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ΣΥΝΟΨΗ 

Τα Βαλκάνια αποτελούν από τα μέρη εκείνα του πλανήτη που μπορούν 

ταυτόχρονα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ποικίλων διεθνών δρώντων και να  

διαδραματιστούν γεγονότα, τα οποία θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν τις 

εξελίξεις αντιστρόφως ανάλογα με την έκτασή τους. Είναι μία «καυτή» γειτονιά και 

η ιστορία έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι πρόκειται για πυριτιδαποθήκη στα 

αποκαλούμενα μικρά κράτη της χερσονήσου, που εγείρει το ζήτημα της επέκτασης 

μιας γενικευμένης ταραχής και στα μεγαλύτερα γειτονικά κράτη. Ειδικότερα, υπό 

το πρίσμα της προσφυγικής κρίσης, της εκρηκτικής κατάστασης στην 

νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, του ενεργειακού ανταγωνισμού μεταξύ 

Δύσης – Ανατολής ένας γενικός ξεσηκωμός δεν φαντάζει απίθανος. Στη 

γενικότερη εικόνα, όμως, πρέπει να συνεκτιμηθεί και ο ρόλος των διεθνών 

παραγόντων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ύπαρξη εθνικιστικών 

διεκδικήσεων ή την ανάμειξη παραγόντων εκτός περιοχής, όπως της Τουρκίας και 

της Ρωσίας, οι οποίες επιθυμούν την ανάπτυξη των επιρροών τους στα Βαλκάνια, 

αλλά και των ΗΠΑ και ΕΕ για να εξισορροπήσουν την κατάσταση.  

Η Βουλγαρία κατέχει κεντρική γεωγραφική θέση και αποτελεί βασικό τμήμα 

της νευραλγικής αυτής περιοχής. Η στροφή της πρώην συμμάχου της ΕΣΣΔ και η 

ένταξη της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ έχει προσδώσει στην χώρα μια ιδιαίτερη αξία, η οποία 

παρά την ανάπτυξη και πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 1989 και μετέπειτα, 

δείχνει να μην έχει βρει ακόμη τον προσανατολισμό και την ταυτότητά της. Τα 

τελευταία χρόνια προσπαθεί να εξισορροπήσει μεταξύ Δύσης και Ανατολής, 

έχοντας να αντιμετωπίσει παράλληλα πολιτική εσωτερική αστάθεια και διαφθορά, 

πληθυσμιακή συρρίκνωση, μουσουλμανικές μειονότητες, προσφυγικές – 

μεταναστευτικές ροές, οικονομική κρίση, ενεργειακή εξάρτηση και περιφερειακές 

εντάσεις και διαφορές. Η ανάμειξη της Τουρκίας στα κοινά της Βουλγαρίας είναι 

αδιαμφισβήτητο γεγονός, ο ρόλος της σίγουρα όχι αμελητέος και έχει καθορίσει εν 

πολλοίς τις μέχρι τώρα σχέσεις των δύο χωρών. Η συμπεριφορά και στάση της 

Τουρκίας αποτελούν κλειδιά για την πραγμάτωση και εξέλιξη των 

βουλγαροτουρκικών σχέσεων στο ασταθές και ρευστό αυτό περιβάλλον, τη στιγμή 

μάλιστα που και η ίδια αντιμετωπίζει εσωτερικές αναταράξεις και εντάσεις στα 

εξωτερικά της σύνορα με την διεθνή της θέση να αμφισβητείται.            
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόλογος 

Τα Βαλκάνια1 υπήρξαν ανέκαθεν περιοχή συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων 

λαών, αυτοκρατοριών, πολιτισμών και λειτουργούσαν ως ένα σταυροδρόμι 

πολιτισμών, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Ασιατική ήπειρο. Η Βαλκανική 

χερσόνησος ή αλλιώς χερσόνησος του Αίμου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο 

της Ευρώπης και αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της 

Ασίας και της Αφρικής και δύο θαλασσών, της Μεσογείου και του Ευξείνου 

Πόντου. Στην ανατολή, στην δύση και στο Νότο η οριοθέτηση των Βαλκανίων είναι 

εύκολη, καθώς οι θάλασσες που περιβρέχουν την χερσόνησο, αποτελούν σαφή 

όρια. Αντιθέτως στον βορρά δεν υπάρχει γεωμορφολογικός άξονας ο οποίος να 

προσδιορίζει που τελειώνει η χερσόνησος. Η οροσειρά του Αίμου απλώνεται από 

την Ανατολή ως την Δύση σε μια ευθεία γραμμή περίπου 550 χλμ, ως τα σύνορα 

της Βουλγαρίας με την Γιουγκοσλαβία και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως όριο, καθώς 

δεν είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο και αφήνει εκτός την Ρουμανία και μέρος της 

Βουλγαρίας. Βορειότερα, ο Δούναβης, ως φυσικό σύνορο μεταξύ Βουλγαρίας και 

Ρουμανίας, αποτελεί μια γραμμή η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί όριο. Παρόλο 

αυτά, ούτε αυτός αποτελεί στοιχείο διαχωρισμού των Βαλκανίων καθώς οι δυο 

όχθες του δεν ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους (Πρεβελάκης 2001). 

Επομένως τα Βαλκάνια δεν είναι μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με 

ξεκάθαρα σύνορα, είναι πρωτίστως ιστορία, αποτελούν μία γεωπολιτισμική 

ενότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μία συγκεκριμένη 

ταυτότητα, μία ενότητα που εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής της αξίας και 

υψηλής γεωπολιτικής της θέσης, οι κάτοικοί της έχουν γίνει μάρτυρες πολλών 

βίαιων συγκρούσεων για θρησκευτικούς, πολιτικούς, οικονομικούς λόγους δια 

μέσου των αιώνων (Δουδούμης 2013).  

«Γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, σταυροδρόμι πολιτισμών, χώρος 

σύγκρουσης πολιτισμών, συνονθύλευμα λαών καταδικασμένων στη βία, 

πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, χώρος που παράγεται περισσότερη ιστορία από 

                                            
1 Προέρχεται από τη τούρκικη λέξη balcan που σημαίνει «όρος», όνομα που δόθηκε από τους 
Τούρκους στο όρος Αίμος (Μπαμπινιώτης 2012) 
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όση μπορεί να καταναλωθεί, η πρώτη Ευρώπη, αλλά και η τελευταία Ευρώπη, 

κλειστό στρατόπεδο της Ευρώπης, περιφέρεια του Καυκάσου και της Μέσης 

Ανατολής, μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης, αχίλλειος πτέρνα των Μεγάλων 

Δυνάμεων» είναι μερικοί μόνο από τους αντιφατικούς χαρακτηρισμούς που 

αποτυπώθηκαν για τα Βαλκάνια στο παρελθόν και λόγω των δυναμικών εξελίξεων 

των τελευταίων εικοσιπέντε ετών απέκτησαν και πάλι επικαιρότητα (Σφέτας 2009). 

Καίρια και εξέχουσα γεωγραφική θέση σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης δεσπόζει η Βουλγαρία, μια χώρα με πολλές 

πολιτικοκοινωνικές αλλαγές και διακυμάνσεις τόσο στο εσωτερικό της πεδίο όσο 

και στα εξωτερικά της σύνορα στο πέρασμα των χρόνων. Η σχέση της με την 

όμορη Τουρκία είναι μια σχέση που έχει δοκιμασθεί ουκ ολίγες φορές με πολλές 

συνέπειες όχι μόνο για τις ίδιες αλλά και για τις χώρες που απαρτίζουν την 

ευρύτερη γειτονιά. Δύο χώρες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο βίαιων 

συγκρούσεων και δυναμικών εξελίξεων, άλλοτε με αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα και άλλοτε με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους ανάλογα τις σχέσεις 

ισχύος που αναπτύσσονται μεταξύ τους αλλά και με έτερους διεθνείς δρώντες.  

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά μέσω μιας 

συνοπτικής ιστορικής αναδρομής της Βουλγαρίας καθώς και της σχέσης της με 

την Τουρκία και στη συνέχεια προβολής των κυρίων χαρακτηριστικών, στοιχείων, 

επιδιώξεων και αδυναμιών της να παρουσιάσει τις πολιτικές εξελίξεις και 

ισορροπίες για την περίοδο 2015 – 2017, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο 

έχουν διαμορφωθεί οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις τη παρούσα χρονική περίοδο 

και να εκτιμήσει την εξέλιξη των μελλοντικών σχέσεων των δύο χωρών. 

Δομή 

 Στο κεφάλαιο «Α» της εργασίας θα γίνει μία ανασκόπηση της ιστορικής 

διαδρομής της Βουλγαρίας από την άφιξη των πρώτων βουλγαρικών φυλών και 

την εγκατάστασή τους στην περιοχή, τη δημιουργία της Πρώτης Βουλγαρικής 

Αυτοκρατορίας το 681 μ.Χ. και την κατάλυσή της από τον Βασίλειο Β’ το 1018, 

στην επανίδρυση της Δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας το 1185, στην 
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οθωμανική κατοχή από το 1396 μέχρι το 1878, στην Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, 

η οποία ουσιαστικά έβαλε τα θεμέλια για την δημιουργία της σύγχρονης 

Βουλγαρίας, στην κομμουνιστική περίοδο 1945 – 1989, στην μεταψυχροπολεμική 

περίοδο μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια θα γίνει μια ιστορική προσέγγιση των 

βουλγαροτουρκικών σχέσεων από την πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή οι δύο 

λαοί μέχρι και σήμερα καθώς και η εξέλιξη των σχέσεων αυτών στο πέρασμα των 

χρόνων.  

 Στο κεφάλαιο «Β» θα αναφερθούμε αρχικά στη γεωπολιτική – 

γεωστρατηγική αξία της Βουλγαρίας και στη συνέχεια θα σκιαγραφηθεί συνοπτικά 

το προφίλ και η ταυτότητα της Βουλγαρίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, 

παραθέτοντας δημογραφικά, εθνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

χαρακτηριστικά και στοιχεία της χώρας και θα επισημανθούν τα σημαντικότερα 

προβλήματα και προκλήσεις. 

 Στο κεφάλαιο «Γ» θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν συνοπτικά τα 

σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο 2015 – 2017 και επηρέασαν 

ή συνεχίζουν να επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας καθώς και τις 

εσωτερικές της δομές και εξωτερικές της σχέσεις, ειδικότερα με την Τουρκία.    

 Στο κεφάλαιο «Δ» θα αναλυθούν οι σχέσεις Βουλγαρίας – Τουρκίας 

σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγουμένων κεφαλαίων και θα γίνει μια 

προσπάθεια προκειμένου η παρούσα εργασία να διαφωτίσει τη μελλοντική εξέλιξη 

των σχέσεων των δύο αυτών χωρών.  

 Τέλος, στον επίλογο θα διατυπωθούν τα κυριότερα συμπεράσματα – 

διαπιστώσεις της εργασίας και το πόνημα θα κλείσει με μια γενική κριτική 

αποτίμηση.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ: 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθεί αρχικά μια σύντομη ιστορική 

ανασκόπηση της Βουλγαρίας και στη συνέχεια θα αναφερθεί το ιστορικό πλαίσιο 

των βουλγαροτουρκικών σχέσεων. 

Ιστορική διαδρομή της Βουλγαρίας 

 α.  Προϊστορικά – αρχαία χρόνια 

Η πρώτη αναφορά ανθρώπινης δραστηριότητας στη σημερινή 

Βουλγαρία ανάγεται από την παλαιολιθική εποχή (100.000 – 40.000 π.Χ.), όπως 

αποδεικνύουν ευρήματα από ανασκαφές στο σπήλαιο Κοζάρνικα στο βορειοδυτικό 

τμήμα της χώρας και στη συνέχεια με τη μορφή προϊστορικών αγροτικών 

κοινοτήτων κατά την νεολιθική εποχή (10.000 – 5.000 π.Χ.). Η τυχαία ανακάλυψη 

της νεκρόπολης της Βάρνας το 1972 έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία του 

τρόπου ζωής και οργάνωσης της κοινωνίας κατά την χαλκολιθική περίοδο στην 

περιοχή, περίπου 4.500 π.Χ., καθώς και πολύτιμα χρυσά αντικείμενα (Varna 

2017).  

Τα πρώτα θρακικά φύλα, ινδοευρωπαϊκής προέλευσης, εμφανίζονται 

κατά την διάρκεια της εποχής του χαλκού (2.000 π.Χ.), οι οποίοι έρχονται σε 

επαφή με τους αρχαίους Έλληνες, κάτι που επιβεβαιώνεται από την ίδρυση 

ελληνικών αποικιών και μετέπειτα πόλεων, όπως η Μεσημβρία, το σημερινό 

Νεσέμπαρ κοντά στο Μπουργκάς (Britannica 2017), τη Φιλιππούπολη, το 

σημερινό Πλόβντιβ και η αρχαία Οδησσός, η σημερινή Βάρνα. Στην σταδιακή 

εξαφάνιση των Θρακών στο χώρο της σημερινής Βουλγαρίας, συνέβαλαν και οι 

επιδρομές και κατακτήσεις κατά σειρά Περσών και Μακεδόνων μέχρι και την τελική 

ενσωμάτωση τους από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την ίδρυση της ρωμαϊκής 

επαρχίας της Μοισίας περίπου το 46 μ.Χ. (Hoddinott 2001). 
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Από τον 1ο έως τον 5ο αιώνα μ.Χ. θα λάβουν χώρα μεγάλες ριζικές 

αλλαγές στην περιοχή, όπως η εμφάνιση και η αρχική διάδοση του χριστιανισμού, 

συχνές εναλλαγές αυτοκρατόρων και αιματηρά στρατιωτικά πραξικοπήματα, 

επιδρομές Ούννων, γερμανικών (Γότθοι) και τουρκογενών νομαδικών φύλων 

νοτίως του Δούναβη, κατόπιν σταδιακή μετάβαση από τη ρωμαϊκή αρχαιότητα στο 

Βυζάντιο και στον μεσαιωνικό κόσμο με την οριστική διάκριση ανατολικού και 

δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τον θάνατο του Θεοδοσίου Α’ 

το 395 μ.Χ. και τέλος την καθιέρωση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας. 

Γενικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι εναπομείναντες Θράκες 

εξελληνίστηκαν μέχρι και τον 5ο αιώνα μ.Χ., ιδίως τα φύλα τα ευρισκόμενα νοτίως 

του Αίμου (Παπούλια 2002).  

 β.  Πρώιμα χρόνια – 681 μ.Χ. 

Σλάβοι: Τον 6ο αιώνα εμφανίζεται ένας νέος λαός στο σύνορο του 

Δούναβη, ινδοευρωπαϊκός και όχι νομαδικός, οι Σλάβοι, που και αυτοί αρχίζουν να 

πραγματοποιούν επιδρομές στα ρωμαϊκά εδάφη και εναντίον του Βυζαντίου, μαζί 

με τους Αβάρους, τουρκογενείς νομάδες. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα 

η σχέση μεταξύ Βυζαντίου και Σλάβων αλλάζει. Από επιδρομείς που επιτίθενται 

στην αυτοκρατορία και μετά επιστρέφουν πέραν των συνόρων της, αρχίζουν να 

εγκαθίστανται στα βαλκανικά εδάφη της.  

Βασικές παράμετροι που διευκολύνουν την εγκατάσταση των 

Σλάβων είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η αυτοκρατορία στα ανατολικά, από 

τους Πέρσες και στη συνέχεια τους Άραβες, η οικονομική δυσπραγία, καθώς 

επίσης και η φθορά του πληθυσμού των Βαλκανίων από συνεχείς επιδρομές και 

από τις επιδημίες. Η εξιστόρηση της εγκατάστασης των Σλάβων στη Βαλκανική 

κατά τον 7ο και 8ο αιώνα δεν αναφέρεται σε κάποιο επίσημο βυζαντινό ιστορικό 

ντοκουμέντο (Μουστάκας 2015), πράγμα που αποδεικνύει ότι η προσοχή του 

Βυζαντίου ήταν στραμμένη προς τους εχθρούς που αντιμετώπιζαν στα νότια και 

ανατολικά, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην ομαλή και σταδιακή εξάπλωση 

των Σλάβων στα Βαλκάνια.   
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Πρωτοβούλγαροι2: Η προέλευση των Βουλγάρων αποτελεί ακόμα 

και στις μέρες μας ζήτημα ακαδημαϊκής διαμάχης αναφορικά με την εθνοτική και 

γλωσσική τους καταγωγή και σύσταση και εάν επρόκειτο τουρκική ή 

ινδοευρωπαϊκή ή συνδυασμός διαφόρων φύλων με ιρανικά και θρακικά στοιχεία3. 

Και για την ετυμολογία του ονόματος των Βουλγάρων έχουν διατυπωθεί πολλές 

θεωρίες. Κατά μία θεωρία προέρχεται από το Βόλγα ποταμό, κατ’ άλλη 

προέρχεται από το τουρανικό bulgha που σημαίνει «ανακατεύω», μια άλλη 

προέρχεται από το vulga που σημαίνει «σάκος δερμάτινος» και κατ’ άλλη 

προέρχεται από τη λέξη Βουργάριος που σημαίνει οροφύλακας (από τη λατινική 

λέξη burgus που σημαίνει μικρό φρούριο).  

Η παλαιότερη αναφορά στους Πρωτοβούλγαρους βρίσκεται στις 

κινεζικές πηγές. Σύμφωνα με αυτές, περίπου τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. κάποια 

τουρκικά φύλα εγκαταστάθηκαν στα Αλταϊκά Όρη. Η παλαιότερη μνεία των 

Βουλγάρων στην ιστοριογραφίας της περιόδου από τον 4ο ως τον 7ο αιώνα είναι 

εκείνη του ανώνυμου ρωμαϊκού χρονογράφου από το 354 μ.Χ.4. Εκεί, στον 

κατάλογο των λαών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής αναφέρονται τελευταίοι οι 

Βούλγαροι (vulgares) ως απόγονοι του Ziezi, γιου του Σημ (ΙΜΕ 2008). Σύμφωνα 

με την ιστοριογραφία της ίδιας περιόδου, μια εθνοτική ομάδα που ονομάζονταν 

«Βούλγαροι» (Bulgar, Bulkar) κατοικούσε στην περιοχή των στεπών της 

ανατολικής Ευρώπης (στην περιοχή του Κάτω Βόλγα), οι οποίοι παρουσιάστηκαν 

ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ούννων (Gyuzelev 1979).  

Η μετακίνηση των Ούννων από το οροπέδιο του Ordos (εσωτερική 

Μογγολία) κοντά στο Σινικό Τείχος προς την Ευρώπη διήρκεσε μεγάλο χρονικό 

διάστημα και κάλυψε μεγάλη έκταση. Στα τέλη του 4ου και τις αρχές του 5ου αιώνα, 

οι Ούννοι έφτασαν στην Κεντρική Ευρώπη, υπό την επικυριαρχία των οποίων 

βρίσκονταν οι Πρωτοβούλγαροι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 

βόρεια του Καυκάσου. Για πρώτη φορά αναφέρονται το 480, όταν ο βυζαντινός 

αυτοκράτορας Ζήνων τους κάλεσε για βοήθεια εναντίον των Οστρογότθων. Από 

τότε και μετά την σταδιακή παρακμή της φυλής του Αττίλα, ανέρχονται από την 

                                            
2 Η ονομασία αυτή δόθηκε συμβατικά προκειμένου να διακρίνονται από τους μετέπειτα 
Βουλγάρους, που η εθνογένεσή του συντελέστηκε στη διάρκεια του 9ου κυρίως αιώνα 
3 Σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι οι σημερινοί Βούλγαροι φέρουν γονίδια από τους Θράκες και τους 
Πρωτοβούλγαρους και όχι από τους Σλάβους (BNR#1 2016) 
4 Chronographus anni CCCLIIII 
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αφάνεια και αναφέρονται κατά καιρούς σποραδικές επιδρομές τους στα εδάφη της 

Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τα μέσα του 6ου αιώνα ο κύριος όγκος 

αυτών πρέπει να είχε εγκατασταθεί στην ενδοχώρα της Αζοφικής, εκεί όπου τους 

παρουσιάζουν εγκαταστημένους τα βυζαντινά χρονικά, στη λεγόμενη Παλαιά ή 

Μεγάλη Βουλγαρία5, την περίοδο της αυτοκρατορίας του Ηράκλειτου (περί το 630), 

με τον οποίο ήρθαν σε συμφωνία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 

και απειλή των Αβάρων. Οι Πρωτοβούλγαροι δεν ήταν ένας ομοιογενής λαός, 

αλλά αποτελούνταν από τρεις διακριτές ομάδες, τους τουρκογενείς νομάδες, 

στοιχεία του πληθυσμού της βόρειας παρευξείνιας περιοχής καθώς και Σλάβους 

των ίδιων περιοχών, που η σύνθεσή τους πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της 

βουλγαρικής εγκατάστασης στην περιοχή της Αζοφικής (Sophoulis 2012) με 

ηγεμόνα τους τον Κοβράτο, ο οποίος συνένωσε τα διάφορα βουλγαρικά φύλα και 

έφερε τον κοινό τίτλο του Χαν. 

Μετά τον θάνατο του Κοβράτου (περί το 660), το κράτος της 

Μεγάλης Βουλγαρίας διασπάστηκε εξαιτίας της προέλασης ενός άλλου τουρκικού 

λαού, των Χαζάρων. Έτσι, ένα τμήμα τους παρέμεινε στην παλιά του περιοχή και 

δήλωσε υποταγή στους Χαζάρους. Ένα δεύτερο τμήμα κινήθηκε προς τον βορρά 

και ίδρυσε τη «Βουλγαρία του Βόλγα», ενώ ένα τρίτο με αρχηγό τον Ασπαρούχ, 

τον τρίτο γιο του Κοβράτου, εγκαταστάθηκε ανάμεσα στον Δνείστερο και τον 

Δούναβη, ακριβώς στο βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας. Ο Ασπαρούχ θα 

αρχίσει τις επιδρομές εναντίον της αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 

Δ΄ θα οργανώσει το 680 μια μεγάλη εκστρατεία, αλλά τα βυζαντινά στρατεύματα 

θα τραπούν σε φυγή, με τους Βούλγαρους να προχωρούν νοτιότερα. Το 681, που 

θεωρείται το έτος ίδρυσης της Βουλγαρίας, θα κλειστεί η συνθήκη ειρήνης με τους 

Βυζαντινούς να παραχωρούν εδάφη μεταξύ Δούναβη και Αίμου. 

Η εγκατάσταση των Βουλγάρων στα βορειοανατολικά Βαλκάνια 

συνιστά το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό γεγονός που συμβαίνει στα Βαλκάνια 

τον 7ο αιώνα (μετά από την εμφάνιση των Σλάβων), οι οποίοι με το που κυρίευσαν 

τις παραδουνάβιες βυζαντινές επαρχίες ουσιαστικά άρχισαν να δημιουργούν εκεί 

το κράτος τους. Οι Πρωτοβούλγαροι δηλαδή ήταν αυτοί που ίδρυσαν το 

                                            
5 Ως πηγές αναφέρονται η Χρονογραφία του Θεοφάνη του Ομολογητή και η Ιστορία Σύντομος του 
Πατριάρχη Κων/πόλεως Νικηφόρου 
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βουλγαρικό κράτος στα Βαλκάνια και για ενάμιση με δύο περίπου αιώνες 

συνιστούσαν το διακριτό και κυρίαρχο εθνοτικό στοιχείο εντός αυτού, με τον καιρό 

όμως αφομοιώθηκαν από τους αριθμητικά περισσότερους Σλάβους, έπαψαν να 

χρησιμοποιούν την παλαιά γλώσσα τους και υιοθέτησαν τα σλαβικά, ενώ ο 

εκχριστιανισμός κατέστησε παρελθόν τις διαφορές των δύο λαών στον 

θρησκευτικό τομέα. Το μόνο που έμεινε στη χώρα από τους Πρωτοβουλγάρους 

είναι το όνομά της, αυτής και των κατοίκων της (Μουστάκας 2015). 

 γ.  Περίοδος 681 – 1878 

Ο Κωνσταντίνος Δ΄ το 685 και μόλις τριάντα τριών ετών θα πεθάνει, 

με τους διαδόχους του να στέκονται ανίκανοι στην προσπάθεια υποταγής του 

νεοσύστατου βουλγαρικού κράτους. Επιπλέον, επί του ηγεμόνα Τέρβελ (701 – 

718) οι Βούλγαροι θα αρχίσουν νέες επιδρομές και θα φτάσουν μέχρι και τα τείχη 

της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Γ΄ θα κλείσει νέα συνθήκη 

ειρήνης που καθόριζε τα σύνορα των δυο κρατών. Στα μέσα του 8ου αιώνα υπήρξε 

ένταση στις βυζαντινοβουλγαρικές σχέσεις. Κύρια αιτία ήταν η προσπάθεια των 

Βουλγάρων να διευρύνουν τη λαϊκή τους βάση με προσάρτηση σλαβικών φυλών 

που κατοικούσαν σε βυζαντινά εδάφη. Ο Κωνσταντίνος Ε΄, ο επονομαζόμενος 

Κοπρώνυμος, προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους, οι οποίοι έφτασαν 

ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά παρ’ όλα αυτά άντεξαν και 

όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Ε΄ ανάσαναν.  

Ο 9ος αιώνας υπήρξε περίοδος αναπτύξεως για το βουλγαρικό 

κράτος. Η συνεπής πολιτική ικανών ηγεμόνων εδραίωσε τη θέση τους στη 

Βαλκανική και πέτυχε την εσωτερική συνοχή. Οι Βούλγαροι κατόρθωσαν να 

επιβάλλουν την πολιτική τους οργάνωση στους ανοργάνωτους σλαβικούς 

πληθυσμούς, ενώ η ομαλή διαδοχή των ηγεμόνων εξασφάλισε την πολιτική 

ισορροπία. Η νέα αυτή περίοδος για το βουλγαρικό κράτος αρχίζει με ηγεμόνα τον 

Κρουμ, πιο γνωστό ως Κρούμο (803 – 814), ο οποίος εδραίωσε τη δύναμή του 

στο εσωτερικό και στράφηκε εναντίον του Βυζαντίου. Αργότερα ο Μπόρις Α’ (852 

– 889) προσπάθησε να επεκτείνει τη βουλγαρική επιρροή στον μέσο ρου του 

Δούναβη, αλλά το πιο σημαντικό επίτευγμά του ήταν η αποδοχή του χριστιανισμού 

και η υιοθέτηση του κυριλλικού αλφαβήτου, με τη συμβολή και την προσφορά των 

δύο ιεραποστόλων Κυρίλλου και Μεθόδιου, και μετονομάστηκε σε Μιχαήλ με το 
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βάπτισμά του το 864, φέρνοντας οριστικά τη χώρα του στη σφαίρα επιρροής του 

Βυζαντίου. Ο εκχριστιανισμός ήταν για τους Βούλγαρους όχι μόνο θρησκευτική και 

πνευματική ανάγκη, αλλά και πολιτική επιλογή για τη συνένωση των 

Πρωτοβουλγάρων και των ειδωλολατρών Σλάβων. Παρά τις μετέπειτα 

αναμετρήσεις των Βουλγάρων με τους Βυζαντινούς, το βουλγαρικό κράτος είχε για 

τα καλά δεθεί πολιτιστικά και πνευματικά με τη βυζαντινή κοινοπολιτεία 

(Ostrogorsky 1978). 

Το βουλγαρικό κράτος έζησε την ακμή και τη μεγαλύτερη εδαφική 

του επέκταση του κατά την 34χρονη βασιλεία του Συμεών Α’ του Μεγάλου (893 – 

927). Λίγες δεκαετίες αργότερα (1014), η ήττα του επί σαράντα χρόνια βασιλιά 

Σαμουήλ από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β’ είχε ως συνέπεια το 1018 η Βουλγαρία 

να γίνει επαρχία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η ανάσταση του βουλγαρικού 

κράτους έγινε το 1185 από τη δυναστεία Ασέν, όταν και ιδρύεται το δεύτερο 

βουλγαρικό κράτος. Η αυτοκρατορία έφτασε στο ζενίθ της υπό τον Ιβάν Ασέν Β΄ 

(1218 – 1241), όταν άκμασαν το εμπόριο και ο πολιτισμός. Η ισχυρή οικονομική 

και θρησκευτική επιρροή του Βελίκο Τάρνοβο, πρωτεύουσας του κράτους, το 

κατέστησαν μια «Τρίτη Ρώμη» (Vasiliev 1995). Οι διάδοχοι που ακολούθησαν δεν 

κατάφεραν να αποτρέψουν την αποσύνθεση του κράτους, ενώ οι Τούρκοι 

κατακτούσαν τα Βαλκάνια, με αποτέλεσμα η χώρα να περιέλθει σε οθωμανική 

κατοχή από το 1396 μέχρι το 1878.  

 δ.  Περίοδος 1878 – 1989 

Για πέντε περίπου αιώνες το βουλγαρικό εθνικό φρόνημα είχε 

σχεδόν χαθεί, ενώ οι όποιες προσπάθειες εξέγερσης πνίγηκαν στο αίμα, με 

κυριότερη την Εξέγερση του Απριλίου το 1876, η οποία εξόργισε την κοινή γνώμη 

της Ευρώπης και οδήγησε την Ρωσία να κηρύξει πόλεμο εναντίον των Οθωμανών 

το 1877. Η νικηφόρα έκβαση κατέληξε στην υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου 

Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878), η οποία δημιουργούσε μία αυτόνομη Βουλγαρία, τη 

λεγόμενη «Μεγάλη Βουλγαρία» και έμελλε να είναι η αφετηρία της δημιουργίας του 

σύγχρονου βουλγαρικού κράτους. Η Συνθήκη δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή λόγω 

του φόβου των μεγάλων δυνάμεων της εποχής δημιουργίας ενός ισχυρού 

συμμάχου της Ρωσίας στα Βαλκάνια, με αποτέλεσμα την υπογραφή της Συνθήκης 

του Βερολίνου την 13 Ιουλίου 1878. Η θέσπιση των νέων συνόρων βάσει της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%AC%CE%BD_%CE%91%CF%83%CE%AD%CE%BD_%CE%92%CE%84
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Συνθήκης ουσιαστικά «στοίχειωσε» την Βαλκανική χερσόνησο από τότε μέχρι και 

τον 2ο ΠΠ, περίοδο κατά την οποία οι βαλκανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου 

και της Βουλγαρίας, πολέμησαν έξι φορές εξαιτίας συνοριακών διαφορών 

(LonelyPlanet 2017).    

Από το 1878 η Βουλγαρία προσπάθησε να επεκταθεί πολλές φορές. 

Το 1885 ήρθε σε ένοπλη σύρραξη με τη Σερβία, ενώ ιστορικής σημασίας 

ημερομηνία αποτελεί η 22 Σεπτεμβρίου 1908, όταν η Βουλγαρία 

αυτοανακηρύχθηκε ανεξάρτητη από την Υψηλή Πύλη με τον βασιλιά της 

Φερδινάνδο να ονομάζεται Τσάρος. Ακολουθεί η συμμαχία της με Ελλάδα και 

Σερβία το 1912 με την διεξαγωγή του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, που απελευθερώνει 

τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής από τους Τούρκους. Όμως η 

Βουλγαρία δεν ικανοποιείται με τα εδάφη που πήρε και έτσι το 1913 επιτέθηκε στη 

Σερβία και στη Ελλάδα ξεκινώντας τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Η ήττα της 

Βουλγαρίας ήταν συντριπτική. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βουλγαρία 

συμμάχησε με τη Γερμανία. Το τέλος του πολέμου την βρήκε στην παράταξη των 

ηττημένων και στην καταδικαστική γι’ αυτήν Συνθήκη του Νεΐγύ (1919).  

Στο μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων χρονικό διάστημα έζησε 

μία ταραχώδη πολιτική ζωή υπό την αυταρχική εξουσία του Μπόρις ΙΙΙ (1918 – 

1943). Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βουλγαρία συμμαχεί πάλι με τη 

Γερμανία και βρίσκεται και πάλι στη πλευρά των ηττημένων. Ο θάνατος του 

Μπόρις ΙΙΙ (1943) ώθησε τη χώρα σε πολιτική κρίση καθώς ο πόλεμος έπαιρνε 

τροπή κατά της Γερμανίας και κέρδιζε έδαφος το κομμουνιστικό αντάρτικο κίνημα. 

Τον Σεπτέμβριο 1944, η ΕΣΣΔ κήρυξε τον πόλεμο και εισέβαλε στη Βουλγαρία και 

το Πατριωτικό Μέτωπο, στο οποίο την ηγεμονία είχαν οι κομμουνιστές, πήρε την 

εξουσία, τερμάτισε τη συμμετοχή στον Άξονα και πήρε το μέρος των Συμμάχων 

μέχρι το τέλος του πολέμου (Wikipedia 2017).  

Η κομμουνιστική περίοδος της Βουλγαρίας ξεκινά με την νίκη του 

Πατριωτικού Μετώπου στις εκλογές τον Νοέμβριο του 1945, την μετονομασία της 

χώρας σε Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας το 1946 και την δημιουργία νέου 

Συντάγματος στα πρότυπα του σοβιετικού μοντέλου το 1947. Η περίοδος αυτή 

σηματοδοτείται από την ηγετική παρουσία του Ζίβκωφ (1954 – 1989), την 

ευημερία της χώρας υπό την σοβιετική καθοδήγηση, την βελτίωση της σχέσης της 
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με γειτονικές χώρες (Ελλάδα) καθώς και την αναβίωση του βουλγαρικού 

εθνικιστικού φρονήματος με το Μακεδονικό Ζήτημα και την εξάλειψη των 

μειονοτήτων να βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Ειδικότερα για την 

τουρκική μειονότητα, η βουλγαρική κυβέρνηση εφάρμοσε αφομοιωτική πολιτική 

κατά το χρονικό διάστημα 1984 – 1989, με εξαναγκασμό σε αλλαγή ονομάτων και 

απαγόρευση της τούρκικης γλώσσας σε δημόσιους χώρους. Η μειονότητα 

αντέδρασε με μαζικές διαμαρτυρίες στις αρχές του 1989 στις οποίες η κυβέρνηση 

απάντησε με κατασταλτικές ενέργειες και εκδιώξεις, με αποτέλεσμα τη φυγή προς 

την Τουρκία άνω των 300.000 ανθρώπων (Poulton 1998). 

Η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ επέφερε την ταυτόχρονη 

πτώση του Ζίβκωφ και του κομμουνιστικού καθεστώτος το Νοέμβριο 1989 και η 

χώρα βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με πλήθος νέων προβλημάτων, 

πολιτικοκοινωνικό χάος, οικονομική αθλιότητα και εθνική ανασφάλεια λόγω 

Τουρκίας και μπήκε σε μια μεταβατική περίοδο ανασχηματισμών και πολιτικών 

αναταράξεων στο δρόμο προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία.  

ε.  Περίοδος 1989 – σήμερα 

Τον Ιούνιο 1990 διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές τις οποίες κέρδισε 

το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το κοινοβούλιο αποφάσισε τη μετονομασία 

του κράτους σε Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Στις 12 Ιουλίου 1991 το κοινοβούλιο 

ψήφισε το πρώτο μη κομμουνιστικό Σύνταγμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Τον Οκτώβριο 1991 έγιναν βουλευτικές εκλογές. Νικητής ήταν το κόμμα 

της Ένωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων, ενώ το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις 

Ελευθερίες (ΚΔΕ) που εκπροσωπούσε τις μειονότητες αποτέλεσε το τρίτο σε 

ψήφους κόμμα. 

Η δεκαετία του 1990 ήταν μια περίοδος οικονομικού χάους με κύρια 

χαρακτηριστικά τον υπερπληθωρισμό, τη σημαντική μείωση του βιοτικού επιπέδου 

και την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Η τροχιά της χώρας παίρνει σαφή 

ευρωατλαντικό προσανατολισμό πλέον, παρουσιάζεται ανάκαμψη και βελτίωση σε 

οικονομικούς και πολιτικοκοινωνικούς τομείς, ενώ αναβαθμίζεται η διεθνής της 

θέση με αποτέλεσμα να γίνει μέλος του NATO το 2004 και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το 2007. Έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές του 2009 και μια σειρά 

https://el.wikipedia.org/wiki/NATO
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2009
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
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συνεχών αλλαγών στη διακυβέρνηση της χώρας, στην ηγεσία ανέρχεται ο Μπόϊκο 

Μπορίσοφ με το κεντροδεξιό κόμμα του Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της 

Βουλγαρίας (GERB). Έπειτα από διαδηλώσεις λόγω του υψηλού κόστους της 

ηλεκτρικής ενέργειας και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η κυβέρνηση 

Μπορίσοφ παραιτείται τον Φεβρουάριο 2013 για να επανέλθει στην εξουσία τον 

Οκτώβριο 2014 ως επικεφαλής κυβερνήσεως συνασπισμού μέχρι και τον 

Νοέμβριο 2016 και στη συνέχεια ο Μπορίσοφ αναλαμβάνει τον πρωθυπουργικό 

θώκο για τρίτη θητεία από τον Μάιο του 2017 μετά την νίκη του στις βουλευτικές 

εκλογές της 26ης Μαρτίου 2017. 

Βουλγαροτουρκικές σχέσεις 

α.  Μέχρι το 1989 

Βούλγαροι και Τούρκοι μοιράζονται μια κοινή ιστορία για περίπου 

πέντε αιώνες από το 1396 όταν και το τότε βουλγαρικό κράτος περιήλθε κάτω από 

την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή δεν ήταν όμως η πρώτη 

φορά που οι δύο λαοί συναντώνται. Οι σχέσεις τους ξεκινούν από τις πρώτες 

αναφορές με την εμφάνιση αρχικά των Πρωτοβουλγάρων και την πιθανή 

προέλευσή τους από τουρκογενή φύλα της κεντρικής Ασίας καθώς και τα κοινά 

στοιχεία και κοινή δράση κατά την ταυτόχρονη εμφάνισή τους με τους Αβάρους 

στο χώρο των Βαλκανίων. Πριν ακόμα την επέλαση των Οθωμανών στη 

Βαλκανική, υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους με κύριο στόχο το 

Βυζάντιο και την επέκτασή και καθιέρωση τους στο γεωπολιτικό σκηνικό της 

εποχής. Λόγω της εγγύτητας με την οθωμανική πρωτεύουσα και ως τμήμα του 

δρόμου προς τα άλλα βαλκανικά έθνη και την κεντρική Ευρώπη, η Βουλγαρία ήταν 

ιδιαίτερα σημαντική για τους Οθωμανούς, οι οποίοι κυρίως για θέματα ασφαλείας 

εγκατέστησαν τούρκικα φύλα στην περιοχή.  

Γενικά μέχρι και τον 19ο αιώνα, η οθωμανική διακυβέρνηση μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ήπια και ίση προς τους βουλγαρικούς, μουσουλμανικούς και 

χριστιανικούς πληθυσμούς. Το τοπίο άλλαξε από τα τέλη του 19ου αιώνα, χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο αφυπνίστηκε η βουλγαρική εθνική συνείδηση με 

αποτέλεσμα τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 – 1878, την δημιουργία 

αυτόνομου βουλγαρικού κράτους ανεξάρτητο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
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και την Μεγάλη Βουλγαρία να αποτελεί κυρίαρχο εθνικό ιδανικό. Οι 

μουσουλμανικοί και τούρκικοι πληθυσμοί που κατοικούσαν στην περιοχή που 

δημιουργήθηκε το νεοσύστατο κράτος ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα 

να υποστούν πολλές διακρίσεις και μέχρι το 1989 να μην υπάρξει σημαντική 

μεταβολή στη μεταχείρισή τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις (Lütem 1999).     

Μετά την ανεξαρτησία της Βουλγαρίας το 1908, οι σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών εντάθηκαν, πολέμησαν ως αντίπαλοι στους δύο Βαλκανικούς 

Πολέμους, ενώ ήταν σύμμαχοι στον Α’ ΠΠ, για διαφορετικούς όμως λόγους, η μεν 

Βουλγαρία για να επεκτείνει τα εδάφη της και την επιρροή της, η δε Οθωμανική 

Αυτοκρατορία σε μια προσπάθεια να διασώσει το κύρος και την υπόστασή της. 

Αμφότερες βρέθηκαν στο πλευρό των ηττημένων και υπέστησαν τις αρνητικές 

συνέπειες των Συνθηκών του Νεΐγύ (1919) και Σεβρών (1920) αντίστοιχα. Η 

ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας (1923) και η άνοδος στην εξουσία του Κεμάλ 

Ατατούρκ συνέβαλαν στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων με αποτέλεσμα 

την υπογραφή Συμφώνου Φιλίας το 1925 για διευθέτηση μειονοτικών ζητημάτων 

και ανταλλαγής πληθυσμών σε εθελοντική βάση (Bishku 2003). Παρόλο αυτά, οι 

μεταρρυθμιστικές πολιτικές της Βουλγαρίας την δεκαετία του 1930 κατέστησαν 

ανέφικτη περαιτέρω βελτίωση. 

Κατά τον Β’ ΠΠ, η Βουλγαρία έγινε μέλος του Άξονα τον Μάρτιο 

1941, ενώ η Τουρκία διατήρησε την ουδετερότητά της υπογράφοντας συνθήκη 

φιλίας και μη επίθεσης με τη Γερμανία τον Ιούνιο 1941. Με την έναρξη του Ψυχρού 

Πολέμου, οι δύο χώρες βρέθηκαν μέλη αντίθετων συνασπισμών και ως εκ τούτου 

τα συμφέροντά τους ήταν αντικρουόμενα και οι σχέσεις τους οξυμένες. Η περίοδος 

1950 – 1951 αποτελεί την πρώτη σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ τους με την 

βουλγαρική κυβέρνηση να απαιτεί την υποδοχή από την Τουρκία 250.000 

Τούρκων σε διάστημα τριών μηνών (Tuğlacı 1984). Αυτή η βιασύνη μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι Βούλγαροι ίσως έδρασαν εκ μέρους των 

Σοβιετικών, οι οποίοι επιθυμούσαν την «τιμωρία» της Τουρκίας για την συμμετοχή 

της στον Πόλεμο της Κορέας (Lütem 1999).  

Αποτέλεσμα αυτής της «μετανάστευσης» ήταν η μετακίνηση περίπου 

155.000 Τούρκων της Βουλγαρίας. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση δεν 

βελτιώθηκε μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1960, κατά την οποία η Τουρκία 
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στην προσπάθειά της βελτίωσης της σχέσης της με την ΕΣΣΔ και την ενδυνάμωση 

του ρόλου της στην περιοχή, αποκατέστησε διπλωματικές σχέσεις με την 

Βουλγαρία το 1966 και υπέγραψε συμφωνία μαζί της το 1968 που επέτρεπε την 

μετανάστευση μελών οικογενειών στην Τουρκία και ένωσή τους με αυτούς που 

εξαναγκάσθηκαν να μετακινηθούν την διετία  1950 – 19516 καθώς και εμπορικές 

και οικονομικές συμφωνίες. 

Οι σχετικά καλές σχέσεις, κυρίως εμπορικές συναλλαγές, 

συνεχίστηκαν και κατά την δεκαετία του 1970 και παρά την εισβολή της Τουρκίας 

στην Κύπρο, η Βουλγαρία δεν πήρε θέση υπέρ της Ελλάδας και της ελεύθερης 

Κύπρου, πράγμα που εκτιμήθηκε δεόντως από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα την 

υπογραφή της Διακήρυξης Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας το 1975, η οποία 

συμπεριλάμβανε όρους μη επίθεσης και σεβασμού των κοινών συνόρων τους 

(Kalaitzaki 2001). Μέχρι και το 1984, οι σχέσεις των δύο χωρών κρίνεται ως 

ικανοποιητική χωρίς όμως ποτέ να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο, εξαιτίας των 

γεωπολιτικών προσανατολισμών τους και κυρίως λόγω της αντιμετώπισης της 

τούρκικης μειονότητας από τους Βούλγαρους.  

Το έτος αυτό και μέχρι το 1989 ξεκινά μια ευρείας κλίμακας και 

έντονη πολιτική αφομοίωσης με την υιοθέτηση σκληρών μέτρων, την καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την φυγή τουρκογενών προς την Τουρκία 

(περίπου 300.000). Η σχέση των δύο χωρών φτάνει σε κρίσιμο σημείο, οι 

ξεσηκωμοί, οι μαζικές διαμαρτυρίες και ορισμένες φορές η βίαιη αντιπαράθεση με 

τις βουλγαρικές αρχές εντός της επικράτειας της χώρας με τις ταυτόχρονες 

αντιδράσεις της Τουρκίας και της διεθνής κοινότητας γίνονται πραγματικότητα. Η 

Τουρκία εγείρει το ζήτημα στα διεθνή φόρα και οργανισμούς, ειδικότερα στην 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης και στην 

Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Ακόμα και 

ανατολικοί σύμμαχοί της ήταν απρόθυμοι να υποστηρίξουν την Βουλγαρία και 

αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι και η ΕΣΣΔ παρέμεινε ουδέτερη σε αυτή 

την αντιπαράθεση, προσπαθώντας να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, ασκώντας έτσι έμμεση κριτική στην βουλγαρική πολιτική 

                                            
6 Περίπου 130.000 άνθρωποι μετανάστευσαν στην Τουρκία κατά το διάστημα 1969 – 1978 και 
ενώθηκαν με λοιπά μέλη οικογενειών τους 
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(Hopken 1990). Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης είχε ως συνέπεια 

κοσμοϊστορικές αλλαγές και φυσικά η Βουλγαρία δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Η 

κυβέρνηση Ζίβκωφ παραιτήθηκε την 10 Νοεμβρίου 1989 και επίσημα η πολιτική 

αφομοίωσης εναντίον των Τούρκων της Βουλγαρίας τερματίστηκε την 29 

Δεκεμβρίου 1989 σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις βουλγαροτουρκικές σχέσεις 

(Crampton 2005).       

β.  Μεταψυχροπολεμική περίοδος 

Η Βουλγαρία μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ έχασε 

τους συμμάχους της, την ομπρέλα προστασίας της ΕΣΣΔ και τις όποιες εγγυήσεις 

για ασφάλεια. Απ’ όλες τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, καμία δεν 

εξαρτιόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό από την Σοβιετική Ένωση. Αποτέλεσμα αυτού, 

ήταν η ανάγκη αναθεώρησης της εξωτερικής της πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας κάνοντας στροφή προς τις δυτικές δομές και αναζητώντας τη βελτίωση 

των σχέσεων με την Τουρκία, η οποία αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της νέας 

βουλγαρικής κυβέρνησης στα πρώτα χρόνια της μεταψυχροπολεμικής περιόδου 

(Nikova 1995).  

Πρωταρχικό μέλημα της Βουλγαρίας για την αποκατάσταση των 

σχέσεων με την Τουρκία ήταν η βελτίωση του επιπέδου ζωής και ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, πράγμα που συνέβαλε και η ίδρυση 

και η δράση του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (ΚΔΕ) το 1990, το 

πρώτο πολιτικό κόμμα που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των μουσουλμανικών 

μειονοτήτων (Τούρκοι, Πομάκοι, Ρομά)7 καθώς και η δημιουργία νέου 

Συντάγματος το 1991 που όριζε την ισονομία των πολιτών, απαγόρευσε τις 

φυλετικές, κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και εθνικές διακρίσεις καθώς και τη 

δημιουργία πολιτικών κομμάτων με εθνοτικά, φυλετικά ή θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά (NAB 2007).  

Ο Αχμέτ Ντογάν8 ήταν ο ιδρυτής του ΚΔΕ. Πρωταρχικός στόχος του 

ήταν η υπεράσπιση των εθνοτικών και θρησκευτικών ελευθεριών της τουρκικής 

μειονότητας, όπως ισχυρίζονταν και ότι δεν αποτελούσε πολιτικό κόμμα, καθώς 

                                            
7 Στις πρώτες εκλογές του 1990 κέρδισε περίπου το 8% των ψήφων αποτελώντας τρίτο κόμμα 
8 Πρώην μέλος της κομμουνιστικής μυστικής υπηρεσίας (Επιτροπή για την Κρατική Ασφάλεια) 
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όπως προαναφέρθηκε, απαγορεύονταν η ίδρυση κομμάτων με εθνοτικά και 

θρησκευτικά χαρακτηριστικά9. Στις εκλογές της 10ης και 17ης Ιουνίου 1990, το ΚΔΕ 

πήρε 23 έδρες της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης. Στις 28 Ιουνίου 1990 η Κυβέρνηση, 

αφού προηγήθηκαν αρκετές διαμαρτυρίες σε βάρος του Κινήματος, δήλωσε ότι 

μπορούσαν να συμμετάσχουν στις εκλογές οργανισμοί και κινήματα, που δεν ήταν 

πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο. Το ΚΔΕ κατάφερε να 

προασπίσει τα συμφέροντα της τουρκικής μειονότητας με προσεκτικές κινήσεις και 

πέτυχε την αποκατάσταση των μουσουλμανικών ονομάτων, την επαναλειτουργία 

των ΜΜΕ της τουρκικής μειονότητας και μέτρα για την εκπαίδευσή της (Poulton 

1998). 

Τα δραματικά γεγονότα μετά το 1990 τράβηξαν το ενδιαφέρον της 

Τουρκίας. Τα Βαλκάνια ήταν ανέκαθεν ένας στρατηγικός συνδετικός κρίκος με την 

Ευρώπη και βασικός παράγοντας των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών 

δεσμών και σχέσεων ασφαλείας που είχε σχηματίσει η Τουρκία μέχρι τότε με τον 

υπόλοιπο κόσμο (Sezer 1991). Για την Τουρκία, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

έφερε δύο σημαντικές αλλαγές στο στρατηγικό της περιβάλλον: μείωση της 

Σοβιετικής απειλής και ταυτόχρονα ανάδυση νέων δυνατοτήτων άσκησης 

επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τις αλλαγές αυτές 

αναζητώντας ευκαιρίες στα Βαλκάνια με τους εξής στόχους: 

• Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ασφαλείας: ως κράτος 

μέλος του ΝΑΤΟ είχε τη δυνατότητα να βοηθήσει τις χώρες του πρώην Συμφώνου 

της Βαρσοβίας στη μετάβασή τους προς νέες συμμαχίες με αντάλλαγμα 

πολιτικοστρατιωτικές συνεργασίες. 

• Εμπορικοί – ενεργειακοί οδοί: κυριότερη και συντομότερη 

διαδρομή για τις εμπορικές εισαγωγές – εξαγωγές προς την κεντρική και δυτική 

Ευρώπη καθώς και ενεργειακό σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας – Ευρώπης ως μέρος 

ενός σύγχρονου δρόμου του μεταξιού. 

• Οικονομία: ανάγκη για οικονομικές συνεργασίες, επενδύσεις 

και  γενικότερη βελτίωση της οικονομίας. 

                                            
9 Το ΚΔΕ δραστηριοποιούνταν παράνομα ήδη από την περίοδο της εκστρατείας αφομοίωσης επί 
κομμουνιστικού καθεστώτος. Η κεντρική οργάνωση που συντόνιζε την αντίσταση των Τούρκων 
ονομαζόταν Τουρκικό Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα 
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• Ισχυροποίηση του ρόλου της ως περιφερειακή δύναμη: 

εκμεταλλευόμενη την μεγαλύτερη στρατιωτική της δύναμη στην περιοχή καθώς και 

την ύπαρξη των διάφορων μουσουλμανικών μειονοτήτων, ειδικότερα των 

τουρκογενών πληθυσμών, στα κράτη της Βαλκανικής.  

  Η επαναπροσέγγιση με τη την όμορή της Βουλγαρία για βελτίωση 

των συνθηκών ασφαλείας και η προστασία της εκεί μειονότητας ήταν πρωταρχικοί 

της στόχοι. Εξάλλου, σύμφωνα με την απογραφή του 1992 και στοιχεία του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE 1999), οι Βούλγαροι τουρκικής καταγωγής 

αριθμούσαν περίπου 800.000 ανθρώπους, δηλαδή το 9,5% του συνολικού 

πληθυσμού. Η άρση των απαγορεύσεων στα δικαιώματα της μειονότητας από 

πλευράς Βουλγαρίας ικανοποίησε την τουρκική πλευρά με αποτέλεσμα την έναρξη 

πολλαπλών διμερών επαφών.  

Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε μεταβατική περίοδο βελτίωσης και 

αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο χωρών με αποτέλεσμα την στήριξη της 

ένταξης της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ από την Άγκυρα, την συμμετοχή της 

Βουλγαρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας10 

(1992), την υπογραφή Συμφώνων Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας 

(1992), Συνεργασίας κατά της Τρομοκρατίας, της Διακίνησης Ναρκωτικών και 

Οργανωμένου Εγκλήματος (1993), συμμετοχή στη δημιουργία ως ιδρυτικά μέλη 

ενός βαλκανικού στρατιωτικού σχηματισμού, της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής 

Δύναμης Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEEBRIG (MPFSEE 1998) και υπογραφή 

από την βουλγαρική κυβέρνηση, Σύμβασης – Πλαισίου για την Προστασία των 

Εθνικών Μειονοτήτων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (1997 – 1998). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του όλου κλίματος ήταν η επίσκεψη του Βουλγάρου 

Προέδρου Πέταρ Στογιανόφ και η ομιλία του μπροστά στην Τουρκική 

Εθνοσυνέλευση το 1997, όπου ζήτησε συγνώμη για τα όσα υπέστη η μειονότητα 

από το κομμουνιστικό καθεστώς (Lütem 1999). 

Κατά την ίδια περίοδο, οι δύο χώρες υιοθέτησαν παρόμοιες πολιτικές  

και παρατηρήθηκαν κοινές απόψεις πάνω σε θέματα άμεσου γεωπολιτικού 

                                            
10 Ή αλλιώς Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) 
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ενδιαφέροντος, όπως η ανεξαρτησία και αναγνώριση της ΠΓΔΜ11, η οποία 

αποτελούσε εξαρχής στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ο ρόλος των 

δύο χωρών στην διευκόλυνση και υποστήριξη των νατοϊκών επιχειρήσεων στον 

πόλεμο της Βοσνίας, η στάση σε θέματα ασφαλείας που προέκυψαν με την 

ανεξαρτησία του Κοσόβου και η συνεργασία στο ζήτημα του PKK. Η προσαρμογή 

στα νέα δεδομένα, η αναζήτηση συμμάχων και πολιτικής ταυτότητας για την 

Βουλγαρία και η εκμετάλλευση των νέων οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών 

ευκαιριών για την Τουρκία στο νέο μεταψυχροπολεμικό ρευστό περιβάλλον των 

Βαλκανίων, οδήγησε τις δύο χώρες σε συνεχή πρόοδο και εξέλιξη των σχέσεων 

καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, με έμφαση την ενεργό τους εμπλοκή 

και κοινές δράσεις στο πλαίσιο περιφερειακών συνασπισμών και διεθνών 

οργανισμών. 

Η αυγή του νέου αιώνα έφερε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της 

Τουρκίας με την εκλογική νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το Κόμμα 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης τον Νοέμβριο 2002 και την άνοδο του πολιτικού Ισλάμ. 

Εφαλτήριο της πολιτικής που ακολούθησε ο Ερντογάν τα επόμενα χρόνια ήταν το 

βιβλίο του τότε καθηγητή και μετέπειτα Πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου το 

2001, «Το στρατηγικό βάθος: Η διεθνής θέση της Τουρκίας», όπου υιοθετεί μια 

έντονη επεκτατική στρατηγική χρησιμοποιώντας την τακτική της οικονομικής και 

πολιτιστικής διπλωματίας στο πλαίσιο του λεγόμενου νέο-οθωμανισμού (Rüma 

2011), η οποία καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα χάραξη της τουρκικής 

διπλωματίας. Στα χρόνια που ακολουθούν η προσπάθεια της Τουρκίας για 

επικράτηση και ανάληψη του ρόλου της ισχυρότερης περιφερειακής δύναμης στη 

Βαλκανική χερσόνησο γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, απλώνοντας τα εθνικά, 

πολιτικοκοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά της δίχτυα με στόχο τους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων. 

Παρόλο αυτά, οι εποικοδομητικές σχέσεις των δύο χωρών 

συνεχίστηκαν και στις αρχές του 21ου αιώνα. Η Τουρκία στήριξε την ενσωμάτωση 

της Βουλγαρίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα να γίνει μέλος 

του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο 2004 και της ΕΕ τον Ιανουάριο 2007. Στο οικονομικό μέρος, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015, το μερίδιο της Τουρκίας στο συνολικό ξένο 

                                            
11 Η Βουλγαρία ήταν η πρώτη χώρα που την αναγνώρισε 
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εμπόριο στη Βουλγαρία ήταν περίπου 7%, οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την 

Βουλγαρία ήταν 1,6 δις δολάρια και αντίστοιχα οι εισαγωγές της έφτασαν στα 2,25 

δις δολάρια. Οι τουρκικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ξεπέρασαν τα 2 δις δολάρια 

και εκτός από τις δύο τράπεζες τουρκικών συμφερόντων (Ziraat Bank, Is Bankasi 

AS), στην περιοχή δραστηριοποιούνταν πάνω από 1500 τουρκικές εταιρίες, με τις 

κατασκευαστικές εταιρείες να αναλαμβάνουν έργα που έφτασαν στο 1,2 δις 

δολάρια (TÜİK#1 2015). 

Στο ενεργειακό κομμάτι, οι εξελίξεις μετά την πτώση της ΕΣΣΔ ήταν 

ραγδαίες και μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες και έργα έχουν διαφοροποιηθεί. Οι 

αυξανόμενες ανάγκες των ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ για ενέργεια και ο 

αγώνας ταχύτητας και ισχύος των ΗΠΑ και Ρωσίας να κερδίσουν την ενεργειακή 

κούρσα, έχει φέρει τα Βαλκάνια στο μάτι του κυκλώνα. Η ενεργειακή εξάρτηση της 

Βουλγαρίας και κατά ένα μεγάλο ποσοστό της Ευρώπης από την Ρωσία από τη 

μία και η προτεραιότητα των ΗΠΑ για μεταφορά των αποθεμάτων της Κασπίας 

προς τη Δύση κυρίως μέσω Τουρκίας από την άλλη, έφεραν τις δύο χώρες 

πρωταγωνιστές στον ενεργειακό τομέα είτε ως ανταγωνιστές είτε συμμετέχοντας 

στις ίδιες κοινοπραξίες. Η επικράτηση στην ενεργειακή κούρσα μεταξύ ΗΠΑ – 

Ρωσίας καθώς και ο ανταγωνισμός για έλεγχο της νοτιοανατολικής Μεσογείου 

παραμένουν πηγές συνεχών διακυμάνσεων μέχρι και σήμερα.                     

Η ολοένα και αυξανόμενη εμπλοκή της Τουρκίας στα κοινά των 

Βαλκανίων είχε αντίκτυπο και στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Η άσκηση 

επιρροής στα πολιτικά δρώμενα της Βουλγαρίας με την βοήθεια της μειονότητας 

και της εκπροσώπησης αυτής στο βουλγαρικό κοινοβούλιο άρχισε να 

διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Σε αυτό συνέβαλλε η συμμετοχή του 

Κινήματος των Δικαιωμάτων και των Ελευθεριών στους κυβερνητικούς 

συνασπισμούς της Βουλγαρίας από το 2001 μέχρι το 2009, παρά τις κατηγορίες 

για προβολή εθνικών αξιώσεων, λόγω της τουρκικής καταγωγής της πλειοψηφίας 

των μελών του (Genov και Krasteva 2001). 

Τα προβλήματα και οι δυσχέρειες δεν έχουν λείψει βεβαίως καθ’ όλη 

την πορεία των βουλγαροτουρκικών σχέσεων. Από την μία πλευρά, στο εσωτερικό 

της Βουλγαρίας η πολιτική αστάθεια, η αδυναμία και αναποτελεσματικότητα των 

κρατικών θεσμών και λειτουργιών, η παρατεταμένη οικονομική ύφεση με μεγάλα 
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ποσοστά ανεργίας και χαμηλούς οικονομικούς δείκτες, η αύξηση της διαφθοράς 

και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελούν τους κυριότερους λόγους. Από την 

άλλη πλευρά, οι εξωτερικές πιέσεις που δέχτηκαν και οι δύο χώρες λόγω των 

αλλαγών στο εγγύς περιβάλλον τους, του ενεργειακού ανταγωνισμού και της 

γενικευμένης κρίσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο είναι μερικά μόνο 

από τα κυριότερα εμπόδια. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι σημαντικότεροι 

παράγοντες διαμόρφωσης των βουλγαροτουρκικών σχέσεων μέχρι σήμερα είναι: 

• Η παράλληλη ιστορική πορεία των δύο χωρών με την 

εμφάνιση των δύο λαών στη περιοχή, τη δημιουργία του πρώτου βουλγαρικού 

κράτους, την άνοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την κατάκτηση των 

Βαλκανίων, την δημιουργία της σύγχρονης Βουλγαρίας και την ανεξαρτησία της, 

τους Βαλκανικούς και Παγκόσμιους Πολέμους, τον Ψυχρό Πόλεμο και την 

μεταψυχροπολεμική εποχή. 

• Η εξέλιξη και ο ρόλος της τουρκικής μειονότητας στη 

Βουλγαρία ως ρυθμιστής πολιτικών εξελίξεων στη μεταψυχροπολεμική εποχή. 

• Η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ με τις κοσμοϊστορικές 

αλλαγές που αυτή έφερε και η μεταβολή των γεωπολιτικών συσχετισμών στη 

Βαλκανική χερσόνησο. 

• Η στροφή της Βουλγαρίας προς τη Δύση αναζητώντας 

συμμάχους και νέα ταυτότητα χωρίς να ξεφύγει όμως εντελώς από τις σοβιετικές 

καταβολές της και την ρωσική επιρροή. 

• Η εκμετάλλευση από την Τουρκία νέων ευκαιριών που 

εμφανίστηκαν ως συνέπεια της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου για βελτίωση  

της θέσης ισχύος στο υποσύστημα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

• Η γεωγραφική θέση των δύο χωρών ως τμήμα ενός  

εμπορικού, ενεργειακού και μεταναστευτικού σταυροδρομιού και συνδετικού 

κρίκου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 

ΑΞΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε αρχικά στην σημαντική γεωπολιτική 

θέση και γεωστρατηγική αξία που κατέχει η Βουλγαρία στην περιοχή και στη 

συνέχεια θα παρουσιασθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, στοιχεία καθώς 

και προβλήματα – προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα τη παρούσα περίοδο.   

Γεωπολιτική – γεωστρατηγική αξία της Βουλγαρίας 

Αναπόσπαστο και κεντρικό τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί η 

Δημοκρατία της Βουλγαρίας, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, που λόγω της 

θέσης της αποτελούσε ανέκαθεν ένα σταυροδρόμι διαφόρων πολιτισμών και έχει 

βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο σημαντικών ιστορικών αναταράξεων. Για να 

κατανοήσουμε καλύτερα την γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία και σημασία της 

χώρας στο ευρύτερο υποσύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα παραθέσουμε 

μερικά από τα στοιχεία που την αναδεικνύουν και διαμορφώνουν: 

Γεωγραφική θέση: Τα χερσαία σύνορα έχουν συνολικό μήκος 1.808 

χιλιόμετρα και η ακτογραμμή 354 χιλιόμετρα. Με τη συνολική της έκταση 110.994 

τετραγωνικών χιλιομέτρων κατατάσσεται ως 105η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. 

O Δούναβης ποταμός και η μεγάλη πεδιάδα στα βόρεια της χώρας, η οροσειρά 

του Αίμου που διατρέχει την χώρα από ανατολικά προς δυτικά στο κεντρικό 

τμήμα, η οροσειρά της Ροδόπης και η κοιλάδα του Έβρου ποταμού στο νότιο 

τμήμα, η κοιλάδα του Στρυμώνα δυτικά και η Μαύρη Θάλασσα στα ανατολικά είναι 

τα σημαντικότερα τοπογραφικά γνωρίσματα που συνθέτουν το κέντρο βάρους της 

Βουλγαρίας το οποίο αποτελεί την πηγή των φυσικών και πλουτοπαραγωγικών 

πόρων της χώρας, καθώς αντλούνται όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξή 

της. Επιπλέον η εγγύτητα στα στενά των Δαρδανελίων αναβαθμίζει την 

σπουδαιότητα της θέσης της.   
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Διεθνείς οργανισμοί: Μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, 

η χώρα πραγματοποίησε στροφή προς την δύση με αποτέλεσμα να ενταχθεί στο 

ΝΑΤΟ το 2004 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 και να αποτελεί έναν 

σημαντικό εταίρο και σύμμαχο με άμεση πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα και 

πλησίον της νευραλγικής και ευαίσθητης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Οικονομία: Η ανάπτυξη της βρίσκεται σε συνεχή άνοδο μετά τους δομικούς 

ανασχηματισμούς της δεκαετίας του 1990 από μια κεντρική και κλειστή οικονομία 

σε μια πιο φιλελεύθερη και ανοιχτή προς τις αγορές αναδυόμενη οικονομία. Το 

εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά, αυξήθηκε η εισροή κεφαλαίων και οικονομικών 

πακέτων στήριξης κυρίως από την ΕΕ, ενώ η συνεχής βελτίωση υποδομών με την 

ταυτόχρονη αύξηση αφίξεων τουριστών, κυρίως από τις γειτονικές χώρες, 

συμβάλουν στις μελλοντικές επενδύσεις. 

Ενεργειακός κόμβος: Η γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας την έχει αναδείξει 

σε μείζον γεωστρατηγικό παράγοντα στο κομμάτι των μεταφορών πηγών 

ενέργειας, ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του συντομότερου και ασφαλέστερου στρατηγικού 

διαδρόμου, του Νοτίου Διαδρόμου12, από τα πλούσια ενεργειακά αποθέματα της 

Κασπίας. Είναι ο αναγκαίος χώρος από όπου θα διέλθουν ενεργειακοί αγωγοί 

προς την Ευρώπη και παράλληλα θα υποστηριχθούν τυχόν στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της Δύσης για την ενεργειακή ασφάλειά της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 

η ύπαρξη αμερικανικών βάσεων στο έδαφός της αφενός με ορίζοντα τις 

ενεργειακές πηγές της Κασπίας και αφετέρου λόγω της απόστασης από τη Ρωσία, 

ως βασικού ανταγωνιστή των ΗΠΑ και της ΕΕ στην ενεργειακή κούρσα, που 

σημαίνει έλεγχο των βασικών ενεργειακών πηγών και των οδών μεταφοράς τους 

καθώς και την ακύρωση της όποιας ενεργειακής διπλωματίας της Ρωσίας και 

εξάρτηση της Ευρώπης από αυτήν.      

Βαλκανικός διάδρομος: Η προσφυγική κρίση στη Συρία έχει αναδείξει άλλη 

μία σημαντική πτυχή της χώρας που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι αποτελεί 

τμήμα του Βαλκανικού διαδρόμου προσφύγων και μεταναστευτικών ροών, λόγω 

γειτνίασης με την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς και τυχόν εξτρεμιστικών, 

                                            
12 South Gas Corridor 
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τρομοκρατικών και ριζοσπαστικών στοιχείων που αναζητούν δίοδο στην Ευρώπη. 

Το αυξημένο οργανωμένο έγκλημα, τα υψηλά ποσοστά διαφθοράς και η 

παράνομη διακίνηση ανθρώπων και εφοδίων αυξάνει περισσότερο την σημασία 

αυτού του διαδρόμου.  

Ιστορία: Η σπουδαιότητα της θέσης που κατέχει η σημερινή Βουλγαρία 

επιβεβαιώνεται ιστορικά από το διαχρονικό ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων 

της κάθε εποχής. Αρχικά η συνθηκολόγηση με το Βυζάντιο το 681 μ.Χ., έτος 

ίδρυσης του πρώτου κράτους της Βουλγαρίας και η διακύμανση των σχέσεων τους 

για περίπου έξι αιώνες, στη συνέχεια η κατοχή και κατάληψή της από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία για περίπου πεντακόσια χρόνια, η συμμετοχή της στο 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας υπό την γεωπολιτική σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής 

Ένωσης μετά τον Β’ ΠΠ και τέλος το γεγονός ότι σήμερα είναι τμήμα της 

ευρύτερης περιοχής που αποτελεί «ενεργειακό» μήλο της έριδος μεταξύ ΗΠΑ, 

Ρωσίας και ΕΕ. 

Η Βουλγαρία ως τμήμα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται 

ανάμεσα από δύο στρατηγικούς άξονες: Μαύρη Θάλασσα – Μεσόγειος και Μαύρη 

Θάλασσα – Καύκασος – Κασπία. Ο μεν πρώτος είναι στρατηγικής σημασίας για το 

ΝΑΤΟ επειδή αποτελεί το νοτιότερο όριό του, ο δεύτερος είναι αδιαμφισβήτητα 

κρίσιμος για τις ενεργειακές πηγές. Η περιοχή συγκεντρώνει τα βλέμματα και τα 

συμφέροντα των μεγάλων διεθνών δρώντων και αποτελεί πεδίο «μάχης» για την 

ενέργεια και όποιος την κατέχει, έχει προβάδισμα στο παιχνίδι της ισχύος. 

Χαρακτηριστικά Βουλγαρίας 

Το πολίτευμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας είναι κοινοβουλευτική 

δημοκρατία και καθορίστηκε σύμφωνα με το Σύνταγμα που ψηφίστηκε από την 7η 

Μεγάλη Εθνοσυνέλευση στις 12 Ιουλίου 1991.  

α. Δημογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1992, επί συνολικού πληθυσμού 

8.487.317 ατόμων οι Βούλγαροι ήταν 7.271.185 (85,67%) και η τουρκική 

μειονότητα 800.052 (9,43%), ενώ σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 

o πληθυσμός της Βουλγαρίας είναι 7.364.570 άτομα, oι Βούλγαροι είναι η κύρια 
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εθνοτική ομάδα με 5.664.624 άτομα και 84,8% του πληθυσμού, η τουρκική 

μειονότητα αριθμεί 588.318 άτομα (8,8%) και οι Ρομά 325.343 (4,9%). Η κατανομή 

του πληθυσμού ανά ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2016, είναι 

14% μέχρι 14 ετών, 16,3% μεταξύ 15 – 29 ετών, 21,7% μεταξύ 30 – 44 ετών, 

20,7% μεταξύ 45 – 59 ετών και 27,3% για πάνω από 60 ετών. Το Σύνταγμα της 

Βουλγαρίας την ορίζει ως κοσμικό κράτος με εξασφαλισμένη θρησκευτική 

ελευθερία, αλλά καθορίζει την Ορθοδοξία ως «παραδοσιακή» θρησκεία. 

Περισσότεροι από τα ¾ των Βουλγάρων ασπάζονται την Ανατολική Ορθόδοξη 

Εκκλησία, οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα και 

αποτελούν το 10% των θρησκευόμενων, λιγότερο από 3% ασπάζονται άλλες 

θρησκείες, 11,8% δεν πιστεύουν σε κάποια θρησκεία και 21,8% αρνήθηκαν να 

δηλώσουν τα πιστεύω τους (NSI 2011). 

β. Υποδομές  

Τα κυριότερα συγκοινωνιακά κέντρα είναι τα αεροδρόμια της Σόφιας 

και της Φιλιππούπολης και ειδικότερα τα υψηλής σημασίας για το εμπόριο και τις 

μεταφορές λιμάνια της Βάρνας και του Μπουργκάς. Το υπάρχον συγκοινωνιακό 

δίκτυο, οδικό (19.512 χλμ) και σιδηροδρομικό (5.114 χλμ), εξυπηρετεί σε 

ικανοποιητικό επίπεδο τις μεταφορικές ανάγκες της χώρας καθώς και τις διεθνής 

μεταφορές ως χώρα διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η εισροή όμως 

ευρωπαϊκών κονδυλίων τα τελευταία χρόνια και οι επενδύσεις οδηγούν σταδιακά 

σε αναβάθμιση των συγκοινωνιακών δομών. Άλλωστε τμήματα των 

Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Προμαχώνας – Σόφια – Βίντιν), VIII (Βάρνα – 

Μπουργκάς – Σόφια – Σκόπια – Τίρανα – Δυρράχιο) και IX (Ορμένιο – Στάρα 

Ζαγόρα – Ρούσε) διανύουν την Βουλγαρία και αποτελούν σημαντικούς άξονες 

μεταφορών. 

γ. Ενέργεια 

Κυριότερες πηγές ενέργειας είναι ο πυρηνικός ενεργειακός σταθμός 

του Κοζλοντούι, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και σταθμοί αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας με παραγωγή ρεύματος σε ποσοστά 17,3%, 30% και 16,4% αντίστοιχα 

(CIA 2017). Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εγκατάσταση δύο αντιδραστήρων 

(συνολικής ισχύος 2000MW) για ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπέλενε, στα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B9
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σύνορα με τη Ρουμανία, εγκαταλείφθηκε το 2012 από την κυβέρνηση Μπορίσοφ, 

παρά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ρωσικής Atomstroyexport και της 

Εθνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας της Βουλγαρίας στις 18 Ιανουαρίου 2008. Λόγω της 

ξαφνικής ματαίωσης, η ρωσική εταιρεία δικαιώθηκε και έλαβε αποζημίωση 620 

εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία (Reuters 2017). Πρόσφατες όμως εξελίξεις 

πιθανολογούν το σενάριο χρηματοδότησης του πυρηνικού σταθμού από την 

ρωσική εταιρεία Rosatom, εάν το έργο αρχίσει εκ νέου, όπως ανακοινώθηκε από 

εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος συμμετείχε σε διάσκεψη αφιερωμένη στην 

πυρηνική ενέργεια στη Βουλγαρία στις 26 Οκτωβρίου 2017. Νωρίτερα τον ίδιο 

μήνα, ο Πρωθυπουργός Μπόϊκο Μπορίσωφ και η υπουργός Ενέργειας 

Τεμενιούκα Πέτκοβα συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Rosatom, η οποία έχει 

υπογράψει διάφορες συμβάσεις με την βουλγαρική πλευρά που σχετίζονται με τον 

πυρηνικό σταθμό Κοζλοντούϊ (Expert 2017). 

δ. Οικονομικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το 2017, οι τρέχουσες τιμές του ΑΕΠ είναι 55,95 

δις δολάρια και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 7.920 δολάρια, ενώ σε τιμές 

ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (ppp)13 το ΑΕΠ είναι 152,37 δις δολάρια και 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 21.580 δολάρια. Η σύνθεση του ΑΕΠ ανά τομέα είναι 5,2% 

στον πρωτογενή (γεωργία, αλιεία κτλ.), 27,4% στον δευτερογενή (βιομηχανία) και 

67,4% στον τριτογενή (υπηρεσίες), ενώ ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 

είναι στο 3,9%. Επιπλέον, ο πληθωρισμός είναι στο 1,1%, η ανεργία κυμαίνεται 

στο 5,8%, το φορολογικό βάρος στα 26% του ΑΕΠ με ανώτερο φορολογικό 

συντελεστή στα 10%, οι δημόσιες δαπάνες δεσμεύουν το 37,2% του ΑΕΠ, ενώ για 

έρευνα και ανάπτυξη διατίθεται μόνο το 0,96% του ΑΕΠ, το δημοσιονομικό έλλειμα 

είναι στο -1,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αγγίζει τα 24,6% του ΑΕΠ (IMF 

2017). Οι εισαγωγές και εξαγωγές είναι στο 6,2% και 4,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα και 

οι επενδύσεις έφτασαν στα 20% του ΑΕΠ για το 2017. Η εξόρυξη μετάλλων και 

ορυκτών, η παραγωγή χημικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων 

οχημάτων, η διύλιση πετρελαίου και η χαλυβουργία είναι μεταξύ των 

                                            
13 Purchasing power parity 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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σημαντικότερων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ενώ η χώρα κατέχει την έκτη 

θέση στην Ευρώπη στην παραγωγή άνθρακα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνής Διαφάνειας για το 2016, η 

Βουλγαρία βρίσκεται στην 75η θέση (από 176 χώρες) με Δείκτη Αντίληψης για τη 

Διαφθορά (Corruption Perception Index – CPI) 41/100, που την τοποθετεί στις 

σχετικά διεφθαρμένες χώρες. Συγκριτικά με την Ελλάδα και την Τουρκία είναι στην 

ίδια κατηγορία με βαθμολογίες 44/100 (69η) και 41/100 (75η) αντίστοιχα, ενώ οι πιο 

«καθαρές» χώρες θεωρούνται η Δανία και η Νέα Ζηλανδία με 90/100. Επίσης, 

σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό και το Βαρόμετρο Παγκόσμιας Διαφθοράς (Global 

Corruption Barometer – GCB) έτους 2016, το 36% των Βουλγάρων θεωρεί ότι η 

διαφθορά είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

χώρα, tο 54% πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν την καταπολεμά αποτελεσματικά, ενώ 

το 17% των νοικοκυριών έχει δωροδοκήσει τουλάχιστον μία φορά προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (Transparency 2017). 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την οικονομική θέση της 

χώρας στο ευρύτερο περιβάλλον της θα παραθέσουμε κάποιους επιπλέον δείκτες: 

• Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global 

Competitiveness Index – GCI): Με βαθμολογία 4,5/7 βρίσκεται στην 49η θέση επί 

συνόλου 137 χωρών, ενώ η Τουρκία με 4,4/7 είναι στην 53η και η Ελλάδα με 4/7 

στην 87η. Ο δείκτης πηγάζει από την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας 

σε μια οικονομία και παρέχει εκτιμήσεις για παραγωγικότητα και ευημερία 

(WEForum 2017). 

• Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom 

– IEF): Η Βουλγαρία βρίσκεται στην 47η θέση (από 180 χώρες) με βαθμολογία 

67,9/100 και θεωρείται ότι έχει μία ικανοποιητικά ανοιχτή οικονομία. Η Τουρκία 

είναι στην 60η θέση με 65,2/100 και η Ελλάδα στην 127η θέση με 55/100 (κυρίως 

κλειστή οικονομία). Ο δείκτης μετρά το επίπεδο των ελεύθερων οικονομιών και 

ανοιχτών αγορών και προβάλει την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο 

(HeritageFoundation 2017). 
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• Δείκτης Ευκολίας του Επιχειρείν (Ease of Doing Business 

Index – EDBI): Η χώρα κατατάσσεται στην 50η θέση (ανάμεσα σε 190) με 

βαθμολογία «απόστασης μέχρι το όριο» (distance to frontier) 71,91/10014, κρίνεται 

αρκετά ικανοποιητική, ενώ Τουρκία και Ελλάδα στην 60η (με 69,14/100) και 67η (με 

68,02/100) αντίστοιχα. Ο δείκτης συνεκτιμώντας διάφορους παράγοντες μετρά την 

ευκολία με την οποία δύναται να ξεκινήσει μία επιχείρηση στη συγκεκριμένη χώρα 

(WBG 2017).   

Η μετάβαση της Βουλγαρίας σε ένα πιο ανοιχτό και ευέλικτο 

οικονομικό σύστημα διευκολύνθηκε από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Οι χαμηλοί 

μισθοί (ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός για το 2016 ήταν 507 δολάρια), οι 

ανταγωνιστικοί χαμηλοί φόροι (μόνο 10%), το καθεστώς ανοιχτής αγοράς και η 

ευκολία έναρξης νέων επιχειρήσεων έχουν ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την 

ανάπτυξη κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Ο οικονομικός τομέας έδειξε υψηλό 

ποσοστό αντοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης της ρευστότητας το 2014 και η 

διαχείριση του δημοσίου χρήματος ήταν σχετικά ικανοποιητική. Το επίπεδο 

δημοσίου χρέους εξακολουθεί να είναι από τα χαμηλότερα στην περιοχή, με το 

δημοσιονομικό έλλειμμα σε πτωτική πορεία, ενώ οι παραπάνω οικονομικοί δείκτες 

αποδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα, το άνοιγμα της οικονομίας, την 

απελευθέρωση της αγοράς και την διάθεση της χώρας για εξασφάλιση 

επενδύσεων. Παρόλο αυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και να 

γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία της, η Βουλγαρία θα χρειαστεί μελλοντικά να 

προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές αναφορικά με τη δικαστική 

αποτελεσματικότητα και κυβερνητική ακεραιότητα για καταπολέμηση κυρίως της 

διαφθοράς. 

ε. Αγωγοί ενέργειας 

Η Βουλγαρία έχει συμπεριληφθεί ως τμήμα των αγωγών πετρελαίου 

αμερικανικών συμφερόντων AMBO15 που θα ακολουθούσε τη διαδρομή Τουρκία – 

Βουλγαρία – ΠΓΔΜ – Αλβανία και των ρωσικών συμφερόντων Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη. Ο τελευταίος θα μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη μετά 

                                            
14 Ο όρος αυτός υποδηλώνει την απόσταση κάθε οικονομίας μέχρι το «όριο», το οποίο 
αντιπροσωπεύει την καλύτερη επίδοση που παρατηρήθηκε σε κάθε ένα από τους δείκτες σε όλες 
τις οικονομίες που αναφέρονται στο Επιχειρείν (Doing Business) από το 2005 
15 Albanian Macedonian Bulgarian Oilpipeline 
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και την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας – Ελλάδας – Βουλγαρίας στην 

Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2007. Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του GERB στη Βουλγαρία 

τον Ιούνιο 2009 μετέβαλε όμως τη στάση της προς το έργο, με την συμβολή των 

ΗΠΑ και ΕΕ, καθυστερώντας την υλοποίησή του και με πρόσχημα 

περιβαλλοντικούς λόγους και χαμηλά αποθέματα, τερμάτισε μονομερώς την 

συμφωνία με την έγκριση και του βουλγαρικού κοινοβουλίου το 2013 (Drezov 

2013). Όσον αφορά αγωγούς φυσικού αερίου, τμήμα του Nabucco West (Τουρκία 

– Βουλγαρία – Ρουμανία – Ουγγαρία) και ο IGB16, συμφερόντων ΗΠΑ – ΕΕ, 

καθώς και τμήμα του South Stream (Ρωσία – Μαύρη Θάλασσα – Βουλγαρία), 

ρωσικών συμφερόντων, είχαν σχεδιαστεί σε έδαφος της Βουλγαρίας.   

Η ρευστή γεωπολιτική και γεωοικονομική κατάσταση που επικρατεί 

τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια έχει προκαλέσει πολλές μεταβολές σε σχέδια, 

μελέτες και κατασκευές αγωγών μεταφοράς ενέργειας, με συνέπεια κανένα από τα 

παραπάνω έργα να μην έχει υλοποιηθεί. Η σημερινή εικόνα στο σχεδιασμό 

κατασκευής αγωγών διερχόμενοι από το έδαφος της χώρας είναι αυτής του 

ανταγωνισμού μεταξύ των IGB, ως προέκταση του TAP17 και Turkstream, 

ρωσοτουρκικών συμφερόντων, που θα αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο 

κεφάλαιο.        

στ. Ένοπλες δυνάμεις 

Ο συνολικός αριθμός των Ενόπλων Δυνάμεων το 2010 ήταν 44.100, 

εκ των οποίων οι 34.700 (78,7%) στρατιωτικό προσωπικό και οι 9.400 πολιτικό 

(21.3%). Μέχρι το 2014, ο συνολικός αριθμός θα μειωνόταν κατά 7.000 άτομα. Οι 

αμυντικές δαπάνες το 2016 ήταν στο 1,2% του ΑΕΠ και παρατηρείται μία σταδιακή 

και δραστική μείωση από το 2000 (2,9%) λόγω περικοπών και μείωσης του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Παρά την απουσία άμεσης στρατιωτικής απειλής κατά της 

εδαφικής ακεραιότητα της χώρας, η Βουλγαρία βασίζει την εθνική της ασφάλεια 

στην αποτροπή, έχοντας κατά νου και τις απειλές εκτός της επικράτειας, με 

συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις και αποστολές εντός όμως 

του πλαισίου συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

                                            
16 Interconnector Greece Bulgaria (Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας) 
17 Trans Adriatic Pipeline (Aδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου) 
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και Άμυνας της ΕΕ (ΚΠΑΑ), πράγμα που σημαίνει «κοινή ευθύνη για ασφάλεια» 

(BulgarianMOD 2010).   

ζ. Διεθνείς οργανισμοί 

Η Βουλγαρία έγινε μέλος των Ηνωμένων Εθνών το 1955 και από το 

1966 υπήρξε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τρεις φορές, η τελευταία 

από το 2002 έως το 2003. Η Βουλγαρία ήταν επίσης ένα από τα ιδρυτικά έθνη του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το 1975. 

Η θέση της χώρας στη διεθνή κοινότητα έχει επιπλέον αναβαθμιστεί με την 

συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Μόνο για το 2015, η ΕΕ δαπάνησε 2,73 δις 

ευρώ στη Βουλγαρία που ισοδυναμούσε με το 6,38% του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος της (ΑΕΘΠ). Η συνδρομή της Βουλγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

αντίστοιχα ήταν 424 εκατ. Ευρώ (1% του ΑΕΘΠ), ενώ το 5% του εθνικού πλούτου 

προέρχεται από επενδύσεις της ΕΕ  (EU#1 2017). 

η. Διπλωματικές επαφές – σχέσεις με γειτονικά κράτη 

Οι σχέσεις της Βουλγαρίας με τους γείτονές της μετά το 1990 ήταν 

γενικά καλές χωρίς να λείπουν όμως οι κατά καιρούς εντάσεις, προσπαθώντας να 

διατηρήσει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η διάσπαση και 

ο εμφύλιος στην πρώην Γιουγκοσλαβία δημιούργησαν νέα κράτη, νέες εύθραυστες 

ισορροπίες και νέα δεδομένα.  

• Ελλάδα: Παραδοσιακά οι δύο χώρες διατηρούσαν καλές 

σχέσεις ακόμα και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, παρά το γεγονός ότι 

ήταν σε αντίπαλους συνασπισμούς και η Βουλγαρία θεωρείτο κομμουνιστική 

απειλή. Σήμερα συμμετέχουν από κοινού σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα, 

διαβαλκανικές και περιφερειακές συνεργασίες (ΟΣΕΠ) και έχουν συνάψει διμερής 

και πολυμερής συμφωνίες για οικονομικά, εμπορικά, ενεργειακά (αγωγοί 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, IGB) και θέματα ασφάλειας. 

• ΠΓΔΜ: Η Βουλγαρία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, έσπευσε να 

αναγνωρίσει το κράτος των Σκοπίων αμέσως μετά την ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας του με την ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» το 1991. 

Βασικός λόγος ήταν για να το «προστατεύσει» και έτσι να το ενσωματώσει στη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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σφαίρα άμεσης εξάρτησης. Ωστόσο, θεωρεί τη γλώσσα και την ιστορία του 

βουλγαρική και τους Σλάβους πολίτες του απογόνους των Βουλγάρων 

Μακεδόνων. Χορήγησε μάλιστα δεκάδες χιλιάδες βουλγαρικά διαβατήρια σε 

πολίτες των Σκοπίων, ακόμη και στον πρώην Πρωθυπουργό τους Γκεοργκίεφσκι, 

οι οποίοι δηλώθηκαν στο Βουλγαρικό Υπουργείο Εσωτερικών ως Μακεδόνες 

Βούλγαροι (Μέρτζος#1 2012). Το Μακεδονικό παραμένει ακόμη ένα άλυτο ζήτημα, 

επηρεάζει τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και με την Ελλάδα όσο και την 

ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και ΕΕ. Η Σόφια κατά καιρούς κατήγγειλε 

τα Σκόπια για «αλυτρωτισμό» και «επιθετικό εθνικισμό» και μάλιστα απειλούσε ότι, 

εάν συνεχίσουν τέτοιες πολιτικές, θα εμποδίσει την πορεία της ΠΓΔΜ προς την ΕΕ 

και το ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία καταδίκασε έντονα τη δήλωση του 

Νίκολα Γκρούεφσκι για «Μακεδόνες του Βαρδάρη, του Αιγαίου και του Πιρίν» σε 

επίσημη επίσκεψή του στην Αυστραλία το 2009, με τον τότε Πρόεδρο της 

Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ να προειδοποιεί ότι η στήριξη της χώρας του 

στην ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ δεν είναι «άνευ όρων» (Νέα#1 2009). 

• Ρουμανία: Η παράλληλη πορεία των δύο χωρών ξεκίνησε με 

την συμμετοχή τους ως μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας και συνεχίστηκε κατά 

τη μεταβατική περίοδο με το βλέμμα προς τη Δύση με κοινό παρονομαστή την ίδια 

χρονική ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ με τις σχέσεις τους να βρίσκονται σε πολύ καλό 

επίπεδο και συνεργασία κυρίως σε ενεργειακά ζητήματα. 

• Σερβία: Η Βουλγαρία διατηρεί γενικά καλές σχέσεις με τη 

Σερβία, κυρίως με οικονομικές, ενεργειακές και αμυντικές συμμαχίες αλλά και ως 

παράγοντας ένταξης της Σερβίας σε ευρωατλαντικούς θεσμούς. Παρόλο αυτά το 

ζήτημα της αναγνώρισης του Κοσόβου18 και η στάση της Βουλγαρίας απέναντι σε 

αυτό μπορεί να επηρεάσει μελλοντικά τις σχέσεις αυτές. 

θ. Προβλήματα – προκλήσεις 

• Δημογραφία: Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η Βουλγαρία 

κατέχει την τέταρτη θέση στον κόσμο σε ότι αφορά την γήρανση του πληθυσμού 

με το 26,1% του πληθυσμού της άνω των 60 ετών,  Ο πληθυσμός έχει μειωθεί, 

μέσα στη δεκαετία 2004 – 2014 κατά, τουλάχιστον, 558  χιλιάδες άτομα, ενώ 40 – 

                                            
18 Αναγνωρίστηκε από την Βουλγαρία στις 20 Μαρτίου 2008 
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50 χιλιάδες εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Η Βουλγαρία κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ 

των χωρών της ΕΕ με τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του πληθυσμού, με ποσοστό 

7,3%. Οι κύριοι λόγοι είναι η υπογεννητικότητα, η οικονομική μετανάστευση και η 

αύξηση της θνησιμότητας λόγω ελλιπής υγειονομικής περίθαλψης. Το Κέντρο 

Δημογραφικής Πολιτικής στη Σόφια ανακοίνωσε ότι έως το 2050 οι Βούλγαροι θα 

καταστούν μειονότητα στην ίδια τη χώρα τους καθώς oι Τούρκοι και οι 

Μουσουλμάνοι Ρομά έχουν τριπλάσιο δείκτη γεννήσεων (BNR#2 2017). 

• Μειονότητες: Η ύπαρξη των μειονοτήτων (περίπου 14% του 

συνολικού πληθυσμού) και κυρίως της τουρκικής (9%), παίζει ουσιαστικό ρόλο στη 

πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Με σταθερή εκπροσώπηση στο 

κοινοβούλιο (ΚΔΕ) από το 1991 και με τη συνδρομή και στήριξη της Τουρκίας, έχει 

καταστεί πολύτιμη κατά καιρούς σε κυβερνητικούς συνασπισμούς (2001 – 2009), 

αλλά και στον ρόλο της αντιπολίτευσης. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί πιστεύουν ότι 

το ΚΔΕ τονίζει το εθνοτικό στοιχείο (τουρκικό) σε αντίθεση με τα όσα ορίζει το 

Σύνταγμα, δεν έχει καταδικαστεί ποτέ ούτε έχει αποκλειστεί από τις εκλογικές 

αναμετρήσεις, αποδεικνύοντας έτσι την δυναμική του και την πολιτική του 

σκοπιμότητα. Είναι σαφές ότι οι μειονότητες στη Βουλγαρία σε συνδυασμό με τις 

προσπάθειες της Άγκυρας για «τουρκοποίησή» τους μπορεί να δημιουργήσει 

εκρηκτικές καταστάσεις και να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στον 

περίγυρό της χώρας, επηρεάζοντας γειτονικές μουσουλμανικές μειονότητες.  

• Διαφθορά: Η διαφθορά, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 

παράγραφο, είναι σχετικά υψηλή (η μεγαλύτερη στις χώρες της ΕΕ), κυρίως στους 

κρατικούς μηχανισμούς και λειτουργίες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

εφαρμογή και επιβολή του νόμου, στη κοινωνική συνοχή και οικονομική ευμάρεια 

της χώρας. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της  

Βουλγαρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης και της Εσωτερικής Τάξης 

χαρακτηριστικά αναφέρει «μερική εφαρμογή των συστάσεων» σε σχέση με την 

αντίστοιχη για το 2016, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για βελτίωση 

(EC#1 2017). 

• Οργανωμένο έγκλημα: Η δυσλειτουργία των κρατικών 

μηχανισμών σε ζητήματα αστυνόμευσης και παροχής ασφάλειας στους πολίτες, η 
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οικονομική εξαθλίωση και η ρευστή μεταβατική περίοδος που ακολούθησε την 

διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ19, έδωσε ευκαιρίες σε άτομα και ομάδες να 

δημιουργήσουν ένα πλέγμα εγκληματικών οργανώσεων, το οποίο παραμένει 

τροχοπέδη για την εξελικτική πορεία της χώρας. Η χώρα είναι μία από τις 

κυριότερες πηγές διακίνησης ανθρώπων στην ΕΕ, αποτελεί κύριο ευρωπαϊκό 

σημείο μεταφόρτωσης ναρκωτικών από την νοτιοδυτική Ασία και από την Λατινική 

Αμερική και κατέχει υψηλή θέση στο ξέπλυμα χρήματος. Η χώρα καταβάλει 

προσπάθειες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος συνάπτοντας 

συνεργασίες με την ΕΕ και γειτονικά κράτη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το 

μνημόνιο συνεργασίας που έχει συναφθεί από το 2015 μεταξύ των εισαγγελικών 

αρχών Ελλάδος και Βουλγαρίας και την πρόσφατη συνάντησή του Υπουργού 

Δικαιοσύνης και του εισαγγελέα της Βουλγαρίας στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 

2017  (Newsbeast#1 2017).   

• Ενεργειακή κρίση: Παρά την προσπάθεια της Βουλγαρίας να 

απογαλακτιστεί από τις γραμμές ανεφοδιασμού ενέργειας της Ρωσίας, η τελευταία 

εξακολουθεί να κατέχει δομές και θέσεις στη Βουλγαρία καθώς και στην ψυχή 

πολλών Βουλγάρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική παρουσία της Ρωσίας 

στη Βουλγαρία είναι τόσο δυνατή που ισοδυναμούσε κατά μέσο όρο με το 22% 

του ΑΕΠ μεταξύ 2005 – 2014. Το συνεχές ενεργειακό παζάρι και οι πιέσεις των 

μεγάλων δυνάμεων έχουν αποτρέψει την υλοποίηση έργων που θα πρόσδιδαν 

ακόμη μεγαλύτερη αξία στη χώρα (AMBO, Nabucco, South Stream) και την έχουν 

μετατρέψει σε έρμαιο των ορέξεων και διαθέσεων ξένων συμφερόντων με 

αποτέλεσμα την ενεργειακή της εξάρτηση. Οι αρχικές συμφωνίες για κατασκευή 

αγωγών ρωσικών συμφερόντων εξανεμίστηκαν, ενώ οι αντίστοιχοι αμερικανικών 

συμφερόντων παραμένουν αβέβαιοι. Ενδεικτικά αναφέρεται η κατασκευή αγωγού 

φυσικού αερίου Turkstream (Ανάπα – Μαύρη Θάλασσα – Λουλέ Μπουργκάς), για 

τον οποίο η Τουρκία προχώρησε αρχικά σε συμφωνία με τη ρωσική κυβέρνηση  

στις 10 Οκτωβρίου 2016, ως αντικαταστάτη του South Stream, μετά την υπογραφή 

μνημονίου συναντίληψης μεταξύ της ρωσικής Gazprom και της τουρκικής Botas 

στις 1 Δεκεμβρίου 2014 (Gazprom 2017), στη συνέχεια πάγωσε, επανήλθε ξανά 

                                            
19 COMECON (Συμβούλιο για την Αμοιβαία Οικονομική Βοήθεια) 
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στο προσκήνιο και μέχρι σήμερα20 η διέλευση του είτε μέσω Βουλγαρίας είτε μέσω 

Ελλάδας, παραμένει ανοιχτή21.   

• Παράνομη μετανάστευση – προσφυγική κρίση: Η ΕΕ και η 

Ευρώπη σαν σύνολο αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη κρίση μεταναστών μετά τον 

Β’ ΠΠ. Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα καθώς το ασυγκράτητο κύμα 

μετανάστευσης, δύναται να αλλοιώσει σταδιακά την ομοιογένεια των πληθυσμών, 

τους εθνικούς χαρακτήρες και τις παραδοσιακές δομές, βάζοντας έτσι τις 

προϋποθέσεις για δημιουργία αυτόνομων μειονοτικών θυλάκων. Η Βουλγαρία ως 

τμήμα των Βαλκανίων και λόγω της γειτνίασης με την Τουρκία αποτελεί μεταβατικό 

προορισμό για περαιτέρω μετακίνηση προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Frontex, μόνο κατά το 2014, πάνω από 250.000 μετανάστες 

εισήλθαν παράνομα στην ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 138% σε 

σχέση με το 2013, ενώ το 2015 περίπου 2.044.000 παράνομοι μετανάστες 

εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και 

Βουλγαρίας – Τουρκίας. Ο αριθμός αυτός αν και δεν είναι πολύ ακριβής, είναι ο 

μεγαλύτερος από κάθε προηγούμενη χρονιά και μάλιστα δεκαεννέα φορές 

μεγαλύτερος κατά τα έξι τελευταία χρόνια (Frontex 2016). Σύμφωνα με την 

αναφορά της Διεθνής Αμνηστίας για την περίοδο 2016 – 201722, η Βουλγαρία 

απέτυχε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες και λειτουργίες για σωστές 

διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών 

και προσφύγων στη χώρα καθώς και να διευθετήσει τις κατηγορίες για μαζικές 

επαναπροωθήσεις και συμπτώματα κακομεταχείρισης στα βουλγαροτουρκικά 

σύνορα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα έντονο κλίμα ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας, 

συμπεριλαμβανομένου και διακρίσεων εναντίον των Ρομά (AmnestyInternational 

2017).  

• Ισλαμική τρομοκρατία – θρησκευτικός φονταμενταλισμός: Η 

εισροή του νέου μεταναστευτικό Ισλάμ στη χώρα σε συνδυασμό με τις ήδη 

υπάρχουσες μουσουλμανικές μειονότητες δύναται να ανατρέψει την δημογραφική 

ισορροπία και ομοιογένεια, ενός παράγοντα πολύ σημαντικού για την εσωτερική 

ασφάλεια. Εξάλλου ποσοστό αυτών των μεταναστών, ενδέχεται να είναι φορείς 

                                            
20 25 Νοέμβριου 2017 
21 Περισσότερα στο επόμενο κεφάλαιο 
22 Συγκεκριμένα αφορά την περίοδο Φεβρουάριος 2016 – Φεβρουάριος 2017 
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ακραίων ιδεολογιών, με άρνηση στην αποδοχή θεμελιωδών αρχών του Δυτικού 

πολιτισμού, όπως της δημοκρατίας, της ανεξιθρησκίας και της ισότητας των δύο 

φύλων. Γενικά το επίπεδο απειλής από τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό στην 

Βουλγαρία είναι χαμηλό, παρόλα αυτά πιθανολογείται ότι μπορεί να αποτελέσει 

πιθανό στόχο προκειμένου ακραίες μουσουλμανικές οργανώσεις να 

δημιουργήσουν έναν ισχυρό πυρήνα και να τον αξιοποιήσουν ως βάση για 

ανάληψη δράσης στην Ευρώπη.  

• Εθνική ασφάλεια και συνοχή: Η ανεξέλεγκτη ροή ρεύματος 

μεταναστών των χωρών της Ασίας και της Αφρικής προς την Ευρώπη, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία μουσουλμάνοι, είναι από τα πλέον σημαντικότερα 

σύγχρονα φαινόμενα με δυναμική εξέλιξη. Η μαζική μετανάστευση και κυρίως η 

λαθρομετανάστευση, αποτελεί απειλή για τα κράτη του ανεπτυγμένου κόσμου. Η 

παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών σε μία χώρα, με διαφορετική κουλτούρα 

και θρήσκευμα, θεωρείται ότι είναι δυνατόν να προκαλέσει εθνολογικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές συγκρούσεις με τον γηγενή πληθυσμό, να επηρεάσει την 

οικονομία της και κυρίως την κοινωνική και εθνική της συνοχή, σε βαθμό που να 

εκλαμβάνεται ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η Τουρκία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία, αποτελώντας έναν από τα κύρια σημεία 

της εξωτερικής της πολιτικής με την ΕΕ και τις χώρες της Ευρώπης συνολικά, 

αποσκοπώντας στην προώθηση των συμφερόντων της. Η Βουλγαρία ως μέλος 

της ΕΕ, γειτνίασης με την Τουρκία και αναπόσπαστο τμήμα των Βαλκανίων είναι 

σαφές ότι επηρεάζεται άμεσα.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2015 – 2017 

Η πρώτη δεκαπενταετία του 21ου αιώνα στην Βουλγαρία σημαδεύτηκε από 

συνεχής αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, με κυρίαρχη προσωπικότητα τον νυν 

Πρωθυπουργό Μπόϊκο Μπορίσοφ και τις τρείς κυβερνητικές του θητείες, την 

ένταξη – ορόσημο της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, τη στροφή της κυβερνητικής 

πολιτικής από το 2009 και μετέπειτα καθώς και την έντονη περίοδο οικονομικής 

και πολιτικής κρίσης που βίωσε η χώρα το 2013. Επιπλέον, εξωτερικοί 

γεωπολιτικοί παράγοντες όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή (Αφγανιστάν, Ιράκ), η 

ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, η κρίση στην περιοχή του Καυκάσου (Ν. 

Οσετία, Αμπχαζία), η Αραβική Άνοιξη με τις επιπτώσεις της σε βόρεια Αφρική και 

Μέση Ανατολή, η κρίση στην Ουκρανία με την προσάρτηση της Κριμαίας από την 

Ρωσία, η εμφάνιση του ISIS, η κατάσταση στη Συρία και οι δυνάμεις, είτε κρατικοί 

δρώντες είτε διεθνείς ομάδες – οργανισμοί, που ενεργούν στη ευρύτερη περιοχή, 

έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί η 

Βουλγαρία καθορίζοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις της.   

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα κατά την 

τελευταία περίοδο (2015 – 2017) και τον αντίκτυπο αυτών στη διατήρηση των 

λεπτών ισορροπιών στη Βουλγαρία.      

Εσωτερική πολιτική σκηνή 

15 – 30 Δεκεμβρίου 2015 Ηγεσία του ΚΔΕ και η εμπλοκή της Άγκυρας: Το 

δεύτερο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2015 εξελίχθηκε στη Σόφια ένα ιδιότυπο 

πολιτικό δράμα με πρωταγωνιστές τον Λιούτφι Μεστάν, αρχηγό του ΚΔΕ και τον 

Αχμέτ Ντογάν, ιδρυτή, πρώην πρόεδρο και ουσιαστικό ηγέτη του ΚΔΕ. Όλα 

ξεκίνησαν στα μέσα Δεκεμβρίου, έπειτα από πρόταση του Μεστάν στο βουλγαρικό 

Κοινοβούλιο, με σκοπό την υιοθέτηση διακήρυξης – υποστήριξης προς την 

Τουρκία για την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στις 24 Νοεμβρίου 2015.  Η 

συγκεκριμένη ενέργεια βρήκε αντίθετο τον ιδρυτή και πρώην πρόεδρο του ΚΔΕ, ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%86
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οποίος παρενέβη στις 17 Δεκεμβρίου, με ομιλία του σε ηγετικά στελέχη του 

κόμματος, όπου υπογράμμισε την επανεδραίωση της Ρωσίας στη διεθνή πολιτική 

σκηνή και πρόσθεσε ότι και η Τουρκία προσπαθεί να εγκαθιδρύσει το ρόλο της 

στην περιοχή, πράγμα που μπορεί να σημαίνει αναταράξεις και περίπλοκες 

κρίσεις σε μια σύνθετη περίοδο με λεπτές ισορροπίες, μιλώντας για «γκάφα» του 

Μεστάν.  

Στις 22 Δεκεμβρίου στενός συνεργάτης του Ντογάν ζήτησε τηλεφωνικά από 

τον Μεστάν να υποβάλει την παραίτησή του από την ηγεσία του ΚΔΕ. Ο Μεστάν 

αρνήθηκε, προσφεύγοντας και λαμβάνοντας την πολιτική – διπλωματική στήριξη 

της Τουρκίας23. Η τουρκική πρεσβεία μάλιστα, σε μια πρωτοφανή παρέμβαση στα 

εσωτερικά ζητήματα της Βουλγαρίας, κινητοποιήθηκε επικοινωνώντας τηλεφωνικά 

με στελέχη του ΚΔΕ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την πολιτική επιβίωση 

του Μεστάν. Η ημέρα ολοκληρώθηκε όταν ο Μεστάν, συνοδευόμενος από τη 

σύζυγό του, κατέφυγε στην οικία του τούρκου πρέσβη όπου και διανυκτέρευσε, 

επικαλούμενος φόβους για την ασφάλειά του. Στις 23 Δεκεμβρίου σημειώθηκε και 

τηλεφωνική επικοινωνία του τούρκου Πρωθυπουργού, Αχμέτ Νταβούτογλου, με 

τον Βούλγαρο ομόλογό του, Μπόικο Μπορίσοφ, από τον οποίο ζήτησε να 

παρέμβει υπέρ του Μεστάν (Standart 2015). Την επομένη, στις 24 Δεκεμβρίου 

2015, το κεντρικό συμβούλιο του ΚΔΕ σε έκτακτη συνέλευσή του αποφάσισε την 

απομάκρυνση του Μεστάν από όλες τις ηγετικές θέσεις που κατείχε στο κόμμα, 

καθώς και την προσωρινή του αντικατάσταση από μια «τριανδρία» (SofiaGlobe#1 

2015).  

Η πολιτική απομάκρυνση του Μεστάν προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο 

μια έντονη συζήτηση στη χώρα: η συμπεριφορά του τουρκικού κράτους απέναντι 

στη Βουλγαρία χαρακτηρίστηκε επιθετική, ενώ η δράση του τουρκικού προξενείου 

τα τελευταία χρόνια και η διαρκώς αυξανόμενη πίεση πάνω στη Βουλγαρία ως ένα 

φυσικό κομμάτι του οθωμανικού χώρου ως απαράδεκτη. Ο Μεστάν κατηγορήθηκε 

ότι επιδίωξε να μετατρέψει το ΚΔΕ σε ένα ισλαμικό κόμμα, ενώ κατ’ άλλους η 

απομάκρυνση του Μεστάν θα μπορούσε να οδηγήσει στη συγκρότηση ενός 

                                            
23 Οι στενές σχέσεις του τόσο με τον Τούρκο πρέσβη στη Σόφια, Σουλεϊμάν Γκιοκτσέ όσο και με το 
κυβερνών κόμμα στην Τουρκία ήταν ήδη γνωστές στη Βουλγαρία 
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φιλοισλαμικού πολιτικού κόμματος24 με αρνητικές διαστάσεις για τη Βουλγαρία 

(Novinite#1 2015).   

Οι πολιτικές αντιδράσεις φυσικά δεν έλλειψαν. Ο πρόεδρος της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Πατριωτικού Μετώπου, Βαλερί Σιμεόνοφ, δήλωσε 

χαρακτηριστικά ότι «έπεσαν οι μάσκες» και ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να 

παρεμβαίνει άμεσα στα εσωτερικά της Βουλγαρία ανεξαρτήτως του Λιούτφι 

Μεστάν», ενώ και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός δεν έκρυψε τη δυσφορία του: «ότι 

όντως υπάρχει ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική μας κατάσταση, ότι υπάρχει 

η δυνατότητα να επηρεάζεται από την πλευρά της Τουρκίας». Ερωτηθείς για το 

πώς εκδηλώθηκαν οι προσπάθειες της Τουρκίας να ασκήσει την επιρροή της, ο 

Μπορίσοφ απάντησε: «όταν ένας πρέσβης με όλα του τα προξενεία εδώ στη 

Βουλγαρία αρχίζει να εξηγεί πόσο είναι σημαντικός ο ένας ή ο άλλος ηγέτης και 

αυτό σε ένα αντιπολιτευόμενο κόμμα, όπως το ΚΔΕ, τότε είναι περισσότερο από 

φανερό» (Monitor 2015). Παλαιότερα (στις 21 Φεβρουαρίου 2013) ο Μπορίσοφ 

είχε καταγγείλει στη Βουλή ότι το οργανωμένο έγκλημα σχεδίαζε την δολοφονία 

του και ηθικός αυτουργός του σχεδίου ήταν ο Αχμέτ Ντογάν, ο οποίος ήταν τότε ο 

ηγέτης του τουρκικού κόμματος και αντικαταστάθηκε από τον Λιούτφι Μεστάν με 

υπόδειξη της Άγκυρας. Μετά από την παρέμβαση και την ανάμειξη στα εσωτερικά 

της χώρας, οι σχέσεις με την Τουρκία έφθασαν στα πρόθυρα της ρήξης. Στις 24 

Φεβρουαρίου 2016 η αντιπολιτευόμενη τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet 

περιέγραψε την προσπάθεια της Τουρκίας να αναμιχθεί στα εσωτερικά με τον 

τίτλο «Βουλγαρία ο καλύτερος γείτονας της Τουρκίας» με σαφή διάθεση κυνισμού 

(Cumhuriyet 2016). 

21 Φεβρουαρίου 2016 Απέλαση Τούρκου διπλωμάτη: Το βουλγαρικό 

Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην απέλαση του Ουγκιούρ Εμίρογλου, 

διπλωματικού υπαλλήλου του τουρκικού προξενείου στο Μπουργκάς, λόγω 

δραστηριοτήτων «ασυμβίβαστων με τη διπλωματική του ιδιότητα». Οι βουλγαρικές 

αρχές δυσαρεστήθηκαν έντονα με την προσπάθεια του Εμίρογλου να εξασφαλίσει 

υποστήριξη στους κόλπους της τουρκικής μειονότητας υπέρ του Λιούτφι Μεστάν, 

ο οποίος και ανατράπηκε από αρχηγός του σημαντικότερου μειονοτικού κόμματος 

στη Βουλγαρία του ΚΔΕ. Η Άγκυρα απέρριψε τις κατηγορίες και προχώρησε σε 

                                            
24 Πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα 
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αντίποινα, απελαύνοντας διπλωμάτη από το βουλγαρικό προξενείο στην 

Κωνσταντινούπολη (Novinite#2 2016). 

9 Απριλίου 2016 Ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος: Πραγματοποιήθηκε το 

ιδρυτικό συνέδριο ενός νέου πολιτικού κόμματος στη Βουλγαρία, «Δημοκράτες για 

την Ευθύνη, Ελευθερία και Ανεκτικότητα» (DOST), με ηγέτη τον πρώην αρχηγό 

του ΚΔΕ Λιούτφι Μεστάν. Ο Μεστάν διακήρυξε ότι το DOST είναι ένα 

«φιλελεύθερο κόμμα», ανοιχτό για κάθε Βούλγαρο «ανεξαρτήτως θρησκείας ή 

γλώσσας», ενώ όρισε την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο για την Βουλγαρία και ότι 

θα πρέπει να αναπτύξει μια ειδική στρατηγική για τις σχέσεις της με την Τουρκία. 

Αν και προσπάθησε να μην φανεί η «μειονοτική διάσταση» του κόμματος, 

εντούτοις δεν το κατάφερε, εξάλλου η εικόνα του συνεδρίου ήταν σαφής, με 

κυρίαρχη την παρουσία εκπροσώπων της τουρκικής μειονότητας στη Βουλγαρία, 

όπως και Βούλγαρων Τούρκων οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στην Τουρκία. Το 

ίδιο σαφής ήταν και η υποστήριξη της Άγκυρας στο νέο πολιτικό εγχείρημα της 

τουρκικής μειονότητας, με εκπροσώπους στο συνέδριο πολιτικών κομμάτων της 

χώρας (BNA#1 2016). 

24 Απριλίου 2016 Νέος ηγέτης ΚΔΕ: Ο Μουσταφά Καραντασί εκλέχθηκε 

στην ηγεσία του κόμματος της τουρκικής μειονότητας ΚΔΕ. Ο Καραντασί 

εκλέχθηκε με ονομαστική ψηφοφορία κατά το συνέδριο του κόμματος. Στις 

δηλώσεις του ευχαρίστησε τον ιδρυτή του κόμματος Αχμέτ Ντογάν για την στήριξή 

του. Τέλος, κατά την διάρκεια του 9ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος 

υιοθετήθηκαν αλλαγές στο καταστατικό του και έτσι ο επίτιμος πρόεδρος του 

κόμματος Αχμέτ Ντογάν έχει πλέον το δικαίωμα να συγκαλεί την κεντρική πολιτική 

επιτροπή και την κοινοβουλευτική ομάδα (Novinite#3 2016). 

6 – 13 Νοεμβρίου 2016 Προεδρικές εκλογές: Την παραίτησή του από την 

πρωθυπουργία της χώρας ανακοίνωσε στις 13 Νοεμβρίου 2016 ο Μπόικο 

Μπορίσοφ, μετά την ήττα της υποψήφιας του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος 

στις προεδρικές εκλογές και τη νίκη του υποψηφίου των Σοσιαλιστών. Ο Ρούμεν 

Ράντεφ, υποψήφιος της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, ένα πρόσωπο που 

θεωρείται φίλα προσκείμενο στη Μόσχα, επικράτησε στις προεδρικές εκλογές στη 

Βουλγαρία με ποσοστό 59% έναντι 35% για την πρόεδρο του κοινοβουλίου 

Τσέτσκα Τσάτσεβα, υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος. Ο Μπόικο Μπορίσοφ, 
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ο οποίος ήταν στην εξουσία από τον Οκτώβριο του 2014, είχε επιβεβαιώσει 

νωρίτερα την πρόθεσή του να παραιτηθεί σε περίπτωση αποτυχίας της Τσάτσεβα. 

Η παραίτησή του οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών σε μια περίοδο 

αβεβαιότητας για τη χώρα, η οποία το 2013 είχε συγκλονιστεί από μαζικές 

διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και πολλούς μήνες πολιτικής αστάθειας. Ο 

Ρούμεν Ράντεφ, που δήλωσε ότι δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα αλλά υποστηρίζεται 

από τους Σοσιαλιστές, τάχθηκε υπέρ της άρσης των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Ρόσεν 

Πλέβνελιεφ, που υποστήριζε το κυβερνών κόμμα, ο οποίος ξεχώρισε από την 

κριτική που άσκησε προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν (ΕΡΤ#1 2016). 

16 Μαρτίου 2017 Ανάμιξη της Άγκυρας και αντίδραση Ντογάν: Σε μια 

εντυπωσιακή του παρέμβαση στην προεκλογική καμπάνια της Βουλγαρίας, ο 

επίτιμος πρόεδρος του ΚΔΕ, Αχμέτ Ντογάν, καταδίκασε κάθε προσπάθεια 

προβολής αξιώσεων από την Άγκυρα σε βάρος της Βουλγαρίας: «Κανείς δεν 

μπορεί να ανεχθεί παρόμοιες σκέψεις και συμπεριφορά. Τώρα εμείς, και οι 

χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και όλα τα έθνη, είμαστε σε θέση να δώσουμε ένα 

ιστορικό μάθημα σε όλους όσους νομίζουν ότι έχουν ιστορικό δικαίωμα να μας 

εποπτεύουν και να μας δίνουν εντολές», δήλωσε ο Ντογάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

«τεράστια πίεση» εκ μέρους της Άγκυρας έχει ως στόχο να νομιμοποιήσει τον 

«νεοθωμανισμό», με κύριο φορέα των συμφερόντων της Άγκυρας στη Βουλγαρία 

το νεοϊδρυθέν κόμμα DOST του πρώην αρχηγού του ΚΔΕ Μεστάν (Trud 2017). 

17 Μαρτίου 2017 Μέτρα εναντίον Τούρκων πολιτών: H Κρατική Υπηρεσία 

Εθνικής Ασφάλειας ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων εναντίον τριών Τούρκων 

πολιτών: ο πρώτος απελάθηκε από τη χώρα, στον δεύτερο επιβλήθηκε 

απαγόρευση εισόδου για πέντε χρόνια και ο τρίτος συμπεριλήφθηκε σε κατάλογο 

«ανεπιθύμητων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι δύο από τους 

τρεις Τούρκους πολίτες είχαν εμπλακεί σε «αντισυνταγματικές δραστηριότητες» 

στρεφόμενες «εναντίον της κυριαρχίας του κράτους και της ενότητας του 

βουλγαρικού έθνους» (Dnevnik#1 2017). 

24 Μαρτίου 2017 Τεταμένες οι σχέσεις Σόφιας – Άγκυρας ενόψει των 

βουλευτικών εκλογών: Ο Τούρκος Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Μεχμέτ 

Μουεζίνογλου κάλεσε τους τουρκικής καταγωγής Βούλγαρους πολίτες να 
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ψηφίσουν το DOST, ενώ στις 7 Μαρτίου, η Σόφια κάλεσε τον πρεσβευτή της 

Τουρκίας Σουλεϊμάν Γκιοκτσέ για να καταγγείλει την εμφάνισή του σε ένα 

προεκλογικό κλιπ του κόμματος αυτού. Στη συνέχεια η ένταση μεταφέρθηκε στο 

ανώτατο επίπεδο, αυτό των προέδρων της Δημοκρατίας. Η Σόφια κατηγόρησε την 

Άγκυρα ότι αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της υποστηρίζοντας ανοιχτά 

το νέο φιλοτουρκικό κόμμα DOST. Ο Ερντογάν σε δηλώσεις του κατηγόρησε την 

Βουλγαρία ότι ασκεί «απαράδεκτες πιέσεις» στους τουρκικής καταγωγής πολίτες 

ώστε να μην ψηφίσουν το κόμμα της προτίμησής τους στις εκλογές της Κυριακής, 

για να του απαντήσει ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ, ότι η Βουλγαρία 

«δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας, ειδικά από χώρες που δεν τηρούν την 

κυριαρχία των νόμων» (HuffingtonPost#1 2017). 

26 Μαρτίου 2017 Κοινοβουλευτικές εκλογές: Στις πρόωρες 

κοινοβουλευτικές εκλογές που οργανώθηκαν στη Βουλγαρία, το κόμμα Πολίτες για 

την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας (γνωστό ως GERB) του Μπόικο 

Μπορίσοφ κατέλαβε την πρώτη θέση με 32,65% των ψήφων, τη δεύτερη θέση 

κατέλαβε το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) με 27,20%, ενώ το όριο του 

4% πέρασαν άλλα τρία κόμματα: οι Ενωμένοι Πατριώτες με 9.07%, το ΚΔΕ με 

8,99% και το νεοσύστατο κόμμα Θέληση (Volja) με 4,15%. Ας σημειωθεί ότι το 

υποστηριζόμενο από την  Άγκυρα κόμμα DOST του πρώην ηγέτη του ΚΔΕ 

Μεστάν συγκέντρωσε μόνο 2,86% αποτυγχάνοντας να εισέλθει στο Κοινοβούλιο 

(Euronews#1 2017).    

3 Μαΐου 2017 Νέα βουλγαρική κυβέρνηση: O Μπορίσοφ ανακοίνωσε τον 

σχηματισμό της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης αποτελούμενης από το GERB και 

τους Ενωμένους Πατριώτες (VP). Η νέα κυβέρνηση θα στηρίζεται σε μια ισχνή 

κυβερνητική πλειοψηφία μόλις δύο εδρών (122 έδρες σε σύνολο 240) 

(BalkanInsight#1 2017). Τα τρία κόμματα που συναποτελούν την πολιτική 

συμμαχία Ενωμένοι Πατριώτες δεν έκρυψαν ποτέ τον εθνικιστικό προσανατολισμό 

τους. Το βουλγαρικό κόμμα Ataka ανέκαθεν θεωρούνταν φερέφωνο της Ρωσίας, 

από την οποία λέγεται ότι λαμβάνει άμεση χρηματοδότηση. Ο επικεφαλής του, 

Βόλεν Σιντέροφ, είναι γνωστός αντισημίτης, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις 

ακροδεξιών επιθέσεων κατά τζαμιών αλλά και αθίγγανων. Φίλα προσκείμενος 

προς τη Μόσχα είναι και ο Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ, αρχηγός του δεύτερου 
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εθνικιστικού κόμματος που μετέχει στους Ενωμένους Πατριώτες, του VMRO 

(Bουλγαρικό Εθνικιστικό Κόμμα). Ο Καρακατσάνοφ που είναι επίσης και 

αντιπρόεδρος της νέας κυβέρνησης αλλά και Υπουργός Άμυνας, υπήρξε στο 

παρελθόν συνεργάτης των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών την περίοδο του 

κομμουνισμού. Ο τρίτος πόλος στη νέα κυβέρνηση εκπροσωπείται από τον Βαλερί 

Σιμεόνοφ από το Εθνικιστικό Μέτωπο για τη Σωτηρία της Βουλγαρίας, ο οποίος 

είναι γνωστός για την επιθετική ρητορική του κατά της μειονότητας των Ρομά αλλά 

και των προσφύγων και μεταναστών και τάσσεται υπέρ της ανέγερσης φράχτη στα 

σύνορα με την Τουρκία. Σε γενικές γραμμές και οι τρεις τους διάκεινται εχθρικά 

προς την Τουρκία και έχουν εξαπολύσει κατά καιρούς φραστικές επιθέσεις κατά 

της τουρκικής μειονότητας της Βουλγαρίας (DW#1 2017). 

30 Οκτωβρίου 2017 Δηλώσεις Μεστάν για την μειονότητα: Σε άρθρο του ο 

Λιούτφι Μεστάν, ιδρυτής και πρόεδρος του κόμματος DOST, ζητά την αναγνώριση 

της τουρκικής κοινότητας στη Βουλγαρία, ως μειονότητα. Θα σημειώσει 

χαρακτηριστικά στη σελίδα του κόμματός του: «50 χιλιάδες Βούλγαροι στην 

Αλβανία έχουν το καθεστώς της εθνικής μειονότητας25, ενώ για παράδειγμα, 

περίπου ένα εκατομμύριο Τούρκοι στη Βουλγαρία δεν το έχουν. Τότε τι 

είμαστε; Πρόσωπα διαφορετικού εθνοτικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού 

υποβάθρου. Τι, όμως, χρειάζεται για να αποκτηθούν αυτές οι ποιοτικές διαφορές, 

το νομικό καθεστώς μιας μειονότητας;». Σύμφωνα με τον ίδιο, στη Βουλγαρία 

υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, αλλά το κράτος αρνείται την 

ύπαρξη μειονοτήτων. Το Σύνταγμα μιλά για την εθνικότητα, τις εθνοτικές και 

θρησκευτικές διαφορές, αλλά ο Βούλγαρος νομοθέτης αρνείται κατηγορηματικά το 

καθεστώς των μειονοτήτων. «Αυτό είναι μια κλασική αλαζονική περίπτωση των 

διπλών μέτρων και σταθμών», θα πει καταλήγοντας (DOST 2017). 

Εξωτερικές – διπλωματικές σχέσεις 

15 Ιανουαρίου 2015 Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ: Στη Σόφια 

μετέβη ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Τζον Κέρι, σε μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας για την 

αντιμετώπιση του θέματος της απεξάρτησης του ενεργειακού εφοδιασμού των 

                                            
25 Αναγνωρίσθηκαν από το αλβανικό κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου 2017, με τον Βούλγαρο 
Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια ιστορική στιγμή, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και 
δηλώνοντας ότι «η Βουλγαρία θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Αλβανίας, την οποία 
βλέπουμε ως πραγματικό εταίρο και αληθινό φίλο» (BNT#1 2017) 
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χωρών του ΝΑΤΟ από το ρωσικό φυσικό αέριο. Κατά την επίσκεψή του 

κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξακολουθεί να θέλει «να επιβάλει τη θέλησή της» όπως 

την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και πρόσθεσε ότι «σήμερα βρισκόμαστε στο 

2015 και η Ρωσία επιδιώκει πάντα να επιβάλει τη θέλησή της στους ανθρώπους, 

να περιορίσει τις δυνατότητες επιλογής τους, να παρέμβει στην εσωτερική πολιτική 

ενός άλλου κράτους για να το ελέγξει» (Ναυτεμπορική#1 2015). 

27 Μαΐου 2015 Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP): Ολοκληρώθηκε στα Τίρανα η Σύνοδος 

Κορυφής στην οποία οι ηγέτες των Βαλκανίων συζήτησαν τις προκλήσεις για την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Στο τέλος της Συνόδου οι ηγέτες 

παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, με την ευκαιρία της παράδοσης της 

προεδρίας στην Βουλγαρία. Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας αναφερόμενος στα 

γεγονότα του Κουμάνοβο26, δήλωσε ότι τα εθνικά σύνορα της κάθε χώρας στα 

Βαλκάνια δεν πρέπει να παραβιάζονται και όλες οι χώρες θα πρέπει να εργαστούν 

για ειρήνη και ευημερία στα Βαλκάνια (Ναυτεμπορική#2 2015). 

Αύγουστος 2015 Συμφιλιωτικό κλίμα Ρωσίας – Βουλγαρίας: Ο Μπορίσοφ 

στις αρχές Ιουλίου δήλωσε: «Είναι κατανοητό ότι ο Πρόεδρος Πούτιν επέκρινε 

πολύ σκληρά τη Βουλγαρία. Αλλά χαρακτηριστήκαμε ένοχοι χωρίς να είμαστε, διότι 

δεν είναι ο στόχος μας να παγώσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία» αναφερόμενος 

στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπου η Βουλγαρία συμμετείχε ως μέλος της ΕΕ. 

Ο Μπορίσοφ αναφέρθηκε στην ανακοίνωση για το απροσδόκητο τέλος του 

αγωγού South Stream το περασμένο Δεκέμβριο. Τότε ο Πούτιν είχε επιρρίψει την 

ευθύνη της αποτυχίας στη Βουλγαρία, δηλώνοντας ότι η χώρα δεν ήταν σε 

κατάσταση «να δράσει ως ανεξάρτητο κράτος». Οι τόνοι μεταξύ Μόσχας και 

Σόφιας δείχνουν όμως να αλλάζουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι «η 

συμμετοχή της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Θα 

σεβαστούμε την επιλογή του βουλγαρικού λαού και θα συνεχίσουμε να 

συνεργαζόμαστε με τη Βουλγαρία πέρα από τις δυσκολίες που προκύπτουν σε 

ζητήματα όπως αυτό του South Stream». Στη Βουλγαρία οι δηλώσεις αυτές έγιναν 

δεκτές ως ένα μικρό δείγμα συμφιλιωτικής διάθεσης και τοποθέτησης σε νέες 

                                            
26 Στις 9 Μαΐου 2015 ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας και 
ομάδας ενόπλων Αλβανών στην ΠΓΔΜ (Protothema#1 2015) 
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βάσεις για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Άλλωστε τα σχέδια για τους 

αγωγούς αποτελούν μία βάση λόγω της οικονομικής τους διάστασης αλλά και ένα 

σημαντικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας (DW#2 2015). 

Σεπτέμβριος 2015 Απαγόρευση πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών μέσω 

Βουλγαρίας: Το καλό κλίμα του προηγουμένου μήνα μεταξύ Βουλγαρίας – Ρωσίας 

διακόπηκε επειδή η Βουλγαρία έκλεισε τον αεροδιάδρομό της σε ρωσικά 

αεροσκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό την Συρία. 

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε κατόπιν 

επίσημου αιτήματος από την Ρωσία ότι «αρνηθήκαμε να αφήσουμε ρωσικά 

στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη να διασχίσουν την επικράτεια λόγω έλλειψης 

πληροφοριών ως προς το δηλωθέν φορτίο». Η άρνηση αυτή δεν ικανοποίησε τη 

ρωσική πλευρά, η οποία είδε για άλλη μία φορά τον αντίκτυπο από την επιρροή 

της Δύσης στην πρώην σύμμαχο (Tass#1 2015). 

14 – 15 Δεκεμβρίου 2015 Επίσκεψη του Έλληνα Προέδρου: 

Πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 

στη Σόφια, έπειτα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του. Η επίσκεψη 

υπογράμμισε το ιδιαίτερα καλό κλίμα στις σχέσεις των δυο γειτόνων. Ο Βούλγαρος 

Πρόεδρος υπενθύμισε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων 

και τη κεντρική σημασία των ελληνικών επιχειρήσεων για την οικονομία της χώρας 

του καθώς η Ελλάδα αποτελεί τον τρίτο σημαντικότερο ξένο επενδυτή, με 11.500 

ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν δημιουργήσει 40.000 θέσεις εργασίας και να 

αποτελεί έναν από τους 5 σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας. 

Σύμφωνα με τον Πλεβενλίεφ «οι δύο χώρες απολαμβάνουν μια στρατηγική σχέση 

και μια πραγματική φιλία». Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρόεδρος εξέφρασε 

την υποστήριξή του για την προσχώρηση της Βουλγαρίας τόσο στη ζώνη του 

Σένγκεν όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ υπενθύμισε, για άλλη μία φορά, ότι οι 

γείτονες των δύο χωρών θα πρέπει «να σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες και το 

Διεθνές Δίκαιο» (BNA#2 2015).  

15 Δεκεμβρίου 2015 Επίσκεψη Τούρκου Πρωθυπουργού: Επισκέφτηκε τη 

Σόφια ο Αχμέτ Νταβούτογλου για συνομιλίες με τον Βούλγαρο ομόλογό του 

Μπόρις Μπορίσοφ γύρω από τις μεταναστευτικές ροές, ενέργεια, και έργα 

υποδομής. Για το θέμα των μεταναστευτικών ροών η βουλγαρική πλευρά 
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εξέφρασε την ικανοποίησή της με την κατάσταση που επικρατεί στα κοινά σύνορα. 

Για το θέμα της ενέργειας συζητήθηκε καταρχήν η σύνδεση της Βουλγαρίας στο 

τουρκικό δίκτυο φυσικού αερίου, κάτι που θα επιτρέψει την προμήθεια αζέρικου 

φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία, μειώνοντας την εξάρτησή της από τις ρωσικές 

εισαγωγές, κάτι το οποίο η βουλγαρική πλευρά έχει ήδη επιδιώξει μέσω της 

διασύνδεσής της με τον ελληνικό αγωγό φυσικού αερίου (IGB). Η επίσκεψη του 

Τούρκου Πρωθυπουργού στη Σόφια πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη διεθνή 

συγκυρία για την Άγκυρα (μετά και τη ραγδαία επιδείνωση των ρωσοτουρκικών 

σχέσεων) και καθώς η Τουρκία επιδιώκει να αναθερμάνει την ευρωπαϊκή της 

πορεία, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η στήριξη της Σόφιας. Και οι δύο πλευρές 

χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους ως «στρατηγικής σημασίας». Ωστόσο κανένας από 

τους δύο δεν σχολίασε μία από τις πιο «ευαίσθητες λεπτομέρειες» των διμερών 

τους σχέσεων: την επιρροή της Τουρκίας στην πολιτική ζωή της Βουλγαρίας μέσω 

των μειονοτικών κομμάτων και τις προσπάθειες της Άγκυρας τα τελευταία χρόνια 

να ενισχύσει την επιρροή της πάνω στους Τούρκους της Βουλγαρίας (BNT#2 

2015).  

Εντούτοις δηλώσεις του Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ, μέλος του κυβερνητικού 

συνασπισμού, έδειξαν τον σκεπτικισμό και την δυσπιστία με τις οποίες γενικότερα 

αντιμετωπίστηκε η επίσκεψη: «Ο Νταβούτογλου δεν είναι ένας συνηθισμένος 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας. Είναι ο ιδεολόγος του νεοοθωμανισμού, ο οποίος 

αποτελεί και την επίσημη πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία 11 χρόνια» 

(BulgarianTimes 2015). 

25 Ιανουαρίου 2016 Κλείσιμο ελληνοβουλγαρικών συνόρων από αγρότες: 

Έλληνες αγρότες αντέδρασαν εναντίον των προτεινόμενων οικονομικών μέτρων 

διαμαρτυρόμενοι και κλείνοντας τους δρόμους καθώς και τα έξι συνοριακά σημεία 

με την Βουλγαρία. Οι διαμαρτυρίες διέκοψαν τις μεταφορές και τις εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε 

επιχειρήσεις και συγκοινωνίες. Το αυθαίρετο κλείσιμο των συνόρων από τους 

αγρότες έφερε μεγάλη αναστάτωση και δυσφορία στην Βουλγαρία, η οποία είδε 

μια βασική αρχή της ΕΕ, αυτή της ελευθερίας κινήσεως ανθρώπων και προϊόντων 

να καταστρατηγείται. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός δεν κρύψε την δυσαρέσκειά 

του «σε χώρες που λειτουργούν κανονικά…αλλά η Ελλάδα δεν είναι τέτοια χώρα 
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προς το παρόν…Και όλα αυτά μια χρονική στιγμή που αρνούμαι χρήματα να 

τοποθετήσω φράχτη στα σύνορα με την Ελλάδα27. Αρνούμαι την βοήθεια των 

συναδέλφων μου για να δείξω πίστη στους γείτονές μου» (Dnevnik#2 2016).  

Το αρνητικό κλίμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν το βουλγαρικό 

κοινοβούλιο έπειτα από πρόταση της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων 

υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί 

νομικά εναντίον της Ελλάδας στις 19 Φεβρουαρίου 2016. Στη διακήρυξή του, για 

πρώτη φορά, το βουλγαρικό κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

κινηθεί νομικά προκειμένου να προστατευτεί η αρχή της ελευθερίας κίνησης, η 

άρση της οποίας ζημίωνε τα συμφέροντα των Βουλγάρων μεταφορέων (iefimerida 

2016). 

21 – 22 Απριλίου 2016 Τετραμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών 

και Εσωτερικών της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ: Η 

βούληση να μετεξελιχθεί σε ένα μόνιμο, θεσμικό μηχανισμό διασυνοριακής 

συνεργασίας η τετραμερής συνάντηση εκφράστηκε στη διάρκεια της συνάντησης, 

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Έλληνα 

Υπουργού Εξωτερικών. Στην ανάγκη αυτή συμφώνησαν οι συμμετέχοντες με την 

προοπτική αυτός ο μηχανισμός να συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και 

εκτάκτως αν χρειαστεί. Η τετραμερής συνάντηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα 

και όλες οι πλευρές αναφέρθηκαν στην ανάγκη της συνεργασίας για την 

αντιμετώπιση του προσφυγικού, του κοινού εγκλήματος και άλλων προβλημάτων 

(HuffingtonPost#2 2016). 

23 Ιουνίου 2016 Επιπτώσεις λόγω δημοψηφίσματος Brexit: Διεξήχθη το 

πολυαναμενόμενο βρετανικό δημοψήφισμα με μικρή διαφορά στην επικράτηση 

υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ με 51,9% έναντι 48,1% και πάνω από 30 εκατ. 

ανθρώπους να ψηφίζουν. Η υλοποίηση του Brexit είναι προγραμματισμένη να 

λάβει χώρα στις 29 Μαρτίου 2019 μετά από διετή περίοδο ομαλής μετάβασης και 

κατόπιν ομιλιών με την ΕΕ (BBC#1 2017). Η Βουλγαρία πρόκειται να αναλάβει την 

προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιανουάριο 2018 σε μία δύσκολη 

                                            
27 Η Σόφια αρνήθηκε να συμμετέχει στην αποκαλούμενη πρωτοβουλία της ομάδας Βίσεγκραντ 
(Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία) και της Αυστρίας που υποστήριξε την «ενισχυμένη 
προστασία» των συνόρων της ΕΕ, ουσιαστικά «φράσοντας» τα σύνορα με την Ελλάδα 
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συγκυρία για την ΕΕ: διαπραγματεύσεις για το Brexit, διαβουλεύσεις για μια κοινή 

μεταναστευτική πολιτική, προετοιμασία του χρηματοδοτικού πλαισίου για μετά το 

2020. Οι προετοιμασίες τις Σόφιας έχουν μείνει πίσω, η οποία εξαιτίας του Brexit 

αναλαμβάνει την προεδρία ένα εξάμηνο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, με την 

Κομισιόν να ανησυχεί. Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί της, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη 

Σόφια, άσκησαν πιέσεις για εντατικοποίηση του ρυθμού προετοιμασίας, ενώ 

υπήρξαν προβληματισμοί γύρω από την συμμετοχή υπερεθνικιστών πολιτικών 

στην κυβέρνηση της χώρας (DW#3 2017). 

15 Ιουλίου 2016 Αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία: Στο κενό έπεσε 

η αιματηρή απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης Ερντογάν από μερίδα 

αξιωματικών του τουρκικού στρατού στην Τουρκία. Οι στρατιωτικές δυνάμεις που 

προσπάθησαν να καταλάβουν την εξουσία αναχαιτίστηκαν από δυνάμεις της 

αστυνομίας και πολλοί εξ αυτών συνελήφθησαν. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός 

πως ο Ερντογάν αναγκάστηκε να κάνει έκκληση στον λαό της Τουρκίας να βγει 

στους δρόμους όταν μέχρι πρότινος απαγόρευε τις διαδηλώσεις με τη χρήση 

μάλιστα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να περάσει τα μηνύματά του, που 

μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν πολέμιός τους. Από τις συγκρούσεις σε 

Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη ανάμεσα σε πραξικοπηματίες και κυβερνητικούς 

και τα εναέρια πυρά των πρώτων, βομβαρδισμός προεδρικού μεγάρου στην 

Άγκυρα, τουλάχιστον 90 άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ πάνω από 

1.190 τραυματίστηκαν (Efsyn 2016). Το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών 

ανακοίνωσε το κλείσιμο και των τριών διελεύσεων με την Βουλγαρία από τις αρχές 

της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την οδηγία προς τους Βούλγαρους 

πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια προς τη γειτονική χώρα. Οι διελεύσεις 

παρέμειναν ανοικτές από τη βουλγαρική πλευρά, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ στη 

Σόφια, ενώ ενισχύθηκαν οι περίπολοι στα σύνορα με την Τουρκία μετά την 

απόπειρα πραξικοπήματος (Newpost#1 2016). 

1 Αυγούστου 2016 Επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 

συνόδου του Γ’ Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας στη 

Σόφια: Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Βούλγαρος ομόλογός του Μπόικο Μπορίσοφ 

σημείωσαν τον ρόλο των δύο κρατών ως πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη 

περιοχή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ευρύτερα αποσταθεροποίησης της γειτονιάς και 

http://newpost.gr/tag/Βουλγαρία
http://newpost.gr/tag/Τουρκία
http://newpost.gr/tag/πραξικόπημα
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τόνισαν τη συμφωνία τους στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών 

εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση αυτού του ρόλου, αλλά και για την 

εμπέδωση της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης της 

περιοχής και της ευημερίας των λαών τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσθεσε 

ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και οι δύο χώρες βιώνουν τρεις παράλληλες 

κρίσεις, την οικονομική, την προσφυγική και την κρίση ασφάλειας στην Ευρώπη. 

Τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Τουρκία και η ανάγκη να επιταχυνθεί ο βηματισμός σε 

μια κατεύθυνση μιας Ευρώπης καλύτερης, κοινωνικής και δημοκρατικής, 

επιτάσσουν τη στενότερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο 

Μπορίσοφ τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται προσωπικές και 

με αμοιβαία κατανόηση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ενεργειακή 

συνεργασία αναδεικνύεται πλέον ως το κομβικό πεδίο των σχέσεων, για να 

σημειώσει πως η κατασκευή του IGB ως τμήματος του κάθετου διαδρόμου 

αποτελεί έργο προτεραιότητας που θα ενισχύσει τη θέση των δύο χωρών στον 

ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής με πολλαπλά οφέλη (HuffingtonPost#3 

2016). 

10 Αυγούστου 2016 Παράδοση Τούρκου επιχειρηματία στην Άγκυρα: Η 

Βουλγαρία παρέδωσε στην Τουρκία τον Αμπντουλάχ Μπουγιούκ, που φερόταν να 

έχει στενούς δεσμούς με τον Φετουλάχ Γιουλέν, ο οποίος κατηγορείται ως ο 

ιθύνων νους της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία. Η 

Βουλγαρία αρνήθηκε τη παροχή πολιτικού ασύλου στο Μπουγιούκ, ο οποίος και 

συνελήφθη στη Σόφια κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου. Ωστόσο, η απόφαση 

παράδοσης του στην Άγκυρα έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, καθώς το καθεστώς 

Ερντογάν φέρεται να καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τη πλευρά 

της, η Υπουργός Εσωτερικών Ρουμίναγια Μπαχάροβα δήλωσε πως ο Μπουγιούκ 

αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Ο πρωθυπουργός 

Μπορίσοφ διέψευσε τις φήμες ότι η έκδοση του Μπουγιούκ στη Τουρκία συνδέεται 

με το μεταναστευτικό και την αποφυγή νέων εισροών μεταναστών τη χώρα από τη 

Τουρκία, η οποία φέρεται να πιέζει με όπλο τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών 

προς την Ευρώπη. Μάλιστα δήλωσε πως ο μεγάλος στόχος του είναι η Τουρκία 

να αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες καθώς αν μετατραπεί η Τουρκία σε μη ασφαλή χώρα, τότε η 
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Βουλγαρία θα είναι το πιο κοντινό καταφύγιο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων 

(Novinite#4 2016). 

26 Αυγούστου 2016 Συνάντηση Πρωθυπουργών Βουλγαρίας – Τουρκίας: 

Οι διμερείς συμφωνίες δεν θα οδηγήσουν σε μια συνολική λύση στην κρίση της 

μετανάστευσης στην Ευρώπη. Αυτό δήλωσαν οι Πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας 

και της Τουρκίας σε συνάντηση τους στη Κωνσταντινούπολη. Ο Μπιναλί 

Γιλντιρίμ28, δήλωσε χαρακτηριστικά «θα κάνουμε τα πάντα στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας για να μειώσουμε την πίεση για τη 

Βουλγαρία. Ήδη τα αντίστοιχα όργανά μας έχουν αρχίσει να εργάζονται για το 

σκοπό αυτό. Ελπίζω ότι οι προσπάθειες αυτές να αποδώσουν καρπούς σε 

σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μειωθεί η πίεση προς τη Βουλγαρία». Ο 

Μπορίσοφ χαιρέτισε τις προσπάθειες της Τουρκίας για την περαιτέρω ελάφρυνση 

της μεταναστευτικής πίεσης στη Βουλγαρία. Επίσης, πρόσθεσε ότι η Τουρκία έχει 

ήδη δεχτεί πίσω περίπου 26.000 παράνομους μετανάστες από τη Βουλγαρία 

(Novinite#5 2016). 

17 Μαρτίου 2017 Δηλώσεις πολιτικών για την προσάρτηση της Κριμαίας: Ο 

πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ηγέτης του κόμματος GERB, Μπόικο 

Μπορίσοφ επανέλαβε την αντίθεση του στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη 

Ρωσία: «συνεχίζουμε να είμαστε εναντίον της προσάρτησης της Κριμαίας από τη 

Ρωσία, καθώς όταν τα σύνορα αλλάζουν με τη βία, η Βουλγαρία γίνεται ευάλωτη». 

Από την πλευρά της, η ηγέτης της αντιπολίτευσης ΒΣΚ, αντιτάχθηκε στη συνέχιση 

των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, εξαιτίας της προσάρτησης της 

Κριμαίας: «Το ΒΣΚ είναι εναντίον της παράτασης των κυρώσεων διότι βλάπτουν το 

εθνικό συμφέρον της Βουλγαρίας, τη βουλγαρική οικονομία, τη γεωργία, τον 

τουρισμό» (Dnevnik#3 2017). 

19 Απριλίου 2017 Δηλώσεις Μπορίσοφ για Τουρκία: Ο νικητής των 

πρόσφατων εθνικών εκλογών δήλωσε πως η Βουλγαρία μπορεί να παίξει τον 

ρόλο του εξισορροπητή  ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Τουρκία. Τόνισε πως η 

κατάσταση παγκοσμίως προκαλεί ανησυχίες ενώ επισήμανε πως η ΕΕ φοβάται 

την Τουρκία και η Βουλγαρία αποτελεί το εξωτερικό σύνορο μεταξύ ΕΕ και 

                                            
28 Μετά από την εκλογή του στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, διαδέχθηκε τον Αχμέτ 
Νταβούτογλου κατόπιν παραιτήσεώς του στις 22 Μαΐου 2016 (Tribune#1 2016) 
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Τουρκίας. Δήλωσε πως πρέπει να επικρατήσει λογική τηρώντας μια 

ισορροπημένη εξωτερική πολιτική. Στις 25 του ίδιου μήνα, ο Πρόεδρος της 

Βουλγαρίας σχολίασε ότι «η Βουλγαρία δεν επιδιώκει με κανέναν τρόπο 

προβλήματα με την Τουρκία». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η βουλγαρική 

κυβέρνηση κάνει ό, τι είναι δυνατόν για την ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων 

με τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Οι καλές γειτονικές σχέσεις βασίζονται σε 

σημαντικές αρχές, και αυτές είναι η ίση μεταχείριση, η μη παρέμβαση στις 

εξωτερικές υποθέσεις και ο αμοιβαίος σεβασμός» (Novinite#6 2017). 

20 – 21 Ιουνίου 2017 Επίσκεψη Ζάεφ στη Σόφια: Ο νέος Πρωθυπουργός 

της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ επισκέφτηκε τη βουλγαρική πρωτεύουσα υπογραμμίζοντας 

τη σημασία που αποδίδει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων ΠΓΔΜ – 

Βουλγαρίας, στο πλαίσιο ιδιαίτερα των ευρωατλαντικών φιλοδοξιών των Σκοπίων. 

Ο Ζάεφ προχώρησε καταρχάς σε μια συμβολική χειρονομία, μαζί με τον Βούλγαρο 

ομόλογο του απέθεσαν από κοινού λουλούδια στο άγαλμα του Τσάρου Σαμουήλ 

στη Σόφια, αποδεχόμενος τη θέση εδώ και χρόνια της Σόφιας για έναν «από 

κοινού εορτασμό του κοινού ιστορικού μας παρελθόντος». Όπως χαρακτηριστικά 

δήλωσε ο Ζάεφ: «Σήμερα η Μακεδονία κλείνει το κεφάλαιο της ιστορίας του 

εθνικισμού και του μίσους και ανοίγει το κεφάλαιο του ευρωπαϊκού μέλλοντος. 

Ανοίγουμε το κεφάλαιο του ευρωπαϊκού μέλλοντος για όλους. Η ιστορία μπορεί 

μόνο να μας φέρει πιο κοντά, όχι να μας χωρίζει. Ευρωπαϊκό μέλλον πρέπει να 

έχουν όλοι οι πολίτες της Βαλκανικής χερσονήσου. Δεν έχω προκαταλήψεις 

ζητώντας βοήθεια και υποστήριξη». Στην συνάντηση των δύο πολιτικών αντρών, 

υπογραμμίστηκε ότι η Βουλγαρία στηρίζει την ευρωατλαντική πορεία της ΠΓΔΜ 

(FOCUS#1 2017).  

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Αικατερίνα 

Ζαχαρίεβα επισήμανε ότι οι δύο κυβερνήσεις δεν επιθυμούν οι σχέσεις τους «να 

συνεχίσουν όπως τα τελευταία 25 χρόνια» και ότι αντίθετα επιδιώκουν «να έρθουν 

πιο κοντά και να εργαστούν για το κοινό ευρωπαϊκό τους μέλλον». Η Ζαχαρίεβα 

υπογράμμισε τη σημασία των διασυνοριακών προγραμμάτων, αναφέρθηκε στις 

σημαντικές τουριστικές σχέσεις των δύο κρατών (500.000 τουρίστες από την 

ΠΓΔΜ στη Βουλγαρία και 350.000 Βούλγαροι στην ΠΓΔΜ μόνο για το 2016), 

δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ας τελειώσουμε επιτέλους με αυτή την χωρίς 
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νόημα διαμάχη. Το ευρωπαϊκό μέλλον σημαίνει τον εορτασμό της κοινής μας 

ιστορίας» (FOCUS#2 2017). 

23 Ιουνίου 2017 Επίσκεψη Βούλγαρου Προέδρου στον ομόλογό του στην 

Αθήνα: Οι Πρόεδροι της Ελλάδας και της Βουλγαρίας συναντήθηκαν και 

συζήτησαν θέματα εγγύς περιβάλλοντος, τις σχέσεις των βαλκανικών χωρών και 

ενταξιακές προοπτικές σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την πλήρη ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση της Βουλγαρίας στην ΕΕ, καθώς και μεταναστευτικά και ενεργειακά 

ζητήματα. Ο Έλληνας Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να δουν 

μια πιο ισχυρή Ευρώπη, έχουν παρόμοιες θέσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή 

ατζέντα, την ασφάλεια, την μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική στον τομέα της 

ενέργειας και το μέλλον της Ευρώπης και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας μιας 

Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Ο Βούλγαρος Πρόεδρος τόνισε την σπουδαιότητα των 

εμπορικών συναλλαγών και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών και όρισε ως  

πρωταρχικής σημασίας τις πολιτικές στον τομέα των μεταφορών και των 

ενεργειακών πόρων αναφερόμενος στην υλοποίηση του ενδιάμεσου αγωγού 

φυσικού αερίου (Βήμα#1 2017).  

10 Ιουλίου 2017 Συνάντηση Μπορίσοφ – Γιλντιρίμ: Η συνεργασία για την 

ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών σε Βουλγαρία και Τουρκία βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της συνάντησης των Πρωθυπουργών των δύο χωρών στο  περιθώριο 

του  22ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Πετρελαίου στην Κωνσταντινούπολη. Ο 

Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας δήλωσε, ότι η κατασκευή ενός αγωγού 

διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών θα είναι «ένα μεγάλο βήμα 

προς τα εμπρός», προσθέτοντας ότι η Βουλγαρία υποστηρίζει την ανάπτυξη του 

Νότιου Διαδρόμου φυσικού αερίου. Όπως είπε «μία από τις χώρες με βασικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του έργου είναι η Τουρκία» και εξέφρασε την υποστήριξή του σε 

αυτό. Σε κοινές τους δηλώσεις οι δύο Πρωθυπουργοί είπαν, ότι οι χώρες τους 

αντιλαμβάνονται, ότι η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου σε περισσότερες 

χώρες στα Βαλκάνια και την Ευρώπη θα εγγυάται μεγαλύτερη ενεργειακή 

ασφάλεια για ολόκληρη την ήπειρο (Worldenergynews#1 2017). 
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1 Αυγούστου 2017 Συνθήκη Καλής Γειτονίας Βουλγαρίας – ΠΓΔΜ: Μετά 

από σχεδόν μια δεκαετία αναμονής και διαπραγματεύσεων29, η Βουλγαρία και η 

ΠΓΔΜ υπέγραψαν την Συνθήκη Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας 

ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους, σε μια ημερομηνία – συγκυρία 

λόγω του εορτασμού της εξέγερσης του Ίλιντεν το 1903. Το πρακτορείο ειδήσεων 

της ΠΓΔΜ περιγράφει για «μία» συμφωνία, η οποία «υπεγράφη στη μακεδονική 

γλώσσα, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Μακεδονίας και στη βουλγαρική γλώσσα, 

σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βουλγαρίας» (Καθημερινή#1 2017). Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι με την συνθήκη η νέα κυβέρνηση της ΠΓΔΜ αποδέχτηκε έμπρακτα 

μία σειρά από πάγιες βουλγαρικές θέσεις και ότι η απρόσκοπτη εφαρμογή της 

Συνθήκης θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Βουλγαρίας – 

ΠΓΔΜ. Ορισμένα από τα «ενδιαφέροντα» σημεία της Συνθήκης είναι ότι καταρχάς 

γίνεται μια προσπάθεια να διευθετηθούν μακροχρόνια θέματα που αφορούν την 

ερμηνεία της ιστορικής κληρονομιάς και ταυτότητας και από τις δύο χώρες. 

Δεύτερον, το ζήτημα γύρω από την επίσημη αναγνώριση των μειονοτήτων μένει 

άλυτο και ότι η κάθε χώρα μπορεί να προστατέψει τα δικαιώματα των πολιτών της 

(όχι μειονοτήτων) σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τρίτον, η Βουλγαρία επίσημα και 

ανοιχτά θα στηρίξει την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και τέλος οι 

κυβερνήσεις δεσμεύονται να συνεργαστούν σε περιφερειακά έργα και μελέτες 

προς μια πιο απελευθερωμένη αγορά. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της 

συνθήκης, οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών των δύο κρατών 

υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών 

συνδέσεων και ιδιαίτερα για την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ 

των πρωτευουσών των δύο χωρών (Globsec#1 2017).  

3 – 4 Σεπτεμβρίου 2017 Συνάντηση κυβερνητικών μελών με EDA: 

Εκπρόσωποι της βουλγαρικής κυβέρνησης συναντήθηκαν με τον εκτελεστικό 

διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA)30 στη Σόφια. Οι συζητήσεις 

επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από 

την Βουλγαρία κατά το πρώτο εξάμηνο 2018 σε θέματα άμυνας καθώς και η 

παρούσα και δυνατότητα μελλοντικής συνεισφοράς της Βουλγαρίας στα 

προγράμματα και έργα του EDA. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναπτύχθηκαν 

                                            
29 Η Σόφια είχε επισήμως προτείνει για πρώτη φορά την υπογραφή του κειμένου το 2008 
30 European Defence Agency 
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συζητήσεις για θέματα ασφαλείας στην Ευρώπη και την περιοχή, για το σχέδιο 

εφαρμογής της ΕΕ στην ασφάλεια και άμυνα, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 

άμυνας, η περαιτέρω ανάπτυξη του EDA καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη της 

βουλγαρικής αμυντικής βιομηχανίας (EDA 2017). 

6 Σεπτεμβρίου 2017 Συμφωνία σιδηροδρομικής σύνδεσης με την Ελλάδα: 

Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Βουλγαρίας υπέγραψαν στην Καβάλα, στις 

6 Σεπτεμβρίου, μνημόνιο συνεργασίας σιδηροδρομικής σύνδεσης τριών λιμανιών 

της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) με τρία λιμάνια 

της Βουλγαρίας (Μπουργκάς, Βάρνα, Ρούσε), την επονομαζόμενη Παράκαμψη 

Βοσπόρου μέρος της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, ως διασυνοριακό έργο με 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ιδιωτικά κεφάλαια 

(Βήμα#2 2017).  

Αναφερόμενος στη συμφωνία ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι 

«ανοίγουμε νέους εμπορικούς δρόμους και επεκτείνουμε το διευρωπαϊκό δίκτυο 

μεταφορών συνδέοντας το Αιγαίο με τον Δούναβη και τη Μαύρη 

Θάλασσα…πρόκειται για ένα έργο που ικανοποιεί τις ανάγκες δεκαετιών, 

αναβαθμίζει τις μεταφορές στις χώρες μας, προσελκύει νέες παραγωγικές μονάδες, 

ενισχύει τις υπάρχουσες και θα αποτελέσει ένα ισχυρό μοχλό ανάπτυξης». 

Μιλώντας ευρύτερα για τις διμερείς ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, ο Έλληνας 

Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «στον τομέα της ενέργειας ανοίγουμε νέους 

ορίζοντες για τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Στον τομέα της ασφάλειας η 

συνεργασία είναι ουσιαστική. Στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση η 

συνεργασία μας άνοιξε νέες προοπτικές για τον πολιτικό διάλογο σε σημαντικά 

ζητήματα», για να προσθέσει ότι «δεν θα ήταν υπερβολή να πω πως αποκτάται και 

μια περιφερειακή δυναμική γύρω από τον άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας» 

(Ναυτεμπορική#3 2017).  

Η συμφωνία προβλέπει την ίδρυση διακρατικού φορέα υλοποίησης και 

διαχείρισης της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία επιδιώκεται να εξασφαλίσει 

χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την πλευρά του, ο 

Βούλγαρος Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνει 

η κυβέρνησή του σε έργα υποδομής, τα οποία όχι μόνο αναβαθμίζουν τη 
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γεωγραφική σημασία της χώρας του αλλά και ολόκληρης της περιοχής 

(Καθημερινή#2 2017).    

3 Οκτωβρίου 2017 Τετραμερής Σύνοδος της Βάρνας: Πραγματοποιήθηκε η 

συνάντηση των ηγετών τεσσάρων βαλκανικών κρατών, Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Ρουμανία και Σερβία. Οι τέσσερις ηγέτες και o Πρωθυπουργός της Ρουμανίας 

συμφώνησαν να αξιοποιήσουν την βουλγαρική Προεδρία της ΕΕ το 2018 και να 

προτείνουν από κοινού να οργανωθεί Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών 

Βαλκανίων. Όπως δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός «αποφασίσαμε να 

συνεργαστούμε στενά σε μία σειρά από τομείς, όπως η ενέργεια, η οικονομία 

γενικότερα, οι μεταφορές, αλλά και η διαχείριση κρίσεων, η ασφάλεια, η 

προσφυγική κρίση», προσθέτοντας ότι «υπήρξαν συζητήσεις για μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα όπως ο αγωγός TAP, ο κάθετος διάδρομος IGB, οι αγωγοί από 

την Ανατολική Μεσόγειο, οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις Θεσσαλονίκη – 

Βελιγράδι, Θεσσαλονίκη – Ρούσε». (Ναυτεμπορική#4 2017). 

4 – 5 Οκτωβρίου 2017 Τετραμερής συνάντηση Θεσσαλονίκης: 

Πραγματοποιήθηκε η 2η υπουργική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών 

Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ, με τη συμμετοχή και των Υπουργών 

Εσωτερικών. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν τα προβλήματα που 

έχει η περιοχή, ο ρόλος της στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και διεθνή ζητήματα 

που έχουν να κάνουν με ασφάλεια, είτε αυτή αφορά σε πρόσωπα είτε στη φύση, 

ιδιαίτερα πυρασφάλεια, καθώς και ζητήματα ενεργειακής πολιτικής. Συμφωνήθηκε 

επίσης η επόμενη συνάντηση να έχει ως κύριο αντικείμενο της τα θέματα της 

συνεργασίας για τα ταμεία και τα κονδύλια συνοχής που συνδέονται με το νέο 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΥΠΕΞΕλλάδας 2017). 

5 Οκτωβρίου 2017 Η Ρωσία κατονομάζεται ως «απειλή» για την εθνική 

ασφάλεια: Στη νέα, επικαιροποιημένη εκδοχή του δόγματος εθνικής ασφάλειας της 

Βουλγαρίας, η Ρωσία κατονομάζεται ως «απειλή για την εθνική της ασφάλεια». 

Είναι η πρώτη φορά μετά το 1989 που συγκεκριμένο κράτος κατονομάζεται σε 

επίσημο έγγραφο ως απειλή για την εθνική ασφάλεια της Βουλγαρίας. Σύμφωνα 

με την τελευταία διατύπωση του δόγματος εθνικής ασφάλειας «οι ενέργειες της 

Ρωσίας αποτελούν πηγή περιφερειακής αστάθειας και απειλούν τον βασικό μας 

στόχο για μία ενιαία, ελεύθερη και ειρηνική Ευρώπη».  Στο κείμενο υποστηρίζεται 
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ότι οι κίνδυνοι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπως και στην Ανατολική 

Μεσόγειο, προέρχονται από την «αυξημένη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας» και ότι η 

ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή της Κριμαίας και η διευρυμένη 

εδαφικά πρόσβασή της στη Μαύρη Θάλασσα «διαταράσσουν την γεωστρατηγική 

και στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή». Η καταγραφή της Ρωσίας ως απειλής 

για την εθνική ασφάλεια της Βουλγαρίας προκάλεσε ποικίλες εσωτερικές 

αντιδράσεις μια εποχή που η προσπάθεια της χώρας για ενεργειακές συμμαχίες 

αποτελεί πρωταρχικό της σκοπό (SofiaGlobe#2 2017). 

20 Οκτωβρίου 2017 Δηλώσεις Μπορίσοφ για ένταξη Τουρκίας: Σύμφωνα με 

την βουλγαρική τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι πρέπει να 

διατηρηθεί η συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία και ότι οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν. Επεσήμανε επίσης, ότι η Τουρκία είναι 

ο μεγαλύτερος γείτονας όχι μόνο της Βουλγαρίας αλλά και της ΕΕ, και εάν η 

Τουρκία θεωρηθεί εχθρός, η νότια πλευρά του ΝΑΤΟ θα καταρρεύσει και η 

Βουλγαρία δεν θα είναι σε θέση να αντέξει την μεταναστευτική πίεση προς την 

Ευρώπη (Novinite#7 2017). 

Προσφυγικά ζητήματα 

Σύμφωνα με στοιχεία της CIA, οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών για τη 

διετία 2015 – 2017 εκτιμώνται περίπου σε 48.000 άτομα, με την πλειοψηφία να 

αποτελούν οι Σύριοι (15.000 περίπου μόνο για το 2016). Η Βουλγαρία ως χώρα 

μετάβασης φιλοξενούσε σε δομές της περίπου 2.200 άτομα τον Σεπτέμβριο 2017 

(CIA 2017). 

20 Σεπτεμβρίου 2015 Η Βουλγαρία έκλεισε τα σύνορά της: «Η Βουλγαρία 

έκλεισε τα σύνορά της για τους παράνομους μετανάστες. Όποιος θέλει να περάσει 

νόμιμα θα περάσει, οι υπόλοιποι όχι», δήλωσε ο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τον 

βουλγαρικό ειδησεογραφικό ιστότοπο OFFNews. Οι αρχές της Βουλγαρίας 

συνεργάζονται με την αστυνομία της Τουρκίας πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός της 

Βουλγαρίας ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν έως 

και 1.000 στρατιώτες για να ενισχυθεί η ασφάλεια των συνόρων με την Τουρκία. 

(ΕΡΤ#2 2015). Λίγες μέρες αργότερα στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Μπορίσοφ τάχθηκε 

υπέρ της τουρκικής πρότασης για τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» στην Συρία 
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στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ ανακοίνωσε ότι η Βουλγαρία, η 

Σερβία και η Ρουμανία θα κλείσουν τα σύνορά τους αν η Γερμανία ή άλλες χώρες 

πράξουν το ίδιο για να σταματήσουν την είσοδο προσφύγων και μεταναστών στο 

έδαφός τους κατόπιν απόφασης που λήφθηκε έπειτα από συνάντηση που είχε με 

τους ομολόγους του της Σερβίας και της Ρουμανίας στην Σόφια ενόψει της 

προγραμματισμένης, συνόδου κορυφής της ΕΕ για την προσφυγική κρίση στις 25 

Οκτωβρίου 2015 (ΑΠΕΜΠΕ 2015).  

25 Μαρτίου 2016 Δηλώσεις Μπορίσοφ για προσφυγικό εναντίον της 

Ελλλάδας: Σε δηλώσεις του στο κοινοβούλιο, ο Μπορίσοφ προειδοποίησε ότι η 

χώρα του αναμένει μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα, ασκώντας ταυτόχρονα 

κριτική για τις συνθήκες διαβίωσής τους στην Ελλάδα. «Περιμένω ότι το 

πραγματικό πρόβλημα θα έλθει από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ακόμη και με 

βοήθεια που ανέρχεται πάνω από 700 εκατ. δεν μπορούν να παρουσιάσουν τίποτα 

που να έχει γίνει στην πράξη. Στα δικά τους στρατόπεδα οι συνθήκες είναι φρικτές. 

Είναι τόσο απάνθρωπες, που οι πρόσφυγες αρκετές φορές φεύγουν από αυτά», 

είπε και ισχυρίστηκε πως «οι πρόσφυγες στην Ελλάδα οργανώνονται σε ομάδες 

των 1.000-2.000 ατόμων και έτσι σχεδιάζουν να επιτεθούν στα σύνορά μας». Και 

με το ίδιο ύφος συνέχισε: «Η διαπίστωσή μας είναι ότι σε μία φτωχή χώρα όπως η 

Μακεδονία τα προσφυγικά στρατόπεδα έχουν ακόμη και παιδικές χαρές, οι 

συνθήκες είναι πολύ καλές. Στην Ελλάδα που παίρνει τόσα εκατομμύρια ευρώ οι 

συνθήκες είναι φρικτές».  

Η ιδιαίτερα επιθετική ρητορική του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, 

εκδηλώθηκε λίγες μόνον ημέρες (21 – 22 Απριλίου) πριν από τη συνάντηση των 

ΥΠΕΞ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας, στη 

Θεσσαλονίκη, με βασικό θέμα στην ατζέντα το προσφυγικό. Διπλωματικές πηγές 

επισήμαιναν το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του συγκεκριμένου ηγέτη και 

υπενθύμιζαν ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε δηλώσει ότι με εντολή του 

πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του βρίσκονται στα κέντρα 

φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα για να παρακολουθούν τις κινήσεις των ροών 

(Καθημερινή#3 2016). 

5 Μαΐου 2016 Υπογραφή πρωτοκόλλου μεταξύ Βουλγαρίας – Τουρκίας για 

το προσφυγικό: Οι δύο χώρες υπέγραψαν πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο η 
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Βουλγαρία θα είχε τη δυνατότητα να στέλνει πίσω μετανάστες που έχουν διασχίσει 

παράνομα τα σύνορα με την Τουρκία από 1 Ιουνίου 2016 (Cheresheva 2016), ενώ 

η κατασκευή του φράχτη που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2014 είχε φτάσει περίπου σε 

μήκος 140 χιλιομέτρων. Το πρωτόκολλο όμως δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη και σε 

αυτό συνέβαλλαν σαφέστατα οι αρνητικές εξελίξεις των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας 

μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου 

2016 και η πιθανότητα ματαίωσης της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας που έγινε στις 18 

Μαρτίου 2016 με αποτέλεσμα οι φόβοι της Σόφιας για αυξημένες μεταναστευτικές 

ροές να αυξηθούν. 

18 Μαίου 2016 Η Βουλγαρία προτίθεται να κατασκευάσει φράκτες στα 

σύνορα με Ελλάδα και Τουρκία: Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας σχεδιάζει να ανοίξει 

τάφρους και να υψώσει φράκτες στα σύνορά της με την Ελλάδα και την Τουρκία 

για να εμποδίσουν πρόσφυγες και μετανάστες που διαφεύγουν από τις πολεμικές 

συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να εισέλθουν στο έδαφός της, αναφέρεται σε 

σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild. Σύμφωνα με έκθεση του 

GASIM31, «εξαιτίας των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί στο Αιγαίο, οι παράνομοι 

διακινητές μεταναστών εστιάζουν περισσότερο στον διάδρομο από την Τουρκία 

προς τη Βουλγαρία και προς την Δυτική Ευρώπη…εκεί δραστηριοποιούνται ενεργά 

ανάλογα δίκτυα διακίνησης εδώ και χρόνια». Οι αριθμοί των προσφύγων και 

μεταναστών προς τη Βουλγαρία παραπέμπουν σε σημαντικά «κενά ελέγχου κατά 

την είσοδο» στη χώρα και σε έντονες «δραστηριότητες διακινητών», τονίζεται δε 

ότι ιδίως λόγω της οικονομικής αδυναμίας της χώρας υφίσταται ο 

βραχυπρόθεσμος κίνδυνος «να επιβαρυνθεί υπέρμετρα» η βουλγαρική αστυνομία, 

η οποία έχει ήδη ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά μέσα. Η βουλγαρική 

κυβέρνηση εξετάζει, σύμφωνα με την έκθεση του GASIM, «την κατασκευή ενός 

φράκτη στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και άλλοι φράκτες στα βουλγαροτουρκικά 

σύνορα έως το καλοκαίρι του 2016 (Bild 2016). 

Σεπτέμβριος 2016 Χρηματοδότηση από την ΕΕ για το προσφυγικό ζητά η 

Βουλγαρία – ενισχύει τα σύνορα: Άμεση χορήγηση οικονομικής βοήθειας ύψους 

160 εκατ. ευρώ ζήτησε από την ΕΕ ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, Μπόικο 

Μπορίσοφ, προκειμένου η χώρα του να ασφαλίσει καλύτερα τα σύνορά της με την 

                                            
31 Κέντρο Κοινής Ανάλυσης και Στρατηγικής της Παράτυπης Μετανάστευσης 
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Τουρκία, λόγω των μεταναστευτικών πιέσεων που δέχεται. Σε «απόρθητα τείχη» 

επιχειρεί να μετατρέψει τα σύνορά της με την Τουρκία κυρίως αλλά και την Ελλάδα 

η Βουλγαρία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια πιθανή εξ’ ανατολών πίεση 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Συρμάτινος αγκαθωτός φράχτης έχει 

κατασκευαστεί ήδη στην μεθόριο με την Τουρκία και σύμφωνα με τους 

σχεδιασμούς πρόκειται να φτάσει τα διακόσια χιλιόμετρα. Η Βουλγαρία ενισχύει τα 

μέτρα για το ενδεχόμενο κατάρρευσης της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας, εξέλιξη που 

θα φέρει στα νοτιοανατολικά και τα νότια σύνορά της ανθρώπινα «ποτάμια» που 

θα κληθεί να αντιμετωπίσει ώστε να μην καταστεί μια μεγάλη «δεξαμενή ψυχών». 

Η Σόφια ζει με τον φόβο προσφυγικής πλημμυρίδας σε περίπτωση κατά την οποία 

η Τουρκία για κάποιο λόγο ανοίξει τους «κρουνούς» και ο Πρωθυπουργός 

Μπορίσοφ διαμηνύει σε όλους τους τόνους προς τους Ευρωπαίους εταίρους ότι η 

χώρα του δεν αντέχει την παρουσία και μακροχρόνια παραμονή μεγάλου αριθμού 

προσφύγων και μεταναστών (HuffingtonPost#4 2016).  

Ωστόσο, η ανησυχία της βουλγαρικής κυβέρνησης καθησυχάστηκε εν μέρη 

λίγες βδομάδες αργότερα, όταν πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη για πρώτη φορά 

της νέας υπηρεσίας συνοριοφυλακής της ΕΕ32, ως ένας νέος οργανισμός 

διαχείρισης των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ που αντικαθιστά τη Frontex, 

στο μεθοριακό σταθμό Καπετάν Αντρέεβο στις 6 Οκτωβρίου 2016, με στόχο το 

προσωρινό κλείσιμο της Βαλκανικής οδού (Euronews#2 2016). 

25 Νοεμβρίου 2016 Απειλές Ερντογάν για άνοιγμα συνόρων: Ο Τούρκος 

Πρόεδρος απείλησε ότι θα ανοίξει τα σύνορα για να επιτρέψει τη διέλευση των 

προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη, την επομένη της ψηφοφορίας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ – 

Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κωνσταντινούπολη είπε: «Όταν 

50.000 μετανάστες συγκεντρώθηκαν στο συνοριακό πέρασμα του Καπίκουλε33 

φωνάξατε βοήθεια. Αρχίσατε να αναρωτιέστε: "Τι θα κάνουμε εάν η Τουρκία ανοίξει 

τα σύνορά της;". Ακούστε με καλά. Εάν προχωρήσετε περαιτέρω, αυτά τα σύνορα 

θα ανοίξουν. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας». Οι δηλώσεις του Ερντογάν 

επιβεβαιώνουν τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για το ενδεχόμενο αναστολής της 

                                            
32 European Border and Coast Guard (Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή) 
33 Κοντά στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα 
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εφαρμογής της συμφωνίας εκ μέρους της Άγκυρας και της απελευθέρωσης της 

ροής προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη, η Τουρκία «φιλοξενούσε» 

περίπου 2,7 εκατ. ανθρώπους εκείνη την περίοδο (News247#1 2016). 

22 Ιουνίου 2017 Δηλώσεις Μπορίσοφ για το προσφυγικό: Είναι σημαντικό 

για τη Βουλγαρία να εξασφαλίσει τα εξωτερικά της σύνορα, οποιοσδήποτε 

φράκτης μπορεί να ξεπεραστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπόϊκο Μπορίσοφ. 

Τόνισε  πως ο συνοριακός φράκτης είναι για να στηρίξουμε τον στρατό και την 

αστυνομία σε περίπτωση μαζικής ροής προσφύγων. Όσον αφορά στις συνομιλίες 

με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν, ο Μπορίσοφ δήλωσε ότι ανεξάρτητα 

από τις διαφορές  υπάρχει συμφωνία για την προστασία των βουλγαροτουρκικών 

συνόρων. Ερωτηθείς αν η Άνγκελα Μέρκελ του έχει πει ότι αποτελεί γέφυρα 

μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κανένας ηγέτης στον 

κόσμο δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιες λειτουργίες, «τα ταξίδια μας προς το Παρίσι 

και το Βερολίνο έχουν ένα άλλο νόημα. Είμαστε μπροστά από την Προεδρία μας. 

Όσον αφορά στη Μακεδονία, η ένταξή της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη 

βούληση της ελίτ της να προχωρήσει στον ευρωατλαντικό δρόμο. Η Βουλγαρία 

είναι έτοιμη να παράσχει κάθε βοήθεια που θα της ζητηθεί» (Novinite#8 2017). 

18 Οκτωβρίου 2017:  Η Κυβέρνηση συμπεριέλαβε τον φράκτη στα σύνορα 

με τη Τουρκία, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί, στα σημεία στρατηγικού ενδιαφέροντος 

για τη χώρα. Η απόφαση θα βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

υπηρεσιών ασφαλείας και της συνοριοφυλάκης και θα αποτρέψει την διαρροή 

ευαίσθητων πληροφοριών (Novinite#9 2017). 

Οικονομικά θέματα 

Το 2015 δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για την Βουλγαρία, η 

οποία επηρεάστηκε από τις κυρώσεις της Δύσης στην Ρωσία λόγω της ουκρανικής 

κρίσης, παρά το γεγονός ότι ως κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ συμφώνησε. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι μέσα σε δώδεκα μήνες το ρούβλι έχασε το 50% της αξίας του έναντι 

του ευρώ, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να αφορούν όχι μόνο τη Ρωσία αλλά και 

την Βουλγαρία, η οποία αν και μέλος της ΕΕ διατηρεί στενές οικονομικές σχέσεις 

με την Μόσχα. 



 

 

61 

Ιούλιος 2015: Η δημοσιονομική οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η 

επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων (capital controls) τον Ιούλιο 2016 με αυξανόμενη 

την αβεβαιότητα της θέσης της στην Ευρωζώνη προκάλεσε αναστάτωση όχι μόνο 

στην Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία λόγω των επενδύσεων ελληνικών 

τραπεζών, επιχειρήσεων καθώς και Βούλγαρων εργαζομένων στην Ελλάδα, 

κυρίως εποχιακών. Σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ, ο αριθμός των επιχειρήσεων 

ελληνικών συμφερόντων στο τέλος του 2016 έφτανε περίπου τις 17.000 από τις 

2.000 που ήταν στην αρχή της κρίσης το 2010 (CNNGreece 2016).  

Η κρίση στην Αθήνα ώθησε την φυγή ελληνικών κεφαλαίων στην 

Βουλγαρία. Η Κράσεν Σοκόλοβα, του Ινστιτούτου Οικονομίας της Αγοράς στη 

Σόφια, αναλύει το φαινόμενο της επιχειρηματικής μετανάστευσης: «οι ελληνικές 

επιχειρήσεις επένδυσαν 4,5-5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια στην 

οικονομία της Βουλγαρίας. Εν τω μεταξύ, 50.000 με 60.000 Έλληνες άνοιξαν 

λογαριασμούς σε βουλγαρικές τράπεζες την ίδια περίοδο». Η βουλγαρική κεντρική 

τράπεζα ΒΝΒ διαβεβαίωσε τον Μάιο 2015 τους επενδυτές ότι οι τέσσερις τράπεζες 

ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία (ελέγχουν το 

21% του βουλγαρικού τραπεζικού ενεργητικού), δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας (Euractiv 2015).  

Όπως επισήμανε η εφημερίδα Sega, περισσότερες από 60.000 ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν «μεταναστεύσει» στη Βουλγαρία, μόνο κατά τους τελευταίους 

μήνες. Από το 2012 οι ελληνικές εταιρείες που μετακόμισαν στην Βουλγαρία είχαν 

αυξηθεί κατά 72% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Όπως σημειώνεται, πολύ 

επιχειρηματίες φοβήθηκαν ότι οι επιχειρήσεις τους μπορεί να μην επιβιώσουν, 

καθώς η ελληνική οικονομία εξαρτάται έντονα από τις εισαγωγές. Μετά τα capital 

controls, η μετανάστευση ελληνικών εταιριών, εκτοξεύτηκε και χιλιάδες 

επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μετέφεραν το φορολογικό τους μητρώο 

στη Βουλγαρία, έτσι ώστε να αποφύγουν τη γραφειοκρατία, τους περιορισμούς 

κεφαλαίων και τους υψηλούς φόρους (Thetoc 2015). 

20 Μαΐου 2016: Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε το νέο πλαίσιο εταιρικής 

σχέσης με τη Βουλγαρία για τα επόμενα έξι χρόνια με στόχο την ενίσχυση των 

θεσμικών οργάνων της χώρας, την βιώσιμη ανάπτυξη και την επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό. Ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας 
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Τράπεζας δήλωσε πως το νέο πλαίσιο συνεργασίας θα δημιουργήσει εκείνο το 

περιβάλλον στο οποίο η Βουλγαρία θα μπορέσει να επωφεληθεί τόσο από την 

συμμετοχή της ΕΕ όσο και από την συνεργασία της με την Παγκόσμια Τράπεζα 

(Novinite#10 2016). Επιπλέον διατέθηκαν 29,9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή 

γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος μήκους 140 χλμ. στη Βουλγαρία, η οποία θα 

ενισχύσει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 

δίκτυο και θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα του βουλγαρικού δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας (EC#2 2017). 

22 Φεβρουαρίου 2017: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως η 

Βουλγαρία συμπεριλαμβάνεται στις 12 χώρες μέλη της ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται 

σε καθεστώς ειδικής επιτήρησης. Στη σχετική έκθεση τονίζεται πως η βουλγαρική 

οικονομία βρίσκεται σε μια ανισορροπία, καθώς, παρά τη σταθεροποίηση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν για να διασφαλιστεί 

η σταθερότητα και η ανάπτυξη. Επίσης, ως πηγή κίνδυνου για την βουλγαρική 

οικονομία εμφανίζεται το χρέος των επιχειρήσεων και ειδικά εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Τέλος, η αγορά εργασίας έχει 

βελτιωθεί, αλλά το επίπεδο της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι χαμηλό και η 

μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να είναι υψηλή. Η παραοικονομία και η 

αδήλωτη εργασία παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, ενώ τονίζεται η προβληματική 

ενσωμάτωση των Ρομά στην οικονομία (Novinite#11 2017). 

22 Ιουνίου 2017: Η Βουλγαρία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης (EBRD)34 υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο στη Σόφια, 

υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της χώρας για καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων σε έργα που ωθούν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Η EBRD θα διαθέσει την διεθνή εμπειρία της για να υποστηρίξει αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις και να βοηθήσει την προώθηση των προτεραιοτήτων της 

Βουλγαρίας σε διάφορους τομείς, όπως ενεργειακή αναπροσαρμογή και 

ασφάλεια, υποδομές, ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό τομέα και ανάπτυξη του 

οικονομικού πεδίου. Η βοήθεια της EBRD περιλαμβάνει τροποποίηση πολιτικών 

και στρατηγικών, σχεδίαση και εφαρμογή έργων κατά προτεραιότητα και 

αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών δομών και κονδυλίων για την περίοδο 

                                            
34 European Bank for Reconstruction and Development 
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2014-20. Εξάλλου η EBRD είναι ήδη πρωτοπόρος επενδυτής στη Βουλγαρία, με 

επενδύσεις άνω των 3,6 δις ευρώ μέχρι σήμερα, από τα οποία 620 εκατ. ευρώ 

μόνο για το 2016. Για τα επόμενα χρόνια, η EBRD σκοπεύει να διατηρήσει το 

επίπεδο των επενδύσεών της στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ εκτιμά ότι οι 

ρυθμοί ανάπτυξης θα κυμανθούν στα 3,5% και 3,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα για τα 

2017 και 2018 (EBRD 2017). 

9 Οκτωβρίου 2017: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου, οι βουλγαρικές εξαγωγές προς την ΕΕ κατά τη περίοδο Ιανουαρίου – 

Ιουλίου 2017 αυξήθηκαν κατά 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2016. Η αξία των βουλγαρικών εξαγωγών άγγιξε τα 19,4 δις λέβα. Γερμανία, 

Ιταλία, Ρουμανία Ελλάδα Γαλλία και Βέλγιο είναι οι σημαντικότεροι εμπορικοί 

εταίροι της χώρας, καθώς απορροφούν το 68,6% των συνολικών εξαγωγών προς 

κράτη μέλη της Ένωσης. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές της 

χώρας από την ΕΕ, καθώς αυξήθηκαν κατά 10,7 % στο ίδιο διάστημα με συνολική 

αξία 21 δις λέβα. Την ίδια περίοδο οι βουλγαρικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες  

αυξήθηκαν κατά 16,8% με συνολική αξία 11,7 δις λέβα. Η Τουρκία, η Ρωσία, η 

Κίνα η Σερβία, η ΠΓΔΜ και η Αίγυπτος είναι οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της 

χώρας καθώς απορροφούν το 51,6% των εξαγωγών της χώρας προς τρίτους 

(Novinite#12 2017). 

Ενεργειακός τομέας 

Η Σόφια αντιμετώπισε κρίση στις σχέσεις της με την Ρωσία, η οποία 

ρυθμίζει την ενεργειακή επάρκειά της σε μεγάλο ποσοστό, κατά το πρώτο τρίμηνο 

2016. Οι κανόνες της ΕΕ και κυρίως η στρατηγική της Δύσης ματαίωσαν τον 

ρωσικό αγωγό South Stream που, μέσω Βουλγαρίας, επρόκειτο να μεταφέρει 

στην Ευρώπη φυσικό αέριο της Ρωσίας. Για να καλύψει το κενό η Σόφια άρχισε 

στις 27 – 28 Ιανουαρίου 2016 να συζητεί με τη Μόσχα τη δυνατότητα κατασκευής 

ενός κέντρου διανομής φυσικού αερίου στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κοντά 

στη Βάρνα που να τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ταυτόχρονα υπέγραψε 

συμφωνία με την ρωσική  Rustatom Services, θυγατρική της Rosatom, η οποία 

διαχειρίζεται το πυρηνικό εργοστάσιο Κοζλοντούϊ και ανέλαβε να εκσυγχρονίσει 

την πυρηνική μονάδα 6 του εργοστασίου με ορίζοντα ζωής τα 60 ακόμη χρόνια, 

ενώ ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός Lukoil κατέχει το μοναδικό διυλιστήριο της 
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χώρας στο Μπουργκάς και τα δίκτυα διανομής καυσίμων. Στα τέλη Φεβρουαρίου 

όμως ήρθαν τα πάνω κάτω. Αρχικά, η Βουλγαρία συμφώνησε να στείλει 

στρατεύματά της σε δύναμη του ΝΑΤΟ που στοχεύει να καλύψει τον εναέριο χώρο 

της Τουρκίας έναντι των ρωσικών πτήσεων, στη συνέχεια, η Αρχή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Lukoil για καρτέλ στο λιανεμπόριο 

καυσίμων και ατασθαλίες στο διυλιστήριο και τέλος αποφασίστηκε εξεταστική 

επιτροπή για ανάμειξη της Ρωσίας αλλά και της Τουρκίας στα εσωτερικά της 

Βουλγαρίας (Μέρτζος#2 2016). 

Η συμβολή των ΗΠΑ στα ανωτέρω θεωρείται καθοριστική ασκώντας πίεση 

λόγω αξιοποίησης των τεράστιων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν με το οποίο 

οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία και άρση των διεθνών κυρώσεων. Έτσι, στις 

16 Ιανουαρίου οι Υπουργοί Εξωτερικών Βουλγαρίας και Αρμενίας συναντήθηκαν 

στη Σόφια και συζήτησαν τον νέο Δρόμο του Μεταξιού που θα μεταφέρει στην 

Ευρώπη πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν μέσω Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, 

Γεωργίας και Βουλγαρίας.  

Αθήνα και Σόφια είχαν υπογράψει συμφωνία κατασκευής του αγωγού 

φυσικού αερίου IGB στις 10 Δεκεμβρίου 2015. Ο αγωγός, γνωστός ως αγωγός 

Κομοτηνή – Στάρα Ζαγόρα ήταν στην ενεργειακή διπλωματική ατζέντα της 

Ουάσιγκτον και Βρυξελλών από το 2009 επειδή η κατασκευή του θα μείωνε την 

εξάρτηση της Βουλγαρίας, και κατ’ επέκταση άλλων χωρών της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, από το φυσικό αέριο του ρωσικού κολοσσού Gazprom (Liaggou 2015). 

Μια επιπλέον συμφωνία υπογράφτηκε για την κατασκευή του αγωγού IGB στις 1 

Αυγούστου 2016, κατά την διάρκεια της 3ης σύσκεψης του Ανώτατου Συμβουλίου 

Συνεργασίας (Nedos 2016). Ο κάθετος αγωγός θα μεταφέρει στη Βουλγαρία 

υγροποιημένο φυσικό αέριο από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όπου 

προγραμματίζεται η κατασκευή πλωτού τερματικού σταθμού LNG35 στον οποίον 

ενδέχεται να καταλήξει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις συνεργαζόμενες ΑΟΖ 

Κύπρου – Ισραήλ.  

Για το λόγο αυτό, στις 22 Φεβρουαρίου 2016 ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας 

Ρόσεν Πλεβνέλιεφ συνάντησε τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Αναστασιάδη και 

                                            
35 Liquefied natural gas (Υγροποιημένο φυσικό αέριο) 
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δήλωσε ότι «η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή διαφοροποίηση των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της 

Βουλγαρίας για συμμετοχή στις συνεργασίες των χωρών της ΝΑ Μεσογείου και το 

ενδεχόμενο ένταξης της Βουλγαρίας στον σχεδιασμό μεταφοράς του φυσικού 

αερίου από τη ΝΑ Μεσόγειο στην Ευρώπη. Παράλληλα, Λευκωσία και Σόφια 

διερεύνησαν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερών Συνόδων Κορυφής, με τη 

συμμετοχή της Κύπρου και της Βουλγαρίας με το Ισραήλ ή την Αίγυπτο, με την 

προοπτική σύγκλησης, στη συνέχεια, τετραμερών ή και πενταμερών συνόδων 

Κορυφής με τη συμμετοχή και της Ελλάδας (ΚυπριακήΔημοκρατία 2016).  

Μετά από δύο ημέρες ο Πρωθυπουργός Μπόϊκο Μπορίσοφ επισκέφθηκε 

επίσημα το Ισραήλ και κάλεσε τους Ισραηλινούς επενδυτές να εμπιστευτούν την 

βουλγαρική οικονομία «διότι δίνει τεράστιες ευκαιρίες σε τομείς στρατηγικούς όπως 

η ενέργεια, η άμυνα, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η τεχνολογία». Την ίδια 

χρονική στιγμή η Σόφια ανέθεσε στη Shell τον εντοπισμό για εξόρυξη φυσικού 

αερίου στη Μαύρη Θάλασσα (Μέρτζος#2 2016). 

Το πλωτό τερματικό LNG στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο σχεδιάζεται να 

υποδέχεται φορτία LNG και ο αγωγός IGB που θα τα μεταφέρει μέσω της 

Βουλγαρίας στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης είναι δύο 

έργα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και αποτελούν στρατηγικής σημασίας για 

την Βουλγαρία, καθώς αναβαθμίζουν την περιοχή ως κόμβο που συμβάλλει 

σημαντικά στις επιδιώξεις της ΕΕ για διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών 

και περαιτέρω μείωση της εξάρτησης της από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Για την 

ΕΕ, τα δύο έργα σε συνδυασμό με τον ΤΑΡ δημιουργούν ένα πλέγμα ισχυρού 

στρατηγικού ενδιαφέροντος, καθώς βοηθούν στην αποτελεσματική υλοποίηση του 

μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού των Βρυξελλών για την ενεργειακή 

ασφάλεια της Ένωσης. Για την Βουλγαρία ο αγωγός IGB δημιουργεί ισχυρό 

στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς ευθυγραμμίζει άμεσα τα εθνικά συμφέροντα της 

χώρας με τα στρατηγικά της ΕΕ και των ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής 

ασφάλειας όσο και σε επίπεδο ισορροπίας ισχύος στο ευρύτερο υποσύστημα της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Η διασύνδεση της Βουλγαρίας με αγωγό φυσικό αερίου με τη Ρουμανία, ο 

οποίος άρχισε να λειτουργεί επίσημα τον Νοέμβριο 2016 ήταν ένα ακόμη 
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περαιτέρω βήμα στην ανάπτυξη των δυτικών συμφερόντων. Ο αγωγός αυτός θα 

επιτρέψει τη διακίνηση φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία και 

αντιστρόφως, επιτρέποντας έτσι την τροφοδοσία των αγορών των ενδιάμεσων 

χωρών. Ο αγωγός Βουλγαρίας – Ρουμανίας ήταν κατασκευασμένος σε ποσοστό 

90% από το 2013. Ωστόσο υπήρξε τεχνική και οικονομική εμπλοκή (λόγω πιθανής 

ρωσικής παρέμβασης), στη διέλευση του αγωγού κάτω από την κοίτη του 

ποταμού Δούναβη. Ήδη η Bulgartransgaz είχε υπογράψει από τον Ιούλιο 2016 

τριπλή συμφωνία διασύνδεσης (interconnection agreement) με τους αντίστοιχους 

διαχειριστές της Ρουμανίας και της Ουκρανίας (Transgaz και Ukrtransgaz) 

(Euro2day 2016).  

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Υπουργοί Ενέργειας της Βουλγαρίας και της Σερβίας 

υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για την κατασκευή αγωγού διασύνδεσης 

φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών στις 19 Ιανουαρίου 2017. Όπως είπε η 

Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των 

προσπαθειών της χώρας για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής 

στρατηγικής της ΕΕ και συγκεκριμένα, προκειμένου την διασφάλιση των 

παραδόσεων φυσικού αερίου, την διαφοροποίηση των πηγών και των οδών, την 

οικοδόμηση μιας ενεργειακής αγοράς εργασίας και την προστασία των 

καταναλωτών (Worldenergynews#2 2017). 

Στον αντίποδα βρίσκεται η προώθηση του αγωγού ITGI36, ο οποίος αρχικά 

ήταν σχεδιασμένος για να μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Τουρκίας και 

της Ελλάδας, στην Ιταλία και από κει στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Λόγω 

όμως της επιδείνωσης των σχέσεων Ρωσίας – Τουρκίας μετά την κατάρριψη του 

Sukhoi Su-24 στις 24 Νοεμβρίου 2015, καθώς και την εγκατάλειψη της 

προβληματικής οδού της Ουκρανίας, η Ρωσία προσβλέποντας στην κάλυψη των 

αυξημένων αναγκών σε αέριο της ευρωπαϊκής αγοράς, μετά και την εγκατάλειψη 

του South Stream και το πάγωμα του Turkstream, επαναχάραξε τη στρατηγική 

της. Αυτή προέβλεπε έναν νέο νότιο άξονα, που θα διέρχονταν πλέον από την 

Μαύρη Θάλασσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η προσάρτηση 

της Κριμαίας και η εκ νέου οριοθέτηση της ΑΟΖ στη θαλάσσια περιοχή νότια της 

Ουκρανίας, την Βουλγαρία και μέσω της Ελλάδος, ακολουθώντας τη χερσαία και 

                                            
36 Interconnector Turkey Greece Italy 
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υποθαλάσσια διαδρομή του ελληνοϊταλικού αγωγού ITGI – Poseidon, θα κατέληγε 

στην Ιταλία. Για το λόγο αυτό, υπογράφτηκε μνημόνιο συναντίληψης με 

αντικείμενο την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μέσω της Μαύρης 

Θάλασσας και μέσω τρίτων χωρών, στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ιταλία 

μεταξύ της ρωσικής Gazprom, της ιταλικής Edison και της ελληνικής ΔΕΠΑ στο 

Μιλάνο στις 24 Φεβρουαρίου 2016 (Καθημερινή#4 2016). 

Ωστόσο, η αλλαγή πλεύσης στις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία μετά 

από μία συνάντηση συμφιλίωσης τον Ιούλιο 2016 έφερε την κατασκευή του 

Turkstream ξανά στο προσκήνιο (Geropoulos 2016), η οποία οδήγησε στην 

υπογραφή διακυβερνητικής συμφωνίας δέσμευσης υλοποίησης του έργου στην 

Κων/πολη στις 10 Οκτωβρίου 201637. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον 

επανασχεδιασμό του αγωγού ITGI ως προέκταση του Turkstream, με αποτέλεσμα 

οι τρεις εταιρείες (Gazprom, Edison, ΔΕΠΑ) να υπογράψουν νέα συμφωνία 

συνεργασίας στα πλαίσια του Οικονομικού Forum 2017 της Αγίας Πετρούπολης 

στις 2 Ιουνίου 2017. Η Συμφωνία προβλέπει κοινές προσπάθειες για τη 

δημιουργία της νότιας διαδρομής για την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου από τη 

Ρωσία στην Ευρώπη, που μέσω Τουρκίας και Ελλάδας θα φθάνει στην Ιταλία 

(αφήνοντας εκτός την διέλευση μέσω Μαύρης Θάλασσας και Βουλγαρίας). Οι τρεις 

εταιρείες πρόκειται να συντονίσουν επίσης την ανάπτυξη και την υλοποίηση του 

αγωγού Turkstream και του αγωγού Poseidon από τα ελληνοτουρκικά σύνορα 

προς την Ιταλία, με πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, η συμφωνία επισημοποιεί τις ρυθμίσεις για την επέκταση της 

συνεργασίας στον τομέα της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ 2017). 

Οι Turkstream και ITGI αποτελούν διέξοδο για το ρωσικό φυσικό αέριο, και 

κατ’ επέκταση και για το ενεργειακό μέλλον της Βουλγαρίας, του οποίου το ειδικό 

βάρος στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ επιδιώκουν να μειώσουν οι Βρυξέλλες. Υπό 

αυτό το πρίσμα, η ανάπτυξη του ITGI λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΤΑΡ, αλλά 

και στην δρομολογούμενη ανάπτυξη του ΙGB και του Τερματικού LNG της 

Αλεξανδρούπολης και γι’ αυτό αντιμετωπίζεται αρνητικά από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αλλά και τις ΗΠΑ. Ωστόσο τον Μάρτιο 2017, η Gazprom συμφώνησε 

στις Βρυξέλλες κατ’ αρχήν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει τις τιμές 

                                            
37 Αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 
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της στους κανόνες του διεθνούς ανταγωνισμού, να συνεταιρισθεί με δυτικές 

εταιρείες και να επιτρέπει στις χώρες – πελάτες της να εξάγουν όσες ποσότητες 

φυσικού αερίου περισσεύουν, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία πρέπει να 

αλλάξει ριζικά την πολιτική της στη διανομή του φυσικού αερίου προς την 

Βουλγαρία και άλλες χώρες (NYTimes#1 2017).  

Στα τέλη Ιουνίου 2017, ο Πούτιν επιβιβάστηκε στο πλοίο-πλωτή εξέδρα 

Pioneering Spirit που ποντίζει στον Εύξεινο Πόντο κομμάτια του αγωγού 

Turkstream, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάιο όπως  ανακοινώθηκε από 

τον διευθύνοντα σύμβουλο της ρωσικής Gazprom (RT 2017), απ’ όπου διακήρυξε, 

έχοντας μιλήσει νωρίτερα με τον Ερντογάν, ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί, 

τουλάχιστον έως την Ανατολική Θράκη, όπου αρχίζουν τα σύνορα της ΕΕ. Ρώσοι 

και Τούρκοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να φέρουν μέσω του «τουρκικού 

διαδρόμου» το αέριο μέχρι την πύλη της ΕΕ, η οποία επί του παρόντος την 

κρατάει κλειστή, όπως έγινε και με το έργο του South Stream που τελικά 

ναυάγησε, μολονότι ο Πούτιν επιμένει ότι το σχέδιο παραμένει ζωντανό. Οι 

Βρυξέλλες ακολουθούν και εδώ την ίδια με τον South Stream τακτική, 

απαγορεύοντας στα κράτη-μέλη τη διέλευση αγωγών αερίου ή και πετρελαίου που 

θα χρησιμοποιούνται για αποκλειστική χρήση, εν προκειμένω για τη μεταφορά 

μόνο ρωσικού αερίου, αποκλείοντας την πρόσβαση τρίτων στους σωλήνες. Και 

τούτο στο πλαίσιο του σχεδίου απεξάρτησης της ευρωπαϊκής αγοράς από τη 

ρωσική ενεργειακή δεξαμενή (Τζίμας 2017).  

Και ενώ Ρώσοι και οι Τούρκοι εργάζονται εντατικά για να φέρουν το αέριο 

στην ευρωπαϊκή Τουρκία εμφανίζεται ολοένα και μια διαφαινόμενη τάση 

προσέγγισης της Τουρκίας άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως η 

Σερβία, Βουλγαρία (Hurriyetdailynews 2017) και Ουγγαρία με σκοπό μια 

εναλλακτική διαδρομή για τον αγωγό η οποία θα παρακάμπτει την Ελλάδα 

(Energypress 2017), χωρίς ωστόσο το «πράσινο φως» της ΕΕ. Η Βουλγαρία έχει 

κάθε συμφέρον να περάσει εκτός από τον IGB, ως τμήμα του TAP και πιθανή 

διασύνδεση με Ρουμανία και Σερβία, που θα μεταφέρει αζέρικο αέριο και ο 

Turkstream, ως μέρος του σχεδίου ITGI για μεταφορά ρωσικού αερίου, από το 

έδαφός της, υπό την προϋπόθεση ότι θα συναινέσει η ΕΕ, δημιουργώντας έτσι 

μοναδική ευκαιρία στην ενεργειακή της πολιτική. 
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Οι προσπάθειες της χώρας φαίνεται και από την συνάντηση του Τούρκου 

Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Berat Albayrak με τον Πρωθυπουργό 

Μπόικο Μπορίσοφ και την Υπουργό Ενέργειας Τεμενουτσκά Πέτκοβα στη Σόφια 

στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, όπου δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη για 

οποιαδήποτε ενεργειακή συνεργασία με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η οποία θα 

οδηγήσει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού». Οι δύο πλευρές 

εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αναζωογονήσουν την εταιρική σχέση 

τους στον ενεργειακό τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 

φυσικού αερίου, συζήτησαν για ενεργειακή συνεργασία και πιθανά σχέδια μεταξύ 

Τουρκίας – Βουλγαρίας και επεσήμαναν την αποφασιστική τους προσέγγιση όσον 

αφορά την υλοποίηση του έργου διασύνδεσης φυσικού αερίου Τουρκία – 

Βουλγαρία ITB38, το οποίο είναι ένα κοινό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου που 

υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών (Novinite#13 2017).  

Μάλιστα λίγες μέρες νωρίτερα, η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η 

κατασκευή ενός τμήματος φυσικού αερίου 20 χιλιομέτρων προς την Τουρκία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018, ως μέρος του εκσυγχρονισμού του 

δικτύου μεταφοράς αερίου της χώρας, αποδεικνύοντας τις προσπάθειες που 

καταβάλει να διαφοροποιήσει τις τρέχουσες διαδρομές και πηγές παράδοσης 

φυσικού αερίου (SeeNews 2017). 

Γενική αποτίμηση περιόδου 2015 – 2017 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα σημαντικότερα 

γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Βουλγαρία το διάστημα 2015 – 2017, σε μια 

προσπάθεια να τονιστούν κυρίως τα ζητήματα που απασχόλησαν τη χώρα τόσο 

στο εσωτερικό της όσο και στο εγγύς περιβάλλον της, δίνοντας έμφαση στις 

επαφές της με την Τουρκία. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και κάνοντας μια 

αποτίμηση των εξελίξεων, παρατηρούμε ότι η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται 

για την περίοδο αυτή εστιάζεται και κινείται γύρω από τους παρακάτω άξονες: 

Μεταβολή εσωτερικού πολιτικού σκηνικού με αλλαγές σε μειονοτικά 

κόμματα και στην ηγεσία της χώρας με την Τουρκία να διαδραματίζει ενεργό ρόλο: 

Η πρωτοβουλία του μειονοτικού κόμματος ΚΔΕ με ηγέτη τον Μεστάν να στηρίξει 

                                            
38 Interconnection Turkey Bulgaria 
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την Τουρκία στην κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στις 24 Νοεμβρίου 2015, 

συναντά την έντονη αντίδραση του πρώην ηγέτη και ιδρυτή του κόμματος Ντογάν, 

με αποτέλεσμα να εκτυλιχθεί ένα πολιτικό δράμα συντελώντας στην απομάκρυνση 

του πρώτου από το κόμμα παρά την προσπάθεια της Τουρκίας να την 

αποσοβήσει. Ο Ντογάν δεν έτρεφε πλέον την εκτίμηση και στήριξη της Άγκυρας, η 

οποία δίνει έτσι το πράσινο φως στον Μεστάν να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό 

μειονοτικό κόμμα στην απόπειρα να συμπαρασύρει του Βούλγαρους τουρκικής 

καταγωγής να το ακολουθήσουν. 

Μετά από δύο θητείες διακυβέρνησης του κεντροδεξιού κόμματος GERB με 

Πρωθυπουργό τον Μπορίσοφ39, Πρόεδρος της Βουλγαρίας αναλαμβάνει ο Ρούμεν 

Ράντεφ, υποψήφιος της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, ένα πρόσωπο που 

θεωρείται φίλα προσκείμενο στη Μόσχα, η εκλογή του οποίου επιφέρει την 

παραίτηση του Μπορίσοφ, ορίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση και κατόπιν 

προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 26 Μαρτίου 2017. Παραμονές των εκλογών οι 

σχέσεις  οξύνονται μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας, σε μια εμφανή προσπάθεια 

της Άγκυρας να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, με ξεκάθαρη υποστήριξη 

προς τον Μεστάν, παρεμβαίνοντας έτσι στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, με 

την Βουλγαρία να αντιδρά και η ένταση να κορυφώνεται με σκληρές δηλώσεις   

εκατέρωθεν των προέδρων των δύο χωρών. Μέσα σε αυτό το κλίμα  των 

πολιτικών αντιπαραθέσεων, νικητής αναδεικνύεται ο Μπορίσοφ για τρίτη θητεία, 

χωρίς να επιτυγχάνει όμως την πολυπόθητη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να 

οδηγείται σε σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με τη συμμετοχή για πρώτη 

φορά εθνικιστικών κομμάτων, οι ηγέτες των οποίων είχαν ταχθεί παλιότερα 

εναντίον των μειονοτήτων και της Τουρκίας.          

Διαμόρφωση διπλωματικών – εξωτερικών σχέσεων σε συνάρτηση κυρίως 

με ενεργειακά ζητήματα: Η Βουλγαρία ως μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 

προσπάθησε να ακολουθήσει πιστά τις επιταγές της δύσης και να κινηθεί σε αυτό 

το πλαίσιο. Η περίοδος 2015 – 2017 χαρακτηρίζεται από ανταλλαγή επισκέψεων 

και συναντήσεις μεταξύ κυβερνητικών μελών της με τα αντίστοιχα όμορων 

βαλκανικών κρατών (Ελλάδα, ΠΓΔΜ), συμμετοχή σε περιφερειακούς και διεθνής 

                                            
39 Πρώτη θητεία από 5 Ιουλίου 2009 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2013, δεύτερη θητεία από 5 
Οκτωβρίου 2014 μέχρι 13 Νοεμβρίου 2016 
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συνόδους, σύναψη συμφωνιών και συμμαχιών με βάση την εξασφάλιση των 

εθνικών της συμφερόντων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας 

και ευημερίας στην περιοχή, με τις ευλογίες και επιταγές των ΗΠΑ και ΕΕ. Η νέα 

κυβέρνηση Μπορίσοφ, παρά τη συμμετοχή των εθνικιστικών κομμάτων και την 

ανάληψη της προεδρίας της χώρας από τον «φιλορώσο», όπως αποκαλέστηκε, 

Ράντεφ, τήρησε την ευρωπαϊκή της στάση, χωρίς όμως να επιθυμεί να τορπιλίσει 

την σχέση μαζί με την Ρωσία, κυρίως λόγω της οικονομικής και ενεργειακής 

εξάρτησης και τους δεσμούς του παρελθόντος. 

Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί της ευρύτερης περιοχής, όπως η 

ρωσοτουρκική κρίση, το πραξικόπημα στην Τουρκία, η πολιτική αστάθεια στην 

ΠΓΔΜ και η οικονομική αβεβαιότητα στην Ελλάδα, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την 

εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας η οποία ταλαντεύτηκε ανάμεσα στο δίπολο 

Δύση – Ανατολή με γνώμονα τους αγωγούς ενέργειας. Όσο οι σχέσεις Ρωσίας – 

Τουρκίας ήταν στο ψυγείο, η Βουλγαρία έκλεισε συμφωνία με την Ελλάδα για τον 

IGB καθώς και με Κύπρο και Ισραήλ για διασύνδεση με τις ενεργειακές πηγές του 

Ιράν, ικανοποιώντας ΗΠΑ και ΕΕ, ενώ συμμετείχε παράλληλα στο σχεδιασμό του 

ITGI ως χώρα διέλευσης, με την Δύση να βλέπει αρνητικά την κατασκευή του. Η 

βελτίωση όμως των ρωσοτουρκικών σχέσεων από το καλοκαίρι του 2016, 

επανάφερε τον Turkstream στο προσκήνιο, με την πορεία του ITGI να αλλάζει 

διαδρομή και να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τον TAP, επομένως και του 

IGB.  

Η χώρα θα προσεγγίσει διπλωματικά την Τουρκία, στηρίζοντας την 

κυβέρνηση Ερντογάν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και θα καλλιεργήσει ένα 

συνεργατικό κλίμα, υπομένοντας παρόλο αυτά την ανάμειξή της Τουρκίας στα 

εσωτερικά της και τις απειλές περί προσφυγικού, αποβλέποντας τον σχεδιασμό 

του ρωσοτουρκικού αγωγού και την διάσχιση αυτού από το έδαφός της. 

Ταυτόχρονα, όμως οι σχέσεις της με τη Ρωσία επιδεινώνονται διαρκώς με 

ανταλλαγές «φιλοφρονήσεων», όπως στην αντιπαράθεση για την εύρεση όπλων 

και πυρομαχικών από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία, προερχόμενα από 

τη Βουλγαρία40. Επιπλέον, η Βουλγαρία θέλοντας ίσως να ρίξει στάχτη στα μάτια 

των ευρωπαϊκών εταίρων, θα επικρίνει τη στάση της Ρωσίας στις επιλογές της 

                                            
40 Οξεία αντιπαράθεση Ρωσίας-Βουλγαρίας για τα όπλα στη Συρία (Καθημερινή#5 2017) 
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εξωτερικής της πολιτικής (Κριμαία), θα αντιδράσει ακόμη και στο θέμα προέλευσης 

της σλαβικής γραφής41 και θα τη χαρακτηρίσει απειλή για την εθνική της ασφάλεια. 

Διαχείριση προσφυγικής κρίσης: Από το 2015 όταν και άρχισαν να 

αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, η Βουλγαρία ως τμήμα του βαλκανικού 

διαδρόμου προσπάθησε να αποτρέψει την εισροή προσφύγων, υψώνοντας 

φράχτη στα βουλγαροτουρκικά σύνορα, δηλώνοντας ότι θα τον προεκτείνει και στα 

ελληνοβουλγαρικά και προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τη θέση της ως μέλος της 

ΕΕ για να κερδίσει την αναγκαία χρηματοδότηση για ανάπτυξη υποδομών. 

Παράλληλα χρησιμοποίησε το προσφυγικό ως πρόσχημα και εργαλείο της 

εξωτερικής της πολιτικής με δύο τρόπους.  

Αφενός, για να προωθήσει τα συμφέροντά της οριοθετώντας τις σχέσεις της 

με τους γείτονές της, όπως για παράδειγμα οι δηλώσεις του Μπορίσοφ στις 25 

Μαρτίου 2016 όπου επαινούσε την ΠΓΔΜ, προσβλέποντας στην ενίσχυση του 

ρόλου της στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων και σύναψη συμφωνιών στις 

οποίες θα είχε το πάνω χέρι, ενώ αντίθετα κατακεραύνωνε τις «απάνθρωπες» 

συνθήκες στην Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που σημειώθηκαν κρούσματα βίας και 

υπήρχαν θύματα στα σύνορά της42, προσδοκώντας έτσι μεγαλύτερη μερίδα του 

λέοντος από την ΕΕ σε οικονομική βοήθεια. Αφετέρου για να αντιμετωπίσει τις 

ασκούμενες πιέσεις από εξωτερικούς κλυδωνισμούς.  

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία με την Τουρκία στις 5 Μαΐου 

2016 και το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο θα χαλάσει 

λόγω της αποτυχημένης προσπάθειας πραξικοπήματος τον Ιούλιο 2016 και προ 

του κινδύνου για επιδείνωση των μεταναστευτικών κυμάτων. Οι φόβοι για 

περαιτέρω όξυνση του προβλήματος θα γίνουν πιο έντονοι τον Νοέμβριο 2016 

όταν ο Ερντογάν θα απειλήσει την ΕΕ ότι θ’ ανοίξει τα σύνορα ως εκβιασμό για την 

παύση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Η Βουλγαρία μπροστά 

στον κίνδυνο θα ζητήσει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση και ανθρώπινο δυναμικό 

προβάλλοντας την εικόνα ότι μόνη της δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Η 

κατάσταση αυτή θα αλλάξει ξανά μερικούς μήνες αργότερα (άνοιξη 2017) και παρά 

                                            
41 Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος διχάζουν Ρωσία, Σκόπια και Βουλγαρία: Ελληνική η «καταγωγή» της 
ρωσικής γλώσσας (Mignatiou#1 2017) 
42 Απίστευτο: Βούλγαρος «κυνηγός κεφαλών» καταδιώκει πρόσφυγες στα σύνορα με την Τουρκία! 
(Protothema#2 2016) 
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την εμπλοκή της Τουρκίας στην προεκλογική καμπάνια της Βουλγαρίας, ο 

Μπορίσοφ θα ενισχύσει το διαμεσολαβητικό ρόλο της χώρας του μεταξύ ΕΕ και 

Τουρκίας και θα επαναπροσδιορίσει την συνεργασία των δύο χωρών στο 

προσφυγικό (Ιούνιος 2017), μερικές μέρες πριν τη συνάντησή του με τον Τούρκο 

Πρωθυπουργό. 

Οικονομική ενίσχυση και ανάπτυξη: Παρά τον συναγερμό που σήμανε από 

την δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και τον απόηχο των capital controls το 

καλοκαίρι του 2015, η Βουλγαρία παρουσίασε μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη 

με την χώρα να επιδεικνύει άνοδο στους οικονομικούς της δείκτες και ελκυστικό 

περιβάλλον για εισροή κεφαλαίων από ιδιωτικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με την 

στήριξη από ευρωπαϊκούς θεσμούς και την συμμετοχή της σε προγράμματα της 

ΕΕ. Σε αυτό συνέβαλλαν διακρατικές ή πολυμερής συμφωνίες σε θέματα 

τελωνειακών ρυθμίσεων, εμπορικών συναλλαγών, μεταφορών και υποδομών, με 

την συγκοινωνιακή διασύνδεση με τις όμορες χώρες να βρίσκεται ψηλά στην 

πολιτική ατζέντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 

ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο, αφού πρώτα παρουσιασθούν συνοπτικά κάποια 

στοιχεία για την Τουρκία, την εξωτερική της πολιτική και μια επισκόπηση της 

περιόδου 2015 – 2017, θα γίνει μια απόπειρα σκιαγράφησης του μέλλοντος των 

σχέσεων των δύο χωρών, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα μέχρι στιγμής στοιχεία 

έχουν καταγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Η τελευταία επίσημη απογραφή το 2000 κατέγραψε συνολικό πληθυσμό 

της χώρας 67.803.927 κατοίκων, ενώ σύμφωνα με κρατικές εκτιμήσεις ο 

πληθυσμός της χώρας ήταν 78.741.053 κάτοικοι το 2015. Σύμφωνα με την 

εκτίμηση του 2011 ο πληθυσμός αυξάνεται κατά 1,35% ετησίως. Η Τουρκία είναι 

κοσμικό κράτος χωρίς επίσημη θρησκεία, προβλέπει ελευθερία της θρησκείας και 

της συνείδησης, ενώ ο μωαμεθανισμός θεωρείται η επικρατούσα θρησκεία της. Η 

Τουρκία έχει το 13ο μεγαλύτερο ΑΕΠ σε ΜΑΔ (ppp) και το 17ο μεγαλύτερο 

ονομαστικό ΑΕΠ στον κόσμο, είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΟΟΣΑ43 και ανήκει 

στις μεγάλες οικονομίες του G-20 (TÜİK#2 2015). 

Εξωτερική πολιτική Τουρκίας: Βαλκάνια – Βουλγαρία 

Σύμφωνα με την επίσημη θέση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας σε θέματα σχέσεων 

με τα Βαλκάνια, «τα Βαλκάνια είναι μια προτεραιότητα για την Τουρκία, ως 

γεωγραφική σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη…Ο πολιτικός διάλογος, η 

συνολική ασφάλεια, η οικονομικής ολοκλήρωση και η διατήρηση των πολυεθνικών, 

πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνικών δομών στην περιοχή 

αποτελούν τους τέσσερις κύριους άξονες της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας, η 

οποία διαμορφώνεται από τις αρχές της ‘περιφερειακής κυριότητας’ και της 

‘ευρύτητας’. Οι κύριοι στόχοι μας είναι η επιτάχυνση της υφιστάμενης συνεργασίας 

μέσω της δημιουργίας ‘περιοχών κοινού ενδιαφέροντος’ μεταξύ των χωρών της 

περιοχής και η επίτευξη μιας εκτεταμένης περιφερειακής ολοκλήρωσης…Οι 

                                            
43 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%91%CE%95%CE%A0_(%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%91%CE%95%CE%A0_(%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
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ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των λαών της Τουρκίας και των χωρών της περιοχής 

έχουν επεκταθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και κοινότητες, 

καθώς και συγγενικές κοινότητες στις χώρες των Βαλκανίων από τη μία πλευρά, 

ενώ υπάρχουν πολίτες βαλκανικής καταγωγής στην Τουρκία από την άλλη πλευρά. 

Έτσι, οποιαδήποτε κρίση στα Βαλκάνια επηρεάζει την Τουρκία και ως εκ τούτου, η 

διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια αποτελεί ζωτική 

σημασία για την Τουρκία» (ΥΠΕΞΤουρκίας#1 2017). Αντίστοιχα για την Βουλγαρία 

το ΥΠΕΞ αναγράφει ότι «ένας από τους κύριους πυλώνες των διμερών μας 

σχέσεων είναι οι Τούρκοι που ζουν στη Βουλγαρία», ενώ χαρακτηρίζει την 

μειονότητα ως τουρκική (ΥΠΕΞΤουρκίας#2 2017). 

Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου τον πρώην πρωθυπουργό και θεμελιωτή 

της νέο-οθωμανικής αντίληψης, «είναι αναγκαίο για την Τουρκία να περικυκλώσει 

την περιοχή των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας τις μουσουλμανικές χώρες και 

μειονότητες», το δε μουσουλμανικό τόξο που πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία του 

νέο-οθωμανισμού περιγράφεται ως η ζώνη που ξεκινά βορειοδυτικά από την 

Βοσνία, περνά στη νότια Σερβία, Κόσοβο, βόρεια Αλβανία, ΠΓΔΜ, νότια 

Βουλγαρία, στη «Δυτική Θράκη» για να καταλήξει στην Ανατολική Θράκη και της 

οποίας δίνεται ο χαρακτήρας της «ζωτικής αρτηρίας» για την βαλκανική 

γεωπολιτική από τη σκοπιά της Τουρκίας. Εκτός των άλλων χαρακτηριστικά 

αναφέρει ότι «οι μουσουλμανικές μειονότητες ανά τα Βαλκάνια πρέπει να 

αξιοποιηθούν ως εφαλτήρια προωθήσεως των τουρκικών συμφερόντων. Μπορεί 

να προταθεί, επίσης, μία συνεργασία για την εξασφάλιση των πολιτισμικών και 

εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των εθνικών κοινοτήτων, που διαθέτουν διαφορετικές 

κουλτούρες στους κόλπους των βαλκανικών κρατών» (Νταβούτογλου 2010). 

Γίνεται απολύτως κατανοητό και σαφές ότι για την Τουρκία οι βαλκανικές 

χώρες και οι μειονότητες, όχι μόνο οι τουρκικής καταγωγής αλλά και συνολικά οι 

μουσουλμανικές, ήταν ανέκαθεν βασικός στόχος της συνολικής της στρατηγικής 

και ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής της πολιτικής με στόχο την εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων της και την ισχυροποίηση της γεωστρατηγικής της θέσης.     
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Τουρκία: Σύντομη επισκόπηση περιόδου 2015 – 2017  

Η Τουρκία ήταν μέχρι τον Αύγουστο του 2014 Προεδρευόμενη 

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με τον πρόεδρο να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες 

και τον πρωθυπουργό να κυριαρχεί. Ωστόσο μετά τις άμεσες προεδρικές εκλογές 

του 2014 το πολίτευμα μετατράπηκε σε Προεδρική Δημοκρατία με τον πρόεδρο να 

έχει τον κυρίαρχο ρόλο και τον πρωθυπουργό να ασκεί εθιμοτυπικά καθήκοντα. Οι 

πρώτες άμεσες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία διεξήχθησαν στις 10 Αυγούστου 

2014. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος εξελέγη από το λαό και όχι από το 

κοινοβούλιο. Ο Ερντογάν κέρδισε τη νίκη, με τις περισσότερες ψήφους και έγινε ο 

πρώτος εκλεγμένος από το λαό πρόεδρος (Βήμα#3 2014).  

Στις 7 Ιουνίου 2015, διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές, κατά τις οποίες 

κανένα κόμμα δεν είχε αυτοδυναμία. Το AKP, που κυβερνούσε από το 2002, 

απώλεσε την κοινοβουλευτική του αυτοδυναμία, όμως παρέμεινε το μεγαλύτερο 

κόμμα στο κοινοβούλιο, με ποσοστό 40,9% των ψήφων και 258 έδρες, χωρίς να 

επιτευχθεί ο στόχος των 330 εδρών. Ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν κατέστη 

δυνατός με αποτέλεσμα ο Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές 

στις 1 Νοεμβρίου 2015, όπου το κυβερνών κόμμα του Πρωθυπουργού Αχμέτ 

Νταβούτογλου ΑΚΡ επικράτησε με 49,49% και 316 έδρες, επανακτώντας την 

κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (Newsit 2015). 

Η κρίση στη Συρία και γενικά στη Μέση Ανατολή οδήγησε εκατομμύρια 

πρόσφυγες στη φυγή από τις χώρες τους, το συντριπτικό ποσοστό των οποίων 

πέρασε τα σύνορα με την Τουρκία με την προσδοκία να μεταβούν στα 

ασφαλέστερα εδάφη της Ευρώπης με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Η ΕΕ 

βρέθηκε να έχει στο κατώφλι της περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους που είχαν 

εγκατασταθεί προσωρινά στο έδαφος της Τουρκίας. Έτσι ΕΕ και Τουρκία 

προχωρούν σε συμφωνία στις 18 Μαρτίου 2016: «προκειμένου να εξαρθρωθεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και να προσφερθεί στους μετανάστες μια 

εναλλακτική λύση ώστε να μη βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, η ΕΕ και η Τουρκία 

αποφάσισαν να δώσουν τέλος στην παράτυπη μετανάστευση από την Τουρκία 

προς την ΕΕ, συμφωνώντας σε 9 σημεία δράσης» (CoEU 2016). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%80_%CE%A4%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%80_%CE%95%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
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Η απόπειρα πραξικοπήματος για ανατροπή της κυβέρνησης, η οποία 

φέρεται να είχε ενορχηστρωθεί από ομάδα στρατιωτικών εντός των τουρκικών 

Ενόπλων Δυνάμεων με πιθανό υποκινητή τον πρώην σύμμαχο του Ερντογάν, 

Φετουλάχ Γκιουλέν, απέτυχε στις 15 Ιουλίου 2016, με τον Ερντογάν να επιβάλλει 

στρατιωτικό νόμο, περιορίζοντας τις ελευθερίες και προχωρώντας σε μαζικές 

συλλήψεις, απολύσεις και εκδιώξεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα turkeypurge.com 

μέχρι την 3 Νοεμβρίου 2017 συνολικά 146.713 δημόσιοι λειτουργοί απολύθηκαν, 

128.998 κρατήθηκαν, 61.247 πολίτες και 308 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν, 

8.693 ακαδημαϊκοί και 4.463 δικαστικοί λειτουργοί έχασαν τη θέση τους, ενώ 3.003 

σχολεία – πανεπιστήμια και 187 μέσα ενημέρωσης έκλεισαν. Οι New York Times 

μάλιστα θα χαρακτηρίσουν τις μαζικές αυτές εκκαθαρίσεις ως 

«αντιπραξικόπημα»44. 

Η διεξαγωγή του συνταγματικού δημοψηφίσματος στις 16 Απριλίου 2017 

και η οριακή επικράτηση του «ΝΑΙ» με 51,41%, θα σημάνει ακόμη περισσότερο 

την ενδυνάμωση του ρόλου του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας 

συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του περισσότερες εξουσίες και κυριαρχικά 

δικαιώματα μέχρι σημείου απολυταρχισμού και ακύρωσης της όποιας έννοιας της 

δημοκρατίας στη χώρα (ForeignPolicy 2017). Και όλα αυτά, λίγους μόνο μήνες 

μετά το πάγωμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ στις 24 Νοεμβρίου 

2016, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2005 καθώς και την ορκωμοσία του νέου 

Προέδρου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο 2017 μετά την εκλογική του νίκη στις 8 

Νοεμβρίου 2016, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά την ισλαμοφοβία του, έχει 

επικρίνει, χωρίς να κατονομάσει, τις χώρες εκείνες που βοηθούν τους ισλαμιστές 

και χρηματοδοτούν τις δομές του ISIS, ενώ έχει εκφρασθεί επανειλημμένως 

εγκωμιαστικά για τους Κούρδους, τους οποίους θεωρεί πιστούς συμμάχους των 

ΗΠΑ και εξαιρετικούς μαχητές (Καθημερινή#6 2016). Οι σχέσεις Τουρκία – ΗΠΑ 

σαφώς επηρεάζουν την γεωπολιτική ζύμωση της περιοχής, τη στιγμή μάλιστα που 

δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση45. Εκτός από την υποστήριξη των ΗΠΑ 

στους Κούρδους της Συρίας, ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ τους είναι ο διακαής 

πόθος του Ερντογάν έκδοσης του Γκιουλέν.   

                                            
44 The Counter-Coup in Turkey (NYTimes#2 2016) 
45 Ερντογάν: Τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν θα δικάσουν την Τουρκία (Βήμα#4 2017) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82


 

 

79 

Η Τουρκία έχει να επιδείξει μία αναπτυσσόμενη δημογραφία και οικονομία 

καθώς και θρησκευτικούς – πολιτισμικούς δεσμούς εξαιτίας του Ισλάμ με τους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς που περιστοιχίζουν την χώρα και ιδιαίτερα στα 

Βαλκάνια, όπου οι μουσουλμανικές μειονότητες υπολογίζονται σε 15 εκατομμύρια 

από ένα σύνολο 75 εκατομμυρίων κατοίκων της χερσονήσου. Ωστόσο, οι 

μουσουλμάνοι της περιοχής σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ομοιογενές σώμα 

πιστών διότι υπάρχουν γλωσσικές, εθνικές και θεολογικές διαφορές.  

Πιστός στο νέο-οθωμανικό του όραμα, ο Ερντογάν επιμένει να βλέπει στα 

Βαλκάνια «Τούρκους» τους οποίους επιδιώκει μάλιστα να θέσει υπό την 

κηδεμονία του, ένας προστάτης σαν ένας άλλος «Ρομπέν» των δασών. Η Τουρκία 

επιχειρεί να αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο στα Βαλκάνια με εφαλτήριο κυρίως τη 

Βοσνία, και ακολούθως το Κόσοβο, την Αλβανία, τη Νότια Σερβία και την ΠΓΔΜ, 

με την Ελλάδα και την Βουλγαρία προς το παρόν να αντιστέκονται. Οι κλονισμοί 

στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία αμφισβητείται στη σκιά του 

Brexit, δημιουργούν κενά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων, κενά τα 

οποία φιλοδοξεί πλέον να καλύψει η Άγκυρα. «Η ΕΕ χάνει την επιρροή της στα 

Βαλκάνια. Τουρκία και Σαουδική Αραβία αντιθέτως αυξάνουν τη δική τους 

επιρροή», προειδοποίησε από την πλευρά του ο Αυστριακός Υπουργός Άμυνας 

Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ, μέσα από τις σελίδες της γερμανικής Die Welt, 

εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία για την  «ισλαμοποίηση» των Βαλκανίων.  

Η προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στο εξωτερικό γίνεται επισήμως 

μέσα από μια σειρά οργανισμών που λειτουργούν ως το «μακρύ χέρι» της 

Άγκυρας. Η τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων Diyanet, η Τουρκική 

Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού TIKA46 καθώς και το νεοπαγές τουρκικό 

ίδρυμα Maarif47 έχουν αναλάβει την αποστολή να προωθήσουν να συμφέροντα 

του καθεστώτος Ερντογάν στο εξωτερικό. Το ίδρυμα Maarif έχει θέσει στόχο, 

λειτουργώντας υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας, να 

προωθήσει την τουρκική εκπαίδευση εκτός των συνόρων, μέσα από ένα δίκτυο 

σχολείων που έρχονται να ανταγωνιστούν – αντικαταστήσουν το παγκόσμιο 

                                            
46 Turkish Cooperation and Coordination Agency 
47 Turkish Maarif Foundation, TMV, ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2016 
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δίκτυο σχολείων Χιζμέτ του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ ιεροκήρυκα και εχθρό πλέον 

τη Άγκυρας Γκιουλέν (Mignatiou#2 2017). 

Η Τουρκία ως κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ διαθέτει τον 2ο μεγαλύτερο στρατό 

της συμμαχίας και τον 1ο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και η σημασία της, ως εκ 

τούτου, την κάνει απαραίτητη, διότι διαθέτει επάρκεια σκληρής ισχύς. Οι 

προβλέψεις ωστόσο για το μέλλον της συμμετοχής της Τουρκίας στο 

βορειοατλαντικό σύμφωνο είναι δυσοίωνες. Αναλυτές θεωρούν ότι η στρατηγική 

της δεν συνάγει με αυτή της συμμαχίας και δείχνει να απομακρύνεται από τους 

στόχους που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, προκειμένου να προασπίσει τα εθνικά της 

συμφέροντα4849. Παρόλο αυτά, με βάση τις στρατιωτικές δυνάμεις που διαθέτει και 

σε συνδυασμό με την δημογραφική ανάπτυξη, την οικονομία και την θρησκευτική, 

πολιτιστική και πολιτισμική της κουλτούρα, τα οποία αποτελούν μορφές ήπιας 

ισχύος, γίνεται αντιληπτό ότι η Τουρκία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια 

περιφερειακή μεγάλη δύναμη, με βλέψεις να αναλάβει ηγεμονικό ρόλο στην 

περιοχή. Η δημιουργία κουρδικού κράτους θα σημάνει ραγδαίες εξελίξεις, θα 

πυροδοτήσει σειρά απρόβλεπτων ενεργειών που ακολούθως θα θέσει σε 

εφαρμογή μια εξίσου απρόβλεπτη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία ίσως 

αναζητήσει «αντισταθμιστικά» οφέλη με πρώτη προτεραιότητα τα Βαλκάνια και το 

Αιγαίο.  

Παράλληλα και μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το προσφυγικό να 

αποτελεί ένα από τα μείζονα εθνικά θέματα, η Τουρκία θα εμπλακεί ενεργά στην 

συριακή κρίση, επιδιώκοντας τον έλεγχο εδαφών για την δημιουργία μιας 

προστατευτικής ζώνης στα σύνορά της, αποσκοπώντας ουσιαστικά να πλήξει 

κουρδικές θέσεις για δύο λόγους. Αφενός για να αποτρέψει την δημιουργία ενός 

πιθανολογούμενου κουρδικού κράτους, η οποία αποτελεί την κύρια απειλή της 

εθνικής της ασφάλειας, ως τμήμα ενός ευρύτερου κράτους, του λεγόμενου 

Μεγάλου Κουρδιστάν50, συμπεριλαμβανομένου και του ήδη ημιαυτόνομου και 

ομοσπονδιακά αναγνωρισμένου από το Ιράκ και τον ΟΗΕ Ιρακινού Κουρδιστάν51. 

                                            
48 Saving NATO from Turkey (WashingtonTimes 2017) 
49 NATO is headed for a very messy break-up (BostonGlobe 2017) 
50 Περιλαμβάνει το Ιρακινό Κουρδιστάν, μέρη της νότιας Τουρκίας, της βόρειας Συρίας και του 
βορειοδυτικού Ιράν  
51 Ή αλλιώς Περιοχή του Κουρδιστάν, περιοχή του βορειανατολικού Ιράκ, συνορεύει στα ανατολικά 
με το Ιράν, στα βόρεια με την Τουρκία, στα δυτικά με τη Συρία με πρωτεύουσά το Erbil 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Αφετέρου για να εξασφαλίσει ενεργειακές πηγές και αγωγούς μεταφοράς από Ιράν 

και Ιράκ.  

Στην εκρηκτική και ρευστή αυτή κατάσταση, η σχέση της με τη Ρωσία θα 

δοκιμαστεί έντονα. Μόσχα και Άγκυρα άλλοτε θα φανούν ενωμένοι52 και άλλοτε θα 

συγκρουστούν53 με το ενεργειακό παζάρι μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας για έλεγχο των 

πηγών ενέργειας και μεταφοράς να δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση. Τελευταία, ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται 

ιδιαίτερα στενές με τους Πούτιν και Ερντογάν να δηλώνουν αντίστοιχα ότι «οι 

συχνές μας συναντήσεις, επιταχύνουν την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων» και ότι 

«οι ρωσοτουρκικές σχέσεις αναπτύσσονται όλο και πιο εντατικά καθημερινά» 

(Newsbeast#2 2017). 

Η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει πολλά μέτωπα και οι ισορροπίες ισχύος 

στην περιοχή είναι εύθραυστες με πολλαπλούς και διαφορετικούς δρώντες να 

ενεργούν σε όλη την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και να 

διεκδικούν άλλοι μικρότερο και άλλοι μεγαλύτερο ρόλο, συνθέτοντας  ένα μοναδικό 

παζλ και να αποτελεί έναν δυσεπίλυτο γρίφο για τους αναλυτές. Εύλογα 

αναρωτιέται κανείς: Ποιος είναι άραγε ο ρόλος της Βουλγαρίας μέσα σε αυτό το 

πολυδιάστατο μωσαϊκό; Πως διαγράφεται το μέλλον των βουλγαροτουρκικών 

σχέσεων; Εύκολες και σαφής απαντήσεις δεν υπάρχουν, παρά μόνο υποθέσεις 

και εικασίες σύμφωνα με την ανάλυση των γεγονότων και εκτιμήσεις στη βάση 

παραγωγικής, ώριμης και εμπεριστατωμένης σκέψης. Στις επόμενες 

παραγράφους θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φως 

σε μια τμηματική ανάλυση.   

Πολιτικοκοινωνική – μειονοτική διάσταση  

Η πολιτική αστάθεια που χαρακτήρισε την Βουλγαρία από το 2013 και μετά 

οδήγησε στη διεξαγωγή τεσσάρων εκλογικών αναμετρήσεων μέσα σε λιγότερο 

από τρία χρόνια54. Ο νυν Πρωθυπουργός Μπόϊκο Μπορίσοφ παραιτήθηκε δύο 

φορές και σύναψε συνασπισμούς για το σχηματισμό κυβέρνησης λόγω έλλειψης 

                                            
52 15 Μαρτίου 2017: Ρωσία και Τουρκία «κάνουν παιχνίδι» στα Βαλκάνια (Krastev 2017) 
53 24 Μαρτίου 2017: Μαύρα σύννεφα στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία (Νέα#2 2017) 
54 Βουλευτικές Οκτώβριος 2014, δημοτικές Οκτώβριος 2015, προεδρικές Νοέμβριος 2016, 
πρόωρες βουλευτικές Μάρτιος 2017 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%86
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αυτοδυναμίας, με αποκορύφωμα την συμμαχία με την ακροδεξιά παράταξη 

Ενωμένοι Πατριώτες τον Μάιο 2017, η οποία έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά της 

προς τις μειονότητες και την Τουρκία γενικότερα, ενώ έχει υποστηρίξει την άρση 

των κυρώσεων στη Ρωσία. Το ίδιο άλλωστε έχει δηλώσει και ο νυν Πρόεδρος της 

Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ55, που χρήζει εκτίμησης από την ρωσική κυβέρνηση. 

Μια Ρωσία που βλέποντας την πρώην σύμμαχό της να εντάσσεται στους 

δυτικούς θεσμούς, ένιωσε ότι χάνει μέρος της επιρροής της και έναν από τους 

στρατηγικούς της πυλώνες στα Βαλκάνια. Παρόλο αυτά, η Ρωσία παραμένει 

ριζωμένη στις ενεργειακές και οικονομικές δομές, κατά κύριο λόγο, της Βουλγαρίας 

καθώς και στη συναισθηματική σφαίρα και ψυχισμό ενός καθόλα αμελητέου 

ποσοστού των Βουλγάρων, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας και προερχόμενοι από το 

πρώην κομμουνιστικό κόμμα56. Η Τουρκία προς το παρόν θεωρεί στενό σύμμαχο 

την Ρωσία και πιθανόν να προωθήσει τις ρωσικές θέσεις στα Βαλκάνια, συνεπώς 

και στην Βουλγαρία, όσο επικρατούν σύννεφα στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και ΕΕ.  

Η ύπαρξη τουρκικών και μουσουλμανικών μειονοτήτων στη Βουλγαρία, 

παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμά της μιλά μόνο για Βούλγαρους πολίτες και 

υπηκόους, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός και αποτελεί σταθερά περίπου 15% επί 

του συνολικού πληθυσμού από τις απογραφές του 1991 και μετέπειτα, με τους 

πολίτες που δηλώνουν τουρκική καταγωγή να ανήκουν περίπου στο 10%. Η 

πτώση του Ανατολικού Μπλόκ έφερε τον πολυκομματισμό στην Βουλγαρία και την 

δημιουργία του πρώτου μειονοτικού κόμματος ΚΔΕ, το οποίο θα αποδειχτεί 

ρυθμιστής του πολιτικού συστήματος με τους κατά καιρούς συνασπισμούς του. Η 

εκπροσώπηση των μειονοτήτων και δει της τουρκικής θα λάβει σάρκα και οστά και 

η φωνή της θα ακουστεί στο βουλγαρικό κοινοβούλιο.  

Η Τουρκία εμφανίστηκε αρωγός και υποστηρικτής αυτής της δράσης, 

προσπαθώντας να προσελκύσει τους Τούρκους της Βουλγαρίας, όπως τους 

ονομάζει, κάτω από τη σφαίρα της επιρροής της με απώτερο σκοπό την εμπλοκή 

της στα κοινά της Βουλγαρίας. Οι αντιδράσεις ωστόσο από τους Βούλγαρους δεν 

έλλειψαν, οι οποίοι είδαν αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας στα πλαίσια του νέο-

οθωμανισμού ως μία αναβίωση της πάλαι ποτέ ισχυρής Οθωμανικής 

                                            
55 Bulgarian president says anti-Russian rhetoric is not in Europe’s interests (Tass#2 2017) 
56 Bulgaria, Russia's best friend in the EU (Tribune#2 2017) 
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Αυτοκρατορίας και της εξάπλωσής της στο χώρο των Βαλκανίων. Η στάση των 

Βουλγάρων απέναντι στην Τουρκία και τους Τούρκους μπορεί να χαρακτηριστεί 

από σκεπτικισμό μέχρι και εχθρότητα και σαφώς η ιστορία παίζει σημαντικό ρόλο. 

Η εμπλοκή της Τουρκίας και οι αξιώσεις της μέσω των μειονοτήτων, που θέλει να 

τις βαφτίσει τουρκικές, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και δυσφορίας με 

συνέπεια την καλλιέργεια εθνοτικών και κοινωνικών εντάσεων, που μόνο συνοχή 

και ομογενοποίηση δεν προσφέρουν στον κοινωνικό ιστό της χώρας. 

Ωστόσο ο αντίκτυπος της τουρκικής ανάμειξης δεν είναι τόσο σθεναρός όσο 

θα περίμενε ίσως η Άγκυρα. Αυτό φαίνεται από την αλλαγή ηγεσίας του ΚΔΕ μετά 

τις αντιδράσεις του ιδρυτή του Ντογάν, ο οποίος έχει διαφοροποιήσει τη στάση του 

έναντι της κυβέρνησης Ερντογάν, επιδεικνύοντας στήριξη στις ρωσικές επιλογές. 

Αυτό είχε ως συνέπεια την εκδίωξη του Μεστάν, ο οποίος με την ξεκάθαρη πλέον 

στήριξη της Τουρκίας θα ιδρύσει νέο κόμμα για να προσελκύσει «τούρκους» 

ψηφοφόρους. Το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε με το χαμηλό ποσοστό στις 

βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου να τον αφήνει εκτός κοινοβουλίου. Η εκτίμηση 

είναι ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ιδιαίτερα η δημοτικότητά του λόγω κυρίως της 

ανοιχτής γραμμής με Άγκυρα, η οποία δημιουργεί αισθήματα φόβου και 

προκατάληψης ακόμη και σε τουρκογενείς πολίτες. Συνεπώς, αναμένεται ότι η 

Άγκυρα, τουλάχιστον μέσω των μειονοτικών κομμάτων, δεν θα είναι σε θέση να 

επηρεάσει στο άμεσο μέλλον τις πολιτικές εξελίξεις στη Βουλγαρία παρά μόνο σε 

μικρό βαθμό. 

Δεν θα πρέπει ωστόσο να παραλειφθεί ο κίνδυνος που ελλοχεύει από την 

πυροδότηση εντάσεων και μετάδοση δονήσεων από γειτονικές χώρες με 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς όπου η Τουρκία ασκεί επιρροή, όπως η ΠΓΔΜ και 

η Ελλάδα. Στην δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο απόηχος 

της επίσκεψης του Ερντογάν στην Αθήνα και στη Θράκη στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 

αντίστοιχα. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν μια αρνητική εξέλιξη που αντί να 

ενδυναμώσει τις σχέσεις των δύο χωρών, πιθανόν να δημιουργήσει ρήγματα, με 

τον Τούρκο Πρόεδρο να προβάλει διεκδικήσεις και να θίγει ευαίσθητα διμερή 

θέματα με διεθνή αντίκτυπο, όπως η Συνθήκη της Λωζάνης και η μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης (Guardian 2017). Εξάλλου σε δηλώσεις του στο 

τηλεοπτικό κανάλι Βοulgaria On Air ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης 
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Βάλερι Σιμεόνοφ, χαρακτήρισε πρόκληση τις δηλώσεις Ερντογάν τονίζοντας ότι 

και η Βουλγαρία θα αντιδράσει σε παρόμοια περίπτωση, χωρίς ωστόσο να είναι 

σαφές αν αποτελεί κοινή κυβερνητική γραμμή (Newpost#2 2017). Το ερώτημα που 

τίθεται είναι εάν αυτή η επιθετική διπλωματική πολιτική του Ερντογάν θα έχει και 

συνέχεια, με την Βουλγαρία να αποτελεί τον επόμενο στόχο.       

Οικονομική συνεργασία 

Οι δύο χώρες δείχνουν να συνεργάζονται στενά στο οικονομικό πεδίο. Η 

χαμηλή φορολογία και το κατά κεφαλήν εισόδημα, το «ευ επιχειρείν», η 

φιλελευθεροποίηση σε μεγάλο ποσοστό της αγοράς, το ελκυστικό επενδυτικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της Βουλγαρίας έχουν 

προσελκύσει και θα συνεχίσουν να προσελκύουν εκατοντάδες τουρκικές 

επιχειρήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη χώρα με αποτέλεσμα να 

παρέχουν ενέσεις οξυγόνου σε μια «ταλαιπωρημένη» εθνική οικονομία. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι οι τουρκικές επενδύσεις στη Βουλγαρία μόνο για το πρώτο 

τετράμηνο του 2017 έφτασαν στα 24,5 εκατ. ευρώ (BNA#3 2017).  

Η γειτνίαση ασφαλώς αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα συμβάλλοντας 

επιπλέον και στην ανάπτυξη του τουρισμού που αποφέρει κέρδη και διεκδικεί το 

13% του ΑΕΠ της χώρας. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Υπουργείο 

Τουρισμού οι Τούρκοι που επισκέφτηκαν την Βουλγαρία από Ιανουάριο μέχρι 

Σεπτέμβριο 2017 ήταν περισσότεροι από 485.000, σε σύνολο 7,5 εκατ. ξένων 

τουριστών, ενώ αντίστοιχα διπλάσιος αριθμών Βουλγάρων διέσχισαν τα σύνορα 

με την Τουρκία (SofiaGlobe#3 2017). Στόχος των δύο χωρών είναι η ανάπτυξη 

ενός προσοδοφόρου εμπορίου, η εξέλιξη της οικονομικής συνεργασίας, η 

βελτίωση των τελωνειακών ρυθμίσεων στην μεταφορά εμπορευμάτων και η 

διευκόλυνση στη μετακίνηση των πολιτών. Τα στοιχεία αυτά με τη σειρά τους θα 

συμβάλλουν περαιτέρω σε μια σταθερή, υγιής και συμπαγής οικονομική συμμαχία, 

με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας εφόσον αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά το 

διασυνοριακό και οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά. 



 

 

85 

Εθνική συνοχή – δημογραφική ισορροπία 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας είναι η δημογραφική 

συρρίκνωση του πληθυσμού. Από το 1989, περίπου δύο εκατομμύρια Βούλγαροι 

θα πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς, ιδίως άτομα από νεαρές ηλικιακές ομάδες, και η 

χώρα θα δει μέρος της δυναμικότητάς της να χάνεται, ουσιαστικά να «χάνει 

χέρια», εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης, χαμηλού βιοτικού επιπέδου, 

ανεργίας, διαφθοράς και περιορισμένων επιλογών και προοπτικών για ανάπτυξη. 

Η υπογεννητικότητα και το υποβαθμισμένο σύστημα υγείας θα συμβάλλουν 

περαιτέρω στην δημογραφική κρίση και θα βάλουν τις προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία ενός γερασμένου και με εκφυλιστικές τάσεις πληθυσμού σε βάθος 

χρόνου57. Εξαίρεση φαίνεται ότι αποτελούν οι μειονοτικές ομάδες, οι οποίες 

δείχνουν να έχουν έναν μεγαλύτερο μέσο όρο γεννήσεων από τους υπόλοιπους 

Βούλγαρους. Μια πιθανή συμβολή της Τουρκίας στην δημογραφία της Βουλγαρίας 

θα μπορούσε να κινηθεί σε δύο όμως αντίθετες κατευθύνσεις: 

• Ενίσχυση του βουλγαρικού πληθυσμού είτε με μετακίνηση – 

μετανάστευση ανθρώπων ως εργατικά χέρια και τόνωση της παραγωγικής 

δύναμης, αξιοποιώντας τον ήδη εγκατεστημένο τουρκογενή πληθυσμό για την 

ευκολότερη προσαρμογή και υποδοχή τους, είτε με τον επαναπατρισμό των 

εκδιωχθέντων επί Ζίβκωφ. Και στις δύο περιπτώσεις η παροχή κινήτρων και 

διευκολύνσεων, όπως η ευρωπαϊκή προοπτική, η συνεργασία και ο κατάλληλος 

σχεδιασμός μεταξύ των δύο χωρών είναι αναγκαία. 

• Δημιουργία και διεύρυνση ρήγματος στη εθνική και κοινωνική συνοχή 

με τη συσσώρευση ομάδων που θα κινηθούν με αλυτρωτικούς σκοπούς και 

εκμετάλλευση των ήδη υπαρχουσών μειονοτικών θυλάκων. Σε αυτή την 

περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την βουλγαρική πλευρά των 

τουρκικών δραστηριοτήτων κυρίως του τουρκικού προξενείου στο Μπουργκάς με 

την ταυτόχρονη δράση των μειονοτικών κομμάτων, κυρίως του DOST. 

                                            
57 Why is Bulgaria's population falling off a cliff? (BBC#2 2017) 
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Προσφυγική – μεταναστευτική κρίση 

Η σταθερότητα της σημερινής βουλγαρικής κυβέρνησης εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό και από μία νέα μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών από την 

Τουρκία. Η έλλειψη αποτελεσματικής και κατάλληλης βοήθειας από την ΕΕ μπορεί 

να απειλήσει την ρευστή ισορροπία και να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

τους εθνικιστές για να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία της. Επιπλέον, η πιθανότητα 

αναβίωσης αντι-τουρκικών και αντι-προσφυγικών ενεργειών από τους εθνικιστές, 

κυρίως από το κόμμα Ataka, μπορεί να εκθέσει την Βουλγαρία σε επικριτικά 

σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο καθώς και να προκαλέσει 

εντάσεις στις σχέσεις της με την Τουρκία (PISM 2017). 

Η Βουλγαρία για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών έχει μέχρι 

στιγμής να επιδείξει την κατασκευή του φράχτη στα σύνορά της με την Τουρκία, 

επικλήσεις για στήριξη από την ΕΕ και διμερής ή πολυμερής περιφερειακές 

προσπάθειες, οι οποίες όμως δεν επαρκούν σε μία αναζωπύρωση της 

προσφυγικής κρίσης. Η ΕΕ δεν έχει καταφέρει να θεσπίσει μια ενιαία 

μεταναστευτική πολιτική και κοινή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης όπως 

απέδειξε και η απόφαση του Δικαστηρίου Δικαιοσύνης της ΕΕ58 στις 26 Ιουλίου 

2017, να επιτρέψει το δικαίωμα στα κράτη – μέλη να απελαύνουν όσους 

αναζητούν άσυλο στην πρώτη χώρα της ΕΕ που εισήλθαν, ουσιαστικά καλώντας 

τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν πιστά τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ (Telegraph 

2017).  

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν εκφράσει τη διαφοροποίησή τους, 

υιοθετώντας μια πιο σκληρή στάση έναντι των προσφύγων σε σχέση με τα όσα 

προτάσσει το ιδεώδες πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα59 

και δείχνουν να αδιαφορούν για το τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά σύνορα και στις 

χώρες με έντονο το μεταναστευτικό πρόβλημα. Η Βουλγαρία ως χώρα πρώτης 

εισόδου στην ΕΕ ανησυχεί, βλέπει ότι η στήριξη δεν είναι αυτή που έπρεπε και 

φοβούμενη για περαιτέρω επιδείνωση, προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία και 

να αναλάβει τον ρόλο του διαιτητή με την ΕΕ.    

                                            
58 Court of Justice of the European Union (CJEU) 
59 «Οι χώρες του Βίσεγκραντ» βολιδοσκοπούν Αυστρία, Κροατία και Σλοβενία (Καθημερινή#7 
2017) 
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Από την απέναντι πλευρά, η Τουρκία θέλοντας να εκμεταλλευτεί την εγγενή 

αυτή αδυναμία της ΕΕ, προκειμένου να λάβει οικονομική βοήθεια με το πρόσχημα 

της βελτίωσης των υποδομών φιλοξενίας των προσφύγων στο έδαφός της ή για 

να θέσει τους δικούς της όρους σε διπλωματικό επίπεδο, χρησιμοποιεί το 

προσφυγικό ως ένα εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής. Η Βουλγαρία ως 

άμεση γείτονάς της, νιώθει άμεσα αυτή την απειλή, ζώντας και αναπνέοντας 

πιθανές σεισμικές δονήσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Η Προεδρία της στο 

Συμβούλιο της ΕΕ φαίνεται να αποτελεί, προς το παρόν, ένα από τα λιγοστά της 

ουσιαστικά και διαπραγματευτικά της χαρτιά.     

Ενεργειακή διπλωματία 

Η ενεργειακή διπλωματία συγκαταλέγεται στις υψηλότερες προτεραιότητες 

των διεθνών παραγόντων που δρουν σε αυτό το μέρος του πλανήτη που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα κομβικό στρατηγικό και ενεργειακό 

σταυροδρόμι. Ο ανταγωνισμός από τη μία πλευρά ΗΠΑ – ΕΕ με τους TAP, IGB 

και παλιότερα τον Nabucco και από την άλλη πλευρά Ρωσία – Τουρκία με τους 

Turkstream, ITGI και με πιθανή αναβίωση του South Stream, ως κύριοι αγωγοί 

που θα εξυπηρετούν τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, έχει προκαλέσει ένα 

εκρηκτικό περιβάλλον και το γαϊτανάκι των ενεργειακών συμφωνιών εκατέρωθεν 

των δύο ανταγωνιστικών πλευρών, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο άμεσο 

μέλλον.    

Η Άγκυρα παρουσιάζει μια σταδιακή επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ 

από το καλοκαίρι του 2016 όταν και η απόπειρα του πραξικοπήματος απέτυχε την 

εκθρόνιση του Ερντογάν, με την εκλογή Τράμπ να μην διευκολύνει την κατάσταση 

αυτή. Επιπλέον, το πάγωμα της ενταξιακής της πορείας στην ΕΕ, λίγους μήνες 

αργότερα, θα επιφέρει ρήξη στις σχέσεις της με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 

ταυτόχρονα δείχνει να αποκλίνει από την ρητορική του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, η 

αναθέρμανση των σχέσεων με την Ρωσία, παρά τις διαφορές τους, έμοιαζε 

μονόδρομος. Μολονότι, η κατασκευή του αγωγού δυτικών συμφερόντων TANAP60  

διαμέσου της Τουρκίας που θα συνδέσει το αζέρικο φυσικό αέριο μέσω του TAP 

με την Ευρώπη έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, η μεταβολή των 

                                            
60 Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline 
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γεωπολιτικών συσχετισμών την ώθησε να αναθεωρήσει τις στρατηγικές της 

επιλογές και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις με την προώθηση των Turkstream 

και ITGI. Προς το παρόν, Ρωσία και Τουρκία συμπορεύονται στην διπλωματία της 

ενέργειας και φαίνονται να είναι αποφασισμένες να κοντράρουν την Δύση. 

Η Σόφια, αντιθέτως, προβάλλει συνεχώς την ευρωπαϊκή και νατοϊκή της 

εικόνα και πάνω σε αυτό τον άξονα συμφώνησε με την Ελλάδα για τον IGB 

προκειμένου να μειώσει την ρωσική ενεργειακή της εξάρτηση. Παρόλο αυτά, λόγω 

και της επιρροής ρωσικών κολοσσών, όπως η Lukoil, δεν έκοψε εντελώς τους 

ενεργειακούς της δεσμούς με τη Ρωσία. Το αποτέλεσμα ήταν η Βουλγαρία να 

ακροβατεί επικίνδυνα ανάμεσα σε Nabucco/ AMBO και South Stream/ Μπουργκάς 

– Αλεξανδρούπολη παλιότερα και μεταξύ IGB και Turkstream/ ITB την παρούσα 

περίοδο. Αφενός αυτό σημαίνει για την χώρα ότι εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια 

και παραμέτρους, αφετέρου δε ότι κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Αν επιλέξει τους 

«δυτικούς» αγωγούς, θα συγκρουστεί με την Ρωσία και Τουρκία, αν επιλέξει τους 

«ανατολικούς» θα κληθεί να αντιμετωπίσει την αντίδραση των ΕΕ και ΗΠΑ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο Turkstream 

όταν βρεθεί στο κατώφλι της ΕΕ, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Παραμένει 

αμφίβολο και ανοιχτό αν θα μετατραπεί σε ITGI, διέλευση μέσω Ελλάδας, ή ITB, 

μέσω Βουλγαρίας. Ο ανταγωνισμός αυτός σε περιφερειακό επίπεδο πιθανόν να 

σημάνει ψύχρανση στις σχέσεις Βουλγαρίας – Ελλάδας, τη στιγμή που οι δύο 

χώρες έχουν να επιδείξουν μία θετική συνεργασία εδώ και πολλές δεκαετίες. Η 

Τουρκία σε κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις πρόκειται να αναδειχτεί 

κερδισμένη, εφόσον όμως ο Turkstream ευοδωθεί. Η Βουλγαρία φαίνεται ότι έχει 

αντιληφθεί καλύτερα την παραπάνω εξέλιξη και για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει μια 

προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης της Τουρκίας με σειρά επαφών και 

συναντήσεων, αποσκοπώντας στο να γύρει την πλάστιγγα προς το μέρος της. 

Παράλληλα, με κάθε ευκαιρία που της δίνεται, προσπαθεί να ανταποκριθεί στον 

ρόλο του διαπραγματευτή – πυροσβέστη μεταξύ Τουρκίας – Δύσης κάτι που 

αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω κατά την διάρκεια της Προεδρίας της. 

Βουλγαρία και Τουρκία μπορούν να βρεθούν είτε αντιμέτωποι είτε 

σύμμαχοι. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι παρά μόνο 

άσπρο ή μαύρο. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι το ερώτημα που διατυπώνει και 
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αναδεικνύει, ας μας επιτραπεί η έκφραση, το μεγαλείο της ενεργειακής 

διπλωματίας είναι: «από που θα ξεκινήσουν, από που θα περάσουν και που θα 

καταλήξουν οι αγωγοί;», το οποίο πλανάται πάνω από όλους τους επίδοξους  

«αδύναμους» μνηστήρες που αναζητούν κομμάτι από την ενεργειακή «πίτα» και 

τις μεγάλες δυνάμεις να κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, σαν ένα καλοστημένο 

παιχνίδι πόκερ. 

Εξωτερική πολιτική: Σχέσεις με ΕΕ – ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – Ρωσία  

  Η Τουρκία ήταν από τις πρώτες χώρες που στήριξαν την Βουλγαρία στην 

μεταβατική περίοδο μετά το 1989 και ουσιαστικά συνέβαλλε στην ενταξιακή της 

πορεία στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα το άνοιγμα των συνόρων και εκμετάλλευση 

νέων ευκαιριών χωρίς πλέον την δαμόκλειο σπάθη στη Σοβιετικής Ένωσης. Η 

Βουλγαρία άδραξε την δυνατότητα που της προσφέρθηκε, με αποτέλεσμα μερικά 

χρόνια αργότερα να ενταχθεί στην οικογένεια της ΕΕ. Ένας από τους βασικούς 

λόγους ήταν για να κοπεί η ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια και η χώρα να 

αποτελέσει προπύργιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη γειτονιά της Ρωσίας και στην 

Μαύρη Θάλασσα.  

Η ΕΕ άρχισε να επενδύει στη Βουλγαρία και πράγματι πολλές από τις 

υποδομές και κρατικές λειτουργίες βελτιώθηκαν, χωρίς ωστόσο η οικονομική και 

θεσμική υποστήριξη να φτάσει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως σε θέματα ενεργειακής 

επάρκειας και κοινωνικών παροχών61. Σε συνδυασμό με τις αναταράξεις που 

έχουν δημιουργηθεί στους κόλπους της ΕΕ από την επικείμενη αποχώρηση της 

Μεγάλης Βρετανίας, το λεγόμενο Brexit, που έχει κλονίσει την συνεκτικότητα της 

Ευρώπης, δημιουργείται ένα κενό στη Βουλγαρία, το οποίο η Ρωσία και η Τουρκία 

θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν προκειμένου να ανακτήσουν ή να εκτείνουν τη 

σφαίρα της επιρροής τους στα Βαλκάνια (ECFR 2017).  

Στην προκειμένη περίπτωση ΕΕ και ΗΠΑ απαιτείται να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα εάν θέλουν η Βουλγαρία να είναι ουσιαστικός και όχι μόνο κατ’ 

όνομα σύμμαχος. Προς το παρόν, η κυβέρνηση Τράμπ δείχνει να έχει αντιληφθεί 

το κενό που έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον στα δυτικά Βαλκάνια και αξιωματούχοι 

                                            
61 Η μάχη των αγωγών: Τα γεωπολιτικά σχέδια Δύσης και Ρωσίας για τα Βαλκάνια (News247#2 
2017) 
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διαμηνύουν ότι τα Βαλκάνια μπαίνουν πλέον ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής (Liberal 2017). Εντούτοις, οι σεισμικές δονήσεις που 

προκάλεσε η μονομερής αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του 

Ισραήλ από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει επιφέρει αντιδράσεις τόσο από την ΕΕ, 

όσο και από την Ρωσία και Τουρκία και έχει προκαλέσει την οργή του αραβικού και 

μουσουλμανικού κόσμου με μια νέα επισφαλής κατάσταση να εγκυμονεί στη Μέση 

Ανατολή, η οποία πιθανόν να ταρακουνήσει και τα Βαλκάνια (AFP 2017).     

Στην αντίπερα όχθη, η Βουλγαρία ως σύμμαχος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ 

καλείται να παίξει το ρόλο του εξισορροπητή και διαμεσολαβητή για την 

εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρώπη και επανένταξης της Τουρκίας σε 

διαπραγματευτική τροχιά προς το ευρωπαϊκό όνειρο. Αφενός κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητο για την Τουρκία και για την όποια πιθανότητα ένταξης στην ΕΕ, να 

διατηρήσει καλές σχέσεις με την Βουλγαρία, να καθιερώσει εποικοδομητικό 

πολιτικό διάλογο και να μειώσει τις εντάσεις από τυχόν διαφορές, όπως μειονοτικά 

ζητήματα. Αφετέρου η συνδρομή της Βουλγαρίας σε αυτή την διεργασία, θα 

αναδείξει τον γεωπολιτικό της ρόλο, θα αναβαθμίσει τις προοπτικές της για πλήρη 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην Ευρωζώνη και στη Συνθήκη του Σένγκεν, θα 

τραβήξει τα βλέμματα της διεθνής κοινότητας, των οποίων η επικρότηση μόνο 

θετικές εξελίξεις μπορεί να επιφέρει και θα βάλλει τα θεμέλια για ευημερία, 

σταθερότητα και ανάπτυξη.      

Η σημερινή κυβέρνηση της Βουλγαρίας επιθυμεί να παραμείνει πιστή στην 

ευρωπαϊκή και βορειοατλαντική οικογένεια και να διατηρήσει τις κατευθύνσεις της 

εξωτερικής της πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην κοινή και συλλογική άμυνα. Δύο 

έννοιες συνυφασμένες αφενός με την ΚΠΑΑ62 που επιτάσσει η ΕΕ, ως μέρος της 

Παγκόσμιας Στρατηγικής63 της και αφετέρου με την πολιτική άμυνας του ΝΑΤΟ, οι 

οποίες είναι αλληλένδετες υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης. Η εμπλοκή 

των εθνικιστικών κομμάτων στον κυβερνητικό συνασπισμό της Σόφιας δεν 

φαίνεται να αλλάζει την αντίληψη της απειλής στην περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας, αλλά μπορεί να παγώσει ακόμη περισσότερο τις παραδοσιακές 

βουλγαρικές συμπάθειες με την Ρωσία μπροστά στον φόβο μιας ενδυναμωμένης 

                                            
62 Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
63 A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (EU#2 2016) 
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Τουρκίας. H Βουλγαρία, ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ανήκει στο πλαίσιο της 

αμυντικής ασπίδας της Ατλαντικής Συμμαχίας και είναι ένα από τα στρατιωτικά και 

πολιτικά προγεφυρώματα της Δύσης με δυνατότητες επιτήρησης και ελέγχου της 

Μαύρης Θάλασσας και ενδεχόμενης επιχειρησιακής εμπλοκής σε πιθανή 

κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης.  

Δημιουργείται όμως  το ερώτημα πώς θα καταφέρει να ισορροπήσει η 

σημερινή κυβέρνηση τη μέχρι τώρα προσήλωση της χώρας στη Δύση, με τις 

καινούργιες δυνατότητες που διαφαίνονται στις σχέσεις της στη Ρωσία και 

Τουρκία; Ο Μπορίσοφ καλείται να βρει λοιπόν το σημείο ισορροπίας στην 

διελκυστίνδα μεταξύ ΕΕ – ΗΠΑ από την μια και Ρωσία – Τουρκία από την άλλη. 

Παρά τους ισχυρούς δεσμούς με την Ρωσία, η βορειοατλαντική πορεία της χώρας 

δείχνει να είναι σταθερή, κάτι που αποδεικνύεται από τις συμπαγείς πράξεις παρά 

από την πολιτική ρητορική (ESJ 2017). Η προοπτική που ανοίγεται για την 

Βουλγαρία ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 

2018 είναι μοναδική, καθώς της δίνεται η ευκαιρία να περιλάβει στην ατζέντα της 

τα παρακάτω: 

• Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των χωρών των δυτικών Βαλκανίων64, η 

οποία είναι και προτεραιότητα της ΕΕ προκειμένου να μειώσει την ρωσική 

εξάρτηση στα Βαλκάνια, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της Βουλγαρίας λόγω 

της εμπειρίας που διαθέτει στον τομέα αυτό (FOCUS#3 2017). Οι συμφωνίες 

τελευταία με την ΠΓΔΜ δείχνουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και η 

Βουλγαρία θέλει να αναδείξει ένα ενεργό και ηγετικό προφίλ στη διαδικασία.   

• Εξισορρόπηση των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας, η οποία αποτελεί από 

τις κύριες προτεραιότητες της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής65. Μάλιστα ο 

Μπορίσοφ κατά την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο 

χαρακτήρισε τις σχέσεις με την Τουρκία στρατηγικές και δήλωσε ότι «κατά την 

διάρκεια της προεδρίας μας δεν πρόκειται να αναφερθεί οριστική διακοπή των 

                                            
64 Bulgaria calls for West Balkan EU integration after Brexit (Euobserver 2017) 
65 Development of relations with Turkey a priority for Bulgaria, Borissov tells Ankara's EU minister 
(IBNA 2017) 
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ενταξιακών διαπραγματεύσεων» (Globsec#2 2017), κάτι που έρχεται να 

επιβεβαιώσει το ιδιαίτερο καλό κλίμα που επικρατεί τον τελευταίο καιρό66. 

• Εξομάλυνση των σχέσεων ΕΕ – Ρωσίας και κατ’ επέκταση με το 

ΝΑΤΟ, ως γέφυρα – σύνδεσμος μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ένα μικρό βήμα έχει 

γίνει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς Βούλγαροι πολιτικοί, όπως ο 

Πρόεδρος Ράντεφ, έχουν ταχθεί εναντίον των ρωσικών κυρώσεων στη λογική ότι 

όλοι ζημιώνονται,  καθώς και ότι η χώρα δείχνει απρόθυμη στο να συμμετέχει με 

κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ναυτικής δύναμης στη Μαύρη Θάλασσα για να μην 

προκαλέσει την Ρωσία67 (CSIS 2017).      

• Διεξαγωγή συνομιλιών και διαπραγματεύσεων για ομαλή μετάβαση 

του Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί εντός του 2019.  

• Έλεγχος των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών σε περίπτωση 

μιας νέας σύρραξης ή εκτόνωσης αυτών από την Τουρκία.    

• Οικονομική και θεσμική ενίσχυση. 

Υπό το φως των ανωτέρω, ο ενεργός ρόλος της Βουλγαρίας κατά την 

θητεία της στην Ευρωπαϊκή Προεδρία και οι ήπιοι τόνοι ως ένδειξη καλής 

συμπεριφοράς και η μη επιθετική στάση της Τουρκίας θα καθορίσουν πολλά για 

τις μελλοντικές τους σχέσεις. 

 

  

                                            
66 Μπορίσοφ και Ερντογάν επαίνεσαν τις διμερείς σχέσεις σε τηλεφωνική συνομιλία (BNR#3 2017) 
67 Μολονότι τελικά έστειλε 400 στρατιώτες στην πολυεθνική ναυτική ταξιαρχία που εδρεύει στην 
Κραϊόβα Ρουμανίας, η οποία εγκαινιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017 (BalkanInsight#2 2017) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία προσπάθησε να μεταδώσει μια εικόνα της σημερινής 

Βουλγαρίας σε συνάρτηση με το εγγύς της περιβάλλον, εμβαθύνοντας κατά κύριο 

λόγο στις σχέσεις της με την Τουρκία. Ως κύρια μέθοδος εκπόνησης 

χρησιμοποιήθηκε η καταγραφή, περιγραφή, ανάλυση και μελέτη βιβλιογραφίας, 

ειδησιογραφίας και αρθρογραφίας, έντυπης αλλά κυρίως ηλεκτρονικής, όλων 

αυτών των επιμέρους στοιχείων που οδήγησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

στη βάση προσωπικών εκτιμήσεων και αναζητήσεων του γράφοντα. 

Η μελέτη θα κλείσει με έναν σύντομο απολογισμό ανά κεφάλαιο τονίζοντας 

παράλληλα τις βασικότερες διαπιστώσεις. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν 

της Βουλγαρίας ξεκινώντας από την προέλευση των Βουλγάρων μέχρι και το 

σύγχρονο κράτος και μία συνοπτική αναφορά των βουλγαροτουρκικών σχέσεων 

από τις πρώτες επαφές μεταξύ τους. Οι δεσμοί Βουλγαρίας – Τουρκίας πηγάζουν 

από το μακρινό παρελθόν με κοινό στοιχείο την ασιατική τους προέλευση και την 

μετακίνησή τους προς την Βαλκανική χερσόνησο, της οποίας αναγνώρισαν την 

σπουδαιότητα και στρατηγική της θέση. Αυτοί αποτέλεσαν και οι κύριοι λόγοι 

εγκατάστασή τους στην περιοχή, ξεκινώντας μια μακρά περίοδο συγκρούσεων, 

αρχικά εναντίον του Βυζαντίου και στη συνέχεια μεταξύ τους, μέχρι και τη 

επικράτηση των Οθωμανών και την κατάκτηση των Βαλκανίων. Ένα κοινό στοιχείο 

των δύο λαών ήταν ότι δεν αφομοίωσαν αυτοί τους γηγενείς λαούς αλλά το 

αντίθετο, διατηρώντας μερικά μόνο από τα αρχικά τους γνωρίσματα. Οι πέντε 

αιώνες υποδούλωσης σχεδόν εξαφάνισαν την βουλγαρική εθνική συνείδηση, η 

οποία όμως με τη βοήθεια της Ρωσίας έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία του 

σύγχρονου βουλγαρικού κράτους το 1878.  

Οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις αρχικά ήταν εχθρικές ως αντίπαλοι κατά 

τους Βαλκανικούς Πολέμους, στη συνέχεια ουδέτερες παρά το γεγονός ότι ήταν 

σύμμαχοι στον Α’ ΠΠ, ενώ κατά τον μεσοπόλεμο έγινε μια προσπάθεια 

συμφιλίωσης με την έλευση του Κεμάλ και την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. 
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Από τον Β’ΠΠ και μετά χαρακτηρίζονται από ψυχρότητα λόγω της συμμετοχής 

των δύο χωρών σε αντίπαλους συνασπισμούς και από εντάσεις με βασικό άξονα 

την άνιση και βάναυση μεταχείριση των μειονοτήτων, κυρίως της τουρκικής, από 

το κομμουνιστικό καθεστώς. Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ θα εξομαλύνει την 

κατάσταση, θα ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις Βουλγαρίας – Τουρκίας, η 

οποία θα έχει θετικό πρόσημο και για τους δύο και θα βάλει τα θεμέλια για μια 

εποικοδομητική συνεργία, με το θέμα της τουρκικής μειονότητας όμως να αποτελεί 

μόνιμο αγκάθι.    

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέγραψε συνοπτικά τη σημασία της 

γεωστρατηγικής θέσης και του γεωπολιτικού ρόλου της Βουλγαρίας, 

παρουσιάζοντας στη συνέχεια δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία, υποδομές, 

ένοπλες δυνάμεις, ενεργειακά ζητήματα, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, και 

διπλωματικές σχέσεις με γειτονικά κράτη. Με βάση τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται 

μια αισθητή μείωση του πληθυσμού της χώρας, ενώ αντιθέτως παρουσιάζει μία 

αναπτυσσόμενη οικονομία, ανοιχτή αγορά και ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον 

κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Η γεωγραφική της θέση αποτελεί αναγκαίο χώρο για 

την διέλευση των διεθνών ενεργειακών αγωγών από την Ανατολή στη Δύση, ενώ η 

ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ έχει αναβαθμίσει τον διεθνή της ρόλο και τις σχέσεις της 

με τα γειτονικά κράτη. Το κεφάλαιο θα κλείσει με την παρουσίαση των 

βασικότερων προβλημάτων – προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, 

κυρίως σε δημογραφικά και μειονοτικά ζητήματα, διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, 

ενεργειακή εξάρτηση, προσφυγικές ροές καθώς και σε θέματα εθνικής ασφάλειας. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματοποίησε μια εκτενή αναφορά στα σημαντικότερα 

γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο 2015 – 2017 και αποτύπωσαν τις 

πολιτικές εξελίξεις στην Βουλγαρία, αναλύοντας θέματα της εσωτερικής πολιτικής 

επικαιρότητας, των εξωτερικών και διπλωματικών σχέσεων, θίγοντας ζητήματα 

οικονομικής φύσεως και προσφυγικής – μεταναστευτικής πολιτικής και τέλος 

παρουσιάζοντας την σημερινή εικόνα στο ενεργειακό πεδίο του εγγύς 

περιβάλλοντος. Τα κυριότερα δρώμενα που καθόρισαν εν ολίγοις την διαδρομή 

αυτή ήταν: 

• Οι διαδοχικές αλλαγές στην ηγεσία της βουλγαρικής κυβέρνησης, οι 

εξελίξεις στα μειονοτικά κόμματα και ο ρόλος αυτών ως ρυθμιστές – διαμορφωτές 
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του πολιτικού τοπίου, στην αντιμετώπιση εθνικών θεμάτων και ζητημάτων 

εξωτερικής πολιτικής με την ανάμειξη της Τουρκίας να είναι εμφανής σχεδόν σε 

κάθε έκφανση και πτυχή της βουλγαρικής πολιτικής εσωτερικής σκηνής. Η 

Τουρκία άλλωστε έχει εκφράσει πολλές φορές, είτε μέσα από επίσημα χείλη είτε με 

προπαγανδιστικό τρόπο μέσω της δράσης κρατικών φορέων και ιδιωτικών 

οργανώσεων, την σημασία και σπουδαιότητα που αποτελούν οι λεγόμενες 

«τουρκικές» μειονότητες, σε μια προσπάθεια αφομοίωσης και ενοποίησης των 

μουσουλμάνων όχι μόνο της χώρας αλλά και όλων των Βαλκανίων υπό μια ενιαία 

τουρκική κυριαρχία, αποσκοπώντας στην άμεση επιρροή των εξελίξεων, στην 

ανάδειξη του ηγεμονικού της ρόλου στην περιοχή και κατ’ επέκταση την 

επανίδρυση ενός χαλιφάτου στον ισλαμικό κόσμο.   

• Οι διπλωματικές συναντήσεις και επαφές με γειτονικές χώρες με την 

αναζήτηση συμμαχιών να κυριαρχεί, προκειμένου να βελτιωθεί η θέση της χώρας 

στο διεθνές σύστημα αναζητώντας ήπιες μορφές ισχύος κυρίως στον οικονομικό 

και θεσμικό τομέα, είτε συνάπτοντας εμπορικές συμφωνίες είτε προσπαθώντας να 

εκμεταλλευτεί την συμμετοχή της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ο διεθνής αυτός ρόλος της 

επιτρέπει να έχει το πάνω χέρι στις σχέσεις και διαπραγματεύσεις με την ΠΓΔΜ 

και την ενταξιακή της πορεία. Η αλλαγή πλεύσης στα Σκόπια δείχνει την επιθυμία 

της ΠΓΔΜ για επαναπροσέγγιση με Βουλγαρία και μέσω αυτής με την Ελλάδα, 

αφενός για να εξασφαλίσει τη στήριξη των δύο χωρών και αφετέρου για να μην 

χάσει τις όποιες ευκαιρίες κατά το σχεδιασμό ενεργειακών αγωγών.       

• Η αναζήτηση στήριξης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 

είτε μέσω ευρωπαϊκών θεσμών και περιφερειακών συνεργασιών είτε με 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για την σύσφιξη και διατήρηση των σχέσεων σε 

καλό επίπεδο, φοβούμενη περαιτέρω εκτόξευση μεταναστευτικών ροών.   

• Η προσπάθεια εξισορρόπησης της χώρας μεταξύ Δύσης και 

Ανατολής, ακροβατώντας σε ένα τεντωμένο σκοινί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον – 

Βρυξέλλες και Κρεμλίνο – Άγκυρα. Η Βουλγαρία από τη μία πλευρά είναι μέλος 

του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και στηρίζει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και 

από την άλλη επιθυμεί να μη χάσει τα γεωπολιτικά οφέλη αλλά και τη δυνατή 

πολιτιστική της σχέση με τη Μόσχα. Η Βουλγαρία δεν έχει ξεφύγει πλήρως από τις 
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σοβιετικές της καταβολές, η Ρωσία ήταν άλλωστε κύρια υπεύθυνη για την 

δημιουργία του σύγχρονου κράτους της Βουλγαρίας μετά τον ρωσοτουρκικό 

πόλεμο του 1877 – 1878, ενώ για παραπάνω από 40 χρόνια ήταν υπό την σκέπη 

της κατά την κομμουνιστική περίοδο σε σημείο που να αποκαλείται από πολλούς 

ως η 16η Δημοκρατία της ΕΣΣΔ. Η Ρωσία πέρα από τον ενεργειακό «εκβιασμό» 

που κατά καιρούς ασκεί στην Ευρώπη δεν επιθυμεί να χάσει την άσκηση επιρροής 

της στα Βαλκάνια, με πρωταρχικό της στόχο τη πιστή «φίλη» της Βουλγαρία. 

Επιπλέον, η επιδείνωση των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας και ΗΠΑ – Τουρκίας έχει 

δυναμιτίσει ακόμη περισσότερο την προοπτική για σταθερότητα και ασφάλεια της 

περιοχής, θέτοντας σε δοκιμασία την διευθέτηση και επίλυση διαφορών σε 

ήρεμους τόνους. Η χρονική συγκυρία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από 

την Βουλγαρία στο πρώτο μισό του 2018 δίνει το δικαίωμα στη χώρα να 

διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή με ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία 

αποκλιμάκωσης της κατάστασης Δύσης – Άγκυρας.  

• Η εξασφάλιση πηγών ενέργειας και η συμμετοχή στους ενεργειακούς 

σχεδιασμούς με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της χώρας έρχεται σε συνάρτηση με 

τις επιδιώξεις των διεθνών δρώντων στο εγγύς περιβάλλον, σε μια ιδιότυπη 

ενεργειακή «σκακιέρα» ανάμεσα στις σύγχρονες μεγάλες δυνάμεις, πολυεθνικές 

εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς – συνασπισμούς. Η χρονολογική καταγραφή 

των γεγονότων μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι η μεταβολή και εναλλαγές στη 

στάση της χώρας με τους γείτονές της, κυρίως με Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Τουρκία σε 

πρώτη φάση και με τη Ρωσία σε δεύτερη φάση, εντός ενός τριγωνικού πλαισίου με 

κορυφές τις ΗΠΑ, ΕΕ – ΝΑΤΟ και Ρωσία, μόνο τυχαίες και παράλογες δεν είναι 

και αποτελούν μέρος της ενεργειακής διπλωματίας. 

Εν κατακλείδι, στο τέταρτο κεφάλαιο αφού έγινε αρχικά μια σύντομη 

αναφορά στις επίσημες θέσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής για τα Βαλκάνια 

και την Βουλγαρία καθώς και την νέο-οθωμανική αντίληψη, πραγματοποιήθηκε μια 

συνοπτική επισκόπηση των κυριότερων γεγονότων που συνέβησαν στην Τουρκία 

κατά το διάστημα 2015 – 2017 και τέλος αποπειράθηκε να αποδώσει τον τρόπο με 

τον οποίο φαίνεται να εξελίσσεται το μέλλον των βουλγαροτουρκικών σχέσεων σε 

οικονομικό, διπλωματικό, ενεργειακό επίπεδο καθώς και σε διακρατικό με 
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προεκτάσεις στο μειονοτικό ζήτημα, στην προσφυγική κρίση και στην εθνική 

συνοχή – ασφάλεια.  

Το μέλλον Βουλγαρίας – Τουρκίας δεν δύναται να συνοψιστεί με μία 

πρόταση, ούτε να διατυπωθεί με σιγουριά και ακράδαντη πεποίθηση. Θα ήταν 

άστοχο εξάλλου, διότι θα οδηγούμασταν σε ένα επισφαλές τελικό συμπέρασμα 

που θα μείωνε την αξία του παρόντος εγχειρήματος. Οι αλληλοεπιδρώμενες 

δυνάμεις που ασκούνται στα διαφορετικά πεδία θα μπορούσαν ίσως να 

οδηγήσουν σε μια κοινή συνισταμένη, χωρίς ωστόσο να αποδοθεί το ειδικό βάρος 

και η πραγματική δυναμική για κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Αυτό όμως που με 

βεβαιότητα θα μπορούσε να ειπωθεί είναι ότι οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις θα 

επηρεάζονται και θα καθορίζονται τόσο και από τις εξελίξεις στο εσωτερικό των 

δύο χωρών όσο και από τις εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται από το διεθνές 

γίγνεσθαι. 

Αντί επιλόγου θα χρησιμοποιήσουμε τα εύστοχα και επίκαιρα λόγια του 

Ογκνιάν Μίντσεφ, εκτελεστικού διευθυντή του Ινστιτούτου Περιφερειακών και 

Διεθνών Σπουδών και καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου της 

Σόφιας: «Όσο περισσότερο πηγαίνει κανείς προς την Ανατολή, τόσο περισσότερο 

θα δει κανείς περισσότερα απολυταρχικά συστήματα και διεφθαρμένες πρακτικές. 

Αν η Ανατολή δεν διαφυλαχθεί, θα διαβρωθεί και αυτή η διεργασία θα περάσει στη 

Δύση. Είναι μια μάχη και είναι μια μάχη για μια περιοχή που ιστορικά έχει ορισθεί 

ως ουδέτερη»68. 

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά την συγγραφή, παρά τον αρχικό 

προβληματισμό για την εξεύρεση κατάλληλου υλικού, είχε μια εξελικτική πορεία με 

την ολοένα και περισσότερο εμβάθυνση και αναζήτηση, αναδεικνύοντας την 

πληθώρα πηγών, αναλύσεων και απόψεων σε ένα μόνο πολύ μικρό τμήμα ενός 

ευρύτατου γνωστικού αντικειμένου αυτό της ανθρωπιστικής – κοινωνικής 

επιστήμης και πιο συγκεκριμένα της πολιτικής επιστήμης των διεθνών σχέσεων, η 

οποία δεν αφορά μόνο κράτη και διεθνείς δρώντες, αλλά επηρεάζει και την 

καθημερινή ζωή. Όπως τα κράτη ως παράγοντες του διεθνούς συστήματος 

                                            
68  “The more you go to the East, the more you see more authoritarian systems and more corrupt 
practices. If it is not guarded, it will erode, and this process will move to the West. It is a battle, and 
it is a battle for a region that is historically defined as no man’s land.” (NYTimes#3 2017) 
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αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, έτσι και οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι σε μια 

ομάδα, σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε ένα υποσύστημα πράττουν, ενεργούν, 

συνδιαλέγονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, παράγοντας την κατάλληλη 

εντροπία, δημιουργώντας έτσι το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι 

συστημικοί παίκτες. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση, διενεργείται 

δηλαδή μία ώσμωση, με συνέπεια τη δημιουργία αλυσιδωτών αντιδράσεων, που 

με τη σειρά τους παράγουν ενέργεια, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε ροπή 

δίνοντας ώθηση στην μηχανή της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου. Όροι 

δανεισμένοι από την φυσική αλλά συνάμα ταιριαστοί στο πεδίο των διεθνών 

σχέσεων. Το πόνημα κατέγραψε ψήγματα μόνο από τον γνωστικό όγκο του 

θέματος της διπλωματικής εργασίας και η διαδικασία αποτέλεσε για τον γράφοντα, 

στάδιο δημιουργικής ωρίμανσης και απόκτηση ερευνητικής και μεθοδολογικής 

εμπειρίας.              
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