
използването на „славянски“ език в Гърция. Гръцкият диктатор променя
политическата рамка спрямо малцинствата в Гърция и започва целенасочена
кампания за създаване на монолитно гръцко съзнание у всички граждани на
страната. През този период почти всички територии, в които се говори български
език, са обявени за „отбранителни“ – всяко движение на населението в тях
се наблюдава, забранени са срещите с чужденци, а паспорти се издават само
след специално проучване на „националните чувства“. Неблагонадеждните от
национална гледна точка, т.е. тези, които имат пробългарски или проалбански
настроения, от април 1939 г. се депортират в концлагери на Егейските острови,
за да не предизвикат външна намеса от страна на България или Албания. Така
преди началото на Гръцко-италианската война в трудови лагери са изпратени
16 000 българи и 1800 чами.
Друг метод за притискане на малцинственото население с цел асимилация
или емиграция е неговото обезземляване. В рамките на аграрната реформа,
наложена от венизелистките правителства, чифлиците в Тесалия и Арта са
отчуждени и с тези земи са оземлени 170 000 бежанци и 130 000 местни жители,
но много малка част от тях са с малцинствен произход. Масовото настаняване
на бежанци предизвиква неустойчивост, хаос и проблеми по места. Предвид
кратките срокове, тясното пространство и прекаленото усърдие на органите на
държавния механизъм, отговарящи за настаняването на бежанците, се стига до
противоречия за земята. Противопоставянето на имигранти и местно население
често прераства в открити сблъсъци. Местното население е тенденциозно
онеправдавано – то губи имотите си, намира се в отчайващо икономическо
положение и е принуждавано да емигрира. Проблемът със земята е основен не
само за чамите, българите и българоезичните, но и за куцовласите* - пастирско
романоезично население, по-голяма част от което се отъждествява с гръцката,
а по-малка – с румънската нация. Куцовласите се ползват с привилегировано
положение, защото през 1913 г., за да си осигури румънската подкрепа срещу
България в предстоящата Междусъюзническа война, Е. Венизелос им отстъпва
широки малцинствени права. Въпреки че са признати за румънско национално
малцинство и училищата им се финансират директно от Румъния, куцовласите
също губят пасищата си, за да бъдат настанени на тях бежанците. В резултат на
тази политика между 1000 и 1500 куцовлашки семейства се изселват в Румъния
* В историографията за това население се е наложило понятието армъни, но се използват също
понятията аромъни, арумъни, власи, куцовласи, цинцари.
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в междвоенния период.
Проблемите, свързани с настаняването на бежанците, наред с традиционната
земеделска структура на „новите земи“ и държавният натиск над малцинствата
(признати или не), предопределят тяхното трайно отрицателното отношение към
венизелизма. Показателно за тази тенденция е, че още на изборите от 1915 г.
(т.е. преди пристигането и настаняването на най-големите маси бежанци)
антивенизелистите печелят в „новите земи“ 69 от 74 депутатски места. Тъкмо
малцинствата, наред с предкапиталистическите и антикапиталистическите сили
на „Стара Гърция“, са основният електорат на Народната партия. За разлика от
тях бежанците, които през 20-те години на ХХ век са около 1/3 от избирателите в
Гърция, наред с гръцкия елит в „новите земи“, едрите предприемачи и банкери,
са най-горещите привърженици на Либералната партия на Е. Венизелос в
периода между двете световни войни. Тази тенденция се променя след 1930 г.,
когато с цел подобряване на гръцко-турските отношения критският политик се
отказва да претендира пред Анкара за обезщетения на гръцките бежанци. Смята
се, че общата сума, от която се е отказал с това си решение, е около 28 млн.
британски лири. Това естествено настройва срещу него гръцките бежанци, които
губят всякаква надежда за обезщетение. Тежкото им икономическо положение
ги тласка, особено в големите градски центрове, към Комунистическата партия,
която в този период засилва влиянието си.
От катастрофа към окупация
Във вътрешнополитически план Малоазийската катастрофа задълбочава
разделението сред политиците и обществото и хвърля държавата в политическа
неустойчивост. Серия от военни преврати и честа намеса на офицерите в
политическия живот на страната бележат този период от гръцката история.
Армията, макар и силно политизирана, не заплашва политическата система
с установяването на монолитен военен режим. През междувоенния период
гръцките офицери не успяват да създадат своя професионална организация,
а се включват в няколко клиентелистки мрежи, като най-често се оказват на
страната на венизелисткия лагер.
Няколко дни след пожара в Смирна генерал Николаос Пластирас застава
начело на стихийния бунт в армията, сваля правителството и принуждава
крал Константинос да напусне страната, този път завинаги. Една от първите
мерки на Въстаническия комитет е да потърси сметка от виновниците за
националната катастрофа на Гърция. През октомври – ноември 1922 г. в
Атина се провежда военен трибунал и в т.нар. „процес на шестимата“ на смърт
са осъдени шест души, а други двама получават доживотни присъди. Това
отново разпалва напрежението между венизелисткия и антивенизелисткия
лагер, което е причина за крайната неустойчивост във вътрешнополитическия
живот на Гърция през този период.
От Малоазийската катастрофа (1922) до установяването на военната
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диктатура на Йоанис Метаксас на 4 август 1936 г. Гърция преминава от
монархия към република и обратно, преживява 3 диктатури и 9 военни
преврата и е управлявана от около 20 правителства. Въпреки че в страната
са проведени 7 пъти парламентарни избори, те са белязани от различен
вид манипулации и фалшификации, а нарушенията на конституциите –
монархическата (от 1864 г., поправена през 1911 г.) и републиканската (от
1927 г.) – са чести. Превръщането на Гърция в република след проведения
през април 1924 г. по инициатива на крайните либерали референдум не довежда
до демократизация и нормализация на политическия живот в страната. Тъкмо
напротив, честата смяна на правителствата предизвиква за пореден път намесата
на военните, които след преврат установяват военна диктатура начело с ген. Т.
Пангалос (1925 – 1926), която е свалена от власт отново с военен преврат.
В последвалия кратък период на либерализация през 1927 г. се приема
новата републиканска конституция на Гърция. Според нея законодателната власт
е разделена между Министерския съвет и двукамарен парламент, изпълнителната
власт е поделена между президента и Министерския съвет, а съдебната е в ръцете
на Конституционния съд. Тази втора гръцка република (1924 – 1935) продължава
едва единадесет години, колкото впрочем и първата (1821 – 1832), и успява
да излъчи двама президенти – героя от Балканските войни адмирал Павлос
Кундуриотис (1924 – 1926, 1929) и умерения политик и банкер Александрос
Заимис (1929 – 1935). Макар републиканският период от междувоенното
развитие на Гърция да се характеризира с много военни преврати, той се свързва
и с последното дълготрайно управление на Е. Венизелос (1928 – 1932). Цел на
това правителство е създаването на модерна либерална държава, населена с
национално хомогенно население и гарантирана от система на съюзи. По пътя
към тази цел Е. Венизелос разменя население, оказва натиск върху малцинствата
и сключва стратегически съюзи с довчерашните си врагове. Именно през втория
период на неговото управление е осъществено решително подобрение на гръцкотурските отношения.
Във вътрешнополитически план министър-председателят се опитва да
преодолее разделението в гръцкото общество и да продължи реформаторската
политика, насочена към модернизиране на държавата, започната при предходните
му управления. В продължение на политиката, целяща решаване на проблема с
настаняването и оземляването на бежанците, през 1929 г. е създадена Аграрна
банка. Тя отпуска изгодни заеми на селскостопанските производители и финансира
развитието на този основен за гръцката икономика отрасъл. Освен върху
ликвидирането на неграмотността и езиковата хомогенизация на населението,
реформите в образованието поставят акцент върху професионалното и
техническото обучение, повишават изискванията за влизане във ВУЗ и се опитват
да въведат в училищата преподаване на разговорния гръцки език (димотики).
Целта на реформите в образователната сфера е достъпност и практичност на
всички нива на обучение, а също профилиране и професионализиране на висшето
образование.
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Макар Гърция в междувоенния период да остава основно селскостопанска
държава, разширяването на вътрешния пазар, включването на „новите земи“,
евтината работна ръка на бежанците и протекционизмът на гръцките правителства
довеждат до развитие на промишлеността. Предприятията, основно в леката
промишленост, остават предимно дребни и средни, но техният брой се увеличава
чувствително, както и числото на заетите в тях. По подобие на Харилаос Трикупис,
управлявал Гърция с малки прекъсвания от 1881 г. до 1895 г. и увековечил името
си с реформаторската си политика и ускореното строителство на железопътни
линии, пристанища, Коринтския канал и др., Е. Венизелос започва мащабни
инфраструктурни проекти – широка хидромелиоративна дейност и масово
пресушаване на блата и тресавища. Световната икономическа криза (1929 –
1933) обаче нанася сериозен удар върху крехката гръцка икономика, която е
силно зависима от износа на тютюн, стафиди, маслини и др. Правителството
не успява да се справи с неблагоприятната икономическа конюнктура и през
1932 г. Е. Венизелос, точно както и Х. Трикупис през 1893 г., е принуден да обяви
държавен фалит.
Така и вторият сериозен опит за модернизация на Гърция завършва с банкрут,
който се отразява негативно върху вътрешнополитическия живот, подкопавайки
и без това слабите демократични институции на страната. Правителството е
принудено да предприеме непопулярни мерки в икономиката и за да се задържи
на власт, засилва натиска срещу опозицията. В рамките на тази политика е
ограничена комунистическата и синдикалната дейност (със закон от 1929 г.,
известен като „Идионимо“). Направена е чистка в командния състав на армията,
за да се осигури доминацията на републикански и провенизелистки настроените
офицери в нея. След загубата на изборите през 1932 г. венизелистите въвеждат
мажоритарната изборна система, но губят и следващите парламентарни избори
(1933), което става начална точка на нов период на политически радикализъм.
На неуспешния опит за преврат, извършен от пламенния венизелист
ген. Николаос Пластирас, антивенизелистите отговарят с покушение срещу Е.
Венизелос, при което са убити съпругата му Елена и хора от охраната му. От
своя страна, Е. Венизелос лично подкрепя нов опит за преврат, направен на 1
март 1935 г., който обаче се проваля. След потушаването му започва драстична
разправа с либералните сили в страната – над 1500 офицери, привърженици на
Либералната партия, са уволнени от армията (повечето от тях успяват да напуснат
Гърция, поради което са изпълнени само две от произнесените шестдесет
смъртни присъди), парламентът е разпуснат, Сенатът е ликвидиран, а самият Е.
Венизелос е принуден да емигрира във Франция, където умира една година покъсно.
Пътят към промяна в конституцията и връщане на монархията е открит.
Началото е поставено с военния преврат на ген. Георгиос Кондилис на 10
октомври 1935 г. След като овладява властта, монархически настроеният генерал
се самопровъзгласява за регент и обявява референдум за възстановяване на
монархията. След невиждани фалшификации на 3 ноември 1935 г. монархията
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е възстановена и няколко дни по-късно първородният син на Константинос І –
Георгиос ІІ – сяда повторно на гръцкия престол (1935 – 1941). На проведените
през януари 1936 г. парламентарни избори венизелистите и антивенизелистите
получават почти равен брой гласове, но без мнозинство не успяват да съставят
правителство. Това позволява на краля да повери министър-председателския
пост на ген. Йоанис Метаксас, който получава подкрепата и на останалите
парламентарно представени партии без комунистическата, която в този момент
се поддържа от 8 – 10% от гласоподавателите в Гърция.
Йоанис Метаксас (1871 – 1941) е известен с монархическите си и
прогермански чувства. Той получава военното си образование в Германия,
отличава се в Балканските войни, а заради категоричната си позиция в полза на
крал Константинос І в годините на Първата световна война е изпратен на заточение
в Корсика. След завръщането си в Гърция, през 1922 г. Й. Метаксас създава своя
партия, която не е особено популярна в обществото и обичайно печели между
1% и 5% от гласовете на избирателите. Изключение прави единствено резултатът
ѝ на изборите през 1926 г., когато тя спечелва 51 депутатски места в 286-местния
парламент. Назначението на Й. Метаксас за министър-председател се дължи в
най-голяма степен на доказаната му вярност към монархията. Едновременно
с това обаче той е сред малкото гръцки политици, които са привърженици на
авторитарно, непарламентарно управление. Напълно в съответствие с тези си
възгледи Й. Метаксас убеждава краля да подпише на 4 август 1936 г. укази за
суспендиране на конституцията и разпускане на парламента. Повод за това му
дават големите стачки на работниците в тютюневата промишленост в Солун
на 8 – 9 май 1936 г. и общонационалната стачка през юли с.г., а също така и
очертаващото се политическо споразумение между Либералната и Народната
партия, което заплашва властта му.
Режимът на Й. Метаксас е логичен завършек на една продължителна
политическа криза, намерила израз в неспособността да се установи стабилно
управление, в работническите стачки и обществените сблъсъци. Идеите на
генерала са напълно в унисон с политическите тенденции на Стария континент
през 30-те години на ХХ век – зараждането и утвърждаването на фашизма
в Италия, установяването на националсоциалистическото управление в
Германия, диктатурата на Сталин в СССР и др. Омразата на Й. Метаксас към
парламентаризма, желанието му да наложи ред на недисциплинираните си
сънародници, непоносимостта му към комунистическата партия и репресивната
му политика спрямо малцинствата се вписват напълно в политическата линия
на фашистките режими. Тези характеристики на политиката му обаче никога не
достигат крайности, липсва и силна партия, която да господства еднолично в
политическия живот на страната. Поради това е неуместно режимът му да бъде
характеризиран като тоталитарен, въпреки изразените тоталитарни тенденции.
Същевременно активната роля на краля в управлението на държавата не позволява
той да бъде определен и като поредната военна диктатура. „Режимът от 4 август“
е фактически авторитарно управление със силно присъствие на монарха, което
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се представя за надпартийно и намира опора в армията.
По време на режима на Метаксас политическите партии са забранени,
а на тяхно място са създадени казионни синдикати и съюзи, ликвидирана е
независимата съдебна система, въведена е строга цензура, привържениците на
опозицията са подложени на полицейско преследване и са изпращани в затвори и
концлагери. Младежите са принудени да се записват в казионната „Национална
организация на младежта“, миниатюрно копие на „Хитлерюгенд“, от която се
очаква да увековечи делото на Метаксас. От гледна точка на идеологията новият
режим не предлага нещо особено оригинално, а пропагандира, че „новата
държава“ ще издигне и пречисти националния дух от чужди влияния. Третата
гръцка цивилизация в съзнанието на нейните творци фактически представлява
смес от принципите на Древна Спарта, имперските амбиции на Филип и
Александър Македонски и православните византийски ценности. Предвид ясно
очертаващия се нов световен конфликт „Режимът от 4 август“ започва засилена
военна подготовка на Гърция.
Във външнополитически план режимът на Метаксас гравитира изцяло в
орбитата на британската политика. Това се дължи на първо място на осмислената
от Е. Венизелос и провеждана от Атина политика, основаваща се на принципа,
че Гърция трябва да поддържа добри отношения с държавата, контролираща
морските комуникации в Източното Средиземноморие. Тази политика съвпада
и с предпочитанията на крал Георгиос II и с конкретните външнополитически
интереси на Гърция, която в междувоенния период се стреми да поддържа
Версайското статукво. Макар и разгромена във военната авантюра срещу
турските сили на Мустафа Кемал, Атина все пак е в лагера на победителките в
Първата световна война. При правителствата на Е. Венизелос Гърция подобрява
отново отношенията си с традиционните си съюзнички – Англия и Франция. След
урегулирането на гръцко-турските противоречия, постигнато от Е. Венизелос,
най-сложни остават гръцко-италианските отношения. Причините за това са
подкрепата, която Италия оказва на новосъздадената албанска държава, към която
Гърция има териториални претенции. Проблем е и спорът между Атина и Рим
за Додеканезите, които след Триполитанската война (1911 – 1912) от османско
стават италианско владение. Напрежението в двустранните отношения довежда
през 1923 г. до краткотрайна италианска окупация на о-в Корфу, който е върнат
на Атина след международна намеса и изплащане на обезщетение в размер на
50 млн. лирети от Гърция. Отношенията между двете държави са уредени през
1928 г. с подписването на договор за приятелство и сътрудничество за срок от
пет години, който обаче не решава, а само отлага спорните въпроси между двете
страни.
Гърция има и сериозни проблеми на Балканите, където България не крие,
че иска ревизия на Версайското статукво. Това заплашва както териториалната
цялост на южната ѝ съседка, така и системата от съюзи, която Е. Венизелос
грижливо гради от 1913 г. През 20-те години на ХХ век отношенията между
Атина и Белград са разклатени заради свободната зона в гр. Солун и нежеланието
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на Гърция да гарантира териториалната цялост на Югославия при евентуално
нападение от страна на България. Договор за приятелство и сътрудничество
между двете държави все пак е подписан през 1929 г. Той, наред с подновения
през 1928 г. гръцко-румънски договор и гръцко-турския договор от 1930 г.,
създава системата от балкански съюзи, на която Гърция основава балканската
си политика. На 9 февруари 1934 г. Гърция, Румъния, Югославия и Турция
подписват Балканския пакт, чиято цел би трябвало да е укрепването на мира
в региона. Този пакт обаче фактически потвърждава решимостта на четирите
балкански държави да бранят създаденото във Версай статукво и окончателно
тласка България в лагера на страните, целящи неговата ревизия. Нито един от
двустранните гръцко-български проблеми не е решен успешно в междувоенния
период, което предопределя и слабите икономически и културни контакти
между двете страни. „Заплахата от север“, т.е. от българите, извоювали си в
края на ХІХ и началото на ХХ век репутацията на най-голям враг на гърците,
се смята в навечерието на Втората световна война за един от най-сериозните
външнополитически проблеми на Гърция.
Проблемите за Атина обаче идват не от София, а от Рим. През април 1939 г.
Бенито Мусолини завзема Албания, на което Англия и Франция отговарят с
гаранция на гръцкия суверенитет. Това обаче не спира италианския диктатор,
който от юни 1940 г. е във война с двете западни велики сили и иска да впечатли
Хитлер с бърза и зрелищна победа срещу Гърция. От септември 1940 г. той
започва подготовка за военна кампания и на 28 октомври 1940 г. италианският
посланик в Атина връчва на Й. Метаксас ултиматум с искане да предостави на
Италия стратегически пунктове на гръцка територия. Категоричният отказ на
гръцкия министър-председател да приеме ултиматума и последвалата успешна
военна кампания на гръцката армия срещу италианските агресори са причината
28 октомври, наречен „Денят на НЕ“, и до днес да е официален празник на Гърция.
Действително гръцките части в Епир не само спират италианското настъпление,
но изтласкват силите на противника на албанска територия и завземат южните
области на Албания с градовете Саранда, Аргирокастро, Химара, които гърците
наричат „Северен Епир“ и считат за гръцки.
В продължилата около половин година гръцко-италианска война двете
страни дават общо 50 000 убити и 100 000 ранени. Италианците обаче не успяват
да победят гръцката армия, което налага намесата на Германия в конфликта. На
6 април 1941 г. немската армия започва масирано настъпление срещу Гърция
по цялата дължина на българо-гръцката граница. След ожесточени тридневни
боеве по укрепената линия „Метаксас“ гръцката съпротива е сломена. На 9
април немците влизат в Солун, където на 23 април ген. Георгиос Чолакоглу
подписва официалната капитулация на Гърция. Същия ден крал Георгиос ІІ и
правителството на Емануил Цудерос (Й. Метаксас умира през януари 1941 г.)
напускат Атина. Първоначално те се установяват в Крит, а по-късно в Лондон
и Кайро, където съставят емигрантско правителство, в което взимат участие
всички политически партии без комунистическата. Това правителство поставя
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на разположение на антихитлеристката коалиция успелите да се спасят от
унищожение гръцки военни и военноморски части. До 9 юни 1941 г. 42 000
британски и гръцки военни бранят ожесточено о-в Крит и преди съпротивата им
да бъде сломена, успяват да извадят от строя елитната 7-ма немска парашутна
дивизия.
След пълното подчиняване на Гърция за страната започва периодът на
окупацията, продължил от юни 1941 г. до октомври 1944 г. Територията на
държавата е разделена на три части. Немската окупационна зона обхваща
основните стратегически обекти (Централна Македония със Солун, полуостров
Атика с Атина и Пирея, болшинството Егейски острови и др.). Българската
включва част от гръцките територии, за които България претендира след
Първата световна война - Източна Македония, Западна Тракия, островите
Тасос и Самотраки. Те получават названието Беломорска област и са
присъединени към Царство България. В италианската окупационна област
влиза цялата останала територия на Гърция, която е оставена формално под
юрисдикцията на колаборационистко правителство, оглавено първоначално
от ген. Г. Чолакоглу. Негова основна цел е да гарантира целостта на страната,
а съответно българите, откъснали територии от нея, стават основният
противник на това марионетно правителство. Опитите на Г. Чолакоглу да
вбие клин между българите и техните съюзници – немци и италианци – не
успяват. С пълен провал се характеризира и опитът на правителството да
задоволи поне основните жизнени потребности на населението.
Непосилните разходи по издръжка на окупационните сили, политиката
на реквизиции и галопиращата инфлация разрушават финансовата система
на страната и я хвърлят в икономически колапс. Откъсването на Източна
Македония и Западна Тракия, които осигуряват почти половината от житните
култури за изхранване на населението, наред с британската морска блокада,
спираща вноса на хранителни стоки, и с развихрилата се черна борса, в която
се оказват замесени и висши правителствени чиновници, обричат градското
население на глад. Въпреки въведената купонна система, която би трябвало
да осигурява поне по 100 гр. хляб дневно, само през зимата на 1941 – 1942 г.
от глад умират над 200 000 гърци. Броят на убитите и умрелите (от глад или в
концентрационни лагери) в периода на окупацията надминава 500 000 души,
а материалните загуби за държавата се изчисляват на 3,8 млрд. долара.
Марионетното гръцко правителство създава към окръжните и
околийските управления специални служби, които трябва да противодействат
на стремежа на етническите малцинства да се еманципират от гръцката
държава. А такива тенденции не липсват дори сред най-облагодетелстваното
малцинство в Гърция - куцовлашкото. Още на 25 септември 1941 г. власите в
Гърция издигат искане за обособяване на отделна административна единица
в състава на държавата, която да обхваща Южен Епир, Тесалия и западния
дял на Егейска Македония. Действително под италианска егида в Пинд е
провъзгласено Влашко княжество, а от представителите на това малцинство
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е рекрутиран романски легион, който се бие на страната на окупаторите.
От своя страна българските власти след включването на Беломорската
област в границите на Царство България започват да променят етническия облик
на присъединените земи с цел да възстановят положението от преди 1920 г.
Още през 1941 г. е забранено използването на гръцки език на официални места,
променени са имената на селища, улици, водни басейни и т.н. Според приетите
през юни 1942 г. промени в Наредбата за поданството населението на тази област
или трябва да приеме българско поданство, или да напусне пределите ѝ до 1
април 1943 г. В резултат на тази политика до август 1944 г. областта е напусната
общо от около 160 000 гърци, а много българи, емигрирали от тези територии
след Първата световна война, се връщат по родните си места, с което българското
население в нея се увеличава на 130 000 души според преброяването от 1943 г.
Комунисти и антикомунисти на война
Още на 31 май 1941 г. Манолис Глезос и Апостолис Сантас смъкват
от Акропола нацисткия флаг и го заменят с националното гръцко знаме,
с което показват решимостта на гръцкия народ да се бори с окупатора. Нито
емигрантското правителство обаче, нито колаборационисткото се ползват с
доверието и симпатиите на гърците, които виждат в Гръцката комунистическа
партия (ККЕ) най-сериозния противник на фашисткото управление. Действително
след германското нападение над СССР и предвид натрупания в предходното
десетилетие опит в нелегалната дейност ККЕ се явява най-подготвена за
въоръжена борба. Още през септември 1941 г. тя успява да обедини около себе
си няколко леви формации и да създаде Национален освободителен фронт
(ЕАМ), а няколко месеца по-късно, през февруари 1942 г., е създадено и неговото
въоръжено формирование – Гръцката националноосвободителна армия (ЕЛАС),
която организира партизански отряди и започва въоръжена борба в цялата страна.
Почти едновременно с ЕАМ е създадена и другата голяма съпротивителна
организация на гърците – Национален републикански гръцки съюз (ЕДЕС), която
е съставена основно от офицери венизелисти и либерали. Нейните отряди обаче
имат ограничено поле на действие – основно в Епир. Регионализмът е характерен
и за другата по-значима гръцка съпротивителна организация – Национално
и социално освобождение (ЕККА). Тези две организации наред с няколко помалки представляват ядрото на некомунистическата гръцка съпротива срещу
окупаторите.
Гладът, терорът и репресиите от страна на окупационните власти карат
гръцките съпротивителни организации да разгърнат широка въоръжена
партизанска борба, в която нанасят сериозни поражения на окупаторите. Сред
най-известните им успехи е взривяването на моста на р. Горгопотамос през
ноември 1942 г., с което се прекъсва железопътната линия Солун – Атина и за
шест седмици се прекратява снабдяването на войските на генерал-фелдмаршал
Ромел в Северна Африка. През юни 1943 г. между комунистическите,
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некомунистическите въоръжени армии и британската военна мисия в Гърция е
подписано споразумение, с което гръцките съпротивителни сили се признават
за част от съюзническата армия и се подчиняват на британското командване в
Близкия изток. Това допринася за мащабността и успеха на акциите им, които
довеждат през 1943 – 1944 г. до прочистването на много райони от окупаторите
и до създаването на свободни зони. В тях през пролетта на 1944 г. започва да
действа Политически комитет за национално освобождение (ПЕЕА), който е
фактически правителство в сянка в освободените от партизаните територии. Това
правителство е едновременно враждебно на колаборационисткото правителство
в Атина и конкурент на правителството в изгнание. От края на 1943 г. между
комунистическата и некомунистическата съпротива се появяват търкания, които
в следващите месеци прерастват във въоръжени сблъсъци. В тях силите на ЕЛАС
унищожават частите на ЕККА и нанасят сериозни поражения на ЕДЕС, с което
фактически се поставя началото на гражданската война, продължила с известни
прекъсвания до 1949 г.
Паралелно със силите на съпротивата се появяват и организации, които
подкрепят фашисткия ред. Сред тях най-значим е Националният съюз на Гърция
(ЕЕЕ), известен като Трите епсилона, който е създаден през 1927 г. от малоазийски
бежанци. В междувоенния период тази организация има главно антисемитска
насоченост и е известна с антиеврейските погроми, които извършва през 30-те
години на ХХ век в Солун. В годините на окупацията Трите епсилона придобива
подчертан антикомунистически уклон и влиза в яростни сблъсъци с ЕЛАС. Със
силна антикомунистическа насоченост е и дейността на Националния земеделски
съюз за антикомунистическо действие (ЕАСАД), който се отличава с жестоките
си изстъпления срещу мирно население. Колаборационисткото правителство
в Атина също сформира свои въоръжени части, наречени Батальони за сигурност, и запазва непокътнат целия репресивен апарат от режима на Метаксас,
като го използва за налагане на ред и за борба с комунистите. Към края на
окупацията Батальоните за сигурност са вече шест и численият им състав
възлиза на около 25 000 – 30 000 души. Така те се превръщат в главното
вътрешно препятствие пред гръцките комунисти по пътя им към властта.
Към 1943 г. в Гърция вече са налице два големи паралелни фронта.
Първият е между окупаторите и гравитиращите около тях колаборационисти, от
една страна, и частите на съпротивата, от друга. Вторият открит фронт е между
комунистическата и некомунистическата съпротива. С напредване на Втората
световна война фронтовете постепенно се размиват и от края на 1943 г. с активното
съдействие на британците започва обединение на всички антикомунистическите
сили. През май 1944 г. в Ливан те успяват да се наложат над делегацията
на ПЕЕА и да пренесат центъра на властта от окупирана Гърция в ръцете на
емигрантското правителство в Кайро. След изтеглянето на окупационните
части и влизането на съюзническите войски в Гърция управлението на страната
преминава в обявеното на 23 октомври 1944 г. правителство на националното
единство, ръководено от Георгиос Папандреу. То обаче е без реална власт извън
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столицата, тъй като въоръжени комунистически отряди държат властта по места.
Именно решението за разоръжаване и разпускане на ЕЛАС става повод
за сблъсък между правителствените и комунистическите сили. Той започва
с разстрела на протестния митинг на левите сили на 3 декември 1944 г. и
продължава до 12 февруари 1945 г., когато във Варкиза е сключено споразумение
за прекратяване на враждебните действия. С това споразумение левицата
получава обещание за амнистия, но се задължава да разоръжи военните си
формирования, с което фактически се дава превес на правителствените сили.
Сблъсъците, започнали в Атина, показват, че партизанските дружини на ЕЛАС,
макар и многобройни, не могат успешно да съперничат на британските сили,
разположени в страната.
Въоръжени стълкновения между комунистическите отряди и
правителствените сили започват отново в деня на провеждане на парламентарните
избори (31 март 1946 г.), в които левицата отказва да участва. Този път те
продължават цели 42 месеца и завършват с разгром на партизанските отряди
от правителството благодарение на помощта първоначално на Великобритания,
а по-късно на САЩ. Гръцката гражданска война се вписва в двуполюсното
противопоставяне от първите години на Студената война, но не може да
се твърди, че е предизвикана отвън. Тя е по-скоро резултат от слабостта на
правителството в Атина и неспособността на Гръцката комунистическа партия
да установи политическо сътрудничество с опонентите си. След разгрома
на левицата нейните оцелели членове са принудени да преминат в съседните
балкански страни, за да търсят спасение. Кървавата гражданска война взима
около 85 000 жертви, а над 65 000 души емигрират в страните от Източния блок.
Материалните щети от нея възлизат на 900 млн. долара, но много по-сериозни
се оказват последиците за политическия живот на Гърция, който за още дълъг
период от време се характеризира с разделение и радикализъм.
Малцинствата също се оказват замесени в бурните политически сътресения
през 40-те години на ХХ век и в развихрилата се в Гърция кървава касапница.
Най-пострадало, разбира се, е еврейското малцинство. Преди Балканските войни
в Гърция живеят около 10 000 евреи, които се ползват с равни политически
права с останалите гръцки поданици. След войните от началото на ХХ век
техният брой достига близо 100 000 души. Еврейските общности, сред които
най-многобройна (над 60 000 души) е тази в Солун, са признати за юридически
лица съгласно закон 2456/1920. Евреи служат в редовете на гръцката армия,
взимат участие в гръцката съпротива и стават жертва на военните действия по
време на войната. Най-многобройни обаче са жертвите на нацистката политика,
целяща физическо изтребление на еврейското население. Въпреки опитите на
гръцката православна църква и на отделни личности да предпазят съгражданите
си от еврейски произход, загубите на общността достигат 87% от предвоенния
им брой. Повечето от преживелите ужасите на Втората световна война евреи се
изселват в САЩ и в Израел, а в Гърция остават едва около 5 000 души, разделени
в девет общности.
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След окупацията на Гърция от силите на Оста чамите създават своя
администрация и въоръжени части, които с покровителството на италианците
работят за присъединяването към Албания на областите, в които живеят.
Значително по-малобройни са чамите, които се включват в редиците на
ЕЛАС. Албанското малцинство в голямата си част подкрепя фашистките власти
и отмъщава на гръцките си съседи, извършвайки насилия и грабежи. От 1943 г.
въоръжени формирования на чамите взимат участие и в антипартизанските
действия, ръководени от немските сили. Кървавите изстъпления на чамите
срещу християнското население дават повод на ЕДЕС, насърчавана от
Британската военна мисия, през лятото и есента на 1944 г. да извърши истинско
етническо прочистване в тези райони. През март 1945 г. върху албанското
малцинство се стоварва нова вълна от репресии, като общо за периода 1944 –
1945 г. убитите чами са над 2700 души, а останалите са принудени да напуснат
родните си места и да се заселят в Албания. Гърция се възползва от това изселване
и обявява проблема с чамите за приключил. През последните десетилетия обаче
той отново се поставя от Албания основно във връзка с искания за икономическо
обезщетение на наследниците на изселилите се от Гърция чами.
След окупацията и последвалата я гражданска война много българи
също напуснат принудително Гърция. Те могат да бъдат разделени на две части
в зависимост от териториите, в които живеят и причините, заради които са
преследвани. От една страна, това са българите, които от края на 1944 г. попадат
под ударите на съпротивата по обвинение в сътрудничество с окупатора, тъй като
са заявили българското си национално съзнание. Такива са например мъжете,
записали се за членове на Българския клуб в Солун. Различните статистики ги
преброяват на между 14 000 и 18 000 души и съответно представяното от тях
население на 70 000 – 90 000 души. Според официални гръцки данни става дума
за около 25 000 души, жители на гръцка Македония с българско самосъзнание и
говорещи на македонски диалект на българския език, които се изселват в България
в периода 1944 – 1945 г. С изтеглящата се българска армия бягат и българите,
завърнали се по родните си места след присъединяването на Беломорската област
към България и такива, успели да запазят в междувоенния период българската си
идентичност.
Едновременно с това ситуацията в Югозападна Македония в годините на
окупацията напомня много тази от началото на века, когато въоръжени групировки
спорят за влияние над населението, увличайки го в кървава борба. Както и в
началото на ХХ век, едната страна в този конфликт са българите, подкрепящите
ги местни и задгранични (включително и от САЩ) активисти на ВМРО и част
от населението, запазило българско самосъзнание и пробългарски чувства.
Гръцкият лагер този път е разделен. Част от него са колаборационистките
власти, подкрепящите ги отряди от гръцки националисти и местни активисти,
които още в началото на века са прегърнали гръцката национална кауза. Тяхна
основна цел е запазване на гръцката власт в тези райони, което превръща всеки
несъгласен с политиката на гръцката държава в проводник на чужди интереси,
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а следователно във враг, който трябва да бъде унищожен. Представителите на
гръцката левица (ККЕ, ЕАМ, ЕЛАС) са друго крило в гръцкия лагер, което
също има своя опора в региона. Тяхна цел, както и на правителството в Атина,
е запазване на териториалната цялост на страната, но при равнопоставеност и
малцинствени права на населението в Югозападна Македония.
Друг полюс в тази битка са югославските комунисти, които благодарение
на силното си партизанско движение в годините на Втората световна война
и поучени от опита на междувоенния период, засилват много позициите си и
успяват да привлекат част от населението на Северна Гърция. След решението
на Националния съвет за освобождение на Югославия за създаване на бъдеща
македонска република в рамките на федерална Югославия, взето на 29 ноември
1943 г. в Яйце, привържениците на политиката на Йосип Броз Тито целенасочено
работят за поставяне под свой контрол на съпротивителното движение в Северна
Гърция. Те подлагат на съмнение бъдещата териториална цялост на Гърция,
внушавайки на населението, че е част от македонската нация и следователно
трябва да бъде част от конституираната на 2 август 1944 г. федерална единица
Македония в границите на Югославия. Стъпвайки на антигръцките чувства на
част от това население, на отслабените международни позиции на България
след Втората световна война и на неясната политическа ситуация в Гърция, това
промакедонско крило набира сила и влияние. Неговите привърженици в Гърция,
както и хората, заявили българската си национална идентичност, попадат под
ударите на закон 543/1945 „против автономистката дейност“. Разликата е само
в това, че едните са обвинени в автономизъм и сътрудничество с България, а
другите – с Югославия.
Срещу тях, но и срещу цялото население в областите Костур, Лерин и
Преспа, чийто майчин език не е гръцки, независимо от позицията му в годините
на окупацията, от пролетта на 1945 г. се извършват масови погроми. Под ударите
на властта попадат дори хора, които многократно са доказали лоялността си към
гръцката власт. При тази ситуация е напълно логична широката подкрепа, която
местното население оказва на левицата в годините на гражданската война. От
своя страна гръцката левица не се ограничава само с декларативно признаване на
малцинствения му статус, а открива училища, в които преподаването се извършва
на македонски диалект и се отпечатват брошури и вестници на него. Резултатът е,
че около 14 000 партизани и 16 000 членове на Народния освободителен фронт
от региона подкрепят армията на ЕЛАС в сблъсъка ѝ с десницата. Те обаче никога
не са обособени в отделни отряди, за което настояват югославските партизани.
Малкото останали привърженици на ВМРО сред местното население запазват
неутралитет в тази борба, а отъждествилите се с гръцката държава подкрепят
правителствените части.
След разрива между Сталин и Тито през 1948 г. последният спира помощта
за гръцките комунисти и подкрепящите ги „славяномакедонски бойци“, които в
този момент вече достигат около 40% от числения състав на ЕЛАС. В резултат
от този развой на събитията в началото на 1949 г., макар и само за няколко
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месеца, ръководството на ККЕ се обявява за създаване на самостоятелна
македонска държава, отделна от Гърция, България или Югославия. Това навлича
на гръцката левица обвинения в национално предателство и отблъсква голяма
част от гръцкото общество от нея. От своя страна управляващите в Атина
също трябва да вземат окончателно решение какъв термин да използват за
населението на Северна Гърция, което говори македонски диалект на българския
език. На заседание, проведено на 23 март 1949 г., е решено множеството
термини – „българи“, „елинобългари“, „българославяни“, „славяномакедонци“,
„местни“ и др. – използвани до този момент паралелно, да бъдат заменени с
термина „славянофони“. Решението се аргументира с опасността всички други
определения да бъдат използвани с политическа цел от „враговете на родината
и от чужда пропаганда, имаща интерес от това“. Очевидното безсмислие на
официализирания термин, криещо се в липсата на „славянски“ език, е умишлено
търсено, защото всяко конкретизиране на езика, на който говори населението
на Северна Гърция след Втората световна война, би довело до неговото
отъждествяване с българската или македонската нация. Така избраният термин е
най-неутралният, а следователно и най-безопасният, още повече че кореспондира
успешно с тезата за неясното съзнание на „славянофоните“.
Разгромът на левицата в гражданската война налага разбитите ѝ
военни части, следвани от симпатизанти и мирно население, уплашено от
предстоящото отмъщение, да емигрират през България и Албания в страните от
социалистическия лагер. Правителствените части с особен ентусиазъм преследват
българоезичните си съграждани, подкрепили левицата в гражданската война.
Според гръцките статистики равносметката за българоезичното население в
Югозападна Македония е около 10 000 убити и около 30 – 35 000 напуснали
страната. „Извънредните мерки“, които продължават в Гърция до началото на 60те години, гарантират прочистването от „малцинството с чуждо съзнание, което
активно заплашва сигурността и вътрешния мир“, според думите на историка и
служител на гръцкото Външно министерство Евангелос Кофос. Едновременно с
това е предприета кампания по заселване на опустелите райони с население от
„Стара“ Гърция, което има „здраво национално чувство“. Приетата през 1953 г.
разпоредба 2536 „за повторното заселване на граничните области и подкрепа на
населението в тях“ гарантира на заселниците притежанието на „изоставеното“
недвижимо имущество на изселилите се, с което фактически прави невъзможно
завръщането им.
Кървавите сблъсъци, саморазправата и отмъщенията, взаимните нападки
и преследвания, характерни за Гърция в периода на окупацията и гражданската
война, оставят тежък отпечатък върху съдбите на хиляди гърци и върху
цялостния политически климат в страната. Разделението на гръцкото общество,
което съществува още от годините на Първата световна война, се задълбочава,
но се променя основната разграничителна линия между двата лагера. Тя вече не
е между либерали и монархисти, а между комунисти и антикомунисти. Силната
поляризация, семействеността и радикализмът остават характерни черти на
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гръцкия политически живот и през втората половина на ХХ век. Едновременно с
това гражданската война довежда до отъждествяване на образа на идеологическия
и на националния враг и изгражда идеологемата за „славянокомунистическа
заплаха“, реминисценциите на която се усещат и след края на Студената война.
В борба за демокрация
Краят на въоръжените сблъсъци в Гърция не слага край на преследванията,
привидната демократизация не намалява ролята на военните, а финансовата
помощ от САЩ не решава икономическите проблеми на държавата. Все пак
през следващите две десетилетия страната постепенно се изправя на крака и
започва да се възстановява. И няма как да бъде иначе предвид факта, че след
края на Втората световна война Гърция получава от САЩ най-голямата помощ
на глава от населението. Тази помощ е по-голяма от сбора на всички външни
заеми, сключени от гръцката държава от основаването ѝ до 1940 г. Общо 3
млрд. долара – за икономическо възстановяване (1,7 млрд. долара) и военно
укрепване (1,3 млрд. долара) – постъпват в Гърция по доктрината Труман и
плана Маршал. Субсидирайки гръцката държава обаче, американските политици
и военни гледат на нея като на сателит, в чиито вътрешни работи могат да се
намесват безпардонно. Това създава в Гърция антиамерикански настроения,
които през следващите десетилетия се засилват в резултат от позицията на САЩ
към Режима на полковниците и Кипърските събития. Антиамериканизмът на
крайната левица след 70-те години на века намира краен израз в терористични
актове срещу американски граждани и институции в Гърция.
През 1950 г. са проведени първите парламентарни избори след гражданската
война, които са спечелени от дясната Народна партия. На тези избори трите
центристки партии, наследнички на венизелизма, имат в парламента общо
повече места от десницата, но не успяват да постигнат устойчиво споразумение
помежду си. Многото противоречия между парламентарно представените партии
предопределя голямата политическа неустойчивост в страната. Само в периода
март 1950 г. – ноември 1952 г. в Гърция се сменят шест правителства. През
декември 1951 г. е възстановена Конституцията от 1911 г., с което окончателно
се легитимира връщането на монархията, решено на референдум, проведен в
разгара на гражданската война на 1 септември 1946 г. С победата на дясната
партия Гръцки сбор на маршал А. Папагос на изборите, проведени на 16 ноември
1952 г., се слага началото на близо тридесетгодишен период (до 1981 г.), през
който Гърция се управлява от десни правителства. Сред тях безспорно най-дълго
и значимо е управлението на Константинос Караманлис (1907 – 1998), който е
четири пъти министър-председател на Гърция (1955 – 1963 и 1974 – 1980) и два
пъти неин президент (1980 – 1985 и 1990 – 1995).
К. Караманлис идва на власт с обещания за промяна, национално помирение
и премахване на последиците от гражданската война. Във вътрешнополитически
план неговите правителства полагат усилия за демократизация на държавата и
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провеждане на честни избори. Доказателство за успеха на тази политиката е, че
левите и центристки партии имат силни резултати на проведените през 1956 г.
и 1958 г. избори. Това обаче предизвиква опасенията и противодействието на
крайната десница. Паравоенните и парадържавните организации продължават
да съществуват, както и някои от извънредните закони, приети през 40-те години
на ХХ век, които позволяват преследване на комунисти. Все пак е сложен край
на най-драстичните мерки за разправа с политическите опоненти – спрени
са изпълненията на смъртни присъди на комунисти, започнато е постепенно
освобождаване на политическите затворници, закрити са концлагерите.
В стопанския живот годините на управление на К. Караманлис се
характеризират с финансова стабилизация и ускорено икономическо развитие.
Подобно на страните от социалистическия блок и в Гърция са приети петилетни
планове за развитие. Започва изграждането на големи инфраструктурни обекти –
магистрали, летища, пристанища, хидромелиоративни съоръжения. Със засилени
темпове се развива енергетиката, но сериозен тласък получават и останалите
промишлени отрасли. Брутният вътрешен продукт се увеличава от 80 долара на
глава от населението преди началото на Втората световна война на 112 долара
през 1951 г. и достига 500 долара през 1964 г. През 1959 г. Гърция подава молба
за присъединяване към Европейската икономическа общност (ЕИО), а от 1962 г.
става неин асоцииран член.
В периода 1952 – 1963 г. селскостопанското и индустриалното производство
в страната се удвояват. Бързият промишлен и търговски растеж довежда
до освобождаване на многобройно селскостопанско население и засилена
урбанизация. През 1951 г. селското население в Гърция превишава с близо 10%
населението на градовете. За двайсет години това съотношение се обръща и
през 1971 г. градското население е вече с близо 20% повече от селското, като
тенденцията се запазва през следващите години. Това, от една страна, води до бум
в строителната индустрия, в която през периода 1961 – 1980 г. са концентрирани
над 65% от инвестициите, но от друга, увеличава броя на безработните. Част от
тях успяват да намерят работа в сферата на услугите или в производството, но
останалите са принудени да емигрират в чужбина. В периода 1950 – 1975 г. над
един милион гърци се отправят в търсене на по-добър живот към Западна Европа,
Австралия и Канада. Сред тях има политически емигранти, но по-голямата част
са разорени земеделци, основно тютюнопроизводители, които намират убежище
и по-високи доходи във Федерална република Германия. Средствата, които те
влагат в Гърция, нарастват от 239 млрд. долара през 1968 г. на 673 млрд. долара
през 1974 г. След като натрупват печалби, някои от тях се връщат в родината
и започват собствен дребен и среден бизнес, превръщайки се постепенно в
стабилен гръбнак на гръцката икономика.
След Втората световна война, както и в предходния период, монархията в
Гърция е източник на нестабилност. Дворецът поддържа тесни връзки с военните
и се опитва да се меси активно в политическия живот на страната. През 1963 г.
К. Караманлис влиза в сблъсък с крал Павлос І (1947 – 1964), което принуждава
124

Юра Константинова

министър-председателя да си подаде оставка и да напусне Гърция. Само няколко
години по-късно, през 1966 г. Георгиос Папандреу, представляващ центристкия
лагер в гръцкия политически живот, се опитва да се противопостави на армията,
но това го довежда до конфликт с крал Константинос ІІ (1964 – 1973). Сблъсъкът
между Г. Папандреу и Константинос ІІ за контрол над въоръжените сили има
за резултат постепенното освобождаване на определени офицери от опеката
на политиците и на двореца. Това, наред с вътрешно- и външнополитическите
проблеми на страната и със задкулисните ходове на двореца, довежда до
извършването на 21 април 1967 г. на поредния държавен преврат.
Режимът на полковниците (1967 – 1974) по същество е военна диктатура,
която не е близка до някое политическо крило, на което да може да отстъпи
властта. Той няма подкрепата на никоя партия и не създава своя политическа
организация. Военната хунта идва на власт с лозунга за „възпрепятстване на
комунистите“ да вземат властта, захранва се основно с антикомунизъм и бързо
възстановява всички извънредни закони от времето на гражданската война.
Извършени са чистки в армията, полицията, администрацията и масови арести
на политически противници, чийто брой за кратко време достига 10 000 души.
В първите години на управление на Хунтата е ликвидиран парламентаризмът,
разпуснати са политическите партии, наложена е жестока цензура, засилена е
централната власт. Впоследствие, основно под международен натиск, някои
от най-крайните проявления на военната диктатура са смекчени. Ръководните
органи на ЕИО настояват за възстановяване на парламентарното управление на
Гърция, спират заемите за режима на полковниците и замразяват отношенията
си с него. Значително по-слаба е реакцията на Северноатлантическия пакт, на
който Гърция е член от 1952 г.
Най-сериозният външнополитически проблем на Гърция през втората
половина на ХХ век е Кипърският въпрос и свързаните с него гръцко-турски
отношения. Турският интерес към острова, който в периода 1878 – 1960 г. е
британско владение, се проявява непосредствено след Втората световна война,
откогато датира и искането на кипърските гърци за обединение с Гърция. През
следващите години напрежението между гръцката (80% от населението) и
турската (18% от населението) общност в Кипър се разпалва, а отношенията
между двете съседни държави се обтягат. Така се стига до нощта на 6 срещу 7
септември 1955 г., когато в Истанбул и Измир са извършени погроми над гръцкото
малцинство. По официални турски данни тогава са линчувани и умъртвени 10
души, изнасилени са 200 жени, унищожени са 1004 къщи, 4 348 магазина, 110
ресторанта, 71 църкви, 26 училища и много други гръцки сгради.
Тези събития водят до промяна на политиката на Гърция спрямо турското
малцинство в страната. Оттук насетне всяко изостряне на Кипърския въпрос е
следвано от дискриминационни мерки спрямо турците в Гърция. Това променя
отношението на Атина към българоезичните мюсюлмани в Тракия, които в
следващия период са фаворизирани за сметка на турците. От 1956 г. Атина
започва да противодейства на турското влияние сред помаците и да се старае да
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им наложи виждането си, че те са автохтонно тракийско население, което говори
смесен език с „тракийски“ елементи. Режимът на Хунтата допълва тази политика
с провеждането на антропологически изследвания, които целят да докажат, че
помаците имат древен елински корен и православна религия, а съответно нямат
нищо общо с османците и с българите.
Политиката на Атина спрямо мюсюлманите в Гърция обаче не може да
спре турските планове за остров Кипър. Договореното през 1959 г. създаване на
независима кипърска държава като част от Британската общност не успокоява
духовете. Тъкмо напротив, конфликтът между гърци и турци на острова се разгаря с
нова сила през 1963 г. по повод решението на президента на Кипърската република
архиепископ Макариос да ревизира Конституцията на страната. Повод за турската
агресия на острова става превратът, който през 1974 г. режимът на полковниците
в Гърция извършва в Кипър, сваляйки от власт и прогонвайки архиепископ
Макариос. Възползвайки се от това предизвикателство и от дипломатическата
слабост на военния режим, през лятото на 1974 г. Турция осъществява военна
интервенция в Кипър. Под претекст, че цели да защити сигурността и правата на
кипърските турци, турската армия организира две настъпателни операции през
юли и август, с които окупира близо 40% от територията на острова, прогонвайки
по най-брутален начин местното гръцко население. Въпреки множеството опити
за международно посредничество и постъпките от страна на ООН, Кипърският
въпрос не е решен и до днес. Островът остава разделен, а през 1983 г. в северната
му част е провъзгласена Севернокипърска турска република, която не е призната
от никоя държава, освен от Турция.
Диктаторският режим в Атина се опитва да проведе мобилизация и да
се противопостави на турската агресия в Кипър, но става ясно, че армията не
му се подчинява. Разраства се и вътрешната съпротива срещу Хунтата, която
набира сила още със студентския бунт в Политехниката през ноември 1973 г.
Тогава военните потушават протестите на студентите с танкове, но въведеното
извънредно военно положение не може да спаси режима на полковниците.
Те губят напълно контрола върху властта и са принудени да я отстъпят на
правителството на националното единство начело със завърналия се от Франция
К. Караманлис. Новото правителство отменя извънредните мерки, арестува
виновните за преврата в Кипър и възстановява Конституцията. На 8 декември
1974 г. е проведен референдум, на който 69% от гърците гласуват за премахване
на монархията. Срещу ръководителите на военния режим са проведени съдебни
процеси, в които са издадени 3 смъртни, 8 доживотни и 7 присъди с различна
продължителност. С цел да се спре кръговратът от политическо насилие
смъртните присъди са заменени с доживотни, но не се предвижда предсрочно
освобождаване на осъдените.
След свалянето на военната хунта Гърция навлиза в период на
демократизация и възходящо икономическо развитие. Оформени са двете големи
политически партии – дясната Нова демокрация и Общогръцкото социалистическо движение (ПАСОК), които се редуват в управлението на държавата до средата
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на второто десетилетие на ХХІ век. Показателно за общия дух на либерализация
на политическия живот е легализирането на Гръцката комунистическа партия,
прекарала 27 години в нелегалност. Тя обаче междувременно се е разделила на
ККЕ (вътрешни), които са привърженици на еврокомунизма, и ККЕ (външни),
които следват начертаната от СССР линия. Въпреки това разделение влиянието
на лявата идеология в Гърция остава силно. От края на ХХ век се забелязва
разрастване на анархисткото движение и радикализация на лявото пространство.
През 1981 г. Гърция е приета за член на ЕИО, с което западноевропейските
държави демонстрират подкрепата си за избрания от страната демократичен
път на развитие. Няколко месеца по-късно, през октомври 1981 г., за пръв
път от тридесет години ПАСОК съставя ляво правителство начело с Андреас
Папандреу, което управлява Гърция два поредни мандата до 1989 г. Постигнато
е пълно демократизиране на страната, премахнати са последните остатъци
от извънредните мерки и закони от предходните десетилетия, разрешено е
свободното репатриране на политическите емигранти. В сферата на икономиката
проблемите се тушират от средствата, които влизат в гръцкия бюджет по линия
на ЕИО и които до края на ХХ век възлизат на повече от 20 млрд. долара. През
1998 г. Гърция се присъединява към Европейския валутен съюз и предприема
пакет от мерки за общо оздравяване на икономиката си. Те са признати за
успешни и на 19 юни 2000 г. Европейската комисия одобрява приемането ѝ в
еврозоната от първи януари следващата година.
Между либералните и консервативните гръцки политици обаче съществуват
различия относно степента на обвързване със Северноатлантическия пакт, които
са подсилени от събитията в Кипър. Разочарована от позицията на партньорите
си от НАТО по Кипърския въпрос и залята от силна вълна от антиамерикански
демонстрации, през 1974 г. Атина временно (до 1980 г.) замразява членството си
в Алианса. Това естествено засилва „източната политика“ на Гърция, започната
още през 60-те години на ХХ век. К. Караманлис се ориентира към изграждане
на широко общобалканско сътрудничество, насочено към създаване на трайно
спокойствие, мир и добросъседски отношения в региона.
Традиционно добрите отношения на Гърция с Югославия достигат в
периода 1956 – 1961 г. нова „златна ера“, която в областта на икономиката се
изразява с подписването на 12 спогодби през 1959 г. В рамките на „политиката на
отваряне на Изток“ през 1964 г. отново с 12 спогодби са решени всички спорни
въпроси между Гърция и България, а две години по-късно е нормализирана и
търговията с Румъния. Колкото и да е странно, в началото на 70-те години са
възстановени дипломатическите отношения с Албания и е подписан търговски
договор между двете държави, а едва през 1987 г. гръцкото правителство оттегля
претенциите си към Южна Албания и едностранно прекратява състоянието на
война, в което двете държави се намират от 1940 г. Една година по-късно Атина и
Тирана подписват договор за трансгранична търговия. Проблем в двустранните
отношения обаче остават въпросите за гръцкото малцинство в Албания и за
имотите на чамите в Гърция.
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Турската инвазия в Кипър кара Гърция да търси солидарност от
балканските държави и да задълбочи връзките си с тях. Това води до дълъг
период на топли отношения с България, Югославия и Румъния, през който
се подобрява цялостният външнополитически климат в региона и се тушират
междунационалните противоречия. През последната четвърт на ХХ век
се активизират и икономическите отношения между Гърция и останалите
балкански държави. Тези отношения са ограничени до Втората световна война,
защото гръцката държава продължава икономически да гравитира на юг, а
основните ѝ пазари остават в Централна и Западна Европа. В началните години
на Студената война северните граници на Гърция са фактически бетонирани и
търговията ѝ отново е ориентирана изцяло към държавите от Западния блок.
Делът на Балканите в гръцката външна търговия през 1950 – 1954 е едва 1,3%.
През следващите десетилетия той се покачва на 3% – 5,5%, а в края на века се
утроява.
Стари теми – нови проблеми
След края на Студената война Гърция отново се оказва в лагера на
победителите. През 90-те години на ХХ и в началото на ХХІ век страната се радва
на цялостен напредък – високи темпове на икономически растеж, политическа
стабилност, добри позиции на международната политическа сцена. Това в голяма
степен се дължи на притока на средства след приемането ѝ за членка на ЕИО.
През този период Атина е най-успешно развиващата се държава в Югоизточна
Европа, пример за подражание на прохождащите демокрации в съседните страни
и „котва“ на стабилността, към която се насочват икономически емигранти от
Балканите, Полша и бившите съветски републики. През този период голяма
част от гръцкото малцинство в Албания, съпроводено от много албанци, някои
от които си приписват гръцки произход, търси по-добър живот в Гърция. На
прехода между двете столетия около 700 000 души от Албания работят и живеят
в Гърция, което прави общността им най-голямата сред близо едномилионната
вълна от икономически имигранти в страната. През този период гръцката
държава предприема програма за политическа стабилизация и икономическо
възстановяване на региона и поставя евроинтеграцията му като крайъгълен камък
на външнополитическите си усилия. В рамките на тази стратегия се променя и
отношението на държавата към мюсюлманското малцинство в Тракия, което днес
наброява около 120 000 души. За пръв път Атина се насочва към преодоляване
на неравенството между християни и мюсюлмани. Социалната и икономическа
интеграция на последните, наред с регионалното развитие, се разглежда като
преграда пред опасността от отделяне или радикализиране на общността.
Разпадането на Югославия обаче изважда на преден план болезнения за
Гърция Македонски въпрос, който не може още да намери своето разрешение.
След края на гражданската война гръцките политици се възползват от големия
брой емигрирали „славянофони“ и обявяват, че проблем с тях не съществува.
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Политиката на мълчание обаче не решава „несъществуващия проблем“ и се
налага гръцката държава да търси методи за справяне с него. През 1959 г. и
1960 г. в редица села на Северна Гърция се правят публични клетви – населението
се събира на площада, извършва се водосвет и всички с вдигната дясна ръка
повтарят: „Заклеваме се пред Бог и хората, като истински наследници на древните гърци, доброволно, че в бъдеще на всяко място и по всяко време, ще спрем
да говорим на славянския езиков диалект“. По време на режима на полковниците
в Гърция се провежда политика на „елинизиране на македонците”, целяща, както
и в случая с помаците, да докаже гръцкия произход на населението, чийто майчин
език не е гръцкият. След падането на Хунтата от власт и във връзка с цялостната
либерализация на държавата на населението е разрешено да говори по домовете
си на майчиния си език.
Трябва да се има предвид, че въпросът с езика на „славянофоните“ е
едновременно политически въпрос и част от езиковия проблем в Гърция,
съществуващ от средата на ХІХ век. Същността на спора е дали официалният език
на държавата трябва да е разговорният (димотики) или архаичният, книжовен
гръцки език (катаревус). Последният е много по-близък до старогръцкия, който
се възприема като един от свещените езици на християнството и е основание
за национална гордост на гърците. Именно защото езикът е основен стълб на
националната идентичност, а запазването му (в това число и от опростяване) е
въпрос от национално значение, разговорният език става официален в Гърция
едва през 1975 г. В този контекст трябва да се разбира настървението на гръцките
активисти срещу българския език и неговите диалектни форми, в които те виждат
крепител на негръцка идентичност на населението. На тази логика е подчинено
и измислянето на специален „помашки“ език през 90-те години на ХХ век. Той
трябва да убеди българоезичните мюсюлмани в Тракия, че нямат нищо общо
с българите и да служи като преграда пред всеки опит от страна на България
да предяви претенции към това население и населяваните от него гранични
територии.
Северната граница остава невралгична зона за гръцката държава почти до
края на ХХ век, още повече че по време на Студената война тя се явява и граница
между Източния и Западния блок. Още през 1949 г. Гърция възстановява „по
причини на сигурността“ създадената от Й. Метаксас гранична наблюдавана
зона и контролира движението на жителите в пограничните райони. Поетапното
намаляване на наблюдаваната зона започва през 70-те години на ХХ век с
подобряването на българо-гръцките отношения, но последните ѝ остатъци
са премахнати едва през ноември 1995 г. Към ограничаване на свободното
движение може да се отнесе и забраната да се завърнат в Гърция „славянофони“,
избягали в резултат на гражданската война. Дори когато през 1982 г. окончателно
е разрешено връщането на политическите емигранти в Гърция, те са изключени
от общата амнистия.
Въпреки всички тези мерки, първото опасение на гръцките политици след
обявяването през 1991 г. на независимата Република Македония е дали въпросът
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за македонско малцинство в Гърция няма отново да бъде поставен на дневен
ред. През 1992 г. Република Македония променя конституцията си и записва, че
няма териториални претенции към съседните държави и че няма да се намесва
във вътрешните им работи. Така са изпълнени две от трите искания на Гърция
към новосъздадената държава. Действително развоят на събитията през 90-те
години показва, че Атина няма причини сериозно да се опасява от появата на
македонско малцинство в Северна Гърция. Създадената „славяномакедонска“
партия „Небесна дъга“ спечелва най-много гласове на изборите 1994 г. в област
Флорина (Лерин) – 5,7%, но през следващите години резултатите ѝ трайно спадат.
Явно не е лесно в гръцкото пространство да се създаде македонска национална
идентичност, която да е свързана с малцинствените спомени за четническите
сблъсъци от началото на ХХ век, за противопоставянето на асимилационния
натиск в междувоенния период и за борбата за оцеляване по време на окупацията,
защото тези спомени по същество са български. Доколкото такава идентичност
съществува днес в Северна Гърция, тя е продукт на личен идеологически и/или
политически избор.
Така се оказва, че не малцинственият въпрос е най-сериозният проблем на
Гърция по отношение на новата ѝ северна съседка. До момента непреодолима
пречка за нормализиране на отношенията между Атина и Скопие е проблемът с
историята, намерил външен израз във въпроса за името на Република Македония.
Името на новата държава предизвиква близо милионен митинг в Солун през
1992 г., налагане на гръцко ембарго над вноса и износа за Република Македония
през солунското пристанище през 1994 г. и до днес възпрепятства приемането на
страната в Европейския съюз и НАТО. Проведените в Солун и Атина митинги
през януари – февруари 2018 г. показват, че четвърт век по-късно управляващите
в Атина все още не могат да намерят общоприемливо решение за името на
северната ни съседка. Крайната позиция на гръцките политици и емоционалната
реакция на гръцкото общество доказват, че в основата си Македонският въпрос
за Гърция е идеологически.
Още от създаването си гръцката национална идеология инкорпорира
античното Македонско царство (640 пр.н.е – 148 пр.н.е) в историята на Древна
Гърция и по този начин то става съставна част от формиралата се гръцка
национална идентичност. През ХІХ век творците на Мегали идея обявяват
цялото население на историко-географската област Македония за гръцко, а след
1913 г. Атина отказва да признае, че част от населението в присъединените към
Гърция „нови земи“ не се отъждествява с гръцката национална идея. Следват
откровени фалшификации на термините, с които това население и неговият
език се назовават и налагането на тази умишлено объркана терминология
със силата на цялата държавна пропагандна машина. Така в крайна сметка се
стига до това, че днес в Гърция „македонец“ означава грък, жител на гръцката
административна област Македония. Самият Константинос Караманлис нарича
себе си македонец, защото е роден в с. Кюпкьой (Проти), Сярска област и заявява,
че македонци са били наричани също така и древните гърци. Затова признаването
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на Република Македония с конституционното ѝ име означава за Атина да откаже
гръцка национална идентичност на част от гражданите си. Нещо повече, това
означава за гърците да се откажат от част от националната си идентичност.
Именно отъждествяването на история и идентичност е същността на проблема с
името на Република Македония и предопределя дипломатическите неуспехи за
разрешаването на спора.
„Славяномакедонското“ малцинство, обявено от гръцката държава за
„несъществуващо“, също е част от този историко-идентичностен проблем. Това
е видно от парламентарното изказване на левия депутат Леонидас Киркос, който
през 1991 г. заявява: „Славяномакедонско малцинство няма. Славянофони има.
Славянофоните имат гръцко съзнание. В македонската борба имаше много славянофони с чисто гръцко самосъзнание. Някои от най-смелите воеводи в македонската борба бяха славянофони. Капитан Котас, например си спомням, говореше на този диалект, който се е предавал от поколение на поколение, и имаше
чисто гръцко самосъзнание“. Явно гръцкият депутат е нямало как да научи, че
преди да получи „чисто гръцко самосъзнание“ капитан Котас, чието пълно име
е Константин Христов Саров, е бил воевода на Вътрешната македоно-одринска
революционна организация, която има изцяло български характер. По-късно той е
привлечен към гръцката кауза от костурския митрополит Германос Каравангелис
с 10 турски лири месечна заплата и обещанието да се изучат децата му Атина.
Струва ми се, че този пример е показателен за злоупотребите с националните
борби и за манипулациите на миналото, които изграждат объркани представи и
задълбочават разграничителните линии между народите на Балканите.
Гръцкият ХХ век започва и завършва с Македонския въпрос – един от
най-болезнените проблеми на Югоизточна Европа в ново време. За гърците
той събужда призраци от миналото, изправя ги пред дилеми, свързани със
собствената им история и нагнетява националните страсти. Неговото гръцко
измерение за пореден път доказва, че политиката на мълчане и манипулации
не решава проблемите, а ги задълбочава. От нея покълват омраза и насилие,
жертви и потоци бежанци, реваншизъм и носталгия. Желанието да се прикрият
проблемите се корени в страха от промяна на историческите митове, на които
в голяма степен се крепи националната идентичност. Опитите да се разчупят
дълбоко вкоренените национални митове, да се освободи историческото
повествование от силния му емоционален заряд, да се наложи прагматичен подход
към историческите проблеми предизвикват (не само в Гърция) истински войни
за историята. Те излизат извън рамките на академичната общност, получават
вътрешно- и външнополитически резонанс и отварят широк обществен дебат.
Ако в тях победи разбирането, че историята не е само официалният национален
разказ, а се състои от много човешки истини, ако държавата насочи вниманието
си към човека, а не към нацията, може да се надяваме да няма вече поколения със
загубени родини.
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Карта на Гърция на Ригас Велестинлис.

Мегали идея, литография.

134

Крал Константинос, представен заедно с Константин ХI Палеолог
и като негов наследник.

Карта на Гърция според Севърския договор.
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Карта на териториориалното разширение на Гърция по години.

Бежанци от Кападокия и Киликия, настанени в Корфу през 1924 г.

Карта на Кипър след окупиране на част от територията му от Турция
през 1974 г.
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Митинг в Солун през 1992 г.
Надписите на плакатите гласят, че Македония е гръцка.

Митинг в Солун през 2018 г.
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