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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από την μεταξική δικτατορία (1936-1940) και 

οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Ελλάδας και των Δυτικών Δυνάμεων, κυρίως της 

Βρετανίας, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακράς και επισταμένης έρευνας από την ιστορική 

επιστήμη. 

 Αντίθετα, δεν έχει τύχει της ίδιας προσοχής η μελέτη των σχέσεων του μεταξικού 

καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου με τη Βουλγαρία, ειδικά μετά την ανάληψη της 

πρωθυπουργίας από τον Γκεόργκυ Κιοσεϊβάνωφ (Ѓорче Киoсеиванов) μέχρι την έκρηξη του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έλλειψη στοιχείων για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και 

τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας κατέστησε αναγκαία την πρωτογενή έρευνα και 

συλλογή του απαραίτητου αρχειακού υλικού, η οποία βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση 

του κλίματος, που επικρατούσε την περίοδο του μεσοπολέμου, μεταξύ των δύο χωρών. 

 Κατά τη διάρκεια της έρευνας ορίστηκαν τόσο τα θεματικά, όσο και τα χρονολογικά 

όρια της παρούσας μελέτης. Ως αφετηρία της μελέτης ορίστηκε το 1936, χρονιά κατά την 

οποία ο Ιωάννης Μεταξάς, εκμεταλλευόμενος την τεταμένη πολιτική κατάσταση που 

επικρατούσε στη χώρα, επέβαλε την δικτατορία της 4
ης

 Αυγούστου, ασκώντας την εξωτερική 

του πολιτική σε σχέση με τα Βαλκάνια σύμφωνα με τις  επιταγές των υπογεγραμμένων 

συνθηκών ειρήνης αλλά και με βάση το υπογεγραμμένο ήδη από το 1934, Βαλκανικό 

Σύμφωνο Συνεργασίας των βαλκανικών λαών, πλην της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την σύσφιξη των 

σχέσεων των δύο λαών με πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν κυρίως από ιδιωτικούς φορείς 

των δύο χωρών, όπως εμπορικούς συλλόγους, πανεπιστημιακά ιδρύματα και πολιτιστικές 

λέσχες, με πρωτεύοντα στόχο την επίτευξη της οικονομικής-πολιτιστικής συνεργασίας των 

δύο κρατών και δευτερευόντως την πολιτική επίλυση των χρόνιων διαφορών. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το πολιτικό κλίμα που επικρατούσε στις σχέσεις 

Ελλάδας –Βουλγαρίας κατά την περίοδο πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον  

Μεταξά και τον Κιοσεϊβάνωφ αντίστοιχα. Γίνεται εκτενής αναφορά στην πολιτική 

κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε στα Βαλκάνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης του 

Νεϊγύ, το 1919, τονίζοντας την μόνιμη επιδίωξη των Βουλγάρων για αναθεώρηση των 

Συνθηκών Ειρήνης και την ικανοποίηση των εθνικών τους διεκδικήσεων. Επιπλέον, γίνεται 
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αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου, όπως η  Μικρασιατική Καταστροφή, η επιδείνωση των ελληνοβουλγαρικών 

σχέσεων με τα μεθοριακά επεισόδια στα ελληνοβουλγαρικά συνοριακά φυλάκια και το 

ζήτημα των Σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας. Τέλος, οι Βαλκανικές Διασκέψεις και 

το Βαλκανικό Σύμφωνο μεταξύ των τεσσάρων βαλκανικών χωρών, πλην της Βουλγαρίας και 

της Αλβανίας, το 1934, κατέχουν σημαντική θέση στις εξελίξεις της περιόδου πριν από το 

1936. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις την περίοδο μετά 

την εγκαθίδρυση του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου από τον Ιωάννη Μεταξά στην Ελλάδα 

και την ανάληψη της εξουσίας στη Βουλγαρία από τον Κιοσεϊβάνωφ. Και οι δύο 

πρωθυπουργοί φαίνεται να ενθάρρυναν πρωτοβουλίες προσέγγισης των δύο λαών από 

φοιτητικούς εμπορικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους τόσο στον οικονομικό όσο και στον 

πολιτιστικό τομέα, παραμένοντας όμως σταθεροί στις πολιτικές απόψεις τους ως προς το 

εδαφικό ζήτημα και τον διακανονισμό των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των δύο 

χωρών. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε σχέση 

με τις άλλες ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες και ιδιαίτερα με τη Βουλγαρία. Το Σύμφωνο 

της Θεσσαλονίκης του 1938, αποτελεί τρανή απόδειξη των προσπαθειών προσέγγισης της 

Βουλγαρίας ενόψει του κινδύνου που προοιώνιζε η επεκτατική πολιτική του Άξονα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στις συνεχιζόμενες εθνικιστικές εκδηλώσεις σε βάρος 

των Ελλήνων υπηκόων που διέμεναν στη Βουλγαρία, τονίζοντας την αντίθεση του κόσμου 

στην υπογραφείσα Συνθήκη του Νεϊγύ το 1919 και το πρόσφορο έδαφος που έβρισκε η 

άποψη για τον αναθεωρητισμό των συνθηκών.  

 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας σε 

συνάρτηση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την κήρυξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολιτική που ασκήθηκε από τον Μεταξά προς την Ιταλία, τη 

Βρετανία, τη Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία, με δεδομένη μάλιστα τη 

βουλγαρο-γιουγκοσλαβική προσέγγιση, αποσκοπούσε στην βελτίωση των σχέσεων με αυτά 

τα κράτη και στην προσπάθεια εμπέδωσης της ουδετερότητας της χώρας στη νέα 

πολιτικοστρατιωτική κατάσταση που διαμορφωνόταν στην Ευρώπη. Αντίθετα η Βουλγαρία 

σκλήραινε τη στάση της έναντι των όμορων κρατών, διεκδικώντας την επιστροφή των 

εδαφών της νοτίου Δοβρουτσάς, της Δυτικής Θράκης και την έξοδο στο Αιγαίο, 



 
 

8 
 

αξιοποιώντας τις βουλγαρο-γερμανικές σχέσεις στον οικονομικό τομέα και τον εξοπλισμό 

του βουλγαρικού στρατού με γερμανικό πολεμικό υλικό. 

 Το ανέκδοτο υλικό για την εκπόνηση της εργασίας αντλήθηκε ως επί το πλείστον 

μέσω της έρευνας των επίσημων διπλωματικών εγγράφων των ελληνικών διπλωματικών 

αποστολών των ευρωπαϊκών και βαλκανικών κρατών από την Υπηρεσία Διπλωματικού και 

Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε με την 

συλλογή στοιχείων από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, τη βιβλιοθήκη του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και από τις ελληνικές εφημερίδες της εποχής μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής 

των Ελλήνων. 

            Οφείλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή του Μεταπτυχιακού προγράμματος κύριο 

Κων/νο Νιχωρίτη, ο οποίος αποτέλεσε  την αφορμή για να μπω σ’ αυτήν την δύσκολη για 

μένα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αλλά τόσο εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα 

εκπαιδευτική περιπέτεια. Για την αξιοποίηση του πρωτογενούς υλικού καθοριστική ήταν η 

παρέμβαση και η αμέριστη βοήθεια που μου παρείχε με τις επισημάνσεις και διορθώσεις του 

ο επιβλέπων καθηγητής μου Στράτος Δορδανάς. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που δέχτηκε να 

επιβλέψει την εκπόνηση της εργασίας μου και που μου παρείχε τις πολύτιμες συμβουλές του 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της μελέτης, από την ανάθεση αυτής μέχρι και την τελική διαμόρφωση 

του κειμένου. Επίσης, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω θερμά και τα άλλα δύο μέλη 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Βλάση Βλασίδη και Δημήτριο Ακριβούλη για τις εύστοχες 

βελτιωτικές παρατηρήσεις τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον καθηγητή Ιστορίας του Νέου 

Ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη για την ηθική 

υποστήριξη που μου παρείχε καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου. Είμαι 

ευγνώμων και οφείλω τις ευχαριστίες μου στον πρόεδρο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών 

κ. Ν. Μέρτζιο για την άμεση, γενναιόδωρη στήριξη της προσπάθειάς μου όπως και  κάθε 

πρωτοβουλίας που αναλαμβάνω. Ακολούθως, οφείλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία 

Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών για την άδεια που μου 

χορήγησε, προκειμένου να μελετήσω τα έγγραφα των ελληνικών διπλωματικών αποστολών 

στις άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά και το σύνολο του προσωπικού της υπηρεσίας για την 

ευγενική αρωγή τους και την καλή μας συνεργασία. Επίσης, οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων  

Βαλκανικών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ συνεισέφεραν 

σημαντικά κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 

 Τη βαθειά μου ευγνωμοσύνη και τις ολόθερμες ευχαριστίες μου οφείλω στον σύζυγό 

μου Γεώργιο Καπετάνου, στα τέσσερα παιδιά μου και στην μητέρα μου για την 

συμπαράσταση, την αγάπη, την ανοχή και την κατανόηση σε όλο το δύσκολο χρονικό 

διάστημα της έρευνας και συγγραφής της διπλωματικής μου, αναλαμβάνοντας αυτοί 

παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών βαρών. Ιδιαίτερα, οφείλω να 

ευχαριστήσω την πολυαγαπημένη μου κόρη Πωλίνα η οποία μου παρείχε πολλές υπηρεσίες – 

από τις προσεκτικές  και εποικοδομητικές αναγνώσεις μέχρι την τεχνική βοήθεια, καθ΄ όλο το 

διάστημα εκπόνησης της εργασίας μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο μεσοπόλεμος: το ευρωπαϊκό και βαλκανικό πλαίσιο 

 

 Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν άφησε αλώβητα τα κράτη της βαλκανικής 

χερσονήσου. Σχεδόν όλες οι χώρες της περιοχής συμμετείχαν στον πόλεμο, είτε στο πλευρό 

της Αντάντ είτε στο πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Μετά τη λήξη του, το 1918, ο 

χάρτης της Ευρώπης άλλαξε ριζικά, καθώς οι παλαιές κραταιές αυτοκρατορίες κατέρρευσαν 

και έδωσαν τη θέση τους σε νεοπαγείς δημοκρατίες. Με την εδαφική αναδιανομή που 

συντελέστηκε, σύμφωνα με όσα όριζαν οι διεθνείς συνθήκες ειρήνης, δημιουργήθηκαν τα 

κράτη των Βαλκανίων με στόχο να μετεξελιχθούν  σε σύγχρονα κράτη. Βασική προϋπόθεση 

βέβαια ήταν η επίτευξη αλλαγής σε επίπεδο διακυβέρνησης, με την εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών καθεστώτων. 

 Η οικονομική κρίση που έπληξε όλα τα δυτικά κράτη, λόγω της οικονομικής ύφεσης 

του 1929 και των συνεπειών της, αποτέλεσε πλήγμα για τη διεθνή οικονομία και θεωρήθηκε 

γενικά υπεύθυνη για την κατάρρευση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος σε πολλές χώρες. 

Επικράτησαν στρατιωτικές «επαναστάσεις» και κινήματα, πολιτική αστάθεια, οικονομική και 

κοινωνική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, πολιτικός ρεβανσισμός, εμπάθεια, κοινοβουλευτική 

ανεπάρκεια και δημοκρατικό έλλειμμα. Τα γεγονότα, που ακολούθησαν, δημιούργησαν 

κραδασμούς υψίστης σημασίας για τη τύχη και την εξελικτική πορεία του 

κοινοβουλευτισμού.
1
 

 Η δεκαετία 1930-1940 υπήρξε το κύκνειο άσμα μιας εποχής. Ο μεσοπόλεμος ήταν ένα 

χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο επεισόδια της ίδιας σύγκρουσης και η Ελλάδα, έχοντας 

διεκδικήσει δυναμικά την αναγνώριση της ταυτότητάς της στον κόσμο, βρισκόταν σε έναν 

κόσμο, που έχανε την ταυτότητά του. 

 Το κύριο γνώρισμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου, ήταν η ένταξη της χώρας στο κύκλωμα των διεθνών ανταγωνισμών. Η εμμονή 

στον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, όπως εκφραζόταν με την προσήλωση στο καθεστώς 

                                                           
1
  Γεώργιος Μοσχόπουλος, Από την Παλινόρθωση στη Βασιλο-Μεταξική Δικτατορία 1935-1940.Φως στα 

Παρασκήνια, Εκδόσεις Χριστάκη, Αθήνα 1999,  σ.σ. 28. 
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των Συνθηκών και στο πνεύμα της Γενεύης, η διατήρηση της παραδοσιακής φιλίας με τις 

ισχυρές Μεσογειακές Δυνάμεις και η διεύρυνση της συνεργασίας με τους γείτονες, 

ειδικότερα με την Τουρκία, εξακολούθησαν να αποτελούν τις καθοριστικές παραγράφους της 

ελληνικής διπλωματίας ως τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αναπόφευκτη 

εμπλοκή της χώρας στη διεθνή κρίση, ωστόσο, σε συνδυασμό με κάποιες ανεπάρκειες ή 

αδυναμίες στους διπλωματικούς χειρισμούς, συντέλεσαν στη βαθμιαία ένταξη της χώρας στις 

ανταγωνιστικές διαμάχες που συντάραξαν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Επιπλέον, η συμμετοχή στο 

τετραμερές Βαλκανικό Σύμφωνο, η άμβλυνση της αλληλεγγύης με την Ιταλία και η ολοένα 

και αμεσότερη πρόσδεση στο αγγλικό άρμα, κατέληξαν να υποβάλλουν σε δοκιμασία τη 

δεδηλωμένη επιθυμία της Αθήνας να σεβαστεί, τυπικά και ουσιαστικά, τους κανόνες της 

ουδετερότητας απέναντι στους αντίπαλους σχηματισμούς.
2 

 Τα βαλκανικά κράτη αναζητούσαν τρόπους προστασίας της εδαφικής τους 

ακεραιότητας εντασσόμενα σε ευρύτερους διακρατικούς σχηματισμούς ικανούς να 

εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους. Έτσι, ξεκίνησαν συζητήσεις στο πλαίσιο των 

Βαλκανικών Διασκέψεων την περίοδο 1930-1933 και ζυμώσεις για την υπογραφή ενός 

Βαλκανικού Συμφώνου, με τη Βουλγαρία, όμως, να διατηρεί μονίμως αρνητική στάση, 

προβάλλοντας συνεχώς το ζήτημα των μειονοτήτων.
3 

 Στη Βουλγαρία, η υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ το 1919 από τον Aλεξάνταρ 

Σταμπολίνσκι (Александър Стамболийски), η οποία επικύρωσε την απώλεια των 

διεκδικούμενων μακεδονικών εδαφών, είχε καταστήσει τους Βουλγάρους τους μεγάλους 

χαμένους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καταποντίζοντας το όνειρο του Αγίου Στεφάνου.
4
 Ο 

ίδιος ο Σταμπολίνσκι, ενδιαφερόταν σχεδόν αποκλειστικά για τη βελτίωση των όρων ζωής 

του αγροτικού πληθυσμού της χώρας του χωρίς να προβάλει οποιαδήποτε διεκδίκηση για τα 

απολεσθέντα εδάφη της Βουλγαρίας.
5
  

                                                           
2
  Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1900-1945, τόμ. α΄, Εκδόσεις Εστίας, Αθήνα 

2004, σ.σ. 233-234. 

3
    Ελεύθερο Βήμα, 9 Ιανουαρίου 1931. 

4
  Rene Ristelhueber, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, μετάφρ. Αναστασία Μεθενίτη- Αθανάσιος Στεφανής, 

Παπαδήμας, Αθήνα 1995,  σ. 331. Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ, η Βουλγαρία παραχώρησε στην Ελλάδα τη Δυτική 

Θράκη από τον ποταμό Νέστο ως τον Έβρο ποταμό, με χερσαίο σύνορο μεταξύ των δύο κρατών την οροσειρά 

της Ροδόπης και ενώ κατέβαλε και βαρύτατο πρόστιμο, παραχωρώντας προϊόντα ως πολεμική αποζημίωση στις 

νικήτριες δυνάμεις. 

5
  Θάνος Βερέμης Βαλκάνια από τον 19

ο
 ως τον 21

ο
  αιώνα Δόμηση και αποδόμηση κρατών, έκδοση 3

η
, Εκδόσεις 

Πατάκη, Αθήνα 2005, σ.σ.61-62. 
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 Χωρίς να τρέφουν σοβαρές ελπίδες για την τελική προσχώρηση και της Βουλγαρίας, 

οι ηγέτες της Ρουμανίας και της Γιουγκοσλαβίας αποδύονταν πρώτοι στην προσπάθεια για 

την προπαρασκευή μιας πολυμελούς διαβαλκανικής συμφωνίας. Η θετική ανταπόκριση της 

Αθήνας, όπως και της Άγκυρας, στη σχετική πρωτοβουλία του Ρουμάνου Υπουργού  

Εξωτερικών Νικολάι Τιτουλέσκου (Nikolae Titulesku), υπαγορευόταν κυρίως από την 

ανησυχία απέναντι στο ενδεχόμενο μιας διμερούς σερβοβουλγαρικής προσέγγισης. Τελικά, 

στις 9 Φεβρουαρίου 1934, στην Αθήνα υπογράφηκε το Σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννόησης 

από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρουμανίας, Titulescu, της Ελλάδας, Μάξιμο, της 

Γιουγκοσλαβίας, Bogoljub Jeftić και της Τουρκίας, Rustu Bey. Στο προοίμιο αναφέρονταν τα 

κίνητρα για την υπογραφή, όπως η κατοχύρωση της ειρήνης στα Βαλκάνια, η διασφάλιση του 

σεβασμού των ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων και η διατήρηση του βαλκανικού 

εδαφικού καθεστώτος, με κύριους άξονες τη διατήρηση του εδαφικού καθεστώτος και τον 

σεβασμό στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας. Πρωτίστως όμως, το Σύμφωνο εξέφραζε την 

επιθυμία των συμβαλλομένων Δυνάμεων για ενδυνάμωση και ενίσχυση της ασφάλειάς τους, 

ενόψει των δυσοίωνων μηνυμάτων που έρχονταν από την Ευρώπη μετά την άνοδο του 

Χίτλερ στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας τον Ιανουάριο του 1933 και της πολιτικής του 

Μουσολίνι, ο οποίος προσπαθούσε να ποδηγετήσει τον λαό του με το όραμα της αναβίωσης 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη. Τασσόταν υπέρ της 

ειρήνης και της διατήρησης του υφιστάμενου διεθνοδικαιικού και εδαφικού status quo, 

προσυπογράφοντας για τον σκοπό αυτό το Βαλκανικό Σύμφωνο.
6
 

 Στο μεταξύ, η ισχύς της τετραμερούς Βαλκανικής Συνεννόησης έφθινε σταδιακά. 

Αυτό έγινε φανερό ιδιαίτερα με την άνοδο του Ιωάννη Μεταξά στο ελληνικό πολιτικό 

προσκήνιο. Στις 6 Μαΐου 1936 και ενόψει της συνεδρίασης της Βαλκανικής Συνεννόησης στο 

Βελιγράδι, ο Έλληνας δικτάτορας, διασαφήνισε τις ελληνικές θέσεις σχετικά με το Σύμφωνο. 

Τόνισε ότι σε ενδεχόμενο κήρυξης ενδοβαλκανικού πολέμου, δηλαδή αν η Βουλγαρία και η 

Αλβανία κήρυτταν πόλεμο μόνες τους, είτε σε συνεργασία με την Ουγγαρία, η Ελλάδα ήταν 

υποχρεωμένη να συμπράξει στο πλευρό των συμμάχων της. Σε διαφορετική περίπτωση, αν η 

Ιταλία αναμειγνυόταν σε βαλκανικό πόλεμο, θα τηρούσε η χώρα την ουδετερότητα.
7
 Η 

δήλωση του Μεταξά υπομόνευε το πνεύμα της Βαλκανικής Συνεννόησης, καθώς φοβόταν τις 

                                                           
6
   Θάνος Βερέμης- Ιωάννης  Κολιόπουλος, Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια, από το 1821 μέχρι σήμερα, ε΄ έκδ.,  

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2006, σ.σ. 375. 

7
    Σβολόπουλος, Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, σ. σ. 382. Βλ. επίσης Κολιόπουλος, Η δικτατορία του  

Μεταξά και ο πόλεμος του ’40. Οι σχέσεις της Ελλάδος με τη Μεγάλη Βρετανία (1935-1941), Εκδόσεις 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996, σ. σ.74. 
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επιδιώξεις της αναθεωρητικής Βουλγαρίας και την αποδυνάμωνε ο Έλληνας δικτάτορας 

οικειοθελώς, για να εξευμενίσει τον ιταλικό παράγοντα. 

 Από την άλλη πλευρά, στο μεσοπολεμικό κόσμο των αβεβαιοτήτων, η Γερμανία 

πρόβαλε στα μάτια των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως ένας αξιόπιστος εμπορικός 

εταίρος, πρόθυμος να αγοράσει τα προϊόντα τους. Από καθαρά οικονομική άποψη, η αξία της 

Ελλάδας για το γερμανικό Ράιχ ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη της Ρουμανίας, της 

Γιουγκοσλαβίας ή της Τουρκίας. Η Ελλάδα έμοιαζε να είχε λίγα να προσφέρει στην 

κεντροευρωπαϊκή μητρόπολη ως προς τα προϊόντα διατροφής, καθώς και ως προς ορισμένα 

είδη πολυτελείας όπως ο καπνός. Ακόμη λιγότερο ενδιέφερε τη Γερμανία η Ελλάδα από 

στρατηγική και πολιτική άποψη, αφού η επεκτατική πολιτική της νέας χιτλερικής Γερμανίας 

κατευθυνόταν, τη δεδομένη στιγμή, προς τα ανατολικά εδάφη και όχι προς τις θάλασσες του 

νότου ή και τα νοτιοανατολικά. Κατά συνέπεια η στάση της έναντι της Ελλάδας 

προσδιοριζόταν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, κυρίως από τις ανάγκες της οικονομικής 

εξωτερικής της πολιτικής.
8
 

 Έτσι, αργά αλλά σταθερά η οικονομική αναζωογόνηση των χωρών της Ν.Α Ευρώπης  

ήταν προσανατολισμένη προς τη Γερμανία όπως διαπίστωνε ο Έλληνας πρέσβης στο Παρίσι, 

Νικόλαος Πολίτης: «Η Γερμανία κατέβαλλε προϊόντα αλλ΄ όχι πληρωμάς, καθ΄όσον 

επλήρωνε με γερμανικά προϊόντα, με αποτέλεσμα, χάρις εις το σύστημα το οποίον είχε θέσει 

εις εφαρμογήν ο Δόκτωρ Σαχτ, να έχουν προσδεθεί εις την Γερμανίαν η Ουγγαρία, η 

Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάς».
9
 

 Στο πλαίσιο αυτό επρόκειτο να κινηθεί μετέπειτα και ο Μεταξάς. Επεδίωκε αφενός να 

αξιοποιήσει τις ήδη υφιστάμενες συμφωνίες clearing
10

 και τις αντίστοιχες πιστώσεις για την 

εισαγωγή οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία – στο πλαίσιο της σταθερά εφαρμοζόμενης 

στρατηγικής ενδυνάμωσης της εθνικής αμυντικής ικανότητας και αφετέρου να αποτρέψει τη 

μετεξέλιξη του διμερούς οικονομικού δεσμού σε πολιτική υποταγή των Αθηνών.
11 

 

                                                           
8
  Ηλίας Ηλιόπουλος, «Η ελληνική στρατηγική ανάσχεσης έναντι της αναθεωρητικής απειλής και τα όριά της», 

στο Θάνος Βερέμης (επιμ), Ο Μεταξάς και η εποχή του, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2009, σ.σ.163-164.                  

9
 Στο ίδιο, σ.σ.166. Επίσης, Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών[στο εξής Ι.Α.Υ.Ε.] 1938, φάκ.8, 

υποφάκ.4: ελληνική πρεσβεία Παρισίων προς υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 2468/6/38, Παρίσι, 30 Αυγούστου 

1938. 

10
  Τη βάση της θεματικής ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων αποτέλεσε η συμφωνία clearing που 

επιτεύχθηκε τη 16η Αυγούστου 1932 και η συμφωνία που ακολούθησε εντός διετίας (1934) με την υπογραφή 

σχετικού διμερούς συμφώνου. Βλ. Ηλιόπουλος, στο «Ο Μεταξάς και η Εποχή του», σ.σ.166. 
11

   Ηλιόπουλος, «Η ελληνική στρατηγική ανάσχεσης », σ.σ.167. 



 
 

15 
 

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν η συνεχής βελτίωση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας 

– Γερμανίας. 

 Οι μεταπολεμικές συνθήκες του 1919 δε βελτίωσαν τις σχέσεις των κρατών της 

γηραιάς ηπείρου. Αντιθέτως, εμφανίστηκε έντονο αναθεωρητικό ρεύμα μεταξύ των 

ηττημένων και δυσαρεστημένων χωρών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με αίτημα την αλλαγή 

του καθεστώτος των Συνθηκών και με στόχο την ικανοποίηση των εδαφικών τους βλέψεων. 

Η Ελλάδα αντιμετώπιζε απειλή εναντίον της εδαφικής της ακεραιότητας από την πλευρά της 

αναθεωρητικής  Βουλγαρίας, στο περιφερειακό (βαλκανικό) επίπεδο. Οι Έλληνες πολιτικοί 

και στρατιωτικοί ιθύνοντες της εποχής ξεκινούσαν από τη συλλογιστική αφετηρία ότι ο 

βόρειος γείτονάς τους, σε εύθετο χρονικό διάστημα και ανάλογα με την πορεία των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων, θα έσπευδε να εκμεταλλευθεί την συγκυρία προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τους πάγιους στρατηγικούς – πολιτικούς σκοπούς του, την επίτευξη των 

οποίων είχε αποτύχει  να πραγματοποιήσει τόσο κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους όσο και 

κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: αυτοί συνοψίζονταν στη διακαώς επιζητούμενη «έξοδο» 

προς το Αιγαίο, σε βάρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας στην περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας.
12

 

 Στο μεταξύ πολιτικοί κύκλοι της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας 

παρατηρούσαν με καχυποψία τη βουλγαρογιουγκοσλαβική προσέγγιση. Εύλογα 

αναρωτήθηκαν αν ίσχυε το Βαλκανικό Σύμφωνο ή αν η Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία 

χάραζαν μια αυτόνομη πορεία. Το υπογεγραμμένο βουλγαρο-γιουγκοσλαβικό σύμφωνο του 

1937, αναπτέρωσε τις ελπίδες της Βουλγαρίας για προσεχή κάθοδό της στο Αιγαίο ενώ, από 

τον Σεπτέμβριο του 1937, άρχισε να διεκδικεί από τη Γερμανία και από άλλες χώρες δάνεια 

για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Στις 25 Μαρτίου 1937 ο γιουγκοσλάβος 

πρωθυπουργός υπέγραψε ένα ακόμη σημαντικό Σύμφωνο με το Μουσολίνι, το 

Ιταλογιουγκοσλαβικό Σύμφωνο Φιλίας και Διαιτησίας. 

 Με αυτά τα δεδομένα, ο Μεταξάς αναζήτησε τους δυνητικούς συμμάχους της 

Ελλάδας έναντι της αναθεωρητικής απειλής στο πρόσωπο της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία, 

ως παγκόσμια μεσογειακή δύναμη, διαδραμάτιζε παραδοσιακά πρωτεύοντα γεωστρατηγικό 

ρόλο στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Μεταξάς δεν προέβαλε προσκόμματα 

στην υιοθέτηση αυτής της πολιτικής, καθώς είχε πειστεί από νωρίς για την ανάγκη ένταξης 

της χώρας στο βρετανικό στρατόπεδο. Παρότι υπέρμαχος αυταρχικών προτύπων και 

                                                           
12

    Στο ίδιο, σ.σ. 143. 
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δεδηλωμένος εχθρός της αστικής δημοκρατίας, υπήρξε πραγματιστής, στο μέτρο που 

αντιλήφθηκε εξαρχής πόσο επιζήμια θα ήταν τόσο για τα προσωπικά του, αλλά κυρίως και 

για τα εθνικά συμφέροντα ενδεχόμενη απομάκρυνση από τον φιλοβρετανικό 

προσανατολισμό, ιδιαίτερα εν όψει της εντεινόμενης διεθνούς κρίσης.
13

 

 Όσον αφορά στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, ο μεν Βούλγαρος 

πρωθυπουργός, Γκεόργκι Κιοσεϊβάνωφ, δήλωνε από τις αρχές του 1936 πως επιθυμούσε 

σχέσεις φιλίας με την Ελλάδα, ο δε Μεταξάς ανέπτυξε έντονη κινητικότητα για τη βελτίωση 

των πολιτικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων με τη γειτονική Βουλγαρία. Μάλιστα ο 

Μεταξάς, από το Παρίσι, είχε δηλώσει στους ξένους ανταποκριτές, ότι θα έπραττε κάθε τι 

που ήταν δυνατό, ώστε να επέλθει η πλήρης συνεννόηση με τη Βουλγαρία για όλα τα ανοιχτά 

πολιτικά ζητήματα. 

 Πράγματι, ο παραγωγικός και εμπορικός κόσμος της Βουλγαρίας βίωνε έντονα τις 

οικονομικές συνέπειες της έλλειψης εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό 

βασική προϋπόθεση της επιτυχούς προσέγγισης των λαών θα έπρεπε να ήταν η μεθοδικότητα 

στον χειρισμό των μείζονος σημασίας ζητημάτων, για να επουλωθούν οι πληγές και να 

υπερνικηθούν οι εθνικιστικές αντιδράσεις.
14

  Η νεολαία θα έπρεπε να εμποτιστεί από 

βαλκανικά συναισθήματα και μάλιστα να πειστεί για την ωφέλεια, η οποία αναμενόταν πως 

θα προέκυπτε από τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
 15

 

 Στο μεταξύ, από τον Μάϊο του 1938, η ελληνική κυβέρνηση ζητούσε τη διασφάλιση 

των ελληνικών συνόρων με τη σύναψη ελληνο-βρετανικής συμμαχίας. Μια πρόταση που, 

όπως φαίνεται, υποβλήθηκε εξαιτίας της πρόσφατης απόφασης της Βρετανίας να προωθήσει 

τον επανεξοπλισμό της Βουλγαρίας, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη δυσφορία της 

Ελλάδας.
16

 Η πρόταση αυτή, τελικά δεν υλοποιήθηκε, αλλά η Βρετανία δεσμεύτηκε  για την 

προσφορά μόνο οικονομικής βοήθειας προς την  Ελλάδα. 

                                                           
13

  Νίκος Παπαναστασίου, «Η στρατηγική «Συνεργασία» Ελλάδας-Γερμανίας (1936-1941)», στο Θάνος 

Βερέμης (επιμ), Ο Μεταξάς και η Εποχή του, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2009, σ.σ. 225. 
14

   ΙΑΥΕ, 1937, φακ. 73, υποφ. 3(Δελτία Βουλγαρικού τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Αριθ. 1365/ΚΙ/ΔΤ, 
περιοδικό Начиа  и  Политика (Νάτσια ι Πολίτικα), άρθρο του Πέταρ Ε. Ραζπόπωφ «Η οδός της 

Ελληνοβουλγαρικής φιλίας», Σόφια Αύγουστος 1937. 
15

   Στο ίδιο, ό.π., ΙΑΥΕ, 1937. 
16

  Επίσης παρόμοιες προσπάθειες κατέβαλε και ο βασιλιάς Γεώργιος την ίδια εποχή που βρισκόταν στο 

Λονδίνο και ο ίδιος ο Μεταξάς. Βλ. Γ. Μοσχόπουλος Από την Παλινόρθωση στη Βασιλο-Μεταξική Δικτατορία, 

1935-1940. Φως στα παρασκήνια, σ.σ.144. Επίσης, βλ. Ιωάννης Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, 

Πόλεμος, 1935-1941, ο Βρετανικός παράγοντας στην Ελλάδα, Εκδόσεις Εστίας, Αθήνα 1985, σ.σ.114-115. 



 
 

17 
 

 Οι μεγάλες ελπίδες που γεννήθηκαν με την υπογραφή του Συμφώνου της 

Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 1938 μεταξύ του Βούλγαρου πρωθυπουργού και του Μεταξά, 

ως προεδρεύοντος του Μονίμου Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννόησης, για την 

προσέλκυση της Βουλγαρίας στην Βαλκανική συνεργασία, ουσιαστικά, έπεσαν στο κενό. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να άρουν τη δεσμευτική ρήτρα για το βουλγαρικό 

επανεξοπλισμό και να προβούν στην άρση των αποστρατικοποιημένων ζωνών στη Δυτική 

και την Ανατολική Θράκη. Οι αναθεωρητικές προκλήσεις της Βουλγαρίας ήταν πια ορατές. 

Με τη στάση της έθεσε τον εαυτό της εκτός της Βαλκανικής Συνεννόησης και επέτεινε την 

απίσχναση της σταθερότητας της Χερσονήσου.
17

 Στο μεταξύ, η έναρξη του πολέμου 

ανάγκασε τη Βρετανία και την Ελλάδα να διερευνήσουν τη δυνατότητα εναλλακτικών 

τρόπων συνεργασίας. Από την άνοιξη του 1939, οι δύο κυβερνήσεις είχαν συζητήσει το 

ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας για τις εξαγωγικές πιστώσεις.
18

 Το φθινόπωρο του ίδιου 

έτους, οι Βρετανοί πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας η 

οποία θα περιόριζε τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία
19

 και θα διευκόλυνε τις ελληνικές 

εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, όπως τροφίμων, γαιάνθρακα και πετρελαίου. Οι βρετανικές 

προτάσεις βρήκαν τους Έλληνες πρόθυμους να συνεργαστούν. 

 Την ίδια χρονική περίοδο, εκδηλώθηκε έντονο σοβιετικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση 

του Βαλκανικού Συμφώνου με την συμμετοχή σ΄ αυτό και της Βουλγαρίας. Ήταν η περίοδος 

που κυριαρχούσε η «γραμμή Λιτβίνωφ»
20

 για τη συλλογική ασφάλεια και τη δημιουργία ενός 

ισχυρού συνασπισμού εναντίον του Άξονα. Ο Μεταξάς, σ΄ όλο το διάστημα, δεν φαίνεται να 

αντιμετώπιζε σοβαρά την ιταλική απειλή, ενώ συνέχιζε να φοβάται τους Βουλγάρους ακόμα 

και μετά την κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς. Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι η 

ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο το Γενικό Επιτελείο Στρατού, συνέχισε να θεωρεί και μετά 

τον Απρίλιο του 1939 τον βουλγαρικό αναθεωρητισμό ως την κυριότερη απειλή κατά της 

χώρας.
21

 

 Τέλος, οι οικονομικές σχέσεις της Βουλγαρίας με τη Γερμανία, ο εξοπλισμός του 

βουλγαρικού στρατού με γερμανικό πολεμικό υλικό και η καταλυτική ισχύς της Γερμανίας, 

                                                           
17

 Σβολόπουλος, Η Ελληνική εξωτερική πολιτική, ό.π., σ. 249-50. 
18

  Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος, σ.σ. 175. Επίσης, Δημήτρης Κιτσίκης, Η Ελλάς της 4ης 

Αυγούστου και οι Μεγάλες Δυνάμεις, Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 1990, σ.σ. 94-95. 
19

    Κιτσίκης, ό.π., σ.σ. 96-97. 
20

  Η Σοβιετική κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εξωτερικών Μαξίμ Λιτβίνωφ διαβεβαίωσε το γερμανικό 

υπουργείο Εξωτερικών πως το Βαλκανικό Σύμφωνο δεν απειλούσε τα ζωτικά συμφέροντα του γερμανικού 

Reich και πως επιδίωκε τη σύναψη ειρηνικών και ωφέλιμων σχέσεων με αυτό. 
21

    Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος, σ.σ.170-171.  
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δεν επέτρεπαν την προσχώρηση της Βουλγαρίας στον συνασπισμό των δυτικών δημοκρατιών 

κατά της Γερμανίας.
22

 Αυτό έγινε φανερό, μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

όταν ο Βούλγαρος Βασιλιάς Βόρις Γ΄, χωρίς να εγκαταλείψει την ουδετερότητα, άρχισε να 

στρέφεται περισσότερο προς τη γερμανική κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα την έβρισκε 

σύμμαχο και υποστηρικτή στις διεκδικήσεις της χώρας του ως προς τη Δοβρουτσά και τη 

Δυτική Θράκη.  

 Όπως είναι γνωστό, στα επόμενα χρόνια, όταν πια οι πιέσεις του Άξονα θα είναι 

εντονότερες στα Βαλκάνια και τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων θα εμπλέξουν όλες 

τις χώρες της περιοχής στον αδυσώπητο ανταγωνισμό, οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις θα 

φθάσουν στο χειρότερο σημείο τους. Η επιλογή αντίθετων πολιτικοστρατιωτικών 

στρατοπέδων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, θα επιδεινώσει τις διμερείς σχέσεις και θα 

τις σύρει στον καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  Σπυρίδων Σφέτας, «Ελλάδα- Βουλγαρία», στο συλλογικό έργο Βαλκάνια 1913-2011: Εκατό Χρόνια Θύελλες 

και Χίμαιρες, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ.σ.193. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις στον μεσοπόλεμο 

 

1.1. Από τη Συνθήκη του Νεϊγύ στο Βαλκανικό Σύμφωνο 

 

 Οι νικήτριες δυνάμεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην προσπάθειά τους να 

αποτρέψουν μελλοντικές εμπόλεμες συγκρούσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την παγκόσμια 

ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και για να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, επέβαλαν 

στα κράτη, μέσω των διατάξεων των Συνθηκών Ειρήνης - που ονομάστηκαν «Συνθήκες 

Μειονοτήτων» - διεθνείς υποχρεώσεις, όπως ήταν η προστασία των διαφόρων φυλετικών, 

γλωσσικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων που κατοικούσαν στο έδαφός τους. Εξέχουσα θέση 

ανάμεσα στις υποχρεώσεις αυτές κατείχε η προστασία των μειονοτήτων, η ύπαρξη των 

οποίων είχε οδηγήσει - κατά κύριο λόγο - στην έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Μάλιστα, στο Παρίσι λειτούργησε και η «Επιτροπή των Νέων Κρατών και της Προστασίας 

των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων», η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με το μειονοτικό.
23

 

 Η υπογραφή της  Συνθήκης του Νεϊγύ - οραματιστής της οποίας ήταν ο Έλληνας 

πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος - έμελλε να βάλει σε δοκιμασία τις ελληνοβουλγαρικές 

σχέσεις καθόλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, αλλά και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ενώ το περιεχόμενο των διατάξεων της Συνθήκης κατοχύρωνε την προστασία και το 

σεβασμό των μειονοτικών πληθυσμών, στην πραγματικότητα αυτό που εφαρμόστηκε ήταν 

μια βίαιη καταπάτηση των δικαιωμάτων της. Η μετανάστευση από εθελούσια μετατράπηκε 

σε αναγκαστική. Οι αναφορές για κακομεταχείριση των Ελλήνων της Βουλγαρίας πλήθαιναν 

ολοένα και περισσότερο, ενώ η ακίνητη περιουσία τους όχι μόνο δεν ρευστοποιήθηκε, όπως 

προέβλεπε η συνθήκη του Νεϊγύ, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις επιτάχθηκε και δημεύτηκε 

βιαίως. Ανάλογη ήταν σε γενικές γραμμές και η περίπτωση των Βουλγάρων που επιδίωξαν να 

μεταναστεύσουν από την ελληνική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη στη Βουλγαρία.
24

 

                                                           
23

  Αρετή Τούντα - Φεργάδη, Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας (1912-1940), Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 

Αθήνα, 1996, σ.σ. 147-148.  
24

  Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών(1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών, 

Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική/ ΚΕΜΟ, Αθήνα 2003, σ.σ. 105-134. 
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 Στις διαταραγμένες, λοιπόν, ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, σ΄ ένα από τα θέματα που 

αναζητείτο λύση ήταν, καταρχάς, το μειονοτικό ζήτημα, στο οποίο οι Βούλγαροι έδιναν 

μεγάλη βαρύτητα. Εξαιτίας αυτού, σε κάθε ευκαιρία το έθεταν, προσπαθώντας να 

παρουσιάσουν τους Σλαβόφωνους της Ελλάδας ως βουλγαρικούς πληθυσμούς. Από την άλλη 

πλευρά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αντιμετώπισαν με την ίδια προσοχή τους Έλληνες της 

Βουλγαρίας, τους οποίους χρησιμοποίησαν, κυρίως, ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις της 

Βουλγαρίας. 

 Ο Αλεξάντερ Σταμπολίνσκυ (Alexander Stambuliski), εκμεταλλευόμενος την 

κατάσταση, ανακίνησε τα μειονοτικά ζητήματα, ζητώντας από την Κοινωνία των Εθνών να 

εγγυηθεί το σεβασμό των μειονοτήτων.
25

 Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ζητούσε την 

επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους, την αποκατάσταση των περιουσιών τους και την 

εκτέλεση των μειονοτικών διατάξεων των συνθηκών,
26

 αιτήματα που στην πράξη ήταν πολύ 

δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Την ίδια μέρα που υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, τον 

Νοέμβριο του 1919, υπογράφηκε και η Σύμβαση για εθελούσια ανταλλαγή πληθυσμών, μετά 

από πρόταση των Συμμάχων και Συνασπισμένων Συμμάχων.
27

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

Ελλάδα είχε ήδη προτείνει στο παρελθόν τη σύναψη τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας – 

Βουλγαρίας – Βασιλείου Σέρβων Κροατών και Σλοβένων, για την αμοιβαία μετανάστευση 

«φυλετικών» μειονοτήτων, ωστόσο, η σερβική πλευρά είχε απορρίψει την πρόταση, 

δηλώνοντας ότι προτιμούσε διμερείς διαπραγματεύσεις.
28

 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με τη Συνθήκη του Νεϊγύ κλονίστηκαν οι  

ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Τα πρώτα χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης, το 

ενδιαφέρον της Ελλάδας επικεντρώθηκε στη μετανάστευση των Σλαβόφωνων από τη 

Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Η μετανάστευση νομικά ήταν εθελοντική, γι’ αυτό κανένας 

δεν μπορούσε να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό που θα μετακινούταν. Η κατάσταση, όμως, 

μεταβλήθηκε το 1922 υπό την πίεση της άφιξης 1.200.000 προσφύγων της Μικρασιατικής 

Καταστροφής. Την ίδια περίοδο οι ελληνικές αρχές άρχισαν να εκτοπίζουν Σλαβόφωνους και 

Μουσουλμάνους από τη Θράκη στη Θεσσαλία (1.500 άτομα), την Κρήτη (3.000 άτομα) και 

απομονωμένα νησιά του Αιγαίου, καθώς η άμυνα στις παραμεθόριες περιοχές 

εξακολουθούσε να είναι επισφαλής και επιπλέον επειδή στην περιοχή δρούσε η Εσωτερική 
                                                           
25

  Kr. Mancev, «Το βουλγαρικό εθνικό ζήτημα στις διαβαλκανικές σχέσεις», στο συλλογικό έργο Βουλγαρία 

1300 Θεσμικές και κρατικές παραδόσεις, τόμ.3, Σόφια 1983 σ.σ. 261- 262.  
26

   βλ. Mancev, «National Problems in the   Balkans.....», ό.π., σ. σ.  33. 
27

   St. Ladas, The exchange of Minorities, Bulgaria, Greece and Turkey, Νέα Υόρκη1932, σ. σ. 27-28. 
28

  Ελίζαμπεθ Μπάρκερ, Η Μακεδονία στις διαβαλκανικές σχέσεις και συγκρούσεις, μετάφρ.: Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1996,  σ.σ. 53. 
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Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (Ε.Μ.Ε.Ο). Ήδη από τα μέσα του 1920 η 

δραστηριότητα των ένοπλων ανταρτικών ομάδων της Ε.Μ.Ε.Ο. άρχισε να εντάσσεται στο 

πλαίσιο των στρατηγικών και τακτικών στόχων της Οργάνωσης. Η ανάγκη να 

χρησιμοποιηθούν Κομιτατζήδες γινόταν επιτακτική, εξαιτίας της αδυναμίας της Ε.Μ.Ε.Ο. να 

πετύχει τους στόχους της με πολιτικά μέσα, αλλά και της απροθυμίας του εναπομείναντος 

βουλγαρόφρονος στοιχείου στην ελληνική Μακεδονία να ενταχθεί στην Οργάνωση. Έτσι τα 

ανταρτικά σώματα ανέλαβαν όχι μόνο να διατηρήσουν τους δεσμούς αυτού του στοιχείου με 

την Οργάνωση, αλλά επωμίστηκαν την ευθύνη να αποτρέψουν την έξοδο των Σλαβόφωνων 

που είχαν παραμείνει και να τονώσουν τα βουλγαρόφιλα αισθήματα για να υπονομευθεί η 

προϊούσα αφομοίωσή τους. Από την άνοιξη του 1921, οι ανταρτικές ομάδες έκαναν πιο 

έντονη την παρουσία τους στην ελληνική Μακεδονία, με σκοπό κυρίως την συλλογή 

πληροφοριών, την προπαγάνδιση των συνθημάτων της Οργάνωσης και σπανιότερα την 

μεταφορά όπλων για να συγκρουστούν με τις ελληνικές δυνάμεις, για τη διάπραξη 

δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων. Συνήθως ολιγομελείς ομάδες πλησίαζαν στα χωριά 

που βρίσκονταν κοντά στη μεθόριο και προσπαθούσαν ν΄ αποσπάσουν πληροφορίες από 

βοσκούς και αγρότες. Σε κάποιες περιπτώσεις η Οργάνωση προέβαινε σε ένοπλες επιθέσεις 

εναντίον μεμονωμένων στόχων και σε επιδρομές σε γειτονικά χωριά, εναντίον Γραικομάνων 

ή εναντίον Τούρκων έως την αποχώρησή τους από τη Μακεδονία.
29

 

 Οι εκτοπίσεις, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν για τρεις λόγους: Πρώτον, εξαιτίας της 

δράσης της Ε.Μ.Ε.Ο., δεύτερον, λόγω του σημαντικού ρόλου της μαζικής άφιξης των 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη που διόγκωσε το υπάρχον 

πρόβλημα στέγασης. Μάλιστα,  θεωρήθηκε ότι η ανεπάρκεια των  κατοικιών θα μπορούσε να 

καλυφθεί προσωρινά με την επίταξη σπιτιών των εκτοπισμένων.
30

 Το γεγονός αυτό 

εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα τόσο οι Βούλγαροι, όσο και οι Σέρβοι, που εργάζονταν ήδη 

συστηματικά για να αναπτύξουν μειονοτική συνείδηση στους σλαβόφωνους πληθυσμούς 

εντός της Ελλάδας και αλυτρωτικές διαθέσεις σε όσους μετανάστευσαν στη Βουλγαρία. 

Τρίτον, γιατί - μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή - είχε αυξηθεί ο αριθμός των λιποτακτών 

από τις τάξεις του στρατού, ιδιαίτερα μεταξύ των Σλαβόφωνων κληρωτών. Το αποτέλεσμα 

ήταν να προκληθεί ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα προς τη Βουλγαρία, το οποίο ίσως 

                                                           
29

  Βλάσης Βλασίδης, Η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση και η δράση της στην ελληνική 

Μακεδονία στον μεσοπόλεμο (1919-1928), Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας,  Θεσσαλονίκη 

1996, σ.σ. 192-195. 
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    Μιχαηλίδης, ό.π., σ.σ.113-114. 
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ενίσχυσαν και οι οδηγίες των βουλγαρικών κομιτάτων, ώστε να αποδείξουν ότι η ελληνική 

κυβέρνηση καταπίεζε το σλαβόφωνο πληθυσμό.
31

 

 Η Βουλγαρία εκτός από τα διαβήματα που απηύθυνε προς  την Αθήνα, προχώρησε 

και στη διεθνοποίηση του όλου ζητήματος. Στη συνεδρίαση της Κοινωνίας των Εθνών, που 

πραγματοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου 1923, ο Βούλγαρος αντιπρόσωπος απαίτησε την 

άμεση επιστροφή όλων των εκτοπισμένων Σλαβόφωνων καθώς και την αυτονόμηση της 

Δυτικής Θράκης, προκειμένου να τεθεί υπό την προστασία της Κοινωνίας των Εθνών.
32

 

Σοβαρή κρίση όμως, στις διμερείς σχέσεις, προκλήθηκε τον Ιούλιο του 1924 λόγω του  

μεθοριακού επεισοδίου  στο Τερλίζ
33

 (Βαθύτοπος) στην περιοχή της Δράμας με τη δολοφονία 

δεκαεπτά Βουλγάρων από Έλληνα ανθυπολοχαγό. Για την εκτόνωση της κατάστασης ο 

εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών, Νικόλαος Πολίτης και ο Βούλγαρος 

Υπουργός Εξωτερικών, Χρίστο Καλφώφ (Христо Κалвов), υπέγραψαν στη Γενεύη στις 29 

Σεπτεμβρίου 1924, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών Eric 

Drummond, ένα Πρωτόκολλο σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων, ατομικών ή 

συλλογικών, της βουλγαρικής μειονότητας στην Ελλάδα και της ελληνικής στη Βουλγαρία, 

                                                           
31  Βασίλης Κ. Γούναρης, «Οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας, η πορεία ενσωμάτωσης στο ελληνικό εθνικό 

κράτος1870-1940», σύγραμμα περιοδικό Μακεδονικά της Ε.Μ.Σ, τόμ. 29
ος

 Θεσσαλονίκη1994,  σ.σ. 226-227.  
32

     Μιχαηλίδης, ό.π., σ.σ. 114-125. 
33

  Σπύρος Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925, ο πόλεμος της ζωοκλοπής, Εκδόσεις Γόρδιος, 
Αθήνα 2006, σ.σ. 18. Τα χωριά Τερλίζ, Καρακιόι και Λόφτσα όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα είχαν στην 

πλειοψηφία τους βουλγαρόφωνο πληθυσμό. Από τις 800 οικογένειες του Τερλίζ και του Καρακιόι οι 750 ήταν 

σλαβόφωνες. Παρόλο που οι Σλαβόφωνοι αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία, οι πρόσφυγες 

συγκέντρωσαν στα χέρια τους την πολιτική και στρατιωτική εξουσία του τόπου χάρη στην εμπιστοσύνη που 

τους έδειχνε το ελληνικό κράτος. Ο πρόεδρος της κοινότητας ήταν πρόσφυγας, ενώ παράλληλα είχε συσταθεί 

σύμφωνα με σχετικό νόμο πολιτοφυλακή δύναμης τριάντα ατόμων με αποστολή τη φύλαξη της περιοχής από τη 

ληστεία. Από τους κατοίκους του Τερλίζ και του Καρακιόι οι περισσότεροι δίσταζαν να μεταναστεύσουν, στη 

Λόφτσα αντιθέτως οι κάτοικοι είχαν αποφασίσει να εγκατασταθούν στη Βουλγαρία. Στις 26 Ιουλίου 1924 κατά 

τη δύση του ήλιου, ομάδα αγνώστων μεταμφιεσμένων σε ποιμένες επιτέθηκε με χειροβομβίδες εναντίον του 

καφενείου στο χωριό Τερλίζ, στο οποίο βρισκόταν συγκεντρωμένοι ο πρόεδρος του χωριού και έξι αξιωματικοί 

του παρακείμενου VIII Τάγματος Προκαλύψεως. Ο Έλληνας διοικητής της περιοχής ταγματάρχης 

Καλαμπαλίκης θεώρησε το γεγονός αυτό ως επίθεση κομιτατζήδων και διέταξε τη σύλληψη εξήντα με 

εβδομήντα Σλαβόφωνων και από τα τρία χωριά ως υπόπτων. Στις 27 Ιουλίου είκοσι επτά από αυτούς θα 

μεταφέρονταν στο χωριό Βροντού με συνοδεία δέκα ενόπλων υπό τις διαταγές του υπολοχαγού Δοξάκη. Οι 

κρατούμενοι ήταν δεμένοι δύο-δύο από τα χέρια. Οι συλληφθέντες και το απόσπασμα ξεκίνησαν, ωστόσο πέντε 

ή έξι ώρες αργότερα το απόσπασμα επέστρεψε μόνο του, ενώ ο υπολοχαγός δήλωσε ότι είχαν χτυπηθεί από 

κομιτατζήδες και ότι αναγκάστηκε να σκοτώσει δεκαεπτά από τους κρατούμενους ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν. Η 

αναφορά του Δοξάκη υιοθετήθηκε στο ακέραιο από τις πολιτικές αρχές και κατ’ αρχήν από την ελληνική 

κυβέρνηση, αλλά αμφισβητήθηκε έντονα από τους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Εθνών, οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι ο φόνος των Βουλγάρων χωρικών ήταν αδικαιολόγητος και απρόκλητος. Η βουλγαρική 

κυβέρνηση από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι το όλο επεισόδιο ήταν ενέργεια του Δοξάκη, ο οποίος 

σκηνοθέτησε την επίθεση στο Τερλίζ, προκειμένου να δικαιολογήσει το φόνο των ομογενών χωρικών. Οι 

Βούλγαροι θεωρούσαν πως η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε κάποια ανάμειξη στα γεγονότα, αλλά ότι η ευθύνη 

βάρυνε το Δοξάκη και μερικούς πολιτοφύλακες οι οποίοι πίστευαν ότι με την πράξη τους εξυπηρετούν εθνικά 

συμφέροντα..(Αναλυτικότερα για τα γεγονότα βλ. επίσης, Α. Τούντα- Φεργάδη, Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες, 

Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ 1924-1925, Παρατηρητής Θεσσαλονίκη 1986, σ.σ. 46-47. 
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κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα.
34

 Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Πολίτη- 

Καλφώφ, για πρώτη φορά, αναγνωριζόταν από επίσημο ελληνικό κείμενο βουλγαρική 

μειονότητα στη Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, υποχρεωνόταν να εξασφαλίσει 

μια δίκαιη μεταχείριση σ΄ αυτήν, σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης των Σεβρών (10 

Αυγούστου 1920).
35

 Στους Έλληνες της Βουλγαρίας δημιουργήθηκε αρχικά ένα κλίμα 

αισιοδοξίας, καθώς πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, αφού 

τουλάχιστον εκποιήσουν πρώτα την περιουσία τους με τρόπο συμφέροντα για αυτούς.
36

 Για 

τους ίδιους τους Βούλγαρους, το πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ είχε ιδιαίτερη σημασία, 

καθώς για πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο αναγνωριζόταν ο σλαβόφωνος πληθυσμός, ο 

οποίος κατοικούσε στην ελληνική επικράτεια, ως βουλγαρική μειονότητα. Η αναγνώριση 

αυτή, όμως, προκάλεσε την αντίδραση του βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, 

που ζήτησε να αναγνωριστεί και σερβική μειονότητα, ενώ κατήγγειλε και τη Συνθήκη 

Συμμαχίας του 1913 και έθεσε στην Ελλάδα μια σειρά ζητημάτων, όπως ουσιαστικό έλεγχο 

της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης ‒ Γευγελής, επέκταση των σερβικών 

αρμοδιοτήτων στη ζώνη, μεταφορά πολεμικού υλικού μέσω Θεσσαλονίκης, αναγνώριση 

σερβικής μειονότητας κ.ά. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών Βόισλαβ Μαρίνκοβιτς 

(Vojislav Μarinković) σε συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρέσβη στο Βελιγράδι στις 30 

Οκτωβρίου 1924, έφτασε στο σημείο να απειλήσει την ελληνική πλευρά ότι η Σερβία θα 

επιζητούσε σε συνεννόηση με τη Βουλγαρία τη διαίρεση της ελληνικής Μακεδονίας σε 

σφαίρες επιρροής, αν η Ελλάδα επέμενε να αναγνωρίζει τους σλαβόφωνους της Ελλάδας ως 

Βούλγαρους.
37

 Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, τελικά, εξομαλύνθηκαν το 1928-29, με 

την επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία. Ο Βενιζέλος άσκησε πίεση στη Γιουγκοσλαβία, 

υπογράφοντας στη Ρώμη, στις 23 Σεπτεμβρίου 1928, Σύμφωνο φιλίας, συνδιαλλαγής και 

δικαστικού διακανονισμού με την Ιταλία. Αποτέλεσμα της διπλωματικής αυτής κίνησης του 

Βενιζέλου ήταν η υπογραφή στις 27 Μαρτίου 1929 και του Ελληνογιουγκοσλαβικού 

Συμφώνου Φιλίας.
38

 

                                                           
34

   Σπ. Σφέτας, «Ελλάδα- Βουλγαρία», ό.π., σ.σ. 186. 
35

 Α. Τούντα-Φεργάδη, Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες, Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ 1924-1925, Παρατηρητής 

Θεσσαλονίκη 1986, σ.σ. 46-47.  
36

  Τάσος Χατζηαναστασίου, «Οι ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας. Σύντομη ιστορική εισαγωγή», στο 

συλλογικό έργο Οι Έλληνες της Βουλγαρίας:Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού,Θεσσαλονίκη 

2004, σ.σ. 77 
37

 Παναγιώτης Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας 1923-1941, Έκδοση Μ. Σαλίβερος, 

Αθήνα 1948,  σ.σ.28. 
38

   Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η ελληνική κυβέρνηση με τη σύμβαση του Βελιγραδίου της 10
ης

 Μαϊου 

1923 αναγκάστηκε να προσφέρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία ελεύθερης σερβικής ζώνης, με 

συνέπεια την συνεχώς αυξανόμενη πίεση από πλευράς Γιουγκοσλάβων για περισσότερα προνόμια στη 

Θεσσαλονίκη. Επί δικτατορίας Θ. Πάγκαλου προσφέρθηκε, ως συγκυριαρχία, η σιδηροδρομική γραμμή 
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 Εκτός από το επεισόδιο του Τερλίζ, και την επιδείνωση των ελληνοβουλγαρικών 

σχέσεων, κατά τα έτη 1924 - 1925, καταγράφηκαν συνολικά δεκαεπτά μεθοριακά επεισόδια 

μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών συνοριακών φυλακίων.
39

 Την ένταση, που κλιμακωνόταν 

επικίνδυνα, ήρθε να διακόψει η πρόταση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας 

Κωνσταντίνος Ρέντης στις 19 Ιουλίου 1925 για εφαρμογή της υποχρεωτικής διαιτησίας. Η 

εφαρμογή της υποχρεωτικής διαιτησίας, ως μέσο ειρηνικής επιλύσης των διαβαλκανικών 

διαφορών, αποτελούσε ανάγκη για τη νέα μεταπολεμική διπλωματία και η αποδοχή της αρχής 

αυτής θα επέτρεπε τη συνομολόγηση ενός συμφώνου εγγυήσεων ή βαλκανικής συμμαχίας 

μεταξύ του βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, της Ρουμανίας και της Ελλάδας 

αρχικά, στο οποίο θα μπορούσαν να προσχωρήσουν και η Βουλγαρία και η Τουρκία. Οι 

συμβάσεις της υποχρεωτικής διαιτησίας θα συνάπτονταν βάσει των διεθνών συνθηκών 

ειρήνης και του σεβασμού της εδαφικής κυριότητας και της εθνικής κυριαρχίας των 

συμβαλλομένων μερών.
40

  

 Η πρόταση της ελληνικής πλευράς δημιούργησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην 

Κοινωνία των Εθνών και είχε τη στήριξη της γαλλικής, της ιταλικής και της βρετανικής 

κυβέρνησης, οι οποίες επιθυμούσαν την ύπαρξη ενός «Βαλκανικού Λοκάρνο», ενός δηλαδή 

βαλκανικού συστήματος διεθνούς διαιτησίας. Ο δικτατορική κυβέρνηση του Θ. Πάγκαλου, 

την ίδια χρονική περίοδο, αποζητούσε την υποστήριξη των δύο κρατών, καθώς και της 

Ιταλίας, προσπαθώντας να εκμεταλλευθεί την κρίση της Μοσούλης. Ωστόσο, η πολιτική του 

είχε πενιχρά αποτελέσματα. Η Βουλγαρία από την πλευρά της εμφανίστηκε να 

αμφιταλαντεύεται είτε επιδοκιμάζοντας την ιδέα ενός Βαλκανικού Συμφώνου Ασφαλείας, 

είτε προβάλλοντας τα εξωτερικά προβλήματα της χώρας από την επίλυση των οποίων 

                                                                                                                                                                                     
Θεσσαλονίκης-Γευγελής και η αναγνώριση σερβικής μειονότητας στην ελληνική Μακεδονία. Η κυβέρνηση 

Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932) ανάγκασε τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση να αναδιπλωθεί και να επιδιώξει 

την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Έτσι, υπογράφηκαν τρία πρωτόκολλα συνεργασίας από τον 

Οκτώβριο του 1928 έως τον Μάρτιο του 1929, σύμφωνα με τα οποία ρυθμίστηκε το ζήτημα της ελεύθερης 

ζώνης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Βλ. Α. Τούντα-Φεργάδη, θέματα Ελληνικής Διπλωματικής 

Ιστορίας(1912-1940), ό.π., σ.σ. 274-276, 310-313 και Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τόμ.2, 

Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2002, σ.σ.293-296. Επίσης, Σπ. Σφέτας, Οι ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις 

στο πλαίσιο του γαλλο-ιταλικού ανταγωνισμού στα Βαλκάνια (1924-1928), στα πρακτικά του ΚΓ΄ Πανελληνίου 

Ιστορικού Συνεδρίου (24,25,26 Μαϊου 2002), Ελληνική Εταιρεία Θεσσαλονίκη 2003, σ.σ. 511-514.Επίσης, Κ. 

Σβολόπουλος, Η Ελληνική Εξωτερική πολιτική (1900-1945), τόμ.1, Εκδόσεις Εστίας, Αθήνα 2004, σ.σ. 222. 

Επίσης, Γρ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, τόμ.2, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1997, σ.σ. 59-63 
39

  Από τα πιο σοβαρά επεισόδια, κατά τη διάρκεια της Παγκαλικής Δικτατορίας, ήταν η συμπλοκή που ξέσπασε 

μεταξύ των φυλακίων επί της συνοριακής διάβασης του Προμαχώνα, όταν ο έλληνας σκοπός δέχθηκε επίθεση 

με χειροβομβίδα. Ακολούθησαν πυροβολισμοί εκατέρωθεν με αποτέλεσμα το θάνατο ενός Βούλγαρου. Οι 

Βούλγαροι για να εκδικηθούν επιτέθηκαν εννέα μέρες αργότερα κατά του ελληνικού φυλακίου Λεχόβου χωρίς 

να υπάρξουν θύματα Το βουλγαρικό υπουργείο Πολέμου και το υπουργείο Εξωτερικών επέρριπταν συνεχώς τις 

ευθύνες για αυτά τα επεισόδια στην ελληνική πλευρά. Βλ. Σπ. Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-

1925, ο πόλεμος της ζωοκλοπής, Αθήνα 2006, σ.σ.76-79.  
40

   H. Psomiades, «The diplomacy of Theodoros Pangalos 1925-1926», Balkan Studies τόμ. 1972, σ.σ.9  
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εξαρτούσε τη συμμετοχή της σε αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Καλφώφ 

δήλωσε, σε συνομιλία του με το Βρετανό πρέσβη στη Σόφια Andrew Erskine τον Σεπτέμβριο 

του 1925, ότι ένα Βαλκανικό Σύμφωνο θα ήταν ανώφελο, αν δεν συμπεριλάμβανε τη 

Βουλγαρία ως ισότιμο μέλος και αν δεν είχε προηγηθεί της συνομολόγησής του, η 

ικανοποιητική διευθέτηση των δικαιωμάτων της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, όπως αυτά 

προβλέπονταν  από τη συνθήκη του Νεϊγύ.
41

 

 Η επίσημη ελληνική πολιτική, ως το 1925, συνηγορούσε υπέρ της προστασίας των 

δικαιωμάτων των  Σλαβόφωνων. Η περίπτωση, όμως, του πρωτοκόλλου Πολίτη- Καλφώφ, 

καθώς και η προπαγανδιστική δράση των Σέρβων και των Βουλγάρων στη Δυτική και την 

Κεντρική Μακεδονία, άρχιζαν να προβληματίζουν έντονα την Ελλάδα. Ειδικότερα, η 

βουλγαρική πλευρά κατηγορούσε την ελληνική κυβέρνηση, ότι καταδίωκε τους Βούλγαρους, 

στερώντας τα πολιτικά τους δικαιώματα και σκόπευε στην απεθνικοποίησή τους με την 

απαγόρευση της χρήσης των βουλγαρικών και τη βίαιη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
42

 

Επίσης, γινόταν λόγος για διωγμό της βουλγαρικής Εκκλησίας με την υποχρεωτική 

παρακολούθηση των ελληνικών λειτουργιών και για καταστροφές βουλγαρικών εκκλησιών 

και εικόνων.
43 

 Το 1925 αποτέλεσε σταθμό για την ελληνική πολιτική έναντι των Σλαβόφωνων. Ο 

δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος με εντολή του προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Προνοίας 

και Γεωργίας καθώς και στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, ζητούσε δίκαιη μεταχείριση των 

Σλαβόφωνων αφού «είναι άπαντες Έλληνες ανήκοντες ανεξαιρέτως όλοι εις την ελληνικήν 

Πατρίδα». Η νέα αυτή ελληνική πολιτική που εφαρμόστηκε ως το 1930, αναγνωριζόταν 

γλωσσική μειονότητα, στην οποία έπρεπε να παραχωρηθούν σύμφωνα με τη Συνθήκη των 

Σεβρών εκπαιδευτικά δικαιώματα. Η  Ελλάδα αποδεχόταν, πως στο έδαφός της κατοικούσαν 

πολίτες με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική και με διαφορετικά ήθη και έθιμα. 

Αρνούταν όμως κατηγορηματικά, την ύπαρξη διαφορετικής εθνικής συνείδησης και για αυτό 

το λόγο, αντιμετώπιζε το ζήτημα των Σλαβόφωνων ως καθαρά εσωτερικό ζήτημα, εκτός 

δηλαδή του πλαισίου των σχέσεων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία. 

Έτσι λοιπόν, η ελληνική πλευρά υποστήριξε πως, όσοι δεν εγκατέλειψαν την Ελλάδα 

θεωρούσαν τους εαυτούς τους Έλληνες ή τουλάχιστον, δεν αμφισβητούσαν την ελληνική 

εξουσία.  

                                                           
41   Psomiades, ό.π., σ.σ. 9. 
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   G. Daskalov, Βούλγαροι στη Μακεδονία του Αιγαίου Μύθος ή πραγματικότητα, Σόφια 1996, σ.σ. 171-172. 



 
 

26 
 

 Εφαρμόστηκε μια διαφορετική πολιτική στον τομέα της παιδείας και  δόθηκε έμφαση 

στον τομέα αυτό, καθώς η πλειοψηφία των Σλαβόφωνων αγνοούσε την ελληνική.
44

 Έτσι η 

κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, στη διάρκεια του 1929, αποπειράθηκε να ιδρύσει 

μειονοτικά σχολεία για τους Σλαβόφωνους, συναντώντας όμως, τις έντονες αντιδράσεις της 

Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, με την πρώτη να απαιτεί τη χρήση της βουλγαρικής 

γλώσσας στα σχολεία και τη δεύτερη να επιμένει στη χρήση της σερβοκροατικής. Σε 

ιδιαίτερη συνομιλία που είχε ο Βενιζέλος με τον Γιουγκοσλάβο Υπουργό Εξωτερικών 

Μαρίγκοβιτς, τον πληροφόρησε για την προθυμία του να δεχθεί τη διδασκαλία του τοπικού 

ιδιώματος σε ορισμένα σχολεία, αν το επιθυμούσε και η μειονότητα, καθώς το ζήτημα των 

Σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας, μοιραία εμπλεκόταν στη βουλγαρογιουγκοσλαβική 

διένεξη. Ο Μαρίγκοβιτς, φοβούμενος τη βουλγαρική ανάμειξη αντέδρασε έντονα,
45

 

προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη αναγνώριση μειονοτικών δικαιωμάτων σε 

«βουλγαρόφωνους» στην Ελλάδα θα αποτελούσε έμμεση ανάμειξη στις εσωτερικές 

υποθέσεις της χώρας του.
46

 

 Το ζήτημα των Σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας έγινε αντικείμενο 

εκμετάλλευσης και από το κόμμα των Λαϊκών του Παναγή Τσαλδάρη, κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1930, σε σχέση με τους πρόσφυγες, δίνοντάς τους υποσχέσεις για παροχή 

μειονοτικών δικαιωμάτων. Το Λαϊκό Κόμμα συγκέντρωνε ήδη τις προτιμήσεις των 

Σλαβόφωνων, καθώς τα βενιζελογενή κόμματα είχαν ταυτιστεί με τους πρόσφυγες.
47

 Η 

κυβέρνηση Τσαλδάρη ήταν μάλλον διαλλακτική με τη Βουλγαρία. Πίστευε ότι, αφού όλοι οι 

γείτονες επιδίωκαν να την προσεγγίσουν, η Ελλάδα δε θα μπορούσε να αποτελεί την 

εξαίρεση. Το Υπουργείο Εξωτερικών φοβόταν, όμως, ότι η περαιτέρω προσέγγιση με τη 

Βουλγαρία θα έφερνε στο προσκήνιο τα άλυτα προβλήματα των μειονοτήτων και της 

βουλγαρικής διεξόδου στο Αιγαίο.
48

 

 Τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις επηρέασε, όπως αναφέρθηκε, το ζήτημα των 

πολεμικών επανορθώσεων και των αποζημιώσεων. Η πρώτη προσπάθεια επίλυσης των 
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  Μαρία Κ. Γιώτα, Η πολιτική ένταξη των προσφύγων του 1922 στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1922-1940), 

Διδακτορική Διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005, σ.σ.178-189,  208-210. 
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  Λένα Διβάνη, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Εκδόσεις  

Καστανιώτης, Αθήνα 1999 σ.σ.344. 
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οικονομικών ζητημάτων σημειώθηκε το 1922. Πρόκειται για το σχέδιο πληρωμής των 

περιουσιών των ανταλλαξίμων πληθυσμών, που υιοθετήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1922 και 

αποτέλεσε τη βάση για το μετέπειτα σύμφωνο Καφαντάρη-Μολλώφ. Σύμφωνα με το σχέδιο 

το 10% των περιουσιών θα πληρωνόταν σε μετρητά από τη χώρα όπου παρέμεναν οι ακίνητες 

περιουσίες, ενώ το υπόλοιπο 90% θα πληρωνόταν με ομόλογα από την άλλη χώρα.
49

 

 Το 1927 υπογράφηκε προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και 

Βουλγαρίας, ενώ η Σόφια υποσχέθηκε την ευνοϊκή εξέταση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, 

ιδίως στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι των Ελλήνων της Βουλγαρίας.
50 

Ωστόσο, τα οικονομικά ζητήματα εξακολουθούσαν να προκαλούν τριβές. Για την επίλυση 

αυτού του προβλήματος υπογράφηκε στη Γενεύη στις 9 Δεκεμβρίου 1927 συμφωνία μεταξύ 

των Υπουργών Οικονομικών Καφαντάρη-Μολλώφ με τη συνεργασία της Κοινωνίας των 

Εθνών. 

 Στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας η Βουλγαρία πλήρωσε την πρώτη δόση των 

επανορθώσεων κατά το ήμισυ,
51 

ενώ η Ελλάδα, ένα μήνα αργότερα, κατέβαλε με τη σειρά της 

140 εκατομμύρια λέβα, ως πρώτη δόση. Πάγια ελληνική θέση ήταν ότι οι πολεμικές 

επανορθώσεις της Βουλγαρίας, το ελληνικό πολεμικό χρέος και η σύμβαση Καφαντάρη-

Μολλώφ ήταν ζητήματα άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Την αντίθετη άποψη είχε, η 

βουλγαρική κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως οι επανορθώσεις και η Σύμβαση Καφαντάρη-

Μολλώφ ήταν θέματα που δεν συνδέονταν μεταξύ τους.
52

 Επιπλέον, τον Ιούλιο του 1930, η 

βουλγαρική κυβέρνηση θέσπισε ένα περιοριστικό μέτρο που έθιγε τις ελληνικές εξαγωγές 

προς τη γειτονική χώρα, αυξάνοντας τους εισαγωγικούς δασμούς κατά 30%, όπως επισήμανε  

ο Υπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Μιχαλακόπουλος στον, τότε πρέσβη στην Ελλάδα, 

Κιοσεϊβάνωφ.
53

 Σε απάντησή της η ελληνική πλευρά, στις 15 Οκτωβρίου, κατήγγειλε την 

εμπορική συμφωνία του 1927 και επέβαλε δεκαπλάσιους δασμούς στις εισαγωγές από τη 

Βουλγαρία.
54

 

 Ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα των επανορθώσεων επηρεάστηκε από τις διεθνείς 

εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, στις 5 Ιουνίου ο καγκελάριος της Γερμανίας Ερρίκος Μπρόυγκ 
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σ.σ. 452.  
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   Ελεύθερο Βήμα, 12 Ιουλίου 1930. 
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   Π. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας 1923-1941, όπ.π., σ.σ. 84. 
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(Henry Broug) δήλωσε πως, η Γερμανία, επειδή αδυνατούσε να καταβάλλει τις επανορθώσεις 

της, έπρεπε να απαλλαγεί από αυτή την υποχρέωση. Με το «χρεοστάσιον» (moratorium) 

Χούβερ, τελικά, έγινε αποδεκτή, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της Γαλλίας, η παύση 

πληρωμής για ένα έτος των επανορθώσεων της Γερμανίας προς τους Συμμάχους και των 

Συμμάχων προς την Αμερική. Η Βουλγαρία, εκμεταλλευόμενη το moratorium Hoover 

(Χούβερ), έπαψε και αυτή να καταβάλλει τις πολεμικές της αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας 

πως όφειλε χρήματα μόνο σε ιδιώτες και όχι στο επίσημο ελληνικό κράτος.
55

 

 Σε σοβαρό ζήτημα  τριβής μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων εξελίχθηκε επίσης, το 

πρόβλημα της εθνολογικής σύνθεσης της Θράκης. Στις 10 Αυγούστου 1920 υπογράφηκε η 

Συνθήκη των Σεβρών που αναγνώριζε την ελληνική κυριαρχία και στην Ανατολική Θράκη. 

Την ίδια μέρα υπογράφηκε και η ειδική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας και Συμμάχων 

για τη Δυτική Θράκη, ως παράρτημα της Συνθήκης των Σεβρών, με την οποία η Δυτική 

Θράκη περνούσε  στην κυριαρχία της Ελλάδας.
56

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία δυσκολευόταν να δεχθεί τους όρους της 

Συνθήκης των Σεβρών και γι΄ αυτό κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου στη 

Μικρά Ασία υπήρξε συνεργασία των Βουλγάρων με τους Τούρκους για τη δημιουργία 

τουρκοβουλγαρικών ομάδων, οι οποίες επρόκειτο να προκαλέσουν ταραχές στη Θράκη και 

να αναπτύξουν  κοινή δράση με την Ε.Μ.Ε.Ο. εναντίον των Ελλήνων.
57

 

 Παράλληλα με τις κινήσεις της στο παρασκήνιο, η Βουλγαρία δραστηριοποιήθηκε και 

στον διπλωματικό τομέα, στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Γένοβα το 1922 και στη 

Διάσκεψη της Λωζάνης
 (
1922-1923),

58
 επιδιώκοντας την εδαφική της διέξοδο στο Αιγαίο και 

διαστρεβλώνοντας τη σημασία του άρθρου 48 της συνθήκης του Νεϊγύ.  

 Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Σταμπολίνσκυ κατέθεσε πρόταση αυτονομίας για 

ολόκληρη τη Θράκη, με την υποστήριξη της Ιταλίας και των Η.Π.Α. Σύμφωνα με την 

                                                           
55

      Πιπινέλης, ό.π., σ.σ. 172. 
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  Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας, 

Gutenberg,  Αθήνα 1997, σ.σ. 67. 
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     Το ίδιο, Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, σ.σ. 69. 

58   St. Trifonov, Βουλγαρικό εθνικό κίνημα στη Θράκη 1919-1934,  Σόφια 1998, σ.σ. 95. Στη Διάσκεψη της 

Λωζάνης η Βουλγαρία πρότεινε: α) αυτονομία για όλη τη Θράκη, ως προτεκτοράτου της Κοινωνίας των Εθνών, 
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κράτους, δ) ουδετεροποίηση των ποταμών Έβρου και Άρδα ως τις εκβολές τους, ε) αποστρατικοποίηση όλης 

της περιοχής και στ) δημιουργία ουδέτερης ζώνης για βουλγαρική έξοδο στην Αλεξανδρούπολη. 
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πρόταση αυτή τα τρία εμπλεκόμενα κράτη, η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα, δε θα 

είχαν κοινά σύνορα, καθώς θα μεσολαβούσε το ουδέτερο κράτος της Θράκης. Ισχυριζόταν, 

επίσης, ότι θα επικρατούσε ειρήνη στα Βαλκάνια, καθώς μέσω του αυτόνομου κράτους θα 

εξυπηρετούνταν και τα οικονομικά συμφέροντα της Ρουμανίας και της Γιουγκοσλαβίας, ενώ 

για τη βιωσιμότητά του θα υπήρχαν οι εγγυήσεις που θα έδινε η Κοινωνία των Εθνών.
59

 Η 

πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή και τελικά, στο πλαίσιο της υπογραφής της Συνθήκης της 

Ειρήνης της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923, επικυρώθηκε η συνθήκη περί Θράκης της 10
ης

  

Αυγούστου 1920.
60

 

 Η αποτυχία της Βουλγαρίας να εξασφαλίσει εδαφική διέξοδο στη Θράκη
61

 υπήρξε 

ίσως ο κυριότερος λόγος για την πτώση του Σταμπολίνσκυ. Το Θρακικό Ζήτημα ωστόσο, 

συνέχισε να απασχολεί τις βουλγαρικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση Τσαγκώφ, που 

διαδέχτηκε αυτή του Σταμπολίνσκυ, συνέχισε να θεωρεί το θέμα αυτό ως «ευρωπαϊκό και όχι 

καθαρά βουλγαροελληνικό εμπιστευμένο στα χέρια της διεθνούς διπλωματίας», επιζητώντας 

ευθέως την εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων. Ο ίδιος ο Τσαγκώφ δήλωσε στις 28 

Δεκεμβρίου 1923 στη βουλγαρική Βουλή ότι «η έξοδός μας στο Αιγαίο δεν είναι δυνατόν να 

είναι άλλη παρά εδαφική, αυτό επιβάλουν τα νομικά μας συμφέροντα και ελπίζουμε ότι αυτά 

τα συμφέροντα θα ικανοποιηθούν».
62

 Η Βουλγαρία και το 1930 επέμενε στο ζήτημα της 

εξόδου της στο Αιγαίο με τον Υπουργό Εξωτερικών Ατανάς Μπούρωφ (Атанас Буров) όμως 
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   Κατά την α΄ φάση της Συνδιάσκεψης(20 Νοεμβρίου 1922-4 Φεβρουαρίου 1923), οπότε και της προτάθηκε 

οικονομική διέξοδος στο Αιγαίο, είτε με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είτε με το λιμάνι της Μάκρης έξι 
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ενώ απέρριψε και πρόταση του Βενιζέλου που έγινε στις 26 Ιανουαρίου 1923 για χρήση του ανατολικού τομέα 
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όταν στις 26 Μαΐου 1923 επιτεύχθηκε συμφωνία Βενιζέλου- Ισμέτ Ινονού για παραχώρηση του Καραγάτς στην 

Τουρκία με αντάλλαγμα την παραίτηση της Τουρκίας από τις αξιώσεις της για πολεμικές αποζημιώσεις. Με την 

παραχώρηση του Καραγάτς η σιδηροδρομική γραμμή που θα ένωνε τη Βουλγαρία με το Αιγαίο θα έπρεπε να 

διέρχεται και από τουρκικό έδαφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική στάση έναντι της Βουλγαρίας είχε 

μεταβληθεί μετά την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία, καθώς η τουρκική πλευρά φοβόταν 
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και η σερβική πλευρά δε στήριξε τη βουλγαρική, παρ’ όλες τις προσπάθειες για προσέγγιση(συμφωνία της Νις) 

λόγω της δυσπιστίας της για υλοποίηση των συμφωνηθέντων, βλ.  Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, ό.π., σ.σ. 243-

245. 
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   Πλουμίδης, ό.π., σ.σ.58. 
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να δηλώνει στη Γκαζέτα ντελ Μετζοτζιόρνο (Gazzeta del Mezzogiornο), ότι η Βουλγαρία δεν 

έθετε θέμα εδαφικής εξόδου στο Αιγαίο,
63

 τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να μην 

παρεμβάλλει δυσχέρειες στις διαπραγματεύσεις που λάμβαναν χώρα εκείνη την περίοδο για 

τα οικονομικά ζητήματα.
64

 

 Παράλληλα ο Υπουργός Εξωτερικών Καλφώφ (Κалвов) δήλωνε στον Τύπο ότι «η 

εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας συνίστατο στην απόλυτη επιθυμία της ειρήνης ώστε ο 

βουλγαρικός λαός να ανακτήσει την ηρεμία του στο εσωτερικό και να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά η κομμουνιστική ανωμαλία στον τόπο». Ο Τσαγκώφ παραδέχτηκε, ωστόσο, 

στα απομνημονεύματά του, ότι η καλή συμπεριφορά της Βουλγαρίας αποτελούσε ελιγμό 

τακτικής εν αναμονή καλύτερων ημερών.
65

 

  

1.2. Οι Βαλκανικές διασκέψεις. Η διπλωματική στάση της Βουλγαρίας 

 

 Στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις σημαντικό κεφάλαιο αποτέλεσαν οι Βαλκανικές 

Διασκέψεις της περιόδου 1929-1933, καθώς επίσης και η υπογραφή του Βαλκανικού 

Συμφώνου στις αρχές του1934, η οποία αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός βαλκανικού 

συστήματος ασφαλείας, όπως προαναφέρθηκε, κατά των δυνάμεων που επιθυμούσαν την 

αναθεώρηση των συνθηκών 

 Η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να εξέλθει από τη διπλωματική απομόνωση και για 

να αποδείξει ότι δεν είχε επεκτατικές βλέψεις, δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να αναλάβει σχετική 

πρωτοβουλία. Η δήλωση αυτή έτυχε της διπλωματικής υποστήριξης της Αγγλίας, της Γαλλίας 

και της Ρουμανίας, η Βουλγαρία όμως απέφυγε να πάρει οριστική θέση στο ζήτημα για να 

αποφύγει να αναγνωρίσει το υφιστάμενο εδαφικό status quo. Μεταξύ των άλλων η 

Βουλγαρία έθεσε όρους για την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου: άρση των 

περιοριστικών διατάξεων της συνθήκης του Νεϊγύ για τον επανεξοπλισμό της Βουλγαρίας, 

εδαφική διέξοδο στο Αιγαίο και κυρίως προστασία των βουλγαρικών μειονοτήτων. Φυσικά, 

τα βουλγαρικά αιτήματα δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τα άλλα βαλκανικά κράτη. Η 
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Βουλγαρία, αντί για ένα πολυμερές Βαλκανικό Σύμφωνο, πρότεινε την υπογραφή διμερών 

συμφωνιών μη επίθεσης, χωρίς να διευκρινίζεται ο όρος του επιτιθέμενου κράτους.
66

 

 Η Βουλγαρία προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προωθήσει τις θέσεις της. Δεν άφησε 

λοιπόν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να τις παρουσιάσει την περίοδο 1930-1933 μέσα από 

την προσπάθεια των Βαλκανικών Διασκέψεων, μετά από πρωτοβουλία του Αλέξανδρου 

Παπαναστασίου και την υποστήριξη της Κοινωνίας των Εθνών. Οι Βαλκανικές Διασκέψεις 

είχαν σκοπό να οδηγήσουν τα επίσημα κράτη στη σύμπτυξη μιας Ομοσπονδίας των 

βαλκανικών κρατών. Ωστόσο η Βουλγαρία προσπάθησε να προβάλει τις αναθεωρητικές της 

θέσεις μέσα από το πρόβλημα των μειονοτήτων. Αρχικά μάλιστα αρνιόταν να πάρει μέρος 

στις συζητήσεις, αν δεν συζητούταν το θέμα των μειονοτήτων, αλλά τελικά υπαναχώρησε 

ύστερα από ενέργειες του Παπαναστασίου και πιέσεις της Αγγλίας, η οποία τόνιζε πως, η 

αποχή της θα προκαλούσε κακές εντυπώσεις εις βάρος της στο εξωτερικό.
67

 

 Πάντως, στην α΄ Διάσκεψη της Αθήνας (5-12 Οκτωβρίου 1930), το ζήτημα των 

μειονοτήτων δεν συζητήθηκε.
68 

Ωστόσο οι Βούλγαροι έστειλαν υπόμνημα, όπου γινόταν 

αναφορά στις μειονοτικές διαφορές της Βουλγαρίας με τα γειτονικά της κράτη και την 

ελληνική πλευρά που με την σειρά της υποστήριζε, πως το βουλγαρικό υπόμνημα περιείχε 

πολλές ανακρίβειες. Στη β΄ Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης (19-26 Οκτωβρίου 1931) 

συζητήθηκε η προοπτική υπογραφής ενός σχεδίου Βαλκανικού Συμφώνου. Στο προσχέδιο 

περιλαμβανόταν η αρχή της μη επιθέσεως, της ειρηνικής επιλύσεως των διαφορών και της 

αμοιβαίας βοήθειας.
69

 Οι Βούλγαροι υποστήριζαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει αν δε 

λυνόταν το μειονοτικό ζήτημα με διμερείς συναντήσεις. Στην πρόταση αυτή ήταν σύμφωνη 

και η Γιουγκοσλαβία.
70 

Στη γ΄ Διάσκεψη του Βουκουρεστίου (22-28 Οκτωβρίου 1932) 

απορρίφθηκε  η πρόταση των Βουλγάρων για διευθέτηση του μειονοτικού ζητήματος, βάσει 

διμερών συμφωνιών, πριν την υιοθέτηση του προσχεδίου του Βαλκανικού Συμφώνου, με 

αποτέλεσμα να αποχωρήσουν δυσαρεστημένοι από τη Διάσκεψη.
71  

Οι Βούλγαροι επανήλθαν 

κατά τη δ΄ Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης (5-11 Νοεμβρίου 1933), εκφράζοντας τις 

επιφυλάξεις τους, για το προσχέδιο του Βαλκανικού Συμφώνου, ενώ ζήτησαν και τη σύσταση 
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μιας ειδικής επιτροπής με σκοπό την υιοθέτηση του προσχεδίου, αλλά με όρους που θα 

αφορούσαν τα μειονοτικά ζητήματα. Και αυτή τη φορά οι υπόλοιποι σύνεδροι απέρριψαν εκ 

νέου τη βουλγαρική πρόταση.
72

 

 Η Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης ήταν και η τελευταία Βαλκανική Διάσκεψη, καθώς οι 

εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες.
73

Λίγους μήνες πριν τη διεξαγωγή αυτής της 

Διάσκεψης, και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1933, ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτριος 

Μάξιμος, σε ένα ταξίδι του στο Λονδίνο, δέχθηκε πρόταση από τον Τούρκο ομόλογό του 

Ρουσδή Αράς για σύναψη ελληνοτουρκικού Συμφώνου αμοιβαίας εγγύησης της εδαφικής 

ακεραιότητας των δυο χωρών, το οποίο θα μπορούσε να περιλάβει τη Γιουγκοσλαβία και τη 

Βουλγαρία. Το Σύμφωνο υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 14 Σεπτεμβρίου 1933 και η 

κυριότερη διάταξη του αναφερόταν στην υποχρέωση των δύο χωρών να εγγυηθούν το «κοινό 

σύνορο», δηλαδή τη γραμμή του Έβρου. Συμφωνήθηκε ωστόσο ομόφωνα και από τα δύο 

μέρη, πως με τον όρο «κοινό σύνορο»  εννοείτο ολόκληρη η περιοχή της Θράκης, ελληνική 

και τουρκική.
74

 Επόμενο ήταν, αυτό το Σύμφωνο να  προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του 

βουλγαρικού Τύπου, καθώς θεωρούσε, ότι το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο στρεφόταν κατά της 

Βουλγαρίας και της στερούσε το δικαίωμα εξόδου στο Αιγαίο.
75

 

 

1.3. Το  Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934
 

 

 Παράλληλα, ανέπτυξε δραστηριότητα και ο Ρουμάνος Υπουργός Εξωτερικών 

Νικολάε Τιτουλέσκο για την υπογραφή ενός βαλκανικού συμφώνου, προτείνοντας στη 

βουλγαρική πλευρά την προσχώρησή της σε αυτό, αλλά οι Βούλγαροι αρνήθηκαν 

κατηγορηματικά και αντιπρότειναν την υπογραφή διμερούς ρουμανοβουλγαρικού συμφώνου 

μη επιθέσεως. Η ελληνική πλευρά, αποδεχόμενη με ικανοποίηση τη πρόταση και τη 

πρωτοβουλία του Ρουμάνου Υπουργού Εξωτερικών και - διαβλέποντας τη σημασία του 

Βαλκανικού Συμφώνου κυρίως αναφορικά με τη δυνατότητα αποτροπής μιας βουλγαρο-

γιουγκοσλαβικής προσέγγισης που θα στρεφόταν εναντίον της - δήλωνε συνεχώς πως 

επιθυμούσε την προσχώρηση της Βουλγαρίας στο Βαλκανικό Σύμφωνο. Ωστόσο, ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός Νικόλα Μουσάνωφ (Никола Мушанов), σε δηλώσεις του σε 
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δημοσιογράφους, απέρριψε την πρόταση, καθώς θα υποχρεωνόταν να αναγνωρίσει το 

υπάρχον εδαφικό καθεστώς.
76

 

 Μετά τις συνεχείς αρνήσεις της Βουλγαρίας και αφού ενημέρωσαν τις Μεγάλες 

Δυνάμεις, οι τέσσερις Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και 

της Γιουγκοσλαβίας μονογράψανε στις 4 Φεβρουαρίου το κείμενο του Βαλκανικού 

Συμφώνου και τελικά αυτό υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 1934. Από 

ελληνικής πλευράς το υπέγραψαν ο πρωθυπουργός Τσαλδάρης και ο Υπουργός Εξωτερικών 

Μάξιμος.
77

 

 Στον πρόλογο του Συμφώνου εκφραζόταν η διάθεση των συμβαλλομένων μερών για 

τη διατήρηση της ειρήνης και του υφισταμένου status quo, ενώ, το πρώτο άρθρο όριζε ότι «η 

Ρουμανία, η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα και η Τουρκία ηγγυώντο αμοιβαίως την ασφάλεια 

όλων των βαλκανικών συνόρων». Στο δεύτερο άρθρο αναφερόταν, πως οι τέσσερις χώρες θα 

έπρεπε να συνεννοούνται για τα μέτρα που θα λαμβάνονταν στις περιπτώσεις που θα  

θίγονταν τα συμφέροντά τους, και το σπουδαιότερο, ότι υποχρεούνταν οι χώρες, που 

συμμετείχαν στο Βαλκανικό Σύμφωνο, να μη προβαίνουν σε καμία πολιτική ενέργεια, η 

οποία θα μπορούσε να στραφεί εναντίον κάθε άλλου βαλκανικού κράτους, το οποίο δεν 

προσυπέγραψε το σύμφωνο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και προειδοποίηση, αλλά ούτε 

και να αναλάβουν οποιαδήποτε πολιτική υποχρέωση έναντι κάθε άλλου βαλκανικού κράτους, 

χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συμβαλλόμενων μερών. Σε αυτά τα δύο άρθρα το 

Σύμφωνο διαφοροποιούταν από το προσχέδιο των Βαλκανικών Διασκέψεων, γιατί τα 

συμβαλλόμενα κράτη ήθελαν να διασφαλιστούν από τις κινήσεις της Γερμανίας.
78

 Το τρίτο 

άρθρο όριζε ότι, η συμφωνία θα παρέμενε ανοικτή προς υπογραφή από την πλευρά άλλου 

βαλκανικού κράτους, υπονοώντας τη Βουλγαρία και την Αλβανία.
79

 

 Είναι αξιοσημείωτο, πως η Αγγλία εξέφρασε την αντίθεσή της στο Σύμφωνο, 

δηλώνοντας ότι η υπογραφή του διεύρυνε το ρήγμα μεταξύ της Βουλγαρίας και των 

υπόλοιπων βαλκανικών κρατών 
80 

και ότι έπρεπε οι όροι να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της Βουλγαρίας. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός  
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Μουσάνωφ, πάντως, δήλωσε πως η Βουλγαρία δεν παραιτήθηκε ποτέ από τα δικαιώματά της 

για εδαφική έξοδο στο Αιγαίο και πως η θέση της Βουλγαρίας ήταν η ανάπτυξη πολιτικής 

σχέσεων καλής γειτονίας, συνεννόησης και φιλίας. Ωστόσο η Βουλγαρία δεν προσχωρούσε 

στο Σύμφωνο στηριζόμενη στο άρθρο 19 του καταστατικού της Κοινωνίας των Εθνών, 

σύμφωνα με το οποίο οι συνθήκες δεν έμεναν αναλλοίωτες, αλλά τα συμφέροντα της εποχής 

επιτάσσανε να προσαρμόζονται στα νέα περιστατικά και τις ανάγκες των λαών.
81

 

 Τον Οκτώβριο του 1934, οι Υπουργοί των Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών-μελών 

του Συμφώνου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, προκειμένου να συζητήσουν το Καταστατικό 

της λεγόμενης «Βαλκανικής Αντάντ», για τις τακτικές συναντήσεις των Υπουργών 

Εξωτερικών που αποτελούσαν το Μόνιμο Συμβούλιο του Συμφώνου, για την οικονομική 

συνεργασία, για τη δημιουργία μιας Βαλκανικής Τράπεζας και την ολοκλήρωση νομοθετικών 

ενεργειών.
82

 Πολύ γρήγορα, όμως, δοκιμάστηκε η αντοχή του Βαλκανικού Συμφώνου και 

εξίσου γρήγορα ατόνησε λόγω των διεθνών εξελίξεων.  

 Παράλληλα, η Γερμανία άρχισε να διεισδύει οικονομικά στα Βαλκάνια, αγοράζοντας 

σχεδόν όλη την αγροτική παραγωγή των κρατών. Η γερμανική εμπορική πολιτική συνίστατο 

στην υπογραφή διμερών συμφωνιών εμπορικού συμψηφισμού (clearing) με τις βαλκανικές 

χώρες. Στις 6 Νοεμβρίου 1936, ο Φραντς φον Πάπεν (Franz von Papen),  ο οποίος ήταν τότε 

πρέσβης της Γερμανίας στην Βιέννη, ανέπτυξε σε συνομιλία του με τον Έλληνα συνάδελφό 

του, Ιωάννη Πολίτη, τη γερμανική άποψη ότι: «Όλες οι χώρες της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ευρώπης θα έπρεπε να σχηματίσουν με την Γερμανία μία ευρεία οικονομική 

περιοχή τελείως οργανωμένη, βάσει της αρχής της ισορροπίας των ανταλλαγών, με 

προνομιακά δασμολόγια, δηλαδή βάσει της αρχής της αυτάρκειας όχι πλέον εντός των 

εθνικών συνόρων, αλλ΄ εντός της πολυεθνικής αυτής περιοχής» Στις 16 Αυγούστου 1932, 

συνάφθηκε μεταξύ της Ράιχσμπανκ και της Τράπεζας της Ελλάδας μια γενική συμφωνία 

clearing μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία εκείνη αποτέλεσε και την αφετηρία για την 

εμπορική εξάρτηση της Ελλάδας από την Γερμανία. Γενικώς, οι συμφωνίες του είδους αυτού 

ήσαν επωφελείς για μια οφειλέτη Ελλάδα.
83

  

 Μετά από παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια, η Βουλγαρία, το Νοέμβριο του 1935, 

απέκτησε σταθερή κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του έμπειρου, μέχρι τότε, διπλωμάτη 
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Γκεόργκυ Κιοσεϊβάνωφ (Ѓорче Киoсеиванов), δίνοντας νέα ώθηση στις πολιτικές εξελίξεις. 

Έτσι, η εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας, μετά το 1935, χαρακτηριζόταν από μια 

ισορροπημένη στάση απέναντι στην Αγγλία και τη ναζιστική Γερμανία. Η Αγγλία του Νέβιλ 

Τσάμπαιρλεν (Neville Chamberlain) επεδίωκε να εφαρμόσει την πολιτική κατευνασμού της 

Γερμανίας και στη βουλγαρική περίπτωση. Μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη 

ναζιστική Γερμανία, η Αγγλία προσπάθησε να αποτρέψει την πρόσδεση της Βουλγαρίας στο 

γερμανικό άρμα, προβαίνοντας σε παραχωρήσεις προς τη Σόφια. Στο μεταξύ η Γερμανία 

απορροφούσε πάνω από το ήμισυ των βουλγαρικών αγροτικών εξαγωγών. Καθώς ο 

επανεξοπλισμός της Βουλγαρίας ήταν πια ορατός, η αγγλική διπλωματία εκτιμούσε ότι, μια 

συναινετική, τυπική κατάργηση των περιοριστικών διατάξεων της συνθήκης του Νεϊγύ, θα 

συνέβαλλε στην προσχώρηση της Βουλγαρίας στη Βαλκανική Συνεννόηση.
84

 

 Όταν στις 16 Μαρτίου 1935 η Γερμανία άρχισε να  επανεξοπλίζεται, η Βουλγαρική 

κυβέρνηση άρχισε να διεκδικεί την ακύρωση των περιοριστικών στρατιωτικών διατάξεων της 

συνθήκης του Νεϊγύ, υποχωρώντας όμως μετά την αντίδραση των γειτονικών βαλκανικών 

κρατών. Στο βουλγαρικό Τύπο, πάντως, υπήρξαν διαψεύσεις διαφόρων δημοσιευμάτων 

σχετικά με την καταγγελία της συνθήκης του Νεϊγύ και με την κατασκευή οχυρωματικών 

έργων. Αντίθετα, διαδίδονταν πληροφορίες για ενίσχυση των οχυρωματικών έργων μεταξύ 

Κιζίλ – Αγάτς Κιρτζαλί μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τα ελληνοτουρκοβουλγαρικά 

σύνορα.
85

 Στα διάφορα βουλγαρικά δημοσιεύματα παρουσιάζονταν τα βουλγαρικά 

στρατιωτικά γυμνάσια, που εκείνη τη εποχή διεξάγονταν, ως αμυντικά, ενώ παράλληλα την 

ίδια περίοδο διενεργούνταν ελληνικά γυμνάσια στην περιοχή των Σερρών.
86

 Ο Βούλγαρος 

πρωθυπουργός, Κιοσεϊβάνωφ δήλωσε, από τις αρχές του 1936, πως επιθυμούσε σχέσεις 

φιλίας με την Ελλάδα και ως απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό, θεωρούσε την 

υπογραφή εμπορικής σύμβασης μεταξύ των δύο χωρών. Τόνιζε επίσης πως η εκκαθάριση των 

εκκρεμών ζητημάτων μπορούσε να γίνει με απευθείας συζητήσεις αλλά δεν απέρριπτε και τη 

διαιτησία, αν υπήρχε διαφωνία.
87

 Από την άλλη πλευρά, σε καμιά περίπτωση, ο βασιλιάς της 

Βουλγαρίας Βόρις, δεν εξέταζε το ενδεχόμενο προσχώρησης της Βουλγαρίας στη Βαλκανική 

Συνεννόηση.  Αντίθετα, η Σόφια επιδίωξε τη διάσπασή της.
88
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 Όλα έδειχναν, ότι η Βουλγαρία δεν ένοιωθε απομονωμένη, προσβλέποντας στην 

υποστήριξη της Γερμανίας, προσδοκώντας την ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος το οποίο 

βασιζόταν στις υπογεγραμμένες Συνθήκες Ειρήνης. 

 Στην Ελλάδα, κατά το 1935, η κρίση της βραχύβιας δημοκρατίας είχε φθάσει στο 

αποκορύφωμά της. Δεμένη χειροπόδαρα στο άρμα της αγγλικής πολιτικής και αιχμάλωτη των 

βρετανικών μονοπωλίων στον οικονομικό τομέα, πολιτικά στηριζόταν όχι βέβαια στο λαό, 

αλλά σε «παράνομες» στρατιωτικές οργανώσεις, που είχαν προσφέρει εναλλάξ την εξουσία 

πότε στη μία παράταξη και πότε στην άλλη, διαταράσσοντας επί μία τριετία σοβαρότατα το 

ρυθμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής μηχανής και φθείροντας ανεπανόρθωτα τους 

δημοκρατικούς θεσμούς.
89

  

 Συμπερασματικά λοιπόν, οι σχέσεις των δύο κρατών κατά την περίοδο αυτή, ως επί το 

πλείστον, παρέμειναν τεταμένες, συνεχίζοντας το προηγούμενο των περασμένων ετών. Δεν 

κατέστη δυνατή η φιλική προσέγγιση  Ελλάδας – Βουλγαρίας αλλά ούτε και ο διακανονισμός 

των εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων. Παρόλες τις διπλωματικές προσπάθειες του 

Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος κυριάρχησε για τρεις τετραετίες στην ελληνική και 

βαλκανική πολιτική σκηνή, η Βουλγαρία προσπαθούσε να αποφύγει όσο μπορούσε τους 

δυσμενείς όρους των Συνθηκών Ειρήνης και την εδαφική της συρρίκνωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1. Οι πολιτικές-διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας 1936-1937 

 

 Η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου και η διάλυση της βουλής στις 4 Αυγούστου 1936 

από τον Ιωάννη Μεταξά, με τη συγκατάθεση μάλιστα του βασιλιά Γεωργίου, αποτέλεσε 

αναμφίβολα την κορυφαία στιγμή των συνταγματικών εκτροπών, απόρροια των 

κοινοβουλευτικών αδυναμιών στη διάρκεια του Μεσοπολέμου.
90

 Όσον αφορά την εσωτερική 

πολιτική κατάσταση, η μεταξική περίοδος διαδέχτηκε μια ταραγμένη αλλά γόνιμη 

δεκαπενταετία, όπου μετά τη μικρασιατική περιπέτεια και την έλευση στην Ελλάδα ενάμιση 

περίπου εκατομμυρίου προσφύγων, ακολούθησε μια περίοδος εσωστρέφειας, 

μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών τομών αναγκαίων για την παραγωγική ενσωμάτωση και την 

ειρηνική συμβίωση μεταξύ γηγενών και προσφύγων.
91

 

 Η επιβολή του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου συνδέεται επίσης με σημαντικές 

διεθνείς εξελίξεις που επέδρασαν καταλυτικά στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας του 

Μεσοπολέμου. Η μεγάλη διεθνής οικονομική κρίση, στα τέλη της δεκαετίας του΄20, 

υποβοήθησε στην εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας η οποία στη συνέχεια υπονόμευσε 

τον κοινοβουλευτισμό και απαξίωσε τις κυρίαρχες ιδεολογίες του φιλελευθερισμού και του 

σοσιαλισμού, διευκολύνοντας την επεκτατική τάση του φασισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Αφετηρία της κρίσης του ελληνικού Μεσοπολέμου υπήρξε - όπως προαναφέρθηκε - η 

Μικρασιατική Καταστροφή, με άμεσα επακόλουθα την πολιτική αστάθεια και την αδυναμία 

απόκτησης κοινωνικοοικονομικής συνοχής που οδήγησαν στην αναζωπύρωση του Διχασμού 

τη δεκαετία του ΄30. Με τη δικτατορική εκτροπή της 4
ης

 Αυγούστου 1936 και την 

εγκαθίδρυση κατά τον γνωστότερο πολέμιο της δημοκρατίας στην Ελλάδα Ιωάννη Μεταξά 

«κράτους αντικομουνιστικού, κράτους αντικοινοβουλευτικού, κράτους ολοκληρωτικού»,
92

  

επισφραγίστηκε η εξάπλωση της «επιδημίας δικτατορικών τάσεων» και στο τελευταίο 

κοινοβουλευτικό προπύργιο των Βαλκανίων.
93

 Ο Μεταξάς ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 

Ελλάδας σε μια εποχή  ριζικών μεταβολών στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης 
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 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Το Νέο Κράτος και οι Σλαβόφωνοι, στο Θάνος Βερέμης (επιμ..), Ο Μεταξάς και η 
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και στις πολιτικές τους απέναντι στα μικρά κράτη, στις περιφερειακές τους συμμαχίες και 

συνασπισμούς. 

 Όταν έγινε πρωθυπουργός, τον Απρίλιο του 1936, οι σχέσεις μεταξύ Βρετανίας, 

Γαλλίας και Ιταλίας δεν ευνοούσαν πλέον τις συμφωνίες και τα περιφερειακά σύμφωνα που 

είχαν υπογράψει τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα τελευταία δέκα χρόνια. Η 

βρετανική και γαλλική υποστήριξη προς την Κοινωνία των Εθνών στη διαμάχη της με την 

Ιταλία για το ζήτημα της Αιθιοπίας και η  επακόλουθη κρίση στη Μεσόγειο, επηρέασαν τις 

σχέσεις της Ελλάδας τόσο με τις δύο αυτές δυνάμεις, όσο και με τους εταίρους της στη 

Βαλκανική Αντάντ.
94

 

 Η Ελλάδα προκειμένου να εξουδετερώσει τους κινδύνους που προέκυπταν από δύο 

πιθανούς εχθρούς, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, συντάχθηκε ή φάνηκε να συντάσσεται με τις 

δυνάμεις που θεωρούνταν αντίπαλές τους, συμμετέχοντας στη Βαλκανική Αντάντ από το 

1934 για να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική απειλή και αναπτύσσοντας διπλωματικές και 

οικονομικές επαφές με τη Βρετανία το 1935, ενάντια στα σχέδια των Ιταλών στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Μια εναλλακτική πολιτική φαινόταν αδύνατη, γιατί στην ουσία αυτό σήμαινε, ότι 

θα έπρεπε να παραχωρήσει στη  Βουλγαρία έξοδο στο Αιγαίο, ενδεχόμενο που καμιά 

ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει, ή να παραβλέψει τα ιταλικά 

ανθελληνικά μέτρα στα Δωδεκάνησα και τις βλέψεις των Ιταλών στα Αιγαίο.
95

 

 Από αυτή την άποψη, η εξωτερική πολιτική του Μεταξά ήταν πιο «παραδοσιακή» με 

την έννοια ότι, ουσιαστικά, προσπαθούσε να συνδέσει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 

με εκείνη της εκάστοτε δύναμης που θεωρούταν κυρίαρχη στη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν, 

υπήρξε αλλαγή πολιτικής του Μεταξά με την εγκατάλειψη της στάσης που είχε υιοθετήσει 

κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχε ταυτιστεί με τους υποστηρικτές μιας ουδέτερης ή 

φιλογερμανικής πολιτικής και ήταν από τους κύριους πολέμιους των δυνάμεων της Αντάντ. 

Έτσι λοιπόν εξηγείται η απόφασή του να μην προβάλλει αντιρρήσεις για την προσκόλληση 

της Ελλάδας στη Βρετανία. Εξάλλου, η δεινή θέση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα κατά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε διδάξει στον Μεταξά ένα μάθημα: ότι η Ελλάδα δεν είχε 

περιθώρια να παραβλέπει την ιστορική γεωγραφική της θέση, τόσο στο χώρο της Μεσογείου 

όσο και στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολή και Δύσης.
96

 Αυτές οι κατευθύνσεις της ελληνικής 
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εξωτερικής πολιτικής βέβαια, προηγήθηκαν της ανόδου του Μεταξά στην εξουσία. Τον 

Απρίλιο του 1936, η Ελλάδα ήδη διατηρούσε δύο χρόνια το βαλκανικό της σύνδεσμο και 

σχεδόν ένα χρόνο τις στενές σχέσεις της με τη Βρετανία.
97

 

 Η Βουλγαρία, από την πλευρά της, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Βαλκανικό 

Σύμφωνο του 1934 και δεν προσχώρησε στη Βαλκανική Συνεννόηση, διότι δεν αποδεχόταν 

τη διατήρηση του εδαφικού status-quo. Ζητούσε την ακύρωση των περιοριστικών 

στρατιωτικών διατάξεων της συνθήκης του Νεϊγύ και έθετε θέμα  επανεξοπλισμού της, 

έχοντας, ως προηγούμενο, την τακτική της Γερμανίας του Χίτλερ,
98

 προκαλώντας 

δυσαρέσκεια στους βαλκάνιους γείτονες.
99

 Από την δική της πλευρά, η Αγγλία, όπως 

αναφέρθηκε-όταν η Βουλγαρία ζήτησε την ακύρωση των όρων της συνθήκης του Νεϊγύ-

επιδίωξε να εφαρμόσει την πολιτική κατευνασμού της Γερμανίας και στη βουλγαρική 

περίπτωση. Με άλλα λόγια προσπάθησε να αποτρέψει την ένταξη της Βουλγαρίας στη 

γερμανική σφαίρα επιρροής, προβαίνοντας σε παραχωρήσεις προς τη Σόφια. Έτσι κρίθηκε, 

ότι η συναινετική κατάργηση των διατάξεων της Συνθήκης του Νεϊγύ, που έπλητταν τα 

συμφέροντα της Βουλγαρίας, θα συνέβαλε στην προσχώρησή της στη Βαλκανική 

Συνεννόηση και επομένως στην απομάκρυνσή της από το στρατόπεδο της Γερμανίας. Αυτό, 

όπως αποδείχτηκε αργότερα, αποτέλεσε ουτοπία και πάντως εσφαλμένη πολιτική εκτίμηση 

εκ μέρους της αγγλικής διπλωματίας.
100

 

 Η νέα διεθνής κατάσταση είχε αντανάκλαση στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο 

Συμβούλιο της Βαλκανικής Συνεννόησης στο Βελιγράδι στις 4–6 Μαΐου 1936. Κύριο  

μέλημα των χωρών της Βαλκανικής Αντάντ ήταν να ξεκαθαριστεί, ότι οι υποχρεώσεις τους 

δε θα τους ενέπλεκαν σε πόλεμο με μια μεγάλη δύναμη. Ιδιαίτερα ο Μεταξάς επέμενε σε 

αυτό το θέμα, γιατί το ζήτημα είχε δημιουργήσει πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα όταν 

συζητούταν η υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου.
101

 Με τη συμπαράσταση και της 
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1996, σ.σ.73. 
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  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αρχηγός τότε της αντιπολίτευσης, με σειρά άρθρων του (οκτώ συνολικά), που 

δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα, 11-18 Απριλίου 1934, αντιτάχτηκε στο γενικό πνεύμα του 

συμφώνου, θεωρώντας πως η Ελλάδα κινδύνευε να εμπλακεί σε ευρύτερες διεθνείς διενέξεις. Στο ίδιο πνεύμα 

κινήθηκαν και οι άλλοι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ο Μεταξάς αντιτάχθηκε έντονα κατά του 

υπογεγραμμένου μυστικού πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 3 κρίθηκε ως κατ’ εξοχήν επικίνδυνη 

διάταξη, η οποία θα μπορούσε να εμπλέξει την Ελλάδα σε πόλεμο με Μεγάλη Δύναμη και κυρίως σε πόλεμο με 

την Ιταλία. Ο Βενιζέλος δεν θεώρησε επαρκή ούτε την ερμηνευτική δήλωση του Μάξιμου και κατέστησε 
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Τουρκίας επεδίωκε να περιορίσει, όσο το δυνατό περισσότερο, τις υποχρεώσεις των κρατών-

μελών του Συμφώνου. Παρά τις αντιρρήσεις της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουμανίας, η 

ελληνοτουρκική άποψη επικράτησε. Συμφωνήθηκε δηλαδή, ότι η ευθύνη για την αμοιβαία 

άμυνα θα παρέμενε στις καθαρά βαλκανικές απαιτήσεις και ότι, σε κάθε άλλη περίπτωση, οι 

υποχρεώσεις των κρατών - μελών του Συμφώνου θα περιορίζονταν στη δράση, όπως αυτές 

προσδιορίζονταν από το Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών.
102

 

 Η Ελλάδα, λοιπόν, στο πλαίσιο του Βαλκανικού Συμφώνου, αναλάμβανε την 

υποχρέωση να συμμετάσχει στον πόλεμο, υποβοηθώντας τους συμμάχους σε περίπτωση 

επίθεσης μόνο από την Αλβανία ή τη Βουλγαρία ή σε πιθανή επίθεση συνεργαζόμενες οι δύο 

χώρες με την Ουγγαρία ενώ, σε περίπτωση επίθεσης της  Ιταλίας και της Βουλγαρίας,  θα 

τηρούσε ουδετερότητα έναντι της Ιταλίας «εν πλήρει συμμορφώσει με τις υποχρεώσεις του 

Συμφώνου της Κοινωνίας των Εθνών».
103

 Κατά τη διάρκεια, πάντως, των εργασιών του 

Συμβουλίου, ο Μεταξάς, όταν ρωτήθηκε από τους Γιουγκοσλάβους ποια θα ήταν η στάση της 

Ελλάδας σε πιθανή πολεμική αναμέτρηση της Ιταλίας με την Αγγλία ή τη Γαλλία, απάντησε, 

ότι η Ελλάδα θα συμμαχούσε με τις δύο χώρες εναντίον της Ιταλίας. Μάλιστα, δέχθηκε να 

συμπεριληφθεί στο μυστικό πρακτικό του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της 

Βαλκανικής Συνεννόησης, το οποίο υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1936, η ακόλουθη 

παράγραφος: «Το Συμβούλιο της Βαλκανικής Συνεννοήσεως μετ’ εξέτασιν των 

προβλημάτων υπό το πρίσμα των συμφερόντων της Βαλκανικής Συνεννοήσεως απεφάσισεν 

ότι αύτη θα προσεχώρει εις κάθε γαλλοβρετανικήν συνεργασίαν».
104

 Το Νοέμβριο του 1936 

συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι οι αρχηγοί των επιτελείων των τεσσάρων κρατών-μελών, 

                                                                                                                                                                                     
σαφέστερη την αντίθεση της αντιπολίτευσης κατά του Συμφώνου, υποβάλλοντας σχετική πρόταση, μέσω του  

Θ. Σοφούλη, όταν η δήλωση ήρθε για κύρωση στη Γερουσία, η οποία και ψηφίστηκε. Η πρόταση έχει ως εξής: 

«Η Γερουσία έχουσα υπόψιν: Πρώτον, ότι κατά το μεν άρθρο 82 του ισχύοντος Συντάγματος ουδέποτε μυστικά 

άρθρα της συνθήκης τινός δύναται να ανατρέψουν τα φανερά, κατά δε το άρθρο 83 του ιδίου Συντάγματος η 

κήρυξις πολέμου δεν δύναται να γίνει ειμή μετά προγενεστέραν έγκρισιν των Βουλών. Δεύετρον, ότι συμφώνως 

άλλωστε και προς την δοθείσαν δια της δηλώσεως του υπουργού των Εξωτερικών επίσημον ερμηνείαν εις το  

Σύμφωνον της βαλκανικής συνεννοήσεως, αι εξ αυτού προκύπτουσαι υποχρεώσεις εν ουδεμιά περιπτώσει 

δύναται να αγάγουν την Ελλάδα να αναμιχθή εις πόλεμον, καθ΄όν Μεγάλη Δύναμις ήθελε επιτεθή καθ΄ενός των 

συμβαλλομένων αυτοτελώς ή εν συνδυασμώ ταυτοχρόνω ή μη μετά βαλκανικού κράτους μη μετέχοντος του 

Συμφώνου, προβαίνει υπό την ανωτέρω εκτιθεμένην έννοιαν εις την κύρωσιν του Συμφώνου», Γ. Δαφνής,  Η 

Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, σ.σ. 250.   
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    L. Stavrianos  , The Balkans since 1453, Νέα Υόρκη 1958, σ.σ. 740-742. 
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  Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Φεβρουάριο 1937.βλ. Π. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της 

Ελλάδας 1923-1941, σ.σ. 222. 
104
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για να μελετήσουν το σχέδιο της βασικής στρατιωτικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα είχαν 

αποφασιστεί από το Συμβούλιο.
105

 

 Όσον αφορά λοιπόν στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, ο νέος  Βούλγαρος 

πρωθυπουργός Κιοσεϊβάνωφ δήλωνε, όπως αναφέρθηκε, από τις αρχές του 1936 πως 

επιθυμούσε σχέσεις φιλίας με την Ελλάδα, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την 

υπογραφή εμπορικής σύμβασης μεταξύ των δύο χωρών. Τόνιζε επίσης, πως η εκκαθάριση 

των εκκρεμών ζητημάτων μπορούσε να γίνει με απευθείας συζητήσεις, αλλά δεν απέρριπτε 

και τη διαιτησία, αν υπήρχε διαφωνία.
106

 Στις 28 Αυγούστου 1936, ο Μεταξάς αντιπρότεινε 

στη Βουλγαρία την επίλυση των οικονομικών διαφορών με τον συμψηφισμό των 

αποζημιώσεων και των επανορθώσεων, με τον όρο όμως του ενεργητικού υπολοίπου υπέρ 

της Ελλάδας. Επίσης, πρότεινε την υπογραφή εμπορικής και προξενικής σύμβασης μεταξύ 

των δύο χωρών υπό τον απαράβατο όρο της επίλυσης των οικονομικών διαφορών. Η 

βουλγαρική πλευρά, έχοντας αναπτύξει ήδη εμπορικές συναλλαγές με τη Γερμανία, 

αποσύνδεσε το ζήτημα των επανορθώσεων από τη σύμβαση Καφαντάρη-Μολλώφ. 

Διαχώρισε εντελώς την επίλυση των οικονομικών διαφορών από την υπογραφή εμπορικής 

και προξενικής σύμβασης και δεν δέχθηκε να αναγνωρίσει το χρέος της προς την Ελλάδα που 

ανερχόταν σε 150 εκατομμύρια λέβα.
107

 

 Με δεδομένες, λοιπόν, τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό και τη νέα 

τροπή στις σχέσεις της Βουλγαρίας με τις βαλκανικές χώρες και κυρίως με τη Γιουγκοσλαβία 

- όπου διαφαινόταν προσέγγιση των δύο χωρών εξαιτίας της ενόχλησης της Γιουγκοσλαβίας 

από τη στάση της Ελλάδας στις συζητήσεις του Μαϊου 1936-η ελληνική εξωτερική πολιτική 

ανέπτυξε έντονη κινητικότητα για τη βελτίωση των πολιτικών, εμπορικών και πολιτιστικών 

σχέσεων με τη γειτονική Βουλγαρία. Την ίδια πολιτική, φαίνεται πως ακολουθούσε και η 

Βουλγαρία, σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των πολιτικών ζητημάτων, μέσω της 

διοργάνωσης και εμπορικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών. Όμως, η 

επικοινωνία μεταξύ των δύο κρατών ήταν αρκετά δύσκολη. Δεν υπήρχε σιδηροδρομική 

διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών και η οδική ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Σε απόρρητο 

έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών που απευθυνόταν στην ελληνική πρεσβεία στη Σόφια 
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   Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος – Η Σύγχρονος Ελλάς 1932-1936, τόμ.4,  Εκδόσεις 

Πάπυρος, Αθήνα 1978, σ.σ. 108. 
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με θέμα τον καθορισμό των αεροπορικών στρατιωτικών διαβάσεων στα ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα, αναφερόταν ότι, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) είχε αποφασίσει αρχικά να 

κλείσουν και οι στρατιωτικοί αεροδιάδρομοι. Αυτό όμως επαναπροσδιορίστηκε, στο πλαίσιο 

της νέας εξωτερικής πολιτικής της χώρας και επιτράπηκε τελικά η λειτουργία συγκεκριμένων 

διαβάσεων.
108

  Ένα ακόμη θέμα που απασχολούσε και επηρέαζε τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας 

και Βουλγαρίας, ήταν το πρόβλημα της αδειοδότησης της εισόδου βουλγαροποιμένων για 

διαχείμαση των ποιμνίων τους στο ελληνικό έδαφος, κάτι που γινόταν και στο παρελθόν. 

Γεγονότα παράνομης εισόδου στην ελληνική Θράκη συνέχιζαν να απασχολούν τις αρμόδιες 

αρχές και τη χωροφυλακή των παραμεθορίων περιοχών και κυρίως την περιοχή της 

Ροδόπης.
109 

Από δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας φαίνεται ότι εξακολουθούσαν να 

υφίστανται οι στοιχειώδεις σχέσεις που αφορούσαν στη διαχείμανση προβάτων από τη 

Βουλγαρία στην ελληνική Θράκη.
110

 

 Μετά τον πρώτο χρόνο της μεταξικής δικτατορίας, από τις αρχές του 1937, 

απασχολούσαν τον Ιωάννη Μεταξά δύσκολα προβλήματα στις σχέσεις της Ελλάδας με τον 

ευρύτερο βαλκανικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Από την άνοιξη ακόμη του 1937 είχε 

ανακινηθεί το ζήτημα του εξωτερικού χρέους προς τη Βρετανία με τις σχετικές γνωστές 

πιέσεις  εκ μέρους της  δανείστριας προς την κυβέρνηση της Αθήνας, ενώ η ίδια ευρωπαϊκή 

δύναμη ευνοούσε την προσέγγιση Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας.
111

 Άλλο σοβαρό ζήτημα 

που ανέκυψε, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η προσέγγιση της Γιουγκοσλαβίας και της 

Βουλγαρίας πριν ακόμα υπογραφεί η στρατιωτική σύμβαση του Φεβρουαρίου μεταξύ των 

κρατών-μελών της Βαλκανικής Συνεννόησης. Έτσι, στις 24 Ιανουαρίου 1937 υπογράφηκε 
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  Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών[στο εξής ΙΑΥΕ], 1936, φάκ.23, υποφάκ. 1: υπουργείο 

Εξωτερικών, Δ/νσις Συμβατικών & Εμπορικών Υποθέσεων, προς την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια, Αριθ. 

Α/6915/Γ/6/ΧΧ, Αθήνα 9 Απριλίου 1936. Πιο συγκεκριμένα επιτρεπόταν: α) μέχρι 1η Σεπτεμβρίου, ως 

προσωρινή διάβαση να χρησιμοποιείται το τμήμα των συνόρων που περιλαμβάνονταν μεταξύ του τριεθνούς 

σημείου(δηλαδή του σημείου που συναντιόνταν τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας) και 

ανατολικά από το τριεθνές σημείο σε υψόμετρο 1897, 10 μέτρα, ήτοι στην κορυφή Καληβουρούνη του όρους 

Κερκίνη β) Ως μόνιμη διάβαση των συνόρων, επιτρεπόταν το νοτιότερο σημείο τομής των συνόρων με τον 

ποταμό Νέστο και ακριβές σημείο, αυτό, που απείχε από τα σύνορα τέσσερα χιλιόμετρα με βορειοανατολική 

κατεύθυνση. Επισυναπτόταν χάρτης όπου φαίνονταν αυτές οι διαβάσεις. 
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   Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, Δ/νσις Χ/κής Ροδόπης, Γραφ. Κιν. Ξένων, προς Κεντρικήν Υπηρεσίαν 

Αλλοδαπών και Ελέγχου Διαβατηρίων, ¨Είσοδος Βουλγαροποιμένων προς διαχείμανσιν των ποιμνίων τους¨ 

Αριθ.16/1510/308, Κομοτηνή 1 Μαρτίου 1936. Επίσης, Γ΄ Σώμα Στρατού προς υπουργείο Στρατιωτικών, Γεν 

Επιτελείο Στρατού, Γραφείο ΙΙ. Τμ. Β΄, Αρ.3598/175/13 Μαρτίου 1936. 
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    ΙΑΥΕ, 1936, φάκ.27, υποφάκ.3(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), εφημ. Последния, 16 Νοεμβρίου 1936. 
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της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία. 
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στο Βελιγράδι από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών Μίλαν Στογιαντίνοβιτς (Milan 

Stogiantinovits) και Γκεόργκι Κιοσεϊβάνωφ το Σύμφωνο Αιώνιας Φιλίας, με βάση 

ανθελληνική. Η Βουλγαρία παραιτούταν από τις διεκδικήσεις της από τη Σερβική Μακεδονία 

και τις λεγόμενες «δυτικές περιοχές», ενώ η Γιουγκοσλαβία αναλάμβανε να υποστηρίξει την 

εδαφική διέξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, πιο συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη και 

ταυτόχρονα διεκδικούσε τη Θεσσαλονίκη.
112

 Δύο μήνες αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1937, η 

Γιουγκοσλαβία υπέγραψε συμφωνία και με την Ιταλία και η Ελλάδα άρχισε να πιέζεται 

ασφυκτικά.
113

 

 Το ενδιαφέρον της Γιουγκοσλαβίας για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις ήταν έντονο, 

όπως προκύπτει από εμπιστευτικό έγγραφο του Έλληνα πρέσβη στη Σόφια, Διαμαντόπουλου. 

Ο τελευταίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με το Γιουγκοσλάβο ομόλογό του 

Γιούριτς, σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, όταν συναντήθηκαν στη ρουμανική 

πρεσβεία με την ευκαιρία της δεξίωσης, που δόθηκε για την εθνική γιορτή των Ρουμάνων 

στις 12 Μαϊου 1937. Με ζωηρό ενδιαφέρον, τον ρώτησε σχετικά για την πορεία των 

ελληνοβουλγαρικών ζητημάτων, προκειμένου να ενημερώσει τον πρωθυπουργό 

Στογιαντίνοβιτς. Ο Διαμαντόπουλος τού ανέφερε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση 

για την κατάργηση του δεκαπλασίου δασμού στα βουλγαρικά προϊόντα, κάτι που συνιστούσε 

μια κίνηση καλής θέλησης της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία, αναμένοντας γι΄αυτό άμεση  

ανταπόδοση της χειρονομίας της εκ μέρους της κυβέρνησης της Σόφιας. Συζήτησαν, επίσης, 

διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και για τα συρματοπλέγματα, τα οποία είχαν αφαιρεθεί 

από τη μεθόριο μεταξύ της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, ως συνέπεια της 

προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί η απαγόρευση μετάβασης  

στη νότια Σερβία, προσώπων τα οποία κατάγονταν μεν από εκεί, αλλά είχαν εγκατασταθεί 

προ ετών στη Βουλγαρία.
114

 

 Η πολιτική προσέγγιση μεταξύ Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας υπήρξε η αφορμή 

ώστε να εκδηλωθεί μια τάση για γενικότερη προσέγγιση και των υπόλοιπων βαλκανικών 
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κρατών. Στις πολιτικές σχέσεις, όμως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, είχε καλλιεργηθεί ένα 

αρνητικό κλίμα όπου κυριαρχούσε η καχυποψία και η δυσπιστία Αυτό οφειλόταν στην 

διατήρηση των άλυτων οικονομικών και εδαφικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ. Ως γνωστόν τα σημεία αιχμής ήταν η διέξοδος της 

Βουλγαρίας στο Αιγαίο και φυσικά το όραμα της συνθήκης του Αγ. Στεφάνου για τη Μεγάλη 

Βουλγαρία. Από την άλλη η έντονη βουλγαροφοβία της ελληνικής κοινής γνώμης και της 

πολιτικής ελίτ, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για τον αργό ή και πολλές φορές στάσιμο 

τρόπο αντιμετώπισης των πολιτικών θεμάτων, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται και οι 

άλλοι τομείς κυρίως οι οικονομικοί, οι πολιτιστικοί κλπ. 

 Με δεδομένο λοιπόν αυτό το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, η έντονη δυσπιστία 

αποτυπώθηκε σε επίσημα έγγραφα της ελληνικής διπλωματίας. Πιο συγκεκριμένα, σε 

έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια, προς το Υπουργείο Εξωτερικών (Τμήμα 

Βαλκανικής), με θέμα «Διενέργεια Κατασκοπείας εν Ελλάδι», ο πρέσβης Διαμαντόπουλος 

ενημέρωνε σχετικά με μια πληροφορία, προερχόμενη από τουρκική πηγή, ότι διενεργούνταν 

συστηματική κατασκοπεία σε βάρος της Ελλάδας και της Τουρκίας από τους Ιβάν Γκάλεφ 

στην περιοχή Κίρτζαλη και Ίλκο Δημητρώφ Μπογιατζήεφ στο Σφίλεγκραδ, οι οποίοι 

κατάφερναν με διάφορους τρόπους και εισέρχονταν στη Δυτική και Ανατολική Θράκη. Και 

οι δύο φέρονταν ως όργανα του βουλγαρικού Υπουργείου Στρατιωτικών.
115

 Κάτι ανάλογο, 

αναφέρεται και στο απόρρητο έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών, όταν ζητήθηκε η άποψη του ΓΕΣ για μια τουριστική εκδρομή στην Ελλάδα, που 

αιτήθηκε μέσω της βουλγαρικής πρεσβείας ένας Όμιλος, αποτελούμενος από είκοσι πέντε 

νεαρούς εκδρομείς. Στην απάντηση του το ΓΕΣ ανέφερε ότι: «[…] Κατ΄ αρχήν 

πραγματοποίησις τοιούτων εκδρομών εκ μέρους Βουλγάρων δεν είναι βεβαίως επιθυμηταί 

ημίν, κατόπιν των πληροφοριών άς έχομεν ότι μεγάλας προσπαθείας καταβάλλουσιν ίνα 

πληροφορηθώσιν περί των εκτελουμένων οχυρωματικών έργων».
116

 

 Εξάλλου, συνεχιζόταν, με μεγάλη ένταση, η δράση της παρακρατικής οργάνωσης 

Ε.Μ.Ε.Ο., κυρίως στις  νότιες περιοχές της Βουλγαρίας στα σύνορα με την Ελλάδα, 

επιδεινώνοντας τις σχέσεις των δύο κρατών και ενισχύοντας την ανασφάλεια και την 

επιφυλακτικότητα μεταξύ τους. Μάλιστα, μετά την βουλγαρογιουγκοσλαβική προσέγγιση, 
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κομιτατζήδες εξορμούσαν σε ελληνικές παραμεθόριες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία αλλά 

και αντιδράσεις εκ μέρους των ελληνικών αρχών. Ένα τέτοιο συμβάν ήταν η εισβολή των 

κομιτατζήδων Ιβάν Ζάϊκωφ, Κρούμ ή Γεωργίου Λιάτεφ καθώς και του βοεβόδα  Ζίνα στη 

Δυτική Μακεδονία δια μέσω της Σερβίας, με εχθρικές διαθέσεις.
117 

Κάτι ανάλογο, επίσης, 

συνέβη, όταν παραβίασε την ελληνοβουλγαρική μεθόριο, νότια του Πετριτσίου, συμμορία 

από οκτώ βουλγαρομακεδόνες με την καθοδήγηση του βοεβόδα, Μίλαν Μίτσεφ 

Ποστολάρσκι, ο οποίος καταγόταν από το Κιλκίς, είχε υπηρετήσει και στην συνέχεια 

λιποτακτήσει από τον Ελληνικό στρατό. Η συμμορία είχε ως αποστολή να συλλέξει 

στρατιωτικές πληροφορίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών ζητούσε από το ΓΕΣ να λάβει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα.
118

 

 Όργανο υποστήριξης της εθνικιστικής βουλγαρικής κίνησης υπήρξε η ενεργός δράση 

του σωματείου «Πατήρ Παϊσιος» (Отец Паисий). Γιορτάζοντας με μεγαλοπρέπεια, το 

σωματείο τα δεκάχρονα της ίδρυσής του, στο κινηματοθέατρο «Σλαβιάνσκα Μπέσεδα», δεν 

παρέλειψε να προβάλει τις εθνικιστικές του επιδιώξεις. Ο ομιλητής της εκδήλωσης, 

καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σόφιας, Γ.Π. Γκένωφ, στηλίτευσε τις αδικίες των 

Συνθηκών της Ειρήνης προς το βουλγαρικό λαό και περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα 

την τύχη των Βουλγάρων υπό τον ελληνικό και τουρκικό ζυγό. Τέλος, στα ψηφίσματά του το 

σωματείο, μεταξύ άλλων, ζητούσε από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για τη προστασία των 

υπόδουλων αδελφών Βουλγάρων και των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά χορηγήθηκαν στη 

Βουλγαρία από τις Διεθνείς Διασκέψεις.
119

 

 Το υπογεγραμμένο Σύμφωνο μεταξύ Βουλγάρων και Σέρβων, αναπτέρωσε τις ελπίδες 

των πρώτων για προσεχή κάθοδό τους στο Αιγαίο. Οι φιλικές πλέον σχέσεις των δύο χωρών 

είχαν ως συνέπεια την μη εφαρμογή των εκατέρωθεν διατυπώσεων για την είσοδο Σέρβων 

στη Βουλγαρία και το αντίθετο, με αποτέλεσμα πολλοί Σέρβοι να εγκατασταθούν στη 

Βουλγαρία, προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Όμως, η 

σημαντικότερη συνέπεια του βουλγαρογιουγκοσλαβικού Συμφώνου ήταν η εφαρμογή 

καταπιεστικών μέτρων σε βάρος των Ελλήνων υπηκόων που κατοικούσαν στη Βουλγαρία, 

όπως συνέβη στη πόλη Χαρμανλή, όπου εκατόν δέκα ελληνικές οικογένειες αναγκάστηκαν 
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να την εγκαταλείψουν, προκειμένου να αποφύγουν τα καταπιεστικά μέτρα.
120

 Επίσης, 

ομοεθνείς είχαν καταγγείλει ότι, η βουλγαρική πρεσβεία αρνήθηκε να θεωρήσει το 

διαβατήριο ενός Έλληνα από τη Φιλιππούπολη, του Κουμαριανού, επειδή ο πατέρας του 

εξέδιδε πριν από τριάντα χρόνια ελληνική εφημερίδα στη Φιλιππούπολη, η οποία 

προασπιζόταν τα ελληνικά δίκαια.
121

 Και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εχθρικών ενεργειών 

των βουλγαρικών αρχών, εναντίον Ελλήνων υπηκόων, αναφέρονται σε έγγραφα του 

Διαμαντόπουλου. Ο Έλληνας πρέσβης  κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Κιοσεϊβάνωφ, 

στις αρχές Ιουλίου του 1937, εξέφρασε τη δυσφορία της ελληνικής κυβέρνησης, ζητώντας 

την άμεση παρέμβασή του, προκειμένου να πάψουν στο μέλλον τέτοιες τακτικές. Μάλιστα, 

επισήμανε πως ενέργειες εναντίον των ομογενών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στην 

ελληνική κυβέρνηση τη δικαιολογημένη εντύπωση ότι πρόκειται για, προδήλως, κακή 

θέληση εκ μέρους των βουλγαρικών υπηρεσιών.
122

 Ο Κιοσεϊβάνωφ δήλωσε άγνοια για όλα 

τα αναφερόμενα ζητήματα, εκφράζοντας τη λύπη του και διαβεβαίωσε τον Διαμαντόπουλο 

ότι είχαν ήδη δοθεί οι απαραίτητες εντολές, ώστε να παύσει κάθε χρήση βίας και ενέργειας 

που έπληττε την ομαλή διαβίωση των Ελλήνων. Δεσμεύτηκε δε, ότι θα τιμωρούνταν οι 

υπεύθυνοι.
123

 

 Το πολιτικό αδιέξοδο μεταξύ των δύο μερών ήταν εμφανές και από τη συζήτηση που 

διεξήχθη μεταξύ του Έλληνα πρέσβη και του Διευθυντή των Πολιτικών Υποθέσεων της 

βουλγαρικής κυβέρνησης Πετρώφ (Петров), στα τέλη Ιουλίου  1937, λίγες μόνο ημέρες μετά 

τη συνάντηση του Διαμαντόπουλου με τον Κιοσεϊβάνωφ. Σ΄αυτή την συνάντηση, ο Έλληνας 

πρέσβης, αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις του Βούλγαρου πρωθυπουργού για τον τερματισμό 

των προκλητικών ενεργειών στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και της Ρουμανίας και 

στην άμεση παύση των κάθε είδους πιέσεων και διώξεων των ελλήνων υπηκόων. Συγχρόνως,  

τόνισε στον Πετρώφ, την προ μηνών, γνωστή δασμολογική παραχώρηση της Ελλάδας, η 

οποία αποτελούσε τεκμήριο των ελληνικών διαθέσεων απέναντι στη Βουλγαρία. Δυστυχώς, 

                                                           
120

  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/4: υφυπουργείον Δημόσιας Ασφάλειας, Δ/νσις Υπηρ. Αλλοδαπών, προς υπουργείο 

Εξωτερικών, ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, Αριθ.104/24/10/17, Αθήνα 13 Αυγούστου 1937. 
121

  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/1: πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς Υπουργείο Εξωτερικών, ελληνοβουλγαρικές 

σχέσεις, Αριθ. 2367 Κ2/χπ,  Σόφια 30 Σεπτεμβρίου 1937. 
122

   Τα ζητήματα, που εκκρεμούσε η διευθέτησή τους, ήταν: οι δύο απελάσεις ελλήνων υπηκόων,  η ανακίνηση 

από τις αρχές του Πύργου του ζητήματος της οικίας Κουντούρη, οι ενοχλήσεις προς το προξενείο Πύργου, η 

εχθρική στάση μερικών αξιωματικών των τμημάτων προκαλύψεως και το γεγονός ότι καμία απάντηση δεν είχε 

δοθεί στο σχετικό διάβημα της πρεσβείας για τις ονομασίες μερικών βουλγαρικών παραμεθορίων φυλακίων. 
123

  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.75, υποφάκ. 1: πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς υπουργείο Εξωτερικών, Συνάντηση 

Διαμαντόπουλου. Έκφραση παραπόνων για τις ενέργειες των βουλγαρικών αρχών, Αριθ.1855 Χ/4, Σόφια, 18 

Ιουλίου 1937. 



 
 

47 
 

όμως, η βουλγαρική τράπεζα δεν ασχολήθηκε με τη διευθέτηση του τεχνικού μέρους, ώστε 

να είναι δυνατό να εφαρμοστεί αμέσως αυτή η ελληνική παραχώρηση.
124

 Επίσης, όταν ο 

Διαμαντόπουλος ανέφερε το θέμα της μετονομασίας των παραμεθορίων φυλακίων και τα 

επεισόδια στη πόλη Κρούμοβο, στα βουλγαρορουμανικά σύνορα, ο Πετρώφ αντέδρασε, 

λέγοντας ότι στερούνταν σοβαρότητας και ότι αποδιδόταν υπερβολική σημασία από τις 

γειτονικές χώρες σε τέτοιου είδους ζητήματα, αρνούμενος να κατανοήσει ή να δείξει, ότι 

κατανοεί, πως τέτοιου είδους θέματα, παραβίαζαν τους κανόνες της καλής γειτονίας.
125

 

 Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η αναφορά του Διαμαντόπουλου προς τον Μεταξά, τον 

Απρίλιο του 1937, σύμφωνα με την οποία φαίνεται πως υπήρχε διαφορετικός τρόπος στην 

πολιτική αντιμετώπιση των εκκρεμών διμερών ζητημάτων μεταξύ του Βούλγαρου 

πρωθυπουργού και του βασιλιά Βόρη. Πιο συγκεκριμένα στην  έκθεση του Έλληνα πρέσβη 

αναφέρεται: 

« Η Α.Μ ο Βασιλεύς Βόρις, ομιλών μοι κατά την πρόσφατον παρ΄ αυτώ ακρόασιν μου 

περί των εκκρεμών μεταξύ των δύο χωρών ζητημάτων, δεν απέρκουσε μεν, ως έπραξε 

μέχρι τούδε ο Πρωθυπουργός κ. Κιοσεϊβάνωφ την υφ΄ ημών υποδεικνυομένην δια 

συνολικής αποσβέσεως των εκατέρωθεν απαιτήσεων λύσιν, σαφώς όμως εδήλωσεν ότι 

ενδείκνυται, κατ΄ αυτόν, η αναμονή ευθετωτέρων προς εφαρμογήν αυτής περιστάσεων. 

Την αυτήν άλλως τε γνώμην είχε διατυπώση ολίγας ημέρας πρότερον και προς τους 

Τούρκους πολιτικούς οίτινες είχον επωφεληθή της βραχείας ενταύθα σταθμέυσεώς των 

δια να συστήσωσι θερμώς την ταχείαν εκκαθάρισιν των εν λόγω ζητημάτων. Οι 

ενδοιασμοί ούτοι του Βασιλέως και η γνώμη του καθ΄ ην ενδείκνυται όπως προηγηθή 

προετοιμασία τις της κοινής γνώμης και η επάνοδος της χώρας του εις ομαλόν 

πολιτικόν βίον δέον να θεωρηθώσιν ως σαφείς ενδείξεις ότι δεν κρίνει σκόπιμον, υπό 

τας παρούσας συνθήκας, ν΄ αναλάβη αυτός μόνος τας ευθύνας της εκκαθαρίσεως των 

ζητημάτων. Πάντως φρονώ, ότι δεν στερείται σημασίας το γεγονός ότι ο Βασιλεύς 

Βόρις δεν εθεώρησεν επιβεβλημένον να υποστηρίζη τας περί διαιτησίας σκέψεις του κ. 

Κιοσεϊβάνωφ, αλλ΄ εφάνη συμμεριζόμενος το βάσιμον και πρακτικόν των ημετέρων 

απόψεων». 
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Και συμπλήρωνε ο Διαμαντόπουλος:  

«Ο Βασιλεύς Βόρις ήκουσε μετά φανερής ικανοποιήσεως όσα τω είπον περί των 

ευμενών διαθέσεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως απέναντι της χώρας του, ων 

διαθέσεων  τεκμήριον είναι η πρόσφατος απόφασις αυτής όσον αφορά το Βουλγαρικόν 

εμπόριον. Θεωρεί, ως είπε, το μέτρον τούτο μίαν απαρχήν δημιουργίας καλλιτέρας 

μεταξύ  των δύο χωρών ατμοσφαίρας ήτις θα υποβοηθήση σημαντικώς το έργον της 

προσεγγίσεως αυτών».
126

 

 Για τη βουλγαρική στάση έναντι της Ελλάδας, χαρακτηριστική ήταν επίσης η 

συνομιλία του Άγγλου πρέσβη στην Ελλάδα, Σίντνευ Γουότερλοου (Sydney Waterlow), με 

τον Μεταξά. Κατά τη διάρκεια φιλικής επίσκεψής του στο πρωθυπουργικό γραφείο, στις 

αρχές Δεκεμβρίου, ο πρέσβης του τόνισε πως: «διαισθάνεται πως επικρατεί κάποια ανησυχία 

στους βουλγαρικούς κύκλους και ότι αισθάνονται περικυκλωμένοι από γείτονες όχι καλών 

διαθέσεων».
127

 Η απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν άμεση:  

«Αν πράγματι υπήρχε τέτοια ανησυχία, θα μπορούσαν να επιλύσουν τις διαφορές τους 

τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη Ρουμανία, υπογράφοντας Σύμφωνο, ανάλογο με 

αυτό που υπέγραψαν με τη Γιουγκοσλαβία. Η Ελλάδα έδειξε τις διαλλακτικές της 

διαθέσεις, πιστεύοντας, μάλιστα, μετά τις διαπραγματεύσεις του Σεπτεμβρίου του 

1935, ότι θα κατάληγαν στην επίλυση των διαφορών και στη σύναψη της Εμπορικής 

Σύμβασης. Η Ελλάδα, αναγνωρίζει, ότι, προς το παρόν, δεν είναι εφικτό να 

παραιτηθούν από τις «illusions» αυτοί που χειρίζονταν τη τύχη της Βουλγαρίας, για 

την πραγματοποίηση των εδαφικών βλέψεων των γειτονικών εδαφών, που εσκεμμένα 

καλλιεργούνται από κάποιους ημιεπίσημους κύκλους και γι΄ αυτό γίνεται κατανοητός 

ο λόγος για τον οποίο η βουλγαρική κυβέρνηση δεν μπορεί να συμμετέχει στη 

βαλκανική συνεννόηση. Αλλά οι Βούλγαροι προσήλθαν σε επανειλημμένες 

διαπραγματεύσεις με την Ελληνική κυβέρνηση, καταλήγοντας σήμερα να προτείνουν 

τη σύναψη της εμπορικής σύμβασης προτού επιλυθούν τα οικονομικής φύσεως 

ζητήματα. Είναι φυσικό για την Ελλάδα να μη μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια 

πρόταση. Όσον αφορά την εδαφική αξίωση της Βουλγαρίας, η Ελληνική κυβέρνηση 
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είναι απολύτως αδιάλλακτη και για αυτό το θέμα καμία συζήτηση δεν είναι 

δυνατή».
128 

 Ήδη όμως από τον Σεπτέμβριο του 1937, όπως αναφέρθηκε, η Βουλγαρία άρχισε να 

ζητά από τη Γερμανία και από άλλες χώρες δάνεια για ένα τεράστιο εξοπλιστικό 

πρόγραμμα.
129

 Στα τέλη, μάλιστα, Οκτωβρίου, ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα 

Ουοτερλόου, εισηγήθηκε στο Λονδίνο την άρση των περιοριστικών όρων της συνθήκης του 

Νεϊγύ για τον εξοπλισμό της Βουλγαρίας, ενώ τον Νοέμβριο του 1937 ο βασιλιάς Βόρις, 

εκμεταλλευόμενος την πρόταση του Βρετανού πρέσβη, σε ταξίδι που πραγματοποίησε στην 

Ευρώπη, ζήτησε επίσημα, να καταργηθούν οι όροι της συνθήκης του Νεϊγύ, που περιόριζαν 

τους βουλγαρικούς εξοπλισμούς.
130

 Παράλληλα στη Βουλγαρία διενεργούταν έρανος στα 

σχολεία για την ενίσχυση της βουλγαρικής αεροπορίας.
131

 

 

2.2. Οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές επαφές 

 

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής των δύο χωρών, δεν έλειψαν οι προσπάθειες 

προσέγγισης από ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, από φοιτητικούς και εμπορικούς  

συλλόγους και από  ακαδημαϊκούς των δύο χωρών. Όμως, αγκάθι σε όλες τις προσπάθειες, 

εξακολουθούσε να είναι το ανοιχτό ζήτημα του διακανονισμού των οικονομικών 

εκκρεμοτήτων των δύο χωρών και φυσικά η έξοδος της Βουλγαρίας στο Αιγαίο. 

 Ο Μεταξάς, θεωρώντας πως η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς όπως του 

εμπορίου, της οικονομίας και του πολιτισμού, θα συνέβαλε στη δημιουργία καλού πολιτικού 

κλίματος, ενθάρρυνε κάθε εμπορική ή πολιτιστική ανταλλαγή, με στόχο να φέρουν πιο κοντά 

τους δύο λαούς. Αποκορύφωμα όλων των πρωτοβουλιών που εκδηλώθηκαν για τη βελτίωση 

των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, υπήρξε το έντονο ενδιαφέρον των παραγωγικών 

φορέων Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και τη σύσφιξη 
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   ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. 8, υποφάκ. 4: Υπουργείο  Εξωτερικών, προς ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα,  Συνομιλία 
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    Σφέτας, «Το σύμφωνο της Θεσσαλονίκης της 31ης Ιουλίου 1938», σ.σ. 458. 
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    Ελεύθερο Βήμα, Δευτέρα 15.Νοεμβρίου 1937. 
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των σχέσεων, κάτι που πολύ επίμονα ζητούσαν οι εμπορικοβιομηχανικοί σύλλογοι και των 

δύο κρατών.
132

 

 Κατά τον πρώτο χρόνο παρουσίας του Μεταξά, στο τιμόνι της χώρας, στο πιο κρίσιμο 

στάδιο ανάπτυξης και βελτίωσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Βουλγαρίας, σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισε η, από δεκαετίας πλέον, θεσμική λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) Πέρα από τις διμερείς πολιτικές συζητήσεις και τις προσπάθειες για 

την εξεύρεση λύσεων στα πολύπλοκα και χρονίζοντα ζητήματα Ελλάδας και Βουλγαρίας, η 

ανάπτυξη των οικονομικών-εμπορικών ανταλλαγών ήταν το ζητούμενο και για τις δύο 

πλευρές. Εξάλλου, η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, η εξωστρέφεια των ελληνικών 

προϊόντων, αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων με τα κράτη που συμμετείχαν σε αυτήν, 

οφείλεται εν πολλοίς στο σημαντικό ρόλο της  Δ.Ε.Θ. 

 Ήδη, η πόλη της Θεσσαλονίκης, από το 1926, που πρωτολειτούργησε η Δ.Ε.Θ. 

αποτελούσε σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων. Από οικονομικής 

πλευράς το κλίμα ήταν ευνοϊκό και οι εμπορικές πράξεις που συνάπτονταν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της Δ.Ε.Θ., είχαν υπολογίσιμη απήχηση στο εξωτερικό. Αξίζει να αναφερθεί πως 

από το 1928 λειτουργούσαν στην πόλη είκοσι τέσσερα προξενεία, χρηματιστηριακά γραφεία, 

οίκοι συναλλαγών, τράπεζες και ανώνυμες εταιρείες, ενώ η κτιριακή υποδομή της Διεθνούς 

Έκθεσης είχε αρχίσει πλέον να βελτιώνεται και να επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις της.  Το 

1936, με τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας της Δ. Ε. Θ. με τους επισκέπτες 

να ξεπερνούν τις 300.000 χιλιάδες, «θεμελιούται ακλονήτως και καθιερούται πλέον ο θεσμός, 

ενώ εκ παραλλήλου γίνεται σαφής και επιβάλλεται η μεταφορά της ΔΕΘ εις άλλον χώρον 

επιφανείας τουλάχιστον 80.000 τ.μ. και η ανέγερσις μεγαλυτέρων, μονίμων και πλέον 

συγχρόνων, από απόψεως αρχιτεκτονικής μορφής, περιπτέρων».
133

 

 Την ίδια  χρονιά, επισκεπτόμενος ο βούλγαρος δημοσιογράφος  Β. Σεϊζώφ την Δ.Ε.Θ. 

δημοσίευσε τις εντυπώσεις του για τη διοργάνωση, τις οικονομικές ευκαιρίες που 

διανοίγονταν για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των κρατών και την υποβοήθηση 

επίλυσης των διαφορών. Μάλιστα, μετέφερε τη λύπη του προέδρου της Έκθεσης, Τσίτση, για 
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   Επιβεβαιώνεται από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής όπως της εφημερίδας ¨Дневник¨  στις 21 

Δεκεμβρίου 1936 με τίτλο ¨Οι Έλληνες ζητούσιν εμπορικάς μετά της Βουλγαρίας Σχέσεις¨, αλλά και της 

εφημερίδας Днес,  στις 23 Δεκεμβρίου 1936 με τίτλο ¨Περί καλών Ελληνοβουλγαρικών Σχέσεων¨.  
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   Εφημ. ¨ Καθημερινή¨, άρθρο, «Η πόλη... των 22 ημερών έγινε κιόλας 75 χρόνων! Ιστορία και προϊστορία 

της πρώτης μεγάλης διεθνούς οικονομικής διοργάνωσης της χώρας», της Νατάσσας Γ. Μάνου, Σάββατο 8 

Σεπτεμβρίου 2001. Επίσης, Ευάγγελος Χεκίμογλου- Ευφροσύνη Ρούπα, 75 χρόνια ιστορίας Δ.Ε.Θ. 1925-2000, 

Εκδόσεις Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, HELEXPO A.E., Θεσσαλονίκη 2000.  
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την απουσία της Βουλγαρίας από την Έκθεση και εξέφρασε τις ευχές του για  εξομάλυνση, 

στο προσεχές μέλλον, των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Έμμεσα ο Σεϊζώφ 

καυτηρίαζε τη μη συμμετοχή της χώρας του στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επίσης, 

ανέφερε:  

«[…] Η φιλοδοξία των Θεσσαλονικέων είναι όπως η πόλις αυτών καταστή το 

κυριώτερον οικονομικόν κέντρον της Βαλκανικής Χερσονήσου. Εν εκ των μέσων 

προς πραγματοποίησιν της φιλοδοξίας ταύτης είναι και η ιδρυθείσα κατά το 1926 

Διεθνής Έκθεσις της Θεσσαλονίκης[…]. Ο Τσίτσης ευχήθηκε να συμμετάσχει στη 

Μόνιμη Διεθνή Έκθεση, η οποία πρόκειται να ιδρυθεί το προσεχές έτος στη 

Θεσσαλονίκη […]». Και κλείνοντας ο πρόεδρος της Έκθεσης είπε: «Αι σημεριναί 

κυβερνήσεις των δύο χωρών οφείλουσι να ακολουθήσωσιν την οδόν της οικονομικής 

προσεγγίσεως και της αλληλογνωριμίας, ήτις άγει και προς γενικήν προσέγγισιν» Η 

σύνταξη της εφημερίδας «Ζορά» (Зора) επιλέγει: «[…] Ας ελπίσωμεν ότι αι 

διεξαχθείσαι εν Γενεύη μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κ. Κιοσεϊβάνωφ και του 

Υφυπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδος συνομιλίαι θα συντελέσωσιν ώστε να τεθή 

τέρμα εις τας ανωμάλους εμπορικάς μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδος 

σχέσεις[…]».
134

 

 Ήδη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Διεθνής Έκθεση, κλείνοντας τα έντεκα χρόνια 

λειτουργίας της, το 1937, είχε αποκτήσει, ήδη, τη λάμψη και την αναγνωρισιμότητα, με 

αποτέλεσμα, να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους εμπόρων και επιχειρήσεων για να 

συμμετάσχουν σε αυτή. Τη χρονιά αυτή οι εκθέτες ανήλθαν σε 8.000 μεταξύ των οποίων 

Σέρβοι, Τούρκοι και Ρουμάνοι. Το γεγονός, ότι την προηγούμενη χρονιά, δεν εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον από βουλγαρικής πλευράς για συμμετοχή στην Έκθεση - με αποτέλεσμα να χαθεί 

για τη χώρα η ευκαιρία της προβολής των επιχειρηματικών της δυνατοτήτων και προϊόντων – 

προβλήθηκε και καυτηριάστηκε έντονα, όπως προαναφέρθηκε, από δημοσιεύματα του 

βουλγαρικού τύπου. Όμως, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η αναβάθμιση των σχέσεων 

των δύο χωρών, οι αμοιβαίες ανταλλαγές και επισκέψεις, η καλή διάθεση για ανάπτυξη 

φιλικών δεσμών και εκτόνωσης της παλιάς καχυποψίας, οδήγησε τη Βουλγαρική 

Συνομοσπονδία Βιοτεχνών, με επιστολή της προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της 
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Θεσσαλονίκης,
135

 να αποδεχτεί την επίσημη πρόσκληση του δεύτερου, να επισκεφθεί την 

Δ.Ε.Θ και να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς τα επαγγέλματα και τα προϊόντα που προβάλλονταν. 

Από τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, φαίνεται ότι η 

επίσκεψη έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση και μάλιστα προτάθηκε η επίσκεψη να 

περιλαμβάνει, επιπλέον, εκδρομή στην Αθήνα, στο Πειραιά και σε άλλες πόλεις.
136

 

 Έτσι, λοιπόν, στις 19 Σεπτεμβρίου, αναχώρησε από τη Σόφια δεκαπενταμελής 

αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Συνδέσμου της Βουλγαρίας, με 

επικεφαλής το πρόεδρο Βεκίλωφ και τον γραμματέα Γιάννεφ. Σύμφωνα με το καταρτισθέν 

πρόγραμμα, φιλοξενήθηκαν από τους Έλληνες συναδέλφους τους, επισκέφθηκαν τη Δ.Ε.Θ. 

και εν συνεχεία αναχώρησαν για την Αθήνα και τον Πειραιά.
137

 Την επίσκεψη αυτή κάλυψε 

δημοσιογραφικά ο Β. Σεϊζωφ, ο οποίος ήταν συντάκτης των Βουλγαρικών εφημερίδων Δνες 

(Днес)  και Ζορά (Зора). Σημειώνει στο άρθρο του «Δύο Βουλγαρικοί όμιλοι εις Ελλάδα» ότι 

όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από την εξαιρετική ελληνική φιλοξενία. Παρατέθηκαν γεύματα, 

αντηλλάγησαν θερμές προπόσεις για την αποκατάσταση στενότερων οικονομικών σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρών, αλλά εκφράστηκε και η ευχή για τη σύνδεση των βουλγαρικών με 

τους ελληνικούς Σιδηρόδρομους, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί το εμπόριο από τη 

Πολωνία μέχρι την Ελλάδα.
138

 

 Μεγάλη τιμή και ευχάριστη έκπληξη για τον Όμιλο των Βουλγάρων επαγγελματιών-

βιοτεχνών, υπήρξε η επίσκεψή τους στο πρωθυπουργικό γραφείο, όπου ο Μεταξάς τους 

υποδέχτηκε και συνομίλησε επί μακρόν με τον Βεκίλωφ, πρόεδρο του Ομίλου, 

υπογραμμίζοντας, ότι είναι ένθερμος θιασώτης της ιδέας για τη στενή προσέγγιση των δύο 

χωρών Πιο συγκεκριμένα, ο Μεταξάς δήλωσε σχετικά: «Μεταξύ των ημετέρων χωρών δεν 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2Κ : πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,  

πρόταση για ομαδική επίσκεψη της Βουλγαρικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών, Κεντρική Επιτροπή, Αριθ. 3121, 

Σόφια, 2 Αυγούστου 1937. 
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   ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2Κ : υφυπουργείο Εργασίας, Δ/νσις Εργασίας, τμήμα Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, 

προς υπουργείο Εξωτερικών, Διαβίβαση αιτήματος της κεντρικής επιτροπής της Βουλγαρικής Συνομοσπονδίας 
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Εξωτερικών, φιλοξενία Βουλγάρων επαγγελματιών-Βιοτεχνών, αριθ.1267, Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 1937 και 

ΙΑΥΕ, 1937, φακ. Α/6/3 : υφυπουργείο Εργασίας, Δ/νση Εργασίας, τμήμα Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών,  προς 

υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 46730, Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. 2262/ΚΙ/ΔΤ: πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας (Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), εφημ. Нова 

Kaвana, άρθρο «Βούλγαροι Επαγγελματίαι εις Ελλάδαν» Σόφια 18 Σεπτεμβρίου 1937. 
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  Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1937, Εφημ. Зора  άρθρο  του Β. Σεϊζωφ « Δύο Βουλγαρικοί όμιλοι εις Ελλάδα» 
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Βεκίλωφ και  Γραμμ. ο Γ. Γιάννεφ. Τους προϋπάντησε στα σύνορα της Κούλας, ειδική επιτροπή των Ελλήνων 

επαγγελματιών με επικεφαλής τους κκ. Καζαντζή, Χαραστάρη και Προύτση (ο τελευταίος καταγόταν από τη 

Φιλιππούπολη και μιλούσε απταίστως τη Βουλγαρική γλώσσα).  
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υφίστανται αντίθετα συμφέροντα, εφ΄ω και είναι δυνατή η μεταξύ αυτών αλληλοβοήθεια», 

ενώ σε δηλώσεις του ο Βεκίλωφ μετέφερε τα λόγια του Έλληνα πρωθυπουργού: «Είμαι 

ευχαριστημένος, καθ΄ όσον και εν τη πολιτική της Κυβερνήσεώς μου επικρατεί η αντίληψις 

της συνεννοήσεως και η διεξαγωγή στενωτέρας προσεγγίσεως μετά της Βουλγαρίας, 

τοσούτον μάλλον καθ΄ όσον τα ημέτερα οικονομικά συμφέροντα δεν διαφέρουσι. Μία στενή 

προσέγγισις μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδος θα ήτο μόνον προς όφελος. Αύτη θα 

δεήση μίαν ώραν το ταχύτερον να πραγματοποιηθή».
139

 

 Καταγράφηκαν επίσης, οι εξαιρετικές εντυπώσεις του προέδρου Βεκίλωφ, τόσο από 

τη φιλοξενία  με δεξιώσεις, τελετές, μέσα σε εγκάρδια  ατμόσφαιρα, όσο και από τη θερμή 

υποδοχή του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εμπορίου και Εργασίας. Μεγάλη εντύπωση  

προκάλεσε στη βουλγαρική αντιπροσωπεία ο, από εξαετίας, εκσυγχρονισμός της παραγωγής 

των Ελλήνων επαγγελματιών, πραγματοποιώντας μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό.
140

 Αλλά 

και το μέλος του Κεντρικού Κομιτάτου του Βουλγαρικού Επαγγελματικού Συνδέσμου Τ. 

Πλάτσεφ, δημοσίευσε τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας 

την  υποδοχή άριστη και πολλή εγκάρδια, τον κόσμο που ζητωκραύγαζε ιδιαίτερα ένθερμο. 

Εξέφρασε και ο ίδιος την επιθυμία, για το καλό των λαών, να λήξει επιτέλους η περίοδος 

τόσων ετών  δυσπιστίας και  μίσους. Προανήγγειλε, επίσης, ότι την προσεχή άνοιξη οι 

Έλληνες επαγγελματίες θα επισκεφτούν την Έκθεση της Φιλιππούπολης, ευχόμενος μέχρι 

τότε να έχει υπογραφεί η Εμπορική Σύμβαση, ενισχύοντας τις πνευματικές και οικονομικές 

σχέσεις των δύο λαών.
141

 

 Μάλιστα, σχετικά με την έκθεση της Φιλιππούπολης, η οποία είχε  προγραμματιστεί 

να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 1938, το Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού της 

Ελλάδας, ζήτησε από το ελληνικό προξενείο στη Φιλιππούπολη να προβεί σε όλες τις 

ενέργειες για τη γνωστοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Επιτροπή της Έκθεσης και 

να φροντίσει για την εξεύρεση κατάλληλου στεγασμένου χώρου, τουλάχιστον 100 τ.μ., ο 

οποίος να βρίσκεται σε ορατή θέση για να μη μειονεκτεί η χώρα έναντι άλλων. Επίσης, να 
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 ΙΑΥΕ, 1937, φακ.2262/ΚΙ/ΔΤ: πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας (Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), Εφημ. Нова Kaвana  
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Σεπτεμβρίου 1937. Επίσης εφημ.  Дневник , άρθρο «Ο Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς περί της Ελληνοβουλγαρικής 

προσεγγίσεως», Σόφια 30 Σεπτεμβρίου 1937.  
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προβεί σε ένα, κατά προσέγγιση, προϋπολογισμό των δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα, 

όπως για ενοίκια, στολισμό του τμήματος, άλλες δαπάνες φωτισμού, καθαριότητας κλπ.
142

 

 Διαπιστώνεται πάντως, η γενική εντύπωση ότι, ενώ από όλους τους οικονομικούς 

φορείς και των δύο χωρών υπήρχε η έντονη επιθυμία για ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων 

και της επίλυσης των διαφορών των δύο χωρών, ώστε να έρθει η οικονομική ανάπτυξη που 

τόσο ανάγκη είχαν και τα δύο κράτη, αυτό έβρισκε εμπόδια στα διαχρονικά εκκρεμή πολιτικά 

ζητήματα που εντέχνως κάποιοι κύκλοι, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

χώρου, δεν επέτρεπαν να παραμεριστούν, για το καλό γενικότερα της Βαλκανικής. Ως 

απόδειξη των παραπάνω, αναφέρεται η άποψη που εξέφρασε ο Υπουργός Εμπορίου Βέλεφ, 

επισκεπτόμενος το προξενείο, όταν ρωτήθηκε από βουλγάρους εξαγωγείς που αγωνιούσαν 

για την εξέλιξη των σχέσεων των δύο χωρών και το ενδεχόμενο σύναψης εμπορικής 

συμφωνίας: «Η Ελλάς μας οφείλει χρήματα. Αν δεν μας πληρώση ό,τι μας χρεωστά δεν θα 

συνάψωμεν μαζί της εμπορικήν σύμβασιν». Αυτή η δήλωση ερμηνεύτηκε από τους 

παρισταμένους ως επιθυμία της βουλγαρικής κυβέρνησης για γενικότερους λόγους, να 

διατηρήσει σε εκκρεμότητα τους λογαριασμούς της με την Ελλάδα.
143

 

 Από το Παρίσι, ο Μεταξάς, δήλωσε στους ξένους ανταποκριτές, ότι θα έπραττε κάθε 

τι που ήταν δυνατό, ώστε να επέλθει η πλήρης συνεννόηση με τη Βουλγαρία για όλα τα 

ανοιχτά πολιτικά ζητήματα. Πίστευε, όπως δήλωσε, ότι δεν υπήρχαν λόγοι οι οποίοι να 

παρακωλύουν την προσέγγιση των δύο λαών και ότι οι παλιοί εμπορικοί δεσμοί, που ήταν 

επωφελείς και για τις δύο πλευρές, θα ήταν δυνατό να αποκατασταθούν το ταχύτερο με την 

εμπορική σύμβαση.
144

 Έτσι, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πεπεισμένος πως η συνεργασία 

μεταξύ των δύο χωρών θα συνέβαλε στη δημιουργία καλού πολιτικού κλίματος, επέτρεψε τον 

Απρίλιο του 1937 τη διενέργεια ιδιωτικών ανταλλαγών μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδας 

και της Εκδοτικής Τράπεζας της Βουλγαρίας.
145

 Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 5426/1937, βάσει του οποίου καταργούταν το 

δεκαπλάσιο του ανώτατου δασμού για τα εισαγόμενα από τη Βουλγαρία εμπορεύματα, με 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.Α/6/3: υφυπουργείον Τύπο & Τουρισμού, Δ/νσις Ε, τμήμα Εκθέσεων, προς προξενείο στη 
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Αριθ. 170/Α, Πύργος 5 Φεβρουαρίου 1937. 
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αποτέλεσμα να  επιτραπούν οι ιδιωτικές συναλλαγές με τη Βουλγαρία. Μάλιστα, ήδη, από 

τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας, η ελληνική κυβέρνηση 

ήρε το μέτρο της απαγόρευσης της εισαγωγής προβάτων από τη Βουλγαρία.
146

 

 Πάντως, η, εκ μέρους της Βουλγαρίας διάθεση διατήρησης των ζητημάτων σε 

εκκρεμότητα επιβεβαιώνεται από την συνομιλία που είχε, αρκετούς μήνες αργότερα, στα 

τέλη Ιουλίου, ο Διαμαντόπουλος με τον Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων της βουλγαρικής 

κυβέρνησης, Πετρώφ, με θέμα και πάλι τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Ο  Πετρώφ έθεσε το 

θέμα της ιθαγένειας και εξέφρασε τη λύπη του διότι τα γενικά ζητήματα περιέπεσαν εκ νέου 

σε αδράνεια. Από τη πλευρά του ο Διαμαντόπουλος του υπενθύμισε τη γνωστή δασμολογική 

παραχώρηση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ως σαφές τεκμήριο των διαθέσεών της, 

την οποία η βουλγαρική κυβέρνηση δεν εκτίμησε δεόντως αφού ούτε καν η Τράπεζα της 

Βουλγαρίας ασχολήθηκε με τη τεχνική εφαρμογή της απόφασης, έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν βαθμηδόν νέες δυνατότητες στις σχέσεις των δύο χωρών. Στην απάντησή του 

ο Πετρώφ επανέλαβε τις γνωστές απόψεις, ότι δηλαδή η βουλγαρική κυβέρνηση δε μπορούσε 

να αποδεχτεί την αρχή της εκατέρωθεν απόσβεσης των απαιτήσεων και συνεπώς τη 

συμφωνία Καφαντάρη – Μολλώφ, προτείνοντας την επίλυση των εκκρεμών οικονομικών 

ζητημάτων μέσω της Διαιτησίας.
147

 

 Ωστόσο, σε πλείστες αναφορές τόσο των προξενικών αρχών όσο και της πρεσβείας 

της Ελλάδας στη Βουλγαρία, επισημαινόταν ότι ο παραγωγικός και εμπορικός κόσμος της 

Βουλγαρίας βίωνε έντονα τις οικονομικές συνέπειες της έλλειψης εμπορικών σχέσεων με την 

Ελλάδα. Ιδιαίτερα στο Πύργο και στη Βάρνα, που αποτελούσαν τα εξαγωγικά λιμάνια της 

Βουλγαρίας, οι συνέπειες αυτές ήταν πιο ορατές.
148 

Μάλιστα, τον Μάρτιο είχε 

πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι μακρά συνεργασία του Μεταξά με τους πρεσβευτές της 

Βουλγαρίας Σισμάνωφ και  Τουρκίας Ρουστέμ Εσκρέφ για το θέμα αυτό. Μετά τη συνάντηση 

αυτή, ο βούλγαρος πρέσβης επέδωσε στον Έλληνα πρωθυπουργό υπόμνημα της βουλγαρικής 

κυβέρνησης, στο οποίο περιέχονταν οι απόψεις της για όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των 

δύο χωρών, που σχετίζονταν με τη σύναψη νέας Εμπορικής Σύμβασης και βεβαίως με το νέο 

Διμερές Σύμφωνο περί μη επιθέσεως. Πάντως, κατά τη συνάντηση αυτή και ο Τούρκος 
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πρέσβης εκδήλωσε την επιθυμία της χώρας του για την ταχύτερη διευθέτηση των εκκρεμών 

διαφορών και την άμεση σύναψη συμφώνου μεταξύ Αθήνας και Σόφιας.
149

 

 Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μεταξά έγινε δεκτή με ανάμεικτα 

συναισθήματα από τον Τύπο της Βουλγαρίας και έτυχε, όπως ήταν φυσικό, μεγάλης 

δημοσιότητας. Σύμφωνα με το διάταγμα της 26
ης

 Μαϊου του 1934, το ανώτατο δασμολόγιο 

εφαρμοζόταν σε εμπορεύματα που προέρχονταν από όλες τις χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα 

δεν είχε εμπορική σύμβαση με τον όρο του συμψηφισμού με ελληνικά εμπορεύματα σε 

ποσοστό 100%. Σε παρόμοιο καθεστώς υπάγονταν τα γαλλικά εμπορεύματα, μέχρι να 

υπογραφεί η νέα εμπορική σύμβαση με τη Γαλλία, διότι είχε εκπνεύσει η παλαιά. 

 Βέβαια, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να άρει το δεκαπλάσιο ανώτατο 

δασμολόγιο δεν σήμαινε ότι θα αποκαθίσταντο οι εμπορικές σχέσεις, όπως υφίσταντο πριν 

από την καταγγελία της εμπορικής σύμβασης.
150

 Το κυριότερο εμπόδιο ήταν ότι, ενώ οι 

ανταγωνιστές των Βούλγαρων εμπόρων στην ελληνική αγορά θα απολάμβαναν κατώτερους 

δασμούς και μάλιστα δασμούς προτιμήσεως, τα βουλγαρικά προϊόντα θα φορολογούνταν με 

το ανώτατο δασμολόγιο. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση παρείχε τη δυνατότητα να 

συνομολογηθούν κάποιες πράξεις ανταλλαγής, αλλά αυτές ήταν περιορισμένης έκτασης, και 

αφορούσαν συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, τα οποία μπορούσαν να εισάγονται με το νέο 

καθεστώς.
151

 

 Το κλίμα στους εμπορικούς κύκλους στην Βουλγαρία άρχιζε να αλλάζει, ενώ 

σχολιαστές στο βουλγαρικό Τύπο διατύπωναν θετικά σχόλια και εκθείαζαν συνεχώς το 

γεγονός του τερματισμού του τελωνιακού πολέμου, προβάλλοντας την αναγκαιότητα 

σύναψης εμπορικής συμφωνίας. Ένας από αυτούς, ο Χρήστος Συλιάνωφ, αρθρογράφος της 

εφημερίδας Σλόβο (Слово) χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης των Αθηνών για την 

κατάργηση του δεκαπλασίου δασμού στα βουλγαρικά εισαγόμενα  προϊόντα καταρχάς άξια 
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συγχαρητηρίων. Αναγνώριζε όμως, ότι η καθαρά οικονομική σημασία αυτής ήταν 

περιορισμένη, δεδομένου ότι και με το νέο αυτό τελωνειακό καθεστώς, τα βουλγαρικά 

προϊόντα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό των εμπορευμάτων που 

προέρχονταν από χώρες, οι οποίες είχαν ήδη συνομολογήσει εμπορικές συμβάσεις με την 

Ελλάδα και διέπονταν από τελωνειακούς δασμούς με βάση το κατώτατο δασμολόγιο. 

Παρόλα αυτά για τους Βουλγάρους η κατάργηση του δεκαπλασίου σήμαινε ότι η κυβέρνηση 

Μεταξά επιθυμούσε το τερματισμό του τελωνειακού πολέμου που είχε κηρυχθεί πριν από μια 

επταετία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, στις 15 Οκτωβρίου 1930.
152

 

Αναγνώριζε, επίσης, ότι «το αρχικόν τούτο βήμα προς την αποκατάστασιν ομαλών 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών ανήκε εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν».
153

  

Συνέχιζε ο Συλιάνωφ ως εξής: 

«[…] Το πραγματοποιηθέν υπό της κυβερνήσεως των Αθηνών βήμα δύναται ν΄ 

ασκήση ευνοϊκήν επίδρασιν και προς άλλας κατευθύνσεις. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, 

και περί των επιμάχων ζητημάτων, οικονομικής φύσεως, εις τα οποία κυρίως 

οφείλεται η προ επταετίας καταγγελία της ελληνοβουλγαρικής εμπορικής συμβάσεως. 

Τα οικονομικά ζητήματα δεν είναι δυσεπίλυτα και τα δυσχερέστατα τούτων δύνανται 

να λυθώσι δια της καλής θελήσεως και φρονήσεως έκατέρωθεν και να 

εκκαθαρισθώσιν» και καταλήγει με την ευχή: «όπως καταλήξωσιν εις συνεννόησιν 

μόναι, άνευ οιωνδήποτε ξένων επιρροών και μεσολαβήσεων».
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 Συνεχείς, επίσης, υπήρξαν οι ανταποκρίσεις και οι αναδημοσιεύσεις από ελληνικές 

εφημερίδες της εποχής για το ζήτημα της πολυαναμενόμενης υπογραφής της εμπορικής 

σύμβασης μεταξύ των δύο χωρών, ως συνέχεια της κατάργησης του δεκαπλασίου δασμού και 

του τερματισμού του τελωνειακού πολέμου. Η Ποσλέδνα (Последния), η οποία αναφερόταν 

στο γεγονός, θεωρούσε ότι είχε φθάσει η ώρα της συνομολόγησης τακτικής εμπορικής 
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σύμβασης. Έκανε δε μνεία σε δημοσίευμα της ελληνικής εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα ότι οι 

ελληνικοί εμπορικοί κύκλοι φρονούσαν πως, μετά την επιστροφή του Βούλγαρου πρέσβη 

Σισμάνωφ στην Αθήνα, το ζήτημα της εμπορικής σύμβασης θα περνούσε σε νέα φάση και 

ήταν πεπεισμένοι ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί με αίσιο τρόπο.
155

 

 Επειδή, ο οικονομικός παράγοντας σε κάθε κράτος ήταν καθοριστικός έναντι του 

πολιτικού παράγοντα, πρωτεύουσα προτεραιότητα ήταν η ανάπτυξη πολύ καλών 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και επομένως η κατάργηση του τελωνειακού 

καθεστώτος και των αμοιβαίων ζημιογόνων επιπτώσεών του. Ο Σπισαρέφσκυ επισήμαινε ότι 

κατά τη τελευταία επταετία (1930-1936), εξαιτίας του τελωνειακού πολέμου, οι οικονομικές 

σχέσεις των δύο κρατών βρίσκονταν σε οριακή κατάσταση. Η Βουλγαρία εξήγαγε στην 

Ελλάδα εμπορεύματα αξίας μόνο 4 εκατ. Λέβα από 800 εκατομμύρια κατά το παρελθόν, 

μάλιστα δε,  σε ένα γείτονα που απείχε μόνο πέντε χιλιόμετρα, ενώ από το τόπο παραγωγής 

μέχρι το τόπο της κατανάλωσης η απόσταση ήταν μόλις πέντε  ώρες.
156

 

 Πράγματι, η συμφωνία clearing μεταξύ των δύο κρατών αναπτέρωσε τις ελπίδες των 

εμπόρων και των εμπορικών επιμελητηρίων για αλλαγή της στασιμότητας στις συναλλαγές. 

Αυτή την περίοδο παρατηρήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 

Βουλγαρία. Μάλιστα, ο Τύπος των δύο χωρών έκανε εκτενή αναφορά στις εμπορικές 

συναλλαγές, στα προϊόντα και στις ευκαιρίες που διανοίγονταν στον οικονομικό και εμπορικό 

τομέα και για τις δύο χώρες. Σε δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας τονίστηκε αυτή η τάση 

ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών και σε αναδημοσίευσή της  από την 

ελληνική εφημερίδα Πρωία, σημειωνόταν ότι, ταχέως, θα λυνόταν ευνοϊκά το θέμα των 

εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών, και  ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προμηθεύεται 

σιτηρά, ζώα και άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα, ενώ η Βουλγαρία να εισάγει από την Ελλάδα 

ελιές, έλαια και εσπεριδοειδή.
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 Σε άλλο δημοσίευμα γινόταν αναφορά στους Έλληνες 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φακ.73, υποφ.1( Δελτία Βουλγαρικού Τύπου): Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, εφημερίδα 
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επισπευσθούν αι διαπραγματεύσεις», Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 1937. 
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1937, φακ.73, υποφάκ.1(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Αριθ. 1043/ΚΙ/ΔΤ, Εφημ.  
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εμπόρους που ζούσαν στη Βουλγαρία και οι οποίοι θα μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις 

του Νόμου «Περί ρυθμίσεως του εσωτερικού εμπορίου επί τη βάσει αμοιβαιότητος», 

παρέχοντάς τους άδειες για τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων.
158

 Σχετικό ήταν και το 

δημοσίευμα άλλης βουλγαρικής εφημερίδας, όπου τονιζόταν ότι, μετά την άρση του μέτρου 

του δεκαπλασίου απαγορευτικού δασμού στα εισαγόμενα από την Ελλάδα βουλγαρικά 

προϊόντα, οι εμπορικές συναλλαγές παρουσίαζαν αύξηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα 

σε σύντομο χρονικό διάστημα εισήχθησαν  μεγάλες ποσότητες μικρών και μεγάλων ζώων, 

νωπό κασέρι, φυτικά έλαια και άλλα προϊόντα, ενώ η Βουλγαρία εισήγαγε από την Ελλάδα 

ελιές, ελαιόλαδο, ψάρια κλπ.
159

 Τέλος, την περίοδο αυτή έφθασαν στη Σόφια Έλληνες 

γεωπόνοι από διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας για να επισκεφθούν μεγάλα αγροκτήματα 

και κτηνοτροφικούς σταθμούς της Βουλγαρίας, προκειμένου το Υπουργείο Γεωργίας να 

προχωρήσει στην ίδρυση παρόμοιων αγροκτημάτων στη χώρα.
160

 

 Για το θέμα αυτό, δηλαδή της κατάργησης του μέτρου του δεκαπλασίου δασμού εκ 

μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ο Διαμαντόπουλος, σε έγγραφό του προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών (Δ/νση Εμπορικών και Συμβατικών Υποθέσεων), στις 30 Απριλίου, συνοψίζει τα 

πορίσματα προηγούμενης προσωπικής του έρευνας. Πιο συγκεκριμένα,  αναφέρει ότι, 

πράγματι, το μέτρο της κατάργησης του δεκαπλασίου, «[…] έσχεν ευάρεστον απήχησιν εις 

τους βουλγαρικούς κύκλους, κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς, τούτο μεν διότι 

καταδεικνύει τας απέναντι της Βουλγαρίας ευμενείς διαθέσεις της Ελληνικής κυβερνήσεως – 

τούτο δε διότι το μέτρον θεωρείται ως επιδεικτικόν επεκτάσεως προωρισμένης, συν τω 

χρόνω, ν΄ ασκήση ευεργετικήν επίδρασιν ου μόνον επί των οικονομικών αλλά και επί των 

πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών». Όμως, συνεχίζοντας ο πρέσβης Διαμαντόπουλος, 

διατύπωνε τις επιφυλάξεις του - που ήταν κυρίως τεχνικής φύσεως - αφού η εξέλιξη του 

ζητήματος αυτού θα εξαρτιόταν από τη περαιτέρω στάση της Βουλγαρίας. 
161

 

 Πάντως, από εμπορική καθαρά άποψη, συνέχιζε ο Διαμαντόπουλος, το μέτρο 

κρινόταν ως απολύτως ανεπαρκές, όχι τόσο λόγω της διαφοράς που υπήρχε μεταξύ του 
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ανώτατου γενικού δασμού και του συμβατικού, όσο εξαιτίας του όρου που τέθηκε για την 

ανταλλαγή των προϊόντων με βάση το 100% της αξίας τους. Οι εμπορικοί κύκλοι της 

Βουλγαρίας, θεωρούσαν ότι, αν ήταν δυνατό να παρακαμφθεί το μειονέκτημα που ίσχυε 

σχετικά με τη διαφορά των δασμών, ο όρος της ανταλλαγής του 100% των προϊόντων θα 

αποτελούσε σοβαρό πρόσκομμα για το εμπόριο, διότι ενώ η Βουλγαρία θα απέστελνε στην 

Ελλάδα προϊόντα πρώτης ανάγκης, θα εισήγαγε προϊόντα από την Ελλάδα, τα οποία θα είχαν 

μικρότερη ζήτηση και συνεπώς μικρότερη αξία, με αποτέλεσμα οι ανταλλαγές προϊόντων να 

περιοριστούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, το καθεστώς των εξαγωγών της 

Βουλγαρίας δεν προέβλεπε την ανταλλαγή επί 100% της αξίας για τα προϊόντα που 

ενδιέφεραν την Ελλάδα.
162

 

 Από τις 15 Απριλίου, σε συνάντηση του Διαμαντόπουλου με τον Βούλγαρο 

πρωθυπουργό Κιοσεϊβάνωφ, είχε τεθεί προς συζήτηση το θέμα της αποτελεσματικότητας του 

μέτρου. Από την πλευρά του ο Βούλγαρος πρωθυπουργός τον διαβεβαίωσε ότι είχε, ήδη, 

δώσει εντολή στη Τράπεζα της Βουλγαρίας, αφενός να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο 

τους εμπόρους που επιθυμούσαν να εισάγουν εμπορεύματα από την Ελλάδα και αφετέρου να 

βρίσκεται ο ίδιος σε άμεση επαφή με την Τράπεζα της Ελλάδας, μέσω ειδικού απεσταλμένου 

αντιπροσώπου της στην Αθήνα, προκειμένου να εξετασθεί το ζήτημα της ταχείας 

προσαρμογής του καθεστώτος εξαγωγών της Βουλγαρίας με αυτό που θεσπίστηκε από την 

ελληνική κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει συντονισμός επί των διαδικασιών.
163

 

 Ακόμα και η Άγκυρα, σε κάθε ευκαιρία, διακήρυττε με θετικό τρόπο τη προσπάθεια 

από μέρους της Ελλάδας της υπερπήδησης των εμποδίων για τη στενότερη συνεργασία με τη 

Βουλγαρία. Για τις απόψεις της Άγκυρας σχετικά με την ελληνοβουλγαρική εμπορική 

συμφωνία, ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο, Χαράλαμπος Σιμόπουλος, ενημέρωσε 

τον Μεταξά σχετικά με την συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ισμέτ 

Ινονού (İsmet İnönü) και τα όσα ελέχθησαν μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ινονού, αφού 

επανέλαβε τις διαβεβαιώσεις του  για τα αισθήματα στενής φιλίας για τη σύμμαχο Ελλάδα, 

ανέφερε ότι, κατά τη σύντομη διαμονή του στη Σόφια, διαπίστωσε πως οι διευκολύνσεις 

εμπορικής φύσεως εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης προκάλεσαν πολλή καλή εντύπωση 

στη Βουλγαρία. Του δόθηκε, επίσης, η ευκαιρία να τονίσει στη Σόφια ότι, αν και μια 

εμπορική συμφωνία Βουλγαρίας - Ελλάδας θα απέβαινε, ενδεχομένως, ζημιογόνα για τα 
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τουρκικά συμφέροντα, λόγω των ομοειδών προϊόντων, εν τούτοις θα ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένος, εάν την  έβλεπε να πραγματοποιείται.
164

 

 Βέβαια, από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τέθηκε το ερώτημα 

προς το Υπουργείο Εξωτερικών, εάν κρινόταν σκόπιμη η υπαγωγή των βουλγαρικών 

εμπορευμάτων - τα οποία εισάγονταν με αντάλλαγμα ελληνικά προϊόντα - στον ελάχιστο 

δασμό, του εν ισχύ δασμολογίου αντί του απλού μεγίστου, στον οποίο υποβάλλονταν αυτά, 

σύμφωνα με το Διάταγμα 192 της 26
ης

  Μαϊου 1934.
165

 Σε απάντησή του το Υπουργείο 

Εξωτερικών, ανέφερε πως, από άποψη εμπορικής πολιτικής, θα ήταν προτιμότερη η σύναψη 

εμπορικής σύμβασης από τη μονομερή παραχώρηση του ελάχιστου δασμού, διότι με αυτή θα 

ήταν δυνατό το ελληνικό κράτος να επιτύχει ορισμένα ανταλλάγματα, ενώ  η μονομερής 

παραχώρηση του ελάχιστου δασμού θα αποτελούσε δώρο στη Βουλγαρία χωρίς κανένα 

αντιστάθμισμα.
166

 

 Τελικά, με βάση τις μετέπειτα εξελίξεις, φαίνεται πως αποφασίστηκε για λόγους 

πολιτικής σκοπιμότητας να προκριθεί η παραχώρηση του ελάχιστου δασμού για τα 

εισαγόμενα από την Ελλάδα βουλγαρικά εμπορεύματα με το σύστημα του ανταλλάγματος. 

Αυτή η παραχώρηση δεν ήταν δυνατό παρά να αποτελέσει το κυριότερο αντικείμενο της  

Εμπορικής Σύμβασης, την σύναψη της οποίας, ανέκαθεν, εξαρτούσε το ελληνικό κράτος από 

τη ταυτόχρονη ρύθμιση των εκκρεμών ελληνοβουλγαρικών ζητημάτων.
167

 

 Στο πλαίσιο ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων με τη Βουλγαρία κυριάρχησε το θέμα 

της εισαγωγής γαιανθράκων. Υπήρξε έντονο εισαγωγικό ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς 

από τη γειτονική χώρα. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, τον Ιανουάριο του 1937, επισκέφτηκαν τη 

Σόφια τρεις έλληνες έμποροι - προμηθευτές γαιανθράκων για ατμόπλοια. Αυτοί εξέτασαν 

τους γαιάνθρακες του Πέρνικ και του Πιρίν, βρίσκοντας μάλιστα τους γαιάνθρακες του Πιρίν 

κατάλληλους για τη ναυτιλία. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, ήταν η λειτουργία της 

σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας, κάτι που θα συνέβαλε στην άμεση 
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μεταφορά γαιανθράκων στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας της ανάγκες της μεγάλης πόλης σε 

ενέργεια.
168

 

 Η πρώτη συμφωνία συνεργασίας συνάφθηκε τον Οκτώβριο, του ίδιου έτους, όταν το 

διοικητικό συμβούλιο του ανθρακωρυχείου στο Πέρνικ ενέκρινε το συμβόλαιο περί εξαγωγής 

γαιανθράκων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το συμβόλαιο προβλεπόταν να εξαχθούν 3.000 τόνοι 

και η εξαγωγή θα άρχιζε αμέσως μόλις κατατίθεντο τα ποσά από την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας.
169

 Αλλά και από το Πύργο εξήχθησαν περισσότεροι από 400 τόνοι βουλγαρικών 

γαιανθράκων, μέσω της Κούλας, με φορτηγά αυτοκίνητα. Πιο συγκεκριμένα, εξήχθησαν 400 

τόνοι μπρικ και 50 τόνοι μεγάλου μεγέθους γαιάνθρακες. Οι καταναλωτές αυτού του 

προϊόντος ήταν τα ελληνικά εργοστάσια και οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, οι οποίοι ήδη, είχαν 

χρησιμοποιήσει τους βουλγαρικούς γαιάνθρακες. Σε δημοσιεύματα του βουλγαρικού Τύπου 

εκφραζόταν η ευχή ότι, εάν τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής ήταν θετικά, τότε θα 

εξασφαλιζόταν η μεγάλη και σταθερή ελληνική αγορά για τους βουλγαρικούς γαιάνθρακες, 

με συνέπεια την αναζωογόνηση τόσο των βουλγαρικών ανθρακωρυχείων όσο και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
170

 

 Στο πλαίσιο της πύκνωσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών, όπως φαίνεται  από την έκθεση με θέμα «Περί ετήσιας Εμπορικής Εκθέσεως δια το 

έτος 1937», που έστειλε ο υποπρόξενος στον Πύργο Κ. Σούρλας, προς την ελληνική πρεσβεία 

στη Σόφια, στις 26 Μαρτίου 1938, προκύπτει πως, κατά το αναφερόμενο έτος οι εξαγωγές 

από το λιμάνι του Πύργου προς την Ελλάδα είχαν αυξητική τάση. Ανήλθαν σε 3.791 τόνους, 

αξίας 10.228.717 λέβα, έναντι 758 τόνων, αξίας 3.623.904 λέβα. το 1936. Οι βουλγαρικές 

εισαγωγές από την Ελλάδα έφτασαν τους 893 τόνους συνολικής αξίας 12.568.381 λέβα, ενώ 

τον προηγούμενο χρόνο, οι εισαγωγές ήταν 900 τόνοι αξίας 11.025.196 λέβα. Συνεπώς οι 
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Ελλάδας Σόφιας,  Αριθ.2442, εφημερίδα Утро, άρθρο «Βουλγαρικοί γαιάνθρακες εις Ελλάδα», Σόφια 12 

Οκτωβρίου 1937.  
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Brzezinski Besti, άρθρο «Βουλγαρικοί γαιάνθρακες εις Ελλάδα», Σόφια 20 Δεκεμβρίου 1937. 
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βουλγαρικές εξαγωγές προς την Ελλάδα αυξήθηκαν ενώ οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη 

Βουλγαρία μειώθηκαν.
171

 

 Από τη μελέτη των σχετικών πινάκων, που περιλαμβάνονταν στην έκθεση, 

τεκμαίρεται ότι οι ελληνοβουλγαρικές εμπορικές συναλλαγές κυμαίνονταν στο ίδιο χαμηλό, 

σχετικά, επίπεδο και περιστρέφονταν γύρω από τα ίδια προϊόντα. Τα κυριότερα προϊόντα που 

εισήχθησαν από την Ελλάδα, κατά το έτος 1937, είναι οι ελιές (οι οποίες αντιπροσώπευαν το 

μισό της όλης εισαγωγής), τα αποικιακά προϊόντα, η πίσσα, τα ελαστικά, τα ορυκτέλαια. και 

τα είδη υφαντουργίας, συνολικής  αξίας περίπου 2,5 εκατ. Λέβα, χωρίς όμως να εισαχθεί 

ελαιόλαδο. Από την άλλη, οι εξαγωγές της Βουλγαρίας, από το λιμάνι του Πύργου, 

παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 1936, περιλαμβάνοντας κυρίως ηλιέλαιο,  

(το 62% της αξίας της όλης εξαγωγής), δημητριακά, τυρί, βούτυρο, μεγάλα και μικρά ζώα και 

φυσικά 2.640 τόνοι γαιάνθρακες των ανθρακωρυχείων του Πέρνικ για λογαριασμό της 

Ηλεκτρικής Εταιρείας Power και της Εθνικής Ακτοπλοϊας της Ελλάδας.
172

 

 Η συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζας της 

Βουλγαρίας, σύμφωνα με την οποία παρέχονταν διευκολύνσεις σε ορισμένα είδη του 

εξαγωγικού εμπορίου της Βουλγαρίας, που είχαν ζήτηση στην Ελλάδα,  τόσο ως προς τους 

εισαγωγικούς δασμούς, όσο και ως προς τον τρόπο του συμψηφισμού (μέρος της αξίας των 

οποίων θα καταβάλλονταν σε ελεύθερο συνάλλαγμα κατά τα ποσοστά που θα προβλέπονταν 

από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας), ικανοποίησε τους βουλγαρικούς εμπορικούς 

κύκλους, οι οποίοι προεξόφλησαν ζωηρότερη στο μέλλον εμπορική κίνηση μεταξύ των δύο 

χωρών.
173

 

 Όμως, όπως προκύπτει τα ελληνικά προϊόντα δεν ήταν πρώτης ανάγκης για τη 

βουλγαρική αγορά, η οποία δεν ήταν μεγάλη καταναλωτική δύναμη για ευγενέστερα 

προϊόντα, όπως ήταν το λάδι, τα προϊόντα υαλουργίας, κεραμικής κλπ. Κατά την εκτίμηση 

του προξενείου του Πύργου, στο μέλλον θα προέκυπτε μεγαλύτερη διαφορά στο εξαγωγικό 

εμπόριο υπέρ της Βουλγαρίας και σε βάρος της Ελλάδας, γι΄αυτό κρινόταν επιβεβλημένο να 

ληφθούν μέτρα και διευκολύνσεις για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, προς την κατεύθυνση 
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  ΙΑΥΕ, 1938, φάκ8, υποφάκ.6: υποπροξενείο Ελλάδας Πύργου προς ελληνική πρεσβεία Σόφιας, Περί ετήσιας 

εμπορικής εκθέσεως δια το έτος 1937, Αριθ. 224/Γ, Πύργος 26 Μαρτίου 1938. 
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  ΙΑΥΕ, 1938, φάκ8, υποφάκ. 6: υποπροξενείο Ελλάδας Πύργου προς ελληνική πρεσβεία Σόφιας, Περί 

ετήσιας εμπορικής εκθέσεως δια το έτος 1937, Αριθ.  224/Γ, Πύργος 26 Μαρτίου 1938. 
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  ΙΑΥΕ, 1938, φάκ8, υποφάκ. 6: υποπροξενείο Ελλάδας Πύργου προς ελληνική πρεσβεία Σόφιας, Περί 

ετήσιας εμπορικής εκθέσεως δια το έτος 1937, Αριθ.  224/Γ, Πύργος 26 Μαρτίου 1938. 
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των οποίων κινούταν για παράδειγμα η πρόταση για διεξαγωγή της μεταφοράς των 

προϊόντων με ελληνικά πλοία  από και προς τη Βουλγαρία.
174

 

 Παρότι, όμως, η προαναφερθείσα συμφωνία μεταξύ των τραπεζών των δύο χωρών, 

ευνοούσε το βουλγαρικό εξαγωγικό εμπόριο και θεωρήθηκε ως επιτυχία της κυβέρνησης 

Κιοσεϊβάνωφ, εντούτοις, επιβαλλόταν η υπογραφή της, διότι με αυτό τον τρόπο αίρονταν η 

ανωμαλία έλλειψης τακτικών εμπορικών σχέσεων μεταξύ δύο γειτονικών λαών, οι οποίοι σε 

ειρηνική περίοδο δημιουργούσαν το κατάλληλο έδαφος για την περαιτέρω καλλιέργεια των  

πολιτικών σχέσεων.
175

 Εναπόκειτο λοιπόν στη Βουλγαρία να αποδείξει έμπρακτα πως 

εκτίμησε την χειρονομία της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για τη μελλοντική σύσφιξη των εμπορικών και πολιτικών σχέσεων. 

 Το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο και η ναυσιπλοϊα είναι βασικοί πυλώνες 

υποστήριξης της εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Το ζήτημα, λοιπόν, της 

συγκοινωνιακής υποδομής των δύο χωρών, παρουσιάζεται έντονα κατά τη περίοδο της 

μεταξικής διακυβέρνησης σε σχέση με την υποστήριξη των εμπορικών σχέσεων με τη 

Βουλγαρία. Αποτελούσε πάγιο αίτημα των  φορέων και των δύο κρατών, η ανάπτυξη των 

συγκοινωνιακών μέσων για τη διευκόλυνση των οικονομικών και των εμπορικών 

συναλλαγών.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλγαρία, από τις αρχές του έτους, έθεσε εκ νέου, το 

διαχρονικό αίτημα της εμπορικής της εξόδου στο Αιγαίο, μέσω της Θράκης. Μάλιστα ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, εισηγήθηκε το θέμα της αξιοποιήσεως του ποταμού 

Έβρου, ως πλωτού μέσου, για την εξυπηρέτηση των εμπορικών αναγκών της Βουλγαρίας. 

Προφανώς, πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν, πως η μοναδική εμπορική 

διέξοδος της Βουλγαρίας προς το Αιγαίο έπρεπε να είναι μέσω της Θεσσαλονίκης. Όταν 

λοιπόν τέθηκε το θέμα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.) με απόρρητο έγγραφο που 

απεύθυνε προς το Υπουργείο Εξωτερικών (Τμήμα Βαλκανικής), επισήμαινε τους λόγους για 

τους οποίους δεν έπρεπε ο ποταμός Έβρος να μετατραπεί σε πλωτό μέσο. Καταρχήν, εκτός 

του ότι το οικονομικό κόστος θα ήταν τεράστιο, ήταν πολύ πιθανό να επιζητηθεί σκοπίμως 

από τη Βουλγαρία η απόλυτη ελεύθερη ναυσιπλοϊα και να επιδιωχθεί η- επέμβαση της 
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Κοινωνίας των Εθνών ή κάποια από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Θεωρήθηκε ότι η Βουλγαρία 

σκόπευε να επιζητήσει στο άμεσο μέλλον τη διεθνοποίηση της ποτάμιας αυτής οδού, κάτι 

που αντίκειτο στα συμφέροντα της Ελλάδας. Επιπλέον, θα καθιστούσε επισφαλή την 

επικοινωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε μια περίοδο μάλιστα, που είχαν 

ομαλοποιηθεί οι βουλγαρο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις. Ακόμα, θα μπορούσε να προσφέρει στη 

Βουλγαρία το πλεονέκτημα σύναψης συμφωνιών άλλοτε με την Τουρκία και άλλοτε με την 

Ελλάδα, δημιουργώντας εσκεμμένα πρόβλημα δυσπιστίας μεταξύ της Ελλάδας και της 

Τουρκίας. Τέλος, η ίδια η Βουλγαρία λόγω γεωγραφικής θέσης, θα αδυνατούσε να ασκεί 

οποιοδήποτε έλεγχο στις μεταφορές, αν παρίστατο ανάγκη. Πάντως, στρατιωτικοί λόγοι για 

τη χρησιμοποίηση του Έβρου ως πλωτού μέσου δεν αναφέρθηκαν.
176

 

  Για το ίδιο θέμα, το Υπουργείο Συγκοινωνίας απευθυνόμενο με τη σειρά του προς το 

ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέθεσε τους όρους και τα ζητήματα, που προέκυπταν από 

τυπικής άποψης, βάσει της υπογεγραμμένης Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας της 20
ης

 Ιουνίου 

1934,
177

 σχετικά με τη διατήρηση  και την εκτέλεση έργων επί των δύο οχθών του ποταμού. 

Αλλά και από ουσιαστικής άποψης, η εμπορική εκμετάλλευση του Έβρου, για τη μεταφορά 

προϊόντων, δεν ήταν δυνατό να αποτελέσει θέμα σοβαρής συζήτησης, διότι η 

πραγματοποίησή της απαιτούσε τεράστια δαπάνη χωρίς να προσπορίσει ανταποδοτικό 

όφελος και δυνατότητα απόσβεσής της από τα έσοδα εκμετάλλευσης της «υγράς οδού». Και 

αν ακόμα η γεωγραφική θέση και η εφαρμοσμένη τεχνική καθιστούσαν τον Έβρο πλωτό, η 

άποψη του Υπουργείου ήταν να μην προχωρήσει το σχέδιο αυτό, διότι θα έπληττε καίρια τη 

Θεσσαλονίκη και τα συμφέροντα του ίδιου του κράτους.
178

 Σε κάθε περίπτωση, ήταν 

ξεκάθαρη η θέση της ελληνικής κυβέρνησης πάνω στο ζήτημα αυτό. Η μοναδική εμπορική 

έξοδος της Βουλγαρίας ήταν, η δια μέσω Κούλας-Σιδηροκάστρου, καθώς και η διασύνδεση 

των βουλγαρικών σιδηροδρόμων με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 

 Σύμφωνα με άρθρο βουλγαρικής εφημερίδας με θέμα τους ελληνικούς σιδηροδρόμους 

τη δεκαετία του ΄30, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας βρισκόταν στη τελευταία θέση 
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μεταξύ των βαλκανικών κρατών, έχοντας μήκος 2.687 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 1.446 

χιλιόμετρα ήταν κανονικού πλάτους, ενώ τα 1.241 χιλιόμετρα ήταν στενές γραμμές.
179

 Το 

άρθρο αυτό, που υπέγραφε ο δρ. Ιβάν Σλάβωφ, εξέφραζε προφανώς το αίτημα όλων των 

φορέων (πολιτιστικών, εμπορικών, τουριστικών, επιχειρηματικών), για ανάπτυξη της 

σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας. Το θέμα αυτό πολύ συχνά 

μονοπωλούσε τις στήλες των εφημερίδων, προβάλλοντας τη σκοπιμότητα βελτίωσης του 

δικτύου και της διασύνδεσης των δύο κρατών, κυρίως στην κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα.  

Σε αναφορά της, προς το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία στη Σόφια, προέβη σε 

πλήρη περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, σχετικά με το ζήτημα της σύνδεσης των 

σιδηροδρόμων Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσω της Κούλας, επισημαίνοντας ότι το, εν λόγω, 

έργο δεν σημείωσε καμία πρόοδο. Αντίθετα, από βουλγαρικής πλευράς είχε εγκριθεί από την 

κυβέρνηση πίστωση δεκάδων εκατομμυρίων λέβα για τη κατασκευή σιδηροδρομικής 

γραμμής μέχρι την Άνω Τζουμαγιά.
180

 

 Η απόσταση μέχρι την Κούλα δεν ήταν μεγάλη. Όμως ήταν τέτοια η μορφολογία του 

εδάφους που θα απαιτούνταν σημαντικά κονδύλια, τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο λέβα, 

για την κατασκευή του τμήματος αυτού της γραμμής, κάτι που έθετε, εν αμφιβόλω, την 

εκτέλεση του έργου. Η ελληνική πρεσβεία επισήμαινε, επίσης, άλλη μία σημαντική πολιτική 

παράμετρο. Έθετε το ερώτημα μήπως με την πραγματοποίηση αυτού του έργου έμμεσα 

δηλωνόταν η παραίτηση της Βουλγαρίας από την αξίωση για έξοδό της στο Αιγαίο, μέσω της 

Θράκης, αφού, δεν θα νομιμοποιούταν να επικαλείται το άρθρο 48 της Συνθήκης του 

Νεϊγύ.
181

 

 Εν τούτοις, μερικούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, εγκαινιάστηκε ένα μεγάλο 

σιδηροδρομικό έργο. Ολοκληρώθηκε η νέα σιδηροδρομική γραμμή Δουπνίτσης - Γκόρνα 

Τζουμαγιάς, παρουσία υπουργών και άλλων αξιωματούχων του βουλγαρικού κράτους. Στο 

συγκεκριμένο γεγονός δόθηκε μεγάλη σημασία τόσο από την ίδια τη κυβέρνηση όσο και από 

το Τύπο, με εκτενή δημοσιεύματα. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή ήταν μήκους 32.400 

χιλιομέτρων. Δαπανήθηκαν 79.050.000 λέβα και για την επέκτασή της επρόκειτο να  
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δαπανηθούν άλλα 2.500.000 λέβα, δημιουργώντας ένα εσωτερικό δίκτυο εξυπηρέτησης των 

μεταφορών με τη διασύνδεση περιοχών στο εσωτερικό της Βουλγαρίας.
182

 

 Από το μεγάλο αυτό έργο για τα οικονομικά δεδομένα της Βουλγαρίας ορμώμενος ο 

πρώην πρέσβης και μηχανικός Γ. Λαζάρωφ, αρθρογράφησε σε βουλγαρική εφημερίδα, με 

θέμα «Δια της κοιλάδος του Στρυμώνος προς το Αιγαίο». Στο άρθρο του τόνιζε τη 

σπουδαιότητα του έργου, το οποίο τμηματικά εκτελείτο, με απώτερο στόχο να κατασκευαστεί 

ο σιδηρόδρομος του Στρυμώνα, ο οποίος βαίνοντας προς τα σύνορα με την Ελλάδα θα 

κατέληγε στο Αιγαίο. Επισήμαινε, επίσης, τη μεγάλη σημασία του έργου για την επικοινωνία 

μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό θα συντελούσε, έγραφε ο Λαζάρωφ, «εις την κοινήν 

πνευματικήν και οικονομικήν επιτυχίαν των δύο καλών γειτόνων». Στη συνέχεια, αφού 

εγκωμίασε τους βούλγαρους φορολογούμενους για τη οικονομική τους θυσία, προκειμένου 

να κατασκευαστούν τόσο μεγάλα έργα, τόνισε την τεράστια σημασία, καθόσον αυτός ο 

σιδηρόδρομος  προοριζόταν να παίξει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς συγκοινωνίες μεταξύ της 

Βαλτικής και του Αιγαίου. Καταλήγοντας, ο Λαζάρωφ διατύπωνε την ευχή ότι: «αι καλαί 

συγκοινωνίαι συντελούσιν εις την προσέγγισιν των λαών. Δια του σιδηροδρόμου του 

Στρυμώνος θα τείνωμεν την χείρα εις τους Νοτίους γείτονάς μας και από κοινού μετ΄ αυτών 

θα εργαστώμεν δια την κοινήν ημών οικονομικήν επιτυχίαν».
183

 

 Μετά από τη τόσο μεγάλη δημοσιότητα υπήρξε και από ελληνικής πλευράς 

αντίδραση. Από δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας έγινε γνωστό πως, το Νοέμβριο, το 

Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εξέδωσε ψήφισμα με θέμα το σιδηροδρομικό δίκτυο 

και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία. Αυτό, επιδόθηκε στους αρμόδιους 

Υπουργούς και ανέφερε σχετικά: «Οι Έλληνες έμποροι επιμένουσιν όπως το ταχύτερον 

συνδεθώσιν οι Βουλγαρικοί σιδηρόδρομοι μετά των Ελληνικών και συνομολογηθή η 

εμπορική σύμβασις μεταξύ των δύο χωρών». Σύμφωνα με την άποψη των Θεσσαλονικέων 

εμπόρων αλλά και της κοινής γνώμης εθεωρείτο βέβαιο ότι, χωρίς την πραγματοποίηση 

αυτών των δύο όρων, ολόκληρη η περιοχή της Θεσσαλονίκης θα ήταν καταδικασμένη σε 

οικονομικό μαρασμό. Γι΄ αυτό, πίστευαν οι Θεσσαλονικείς, ότι επιβαλλόταν να επιτραπεί 

πρώτα η ελεύθερη ανταλλαγή των εμπορευμάτων και, κυρίως, των προϊόντων 

γαλακτοκομίας, τα οποία η Ελλάδα είχε μεγάλη ανάγκη και τα οποία αναγκαζόταν να 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φακ.73, υποφ.5(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Αριθ.1417, 
Εφημερίδα Дневник, άρθρο «Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Δουπνίτσης – Γκόρνα Τζουμαγιάς», Σόφια 14 

Οκτωβρίου 1937. 
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 Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1937, εφημερίδα Зора, άρθρο του Γ. Λαζάρωφ  «Δια της κοιλάδος του Στρυμώνος προς το 

Αιγαίον», Σόφια 16 Οκτωβρίου 1937. 
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αγοράζει από τρίτους. Στο τέλος του ψηφίσματος, ο εμπορικός κόσμος παρακαλούσαν την 

κυβέρνηση να επιμείνει να πιέζει τη βουλγαρική κυβέρνηση ώστε να επισπευσθεί η 

σιδηροδρομική διασύνδεση, αλλά και η κατασκευή ακτοπλοϊκής γραμμής κοντά στο 

Ρουχτσούκιον στον ποταμό Δούναβη (σημερινή πόλη Ρούσε), δια μέσου των οποίων, θα 

αποκαθίστατο η, απευθείας, διασύνδεση με τις βαλτικές χώρες.
184

 

 Μάλιστα, η βουλγαρική εφημερίδα Ποσλέδνα (Последния) στις 7 Ιουνίου, 

αναφερόταν σε πολλά δημοσιεύματα του πολωνικού και ελληνικού Τύπου, τα οποία 

εγκωμίαζαν τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας, τονίζοντας ότι 

έπρεπε να επιτευχθεί και η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τη σιδηροδρομική 

σύνδεση των δύο χωρών, μέσω της Κούλας. Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργούταν η 

μεγαλύτερη διεθνής οδός, ξεκινώντας από το λιμάνι της Γδύνιας (στην Πολωνία) μέσω της 

Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Θεσσαλονίκης, θα ήταν δυνατό να επεκταθεί μέχρι την 

Αίγυπτο και να επιτευχθεί η συγκοινωνιακή σύνδεση απευθείας της κεντρικής Ευρώπης με 

τις Ινδίες, την Κίνα και την Ιαπωνία.
185

 

 Ως προς τον τομέα της οδικής διασύνδεσης, επικρατούσε ατολμία και παλινωδία στις 

πρωτοβουλίες των κρατούντων και των δύο χωρών. Στη πραγματικότητα, οι πολιτικές 

σκοπιμότητες και η αδυναμία επίλυσης των πολιτικών ζητημάτων, καθιστούσαν δύσκολη έως 

αδύνατη την επίτευξη της εδραίωσης δεσμών φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Υπήρξαν 

χαρακτηριστικές κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις, κυρίως από ελληνικής πλευράς. 

Συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παράδειγμα κωλυσιεργίας, εξαιτίας της γραφειοκρατικής 

διαδικασίας, παρουσιάστηκε, όταν ζητήθηκε τον Ιούνιο να δοθεί απάντηση σε αίτημα 

λειτουργίας συγκοινωνίας με ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα εκτελούσαν το δρομολόγιο  

Θεσσαλονίκης-Σόφιας. Με σχετικό έγγραφό του το Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνθηκε 

προς το Υπουργείο Σιδηροδρόμων, προκειμένου να επιλυθούν γραφειοκρατικά προβλήματα. 

Ακολούθησε εκατέρωθεν ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των δύο Υπουργείων, χωρίς να 

υπάρξει όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στο τέλος, το θέμα παραπέμφθηκε  στο αρμόδιο 
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 Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1937, εφημερίδα Brzezinski Besti, δημοσίευμα με θέμα «Η Σύνδεσις των 

Ελληνοβουλγαρικών Σιδηροδρόμων», Σόφια 29 Νοεμβρίου 1937.  
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 ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.73, υποφάκ.5 (Δελτία Βουλγαρικού Τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Αριθ.1417, 

εφημερίδα Последния  άρθρο «Η μέσω Βουλγαρίας νέα Διεθνής οδός», Σόφια 7 Ιουνίου 1937. 
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τμήμα της Κοινωνίας των Εθνών, ως αρμόδιο για τη γνωμοδότηση επί των ζητημάτων 

εκμετάλλευσης των διεθνών οδών.
186

 

 Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα κωλυσιεργίας και αδυναμίας αποτελεί η περίπτωση 

κατά την οποία, το Υπουργείο Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων απέστειλε προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών (Τμήμα πολιτικών υποθέσεων), έγγραφο μιας ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας 

μεταφορών, με αίτημα τη χορήγηση άδειας λειτουργίας λεωφορειακής γραμμής μεταξύ 

Θεσσαλονίκης – Σόφιας, που θα πραγματοποιούταν με τρία λεωφορεία των είκοσι θέσεων  

και ενός φορτηγού, μέσω Σιδηροκάστρου και Κούλας. Μάλιστα, ως αιτιολογία, για την 

έγκριση της άδειας λειτουργίας αυτής της λεωφορειακής γραμμής, αναφερόταν η ανάγκη 

εξυπηρέτησης των εμπορικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, η συντόμευση της 

χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ των δύο χωρών καθώς και η βελτίωση των διμερών 

σχέσεων των χωρών.
187

 Στο έγγραφο αυτό, το Υπουργείο Σιδηροδρόμων ζητούσε,  καταρχήν, 

να ενημερωθεί για την πολιτική θέση του Υπουργείου Εξωτερικών επί του θέματος και 

δεύτερον να μάθει τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές ενέργειες, στις οποίες έπρεπε να προβεί. 

Η απάντηση έφθασε σχετικά έγκαιρα με εμπιστευτικό έγγραφο, στις αρχές Δεκεμβρίου, βάσει 

του οποίου, το Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριζε πως δεν έπρεπε να επισπευστεί το ζήτημα 

της οδικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Σόφια. Μάλιστα, φρονούσε, ότι δεν έπρεπε να 

δοθεί καμία απάντηση, προς το παρόν, στο αίτημα της εν λόγω εταιρίας.
188

 

 Ήδη, όμως, στη Θεσσαλονίκη είχε συσταθεί μεταφορική εταιρεία για την 

πραγματοποίηση τακτικών δρομολογίων προς τη Σόφια, με σκοπό την μεταφορά  ταξιδιωτών 

και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο πόλεων και μάλιστα σε συντομότερο χρόνο από ό,τι 

σιδηροδρομικώς. Σε δημοσίευμα εφημερίδας αναφερόταν ότι υποβλήθηκαν διαβήματα του 

εμπορικού κόσμου προς την ελληνική κυβέρνηση για την επισκευή και ασφαλτόστρωση του 

ελληνικού τμήματος της οδού, μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και γενικότερα για την 

ανάγκη συγκοινωνιακής διασύνδεσης των δύο χωρών.
189

 

                                                           
186

  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2α: Υπουργείο Εξωτερικών, Δ/νση Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων, προς 

Υπουργείο Σιδηροδρόμων, Διεύθυνση αυτοκινήτων, περί εγκαταστάσεως συγκοινωνίας δι΄ αυτοκινήτων μεταξύ 

Θεσσαλονίκης και Σόφιας, Αριθ. Α/11350/Γ/6/ΧΧ, Εμπιστευτικόν, Αθήναι 5 Ιουνίου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/ : Υπουργείο Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων, Δ/νση Αυτ/των,  Αριθ. 66902, Αθήνα 

24 Νοεμβρίου 1937. 
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 ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2α : Υπουργείο Εξωτερικών, Δ/νση Πολιτικών Υποθέσεων Βαλκανικής, Αριθ. 24759, 

Εμπιστευτικόν,  Αθήνα,1 Δεκεμβρίου 1937. 
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 ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.73, υποφάκ.1(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας,  εφημερίδα 

Brzezinski Besti  άρθρο «Αυτοκινητιστικαί Συγκοινωνίαι Σόφιας – Θεσ/νίκης», Σόφια,1 Μαρτίου 1937. 
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 Την ίδια περίοδο, το Υπουργείο Συγκοινωνίας, με έγγραφο προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών, γνωστοποίησε την αποπεράτωση της κατασκευής της οδού Σερρών – Κούλας. 

Μιας οδού, τέλειας χάραξης και κατασκευής, από την οποία η Ελλάδα, μέσω της Βουλγαρίας 

και Γιουγκοσλαβίας,  θα μπορούσε να ενωθεί με τη Κεντρική Ευρώπη. Από το έργο αυτό 

υπολειπόταν η κατασκευή μιας σύγχρονης γέφυρας από σιδηροπαγές σκυροκονίαμα, επί του 

ποταμού Στρυμώνα, για την ασφάλεια των διερχομένων, διότι η υπάρχουσα γέφυρα ήταν 

παλιά και ξύλινη. Το Υπουργείο Συγκοινωνίας έπρεπε, καταρχάς να απευθυνθεί στο Γενικό 

Επιτελείο Στρατού, προκειμένου να εγκριθεί το έργο της μόνιμης γεφύρωσης του ποταμού 

Στρυμόνα. Τελικά, το Γ.Ε.Σ. με έγγραφό του, στις αρχές Νοεμβρίου 1937, ενέκρινε την 

υλοποίηση του έργου, δίνοντας  τη δυνατότητα στο αρμόδιο Υπουργείο, συνεργαζόμενο με 

τη βουλγαρική κυβέρνηση, να προβούν στην από κοινού κατασκευή της γέφυρας. Ως 

τελευταία τυπική διαδικαστική ενέργεια, εκκρεμούσε η τελική έγκριση από το Υπουργείο, για 

τη λύση του ζητήματος της οδικής διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας.
190

 

 

2.3. Οι σχέσεις σε μορφωτικό - πολιτιστικό επίπεδο 

 

 Από τις αρχές του 1936, εκδηλώθηκαν κινήσεις προσέγγισης των δύο λαών, όπως 

αυτή της πρωτοβουλίας του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου να παραθέσει  δείπνο  στη 

Σόφια, προς τιμή του Έλληνα πρέσβη στη Σόφια Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Στην 

εκδήλωση αυτή έγινε ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου 

και στον προγραμματισμό δράσεων του Συνδέσμου για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο 

χωρών.
191

 Συζητήθηκαν, επίσης, τεχνικά ζητήματα που εμπόδιζαν την ανάπτυξη των 

εμπορικών σχέσεων, όπως παραδείγματος χάρη, η έλλειψη συγκοινωνιών μεταξύ των δύο 

χωρών. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ράδεφ (Рaeдв) κατά την προσφώνησή 

του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«[…] Ημείς, οι Βούλγαροι και οι Έλληνες γνωριζόμεθα μεν, αλλά δεν γνωριζόμεθα 

επαρκώς. Η ιστορία και το παρελθόν έρριψαν πολύ σκότος μεταξύ των δύο λαών και 

εξέθεσαν αυτούς […] Θα προσπαθήσωμεν να διασπάσωμεν το παρελθόν και να 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.8, υποφάκ.3: Υπουργείο Συγκοινωνίας, προς Υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την 
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Βουλγαρίας,  Αριθ. 69369, Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 1937. 
191

  ΙΑΥΕ, 1936, φακ.27, υποφ.3(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), Εφημ. Зора, άρθρο «Μια διαδήλωσις της 
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ρίψωμεν περισσότερον φως εις το σκότος το οποίον επί μακρόν εβάρυνεν επί των 

μεταξύ των δύο γειτόνων λαών σχέσεων, θ΄ανακαλύψωμεν αμοιβαίως προσόντα, τα 

οποία θα μας προσεγγίσωσι […]».
192

 

 Ο πρέσβης της Ελλάδας, Διαμαντόπουλος, αφού εγκωμίασε τις πολύτιμες υπηρεσίες 

που πρόσφερε ο Σύνδεσμος σε Σόφια και Αθήνα, συμφώνησε ότι η έλλειψη κατάλληλων  

οδικών αρτηριών δυσχέραινε τη διατήρηση των στενών επαφών μεταξύ των δύο λαών, ενώ, 

κλείνοντας ανάφερε ότι: 

«[…] Αι καταβληθείσαι εκατέρωθεν προσπάθειαι απέδωκαν ήδη αποτελέσματα: από 

της 15
ης

 Μαϊου ε.έ. θα εκλείψη μία εκ των ανωμαλιών εις τας μεταξύ των δύο χωρών 

συγκοινωνίας[…]. Και δεν είναι μόνο τούτο. Οι δύο Σύνδεσμοι ταχέως θα 

επεκτείνωσι την δράσιν αυτών και εν τη φιλολογική και καλλιτεχνική περιοχήν […]. 

Προβλέπεται ήδη η διοργάνωσις καλλιτεχνικής εκθέσεως εν Σόφια, θα 

επακολουθήσωσι τουριστικαί εκδρομαί, αίτινες ασφαλώς θα συντελέσωσιν εις την 

επίτευξιν αισίων αποτελεσμάτων […]».
193 

 Πράγματι, το Μάιο, πραγματοποιήθηκε στη Σόφια καλλιτεχνική έκθεση με θέμα: «Η 

πλαστική Τέχνη εν Ελλάδι». Με αυτή την αφορμή, ο βούλγαρος καθηγητής Μ.Δ. Μπαλτζήεφ 

δημοσίευσε άρθρο, εξαίροντας την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της έκθεσης, αναφέροντας 

μεταξύ άλλων : 

«[…] Η κοινωνία της Σόφιας θα έχη την σπανίαν ευκαιρία, να ίδη και να εκτιμήση τας 

επιτυχίας της τέχνης των ημετέρων νοτίων γειτόνων και ν΄ ανταμείψη αυτούς ου 

μόνον δια το τάλαντόν των, αλλά και δια την καλήν πρωτοβουλίαν, και την 

καταβληθείσαν εργασίαν, επισκεπτομένη την έκθεσιν αυτών».
194

 

 Επίσης, εγκαινιάστηκε και πάλι στη Σόφια μια δεύτερη καλλιτεχνική έκθεση με θέμα 

τη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στην αίθουσα Πρέσλαβ (Преслав) με τίτλο «Η εν Σόφια 

έκθεσις της Ελληνικής Τέχνης». Παραβρέθηκαν πρώην πρωθυπουργοί, πρέσβεις διαφόρων 

χωρών, ο διευθυντής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, πολλοί υπουργοί, ο σύμβουλος του 

βασιλιά της Βουλγαρίας, ο δήμαρχος της πόλης και πολλοί προσκεκλημένοι. Φυσικά το 
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     Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1936,όπ.π., εφημ. Зора. 
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   Πράγματι, στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, διοργανώθηκε εκδρομή στην 

Ελλάδα, Βουλγάρων δασκάλων από τις 19 έως τις 26 Ιουλίου 1936. Βλ. Зора 2 Ιουλίου 1936, με τίτλο 

«Εκδρομή Βουλγάρων Διδασκάλων εις την Ελλάδα». 
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  ΙΑΥΕ, 1936, φακ.27, υποφ.3(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου),  Εφημ. Слово, άρθρο με τίτλο «Η πλαστική 
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παρόν έδωσε ο πρέσβης της Ελλάδας, ενώ τον λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος του 

Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου Σόφιας Ράδεφ (Рaдeв). Στην έκθεση συμμετείχαν δέκα πέντε 

αντιπρόσωποι της ελληνικής ζωγραφικής (ιμπρεσιονισμού - εξπρεσιονισμού) και γλύπτες, 

εκθέτοντας ογδόντα έργα τους, ενώ ο Τύπος έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στο γεγονός.
195

 

 Προσπάθειες για την επίτευξη φιλικών και ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών 

αναλήφθηκαν και από τους Βούλγαρους φοιτητές με τη διοργάνωση ενός Διεθνούς 

Συνεδρίου, στις 19 Αυγούστου 1936, σε χώρο του Εθνικού  Πανεπιστημίου, στο οποίο 

προσήλθαν αντιπρόσωποι  φοιτητικών νεολαιών της Ελλάδας και πολλών άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών, καθώς και πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι, όπως πρεσβευτές, επιτετραμμένοι 

κρατών, κοινωνιολόγοι, ξένοι δημοσιογράφοι.
196

  

 Στο συνέδριο αυτό ο καθηγητής Αρναούντωφ τόνισε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό 

του ότι: 

 «[…] Τούτο δεν αποτελεί μόνον εορτήν των βουλγάρων φοιτητών, αλλά και 

σύμπαντος του βουλγαρικού λαού[…]». Ο πρόεδρος της Διεθνούς Φοιτητικής 

Ομοσπονδίας Πλούμε (Плуме) τόνισε ότι: «Η εν Σόφια συγκέντρωσις αποσκοπεί εις 

την συζήτησιν επί των δυνατοτήτων της μελλοντικής συνεργασίας», προέβη και σε 

μία δήλωση: «Διαπνεόμεθα από την ιδέαν της ειρήνης μεταξύ των λαών. Επιθυμούμε 

την εξέλιξιν και την ενίσχυσιν των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών[…]. Η 

οργάνωσις ημών οφείλει να δώση το παράδειγμα εις όλους τους λαούς. Οι φοιτηταί 

των μεγάλων και των μικρών λαών είναι ισότιμα μέλη της Ομοσπονδίας ημών. Θα 

είμεθα φρουροί της προόδου και θα εξυπηρετήσωμεν τους λαούς μας δια της 

συνεργασίας ημών». 
197

 

 Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του συνεδρίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ελληνικού 

Φοιτητικού Συνδέσμου Αλέξανδρος Παρασκευάς, κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη του 

συνεδρίου, αφού ευχαρίστησε θερμά για την πρόσκληση του αντίστοιχου Βουλγαρικού 

Φοιτητικού Συνδέσμου, δήλωσε πως: 
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   Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1936, εφημ.  Дъга, άρθρο, με τίτλο «Η εν Σόφια έκθεσις της Ελληνικής Τέχνης»,  Σόφια 18 

Μαϊου 1936. 

196
  Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1936, εφημ.  Outro  με τίτλο «Το εν Σόφια Διεθνές Συνέδριον των φοιτητών», Σόφια 20 

Αυγούστου 1936. 
197   Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1936, eφημ.  Outro. 
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«[…] Αποτελεί την εκδήλωσιν της επιθυμίας προς πνευματικήν συνεννόησιν και 

κοινήν  συνεργασίαν χάριν της ειρήνης, ήτις δέον ν΄ ανατείλει επί των ημετέρων 

συνόρων […]. Αύτη δέον να χαράξη τας οδούς, αίτινες θα μας οδηγήσωσι εις την 

πραγματοποίησιν της συνεννοήσεως ταύτης[…] Ο Ελληνικός Εθνικός Φοιτητικός 

Σύνδεσμος, όστις μετά χαράς απεδέχθη την πρόσκλησιν του Βουλγαρικού Φοιτητικού 

Συνδέσμου, λογίζεται ιδιαιτέρως ευτυχής υποβάλλων, επί τη ευκαιρία ταύτη, τον 

εγκάρδιον χαιρετισμόν της ελληνικής νεολαίας, χαιρετισμόν, όστις προέρχεται εκ του 

βάθους της εθνικής ημών ψυχής και αποτελεί την εκδήλωσιν της επιθυμίας προς 

πνευματικήν συνεννόησιν και κοινήν συνεργασίαν χάριν της ειρήνης, ήτις δέον ν΄ 

ανατείλει επί των ημετέρων συνόρων. Αφικνούμεθα εις Σόφιαν με την επιθυμίαν της 

πραγματοποιήσεως του ιδεώδους τούτου, όπερ ακριβώς προσδίδει σημασίαν και 

ευθύνην εις την συνάντησιν ταύτην της Σόφιας. Αύτη δέον να χαράξη τας οδούς, 

αίτινες θα μας οδηγήσωσι εις την πραγματοποίησιν της συνεννοήσεως ταύτης. Είμεθα 

οι φορείς της σημαίας της πραγματικής πνευματικής συναδελφώσεως, την σημαίαν, 

την οποίαν κατεβιβάσαμεν απ΄ τα άσπιλα υψώματα των Δελφών[…]».
198

 

 Κατά τη διάρκεια όμως της έκθεσης δεν έλειψαν οι ακρότητες από ομάδα φανατικών 

οπαδών της Ε.Μ.ΕΟ., που δρούσε, όπως προαναφέρθηκε, ως παρακράτος στη Βουλγαρία. 

Έτσι, την προσπάθεια αυτή αμαύρωσαν γεγονότα μιας μερίδας νεολαίας επηρεασμένης από 

τις δραστηριότητες και τους στόχους της Ε.Μ.Ε.Ο.,
199

 η οποία προσπάθησε να προβάλει το 

Μακεδονικό Ζήτημα (Македонският  Въпрос) με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια και 

να ολοκληρωθεί η εκδήλωση με αρνητικές εντυπώσεις και κριτικές. Οι αντιδραστικοί κύκλοι 

της φοιτητικής κοινότητας θέλησαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός της παρουσίας του 

διακεκριμένου κοινού, για να αναδείξουν το Μακεδονικό Ζήτημα με εκδόσεις βιβλίων, 

                                                           
198

  Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1936, εφημ. Зора , άρθρο με τίτλο «Ο χαιρετισμός της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Νεολαίας», 

Σόφια 21 Αυγούστου 1936.   
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  Προκλητικές ενέργειες λάμβαναν χώρα πολύ συχνά από την εθνικιστική τρομοκρατική οργάνωση, ΕΜΕΟ, η 

οποία δημιουργούσε εντάσεις, εκμεταλλευόμενη διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που 

διοργανώνονταν στη Βουλγαρία Η δράση της είναι γνωστή, ήδη, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε στα 

τέλη Οκτωβρίου 1893 στη Θεσσαλονίκη, από τους Ντάμε Γκρουέφ, Χρήστο Τατάρτσεφ, Πέρε Ποπάρσωφ, Ιβάν 

Χατζηνικόλωφ, Άντον Δημητρώφ και Χρήστο Μπαταντζίεφ. διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στα πολιτικά 

πράγματα της Βαλκανικής και, κυρίως, στην εσωτερική πολιτική ζωή της Βουλγαρίας, αποτελώντας, 

ουσιαστικά, κράτος εν κράτει. Ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας, στην μεθόριο με την Ελλάδα και τη Σερβία 

τα μέλη της οπλοφορούσαν ελεύθερα, έλεγχαν τις ταυτότητες των πολιτών, φορολογούσαν τους πολίτες, βάσει 

ονομαστικών καταλόγων και τηρούσαν τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας. Είναι η περίοδος που 

αρχίζουν να επανέρχονται με δριμύτητα στην επικαιρότητα τα ζητήματα εδαφικής διεξόδου της Βουλγαρίας στο 

Αιγαίο Πέλαγος. βλ., Βλάσης Βλασίδης, «Η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση και η δράση της 

στην ελληνική Μακεδονία στον μεσοπόλεμο (1919-1928», ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996. 
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προκαλώντας την έντονη αντίδραση και την καταγγελία της κίνησης αυτής από τους 

φοιτητικούς αντιπροσώπους των φιλοξενούμενων χωρών. Η παράλληλη έκθεση περιοδικών 

και βιβλίων του Φοιτητικού Μακεδονικού Συνδέσμου πυροδότησε εντάσεις μεταξύ των 

αντιπροσώπων, αρχικά της Τσεχίας και στη συνέχεια της Γαλλίας και του Βελγίου, 

απαιτώντας εξηγήσεις από τον Βούλγαρο αντιπρόσωπο Πετκώφ, με αποκορύφωμα την 

αποχώρησή τους από την έκθεση. Επίσης, ο Τσέχος αντιπρόσωπος, Ποσμουρνί, εξετάζοντας 

την έκθεση των φοιτητικών εκδόσεων, διαπίστωσε ότι υπήρχαν και εκθέματα του 

Μακεδονικού Φοιτητικού Συνδέσμου, όπως το περιοδικό Mladá Македонија (Νέα 

Μακεδονία) που εκδιδόταν στο Παρίσι, το βιβλίο «Македонският Въпрос» (Μακεδονικό 

Ζήτημα) που εκδιδόταν στη γερμανική γλώσσα κλπ. και αγανακτισμένος, αποχώρησε από 

την αίθουσα, εκφράζοντας μεγαλόφωνα την δυσφορία του. Εν τω μεταξύ ο Ζιλισέν, γενικός 

γραμματέας της Διάσκεψης (Βέλγιο), ανοίγοντας το περιοδικό Mladá Македонија (Νέα 

Μακεδονία) αναφώνησε μεγαλόφωνα προς τον βούλγαρο αντιπρόσωπο: «Τούτο είναι 

πραγματική βόμβα! Τι θα έλεγον οι άλλοι αντιπρόσωποι, εάν η Ιταλία εξέθετε βιβλία και 

περιοδικά επιδιώκουσα ν΄αποδείξει ότι ολόκληρος η Αφρική είναι Ιταλική;». Την ίδια 

αντίδραση είχε και ο Γάλλος αντιπρόσωπος. Όλοι επέμεναν να αφαιρεθούν από την έκθεση 

αυτά τα βιβλία και ζήτησαν εξηγήσεις από τον βούλγαρο αντιπρόσωπο Πετκώφ (Πeτκов).
200

 

 Λίγο αργότερα, η συνεννόηση και η ενότητα στους κόλπους του Φοιτητικού 

Συνεδρίου υπέστησαν και νέες δοκιμασίες. Αυτή τη φορά δυσαρεστήθηκαν οι Γιουγκοσλάβοι 

φοιτητές, εξαιτίας της αναφοράς στις προσκλήσεις του συνεδρίου πως, κατά την εσπερίδα θα 

ψάλλονταν οι εθνικοί ύμνοι της Μακεδονίας, της Θράκης, της Δοβρουτσάς και των Δυτικών 

Περιφερειών. Αυτός υπήρξε ο λόγος που δεν παρέστησαν στο δείπνο, εγκαταλείποντας 

επιδεικτικά το χώρο, όχι μόνο οι Γιουγκοσλάβοι φοιτητές αλλά και οι Ρουμάνοι, οι  Έλληνες, 

οι Γάλλοι και οι Τσεχοσλοβάκοι. Ο λόγος της ισχυρής τους αντίδρασης, όπως αναφέρθηκε 

στο διάβημα που κατέθεσαν - εκτός όλων των παραπάνω - ήταν επίσης η έκθεση ενός βιβλίου 

του Μακεδονικού Φοιτητικού Σωματείου «Βαρντάρ» (Вардар), τυπωμένο στα γαλλικά με 

τίτλο «Que demande t΄on de la Grѐce et de la Yougoslavie?» (Τι ζητούμε από την Ελλάδα και 

της Γιουγκοσλαβίας».
201
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  ΙΑΥΕ, 1936, φακ.27, υποφ.3(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), Εφημ. Зора , άρθρο με τίτλο «Η Διεθνής 

φοιτητική έκθεσις. Νέα επεισόδια», Σόφια 23 Αυγούστου 1936. 
201

   Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1936, εφημ. Утро, με τίτλο «Μεγάλα σκάνδαλα εις το φοιτητικόν συνέδριον»,  Σόφια 23 

Αυγούστου 1936. 
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 Την συγκεκριμένη περίοδο τις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας επηρέασε και το 

εκκλησιαστικό ζήτημα, με αφορμή τον ισχυρισμό εκ μέρους βουλγαρικών κύκλων για 

διώξεις των Εξαρχικών στη Μακεδονία, υποχρεωτική παρακολούθηση των ελληνικών 

λειτουργιών και καταστροφές βουλγαρικών εκκλησιών και εικόνων.
202

 

 Πάντως, από τις αρχές του 1936, είχαν εκδηλωθεί πρωτοβουλίες από την Εκκλησία 

της Ελλάδας, να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και επίλυσης των εκκλησιαστικών 

διαφορών. Μία τέτοια πρωτοβουλία αναλήφθηκε το Νοέμβριο από την Εκκλησία της 

Ελλάδας, διοργανώνοντας μια μεγάλη εκκλησιαστική Ορθόδοξη Διάσκεψη, με τη συμμετοχή 

όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προκειμένου να συζητηθούν τα θρησκευτικά- 

εκκλησιαστικά ζητήματα. Μεταξύ των συμμετεχόντων στο Εκκλησιαστικό Συνέδριο ήταν 

αντιπρόσωποι της Βουλγαρίας, οι Στ. Τσαγκώφ, Γκώσεφ και Πάσεφ. Τους συνέδρους 

προσφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, ενώ το συνέδριο τίμησε με την 

παρουσία του ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος, ενώ παρέστη και ο πρέσβης της Βουλγαρίας 

στην Αθήνα Ντιμίτρι Σισμάνωφ (Димитар Šišmanov).
203

 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 

εκφράστηκε με πολύ θερμά λόγια ο βούλγαρος καθηγητής Στ. Τσαγκώφ, λέγοντας μεταξύ 

άλλων:  

«[…]Ως τόπος του Συνεδρίου εξελέγησαν αι Αθήναι ένθα από 100ετίας υφίσταται 

Θεολογική σχολή και εκ προσοχής προς το ιδιαίτερον ρόλον, τον οποίον έπαιξε το 

Ελληνικόν Έθνος εν τη Ιστορία του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας[…]. Πάντες 

απροκαλύπτως και ειλικρινώς εξεδήλωσαν την θερμήν των επιθυμίαν προς άρσιν των 
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  Στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών (Εξαρχικοί - Πατριαρχικοί) υπήρχε πρόβλημα, που μάλιστα, είχε 

διογκωθεί εξαιτίας του ότι οι Βούλγαροι, εκμεταλλευόμενοι τη σλαβόφωνη κρεολή διάλεκτο, που ομιλούνταν 

στη Μακεδονία, αγωνίζονταν για τη διαμόρφωση βουλγαρικής εθνικής συνείδησης στον τοπικό πληθυσμό, ο 

οποίος, ωστόσο, στην πλειοψηφία του, έμενε πιστός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, διακηρύσσοντας, έτσι, την 

ελληνική εθνική του συνείδηση. Η Βουλγαρική Εξαρχία, συστήθηκε ως αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία με 

σουλτανικό φιρμάνι στις 28 Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 1870, το οποίο αναγνώριζε την κατάσταση που είχε 

διαμορφωθεί στην περιοχή της Βουλγαρίας μετά την αφύπνιση του βουλγαρικού εθνικισμού και την εκδίωξη 

των Ελλήνων κληρικών από την περιοχή. Το φιρμάνι, το οποίο προέβλεπε ότι η Εξαρχία παρέμενε υπό την 

κανονική εξουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προέβλεπε επίσης την ίδρυση επισκοπών σε περιοχές, όπου 

τα 2/3 τουλάχιστον των Ορθοδόξων πιστών ήθελαν να υπαχθούν στην αρμοδιότητα της Βουλγαρικής εξαρχίας. 

Στην περιοχή της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας, οι Βούλγαροι δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα 

απαιτούμενα 2/3, ώστε να εγκαταστήσουν επισκοπές, αλλά απέστειλαν επιτρόπους (βικάριους), οι οποίοι 

προσπαθούσαν να πείσουν τους κατοίκους να υπαχθούν στην Βουλγαρική Εκκλησία. Παράλληλα, το 

σουλτανικό φιρμάνι προέβλεπε το δικαίωμα να ιδρυθεί βουλγαρικός ναός, οπουδήποτε εκπροσωπούνταν το 1/3 

του τοπικού ποιμνίου, δημιουργώντας κανονική εκκλησιαστική και στη συνέχεια πολιτική ανωμαλία. Η 

κατάσταση αυτή "διεμβόλισε την ειρήνευση μεταξύ των ομοδόξων, προκάλεσε αντιπαλότητα και δίχασε τη 

θρησκευτική συμπόρευση. Βλ. Δημήτριος Γκολίτσης, Τα χωριά Βορειονατολικά της λίμνης της Καστοριάς 

(1870-1908), Εκδόσεις Αποστόλη Δούκη, Καστοριά 1992, σσ. 3. 
203

  ΙΑΥΕ, 1936, φακ.27, υποφ.3(Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), εφημ. Утро, με τίτλο «Η εν Αθήναις 

Εκκλησιαστική Συνέλευσις», Σόφια 29 Νοεμβρίου 1936 και  εφημ. Зора , με τίτλο «Το πρώτο εν Αθήναις 

Ορθόδοξον Συνέδριο»,  Σόφια 1 Δεκεμβρίου 1936. 
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εμποδίων και εξεύρεσιν της οδού της συνεργασίας επί του εκκλησιαστικού επιπέδου 

και του πνευματικού βίου των δύο χωρών […]».
204

 

 Βέβαια, κάποια βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας άρχισε 

να διαφαίνεται από το προηγούμενο χρόνο στον τομέα του πολιτισμού. Οι αμοιβαίες 

επισκέψεις συλλόγων και φορέων των δύο χωρών που είχαν πολιτιστικό, μορφωτικό, 

οικονομικό χαρακτήρα και δευτερευόντως πολιτικό όχι μόνο συνεχίστηκαν αλλά και 

αυξήθηκαν. Έτσι, με αφορμή την επιτυχημένη επίσκεψη Ελλήνων διανοούμενων στη 

Βουλγαρία, στα τέλη Μαϊου, τονίστηκε, σε άρθρο του Κ.Δ. Σπισαρέφσκυ, στην εφημερίδα 

Μιρ (Μнр), η αναγκαιότητα μακράς και σταθερής ειρηνικής συμβίωσης των δύο γειτονικών 

λαών:  

«[…] Μετά της αυτής επιμονής και σήμερον υποστηρίζομεν ότι δεν θα ευρεθώσι 

κυβερνήσεις εντεύθεν και εκείθεν των συνόρων αίτινες δια πατριωτικών ή άλλων 

οιωνδήποτε περισπασμών να δηλητηριάζωσι τας ψυχάς των λαών, καθ΄ όσον η πρώτη 

αντίστασις θα προέλθη εη΄ αυτών τούτων των λαών, οίτινες δεν θα θυσιάσωσι τα 

καθημερινά των οφέλη, τα κτηθέντα δι΄ επιμόνου εργασίας και θυσιών, δια να 

ικανοποιήσωσι τους οιασδήποτε κομματικής αποχρώσεως πολιτικούς […]».
205

 

 Έτσι, στον τομέα των πολιτιστικών σχέσεων, διαμορφώθηκε μια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για την αναζωπύρωση των σχέσεων των δύο χωρών με σεβασμό πάντα στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιστορικής μνήμης των δύο λαών, αλλά και στους ιστορικούς 

δεσμούς που διαμορφώθηκαν από την κοινή Ορθόδοξη Ανατολική παράδοση. Εκδηλώθηκαν 

αρκετές προσπάθειες προσέγγισης και αλληλογνωριμίας μεταξύ διακεκριμένων εκπροσώπων, 

του πνευματικού και μορφωτικού κόσμου, με στόχο την οικοδόμηση φιλίας και 

συνεννοήσεως μεταξύ των δύο λαών. Μιας φιλίας, η οποία ερχόταν να αντικαταστήσει 

μνήμες από ένα παρελθόν, με αιματηρούς αγώνες, συσσωρευμένου μίσους και δυσπιστίας. 

 Αυτή η προσέγγιση των λαών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Τύπο της 

Βουλγαρίας, επιχειρήθηκε ποικιλοτρόπως. Είτε, με τη διοργάνωση διαλέξεων από 

προσωπικότητες των χωρών, όπως αυτή του Λαζάρ Κεσελίντσεφ, ο οποίος, το Φεβρουάριο, 
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  Στο ίδιο, ό.π., ΙΑΥΕ, 1936, εφημ. Зора.  

205
   ΙΑΥΕ, 1937, φακ.73, υποφάκ.1( Δελτία Βουλγαρικού Τύπου): Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, περί του τερματισμού του τελωνειακού πολέμου, αριθ. 1043/ΚΙ/ΔΤ,Εφημ.  Μнр, άρθρο του Κ.Δ. 

Σπισαρέφσκυ, «Αι ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις μετά την επίσκεψιν» Σόφια 1 Ιουλίου 1937. 
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στη Σλαβική Λέσχη της Σόφιας, μίλησε για τη συμμετοχή των Βουλγάρων στην Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 κατά της Ημισελήνου. Ανέφερε, μάλιστα, και ονόματα συμπατριωτών 

του, οι οποίοι έδρασαν από κοινού με τους Έλληνες οπλαρχηγούς ή μεμονωμένα  για την 

αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.
206

 Είτε, με πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση εκθέσεων 

και άλλων δράσεων, όπως μιας μεγάλης καλλιτεχνικής έκθεσης, που ο Σύνδεσμος των 

Βούλγαρων Καλλιτεχνών, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μετά από έγκριση του Υπουργού 

Παιδείας δρ Νικολάεφ, στις 15 Ιουνίου στη Σόφια. Σ΄ αυτήν κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι 

καλύτεροι ζωγράφοι από τις βαλκανικές χώρες, όπως από τη Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα, τη 

Ρουμανία ,τη Τουρκία και φυσικά τη Βουλγαρία.
207

 

 Ακόμα υπήρξαν πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Διευθυντή του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Αθηνών, Αλέξανδρου Φιλαδελφέως, ο οποίος πρότεινε την ίδρυση Διαβαλκανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, με σκοπό την καλλιέργεια της αρχαιολογικής επιστήμης στις 

βαλκανικές χώρες και τη φιλοδοξία να αποτελέσει το κέντρο ανάπτυξης όλων των τεχνών. 

Στη συνέλευση συμμετείχαν οι πρέσβεις όλων των βαλκανικών χωρών, πολλοί διανοούμενοι 

και ζωγράφοι, ενώ ο Φιλαδελφεύς ανέπτυξε το σχέδιο της ίδρυσης του Ινστιτούτου, τη 

συντήρηση του οποίου θα αναλάμβαναν οι συμμετέχουσες χώρες.
208

 

 Δεν έλειψαν και οι προσφορές – δωρεές προς συλλόγους και φορείς της γειτονικής 

χώρας, όπως αυτή που έκανε ο γνωστός Έλληνας εκδότης και συγγραφέας, Ελευθερουδάκης, 

δωρίζοντας από μία σειρά του εγκυκλοπαιδικού του λεξικού στις βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστημίου της Σόφιας, της Ακαδημίας των Επιστημών της Βουλγαρίας, στον Σύνδεσμο 

των Βουλγάρων Δημοσιογράφων και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας. Το λεξικό
 

                                                           
206

  Επίσης παρέπεμψε την εκτενή περιγραφή του Έλληνα ιστοριογράφου Τρικούπη για την συμμετοχή των 

Βουλγάρων της Μακεδονίας τόσο στην επανάσταση της Νάουσας, όπως οι βοεβόδες Γκάντσο και Καρατάσωφ, 

οι οποίοι κατόρθωσαν να εξοντώσουν τις τουρκικές αρχές από τη πόλη, όσο και τους αγώνες άλλων Βουλγάρων 

την Ανατολική Μακεδονία όπως ήταν οι Γκούλιο, Διαμαντής Νικόλωφ, Γκεόργκι Θεοχάρωφ κλπ. ΙΑΥΕ, 1937, 

φακ. 73, υποφάκ. 5( Δελτία Βουλγαρικού τύπου) : πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ. 1650/ΚΙ/ΔΤ, Εφημερίδα 

Сτожер, άρθρο, «Η συμμετοχή των Βουλγάρων εν τω Ελληνικώ απελευθερωτικώ αγώνι», Σόφια 

1Φεβρουαρίου 1937. 
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 Από τα δημοσιεύματα του τύπου φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή βρήκε μεγάλη απήχηση στον 

καλλιτεχνικό κόσμο των Βαλκανίων, γιατί αμέσως εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους πολλοί ζωγράφοι. Μάλιστα 

μόνο από τη Γιουγκοσλαβία αναγγέλθηκε ότι θα παραβρεθούν1000 ξένοι κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Στο 

ίδιο, ΙΑΥΕ, 1937, όπ.π., εφημερίδα Последния άρθρο «Μεγάλη Βαλκανική καλλιτεχνική έκθεσις εν Σόφια», 

Σόφια 1 Φεβρουαρίου 1937. 
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 ΙΑΥΕ, 1937, φακ. 73, υποφάκ. 5(Δελτία Βουλγαρικού τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Αριθ. 1650/ΚΙ/ΔΤ, 

οι εφημερίδες УтроΟutro και Зора δημοσίευσαν την ανταπόκριση από την Αθήνα με άρθρο με τίτλο 

«Διαβαλκανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο εν Αθήναις» Σόφια 20 Απριλίου 1937. 
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αποτελείτο από δώδεκα τόμους μεγάλου σχήματος και διευκόλυνε πολύ, όσους 

ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν την Ελλάδα.
209

 

 Όμως, από όλες τις  πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, σημαντικότερη υπήρξε αυτή 

που εκδηλώθηκε από τον πνευματικό κόσμο των δύο χωρών, στις 29 Μαϊου, με τη 

πραγματοποίηση Συνέλευσης του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου στην Ακαδημία των 

Επιστημών της Σόφιας, με την συμμετοχή τριάντα Ελλήνων διανοούμενων από την Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη. Στο συγκεκριμένο γεγονός δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα από πολλές 

βουλγαρικές αλλά και ελληνικές εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων, όπως το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο, το Έθνος, τα Αθηναϊκά Νέα, που κάλυψαν με εκτενέστατα ρεπορτάζ την άφιξη 

και παραμονή των Ελλήνων διανοούμενων. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε σε 

ανταπόδοση επίσκεψης των Βουλγάρων συναδέλφων τους στην Ελλάδα.  Όλοι έλπιζαν και 

εύχονταν αυτές οι αμοιβαίες επισκέψεις να αποδώσουν λαμπρά αποτελέσματα, με την 

καλύτερη αλληλογνωριμία και την ανάπτυξη της συνεργασίας.
210

 

 Παρόντες στην Ακαδημία των Επιστημών της Σόφιας από Βουλγαρικής πλευράς ήταν 

εκπρόσωπος των Ανακτόρων, πολλοί αξιωματούχοι, πρώην υπουργοί, καθηγητές και 

κοινωνιολόγοι. Παρών ήταν και ο καθηγητής Μπογκντάν Φίλωφ (Фнлов), ο οποίος 

εκφώνησε τον εναρκτήριο λόγο, επισημαίνοντας την επίδραση του Βυζαντινού πολιτισμού 

στη Βουλγαρία, εξήρε τις υπηρεσίες του πρέσβη της Ελλάδας στη Σόφια, Διαμαντόπουλου 

και γενικά μίλησε για την προσέγγιση των δύο λαών. Με πρόταση του Φίλωφ, εστάλησαν 

τηλεγραφήματα στους βασιλείς Βόρη και Γεώργιο. Παρών από ελληνικής πλευράς, μεταξύ 

άλλων επιφανών διανοούμενων, ήταν φυσικά ο πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού 

Συνδέσμου Ρούφος, ο οποίος σε συνέντευξή του στη βουλγαρική εφημερίδα Ούτρο (Утро), 

αφού εκφράστηκε με πολύ κολακευτικά λόγια για τη Βουλγαρία, ευχήθηκε για άλλη μια 

φορά, να εργαστούν όλοι ειλικρινά και σοβαρά για τη προσέγγιση και τη φιλία των λαών. 

Εξέφρασε δε την άποψη, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ζορά (Зора), ότι για τη 

βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών «θα πρέπει να εργασθώμεν επί του οικονομικού και 

του πνευματικού πεδίου. Τα πολιτικά ζητήματα επί του παρόντος θα δεήση ν΄αφεθώσιν εις 

δευτέραν μοίραν». Προφανώς, διέβλεπε πως, εξαιτίας της μικρής προόδου που είχε έως τότε 

σημειωθεί σε διμερή πολιτικά ζητήματα, η μόνη διέξοδος στο αδιέξοδο ουσιαστικά των 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φακ. 73, υποφάκ. 5(Δελτία Βουλγαρικού τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Αριθ. 

1650/ΚΙ/ΔΤ, εφημερίδα Μнр,  άρθρο «Πολύτιμον δώρον εις τας Βουλγαρικάς Βιβλιοθήκας», Σόφια 8 Ιουλίου 

1937. 
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   ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. 73, υποφάκ. 5: πρεσβεία Ελλάδας Σόφια, προς Υπουργείο Εξωτερικών, επίσκεψις  των 

Ελλήνων διανοουμένων, Aριθ. 1365/ΚΙ/ΔΤ, Σόφια 30 Μαϊου 1937. 
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διπλωματικών σχέσεων, θα μπορούσε να ήταν η ανάπτυξη πνευματικών και εμπορικών 

δεσμών μεταξύ των φορέων του πολιτισμού και της οικονομίας.
211

 

 Ιδιαίτερη σημειολογία και συμβολισμό είχε η πρωτοβουλία των Βούλγαρων 

οικοδεσποτών να φιλοτεχνήσουν, υπό του Βούλγαρου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Μποζίνωφ, 

ένα σήμα που παρίστανε την ελληνοβουλγαρική συνεύρεση. Εντυπωσίασε τους 

φιλοξενούμενους διότι σχημάτιζε διασταυρούμενες πένες και πινέλα με την ελληνική και 

βουλγαρική σημαία στο πάνω μέρος, ενώ κάτω από το σήμα έγραφε: «Δια των 

διεσταυρωμένων όπλων περιφρουρούνται τα σύνορα, δια των διεσταυρωμένων συμβόλων 

του πολιτισμού δύναται να περιφρουρηθεί η καλή φιλία».
212

 

 Αναφορά έγινε από τον Τύπο στη πρόποση του καθηγητή Αρχαιολογίας, Αντωνίου 

Κεραμόπουλου, δίνοντας έμφαση στις δηλώσεις του: «Είμεθα υποχρεωμένοι να σώσωμεν την 

εποχήν μας, διδασκόμενοι εκ της ιστορίας […], να οδηγήσωμεν τους ημετέρους δύο λαούς 

προς την πνευματικήν και την οικονομικήν συνεργασίαν».
213

 Αίσθηση προκάλεσε επίσης, στο 

βουλγαρικό κοινό, η συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Ζορά (Зора) ο 

Αντιπρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού Σωματείου Αθηνών, Σπύρος Τρικούπης, ο οποίος 

καταγόταν από την γνωστή πολιτική οικογένεια του Χαρίλαου Τρικούπη. Ο Τρικούπης αφού 

ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική φιλοξενία της ελληνικής 

αντιπροσωπείας, αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτό το 

ταξίδι: 

«[…]Ου μόνο εγνωρίσαμεν την ωραίαν σας χώραν, αλλ΄ έσχομεν την ευκαιρίαν να 

δημιουργήσωμεν πανταχού γνωριμίας, αι οποίαι θα υποβοηθήσωσι  την οικονομικήν 

προσέγγισην των δύο χωρών […]. Η Βουλγαρία και η Ελλάς είναι κράτη, τα οποία 

πρέπει να προσεγγίσωσιν οικονομικώς, διότι ταύτα αλληλοσυμπληρούνται από πάσης 

απόψεως- εσείς είστε κυρίως γεωργική και κτηνοτροφική χώρα, ενώ ημείς κατά το 

πλείστον ναυτικόν και βιομηχανικόν κράτος […]. Αποκομίζομεν αρίστας αναμνήσεις 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. 73, υποφάκ. 3(Δελτία Βουλγαρικού τύπου): πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Aριθ. 

1365/ΚΙ/ΔΤ, Σόφια, 30 Μαϊου 1937, εφημ. Зора,άρθρο, «Η επίσκεψις των Ελλήνων Διανοουμένων», 28 Μαϊου 

1937, εφημ.  Μнр άρθρο, «Η εν τη Ακαδημία των Επιστημών επίσημος συνέλευσις»,29 Μαϊου 1937, εφημ. 

Слово ,άρθρο «Βουλγαρία και Ελλάς», 29 Μαϊου 1937, εφημ. 3αpια, άρθρο, «Οι ημέτεροι Έλληνες ξένοι», 29 

Μαϊου 1937, εφημ. Утро, άρθρο «Πνευματική και οικονομική αμοιβαιότης», 28 Μαϊου 1937, εφημ. Утро  

άρθρο «πρώην υπουργός κ. Ρούφος προς την Οutro 29 Μαϊου 1937,εφημ.  Зора άρθρο, «Η εις Σόφιαν άφιξις 

των Ελλήνων ξένων», 29 Μαϊου 1937. 
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     Στο ίδιο ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. 73, υποφάκ. 3 (Δελτία Βουλγαρικού τύπου),  Σόφια, 30 Μαϊου 1937. 
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   Στο ίδιο ΙΑΥΕ, 1937, εφημερίδα  Днес άρθρο «Η πρόποσις του καθηγητού Κεραμόπουλου», Σόφια 3 

Ιουνίου 1937. 
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και δη εκ της Α.Μ. του Βασιλέως σας Βόριδος. Έσχον την τιμήν να γίνω δεκτός εις 

ακρόασιν παρ΄ αυτώ […]. Η προσωπικότης του Πρωθυπουργού κ. Κιοσείβάνωφ, 

όστις μας ωμίλησε μετά μεγάλου ενδιαφέροντος περί της μεταξύ των δύο χωρών 

προσεγγίσεως […] εν τούτοις όμως η νεολαία των δύο κρατών είναι εκείνη ήτις δέον 

να εμποτισθή υπό της βαλκανικής συναισθήσεως και μάλιστα υπό της ωφελείας, ήτις 

θα προέλθη εκ των φιλικών μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδος σχέσεων […]». 

 Στη συνέχεια ο Τρικούπης ευχαρίστησε τον Δάντσεφ για την πρόταση του, να 

επισκεφθούν βούλγαροι μαθητές την Ελλάδα, με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να ανταποδοθεί 

αργότερα η επίσκεψη από Έλληνες μαθητές στη Βουλγαρία.
214

 

 Για το ίδιο θέμα, από  την ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι και τον πρέσβη Ρωσσέτη, 

ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών για την τηλεφωνική ανταπόκριση της 

Γιουγκοσλαβικής εφημερίδας Πράβδα (Правда) από τη Σόφια, που σχολίαζε την θερμή 

υποδοχή των Ελλήνων εκ μέρους των Βουλγάρων διανοούμενων, με την επισήμανση, ότι ο 

βουλγαρικός Τύπος δημοσίευε θερμά άρθρα υπέρ της ελληνοβουλγαρικής προσέγγισης.
215

 

 Τέλος, σε επίσημο έγγραφο-αναφορά του Διαμαντόπουλου από τη Σόφια προς το 

πρωθυπουργό Μεταξά, γινόταν εκτενής περιγραφή της φιλοξενίας των Ελλήνων 

διανοούμενων, για την ιδιαίτερη ακρόαση του προέδρου του Ελληνοβουλγαρικού 

Συνδέσμου, Ρούφου, από το Βόρι καθώς επίσης και για τη περιοδεία των φιλοξενούμενων σε 

πόλεις της Βουλγαρίας, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα. Στη συνέχεια ο 

πρέσβης, σημείωνε πως στη Βουλγαρία η κοινή γνώμη δεν ήταν ομόθυμη και αποτελείτο από 

ποικίλα ρεύματα. Οι στρατιωτικοί και οι κύκλοι των Μακεδόνων και των Θρακών 

προσφύγων, αλλά και όσοι επηρεάζονταν από αυτούς, έβλεπαν με δυσπιστία κάθε 

προσπάθεια προσέγγισης των δύο χωρών, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο 

απεμπολούνταν οι εθνικές αξιώσεις της χώρας τους. Από την άλλη όμως, υπήρχαν κύκλοι 

νηφάλιων Βουλγάρων, που αποτελούνταν από διανοούμενους, από εμπόρους, από 

επαγγελματίες και παραγωγούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν πλήρως ότι τα συμφέροντά τους 
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   Στο ίδιο ΙΑΥΕ, 1937, εφημερίδα Зора, συνέντευξη «Ο κ. Σπ. Τρικούπης περί της Ελληνο- Βουλγαρικής 

προσεγγίσεως εντυπώσεις εκ του Βασιλέως και της Βουλγαρίας, Βούλγαροι μαθητές εις Ελλάδα» Σόφια 6 

Ιουνίου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/3 : πρεσβεία Ελλάδας Βελιγραδίου, προς υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, περί 

επισκέψεως Ελλήνων διανοουμένων εις Σόφιαν, Aριθ. 1490, Βελιγράδι, 1Ιουνίου 1937. 
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και η ευημερία της χώρας τους, δεν ήταν δυνατό να προαχθούν μέσα σε ατμόσφαιρα 

δυσπιστίας και εθνικών προκαταλήψεων.
216

 

 Η δυσπιστία όμως διέκρινε και την ελληνική κυβέρνηση. Τα μέτρα που παίρνονταν σε 

κάθε επίσκεψη ομάδων από τη Βουλγαρία, ήταν ιδιαίτερα γραφειοκρατικά και ελεγκτικά, 

τόσο από τη ελληνική πρεσβεία στη Σόφια  όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από 

το Υπουργείο Στρατιωτικών (ΓΕΣ). Μια τέτοια περίπτωση ήταν, όταν, αρχικά στις 30 Ιουνίου 

και έπειτα στις 21 Ιουλίου, ζητήθηκε, μέσω της  βουλγαρικής πρεσβείας, η άδεια να 

επισκεφθούν την Ελλάδα είκοσι πέντε εκδρομείς, μέλη ενός Ομίλου Νέων Βουλγάρων. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η τουριστική εκδρομή των 

Βουλγάρων εκδρομέων, περιελάμβανε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
217

στο οποίο 

αναφερόταν ότι, καταρχήν, η πραγματοποίηση τέτοιων εκδρομών από τη Βουλγαρία δεν ήταν 

επιθυμητή, επειδή υπήρχαν πληροφορίες, ότι επιχειρούταν κατασκοπεία εκ μέρους της 

Βουλγαρίας για τα εκτελούμενα οχυρωματικά έργα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, 

επειδή, δεν ήταν δυνατό να αρνηθεί το ΓΕΣ την τουριστική αυτή εκδρομή, «αποβλέπουσα, 

φαινομενικώς έστω, εις τους διαλαμβανομένους εν τη Βουλγαρική διακοινώσει φιλικούς 

σκοπούς […]», έκρινε σκόπιμο να παραγγείλει στις ελληνικές προξενικές αρχές, κατά τις 

θεωρήσεις των βιβλιαρίων, να εξακριβώσουν περί ποίων προσώπων επρόκειτο και αμέσως να 

ενημερώσουν το ΓΕΣ, για το αν υπήρχαν ύποπτα πρόσωπα, προκειμένου να τους 

παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών,  έδινε την άδεια στην πρεσβεία 

στη Σόφια, να χορηγήσει δωρεάν θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα, για όσους  Βουλγάρους 

εκδρομείς δεν κρίνονταν ύποπτοι, μετά από τον σχετικό έλεγχο.
218

 Απαραίτητη κρίθηκε από 

το Υπουργείο και η αποστολή αεροπορικώς ενός καταλόγου με τα ονοματεπώνυμα, την 

ηλικία, το επάγγελμα και την κατοικία  των εκδρομέων. 

 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε, όταν, την περίοδο αυτή, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 

από την Αυτοκινητική Λέσχη της Βουλγαρίας, σε συνεργασία με την ΕΛΠΑ, για  

διοργάνωση αυτοκινητικής εκδρομής στην Ελλάδα, από 19 έως 30 Σεπτεμβρίου,  με τη 

συμμετοχή 80-100 προσώπων και 25-30 αυτοκινήτων. Μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο της 

πρεσβείας στη Σόφια, αναγραφόταν το δρομολόγιο που θα ακολουθούσε η Λέσχη: Από 
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   ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/3: πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς Ιωάννη Μεταξά, υποδοχή επισκεφθείσης ομάδος 

ελληνοβουλγαρικού συνδέσμου,Aριθ.1403 Χ/4, Σόφια 2 Ιουνίου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.Α/6/3: Υπουργείο Στρατιωτικών, Γεν. Επιτελείο Στρατού, Γραφ. ΙΙ. Τμήμα Β΄, προς 

Υπουργείο Εξωτερικών, αίτηση για επίσκεψη στην Ελλάδα ομίλου νέων Βουλγάρων, Aριθ.32597δις , 

απόρρητο, Αθήναι, 21 Ιουλίου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Σ/Ι4 : Υπουργείο Εξωτερικών, προς πρεσβεία στη Σόφια, εκδρομή Βουλγάρων στην 

Ελλάδα, Aριθ.15374/Σ/6/3, Αθήνα 20 Αυγούστου 1937. 
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Σόφια – Θεσσαλονίκη – Δελφοί - Αθήνα και περίχωρα – Θεσσαλονίκη - Άγιο Όρος – 

Θεσσαλονίκη - Σόφια, με αναλυτικό το ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων και κινήσεων, 

ζητώντας να τους χορηγηθεί η άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επίσκεψη 

αυτή.
219

 Σε έγγραφο της ΕΛΠΑ προς το Υπουργείο Εξωτερικών περιγραφόταν η όλη 

διαδικασία και το πρόγραμμα άφιξης των αυτοκινητιστών.  Απευθυνόταν δε έκκληση προς το 

Υπουργείο, να τύχουν οι εκδρομείς κάθε ευκολίας και, αν είναι δυνατό, ατελούς θεώρησης 

των διαβατηρίων τους, αναφέροντας ότι, κατά τη διοργάνωση του Βαλκανικού αγώνα δρόμου 

αυτοκινήτων την προηγούμενη χρονιά, οι βουλγαρικές αρχές παρείχαν πολλές διευκολύνσεις 

στους διαγωνιζόμενους.
220

 Σε απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών δινόταν η έγκριση της 

ατελούς θεώρησης των διαβατηρίων, αρνούμενο όμως, τη θεώρηση των διαβατηρίων για 

κάποια ύποπτα πρόσωπα. Μάλιστα, ήταν ενήμερο από την ΕΛΠΑ τόσο για το πρόγραμμα της 

εκδρομής όσο και για τα ονόματα σαράντα οκτώ συμμετεχόντων, τα οποία θα απέστελλε 

αεροπορικώς στη πρεσβεία, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
221

 

Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε την πρεσβεία, ότι οι εκδρομείς της βουλγαρικής 

Αυτοκινητιστικής Λέσχης επρόκειτο να επισκεφτούν και το Άγιο Όρος, τελευταίο σταθμό της 

περιήγησής τους στην Ελλάδα, επιθυμώντας να προσκυνήσουν το κέντρο της Ορθοδοξίας.
222

 

 Με την ευκαιρία πρέπει να τονιστεί πως οι σχέσεις των δύο εκκλησιών, όπως 

προαναφέρθηκε, είχαν αρχίσει να βελτιώνονται στα τέλη του 1936, όταν είχε συγκληθεί στην 

Αθήνα το Θεολογικό Συνέδριο, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ίδρυση 

της Θεολογικής σχολής. Τότε όλοι οι προσκεκλημένοι, με επικεφαλής τον καθηγητή 

Τσαγκώφ, εκδήλωσαν την επιθυμία τους ν΄ αρθούν τα εμπόδια για τη συνεργασία «επί του 

εκκλησιαστικού και του πνευματικού βίου των δύο χωρών». Αυτό το καλό κλίμα 

επιβεβαιώθηκε πολύ σύντομα, αφού, από την αρχή της νέας χρονιάς, Έλληνες και Βούλγαροι 
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 ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2Κ: πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς Υπουργείο Εξωτερικών, Οργάνωση 

αυτοκινητικής εκδρομής στην Ελλάδα , Aριθ.2022 Κ2/κπ,  Σόφια 19 Αυγούστου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2: ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου & Περιηγήσεων,  προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

ανακοίνωσις προγράμματος αυτοκινητικής εκδρομής εις Ελλάδα, Αριθ. 853, Αθήναι 9 Σεπτεμβρίου 1937. 
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   ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/2Κ: Υπουργείο Εξωτερικών, Α΄ Πολιτική Δ/νσις, Τμήμα Βαλκανικής, πρεσβεία στη 

Σόφια, έγκριση ατελούς θεώρησης διαβατηρίων, Αριθ. 19006, Αθήναι 13 Σεπτεμβρίου 1937. 
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 ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.Α/6/2Κ: Υπουργείο Εξωτερικών, Δ/νσις Πολιτικών Υποθέσεων, τμήμα Εκκλησιών, προς 

πρεσβεία στη Σόφια, εκδρομή βουλγαρικής λέσχης εις Άγιον Όρος Αριθ.21350/Β/12/ΥΙΙΙ/Ε, Αθήναι 16 

Οκτωβρίου 1937 και Εφημ. Зора, άρθρο του Β. Σεϊζώφ « Δύο Βουλγαρικοί όμιλοι εις Ελλάδα», Σόφια 

1937.Αναφέρεται στην άφιξη των 48 μελών της Βουλγαρικής Αυτοκινητιστικής Λέσχης της Σόφιας με 

επικεφαλίς τον Στεφ. Πετρώφ, ο οποίος στη θερμή προσφώνηση των Ελλήνων αντιπροσώπων, που τους 

υποδέχτηκαν στα σύνορα της Κούλας, απάντησε : «Ερχόμεθα να σας ίδωμεν και να σας προσκαλέσωμεν να μας 

επισκεφθήτε». 
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κληρικοί άρχισαν να εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συνεννόησης μεταξύ των δύο 

εκκλησιών.
223

 

 Προς την κατεύθυνση της σύσφιξης των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών αναλήφθηκε άλλη μια πρωτοβουλία με τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στη 

Σόφια από το Σωματείο «Art National Bulgare», το οποίο τελούσε υπό την προστασία του 

βασιλιά Βόριδος, βραδιών με γαλλική, γερμανική, αυστριακή, ελληνική μουσική. Το 

Σωματείο, μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του Ωδείου Αθηνών, προσκάλεσε να 

συμμετάσχει και η Ελλάδα με έναν πιανίστα, μία τραγουδίστρια και έναν βιολιστή. Σε αυτή 

την εσπερίδα προβλέφθηκε η παρουσία 60-80 μελών της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας 

με επικεφαλής τον Διευθυντή Μητρόπουλο. Μάλιστα, τα έξοδα κατά την παραμονή όλου του 

μουσικού σχήματος θα καλύπτονταν από το Art Nationale Bulgare. Πρόταση της ελληνικής 

πρεσβείας  ήταν να αναλάβει τo Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού να χορηγήσει δωρεάν τα  

εισιτήρια, μετ΄επιστροφής στους Έλληνες καλλιτέχνες.
224

 

 Η Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε να απουσιάζει την περίοδο αυτή από την ατζέντα των 

πολιτιστικών και πνευματικών ζυμώσεων. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Σλόβο (Слово) το 

Δεκέμβριο παρουσιαζόταν «Η Θεσσαλονίκη ως Κέντρο του Βουλγαρικού Πνευματικού 

Πολιτισμού», που αποτελούσε και το τίτλο του βιβλίου του Βούλγαρου καθηγητή Ιβάν 

Σνεγγάρωφ. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε την ίδια περίοδο, κατά την οποία, όπως φάνηκε από τα 

προηγούμενα, γίνονταν προσπάθειες συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.  Με την 

παρουσίαση αυτού του βιβλίου, ήταν φανερή η προσπάθεια κύκλων στο εσωτερικό της 

Βουλγαρίας να κρατηθεί άσβεστη η φλόγα του αναθεωρητισμού και η διεκδίκηση των 

εδαφών που στερήθηκαν από τις συνθήκες ειρήνης. Επίσης, γινόταν αναφορά στην ιστορία 

της Θεσσαλονίκης με φωτογραφικό υλικό  των ιδρυτών, των εκκλησιών και των σχολών της 

πόλης, καθώς και  χάρτες της περιοχής. Στα επτά κεφάλαια του βιβλίου, η ύλη κατανέμονταν 

ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο γινόταν ιστορική ανασκόπηση γύρω από τον πνευματικό βίο 

της Θεσσαλονίκης του 19
ου

 αιώνα, στο δεύτερο γινόταν λόγος για την αναγέννηση του 

βουλγαρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο τρίτο περιγραφόταν ο αγώνας των Θεσσαλονικέων για 

τη πνευματική ελευθερία, στο τέταρτο παρουσιαζόταν η βουλγαρική εκκλησιαστική 

κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στο πέμπτο η δράση αυτής της κοινότητας μέχρι την άφιξη του 

επισκόπου Νιλ, το 1873, στο έκτο η δράση της κοινότητας της Θεσσαλονίκης μέχρι το 
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 ΙΑΥΕ, 1936, φάκ.73, υποφάκ.1 (Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), εφημ. Brzezinski Besti, ανταπόκριση 

«Συμφιλίωσις μεταξύ της Ελληνικής και της Βουλγαρικής Εκκλησίας», Σόφια 1 Φεβρουαρίου 1937. 
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  ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/6/3:  πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, προς υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, ενημέρωση 

για διοργάνωση εσπερίδας,  Αριθ. 2060, Σόφια 18 Σεπτεμβρίου 1937. 
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Συνέδριο του Βερολίνου και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο η δράση της Κοινότητας από το 

1878 μέχρι το 1881. Το βιβλίο αυτό, ακόμα, αναφερόταν στην αναγέννηση του 

βουλγαρισμού στη Θεσσαλονίκη και στον εποικισμό από τους Βουλγάρους της Δυτικής 

Μακεδονίας, οι οποίοι αποτέλεσαν, κατά το γράφοντα, τον πυρήνα του βουλγαρισμού και 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το δεύτερο μισό του 18
ου

 αιώνα. Επίσης, γινόταν αναφορά 

στην ασθενή ελληνική επιρροή στα δρώμενα της πόλης, καθώς και στην ελεύθερη 

κυκλοφορία πέντε βουλγαρικών εφημερίδων. Κατά τον γράφοντα, από αυτό και μόνο, 

αποδεικνυόταν η επιρροή που ασκούσε ο βουλγαρισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης και 

στην ευρύτερη περιοχή.
225

 

 Ως αντίβαρο στις παρατιθέμενες απόψεις, στη Βουλγαρία την ίδια περίοδο,   

πνευματικοί άνθρωποι τοποθετήθηκαν δημοσίως σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις 

εντυπώσεις που, εσκεμμένα, δημιουργούσαν ορισμένοι κύκλοι, πιστοί στη φιλοπολεμική 

αντίληψη, που κυριάρχησε μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ. Ο Στέφαν Τόνεφ,  

δημοσίευσε τον Δεκέμβριο στην εφημερίδα Ούτρο (Утро) άρθρο με τίτλο «Οι Έλληνες και η 

Νέα Βουλγαρική Φιλολογία», όπου επισήμαινε την έλλειψη μεταφρασμένων λογοτεχνικών 

ελληνικών έργων στη βουλγαρική γλώσσα, ώστε να γνωρίσουν οι Βούλγαροι την ελληνική 

φιλολογία, ενώ το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τη σύγχρονη βουλγαρική φιλολογία ήταν 

συγκριτικά μεγαλύτερο. Ο Στ. Τόνεφ ανάφερε στο άρθρο του ότι μπορούσε να βρει κανείς 

στην Ελλάδα, μεταφρασμένα, πολλά διηγήματα γνωστών Βούλγαρων λογοτεχνών, όπως του 

Γιάβκωφ, του Έλιν Πελίν, του Βάζωφ, του Γκεωργκήεφ, του Κωνσταντίνωφ, του Μόσκωφ 

κλπ. Επίσης, ότι στην Αθήνα εκδιδόταν το περιοδικό «Βαλκανική Φιλολογία», στο οποίο 

τακτικά δημοσιεύονταν μεταφράσεις βουλγαρικών διηγημάτων. Σε αυτό το περιοδικό 

δημοσιεύτηκαν και κάποια διηγήματα του πρέσβη της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, Σισμάνωφ. 

Στο τέλος του άρθρου, ο Τόνεφ αναρωτιόταν αν υπήρχε, στη Σόφια, κάτι που να παρέπεμπε 

στην Ελλάδα. Ίσως να υπήρχαν, αναρωτιόταν, μερικά ελληνικά διηγήματα, μεταφρασμένα 

από τον Ιβάν Δόρεφ και το Σισμάνωφ, ενώ θα άξιζε να μεταφραστούν στη βουλγαρική πολύ 

περισσότερα ενδιαφέροντα ελληνικά πονήματα.
226

 

 Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, κατά το έτος 1937, μεταξύ των Ελλήνων και των 

Βουλγάρων έλαβαν χώρα αμοιβαίες επισκέψεις οικονομικού και τουριστικού ενδιαφέροντος 
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πολιτισμού», Σόφια 6 Δεκεμβρίου 1937. 
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φιλολογία», Σόφια 1 Δεκεμβρίου 1937. 
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που, μέσα από τις δημοσιογραφικές καλύψεις, τόσο στον βουλγαρικό όσο και στον ελληνικό 

Τύπο, επιχειρήθηκε να δηλωθεί η αμοιβαία πρόθεση όλων των ομάδων και των φορέων  του 

απεγκλωβισμού των δύο χωρών, από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και της ανάπτυξης των 

σχέσεων σε νέες βάσεις, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της εποχής. Όλες οι εφημερίδες, 

αφιέρωσαν άρθρα, στα οποία διαγραφόταν η βασική ιδέα της ενίσχυσης της αμοιβαίας 

συνεργασίας και της διαρκούς ειρήνης και φιλίας. 

 Όμως η φιλία των λαών δε μπορούσε να εμπεδωθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα 

και μάλιστα, όταν αυτή η φιλία έπρεπε να αντικαταστήσει ένα παρελθόν με αγώνες, 

αλλεπάλληλες νίκες και ήττες και πολύ συσσωρευμένο μίσος και δυσπιστία. Για το λόγο αυτό 

βασική προϋπόθεση της επιτυχούς προσέγγισης των λαών θα έπρεπε να ήταν, η μεθοδικότητα 

στον χειρισμό των μείζονος σημασίας ζητημάτων, για να επουλωθούν οι πληγές και να 

υπερνικηθούν οι προκαταλήψεις. Τα θέματα, που καλούνταν να αντιμετωπίσουν, οι 

υποστηρικτές της προσέγγισης των λαών ήταν η ανεπαρκής αλληλογνωριμία, το έλλειμμα 

στις πολιτιστικές επαφές αλλά και η κατανόηση του διαφορετικού χαρακτήρα των δύο λαών. 

Αυτά τα θέματα όμως, στους βαλκανικούς λαούς υποτάσσονταν, κυρίως, στα καθαρά 

πολιτικά και πατριωτικά ελατήρια.
227

 Γι΄ αυτό, η αλλαγή της εικόνας θα έπρεπε να προέλθει 

από τη νεολαία των δύο κρατών. Η νεολαία θα έπρεπε να εμποτιστεί από βαλκανικά 

συναισθήματα και μάλιστα να πειστεί για την ωφέλεια, η οποία αναμενόταν πως θα 

προέκυπτε από τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, όπως είχε αναφέρει σε 

δήλωσή του ο Σπύρος Τρικούπης, αντιπρόεδρος του Ελληνο-βουλγαρικού Σωματείου 

Αθηνών, σε βουλγαρική εφημερίδα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα έπρεπε να ενισχυθούν οι 

σχέσεις μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε να υπάρχουν προγράμματα 

ανταλλαγών μεταξύ των φοιτητών των δύο χωρών, ανταλλαγές απόψεων και 

προβληματισμών, δεδομένου ότι πολλοί Βούλγαροι σπούδαζαν ήδη στην Αθήνα. 

 Χαρακτηριστική ήταν η ανταπόκριση ενός Βούλγαρου φοιτητή, αγνώστων στοιχείων, 

με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-

1937), που δημοσίευσε βουλγαρική εφημερίδα. Ο φοιτητής αναφέρθηκε στους πρώτους 

Βούλγαρους φοιτητές, που σπούδασαν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, καταγόμενοι, κυρίως, από 

την Ανατολική Ρωμυλία και τη Μακεδονία, και οι οποίοι υπήρξαν επίλεκτα στελέχη της 

Βουλγαρίας, όπως ο Σελιμίνσκυ, ο Πέταρ Ιβανώφ, ο Γρηγόριος Σταύρου (Παρλίτσεφ), ο 
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άλλοτε Βούλγαρος Υπουργός Αλέξανδρος Ράδεφ, ο Γκώτσε Ράδεφ και άλλοι.  Στο άρθρο του 

αυτό ο φοιτητής περιέγραφε με λεπτομέρεια την εκδήλωση για τα εκατοντάχρονα, την τέλεση 

δοξολογίας, τους επίσημους εκπροσώπους της πολιτείας που παραβρέθηκαν, όπως ο 

βασιλιάς, υπουργοί, στρατηγοί και οι πεντακόσιοι καθηγητές, διαφόρων πανεπιστημίων, που 

προσήλθαν από Ευρώπη, Αμερική, Μεξικό, Ινδίες για να τιμήσουν την συμπλήρωση εκατό 

χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ των ξένων καθηγητών που μίλησαν 

ήταν και ο Βούλγαρος καθηγητής Αρναούδωφ, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από το κοινό 

και τους επισήμους.
228

 

 Κλείνοντας την ανταπόκρισή του ο φοιτητής σημείωνε: «Από κοινού μετά του 

Ελληνικού λαού χαίρομεν και ημείς οι νεαροί βούλγαροι της Μακεδονίας, οίτινες 

σπουδάζομεν εις το Πανεπιστήμιον τούτο με την αποκλειστικήν επιθυμίαν να αποβώμεν 

ωφέλιμοι εις την φυλήν μας, οι ρηθέντες απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών».
229
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   Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1937, εφημ. Зора, άρθρο,« Η εκατονταετηρίς του Πανεπιστημίου Αθηνών», Σόφια 22 

Απριλίου 1937. 
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   Στο ίδιο, ΙΑΥΕ, 1937,εφημ. Зора , άρθρο,« Η εκατονταετηρίς του Πανεπιστημίου Αθηνών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Το σύμφωνο της  Θεσσαλονίκης του 1938 

 

 Και ενώ η Ευρώπη χωριζόταν σε στρατόπεδα, η ελληνική κυβέρνηση επαγγελλόταν 

με ολοένα και μεγαλύτερο σθένος μια ουδετερότητα που δεν έπειθε ούτε την Ιταλία, ούτε τη 

Γερμανία, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούσε να εξασφαλίσει υποστήριξη, παρά μόνο μια 

συμμαχία με τη Βρετανία θα μπορούσε να της την προσφέρει. Η θέση της Ελλάδας, 

αποδυναμωνόταν αλλά και η συνοχή της Βαλκανικής Αντάντ δεν ήταν καθόλου ζηλευτή. 

Από τα τρία μέλη που είχαν πρόσβαση στη Μεσόγειο, η Γιουγκοσλαβία, που είχε 

συμφιλιωθεί με τη Βουλγαρία - την οποία επιζητούσε να προσεταιριστεί τόσο η Γερμανία 

όσο και η Ιταλία - ήταν σε σχετικά πλεονεκτική θέση, ενώ η Τουρκία ήταν συγκριτικά 

μακριά από το μάτι του κυκλώνα. Η Ελλάδα από την άλλη, είχε δύο επιλογές: να παραμείνει 

σ΄ ένα συνδυασμό που ολοένα και αποδυναμωνόταν ή να αποσυρθεί στην απομόνωση, κάτι 

που μπορεί να την ανάγκαζε να αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία μόνη. Η ελληνική κυβέρνηση 

αποφάσισε να παραμείνει στη Βαλκανική Αντάντ και να ακολουθήσει μια πολιτική στενών 

σχέσεων με τη Βρετανία.
230

 

 Στην Ελλάδα, η πολιτική κατάσταση, στις αρχές της άνοιξης του 1938,  εγκυμονούσε 

κινδύνους  και δεν προσφερόταν για εύκολες λύσεις. Ο πρωθυπουργός Μεταξάς αντιμετώπιζε 

σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Ύστερα όμως από ενάμιση χρόνο δικτατορικής 

διακυβέρνησης, όταν πια η θέση του δικτάτορα φαινόταν να είναι αρκετά ασφαλής, οι 

πολιτικοί της χώρας,  διέκοψαν τη σιωπή τους και επανήλθαν στο προσκήνιο, δημοσιεύοντας, 

παράνομα διακηρύξεις και δηλώσεις προς τον ελληνικό λαό και τον βασιλιά, εναντίον του 

δικτατορικού καθεστώτος.
231

 Ο Μεταξάς αντέδρασε, εφαρμόζοντας κατασταλτικά μέτρα, 

συλλαμβάνοντας και εξορίζοντας όσους είχαν επιτεθεί κατά του καθεστώτος. Η σπουδή και 

τα αυστηρά μέτρα του Μεταξά οφείλονταν, σύμφωνα με τον Σίντνευ Γουότερλοου (Sydney 

Waterlow), στο γεγονός ότι ο δικτάτορας ήταν έτοιμος να φύγει για την Άγκυρα προκειμένου 

                                                           
230

  Κολιόπουλος, Ο Μεταξάς και οι Εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας (1936-1941), σ.σ. 192- 193. 
231

  Κατά το γάμο του διαδόχου Παύλου και της πριγκήπισσας Φρειδερίκης, που έγινε στις 9 Ιανουαρίου, δόθηκε 

η δυνατότητα στους πολιτικούς να συναντηθούν και να συμφωνήσουν, παίρνοντας θέση κατά της δικτατορίας 

δημόσια. Με την ευκαιρία του πριγκηπικού γάμου, είχε επιτραπεί στον Ιωάννη Θεοτόκη, αρχηγό των Εθνικών 

Λαϊκών, να επιστρέψει από την Κέρκυρα όπου ήταν εξόριστος. Αυτός επικοινώνησε με τον Θεμιστοκλή 

Σοφούλη, αρχηγό των Φιλελευθέρων, και τον Γεώργιο Καφαντάρη, αρχηγό των Προοδευτικών. Το αποτέλεσμα 

των επαφών αυτών ήταν να κυκλοφορήσουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί μανιφέστο που καταδίκαζε το 

δικτατορικό καθεστώς. Βλ. Ι. Κολιόπουλος, Η Δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του ΄40, σ.σ. 100. 
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να λάβει μέρος στην ετήσια σύνοδο του Βαλκανικού Συμφώνου, αλλά και στην εύλογη 

επιθυμία του να μην αφήσει πίσω του εκκρεμότητες που μπορούσαν να κλονίσουν τη θέση 

του και το καθεστώς.
232

 

 Σχεδόν με την ολοκληρωτική επιβολή (πολιτική, οικονομική και στρατιωτική) του 

Χίτλερ και τη δρομολόγηση του οράματός του για τη «Νέα Ευρώπη», ανατράπηκαν οι 

ενδοκυβερνητικές ισορροπίες του μεταξικού καθεστώτος και εμπεδώθηκαν τα 

«φιλοφασιστικά» στοιχεία κοινωνικής οργάνωσης, που είχαν δρομολογηθεί άτολμα τα 

προηγούμενα χρόνια. Η πλήρης επιβολή του Μεταξά στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο και η 

διεύρυνση της εξουσίας του έναντι του Γεωργίου Β΄, μετέβαλε συνολικά τη φυσιογνωμία του 

καθεστώτος, που μπορούσε πλέον να φέρει το όνομα του ιδρυτή του.
233

 

 Στην περίοδο αυτή τοποθετείται χρονικά η βραχύβια εξέγερση των Χανίων, το βράδυ 

της 28
ης

 Ιουλίου 1938, όπου οι αρχηγοί της, σε μήνυμα που μεταδόθηκε από τον τοπικό 

ραδιοφωνικό σταθμό, απευθυνόμενοι στο Βασιλιά, στις ένοπλες δυνάμεις και τον λαό, 

ζητούσαν την κατάλυση της δικτατορίας και την επαναφορά του κοινοβουλευτικού 

συστήματος. Παρά την αρχική έκπληξη, η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα και κατέστειλε το 

κίνημα πριν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις για το καθεστώς.
234

 

 Όσον αφορά στη Βαλκανική Αντάντ, τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν αλλά και 

άλλες διπλωματικές κινήσεις των μελών της, συνέτειναν στη διάλυσή της και σε αλλαγές 

στην πολιτική των χωρών μελών του Βαλκανικού Συμφώνου έναντι της Βουλγαρίας.
235

 

Κυρίως, η Αγγλία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια προσέγγισης των 

βαλκανικών χωρών και της Βουλγαρίας, επιχειρώντας με συντονισμένες ενέργειες, τόσο προς 

την Αθήνα και την Άγκυρα όσο και προς τη Σόφια, να προχωρήσουν οι τρεις χώρες σε 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Βουλγαρίας στη Βαλκανική Συνεννόηση με βάση 

την πολιτική του κατευνασμού.
236
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   Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος 1935-1941, σ.σ.  101. 
233

   Νίκος Παπαναστασίου, Η Στρατηγική Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας (1936-1941),  σ.σ. 239. 
234

 Κολιόπουλος, όπ.π., σ.σ.106. Τόσο γρήγορη ήταν η εξέλιξη, ώστε οι περισσότεροι Έλληνες έμαθαν την 

εκδήλωση της εξέγερσης το βράδυ της 29ης Ιουλίου, όταν κάθε αντίσταση είχε ήδη σταματήσει. Στους 

συνωμότες συγκαταλέγονταν ο Τσουδερός, ο Εμ. Μάντακας, ο Α. Μητσοτάκης, ο Περ. Αργυρόπουλος και ένα 

πλήθος πολιτικών και απότακτων βενιζελικών αξιωματικών. Επίσης, βλ.  Δαφνής,, ό.π., σ.σ.  457.  
235

   L. Stavrianos, “The Balkans since 1453”, Νέα Υόρκη 1958, ό.π., σ.σ. 745. 
236

    Παπαστρατής, ό.π., σ.σ. 289. 
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 Σημαντικό πολιτικό γεγονός που συνέβαλε στην ταχύτερη αποδόμηση της Αντάντ 

υπήρξε η δραστηριοποίηση του Γιουγκοσλάβου πρωθυπουργού Μίλαν Στογιαντίνοβιτς με 

στόχο την συνεννόηση με τις επιθετικές φασιστικές δυνάμεις και με την Ουγγαρία. Επίσης,  

καθοριστικής σημασίας γεγονός, όπως αναφέρθηκε, υπήρξε και η υπογραφή του 

βουλγαρογιουγκοσλαβικού συμφώνου φιλίας, στις 24 Ιανουαρίου 1937, αδιαφορώντας, το 

Βελιγράδι να ενημερώσει σχετικά τις άλλες κυβερνήσεις του Βαλκανικού Συμφώνου. Την 

προσέγγιση των δύο χωρών, είχαν ευνοήσει και υποβοηθήσει τόσο η Βρετανία όσο και η 

Ιταλία, που, την περίοδο αυτή, έδειχναν τάση για προσέγγιση. Γι΄ αυτό και τα άλλα μέλη του 

Βαλκανικού Συμφώνου δεν αντέδρασαν σοβαρά.
237

 Ακολούθως, στις 25 Μαρτίου 1937, 

υπογράφηκε και το ιταλογιουγκοσλαβικό σύμφωνο φιλίας, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου 

έτους ο Στογιαντίνοβιτς, επισκεπτόμενος τη Ρώμη στις συνομιλίες που είχε με τον 

Μουσολίνι, έθεσε θέμα  εξόδου της Γιουγκοσλαβίας στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια 

και στον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Γκαλεάτσο Τσιάνο, τον Ιούνιο του 1938, κατά τη 

συνάντησή τους στη Βενετία.
238

 Όλες αυτές οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Βελιγραδίου 

και ιδιαίτερα το βουλγαρογιουγκοσλαβικό σύμφωνο αποτέλεσαν παραβίαση του Βαλκανικού 

Συμφώνου και ήταν φυσικό να δημιουργήσουν δυσπιστία ως προς τις προθέσεις της 

Γιουγκοσλαβίας. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι διπλωματικές κινήσεις  της Βρετανίας απέβλεπαν 

στην άρση των περιοριστικών όρων της συνθήκης του Νεϊγύ προς όφελος της Βουλγαρίας. 

Αυτό αποδεικνύεται από την πρόταση που κατατέθηκε, στα τέλη Οκτωβρίου 1937 από τον 

Βρετανό πρέσβη στην Ελλάδα Γουότερλοου, για τον επανεξοπλισμό της Βουλγαρίας, 

προωθώντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βαλκανικής Συνεννόησης και της Βουλγαρίας, 

αναθέτοντας μάλιστα διαμεσολαβητικό ρόλο στην Τουρκία. Ακόμα και τις παραμονές του 

πολέμου, η βρετανική κυβέρνηση ενίσχυε οικονομικά τη Βουλγαρία, διότι η φιλία της 

Βουλγαρίας, παρ΄ όλες τις παλαιότερες απογοητεύσεις, παρέμενε μόνιμος στόχος της 

βρετανικής πολιτικής.
239

 

                                                           
237

  Όπως θα αποκαλυφθεί ύστερα από τον πόλεμο,  η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, με την έμπνευση του 

Αντιβασιλιά Παύλου, είχε αρχίσει να προωθεί, στις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των κρατών του Άξονα, 

και τις διεκδικήσεις της  σε βάρος των βαλκανικών συμμάχων της. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την 

υπογραφή του ιταλογιουγκοσλαβικού συμφώνου, ο Στογιαντίνοβιτς έκανε λόγο στον Τσιάνο για ζωτικό χώρο 

της Γιουγκοσλαβίας στη Βαλκανική.  Σπύρος Λιναρδάτος, σ.σ. 58 και Εφημ. Βήμα, 30 Δεκεμβρίου 1950. 
238

    Σπ. Λιναρδάτος, σ.σ. 58. 
239

  Στις 20 Μαρτίου 1939, ο Έλληνας πρεσβευτής στο Λονδίνο τηλεγραφούσε « Εις το Φόρεϊν Όφφις μου 

ανεκοίνωσαν ότι ηνοίχθη πίστωσις 500. 000 λιρών εις την Βουλγαρίαν. Αλλά με διαβεβαίωσαν, ότι το ποσόν 

αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί δι΄ αγοράν πολεμικού υλικού»,  Σπ. Λιναρδάτος,  σ.σ. 56. 
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 Έτσι, στην τέταρτη συνεδρίαση του Μόνιμου Συμβουλίου της Βαλκανικής 

Συνεννόησης  που διεξήχθη στην Άγκυρα στις 25-27 Φεβρουαρίου 1938, ο Ρουσδή Αράς, 

Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ενημέρωσε σχετικά τους βαλκάνιους ηγέτες ως προς 

την σταθερή επιδίωξη της Βρετανίας για την προσχώρηση της Βουλγαρίας στη Βαλκανική 

Συνεννόηση, προκειμένου να την αποσπάσει από τη διαρκώς αυξανόμενη γερμανική και 

ιταλική επιρροή. Για να το πετύχει αυτό, όπως αναφέρθηκε, η αγγλική διπλωματία 

αντιμετώπιζε ευνοϊκά το ενδεχόμενο μερικής αναπροσαρμογής των περιοριστικών 

στρατιωτικών όρων της συνθήκης του Νεϊγύ. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών πρότεινε 

πως θα έπρεπε ασφαλώς, πριν την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας, η βουλγαρική 

κυβέρνηση να προβεί σε δήλωση περί μη επιθέσεως στα γειτονικά κράτη. Σε περίπτωση, 

όμως που η Σόφια ζητούσε κι άλλες εκχωρήσεις από τους βαλκάνιους συμμάχους, τότε αυτοί 

δεν θα υποχωρούσαν. Ειδικότερα, στην περίπτωση που θα ήγειρε θέμα προστασίας των 

δικαιωμάτων των βουλγαρικών μειονοτήτων σε γιουγκοσλαβικό έδαφος- κάτι που όμως ήταν 

μάλλον  απίθανο λόγω της βελτίωσης των βουλγαρογιουγκοσλαβικών σχέσεων - τότε και η 

Τουρκία θα έθετε θέμα τουρκικής μειονότητας στη Βουλγαρία. Ο Τούρκος Υπουργός 

Εξωτερικών εκτιμούσε, επίσης, πως η Βουλγαρία θα συμφωνούσε στην κατάργηση της 

αποστρατικοποιημένης ζώνης της Θράκης ως αντάλλαγμα για τον επανεξοπλισμό της.
240

 

 Στο επίσημο ανακοινωθέν του Μονίμου Συμβουλίου της Συνεννόησης, που εκδόθηκε 

την 28
η
 Φεβρουαρίου, οι αντιπρόσωποι τόνισαν την ταύτιση απόψεων σε όλα τα ζητήματα 

που είχαν τεθεί επί τάπητος και εκφράστηκε η ελπίδα να επεκταθεί η συνεργασία της 

Βουλγαρίας με τη Βαλκανική Συνεννόηση και με κάθε κράτος χωριστά.
241

 Η λογική των 

τοπικών συμφώνων θεωρούταν πλέον χρήσιμη όσο οι Μεγάλες Δυνάμεις απέφευγαν να 

εμπλακούν πιο στενά στις τοπικές διαφορές μεταξύ των μικρών κρατών.
242

 

 Από την πλευρά του ο Έλληνας  πρωθυπουργός είχε δηλώσει επισήμως πως  είχε 

επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά η αλληλεγγύη, η ομοφωνία και η αδιάρρηκτη ενότητα 

μεταξύ των βαλκανικών κρατών που απάρτιζαν τη συμμαχία. Στον ελληνικό Τύπο μάλιστα, 

αφού πρώτα παρατίθεντο οι αισιόδοξες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, σχολιαζόταν 

θετικά το γεγονός πως στη Σύνοδο είχαν παραβρεθεί και Βούλγαροι αντιπρόσωποι παρά το 

γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν ήταν μέλος της Βαλκανικής Συνεννόησης. Επίσης εκφραζόταν η 
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  Σπ. Σφέτας, «Το σύμφωνο της Θεσσαλονίκης της 31ης Ιουλίου 1938:Διπλωματικό παρασκήνιο,ελληνικές 

προσδοκίες και βουλγαρικές διαψεύσεις», σ.σ. 458-459.  
241

    Ελεύθερο Βήμα, 28 Φεβρουαρίου 1938. 
242

  Ιωάννης Κολιόπουλος, «Η εξωτερική πολιτική του», Αθήνα 2001, Ε-Ιστορικά ελευθεροτυπίας (2/8/2001), 

τόμος 10, τεύχος 94, σ.σ.25. 
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ελπίδα ότι προϊόντος του χρόνου η συνεργασία της χώρας αυτής με τη Βαλκανική 

Συνεννόηση ως σύνολο, αλλά και με κάθε μέλος της ξεχωριστά, θα διευρυνόταν περαιτέρω 

επ΄ ωφελεία της ειρήνης στην περιοχή.
243

 

 Αυτές τις απόψεις ο Μεταξάς τις εξέφρασε και δημοσίως σε λόγους που εκφώνησε τις 

πρώτες ημέρες του Μαρτίου στο Διδυμότειχο, την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή, κατά 

την επιστροφή του στην Αθήνα.
244

 Επίσης υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της Συνόδου 

ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά και θετικά για την Ελλάδα και τη βαλκανική χερσόνησο 

γενικότερα, αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως δύο από αυτά, τα οποία χαρακτήρισε ως 

πρωτεύοντα. Το πρώτο ήταν η επιβεβαίωση του αλληλέγγυου μεταξύ των μελών της 

συμμαχίας και η σταθερή τους απόφαση να υπερασπιστούν με κάθε τρόπο την ειρήνη στην 

περιοχή. Το δεύτερο και σπουδαιότερο ήταν η περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων με μια νέα συμπληρωματική συνθήκη, η οποία, κατά τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα 

επέκτεινε όχι μόνο τα όρια της ήδη υπάρχουσας συμμαχίας, αλλά και τη διάρκειά της «εις το 

διηνεκές».
245

 

 Εκτός από τις γιουγκοσλαβικές υπόγειες διαδρομές και οι βρετανικές διπλωματικές 

κινήσεις,
246

 υποδείκνυαν ημέρα με την ημέρα στην κυβέρνηση Μεταξά πως έπρεπε να 

προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την τουρκική πλευρά, αν ήθελε να αποφύγει την εκχώρηση 

κυριαρχικών της δικαιωμάτων στους Βουλγάρους. Η αντιμετώπιση της σλαβικής απειλής 

ήταν το κοινό υπόβαθρο της ελληνοτουρκικής φιλίας. Έτσι, στις 27 Απριλίου 1938, 

υπογράφτηκε στην Αθήνα από τους  Μεταξά, Τζελάλ Μπαγιάρ και Ρουσδή Αράς συμφωνία, 

συμπληρωματική των ελληνοτουρκικών συμφωνιών του ’30 και του ’33.
247

 Σ΄αυτή 
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    Ελεύθερο Βήμα, 3 Μαρτίου 1938. 
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   Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις 1936-1941, Λόγος προς τον λαό της Αλεξανδρουπόλεως (3.3.1938), σ.σ. 321. 
245

   Το ίδιο, Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις 1936-1941,  Λόγος προς το λαό της Κομοτηνής (4.3.1938), σ.σ.  327. 
246

 Κατά τα μέσα Φεβρουαρίου 1938, συνέβη ένα περιστατικό το οποίο θορύβησε αρκετά την ελληνική 

κυβέρνηση. Στις 8 Φεβρουαρίου απεβίωσε ο τριτότοκος υιός του βασιλιά Γεωργίου Α΄ Νικόλαος. Κατά την 

νεκρώσιμη ακολουθία ο Άγγλος πρέσβης στην Άγκυρα, σερ Π. Λορραίν που βρισκόταν πλησίον του 

αντιβασιλέα Παύλου Καραγεώργεβιτς της Γιουγκοσλαβίας του είπε πως επιζητούσε τη βουλγαρική έξοδο στο 

Αιγαίο. Ο Παύλος, υποστηρικτής περισσότερο της ελληνογιουγκοσλαβικής φιλίας παρά της πρόσφατης 

εγκαινιασθείσας βουλγαρογιουγκοσλαβικής, χωρίς να διστάσει καθόλου ενημέρωσε σχετικά τον Μεταξά. Ο 

Έλληνας πρωθυπουργός, φανερά ενοχλημένος και θορυβημένος από το περιστατικό, απέστειλε στις 14 

Φεβρουαρίου προσωπικό διάβημα προς τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών  Α. Ίντεν, μέσω του εκεί πρέσβη Χ. 

Σιμόπουλου, ενώ ο ίδιος ο Μεταξάς στη συνάντηση που είχε με τον Λορραίν στην Άγκυρα, έλαβε την 

διαβεβαίωση πως επρόκειτο για παρεξήγηση μεταξύ των δύο ανδρών. Σπ. Μαρκεζίνης, Σύγχρονη Πολιτική 

Ιστορία της Ελλάδας( 1936-1975), Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1994, σ.σ. 79. Επίσης, Ι. Μεταξά, Το Ημερολόγιό 

μου. Απομνημονεύματά, σειρά 4η, τομ. 14, Εκδόσεις Γκοβότσης, Αθήνα 1960, σ.σ. 293. 
247

 Το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας της 30ης Οκτωβρίου 1930, που 

υπογράφτηκε από τον Βενιζέλο και τον Ατατούρκ στην Άγκυρα, συναρτάται άμεσα με την πρώτη προσπάθεια 

βουλγαρο-γιουγκοσλαβικής προσέγγισης το 1929. Τότε Αγγλία και Γαλλία πίεζαν τη Γιουγκοσλαβία και τη 

Βουλγαρία να λάβουν μέτρα κατά της ΕΜΕΟ και να διασφαλίσουν τα σύνορά τους. Πρόκειται για τις 
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περιγραφόταν πως αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεχόταν απρόκλητα επίθεση από μία ή 

περισσότερες δυνάμεις, τότε το άλλο μέρος υποχρεωνόταν σε ουδετερότητα, αποκρούοντας 

και με τα όπλα τη χρησιμοποίηση του εδάφους του για διέλευση στρατευμάτων ή πολεμικού 

υλικού. Αν ένα άλλο κράτος προέβαινε γενικά σε εχθρική πράξη εναντίον ενός των 

συμβαλλομένων, οι δύο κυβερνήσεις θα συνεννοούνταν για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης. Αλλά δεν υπήρχε σαφής καθορισμός των αμοιβαίων υποχρεώσεων για την 

υπεράσπιση του κοινού συνόρου. Η συμφωνία ήταν ασαφής και ετεροβαρής. Σε περίπτωση 

ιταλικής επίθεσης κατά της Ελλάδας, η διέλευση στρατευμάτων από την Τουρκία δεν ήταν 

αναγκαία, ενώ σε περίπτωση ιταλικής επίθεσης κατά της Τουρκίας, η χρήση του ελληνικού 

εδάφους ήταν απαραίτητη. Δεν υπήρχε επίσης δεσμευτική ρήτρα για κήρυξη πολέμου από 

την πλευρά της Τουρκίας εναντίον του κράτους που θα εξαπέλυε επίθεση εναντίον της 

Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, πρακτικά η ελληνοτουρκική συμμαχία ίσχυε μόνο εναντίον της 

Βουλγαρίας και όχι εξωβαλκανικής δύναμης.
248

 Με το άρθρο 2 της ίδιας συμφωνίας 

προβλεπόταν ότι, αν τρίτη δύναμη ενεργούσε εχθρικά εναντίον μιας εκ των δύο 

συμβαλλομένων χωρών, οι κυβερνήσεις της Αθήνας και της Άγκυρας θα μπορούσαν να 

συνεννοηθούν για ν΄ αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
249

 Η συμφωνία αυτή έκανε τους 

ελληνοτουρκικούς δεσμούς πολύ στενότερους, τους έβγαζε από τα περιορισμένα πλαίσια του 

Βαλκανικού Συμφώνου και τους οδηγούσε προς μια πραγματική συμφωνία, που όμως, 

ουσιαστικά ευνοούσε την Τουρκία.
250

 

 Εν τω μεταξύ, παρά τις καλές προθέσεις των κρατών της Βαλκανικής Συνεννόησης να 

συναινέσουν στον, υπό όρους, βουλγαρικό επανεξοπλισμό, στη Σόφια εξακολουθούσε να 

υφίσταται έντονος αναθεωρητικός «πυρετός» παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης 

                                                                                                                                                                                     
βουλγαρο-γιουγκοσλαβικές συμφωνίες του Πιρότ (1929-1930). Ως εξισορρόπηση στη διαφαινόμενη βουλγαρο-

γιουγκοσλαβική προσέγγιση, που οφειλόταν σε αγγλο-γαλλική πρωτοβουλία, η Ιταλία προωθούσε μια 

ελληνοτουρκική προσέγγιση. Το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας περιείχε διάταξη που εμπόδιζε τα δύο κράτη 

να ενταχθούν σε κάποιο πολιτικό ή οικονομικό συνασπισμό, στρεφόμενο εναντίον ενός των συμβεβλημένων. Το 

ναυτικό πρωτόκολλο όριζε ότι κάθε συμβεβλημένο μέλος  δεν θα προέβαινε σε ναυτική παραγγελία, χωρίς να 

ενημερώσει το άλλο μέρος έξι μήνες νωρίτερα, ώστε να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός των ναυτικών εξοπλισμών 

και να διατηρηθεί η ισορροπία στο Αιγαίο. Η ελληνοτουρκική συμφωνία του 1933προέβλεπε την υπεράσπιση 

του κοινού συνόρου, εννοώντας προφανώς τον Έβρο. Βλ. Σφέτας, Βαλκανικά Σύμφωνα φιλίας 1913-2011, σ.σ. 

110. Επίσης, Σπ. Λιναρδάτος, σ.σ. 62-63. 
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     Σφέτας, Βαλκανικά σύμφωνα, Εκατό, Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες, Ε.Μ.Σ.,  σ.σ. 111. 
249

   Σπ. Λιναρδάτος, σ.σ. 63. Επίσης, Ι.Α.Υ.Ε.,1940 Α΄ Πολιτική Διεύθυνση, φάκ.8, υποφάκ.4 Α/9/3, Αντίγραφο 

της πρόσθετης Ελληνοτουρκικής Συνθήκης 27 Απριλίου 1938. 
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  Π. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, 1923-1941, σ.σ. 277. «[…] υποχρέωσις 

αποκρούσεως και δια των όπλων της χρησιμοποιήσεως του εδάφους εκάστου των συμβαλλομένων υπό μιας ή 

περισσοτέρων επιθετικών δυνάμεων εναντίον του άλλου- παρατηρεί ο Πιπινέλης- ωδήγει ουσιαστικώς εις 

συμμαχίαν και δη κατά τρόπον μονόπλευρον επ΄ ωφελεία της Τουρκίας. Ήτο τω όντι τελείως απίθανον να 

χρησιμοποιηθή το τουρκικόν έδαφος δι΄ επίθεσιν κατά της Ελλάδος, λόγω αυτής της γεωγραφικής 

πραγματικότητος. Αντιθέτως επίθεσις κατά της Τουρκίας, εκ μέρους π.χ. της Ιταλίας, προϋπέθετεν 

αναγκαστικώς την χρησιμοποίησιν ελληνικών παραλίων, νήσων και εδαφών». 
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Κιοσεϊβάνωφ να τον αποκρύψει για ευνόητους λόγους. Διάφορες προσωπικότητες από τον 

χώρο της πολιτικής και του στρατού, διεκήρυσσαν δημόσια την άποψη πως, αν συντελούνταν 

οι απαραίτητες συνοριακές αλλαγές, θα μπορούσε να εμπεδωθεί ένα πραγματικό καθεστώς 

ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή. Μάλιστα, ένα μήνα μετά τη Σύνοδο της Άγκυρας, στις 25 

Μαρτίου, ο νεοδιορισμένος Υπουργός των Στρατιωτικών, Τ. Δασκάλωφ, δήλωσε μεταξύ 

άλλων στον Πύργο ότι η γενική κατάσταση στην Ευρώπη ήταν αρκετά τεταμένη και ως εκ 

τούτου όλα τα κράτη όφειλαν να εντείνουν τους στρατιωτικούς τους εξοπλισμούς. Επίσης, 

τόνισε άφοβα ότι ο βουλγαρικός στρατός είχε ήδη διοργανωθεί πλήρως για κάθε 

παρουσιαζόμενη ευκαιρία, της οποίας η Βουλγαρία όφειλε να επωφεληθεί. Οι δηλώσεις αυτές 

του Δασκάλωφ, παραδόξως, δεν δημοσιεύτηκαν στον εγχώριο Τύπο. Το γεγονός όμως αυτό, 

δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση μεταξύ των ξένων διπλωματικών αποστολών της περιοχής 

και σχολιάστηκε αρνητικά, ως προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών προθέσεων της 

Βουλγαρίας.
251

 Λίγες ημέρες αργότερα στη Βάρνα, ανώτατος Βούλγαρος στρατιωτικός του 

πολεμικού ναυτικού σε λόγο του στο Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, 

επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για σχηματισμό ισχυρότερου βουλγαρικού στρατού, τόνισε 

την προτεραιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για τη ναυπήγηση ενός καταδρομικού που θα έφερε 

το όνομα «Αιγαίο».
252

 

 Τέτοιου είδους φαινόμενα, οπωσδήποτε, δεν αποτελούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Ο αναθεωρητισμός της Βουλγαρίας δεν κατευθυνόταν μόνο εναντίον της Ελλάδας και της 

Τουρκίας, αλλά αντίθετα φαινόταν να έχει προεκτάσεις και προς την πρόσφατη σύμμαχό της 

Γιουγκοσλαβία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα μέσα Ιανουαρίου, σε μια εθνικιστική 

συγκέντρωση, ο Υπουργός Στρατιωτικών της Βουλγαρίας, στρατηγός Η. Ν. Λούκωφ, δεν 

δίστασε να δεχτεί με συγκίνηση «αλύτρωτη γη» από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία και να 

προβεί σε δηλώσεις με αφορμή την κίνηση αυτή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις στη Γιουγκοσλαβία. Μάλιστα ο Γιουγκοσλάβος πρέσβης της Σόφιας Γιούρισιτς 

επισκέφθηκε τον Κιοσεϊβάνωφ και διαμαρτυρήθηκε έντονα, με αποτέλεσμα μετά από έξι 

ημέρες να απομακρυνθεί ο Βούλγαρος στρατηγός από τη θέση του.
253

 Άλλες πάλι 

πληροφορίες ανέφεραν ότι η παύση του Υπουργού Στρατιωτικών είχε γίνει από τον ίδιο το 

Βόρη για εσωτερικούς λόγους. Κατά τον Έλληνα πρέσβη στη Σόφια,  καταδεικνυόταν σαφώς 
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  Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ. 12 Α/6/7: υποπροξενείο Ελλάδας Πύργος, προς ελληνική πρεσβεία Σόφιας, Αριθ. 

222/Α1, Πύργος, 26 Μαρτίου 1938. 
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  Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ. 12Α/6/7: υποπροξενείο Ελλάδας Βάρνα,  προς ελληνική πρεσβεία Σόφιας, Αριθ.  

218/Δ1, Βάρνα 10 Απριλίου 1938. 
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  Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ. 6 Α/6/2: πρεσβεία Ελλάδας Βελιγράδι προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ.172,  

Βελιγράδι 25 Ιανουαρίου 1938. 
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πως υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η βουλγαρογιουγκοσλαβική προσέγγιση και φιλία 

εφαρμοζόταν μόνο κατόπιν διπλωματικής πίεσης, εκφράζοντας έτσι τη δυσπιστία του για την 

πραγματική πρόθεση της Σόφιας να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της επί γιουγκοσλαβικών 

εδαφών, επικεντρώνοντας την προσοχή της αποκλειστικά στην ελληνική και τουρκική 

Θράκη.
254

 

 Στο μεταξύ, από τον Μάιο του 1938, ο Υπουργός Οικονομικών Ανδρέας 

Αποστολίδης, απευθυνόμενος στη  Βρετανία ζητούσε τη διασφάλιση των ελληνικών συνόρων 

με τη σύναψη ελληνο-βρετανικής συμμαχίας. Φαίνεται ότι η πρόταση αυτή υποβλήθηκε 

εξαιτίας της πρόσφατης απόφασης της Βρετανίας να προωθήσει τον επανεξοπλισμό της 

Βουλγαρίας, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσφορία της Ελλάδας.
255

 Τελικά, το Φόρεϊν 

Όφφις, αφού εξέτασε, εν συντομία, αυτή την προσέγγιση, κατέληξε ότι δεν ήταν δυνατό η 

Βρετανία να εγγυηθεί τα σύνορα της Ελλάδας και ότι θα ήταν προτιμότερο να επικεντρωθεί 

στην οικονομική βοήθεια. Λίγο αργότερα, και ο ίδιος ο Μεταξάς υπέβαλε στον Βρετανό 

πρέσβη την πρόταση να αναλάβει η Βρετανία την εξασφάλιση των ελληνικών συνόρων ή να 

υπογράψει μια συμμαχία με την Ελλάδα.
256

  Όμως, όπως γίνεται αντιληπτό, οι ελληνικές και 

οι βρετανικές απόψεις διίσταντο. Ενώ η Ελλάδα χρειαζόταν τη συμμαχία για να κρατήσει σε 

απόσταση τη Βουλγαρία, για τη Βρετανία οι σχέσεις της με την Ελλάδα συνδέονταν με τη 

γερμανική διείσδυση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και με την ιταλική επιθετικότητα στη 

Μεσόγειο.
257

 

 Την ίδια χρονική περίοδο, ο Μεταξάς, ως πρόεδρος του Μονίμου Συμβουλίου της 

Βαλκανικής Συνεννόησης, έλαβε από το Ρουσδή Αράς ένα σχέδιο διακήρυξης σχετικά με την 

αναγνώριση του δικαιώματος επανεξοπλισμού της Βουλγαρίας, το οποίο και προώθησε στα 

υπόλοιπα μέλη του Συμφώνου και στον Βούλγαρο πρέσβη στην Αθήνα Σισμάνωφ. Εν 

συγκρίσει με τις ομιλίες που διεξήχθησαν στη Σόφια, το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον 

Αράς περιείχε δύο νέα στοιχεία: την κατάργηση της αποστρατικοποιημένης ζώνης της 

Θράκης και τη δέσμευση των υπογραφόμενων μερών να μην καταφύγουν σε επίθεση.
258
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  Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ. 6 Α/6/2:  πρεσβεία Ελλάδας Σόφια  προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 930/Χ/3, 

εμπιστευτικό, Σόφια, 5 Μαϊου 1938,. 
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  Επίσης παρόμοιες προσπάθειες κατέβαλε και ο βασιλιάς Γεώργιος την ίδια εποχή που βρισκόταν στο 

Λονδίνο και ο ίδιος ο Μεταξάς. Βλ. Μοσχόπουλος, ό.π., σ.σ.144, και  Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, 

Πόλεμος,  σ.σ. 114-115. 
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    Κολιόπουλος, Ο Μεταξάς και η εποχή του, ό.π., σ.σ. 199. 
257

    Στο ίδιο, σ.σ. 200. 
258

    Σπ. Λιναρδάτος, ό.π.,  σ.σ. 58. 
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 Στις 29 Ιουνίου ο Μεταξάς έδωσε το κείμενο του σχεδίου διακήρυξης στον Βούλγαρο 

πρέσβη, σύμφωνα με το πνεύμα του σχεδίου όπως είχε προταθεί, με τις ρουμανικές 

αντιρρήσεις και την προσθήκη για δήλωση αποχής των μελών από εκατέρωθεν επιθέσεις. Θα 

πρέπει να διευκρινιστεί πως η Βουλγαρία είχε υπογράψει στις 27 Αυγούστου 1928 το 

σύμφωνο Κέλλογκ - Μπριάν
259

 και το σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών, δεν είχε όμως 

υπογράψει τα πρωτόκολλα του Λονδίνου το 1932 και 1933, τα οποία καταδίκαζαν την 

τρομοκρατία που ασκούσαν διάφορες οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η Ε.Μ.Ε.Ο. Στη 

συνέχεια, η βουλγαρική πλευρά, προέβη σε ορισμένες διορθώσεις με σκοπό την αποφυγή 

κάθε αναφοράς στις συμφωνίες του Λονδίνου αλλά, παρόλα αυτά, η απάντηση της 

Βουλγαρίας καθυστέρησε είκοσι μέρες. Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι ο Βούλγαρος 

πρωθυπουργός ήταν άρρωστος και ο βασιλιάς που έπρεπε να δει το τελικό σχέδιο, 

συμπτωματικά, έλειπε από την πρωτεύουσα. Η πραγματική αιτία, ωστόσο, ήταν ότι η 

βουλγαρική κυβέρνηση επιδίωκε να μάθει τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων. Η Γαλλία, αν 

και δεν ήταν ενθουσιασμένη με την προτεινόμενη λύση, ετοιμαζόταν να την υποστηρίξει. 

Όσο για την ιταλική κυβέρνηση, αυτή δεν έφερνε αντιρρήσεις ως προς την επίτευξη της 

συμφωνίας, αλλά άφηνε να εννοηθεί ότι δεν ήταν επιθυμητή η προσέγγιση με τους 

εκπροσώπους των κρατών του Βαλκανικού Συμφώνου, εφόσον η Βουλγαρία το αντιμετώπιζε 

με καχυποψία.
260

 Τέλος, την προσπάθεια αυτή, προσεταιρισμού της Βουλγαρίας στη 

Βαλκανική Συνεννόηση, ευνοούσε και η Σοβιετική Ένωση.
261

 

 Τελικά, η Βουλγαρία δέχτηκε να υπογράψει τη συμφωνία. Ο Κιοσεϊβάνωφ,  

συνοδευόμενος από τον Έλληνα πρέσβη στη Σόφια Διαμαντόπουλο, τον διευθυντή των 

πολιτικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ιβάν Αλτίνωφ (Иван Aлtинoв) και τον 

διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Δημήταρ Ράντεφ (Димитар PaДeв), έφθασε το 

μεσημέρι της 31
ης

  Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Έτυχε θερμής υποδοχής στα σύνορα από τον 

ίδιο τον Μεταξά και φιλικών εκδηλώσεων από τους κατοίκους κατά τη μετάβασή του στη 

Θεσσαλονίκη. Το κέντρο της πόλης ήταν σημαιοστολισμένο με τις σημαίες των χωρών της 

Βαλκανικής Συνεννόησης, ενώ, μετά την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, 
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  Το Γαλλοαμερικανικό σύμφωνο Κέλλογκ-Μπριάν (27 Αυγούστου 1928) με το οποίο καταδικαζόταν ο 
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συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να επευφημήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό κατά τη 

μετάβασή του από τον Βαρδάρη προς το ξενοδοχείο «Μεντιτεράνεαν» και στη συνέχεια προς 

το Διοικητήριο.
262

 

 Η Συμφωνία υπογράφηκε από τον Μεταξά, ως προεδρεύοντα του Συμβουλίου της 

Βαλκανικής Συνεννόησης, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τα άλλα κράτη-μέλη του Συμφώνου. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν οι πρέσβεις της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουμανίας, ο 

επιτετραμμένος της Τουρκίας και οι πρόξενοι των τριών χωρών. Το κείμενο της συμφωνίας 

είχε ως εξής: 

«Έχοντας υπό όψει: ότι η Βουλγαρία είναι προσηλωμένη εις την πολιτικήν της 

εδραιώσεως της ειρήνης εν τοις Βαλκανίοις και ότι εμπνέεται υπό της επιθυμίας να 

διατηρήσει με τα βαλκανικά κράτη σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας 

διαπνεομένης υπό της εμπιστοσύνης και ότι τα κράτη της Βαλκανικής Συνεννοήσεως 

εμπνέονται έναντι της Βουλγαρίας υπό του αυτού ειρηνόφιλου πνεύματος και της 

επιθυμίας συνεργασίας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Η Αυτού Εξοχότης ο κύριος 

Ιωάννης Μεταξάς, πρωθυπουργός, υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδος, υπό την 

ιδιότηταν του εν ενεργεία προέδρου του Διαρκούς Συμβουλίου της Βαλκανικής 

Συνεννοήσεως, ενεργών εν ονόματι όλων των μελών της Βαλκανικής Συνεννοήσεως 

αφ’ ενός και Η Αυτού Εξοχότης ο κύριος Δρ. Γεώργιος Κιοσεϊβάνωφ, πρωθυπουργός, 

υπουργός των εξωτερικών της Βουλγαρίας αφ’ ετέρου. Δηλώνουν εν ονόματι των υπ’ 

αυτών αντιπροσωπευομένων κρατών, ότι τα κράτη ταύτα αναλαμβάνουσι την 

υποχρέωση ν’ απέχωσι όσον αφορά τας αμοιβαίας των σχέσεις πάσης προσφυγής εις 

την βίαν, συμφώνως προς τας συμφωνίας τας οποίας έκαστον των κρατών τούτων 

υπέγραψε εν τω θέματι της μη επιθέσεως και ότι συμφωνούν καθ’ όσον αφορά εαυτά 

να παραιτηθώσι της εφαρμογής των διατάξεων των περιλαμβανομένων εις την 

σύμβασιν την αφορώσαν εις τα σύνορα της Θράκης, την υπογραφείσα εν Λωζάνη την 

24η Ιουλίου 1923 (σσ. Καθόριζε αφοπλισμένες ζώνες βάθους δέκα χιλιομέτρων στα 

ελληνικά, τουρκικά και βουλγαρικά σύνορα για να εξασφαλιστεί η Βουλγαρία από 

κάθε αιφνιδιασμό).Εγένετο εν Θεσσαλονίκη εις διπλούν την 31
η
  Ιουλίου 1938».
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 Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι στο κείμενο γινόταν αναφορά μόνο στο  πνεύμα 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης από την πλευρά της Βουλγαρίας και καμία  για τη διατήρηση 

του εδαφικού status quo και τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Βαλκανική Συνεννόηση. Ο 

Κιοσεϊβάνωφ ήδη από τις 7 Ιουλίου, σε ομιλία του στη Σοβράνιε με θέμα την εξωτερική 

πολιτική της κυβέρνησής του, είχε δηλώσει ότι η Βουλγαρία δεν εννοούσε να μετάσχει σε 

εγγυητική συμφωνία με τους γείτονές της με την οποία θα δεσμευόταν στη διατήρηση ενός 

εδαφικού καθεστώτος, το οποίο δεν την έβρισκε σύμφωνη.
264

 Επίσης, μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας, βουλγαρική πηγή δήλωσε ότι «δια της συμφωνίας της Θεσσαλονίκης η 

Βουλγαρία δεν προσχωρεί, επί του παρόντος, στο Σύμφωνο, αλλά απλώς αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να μην επιτεθεί κατά των γειτόνων της, σεβόμενη τα περί μη επιθέσεως 

σύμφωνα.».
265

 

 Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του αυτή, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η 

Βουλγαρία παρέμενε προσηλωμένη στην Κ.Τ.Ε. Έκανε ιστορική αναδρομή στην εξωτερική 

πολιτική που εφάρμοσαν οι προκάτοχοί του στο Υπουργείο Εξωτερικών μια πολιτική ασαφή, 

ακαθόριστη και διστακτική, που είχε ως συνέπεια τη διεθνή απομόνωση της Βουλγαρίας. 

Αυτή η πολιτική αντικαταστάθηκε από την εμπέδωση της εμπιστοσύνης τόσο με την 

γειτονική Γιουγκοσλαβία όσο και με τη Ρουμανία, όπου η κυβέρνηση έλπιζε να επιτύχει 

ικανοποιητική συμφωνία, όπως συνέβη με το υπογεγραμμένο βουλγαρογιουγκοσλαβικό 

σύμφωνο. Ως προς τις σχέσεις της χώρας του με την Ελλάδα, ο Κιοσεϊβάνωφ ανάφερε: 

«Αι αρξάμεναι από τινων ετών μετά της γείτονος Ελλάδος διαπραγματεύσεις προς 

εκκαθάρισιν των υποβληθεισών υπ΄ αυτής ως και υπό της Βουλγαρίας αξιώσεων 

οικονομικής φύσεως, αναποτρέπτου εκ του Πολέμου κληρονομίας, συνεχίζονται μετά 

μεγαλυτέρων ή και μικροτέρων διακοπών μέχρι τούδε. Δεδομένου ότι η επιθυμία της 

Ελληνικής κυβερνήσεως, την οποίαν συμμερίζεται και η Βουλγαρική Κυβέρνησις, 

είναι να φθάσωμεν άνευ περισσοτέρων παρατάσεων εις την επί των αξιώσεων τούτων 

συνεννόησιν, πιστεύω ότι εν προσεχεστάτω χρόνω, δι΄ αμοιβαίων υποχωρήσεων, καθ΄ 

άς θα ληφθώσιν υπ΄ όψιν τα συμφέροντα των δύο χωρών, θα καταστή δυνατή η 

επίτευξις ικανοποιητικής λύσεως. Ομιλών, περί των μετά της Ελλάδος σχέσεων δέον 

να υπογραμμίσω ότι η Κυβέρνησις του κ. Μεταξά εξεδήλωσε φιλικήν διάθεσιν, 

συγκατατεθείσα όπως χωρισθή το ζήτημα των οικονομικών δεσμών εκ των άλλων 

ζητημάτων, εκ της εξαρτήσεως των λύσεων των οποίων είχε τεθή τούτο εις το 
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παρελθόν. Τούτο επέτρεψεν εις την κυβέρνησιν να κλείση μετά της Ελλάδος 

συμφωνίαν ήτις διανοίγει εκ νέου, έστω και περιωρισμένως, την Ελληνικήν αγοράν 

δια τα βουλγαρικά γεωργικά προϊόντα».
266

 

 Συνεχίζοντας ο Βούλγαρος πρωθυπουργός για τις σχέσεις της χώρας του με τη      

Βαλκανική Συνεννόηση είπε τα εξής: 

«Τα αίτια άτινα δεν επέτρεψαν εις την ημετέραν χώραν να προχωρήση εις την 

Βαλκανικήν Συνεννόησιν, εξηγήθησαν εν καιρώ υπό του ιθύνοντος τότε την 

εξωτερικήν πολιτικήν της Βουλγαρίας. Τα αίτια ταύτα εξακολουθούσιν να υφίστανται 

και τώρα. Αλλ΄ η Βουλγαρική Κυβέρνησις αποκατέστησε μετά της Βαλκανικής 

Συνεννοήσεως-ως ομίλου κρατών- σχέσεις συνεννοήσεως και συνεργασίας εφ΄ όλων 

των σκοπών, των προθέσεων και των δηλώσεων αυτής, αίτινες δεν αντίκεινται προς 

τα Βουλγαρικά συμφέροντα. Τούτο συνέβη εν τη διασκέψει του Μοντραί, ως και εν 

τη διασκέψει του Νυόν. Θα συνεχισθή δε και εις άλλας παρεμφερείς διασκέψεις. 

Δύναται να λεχθή ότι η Βουλγαρία διεξάγει την αυτήν μετά της Βαλκανικής 

Συνεννοήσεως πολιτικήν, χωρίς να συμμετέχη αυτής. Η απουσία της ενέχει, εννοείται, 

ωρισμένα μειονεκτήματα, αλλ΄ εις αντάλλαγμα τούτων, η χώρα μας είναι 

απηλλαγμένη των προβλεπομένων υπό του Βαλκανικού Συμφώνου υποχρεώσεων».
267

 

 Πάντως, η Συμφωνία της Θεσσαλονίκης,  χαιρετίστηκε από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, 

αναθεωρητικά και μη, από τη σκοπιά που το έβλεπε, βέβαια, το καθένα. Η βρετανική και η 

γαλλική διπλωματία ήταν οι πρώτες που δέχτηκαν με ευχαρίστηση την υπογραφή της 

συμφωνίας της Θεσσαλονίκης.
268

 Ακόμη και η Κομιτέρν,  χαιρέτισε το Σύμφωνο Μεταξά – 

Κιοσεϊβάνωφ ως «ένα βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση των μεταξύ των βαλκανικών 

κρατών διαφορών και τη φιλική συμβίωση των λαών της Βαλκανικής».
269

 

 Ο Τύπος στις χώρες του Βαλκανικού Συμφώνου θεωρούσε τη συμφωνία ως μια 

συνεισφορά στην ειρήνη, ενώ ο βρετανικός και ο γαλλικός Τύπος προέβησαν σε  ευνοϊκά 

σχόλια για την υπογραφή της συμφωνίας. Τα φασιστικά κράτη ενέκριναν τη συμφωνία, αν 

και όχι με τόσο ενθουσιασμό. Ο γερμανικός Τύπος τόνιζε ότι πρώτη η Γερμανία άρχισε να 
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αλλάζει τους αυστηρούς όρους της συνθήκης των Βερσαλλιών ενώ, ο ιταλικός το θεωρούσε 

ως χτύπημα στην άδικη ειρήνη. Όσον αφορά τη Σοβιετική Ένωση η στάση που κράτησε ήταν 

θετική απέναντι στη συμφωνία.
270

 

 Για την υπογραφή της Συμφωνίας της 31
ης

 Ιουλίου ο στενός συνεργάτης του Μεταξά, 

Σπ. Κοσμετάτος, από το Παρίσι, όπου ήταν εγκατεστημένος, με εκτενέστατη επιστολή του 

προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Αύγουστο του 1938, τον ενημέρωσε για τις θετικές 

εντυπώσεις των πολιτικών κύκλων της Ευρώπης, αφού το σύμφωνο υποσχόταν μονιμότερη 

ειρήνη ανάμεσα στις χώρες των Βαλκανίων. Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων « 

Η Ευρώπη ολόκληρος εχαιρέτησεν την συμφωνίαν αυτήν ως μίαν αληθή καμπήν εις την 

ιστορίαν των Βαλκανίων […]». Όμως για τον ίδιο τον Κοσμετάτο, οι αναλύσεις που 

αφορούσαν στην εφαρμογή του Συμφώνου, καθώς και η προσπάθειά του να προβλέψει 

ενδεχόμενες παρενέργειες σε βάρος μάλιστα της Ελλάδας ήταν στοιχεία υπολογίσιμα για την 

ιστορία της ελληνικής διπλωματίας.
271

 

 Ιδιαίτερα προβληματιζόταν ο Κοσμετάτος, με τη δυνατότητα που παρείχε το 

Σύμφωνο της Θεσσαλονίκης για αδειοδότηση της Βουλγαρίας εκ μέρους της Γαλλίας και στη 

συνέχεια για την προμήθεια πολεμικού υλικού από την ίδια χώρα: «Ανεμένετο […] η 

υπογραφή του Συμφώνου Θεσσαλονίκης, ίνα μη, παρέχουσα πολεμικόν υλικόν η Γαλλία, 

θεωρηθή ως παραβιάζουσα την Συνθήκην του Νεϊγύ». Στην επιστολή που απευθυνόταν στον 

Μεταξά, ανέλυε με λεπτομέρειες τον τρόπο παροχής του δανείου, σημειώνοντας τον γαλλικό 

φορέα, το ποσό και τον στόχο της αδειοδότησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κρίσεις του 

Κοσμετάτου σχετικά με τη χρησιμότητα του δανείου εκ μέρους της Βουλγαρίας. Στόχος της 

δανείστριας χώρας ήταν να εξοπλιστεί η Βουλγαρία, ώστε να μεταβαλλόταν σε ισχυρό 

«αντίρροπον παράγοντα», της Γιουγκοσλαβίας, που θα ασκούσε, κατά τον Κοσμετάτο, 

«γερμανόφιλον πολιτικήν» και της Ρουμανίας, η οποία αμφιταλαντευόταν στην εξωτερική 

της πολιτική. 
272

 

 Αλλά κυρίως, στην επιστολή του, εκφράζονταν ανησυχίες για τη χρηστικότητα του 

δανείου σε σχέση με την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Δεν απέκλειε δηλαδή την 

στροφή της Βουλγαρίας κατά της Ελλάδας, παρά τη συμφωνία της με τη Γαλλία για τον 

προσδιορισμό του δανείου. Για το λόγο αυτό είχε προτείνει στον Μεταξά την εκκίνηση των 

διαδικασιών για σύναψη δανείου από τη Γαλλία με στόχο την προμήθεια όπλων από την ίδια 

                                                           
270

   Sirkov,  σ.σ. 352-353 και Σπ. Λιναρδάτος,  σ.σ. 58. 
271

    Μοσχόπουλος, σ.σ. 137. 
272

    Μοσχόπουλος, σ.σ.  138. 



 
 

100 
 

χώρα συμπληρώνοντας: «Και τούτο ιδίως, πού, ως εξ αυθεντικής πηγής πληροφορούμαι, η 

Τουρκία διαπραγματεύεται εν Γαλλία δάνειον ανάλογον προς το Βουλγαρικόν[…]».
273

 

 Στo εσωτερικό της Βουλγαρίας η Συμφωνία της Θεσσαλονίκης είχε διαφορετική 

αντιμετώπιση από τα πολιτικά κόμματα. Ο κυβερνητικός Τύπος την υποδέχτηκε θερμά, ενώ η 

αντιπολίτευση θεωρούσε ότι με τη συμφωνία αναγνωριζόταν το εδαφικό καθεστώς της 

συνθήκης του Νεϊγύ.
274

 Ωστόσο, στις 16 Αυγούστου, το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών 

εξέδωσε σχετική οδηγία, η οποία ανέφερε ότι από τη συμφωνία δεν προέκυπτε κάποια 

υποχρέωση  της Βουλγαρίας, για μη επίθεση ή για την είσοδό της στο Βαλκανικό Σύμφωνο 

και ότι η πολιτική συμπεριφορά της χώρας θα παρέμενε η ίδια.
275

 Παρόλα αυτά, η ελληνική 

πλευρά επικύρωσε τη συμφωνία στις 12 Νοεμβρίου 1938,
276

 ενώ η βουλγαρική ακολούθησε 

δύο μέρες αργότερα.
277

 

 Η υπογραφή του Συμφώνου της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 1938 και ο 

επικείμενος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ουσιαστικά, δεν άλλαξαν δραματικά την κατάσταση. Η 

πολιτική συμπεριφορά στο εσωτερικό της Βουλγαρίας χαρακτηριζόταν από τη συστηματική 

καλλιέργεια της επιθετικότητας και της καχυποψίας έναντι του ελληνικού στοιχείου. Στα 

βουλγαρικά σχολεία,  παρουσίαζαν  τους Έλληνες ως τους κυρίως εχθρούς των Βουλγάρων, 

αναφέροντας ως παραδείγματα την δράση του Βασίλειου Βουλγαροκτόνου καθώς και την 

δήθεν κατάληψη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας από τους Έλληνες. Με αυτό τον 

τρόπο διαιώνιζαν μια κατάσταση φανατισμού και μισαλλοδοξίας τόσο στη νεολαία  όσο και  

στους νεότερους βούλγαρους αξιωματικούς, οι οποίοι  εξαιτίας αυτής της καλλιεργούμενης 

αντίληψης και της βουλγαρικής προπαγάνδας, διάκειντο αρνητικά στην επιχειρούμενη 

προσέγγιση των λαών, μέσω του, προσφάτως, υπογεγραμμένου Συμφώνου της 

Θεσσαλονίκης.
278

 

 Παρόμοια γεγονότα συνιστούσαν οι συνεχιζόμενες εθνικιστικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνταν σε διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας κυρίως, με την ευκαιρία της επετείου 

της υπογραφής της Συνθήκης του Νεϊγύ.  Τέτοιες εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στη Βάρνα στις 

23 Νοεμβρίου 1938, όπου κυρίως σε ακροατήριο νέων, φοιτητών και άλλων προσώπων, 

δόθηκε διάλεξη με θέμα «Η έξοδος της Βουλγαρίας εις το Αιγαίον», με ομιλητή τον νεαρό 
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θράκα Μιλούς Κωστώφ, στην αίθουσα της Λέσχης του Θρακικού Συλλόγου. Σύμφωνα με το 

θέμα, εξετάστηκε το ζήτημα της Δυτικής Θράκης από εθνικής και πολιτικοοικονομικής 

άποψης. Στην ομιλία του ο Κωστώφ, ανέφερε ότι ανέκαθεν οι Βούλγαροι είχαν ως 

αντικειμενικό σκοπό την έξοδό τους στο Αιγαίο, από την εποχή της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, την περίοδο της Τουρκοκρατίας και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. 

Φτάνοντας στους νεότερους χρόνους, αναφέρθηκε στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, η οποία 

επιδίκασε τη Δυτική Θράκη στη Βουλγαρία αλλά η μετέπειτα άδικη Συνθήκη του Νεϊγύ, 

αφαίρεσε την περιοχή από τη βουλγαρική κυριαρχία και την πρόσφερε αργότερα στην 

Ελλάδα, στερώντας τη μοναδική δυνατότητα εξόδου της χώρας στο Αιγαίο. «Αυτό», 

συνέχισε ο ομιλητής, «συνεπάγεται το απαραίτητον της εξόδου της βουλγαρίας εις την 

θάλασσαν του Αιγαίου διότι, ο λιμήν του Αιγαίου θ΄ απετέλει δια την Βουλγαρίαν τον δεξιόν 

αυτής πνεύμονα». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του προέτρεψε τη θρακική νεολαία «[…] να 

είναι έτοιμη […] και άγρυπνη και αν δεήση να υποβληθή εις αιματηράς ακόμη θυσίας δια την 

κατάληξιν της Δ. Θράκης». Σε ερωτήσεις δε, που του ετέθηκαν από το ακροατήριο, για την 

περιοχή της Ανατολικής Θράκης, ο Κωστώφ απάντησε «Και αυτή ανήκει εις την Βουλγαρίαν 

και ότι παρά την συνθήκην της Αγκύρας ήτις οριστικώς επιδικάζει την επαρχίαν αυτήν εις 

την Τουρκίαν, η Βουλγαρία δεν θα παύση να έχη βλέψεις επί της Ανατολικής Θράκης».
279

 

 Στη Βάρνα, επίσης, στις 27 Νοεμβρίου, την ημέρα της επετείου της υπογραφής της 

Συνθήκης του Νεϊγύ, οι φοιτητές της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής μαζί με μαθητές των 

γυμνασίων προέβησαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Από το πρωί τοιχοκολλήθηκαν 

προκηρύξεις με τυπωμένο διάγραμμα που περιελάμβανε τα όρια της Βουλγαρίας και τα 

εδάφη τα οποία θεωρούσαν ότι της ανήκουν. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της Βάρνας, 

περιφέροντας μαύρες σημαίες, άδοντας πατριωτικούς ύμνους και ζητώντας την αναθεώρηση 

της Συνθήκης του Νεϊγύ, την απόδοση της Δοβρουτσάς, της Μακεδονίας και της Θράκης, 

«προς απελευθέρωσιν των κατατυραννουμένων αδελφών των». Ενδεικτικό του φανατισμού 

του πλήθους ήταν τα μέτρα φύλαξης και προστασίας που λάμβανε η αστυνομία της πόλης 

κάθε χρόνο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα γεγονότα εναντίον των προξενείων της 

Ελλάδας, της Τουρκίας και της Ρουμανίας. Κάποια δε από τα συνθήματα που κυριαρχούσαν 

ήταν:  
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«Δέκα εννέα έτη οδύνης, ταλαιπωριών, ταπεινώσεων δι΄ ένα ολόκληρον έθνος», « 

Δέκα εννέα έτη ακαταπαύστων πιέσεων κακουχιών εκατομμυρίων βουλγάρων, 

παραμεινόντων υπό ξένον ζυγόν», 

«Βούλγαροι, η υφήλιος και η Ευρώπη υπόκεινται εις ριζικάς μεταβολάς. Η 

Αναθεώρησις προχωρεί προς την Ανατολήν. Το φως αυτής οφείλει να φωτίσει και 

ημάς. Ο κόσμος πρέπει να εννοήση ότι άνευ μιας ηνωμένης Βουλγαρίας δεν δύναται 

να επέλθη η ειρήνευσις εις τα Βαλκάνια. Δια τούτο η Συνθήκη του Νεϊγύ οφείλει να 

εξαλειφθή και μετ΄ αυτήν η βιαία και άτιμος ¨ειρήνη¨ του Βουκουρεστίου». 

«Βούλγαροι, άνευ εθνικού και αποφασιστικού αγώνος ουδέν δύναται να επιτευχθή. 

Κραυγάσατε, κατά την σημερινήν ημέραν, ώστε το σύμπαν να σας ακούση ότι 

θέλομεν την ένωσίν μας με τους αδελφούς μας υπό τον ξένον ζυγόν, ότι απαιτούμεν 

τα ιστορικά μας σύνορα. Να εκφράσωμεν τα αιτήματά μας ούτω ώστε να μας 

ακούσουν».
280

 

 Βέβαια το επίσημο βουλγαρικό κράτος, προσπαθούσε να αποδείξει στη διεθνή 

κοινότητα ότι αποδεχόταν τα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τις 

υπογεγραμμένες συμβάσεις, προσπαθώντας να κρατήσει αποστάσεις από τις  εθνικιστικές 

οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε κάθε ευκαιρία, επιχειρώντας να  επηρεάσουν 

τις πολιτικές αποφάσεις και την πολιτική στάση της βουλγαρικής ηγεσίας. Πολλές μαχητικές 

οργανώσεις δρούσαν στη Βουλγαρία όπως ήταν: «Ο Σύνδεσμος της βουλγαρικής νεολαίας 

Πατήρ Παϊσιος (Отец Паисий), «Ο Σύνδεσμος των βουλγαρικών Εθνικών Λεγεώνων», «Ο 

βουλγαρικός Εθνικός Φοιτητικός Σύνδεσμος», «Οι βούλγαροι Ανιχνευταί και Υπερασπισταί 

της Νεολαίας», «Ο Μακεδονικός Φοιτητικός Σύνδεσμος του εξωτερικού», «Ο Σύνδεσμος της 

Νεολαίας της Δοβρουτσάς», «Η Οργάνωσις της νεολαίας των Δυτικών περιφερειών», «Ο 

Σύνδεσμος της Θρακικής Νεολαίας», «Ο Σύνδεσμος της Εναερίου και Χημικής Αμύνης», «Ο 

βουλγαρικός Σλαυικός Σύνδεσμος περί ειρήνης και ΚΥ.Ε. νεολαία», «Ο Φοιτητικός 

Σύνδεσμος Χρήστο Μπότεφ» (Христо Вотев), «Ο Φοιτητικός Σύνδεσμος Βασίλης Λέβσκυ» 

(Васил Левски), «Ο Φοιτητικός Σύνδεσμος Χαν Κούμ» (Хaн Kум), «Ο Φοιτητικός 

Σύνδεσμος Τσάρος Συμεών» (Цар Симеон), «Ο Φοιτητικός Σύνδεσμος Στόζερ» (Stožer), « 

Ο Φοιτητικός Σύνδεσμος Σάρ» (Сaр), «Ο Φοιτητικός Σύνδεσμος Ιβαϊλο» (Ивайло), « Το 

                                                           
280

   Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ. 6 Α/6/2: πρεσβεία Ελλάδας Σόφια  προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 2932 Χ/4, 

Σόφια 12 Δεκεμβρίου 1938, Αριθ. 100, προξενείο Βάρνας προς ελληνική πρεσβεία Σόφια  28 Νοεμβρίου 1938. 



 
 

103 
 

Φοιτητικό Ιατρικόν Σωματείον», «Η Φοιτητική Λέσχη» και «Το βουλγαρικόν 

Πανεπιστημιακόν Σωματείον περί Κ.Τ.Ε.».
281

 

 Στις 30 Νοεμβρίου 1938, λοιπόν, μετά από την εκδήλωση του εθνικού φρονήματος 

όλων αυτών των οργανώσεων με αφορμή την επέτειο της Συνθήκης του Νεϊγύ, όπως 

προαναφέρθηκε, φαίνεται πως λήφθηκαν μέτρα περιορισμού των εθνικιστικών εκδηλώσεων 

από τη συντεταγμένη πολιτεία, προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις και την 

καταγγελία των ενεργειών αυτών από τις άλλες χώρες. Οι συμμετέχοντες σύλλογοι 

αντέδρασαν και κατέθεσαν υπόμνημα προς τον Υπουργό Στρατιωτικών Δασκαλώφ, τον 

Πρόεδρο της Βουλής Στ. Μοσάνωφ, τον Υπουργό Εσωτερικών Νέδεφ και τον Υπουργό 

Παιδείας δρ. Φίλωφ, διαμαρτυρόμενοι κατά των μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση 

τα οποία θεωρούσαν ότι συντελούσαν στην κατάπνιξη του εθνικού τους φρονήματος. Με το 

υπόμνημα διαμαρτυρίας καταγγέλλονταν τα γεγονότα που ήταν σε εξέλιξη στην Ευρώπη- 

προφανώς και η πρόσφατα υπογεγραμμένη συμφωνία της Θεσσαλονίκης- τα οποία 

επηρέαζαν τα ανοιχτά εθνικά ζητήματα της Βουλγαρίας. Μεταξύ άλλων αναφερόταν στο 

υπόμνημα: 

«[…] Τοποθετημένος εντός πολιτικού φερέτρου ο βουλγαρικός λαός πρέπει ν΄ 

αναγιγνώσκη πώς εν τω κοινοβουλίω συζητούνται ζητήματα επουσιώδη, αντί ν΄ 

ακούη την βουλγαρικήν κυβέρνησιν και τους βουλευτάς να εγείρωσι τας διεκδικήσεις 

σύμπαντος του βουλγαρικού λαού εντεύθεν και εκείθεν των συνόρων, την φωνήν 

προστασίας και ενότητος το υπό την ξένην εξουσίαν βουλγαρισμού. Αι βουλγαρικαί 

εφημερίδες εμποδίζονται εις την ελευθέραν εκδήλωσιν της κοινής γνώμης, ήτις 

επιθυμεί θαρραλέαν προστασίαν των εθνικών ιδεωδών […]. Πάσα βουλγαρική 

κυβέρνησις, ήτις δεν διεξάγει ενεργόν πολιτικήν ουδέποτε θ΄ απολαύση της 

εμπιστοσύνης της βουλγαρικής νεολαίας, καθ΄ όσον δεν θα εκφράζη τας οδύνας και 

τας τάσεις του βουλγαρικούλαού. Δηλούμεν ότι η κατάπνιξις οιασδήποτε 

διαμαρτυρίας εφέτος θ΄ αντανακλάση βαρύτατα επί της ημετέρας εθνικής υποθέσεως. 

Καθ΄ ήν στιγμήν ολόκληρος η Ευρώπη θ΄ αναμένη θύελλαν λαϊκής αγανακτήσεως και 

αφού ίσως εκ τούτου  θα εξαρτηθή η τύχη των πασχόντων αδελφών μας, τίθεται 

φραγμός εις την λαϊκήν πρόοδον και ορμήν […]. Φρονούμεν ότι υπάρχει μία μόνον 

δράσις αντάξια της σημερινής ιστορικής στιγμής καθ΄ ην αποφασίζεται η τύχη της 
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Βουλγαρίας. Αύτη δε είναι να χορηγηθή η δυνατότης εις ολόκληρον τον βουλγαρικόν 

λαόν, με επί κεφαλής τους ηγέτες αυτού, να διαδηλώση την παμβουλγαρικήν θέλησιν 

περί της ελευθερίας των υποδούλων αδελφών και της απελευθερώσεως των 

βουλγαρικών εδαφών [...]». 

 Κλείνοντας, το υπόμνημα δηλωνόταν η αμέριστη εμπιστοσύνη της βουλγαρικής 

νεολαίας προς τον βουλγαρικό στρατό και εκφραζόταν η ελπίδα ότι δεν ήταν αργά για να 

ληφθούν μέτρα.
282

 

 Βέβαια δεν έλειπαν και οι συνετές φωνές στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, οι οποίες 

προσπαθούσαν να κατευνάσουν τα εθνικιστικά πνεύματα και να περιορίσουν το κομματικό 

κράτος που θεωρούταν από ορισμένους κύκλους ως η αιτία της οικονομικής, πολιτικής και 

κοινωνικής οπισθοδρόμησης της Βουλγαρίας. 

 Χαρακτηριστικό ήταν το άρθρο του Αλεξάνδρου Ραδέλωφ, πρώην υπουργού, στην 

εφημερίδα Δνες (Днес), δημοσιευμένο στις 3 Δεκεμβρίου 1938, στο τέλος μιας χρονιάς με 

έντονες πολιτικές κινήσεις, συμφωνίες και αντιδράσεις. Ο Ραδέλωφ καυτηρίαζε το κομματικό 

κράτος που το θεωρούσε υπεύθυνο για τη στασιμότητα της χώρας του. Έκανε μια ιστορική 

αναδρομή στις πολιτικές πρωτοβουλίες των κατά καιρούς πολιτικών ηγετών, υπακούοντας 

στον έντονο κομματισμό που επικρατούσε στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να υποπέσουν σε 

σειρά λανθασμένων πολιτικών επιλογών, με συνέπεια  τη δυσχερή θέση της χώρας τόσο σε 

σχέση με τους βαλκανικούς λαούς όσο και με τους άλλους Ευρωπαίους. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρθηκε στις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί μετά το 1922, όταν μπορούσε η 

Βουλγαρία, επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου στην Ελλάδα,  να επωφεληθεί και να έχει επιτύχει 

την έξοδό της στο Αιγαίο. Από τότε, επισήμαινε ο Ραδέλωφ, κυριαρχούσε  στα εσωτερικά 

θέματα της Βουλγαρίας η Μακεδονική Οργάνωση. Το κομματικό πνεύμα ενθάρρυνε αυτή 

την οργάνωση για να μεταβληθεί σε κράτος εν κράτει και να διαπράττει θηριωδίες, 

διαταράσσοντας την ανάπτυξη της χώρας.  

«[…]Υπάρχουν», συνέχιζε ο Ραδέλωφ, «πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που 

προξενούσαν ζημία στη χώρα. Όμως χάρις στην συνετή πολιτική του Βόριδος και του 

Κιοσεϊβάνωφ, υπήρχαν καλές ενδείξεις για τα συμφέροντα του βουλγαρικού λαού και 

τη χώρα και αυτή η πολιτική έπρεπε να συνεχιστεί και να έρθει σε αίσιο πέρας[…]. 

«Όμως», τόνιζε ο αρθρογράφος, «το κομματικό πνεύμα δεν μπορούσε να 
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συμμορφωθεί. Την 27
η
 Νοεμβρίου που είναι θλιβερή επέτειος δια την χώραν, τα 

κρατικά συμφέροντα επιβάλλουν σήμερα να μη εγείρεται θόρυβος αλλά να 

συντελείται μόνο εργασία[…] αλλά το κομματικόν πνεύμα επιδιώκει να 

εκμεταλλευθή και την επέτειον ακόμη του διαμελισμού της Βουλγαρίας δια τους 

σκοπούς του, ερεθίζον την τρωθείσαν εθνικήν ψυχήν Εξεμεταλλεύεται την αφελή 

νεολαίαν. Τα όργανα του κομματισμού δρώσιν υπό βάσει σχεδίου. Ο σκοπός των δεν 

είναι η διαμαρτυρία, αλλ΄ η ανατροπή της κυβερνήσεως του κ. Κιοσεϊβάνωφ. Η 

μαθητιώσα νεολαία είναι η εμπροσθοφυλακή της δημιουργίας σκανδάλων. Το 

τέχνασμα καλώς επενοήθη. Οι οπαδοί του κομματισμού εμφανίζονται ως 

υπερασπισταί των ιδεωδών της Βουλγαρίας, η δε κυβέρνησις ήτις εκηρύχθη κατά της 

δημιουργίας θορύβου και κατά των διαδηλώσεων θα περιέλθη εις θέσιν εχθρού έναντι 

των λαϊκών διεκδικήσεων. Όταν δε εγερθή θόρυβος τούτο δεν θα παρέλθη 

απαρατήρητον από τον έξω κόσμον. Οι γείτονες θα ζητήσωσιν εξηγήσεις, η 

κυβέρνησις θα ευρεθή ως δεχομένη επίθεσιν εκ του εσωτερικού και εκ του 

εξωτερικού […]».
283

 

 Όμως, όπως αποδέχεται στο κείμενό του ο Αλέξανδρος Ραδέλωφ, η εσωτερική 

πολιτική της Βουλγαρίας, επηρεαζόταν από εθνικούς παράγοντες που είχαν σημαδέψει την 

πολιτική πορεία της χώρας. Είχαν περάσει μόνο δέκα εννέα χρόνια από την τραυματική, για 

τον βουλγαρικό λαό, Συνθήκη του Νεϊγύ και δεν ήταν εύκολο να γίνουν αποδεκτά τα νέα 

δεδομένα. Ο αναθεωρητισμός, λοιπόν, έβρισκε πρόσφορο έδαφος και ήταν το ζητούμενο. Η 

καχυποψία και το καλλιεργούμενο μίσος δεν έπαψαν να υφίστανται - μάλλον πρέπει να 

αυξήθηκαν-παρόλες τις, κατά περιόδους, αισιόδοξες προβλέψεις και τα ευχολόγια για 

βελτίωση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας. 

 Το 1938, υπήρξε έτος λήψης δυσάρεστων και καταπιεστικών μέτρων, από τη 

Βουλγαρία εναντίον Ελλήνων υπηκόων, με απελάσεις και επιβολή δυσβάσταχτων φόρων 

όπως ο φόρος διαμονής. Από τις αρχές του χρόνου, οι βουλγαρικές αρχές προέβησαν σε 

απελάσεις ομογενών από διάφορες περιοχές της χώρας, τους οποίους, μάλιστα, εκπρόσωποι 

των βουλγαρικών αρχών συνόδευαν μέχρι τα ελληνικά σύνορα, προκειμένου να βεβαιωθούν 

για την απομάκρυνσή τους.
284
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 Από την άλλη, η βουλγαρική κυβέρνηση επιζητούσε και επιδίωκε να διατηρήσει τις 

συμμαχίες και τις φιλικές σχέσεις της κυρίως με τη Γιουγκοσλαβία, με την οποία είχαν 

κοινούς στόχους και διαδρομές. Έτσι, σε συνάντηση που είχε ο Κιοσεϊβάνωφ με τον 

Στογιαντίνοβιτς  στην πόλη Νις, τον Οκτώβριο του 1938, επισημάνθηκε ότι η βουλγαρική 

κοινή γνώμη επιθυμούσε στενή προσέγγιση με τη Γιουγκοσλαβία και ότι τα μελλοντικά 

σύνορα της Βουλγαρίας θα περιελάμβαναν τη Δοβρουτσά και το Αιγαίο, ενώ, δεν είχε 

αντίρρηση η Γιουγκοσλαβία να κατέλθει στη Θεσσαλονίκη. Από τα πρακτικά της 

συνάντησης δεν φαίνεται πουθενά ότι ο Στογιαντίνοβιτς απέρριψε την πρόταση.
285

 

 Σε αυτή την πολιτικά ασταθή περίοδο, η αναθεώρηση των βουλγαρικών συνόρων 

φαίνεται ότι ήταν ένα θέμα που απασχολούσε έντονα τους διπλωματικούς και πολιτικούς 

κύκλους και στο Παρίσι. Ο γαλλικός Τύπος δημοσίευε ή αναδημοσίευε συνεχώς, τις 

δηλώσεις πολιτικών προσωπικοτήτων και τις δραστηριότητες του βασιλιά της Βουλγαρίας 

σχετικά με το ζήτημα.
286

 Για τον λόγο αυτό, ο Κοσμετάτος, ανήσυχος από τις ύποπτες 

κινήσεις του βουλγαρικού παράγοντα και την προβολή του από τον γαλλικό Τύπο, το 

Νοέμβριο του 1938, ενημέρωσε τον Μεταξά, με δύο διαδοχικές επιστολές, περιγράφοντας 

και αναλύοντας τις βουλγαρικές μεθοδεύσεις. Πιο συγκεκριμένα απέστειλε δύο 

αναδημοσιεύσεις από το γαλλικό Τύπο. Η πρώτη, ενός τηλεγραφήματος του πρακτορείου 

Φουρνιέ, που αναφερόταν στις ενέργειες του Βόριδος, στη Ρώμη, στο Λονδίνο και στο 

Βερολίνο, σχετικά με τις βουλγαρικές μειονότητες και στις δηλώσεις του προέδρου της 

Σοβράνιε Στόλφο Μοσαβόρ για τις εδαφικές διεκδικήσεις της Βουλγαρίας.
287

 Η δεύτερη 

επιστολή του, τον Νοέμβριο 1938, αναφερόταν στη βουλγαρική πολιτική σε βάρος της 

εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, ένα ζήτημα που τον απασχολούσε και αποζητούσε να 

εξεύρει τρόπο αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου. Έτσι, ο συνεργάτης του Μεταξά πρότεινε 

τη διπλωματική εκμετάλλευση του ταξιδιού επιστροφής του βασιλιά της Ελλάδας από το 

Λονδίνο
288

 στην Αθήνα, για την πραγματοποίηση διπλωματικών επισκέψεων στις 

πρωτεύουσες «αμφοτέρων των Αξόνων», μιμούμενος τους ομολόγους του της Βουλγαρίας 

και της Γιουγκοσλαβίας, με στόχο την πρόκληση αντίδρασης στις προσπάθειες των 

Βουλγάρων «προς στενήν προσέγγισιν και συνεργασίαν μετά του δυναμικωτέρου την 

                                                                                                                                                                                     
όπως του Θεόδωρου Τσιριπούλη και του Θεόδωρου Σέρβου, από τη Στενήμαχο, οι οποίοι απελάθηκαν. Σε 

άλλους δε ομογενείς που διέμεναν στη Βουλγαρία επιβλήθηκε τριμηνιαίος φόρος διαμονής 800 δραχμών. 
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σήμερον, τουτέστιν της Γερμανίας», και «όπως τονώση υπέρ ημών και επί του οικονομικού 

πεδίου το ενδιαφέρον ωρισμένων υπεράγαν βραδυκίνητων αγγλικών κύκλων».
289

 

 Σημειώνεται εύστοχα, από τον Κοσμετάτο, η ασκούμενη πολιτική των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Βουλγαρίας. Η άποψη του 

στενού συνεργάτη του Μεταξά ήταν πως η διατήρηση του θέματος στην επικαιρότητα, 

αποσκοπούσε στην διεθνοποίηση του βουλγαρικού αιτήματος, ώστε μέσω της συχνής 

προβολής του και δεδομένων των βαλκανικών συγκυριών να ευνοηθούν οι εδαφικές 

ανακατατάξεις.
290

 

 Η Αγγλία στην προσπάθειά της να προσεταιριστεί την Ιταλία και τη Βουλγαρία, 

παρακινούσε την ελληνική κυβέρνηση να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις δύο αυτές χώρες.  

Βέβαια, ο βασιλιάς Γεώργιος, αρνούμενος να επισκεφτεί τον Χίτλερ στο Μπερχτεσγκάντεν, 

εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για ενδεχόμενες παρεξηγήσεις από τις αντίπαλες χώρες, 

χωρίς  ωστόσο, να αποφύγει να επισκεφτεί τον Μουσολίνι και τον Τσιάνο στη Βενετία, στις 2 

Νοεμβρίου, κομίζοντας την επιβεβαίωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
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  Μοσχόπουλος, ό.π., σ.σ. 142-143. Αναφέρεται επίσης πως σε τηλεγράφημά του ο Ι. Μεταξάς προς τον 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1 Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας- Βουλγαρίας κατά το 1939 

 

 Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Μεταξά και η ειδικότερη εξέλιξη των 

σχέσεων της Ελλάδας με τη Μ. Βρετανία συναρτήθηκε άμεσα από την αναζήτηση των 

προϋποθέσεων για την ενίσχυση της αμυντικής ασφάλειας της χώρας. Το βασικό ελατήριο 

των φιλικών χειρονομιών του Έλληνα πρωθυπουργού προς την Μ. Βρετανία, εντοπιζόταν 

στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Η φροντίδα 

αυτή, έκδηλη από την πρώτη στιγμή, περιβαλλόταν το σχήμα επίσημης πρότασης, όταν, όπως 

προαναφέρθηκε, τον Οκτώβριο του 1938, ευθύς μετά την κρίση του Μονάχου, υπογράμμιζε 

την ανάγκη για ενίσχυση της «σταθερότητας» στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.
292

 

 Το χειρότερο, ωστόσο, για την ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι- ακόμα και μετά την 

άνοιξη του 1939 και το «σοκ» της κατάληψης της Πράγα αλλά και την αθέτηση της 

συμφωνίας του Μονάχου από την ίδια τη Γερμανία- οι ιθύνοντες του Λονδίνου εγκατέλειψαν 

την πολιτική του κατευνασμού και άρχισαν πλέον να προετοιμάζονται, έστω και από 

μειονεκτική θέση, για την τελική αντιπαράθεση με τη Γερμανία. Ακόμη και τότε 

εξακολούθησαν να εμμένουν  στην πολιτική κατευνασμού του Μουσολίνι, θεωρώντας – 

μέχρι τουλάχιστον το Μάρτιο του 1940 - ότι ο τελευταίος δεν θα εξερχόταν στον πόλεμο 

παρά μόνο στο πλευρό του Χίτλερ.
293

 

 Το αξίωμα που πρυτάνευε στη στρατηγική σχεδίαση των Βρετανών ιθυνόντων, εν 

προκειμένω, ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην προκληθεί επ΄ ουδενί η είσοδος του 

Μουσολίνι στον πόλεμο. Ακόμη και, κατά τα μέσα Μαρτίου, στην αγωνιώδη προειδοποίηση 

του Μεταξά ότι «πάσα περαιτέρω προώθησις της Γερμανίας προς νότον πρέπει να εμποδισθεί 

παντί τιμήματι», διαβιβασθείσα στο Λονδίνο μέσω του πρέσβη Γουότερλοου, η «Επιτροπή 

Αυτοκρατορικής Αμύνης» απαντούσε αποφαινόμενη ότι η Ελλάς, σε αντίθεση μάλιστα προς 

την Τουρκία, «πρέπει να παραμείνει ουδέτερη». Λόγος περί της Ελλάδας ως «ενεργού 

εταίρου» θα γινόταν μόνο «εάν το απαιτούσαν οι ανάγκες υπερασπίσεως της Τουρκίας». 
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Εξαιρουμένης, όμως, αυτής της περιπτώσεως, η Αγγλία προτιμούσε σαφώς μια ουδέτερη 

Ελλάδα.
294

 

 Όμως, στις 7 Απριλίου του 1939, ιταλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν  

πραξικοπηματικά στην Αλβανία, προχώρησαν στην κατάληψη όλης της χώρας, χωρίς να 

συναντήσουν σοβαρή αντίσταση και μετέβαλλαν τη χώρα σε ιταλικό προτεκτοράτο, 

ανακηρύσσοντας την ένωση των δύο στεμμάτων στο πρόσωπο του βασιλιά της Ιταλίας 

Βίκτωρα Εμμανουήλ.
295

 Ο βασιλιάς της Αλβανίας, Ζώγου, διέφυγε στην Ελλάδα, θέτοντας 

έτσι σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση, που επιθυμούσε ν΄ αποφύγει κάθε πρόκληση 

εναντίον της Ιταλίας.
296

 Ο Μεταξάς, φανερά θορυβημένος από την ιταλική κατάληψη της 

Αλβανίας, ζήτησε από τους Βρετανούς να του γνωρίσουν αμέσως τις προθέσεις τους, χωρίς 

όμως να ζητήσει τη βοήθειά τους στην περίπτωση που οι Ιταλοί επιχειρούσαν να καταλάβουν 

την Κέρκυρα ή άλλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
297

 

 Με δεδομένη την ήδη διαμορφωθείσα πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, η Ελλάδα, 

επιδίωξε να βελτιώσει τις ελληνοϊταλικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Ιταλό πρέσβη στην 

Αθήνα, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Ιταλία ήταν όχι μόνο «άψογη» 

αλλά και «φιλική». Οι ελληνοϊταλικές σχέσεις ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο 

του ίδιου χρόνου, οπότε και έληγε το Σύμφωνο Φιλίας του 1928 μεταξύ των δύο χωρών. 

Εξάλλου, σε συνομιλία που είχε ο Μεταξάς με τον Ιταλό πρέσβη, τον διαβεβαίωσε ότι 

απέδιδε μεγάλη σημασία στην ιταλική φιλία και υπογράμμισε την επιθυμία να βελτιωθούν 

γρήγορα οι διμερείς σχέσεις. Μάλιστα, επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός πως η ελληνική 

κυβέρνηση δεν είχε ποτέ υποσχεθεί στους Βρετανούς λιμενικές διευκολύνσεις σε περίπτωση 

πολέμου στη Μεσόγειο και ούτε σκεπτόταν να δώσει παρόμοια υπόσχεση. Η απάντηση του 

Ντούτσε, στις 15 Σεπτεμβρίου, στις δηλώσεις αυτές ήταν άμεση και σαφής. Διαβεβαίωσε την 

Ελλάδα πως, δεν αποτελούσε εμπόδιο στο «δρόμο» της Ιταλίας και ότι η τελευταία δεν είχε 

επιθετικά σχέδια εναντίον της. Επίσης πως έτρεφε «πλήρη εμπιστοσύνη» στον Μεταξά και 

πίστευε στη δυνατότητα συνεργασίας των δύο χωρών. Δήλωσε, επίσης, πως ήταν πρόθυμος 
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του Μεταξά και ο πόλεμος του ΄40, σ.σ. 162. 
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να προμηθεύσει την Ελλάδα με πολεμικό υλικό, ιδιαίτερα με αεροπλάνα και πυροβόλα, αν το 

επιθυμούσε η ελληνική κυβέρνηση.
298

 

 Η Ιταλία διαβεβαίωνε συνεχώς για τις φιλικές της διαθέσεις απέναντι στην Ελλάδα 

ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου, στέλνοντας μηνύματα ειρήνης. Έτσι, στις 20 

Σεπτεμβρίου 1939 αναγγέλθηκε η απομάκρυνση των ιταλικών και των ελληνικών 

στρατευμάτων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Οι Ιταλοί προσπαθούσαν να εξαπατήσουν 

την Ελλάδα, ώσπου να μεταφέρουν ικανές στρατιωτικές δυνάμεις στην Αλβανία.
299

 

 Αυτές οι δηλώσεις του Μουσολίνι προς την Ελλάδα, προέκυψαν κατόπιν επιθυμίας 

των Βρετανών, όταν ο υπουργός Αμύνης Έδουαρτ Χάλιφαξ (Edward Halifax), προκειμένου 

να δεσμεύσει την Ιταλία, είχε ζητήσει από την ιταλική κυβέρνηση να επαναλάβει και στην 

ίδια την ελληνική κυβέρνηση τις διαβεβαιώσεις περί σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητάς 

της.
300

 Εξάλλου, κατά την άποψη της βρετανικής στρατηγικής στη Μεσόγειο, η Ελλάδα ήταν 

χρήσιμη μόνο στην περίπτωση ναυτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ιταλίας οπότε φαίνεται 

πως ο αντικειμενικός σκοπός της Βρετανίας δεν ήταν να «σώσει» την Ελλάδα από τον 

εισβολέα, αλλά να «συντρίψει» την Ιταλία.
301

 

 Στο μεταξύ η Ιταλία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στις 25 Μαρτίου 1937, είχε 

υπογράψει με την Γιουγκοσλαβία σύμφωνο φιλίας και διαιτησίας. Σύμφωνα με αυτό η 

Γιουγκοσλαβία αναγνώριζε πλέον την Αλβανία ως σφαίρα ιταλικής επιρροής και σε 

αντάλλαγμα η Ιταλία έπαψε να υποστηρίζει το αποσχιστικό κίνημα των Ουστάσι. Επίσης, για 

τη Γιουγκοσλαβία, η υπογραφή του βουλγαρογιουγκοσλαβικού συμφώνου συνίστατο κυρίως 

στην κατοχύρωση της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Οι Μίλαν Στογιαντίνοβιτς και 

Γκεόργκυ Κιοσεϊβάνωφ δεν συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την «επιχείρηση κατά 

της Ελλάδας», αυτό τέθηκε σε άμεση συνάρτηση με την ταχύτητα των εξελίξεων στην 

Ευρώπη. Ωστόσο, ο αντιβασιλιάς Παύλος και ο γιουγκοσλαβικός στρατός, αποτελούμενος 

στην πλειοψηφία από Σέρβους αξιωματικούς, τάχθηκαν εναντίον της στενής προσέγγισης της 

Γιουγκοσλαβίας με τη  Βουλγαρία. Για τη Βουλγαρία τα κέρδη ήταν πολύπλευρα, διότι εκτός 

από την εδαφική διέξοδό της στο Αιγαίο και την επιστροφή της Νοτίου Δοβρουτσάς, μέσω 

Γιουγκοσλαβίας διακινούνταν τα βουλγαρικά προϊόντα προς την Ευρώπη και, το 
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  Κολιόπουλος, Παλινόρθωση,… σ.σ. 162-163. Επίσης, Κολιόπουλος, Η Δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος 

του ΄40, σ.σ. 163.   
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    Ροδάκης, Η Ιστορία της Ελλάδας 20ος αιώνας, τόμ. Β΄ 1923-1942, σ.σ.185. 
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    Κολιόπουλος, Η Δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του ΄40, σ.σ..164. 
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    Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος 1935-1941, σ.σ. 157-159. 
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σπουδαιότερο, μέσω της ίδιας χώρας μεταφερόταν πολεμικό υλικό κυρίως από τη 

Γερμανία.
302

 

 Επιπλέον, αρκετοί βουλγαρο-γιουγκοσλαβικοί πολιτιστικοί σύλλογοι διοργάνωναν 

εκδηλώσεις νοτιοσλαβικής αλληλεγγύης, με τυπικές διαδικασίες Βούλγαροι πολίτες 

επισκέπτονταν τη Γιουγκοσλαβία και το αντίστροφο, βουλγαρικές εφημερίδες 

κυκλοφορούσαν στη Γιουγκοσλαβία και γιουγκοσλαβικές στη Βουλγαρία. Ο  

Στογιαντίνοβιτς οραματιζόταν μια βουλγαρο-γιουγκοσλαβική τελωνειακή ένωση, η οποία την 

περίοδο εκείνη ανταποκρινόταν και στα γερμανικά συμφέροντα. Σκοπός του Χίτλερ ήταν η 

εξασθένιση της γαλλικής επιρροής στη Γιουγκοσλαβία, η αποδυνάμωση της Μικρής Αντάντ 

και η απονέκρωση του Βαλκανικού Συμφώνου. Απόρροια αυτής της πολιτικής ήταν η 

αντίδραση του Στογιαντίνοβιτς στην υπογραφή ενός συμφώνου αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ 

της Μικρής Αντάντ και της Γαλλίας. Όταν δε, προέκυψε η ένωση της Αυστρίας με τη 

Γερμανία (Μάρτιος 1938) η Γιουγκοσλαβία συνόρευε πια με το Γ΄ Ράιχ, χωρίς, όμως, αυτό να 

απειλεί, κατά τον Στογιαντίνοβιτς, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του. Μάλιστα, η 

διαβεβαίωση του Χίτλερ προς τον Γιουγκοσλάβο ηγέτη ήταν πως η Γερμανία  επιθυμούσε 

μια ισχυρή και ενιαία Γιουγκοσλαβία και ότι στα Βαλκάνια επιδίωκε να διατηρηθεί μια 

ανοικτή πόρτα για την οικονομία της. Μετά από αυτή την πολιτική στάση του 

Στογιαντίνοβιτς, στις 3 Φεβρουαρίου 1939, ο αγγλόφιλος αντιβασιλιάς Παύλος προκάλεσε 

την πτώση της κυβέρνησης και έδωσε την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον 

άχρωμο πολιτικά Ντραγκίσα Τσβέτκοβιτς (Драгиша Цветковиќ).
303

 

 Η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της νέας Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης απέβλεπε 

σε μια ισορροπημένη πολιτική έναντι της Αγγλίας και της Γερμανίας. Ο Υπουργός 

Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας Τσίντσαρ Μάρκοβιτς (Cincar Marković) είχε ως άξονα της 

πολιτικής του την αποφυγή κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να εκληφθεί από τη Γερμανία 

ως δυνητική απειλή των συμφερόντων της. Ο Παύλος αντιτάχθηκε στην εδαφική διέξοδο της 

Βουλγαρίας στο Αιγαίο, επέδειξε κατανόηση μόνο για τη Νότιο Δοβρουτσά, αλλά, αν η 

Βουλγαρία επιχειρούσε με τη βία να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις της, η Γιουγκοσλαβία θα 

επωμιζόταν τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από το Βαλκανικό Σύμφωνο, διαβεβαίωνε ο 
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    Σπ. Σφέτας, Βαλκανικά Σύμφωνα φιλίας 1913-2011, σ.σ.137-138. 
303

  Σπ. Σφέτας, σ.σ.111. Η πτώση του Στογιαντίνοβιτς ήταν αποτέλεσμα των διαφωνιών του Παύλου τόσο 

σχετικά με την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική του πολιτική. Η ενδοτικότητα του Στογιαντίνοβιτς 

έναντι της Γερμανίας και της Ιταλίας, η πρόθεσή του να μην αντιταχθεί στην εδαφική διέξοδο της Βουλγαρίας 

στο Αιγαίο, η αδυναμία του να καταλήξει σε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους Κροάτες, αλλά και ο αυταρχικός 

τρόπος άσκησης της εξουσίας με φασιστικούς μηχανισμούς προπαγάνδας προκάλεσαν φόβο στον αντιβασιλέα 

Παύλο για παραγκωνισμό της θέσης του από τον πρωθυπουργό. Επίσης, Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν μου 

ημερολόγιο 1933-1941, επιμ. Φαίδων Βρανάς, τόμ.4, Αθήνα 1960, σ.σ. 352. 
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αντιβασιλέας της Γιουγκοσλαβίας σε Αθήνα και Λονδίνο. Η αιώνια βουλγαρο-

γιουγκοσλαβική φιλία κατέστη νεκρό γράμμα.
304

 

 Στην ελληνική εξωτερική πολιτική κυριαρχούσε η πλατωνική δήλωση της Αγγλίας 

και της Γαλλίας, στις 12 Απριλίου, περί εγγυήσεως της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, αλλά και 

της Ρουμανίας.
305

 Μετά όμως την προσάρτηση της Αλβανίας στην Ιταλία, το Βερολίνο 

διεμήνυε ότι οι αγγλικές εγγυήσεις ήταν ψευδείς και για λόγους προπαγάνδας χαρακτήριζε 

την αγγλική πολιτική των εγγυήσεων ως προσπάθεια «περικύκλωσης» της Γερμανίας.
306

 

 Στο μεταξύ, όπως προαναφέρθηκε, η Γερμανία εφαρμόζοντας την εμπορική της 

πολιτική με την υπογραφή διμερών συμφωνιών εμπορικού συμψηφισμού (clearing) με τις 

βαλκανικές χώρες, προωθούσε τον σχηματισμό, με όλες τις χώρες της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας ευρείας οικονομικής περιοχής, τελείως οργανωμένης, βάσει 

της αρχής της ισορροπίας των ανταλλαγών, με προνομιακά δασμολόγια, δηλαδή βάσει της 

αρχής της αυτάρκειας όχι πλέον εντός των εθνικών  συνόρων, αλλά εντός της πολυεθνικής 

αυτής περιοχής. Η Βρετανία έμεινε εκτός αυτού του συστήματος συμφωνιών.
307

 

 Δεδομένου ότι η βάση του ελληνικού εμπορίου ήταν ο καπνός «το χρυσούν φύλλον 

της Ελλάδος», το πρόβλημα των οικονομικών σχέσεων της χώρας κατά τα έτη 1936-1941 με 

την Αγγλία και την Γερμανία στρεφόταν γύρω απ΄ αυτό. Η Αγγλία δεν ήθελε ούτε ελληνικό 

ούτε οποιονδήποτε βαλκανικό καπνό, διότι δεν μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει. Ουδέποτε 

εισήγαγε μεγάλες ποσότητες. Έτσι, ενώ κατά τα έτη 1910-1920, εισήγαγε δύο με τρεις 

χιλιάδες τόνους ετησίως, έφτασε το 1936 να εισάγει μόνο 337 τόνους, διότι ο μέγας 

προμηθευτής της ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, η Γερμανία αγόραζε πάνω από το 

ήμισυ των ελληνικών, βουλγαρικών και τουρκικών καπνών.
308

 Οι εμπορικές σχέσεις της 

Ελλάδας με την Βρετανία είχαν καταστεί ακόμη περισσότερο δυσχερείς από το γεγονός ότι 

αφενός η τελευταία πουλούσε στην Ελλάδα περισσότερα από όσα αγόραζε από αυτήν, 
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     Σφέτας,  σ.σ. 112. 
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    Σπ. Καλούδης, Η θέση της Ελλάδας και οι Διεθνείς σχέσεις στον πόλεμο 1940-1941, Εκδόσεις Νέα Σύνορα- 

Λιβάνη, Αθήνα 1996, σ.σ. 28-29. 
306    Σφέτας, ό.π., σ.σ. 112. 
307    Δ. Κιτσίκης, Η Ελλάς της 4ης Αυγούστου και οι Μεγάλες Δυνάμεις, όπ.π., σ.σ. 56-58. Την 1η Μαρτίου 1935, 

σύμφωνα με έρευνα της Κοινωνίας των Εθνών, οι συμφωνίες clearing ίσχυαν μεταξύ της Ελλάδας και ένδεκα 

ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, της 

Νορβηγίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας και των τριών συνεταίρων της Βαλκανικής Συνεννόησης, 

δηλαδή της Γιουγκοσλαβίας, της Τουρκίας και της Ρουμανίας. Την άνοιξη του 1938, είκοσι πέντε κράτη, κυρίως 

βαλκανικά και νοτιοαμερικανικά, είχαν συμφωνίες clearing με την Γερμανία και πάνω από το ήμισυ του 

γερμανικού εξωτερικού εμπορίου γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Όσο αφορά στο σύνολο των βαλκανικών 

καπνών, που ήταν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν προς τη Γερμανία, ανερχόταν συνολικά στους 104.669 

τόνους ετησίως. Το ίδιο, Δ. Κιτσίκης, όπ.π., σ.σ. 66. 
308

   Στο ίδιο,  σ.σ. 64. 



 
 

113 
 

αφετέρου δεν συνήπτε συμφωνίες clearing.  Έτσι, το 1938, ο χώρος τον οποίον κάλυπτε η 

Αγγλία στις ελληνικές εξαγωγές ήταν 8,3% έναντι 38,5% που κάλυπτε η Γερμανία, ενώ η 

συμμετοχή της στις εισαγωγές αντιπροσώπευε το 13%, έναντι 28,8% της Γερμανίας.
309

 

Εξάλλου για το Φόρεϊν Όφφις ως το 1939 η οικονομική διείσδυση της Γερμανίας στην 

Ελλάδα εξεταζόταν ως οικονομικό και όχι ως πολιτικών προεκτάσεων πρόβλημα. Όσο λοιπόν 

το γεγονός αυτό δεν επηρέαζε επικίνδυνα τον πολιτικό προσανατολισμό της κυβέρνησης 

Μεταξά, δεν προκαλούσε και ουσιαστικές βρετανικές αντιδράσεις.
310

 

 Ο πόλεμος όμως ανάγκασε τη Βρετανία και την Ελλάδα να διερευνήσουν τη 

δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας. Από την άνοιξη του 1939, οι δύο 

κυβερνήσεις είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας για τις εξαγωγικές 

πιστώσεις, η οποία είχε εγκριθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 1938, και 

τελικά η συμφωνία αυτή υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1939. Σύμφωνα με την συμφωνία η 

Βρετανία χορηγούσε στην Ελλάδα εξαγωγικές πιστώσεις ύψους 2.040.900 στερλινών προς 

5% το χρόνο, πληρωτέες σε είκοσι ετήσιες δόσεις.
311

 Το φθινόπωρο του ίδιου έτους, οι 

Βρετανοί πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας η οποία θα 

περιόριζε τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία
312

 και θα διευκόλυνε τις ελληνικές εισαγωγές 

ορισμένων προϊόντων, όπως τροφίμων, γαιάνθρακα και πετρελαίου. Οι βρετανικές προτάσεις 

βρήκαν τους Έλληνες πρόθυμους να συνεργαστούν. Το μόνο που ζήτησε η ελληνική 

κυβέρνηση ήταν να μη φέρει το βρετανικό ναυτικό προσκόμματα στη διεξαγωγή του 

εμπορίου με τη Γερμανία, των ειδών που θα επιτρεπόταν η ανταλλαγή τους. Τελικά 

υπογράφηκε η συμφωνία στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1939.
313
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      Κιτσίκης ,σ.σ. 66-67. 
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   Σπ. Σφέτας, Βαλκανικά Σύμμεικτα, Η Ελλάδα στη βαλκανική πολιτική του Τρίτου Ράιχ(Απρίλιος 1939- 

Απρίλιος 1941), περιοδική έκδοση του Ι.Μ.Χ.Α, τόμ. 9, Θεσσαλονίκη 1997, σ.σ. 209. 
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      Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος,  σ.σ.176. Επίσης  Κιτσίκης, ό.π., σ.σ. 94-65. 
312

     Στο ίδιο , σ.σ. 176. Επίσης,  Κιτσίκης, ό.π., σ.σ. 96-97. 
313

   Κολιόπουλος, ό.π., σ.σ.176. Με τη συμφωνία αυτή, η ελληνική κυβέρνηση αναλάμβανε να καθορίσει ένα 

μέγιστο όριο στις απευθείας ή μέσω τρίτων εξαγωγές της στη Γερμανία ορισμένων προϊόντων, όπως 

δημητριακών, οπωροκηπευτικών, λαδιού, καπνού και σχεδόν όλων των μεταλλευμάτων. Αναλάμβανε επίσης, να 

υποβάλλει στη βρετανική κυβέρνηση μηνιαίους πίνακες εξαγωγών των προϊόντων αυτών προς κάθε ευρωπαϊκή 

χώρα. Μέχρι δε να υπογραφεί μια  συμφωνία που θα καθόριζε το μέγιστο όριο των εξαγωγών στη Γερμανία για 

καθένα από τα εξαγόμενα προϊόντα, η ελληνική κυβέρνηση αναλάμβανε την υποχρέωση να απαγορεύει την 

εξαγωγή των προϊόντων αυτών κατά μήνα πέρα από το ένα δωδέκατο των μέσων ετήσιων εξαγωγών προς τη 

Γερμανία της περιόδου από 1934 έως 1938.Από τη πλευρά της η Βρετανία αναλάμβανε την υποχρέωση να μην 

εμποδίζουν την εισαγωγή στην Ελλάδα ορισμένων προϊόντων που θα καθόριζαν αργότερα, με την προϋπόθεση 

ότι αυτά προορίζονταν μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Επίσης, αναλάμβαναν να διευκολύνουν, από δικές 

τους ή από άλλες πηγές την προμήθεια ορισμένων αγαθών για τον ίδιο προορισμό.  
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 Με τη συμφωνία αυτή η βρετανική κυβέρνηση πέτυχε το δραστικό περιορισμό των 

ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έλαβε, ως αντιστάθμισμα, 

την υπόσχεση της Βρετανίας να διευκολυνθεί η εισαγωγή στην Ελλάδα ορισμένων 

προϊόντων, όπως δημητριακών, γαιάνθρακα και πετρελαίου, που ήταν ζωτικής σημασίας για 

τη χώρα.
314

 Όπως θα φανεί λίγο αργότερα, η εφαρμογή αυτής της εμπορικής συμφωνίας, 

επέφερε σημαντικές μειώσεις στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς τη Γερμανία με 

τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τη χώρα.
315

 

 Ως προς τις γερμανικές βλέψεις στα Βαλκάνια, ο Μεταξάς, από το 1937 είχε 

ενημερωθεί από τον πρέσβη στο Βελιγράδι, Ραούλ Ρωσέττη, για τις ενέργειες της Γερμανίας 

με σκοπό τον περιορισμό της ιταλικής επιρροής στη Γιουγκοσλαβία. Επίσης, επίσημες 

πληροφορίες του Μεταξά συνέτειναν στη γερμανική πολιτική γραμμή ότι το Βελιγράδι και η 

Σόφια αποτελούσαν τους φυσικούς σταθμούς της γερμανικής επέκτασης προς νότο. Μάλιστα, 

μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών σε Βελιγράδι και 

Σόφια, οι Γερμανοί μιλούσαν με μεγάλη ικανοποίηση για τη δημιουργία του άξονα 

Βερολίνου-Βαλκανίων.
316

 

 Σχετικά με την Ελλάδα, πληροφορίες ανέφεραν, ότι άποψη των ιθυνόντων της 

Γερμανίας ήταν πως η πρώτη, έπρεπε να καθορίσει σύντομα την στάση της έναντι της 

γερμανικής παρουσίας, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά μόνο «δια της 

λύσεως του ζητήματος της εξόδου της Βουλγαρίας εις το Αιγαίον».
317

 Εξάλλου, όπως 

ανέφερε ο Π. Πιπινέλης, ο Άσμαν, διευθυντής του τμήματος Τύπου του γερμανικού 

Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος συνόδευε τον Υπουργό Εξωτερικών Κονσταντίν φον 
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    Κολιόπουλος, ό.π.,  σ.σ. 177. 
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   Στο ίδιο, σ.σ.179. Η εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας του Οκτωβρίου του 1939 και το γεγονός ότι ο 

βρετανικός πίνακας λαθραίων εμπορευμάτων περιλάμβανε πολλά ελληνικά προϊόντα, αναμένονταν να μειώσουν 

τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία, σε σύγκριση με το 1938, κατά 2.500.000 στερλίνες. Συγχρόνως η χώρα 

αντιμετώπιζε σοβαρότατη έλλειψη ζωτικών εφοδίων. Η υψηλή τιμή των προϊόντων που εισάγονταν 

προηγουμένως από τη Γερμανία, η αύξηση της τιμής του σιταριού, του πετρελαίου και του γαιάνθρακα, καθώς 

και η στενότητα συναλλάγματος είχαν δημιουργήσει σοβαρή οικονομική κατάσταση. Η εξάρθρωση του 

εμπορίου είχε σαν συνέπεια την αύξηση της ανεργίας και την ανασφάλεια στην εργασία. Οι συνέπειες αυτές 

είχαν δυσμενέστατες επιπτώσεις και στον αγροτικό και στον αστικό πληθυσμό της χώρας, υπονομεύοντας την 

οικονομία, που ποτέ δεν ήταν, βεβαίως, ανθηρή. 
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   Κιτσίκης, σ.σ.88-90. Στις 11 Ιουνίου 1937, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας φον Νώϋρατ (von 

Neurath) είχε επισκεφθεί την Γιουγκοσλαβία, προκειμένου να περιορίσει την ιταλική οικονομική και πολιτική 

επιρροή της στη χώρα αυτή, μετά μάλιστα από την υπογραφή του ιταλογιουγκοσλαβικού συμφώνου το ίδιο έτος 

(25 Μαρτίου). 
317

  Στο ίδιο, σ.σ. 89 Την πληροφορία αυτή αναφέρει ο Π. Πιπινέλης, πρέσβης της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, 

πως σε συνομιλία που είχε ο γραμματέας της πρεσβείας Δ. Παπαλέξης με τον Γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο 

στην Βουδαπέστη, στρατηγό Φριντερίτσι λαμβάνοντας την «επιβαλλομένην απάντησιν» στο θέμα που έθεσε ο 

γερμανός στρατηγός. 
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Νώυρατ (Konstantin Freiherr von Neurath), κατά την επίσκεψή του σε Βελιγράδι και Σόφια, 

του δήλωσε ότι η Γερμανία έτρεφε τα φιλικότερα αισθήματα έναντι του ελληνικού 

καθεστώτος και θαύμαζαν την προσπάθεια που καταβαλλόταν από αυτό, αλλά, ακριβώς, 

επειδή γνώριζαν τους δεσμούς της Ελλάδας με τη Βρετανία, και για να μη φέρουν σε 

δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση, έδωσαν οδηγίες να μην εκδηλώνεται «θορυβωδώς η 

έναντι ημών συμπάθεια».
318

 

 Στο μεταξύ, μετά το θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ, στις 10 Νοεμβρίου 1938, 

διαφοροποιήθηκαν, ως ένα τουλάχιστο σημείο, οι διπλωματικές επιλογές της Τουρκίας. Ο 

Ισμέτ Ινονού (Ismet İnönu), ανήσυχος μετά την επιδείνωση της διεθνούς κρίσης και την 

εκδήλωση του τυχοδιωκτικού επεκτατισμού των κυβερνήσεων του Άξονα, έσπευσε να 

εγκαταλείψει την πολιτική της μη αναμίξεως στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και να αναζητήσει 

στην αγγλογαλλική συμπαράσταση το έρεισμα για την αντιμετώπιση των απειλών που 

σωρεύονταν σε βάρος της χώρας του. Έτσι, στις 19 Οκτωβρίου 1939, η Τουρκία 

συνομολόγησε με τη Βρετανία και τη Γαλλία συνθήκη Αμοιβαίας Βοήθειας. Σύμφωνα με το 

Σύμφωνο αυτό, η Άγκυρα έπρεπε «συνεργαζόμενη ουσιαστικώς» να παράσχει κάθε δυνατή 

βοήθεια και αρωγή στην Βρετανία και τη Γαλλία σε περίπτωση πολέμου στη Μεσόγειο από 

επίθεση τρίτης Δύναμης ή εξ αφορμής της εγγυήσεως των δύο δυνάμεων προς την Ελλάδα 

και τη Ρουμανία.
319

 

 Βέβαια, όπως αναφέρθηκε, η βρετανική κυβέρνηση πάντα περιοριζόταν στη 

συμπαράσταση προς την Ελλάδα με μονομερείς δηλώσεις, χωρίς να αναλαμβάνει άλλες 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Οι προσπάθειες, πάντως, της ελληνικής κυβέρνησης για την 

εξασφάλιση εγγυήσεως εντείνονταν, χωρίς όμως να αποφέρουν θετικούς καρπούς. Οι 

Βρετανοί ιθύνοντες επικαλούνταν τη στρατιωτική ανεπάρκεια της χώρας, την αστάθεια του 

δικτατορικού καθεστώτος και ακόμη τον κίνδυνο εμπλοκής σε προστριβές ή και σε πολεμική 

ρήξη με την Ιταλία ή τη Βουλγαρία.
320

 

 Εν τω μεταξύ, την άνοιξη του 1939, εκδηλώθηκε έντονο σοβιετικό ενδιαφέρον για την 

ενίσχυση του Βαλκανικού Συμφώνου και τη συμμετοχή σ΄ αυτό και της Βουλγαρίας. Ήταν η 

περίοδος που κυριαρχούσε η «γραμμή Λιτβίνωφ» για τη συλλογική ασφάλεια και τη 
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   Κιτσίκης,  σ.σ. 89. 
319

   Σβολόπουλος , ό.π., σ.σ. 254.  
320

  Το ίδιο Σβολόπουλος, σ.σ. 262. Ο Μεταξάς εξέφραζε τη ζωηρή δυσφορία του : «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω 

την πολιτική σας. Χρειάζεστε την Ελλάδα. Στο παρελθόν τη χρησιμοποιήσατε όταν την είχατε ανάγκη, και θα τη 

χρειασθήτε πάλι στο μέλλον. Εν τούτοις, ενώ κάνετε τόσα πολλά για την Τουρκία δεν φαίνεστε διατεθειμένοι να 

κάνετε τίποτε για την Ελλάδα, να σταθήτε στο πλευρό της ή να τη βοηθήσετε!». 
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δημιουργία ενός ισχυρού συνασπισμού εναντίον του Άξονα (τα βαλκανικά κράτη μπορούσαν 

συνενωμένα να παρατάξουν περισσότερες από εκατό μεραρχίες). Τον Μάιο, επισκέφθηκε την 

Άγκυρα, την Σόφια και το Βουκουρέστι ο Σοβιετικός Υφυπουργός Εξωτερικών Βλαδιμίρ 

Ποτέμκιν (Владимир Потёмкин) και τόνισε, στις συνομιλίες του με τους επίσημους των 

τριών βαλκανικών χωρών την ανάγκη σύσφιξης των σχέσεών τους.
321

 

 Για την Ελλάδα μέχρι την περίοδο αυτή, τα στρατηγικά της σχέδια κάλυπταν ένα 

βαλκανικό πόλεμο στον οποίο κύριο ρόλο θα έπαιζε ο στρατός. Πιο συγκεκριμένα, ως τον 

Απρίλιο του 1939, τα επιτελικά σχέδια περιλάμβαναν μόνο κυρίως την βουλγαρική απειλή. Η 

άμυνα της χώρας σχεδιάστηκε με την προοπτική ότι η Βουλγαρία θα εισέβαλε στην 

Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Έτσι, το μέτωπο ήταν από την αρχή χωρισμένο 

στα δύο: το ένα προς τη Βουλγαρία με όριο προς τα δυτικά τον Αξιό ποταμό και το δεύτερο 

προς την Αλβανία.
322

 Έπαιρνε ως δεδομένο, όπως αποδείκνυε η εκτεταμένη και πολυέξοδη 

οχύρωση στη βουλγαρική μεθόριο, ότι ο πόλεμος θα ήταν τοπικός και αμυντικός. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι δαπάνες για την οχύρωση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων δε μειώθηκαν 

μετά την κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία. Αντίθετα, ο βουλγαρικός τομέας συνέχισε 

να λαμβάνει την μερίδα του λέοντος, ως τον Οκτώβριο του 1940, με συνέπεια να δαπανηθούν 

τεράστια ποσά - όσα περίπου είχαν δαπανηθεί από το 1936 που άρχισε η κατασκευή των 

οχυρωματικών έργων.
323

 

 Ο στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος αρχηγός του ΓΕΣ, παραδέχτηκε αργότερα ότι η 

κυβέρνηση είχε καθορίσει ως σκοπό των εξοπλισμών την αντιμετώπιση της Βουλγαρίας στην 

περίπτωση ελληνοβουλγαρικού πολέμου, στον οποίον η Βουλγαρία θα είχε την πρωτοβουλία. 

Ο σκοπός αυτός ήταν επίσης σύμφωνος και με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ελλάδα 

στο πλαίσιο του Βαλκανικού Συμφώνου. Ο Παπάγος ανέφερε ακόμα: «Η κυβέρνησις 
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   Σπ. Λιναρδάτος, Ο Ιωάννης Μεταξάς και οι Μεγάλες Δυνάμεις(1936-1940), σ.σ.61. Στη συνομιλία του με 

τον Γκαφένκο στο Βουκουρέστι ο Ποτέμκιν καταδικάζει τις εδαφικές βλέψεις της Βουλγαρίας εναντίον των 

γειτόνων της, που τις χαρακτήρισε αποτέλεσμα ραδιουργιών ξένων δυνάμεων. Άφησε να εννοηθεί όμως, ότι 

τέτοια ζητήματα μπορούσαν να συζητηθούν μόνο αν η Σόφια έπαιρνε μέρος σ΄ ένα γενικότερο βαλκανικό 

σύστημα ασφάλειας. Έτσι, η Ρουμανική κυβέρνηση προχώρησε σε διπλωματικές ενέργειες για τον 

προσεταιρισμό της Βουλγαρίας στη Βαλκανική Συνεννόηση. Στις 19 Σεπτεμβρίου, και ενώ ο Β΄ παγκόσμιος 

πόλεμος είχε αρχίσει, συναντήθηκαν στο Γκέμπελ του Βανάτου οι Γκαφένκο και Μάρκοβιτς και κατάρτισαν ένα 

σχέδιο προτάσεων και παραχωρήσεων προς τη Βουλγαρία. Κατά τα σχέδιο αυτό η Βουλγαρία θα γινόταν μέλος 

του Βαλκανικού Συμφώνου, ενώ, τα τέσσερα συμμαχικά κράτη θα έδιναν ανταλλάγματα στη Βουλγαρία ωε 

«συμβολή των μελών της Βαλκανικής Συνεννόησης στη βαλκανική οικογένεια». Συγκεκριμένα, η Ρουμανία θα 

έδινε τη Νότια Δοβρουτσά, η Γιουγκοσλαβία την περιφέρεια του Τσάριμπροντ και η Ελλάδα οικονομική 

διέξοδο στη Θράκη, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση υα έπρεπε να εκπροσωπεί το σύνολο της βουλγαρικής κοινής 

γνώμης. Τέλος, η τουρκική κυβέρνηση θα έπρεπε να ενημερώσει τη σοβιετική, απαντώντας στις εισηγήσεις του 

Ποτέμκιν. Τελικά όλα αυτά τα σχέδια έμειναν μόνο στα χαρτιά. Η Σοβιετική Ένωση μετά την υπογραφή του 

γερμανοσοβιετικού συμφώνου αναπροσάρμοσε την πολιτική της για τα Βαλκάνια. 
322

    Περικλής Ροδάκης, Η Ιστορία της Ελλάδας 20ος Αιώνας ,  σ.σ.217. 
323

    Κολιόπουλος, Παλινόρθωση Δικτατορία Πόλεμος 1935-1941, σ.σ. 171-172. 
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ουδέποτε αντιμετώπισε την δυνατότητα πολέμου κατά της Ιταλίας ως τον σκοπόν των 

στρατιωτικών μας προπαρασκευών».
324

 

 Αλλά και ο Μεταξάς, σ΄ όλο το διάστημα, δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε σοβαρά την 

ιταλική απειλή. Αμέσως μετά την κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς, συνέχισε να 

φοβάται τους Βουλγάρους. Σε τηλεγράφημά του προς την πρεσβεία του Λονδίνου στις 27 

Απριλίου 1939 έλεγε:  

«Επακολουθήσασα την υπό της Ιταλίας κατάληψιν της Αλβανίας μεταβολή της 

στάσεως της Βουλγαρίας, απασχολεί ημάς σοβαρώς, φοβούμεθα δε ότι οφείλεται εις 

ενθάρρυνσιν του Άξονος. Αι δηλώσεις του Βουλγάρου πρωθυπουργού εις την 

Επιτροπήν των εξωτερικών υποθέσεων της Σοβράνιε αποκαλύπτουν σαφώς ποίαι 

είναι αι βουλγαρικαί προθέσεις: Διεκδίκησις των συνόρων του 1913 (Νότιος 

Δοβρουτσά, Δυτική Θράκη και συνοριακή λωρίς παραχωρηθείσα εις την Σερβίαν το 

1919) ως ελάχιστον όριον του τιμήματος της εισόδου της Βουλγαρίας εις την 

Βαλκανικήν Συνεννόησιν. Η τοιαύτη στάσις της Βουλγαρίας ενθαρρύνεται, ατυχώς, 

και από μερίδα του αγγλικού και του γαλλικού Τύπου. Έχοντας υπ΄ όψιν τας 

επανειλημμένας κατηγορηματικάς διαβεβαιώσεις της Αγγλίας και της Γαλλία, ουδ΄ 

επί στιγμήν αμφιβάλλομεν ότι αι δύο φίλαι Μεγάλαι Δυνάμεις θα τηρήσουν απολύτως 

τας υποχρεώσεις των, μη ενθαρρύνουσαι την Βουλγαρίαν εις αξιώσεις της προς το 

Αιγαίον. Περιττόν να επαναλάβωμεν την απόφασίν μας να αποκρούσωμεν ενόπλως 

πάσαν απόπειραν κατά της ακεραιότητός μας. Βασιζόμεθα απολύτως επί των 

προσφάτων εγγυήσεων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αι οποίαι τόσον βαθέως 

συνεκίνησαν την κυβέρνησιν και τον λαό, και ηύξησαν έτι μάλλον την ευγνωμοσύνην 

μας προς τας δύο φίλας Μεγάλας Δυνάμεις».
325

 

 Μετά την κρίση του Απριλίου του 1939,
326

 το Γενικό Επιτελείο Στρατού κατάρτισε το 

πρώτο σχέδιο, το «Σχέδιο ΙΒ», που κάλυπτε το ενδεχόμενο πολέμου τόσο με την Ιταλία όσο 
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    Στο ίδιο, σ.σ.170. 
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    Ροδάκης, ό.π., σ.σ. 187. 
326

   Κολιόπουλος, ό.π., σ.σ. 156. Πρόκειται για  την αποβίβαση των ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία στις 

7 Απριλίου 1939, Μεγάλη Παρασκευή, καταλαμβάνοντας χωρίς αντίσταση όλη τη χώρα. Ο Μεταξάς είχε πάρει 

τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Δύο αντιτορπιλικά είχαν τεθεί σε πολεμική 

ετοιμότητα, η επάκτια άμυνα και τα αντιαεροπορικά πυροβόλα επανδρώνονταν και είχαν ανακληθεί οι άδειες 

για τις ημέρες του Πάσχα των αξιωματικών και των οπλιτών των τριών όπλων. Δεν είχαν όμως εκδοθεί διαταγές 

για τις απαραίτητες μετακινήσεις της αεροπορίας και τα πολεμικά αεροσκάφη παρέμεναν στις βάσεις τους στη 

Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα και, το σπουδαιότερο απ΄ όλα, δεν είχε διαταχθεί επιστράτευση 

εφέδρων και τούτο για να αποφευχθεί πρόκληση εναντίον της Ιταλίας. 



 
 

118 
 

και με τη Βουλγαρία (4 Μαϊου 1939).
327

 Το σχέδιο αυτό στηριζόταν στις εξής προϋποθέσεις: 

Η πρωτοβουλία και η πρόκληση του πολέμου αφήνονταν στην Ιταλία και τη Βουλγαρία, μετά 

τις εγγυήσεις που δόθηκαν από την Αγγλία και τη Γαλλία, των οποίων η βοήθεια  θεωρείτο 

βέβαιη, άγνωστης όμως έκτασης. Τέλος, για τη Βουλγαρία λαμβανόταν υπόψη ότι, αν 

εξερχόταν στον πόλεμο ήταν δυνατόν να τηρήσει, ανάλογα με την τουρκική θέση, επιθετική 

ή αμυντική στάση κατά της Ελλάδας. Το σχέδιο εκστρατείας «ΙΒ» ήταν βασικά αμυντικό, 

προκειμένου η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αγώνα σε δύο μέτωπα εναντίον δύο δυνάμεων 

συγχρόνως. Στην ανατολική πτέρυγα, δηλαδή στο θέατρο των επιχειρήσεων προς τη 

Βουλγαρία, το σχέδιο απέβλεπε στην εξασφάλιση της ισχυρά οχυρωμένης τοποθεσίας 

Μπέλες- Νέστος, η οποία κάλυπτε τους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας.
328

 

 Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο το Γενικό 

Επιτελείο Στρατού, συνέχισε να θεωρεί και μετά τον Απρίλιο του 1939 τον βουλγαρικό 

αναθεωρητισμό ως την κυριότερη απειλή κατά της χώρας.
329

 Εξάλλου, μιλώντας για τη 

στρατιωτική προετοιμασία της χώρας ο τότε αρχηγός του ΓΕΣ Α. Παπάγος είχε αναφέρει 

πως:  

«Σκοπός της πολεμικής ημών προπαρασκευής, δι΄ όλους τους κλάδους της εθνικής        

αμύνης είναι[…] η αντιμετώπισις της Βουλγαρίας εις μεμονωμένην 

ελληνοβουλγαρικήν ρήξιν. Πρέπει να αποβλέπωμεν εις την δυνατότητα 

κινητοποιήσεως ολοκλήρου του μάχιμου πληθυσμού της χώρας, ώστε ο ελληνικός 

στρατός να δύναται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικώς ου μόνον τον βουλγαρικόν 

στρατόν αλλά και τον στρατόν οιουδήποτε άλλου βαλκανικού κράτους».
330

 

 Η βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο, διαφωνούσε με την έμφαση που δινόταν στη 

βουλγαρική απειλή και τη γενική γραμμή της ελληνικής στρατηγικής. Πρώτον, οι Βρετανοί 

πίστευαν ότι η Βουλγαρία δεν επρόκειτο μόνη της να επιτεθεί στην Ελλάδα σε περίπτωση 
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   Κολιόπουλος, Παλινόρθωση Δικτατορία Πόλεμος 1935-1941 σ.σ.171. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι 

πλήρως επιστρατευμένες δυνάμεις κατανέμονταν ως εξής: Πέντε μεραρχίες και δύο ταξιαρχίες στο αλβανικό 

θέατρο επιχειρήσεων, έξι μεραρχίες και μία ταξιαρχία στο βουλγαρικό(χωρίς να περιλαμβάνονταν οι φρουρές 

των οχυρών) και πέντε μεραρχίες και μία ταξιαρχία σε γενική εφεδρεία, από τις οποίες το αλβανικό μέτωπο 

λάμβανε μόνο δύο και οι υπόλοιπες παρέμεναν στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Παπάγο, η 

κατανομή αυτή που ευνοούσε το βουλγαρικό μέτωπο ήταν απαραίτητη για να συγκρατηθεί η βουλγαρική 

επίθεση με κάθε θυσία, ώσπου να φτάσει βοήθεια από την Τουρκία. Επίσης, Ι. Κολιόπουλος, Η Δικτατορία του 

Μεταξά και ο πόλεμος του ΄40,  σ.σ. 177-178. Επίσης, ΓΕΣ, Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-

1941,σ.σ. 19. 
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    Περικλής Ροδάκης, όπ.π.,  σ.σ. 191-192. 
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    Κολιόπουλος,  σ.σ.170-171. 
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   Περικλής Ροδάκης,  σ.σ. 190-191. Από το βιβλίο του Αλ. Παπάγου, Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον 

προπαρασκευή από του Αυγούστου1923 μέχρι Οκτωβρίου 1940. 
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γενικού πολέμου και, δεύτερον, ότι η Ιταλία αποτελούσε το μεγαλύτερο κίνδυνο για την 

Ελλάδα. Οι Βρετανοί προσπάθησαν να κατευθύνουν την ελληνική στρατηγική, ώστε να 

εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τις δικές τους ανάγκες στη Μεσόγειο, προσφέροντας στην 

Ελλάδα τον κατάλληλο εξοπλισμό, κυρίως παράκτια και αντιαεροπορικά πυροβόλα για να 

αντιμετωπιστεί μια ιταλική επίθεση.
331

 

 Ωστόσο, οι σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, λίγο πριν από την έναρξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, εξακολουθούσαν να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία δυσπιστία και 

καχυποψία, εξαιτίας της σταθερής πολιτικής της βουλγαρικής κυβέρνησης, για τη   

διεκδίκηση εξόδου στο Αιγαίο. Γιαυτό και η συμπεριφορά της βουλγαρικής πλευράς απέναντι 

στον ελληνικό πληθυσμό που διαβιούσε σε διάφορες πόλεις ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ο 

αριθμός τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και άλλων υπηκόων, την περίοδο αυτή δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί μεγάλος, αντιθέτως, παρουσίαζε  φθίνουσα πορεία εξαιτίας των σκληρών 

οικονομικών μέτρων που έπαιρνε η βουλγαρική κυβέρνηση και των συνεχιζόμενων 

απελάσεων, στις οποίες προέβαινε με διάφορες δικαιολογίες. Σε επίσημο έγγραφο της 

ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια αναφερόταν ότι μέχρι τον Αύγουστο του 1939, ο αριθμός 

των Ελλήνων υπηκόων ανά πόλη είχε ως εξής: Στην Φιλιππούπολη ήταν εγκατεστημένες 220 

οικογένειες, από τις οποίες οι 56 ήταν Εβραϊκές, μουσουλμανικές και αρμενικές, στη Βάρνα 

κατοικούσαν 308 οικογένειες, στον Πύργο 114, στη Σόφια 108 από τις οποίες οι μισές ήταν 

εβραϊκές, ενώ οι  αμιγώς ελληνικές οικογένειες ανέρχονταν σε 100, φθάνοντας συνολικά, ο 

ελληνικός πληθυσμός στα 2.500 άτομα.
332

 

 Οι απελάσεις και οι διάφορες  διώξεις αποτελούσαν ένα σύνηθες φαινόμενο και πάγια 

τακτική της βουλγαρικής κυβέρνησης. Μάλιστα αρκετές φορές είχε απασχολήσει την 

ελληνική πρεσβεία στη Σόφια η συμπεριφορά της Βουλγαρίας προς τους Έλληνες  υπηκόους. 

Ο Έλληνας πρέσβης επανειλημμένως είχε αποστείλει διάβημα προς τον πρόεδρο της 

βουλγαρικής κυβέρνησης, διαμαρτυρόμενος για τον βάναυσο τρόπο με τον οποίο 

εκτελούνταν ορισμένες απελάσεις και για την μη τήρηση συγκεκριμένων διατυπώσεων και 

προθεσμιών που προβλέπονταν από το νόμο. Ωστόσο, η σταθερή απάντηση του Κιοσεϊβάνωφ 

ήταν ότι επρόκειτο περί εφαρμογής βουλγαρικών νόμων, υποσχόμενος πάντα ότι θα παρείχε 

συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση.
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 Μάλιστα, ο Έλληνας πρέσβης σε έκθεση που απέστειλε προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών, με θέμα τις απελάσεις Ελλήνων, οι οποίες «αναμφισβητήτως έλαβον διαστάσεις 

κατά το τελευταίον διάστημα», περιέγραφε λεπτομερώς πώς είχε το ζήτημα και ποίοι ήταν οι 

λόγοι που επικαλείτο η βουλγαρική αστυνομία, προκειμένου να δικαιολογήσει τα μέτρα που 

έλαβε κατά των Ελλήνων υπηκόων. Οι λόγοι λοιπόν των απελάσεων ήταν: Η παραβίαση του 

βουλγαρικού νόμου περί καταβολής του τέλους δελτίου ταυτότητας, οι υπόνοιες που 

βάρυναν, σύμφωνα με την αστυνομία, κάποιους από τους απελαθέντες, εξαιτίας των 

επιλήψιμων μεθόδων που εφάρμοζαν στις εμπορικές τους δραστηριότητες και τέλος κάποιοι 

άλλοι ισχυρισμοί γενικόλογοι. Ο Διαμαντόπουλος αναφερόταν εκτενέστερα στο Ειδικό Τέλος 

Δελτίου Ταυτότητας που θέσπισε η βουλγαρική κυβέρνηση και το οποίο ήταν μεν απαιτητό 

από δεκατετραετίας, ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αμελούσαν να το ζητήσουν από τους 

Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι με τη σειρά τους αρνούνταν να το καταβάλλουν, θεωρώντας ότι 

είχε περιπέσει σε αχρησία. Συνέπεια ήταν η συσσώρευση των καθυστερούμενων τελών να 

φθάσει τα 250.000 ή και 300.000 λέβα. Ήδη όμως, από το 1937, οι βουλγαρικές αρχές 

επεδείκνυαν ιδιαίτερη αυστηρότητα στην είσπραξη του Τέλους με αποτέλεσμα να 

σημειωθούν ορισμένες απελάσεις εξαιτίας αυτού. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Έλληνας 

πρέσβης, ο ίδιος είχε συνομιλίες για το θέμα με τον διευθυντή των Εμπορικών και 

Διοικητικών Υποθέσεων Αλτίνωφ με αποτέλεσμα να επιτευχθεί συμφωνία που  διευκόλυνε  

την είσπραξη των τελών με την τμηματική καταβολή των χρωστούμενων ποσών και με όρο 

τον αποκλεισμό, κατηγορηματικά, της εφαρμογής του μέτρου της απέλασης για καθυστέρηση 

καταβολής των Τελών Δελτίου Ταυτότητας.  Παρόλα αυτά, τη διετία 1937-1939 απελάθηκαν 

από τη Βουλγαρία για τον παραπάνω λόγο είκοσι πέντε Έλληνες. Στην έκθεσή του ο 

Διαμαντόπουλος ανέφερε τα εξής: 

«[…] Η αντικειμενική εξέτασις του ζητήματος άγει εις το συμπέρασμα ότι μέχρι πρό 

τινων εβδομάδων η αστυνομία απέβλεπε κυρίως εις το να εκβιάση δια των απελάσεων 

την είσπραξιν του τέλους δελτίου ταυτότητος. Τελευταίως όμως κατεδείχθη ότι 

υπάρχουσι και  άλλα ελατήρια στρεφόμενα ειδικώτερον κατά των Ελλήνων, 

θεωρουμένων ως υπόπτων δήθεν αντιβουλγαρικών ενεργειών. Άλλως δεν θα ήτο 

δυνατόν να εξηγηθή η πρόσφατος και απότομος ενέργεια της Αστυνομίας ήτις εντός 

τριημέρου εκάλεσε τέσσερα πρόσωπα να εγκαταλείψωσι την Φιλιππούπολιν ής οι 
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Έλληνες κάτοικοι, παρά το ολιγάριθμον αυτών, εξακολουθούσι θεωρούμενοι ως 

επικίνδυνα λείψανα του άλλοτε ανθήσαντος εκεί ελληνικού πολιτισμού». 

«[…] Οφείλω τέλος να   προσθέσω ότι εν τη προσπαθεία μου προς προάσπισιν των 

ημετέρων υπηκόων εν προκειμένω, δεν εύρον παρά τω κ. Κιοσεϊβάνωφ, συνήθως 

εμπνεομένω εκ των μάλλον διαλλακτικών διαθέσεων, την στάσιν ήν ανέμενον. 

Προσεπάθησε μάλλον να δικαιολογήση τα μέτρα της Αστυνομίας υπό διάφορα 

προσχήματα ακόμη και εις περιπτώσεις καθ΄ ας ουδαμώς επρόκειτο περί παραβιάσεως 

βουλγαρικών νόμων αλλά περί απλής αστυνομικής αυθαιρεσίας […]». 
334

 

 Συνεχίζοντας την έκθεσή του ο Διαμαντόπουλος και περιγράφοντας τη 

διαμορφωθείσα κατάσταση, εξέφρασε την άποψη πως ο Κιοσεϊβάνωφ δεχόταν πιέσεις από 

εθνικιστικούς και στρατιωτικούς κύκλους, οι οποίοι τον κατηγορούσαν για τη διαλλακτική 

πολιτική που προσπαθούσε να εφαρμόσει κατά την τελευταία τριετία με τα γειτονικά κράτη, 

τα οποία σταθερά απέκρουαν τις βουλγαρικές προσδοκίες. Μάλιστα, ο Έλληνας πρέσβης, 

προσπαθώντας να εξηγήσει την εχθρική στάση έναντι και άλλων υπηκόων, όπως των 

Εβραίων, διατύπωσε την άποψη ότι η Βουλγαρία διακατεχόταν από μια αδικαιολόγητη και 

ανόητη εκδήλωση ξενοφοβίας.
335

 

 Στο ίδιο έγγραφο συνημμένα, ο Έλληνας πρέσβης απέστειλε στο Υπουργείο 

Εξωτερικών και έναν κατάλογο με τα ονόματα των Ελλήνων απελαθέντων από τη Βουλγαρία 

κατά τα έτη 1937-1939. Βεβαίως, ως κύρια αιτία των απελάσεων αναφερόταν, η 

καθυστερημένη καταβολή των Τελών Δελτίου Ταυτότητας, όμως καταγράφονταν και 

περιπτώσεις απελάσεων ατόμων που είχαν χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητοι. Μια τέτοια 

περίπτωση αναφέρεται πως ήταν του Κοσμά Μυρτίλου Αποστολίδη, ο οποίος απελάθηκε με 

συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και με την αιτιολογία 

ότι ήταν προπαγανδιστής της ελληνικής ιδέας, εξαιτίας της εισαγωγής και διανομής τεύχους, 

το οποίο κρίθηκε από τις βουλγαρικές αρχές ότι έθιγε την βουλγαρική φιλοτιμία.
336

 Λίγο 

αργότερα, η πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, επανήλθε στο θέμα της απέλασης του 

Αποστολίδη, αναφέροντας πως, παρόλες τις έγγραφες διαμαρτυρίες της προς τον Βούλγαρο 

πρωθυπουργό, αυτός δεν προέβη σε καμία ενέργεια, ώστε να αμβλύνει τις εντυπώσεις. Για το 
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λόγο αυτόν, ο Έλληνας πρέσβης πρότεινε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να προβεί σε 

αντίποινα, με δεδομένες και επαρκείς γι΄ αυτό αιτίες, όπως ήταν η απέλαση ενός ακόμη 

ομογενή και τεσσάρων προσφάτως απελαθέντων Ελλήνων Εβραίων.
337

 

 Πάντως και στην Ελλάδα η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών ήταν ιδιαίτερα 

επηρεασμένη από το κακό πολιτικό κλίμα που επικρατούσε στις σχέσεις των δύο χωρών. 

Έτσι, η ελληνική πολιτεία εφάρμοζε τις διατάξεις του Α.Ν. 1366/1938 περί εποικισμού στις 

παραμεθόριες περιοχές μέσω των τοπικών επιτροπών, οι οποίες σε συνεργασία με τις 

αστυνομικές αρχές καλούνταν να διαχωρίσουν σε δύο κατηγορίες τους φερόμενους ως 

βουλγαρόφρονες της περιοχής τους. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονταν ως ρευστής συνειδήσεως βουλγαρόφρονες, αυτοί για τους οποίους 

όμως δεν υπήρχε κανένα στοιχείο εναντίον τους και των οποίων η δράση ανήκε στο 

παρελθόν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι χαρακτηριζόμενοι ως επικίνδυνοι 

βουλγαρόφρονες, των οποίων η διαγωγή, οι σχέσεις τους και το ποιόν τους, τους 

καθιστούσαν «λίαν υπόπτους». Για την πρώτη κατηγορία, οι επιτροπές όφειλαν να ενεργούν 

όπως και με τους υπόλοιπους Έλληνες, για τους οποίους δεν υπήρχε καμία ένδειξη εναντίον 

τους. Όμως για τους ανήκοντες στην δεύτερη κατηγορία έπρεπε να συγκεντρώνονται επαρκή 

στοιχεία από τις αρχές της Χωροφυλακής για την βασιμότητα του χαρακτηρισμού τους ως 

επικίνδυνων βουλγαροφρόνων, οπότε να απορρίπτονται «ασυζητητεί» οι αιτήσεις τους για 

εποικισμό. Μάλιστα, η υπόδειξη του ΓΕΣ, σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας 

ανέφερε πως δεν υπήρχε καμία ανησυχία, διότι οι επιτροπές δεν ήταν υποχρεωμένες να 

ανακοινώνουν τους λόγους απόρριψης της αίτησης κάποιου και διότι στην κατηγορία αυτή 

δεν ανήκαν μόνο βουλγαρόφρονες αλλά και άτομα που ήταν ύποπτα λόγω γενικότερης 

αντεθνικής διαγωγής. Βέβαια επεσήμαινε το ΓΕΣ, πως ιδιαίτερη προσοχή όφειλαν να 

επιδεικνύουν οι επιτροπές κατά τον έλεγχο των αιτήσεων εποικισμού σε όσους 

ενδιαφέρονταν να ασκήσουν κάποια δικαιοπραξία σε επιτηρούμενες ζώνες ή σε περίπτωση 

αιτήσεων για μόνιμη εγκατάσταση σ΄ αυτές.
338

 

 Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και την περίοδο μετά την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, όταν τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στα πολεμικά γεγονότα. Η Βουλγαρία 

σκλήραινε τη στάση της απέναντι στις διάφορες εθνικότητες που διέμεναν στη χώρα, ενώ οι 

εθνικιστικές φωνές πλήθαιναν και ο φανατισμός κυριαρχούσε. Όπως ανέφεραν ομογενείς 
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εγκατεστημένοι στη Βουλγαρία, το τελευταίο διάστημα και κυρίως μετά την επάνοδο του 

Κιοσεϊβάνωφ από μία επίσκεψή του στη Γερμανία, πλήθαιναν οι καταπιέσεις με 

αδικαιολόγητες και αιφνίδιες απελάσεις. Εκδηλώθηκε πια φανερά το μίσος των Βουλγάρων, 

κυρίως, κατά των Ελλήνων και δευτερευόντως κατά των Τούρκων και των Ρουμάνων, 

εκτυπώθηκαν χάρτες με τίτλο «η νέα Βουλγαρία» οι οποίοι τοιχοκολλήθηκαν σε πολλά 

δημόσια μέρη, όπως καφενεία κ.λπ. Οι χάρτες αυτοί απεικόνιζαν προκλητικά την 

Αλεξανδρούπολη (Δεδεαγάτς), ένα τμήμα του τουρκικού Καραγάτς και τη ρουμανική 

Δοβρουτσά ως αδιαίρετα βουλγαρικά τμήματα. Παρατηρήθηκε εξαιρετική ζήτηση αυτών των 

χαρτών και ήταν διάχυτη η γνώμη και η πεποίθηση του βουλγαρικού λαού ότι το Δεδεαγάτς 

έπρεπε να γίνει βουλγαρικό.
339

 

 Γίνεται φανερό, πως οι άξονες της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής, που 

καθορίστηκαν σε ειδική οδηγία του Κιοσεϊβάνωφ, στις 19 Απριλίου 1939, προς τις 

βουλγαρικές πρεσβείες του εξωτερικού είχαν, ως στόχο την επιστροφή της νοτίου 

Δοβρουτσάς, της δυτικής Θράκης και ίσως των δυτικών επαρχιών στη Βουλγαρία. Το 

Λονδίνο, που ακολουθούσε την πολιτική της ανάσχεσης της Γερμανίας, ήταν πρόθυμο να 

ανταποκριθεί θετικά στο βουλγαρικό αυτό αίτημα με την ψευδαίσθηση ότι η Βουλγαρία θα 

προσχωρούσε στη Βαλκανική Συνεννόηση, αλλά απρόθυμο να ασκήσει πίεση στη Ρουμανία. 

Ωστόσο, η επιτυχία της αγγλικής πολιτικής προϋπόθετε την εγκατάλειψη της αναθεωρητικής 

πολιτικής από τους ηττημένους του πολέμου. Η Βουλγαρία δεν εγκατέλειψε την 

αναθεωρητική της πολιτική, δεν προσχώρησε στη θνησιγενή Βαλκανική Συνεννόηση, ούτε 

φάνηκε πρόθυμη να επιλύσει τις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές διαφορές  Η πολιτική της 

ουδετερότητας και της αναμονής θα συνεχιζόταν όσο αυτή επιβαλλόταν από τις διεθνείς 

περιστάσεις. Τέλος, οι οικονομικές σχέσεις της Βουλγαρίας με τη Γερμανία, ο εξοπλισμός 

του βουλγαρικού στρατού με γερμανικό πολεμικό υλικό και η καταλυτική ισχύς της 

Γερμανίας δεν επέτρεπαν την προσχώρηση της Βουλγαρίας στον συνασπισμό των δυτικών 

δημοκρατιών κατά του Άξονα.
340

 

 Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, 

σύμφωνα με την οποία ο Κιοσεϊβάνωφ εξέθεσε τις γενικές γραμμές της εξωτερικής πολιτικής 

της χώρας του ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Αυτή, όπως προαναφέρθηκε, 

συνοψίζεται στην τήρηση της ουδετερότητας και στις διεκδικήσεις απέναντι σε Ελλάδα και 
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Ρουμανία, διευκρινίζοντας ότι αυτές θα επιδιώκονταν μόνο μέσω της ειρηνικής οδού. Άλλες 

πληροφορίες, μη επιβεβαιωθείσες, ανέφεραν ότι ο Βούλγαρος πρωθυπουργός μίλησε για 

ανάκτηση των συνόρων του 1913, δηλαδή για ανάκτηση ολόκληρης της Δυτικής Θράκης και 

των λεγόμενων δυτικών περιφερειών της Γιουγκοσλαβίας, που αποκτήθηκαν απ΄ αυτήν το 

1919. Στο μεταξύ ο βουλγαρικός Τύπος εξήρε με ενθουσιασμό τις εξαγγελίες του 

πρωθυπουργού και επιμελώς αναδημοσίευε τις δηλώσεις του για τις βουλγαρικές 

διεκδικήσεις.
341

 

 Λίγο αργότερα, τον Μάιο του 1939, έγινε γνωστό  από την πρεσβεία στην Άγκυρα ότι 

ο πρέσβης της Βουλγαρίας είχε επισκεφθεί τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Σ. 

Σαράτζογλου, επιθυμώντας να ενημερωθεί για την αγγλοτουρκική δήλωση σχετικά με τα 

Βαλκάνια και τι ακριβώς σκεπτόταν να πράξει ο δεύτερος όσον αφορά τη Βουλγαρία. Ο 

Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την άποψη πως εξαιτίας της αμετακίνητης στάσης 

του Κιοσεϊβάνωφ για το ζήτημα της Δοβρουτσάς- όπως αυτή εκφράστηκε στην Επιτροπή 

Εξωτερικών υποθέσεων της βουλγαρικής Βουλής- δυστυχώς η Βουλγαρία έχασε την 

ευκαιρία προσέγγισης με την Τουρκία. Όσον αφορά στην παραχώρηση εξόδου στο Αιγαίο, ο 

Σαράτζογλου είπε πως ήταν αφελής η Βουλγαρία, αν θεωρούσε πως η Ελλάδα θα ήταν 

δυνατόν ποτέ να συγκατατεθεί σε κάτι τέτοιο. Τέλος, ο Βούλγαρος πρέσβης προσπάθησε και 

πάλι να πείσει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να παρέμβει για το θέμα της Δοβρουτσάς, 

όμως ο Σαράτζογλου αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας πως ο ρόλος του τελείωσε κατόπιν 

της αμετακίνητης στάσης του Κιοσεϊβάνωφ.
342

 

 Ήδη, από τις αρχές του 1939 η Βουλγαρία είχε μετατοπίσει το πολιτικό της 

ενδιαφέρον προς βορρά με σκοπό την κατάληψη της Δοβρουτσάς και γι΄ αυτό είχε 

συγκεντρώσει στα σύνορα με τη Ρουμανία, σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις σε σύγκριση 

με το συγκεντρωμένο στράτευμα στα νότια σύνορα με την Ελλάδα.  Εκείνο που φόβιζε τους 

Βουλγάρους ήταν η στάση της Τουρκίας, όπως φάνηκε από τα παραπάνω.
343

 Εξάλλου, ο 

βουλγαρικός Τύπος αναδημοσίευε συνεχώς τις δηλώσεις του προέδρου της βουλγαρικής 

Βουλής Μουσάνωφ (Мусанов) προς την εφημερίδα Λε Πετίτ Παριζιέν (Le Petit Parisien), για 

την πολιτική που όφειλε να ακολουθήσει η χώρα του σ΄ αυτές τις περιστάσεις, ότι δηλαδή 
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επιβαλλόταν να στραφεί η προσπάθεια της Βουλγαρίας προς τη Δοβρουτσά. Ενδεχομένως, η 

στάση αυτή να ήταν αποτέλεσμα της συνομιλίας του Βούλγαρου πρεσβευτή με τον Τούρκο 

Υπουργό Εξωτερικών στην Άγκυρα.
344

 

 Μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βούλγαρος Βασιλιάς, χωρίς να 

εγκαταλείψει την ουδετερότητα, άρχισε να στρέφεται περισσότερο προς τη γερμανική 

κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα την έβρισκε σύμμαχο και υποστηρικτή στις διεκδικήσεις της 

χώρας του ως για τη Δοβρουτσά και τη Δυτική Θράκη. Όμως, η προσπάθεια αυτή απέβη 

άκαρπη. Μάλιστα, ο στρατηγός φον Μπράουχιτς (Walther von Brauchitsch) επανάλαβε στον 

Βούλγαρο πρόεδρο της Βουλής τη γνωστή φράση του Όττο Βίσμαρκ (Otto von Bismarck) 

«Περί οστέων Πομερανού»,
345

 με συνέπεια την έκδηλη ψυχρότητα της Σόφιας έναντι του 

Βερολίνου.
346

 Η άρνηση των Γερμανών να υποστηρίξουν την στρατηγική της Βουλγαρίας, 

στηριζόταν στην αμφισβήτηση της ύπαρξης σοβαρού λόγου για την εδαφική διέξοδο της 

Βουλγαρίας προς τη θάλασσα. Αντιθέτως, το Βερολίνο έκανε λόγο για την απλή παροχή 

δικαιωμάτων ελεύθερης ζώνης, κάτι που ερχόταν, βεβαίως, σε ευθεία αντίθεση με την πάγια 

εξωτερική πολιτική της Σόφιας.
347

 

 Ωστόσο, το ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο απασχολούσε με 

μεγαλύτερη ένταση την βουλγαρική κυβέρνηση, η οποία εκτός των άλλων δεν μπορούσε να 

υπαναχωρήσει από τους στόχους της και κυρίως για πολιτικούς λόγους εσωτερικής 

κατανάλωσης. Προκειμένου να πετύχει τον στόχο της, ήταν πρόθυμη να  συμμαχήσει με 

όποια χώρα θα της εξασφάλιζε την πραγματοποίηση του εθνικού της πόθου. Ήδη, 

πληροφορίες από την αρχή του χρόνου, ανέφεραν πως είχε παρατηρηθεί μυστική κίνηση 

επαναστατικών μακεδονικών κύκλων και βουλγαριζόντων στις βόρειες επαρχίες της Ελλάδας 

και αποστολή πρακτόρων στην Ιταλία, για σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών, στο 

πλαίσιο του αναθεωρητισμού, τον οποίο και δύο κυβερνήσεις υποστήριζαν.
348

 Εξάλλου, από 

τον Μάϊο του 1933, ο Έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο είχε αποστείλει στο ελληνικό 
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Υπουργείο Εξωτερικών έγγραφη απόδειξη για τη χρηματική ενίσχυση του μακεδονικού 

κομιτάτου από τους Ιταλούς. Από το έγγραφο αυτό προέκυπτε η διείσδυση της Ιταλίας στη 

Βουλγαρία και γενικότερα στο χώρο των Βαλκανίων, με τις ανατρεπτικές ενέργειες του 

κομιτάτου κατά κύριο λόγο σε βάρος της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας.
349

 

 Πράγματι, σε έγγραφό του ο Έλληνας πρέσβης στη Ρώμη Π. Α. Μεταξάς ενημέρωσε 

το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Τζιορνάλε ντ΄ 

Ιτάλια (Giornale d΄Italia), όπου ο ανταποκριτής της εφημερίδας στη Σόφια, Λ. Σαπορίτο, 

μίλησε για τη στάση της Βουλγαρίας με πολύ κολακευτικά σχόλια που αποδείκνυαν τις 

φιλικές σχέσεις των δύο χωρών και την φυσική σύμπτωση των συμφερόντων τους την 

περίοδο κατά την οποία η Ιταλία μετά την ένωσή της με την Αλβανία κατέστη η πρώτη 

βαλκανική δύναμη. Η σύμπτωση των θέσεων και των διπλωματικών απόψεων των δύο 

χωρών προέκυψαν μετά από τις επανειλημμένες συνομιλίες που διεξήχθησαν μεταξύ του 

Ιταλού πρεσβευτή και του Κιοσείβάνωφ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ο ανταποκριτής στο 

δημοσίευμα: 

«[…] Δια της στάσεώς των ταύτης οι Βούλγαροι αποδεικνύουσι πόσον βαθύτατα 

προσηλωμένοι είναι εις την υπόθεσιν του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τούθ΄ όπερ και αν 

έτι δεν υπήρχον άλλοι λόγοι θα ήτο αφ΄ εαυτού αρκετόν όπως η Βουλγαρία απολαύη 

της φιλίας της φασιστικής Ιταλίας, ής, εξ άλλου περί πολλού ποιείται η Βουλγαρία 

συμμεριζομένη πολλάς απόψεις της ιταλικής κυβερνήσεως […]. Θα απετέλει 

προσβολήν κατά της Βουλγαρίας να υποπέση τις εκ της μετριοπαθούς αυτών 

στάσεως, ότι οι Βούλγαροι έχοντες δήθεν επίγνωσιν της οικονομικής και 

στρατιωτικής αδυναμίας των θεωρούσιν ως σωτηρίαν δι΄ αυτούς την πολιτικήν της 

εγκαταλείψεως  των εθνικών των διεκδικήσεων. Αντιθέτως, η Βουλγαρία είναι 

πεπεισμένη ότι αντιπροσωπεύει σήμερον τον πυρήνα της βαλκανικής πολιτικής, παρ΄ 

όλον ότι δεν συμμετέχει εις την σκιώδη Βαλκανικήν Συνεννόησιν. Δεν θεωρεί όμως 

σκόπιμον να αποδυθή δια την πραγματοποίησιν των διεκδικήσεών της εις πολιτικήν 

ταραχών και εκβιασμού. Ούτω ενεργούντες οι Βούλγαροι είναι βέβαιοι ότι 

εξυπηρετούσι καλύτερον το ιδικόν των συμφέρον και ότι έχουσι και πλήρη 

επιδοκιμασίαν της Ιταλίας». 

«[…] Αι διεκδικήσεις των Βουλγάρων αφορώσι την Δοβρουτσάν και την κάθοδον εις 

το Αιγαίον, αλλά σήμερον το ζήτημα της Δοβρουτσάς είναι εκείνο όπερ επισύρει ιδία 
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την προσοχήν του βουλγαρικού λαού, καθ΄ όσον πάντες διαισθάνονται ότι εκεί είναι 

το σημείον ένθα υπάρχει η μικροτέρα αντοχή και ότι επί του ζητήματος αυτού η 

σημερινή διπλωματική κατάστασις θα ηδύνατο να οδηγήση εις την ποθητήν λύσιν, 

την υπό όλων πλέον υποδεικνυομένην. Το πρόβλημα της Θράκης, καίτοι ουχί 

ολιγώτερον αισθητόν παρά τω λαώ, εφελκύει μάλλον τη προσοχήν των οικονομικών 

και πολιτικών κύκλων ή τον λαϊκόν ενθουσιασμόν. Γεγονός είναι - αναφέρει ο 

ανταποκριτής- ότι εν Θράκη ζώσιν ήδη ελάχιστοι Βούλγαροι, δοθείσης της 

μεταναστεύσεως, ήν ηθέλησαν οι Τούρκοι, και ότι η περιοχή αύτη ευρίσκεται 

γεωγραφικώς εις μεγαλυτέραν απόστασιν από το κέντρον της Βουλγαρίας[…]. Η 

σημερινή ευρωπαϊκή κρίσις - συνέχιζε ο Σαπορίτο - ευρίσκει την Βουλγαρίαν στερεώς 

αποφασισμένην να εξακολουθήση την πολιτικήν της ειρήνης και της συνεργασίας εν 

τη προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων, άτινα λόγω της θέσεώς της τη 

ανήκουσιν. Η οξυδερκής διπλωματική δράσις της κατά τα τελευταία έτη επιτρέπει νυν 

εις την Βουλγαρίαν στάσιν ισορροπίας, ήτις κατά την κρίσιν την συμειωθείσαν πρό 

τινων εβδομάδων, υπήρξε παράγων ειρήνης και τάξεως εις την νοτιοανατολικήν 

Ευρώπην[…]».
350

 

 Όμως η κατάσταση, όσο περνούσαν οι μήνες, παρουσιαζόταν πιο περίπλοκη και 

φαινόταν πως οι σχέσεις Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας κινούνταν σε τεντωμένο σχοινί. 

Μάλιστα, μετά την υπογραφή του Αγγλοτουρκικού Συμφώνου και την στρατιωτική ενίσχυση 

των συνόρων της Ανατολικής Θράκης, με επτά έως οκτώ μεραρχίες στα μέσα Αυγούστου εκ 

μέρους της Τουρκίας, αλλά και την εκτέλεση μεγάλων ασκήσεων του τουρκικού στρατού 

στην περιοχή αυτή, η Βουλγαρία, ιδιαίτερα ανήσυχη, προέβη στα παρακάτω μέτρα για την 

αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου: Συγκρότησε νέες μονάδες, κυρίως προς τη πλευρά της 

Τουρκίας, μετακίνησε μονάδες προς τα ελληνικά σύνορα και συγκεκριμένα στην περιοχή του 

Νευροκοπίου ενός τμήματος του 1
ου

 Συντάγματος βαρέως πυροβολικού (Σόφιας) προς την 

περιοχή Σαμάκοβο-Δούνιτσα-Μπάνσκο, ενίσχυσε τις βουλγαρικές μονάδες προκαλύψεως και 

εκτέλεσε οχυρωματικά έργα. Μάλιστα, διασταυρωμένες πληροφορίες ανέφεραν πως την 

οχύρωση αυτή επόπτευαν Γερμανοί και Ιταλοί αξιωματικοί. Επίσης, ως προς την Ελλάδα, 

φέρεται ότι μελετούσαν την εκτέλεση οχυρωματικών έργων στην περιοχή  από Σμολγιάν 

(Πασμακλή) μέχρι Σλίβενγκραντ (Μουσταφά Πασσά). Τέλος, η βουλγαρική κυβέρνηση 

προέβη στην πρόσκληση εφεδρικών κλάσεων από τον Ιούλιο έως το Νοέμβριο του 1939, 
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αφενός μεν ενόψει της ανώμαλης γενικής κατάστασης και των συγκεντρώσεων στην 

Ανατολική Θράκη σοβαρών τουρκικών δυνάμεων και αφετέρου αποβλέποντας στην 

εκπαίδευση των εφεδρικών κλάσεων, οι οποίες λόγω των περιοριστικών διατάξεων της 

Συνθήκης του Νεϊγύ δεν είχαν συμπληρώσει την εκπαίδευσή τους. Υπολογίστηκε πως ο 

συνολικός  βουλγαρικός στρατός ανέρχονταν στους 180.000 με 200.000 άνδρες. Θα πρέπει 

να αναφερθεί επίσης, πως ελήφθησαν και αυστηρά μέτρα ασφάλειας όπως η απαγόρευση της 

εισόδου στην μεθοριακή ζώνη, η σύλληψη υπόπτων Πομάκων και ο εκτοπισμός τους στο 

εσωτερικό της χώρας.
351

 

 Εκτός όλων των προαναφερομένων, είχαν ληφθεί από βουλγαρικής πλευράς και 

επιπλέον αυστηρά μέτρα στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, σύμφωνα με πληροφορίες του 

Κέντρου Υπηρεσίας Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, που με απόρρητη έκθεσή του ενημέρωσε το 

ΓΕΣ ότι, από τις 16 Αυγούστου 1939, είχε σχηματιστεί επιτηρούμενη ζώνη στην περιοχή της 

Κούλας, βάθους περίπου 70 χιλιομέτρων, αρχίζοντας αμέσως τον αυστηρό έλεγχο όλων των 

εισερχομένων στη ζώνη αυτή. Επίσης, προσκλήθηκαν, εκτός από τις δύο τάξεις των εφέδρων, 

όπως προαναφέρθηκε, και οι τεχνικοί στρατεύσιμοι με αποτέλεσμα να εμφανιστεί έλλειψη 

εργατικών τεχνικών χεριών στις διάφορες βιομηχανικές μονάδες της Βουλγαρίας. Τέλος, 

αναφέρθηκε ένα επιπλέον μέτρο που έλαβε η βουλγαρική κυβέρνηση που καταδεικνύει τις 

εχθρικές διαθέσεις της εναντίον της Ελλάδας. Είχε διοριστεί διευθυντής της αστυνομίας 

Σόφιας ένας ταγματάρχης του στρατού, ονόματι Πάντεφ, ο οποίος καταγόταν από την 

Μακεδονία με απώτερο σκοπό την εκρίζωση του ελληνισμού της Βουλγαρίας και με 

αυξημένες δικαιοδοσίες, μη επιδεχόμενος καμία παρέμβαση  ως προς τον τρόπο εφαρμογής 

των αρμοδιοτήτων του. Ο συγκεκριμένος υπήρξε φανατικός διώκτης των Ελλήνων, όπως 

έδειξαν οι ενέργειές του και θεωρήθηκε, από τις βουλγαρικές αρχές, ότι εκπλήρωσε στο 

έπακρο την αποστολή του. Επί των ημερών του κατασχέθηκαν οι περιουσίες των Ελλήνων, 

προκειμένου να επέλθει συμψηφισμός των περιουσιών των ανταλλαγέντων πληθυσμών, 

σύμφωνα με την συμφωνία Καφαντάρη-Μολλώφ και ως αντίποινα για τους εκτοπισμούς των 

βουλγαροφρόνων στην Ελλάδα. Άλλο ένα στοιχείο του ανθελληνικού κλίματος που 

επικρατούσε στη Βουλγαρία ήταν και η έκδοση αναμνηστικών γραμματοσήμων της 
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129 
 

Δοβρουτσάς και της Θράκης, τα οποία έφεραν τη φράση «προς Δοβρουτσά – προς 

Θράκην».
352

 

 Αυτό το εχθρικό κλίμα εναντίον των Ελλήνων υπήρχε και σε άλλες πόλεις της 

Βουλγαρίας, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωνε η Διεύθυνση Υπηρεσίας 

Αλλοδαπών από ομογενείς της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, στη Βάρνα, η βουλγαρική 

κυβέρνηση είχε εγκαταστήσει ένα σύνταγμα με πολύ καλά εξοπλισμένους άνδρες και στην 

πόλη Σούλμα ή Σούμεν, που απείχε από τη Βάρνα περίπου δύο ώρες, είχε συγκεντρωθεί 

στρατός περίπου 20.000 ανδρών, διαφόρων όπλων. Ο ενθουσιασμός των Βουλγάρων ήταν 

πολύ έντονος, τους επευφημούσαν και τους έδιναν δώρα σαν να επρόκειτο να πάνε στον 

πόλεμο. Στο προάστιο Σεφσεμές της Βάρνας είχαν συγκεντρωθεί πολλά πυρομαχικά, ενώ 

υπήρχαν και πολεμικά εργοστάσια. Γενικά, η άποψη του πληροφοριοδότη ήταν, ότι 

επικρατούσε φιλοπολεμικό πνεύμα και σ΄ αυτό συντελούσε η ύπαρξη και δραστηριότητα των 

δύο εθνικών βουλγαρικών οργανώσεων Θρακών και Μακεδόνων.
353

 

 Όπως θα φανεί στα επόμενα χρόνια, όταν πια οι πιέσεις του Άξονα θα είναι 

εντονότερες στα Βαλκάνια και τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων θα εμπλέξουν όλες 

τις χώρες της περιοχής στον αδυσώπητο ανταγωνισμό, οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις θα 

φθάσουν στο χειρότερο σημείο τους. Η επιλογή αντίθετων πολιτικοστρατιωτικών 

στρατοπέδων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, θα επιδεινώσει τις διμερείς σχέσεις και θα 

τις σύρει στον καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο με τεράστιες συνέπειες και για τις δύο 

χώρες. Η Βουλγαρία, επιλέγοντας για άλλη μία φορά την ένταξή της στο στρατόπεδο του 

Άξονα, θα χάσει για πάντα την δυνατότητα πραγματοποίησης του εθνικού της στόχου, ενώ η 

Ελλάδα, ακολουθώντας την σταθερή εξωτερική πολιτική της συμμαχίας με τις Δυτικές 

Δυνάμεις θα κατορθώσει να διατηρήσει και να αυξήσει τα εδαφικά της όρια.     

 

4.2 Η Ελλάδα και η Βουλγαρία στις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

 

 Από το καλοκαίρι του 1940, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της Ιταλικής πολιτικής 

για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Το αυξημένο ενδιαφέρον οφειλόταν, κατά 
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   Ι.Α.Υ.Ε.,1939, φάκ. Α/6/7: υφυπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας, Δ/νση υπηρεσίας αλλοδαπών, προς ΓΕΣ, 

κοινοποίηση υπ. Εξωτερικών, Αριθ. 104/24/10/221, Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 1939, σχετικά με έγγρ. του Κέντρου 

Υπηρ. Αλλοδαπών Θεσ/νίκης, Αριθ 64/10/1/7, Θεσ/νίκη 22 Αυγούστου 1939. 
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  Ι.Α.Υ.Ε.,1939, φάκ. Α/6/4: Διεύθυνση υπηρεσίας Αλλοδαπών προς ΙΙον τμήμα Δ/νσεως Αλλοδαπών, δελτίο 

πληροφοριών,  Αριθ. 145/10/2, Αθήνα 19 Οκτωβρίου 1939. 
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κύριο λόγο, στη γεωγραφική θέση της χώρας. Από την πλευρά της η Γερμανία δεν είχε στα 

άμεσα σχέδιά της την σύγκρουση με την Ελλάδα μέχρι που οι ελληνικές δυνάμεις 

απέκρουσαν, με απρόσμενη επιτυχία, την ιταλική εισβολή από την Αλβανία. Για το 

γερμανικό φασισμό, συνοπτικά, το ζήτημα ήταν να αποσπάσει οριστικά την Ελλάδα από τη 

σφαίρα της αγγλικής επιρροής, να την ενσωματώσει στη «νέα τάξη πραγμάτων» στην 

Ευρώπη υπό γερμανική κυριαρχία, καθώς επίσης να αποκτήσει στην Ελλάδα ναυτικές και 

αεροπορικές βάσεις.
354

 

 Η ελληνική εξωτερική πολιτική εξακολουθούσε να είναι τυπικά ουδέτερη, αλλά 

ουσιαστικά φιλική προς τη Βρετανία. Σταθερά και αμετάκλητα η Ελλάδα όλο και 

περισσότερο προσχωρούσε στο στρατόπεδο της Βρετανίας και συνδεόταν κάθε μέρα και πιο 

πολύ με τη βρετανική πολεμική προσπάθεια. Οι σωρευτικές πιέσεις του πολέμου και η 

προθυμία του καθεστώτος Μεταξά και του βασιλιά Γεωργίου να συνεργαστεί με τη Βρετανία 

σε όλους τους τομείς, καθιστούσαν την ελληνική ουδετερότητα μάλλον κενή περιεχομένου, 

παρά τις αντίθετες ελληνικές διαβεβαιώσεις προς τις χώρες του Άξονα.
355

 Βέβαια, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι η συμφωνία μεταξύ του βρετανικού Υπουργείου Ναυτιλίας και των 

Ελλήνων εφοπλιστών, τον Ιανουαρίου του 1940, ουσιαστικά κατέστησε την Ελλάδα δέσμια 

του βρετανικού οικονομικού πολέμου κατά της Γερμανίας και αποτέλεσε το πρώτο βήμα που 

την απομάκρυνε από την ουδετερότητα.
356

 

 Η επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα κλιμακώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση 

στη διάρκεια της περιόδου που οριοθετείται από την καθυπόταξη της Αλβανίας, τον Απρίλιο 

του 1939. Όσο και αν επιδιωκόταν ο διασκεδασμός των εντυπώσεων με την παροχή 

καθησυχαστικών διαβεβαιώσεων, η αλληλουχία των γεγονότων έτεινε βαθμιαία να 

επιβεβαιώσει τον προσανατολισμό της Ρώμης στην ανάληψη νέων εκβιαστικών 

πρωτοβουλιών στον βαλκανικό χώρο. Η επίδοση αλλεπάλληλων απειλητικών διαβημάτων 

από την ιταλική κυβέρνηση για τη δήθεν χρησιμοποίηση ελληνικών χωρικών υδάτων και 

λιμένων από μονάδες του βρετανικού στόλου, η συνακόλουθη αναίτια προσβολή ελληνικών 
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   Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό, Ντοκουμέντα από τα Γερμανικά αρχεία, έρευνα – παρουσίαση 

Μάρτιν Ζέκεντορφ, Εκδόσεις Σύγχρονη εποχή, μετάφρ. Θανάσης Γεωργίου, Αθήνα 1991, σ.σ.21. 
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   Κολιόπουλος, Η Δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του ΄40, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1996, 

σ.σ.191. 
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   Κολιόπουλος, ό.π., σ.σ. 190. Με αυτή τη ναυτιλιακή σύμβαση οι έλληνες εφοπλιστές αναλάμβαναν να 

διαθέσουν τριάντα ένα πλοία και να εξασφαλίσουν την προσφορά και άλλων είκοσι εννέα, συνολικής 

χωρητικότητας 500.000 τόνων που θα παρέμεναν στη διάθεση των ναυλωτών ως τον Ιανουάριο του 1941. Η 

εμπορική αυτή συμφωνία ήταν στην πραγματικότητα μία προέκταση της συμφωνίας του Οκτωβρίου και η 

ελληνική κυβέρνηση αναλάμβανε την υποχρέωση να μην επιδιώξει μέγιστα όρια στις εξαγωγές προς τη 

Γερμανία εκείνων των προϊόντων που είχαν συμφωνηθεί το 1939. Στο ίδιο, σ.σ. 189. 
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πολεμικών πλοίων, όπως ο τορπιλισμός της «Έλλης» στις 15 Αυγούστου 1940, η επίρριψη 

μομφών από επίσημα και ημιεπίσημα όργανα του φασιστικού καθεστώτος για τη δήθεν 

ελληνική συνενοχή στη δολοφονία του αλβανού λησταντάρτη Νταούτ Χότζα
357

 και την 

καταπίεση των μουσουλμάνων της Τσαμουριάς, προορίζονταν να κλιμακώσουν τις 

εκβιαστικές προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Οι παράλληλες καθησυχαστικές 

διαβεβαιώσεις του κόμη Τσιάνο, ακόμη και στις 18 Σεπτεμβρίου, ότι «η Ιταλία δεν πρόκειται 

να επιχειρήσει τι κατά της Ελλάδος», ήταν ήδη ουσιαστικά αδύνατο να διασκεδάσουν τις 

εντεινόμενες ανησυχίες της Αθήνας.
358

 

 Παρόλα αυτά, ο Μουσολίνι έλαβε την οριστική  απόφαση για την επίθεση εναντίον 

της Ελλάδας, όταν έμαθε ότι γερμανικά στρατεύματα είχαν εισβάλλει στη Ρουμανία. Έτσι, 

στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Παλάτσο Βενέτσια η αποφασιστική 

πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη που καθόρισε τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα και τις 

γενικές κατευθύνσεις για την επίθεση.
359

 Μάλιστα στη σύσκεψη αυτή, ο Μουσολίνι 

εξετάζοντας τις πολιτικές παραμέτρους του ζητήματος, είπε ότι δεν έβλεπε «περιπλοκές στο 

βορρά», ούτε από την πλευρά της Γιουγκοσλαβίας, ούτε από την πλευρά της Τουρκίας, 

«ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Γερμανία είχε εγκατασταθεί στη Ρουμανία και η Βουλγαρία 

είχε ενισχυθεί». Πιο συγκεκριμένα, για τη Βουλγαρία είπε ότι θα αποτελούσε πιόνι στο 

παιχνίδι του και ότι θα έκανε ο ίδιος τα αναγκαία διαβήματα στη Σόφια «για να μη χάσει τη 

μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις βλέψεις της στη Μακεδονία και τη διέξοδό της 

στη θάλασσα». Μάλιστα διευκρίνισε ότι η επιχείρηση για την κατάληψη της Ελλάδας είχε 

ωριμάσει στη σκέψη του πριν ακόμα από την έκρηξη του  Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
360

 

 Την επομένη της σύσκεψης στο Παλάτσο Βενέτσια, ο Μουσολίνι έστειλε προσωπικό 

απεσταλμένο του στη Σόφια για να εξασφαλίσει τη συμμαχία και τη συμμετοχή της 

Βουλγαρίας στην επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας με την ταυτόχρονη εισβολή βουλγαρικών 

στρατευμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Σε προσωπική του 

επιστολή προς τον βασιλιά Βόρη, ο Μουσολίνι έγραφε: 
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   Ο Αλβανός Νταούτ Χότζα ήταν επικηρυγμένος ληστής, καταζητούμενος είκοσι χρόνια για φόνους και 

ένοπλες ληστείες στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Τον Ιούνιο του 1940, τον σκότωσαν δυο άλλοι Αλβανοί πάνω 

σε καυγά. Οι δολοφόνοι συνελήφθησαν αμέσως από τις ελληνικές αρχές. Κι επειδή δολοφόνοι και θύμα ήταν 

Αλβανοί υπήκοοι, η Ελλάδα ειδοποίησε επίσημα τις ιταλικές αρχές κατοχής της Αλβανίας. 
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    Σβολόπουλ.ος, σ.σ. 273-274. 
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   Σπ. Λιναρδάτος, σ.σ. 165. Στη σύσκεψη αυτή προήδρευε ο ίδιος ο Μουσολίνι, ο οποίος δήλωσε ότι είχε 

καθορίσει ως ημερομηνία έναρξης των επιχειρήσεων την 26η Οκτωβρίου. Μετά όμως από δύο μέρες αποφάσισε 

ν΄ αναβληθεί για δύο μέρες η εισβολή στην Ελλάδα για να συμπέσει με την επέτειο της φασιστικής «πορείας 

προς τη Ρώμη» δηλαδή την 28η Οκτωβρίου. Επίσης, στο ίδιο, σ.σ. 167. 
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   Σπ. Λιναρδάτος,  σ.σ. 166. 
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«Αποφάσισα ν΄ αρχίσω την εκκαθάριση των λογαριασμών με την Ελλάδα μέσα  στο 

μήνα αυτό. Παρουσιάζεται για Σας και για τη Βουλγαρία μια ιστορική ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει το παλαιό και δίκαιο πόθο της για έξοδο στο Αιγαίο. Αναγγέλλοντάς 

Σας τις αποφάσεις μου δεν έχω την πρόθεση να επηρεάσω τις δικές Σας, και να 

ζητήσω τη συνδρομή των δικών Σας ενόπλων δυνάμεων. Πράξετε ό,τι Σας υπαγορεύει 

η συνείδησή Σας και η ευθύνη Σας ως βασιλιά και τα συμφέροντα του λαού Σας».
361

 

 Ο Βόρις στην απάντησή του προς τον Μουσολίνι, απέκρουσε τη συμμετοχή του στην 

επίθεση εναντίον της Ελλάδας, με τη δικαιολογία ότι η θέση της Βουλγαρίας ήταν λεπτή γιατί 

δεν είχε κατορθώσει να εξοπλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό το στρατό της και γιατί 

περιβαλλόταν από εχθρικά κράτη. «Η Βουλγαρία» έγραφε ο Βόρις, «ήταν υποχρεωμένη να 

ενεργεί με μεγάλη διορατικότητα και σύνεση, χωρίς εξάλλου να παραιτείται από τα ιερά 

δικαιώματά της και την ιστορική της αποστολή».
362

 Όμως ο αληθινός λόγος που η πρόταση 

του Μουσολίνι δεν έβρισκε σύμφωνο τον Βόρη διαφαίνεται και από το ότι, ο Βούλγαρος 

βασιλιάς δεν είχε εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της Ιταλίας και δεν δεχόταν να πάρει 

μέρος σε μια επιχείρηση που μπορούσε να εξελιχθεί σε επικίνδυνη περιπέτεια, αφού δεν είχε 

την επίσημη γερμανική κάλυψη. Ακόμα και μετά την ιταλική εισβολή, η βουλγαρική 

κυβέρνηση διακήρυσσε την ουδετερότητά της, αλλά ταυτόχρονα απέφευγε να δώσει 

οποιαδήποτε υπόσχεση για τη στάση της στην περίπτωση γερμανικής καθόδου.
363

 Ο 

Βούλγαρος Υπουργός Εξωτερικών παρείχε, βεβαίως, τη διαβεβαίωση ότι μοναδικός σκοπός 

της Βουλγαρίας ήταν να παραμείνει ουδέτερη, επαναλάμβανε  όμως συνεχώς τη φράση ότι η 

κατάστασις ήταν λεπτή, θέλοντας να διατηρήσει κάποιες επιφυλάξεις. Όσον αφορά στις 

ενδεχόμενες γερμανικές ενέργειες, η βουλγαρική κυβέρνηση υπήρξε λιγότερο θετική και 

έτεινε να υποτιμήσει τον κίνδυνο. Όταν πιέσθηκε από τον Έλληνα πρέσβη στη Σόφια να 

παράσχει μια διαβεβαίωση ότι ίσχυε η δήλωση, στην οποία είχε προβεί ο Κιοσεϊβάνωφ,  τον 

προηγούμενο Ιανουάριο,
364

 σύμφωνα με την οποία  η Βουλγαρία θα αντιστεκόταν σε κάθε 

πίεση από οπουδήποτε και αν προερχόταν, ο Βούλγαρος Υπουργός των Εξωτερικών απέφυγε 

να δεσμευθεί και κατέφυγε σε γενικότητες.
365
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    Το ίδιο, σ.σ.167. 
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     Σπ. Λιναρδάτος, σ.σ. 167. 
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   Πιο συγκεκριμένα, «η βουλγαρική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος» 

αναφέρει μνημόνιο του Φόρεϊν Όφφις, στις 21 Νοεμβρίου 1940 « σε απάντηση των διαβημάτων της τελευταίας 

(της βρετανικής), κατά την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, ότι πρώτον, μοναδικός σκοπός της Βουλγαρίας 

ήταν να παραμείνει ουδέτερη και δεύτερον, η Βουλγαρία δεν θα επιχειρούσε να αποκτήσει οιοδήποτε έδαφος  

δια της βίας…..».Σπ.. Λιναρδάτος,  σ.σ. 168. 
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    ΙΑΥΕ, 1940, Κατάταξη 2.1 Α΄ Πολιτική: πρεσβεία ελληνική Σόφιας προς υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ.  

107/ΧΥ, Σόφια 13 Ιανουαρίου 1940. 
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     Λιναρδάτος,  σ.σ.168. 
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 Κάτω από τις συνθήκες αυτές, το 1940, έστω και χωρίς να έχει ολοκληρώσει την 

αμυντική προπαρασκευή της, η Ελλάδα ήταν σε θέση να αντιπαρατάξει στα ιταλικά 

στρατεύματα, τα οποία ήταν πολυπληθέστερα οπωσδήποτε και καλύτερα εξοπλισμένα, μια 

οργανωμένη και αξιόμαχη ένοπλη δύναμη. Αν, μάλιστα, η κατεύθυνση της αμυντικής της 

προπαρασκευής δεν ήταν αναπόφευκτα συναρμοσμένη με την αντίληψη ότι η κύρια επιβουλή 

σε βάρος της εδαφικής ακεραιότητας του εθνικού της χώρου προερχόταν από τη Βουλγαρία, 

η οργάνωση της άμυνάς της θα ήταν πιο ισόρροπα αρθρωμένη κατά μήκος των βορείων 

συνόρων ως τις δυτικές παρυφές της αλβανικής μεθορίου. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο 

Μεταξάς διαβεβαίωσε και πάλι τη βρετανική κυβέρνηση ότι ήταν αποφασισμένος ν΄ 

αντισταθεί σε κάθε ενέργεια του Άξονα εναντίον της Ελλάδας και ότι θα προτιμούσε την 

καταστροφή παρά τον εξευτελισμό.
366

 

 Στο στάδιο αυτό η βρετανική κυβέρνηση κατέβαλε κάποιες προσπάθειες για να πείσει 

τη Τουρκία να παράσχει βοήθεια προς την Ελλάδα σε περίπτωση ιταλικής επίθεσης, αλλά η 

τουρκική κυβέρνηση αρνήθηκε ν΄ αναλάβει παρόμοια δέσμευση
367

 και υποσχέθηκε μόνο να 

δηλώσει, κατά την προσεχή σύνοδο της Εθνικής Συνέλευσης στις 29 Οκτωβρίου, ότι η τύχη 

της Ελλάδας ενδιέφερε άμεσα και ζωτικά την Τουρκία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών 

Έντουαρτ Χάλιφαξ, και ο μόνιμος αναπληρωτής Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας 

Αλεξάντερ Καντόγκαν (Alexander Cadogan), αμφέβαλλαν κατά πόσο θα έπρεπε ν΄ ασκηθεί 

σοβαρή πίεση στην Τουρκία, για να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι 

στη Βρετανία.
368

 Πίστευαν πως προείχε να συγκρατηθεί η Τουρκία και να μη συμμαχήσει με 

τη Γερμανία. Επρόκειτο για ένα «αρνητικό πλεονέκτημα» που έπρεπε να διατηρηθεί. 

Ουσιαστικά, οι Βρετανοί θεωρούσαν την Ελλάδα χαμένη υπόθεση. Για το λόγο αυτό εξάλλου 

είχαν συγκεντρώσει την προσοχή τους στην Κρήτη, την οποία έλπιζαν ότι θα μπορούσαν να 

υπερασπιστούν οι ελληνικές δυνάμεις. Αν μπορούσαν οι Έλληνες να υπερασπιστούν και την 

ηπειρωτική Ελλάδα, όπως εύχονταν οι Βρετανοί αρχηγοί των Επιτελείων αλλά δεν το 

πίστευαν, τόσο το καλύτερο.
369

 

                                                           
366

     Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία Πόλεμος 1935-1941,σ.σ.191. 
367
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Σοβιετικής Ενώσεως» βλ. Π. Πιπινέλης, σ.σ. 272. Επίσης, Σπ. Λιναρδάτος,  σ.σ.138-139. 
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 Ο Μεταξάς αποδέχτηκε τον πόλεμο και δεν είχε αμφιβολίες ως προς την ορθότητα της 

απόφασής του να μην υποκύψει η Ελλάδα, αλλά να πολεμήσει. Ο ίδιος εξήγησε, σε 

εμπιστευτική ενημέρωση των διευθυντών των ημερήσιων εφημερίδων  Αθηνών, αμέσως μετά 

τη έναρξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου, τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε τον 

πόλεμο με την Ιταλία. Εάν ικανοποιούσε την ιταλική αξίωση-και θα μπορούσε να την 

ικανοποιήσει επικαλούμενος ανωτέρα βία-θα προκαλούσε την επέμβαση και της Βουλγαρίας, 

η οποία θα έσπευδε να καταλάβει ελληνικά εδάφη στη βόρεια Ελλάδα, καθώς και της 

Βρετανίας, η οποία αναμενόταν να καταλάβει την Κρήτη, την Πελοπόννησο και νησιά του 

Αιγαίου.
370

 

 Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής έμελλε να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε 

ευρύτερη διπλωματική και στρατηγική κλίμακα.
371

 Η νικηφόρα αντιμετώπιση της φασιστικής 

προκλήσεως από μια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα, αποτέλεσε έρεισμα αποφασιστικής 

σημασίας στην πάλη των ευρωπαϊκών λαών εναντίον των δυνάμεων του ολοκληρωτισμού και 

της βίας. Πάντως, η Ελλάδα, ως μικρή βαλκανική χώρα, όχι μόνο δεν προοριζόταν να 

επιδράσει καθοριστικά, αλλά θεωρείτο πολύ πιθανό να υποστεί, παρά την οποιαδήποτε 

τοποθέτησή της, τις συνέπειες του αμείλικτου ανταγωνισμού των ισχυρών εμπόλεμων 

Δυνάμεων. «Εν τω σημερινώ αγώνι περί υπάρξεως μεταξύ άξονος και Αγγλίας, υφιστάμενα 

μικρά κράτη δεν δύνανται ληφθώσιν υπ΄ όψιν, εφ΄ όσον ταύτα παρεμβαίνουσιν ως εμπόδια», 

επισήμαινε ωμά ο Γερμανός πρεσβευτής στον Έλληνα ομόλογό του στο Βελιγράδι, δύο μέρες 

ακριβώς μετά την ιταλική επίθεση.
372

 

 Ενώ η Ελλάδα αντιμετώπιζε, από την άνοιξη του 1940, τις προκλήσεις της Ιταλίας, 

συγκαλυμμένες από μια υποκριτική φιλική διάθεση με συνεχείς φιλειρηνικές δηλώσεις της 

ιταλικής κυβέρνησης, η Βουλγαρία δήλωνε συνεχώς την ουδετερότητά της σε περίπτωση 

επέκτασης του πολέμου. Μάλιστα, ο Κιοσεϊβάνωφ διαβεβαίωνε συνεχώς πως ούτε 

μεμονωμένα ούτε με άλλη δύναμη, η Βουλγαρία επρόκειτο να προβεί σε οποιαδήποτε 

επιθετική πράξη κατά των γειτόνων της. Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, όταν προτάθηκε στο 

Βούλγαρο πρωθυπουργό να καταθέσει εγγράφως την υπεράσπιση της ουδετερότητας της 
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χώρας του, αυτός αρνήθηκε κάτι τέτοιο με τη δικαιολογία πως αυτό θα προκαλούσε, 

ενδεχομένως, δυσαρέσκεια σε κάποιες από τις εμπόλεμες δυνάμεις.
373

 

 Από την άλλη, η ανακοίνωση της βουλγαρικής ουδετερότητας στις 16 Σεπτεμβρίου 

1939 επέφερε κάποια χαλάρωση στην ελληνική κυβέρνηση, παρόλο που η Βουλγαρία 

εξακολουθούσε να δηλώνει πως θα παρέμενε εκτός του βαλκανικού συνασπισμού, ακόμα και 

αν αυτός ήταν συνασπισμός ουδετέρων κρατών.
374

 Πάντως, η στάση της διευκολύνθηκε από 

την υπογραφή του Συμφώνου Ρίμπεντροπ – Μολότωφ, που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 

1939, διότι το σύμφωνο αυτό τασσόταν υπέρ της αναθεώρησης των συνθηκών του 1919. Τον 

Φεβρουάριο του 1940, ο βασιλιάς Βόρις, προέβη σε αντικατάσταση του φιλοδυτικού και 

αγγλόφιλου Κιοσεϊβάνωφ, διορίζοντας νέο πρωθυπουργό τον φιλοχιτλερικό Μπόγκνταν 

Φίλωφ (Боѓдан Фнлов) με Υπουργό Εξωτερικών τον επίσης φίλο του Άξονα Ιβάν Ποπώφ 

(Иван Попов).
375

 Παρόλο όμως που η στάση της Βουλγαρίας υποδείκνυε το αντίθετο, τον 

Απρίλιο του 1940, ο τρίτος γραμματέας της βρετανικής πρεσβείας στη Σόφια Μακ Ντέρμοτ 

(McDermott), έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση, επισημαίνοντας τη βελτίωση των 

ελληνοβουλγαρικών εμπορικών σχέσεων και πρότεινε την σύσφιξη των σχέσεων αυτών με 

την υπογραφή τριμερούς εμπορικής συμφωνίας που θα περιελάμβανε και τη Βρετανία. 

Ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Ποπώφ, ο οποίος 

μάλιστα επανέφερε το θέμα των αποζημιώσεων.
376

 

 Η ισχυροποίηση του Χίτλερ και η αποδυνάμωση της Αντάντ, αναπτέρωσε, όπως 

φαίνεται, τις προσδοκίες της Βουλγαρίας στη διεκδίκηση των «χαμένων εδαφών». Άρχισαν 

να δημοσιεύονται κείμενα με τις βουλγαρικές αξιώσεις σε εφημερίδες και περιοδικά 

ευρωπαϊκών χωρών, ενθαρρύνοντας και επαινώντας την πολιτική που ασκούσε ο Βόρις. Πιο 

συγκεκριμένα, στο Bristol Evening World, δημοσιεύτηκε άρθρο του Froom Tyler με τίτλο «Ο 

μικρός τζέντλεμαν» στο οποίο εκτίθεντο οι αξιώσεις της Βουλγαρίας σε βάρος των γειτόνων 

της. Γινόταν εκτενής αναφορά στην ιστορική διαδρομή της Βουλγαρίας από την Οθωμανική 

εποχή, τους Βαλκανικούς Πολέμους και κατέληγε στην ήρεμη και αποφασιστική πολιτική 

του Βόριδος, ο οποίος, όπως ανέφερε το δημοσίευμα, ορκίστηκε να αποδώσει στη χώρα του 

τα εδάφη που αφαιρέθηκαν με τη Συνθήκη του Νεϊγύ, δηλαδή τη Δοβρουτσά, τη Θράκη με 

διέξοδο στο Αιγαίο και την Μακεδονία, η οποία είχε μοιραστεί μεταξύ Ελλάδας και 
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Γιουγκοσλαβίας. Επίσης, στο άρθρο αναφερόταν η δυσφορία του Χίτλερ από την αναβολή, 

μέχρι τέλους του πολέμου, της διεκδίκησης των εδαφικών αξιώσεων, προσδίδοντας με 

ειρωνική διάθεση στη Βουλγαρία τον τίτλο του «μικρού τζέντλεμαν» της Ευρώπης. Στο τέλος 

του άρθρου γινόταν αναφορά στην πολιτική του Μεταξά, ο οποίος, κατά το δημοσίευμα, 

έδειξε περίεργη μεταβολή στις αντιλήψεις του, αφού από γερμανόφιλος και χιτλερικός, 

«σήμερον πλέον παντός άλλου πολιτικού της βαλκανικής, θεωρεί την αποκατάστασιν αγαθών 

γειτονικών σχέσεων ως τον κύριον αντικειμενικόν σκοπόν. Η Ελλάς συνεφιλιώθη με την 

παλαιάν της αντίπαλον, την Τουρκίαν. Και δεν είναι έκφρασις απλής ευχής η πρόρρησις ότι 

ειρηνική διευθέτησις των κατά της Ελλάδος και της Τουρκίας βουλγαρικών αξιώσεων θα 

αποτελέση μέρος γενικής ειρηνικής διευθετήσεως της Ευρώπης».
377

 

 Αλλά και όλες οι βουλγαρικές εφημερίδες συνέχιζαν την αρθρογραφία τους σχετικά 

με την ταχεία ικανοποίηση των διεκδικήσεων της Βουλγαρίας υπό των δυνάμεων του Άξονα. 

Επεσήμαιναν, ωστόσο, ότι η ικανοποίηση αυτή θα γινόταν με ειρηνικό τρόπο καθότι η 

επιθυμία του Άξονα ήταν να μην υπάρξουν περιπλοκές στα Βαλκάνια. Πιο συγκεκριμένα, η 

εφημερίδα Δνές (Динес) δημοσίευσε μακροσκελές άρθρο στο πνεύμα της ειρηνικής 

ικανοποίησης των αξιώσεων, αφού εξέτασε από ιστορικής πλευράς τους απελευθερωτικούς 

αγώνες του βουλγαρικού λαού, τονίζοντας τον ανέκαθεν υφιστάμενο φιλικό σύνδεσμο με  

την Γερμανία και κατέληγε ότι εν τοιαύτη περιπτώσει δεν ήταν δυνατό και πάλι η θέληση του 

βουλγαρικού λαού να ηττηθεί από την ατυχία και τη βαριά της μοίρα.
378

 

 Πάντως την περίοδο αυτή, σε εμπιστευτικό έγγραφό του ο Έλληνας πρέσβης στο 

Βερολίνο Ρίζος Ραγκαβής, απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Ιούλιο του 

1940, επικαλείτο σοβαρές γερμανικές πηγές, οι οποίες αναφέρονταν σε πρόσκληση η οποία 

είχε απευθυνθεί από τη γερμανική πλευρά προς τους Ρουμάνους και Βουλγάρους Υπουργούς 

Εξωτερικών με σκοπό να διευθετηθεί με ειρηνικό διακανονισμό το ζήτημα της Δοβρουτσάς. 

Οι Γερμανοί διπλωμάτες θεωρούσαν ότι μπορούσε εύκολα και ταχέως να επιτευχθεί 

συμφωνία, διότι θεωρούσαν τις βουλγαρικές αξιώσεις μετριοπαθείς. Αντίθετα, θεωρούσαν 

δύσκολη την επίλυση των ουγγρο-ρουμανικών διαφορών, επειδή οι εδαφικές αξιώσεις των 
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Ούγγρων ήταν υπερβολικές και έφθαναν μέχρι την περιοχή του Brassov. Οι Γερμανοί 

διπλωμάτες, θεωρούσαν, επίσης, δύσκολη την επίλυση του ζητήματος της αξίωσης εδαφικής 

διεξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Μάλιστα, επί αυτού του θέματος διίσταντο οι απόψεις. 

Αν η Ελλάδα προσανατολιζόταν προς την νέα διαμορφωθείσα κατάσταση στην Ευρώπη, 

ήταν βέβαιο πως θα υπερίσχυαν οι ελληνικές θέσεις επί του ζητήματος και θα παγιωνόταν η 

νέα κατάσταση. Ο Ραγκαβής ενημέρωσε επίσης το υπουργείο πως, πιθανότατα, επρόκειτο 

προσεχώς να προσκληθούν στο Βερολίνο αντιπρόσωποι από την Ελλάδα και την 

Γιουγκοσλαβία για να συζητηθεί το μελλοντικό καθεστώς των Βαλκανίων.
379

 

 Τελικά, με τη Συνθήκη της Κραϊόβας, στις 7 Σεπτεμβρίου 1940, παραδόθηκε η νότια 

Δοβρουτσά στη Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό ενθουσίασε το βουλγαρικό λαό διότι ένιωσε ότι 

δικαιώθηκε ένας εθνικός του πόθος. Μάλιστα, στον Πύργο γιορτάστηκε αυτή η επιτυχία με 

παρέλαση στους σημαιοστολισμένους δρόμους της πόλης μιας μικρής στρατιωτικής δύναμης 

(ελλείψει στρατιωτών που βρίσκονταν ήδη στα σύνορα), κάποιων οργανώσεων, σχολείων και 

συλλόγων με λάβαρα. Μετά την παρέλαση τα σχολεία και οι λοιποί συμμετέχοντες 

μετέβησαν στα προξενεία της Γερμανίας και της Ιταλίας, όπου ο μεν πρώτος πρόξενος στη 

γερμανική γλώσσα και ο δεύτερος στη βουλγαρική, ευχήθηκαν να πραγματοποιηθούν οι 

εθνικοί πόθοι της Βουλγαρίας. Χαρακτηριστική ήταν η διαφορά αντιμετώπισης του 

γεγονότος από τους προξένους της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Αγγλίας. Αυτοί δεν είχαν 

αναρτήσει σημαίες ούτε βρίσκονταν στους εξώστες των προξενείων τους. Μάλιστα, στον 

Άγγλο υποπρόξενο επιβλήθηκε πρόστιμο 200 λέβα, διότι, σύμφωνα με την αστυνομία, όφειλε 

να υψώσει τη βουλγαρική σημαία στο αγγλικό υποπροξενείο, επειδή ήταν ταυτόχρονα και 

ναυτικό πρακτορείο. Πάντως, γενικά επικρατούσε η άποψη πως η απόκτηση της νοτίου 

Δοβρουτσάς, σήμαινε την αρχή για την πραγμάτωση όλων των βουλγαρικών αξιώσεων.
380

    

 Ενδιαφέροντα στοιχεία για την ανακτηθείσα περιοχή της Δοβρουτσάς, αναφέρονται 

σε έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια, που στηριζόταν σε δημοσίευμα ενός 

οικονομικού περιοδικού της Βιέννης, του Sud-Est Οh, στις 15 Σεπτεμβρίου 1940, σύμφωνα 

με το οποίο καταδεικνυόταν η μεγάλη οικονομική και δημογραφική σημασία της περιοχής 

αυτής για την Βουλγαρία.
381

 

                                                           
379

  Ι.Α.Υ.Ε, 1940, Κατάταξη 9. Α΄ Πολιτική1939-1941: πρεσβεία ελληνική Βερολίνου προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Αριθ. 21721/Α, Βερολίνο 25 Ιουλίου 1940. 
380

   Ι.Α.Υ.Ε, 1940, Κατάταξη 3.4. Α΄ Πολιτική1940: προξενείο ελληνικό Πύργου προς πρεσβεία ελληνική 

Σόφιας,  Αριθ.1124, Πύργος 25 Σεπτεμβρίου 1940. 
381

  Μεταξύ των άλλων ανέφερε το δημοσίευμα, ότι, επί του συνόλου της επιφάνειας της βουλγαρικής 

περιφέρειας, 7.720 τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι χρήσιμες, πλέον, για την παραγωγή δημητριακών εκτάσεις, 

αντιπροσώπευαν το 60% του συνόλου, ενώ οι παλαιότερες χρήσιμες εκτάσεις ήταν 42%. Επιπλέον, η ευνοϊκή, 
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 Η άποψη περί απόκτησης και των υπολοίπων εδαφών, πάντως, προβλημάτιζε 

επίσημους και ανεπίσημους παράγοντες, οι οποίοι άρχισαν να εξετάζουν, ψυχραιμότερα, τα 

εκκρεμή ζητήματα μεταξύ της Βουλγαρίας και των γειτονικών της λαών. Πράγματι, ενώ,  η 

υπογραφή της Συμφωνίας της Κραϊόβας, είχε προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο 

και ανέλπιστη χαρά, πολλοί ήταν εκείνοι που αμφέβαλλαν για την τυφλή υποταγή της 

Βουλγαρίας στον Άξονα. Τηρούσαν επιφυλακτική στάση ως προς την ικανοποίηση των 

εθνικών πόθων διότι αφενός μεν γνώριζαν ότι η Ελλάδα ποτέ δεν θα δεχόταν συζητήσεις για 

την παραχώρηση των εδαφών της, παρά μόνο δια της βίας, και αφετέρου ήταν γνωστό πως η 

ελληνοτουρκική φιλία αλλά και η αγγλική εγγύηση προς την Ελλάδα, δεν θα επέτρεπαν 

οποιαδήποτε σχέδια διαμελισμού και διαφορετικό διακανονισμό των διαφορών, χωρίς την 

ελληνική συγκατάθεση. Κυρίως, όμως, αυτό που προβλημάτιζε βουλγαρικούς παράγοντες 

ήταν ο τουρκικός κίνδυνος σε περίπτωση που  εξωθούνταν η βουλγαρική κυβέρνηση από τις 

δυνάμεις του Άξονα να έρθει σε ρήξη με την γειτονική Τουρκία. Ακόμη και ο βουλγαρικός 

Τύπος, ο οποίος, ενώ αρχικά αναφερόταν με συνεχή ενθουσιώδη δημοσιεύματα στην 

απόκτηση της Δοβρουτσάς και προέβαινε σε συχνές αναφορές περί λύσης του εδαφικού 

ζητήματος της Θράκης προς όφελος της Βουλγαρίας, άρχισε να εμφανίζει πιο συγκρατημένη 

στάση για το θέμα αυτό, αραιώνοντας επιπλέον τις δημοσιεύσεις και τις ανταποκρίσεις του 

από τη Νέα Υόρκη και τη Ζυρίχη, σχετικά με την ένταση στις ελληνο-ιταλικές σχέσεις. Αυτό, 

βεβαίως, δεν σήμαινε ότι έπαψε να υφίσταται ως σκέψη η εδαφική επέκταση σε βάρος της 

Ελλάδας. Χαρακτηριστική ήταν η επιστολή που έλαβε  ο Άγγλος υποπρόξενος του Πύργου, 

ως απάντηση στο συγχαρητήριο μήνυμα που απέστειλε, στον διοικητή της πόλης σχετικά με 

την απόκτηση της Δοβρουτσάς. Στην τελευταία παράγραφο λοιπόν αναφερόταν τα εξής: « 

[…] Η Βουλγαρία, πλην της πρώτης απαιτήσεώς της επί της Ντομπρουτζάς, έχει εν τοις 

Βαλκανίοις και άλλας δικαίας απαιτήσεις άς ελπίζει να ίδη ταχέως ικανοποιουμένας τη 

                                                                                                                                                                                     
από άποψη των διεθνών συγκοινωνιών(Δούναβης- Εύξεινος Πόντος) θέση της περιφέρειας, εξηγούσε την 

εξαιρετική σημασία που προσλάμβανε η νότια Δοβρουτσά για το σύνολο της βουλγαρικής οικονομίας. Έτσι, 

υπολογίστηκε πως η συνολική παραγωγή αυξάνονταν κατά ένα δισεκατομμύριο λέβα και το εξωτερικό εμπόριο 

κατά 15-17%. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν πως η Βουλγαρία, πριν από την πρόσκτηση της Δοβρουτσάς, 

διέθετε 3.900.000 εκτάρια χρήσιμης γης για πληθυσμό 6.371.000 κατοίκων δηλαδή σε κάθε τετραγωνικό 

χιλιόμετρο αντιστοιχούσαν 163 κάτοικοι, ενώ μετά την απόκτησή της αυξήθηκε ο πληθυσμός σε 6.770.000 

κατοίκους και τα εκτάρια γης σε 4.551.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ήτοι η αναλογία μεταβλήθηκε πια για κάθε 

τετραγωνικό χιλιόμετρο σε 150 κατοίκους. Αντίθετα, η Ελλάδα διέθετε 2.300.000 εκτάρια για 7.108.000 

κατοίκους, δηλαδή ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο χρήσιμης γης για 308 κατοίκους, σχεδόν το διπλάσιο από της 

Βουλγαρίας. Από όλα τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερό πως, η δικαιολογία, εκ μέρους της Βουλγαρίας, 

περί ανάγκης εξεύρεσης ζωτικού χώρου, κρίνεται αφελής, και ότι, ελλείψει εθνολογικών επιχειρημάτων, 

προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τις απαιτήσεις τους για την πρόσκτηση και της  Θράκης. Ι.Α.Υ.Ε, 1940, 

Κατάταξη 3.4. Α΄ Πολιτική1940: πρεσβεία ελληνική Σόφιας προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ.2809 Χ/4, 

Σόφια 1Οκτωβρίου 1940. 
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εγκρίσει του φίλου Αγγλικού έθνους και τη βοηθεία ετέρων ισχυρών δυνάμεων, ίνα ούτω, 

εδραιωθή η ειρήνη και εν τη λοιπή Νοτιοανατολική Ευρώπη[…]».
382

 

 Πάντως, η βουλγαρική κυβέρνηση, παρόλες της δηλώσεις του πρωθυπουργού της, 

περί ουδετερότητας της χώρας του, προέβαινε σε στρατιωτικές κινήσεις που κάθε άλλο παρά 

ειρηνικές διαθέσεις καταδείκνυαν. Αυτό αποδεικνύεται από δημοσιεύματα του τουρκικού 

Τύπου. Έτσι, από το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη, στάλθηκαν προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών δημοσιεύματα της εφημερίδας Γενί Ασήρ (Yeni Asir), στις 23 και 28 Μαϊου 

1940, τα οποία ανέφεραν ότι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία δήλωσαν 

πως έβλεπαν να μετακινούνται στρατιωτικές δυνάμεις στα ελληνικά σύνορα με πλήρη 

εξοπλισμό, πολεμοφόδια και πυροβόλα. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως με συρμούς 

μεταφέρονταν εξήντα βαρέα πυροβόλα προς το Κίρτζαλη.
383

 

 Επίσης η βουλγαρική κυβέρνηση, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για φιλική αντιμετώπιση 

των διαφόρων εθνικοτήτων που διέμεναν στο εσωτερικό της χώρας, εξακολουθούσε να 

συμπεριφέρεται εχθρικά και να προβαίνει συνεχώς σε απελάσεις με κάθε ευκαιρία. 

Χαρακτηριστικό ήταν το έγγραφο της ελληνικής Χωροφυλακής Έβρου προς το Υπουργείο 

Δημόσιας Ασφάλειας, σύμφωνα με το οποίο απελάθηκε από τις βουλγαρικές αρχές ο 

ομογενής Φιστούρης Αχιλλέας, ως ανεπιθύμητος. Ο εν λόγω Έλληνας κατοικούσε στη 

Φιλιππούπολη ασκούσε το επάγγελμα του καπνομεσίτη και κατείχε ελληνικό διαβατήριο. Για 

το λόγο αυτό κρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες απελαθείς.
384

 

 Εξάλλου, τρεις μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1940, η ελληνική πρεσβεία στη 

Σόφια ενημέρωνε το Υπουργείο Εξωτερικών πως ο Βούλγαρος Υπουργός Εσωτερικών  

Πέταρ Δημητρώφ Γκαμπρόβσκι (Петър Димитров Габровски), δήλωσε στους 

αντιπροσώπους του Τύπου ότι επρόκειτο να κατατεθεί στη Σοβράνιε σχέδιο νόμου «Για την 

προστασία του Έθνους», το οποίο θα απαγόρευε την ίδρυση και λειτουργία στοών, λεσχών 

και άλλων οργανώσεων με διεθνή χαρακτήρα, εξαρτώμενων οικονομικά ή οργανικά από το 

εξωτερικό. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό γινόταν αναφορά και στα πρόσωπα εβραϊκής 
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  Ι.Α.Υ.Ε, 1940, Κατάταξη 3.4. Α΄ Πολιτική1940: προξενείο ελληνικό Πύργου προς πρεσβεία ελληνική 

Σόφιας  Αριθ.1106, Πύργος 17 Σεπτεμβρίου 1940. 
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  Ι.Α.Υ.Ε, 1940, Κατάταξη 2.1.  Α΄ Πολιτική: Γενικό προξενείο Ελλάδας  στη Σμύρνη προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Αριθ. 670/Α/1δ, Γεν. Πρόξενος Ι.Δ. Στεφάνου, Σμύρνη 28 Μαϊου 1940. Δημοσιεύματα εφημερίδας 

Yeni Asir με τίτλο «Οι Βούλγαροι συγκεντρώνουσι  στρατεύματα εις τα ελληνικά σύνορα»  στις 23 και  28 

Μαϊου 1940. 
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  Ι.Α.Υ.Ε., 1940, Κατάταξη 2.1 Α΄ Πολιτική: Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή προς Υπουργείο Δημοσίας 

Ασφαλείας, Δ/νση υπηρεσίας αλλοδαπών, τμ. Β΄ Γραφείο ΙΙον, Αριθ. 16/2742/76β, Αλεξανδρούπολη 9 Ιουλίου 
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καταγωγής, τα οποία απαγορευόταν να καταλαμβάνουν δημόσιες ή δημοτικές θέσεις είτε με 

διορισμό είτε με εκλογή, να υπηρετούν στο στρατό, να κατέχουν αγροκτήματα και μια σειρά 

άλλων απαγορευτικών μέτρων με καθαρά ρατσιστικό χαρακτήρα.
385

 Πράγματι, στις 15 

Νοεμβρίου 1940, κατατέθηκε το νομοσχέδιο
386

 στη Σοβράνιε προς ψήφιση, το οποίο, εκτός 

όλων των παραπάνω, ρύθμιζε ειδικά για το εβραϊκό πληθυσμό της Βουλγαρίας, τις 

υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις στις οποίες υπόκειντο. 

 Στο μεταξύ, η χιτλερική Γερμανία αύξανε συνεχώς από το 1939 τις πιέσεις της 

προκειμένου να επιτύχει τη διάλυση του Βαλκανικού Συμφώνου. Ο φον Πάπεν (von Papen), 

πρέσβης του Γ΄ Ράϊχ στην Άγκυρα, στις αρχές του 1940, πίεζε την Τουρκία και τη Ρουμανία, 

να εγκαταλείψουν τη Βαλκανική Συνεννόηση.
387

 Η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, που 

κατεχόταν από το φόβο μιας ιταλικής επίθεσης και προσπαθούσε να κατευνάσει τον Άξονα 

ώστε να εξασφαλίσει τη γερμανική υποστήριξη, αξίωσε και πέτυχε την αναβολή της 

συνάντησης των αρχηγών των Επιτελείων των τεσσάρων βαλκανικών κρατών. Έτσι, στις 2-4 

Φεβρουαρίου 1940, πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά η σύνοδος του Μονίμου 

Βαλκανικού Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννόησης. Στο κοινό ανακοινωθέν των 

τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών διαπιστωνόταν πως το κοινό συμφέρον των τεσσάρων 

χωρών ήταν να διατηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια στη νοτιοανατολική Ευρώπη, να 

συνεχιστεί η φιλειρηνική τους πολιτική, να παραμείνουν ενωμένοι στη Βαλκανική 

Συνεννόηση, να αναπτυχθούν φιλικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, συσφίγγοντας 

περισσότερο τους οικονομικούς και εμπορικούς τους δεσμούς και να παραταθεί η ισχύς του 

βαλκανικού συμφώνου για μια επταετία. Ήταν η τελευταία αναλαμπή του Βαλκανικού 

Συμφώνου. Η αδυναμία των δυτικών δημοκρατιών να το ενισχύσουν, η διάσπαση του 

αγγλοσοβιετικού μετώπου από το καλοκαίρι του 1939, οι νίκες των Γερμανών και τέλος η 

καιροσκοπική ή φιλοχιτλερική πολιτική ορισμένων βαλκανικών κυβερνήσεων, προδίκασαν 

τον οριστικό θάνατο του Βαλκανικού Συμφώνου.
388
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   Ι.Α.Υ.Ε., 1940, φάκ. Α/6/9:  πρεσβεία ελληνική Σόφιας προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 3214/Χ.3, 

Σόφια 10 Οκτωβρίου 1940.   
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  Ο Νόμος «για την προστασία του Έθνους» ψηφίστηκε τελικά στις 21Ιανουαρίου 1941 και δημοσιεύτηκε στη 

Βουλγαρική Εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 26 Ιανουαρίου 1941, αρ. 16. Επίσης, ένα χρόνο αργότερα, στις 

10.Ιουνίου 1942,  ψηφίστηκε και ο Νόμος «περί βουλγαρικής υπηκοότητας». Ξανθίππη Κοτζαγεώργη, άρθρο 

«Η μεταφορά και η εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», περιοδικό 

Χρονικά, Έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, τόμ Μ, αριθ. Φύλλου 213, Ιανουάριος –

Φεβρουάριος 2008, ΣΕΒΑΤ-ΑΔΑΡ Α΄ 5768. 
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ης

 Αυγούστου και ο πόλεμος 1940-1941, Εκδόσεις Διάλογος, τόμ. 

πρώτος, Αθήνα 1975, σ.σ. 131. Επίσης, Eliza Campus, Intelegerea Balcanica Editura Academiei Republicii 

Socialiste Romania, Βουκουρέστι 1972, σ.σ. 381. 
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 Σχετικά με τη τύχη του Βαλκανικού Συμφώνου, πάντως, η βουλγαρική εφημερίδα 

Ζοra  στις 2 Αυγούστου 1940, στηριζόμενη σε ανταποκρίσεις του πρακτορείου Stefani από το 

Βουκουρέστι, αναφερόταν στη μελέτη ενός σχεδίου καταγγελίας, εκ μέρους του Ρουμάνου 

Υπουργού  Εξωτερικών, όλων των συμφώνων, τα οποία δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις νέες 

κατευθύνσεις της ρουμανικής εξωτερικής πολιτικής  και του προσανατολισμού της χώρας 

προς τον Άξονα. Έτσι, επρόκειτο να καταγγελθεί το Βαλκανικό Σύμφωνο και μάλιστα, 

σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ακύρωσή του εθεωρείτο ότι θα γινόταν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Στην ίδια εφημερίδα με επικεφαλίδα «Το ζήτημα της συγκλήσεως του συμβουλίου 

της βαλκανικής συνεννοήσεως» αναγραφόταν άλλη μία είδηση, προερχόμενη από την 

Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την οποία οι Τούρκοι πρεσβευτές στην Αθήνα και το 

Βελιγράδι, ενημέρωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα σχετικά με τη θέση της 

Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας αντίστοιχα, για το Βαλκανικό Σύμφωνο. Μάλιστα, ο 

Τούρκος πρέσβης στη Γιουγκοσλαβία δήλωσε ότι δεν διέβλεπε κάποιον κίνδυνο στα 

Βαλκάνια και ότι δεν θεωρούσε απαραίτητη την σύγκληση του Συμβουλίου της Βαλκανικής 

Συνεννόησης.
389

 

 Στη Ρουμανία, οι πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες. Ύστερα από την 

κατάληψη της Βεσσαραβίας και της Βουκοβίνας από τα σοβιετικά στρατεύματα, στα τέλη 

Ιουνίου 1940, την προσάρτηση από την Ουγγαρία μεγάλου τμήματος της Τρανσυλβανίας, τον 

Αύγουστο του 1940, και την παράδοση της Δοβρουτσάς στη Βουλγαρία, τον Σεπτέμβριο του 

ιδίου έτους, όπως προαναφέρθηκε, ενισχύθηκαν οι φασίστες σιδηροφρουρίτες.
390

 Στις 6 

Σεπτεμβρίου ο βασιλιάς Κάρολος παραιτήθηκε και ανέλαβε τον θρόνο ο γιός του Μιχαήλ, 

ενώ την εξουσία κατέλαβε ο «λεγεωνάριος» Αντωνέσκου (Antonescou) που απομάκρυνε, 

τελικά, την χώρα του από το Βαλκανικό Σύμφωνο.
391

 Στο επόμενο διάστημα, στις 11 

Οκτωβρίου 1940, η Γερμανία κατέλαβε τη Ρουμανία, λίγο πριν από την ιταλική επίθεση κατά 

της Ελλάδας. Οι ρουμανικές πετρελαιοπηγές αποτελούσαν βασικό στοιχείο για τη συνέχιση 
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   Η λαϊκή δυσαρέσκεια είχε γιγαντωθεί και η Σιδηρά Φρουρά του ηγέτη Χόρια Σίμα έκρινε ότι ήταν ο 
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του πολέμου, διότι ήσαν τα μόνα γνωστά σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, εκείνη 

την εποχή, της μη σοβιετικής Ευρώπης. 

 Στις 13 Δεκεμβρίου 1940, ο Χίτλερ, ως ανώτατος Διοικητής του γερμανικού στρατού, 

υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές του αποφάσεις, την επιχείρηση Μαρίτα, περί 

εισβολής στην Ελλάδα. Μέσα σ΄ αυτό το κείμενο, ο λόγος τον οποίο επικαλέστηκε ήταν ότι ο 

ιταλοελληνικός πόλεμος στην Αλβανία, λόγω της υπεροχής ήδη του ελληνικού στρατού, 

απειλούσε τον Άξονα, διότι επέτρεπε στην Αγγλία, με το πρόσχημα της προστασίας του 

βαλκανικού μετώπου, να εγκαταστήσει μια αεροπορική βάση η οποία έθετε σε κίνδυνο τις 

πετρελαιοφόρες πηγές και τα διϋλιστήρια της Ρουμανίας. Η επιχείρηση Μαρίτα σήμαινε την 

επέμβαση του γερμανικού στρατού σε μια ζώνη αποκλειστικά ιταλικής επιρροής, αφού ο 

Χίτλερ είχε σαφώς αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα αποτελούσε τμήμα της ιταλικής ζώνης. 

Μάλιστα, την ημέρα της επίθεσης στις 28 Οκτωβρίου, συναντήθηκε ο Χίτλερ με το 

Μουσολίνι στην Φλωρεντία και του πρόσφερε «πλήρη γερμανική συμπαράσταση στην 

αναληφθείσα από την Ιταλία κατά της Ελλάδας ενέργεια. Αν παρίστατο ανάγκη, ο Φύρερ θα 

έθετε στη διάθεση του Ντούτσε μεραρχίες αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι θα ηδύναντο να 

χρησιμοποιηθούν για την κατάληψη της Κρήτης».
392

 

 Μετά την αύξηση των γερμανικών δυνάμεων στην Ρουμανία,
393

 ο Χίτλερ πέρασε σε 

ένα τρίτο στάδιο, διότι η ιταλική αποτυχία επιβεβαιώθηκε. Εξέδωσε οδηγία προς το 

στράτευμα, στις 12 Νοεμβρίου 1940, σύμφωνα με την οποία καθορίζονταν οι βασικές αρχές 

που έπρεπε να ακολουθήσουν τα Επιτελεία για τη συνέχιση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. 

Σε ότι αφορούσε τα Βαλκάνια, ο επιτελάρχης του στρατού έπρεπε να προβεί στις δέουσες 

προετοιμασίες, ώστε «σε περίπτωση ανάγκης» να καταληφθεί η Βόρεια Ελλάδα από τα 

γερμανικά στρατεύματα, διασχίζοντας την Βουλγαρία.
394

 

 Εκείνη τη χρονική περίοδο, στις 18 Νοεμβρίου 1940, ο Χίτλερ κάλεσε αμέσως σε 

συνάντηση τον βασιλιά της Βουλγαρίας. «Κατ΄ αυτήν την συνάντησι συνεζητήθη η 

σχεδιασθείσα γερμανοβουλγαρική επίθεσις εναντίον της Ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ο Βόρις υπέδειξεν ότι η κατάστασις των οδών, εις αυτήν την περιοχήν, δεν επέτρεπε την 
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    Κιτσίκης, σ.σ. 115-116. 
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   Ενώ, τον πρώτο ρόλο της «Νέας Τάξης» για τα Βαλκάνια  ο Χίτλερ τον αναγνώριζε στην Ιταλία,  εντούτοις, 

εγκατέστησε στη Ρουμανία γερμανικές δυνάμεις ύστερα από συμφωνία με το φασιστικό καθεστώς του 

Αντονέσκου και αφού προηγουμένως η Ρουμανία παραιτήθηκε από τις αγγλογαλλικές εγγυήσεις και αποχώρησε 

από το Βαλκανικό Σύμφωνο. Η γερμανική αυτή ενέργεια, χωρίς μάλιστα να ενημερωθεί η Ιταλία, έκανε τον 

Μουσολίνι να οριστικοποιήσει την απόφαση για ιταλική επίθεση στην Ελλάδα, κατά τη συνεδρίαση του 
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    Στο ίδιο, Κιτσίκης, σ.σ.117. 



 
 

143 
 

συμμετοχήν μεγάλων μονάδων προ των αρχών του μηνός Μαρτίου».
395

 Πάντως, ο βασιλιάς, 

δεν ήθελε να υπογράψει το τριμερές Γερμανο-Ιταλο-Ιαπωνικό Σύμφωνο της 27
ης

 

Σεπτεμβρίου 1940, παρά μόνο ακριβώς πριν από την επίθεση, δηλαδή όχι πριν από την 

άνοιξη. Πράγματι, η ελληνική κυβέρνηση πληροφορείτο από τον Έλληνα πρέσβη στη Σόφια, 

ότι η σοβιετική πρόταση περί συμφώνου αμοιβαίας συμπαραστάσεως είχε «τεραστίαν 

απήχησιν ενταύθα[Βουλγαρίαν],ένθα εξ όλων των πλευρών καταφθάνουσι συστάσεις προς 

βασιλέα όπως δεχθή την πρότασιν. Η διέγερσις της ρωσικής φιλίας, ως μοι επεβεβαίωσε χθες 

και ο πρεσβευτής Αγγλίας [εις Σόφιαν], έφθασεν εις σημείον να ανησυχή ενταύθα τους 

φίλους της Αγγλίας, φοβούμενους σοβαράν απόκλισιν προς Ρωσίαν».
396

 

 Η σύνεση αυτή του Βόριδος δεν άρεσε στο Χίτλερ διότι ήθελε, πριν καταστρώσει τα 

τελικά επιθετικά του σχέδια εναντίον της Ελλάδας, να είχε τη βεβαιότητα ότι δεν θα 

απεκόπτετο η βουλγαρική δίοδος την τελευταία στιγμή από τη Ρωσία. Τελικά, οι φόβοι του 

καθησυχάστηκαν με την άδεια που έδωσε ο Βόρις, ήδη από το Νοέμβριο, σε ειδικές μονάδες 

του γερμανικού στρατού να εισέλθουν με πολιτική περιβολή στη Βουλγαρία, προκειμένου να 

εγκαταστήσουν κατά μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου ένα αντιαεροπορικό σύστημα 

συναγερμού, για την πρόληψη ενδεχόμενων αγγλικών αεροπορικών επιδρομών κατά των 

πετρελαιοπηγών της Ρουμανίας.
397

 

 Στις 20 Δεκεμβρίου, η Βουλγαρία διαβεβαίωσε την Ελλάδα ότι είχε απορρίψει τις 

προτάσεις τόσο του Βερολίνου όσο και της Μόσχας, ότι «έχει ήδη στρέψει προσοχήν της εις 

βελτίωσιν σχέσεών της μετά Τουρκίας και ότι σχετικαί συνομιλίαι, καθ΄ ά γνωρίζει, 

ευοδούνται».
398

 Η Αγγλία από καιρό προέτρεπε τη Σόφια να συνεννοηθεί με την Άγκυρα για 

τη συγκρότηση ενός βαλκανικού συνασπισμού κατά της Γερμανίας, αγνοώντας όμως ότι, από 

τις 28
 
Νοεμβρίου 1940, ο φον Ρίμπεντροπ, ήδη κατέβαλε προσπάθεια για μια τέτοια 

προσέγγιση, ελπίζοντας να υποβοηθήσει «μίαν ανάλογη και παράλληλη κίνηση μεταξύ 

Γιουγκοσλαβίας  και Βουλγαρίας».
399

 

 Όσο για τη Τουρκία, τα αντιρωσικά της αισθήματα είχαν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, 

μετά την υπογραφή του γερμανορωσικού Συμφώνου στις 23 Αυγούστου 1939 και της αγγλο-

γαλλο-τουρκικής συμμαχίας στις 19 Οκτωβρίου 1939, ώστε η Γερμανία δεν ανησυχούσε για 

μια τουρκοσοβιετική συνεννόηση που θα αντετίθετο στις βαλκανικές της προθέσεις. Βέβαια 
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η Ελλάδα και η Βρετανία ανέμεναν μεγαλύτερη διπλωματική και πολιτική τουλάχιστον 

υποστήριξη από την Τουρκία, σύμμαχο και των δύο χωρών, αλλά η Τουρκία επέλεξε την οδό 

της ευμενούς ουδετερότητας προς τους συμμάχους της, επικαλούμενη κυρίως την απειλή από 

τη Σοβιετική Ένωση. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν επιθυμούσε συμμετοχή της Τουρκίας στον 

πόλεμο εναντίον της Ιταλίας, επειδή στο μόνο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να επιτεθεί 

ακόμα ήταν τότε τα Δωδεκάνησα, τα οποία ανήκαν στην Ιταλία και θα κινδύνευαν να 

περιέλθουν στην τουρκική κατοχή.
400

 Έτσι, το μόνο που ήθελε ο Χίτλερ ήταν να βεβαιωθεί, 

πριν αποφασίσει τελικά για την επιχείρηση Μαρίτα, ότι η Τουρκία δεν θα επενέβαινε κατά 

της εγκατάστασης των γερμανικών στρατευμάτων στη Βουλγαρία και της μετέπειτα επίθεσής 

της εναντίον της Ελλάδας. Για αυτό το λόγο, ενθάρρυνε την τουρκοβουλγαρική προσέγγιση. 

Έτσι, με την επάνοδο στην Άγκυρα από το Βερολίνο του πρέσβη φον Πάπεν, στις 23 

Νοεμβρίου, η τουρκική κυβέρνηση πρότεινε στη βουλγαρική να προβούν αμοιβαίως σε 

διαβεβαιώσεις περί μη επιθέσεως. Ο Γερμανός Υπουργός  Εξωτερικών Γοαχίμ φον 

Ρίμπεντροπ (Joachim von Ribbentrop) δήλωνε στις 28 Νοεμβρίου: «Νομίζω ότι θα ήταν 

φρόνιμο, για τη Βουλγαρική κυβέρνηση, να απαντήσει στην τουρκική πρόταση με μια 

προσφορά προς σύναψη ενός βουλγαροτουρκικού συμφώνου μη επιθέσεως. Με μια τέτοια 

προσφορά, η Βουλγαρία θα έχει αποδείξει με αναμφισβήτητο τρόπο ότι δεν έχει επιθετικές 

προθέσεις έναντι της Τουρκίας».
401

 

 Μετά την αποτυχία της ιταλικής επίθεσης εναντίον της Ελλάδας και ενόψει των 

προετοιμασιών της Γερμανίας για επίθεση εναντίον της Ελλάδας και της Σοβιετικής Ένωσης, 

τα περιθώρια των γιουγκοσλαβικών ελιγμών (η ισορροπημένη στάση έναντι της Αγγλίας και 

της Γερμανίας) στένεψαν. Για τη Γιουγκοσλαβία το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήταν ζωτικής 

σημασίας. Το Βελιγράδι ήταν ικανοποιημένο με τη λειτουργία της σερβικής ελεύθερης ζώνης 

όσο η Θεσσαλονίκη παρέμεινε υπό ελληνική κυριαρχία, αλλά είχε κάθε λόγο να ανησυχεί, αν 

η Θεσσαλονίκη περιερχόταν σε ιταλικό, γερμανικό ή βουλγαρικό έλεγχο. Μετά την έναρξη 

της ιταλικής επίθεσης, στις 28 Οκτωβρίου1940, η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, με πρόταση 

των στρατιωτικών, σχεδίαζε μια επιχείρηση κατάληψης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ώστε 

αυτό να μην περιέλθει σε ιταλικά χέρια. Στην ουσία μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε πόλεμο της 

Γιουγκοσλαβίας με την Ιταλία. Έγκαιρα ενημερωμένη η ιταλική κυβέρνηση διέταξε, ως 

αποτρεπτική κίνηση, τον βομβαρδισμό του Μοναστηρίου. Στις 5 Νοεμβρίου 1940, ιταλικά 
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      Θάνος Βερέμης- Ιωάννης Κολιόπουλος, ό.π., σ.σ.388. 
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αεροπλάνα βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της ημέρας το Μοναστήρι, προκαλώντας σοβαρές 

υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Ήταν ένα σαφές ιταλικό μήνυμα προς το Βελιγράδι 

να εγκαταλείψει κάθε απόπειρα κατάληψης της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ο γιουγκοσλαβικός 

στρατός μέσω της σερβικής Μακεδονίας βοηθούσε τον μαχόμενο στο αλβανικό μέτωπο 

ελληνικό στρατό. Μετά την αποτυχία της ιταλικής επίθεσης κατά της Ελλάδας και ενόψει της 

γερμανικής επιχείρησης Barbarossa (εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης) και Marita (εναντίον 

της Ελλάδας) η Γερμανία ενέτεινε τις προσπάθειές της για προσχώρηση της Βουλγαρίας και 

της Γιουγκοσλαβίας στον Άξονα, φοβούμενη την επιρροή των Άγγλων στη Γιουγκοσλαβία. Ο 

Χίτλερ απέρριψε την πρόταση του πρωθυπουργού Ντράγκισα  Τσβέτκοβιτς (Cvetkovic)  και 

του Υπουργού Εξωτερικών Τσίντσαρ Μάρκοβιτς (Tsintsar Markovic) για την υπογραφή ενός 

συμφώνου μη επίθεσης και απαίτησε υπό τη μορφή τελεσιγράφου την άμεση προσχώρηση 

της Γιουγκοσλαβίας στον Άξονα, θέλοντας να αποφύγει τα λάθη του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Ο Παύλος επισήμαινε ότι η Γιουγκοσλαβία δεν ακολουθούσε αντιγερμανική 

πολιτική, αλλά ότι μια επίσημη προσχώρηση της Γιουγκοσλαβίας στον Άξονα θα 

προκαλούσε αναταράξεις στη χώρα, λόγω των εχθρικών αισθημάτων των πολιτών προς την 

Ιταλία. Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Γιουγκοσλαβίας και μια ευνοϊκή για τη 

Γιουγκοσλαβία διευθέτηση του ζητήματος της Θεσσαλονίκης εξαρτιόνταν από την 

προσχώρησή της στον Άξονα, διεμήνυσε ο Χίτλερ στο Βελιγράδι.
402

 

 Στη συνέχεια τελικά, διεξήχθησαν μυστικές διαπραγματεύσεις στο Μπέργκχοφ, 

μεταξύ του Χίτλερ του Βασιλιά Παύλου και του Γιουγκοσλάβου Υπουργού Εξωτερικών 

Τσίντσαρ Μάρκοβιτς στις 28 Νοεμβρίου, προσφέροντας τη Θεσσαλονίκη και προτείνοντας 

στους Γιουγκοσλάβους τη σύναψη ενός γερμανο- ιταλο-γιουγκοσλαβικού συμφώνου μη 

επίθεσης. Πράγματι, στις αρχές Δεκεμβρίου, η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση γνωστοποιούσε 

στο Γερμανό πρέσβη στο Βελιγράδι ότι ήταν έτοιμη να συζητήσει τη σύναψη του εν λόγω 

συμφώνου. Αυτό όμως αποτέλεσε παγίδα του Χίτλερ προς τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, 

διευκρινίζοντας, λίγο αργότερα πως δεν επρόκειτο για τη σύναψη απλώς συμφώνου μη 

επιθέσεως αλλά για την προσχώρηση της Γιουγκοσλαβίας στο τριμερές σύμφωνο.
403
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Αυγούστου και ο πόλεμος 1940-1941, σ.σ.132. 
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 Οι Γερμανοί ωστόσο, πριν θέσουν σ΄ εφαρμογή τα επιθετικά σχέδια για την κατάληψη 

της Ελλάδας, κατέβαλαν μια προσπάθεια να μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Ιταλία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Αλβανία. Η προοπτική γερμανικής 

μεσολάβησης κυκλοφόρησε ως επίμονη φήμη στις βαλκανικές πρωτεύουσες, καθώς και στο 

Βερολίνο και τη Μαδρίτη, προφανώς με πρωτοβουλία των Γερμανών. Βέβαια, ο Μεταξάς, 

αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι προθέσεις των Γερμανών, έσπευσε να διαβεβαιώσει τον 

Βρετανό πρέσβη ότι δε σκόπευε ποτέ να επιτρέψει να παρεμβληθεί τίποτα ανάμεσα στην 

Ελλάδα και τη Βρετανία και ότι, μετά την εξουδετέρωση της ιταλικής απειλής, η ελληνική 

και η βρετανική κυβέρνηση θα έπρεπε να στρέψουν την προσοχή τους προς τη Γερμανία. 

Μάλιστα, ο Μεταξάς πληροφόρησε τη γερμανική κυβέρνηση ότι προτάσεις αυτού του είδους 

έπρεπε να διαβιβάζονται δια της κανονικής διπλωματικής οδού.
404

 

 Εξάλλου, ο ίδιος ο Μεταξάς έδωσε στους Βρετανούς νέες διαβεβαιώσεις για τις 

ελληνικές προθέσεις ύστερα από συνάντησή του με τον Γερμανό πρέσβη  πρίγκιπα Έρμπαχ, 

στις 20 Δεκεμβρίου, ο οποίος προσπάθησε να εκμαιεύσει τα σχέδια της ελληνικής 

κυβέρνησης για το μέλλον. Μετά από αυτή την επίσκεψη, ο Μεταξάς ανέφερε στον νέο 

πρέσβη στην Αθήνα, Μάικλ Πάλερετ, ότι είχε καταστήσει απολύτως σαφές στον πρέσβη της 

Γερμανίας ότι η συμμαχία με τη Βρετανία αποτελούσε βάση της πολιτικής του.
405

 

 Στα τέλη Δεκεμβρίου 1940 η Αθήνα είχε πληροφορίες ότι σημαντικές γερμανικές 

δυνάμεις συγκεντρώνονταν στη Ρουμανία, διασχίζοντας την Ουγγαρία. Ο Έλληνας πρέσβης 

στο Λονδίνο μετέφερε την άποψη του Φόρεϊν Όφφις ότι οι συγκεντρώσεις αυτές 

αποσκοπούσαν στην εισβολή στα Βαλκάνια. Ήταν έκδηλη πλέον η ανησυχία του Μεταξά και 

αυτό φαίνεται από το τηλεγράφημα που απέστειλε στον Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο στις 5 

Ιανουαρίου 1941 αναφέροντας: «Παρακαλούμεν ζητήσατε ίδητε κύριον Ήντεν (Eden)
406

 και 

τονίσατε αυτώ τον σοβαρώτατον κίνδυνον όν παρουσιάζει συγκέντρωσις γερμανικών 

δυνάμεων απέναντι γιουγκοσλαβικής μεθορίου, εν περιπτώσει καθ΄ ήν Γιουγκοσλαβία δεν 

ήθελεν αντισταθή εις την δια του εδάφους της διάβασιν των γερμανικών στρατευμάτων και 

καθοδόν αυτών Θεσσαλονίκην». Αλλά, από την επομένη ήδη, δύο τηλεγραφήματα 
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    Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, Δικτατορία Πόλεμος 1935-1941, σ.σ. 213-214. 
405

     Κολιόπουλος, ό.π., σ.σ.215. Επίσης, βλ. Θάνος Βερέμης- Ιωάννης Κολιόπουλος, ό.π., σ.σ. 389. 
406

  Στις 22 Δεκεμβρίου 1940, διαδέχτηκε τον Έντουαρντ Χάλιφαξ στο Υπουργείο των Εξωτερικών. 

Προηγουμένως κατείχε τη θέση του υφυπουργού των Στρατιωτικών της Βρετανίας. 
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προερχόμενα από το Βερολίνο και το Βελιγράδι υποδείκνυαν ως πιθανή πλέον τη διάβαση 

μέσω της Βουλγαρίας.
407

 

 Παρόλα αυτά ο αγγλικός Τύπος συντηρούσε την ψευδαίσθηση, στην κοινή γνώμη ότι 

η Βουλγαρία επρόκειτο να προβάλλει αντίσταση στη Γερμανία. Χαρακτηριστικό ήταν το 

δημοσίευμα της εφημερίδας Ντέϊλυ Μαίιλ (Daily Mail) με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1941, 

το οποίο ανέφερε: «Ξαφνικά, στα απειλούμενα από τους Ναζιστές Βαλκάνια, ένας άνθρωπος 

ορθώνει το ανάστημά του και προκαλεί τον Χίτλερ. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Μπογκντάν 

Φίλωφ, πρωθυπουργός της Βουλγαρίας […], ο οποίος έχει πάρει, με τον Βασιλιά Βόρη, την 

σθεναρή απόφαση να παραμείνει η χώρα του έξω από την παρούσα σύγκρουση […]. Ο 

Μπογκντάν Φίλωφ (Боѓдан Фнлов) είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει την κατάσταση 

με μακροπρόθεσμη προοπτική. Υπολογίζει τον χρόνο ως αιώνες, διότι πριν από ένα χρόνο 

περίπου μοναδική του απασχόληση ήταν η αρχαιολογία».
408

 

 Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 1941, υπήρχαν διάχυτα ερωτηματικά για τη θέση και τη 

συμπεριφορά της Βουλγαρίας στον επικείμενο πόλεμο, αφού η βουλγαρική κυβέρνηση και ο 

ίδιος ο Βόρις φέρονταν να υιοθετούν μια πολιτική των ίσων αποστάσεων από τη Γερμανία 

και την Αγγλία. Εν τω μεταξύ στην ευρωπαϊκή υπόθεση του πολέμου είχαν «εμπλακεί» και οι 

Η.Π.Α. Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Αμερικανός στρατηγός Ουϊλιαμ Ντόνοβαν 

(William Donovan) στις 22 Ιανουαρίου 1941 διαπίστωσε ότι ο Βούλγαρος βασιλιάς ευχόταν 

να αποφύγει τον πόλεμο, αλλά ότι υφίστατο πίεση από την Γερμανία, την οποία 

προσπαθούσε να εξουδετερώσει με μικρές και ανώδυνες παραχωρήσεις και ότι αισθανόταν 

τον κίνδυνο της γερμανικής καθόδου στη Βουλγαρία. Πάντως, λίγες ημέρες μετά την 

επίσκεψη του Ντόνοβαν στη Βουλγαρία, ο Βόρις μιλούσε ειρωνικά για αυτόν σε Γερμανούς 

φίλους του. Έλεγε, συγκεκριμένα, πως ο Ντόνοβαν δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τις 

πολιτικές συνθήκες και την ιστορία των Βαλκανίων και πως, από ότι φάνηκε, δεν τον 

ενδιέφεραν καθόλου αυτά τα θέματα.
409

  

 Μπορεί, βέβαια, η βουλγαρική κυβέρνηση του Φίλωφ να έτρεφε φιλικά αισθήματα 

για τον Άξονα, όμως ο βουλγαρικός λαός στην πλειοψηφία του έτρεφε έντονα αντιγερμανικά 

αισθήματα, τα οποία δεν έπαυαν να εκδηλώνονται ακόμη και εντός των κύκλων της 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Έτσι, στις 22 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
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    Κιτσίκης, ό.π., σ.σ. 126-127. βλ. επίσης Κ. Σβολόπουλος, ό.π., σ.σ. 287-288. Επίσης, βλ Κολιόπουλος,  

Παλινόρθωση, Δικτατορία Πόλεμος 1935-1941, σ.σ. 223. 
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του Κοινοβουλίου στη Σόφια με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την έγκριση της 

σύμβασης μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και γερμανικών εταιρειών για την ίδρυση 

βουλγαρικών εργοστασίων θειικού οξέος[…] κυβερνητικός βουλευτής, κατακρίνοντας με 

δριμύ τρόπο την εν λόγω σύμβαση, τόνισε ότι η Βουλγαρία έπρεπε να παραμείνει ουδέτερη, 

παρόλες τις γνωστές συμπάθειες προς την Γερμανία. Τέτοιοι λόγοι, που εκφωνήθηκαν, 

σαφώς υπονοούσαν την οικονομική εξάρτηση στη Γερμανία και χειροκροτήθηκαν από τους 

βουλευτές πλειοψηφίας. Τελικά, αυτό το νομοσχέδιο ούτε ψηφίστηκε ούτε γράφηκε στην 

ημερήσια διάταξη εργασιών της Σοβράνιε.
410

 

 Στο μεταξύ, οι διμερείς επαφές Ελλάδας και Γερμανίας, έμοιαζαν με παιχνίδι 

μηδενικού αθροίσματος, καθώς οι δύο πλευρές ήταν πεπεισμένες ότι, πέρα από το έλλειμμα 

αξιοπιστίας, που καταλογιζόταν και στις δύο πλευρές, εξέλιπαν οι αντικειμενικές 

προϋποθέσεις, και κυρίως η βούληση για την παραμικρή αναπροσαρμογή της ελληνικής 

στρατηγικής, πόσο μάλλον για ειρήνευση στο ελληνοαλβανικό μέτωπο με γερμανική 

διαμεσολάβηση.
411

 

 Ως προς τον χρόνο έναρξης δε των εχθροπραξιών, εναντίον της Ελλάδας, οι Βρετανοί 

εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε σύγχυση. Ενδεχομένως, οι Γερμανοί να δημιουργούσαν, 

εσκεμμένα, λάθος εντυπώσεις με ενέργειες ή παραλείψεις τους, προκειμένου να αποκρύψουν 

τους πραγματικούς σκοπούς και τα στρατιωτικά τους σχέδια. Αλλά και η ελληνική 

κυβέρνηση δεχόταν διάφορες πληροφορίες από διπλωματικές αρχές άλλων χωρών οι οποίες 

ήταν αντικρουόμενες. Έτσι,  στις 16 Ιανουαρίου 1941, ο Μεταξάς πληροφορήθηκε από την 

Άγκυρα ότι, την προηγούμενη ημέρα, κατά την συνάντηση του Γερμανού πρέσβη φον Πάπεν 

(von Papen) και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Σαράτσογλου, «ο πρεσβευτής της 

Γερμανίας διέψευσεν απολύτως οιανδήποτε πρόθεσιν διαπεραιώσεως γερμανικών δυνάμεων 

εκ Ρουμανίας εις Βουλγαρίαν». Φυσικά ο Φον Πάπεν έκρυβε την αλήθεια, διότι συγχρόνως 

δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν επίθεση από τη Γερμανία  και άφηνε να υπονοηθεί ότι 

η επίθεση εναντίον της Ελλάδας θα πραγματοποιούνταν μόνο σε περίπτωση που οι Άγγλοι 

αποβίβαζαν στρατεύματα σε ελληνικό έδαφος. 
412

 

 Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Βρετανός στρατηγός Άρτσιμπαλντ Ουέιβελ επισκέφτηκε 

τον στρατηγό Παπάγο, προκειμένου να συζητήσουν τη βρετανική προσφορά βοήθειας προς 
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την Ελλάδα, ενόψει της αναμενόμενης γερμανικής επίθεσης. Η λεπτομερής εξέταση της 

βρετανικής προσφοράς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση έδειχνε πόσο βιαστική ήταν. 

Λόγω ελλείψεως πλοίων, οι βρετανικές δυνάμεις δεν αναμενόταν να φθάσουν στην Ελλάδα 

πριν από την παρέλευση δύο μηνών. Οι μόνες δυνάμεις που ο Βρετανός στρατηγός μπορούσε 

να αποστείλει αμέσως ήταν ένα Σύνταγμα πυροβολικού, ένα μικτό αεροπορικό και 

αντιαρματικό Σύνταγμα καθώς και 60-65 άρματα μάχης. Η βρετανική προσφορά απείχε πολύ 

από τους υπολογισμούς και τα σχέδια του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Στρατού σχετικά με 

τη γερμανική εισβολή και τη δυνατότητα ανάσχεσής της.
413

 

 Η ελληνική απάντηση ήταν επιφυλακτική: «Είμεθα αποφασισμένοι να 

αντιμετωπίσωμεν καθ΄ οιονδήποτε τρόπον και με οιασδήποτε θυσίας ενδεχομένην 

γερμανικήν επίθεσιν, αλλ΄ ουδόλως επιθυμούμεν να την προκαλέσωμεν, εκτός εάν η Μεγάλη 

Βρετανία θα ηδύνατο να μας παράσχη εις Μακεδονίαν την απαιτουμένην βοήθειαν». Αντί για 

την αποστολή ανεπαρκών δυνάμεων θα ήταν προτιμότερο να προβλεφθεί η μεταφορά 

βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα μετά και μόνο την είσοδο των Γερμανών στη 

Βουλγαρία […]. Η διατύπωση των ελληνικών αυτών θέσεων, στις 18 Ιανουαρίου, αποτέλεσε 

την ύστατη πολιτική πράξη του Μεταξά, λίγο πριν από το θάνατό του στις 29 Ιανουαρίου 

1941.
414

 

 Η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης ν΄ αποδεχτεί τις περιορισμένες δυνάμεις που 

μπορούσε να διαθέσει η Βρετανία, απογοήτευσε τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία, ωστόσο, 

απέκλειε την περίπτωση «επιβολής» της βοήθειας. Ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εξέλιξη 

που είχαν πάρει τα πράγματα ήταν ο Τσώρτσιλ, ο οποίος θεωρούσε υπεύθυνους τους 

Γιουγκοσλάβους. Πίστευε πως ο αντιβασιλιάς της Γιουγκοσλαβίας πρίγκηπας Παύλος είχε 

γνωστοποιήσει στους Έλληνες ότι, στην περίπτωση που αποδέχονταν βρετανικές δυνάμεις, οι 

Γιουγκοσλάβοι θα επέτρεπαν στους Γερμανούς να περάσουν από το έδαφός τους.
415

 Μετά 

την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης ν΄ αποδεχτεί την προτεινόμενη βοήθεια, η βρετανική 

κυβέρνηση παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Αμύνης για επανεξέταση, με βάση τις 

υποδείξεις του Μεταξά για τη δημιουργία στρατηγικής εφεδρείας, με στόχο την αποστολή της 

στα Βαλκάνια. Μεσολάβησε όμως ο θάνατος του Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, και η 

προσοχή της βρετανικής κυβέρνησης στράφηκε στο πρόβλημα της διαδοχής στην εξουσία.
416
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 Το γενικό συμπέρασμα θα ήταν εύλογο να εντοπιστεί στην επιβεβαίωση των 

δυσχερειών για τη συγκρότηση ενός πολυμελούς περιφερειακού μετώπου υπό την αιγίδα της 

Αγγλίας. Κατά συνέπεια, οι κοινές ελληνοβρετανικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην 

αναζήτηση μεμονωμένων ερεισμάτων, με τη μορφή είτε της συμπαράστασης 

πιθανολογούμενων φίλων, όπως η Γιουγκοσλαβία ή η Τουρκία είτε της ουδετεροποίησης 

επίδοξων αντιπάλων, όπως η Βουλγαρία. Πράγματι, η Γιουγκοσλαβία και η Τουρκία, ενώ 

συνεχώς άφηναν τους συμμάχους να ελπίζουν σε πιθανή συμπαράσταση, έδιναν παράλληλα 

ολοένα και ουσιαστικότερο περιεχόμενο στον μυστικό διάλογο με το Βερολίνο. Μάλιστα ο 

πρωθυπουργός Τσβέτκοβιτς έφθανε, κατά τη διμερή διάσκεψη στο Fusl της Αυστρίας, μέσα 

Φεβρουαρίου 1941, να προτείνει τη συγκρότηση αντιβρετανικού μετώπου στα Βαλκάνια, ενώ 

η Άγκυρα καλλιεργούσε αθόρυβα το έδαφος για την αποφυγή κάθε εμπλοκής της στην 

πολεμική διαμάχη. Η τουρκοβουλγαρική συμφωνία μη επιθέσεως, στις 17 Φεβρουαρίου, 

αποτελούσε το μέσο για την εξυπηρέτηση της τακτικής αυτής, διευκολύνοντας σημαντικά τα 

σχέδια του Άξονα. Παράλληλα, στις 8 Φεβρουαρίου, η Βουλγαρία είχε συνάψει με τη 

Γερμανία στρατιωτικό πρωτόκολλο που καθόριζε τη θέση της ενόψει της επικείμενης 

εισβολής της Βέρμαχτ στην Ελλάδα. Οι πραγματικές προθέσεις των γειτονικών βαλκανικών 

κρατών έμελλαν τελικά να αποκαλυφθούν, όταν δημοσιεύτηκαν οι διπλωματικές πράξεις που 

συνομολόγησαν με την κυβέρνηση του Γ΄ Ράϊχ στις  1
 
 και  25 Μαρτίου 1941 όταν η 

Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία αντίστοιχα προσχώρησαν στο Τριμερές Σύμφωνο,
417

 με 

αντάλλαγμα, για την δεύτερη την επέκτασή της  ως τον Θερμαϊκό κόλπο, ενώ στις 8 Ιουνίου 

υπογράφηκε το τουρκογερμανικό Σύμφωνο Φιλίας.
418
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ και καθόλη τη διάρκεια του 

μεσοπολέμου, οι σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας τέθηκαν και πάλι σε δοκιμασία. Από τα 

ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο χώρες ήταν καταρχάς, το θέμα των πολεμικών 

επανορθώσεων και των αποζημιώσεων. Ήδη από το 1922 είχε καταβληθεί μια πρώτη 

προσπάθεια επίλυσης της οικονομικής εκκρεμότητας μέσω ενός σχεδίου πληρωμής των 

περιουσιών των ανταλλάξιμων πληθυσμών σε συνεργασία με την Κοινωνία των Εθνών. Άλλη 

μια προσπάθεια καταβλήθηκε το 1927, με την Συμφωνία Καφαντάρη – Μολλώφ. Σοβαρό 

πρόβλημα, επίσης, στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις υπήρξε το Θρακικό Ζήτημα και οι 

αναθεωρητικές θέσεις της Βουλγαρίας για διέξοδό της στο Αιγαίο. Αποτέλεσμα όλων αυτών 

ήταν η μη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο Βαλκανικό Σύμφωνο, που υπογράφηκε από τα 

τέσσερα βαλκανικά κράτη (Ελλάδα – Ρουμανία - Γιουγκοσλαβία – Τουρκία), στις 9 

Φεβρουαρίου 1934. 

Παρά το ότι η Βουλγαρία αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Βαλκανικό Σύμφωνο, η 

ελληνική εξωτερική πολιτική ανέπτυξε έντονη κινητικότητα για τη βελτίωση των πολιτικών, 

εμπορικών και πολιτιστικών διμερών σχέσεων. Ο ίδιος ο Μεταξάς πίστευε, πως δεν υπήρχαν 

αίτια που να παρακωλύουν την προσέγγιση των δύο λαών και ότι οι παλιοί εμπορικοί δεσμοί, 

που ήταν επωφελείς και για τις δύο πλευρές, θα ήταν δυνατό να αποκατασταθούν το ταχύτερο 

με μια εμπορική σύμβαση. Σημαντικότερο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση Μεταξά ήταν η 

κατάργηση του δεκαπλασίου δασμού στα βουλγαρικά προϊόντα, κάτι που συνιστούσε μια 

κίνηση καλής θέλησης της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία Τη βελτίωση των διμερών σχέσεων 

υποστήριζε και ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Γκεόργκι Κιοσεϊβάνωφ, ο οποίος ήδη, από τις 

αρχές του 1936, είχε δηλώσει πως επιθυμούσε σχέσεις φιλίας με την Ελλάδα, προσπαθώντας 

παράλληλα, να απομονώσει τη δράση της εθνικιστικής οργάνωσης Ε.Μ.Ε.Ο., που 

αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στη βελτίωση των διμερών σχέσεων. 

Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον για την προσέγγιση Ελλάδας - Βουλγαρίας από φορείς 

και συλλόγους (πολιτιστικούς-εμπορικούς) των δύο χωρών, με πρωτοβουλίες όπως η 

συνδιοργάνωση κοινών δράσεων και ανταλλαγών με τη συνδρομή του ελληνο-βουλγαρικού 

Συνδέσμου στη Σόφια και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.). Σημαντική 

υπήρξε η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδας με τη διοργάνωση εκκλησιαστικής 

πανορθόδοξης Διάσκεψης, προκειμένου να επιλυθούν τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Επίσης, 
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αίσθηση προκάλεσε η διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της 

Σόφιας με θέμα την συζήτηση όλων των ζητημάτων και των δυνατοτήτων για την μελλοντική 

συνεργασία και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Η πρωτοβουλία αν και χαιρετίστηκε με θετικές 

κριτικές από τον Τύπο και τους αντιπροσώπους των κρατών που συμμετείχαν, εν τούτοις, η 

πρόκληση επεισοδίων εθνικιστικού περιεχομένου από μια ομάδα φανατικών οπαδών της 

Ε.Μ.Ε.Ο., αμαύρωσε τις εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα την αποχώρηση από τη Διάσκεψη των 

αντιπροσώπων του Βελγίου, της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας. 

Τέτοιες ενέργειες αποδείκνυαν ότι οι εθνικιστικές οργανώσεις δρούσαν στη Βουλγαρία παρά 

την προσπάθεια της βουλγαρικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι τις είχε παροπλίσει. 

 Για την άμβλυνση των πολιτικών διαφορών, οι υποστηρικτές της προσέγγισης των 

λαών καλούνταν να αντιμετωπίσουν, την ανεπαρκή αλληλογνωριμία, το έλλειμμα στις 

πολιτιστικές επαφές αλλά και την κατανόηση του διαφορετικού χαρακτήρα των δύο λαών. Η 

αλλαγή της εικόνας θα έπρεπε να προέλθει από τη νεολαία των δύο κρατών, να εμποτιστεί 

από βαλκανικά συναισθήματα και μάλιστα να πειστεί για την ωφέλεια, που θα προέκυπτε από 

τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. 

 Όταν το 1936 ο Μεταξάς ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η Ελλάδα ήταν ήδη 

μέλος της Βαλκανικής Αντάντ από το 1934 και είχε αναπτύξει πολιτικές σχέσεις με τη 

Βρετανία από το 1935, με σκοπό την αντιμετώπιση της βουλγαρικής απειλής. Όμως, το 1937 

υπήρξε έτος δοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική του Μεταξά.  Από τις αρχές του ίδιου 

έτους κλονίστηκαν οι σχέσεις της Ελλάδας με τα βαλκανικά κράτη. Πρώτα με την υπογραφή 

του βουλγαρο-γιουγκοσλαβικού Συμφώνου Αιώνιας Φιλίας, στο Βελιγράδι, με την 

υποστήριξη της Βρετανίας, με βάση ανθελληνική και κατόπιν, δύο μήνες αργότερα, με την 

υπογραφή του ιταλο-γιουγκοσλαβικού Συμφώνου, το οποίο έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την 

ελληνική κυβέρνηση.   

Στην εσωτερική πολιτικής της, η βουλγαρική κυβέρνηση σκλήραινε τη στάση της 

απέναντι στους Έλληνες που διέμεναν στη χώρα, λαμβάνοντας καταπιεστικά μέτρα σε βάρος 

τους, όπως απελάσεις, επιβολή υπέρμετρων φόρων και αδικιών πάσης φύσεως. Αυτή η 

πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης υποχρέωσε πολλές φορές τον πρέσβη της Ελλάδας 

στη Σόφια, Διαμαντόπουλο, να απευθυνθεί στις  αρμόδιες αρχές και στον ίδιο το Βούλγαρο 

πρωθυπουργό, διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση, χωρίς όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις του 

Κιοσεϊβάνωφ, να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στάσης. Έτσι, συνέχιζε να επικρατεί η 

καχυποψία και η δυσπιστία στους δύο λαούς, ως αποτέλεσμα της χρόνιας καλλιέργειας των 
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εθνικιστικών απαιτήσεων της Βουλγαρίας αλλά και της βουλγαροφοβίας της ελληνικής 

κοινής γνώμης. Το δύσκολο αυτό πολιτικό τοπίο ενίσχυαν, επιπλέον, οι συνεχείς προκλητικές 

ενέργειες της παρακρατικής οργάνωσης ΕΜΕΟ στις παραμεθόριες περιοχές και η ενεργός 

δράση του σωματείου Πατήρ Παϊσιος (Отец Паисий) με διάφορες εθνικιστικές εκδηλώσεις 

και ομιλίες εναντίον των Ελλήνων. Η Βουλγαρία ποτέ δεν αποποιήθηκε τις αναθεωρητικές 

της αξιώσεις και ποτέ δεν έπαψε να προωθεί τον επανεξοπλισμό της, αξιοποιώντας 

κατάλληλα την εισήγηση του βρετανού πρέσβη στην Ελλάδα Ουοτερλόου, περί άρσης των 

περιοριστικών όρων της συνθήκης του Νεϊγύ για τον εξοπλισμό της Βουλγαρίας.   

Παρά τη στάση της βουλγαρικής κυβέρνησης, διανοούμενοι με την συμπαράσταση 

του Τύπου και των δύο χωρών, πραγματοποιούσαν αμοιβαίες επισκέψεις με μορφωτικό-

πολιτιστικό χαρακτήρα, για την αλλαγή του κλίματος μεταξύ των δύο λαών. Σπουδαιότερες 

εκδηλώσεις ήταν η διοργάνωση μεγάλης καλλιτεχνικής έκθεσης στη Σόφια με την συμμετοχή 

καλλιτεχνών από τις βαλκανικές χώρες, η πρωτοβουλία του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αθηνών για την ίδρυση Διαβαλκανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και η πραγματοποίηση 

Συνέλευσης του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου στην Ακαδημία των Επιστημών της Σόφιας, 

με την συμμετοχή τριάντα Ελλήνων διανοούμενων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

.Όμως, για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, βασική 

προτεραιότητα ήταν η κατάργηση του τελωνειακού καθεστώτος και των αμοιβαίων 

ζημιογόνων επιπτώσεών του, κάτι που ο ίδιος ο Μεταξάς εφάρμοσε, αντιλαμβανόμενος πως η 

συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα συνέβαλε στη δημιουργία καλού πολιτικού κλίματος. 

Παρά το μειωμένο ενδιαφέρον της Τράπεζας της Βουλγαρίας η οποία δεν ασχολήθηκε με τη 

τεχνική εφαρμογή της απόφασης, γεγονός ήταν, πως, τη χρονιά αυτή, ξεκίνησαν και οι 

πρώτες συμφωνίες συνεργασίας με αντικείμενο την εξαγωγή γαιανθράκων του 

ανθρακωρυχείου του Πέρνικ προς τη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα επίσης της συγκοινωνιακής 

υποδομής (σιδηροδρομικής και οδικής) των δύο χωρών, τέθηκε σε προτεραιότητα κατά τη 

περίοδο της μεταξικής διακυβέρνησης σε σχέση με την υποστήριξη των εμπορικών σχέσεων 

με τη Βουλγαρία. Απαίτηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και των 

εμπορικών συλλόγων της Βουλγαρίας ήταν η άμεση διασύνδεση των βουλγαρικών 

σιδηροδρόμων με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η οδική διασύνδεσης της Σόφιας με τη 

Θεσσαλονίκη. 

Στο μεταξύ, το 1938, γεννήθηκαν μεγάλες ελπίδες για την προσέλκυση της 

Βουλγαρίας στην Βαλκανική συνεργασία, με την υπογραφή του Συμφώνου της 
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Θεσσαλονίκης, που όμως τελικά αποδείχθηκαν φρούδες. Παρά το ότι ο Βούλγαρος 

πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην συμφωνία που υπογράφηκε χάρις στη φιλική διάθεση της 

κυβέρνησης Μεταξά για διάνοιξη, έστω και περιορισμένη, της ελληνικής αγοράς σε 

βουλγαρικά γεωργικά προϊόντα, η πολιτική συμπεριφορά της Βουλγαρίας έναντι του 

ελληνικού στοιχείου που κατοικούσε στη χώρα συνέχιζε να είναι ιδιαίτερα προκλητική και 

σκληρή. Στα βουλγαρικά σχολεία παρουσιάζονταν οι Έλληνες ως οι κυρίως εχθροί των 

Βουλγάρων, ενώ πολλές εθνικιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν σε διάφορες πόλεις. Το 

επίσημο βουλγαρικό κράτος, προσπαθούσε να κρατήσει αποστάσεις από τις εθνικιστικές 

οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν και με κάθε τρόπο επιχειρούσαν να επηρεάσουν τις πολιτικές 

αποφάσεις και την πολιτική στάση της βουλγαρικής ηγεσίας. 

 Αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, το 1938, οι πολιτικές εξελίξεις δεν άφησαν πολλά 

περιθώρια εμπέδωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η 

στρατηγική επιδίωξη του γερμανικού κεφαλαίου να διεισδύσει οικονομικά στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη, κατέστησε τη Γερμανία αξιόπιστο εμπορικό εταίρο, πρόθυμο να 

αγοράσει τα προϊόντα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, αργά αλλά σταθερά 

η οικονομική αναζωογόνηση των χωρών αυτών ήταν προσανατολισμένη προς τη Γερμανία. 

Η Ελλάδα, όπως και η Βουλγαρία, διατηρούσε οικονομικές  σχέσεις, μέσω των συμφωνιών 

clearing, με τη Γερμανία, με τάση συνεχούς βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων των δύο 

χωρών.  

 Ο Μεταξάς, αξιοποιώντας τις ήδη υφιστάμενες συμφωνίες και τις αντίστοιχες 

πιστώσεις για την εισαγωγή οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία, αναζήτησε τους 

δυνητικούς συμμάχους της Ελλάδας έναντι της αναθεωρητικής απειλής, στη Βρετανία, η 

οποία διαδραμάτιζε, παραδοσιακά, πρωτεύοντα γεωστρατηγικό ρόλο στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Μεσογείου και άρχισε να διεκδικεί επίμονα τη σύναψη ελληνο-βρετανικής 

συμμαχίας  για τη διασφάλιση των ελληνικών συνόρων. 

 Και ενώ η Ευρώπη χωριζόταν σε στρατόπεδα, λίγο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο η ελληνική κυβέρνηση επαγγελλόταν με ολοένα και μεγαλύτερο σθένος την 

ουδετερότητά της, μέσα σε μια βαλκανική συμμαχία που έχανε συνεχώς την συνοχή της και 

βρισκόταν στα πρόθυρα της διάλυσής της. Από τις τρεις μεσογειακές χώρες η Γιουγκοσλαβία 

είχε συμφιλιωθεί με τη Βουλγαρία, η Τουρκία διατηρούσε ουδέτερη στάση έναντι των 

πολιτικών εξελίξεων και η Ελλάδα αποδυναμωνόταν, αποζητώντας διακαώς τη σύναψη της 

ελληνο-βρετανικής συμμαχίας.  
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  Μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή, τα στρατηγικά σχέδια της Ελλάδας κάλυπταν ένα 

βαλκανικό πόλεμο, θεωρώντας τον βουλγαρικό αναθεωρητισμό ως την κυριότερη απειλή 

κατά της χώρας. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι διατηρείτο η δυσπιστία στις σχέσεις 

των δύο χωρών και η πολιτική των απελάσεων που εφάρμοζε η βουλγαρική κυβέρνηση, 

υποκύπτοντας στις πιέσεις, που της ασκούνταν από εθνικιστικούς και στρατιωτικούς 

κύκλους. Στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η επιστροφή της νοτίου Δοβρουτσάς, της Δυτικής 

Θράκης και των δυτικών επαρχιών στη Βουλγαρία. Έτσι, η άμυνα της χώρας σχεδιάστηκε με 

την προοπτική ότι η Βουλγαρία θα εισέβαλε, αν της δινόταν η ευκαιρία, στην Ανατολική 

Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. 

 Από την άνοιξη του 1939, η στάση της Βουλγαρίας έγινε πιο προκλητική, σταθερά 

προσηλωμένη στην αναθεωρητικής της πολιτική. Δεν προσχώρησε στη Βαλκανική 

Συνεννόηση και στον συνασπισμό των δυτικών δημοκρατιών κατά του Άξονα, ούτε φάνηκε 

πρόθυμη να επιλύσει τις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές διαφορές. Σ΄αυτό, καταλυτικό ρόλο 

έπαιξαν οι οικονομικές σχέσεις της Βουλγαρίας με τη Γερμανία, ο εξοπλισμός του 

βουλγαρικού στρατού με γερμανικό πολεμικό υλικό και η καταλυτική ισχύς της Γερμανίας. 

 Όσο πλησίαζε η απειλή της ρήξης των Δυτικών Δυνάμεων με τον Άξονα, τόσο 

περισσότερο σκλήραινε η στάση της βουλγαρικής πλευράς απέναντι στον ελληνικό πληθυσμό 

που διαβιούσε σε διάφορες πόλεις. Εξαιτίας των σκληρών οικονομικών μέτρων που έπαιρνε η 

βουλγαρική κυβέρνηση και των συνεχιζόμενων απελάσεων στις οποίες προέβαινε με 

διάφορες δικαιολογίες, ο αριθμός τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και άλλων υπηκόων 

παρουσίαζε φθίνουσα πορεία. Επιπλέον, πληροφορίες από την αρχή του χρόνου, ανέφεραν 

ότι παρατηρούνταν μυστικές κινήσεις επαναστατικών μακεδονικών και βουλγαριζόντων 

κύκλων στις βόρειες επαρχίες της Ελλάδας καθώς και αποστολή πρακτόρων στην Ιταλία, για 

σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών.  Από την άλλη πλευρά η ελληνική κυβέρνηση 

εφάρμοζε, μέσω τοπικών επιτροπών, τις διατάξεις περί εποικισμού στις παραμεθόριες 

περιοχές, κατηγοριοποιώντας τους φερόμενους βουλγαρόφρονες, ως ρευστής συνειδήσεως 

και ως λίαν υπόπτους. 

  Η κατάσταση περιπλεκόταν περισσότερο και φαινόταν πως οι σχέσεις Ελλάδας - 

Βουλγαρίας βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο. Η Βουλγαρία ιδιαίτερα ανήσυχη έλαβε μέτρα για 

την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου. Πιο συγκεκριμένα, συγκρότησε νέες μονάδες, κυρίως 

προς τη πλευρά της Τουρκίας, μετακίνησε μονάδες προς τα ελληνικά σύνορα και 

συγκεκριμένα στην περιοχή του Νευροκοπίου, προέβη στην πρόσκληση εφεδρικών κλάσεων, 
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έλαβε αυστηρά μέτρα ασφάλειας, όπως απαγόρευση της εισόδου στην μεθοριακή ζώνη, 

σύλληψη υπόπτων Πομάκων και τον εκτοπισμό τους στο εσωτερικό της χώρας.  

 Από το καλοκαίρι του 1940, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κλιμάκωση πολλών 

εκβιαστικών ιταλικών προκλήσεων σε βάρος της. Ο Μουσολίνι έλαβε την οριστική απόφαση 

για την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και της 

Βουλγαρίας για την ταυτόχρονη εισβολή βουλγαρικών στρατευμάτων στην Ανατολική 

Μακεδονία και Δυτική Θράκη. Η βουλγαρική κυβέρνηση διακήρυσσε την ουδετερότητά της, 

αποφεύγοντας όμως να υποσχεθεί για τη στάση που θα κρατούσε σε περίπτωση γερμανικής  

καθόδου. Στο μεταξύ, το Βαλκανικό Σύμφωνο, παρά τις αποφάσεις των τεσσάρων 

βαλκανικών κρατών στη τελευταία Σύνοδό του, στις 2-4 Φεβρουαρίου 1940, περί ενότητας 

και ομοψυχίας των χωρών-μελών, διήγε την τελευταία του αναλαμπή. Η ακύρωσή του 

θεωρείτο ότι θα γινόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ένα σχέδιο καταγγελίας 

από την πλευρά του φιλοχιτλερικού Ρουμάνου Υπουργού Εξωτερικών. 

 Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 1941, υπήρχαν διάχυτα ερωτηματικά για τη θέση και τη 

συμπεριφορά της Βουλγαρίας στον επικείμενο πόλεμο, αφού η βουλγαρική κυβέρνηση και ο 

ίδιος ο Βόρις, φέρονταν να υιοθετούν μια πολιτική των ίσων αποστάσεων από τη Γερμανία 

και την Αγγλία. Μπορεί η νέα βουλγαρική κυβέρνηση του Φίλωφ να έτρεφε φιλικά 

αισθήματα για τον Άξονα, όμως ο βουλγαρικός λαός στην πλειοψηφία του έτρεφε έντονα 

αντιγερμανικά αισθήματα. Μάλιστα, πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές υποστήριξαν με 

δημόσιο λόγο τους στη βουλή την άποψη ότι θα έπρεπε η Βουλγαρία να παραμείνει 

ουδέτερη. Τελικά, στις 8 Φεβρουαρίου, η Βουλγαρία συνήψε με τη Γερμανία στρατιωτικό 

πρωτόκολλο που καθόριζε τη θέση της ενόψει της επικείμενης εισβολής της Βέρμαχτ στην 

Ελλάδα.  

 Οι πραγματικές προθέσεις των γειτονικών βαλκανικών κρατών έμελλαν τελικά να 

αποκαλυφθούν, όταν δημοσιεύτηκαν οι διπλωματικές πράξεις που συνομολόγησαν με την 

κυβέρνηση του Γ΄ Ράϊχ. Στις 1 και 25 Μαρτίου 1941, η Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία 

αντίστοιχα, προσχώρησαν στο Τριμερές Σύμφωνο, με αντάλλαγμα για τη δεύτερη την 

επέκτασή της  ως τον Θερμαϊκό κόλπο. 
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SUMMARY 

 

       The signing of the Neuilly Treaty put the relations of Greece-Bulgaria to the test anew, 

for the duration of the Interwar Period. A serious matter that troubled the two countries was 

the issue of the war reparations and  indemnities which formed a serious obstruction for the 

amelioration of the Greek-Bulgarian relations. Another serious problem in the Greek-

Albanian relations  has been the Thracian Issue which combined with the revisionary 

positions of Bulgaria for its outlet to the Aegean Sea and its consolidated views of denial for 

its participation in the Balkan Conferences, aggravated the political situation between the two 

countries. A result of all this was the non-participation of Bulgaria in the Balkan Pact that was 

signed by the four Balkan states on February the 9
th

 1934.  

       When, in 1936, Metaxas undertook the governing of the country, Greece was already a 

member of the Balkan Entente since 1934 and had developed political relations with Britain 

since 1935 for the purpose of coping with the Bulgarian threat. A year before, on the 

Bulgarian political stage, Georgi Kioseivanov (Георги Кьосеиванов) was undertaking the 

Prime Minister’s duties giving impetus to the political initiative with a well- balanced attitude 

of Bulgaria opposite  England and the Nazi Germany.  

        Therefore, concerning the bilateral relations of Greece-Bulgaria, the new Bulgarian 

Prime Minister Kioseivanov (Кьосеиванов) stated, right after the undertaking of premiership, 

that he wished friendship relations with Greece, posing as an indispensable condition in order 

this to be achieved, the signing of a commercial agreement between the two countries. Greece 

also wished the improvement of the bilateral relations and so it developed an intense mobility 

for the amelioration of the political, commercial and cultural relations with the neighbouring 

Bulgaria. It seems that Bulgaria followed the same policy, in an effort for the settlement of the 

political issues, via the organization of cultural and commercial activities.   

        The relations of the Balkan countries were in an extremely difficult position since the 

beginning  of 1937. The significant political fact of the rapprochement of Yugoslavia and 

Bulgaria, with the signing of the Eternal Friendship Pact, on an anti-Greek basis, on January 

the 24
th

 1937, contributed to the formation of the negative political climate. Bulgaria 

abandoned its vindications on the Serbian Makedonia and the so called “western regions”,  

while Yugoslavia was undertaking the responsibility to support the territorial outlet of 

Bulgaria to the Aegean Sea, more specifically to Alexandroupolis and at the same time it was 
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claiming Thessaloniki. Two months later, on March the 12
th

 1937, Yugoslavia signed an 

agreement with italy as well, and Greece started to be pressed opressively. 

         An impotrtant consequence of the Bulgarian-Yugoslavian treaty was the implementation 

of opressive measures at the expense of the Greek citizens who resided in Bulgaria and the 

sallies of the comitadjis to the Greek border areas, causing the alarm and reaction of the Greek 

authorities. Besides, the action of the parastate organization E.M.E.O. was continuing with 

great intensity, mainly in the southern regions of Bulgaria at the borders with Greece as well 

as the instrument for the support of the nationalistic Bulgarian   movement of the association 

“Elder Paisios”  (Отец Паисий) deteriorating the relations of the two states and strengthening 

the insecurity and the reserve between them. So, the given mutual suspicion and the strong 

mistrust in the relations of the two countries, was printed on official documents of the Greek 

diplomacy and more particularly on official reports of the Greek ambassador in Sofia, 

Konstandinos Diamandopoulos to the Greek Ministry of Foreign Affairs  

.  

       While the political climate between the two countries in this period was severe, the 

efforts for rapprochement, as it was above mentioned, by intellectuals and artists, by student  

and commercial associations and academics from the two countries, were not lacking. 

Metaxas, considering that the collaboration between the two countries in sectors such as 

commerce, economy and culture, would contribute to the creation of a good political climate, 

encouraged every commercial or cultural exchange, with the objective of bringing the two 

peoples closer. A summit of all the initiative that emerged for the amelioration of the relations 

between the two states, was the intense interest of the productive bodies of Greece-Bulgaria 

for the development of commerce and the strengthening of the relations, something that the 

commercial-industrial associations of both states were asking very persistently. An important 

role was played by the, since a decade and even longer, constitutional operation of the 

International  Fair of Thessaloniki (Δ.Ε.Θ.) for the upgrading of the relations of the two 

countries with mutual exchanges and visits of the Bulgarian Confederation of Artisans in 

Δ.Ε.Θ.,  after an invitation of the Chamber of Trades of Thessaloniki. Of course, the 

Bulgarian delegation seized the opportunity and organised, along with Δ.Ε.Θ., an excursion to 

Athens, Piraeus and other Greek cities. A great honour and a pleasant surprise for the Group 

of the Bulgarian tradesmen-artisans, was their visit to the Prime Minister’s Office, where 

Metaxas welcomed them and discussed with the president of the Group, underlining the fact 

that he is an ardent adherent of the idea for the close rapprochement of the two countries.  
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     Of course, a little later, Metaxas allowed by Law the holding of private exchanges between 

the Bank of Greece and the Issuing Bank of Bulgaria. More specifically, by law, the tenfold 

of the maximum duty for the imported from Bulgaria commodities was abolished, resulting in 

allowing the private business with Bulgaria. The climate in the commercial circles in Bulgaria 

started to change, while commentators from the Bulgarian Press, were putting forward 

positive comments and praised constantly the fact of the termination of the customs war, 

highlighting the necessity for contracting a commercial agreement.  

      In the context of developing commercial relations with Bulgaria, the issue of importing 

coals was dominant. The first agreement for collaboration was established in October, of the 

same year, when the board of directors of the coal mine of Pernik approved the contract for 

the export of coals to Greece. The consumers of this product were the Greek factories 

(industry) and the Greek railways, which had already used the Bulgarian coals. Also, the 

matter of the transport  infrastructure of the two countries that composed an invariable 

demand of the bodies of both states, makes its intense appearance during the period of 

Metaxas governing in relation to the support of the commercial relations with Bulgaria. A 

demand of the Chamber of Commerce of Thessaloniki and of the commercial associations of 

Bulgaria was the direct connection of the Bulgarian railways with the port of Thessaloniki and 

the road connection of Sofia with Thessaloniki.  

     The political developments in the European ground, in 1938, did not leave much room for 

the consolidation of mutual trust between Greece and Bulgaria. The financial penetration of 

the German funds in the southern-eastern Europe, the clearing agreements of the Balkan 

countries with Germany, among which were also Greece and Bulgaria, the separation of 

Europe in two camps and the oncoming war in combination with the persistence of Bulgaria 

in its revisionary principles, intensified the negative political climate in the bilateral relations.  

     A result of all the above-mentioned was the hardening of the attitude of the Bulgarian 

policy towards the Greek citizens who lived in this country, with a series of unbearable 

financial measures and constant deportations that it adopted with various excuses. The 

objective of this policy was the constraint of the very few Greeks to leave the Bulgarian 

ground. At the same time, it was taking military measures in the frontier zone, secretly 

encouraging the various nationalistic organizations, which all this time were acting mainly in 

the Greek-Bulgarian borders, provoking incidents and many times affecting the political 

governmental decisions.  
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     The relations of the two countries reached their most critical point when the dissolution of 

the Balkan Pact was already considered to be certain, since February of 1940. The new Hitler 

well disposed government did not leave room for any other thought  than the accession of the 

country to the Axis, being indifferent to the until that year support of the neutrality of 

Bulgaria and the keeping of equal distance between England and Germany.  

 

      Eventually, the real intensions of the neighbouring Balkan states were exposed, when with 

diplomatic acts they stipulated with the government of the Third Reich. Thus, Bulgaria, on the 

1
st
 of March 1941 and Yugoslavia on the 25

th
 of the same month, acceded to the Trilateral 

Treaty, in return for its second expansion as far as the Thermaikos Bay. 
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ΙΑΥΕ, 1937, φακ. Α/6/2 : Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ. 2804/χ3, Σόφια 27 Νοεμβρίου 
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ΙΑΥΕ, 1937, φακ.Α/6/1: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ.2367 Κ2/χπ, Σόφια 30 Σεπτεμβρίου 
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ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.73, υποφάκ.1: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας (Δελτία Βουλγαρικού Τύπου), 

Σόφια 23 Απριλίου 1937. 
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ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Α/5/3: Πρεσβεία Ελλάδας Βελιγραδίου, αριθ. 557, Βελιγράδι 2 Μαρτίου 
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ΙΑΥΕ,1937, φάκ.8, υποφάκ.6: Υπουργείο Εξωτερικών, αριθ.14566/Γ/6/ΧΧ, Αθήνα 15 

Ιουλίου 1937. 

ΙΑΥΕ, 1938, φάκ8, υποφάκ. 6: Υπουργείο Εξωτερικών, αριθ. 15113/Α/6/3, Αθήνα 21 Ιουλίου 

1937. 

ΙΑΥΕ, 1937 φάκ Α/6/2
α 

: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ.1190 Χ/4, Σόφια 27 Μαϊου 1937. 

ΙΑΥΕ, 1937, φάκ.8, υποφάκ. 3: Υπουργείον Συγκοινωνίας, αριθ.69369, Αθήναι 1 Δεκεμβρίου 

1937. 

ΙΑΥΕ, 1937,φακ.73,υποφ.3: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ. 1365/ΚΙ/ΔΤ, Σόφια, 30 Μαϊου 

1937. 

ΙΑΥΕ, 1937, φάκ. Σ/Ι4: Υπουργείο Εξωτερικών, αριθ.15374/Σ/6/3, Αθήνα 20 Αυγούστου 

1937. 

ΙΑΥΕ, 1937, φακ. Α/6/2Κ: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ.1267, Αθήναι 18 Σεπτεμβρίου 

1937. 

ΙΑΥΕ, 1937, φακ.2262/ΚΙ/ΔΤ: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, Σόφια 13 Οκτωβρίου 1937. 

Ι.Α.Υ.Ε.,1938,φάκ.8, υποφάκ.4 Α/9/3: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 27 Απριλίου 1938. 

Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ.12 Α/6/7: Προξενείο Ελλάδας Πύργος, αριθ. 218/Δ1, Βάρνα 10 Απριλίου 

1938. 

Ι.Α.Υ.Ε.,1938,φάκ.6 Α/6/2: Πρεσβεία Ελλάδας Βελιγράδι,αριθ.172,Βελιγράδι, 25 Ιανουαρίου 

1938. 

Ι.Α.Υ.Ε., 1938, φάκ. 5 Α/6/2: : Κέντρο Υπηρεσίας Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, αριθ. 64/4/1/2, 

Θεσσαλονίκη 19 Ιανουαρίου 1938. 
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ΙΑΥΕ, 1938, φακ.4/6/3: Κέντρο Υπηρεσίας Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, αριθ.64/4/1/2, 

Θεσσαλονίκη 19 Ιανουαρίου 1938. 

ΙΑΥΕ, 1939, φακ. Α/6/3: Πρεσβεία Ελλάδας Σόφιας, αριθ.19066/Α, Σόφια 2 Αυγούστου 

1939. 
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Λονδίνο 16 Φεβρουαρίου 1940. 
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1940. 
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