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Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η σκιαγράφηση των σχέσεων Ελ-

λάδας–Βουλγαρίας τις πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου. Την ε-

ποχή ανάδυσης των βαλκανικών εθνικισμών, οι δύο χώρες αποτελού-

σαν τους κυριότερους ανταγωνιστές για την επικράτηση στον χώρο της 

Μακεδονίας και της Θράκης (19ος-20ός). Μέσα στο πλαίσιο της μετα-

πολεμικής εποχής, η σταδιακή ένταξη των δύο χωρών στις δομές και 

τις λογικές του Ψυχρού Πολέμου αρχικά φάνηκε να προσδίδει νέα προ-

βλήματα στη «φαρέτρα» της διμερούς αντιπαράθεσης. Τελικά, η πα-

ράλληλη πορεία των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων με αυτή των δύο 

συνασπισμών της μεταπολεμικής εποχής οδήγησε σταδιακά στην υπέρ-

βαση της διαμάχης.  

 

Ελλάδα και Βουλγαρία στις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου (1944-1953) 

 

H ελληνοβουλγαρική σχέση στον μεταπολεμικό κόσμο επηρεάζεται ά-

μεσα από τρεις βασικούς παράγοντες: την ιστορία, τη γεωγραφία και 

την ιδεολογία. Η σφοδρότητα της διμερούς αντιπαράθεσης για τον χώ-

ρο της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και η ανάμνηση των τριών 

περιόδων βουλγαρικής κατοχής της ανατολικής Μακεδονίας και της 

δυτικής Θράκης (1912-1913, 1916-1918, 1941-1944) όχι μόνο είχαν 

δηλητηριάσει το διμερές κλίμα,1 αλλά είχαν δημιουργήσει και ένα 

έντονο αίσθημα ανασφάλειας στην ελληνική πλευρά. Ο φόβος για μια 

μελλοντική επανάληψη της βουλγαρικής επιθετικότητας συνδυάστηκε 

με τα νέα δεδομένα του Ψυχρού Πολέμου. Ενώ στον Μεσοπόλεμο η 

Ελλάδα μπορούσε να εστιάσει τη στρατηγική της απέναντι σε έναν 

περιφερειακό αντίπαλο, δηλαδή την αναθεωρητική Βουλγαρία, μετά το 

1944 το σύνολο των βόρειων χωρών ήταν μέλη ενός ιδεολογικού συνα-

 
1 Η ανάγκη της εκ νέου διεκδίκησης είναι διάχυτη στον λόγο του Δημοσθένη Στεφα-

νίδη (1896-1975), καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλο-

νίκης. Σε δημοσίευσή του τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης της Ανατολικής Ρωμυλίας 

από τη Βουλγαρία, υπενθυμίζοντας στους αναγνώστες του την παλαιότερη ισχυρή 

παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή: «[…] αι περιοχαί Μελενίκου, κατά πρώτον 

λόγον, ωσαυτώς Νευροκοπίου και Πετριτσίου ήσαν άλλωστε εστίαι ακμαίου ελληνι-

κού πληθυσμού […]». Βλ. Δημοσθένης Σ. Στεφανίδης, Έλληνες και Βούλγαροι ως 

οικονομικοί παράγοντες εις την Βαλκανικήν (Αθήναι: 1945). 
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σπισμού, ο οποίος στην πρώτη, τουλάχιστον, περίοδο περιείχε και το 

στοιχείο της μονολιθικότητας. Εάν σε αυτό το γεωστρατηγικό δεδο-

μένο προσθέσουμε την πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή του Κόκκινου 

Στρατού, τότε αντιλαμβανόμαστε πλήρως το επίπεδο της γεωπολιτικής 

ασφυξίας. Σε ένα από τα σημαντικότερα έργα για την ελληνική εξω-

τερική πολιτική (1948) ο Παναγιώτης Πιπινέλης, μετέπειτα υφυπουρ-

γός Εξωτερικών, κατέγραψε από νωρίς την προβληματική θέση της 

χώρας στον αναδυόμενο μεταπολεμικό κόσμο:  

 

«[…] Η Βαλκανική εξέλιπεν αιφνιδίως δι’ ημάς. Η προκάλυψις 

του Δουνάβεως και της Βαλκανικής χώρας εξηφανίσθη. Αι 

μεγάλαι γεωπολιτικαί πιέσεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, αίτινες 

άλλοτε ανεκόπτοντο εν τίνι μέτρω επί των βαλκανικών εδαφών 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έπειτα επί της Γιουγκοσ-

λαβίας ή της Βουλγαρίας, έρχονται τώρα να ρίψουν ολόκληρον 

το βάρος των αμέσως επί των συνόρων μας, εν ω αφ’ ετέρου 

περιφερειακαί πλαισιούσαι την ύπαρξίν μας […]. Η σημασία της 

Ελλάδος ως προγεφυρώματος των ωκεανίων Δυνάμεων επολλα-

πλασιάσθη αντιστοίχως τόσον διά τας ωκεανίους, όσον και διά 

τας ηπειρωτικάς Δυνάμεις. Ο εξ αυτής κίνδυνος ηυρύνθη, η επί 

αυτής πίεσις κατέστη απείρως σημαντικωτέρα […]».2 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο «σλαβικός κίνδυνος» του 19ου αιώνα 

έλαβε νέα μορφή μέσα από το δόγμα του «από βορράν κινδύνου», ο 

οποίος και αυτή τη φορά είχε στο επίκεντρό του τη, σοσιαλιστική 

πλέον, Βουλγαρία. Η ανάληψη της εξουσίας στη Σόφια (9 Σεπτεμβρίου 

1944) από το Πατριωτικό Μέτωπο έθετε τόσο την πολιτική ζωή της 

Βουλγαρίας όσο και τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις σε μια νέα φάση. 

Το πρώτο σημείο τριβής ήταν η μοίρα των βουλγαρικών κατοχικών 

στρατευμάτων στην ανατολική Μακεδονία και τη δυτική Θράκη, τα ο-

ποία η νέα κυβέρνηση δεν έσπευσε να αποσύρει. Πράγματι, το Πατριω-

τικό Μέτωπο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο προσπαθούσε, 

παράλληλα με την επιβολή της εξουσίας του στο εσωτερικό, να διεξάγει 

επιχειρήσεις κατά των Γερμανών στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης, 

 
2 Παναγιώτης Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος (1923-1941) 

(Αθήνα: 1948), 372.  
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ώστε να έχει διπλωματικά οφέλη στις μεταπολεμικές διευθετήσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Πολέμου της Βουλγαρίας, Ντάμιεν Βέλτσεφ, 

διέταξε (18 Σεπτεμβρίου 1944) την παραμονή των βουλγαρικών στρα-

τευμάτων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προς μεγάλη απο-

γοήτευση της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης.3 Η κίνηση αυτή δη-

μιούργησε υποψίες στους ελληνικούς πολιτικούς κύκλους ότι η Σόφια 

συνέχιζε την επεκτατική πολιτική υπό νέα μορφή.  

Ακόμη πιο ανησυχητικά για την ελληνική πολιτική ελίτ ήταν τα 

φαινόμενα συνεργασίας μεταξύ των βουλγαρικών στρατευμάτων (μετά 

την 9η Σεπτεμβρίου) και μαχητών του ΕΑΜ–ΕΛΑΣ εναντίον τοπικών 

εθνικιστικών ανταρτικών ομάδων.4 Η εικόνα των Ελλήνων κομμουνι-

στών ανταρτών πολλές φορές να δρουν πλάι-πλάι με αναβαπτισμένους 

Βούλγαρους στρατιώτες5 ξύπνησε σε πολλούς κύκλους του αστικού 

πολιτικού κόσμου μνήμες από τη μεσοπολεμική τακτική της Κομιντέρν 

περί «Ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης». Ο συνδυασμός της ιστο-

ρικής μνήμης και του διάχυτου φόβου περί των προθέσεων του ΕΑΜ 

και του βουλγαρικού παράγοντα δημιούργησε στη σκέψη των αστικών 

δυνάμεων το στερεότυπο του “εαμοβούλγαρου” πριν ακόμη από την 

απελευθέρωση.6 

Τελικά, φάνηκε πως ο Στάλιν δεν σκόπευε να ενθαρρύνει τις ακροβα-

σίες της Σόφιας έναντι της Ελλάδας, προκειμένου να μην έρθει σε αντι-

 
3 Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Γεώργιος Παπανδρέου, 

εξέφρασε από νωρίς τις ανησυχίες του για τις κινήσεις της Βουλγαρίας προς το βρε-

τανικό παράγοντα (10 Σεπτεμβρίου 1944): «Εξεφράσαμεν βαθυτάτην αγωνίαν μας 

από νέαν διαμόρφωσιν Βαλκανικής καταστάσεως και κήρυξιν πολέμου εκ μέρους 

Βουλγαρίας κατά Γερμανίας. Όπως διαμορφούται κατάστασις, είναι ενδεχόμενον 

Βούλγαροι πολεμήσουν Γερμανούς εντός ελληνικού εδάφους και εμφανισθούν ως ε-

λευθερωταί Ελλάδος». Βλ. Γεώργιος Παπανδρέου, Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος 

(1944) (Αθήνα: ΔΟΛ, 2009), 152-3.  
4 Παρμενίων Παπαθανασίου, Για τον ελληνικό Βορρά (Αθήνα: Παπαζήση, 1990), τ. 

Β΄, 933-936.  
5 Τάσος Χατζηαναστασίου, Αντάρτες και καπετάνιοι: η Εθνική Αντίσταση κατά της 

βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (1942-1944) (Θεσ-

σαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2003), 221-4.  
6 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Η πρόσληψη της Αριστεράς από τους αντιπάλους της, 

1949-1967: παρατηρήσεις για τη λειτουργία του ελληνικού αντικομμουνισμού», στο 

Γρηγόρης Φαράκος: διαδρομές στην ιστορία, επιμ. Γρηγόρη Ψαλλίδα, τόμος τιμητικός 

για τον Γρηγόρη Φαράκο (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2011), 164-165.  
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παράθεση με τη Βρετανία.7 Μετά από έντονο διπλωματικό παρασκήνιο8 

και πιέσεις των δυτικών συμμάχων προς τη Σόφια, τα βουλγαρικά στρα-

τεύματα αποχώρησαν από την Ελλάδα μέσα στον Οκτώβριο (26-28 

Οκτωβρίου), ταυτόχρονα με την υπογραφή στη Μόσχα της ανακωχής 

μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Βουλγαρίας (28 Οκτωβρίου).9 

Την περίοδο 1944-46 οι μεταπολεμικές επιδιώξεις των κρατών της 

Βαλκανικής φάνηκαν να συγκρούονται στις διασκέψεις ειρήνης. Η Ελ-

λάδα, εκτός της Δωδεκανήσου και της Βορείου Ηπείρου, διεκδίκησε 

την κατοχύρωση μίας αμυντικής ζώνης εντός του βουλγαρικού εδά-

φους, όπου δεν υπήρχε ελληνικός πληθυσμός. Συγκεκριμένα, οι ελλη-

νικές διεκδικήσεις επεκτείνονταν σε στρατηγικά υψώματα βόρεια της 

κεντρικής και ανατολικής Ροδόπης, της κοιλάδας του ποταμού Άρδα, 

του όρους Πιρίν καθώς και των στενών της Κρέσνας.10 H έκταση της 

διεκδικούμενης ζώνης ξεκίνησε από τα 6.800 τ.χλμ., για να περιοριστεί 

μετά από έντονες πιέσεις των συμμάχων περίπου στα 2.000 τ.χλμ.11 Η 

βουλγαρική ιστοριογραφία ισχυρίζεται ότι η διεκδικούμενη έκταση α-

νερχόταν περίπου στο 1/10 της συνολικής βουλγαρικής επικράτειας.12 

Αυτό το αίτημα εξηγήθηκε από την ανάγκη καλύτερης άμυνας στο ση-

μείο από όπου είχαν προκύψει όλες οι προηγούμενες απειλές εκ μέρους 

της Βουλγαρίας.13 Τα ελληνικά επιχειρήματα εξήγησε, πριν την έναρξη 

 
7 Αυτό επιβεβαιώνεται από πληροφορίες που είχε η ελληνική πρεσβεία της Μόσχας 

το διάστημα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1944. Βλ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Βιώματα 

του Μακεδονικού Ζητήματος (Αθήνα: Πατάκης, 2014), 345-346.  
8 Γιώργος Α. Καζαμίας, «Το διεθνές διπλωματικό παρασκήνιο και η αποχώρηση των 

Βουλγάρων από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη», στο Η βουλγαρική Κα-

τοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944), επιμ. Ξανθίππης Κοτζα-

γεώργη-Ζυμάρη (Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ και Παρατηρητής, 2002), 235-272.  
9 Χαράλαμπος Μηνασίδης, Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μακεδονικό ζή-

τημα τη δεκαετία του 1940 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2016), 142. 
10 Σπυρίδων Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια: ο «γεωργικός εθνικισμός» 

στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (1927-46) (Αθήνα: Πατάκης, 2011), 409.  
11 Αλέξανδρος Κύρου, Όνειρα και πραγματικότης. Χρόνια διπλωματικής ζωής (1923-

1953) (Αθήνα: 1972), 244.  
12 Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη, 409-411.  
13 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των Κόσμων, η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλε-

μος (1952-1967) (Αθήνα: Πατάκης, 2008), 34-35.  
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των εργασιών του Συνεδρίου Ειρήνης των Παρισίων, ο τότε υφυπουρ-

γός Εξωτερικών, Φίλιππος Δραγούμης, σε διάλεξή του στο Λονδίνο (23 

Μαΐου 1946):  

 

«[…] η Ελλάδα ζητεί στο όνομα της μελλοντικής της ασφάλειας 

και προς προστασία της από επανάληψη βουλγαρικής επιθέσεως 

στρατηγική διαρρύθμιση των συνόρων της κατά την οροσειρά 

της Ροδόπης, ώστε να καλυφθούν η Ανατολική Μακεδονία και η 

Δυτική Θράκη […]».14 

 

Από την άλλη μεριά, η Βουλγαρία του Γκεόργκι Ντιμιτρόφ (ηγέτης 

της χώρας από το 1946 έως και τον θάνατό του το 1949) θέλησε να 

δημιουργήσει ένα διπλωματικό αντιστάθμισμα. Θέλοντας να ανταπα-

ντήσει στις ελληνικές διεκδικήσεις προχώρησε στην ανακίνηση της δι-

εκδίκησης της δυτικής Θράκης.15 Σε αυτό βρήκε την υποστήριξη τόσο 

της Γιουγκοσλαβίας, όσο και της ΕΣΣΔ. Ο σοβιετικός εκπρόσωπος στη 

διάσκεψη, Ντιμίτρι Μανουίλσκι, δήλωσε (14 Αυγούστου 1946) ότι «η 

μόνη ορθή λύση θα ήταν η επάνοδος εις την Συνθήκην του Βουκουρε-

στίου».16 Στα επιχειρήματά του κυρίαρχη ήταν η ανάγκη οικονομικής 

και αγροτικής αυτάρκειας της Βουλγαρίας μέσω της εξόδου της στο 

Αιγαίο.17 Οι διεκδικήσεις της Σόφιας είχαν μορφή περισσότερο τεχνά-

σματος παρά συνειδητής επιλογής. Η Συνδιάσκεψη της Ειρήνης επι-

βεβαίωσε την κατοχύρωση της δυτικής Θράκης στην Ελλάδα (Μάρτιος 

1947), ενώ οι ελληνικές διεκδικήσεις έναντι των βόρειων γειτόνων δεν 

 
14 Basil Kondis, “Greek National Claims at the Paris Peace Conference of 1946,” Bal-

kan Studies 32, no. 2 (1991): 309-324.  
15 Σπυρίδων Πλουμίδης, Εθνοτική συμβίωση στα Βαλκάνια: Έλληνες και Βούλγαροι 

στη Φιλιππούπολη (1878-1914) (Αθήνα: 2006), 401.  
16 Stephen G. Xydis, Greece and the Great Powers (1944-1947). Prelude to the Tru-

man Doctrine (Θεσσαλονίκη: 1993), 329-330.  
17 Τα ίδια οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της εξόδου στο Αιγαίου κατέθεσε και η 

βουλγαρική πλευρά. O Boύλγαρος υπουργός Εξωτερικών, Γκεόργκι Κουλίσεφ, ισχυ-

ρίστηκε ότι «Το γεγονός ότι η Νότιος Βουλγαρία αποστερείται της παραλιακής γραμ-

μής αφαιρεί ταύτης την απαραίτητον γραμμήν συγκοινωνίας μετά του εξωτερικού 

κόσμου και δημιουργεί πτωχείαν και οικονομικήν λιμοκτονίαν, όχι μόνο του πληθυ-

σμού της Ροδόπης, αλλά και άλλων βουλγαρικών επαρχιών». Βλ. Πλουμίδης, Έδαφος 

και μνήμη, 410.  
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ευοδώθηκαν κυρίως λόγω της αρνητικής στάσης της Σοβιετικής Έ-

νωσης. Συγκεκριμένα, η Συνδιάσκεψη αποφάσισε ότι τα μεταπολεμικά 

σύνορα της Βουλγαρίας θα ήταν τα ίδια με εκείνα της 1ης Ιανουαρίου 

1941.18 H διεκδίκηση πάντως βουλγαρικού εδάφους θα καταστεί ένα 

χρήσιμο επιχείρημα στη βουλγαρική ιστοριογραφία μεταπολεμικά, η 

οποία θα προβάλλει το σχήμα μιας σταθερής αντιβουλγαρικής κατεύ-

θυνσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.19  

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, κατά τη διάρκεια του ελληνικού 

Εμφυλίου (1946-49), στην υποστήριξη που παρείχε το σοσιαλιστικό 

κράτος της Βουλγαρίας και τα υπόλοιπα στον Δημοκρατικό Στρατό 

(ΔΣΕ), στη συμμετοχή Σλαβομακεδόνων ανταρτών υπό την επιρροή 

του Τίτο στις τάξεις του ΔΣΕ, αλλά και στις φήμες περί ύπαρξης στρα-

τοπέδων εκπαιδεύσεως ηττημένων ανταρτών στη ΛΔ Βουλγαρίας μετά 

τον πόλεμο,20 ο ελληνικός πολιτικός κόσμος θα δει μία συντονισμένη 

προσπάθεια του σλαβικού κόσμου υπό τον μανδύα μιας επαναστατικής 

ιδεολογίας, του κομμουνισμού, να πετύχει τον εδαφικό κατακερματι-

σμό της Ελλάδος. Σε αυτές τις αναλύσεις ο κομμουνισμός αντιμετωπί-

ζεται ως ένα στοιχείο ενοποιητικό για τον σλαβικό κόσμο, το οποίο γί-

νεται ακριβώς το όχημα για την πραγμάτωση των παλιών γεωπολιτικών 

σχεδίων για κάθοδο προς τις ζεστές θάλασσες του Αιγαίου Πελάγους 

και της Μεσογείου.  

Την καχυποψία της ελληνικής πλευράς όξυναν δύο κρίσιμοι παρά-

γοντες: α) το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων και β) το ζήτημα 

του βουλγαρικού επανεξοπλισμού. Στις Συνθήκες Ειρήνης του 1946-

 
18 Περικλής Χρηστίδης, «Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την 

ειρήνη στο Παρίσι (1946)» (διδ. διατρ., ΑΠΘ, 2007), 344.  
19 Σπυρίδων Πλουμίδης, «Ήταν ο εθνικισμός και ο εδαφικός επεκτατισμός αιτίες του 

Ψυχρού Πολέμου; Η περίπτωση των Βαλκανικών κρατών (1944-1947)», στο Η έ-

ναρξη του Ψυχρού Πολέμου (1941-1950): Στρατηγικά ή ιδεολογικά αίτια, επιμ. Πανα-

γιώτη Ήφαιστου–Κώστα Κολιόπουλου–Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Πρακτικά Επιστη-

μονικού Συνεδρίου, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα: 

2012), 3-5. 
20 Τον Απρίλιο του 1960, σε μια θυελλώδη συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα της 

διεθνούς Ύφεσης, ο Κ. Καραμανλής ανέφερε ότι μία από τις αιτίες στασιμότητας των 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων ήταν η υποψία για την παρουσία βετεράνων ανταρτών 

του ΔΣΕ στο έδαφός της: «(η Βουλγαρία) ανέλαβε και εκπαιδεύει έλληνας συμμορί-

τας εις στρατιωτικάς σχολάς […]». Βλ. Εφημερίδα Συζητήσεων της Βουλής [στο εξής 

ΕΦΣΒ], Περίοδος Ε΄, Σύνοδος Β΄, Συνεδρίαση 8ης Απριλίου 1960, 1771. 
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47 είχαν κατοχυρωθεί τριάντα οκτώ εκατομμύρια δολάρια ως πολεμική 

αποζημίωση της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα για τις ζημιές που προ-

κάλεσε ο βουλγαρικός στρατός την περίοδο 1941-44.21 Το βασικό πρό-

βλημα ασφάλειας εντοπιζόταν στο ζήτημα του βουλγαρικού στρατού. 

Ενώ οι Συνθήκες Ειρήνης του 1946-47 προέβλεπαν ένα όριο περίπου 

65.000 ανδρών,22 η Βουλγαρία μπόρεσε γρήγορα να αναδιοργανώσει 

και να αναβαθμίσει το στράτευμα της κάτω από την καθοδήγηση σο-

βιετικών στρατιωτικών συμβούλων. Έτσι, τη δεκαετία του 1950 οι 

βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέρχονταν περίπου σε 275.000 

άνδρες (1955),23 τη στιγμή που ο ελληνικός στρατός υπολογιζόταν με-

ταξύ 120.000 και 150.000 ανδρών.24 Η αναντιστοιχία μεταξύ των αντι-

μάχων και το γεωγραφικό εύρος της βόρειας ελληνικής μεθορίου δη-

μιουργούσε ένα αίσθημα ανασφάλειας στην Αθήνα, η οποία θεωρούσε 

σε όλη τη δεκαετία του 1950 ότι η Σόφια είχε επιθετικά σχέδια εναντίον 

της Ελλάδας. Έτσι, η Ελλάδα ήταν εξαρτημένη από την αμερικανική 

στρατιωτική βοήθεια όσον αφορά τη συντήρηση του αξιόμαχου του 

στρατεύματος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ήταν τοποθετημένο 

στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, την οποία ο συμμαχικός παράγοντας 

θεωρούσε ως μη υπερασπίσιμη.25 Η δυσχέρεια του ελληνικού κέντρου 

να υπερασπιστεί τα βόρεια σύνορα της χώρας έρχεται στην επιφάνεια 

κάθε φορά που μεταξύ των δύο συνασπισμών υπάρχει μία μεγάλη 

κρίση, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει ακόμη και το ενδεχόμενο ενός 

τοπικού χτυπήματος.26  

 
21 Για το ζήτημα των επανορθώσεων βλ. παρακάτω. 
22 Κωνσταντίνος Καραμανλής (Απρίλιος 1960): «(Η Βουλγαρία) παραβίασε την συν-

θήκην Ειρήνης αναπτύξασα πενταπλάσιον στρατόν από εκείνον, τον οποίον επέτρε-

πεν η συνθήκη Ειρήνης». Βλ. ΕΦΣΒ, ό.π.  
23 Ιωάννης Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον 

Ψυχρό Πόλεμο (1953-1961) (Αθήνα: Πατάκης, 2002), 99-100. 
24 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 71.  
25 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 71-73. 
26 Τον Ιούλιο του 1961 έλαβε χώρα συνομιλία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, 

Ευάγγελου Αβέρωφ, με τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών, Mac Ghee. Εκεί, ο 

Αβέρωφ του εξέφρασε την σκέψη ότι, εάν συνεχιστεί η κρίση του Βερολίνου, υπάρχει 

πιθανότητα οι Σοβιετικοί να δημιουργήσουν επεισόδια σε άλλο σημείο της υφηλίου, 

ώστε να αποκομίσουν διπλωματικά οφέλη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ως 
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Η Βουλγαρία σε μια νέα εποχή (1944-1962) 

 

Η μεταπολεμική μοίρα της Βουλγαρίας κρίθηκε τον Σεπτέμβριο 1944. 

Συγκεκριμένα, τη νύχτα μεταξύ 8ης και 9ης Σεπτεμβρίου το Πατριωτικό 

Μέτωπο27 ανέτρεψε την κυβέρνηση του Κ. Μουράβιεφ28 και συγκρό-

τησε νέα, με πρωθυπουργό τον Κίμωνα Γκεοργκίεφ του κινήματος 

Ζβενό, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε στρατιωτικό κίνημα το 1935.29 Ο 

ίδιος ο Γκεοργκίεφ το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου 1944 ανακοίνωσε την 

επικράτηση του Πατριωτικού Μετώπου:  

 

«To Πατριωτικό μέτωπο αναλαμβάνει σε αυτές τις κρίσιμες ώρες 

και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες τη διαχείριση της 

χώρας, για να τη λυτρώσει από το χαμό […]».30  

 

Σε τέσσερα υπουργεία τοποθετήθηκαν κομμουνιστές, όπως ο μεταγενέ-

στερος πρωθυπουργός Άντον Γιούγκοφ, ενώ άλλες τέσσερις θέσεις 

απέσπασε και το Αγροτικό Κόμμα του Νικόλα Πετκόφ. Μετά την 9η 

Σεπτεμβρίου το κοινοβούλιο διαλύθηκε και η εξουσία εφαρμοζόταν με 

νομοθετικά διατάγματα. Τυπικά η μοναρχία διατηρήθηκε, ενώ συγκρο-

τήθηκε νέο συμβούλιο αντιβασιλείας με μειωμένη ισχύ. Μάλιστα, το 

 
πιθανό σημείο ανέφερε την περίπτωση της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Βλ. Σωτή-

ρης Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη (1961-1964) (Αθήνα: Πα-

τάκης, 2001), 44-5.  
27 Το Πατριωτικό Μέτωπο (1942) σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος. Αποτελούταν από το Βουλγαρικό Εργατικό Κόμμα (Κομμουνιστικό 

Κόμμα Βουλγαρίας), το κίνημα Ζβενό (αρχηγός ο Κίμον Γκεοργκίεφ), την αριστερή 

πτέρυγα του Αγροτικού Κόμματος (του Νίκολα Πετκόφ) και τους Βούλγαρους σο-

σιαλδημοκράτες. Οι στόχοι του Πατριωτικού Μετώπου περιλαμβάνονταν σε ένα συ-

νολικό κείμενο δώδεκα σημείων. Οι βασικότεροι από αυτούς ήταν η διακοπή των 

σχέσεων της Σόφιας με τον Άξονα, ο προσεταιρισμός της αντιφασιστικής Συμμαχίας 

και η καταπολέμηση των φασιστικών και απολυταρχικών οργανώσεων. Βλ. Λευτέρης 

Σταυριανός, Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007), 1425. 
28 Stevan K. Pavlowitsch, Ιστορία των Βαλκανίων (1804-1945) (Θεσσαλονίκη: Βά-

νιας, 2005), 462.  
29 Iskra Baeva–Evgenia Kalinova, Σύγχρονη Βουλγαρία, από το ανατολικό μπλοκ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2011), 24-5. 
30 Βασίλειος Δημητριάδης, «Η στάση της Βουλγαρίας στο Μακεδονικό Ζήτημα 

(1948-1967): ανάμεσα στο βουλγαρικό εθνικισμό και τον προλεταριακό διεθνισμό» 

(μετ. εργ., ΑΠΘ, 2010), 35.  
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νέο καθεστώς γρήγορα προχώρησε σε συλλήψεις των μελών της Αντι-

βασιλείας του 1943-44 και υπουργών της περιόδου 1939-44. 

Από το φθινόπωρο του 1944 είχε γίνει γνωστή η επιθυμία της Σοβιε-

τικής Ένωσης να ελέγχει τη μεταπολεμική πορεία της Βουλγαρίας, 

καθώς τη θεωρούσε κρίσιμο παράγοντα (μαζί με τη Ρουμανία και την 

Πολωνία) για τη σοβιετική ασφάλεια.31 Με τη συμφωνία των ποσο-

στών (9 Οκτωβρίου 1944) μεταξύ Ιωσήφ Στάλιν και Ουίνστον Τσόρ-

τσιλ, η Σοβιετική Ένωση εξασφάλισε την πολιτική επιρροή στη Βουλ-

γαρία, γεγονός που στηρίχθηκε στην ισχυρή παρουσία σοβιετικών 

στρατευμάτων, τα οποία παρέμειναν στην περιοχή μέχρι την υπογραφή 

Συνθήκης Ειρήνης με τη Βουλγαρία (1947).32 Η τελική τοποθέτηση της 

Βουλγαρίας στο στρατόπεδο των νικητών κρίθηκε από τη συμμετοχή 

των βουλγαρικών στρατευμάτων σε επιχειρήσεις, μαζί με τον Κόκκινο 

Στρατό, εναντίον των Γερμανών στη Γιουγκοσλαβία, την Ουγγαρία και 

την Αυστρία.33 Σε όλα αυτά τα μέτωπα η Βουλγαρία είχε απώλειες 

περίπου 30-40.000 άνδρες.34 

Στο εσωτερικό πεδίο, η κυβέρνηση του Πατριωτικού Μετώπου είχε 

να ασχοληθεί εξαρχής με την αναδιοργάνωση του κράτους, την τιμωρία 

των στελεχών των κυβερνήσεων της περιόδου 1939-4435 και την 

κατίσχυσή της έναντι των εσωτερικών της αντιπάλων. Το Πατριωτικό 

Μέτωπο εξήλθε από τον πόλεμο με μια ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση 

λόγω της αντιστασιακής του δράσης και λόγω της συμμαχίας του με τη 

Μόσχα. Εξαρχής είχε φανεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε τη 

μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στις λαϊκές μάζες. Μέχρι την επιστροφή 

του Γκεόργκι Ντιμιτρόφ από τη Μόσχα, η ηγεσία του Βουλγαρικού 

Εργατικού Κόμματος είχε ανατεθεί στην εξής τριανδρία: Τράικο Κο-

 
31 Serge Berstein, Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό 

αιώνα (Αθήνα: Ποιότητα, 2007), 235-236.  
32 John Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου (1945-1991) (Αθήνα: Πατάκης, 2014), 

401.  
33 S. Nesovic, Yugoslav–Bulgarian relations (1941-1945) (Σκόπια: 1979), 36.  
34 John Bell, The Bulgarian Communist Party from Blagoev to Zhivkov (Καλιφόρνια: 

1986), 86.  
35 Την περίοδο Δεκέμβριος 1944-Απρίλιος 1945 τα Λαϊκά Δικαστήρια δίκασαν τους 

τρεις αντιβασιλείς της περιόδου 1943-1944, τους υπουργούς των κυβερνήσεων της 

περιόδου 1939-1944, καθώς και πλειάδα «αντιδραστικών στοιχείων», δηλαδή και 

πολλούς αντιμαχόμενους τη νέα κατάσταση. Βλ. Robert Lee Wolff, The Balkans in 

Our time (Νέα Υόρκη: Norton, 1978), 293. 
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στόφ (εκ των ηγετών της αντίστασης), Άντον Γιούγκοφ (μετέπειτα πρω-

θυπουργός) και Τσόλα Ντραγκόιτσεβα.36 

O χρόνος διεξαγωγής των πρώτων μεταπολεμικών εκλογών ήταν 

κρίσιμος για την τελική επικράτηση των κομμουνιστικών δυνάμεων. Η 

κομμουνιστική ηγεσία του Πατριωτικού Μετώπου επιθυμούσε οι 

εκλογές να διεξαχθούν με λίστα και με ένα ψηφοδέλτιο, γεγονός που 

προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο του κινήματος Ζβενό όσο και της 

Αγροτικής Ένωσης. Ο ηγέτης του Αγροτικού Κόμματος, Πετκόφ, απευ-

θυνόμενος προς τις δυτικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Βρετανία) κατηγόρησε 

ανοιχτά την κομμουνιστική πτέρυγα του Πατριωτικού Μετώπου για 

παραβίαση των συμφωνηθέντων της Γιάλτας σχετικά με τη διαμόρ-

φωση της μεταπολεμικής Ευρώπης.37 Από την άλλη, οι ΗΠΑ και η 

Μεγάλη Βρετανία δεν έσπευσαν να αναγνωρίσουν τις νέες κυβερνήσεις 

σε Ρουμανία και Βουλγαρία, παρά τις πιέσεις του Στάλιν. Έτσι, ο σο-

βιετικός ηγέτης παρότρυνε τους ιθύνοντες του Πατριωτικού Μετώπου 

να διεξαγάγουν τις εκλογές στα μέσα Νοεμβρίου, αντί για τον Αύγου-

στο, και να ευνοήσουν τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης.38 Τελικά, στις 

18 Νοεμβρίου 1945 το Πατριωτικό Μέτωπο έλαβε το 88,14% των 

ψήφων, με το Βουλγαρικό Εργατικό Κόμμα να αποσπά 94 έδρες στη 

νέα Εθνοσυνέλευση και το κίνημα Ζβενό 34.39 Το κόμμα του Πετκόφ, 

καθώς και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης απείχαν από τη διαδικασία 

διαμαρτυρόμενοι για το ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές 

έλαβαν χώρα.40  

Η εσωτερική κατάσταση θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει από τις αρχές 

του 1946, και ειδικότερα από τον Μάρτιο, οπότε και σχηματίστηκε νέα 

κυβέρνηση υπό τον Κίμωνα Γκεοργκίεφ.41 Στις 8 Σεπτεμβρίου 1946 

έλαβε χώρα στη Βουλγαρία δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύμα-

τος. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Συγκεκριμένα, το 95,63% του 

εκλογικού σώματος ψήφισε υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Η 

 
36 R. J. Crampton, A Short History of Modern Bulgaria (Cambridge: University Press, 

1987), 153.  
37 Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων (Αθήνα: Πολύτροπον, 2006), τ. Β΄, 450.  
38 Geoffrey Roberts, Stalin’s wars, from World War to Cold War (Yale University 

Press, 2008), 299.  
39 Young, Η Ευρώπη, 410.  
40 Crampton, A Short History, 153. 
41 Baeva–Kalinova, Σύγχρονη Βουλγαρία, 38.  
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βουλγαρική μοναρχία ήταν απονομιμοποιημένη λόγω της συμμετοχής 

της σε δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους. Ως επακόλουθο, η 

βασιλεία στη Βουλγαρία καταργήθηκε και ο διάδοχος Συμεών κηρύ-

χθηκε έκπτωτος και ανεπιθύμητος στη χώρα. Πρώτος Πρόεδρος της 

Λαϊκής Δημοκρατίας θα αναλάβει στην πορεία ο Βασίλι Κολάροφ, 

εξέχον στέλεχος του ΚΚΒ, ο οποίος είχε επιστρέψει στη Βουλγαρία το 

φθινόπωρο του 1945 από τη Μόσχα μαζί με τον Γκεόργκι Ντιμιτρόφ.42 

 Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κυβέρνηση του Πατριωτικού Μετώ-

που εξήγγειλε νέες εκλογές για τη συγκρότηση Συντακτικής Βουλής με 

απώτερο στόχο να ξεκαθαρίσει το εσωτερικό πεδίο. Η εκλογική διαδι-

κασία πραγματοποιήθηκε με λίστα και με τη συμμετοχή του Αγροτικού 

Κόμματος του Πετκόφ. Από την κάλπη της 27ης Οκτωβρίου προέκυψαν 

τα εξής αποτελέσματα: το Πατριωτικό Μέτωπο έλαβε το 75% των ψή-

φων και 366 έδρες (από τις οποίες οι 275 προορίζονταν για το Κομμου-

νιστικό Κόμμα), ενώ το Αγροτικό Κόμμα έλαβε ένα σεβαστό ποσοστό 

περί το 20%.43 Συνολικά, η αντιπολίτευση έλαβε 99 έδρες και, επομέ-

νως, δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την παντοδυναμία του Πατριωτι-

κού Μετώπου στις εσωτερικές εξελίξεις. Κατά συνέπεια, συγκροτήθη-

κε νέα κυβέρνηση υπό τον Γκεόργκι Ντιμιτρόφ, τον ιστορικό ηγέτη του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας. Στα τέλη του 1947, με τη δη-

μοσίευση του λεγόμενου «Συντάγματος Ντιμιτρόφ»,44 η διαδικασία 

συγκρότησης της Λαϊκής Δημοκρατίας είχε ολοκληρωθεί στη Βουλγα-

ρία.45 

Μετά τον θάνατο του Ντιμιτρόφ (1949), στην ηγεσία του Κόμματος 

και του κράτους ανήλθε ο Βούλκο Τσερβενκόφ.46 Ο Τσερβενκόφ, θια-

σώτης της πολιτικής του Στάλιν, εφάρμοσε έναν κύκλο πολιτικών διώ-

ξεων σε όλο το φάσμα της βουλγαρικής κοινωνίας,47 έναντι τόσο παλαι-

ών στελεχών της κομμουνιστικής πλειοψηφίας, όσο και λοιπών «ανεπι-

θύμητων» στοιχείων. Από τον κύκλο των διώξεων δεν γλίτωσε ούτε ο 

Τράικο Κοστόφ, ηγετικό στέλεχος της αντίστασης, ο οποίος κατηγορή-

θηκε ως οπαδός της «τιτοϊκής αντίδρασης». Αποτέλεσμα ήταν ο Τράικο 

 
42 Crampton, A Short History, 160-70. 
43 Crampton, A Short History, 153. 
44 Crampton, A Concise History of Bulgaria (Cambridge University Press, 2006), 190.  
45 Berstein, Δημοκρατίες, 236.  
46 Δημητριάδης, ό.π., 64-65. 
47 Bell, ό.π., 123. 
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Κοστόφ να καταδικαστεί σε θάνατο και να εκτελεστεί το 1949.48 Σημα-

ντικό ρόλο στη δίκη διαδραμάτισε ο Τοντόρ Ζίφκοφ, από τη θέση του 

γραμματέα της περιφερειακής κομμουνιστικής επιτροπής της Σόφιας.49  

Ο θάνατος του Στάλιν (1953) και η εξαγγελία της αποσταλινοποίη-

σης50 από τον Νικίτα Χρουστσόφ (1956) δεν προκάλεσαν στη Βουλγα-

ρία τις αναταράξεις που παρατηρήθηκαν σε χώρες της ανατολικής Ευ-

ρώπης,51 όπως στην Ανατολική Γερμανία (1953) και κυρίως στην Ουγ-

γαρία (1956). Εδώ, οι αλλαγές στην ηγεσία του κόμματος έγιναν πιο 

ομαλά. Ο Βούλκο Τσερβενκόφ, πρωθυπουργός από το 1950, παρέδωσε 

στις αρχές του 1954 την ηγεσία του Κόμματος στον Τοντόρ Ζίφκοφ, 

τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμμα-

τος Βουλγαρίας και αρχηγό της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της Σόφιας 

μετά την 9η Σεπτεμβρίου 1944.52 Οι εσωτερικές διεργασίες λαμβάνουν 

χώρα την ίδια στιγμή που τα δεδομένα της στρατιωτικής παρουσίας των 

δύο ψυχροπολεμικών συνασπισμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο περνούν 

σε άλλη φάση μετά την ίδρυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας (1955).53 

Η Βουλγαρία, που συμμετείχε από την ίδρυση του οργανισμού, από-

τέλεσε μία από τις κυριότερες δυνάμεις του Συμφώνου, ίσως τη σημα-

ντικότερη μετά τη Σοβιετική Ένωση.54  

Μετά το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ (1956) συγκλήθηκε η Κεντρική 

Επιτροπή του ΚΚΒ. Εκεί, ο Ζίφκοφ κατηγόρησε ανοιχτά τον Τσερβεν-

κόφ για «σταλινισμό» και προσωπολατρεία55 και ανέλαβε πρωτοβου-

λίες ώστε να εκπέσει από το πρωθυπουργικό αξίωμα. Πράγματι, ο Τσερ-

βενκόφ καθαιρέθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού και τον αντικατέ-

 
48 Bell, ό.π., 103-4. 
49 Δημητριάδης, ό.π., 60, σημ. 233.  
50 Serge Berstein–Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997), τ. 

Γ΄, 234-7.  
51 Martin McCauley, The Khrushchev Era (1953-1964) (Νέα Υόρκη: Routledge, 1995), 

46-48. 
52 Jelavich, ό.π., 554. 
53 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου (Αθή-

να: Πατάκης, 2001), 150-152.  
54 Jordan Baev, “The Warsaw Pact in the Balkans: The Bulgarian Perspective,” στο 

The Balkans in the Cold War: Security, Conflict and Cooperation in the Contempo-

rary World, εκδ. Svetozar Rajak–Konstantina E. Botsiou–Eirini Karamouzi–Evanthis 

Hatzivassiliou (Λονδίνο: Macmillan Publishers Ltd., 2017), 129-47.  
55 Μακεδονία, 18-4-1956. 
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στησε ο πρώην αρχηγός της Επιτροπής Κρατικής Ασφαλείας, Άντον 

Γιούγκοφ.56 Η καταδίκη της προσωπολατρείας σηματοδοτούσε τη 

στροφή της πολιτικής του βουλγαρικού κόμματος προς τη χρουστσο-

φική γραμμή. Όταν έληξε η εσωτερική διαμάχη στο ΚΚΣΕ με την 

τελική επικράτηση του Χρουστσόφ (1957), ο Ζίφκοφ βρήκε την ευ-

καιρία να προβεί σε μια εκστρατεία κατά των εναπομεινάντων σταλι-

νικών στελεχών μέσα στο ΚΚΒ. Η πλήρης κυριαρχία του Ζίφκοφ επήλ-

θε το 1962, οπότε και εκδίωξε από το κόμμα τους Άντον Γιούγκοφ και 

Βούλκο Τσερβενκόφ με τη σύμφωνη γνώμη της Μόσχας.57 Κατά αυτόν 

τον τρόπο έγινε πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρί-

ας, διατηρώντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, και 

επομένως κατέστη ο νέος πιο ισχυρός άνδρας της χώρας.58 Στον τομέα 

της εξωτερικής πολιτικής, η πολιτική του Ζίφκοφ κατά τις δεκαετίες 

του 1960 και του 1970 θα βασιστεί σε δύο άξονες: την εναρμόνιση της 

βουλγαρικής πολιτικής με τις κεντρικές στρατηγικές από τη μία, και 

την εμπέδωση ενός κλίματος ύφεσης στις υποθέσεις της Βαλκανικής 

από την άλλη. Μετά τη συμμαχία της Αλβανίας με την Κίνα (1961) και 

τις τάσεις ανεξαρτησίας της Ρουμανίας, η Σόφια αποδείχτηκε ο πιο 

πιστός σύμμαχος της Μόσχας, όπως στην περίπτωση της καταστολής 

της Άνοιξης της Πράγας (1968).59  

 

Το πρώτο «ανατολικό άνοιγμα» και τα όριά του (1953-1954) 

 

Το 1953 είναι σημείο–σταθμός στην ιστορία του Ψυχρού Πολέμου. Ο 

θάνατος του Ιωσήφ Στάλιν (Μάρτιος 1953) και η επίτευξη εκεχειρίας 

στην Κορέα έδειχναν το τέλος της πρώτης, πολύ θερμής, εποχής του 

Ψυχρού πολέμου. Η αναδυόμενη εποχή της «ειρηνικής συνύπαρξης» 

έδινε ευκαιρίες επικοινωνίας μεταξύ των δύο συνασπισμών, άρα και 

μεταξύ Ελλάδας–Βουλγαρίας. Μετά από μια περίοδο σοβαρών συνο-

ριακών επεισοδίων στην περιοχή του Έβρου (1952-53), ο πρέσβης της 

Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αλέξανδρος Κύρου, πρότεινε τη συγκρότηση μιας 

 
56 Jelavich, ό.π., 556.  
57 Δημητριάδης, ό.π., 93-4. 
58 Bell, ό.π., 123.  
59 Ιvana Skalova, “Bulgarian Participation in Suppressing the Prague Spring in August 

of 1968,” στο The Prague Spring and the Warsaw pact invasion of Czechoslovakia 

(1968), εκδ. Μark Stolarik (Bolchazy–Cardussi, 2010), 171-192.  
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μεικτής επιτροπής για τον καθορισμό της ελληνοβουλγαρικής μεθο-

ρίου.60 Η βουλγαρική απάντηση ήρθε στις αρχές Ιουλίου 1953 μέσω 

του Βούλγαρου υπουργού Εξωτερικών, Νέιτσεφ, ο οποίος αποδέχτηκε 

μια προκαταρκτική συνάντηση των επιτελείων των δύο χωρών:  

 

«Εις απάντησιν της από 25 Ιουνίου 1953 επιστολής του μονίμου 

αντιπροσώπου της Ελλάδος στον Ο.Η.Ε. κ. Κύρου, έχω την τιμήν 

να σας γνωστοποιήσω, κατ’ εντολήν της κυβερνήσεώς μου, ότι η 

βουλγαρική κυβέρνησις αποδέχεται την πρότασιν της ελληνικής 

κυβερνήσεως, να γίνη προκαταρκτική επαφή μεταξύ των αντι-

προσώπων του Γενικού Επιτελείου των βουλγαρικών στρατευ-

μάτων προκαλύψεως και του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου. Η 

συνάντησις θα γίνη στις 10 Ιουλίου 1953 στο καθοριζόμενο 

σημείον των συνόρων».61  

 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο της πρώτης προσπάθειας αποκα-

τάστασης της διμερούς επικοινωνίας. Από τον Ιούλιο 1953 και εξής, 

συμπίπτουν χρονικά δύο ιστορικά φαινόμενα: οι βουλγαρικές στρατη-

γικές ανάγκες στη Βαλκανική και η ελληνική αναζήτηση μιας νέας 

εξωτερικής πολιτικής, η οποία βασιζόταν σε ένα μετριοπαθές ανατολι-

κό άνοιγμα. Το διάστημα Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1953 η Ελλάδα θα 

γίνει δέκτης μιας «επιθετικής ρητορικής φιλίας» εκ μέρους της Σόφιας. 

Η ρητορική αυτή είχε ως αποκορύφωμα την πρόταση της Βουλγαρίας 

στον ΟΗΕ για άμεση εξομάλυνση των διμερών σχέσεων (Σεπτέμβριος 

1953).62 Ανήμερα της επετείου επικράτησης του Πατριωτικού Μετώπου 

(9 Σεπτεμβρίου), ο Βούλκο Τσερβενκόφ πραγματοποιεί μια «επίθεση 

φιλίας», η οποία μεταφέρεται μέσα από τις σελίδες της Αυγής:  

 

«Τίποτε δεν δικαιολογεί», συνέχισε ο κ. Τσερβένκωφ, «την εξα-

κολούθησιν της σημερινής μορφή των σχέσεών μας με την Ελ-

λάδα. Οι συνομιλίες για την ρύθμισιν ωρισμένων μεθοριακών ζη-

τημάτων, αποδείχνουν την ανάγκη της ταχύτερης κατά το δυνα-

 
60 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 124.  
61 «Στις 10 Ιουλίου αρχίζουν οι εργασίες της μικτής επιτροπής Ελλάδος–Βουλγαρί-

ας», Αυγή, 4-7-1953, 4. 
62 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 124. 
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τόν επαναλήψεως των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην 

Ελλάδα και στη Βουλγαρία για το συμφέρον της ειρήνης στα 

Βαλκάνια. […] Η Βουλγαρική κυβέρνησις επιθυμεί την ρύθμισιν 

των εκκρεμών ζητημάτων, που υφίστανται ανάμεσα στη Βουλγα-

ρία και τις γειτονικές χώρες, Τουρκία, Ελλάδα και Γιουγκοσλα-

βία. Επιθυμούμε να ζήσουμε με όλες τις γειτονικές χώρες εν 

πνεύματι καλής γειτονίας και είμεθα έτοιμοι να αρχίσουμε συ-

νομιλίες μαζί τους με βάσιν την αμοιβαίαν κατανόησιν […]».63  

 

Μια τέτοια δήλωση υποδηλώνει σαφώς την προσπάθεια του Βούλγα-

ρου πρωθυπουργού να πείσει τον αποδέκτη να προσέλθει ξανά στο τρα-

πέζι των διμερών διαπραγματεύσεων. Το σημαντικότερο πάντως σημεί-

ο των δηλώσεων Τσερβενκόφ ήταν η επίσημη αναγνώριση ύπαρξης α-

νοιχτών διμερών ζητημάτων.64 

Το γεγονός σχολιάστηκε από την Αθήνα με διττό τρόπο. Καταρχήν, 

θεωρήθηκε ότι ήταν μια προσπάθεια της Σόφιας να εναρμονιστεί με 

την τακτική της ειρηνικής συνύπαρξης της νέας σοβιετικής ηγεσίας του 

Νικίτα Χρουστσόφ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θεωρήθηκε ως κίνηση που 

είχε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για το Βαλκανικό Σύμφωνο (Ελλά-

δας–Γιουγκοσλαβίας–Τουρκίας). Οι ιθύνοντες της Σόφιας πίστευαν ότι 

η δημιουργία του τριμερούς βαλκανικού άξονα είχε έναν σαφώς αντι-

βουλγαρικό χαρακτήρα και θα οδηγούσε σε μια στρατηγική περικύ-

κλωσης της Βουλγαρίας.65 Επιπρόσθετα, η Σόφια, σε αυτή την ιστορι-

κή φάση, επιθυμούσε τη δημιουργία νέων εμπορικών προορισμών για 

τα προϊόντα της. Η βουλγαρική πρωτοβουλία του Σεπτεμβρίου 1953 

δεν ήταν εύκολο να έχει επιτυχία δίχως κινήσεις έμπρακτης ειλικρί-

νειας, καθώς η Ελλάδα δεν είχε εμπιστοσύνη στις προθέσεις της Σό-

φιας. Το κυριότερο αγκάθι ήταν το ζήτημα των βουλγαρικών επανορ-

θώσεων ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων δολαρίων που, βάσει της 

 
63 «Η Βουλγαρία τείνει χείρα φιλίας και συνεργασίας προς την Ελλάδα», Αυγή, 10-9-

1953, 1 
64 «Διεβιβάσθη χθες στην ελληνικήν κυβέρνησιν η βουλγαρική πρότασις», Αυγή, 16-

9-1953, 4.  
65 Σωτήρης Βαλντέν, «Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας», στο Οι ελληνο-

βουλγαρικές σχέσεις, σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις, επιμ. Λεωνίδα 

Μαρούδα–Χαράλαµπου Τσαρδανίδη, Ινστιτούτο Διεθνών οικονομικών σχέσεων (Α-

θήνα: Παπαζήσης, 1995), 335.  
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Συνθήκης Ειρήνης του 1947, η Σόφια όφειλε να καταβάλει ως αποζη-

μίωση για τα πεπραγμένα της περιόδου 1941-44.  

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ (1952) και η λήξη της πολιτικής αβεβαιότητας 

με την έλευση στην εξουσία της πρώτης ισχυρής μονοκομματικής 

κυβέρνησης (Αλέξανδρος Παπάγος, Νοέμβριος 1952) ήταν παράγοντες 

που ενίσχυαν την ελληνική αυτοπεποίθηση, η οποία είχε τρωθεί από τα 

γεωπολιτικά δεδομένα του βαλκανικού ψυχροπολεμικού σκηνικού. 

Αυτή η αυξημένη αυτοπεποίθηση και η αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης 

λειτουργούσαν υπέρ της ανάληψης ελληνικών πρωτοβουλιών στο πεδίο 

των σχέσεων με τον ανατολικό συνασπισμό. Άλλωστε, οι αντιλήψεις δι-

αφόρων προσωπικοτήτων του κυβερνητικού και του κρατικού μηχανι-

σμού «έσπρωχναν» προς αυτή την κατεύθυνση. Τέτοιες προσωπικό-

τητες ήταν τόσο ο υπουργός Συντονισμού, Σπυρίδων Μαρκεζίνης, όσο 

και ο διπλωμάτης και αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ (1947-53), 

Αλέξης Κύρου. Ο Μαρκεζίνης δεν είναι γνωστός μόνο για τη νομισμα-

τική μεταρρύθμιση του Απριλίου του 1953, η οποία έθεσε τις βάσεις για 

τη μετέπειτα οικονομική ανάπτυξη.66 Αντίστοιχα γνωστός είναι και για 

την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα έπρεπε να λαμβάνει πρωτοβουλίες 

«ανοιγμάτων»67 προς τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού, ιδίως 

στον οικονομικό τομέα. Άλλωστε, ο ίδιος ως υπουργός Συντονισμού 

είχε εκφραστεί υπέρ της εκμετάλλευσης των ανατολικών αγορών ως 

χώρου διοχέτευσης των ελληνικών προϊόντων.68 Στη βάση αυτής της 

λογικής έγιναν οι εμπορικές συμφωνίες με τις περισσότερες ανατολικές 

 
66 Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά: Οικονομία και οικονομική πολιτική 

στη μεταπολεμική Ελλάδα (1944-2000) (Αθήνα: Πατάκης, 2009), 164-167.  
67 Την περίοδο 1959-60, όταν τα ζητήματα της απύραυλης βαλκανικής ζώνης και της 

διεθνούς Ύφεσης ήταν στο προσκήνιο, ο Σ. Μαρκεζίνης αποτέλεσε τον πρώτο Έλ-

ληνα αστό πολιτικό που επισκέφτηκε τη Μόσχα. Εκεί είχε συνομιλίες τόσο με τον 

Αναστάς Μικογιάν όσο και με τον σοβιετικό ηγέτη, Νικίτα Χρουστσόφ. Όταν επέ-

στρεψε στην Ελλάδα, σε αρθρογραφία του στην εφημερίδα Εστία τάχθηκε υπέρ της 

υιοθέτησης της απύραυλης ζώνης, καθώς και μιας «τρίτης πολιτικής», η οποία θα 

σεβόταν απαρέγκλιτα την ελληνική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, αλλά θα επιδίωκε και συ-

νεννόηση με τους ανατολικούς. Βλ. Σπυρίδων Μαρκεζίνης, «Η αναπροσαρμογή εις 

την εξωτερικήν πολιτικήν», «Η απύραυλος ζώνη των Βαλκανίων» και «Η γενικωτέρα 

αξία της Τρίτης πολιτικής», Εστία, 25 έως 27-5-1959.  
68 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 117.  
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χώρες (1953-54).69 Πράγματι, οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε 

υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με την Πολωνία, την Ουγγαρία, την 

Ανατολική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση.70 Με την ΕΣΣΔ η Ελλά-

δα θα προχωρήσει και σε συμφωνία ανταλλαγής πρεσβευτών (Ιούλιος 

1953). Η νέα σοβιετική διπλωματική αντιπροσωπεία θα φθάσει στην 

Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1953 προεξάρχοντος του πρεσβευτή Μιχαήλ 

Σεργκέεφ.71  

 Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνταν και ο διπλωμάτης Αλέξης Κύ-

ρου. Ο Κύρου ως κύριο πρόταγμά του είχε την κατοχύρωση της ελληνι-

κής ασφάλειας στον πολύπλοκό μεταπολεμικό κόσμο. Η ανάλυση του 

δεν επικεντρώνεται στα στοιχεία της ιδεολογικής διαμάχης αλλά στα 

βαθύτερα αίτια της γεωγραφίας και της ιστορίας. Ειδικά, όσον αφορά 

τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, υπογραμμίζει ότι η πηγή της 

διμερούς αντιπαράθεσης δεν είναι τόσο το σοσιαλιστικό καθεστώς της 

Σόφιας, όσο τα γεωπολιτικά δεδομένα που οδηγούσαν τη γείτονα χώρα 

σε κάθοδο προς το Αιγαίο. Η πρότασή του είναι η προσπάθεια δη-

μιουργίας ομαλών σχέσεων με τη Σόφια σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην 

υπονομεύεται η ελληνική ασφάλεια:  

 

«[…] τα ελληνικά συμφέροντα επιβάλλουν την ομαλοποίηση των 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και την διεξαγωγήν ρεαλιστικής 

πολιτικής έναντι της γειτονικής χώρας. Ταυτοχρόνως, όμως, είναι 

πεπεισμένος, ότι η καθοδήγησίς μας από τα διδάγματα του πα-

ρελθόντος, προσφάτου και απωτέρου, ως και η υπό των Βουλγά-

ρων κατανόησις της αποφάσεώς μας να μη τα λησμονήσωμεν, 

αποτελούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχίαν τοιαύτης 

ρεαλιστικής πολιτείας απέναντι των, αδιάφορον αν σήμερον ευ-

 
69 Το δεδομένο αυτό ο Σπ. Μαρκεζίνης θα το υπενθυμίσει κατά τη διάρκεια του ταξι-

διού του στη Μόσχα (άνοιξη 1959), όπου είχε συνομιλίες με τον Νικήτα Χρουστσόφ 

και τον Αναστάς Μικογιάν: «Απαντών προς τον κ. Μικογιάν, του υπενθύμισα, ότι η 

πρώτη εμπορική σύμβασις με την Σοβιετική Ένωσιν έγινε επί των ημερών μου, ως 

υπουργού του Συντονισμού, το 1953, καθώς και αι περισσότεραι συμβάσεις με τας 

άλλας χώρας του Ανατολικού Συνασπισμού, με αρμόδιον τον συνεργάτην μου, κ. Κα-

ψάλη». Βλ. ΕΦΣΒ, Συνεδρίαση 27ης Νοεμβρίου 1959, 126.  
70 Σωτήρης Βαλντέν, Ελλάδα και ανατολικές χώρες (1950-1967) (Αθήνα: Οδυσσέας, 

1991), τ. Α΄, 82-85.  
71 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 119.  
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ρίσκονται συγκροτημένοι εις Λαϊκήν Δημοκρατίαν και αν, αντί 

του Τσαγκώφ, τους κυβερνά ο σύντροφος Τσερβενκώφ. Ούτε 

μίσος, δηλαδή, ούτε μνησικακία, ούτε άκαμπτοι προκαταλήψεις, 

ούτε έμμονος αντιπάθεια. Ψυχρά, μόνον λογική και συστηματική 

πάντοτε, επιφυλακτικότης […]».72 

 

Κάτω από τον συνδυασμό αυτών των αντιλήψεων, οι ελληνοβουλγα-

ρικές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Παρίσι το φθινόπωρο του 1953. 

Τον Δεκέμβριο του 1953 έχουμε το πρώτο ορόσημο της επαναπροσέγ-

γισης, καθώς υπογράφηκε η εμπορική συμφωνία Ελλάδας–Βουλγαρίας, 

παράλληλα με τη συμφωνία για την επαναχάραξη των συνοριακών 

γραμμών (30 Δεκεμβρίου).73 Την επόμενη μέρα, η εφημερίδα Ελευθερία 

σημείωνε σε κύριο άρθρο της:  

 

«Εις την Θεσσαλονίκην και εις την αίθουσαν του ξενοδοχείου 

“Μεντιτερράνεαν” υπεγράφη χθες την 2 μ.μ. υπό της ελληνικής και 

της βουλγαρικής αντιπροσωπείας εις την Μικτήν Ελληνοβουλγα-

ρικήν Επιτροπήν διά τα σύνορα, το τελικόν πρωτόκολλον περί δι-

αρρυθμίσεως των συνόρων εις τον Έβρον και τοποθετήσεως των 

οροσήμων. Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Στεφανόπουλος, εις 

δηλώσεις του επί τη υπογραφή του Πρωτοκόλλου, ετόνισεν ότι η 

ελληνική κυβέρνησις θεωρεί ικανοποιητικήν την επιτευχθείσαν 

συμφωνίαν και ότι δι’ αυτής εξασφαλίζονται εις την Ελλάδα υπο-

λογίσιμα εδαφικά τμήματα επί των νησίδων του ποταμού».74  

 

Η ουσία είναι ότι η συμφωνία της μεθοριακής γραμμής τερμάτιζε ου-

σιαστικά την περίοδο της συνοριακής αβεβαιότητας και των συχνών 

μεθοριακών επεισοδίων, τα οποία δηλητηρίαζαν τη διμερή επαφή.  

Όσον αφορά τη συμφωνία εμπορίου και πληρωμών (5 Δεκεμβρίου 

1953), αυτή συμφωνήθηκε να γίνει με τη μορφή του κλίριγκ. Το περιε-

χόμενο της έκανε λόγο για ανταλλαγή προϊόντων αξίας περίπου 1,8 

εκατομμυρίων δολαρίων.75 Λόγω της περιρρέουσας ατμόσφαιρας μετα-
 

72 Αλέξης Κύρου, Ελληνική εξωτερική πολιτική (Αθήναι: 1955), 217.  
73 Βαλντέν, Ελλάδα και ανατολικές, 114-5.  
74 «Υπεγράφη χθες η συνοριακή συμφωνία με την Βουλγαρίαν», Ελευθερία, 31-12-1953.  
75 «Υπεγράφη χθες η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος–Βουλγαρίας», Ελευθερία, 

6-12-1953, 8.  
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ξύ των δύο χωρών, οι στόχοι αυτής της πρώτης συμφωνίας χαρακτηρί-

ζονται ως «συντηρητικοί».76 Και είναι αλήθεια ότι η σύναψη μιας τέ-

τοιας διακρατικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία συνάντησε σοβαρά πο-

λιτικά εμπόδια, όπως το φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων 

της Βουλγαρίας (σαράντα πέντε εκατ. δολάρια από την εποχή των 

Συνθηκών Ειρήνης 1946-47).77 Ακόμη κι έτσι, όμως, ήταν ένα πολύ 

σημαντικό βήμα, καθώς στις διεθνείς σχέσεις οι εμπορικές συναλλαγές 

δημιουργούν γόνιμο έδαφος για μετέπειτα πολιτικές συνομιλίες.  

Οι ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις στο Παρίσι συνεχίστηκαν 

μέχρι τον Μάιο του 1954, οπότε και έχουμε το δεύτερο ορόσημο της 

όλης διαδικασίας. Τότε, οι πρέσβεις των δύο χωρών στο Παρίσι ανα-

κοίνωσαν την κοινή συμφωνία των δύο χωρών να προβούν σε από-

κατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων.78 Το περιεχόμενο αυτής 

της συμφωνίας αποσαφήνιζε ότι η αποκατάσταση των σχέσεων δεν 

σήμαινε ανταλλαγή πρεσβευτών (αυτό θα γίνει αργότερα, το 1964), 

καθώς στην παρούσα φάση θα γινόταν ανταλλαγή επιτετραμμένων.79 Η 

ανταλλαγή πρεσβειών θα λάμβανε χώρα μετά την ολοκλήρωση των 

διμερών διαπραγματεύσεων για το ζήτημα των βουλγαρικών επανορ-

θώσεων. Το θετικό από αυτή την εξέλιξη ήταν η αποδοχή εκ μέρους της 

Σόφιας της υποχρέωσής της βάσει των Συνθηκών Ειρήνης του 1947, 

δηλαδή της καταβολής των πολεμικών αποζημιώσεων. Οι δυσχέρειες 

θα ξεκινήσουν όταν σε αυτό το ζήτημα θα θελήσει αργότερα να 

προβάλει τις δικές της αξιώσεις και θεωρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η 

συμφωνία του Μαΐου 1954 αποτέλεσε το τέλος αυτής της πρώτης 

φάσης της ελληνοβουλγαρικής προσέγγισης στον μεταπολεμικό κόσμο. 

 

Το «αγκάθι» των βουλγαρικών επανορθώσεων 

 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης, που υπογράφηκε στις 10 Φεβρου-

αρίου 1947, η Βουλγαρία ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει στην 

Ελλάδα αποζημιώσεις για τις πράξεις του βουλγαρικού στρατού κατο-

χής συνολικού ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ.80 Η αποπλη-
 

76 Βαλντέν, «Οι εμπορικές σχέσεις», 335-6.  
77 Βαλντέν, «Οι εμπορικές σχέσεις», 82. 
78 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 126.  
79 Ευάγγελος Κατσάρας, «Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία», Καθημερινή, 25-9-2016.  
80 Χρηστίδης, «Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις», 236-237. 
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ρωμή των επιβαλλόμενων ποσών καθορίστηκε να γίνει μέσω εμπορευ-

μάτων, τα οποία όμως θα υπολογίζονταν με βάση τις διεθνείς τιμές του 

1938.81 Ήδη από την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης, η ελληνική 

πλευρά διατηρούσε έντονες αμφιβολίες ως προς τη βουλγαρική πρόθε-

ση να εναρμονιστεί με το περιεχόμενο των υπογραφών. Όταν τον 

Οκτώβριο 1947 συζητήθηκε η κύρωση των συνθηκών από την Επι-

τροπή Εξουσιοδοτήσεως του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο εισηγητής 

Παντελής Ροζάκης είπε τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

«Αλλά μήπως είμεθα βέβαιοι, ότι η Βουλγαρία θα σεβασθή και 

την υποχρέωσίν της αυτήν, δηλαδή να καταβάλη εγκαίρως τας 

δόσεις των επανορθώσεων».82  

 

Από την αρχή των διμερών διαπραγματεύσεων (1953-54), η Σόφια 

θεωρούσε ότι το ζήτημα των επανορθώσεων θα έπρεπε να λάβει τον 

χαρακτήρα διμερούς διαβούλευσης μόλις προχωρούσε η αποκατάστα-

ση των διπλωματικών σχέσεων. Σε αντιδιαστολή, η Αθήνα αντέταξε το 

επιχείρημα ότι η αποπληρωμή των βουλγαρικών υποχρεώσεων έπρεπε 

να προηγηθεί της ανταλλαγής διπλωματικών αντιπροσωπειών ως ένα 

βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Όταν τον Μάιο 195483 

ανακοινώθηκε από το Παρίσι η ανταλλαγή επιτετραμμένων, η Σόφια 

προχώρησε σε μια πράξη καλής θέλησης: κήρυξε ότι αποδέχεται 

καταρχήν την υποχρέωσή της για την καταβολή των επανορθώσεων.84 

Σε αυτή, όμως, την υποχρέωση έθεσε και ένα νέο ζήτημα: θεωρούσε, 

αντίστοιχα, ότι εκκρεμούσε ακόμη και έπρεπε να καταβληθεί από την 

Ελλάδα η οικονομική υποχρέωση προς τη Σόφια που απέρρεε από τη 

μεσοπολεμική Συμφωνία Καφαντάρη–Μολόφ του 1927 (περίπου 42,3 

εκατ. δολάρια), καθώς και κάποια μικρότερα ποσά που είχαν κατοχυ-

ρωθεί βάσει της Συνθήκης του Νεϊγί του 1919. Μεταγενέστερα, η 

Σόφια θα προβάλει και το επιχείρημα ενός συμψηφισμού, βάσει των δι-

οικητικών έργων που πραγματοποιήθηκαν στην ανατολική Μακεδονία 

 
81 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 126. 
82 Αρετή Τούντα-Φεργάδη, «Κυπριακό και εξομάλυνση των ελληνοβουλγαρικών 

οικονομικών εκκρεμοτήτων», στο Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία, επιμ. Μανώλη 

Βασιλάκη, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (Αθήνα: Παπαζήσης, 2009), 206. 
83 Κατσάρας, «Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία».  
84 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 428-30. 
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και τη Θράκη από τον βουλγαρικό στρατό την περίοδο 1941-44.85 Η ε-

πιχειρηματολογία της Βουλγαρίας περί ανοιχτών οικονομικών ζητημά-

των και από τις δύο πλευρές, πέραν των επανορθώσεων του 1947, είναι 

ένα δεδομένο που η Σόφια θα το ρίχνει στο τραπέζι των διαπραγματεύ-

σεων μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος το 1964. Στις 13 Φε-

βρουαρίου 1963 ο υπουργός Εξωτερικών της Σόφιας, Ιβάν Μπάσεφ, 

έδωσε συνέντευξη σε αθηναϊκή εφημερίδα. Όταν η συζήτηση έφθασε 

στο θέμα των επανορθώσεων, ο Βούλγαρος πολιτικός καταλήγει στο 

εξής συμπέρασμα:  

 

«[…] το θέμα της πληρωμής των επανορθώσεων επί του οποίου 

εμμένει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και τα άλλα ζητήματα, θα 

μπορούσαν να λυθούν με διαπραγματεύσεις γύρω από την 

τράπεζα. Διότι, υπάρχουν απαιτήσεις επανορθώσεων και από τα 

δύο μέρη […]».86  

 

Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να μην απέτρεψαν την υπογραφή μιας 

πρώτης εμπορικής και οικονομικής συμφωνίας (Δεκέμβριος 1953),87 

αλλά σίγουρα δυσχέραιναν την πορεία των διμερών σχέσεων. Ο λόγος 

είναι προφανής: για τις κυβερνήσεις της περιόδου 1953-64 (Ελληνικού 

Συναγερμού και ΕΡΕ) το ζήτημα των επανορθώσεων δεν είχε μόνο 

οικονομική πτυχή. Στη δική τους αντίληψη, από την εξέλιξη του 

ζητήματος αυτού θα αποκρυσταλλωνόταν και η ίδια η βούληση της 

Σόφιας να δημιουργήσει ένα πλέγμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Το 

διάστημα Μάιος-Ιούνιος 1959 θα υπάρξει μία μικρή ένταση μετά από 

δηλώσεις του Βούλγαρου πρωθυπουργού, Άντον Γιούγκοφ, οι οποίες 

κρίθηκαν προκλητικές από την Αθήνα. Στο κείμενο της επίσημης δια-

κοίνωσης της ελληνικής κυβέρνησης θα αναφερθεί σαφώς το ζήτημα 

των επανορθώσεων ως το στοιχείο–κλειδί για την πορεία της διμερούς 

συνεννόησης:  

 

«Προς τούτο εκρίνετο υπό αυτής αλλά και διότι τούτο αντεπε-

 
85 Τούντα-Φεργάδη, ό.π., 206-208.  
86 ΑΣΚΙ, Αρχείο «Φωνή της Αλήθειας», κ. 323, Φ3, 13/2/63. Η υπογράμμιση στο αρ-

χικό κείμενο. 
87 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 125. 
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κρίνετο προς δεσπόζον, παρά την δημοσία εν Ελλάδι γνώμη, αί-

σθημα, ότι ο διακανονισμός των οικονομικών ζητημάτων του πα-

ρελθόντος και ιδία η καταβολή των οφειλομένων υπό της Βουλ-

γαρίας αποζημειώσεων θα συνέτεινε τα μέγιστα εις την εγκαθί-

δρυσιν σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών […]».88  

 

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η Βουλγαρία αρνιόταν επίμονα να συμμορ-

φωθεί με τις συνθήκες, αυτό θα σήμαινε αυτόματα ότι η Σόφια επι-

θυμούσε τη διατήρηση ενός κλίματος έντασης στην περιοχή.  

Από την άλλη, η Σόφια είχε μια διαφορετική άποψη επί του θέματος. 

Ενώ αποδεχόταν την ανάγκη διευθέτησής του, δεν του έδινε την τόσο 

βαρύνουσα σημασία που του απέδιδε η Αθήνα. Ίσα-ίσα θεωρούσε ότι 

το ζήτημα των αποζημιώσεων μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας συ-

νολικής διαπραγμάτευσης των διμερών προβλημάτων, αντί να αποτελεί 

προϋπόθεση για την εκκίνηση των συνομιλιών. Ισχυριζόταν ότι επι-

θυμεί μια λύση η οποία να αποδέχεται τις δικές της ευαισθησίες και 

παράλληλα να βάζει τις βάσεις για μια προσέγγιση σε άλλους τομείς, 

όπως το εμπόριο και η τεχνολογική συνεργασία. Στις αρχές του 1960 ο 

Βούλγαρος επιτετραμμένος Λάμπεφ θα δώσει μια συνέντευξη σε 

αθηναϊκές εφημερίδες. Εκεί θα υποστηρίξει τα εξής:  

 

«[…] η άποψή μας στο ζήτημα αυτό (των επανορθώσεων) είναι 

γνωστή. Ο Τόντορ Ζίφκωφ είπε καθαρά ότι για τη λύση των 

εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, και 

του ζητήματος τω επανορθώσεων, υπάρχει μόνο ένας λογικός και 

ρεαλιστικός δρόμος, να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να 

εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά, και να συνεννοηθούμε αφού 

πάρουμε υπόψι τα συμφέροντα των δύο χωρών […]».89 

 

Παράλληλα, η Σόφια ζητούσε στις αρχές του 1956 την άμεση έναρξη 

 
88 Λυκούργος Κουρκουβέλας, «Η αντισταυροφορική εξωτερική πολιτική των κυβερ-

νήσεων Καραμανλή και ο Ψυχρός Πόλεμος (1955-1963)», στο Ο Κωνσταντίνος Κα-

ραμανλής στον εικοστό αιώνα, επιμ. Κ. Σβολόπουλου–Κ. Μπότσιου–Ε. Χατζηβασι-

λείου, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα: Ίδρυμα Κωνσταντίνος 

Γ. Καραμανλής, 2008), 78-79. Η υπογράμμιση στο αρχικό κείμενο. 
89 Συνέντευξη του επιτετραμμένου της βουλγαρικής πλευράς, Λάμπεφ, σε αθηναϊκές 

εφημερίδες. ΑΣΚΙ, Αρχείο «Φωνή της Αλήθειας», κ. 359, Φ2, 26/1/1960.  
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διαπραγματεύσεων με κεντρικό στόχο την ανταλλαγή πρεσβευτών. Σε 

όλο αυτό το φάσμα των βουλγαρικών πρωτοβουλιών, η επίσημη ελλη-

νική πλευρά έθετε τρία προαπαιτούμενα: α) το ζήτημα των επανορθώ-

σεων, β) τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της ελληνικής επικρά-

τειας και του κοινωνικού καθεστώτος της90 και γ) το θέμα της επιστρο-

φής στην Ελλάδα παιδιών που διέμεναν στη ΛΔ Βουλγαρίας (αλλά μόνο 

για παιδιά που οι γονείς τους είχαν παραμείνει στην Ελλάδα).91  

Οι μηχανισμοί της Σόφιας δεν φαίνεται να αποδέχονται τους ελλη-

νικούς ισχυρισμούς για συνεχιζόμενη βουλγαρική επιβουλή έναντι ελ-

ληνικών εδαφών, ούτε ότι αρνούνται να ανταποκριθούν στις υποχρεώ-

σεις τους προς την Ελλάδα, όπως είναι το ζήτημα των επανορθώσεων. 

Αντίθετα, η Σόφια επιρρίπτει το σύνολο της ευθύνης στην Αθήνα, την 

οποία κατηγορούν για εχθρότητα έναντι των σοσιαλιστικών κρατών 

της Βαλκανικής92 και για επιθετική προπαγάνδα έναντι της Σόφιας 

μέσα από τις λογικές τού «από βορράν κινδύνου». Η βουλγαρική 

ιστοριογραφία της σοσιαλιστικής περιόδου είχε εστιάσει ειδικά στο ελ-

ληνικό αμυντικό δόγμα τού «από βορράν κινδύνου» ως μια «περιφε-

ρειακή εκδοχή του Ψυχρού Πολέμου». Ως αιτία για αυτή την πρακτική 

οι ιθύνοντες της Σόφιας αναφέρουν την όλο και μεγαλύτερη προσχώ-

ρηση της Ελλάδας στους μηχανισμούς της Δύσης και τις λογικές του 

Ψυχρού Πολέμου. Το σχήμα εμπλουτίζεται με τη θεώρηση της εξάρτη-

 
90 Εδώ υπάρχει αναφορά σε ένα ακανθώδες ζήτημα των ελληνοβουλγαρικών σχέ-

σεων: την εκπαίδευση Ελλήνων προσφύγων του ΔΣΕ σε βουλγαρικά στρατόπεδα. 

Τέτοιες ειδήσεις δημοσιεύονταν συχνά στον ελληνικό Τύπο, αναγκάζοντας τη Σόφια 

να προβεί σε επίσημη διάψευση: «Το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι 

“καμμία διάσκεψις δεν συνήλθε στη Σόφια, με σκοπό τη δημιουργία ενόπλων απο-

σπασμάτων εκ μέρους ελλήνων προσφύγων που διαμένουν στη Βουλγαρία”. Με την 

ανακοίνωσιν του αυτή, το βουλγαρικό πρακτορείο διέψευσε κακόβουλη είδησιν η ο-

ποία εδημοσιεύθη σε ελληνική εφημερίδα. “Το κακόβουλον της ειδήσεως”, προσθέ-

τει το βουλγαρικό πρακτορείο, “γίνεται ιδιαιτέρως έκδηλο την στιγμή που η ΛΔ 

Βουλγαρίας διετύπωσε εκ νέου προτάσεις για την βελτίωσιν των σχέσεών της με την 

Ελλάδα” […]». Bλ. «Η Βουλγαρία διαψεύδει κακόβουλη είδησιν περί συγκροτήσεως 

ομάδων από έλληνες πρόσφυγες», Αυγή, 10-1-1956, 6.  
91 Αυτός ήταν ένας από τους όρους που είχε θέσει στη βουλγαρική πλευρά ο Αλέξαν-

δρος Παπάγος στις διαπραγματεύσεις του 1953-54. Βλ. «Ο κ. Παπάγος ετόνισε ότι το 

Βαλκανικό Σύμφωνο θα προσαρτηθή στο ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνει τους γνωστούς ό-

ρους για τις σχέσεις Ελλάδας–Βουλγαρίας», Αυγή, 30-1-1954, 4.  
92 Πλουμίδης, «Ήταν ο εθνικισμός», 3-5. 
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σης93 των οικονομικών και πολιτικών κύκλων της Αθήνας από την Ου-

άσιγκτον, γεγονός που έχει προσδέσει τη χώρα στους «επιθετικούς κύ-

κλους» των ΗΠΑ και την έχει μετατρέψει σε παράγοντα αποσταθε-

ροποίησης στα Βαλκάνια.  

Όσο το διεθνές κλίμα περνούσε σε πιο σταθερές γραμμές, τόσο οι 

δύο πλευρές αντιλαμβάνονταν την ανάγκη μιας χρυσής τομής, ώστε να 

καθησυχάζονται οι φόβοι και των δύο. Από τη μία, η Ελλάδα δίσταζε 

να προχωρήσει σε ανάπτυξη της τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας 

που επιζητούσε η Σόφια, γιατί φοβόταν ότι τελικά η Βουλγαρία θα 

απέφευγε να την ικανοποιήσει στο ζήτημα των επανορθώσεων. Από 

την άλλη, η Σόφια δεν προχωρούσε στη διευθέτηση των αποζημι-

ώσεων, επειδή υποψιαζόταν ότι σε περίπτωση εξεύρεσης λύσης η Ελ-

λάδα δεν θα θελήσει την ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας.94 

 

Η υπέρβαση της διαμάχης (1963-1964) 

Ως το 1963 οι διμερείς διαπραγματεύσεις «ναρκοθετούνταν» από το 

ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων (αποτυχημένες προσπάθειες 

του 1960 και 1961). Η σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά 

(1961-62) δημιούργησε στο επιτελείο του Κ. Καραμανλή και του Ε. 

Αβέρωφ την πεποίθηση ότι η χώρα είναι πλέον πιο στενά συνδεδεμένη 

με τη Δύση και επομένως απομακρύνεται ο κίνδυνος μιας εμπορικής 

εξάρτησης από τη Μόσχα λόγω των αναβαθμισμένων ανταλλαγών με 

τον ανατολικό συνασπισμό στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Έτσι, με 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, η ελληνική 

πλευρά πρότεινε την ιδέα μιας «λύσης–πακέτου»·95 μιας συνολικής 

δηλαδή συζήτησης για όλα τα ανοιχτά ζητήματα, ώστε να μην αφήνει 

περιθώριο για υποψίες σε καμιά πλευρά για τις προθέσεις της άλλης. 

Την ιδέα αυτή θα την ασπαστεί τελικά και η ίδια η Σόφια την περίοδο 

 
93 Γιάννης Σακκάς, Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο Αραβικός κόσμος (1947-1974): δι-

πλωματία και στρατηγική στη Μεσόγειο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου (Αθήνα: Πα-

τάκης, 2012), 16-20.  
94 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 252. 
95 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 429. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Σπυρίδων-Εμμανουήλ Λυγκούρης  383 

της υπηρεσιακής κυβέρνησης Πιπινέλη (καλοκαίρι 1963).96 Οι συζητή-

σεις αυτές διακόπηκαν λόγω των επαναλαμβανόμενων εκλογών. Πα-

ρόλα αυτά, το ζήτημα των ελληνοβουλγαρικών διαπραγματεύσεων 

ήταν παρόν στις προεκλογικές συζητήσεις, ιδίως στον λόγο της ΕΔΑ 

(Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά), η οποία τασσόταν αναφανδόν υπέρ 

της αναβάθμισης της διμερούς σχέσης.  

Οι εκλογικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου του 1963 και του Φε-

βρουαρίου του 1964 ανέδειξαν την Ένωση Κέντρου σε κυβέρνηση της 

χώρας.97 Η κεντρώα κυβέρνηση ανέρχεται στην εξουσία σε μια εποχή 

που το κύμα της ύφεσης των διεθνών σχέσεων φαίνεται να επικρατεί, 

λίγο καιρό μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας.98 Η détente 

εγκαινιάζει μία εποχή που ευνοεί τις επιλύσεις των διμερών διαφορών 

μεταξύ των μικρότερων κρατών των δύο συνασπισμών. Ο Γεώργιος 

Παπανδρέου, αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, υπήρξε σφόδρα δυτικό-

φιλος.99 Τόσο ο ίδιος όσο και η Ένωση Κέντρου ως κόμμα συμμερίζο-

νταν τις κυρίαρχες θεωρήσεις του μεταπολεμικού κράτους για τον «από 

βορράν κίνδυνο», τον προερχόμενο κυρίως από τη Βουλγαρία.100 Πέρα 

από αυτό, ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου την περίοδο της «πρώτης 

ύφεσης» (1959-1960) φαινόταν να συγκλίνει με τις απόψεις της ΕΡΕ 

όσον αφορά τα ζητήματα της ύφεσης, της συνεργασίας με τον ανα-

τολικό συνασπισμό και την αταλάντευτη θέση της Ελλάδας στη Δύση:  

 

«H Eλλάς δεν ευρίσκεται εις την ανάγκην ακροβασίας μεταξύ 

 
96 Evantis Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy: the Normalization of Greek-

Bulgarian Relations (1960-1964),” Southeast European and Black Sea Studies 4 

(2004): 138-159. 
97 Όθων Τσουνάκος, «Από την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στη δικτατορία (1963-

1967)», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 2000), τ. ΙΣΤ΄, 

208-215.  
98 Αντρέ Φονταίν, Η Ιστορία της Ύφεσης (1962-1981): Ένα μονό κρεβάτι για δύο ό-

νειρα (Αθήνα: Εστία, 1984), 15.  
99 Αυτό διαφαίνεται και στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης κυβέρνησης του 

Γεωργίου Παπανδρέου (1963). Στις 20 Δεκεμβρίου 1963 ο Παπανδρέου θα επαναλά-

βει την απόλυτη πίστη του στον δυτικό προσανατολισμό της χώρας: «Η Ιστορία και 

η Γεωγραφία τοποθετούν την Ελλάδα εις τον Ελεύθερον Κόσμον». ΕΦΣΒ, Περίοδος 

Ζ΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίαση 20ής Δεκεμβρίου 1963, 11-22.  
100 Σωτήρης Ριζάς, Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση, από τον Ψυχρό Πόλεμο 

στην Ύφεση (1960-1974) (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2006), 129.  
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Ανατολής και Δύσης. Τελούσα υπό την απειλήν του Κομμουνι-

στικού Πανσλαβισμού, όπως την προσδιορίζει η γεωγραφία και 

η ιστορία, ευρίσκει την θέσιν της εις την αμυντικήν συμμαχίαν 

του Ελεύθερου Κόσμου».101  

 

Ιδίως η έμφαση στη γεωγραφία και την ιστορική μνήμη είναι στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν εξίσου τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Γε-

ώργιο Παπανδρέου.102 Όταν τελικά ο Γεώργιος Παπανδρέου έγινε πρω-

θυπουργός, δεν άλλαξε τον πυρήνα της σκέψης του απέναντι στον 

ανατολικό συνασπισμό. Στις προγραμματικές του δηλώσεις (Μάρτιος 

1964), διεκήρυξε ότι σκόπευε να είναι «σύμμαχος με τη Δύση» και 

«φίλος με την Ανατολή».103 Κινητήριος μοχλός της σκέψης του παρέ-

μενε η έκδηλη καχυποψία απέναντι στις προθέσεις του Ανατολικού 

Συνασπισμού. Πάντως, η σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά 

και οι απαρχές της Ύφεσης επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στις εξω-

τερικές υποθέσεις.  

Από την αρχή της θητείας της, η εξωτερική πολιτική της Ένωσης 

Κέντρου κινήθηκε πάνω σε δύο πρωταρχικούς άξονες: πρώτον, να 

συνεχίσει τις ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις από το σημείο που 

σταμάτησαν τον Σεπτέμβριο 1963 επί κυβερνήσεως Πιπινέλη λόγω της 

προκήρυξης των εκλογών του Νοεμβρίου104 και δεύτερον, να αντιμε-

τωπίσει το Κυπριακό, το οποίο από τα τέλη του προηγούμενου έτους 

είχε περάσει στη «θερμή» του φάση λόγω της έναρξης των κοινοτικών 

συγκρούσεων. Η ενέργεια του προέδρου Μακαρίου να υποβάλει στον 

Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο Κιουτσούκ το υπόμνημα των δεκατριών 

σημείων για την αναθεώρηση του κυπριακού Συντάγματος,105 βάσει 

των συμφωνιών του 1959-1960, συμβολίζει το τέλος της ειρηνικής συ-

νύπαρξης των δύο κοινοτήτων και την αρχή των συγκρούσεων της πε-

ριόδου 1963-64. Το μεγάλο βάρος έπεσε στο Κυπριακό, καθώς η κυ-

βέρνηση του Κέντρου επιθυμούσε να συνδέσει τη θητεία της με μια 

μεγάλη εθνική επιτυχία στα πρότυπα της Ένωσης, η οποία θα τους εξα-

 
101 ΕΦΣΒ, Συνεδρίαση 27ης Νοεμβρίου 1959, 103. 
102 Ριζάς, Η Ελλάδα, 251-6.  
103 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα, 428.  
104 «Η Ελλάς και τα Βαλκάνια», Ελευθερία, 28-8-1963.  
105 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Τα 13 σημεία», στο 1960-2010: Iστορία της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, επιμ. Πέτρου Παπαπολυβίου (Λευκωσία: 2010), τ. 1, 118. 
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σφάλιζε την πολιτική ηγεμονία.106 Παρόλα αυτά, οι δύο στόχοι αλληλε-

πιδρούσαν μεταξύ τους, καθώς και οι δύο αφορούσαν τις θεωρήσεις της 

χώρας για τις σχέσεις της με τους δύο συνασπισμούς του Ψυχρού Πο-

λέμου. Όσο η κρίση στην Κύπρο βάθαινε, τόσο η επιθυμία της κεντρώ-

ας κυβέρνησης για εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων με τη 

Βουλγαρία αυξανόταν. 

 Το έδαφος είχε προετοιμαστεί από τη συμφωνία που συνήψαν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η ΛΔ Βουλγαρίας το καλοκαίρι του 

1963.107 Η συμφωνία εκείνη ρύθμιζε τις ανοιχτές οικονομικές εκκρεμό-

τητες μεταξύ των δύο χωρών για περιουσίες που είχαν δεσμευτεί ή 

καταστραφεί την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Η κίνηση αυτή 

είχε προκαλέσει εκνευρισμό στην τότε ελληνική κυβέρνηση του 

Παναγιώτη Πιπινέλη, καθώς θεώρησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση 

προχώρησε σε αυτή την κίνηση χωρίς να λάβει υπόψη τις ελληνικές ευ-

αισθησίες πάνω στο θέμα.108 Το μήνυμα που απέρρεε είναι ότι, εφόσον 

η ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου προέβη σε μια τέτοια ενέργεια, 

η Ελλάδα δεν θα μπορούσε για καιρό ακόμη να επιμένει μέχρις ότου 

ικανοποιηθεί το σύνολο των προαπαιτούμενων που έθετε στον βουλγα-

ρικό παράγοντα. Την ίδια περίοδο, οι τρεις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις 

του Ψυχρού Πολέμου (ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Μεγάλη Βρετανία) προέβησαν 

σε μια συμφωνία, η οποία περιόριζε τις πυρηνικές δοκιμές (Limited 

Test Ban Treaty, Αύγουστος 1963). Το γεγονός αποτελούσε σημαντικό 

σημείο–καμπή της διεθνούς συνύπαρξης, ιδίως εάν σκεφτούμε ότι έλα-

βε χώρα λίγους μήνες μετά την κρίση της Κούβας (φθινόπωρο 1962). 

Όπως έχει καταγράψει επιτυχώς ο Λυκούργος Κουρκουβέλας, η επίτευ-

ξη της Συμφωνίας συμβόλιζε την «οριστική χρεοκοπία της ψυχροπολε-

μικής πολιτικής των ΗΠΑ και το θρίαμβό της ύφεσης όπως την είχε 

 
106 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Κυπριακό, καλοκαίρι 1964: εσωτερικές όψεις των ε-

θνικών θεμάτων», στο Η «σύντομη» δεκαετία του ’60, θεσμικό πλαίσιο, κομματικές 

στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, επιμ. Α. Ρήγου–Σ. Σε-

φεριάδη–Ε. Χατζηβασιλείου, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (Αθήνα: Κα-

στανιώτη, 2008), 321-323.  
107 «Έντονος δραστηριότης Αμερικής και του ΟΗΕ εις την Βαλκανικήν», Ελευθερία, 

4-7-1963.  
108 «Ασύνηθες μήνυμα του προέδρου Κέννεντυ προς την Βουλγαρίαν», Ελευθερία, 5-

7-1963, 7.  



 

 

 

 

 

 

 

 
386 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

προτάξει η πολιτική της ΕΣΣΔ».109 Συμπληρωματικά, μέσα στον Μάρ-

τιο του 1964 η βουλγαρική κυβέρνηση του Τόντορ Ζίφκοφ ανέλαβε μια 

λεγόμενη κίνηση καλής θέλησης: ανακοίνωσε μία περικοπή των 

πολεμικών δαπανών για το έτος 1964 περίπου κατά 10%.110 Μια τέτοια 

απόφαση ασφαλώς λήφθηκε ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κα-

λού κλίματος.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα φάση των διαπραγματεύσεων ανά-

μεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και τη ΛΔ της Βουλγαρίας ξεκίνησε 

τον Απρίλιο του 1964 στη Σόφια με επικεφαλής της ελληνικής αντιπρο-

σωπείας τον Παύλο Οικονόμου-Γκούρα, έναν έμπειρο διπλωμάτη. Την 

έναρξη των διαπραγματεύσεων ανήγγειλε ο Έλληνας υπουργός Εξω-

τερικών, Σταύρος Κωστόπουλος, ενώ ακολούθησε και η έκδοση ενός 

κοινού ανακοινωθέντος:  

 

«Kατόπιν συνεννοήσεων διά της διπλωματικής οδού αι κυβερνή-

σεις της Ελλάδος και της Λ.Δ Βουλγαρίας απεφάσισαν να επα-

ναλάβουν εν Σόφια την 20ήν Απριλίου 1964 τας διαπραγματεύ-

σεις επί των εκκρεμών μεταξύ των δύο χωρών ζητημάτων. Η 

υπογραφή της συμφωνίας θα λάβη χώραν εν Αθήναις».111  

 

Οι προθέσεις και των δύο πλευρών συνέκλιναν σε μια «λύση–πακέτο». 

Το μεγάλο αγκάθι εξακολουθούσε να είναι οι πολεμικές επανορθώσεις. 

Στις διαπραγματεύσεις του 1964 η βουλγαρική αντιπροσωπεία πρότει-

νε την καταβολή ενός μέρους των οφειλών, περίπου επτά εκατομμυ-

ρίων δολαρίων.112 Σε δεύτερο επίπεδο οι Βούλγαροι αντιπρόσωποι 

αντιπρότειναν τον συμψηφισμό των πολεμικών τους υποχρεώσεων με 

διοικητικά έργα των βουλγαρικών αρχών κατοχής την περίοδο 1941-

44. Είναι προφανές ότι η βουλγαρική πλευρά προχώρησε σε αυτή την 

πρόταση βασιζόμενη πάνω στην έντονη πίεση που ασκούσε στην ελ-

ληνική αντιπροσωπεία η κλιμάκωση της κυπριακής κρίσης από τον 

Μάιο του 1964.  

 
109 Λυκούργος Κουρκουβέλας, Η Ελλάδα και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων (1957-

63), Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Αθήνα: Πατάκη, 2011), 227.  
110 «Η Βουλγαρική κυβέρνηση μειώνει κατά 10% τας στρατιωτικάς της δαπάνας διά 

το 1964», Μακεδονία, 25-3-1964, 7. 
111 ΑΣΚΙ, Αρχείο «Φωνή της Αλήθειας», κ. 359, Φ2, 25-3-1964. 
112 Τούντα-Φεργάδη, ό.π., 206-7.  
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Τα δυσμενή δεδομένα φάνηκαν να ξεπερνιούνται από δύο καθορι-

στικούς παράγοντες. Φαίνεται ότι σε αυτή τη συγκυρία η πολιτική της 

Σοβιετικής Ένωσης ευνοεί μια συνεννόηση μεταξύ των δύο άσπονδων 

γειτόνων της Βαλκανικής. Μία παρέμβαση της Μόσχας σε αυτό το 

επίπεδο κρίνεται ως βαρύνουσα για την πολιτική της Σόφιας, εφόσον 

γνωρίζουμε την αυξημένη επιρροή που ασκούσε η Σοβιετική Ένωση 

στη Βουλγαρία σε όλη την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Είναι χαρα-

κτηριστικό αυτό που έχει καταγράψει η Αρετή Τούντα-Φεργάδη για την 

πολιτική της Σόφιας, ότι δηλαδή «(η Βουλγαρία) παραμένει πιστή εις 

την Μόσχαν, είναι η πρώτη, η οποία ηκολούθησεν τον Κρούτσεφ εις 

τον Αποσταλινισμόν και είναι βέβαιον ότι επηρεάζεται από την Μό-

σχαν περισσότερο και από το Βουκουρέστι και από το Βελιγράδι και 

από τα Τίρανα».113  

Η ελληνική πλευρά, επίσης, δεν κράτησε αδιάλλακτη στάση στο θέ-

μα των επανορθώσεων αντιλαμβανόμενη τόσο την κρισιμότητα των 

στιγμών, όσο και τα μηδαμινά ενδεχόμενα να ικανοποιηθεί πλήρως σε 

αυτό το ζήτημα. Η εμπειρία των διαπραγματεύσεων την περίοδο 1953-

64 είχε καταστήσει σαφές ότι οι βουλγαρικές προτάσεις δεν επρόκειτο 

ποτέ να φτάσουν στην αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής. Ήδη από 

τον Μάιο 1964 η ελληνική κυβέρνηση είχε «κατεβάσει» το όριο της 

διεκδίκησης στα τριάντα τρία εκατομμύρια (από τα συνολικά σαράντα 

πέντε).114 Δεδομένου αυτού, η ελληνική αντιπροσωπεία δεν μπορούσε 

να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις βάζοντας ως κόκκινη γραμμή μια 

τέτοια αξίωση, ιδίως τη στιγμή που οι εξελίξεις στο καυτό μέτωπο των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων πίεζαν και το φάσμα της αποτυχίας στους 

δύο βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής ήταν κάτι παραπάνω 

από ορατό. Η ένταση της κυπριακής κρίσης μεταφέρθηκε και στον 

ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης: το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 1964 

η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε εκτοπίσεις και απελάσεις εκ-

προσώπων του ρωμέικου στοιχείου της Πόλης.115 

Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική αντιπροσωπεία στη Σόφια έλαβε 

 
113 Τούντα-Φεργάδη, ό.π., 206. 
114 Ριζάς, Τα Βαλκάνια, 123.  
115 Συγκεκριμένα, η Τουρκική Δημοκρατία λόγω του Κυπριακού θα προχωρήσει σε 

καταγγελία της ελληνοτουρκικής συμφωνίας του 1930 περί Εγκατάστασης και σε α-

πέλαση 12.592 ελληνορθοδόξων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Βλ. Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 2000), Τόμος ΙΣΤ΄, 513.  
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το πράσινο φως από την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου να προχωρήσει 

στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Η τελική φάση των δια-

πραγματεύσεων ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Συγκεκριμένα, στις 

28 Ιουνίου 1964116 οι εξελίξεις θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη λύση–

πακέτο που επιζητούσε η ελληνική πλευρά. Ο Έλληνας διαπραγματευ-

τής, ο πρέσβης Παύλος Οικονόμου-Γκούρας, και ο Βούλγαρος αναπλη-

ρωτής υπουργός Εξωτερικών, Ιβάν Ποπόφ, συνέγραψαν συνολικά δώ-

δεκα συμφωνίες, οι οποίες αφορούσαν τα ζητήματα των οικονομικών 

και εμπορικών σχέσεων, τον τουρισμό, τις μεταφορές και επικοινωνίες, 

τις μορφωτικές επαφές. Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα των συμφωνιών 

αναφέρονται στα εξής ζητήματα:  

 

«[…] 1. Συμφωνία περί διακανονισμού των εκκρεμών οικονομι-

κών ζητημάτων και ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας και 

τα συνημμένα υπ’ αριθμόν 1 και 2 πρωτόκολλα. 2. Συμφωνία περί 

συνεργασίας για την χρησιμοποίηση των υδάτων των ποταμών 

που διασχίζουν τις δύο χώρες. 3. Μακροπρόθεσμη εμπορική συμ-

φωνία και συμφωνία πληρωμών. 4. Συμφωνία ναυσιπλοΐας. 5. 

Συμφωνία περί βελτιώσεως των σιδηροδρομικών μεταφορών. 6. 

Συμφωνία περί τριατατικών επικοινωνιών. 7. Συμφωνία περί οδι-

κών μεταφορών, εμπορευμάτων και επιβατών. 8. Συμφωνία περί 

αποκαταστάσεως απ’ ευθείας αεροπορικής γραμμής Αθηνών–

Σόφιας. 9. Συμφωνία περί τακτικών εμπορικών αεροπορικών 

γραμμών. 10. Συμφωνία περί αμοιβαίων τελωνειακών διευκολύν-

σεων. 11. Συμφωνία περί συνεργασίας στον τομέα του τουρι-

σμού. 12. Πρόγραμμα επιστημονική και μορφωτικής συνεργα-

σίας […]».117  

 

Η τελική υπογραφή των συμφωνιών έγινε σε ανώτατο επίπεδο στην 

Αθήνα (9 Ιουλίου) από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, 

Σταύρο Κωστόπουλο και Ιβάν Μπάσεφ.118 Επιλύθηκαν τα ζητήματα 

που αφορούσαν τη χρήση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τη Λαϊ-
 

116 «Η ελληνοβουλγαρική, αναμφισβήτητος επιτυχία της κυβέρνησης», Ελευθερία, 

30-6-1964.  
117 «Τα κείμενα των υπογραφεισών χθες συμφωνιών Ελλάδος–Βουλγαρίας», Ελευθε-

ρία, 10-7-1964, 7.  
118 «Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία υπεγράφη», Ελευθερία, 10-7-1964.  
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κή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, καθώς και την αποκατάσταση των αε-

ροδρομικών και σιδηροδρομικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Η 

πιο κρίσιμη συμφωνία αφορούσε την τελική επίλυση του ζητήματος των 

πολεμικών επανορθώσεων. Στα επτά εκατομμύρια (αρχική βουλγαρική 

πρόταση) προστέθηκαν και άλλα δεκαπέντε εκατομμύρια δολάρια, τα 

οποία θα λάμβαναν τη μορφή ετήσιων ποσοτήτων νερού για αρδευτικούς 

λόγους.119 Ως άμεση συνέπεια της θετικής αυτής κατάληξης, οι σχέσεις 

μεταξύ των δύο γειτόνων αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο πρεσβευτών,120 

ενώ θα ακολουθήσει πρόταση του Βούλγαρου ηγέτη, Τοντόρ Ζίφκοφ, 

προς τον Γ. Παπανδρέου να επισκεφθεί επίσημα τη Σόφια.121  

Το επόμενο μεγάλο βήμα θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο της ίδιας 

χρονιάς κατά τη διάρκεια επίσημου ταξιδιού του υπουργού Εξωτερι-

κών, Κωστόπουλου, στη Βουλγαρία. Εκεί, οι δύο πλευρές θα προχωρή-

σουν στην έκδοση ενός κοινού ανακοινωθέντος, στο οποίο θα εκφρά-

σουν τη δέσμευσή τους για αποχή από οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση 

της μίας προς την άλλη πλευρά.122 Προ της επίσκεψης Κωστόπουλου 

στη Σόφια, η ελληνική πλευρά είχε καθησυχάσει την αμερικανική ότι δεν 

επρόκειτο να τεθεί θέμα υπογραφής συμφώνου μη επίθεσης ή ελληνικής 

συναίνεσης σε σχέδιο «απύραυλης Βαλκανικής».123 Η ρητή αυτή δια-

βεβαίωση της Αθήνας δήλωνε παράλληλα και τα όρια που η ελληνική 

κυβέρνηση επιθυμούσε να βάλει εκείνη την εποχή στην ελληνοβουλγα-

ρική προσέγγιση. Παρόλα αυτά, η δέσμευση της Σόφιας ότι δεν θα 

εγείρει θέμα εδαφικής διεκδίκησης έναντι της ελληνικής επικράτειας124 

αποτελούσε το στοιχείο που επέτρεπε και στις δύο πλευρές να εγκαι-

νιάσουν μια περίοδο διμερούς συνεργασίας στους τομείς των εμπορικών 

συναλλαγών, των μορφωτικών επαφών και αλλού. 

Το συνολικό κείμενο των συμφωνιών αποτελούσε τη μεγαλύτερη 

ίσως επιτυχία στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης Κέντρου.125 Το πε-

 
119 Γιάννης Βαληνάκης, Εισαγωγή στην ελληνική εξωτερική πολιτική (Αθήνα: Σιδέρης, 

2005), 107. 
120 Κατσάρας, «Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία».  
121 «Επιστολή του Ζίφκωφ προς τον κ. Παπανδρέου», Ελευθερία, 11-7-1964.  
122 «Ελληνοβουλγαρικόν ανακοινωθέν τονίζει: ουδεμία εις το διηνεκές εδαφική διεκ-

δίκησις», Ελευθερία, 30-9-1964.  
123 Ριζάς, Τα Βαλκάνια, 130-131.  
124 «Εγκάρδιος η συνολιμία Ζίφκωφ–Κωστόπουλου», Μακεδονία, 26-9-1964.  
125 Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy,” 138-159.  
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ριεχόμενο των συμφωνιών δεν είχε έντονο το πολιτικό πρόσημο, εφόσον 

τα ζητήματα που επιθυμούσε να επιλύσει ήταν κυρίως οικονομικής υφής. 

Άλλωστε, την ελληνοβουλγαρική συμφωνία του 1964 δεν ακολούθησε 

μια ριζική αναθεώρηση των σχέσεων με τον ανατολικό συνασπισμό.126 

Κι όμως, η σημασία της έγκειται στην ένταξη της Βαλκανικής Χερσο-

νήσου μέσα στο διεθνές περιβάλλον της σταδιακής αποκλιμάκωσης και 

ύφεσης (μετά το 1962), καθώς και στην ιστορική σημασία στο στενό 

διμερές πλαίσιο Ελλάδας–Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες για πρώτη φορά 

στη σύγχρονη ιστορία τους προχώρησαν στον καθορισμό ενός πλέγ-

ματος σχέσεων το οποίο να βασίζεται στη διμερή εμπιστοσύνη επι-

λύοντας τα βασικότερα προβλήματα που δηλητηρίαζαν τη διμερή επαφή 

από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και μετά.  

 

Συμπεράσματα 

Οι ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις της περιόδου 1953-1964 εί-

ναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα επίλυσης διαφορών μεταξύ δύο 

μελών αντίπαλων συνασπισμών. Για αυτό τον λόγο παρουσιάζουν κι-

νητικότητα ανάλογη με το επίπεδο συνύπαρξης των «δύο κόσμων». 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το «ανατολικό άνοιγμα» του 1953-1954 εί-

ναι μια συγκρατημένη προσπάθεια της Ελλάδας να αναπτύξει πολυ-

μερή διπλωματία, δίχως να αμφισβητηθεί η στρατηγική κατεύθυνση 

της χώρας προς τη Δύση. Λόγω αυτού του υπόβαθρου, οι στόχοι και 

των δύο πλευρών από τις διαπραγματεύσεις του 1953-54 δεν μπορού-

σαν να είναι μαξιμαλιστικοί. Αυτό φάνηκε στην εμπορική συμφωνία 

του Δεκεμβρίου 1953 όσο και στη συνέχεια με τη δυσαρμονία απόψεων 

πάνω στο ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων. Ακόμη κι έτσι, ό-

μως, το αποτέλεσμα του 1954 οδήγησε στην αποκατάσταση της διμε-

ρούς επαφής έστω και σε επίπεδο επιτετραμμένων. Η δημιουργία ενός 

διαύλου επικοινωνίας ήταν αποτέλεσμα μιας ρεαλιστικής πολιτικής, η 

οποία αναγνώριζε την ανάγκη έστω μιας υποτυπώδους επικοινωνίας, η 

οποία να απενεργοποιεί πιθανές εστίες ανάφλεξης.  

Η τελική επίλυση της ελληνοβουλγαρικής διαμάχης το καλοκαίρι 

του 1964 εκτιμάται ότι δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί δίχως τη 

σύμφωνη γνώμη των ηγέτιδων δυνάμεων των δύο συνασπισμών (ΗΠΑ 

 
126 Ριζάς, Η Ελλάδα, 180.  
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και ΕΣΣΔ). Είναι, όμως, αλήθεια, επίσης, ότι η λύση που δόθηκε στο 

ελληνοβουλγαρικό πρόβλημα δεν προήλθε από παρθενογένεση, αλλά 

μέσα από σταθερά βήματα, τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί από την 

εποχή της τελευταίας περιόδου της ΕΡΕ. Η πρόκριση μιας λύσης–πακέ-

του ήταν μια επιλογή του Ευάγγελου Αβέρωφ (υπουργός Εξωτερικών), 

την οποία είχε αποδεχτεί ευμενώς και η άλλη πλευρά. Η υλοποίησή της 

τελικά έγινε από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου 

Παπανδρέου σε μια εποχή που οι συνθήκες για ένα τέτοιο εγχείρημα 

είχαν ωριμάσει αρκετά, εφόσον το διεθνές κλίμα της αρχής της détente 

ευνοούσε τις διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών κρατών των δύο 

συνασπισμών. Η ισχυρή επιδοκιμασία της συμφωνίας του 1964 από την 

αντιπολίτευση καταδεικνύει περίτρανα ότι οι συνθήκες είχαν ωριμάσει 

αρκετά για ένα τέτοιο διπλωματικό εγχείρημα.127 
 

 
127 Τούντα-Φεργάδη, ό.π., 206-208. 


