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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και 

Βουλγαρίας την περίοδο 1961-1963. Η επιλογή των δυο χωρών, καθώς και της περιόδου, δεν 

είναι τυχαία. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία αποτέλεσαν κράτη-μέλη των αντίπαλων ιδεολογικών 

και στρατηγικών συνασπισμών του Ψυχρού Πολέμου, του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας αντίστοιχα. Παράλληλα, στην εξεταζόμενη περίοδο, οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις 

δοκιμάστηκαν από προκλήσεις που οδήγησαν σε όξυνση, αλλά και από τις πρώτες 

επιχειρούμενες προσεγγίσεις για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, η οποία 

επιτεύχθηκε με τις συμφωνίες του Ιουνίου 1964.  

Παρόλο που η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα έτη 1961-1963, κρίθηκε σκόπιμο 

να συμπεριληφθεί η τελική προσέγγιση του 1964 και οι συμφωνίες της 28ης Ιουνίου, καθώς, αν 

και υπογράφηκαν υπό την νέα κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου, οι πρώτες επαφές αλλά 

και το πνεύμα των συμφωνιών είχαν δρομολογηθεί ήδη από την κυβέρνηση Καραμανλή. 

Παράλληλα, με τις συμφωνίες αυτές επιλύθηκαν εκκρεμή θέματα των ελληνοβουλγαρικών 

σχέσεων που εξετάζονται στην υπό διαπραγμάτευση περίοδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης, 

με άλλα λόγια, είναι να εξετάσει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τις διμερείς 

σχέσεις, καθώς και τη διαδρομή και τους λόγους που οδήγησαν στην εξομάλυνση του 1964, 

υπό την επίδραση του βεβαρημένου ιστορικού παρελθόντος, των αντίπαλων ιδεολογικών και 

στρατηγικών συμμαχιών και των διεθνών εξελίξεων.  

Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε αρχικά σε πρωτογενές αρχειακό υλικό που απόκειται 

στην Υπηρεσία Διπλωματικού & Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και 

στα αρχεία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα που 

απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή. Οι δεκάδες 

φάκελοι που αφορούν τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις του υπουργείου 

Εξωτερικών, των ελληνικών διπλωματικών κύκλων εντός και εκτός συνόρων, καθώς και του 

Ευάγγελου Αβέρωφ, που αφορούν τα ελληνοβουλγαρικά ζητήματα και τις σχετικές επαφές 

Βούλγαρων και Ελλήνων ιθυνόντων. Ακόμα, στα αρχεία εντοπίζονται τηλεγραφήματα της 

ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στη Σόφια και άλλων ελληνικών πρεσβειών και 

διπλωματικών αντιπροσωπειών με θέμα τις σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, δελτία της 

Υπηρεσίας Πληροφοριών, ανταποκρίσεις του ξένου Τύπου κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η πληθώρα άρθρων του ελληνικού, αλλά κυρίως του βουλγαρικού Τύπου. Εκτός 
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από τα παραπάνω, το δωδεκάτομο Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, Κείμενα και Γεγονότα 

αποτέλεσε εξίσου σημαντική πηγή. Το έργο αυτό περιλαμβάνει, εκτός άλλων, έγγραφα αλλά 

και κείμενα για το σύνολο της διακυβέρνησης Καραμανλή και των κατευθύνσεων της 

εξωτερικής πολιτικής.  

Παράλληλα, στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε η διαθέσιμη ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Το συνολικό έργο του Ευάνθη Χατζηβασιλείου αποτέλεσε τη 

σημαντικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών αλλά και κατανόησης του ευρύτερου φάσματος 

των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Εκτός από το πλήθος των άρθρων του συγκεκριμένου 

συγγραφέα ειδικά για τα ελληνοβουλγαρικά ζητήματα, το βιβλίο του Στα σύνορα των κόσμων. 

Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967, συνθέτει το πλαίσιο και τις σημαντικότερες 

παραμέτρους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με κύριες προσωπικότητες αυτές του 

Ευάγγελου Αβέρωφ και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, βοηθώντας τον αναγνώστη να 

κατανοήσει το κλίμα της εποχής, τους στόχους και τα διλλήματα της κυβέρνησης. 

Αναφορικά με τα ειδικότερα ζητήματα των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, το βιβλίο της 

Δέσποινας-Γεωργίας Κωνσταντινάκου για τις πολεμικές οφειλές στην Ελλάδα αποτέλεσε 

σημαντικότερη πηγή για τις βουλγαρικές επανορθώσεις, ενώ το συνολικό έργο του Σπυρίδωνα 

Σφέτα και το βιβλίο του George Zotiades The Macedonian  Controversy φώτισαν ιδιαίτερες 

πτυχές του Μακεδονικού Ζητήματος στο πλαίσιο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. 

Παράλληλα, οι δουλειές του Σωτήρη Ριζά, του Γιάννη Στεφανίδη και του Γιάννη Βαληνάκη 

υπήρξαν ιδιαίτερα κατατοπιστικές γύρω από την κατοχύρωση της εδαφικής ασφάλειας τη 

συγκεκριμένη περίοδο, θέμα μείζονος σημασίας εξαιτίας των ψυχροπολεμικών κλιμακώσεων 

μεταξύ των δυο υπερδυνάμεων. Κάτι παρόμοιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία σχετικά με τα ειδικότερα ζητήματα κατασκοπείας και των συνεπακόλουθων 

απελάσεων που εξετάζονται την περίοδο αυτή, για τα οποία χρήσιμες πληροφορίες πρόσφερε 

κυρίως το διαθέσιμο πρωτογενές υλικό. Τέλος, οι σχετικοί τόμοι του Σπύρου Λιναρδάτου 

Σύγχρονη ελληνική ιστορία. Από τον Εμφύλιο στη Χούντα συμπλήρωσαν σημαντικά κενά της 

έρευνας. 

Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, καθένα από τα οποία εξετάζει τα 

κυριότερα θέματα του ελληνοβουλγαρικού πεδίου των σχέσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για τις βουλγαρικές επανορθώσεις, όπως αυτές 

ορίστηκαν από τη Συνθήκη των Παρισίων μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και οι 

οποίες χαρακτηρίστηκαν από τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις και τις ανταλλαγές 
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μνημονίων μέχρι και την τελική τους επίλυση με τις συμφωνίες του 1964. Το δεύτερο κεφάλαιο 

εστιάζει στην κατοχύρωση της εδαφικής ασφάλειας των δυο χωρών, που εξετάζεται υπό το 

πρίσμα του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, των κρίσεων του Βερολίνου και της 

Κούβας, καθώς και της νέας κρίσης του Κυπριακού Ζητήματος που ξέσπασε στα τέλη του 

1963. Οι εκκρεμείς εδαφικές διαφορές που δυσχέραναν τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, 

δηλαδή τη βουλγαρική επιθυμία για έξοδο στο Αιγαίο με την απόκτηση της Δυτικής Θράκης 

και το Μακεδονικό Ζήτημα, εξετάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. Ύστερα από μια εισαγωγή για 

τις απαρχές των ζητημάτων αυτών, και με παράλληλη αναφορά στο ρόλο της Γιουγκοσλαβίας, 

παρουσιάζονται παρεμφερή γεγονότα, όπως ήταν οι μετακινήσεις πολιτικών προσφύγων στα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι βουλγαρικές αναφορές στα εδαφικά ζητήματα. Τέλος, το 

τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε επιμέρους ζητήματα, όπως οι απελάσεις διπλωματικών 

υπαλλήλων, οι εκατέρωθεν διατυπωθείσες κατηγορίες για κατασκοπεία και οι εσωτερικές 

πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή 

μου, κ. Δορδανά Ευστράτιο, για την καθοδήγησή του, την υπομονή του, τη στήριξη και την 

πίστη που έδειξε προς το πρόσωπό μου. Ακολούθως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 

Χατζηβασιλείου Ευάνθη για τις πολύτιμες συμβουλές του. Ακόμα, οφείλω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους καθηγητές μου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ιστορία, 

Ανθρωπολογία και Πολιτισμός των Ανατολικών και Νοτιοανατολικών χωρών της Ευρώπης» 

για τις γνώσεις που μου προσέφεραν μέχρι το τέλος των σπουδών μου και κυρίως τον κ. 

Βλασίδη Βλάση για τις πολύωρες συζητήσεις μας και τις συμβουλές του.  

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, Κλήμη, Δέσποινα και Αρχοντία, αλλά 

και τους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες μου για την αμέριστη ψυχολογική συμπαράσταση 

καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και κυρίως κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας, Γιώργο, Ελευθερία, Νόπη, Όλγα, Τέα και Δήμητρα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50 

 

Κινητήριος μοχλός της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής, έπειτα από τη σύντομη σε 

διάρκεια Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, αποτέλεσε η αναθεωρητική της πολιτική, σκοπεύοντας 

στην επιστροφή των περιοχών που απώλεσε με τη Συνθήκη του Βερολίνου. Η πολιτική αυτή 

οδήγησε τη χώρα σε μια σειρά αποτυχημένων ενεργειών και επακόλουθων εδαφικών απωλειών 

στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το τέλος του Μεγάλου 

Πολέμου, βασική επιδίωξη της Σόφιας ήταν η αναθεώρηση της Συνθήκης του Νεϊγύ και η 

απόκτηση οικονομικής διεξόδου μέσω του Αιγαίου, είτε με τη διεθνοποίηση μιας εδαφικής 

λωρίδας έως την Αλεξανδρούπολη είτε με την αυτονόμηση της Δυτικής Θράκης και εν τέλει 

προσάρτησή της. Κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου 1920-1922, η Βουλγαρία 

ενίσχυσε την τουρκική πλευρά με βασικό σκοπό την αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών 

και ακολούθως τη Συνθήκη περί Θράκης, η οποία είχε επικυρώσει την προσάρτηση της 

Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα. Οι αναθεωρητικοί της στόχοι ήταν εμφανείς και στους όρους 

που έθεσε για τη συμμετοχή της στο Βαλκανικό Σύμφωνο,1 σχετικά με τον επανεξοπλισμό της, 

την εδαφική διέξοδο στο Αιγαίο και την προστασία των βουλγαρικών μειονοτήτων. Οι όροι 

της δεν έγιναν δεκτοί από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες με αποτέλεσμα η Βουλγαρία να 

παραμείνει εκτός της Βαλκανικής Συνεννόησης.  

Με απώτερο σκοπό την αποδυνάμωση της Συνεννόησης, η Σόφια προώθησε και πέτυχε 

την υπογραφή του Βουλγαρογιουγκοσλαβικού Συμφώνου Αιώνιας Φιλίας το 1937, με το 

Βελιγράδι να δεσμεύεται για τη στήριξή του προς τη Σόφια στη διεκδίκηση της Δυτικής 

Θράκης. Παράλληλα, μέσω της Γιουγκοσλαβίας είχε ξεκινήσει και ο επανεξοπλισμός της 

Βουλγαρίας από την Γερμανία. Η Αγγλία, σε μια ύστατη προσπάθεια αποτροπής της 

γερμανοβουλγαρικής πρόσδεσης, ευνόησε την υπογραφή της Συμφωνίας της Θεσσαλονίκης, 

                                                           
1 Η Βαλκανική Συνεννόηση ή Βαλκανικό Σύμφωνο υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 1934 μεταξύ της Ελλάδας, 

της Τουρκίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουμανίας και προέβλεπε εγγυήσεις για τη διατήρηση του status quo 

στη βαλκανική χερσόνησο. Για τη Βαλκανική Συνεννόηση βλ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Το Βαλκανικόν 

Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική 1928-1934. Ανέκδοτον Κείμενον του Ελευθερίου Βενιζέλου, 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1974. Του ιδίου, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, τόμ. Α΄,  

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1992, σσ. 234-245. Αντωνία Πατρικιάδου, «Η βαλκανική συνεννόηση και ο 

βουλγαρικός αναθεωρητισμός 1934-1940», μεταπτυχιακή εργασία, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, Τομέας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2015. Μανόλης Κούμας, Η ελληνική εξωτερική πολιτική και το ζήτημα της ασφάλειας 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 1933-1936, Σιδέρης, Αθήνα 2010, σσ. 185-275. 
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στις 31 Ιουλίου 1938, από τον Ιωάννη Μεταξά, πρόεδρο της Βαλκανικής Συνεννόησης, και τον 

Ιβάν Κιοσεϊβάνωφ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε τον 

τερματισμό του αφοπλισμού της Βουλγαρίας, όπως αυτός είχε επικυρωθεί στη Συνθήκη του 

Νεϊγύ, την αποφυγή βίας καθώς και επιθετικών ενεργειών.2 Η Σόφια όμως, παραβλέποντας τη 

Συμφωνία και με μοναδικό σκοπό να επιτύχει η αναθεωρητική της πολιτική και να αποκτήσει 

την πολυπόθητη έξοδο στο Αιγαίο, τη 1η Μαρτίου του 1941 βρέθηκε σύμμαχος του Άξονα, 

ικανοποιώντας τις αναθεωρητικές της βλέψεις με την κατοχή της Δυτικής Θράκης και της 

Ανατολικής Μακεδονίας. Η καταπάτηση της Συμφωνίας Μεταξά-Κιοσεϊβάνωφ από τη 

Βουλγαρία βρέθηκε στο άρμα της ελληνικής επιχειρηματολογίας τα επόμενα χρόνια.  

 Όταν πλέον ήταν εμφανής η κατάρρευση του Άξονα, η Σόφια, ούσα σε θέση πιέσεως 

από τις δυτικές δυνάμεις, συνθηκολόγησε έχοντας πλήρη επίγνωση της αναγνωρισμένης θέσης 

της ως ηττημένης χώρας.3 Βέβαια, το νέο κομμουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας, μετά τη 

συνθηκολόγηση, παρουσιάστηκε απρόθυμο να αποδεχθεί την αποχώρηση των βουλγαρικών 

στρατευμάτων από τα ελληνικά εδάφη.4 Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης Ειρήνης στο 

Παρίσι το 1946, βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης Τσαλδάρη ήταν η ασφαλειοποίηση 

των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, καθώς αυτά κρίθηκαν προσπελάσιμα μετά τη γερμανική 

εισβολή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την επίτευξη της ελληνοβουλγαρικής συνοριακής 

ασφάλειας, η Ελλάδα αιτήθηκε την επέκταση του ελληνικού εδάφους κατά τριάντα έξι 

χιλιόμετρα, αποκτώντας ένα βουλγαρικό τμήμα εδάφους 6.500 τετραγωνικών μέτρων και με 

πληθυσμό 400.000 κατοίκων πομακικής κυρίως καταγωγής.5 Η αναπροσαρμογή αυτή είχε ως 

μοναδικό στόχο τη μελλοντική επιτυχή αντιμετώπιση βουλγαρικών επιθέσεων, καθώς το μήκος 

της ελληνοβουλγαρικής συνοριακής γραμμής θα μειωνόταν από τετρακόσια ογδόντα σε 

τριακόσια πενήντα χιλιόμετρα.6 Η αναπροσαρμογή αυτή συνέστησε τη μοναδική φορά 

                                                           
2Για το σύμφωνο αυτό βλ. Σπυρίδων Σφέτας, «Το σύμφωνο της Θεσσαλονίκης της 31ης Ιουλίου 1938: 

Διπλωματικό παρασκήνιο, ελληνικές προσδοκίες και βουλγαρικές διαψεύσεις. Συμβολή στη μελέτη των ελληνο-

βουλγαρικών σχέσεων της δεκαετίας του 30’», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 14/15 (2003-2004), 217-234. 
3 Για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. R.J Crampton, Bulgaria, Oxford University 

Press, New York 2007, σσ. 258-281. Iskra Baeva - Evgenia Kalinova, Σύγχρονη Βουλγαρία, Από το ανατολικό 

Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετάφρ. Γεώργιος Χρηστίδης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 23-25. 
4Γ.Α Καζαμίας, «Το διεθνές διπλωματικό παρασκήνιο και η αποχώρηση των Βουλγάρων από την Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη» και Κοτζαγεώργη Ξανθίππη, «Οι Βούλγαροι και η τελική αποχώρηση των δυνάμεων 

κατοχής», Ξανθίππη Κοτζαγεώργη - Ζυμάρη (επιμ.), Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη 

Θράκη 1941-1944. Καθεστώς, παράμετροι, συνέπειες, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 235-272 και 272-

286 αντίστοιχα. Κόντης, ό.π., σσ. 33-39. 
5Βασίλης Κόντης, Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα: 1945-1949, Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1986, σ. 160. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος αναφέρει ότι οι Πομάκοι αριθμούσαν τους 40.000, 
Dimitrios Constantopoulos, The Paris Conference Peace Treaty of 1946 and the Greek - Bulgarian relations, 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1956, σσ. 17-18.   
6 Constantopoulos, ό.π., σ. 17. Συγκεκριμένα, διεκδικήθηκαν τα υψώματα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα, η 

Ανατολική και Κεντρική Ροδόπη, το όρος Πυρήν και τα στενά της Κρέσνας, Σπυρίδων Πλουμίδης, Έδαφος και 
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διεκδίκησης εδαφών από την Ελλάδα με στόχο την εδαφική ασφάλεια και άμυνά της, και όχι 

την εδαφική εθνολογική ολοκλήρωση, όπως επιδιωκόταν με τη διεκδίκηση της Βορείου 

Ηπείρου και των Δωδεκανήσων.7 Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς για τη μεταρρύθμιση 

αυτή ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο όταν η Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης 

και με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, των δορυφόρων της και της Γιουγκοσλαβίας, 

προώθησε τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, διεκδικώντας τη Δυτική Θράκη.8 Η 

Ελλάδα, λίγο διάστημα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και παρόλο που βρισκόταν 

στην πλευρά των νικητήριων χωρών, αισθανόταν για μια ακόμα φορά απειλούμενη, όχι μόνο 

πολιτικά λόγω των σοσιαλιστικών καθεστώτων, αλλά και εδαφικά, από τις δυο γειτονικές της 

χώρες.9 Πόσο μάλλον από τη Σόφια, που ακόμα και ηττημένη, συνέχιζε να υποστηρίζει τις 

εδαφικές της βλέψεις εναντίον των βόρειων ελληνικών εδαφών. 

Οι συμμαχικές, όμως, δυνάμεις δεν φάνηκαν να συμφωνούν με τις ελληνικές προτάσεις, 

απορρίπτοντας τη στρατηγική αυτή συνοριακή διαρρύθμιση με την πρόταξη της ειρηνικής 

διαβίωσης στη βαλκανική περιοχή.10 Οι ΗΠΑ, παρόλο που φαινομενικά ήταν πρόθυμες να 

                                                           
μνήμη στα Βαλκάνια. Ο «γεωργικός εθνικισμός» στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946), Πατάκης, Αθήνα 

2011, σσ. 408-409. 
7 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων. Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967, Πατάκης, 

Αθήνα 2009, σ. 35. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, τόμ. Α΄,  σ. 316. Σύμφωνα με άλλη 

άποψη, η διεκδίκηση των βουλγαρικών εδαφών δεν αποσκοπούσε στην απόκτηση στρατιωτικών 

πλεονεκτημάτων, αλλά σε οικονομικά, Baeva - Kalinova, ό.π., σ. 41, υποσημ. 26.   
8 Ο Βούλγαρος αντιπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη πρότεινε την τροποποίηση του πρώτου άρθρου της βουλγαρικής 

Συνθήκης Ειρήνης ώστε να μεταβληθούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο καθεστώς του 1941 λόγω της 

βουλγαρικής ανάγκης για έξοδο στο Αιγαίο, Κόντης, ό.π., σ. 180.  
9 Evanthis Hatzivassiliou, “Revisiting NATO’s stabilizing role in south-eastern Europe: The Cold War experience 

and the longue duree”, Southeast European and Black Sea Studies, 12/4 (2012), 518. 
10 Σύμφωνα με μνημόνιο του Μικτού Επιτελείου που εξέτασε το ζήτημα: «α. Η Ελλάδα επιθυμεί να επεκτείνει τα 

σύνορά της κατά τριάντα έξι περίπου μίλια προς το βορρά, σε βάρος της Βουλγαρίας, και να περιλάβει τις περιοχές 

των κοιλάδων της Μακεδονίας και της Θράκης, διπλασιάζοντας κατά προσέγγιση το τωρινό πλάτος της περιοχής 

της ανάμεσα στη Βουλγαρία και το Αιγαίο Πέλαγος. Αυτό θα απαιτούσε τη μεταφορά μιας λωρίδας μεγαλύτερης 

από 6.500 τετραγωνικά μίλια βουλγαρικής περιοχής καθ’ όλο το μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων με ένα 

πληθυσμό περίπου 400.000, η πλειονότητα των οποίων είναι Μωαμεθανοί Πομάκοι ή Τούρκοι. Δεν είναι γνωστές 

σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. β. Κατά πάσα πιθανότητα, η Ελλάδα δεν μπορεί να 

υπερασπιστεί τα τωρινά της σύνορα από μια βουλγαρική επίθεση. Οι ελληνικές δυνάμεις στη Δυτική Θράκη 

μπορούν εύκολα να αποκοπούν, αν οι εχθρικές δυνάμεις διεισδύσουν προς τη θάλασσα και μέσα από το στενό 

ανατολικο-δυτικό διάδρομο της περιοχής. Η προσάρτηση της παραπάνω περιοχής θα μεγαλώσει το μήκος του 

διαδρόμου και θα δυναμώσει τις ελληνικές αμυντικές ικανότητες, πιθανώς σε τέτοιο βαθμό, που να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις βουλγαρικές επιθετικές προσπάθειες. Όμως, η Ελλάδα δεν θα ενισχυόταν τόσο πολύ ώστε να 

μείνει βέβαιη η αποτελεσματική απόκρουση μιας επιθετικής ενέργειας από κάποιο συνασπισμό κρατών. γ. Με 

εξαίρεση την περίπτωση που οι προετοιμασίες για την ενίσχυση της Ελλάδας έχουν γίνει πολύ πριν από την 

επίθεση, είναι απίθανο ότι η προσάρτηση των Μακεδονικών και Θρακικών κοιλάδων θα απέτρεπε τη διάσπαση 

του ελληνικού μετώπου από ένα συνασπισμό δυνάμεων, προτού γίνει μια βοήθεια από έξω. δ. Η επέκταση των 

ελληνικών συνόρων σε βάρος των βουλγαρικών, έτσι όπως προτάθηκε, δεν θα ενίσχυε την Ελλάδα σε βαθμό που 

να μπορεί να συμμετάσχει μαζί με τη Τουρκία στην υπεράσπιση των Στενών. Από το άλλο μέρος, σε περίπτωση 

που θα επιτρεπόταν στην Ελλάδα να μείνει ουδέτερη- πράγμα βέβαια απίθανο-, η κατοχή των κοιλάδων θα παρείχε 

κάποιο πλεονέκτημα στη Τουρκία για την υπεράσπιση των Στενών και ίσως να την επηρέαζε να δεχτεί τον έσχατο 

κίνδυνο να υπερασπίσει το ευρωπαϊκό της τμήμα. ε. Η προσάρτηση της περιοχής αυτής στην Ελλάδα πιθανώς να 
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υποστηρίξουν την Αθήνα σε διαδικαστικά ζητήματα, στην ουσία δεν επιθυμούσαν να έρθουν 

σε σύγκρουση με την Σοβιετική Ένωση προς όφελος των ελληνικών αιτιάσεων.11 Αντί της 

ελληνικής πρότασης, ρυθμίστηκε εν τέλει το άρθρο 9 της Συνθήκης Ειρήνης, που αφορούσε 

τον στρατιωτικό αφοπλισμό της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τον οποίο ο βουλγαρικός στρατός 

όφειλε να αριθμεί μόνο 55.000 άντρες συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών, αεροπορικών 

και ναυτικών δυνάμεων.12 Ακόμα, οι συμμαχικές δυνάμεις δεν αποδέχτηκαν το αίτημα της 

Ελλάδας για πλήρη αποζημίωση των βουλγαρικών καταστροφών, με το επιχείρημα ότι η 

Βουλγαρία δεν πολέμησε άμεσα εναντίον της και μόνο ένα μέρος των υλικών καταστροφών 

συνέβη υπαιτιότητά της.13   

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η Συνθήκη των Παρισίων καθόρισε σε ένα 

μεγάλο βαθμό την μετέπειτα πορεία των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων αλλά και την εξωτερική 

πολιτική που θα ασκούσε στο εξής η Ελλάδα προς τη γείτονα χώρα. Η βουλγαρική απροθυμία 

για την αποχώρησή της από τα ελληνικά εδάφη σε συνδυασμό με τις βουλγαρικές διεκδικήσεις 

σε βάρος της Δυτικής Θράκης κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, την απόρριψη της 

ελληνικής πρότασης για τη συνοριακή αναπροσαρμογή, αλλά και τη βουλγαρική συνδρομή 

στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου Πολέμου, ενέτειναν την 

πρόσληψη του «από βορρά – εξ’ ανατολών κινδύνου».  

Η Ελλάδα, σε αναζήτηση πλέον της κατοχύρωσης της ασφάλειας, στράφηκε προς τη 

Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και εκείνες με τη σειρά τους αναζήτησαν την ελληνική 

συμβολή στην προάσπιση της δυτικής ασφάλειας από τον ανατολικό συνασπισμό. Με τη 

συμμετοχή της Ελλάδας στο Σχέδιο Μάρσαλ και στο Δόγμα Τρούμαν για οικονομική και 

στρατιωτική αρωγή, ξεκίνησε σταδιακά η ενσωμάτωσή της στο δυτικό κόσμο, καθώς και η 

βαθμιαία ανάμειξη των ΗΠΑ στα ελληνικά δρώμενα.14 Αποκορύφωμα ήταν η ένταξη της 

                                                           
προκαλούσε βίαιη αποδοκιμασία και αντάρτικες ενέργειες. Έτσι, η ειρήνη στα Βαλκάνια θα κινδύνευε χωρίς 

αποφασιστικό στρατηγικό όφελος», Κόντης, ό.π., σσ. 159-161. 
11 Φίλιππος Δραγούμης, Τα ελληνικά δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη 1949, σ. 133. 
12 Constantopoulos, ό.π., σ. 20. 
13 Baeva - Kalinova, ό.π., σ. 41, υποσημ. 25. 
14 Βλ. ενδεικτικά Απόστολος Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ: Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της 

ελληνικής οικονομίας, Gutenberg, Αθήνα 2007. Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ: Η 

ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004. Θανάσης Σφήκας (επιμ.), Το σχέδιο 

Μάρσαλ: Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, Πατάκης, Αθήνα 2011. Για την αμερικανική επιρροή στην 

ελληνική πολιτική και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις βλ. ενδεικτικά Αλέξανδρος Παπαχελάς, Ο βιασμός της 

Ελληνικής δημοκρατίας. Ο αμερικανικός παράγων 1947-1967, Εστία, Αθήνα 1997. Γιάννης Ρουμπάτης, Δούρειος 

Ίππος. Η αμερικανική διείσδυση στην Ελλάδα 1947-1967, Οδυσσέας, Αθήνα 1987. Κώστας Μάρδας, Η Ελλάδα 

στα δίκτυα των Βάσεων. Από το δόγμα Τρούμαν στον Α. Παπανδρέου, Καστανιώτης, Αθήνα 1990. 
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Ελλάδας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, η οποία εγγυόταν την προστασία των 

κρατών-μελών της από επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης ή των δορυφόρων της.15  

Παρά την απουσία διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Σόφιας, η Ελλάδα, το 

Νοέμβριο του 1948, προέτρεψε την έναρξη συζητήσεων για την επίλυση του ζητήματος των 

βουλγαρικών επανορθώσεων, όπως αυτές είχαν προκύψει από τη Συνδιάσκεψη. Οι 

πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως να τύχουν της 

απαραίτητης προσοχής από τη γειτονική κυβέρνηση. Η αιτία της αρχικής καθυστέρησης 

οφειλόταν στο γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας (ΚΚΒ) θεωρούσε ότι η 

ελληνική Αριστερά θα εξερχόταν νικήτρια από τον Εμφύλιο Πόλεμο.16 Η βουλγαρική 

απάντηση έφτασε τελικά το καλοκαίρι του 1950, με τη Σόφια να εγείρει για πρώτη φορά τις 

απαιτήσεις της που απέρρεαν από το Σύμφωνο Καφαντάρη-Μολώφ του 1927.17 Οι 

βουλγαρικές αυτές απαιτήσεις εντοπίζονται στις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές 

διαπραγματεύσεις μέχρι και το 1964.  

Η επόμενη προσέγγιση Αθήνας-Σόφιας για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων 

πραγματοποιήθηκε το 1953. Η Βουλγαρία, επηρεασμένη από την πολιτική της ειρηνικής 

συνύπαρξης που προωθούσε η Μόσχα, ξεκίνησε τη δική της «ειρηνική επίθεση» προς την 

Ελλάδα όταν ο τότε Βούλγαρος πρωθυπουργός, Βούλκο Τσερβένκοφ, με δηλώσεις του τον 

Σεπτέμβριο του 1953, εξέφρασε την επιθυμία του για την εξομάλυνση των βουλγαρικών 

σχέσεων με τις βαλκανικές χώρες.18 Έναν μήνα αργότερα, η βουλγαρική κυβέρνηση, μέσω των 

Ηνωμένων Εθνών, πρότεινε την επανέναρξη των ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων 

οι οποίες είχαν διακοπεί από το 1941.19  

Η  ελληνοβουλγαρική προσέγγιση του Δεκεμβρίου 1953, η οποία περιέλαβε την 

υπογραφή εμπορικής συμφωνίας καθώς και συμφωνία για την οριστική οριοθέτηση της 

                                                           
15 Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981, τόμ. Β΄ σσ. 30-35. 
16 Baeva - Kalinova, ό.π., σ. 67. 
17 Στο ίδιο, σσ. 67-68. Το Σύμφωνο προέβλεπε ένα σχέδιο πληρωμής των εναπομείναντων περιουσιών των 

ανταλλάξιμων πληθυσμών περί εθελούσιας και αμοιβαίας μετανάστευσης των ελληνοβουλγαρικών μειονοτήτων, 

που έλαβε χώρα το 1919, όπως καθοριζόταν από τη Συνθήκη του Νεϊγύ. Βλ. Αρετή Τούντα - Φεργάδη, Θέματα 

ελληνικής διπλωματίας (1912-1934), Σιδέρης, Αθήνα 1996, σσ. 318-325. 
18 Σύμφωνα με την εισήγηση του Χρουστσώφ στο 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956, η πολιτική αυτή βασιζόταν 

σε 5 αρχές: αμοιβαίος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας, μη επίθεση, μη ανάμιξη στις 

εσωτερικές υποθέσεις των άλλων κρατών, ισότητα και αμοιβαίο όφελος στις σχέσεις και τέλος οικονομική 

συνεργασία. Βλ. Γιάννης Βαληνάκης, Εισαγωγή στην εξωτερική πολιτική, Παρατηρητής, Αθήνα 1989, σ. 67. 

Evanthis Hatzivassiliou, “Negotiating with the Enemy: The Normalization of Greek-Bulgarian Relations, 1960-

1964”, Southeast European and Black Sea Studies, 4/1 (2004), 142. 
19 George B. Zotiades, The Macedonian Controversy, Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1961, 116. 

Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 124. 
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ελληνοβουλγαρικής οροθετικής γραμμής,20 ολοκληρώθηκε με την υπογραφή συμφωνίας, στις 

22 Μαΐου 1954, μεταξύ των πρεσβευτών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο Παρίσι, Ραφαήλ 

και Ντεντέγκωφ, που προέβλεπε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων σε επίπεδο 

επιτετραμμένων. Βάση της συμφωνίας, η Σόφια δεσμευόταν να αποδεχτεί όλες τις υποχρεώσεις 

της που πήγαζαν από τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947. Το πρώτο άρθρο της συγκεκριμένης 

συμφωνίας ανέφερε χαρακτηριστικά: 

 «Η Βουλγαρική κυβέρνησις δηλοί ότι υπογράψασα εν Παρισίοις την 

Συνθήκην Ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων και Συνασπισμένων Κυβερνήσεων 

αφενός και της Βουλγαρίας αφετέρου αναγνωρίζει τη Συνθήκην ταύτην και είναι 

έτοιμος να ξεπληρώσει τας εξ αυτής απορρεούσας υποχρεώσεις της».21  

  Οι δεσμεύσεις της Βουλγαρίας αφορούσαν, εκτός των άλλων, τις επανορθώσεις, την 

επιστροφή όσων είχαν κλαπεί από τα ελληνικά εδάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου και της 

Κατοχής, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των Ελλήνων που κατοικούσαν στην Βουλγαρία πριν 

από τον πόλεμο, τη μείωση του στρατού σε 65.000 άντρες, συμπεριλαμβανομένων των 

δυνάμεων ασφαλείας, και τη διατήρηση μέχρι ενενήντα αεροσκαφών, εκ των οποίων κανένα 

δεν θα ήταν βομβαρδιστικό.22 Το τρίτο άρθρο προέβλεπε τη συγκρότηση μικτής επιτροπής, 

μετά την παρέλευση ενός μήνα και με έδρα το Παρίσι, με σκοπό να καθοριστεί ο τρόπος 

εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης.23   

Η Ελλάδα προχώρησε στον επαναπροσδιορισμό των διπλωματικών σχέσεων. Στις 23 

Ιουνίου κατέφτασε στην Αθήνα ο πρώτος Βούλγαρος επιτετραμμένος από το 1941, Κόστα 

Λάμπρεφ, ενώ στη Σόφια διπλωματικός αντιπρόσωπος της Αθήνας ορίστηκε ο Κωνσταντίνος 

Τρανός.24 Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση, έπειτα από τη διαρρύθμιση της 

ελληνοβουλγαρικής συνοριακής γραμμής, απέσυρε τους στρατιωτικούς παρατηρητές του ΟΗΕ 

                                                           
20 Το καλοκαίρι του 1952 και τον Μάιο του 1953 σημειώθηκαν δυο μεθοριακά επεισόδια Ο Αλέξης Κύρου 

αιτήθηκε τότε τη συγκρότηση μικτής επιτροπής με σκοπό την ακριβή χάραξη της συνοριακής γραμμής, αίτημα 

που έγινε αποδεκτό από τη Σόφια. Η συμφωνία υπογράφηκε στην Θεσσαλονίκη στις 30 Δεκεμβρίου 1953, βλ. 

Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 123-125. Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον Εμφύλιο στη χούντα (η 

τριετία του Συναγερμού), τόμ. Β΄, Παπαζήσης, Αθήνα 1978, σ. 126.  
21 Το Βήμα, 23 και 25 Απριλίου 1954. Δέσποινα-Γεωργία Κωνσταντινάκου, Πολεμικές οφειλές και εγκληματίες 

πολέμου στην Ελλάδα. Ψάχνοντας την ηθική και υλική δικαίωση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2015, σ. 311. 
22 Zotiades, ό.π., 116-117. 
23 Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών [στο εξής ΥΔΙΑ], 1963, φάκ. 96, 

υποφάκ. 7: Πρωινός Λόγος, 21 Ιουλίου 1963. 
24 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 185. 
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που ήταν εγκατεστημένοι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ενώ ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος 

Παπάγος μείωσε τον στρατό ξηράς από 140.000 σε 105.000 άντρες.25  

Η πρώτη ρήξη όμως ήρθε αρκετά σύντομα, όταν η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, κατά 

τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Ιουλίου στο Παρίσι και καταβάλλοντας τη πρώτη δόση 

των επανορθώσεων, ζήτησε να γίνει συμψηφισμός των ελληνικών οικονομικών απαιτήσεων 

με τις οφειλές της Ελλάδας από τη Συμφωνία Καφαντάρη-Μολώφ. Ο Αβέρωφ, σε μετέπειτα 

σχολιασμό του για το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων του 1954, σημείωνε ότι θα ήταν σωστό, 

και ίσως θα έπρεπε, να είχαν διακοπεί άμεσα οι διπλωματικές σχέσεις, εφόσον δεν είχε 

εκπληρωθεί  το πρώτο άρθρο της συμφωνίας.26 Βέβαια, αν γινόταν αυτό, θα χανόταν ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα, η στενότερη δηλαδή παρακολούθηση της Βουλγαρίας καθώς πλέον 

δεν θα διατηρούσε διπλωμάτες στο εσωτερικό της. Όσον αφορά τον συμψηφισμό, ο Έλληνας 

επιτετραμμένος στη Σόφια, Τρανός, εξέφρασε την ανησυχία του, καθώς θεωρούσε πως, αν η 

Ελλάδα συμφωνούσε, τότε υπήρχε πιθανότητα η Βουλγαρία να θεωρήσει το ζήτημα λήξαν και 

να μην προχωρήσει στην αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού των επανορθώσεων.27 Παρόλα 

αυτά, η ελληνική πλευρά ζήτησε έναν πλήρη κατάλογο των ανταπαιτήσεων χωρίς να λάβει 

απάντηση.28  

Από τον Οκτώβριο του 1955 τη διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, ο πρώτος Μακεδόνας πρωθυπουργός της Ελλάδος, με το κόμμα της Εθνικής 

Ριζοσπαστικής Ένωσης.29 Ο Καραμανλής διακατεχόταν από μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τη 

γενέτειρά του, την Πρώτη Σερρών, καθώς είχε την ατυχία να ζήσει τις τρεις καταλήψεις της 

από τον βουλγαρικό στρατό.30 Αυτομάτως, οι εμπειρίες αυτές, πιθανότατα δυσχέραναν τη 

φιλική προδιάθεσή του προς τη Βουλγαρία, καθώς ο φόβος του βουλγαρικού κινδύνου, κυρίως 

για τη Βόρεια Ελλάδα, παρέμενε έντονος. Αυτό το οποίο αποζητούσε η κυβέρνηση 

Καραμανλή, κατά τη διάρκεια της οκταετίας, ήταν η έμπρακτη απόδειξη της γειτονικής χώρας 

ότι οι προθέσεις της ψυχροπολεμικής Βουλγαρίας δεν συσχετίζονταν με αυτές της 

προπολεμικής. Η άρνηση όμως της τελευταίας να συμμορφωθεί - καθυστέρηση αποπληρωμής 

                                                           
25 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 126. 
26 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Πρωινός Λόγος, 21 Ιουλίου 1963. 
27 Evanthis Hatzivassiliou, “Greek-Bulgarian and Greek-Soviet Relations, 1953-1959: A View from the British 

Archives”, Modern Greek Studies Yearbook, 8 (1992), 124. 
28 Στο ίδιο, 124. 
29 Για την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία βλ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Η άνοδος του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία, 1954-1956, Πατάκης, Αθήνα 2001.  
30 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 144. 
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επανορθώσεων και διατήρηση υψηλών στρατιωτικών δυνάμεων- ενίσχυσε και την άρνηση της 

ελληνικής κυβέρνησης να υπαναχωρήσει στα μείζονα ζητήματα. 

Τον Σεπτέμβριο του 1955 η Σόφια αιτήθηκε έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων που 

περιλάμβαναν συμφωνίες σχετικά με τη σιδηροδρομική ένωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις 

πολιτισμικές ανταλλαγές, την ανταλλαγή πρεσβευτών κτλ., ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να 

αποπληρώσει ένα μέρος των επανορθώσεων προκαταβολικά.31 H απάντηση της Αθήνας 

δόθηκε τον Ιανουάριο του 1956, τονίζοντας ότι η πλήρης διπλωματική αποκατάσταση και η 

ανταλλαγή πρέσβεων θα γινόταν αφού οι δυο χώρες συμφωνούσαν σχετικά με το τελικό ποσό 

των επανορθώσεων, ενώ ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την προκαταβολή που η Σόφια ήταν 

έτοιμη να αποπληρώσει.32 Η Σόφια, τον επόμενο κιόλας μήνα, ενημέρωσε την Αθήνα για την 

προκαταβολή ύψους 2.000.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας όμως ότι οι δυο χώρες μπορούσαν 

να προχωρήσουν σε ανταλλαγή πρέσβεων χωρίς να καθοριστεί το τελικό ποσό των 

επανορθώσεων.33   

Τα γεγονότα αυτά αποδείκνυαν ότι η περίοδος αυτή ήταν αρκετά πρόωρη για την 

επίτευξη οποιαδήποτε συμφωνίας. Ο στόχος και των δυο χωρών για πλήρη διπλωματική 

αποκατάσταση ήταν κοινός αλλά οι προτεραιότητες τους ήταν διαφορετικές: η Αθήνα 

επιθυμούσε πρώτιστα την επίλυση του ζητήματος των επανορθώσεων ενώ η Σόφια τη 

διεύρυνση των διμερών σχέσεων μέσω οικονομικών συμφωνιών και της πλήρης διπλωματικής 

αποκατάστασης, πριν την οριστική επίλυση του φλέγοντος ζητήματος. Ακόμα, την περίοδο 

αυτή δεν εντοπίζονταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και εμπιστοσύνη για οποιοδήποτε 

συμβιβασμό ή υποχώρηση στα συγκεκριμένα θέματα. Από την πλευρά της, πάντως, η 

Βουλγαρία, μέσω της Σοβιετικής Ένωσης, διεμήνυε ότι δεν υφίστατο ο «εκ βορρά κίνδυνος» 

και ότι αυτόν τον κίνδυνο επέσυραν ορισμένοι κύκλοι με στόχο «να σπείρουν τη καχυποψία 

και δυσπιστίαν μεταξύ της Ελλάδος και των βορείων γειτόνων της […]».34 

Παρόλα αυτά, την ίδια περίοδο, όπως και μετέπειτα, έγιναν κάποια πρώτα βήματα 

προσέγγισης, με την υπογραφή συμφωνιών, όπως η σχετική με την πρόληψη και τη διευθέτηση 

«των μεθοριακών επεισοδίων και παραβάσεων» της 17ης Αυγούστου 1955 και η συμφωνία «για 

τον έλεγχο, συντήρηση και αποκατάσταση της μεθοριακής γραμμής επί της 

                                                           
31 Hatzivassiliou, “Greek-Bulgarian and Greek-Soviet Relations”, 125. 
32 Στο ίδιο, 125. 
33 Στο ίδιο, 125. 
34 Βλ. τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης Ντμίτρι Σεπίλοφ κατά τη διάρκεια 

επίσκεψής του στην Αθήνα το 1956, Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 134-137. 
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ελληνοβουλγαρικής μεθορίου» της 4ης Σεπτεμβρίου 1957.35 Παράλληλα, το Μάιο του 1956 

ανανεώθηκε η ελληνο-βουλγαρική εμπορική συμφωνία με τα προβλεπόμενα ποσά να 

διπλασιάζονται σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία του 1953. Τον ίδιο χρόνο, παρά τις 

επιφυλάξεις της ελληνικής κυβέρνησης, τέθηκε και πάλι στην κυκλοφορία ο οδικός δρόμος 

Θεσσαλονίκης-Σόφιας για εμπορικούς σκοπούς.36   

Ενίοτε, βέβαια, η Βουλγαρία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους, ίσως 

εκβιαστικές, για να μεταβάλλει τη στάση της Αθήνας. Μια από αυτές εντοπίζεται τη χρονική 

στιγμή της συζήτησης για το Κυπριακό Ζήτημα στον ΟΗΕ, το 1957, όταν ο Αβέρωφ δέχτηκε 

έμμεση πρόταση από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Σοβιετικής Ένωσης, Βασίλι Κουζνέτσωφ, 

να υπάρξει ανατολική στήριξη στη ψηφοφορία, συνδέοντάς την με την πρόοδο των 

ελληνοαλβανικών και ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Ο Καραμανλής ζήτησε από τον Αβέρωφ 

να μεταφέρει στον σοβιετικό αντιπρόσωπο ότι η ανατολική στήριξη θα δημιουργούσε μόνο 

«ευνοϊκή ατμόσφαιρα» και όχι αισθητή βελτίωση των σχέσεων χωρίς να δοθεί πρώτα λύση στα 

εκκρεμή ζητήματα.37 Ο ανατολικός συνασπισμός στήριξε την Ελλάδα στον ΟΗΕ, παρόλο που 

ο Αβέρωφ και ο Καραμανλής δεν προχώρησαν σε καμία παραχώρηση. Βέβαια, η χρονική 

στιγμή που επέλεξε η ΕΣΣΔ για να προωθήσει τις διμερείς σχέσεις των δορυφόρων της με την 

Ελλάδα, δηλαδή με αφορμή τη συζήτηση για το Κυπριακό Ζήτημα, μπορεί να θεωρηθεί ως 

έμμεση άσκηση πίεσης, με αποτέλεσμα η Αθήνα να πρέπει να διατηρεί μια πιο επιφυλακτική 

στάση.   

Την ίδια χρονιά, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Σίβοϋ Στόικα πρότεινε στη Τουρκία, 

στην Ελλάδα, στη Γιουγκοσλαβία και στη Βουλγαρία τη συμμετοχή σε μια διαβαλκανική 

συνάντηση Κορυφής, με στόχο τη σύναψη περιφερειακού Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας και 

μη Επίθεσης και με απώτερο σκοπό την αποπυρηνικοποίηση. Η πρόταση Στόικα συνοδεύτηκε 

και με πρόταση υπογραφής Συμφώνου Ειρήνης από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα. Η χρονική 

στιγμή της πρότασης δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς τότε ξεκίνησε η εγκατάσταση 

πυρηνικών πυραύλων σε ευρωπαϊκά εδάφη. Η Ελλάδα αρνήθηκε, προτάσσοντας τις 

ανειλημμένες υποχρεώσεις της Βουλγαρίας, ήτοι επανορθώσεις, την ήδη υπάρχουσα ρήτρα μη 

επίθεσης στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την άποψη ότι η απύραυλη Βαλκανική θα 

αποκτούσε σημασία μόνο στο πλαίσιο μιας απύραυλης Ευρώπης, και τέλος, ότι η συμφωνία 

                                                           
35 Ηλίας Π. Δημητρακόπουλος, Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος, Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1989, 

σσ. 99-104. 
36 Hatzivassiliou, “Greek-Bulgarian and Greek-Soviet Relations”, 126. 
37 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 237-238, Evanthis Hatzivassiliou, “Greece and Bulgaria, 1949-

1964: The Unspoken Assumptions”, Balkan Studies, 33/1 (1992), 151-152. 
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του 1938 μεταξύ Μεταξά και Κιοσεϊβάνοφ δεν εμπόδισε τη Βουλγαρία να επιτεθεί στην 

Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.38 Ο σκοπός της πρότασης, σύμφωνα με  έγγραφο του 

υπουργείου Εξωτερικών της Ρουμανίας, ήταν διττός. Αρχικά σε περίπτωση θετικής απάντησης 

θα προκαλούσε μείωση της επιρροής του ΝΑΤΟ στην περιοχή και θα οδηγούσε στην 

απομόνωση της Ελλάδας από τους δυτικούς της συμμάχους, ενώ σε περίπτωση αρνητικής 

απάντησης θα ενισχύονταν οι κατηγορίες περί αντι-κομμουνιστικής πολιτικής, που κατά κόρον 

χρησιμοποιούσε η Σόφια εναντίον την Ελλάδας.39 

Το 1957, ο Αβέρωφ, με σκοπό να διερευνήσει τις διαθέσεις της άλλης πλευράς, 

πρότεινε την προκαταβολική πληρωμή του 10% των επανορθώσεων, περίπου 6.000.000 με 

7.000.000 δολάρια. Η βουλγαρική απάντηση ήρθε αρκετά αργότερα, το 1958, με τη Σόφια να 

αντιπροτείνει την πληρωμή μόλις 2.000.000 δολαρίων ως προκαταβολή σε εμπορεύματα, 

διάρκειας οκτώ ετών. Η Αθήνα αρνήθηκε το ποσό αυτό, κρίνοντάς το ανεπαρκές.40 Ο 

Αλέξανδρος Μάτσας, πληρεξούσιος υπουργός, σε υπηρεσιακό του σημείωμα τον Φεβρουάριο 

του 1959, ανέφερε ότι μετά την ελληνική απόρριψη των 2.000.000 δολαρίων, η Αθήνα πρότεινε 

στις 14 Σεπτεμβρίου 1958 να ορισθεί ένα άλλο ποσό προκαταβολής ανάμεσα στις δυο 

κυβερνήσεις, όπως και να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 

του τρόπου καταβολής του και την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων. Η Σόφια, από την 

πλευρά της, δεν επέδειξε ιδιαίτερη προθυμία στο ζήτημα της προκαταβολής, παραπέμποντας 

το όλο θέμα σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων. Έκτοτε, ο Μάτσας σχολίασε ότι δεν είχε σημειωθεί 

κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό.41  

 Η  πρόταση Στόικα επανήλθε από τη Βουλγαρία και το 1959, μετά τη διευθέτηση του 

Κυπριακού Ζητήματος και την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και κυρίως έπειτα 

από την επιτυχημένη επίσκεψη του Καραμανλή και του Αβέρωφ στη Τουρκία τον Μάιο του 

ίδιου έτους. Στα τέλη του έτους, ο Τόντορ Ζίφκωφ, γραμματέας του ΚΚΒ, κατά τη διάρκεια 

δηλώσεων του στη βουλγαρική εθνοσυνέλευση, ζήτησε τον αμοιβαίο περιορισμό των 

στρατιωτικών δυνάμεων Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι οποίες πλέον θα είχαν ως μοναδικό σκοπό 

                                                           
38Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι που προώθησαν μια ελληνοβουλγαρική 

προσέγγιση με στόχο την άσκηση πίεσης στις ΗΠΑ για το Κυπριακό Ζήτημα, Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 255-

256. Ο ίδιος παραπέμπει στο Το Βήμα, 22 Σεπτεμβρίου 1957.  
39 Lykourgos Kourkouvelas, “Denuclearization on NATO's Southern Front, Allied reactions to Soviet proposals, 

1957-1963”, Journal of Cold War Studies, 14 (2012), 203. Ιωάννης Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι, Πατάκης, 

Αθήνα 2002, σσ.102-110. 
40 Hatzivassiliou, “Greek-Bulgarian and Greek-Soviet Relations”, 126. Hatzivassiliou, “Negotiating with the 

enemy”, 143.  
41 Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή/Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλή [στο εξής ΑΚΚ], φάκ 8Α: Σημείωμα 

Υπουργείου Εξωτερικών (Μάτσας), «Ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις», Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1959.  
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τη διαφύλαξη των συνόρων. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ελληνικής 

κυβέρνησης ως υπεύθυνη για τις δυσχερείς σχέσεις των δυο χωρών, λόγω της συνεχούς 

επίκλησης στο παρελθόν, τονίζοντας ότι το παλαιό καθεστώς τιμωρήθηκε για τις πράξεις του, 

καθώς και της ελληνικής εμμονής για τις βουλγαρικές επανορθώσεις ως απαράβατος όρος για 

την επανεκκίνηση των συζητήσεων.42 Η Ελλάδα απάντησε με διακοίνωση,  απορρίπτοντας την 

πρόταση για δεύτερη φορά και κατηγορώντας τη Σόφια ότι προσπαθούσε να αποφύγει την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.43 Όσον αφορά τον αμοιβαίο περιορισμό των στρατιωτικών 

δυνάμεων, η διακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης 

θα σήμαινε: «[…] την παραγραφήν του περί περιορισμού εξοπλισμών της υποχρεώσεως της 

Βουλγαρίας, δυνάμει της Συνθήκης Ειρήνης του 1947 και την νομιμοποίησιν των παρανόμως 

υπαρχουσών μεγάλων ενόπλων δυνάμεων της Βουλγαρίας […]».44 Ο Αβέρωφ, σχολιάζοντας 

την ελληνική αρνητική στάση στο σύμφωνο μη επίθεσης, τόνισε για μια ακόμα φορά τη 

σημασία των επανορθώσεων και ότι η συγκεκριμένη πρόταση θεωρούταν από την ελληνική 

κυβέρνηση ως ένα μέσο αποφυγής για την αποπληρωμή τους.45 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρόλο που και οι δυο χώρες επιθυμούσαν να 

έρθουν σε οριστική συμφωνία και να αναβαθμίσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους σε επίπεδο 

πρέσβεων, οι οποιεσδήποτε συζητήσεις απέβαιναν άκαρπες. Αυτό οφειλόταν, από την μια 

πλευρά, στην ελληνική επιθυμία για την τήρηση της Συνθήκης και κυρίως της καταβολής των 

επανορθώσεων ως ένδειξη ειλικρινούς διάθεσης από τη Σόφια, και από την άλλη πλευρά, στη 

συστηματική βουλγαρική αποφυγή του συγκεκριμένου ζητήματος χωρίς να γίνεται αντιληπτή 

η επίδρασή του για το μέλλον των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Παρόλο που μέχρι το τέλος 

της δεκαετίας του ’50 καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων, η επιθυμία 

για πλήρη εξομάλυνση δεν ήταν τόσο έντονη ώστε να παραμεριστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια.  

Παρόμοιες προσπάθειες προσέγγισης εντοπίζονται και την περίοδο 1961-1963. Η 

καθυστέρηση της αποπληρωμής των βουλγαρικών επανορθώσεων εξακολούθησε να αποτελεί 

το μείζον ζήτημα των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, παρατείνοντας το κλίμα δυσπιστίας 

ανάμεσα στις δυο χώρες. Οι αμφίβολες διαθέσεις της γειτονικής χώρας, σε συνδυασμό με τον 

ανώτερο σε δυναμικό στρατό της, ενέτειναν την επιφυλακτική στάση της ελληνικής 

κυβέρνησης, όσον αφορά τις βλέψεις της για τα ελληνικά εδάφη. Παράλληλα, την περίοδο 

                                                           
42Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 499. 
43Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 499. Kourkouvelas, “Denuclearization on NATO's Southern Front”, 206. 
44 Για τo πλήρες κείμενο της διακοίνωσης βλ. ενδεικτικά Το Βήμα, 31 Δεκεμβρίου 1959.  
45 Hatzivassiliou, “Greece and Bulgaria 1949-1964”, 148. Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 143. 

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αρχείο, κείμενα και γεγονότα, Ίδρυμα 

Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής/ Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992, τόμ. 4, σσ. 84-90. 
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αυτή, ανέκυψαν νέα εδαφικά ζητήματα, που σε συνδυασμό με τις εκατέρωθεν κατηγορίες για 

την κατασκοπευτική δράση διπλωματικών υπαλλήλων, και όχι μόνο, εξώθησαν τις σχέσεις των 

δυο χωρών σε σημείο που η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων κρινόταν πιθανή. Οι δυο 

χώρες όφειλαν, υπό την κοινή επιθυμία για βελτίωση των διμερών σχέσεων και το νέο κλίμα 

της διεθνούς ύφεσης, να παραμερίσουν το βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν και να 

κατοχυρώσουν πλέον την εδαφική ασφάλεια, ακολουθώντας την οδό της συνεργασίας και της 

διμερούς ανάπτυξης. Η επιθυμία αυτή, όπως και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη 

των ανωτέρω, εντοπίζονται ήδη από το 1962 και έπειτα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

α) Οι ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις Δεκεμβρίου 1960-Ιανουαρίου 1961. 

Το ζήτημα των οφειλόμενων βουλγαρικών επανορθώσεων από τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, το οποίο παρέμεινε άλυτο μέχρι το 1964, καθόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό την πορεία 

των σχέσεων των δυο χωρών μεταπολεμικά, όπως και την περίοδο 1961-1963. Οι συνεχείς 

προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την αποπληρωμή των επανορθώσεων ήδη από το 

1948, όπως αναφέρθηκε, έπεφταν στο κενό, καθώς η Βουλγαρία χρονοτριβούσε στην επίλυση 

του ζητήματος. Η καθυστέρηση αυτή, αποτέλεσε τον λόγο, ή καλύτερα το πρόσχημα, για τη 

συνεχή άρνηση της κυβέρνησης Καραμανλή στη διεύρυνση της συνεργασίας σε άλλους τομείς 

μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ενώ για το ΚΚΒ αποτέλεσε μέρος της βουλγαρικής 

επιχειρηματολογίας περί ελληνικής αντικομουνιστικής πολιτικής.  

Πέραν του νομικού πλαισίου και της νομικής ορολογίας, η αποπληρωμή των 

βουλγαρικών επανορθώσεων λειτουργεί ως σημείο συμμόρφωσης του ηττημένου στις 

συνθήκες ειρήνης του εκάστοτε πολέμου.46 Στην ελληνοβουλγαρική περίπτωση η 

συμμόρφωση αυτή, δηλαδή η επίλυση του ζητήματος των επανορθώσεων, αποδείκνυε την 

ένδειξη της βουλγαρικής ειλικρίνειας που θα έδινε οριστικό τέλος στις ελληνικές υπόνοιες για 

διατήρηση της αναθεωρητικής της πολιτικής.47 Η συνεχής καθυστέρηση και η αδυναμία 

συμμόρφωσης της Βουλγαρίας στη Συνθήκη των Παρισίων είχε ως αποτέλεσμα να εντείνει την 

                                                           
46 Μετά τη λήξη ενός πολέμου, το ηττημένο κράτος όφειλε να καταβάλει ένα ποσό για τις υλικές και ηθικές φθορές 

και βλάβες που προκάλεσε στον νικητή. Το ποσό αυτό προβλεπόταν για την οικονομική αποκατάσταση και 

ανάπτυξη του νικητήριου κράτους, καθώς και στην αποζημίωση των πεσόντων και τραυματιών. Σύμφωνα με την 

Δέσποινα Κωνσταντινάκου, παρά την ύπαρξη διάκρισης στη γερμανική γλώσσα μεταξύ των όρων 

«επανορθώσεις-reperation» και «αποζημιώσεις-wiedergutmachung», στην ελληνική γλώσσα παρόμοια 

διαφοροποίηση δεν προβλέπεται. Με τον ελληνικό όρο των επανορθώσεων περιλαμβάνεται και το νόημα των 

αποζημιώσεων. Άλλωστε, ο όρος των επανορθώσεων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική 

διπλωματία, όχι μόνο για τις βουλγαρικές, αλλά και για τις ιταλικές και γερμανικές. Αναλυτικότερα, ως 

επανορθώσεις (reperationen-reperations) ορίζονται οι «παροχές που καταβάλλονται διακρατικά από τον 

ηττημένο στον νικητή έπειτα από μια ένοπλη σύγκρουση, με σκοπό να επανορθώσει τις ζημιές που προξένησε 

στο κράτος και στις δομές του». Ως αποζημιώσεις (wiedergutmachung-compensation) ορίζονται οι αποζημιώσεις 

των «θυμάτων διώξεων, αντιποίνων και των πολεμικών επιχειρήσεων» που έχουν προσβάλλει το διεθνές δίκαιο, 

και απευθύνονται στα ζητήματα υγείας και ανθρωπίνων απωλειών. Τέλος, εντοπίζονται και οι αποδόσεις 

διερπαγέντων ειδών (restitutionen- restitution) που αναφέρονται στην «επιστροφή κατασχεμένων ή κλεμμένων 

περιουσιακών στοιχείων», Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 39. 
47 Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 142. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 238. 
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αποστασιοποιημένη στάση της ελληνικής πλευράς προς την προοπτική της περαιτέρω 

συνεργασίας, και αυτό γιατί συνδέθηκε άρρηκτα με το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας.  

Σύμφωνα με τη συνθηκολόγηση που υπέγραψε η Βουλγαρία τον Οκτώβριο του 1944, 

προβλεπόταν η καταβολή επανορθώσεων στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία, χωρίς όμως να 

ορίζεται το ακριβές ποσό.48 Το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούσε η σοβιετική και η 

βουλγαρική πλευρά για τη μείωση του ποσού ήταν η αποχώρηση της Βουλγαρίας από τον 

πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, καθώς και η κήρυξη, αν και καθυστερημένα, του πολέμου εναντίον 

της Γερμανίας.49 Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε από τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα στην εξεταζόμενη περίοδο. 

Σύμφωνα με το ελληνικό υπόμνημα που κατατέθηκε στη Διάσκεψη Ειρήνης το 1946, 

το σύνολο των φθορών που προκλήθηκαν από τη βουλγαρική Κατοχή στην ελληνική οικονομία 

ανήλθε στα 985.469.993 δολάρια.50 Το τελικό ποσό που επικυρώθηκε από τη Διάσκεψη ήταν 

45.000.000 δολάρια για την Ελλάδα και 25.000.000 δολάρια για τη Γιουγκοσλαβία.51 Το 

μειωμένο ποσό που προοριζόταν  για τη Γιουγκοσλαβία οφειλόταν στις φιλικές την περίοδο 

εκείνη βουλγαρογιουγκοσλαβικές σχέσεις, λόγω της επίσημης αναγνώρισης «μακεδονικού 

έθνους» από τη Βουλγαρία με απόφαση της 10ης Ευρείας Ολομέλειας. Ως αντάλλαγμα, η 

Βουλγαρία δέχτηκε στήριξη, τόσο για την επιδίκαση της Δυτικής Θράκης, όσο και για τη 

μείωση των πολεμικών επανορθώσεων. Μάλιστα, η γιουγκοσλαβική πλευρά δεν δίστασε να 

κατηγορήσει την Ελλάδα ότι «αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία ατμόσφαιρας αλληλεγγύης 

μεταξύ των βαλκανικών χωρών» λόγω των υποτιθέμενων ελληνικών βλέψεων σε βουλγαρικά 

εδάφη, σε αντιδιαστολή με τη Βουλγαρία «η οποία δεν είχε καθόλου επιθετικούς σκοπούς».52  

                                                           
48 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 307. 
49 Στο ίδιο, σ. 308. 
50 Αναλυτικότερα, το ποσό διαχωριζόταν για τα περιουσιακά στοιχεία σε 312.612.089 δολάρια, για τις συντάξεις 

των θυμάτων σε 147.625.065 δολάρια, για τις ζημιές του ελληνικού δημοσίου σε 139.751.243 δολάρια, για 

απλήρωτες υπηρεσίες σε 139.751.243 δολάρια, για τις στρατιωτικές ζημιές  σε 53.803.134 δολάρια και τέλος για 

διαφυγόντα κέρδη 220.322.488 δολάρια, Ξανθίππη Κοτζαγεώργη – Γ.Α. Καζαμίας, «Διαρπαγές αντικειμένων, 

οχημάτων και εξοπλισμού-Καταστροφές δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και οικισμών», 

Ξανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη (επιμ.), Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 1941-

1944. Καθεστώς, παράμετροι, συνέπειες, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 134-135. Κωνσταντινάκου, ό.π,. 

σ. 308. Δραγούμης, ό.π., σ. 59. Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης, Θυσίες της Ελλάδος. Αιτήματα και επανορθώσεις στον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Αθήνα 1947, σ. 110. Βλ. και Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης, Οι θυσίες της Ελλάδος στον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, Αθήνα 1946. 
51 Το συνολικό ποσό των 70.000.000 δολαρίων θα καταβαλλόταν σε διάστημα οκτώ ετών από την υπογραφή της 

Συνθήκης, «σε είδος από τα προϊόντα της παραγωγικής και εξορυκτικής βιομηχανίας και γεωργίας», με τις 

«ποσότητες και κατηγορίες των αγαθών» να προσδιορίζονται από συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 

Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 310-311. 
52 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 309-310. 
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Τα πρώτα ελπιδοφόρα βήματα έλαβαν χώρα στα τέλη του 1950. Όπως παρατήρησε ο 

Αβέρωφ, την περίοδο εκείνη, υπήρξε ύφεση στις ελληνοσοβιετικές σχέσεις, καθώς η Μόσχα 

μείωσε στο ελάχιστο τις προπαγανδιστικές επιθέσεις της εναντίον της Ελλάδας, τόσο στον 

Τύπο και στο ραδιόφωνο, όσο και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ ο Ρώσος πρέσβης 

επέδειξε ενδιαφέρον για τη βελτίωση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων.53  

Η ύφεση των ελληνοσοβιετικών σχέσεων βελτίωσε αισθητά το κλίμα με τη Βουλγαρία με 

αποτέλεσμα στις 5 Δεκεμβρίου 1960 να ξεκινήσουν στην Αθήνα οι νέες διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της βουλγαρικής αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τον πρεσβευτή Γκαμπρίλωφ, και της 

ελληνικής αντιπροσωπείας υπό τον επικεφαλής της Α’ Πολιτικής Διεύθυνσης του υπουργείου 

Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Χειμαριό. 

Ένα γεγονός όμως που προηγήθηκε του ορισμού της ημερομηνίας του νέου κύκλου 

διαβουλεύσεων και πιθανόν επέδρασε  στην ελληνοβουλγαρική αυτή πρόοδο, ήταν η 

αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Βουλγαρίας τον Μάρτιο του 1959.  Η 

αμερικανοβουλγαρική αυτή ομαλοποίηση εξέπληξε την Ελλάδα λόγω των συνεχών 

αμερικανικών συστάσεων για διατήρηση επιφυλακτικής στάσης απέναντι στον ανατολικό 

συνασπισμό.54 Την αινιγματική αυτή αμερικάνικη συμπεριφορά προσπάθησε να διαλευκάνει ο 

Αβέρωφ σε συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρεσβευτή. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 

δεν έκρυψε την ενόχληση της χώρας του για την αποκατάσταση των αμερικανο-βουλγαρικών 

διπλωματικών σχέσεων, χωρίς πρωτίστως να ενημερωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Ο 

Αμερικανός πρεσβευτής δήλωσε ότι από την πλευρά τους οι ΗΠΑ όφειλαν να δημιουργήσουν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα.55 

Η αμερικανοβουλγαρική αυτή αποκατάσταση αποτέλεσε πιθανότατα μέρος της νέας πολιτικής 

του Eisenhower για προσέγγιση των ΗΠΑ με τις ανατολικές χώρες, η οποία όμως εξελίχθηκε 

σε μέτριες εμπορικές σχέσεις και πολιτισμικές επαφές από το 1963 και έπειτα.56  

Σύμφωνα με το ελληνικό ανακοινωθέν της 9ης Ιανουαρίου 1961 για τις 

ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις των δυο πλευρών διήρκησαν από τις 5 

Δεκεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, σχετικά με την εφαρμογή των όρων της 10ης 

                                                           
53 Αργύρης Τασούλας, «Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Σοβιετικής Ένωσης 

1961-1963», διπλωματική εργασία, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΠΜΣ Νεότερης και 

Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2016, σ. 77. 
54 Σωτήρης Βαλντέν, Ελλάδα και ανατολικές χώρες, 1950-1967: Οικονομικές σχέσεις και πολιτική, τόμ. Α΄, 

Οδυσσέας, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1991, σ. 130. Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 552.  
55Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι, σ. 113. Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 4, σσ. 283-285. 
56 John O. Iatrides, “The United States, Greece and the Balkans”, Van Coufoudakis - Harry J. Psomiades - Andre 

Gerolymatos (επιμ.) Greece and the New Balkans. Challenges and Opportunities, Pella Publishing Company, New 

York 1999, 271. 
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Φεβρουαρίου 1947 Συνθήκη Ειρήνης, αλλά «δια την περαιτέρω πρόοδο παρέστη ανάγκην 

όπως η βουλγαρικήν αντιπροσωπείαν έλθει σε επαφήν με την κυβέρνησήν της. Ως εκ τούτου 

οι διαπραγματεύσεις συνεφωνήθη να συνεχισθούν εν Σόφια».57 Η ελληνική πλευρά, εκτός από 

τις πολεμικές επανορθώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου των 79.000.000 σημερινών 

δολαρίων άνευ τόκων και 114.000.000 έντοκα, έγειρε τις προπολεμικές οφειλές από τη 

Συνθήκη του Νεϊγύ ύψους 164.000.000 δολαρίων με την αξία του 1934, που έφτασαν με την 

αξία της χρονιάς εκείνης και μετά τόκων περίπου σε 510.000.000.58 Ακόμα, ζητήθηκε από την 

ελληνική πλευρά, σύμφωνα με το άρθρο 22 της Συνθήκης,  

«α. η επιστροφή του υπό των Βουλγάρων απαχθέντος εξ Ελλάδος κατά την 

κατοχήν σιδηροδρομικού υλικού, 

β. η επιστροφή σειράς όλης αρχαιολογικών αντικειμένων, ωσαύτως 

απαχθέντων,59  

γ. η ρύθμισις των ελληνικών ιδιωτικών απαιτήσεων περιλαμβανομένων εις 

ταύτας ου μόνον των εθνικοποιηθεισών ελληνικών περιουσιών, αλλά και των δι’ 

οιονδήποτε λόγον εγκαταλειφθείσων περιουσιών δι ‘ας εζητήθη η εξαγορά των 

παρά της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως».60   

Οι επανορθώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου πιθανότατα δεν ενδιέφεραν απόλυτα την 

ελληνική αντιπροσωπεία. Λογικά αναφέρθηκαν μόνο για να προταθεί αργότερα η απόσβεσή 

τους ως ένδειξη υποχώρησης προς τη Βουλγαρία, όπως επίσης και για να παρουσιαστεί το ποσό 

των επανορθώσεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου περισσότερο ελκυστικό. 

 Η Βουλγαρία, από την πλευρά της, πρόταξε εκ νέου τις απαιτήσεις της από την 

Συμφωνία Καφαντάρη-Μολώφ,61 ενώ παράλληλα απαίτησε μεταπολεμικές αποζημιώσεις 

                                                           
57 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 74, υποφάκ. 1: Υπουργείο Εξωτερικών, 9 Ιανουαρίου 1961. 
58 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ 1: Υπουργείο Εξωτερικών, «Οικονομικαί εκκρεμότηται Ελλάδος-Βουλγαρίας», 

17 Ιανουαρίου 1961. 
59 Δόθηκε πλήρης λίστα με τα αρχαιολογικά αντικείμενα, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν πίσω 30 κειμήλια 

(εικόνες αγίων, χειρόγραφα βιβλία κτλ.) από τις Σέρρες, από την Κομοτηνή ολόκληρο το περιεχόμενο της 

αρχαιολογικής συλλογής πλην τμήματος αμφίγλυφου στήλης, από τη Μαρώνεια όλη η αρχαιολογική συλλογή, 

από τους Φιλίππους επιγραφές, κιονόκρανο και το παλαιότερο ψηφιδωτό του φόρουμ, από την Καβάλα όστρακα, 

αγγεία, αργυρά νομίσματα, επιγραφές, χάλκινη κεφαλή, επιγραφή των τελευταίων Κομνηνών εκ του τείχους της 

Καβάλας κτλ., από τη Θάσο χάλκινα νομίσματα, κεφαλές πήλινων ειδωλίων, αρχιτεκτονικά μέλη κτλ, και από τη 

Σαμοθράκη αντικείμενα εκ της οικίας Βαβάλου,  ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ. 3: Τσάτσος προς Υπουργείο 

Εξωτερικών (Χειμαριός), «Περί των ζημίων των αρχαιοτήτων υπό των Βουλγάρων», 30 Δεκεμβρίου 1960. 
60 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ 1: Υπουργείο Εξωτερικών (Χειμαριός), «Ελληνο-βουλγαρικαί 

διαπραγματεύσεις», 11 Ιανουαρίου 1961.  
61 Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, το πόσο που πήγαζε από τις αποζημιώσεις της συνθήκης Καφαντάρη-Μολώφ 

ισοδυναμούσε τα 42.300.000 δολάρια. Παράλληλα, η Βουλγαρία απαιτούσε από την Ελλάδα και το ποσό των 

777.500 δολαρίων από το άρθρο 141 της Συνθήκη του Νεϊγύ, Αρετή Τούντα-Φεργάδη, «Κυπριακό και 
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ύψους 90.800.000 δολαρίων που περιλάμβαναν τα βουλγαρικά έργα της Δυτικής Θράκης.62 

Βέβαια, οι Βούλγαροι ενημέρωσαν ότι το μισό εκ του ποσού αυτού προοριζόταν για ιδιωτικές 

απαιτήσεις, ενώ υπονόησαν ότι δεν θα επέμεναν ιδιαίτερα σε αυτές. Η ελληνική αντιπροσωπεία 

υπολόγισε ότι περίπου 50.000.000 δολάρια απέρρεαν από τις εγκαταλελειμμένες βουλγαρικές 

περιουσίες στη Δυτική Θράκη.63  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις ελληνικές απαιτήσεις να είναι ασφαλώς υπέρτερες, η 

βουλγαρική αντιπροσωπεία αμφισβήτησε το νομικό πλαίσιο των επανορθώσεων της Συνθήκης 

του Νεϊγύ, ισχυριζόμενη ότι είναι παραγραμμένες, όπως και το δικαίωμα της Ελλάδας να 

ζητήσει τόκους για τα παραπάνω ποσά. Ο Χειμαριός, αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο της 

κατάστασης, πρότεινε την αμοιβαία απόσβεση των προπολεμικών χρεών, τον περιορισμό των 

ελληνικών απαιτήσεων από 79.000.000 σε 45.000.000 δολάρια που θα «άφηνε σημαντικόν 

περιθώριον προς ικανοποίησιν των βουλγαρικών ανταπαιτήσεων, ανεξαρτήτως του βασίμου ή 

μη αυτών» και τέλος την σύναψη συνθήκης για την αποζημίωση των Ελλήνων υπηκόων που 

εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους στη γείτονα χώρα. Η βουλγαρική αντιπροσωπεία δεν έδωσε 

καμία συνέχεια στις παραπάνω βολιδοσκοπήσεις υπό το πρόσχημα ότι «εστερούντο οδηγίες 

από την κυβέρνησή τους».64  

Ο Χειμαριός χαρακτήρισε τις συζητήσεις επωφελείς καθώς: 

 «επέτρεψαν να αφαιρεθεί από το οπλοστάσιο της Βουλγαρικής 

επιχειρηματολογίας εν σημαντικόν επιχείρημα όπερ κατά κόρον εχρησιμοποιήθη 

κατά το παρελθόν. Ελέχθη πράγματι υπό της Βουλγαρίας ότι ενώ η Ελλάς επέμενε 

                                                           
εξομάλυνση ελληνοβουλγαρικών εκκρεμοτήτων», Μανώλης Βασιλάκης (επιμ.), Από τον Ανένδοτο στη 

Δικτατορία, Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σ. 207, υποσημ. 26. Η Κωνσταντινάκου αναφέρει ότι οι επανορθώσεις που 

πήγαζαν από την Καφαντάρη-Μολώφ υπολογίζονταν σε 29.6000.000 δολάρια, Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 313. 

Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών οι ελληνικές οφειλές από την Καφαντάρη-Μολώφ αναλογούσαν 

τα 12.000.000 δολάρια, άλλα λόγω της υποτίμησης της λέβα έφταναν μόλις το 1.500.00 δολάρια. Το τελικό αυτό 

ποσό αμφισβήτησε η Βουλγαρία, ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ 1: Υπουργείο Εξωτερικών, «Οικονομικαί 

εκκρεμότηται Ελλάδος-Βουλγαρίας», Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1961. Βλ. αναλυτικά για τη συμφωνία Καφαντάρη-

Μολώφ στο Stephen Ladas, The exchange of minorities. Bulgaria, Greece and Turkey, Macmillan, New York 

1932, σσ. 308-324. 
62 Μερικά από τα έργα αυτά ήταν η βελτίωση του οδικού συστήματος, συνδρομή στους τοπικούς αγρότες μέσω 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας καθώς και η εισροή τροφίμων από τη Βουλγαρία που συνέβαλε στην αποφυγή 

ασιτίας στην περιοχή, Crampton, Bulgaria, σ. 262. 
63 Η ελληνική αντιπροσωπεία προσπάθησε να αποδείξει το αβάσιμο της βουλγαρικής αξίωσης για τις 

αποζημιώσεις στη Δυτική Θράκη: «Επί τη ευκαιρία ελέχθησαν από ημετέρας πλευράς πολλαί πικραί αλήθειαι εις 

βάρος των διαπραχθέντων υπό των Βουλγάρων εγκλημάτων κατά την διάρκειαν του πολέμου, ων την απαρίθμησιν 

κατέστησε αναγκαίαν η επιμονή της βουλγαρικής αντιπροσωπείας όπως διαφημίζει το υπέρ ανυψώσεως του 

βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της Δυτικής Θράκης δήθεν ενδιαφέρον των βουλγαρικών αρχών κατοχής», 

ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ 1: Υπουργείο Εξωτερικών (Χειμαριός), «Ελληνο-βουλγαρικαί διαπραγματεύσεις», 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 1961. 
64 Στο ίδιο. 
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εις την είσπραξιν των εις αυτήν οφειλομένων επανορθώσεων δεν επέτρεπεν εις την 

ετέραν πλευράν να εγείρη τας ανταπαιτήσεις της».65  

Όντως, οι διαπραγματεύσεις έδωσαν την ευκαιρία στη βουλγαρική αντιπροσωπεία να 

συζητήσει εκτενώς τις δικές της απαιτήσεις, με την ελληνική αντιπροσωπεία να ζητάει τα 

στοιχεία των βουλγαρικών εγκαταλελειμμένων περιουσιών, προβάλλοντας ενδιαφέρον. 

Βέβαια, τα στοιχεία αυτά όφειλαν να υπήρχαν ήδη στις διαπραγματεύσεις, αλλά τουλάχιστον 

μέχρι τον Μάιο δεν είχαν παραδοθεί ακόμα στην ελληνική κυβέρνηση.66 Επίσης, η μείωση του 

ποσού σε 45.000.000 δολάρια προς εξυπηρέτηση των βουλγαρικών ανταπαιτήσεων αποτέλεσε 

ένα ακόμα θετικό πρόσημο που αποδείκνυε τη φιλική διάθεση της Ελλάδας. Θετική, ωστόσο, 

εξέλιξη του συνόλου των ελληνοβουλγαρικών διαπραγματεύσεων, αποτέλεσε το γεγονός ότι 

δεν διαπιστώθηκε καμία τάση προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης τους από τη Σόφια.67 

Από την άλλη όμως πλευρά,  υπήρχαν σκέψεις ότι η περαιτέρω αναβολή του θέματος 

είχε ως σκοπό την παραγραφή των ελληνικών δικαιωμάτων για επανορθώσεις.68 Ακόμα, η 

βουλγαρική απαίτηση για αποζημιώσεις των βουλγαρικών έργων στη Δυτική Θράκη, η οποία 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακατάλληλη λόγω του ιστορικού βάρους, ενδέχεται να αποδείκνυε 

την απουσία ειλικρινής διάθεσης της Βουλγαρίας για αποκατάσταση των σχέσεων τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γνωρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά θα δυσκολευόταν να 

συμφωνήσει και ίσως οι διαπραγματεύσεις θα κατέληγαν στο κενό. Υπάρχει βέβαια και η 

πιθανότητα, η βουλγαρική αντιπροσωπεία, βρισκόμενη σε τέλμα λόγω του ύψους των 

ελληνικών απαιτήσεων, να προχώρησε σε μια τέτοια πρόταση για να προκαλέσει τη διακοπή 

των συνομιλιών. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα 

έγγραφα για τις βουλγαρικές εγκαταλελειμμένες περιουσίες στη Δυτική Θράκη, αποτελούσαν 

ένδειξη ότι η Σόφια ίσως δεν είχε έρθει με απόλυτο στόχο την επίτευξη λύσης, αλλά τη 

διερεύνηση των ελληνικών διαθέσεων. Ο Παπαδάκης, τεχνικός σύμβουλος οικονομικών 

υποθέσεων, ήδη από το Δεκέμβριο του 1960, θεωρούσε ότι οι Βούλγαροι δεν επιθυμούσαν να 

αποπληρώσουν τις επανορθώσεις και «έρχονται μόνο για τη δημιουργία προπαγανδιστικών 

εντυπώσεων». Βέβαια, θεωρούσε ότι εν τέλει η ελληνική πλευρά θα έβγαινε ωφελημένη καθώς 

                                                           
65 Στο ίδιο. 
66 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 74, υποφάκ 1: Χειμαριός προς Πρεσβεία Σόφιας, «Περί βουλγαρικών περιουσιών εν Ελλάδι», 

11 Μαΐου 1961. 
67 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ 1: Υπουργείο Εξωτερικών, «Ελληνο-βουλγαρικαί διαπραγματεύσεις», Αθήνα, 24 

Ιανουαρίου 1961. Hatzivasilliou, “Negotiating with the enemy”, 144. 
68 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 314. 



25 
 

θα «αποδειχθεί η κακή πίστις των Βουλγάρων, δεδομένου ότι εμφανίζονται επί έτη ως 

επιδιωκόντες διακανονισμών των επανορθώσεων και αποκατάστασης καλών σχέσεων».69  

Όπως φάνηκε από τη συνέχεια των γεγονότων, ο Παπαδάκης είχε δίκιο. Οι Βούλγαροι, 

λίγες ημέρες μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, απέρριψαν την ελληνική πρόταση για τη 

μείωση των ελληνικών απαιτήσεων σε 45.000.000 δολάρια. Παράλληλα, η ελληνική 

διπλωματική αντιπροσωπεία στη Σόφια ενημέρωσε πως η προηγούμενη στάση της Βουλγαρίας 

που χαρακτηριζόταν από «ζωηρή επιθυμία» για την επίλυση των οικονομικών απαιτήσεων, 

αντικαταστάθηκε με «πλήρη επί του θέματος σιγή ισχύος».70 Ο ίδιος ο Αβέρωφ διαπίστωσε 

πως η νέα σοβιετική επίθεση μέσω του Τύπου και του ραδιοφώνου εναντίον της Ελλάδας, 

συνοδευόμενη με τις σχετικές απειλές για την αποδοχή ατομικών όπλων στο έδαφός της και τη 

σχετική σοβιετική απροθυμία για την ανανέωση της διμερούς εμπορικής συμφωνίας, η οποία 

είχε ήδη λήξει στης 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, συνέπιπτε με την νέα αρνητική 

στάση της Σόφιας.71  

Η Ελλάδα βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν η Βουλγαρία απέστειλε λίγες ημέρες αργότερα 

πρόταση περί «συνομολογήσεως συμφωνίας τελωνειακών διευκολύνσεων κατά μήκος της 

ελληνο-βουλγαρικής μεθορίου». Η συμφωνία προέβλεπε τη δημιουργία αποθηκών 

διαμετακομίσεως, υπό τελωνειακό έλεγχο, για τη Βουλγαρία στις πόλεις Θεσσαλονίκη, 

Πειραιά, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, και  αντίστοιχα για την Ελλάδα στις πόλεις Βάρνα, 

Ρουσσέ, Πύργο και Λομ. Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε από τους διπλωματικούς κύκλους αρκετά 

τολμηρή, καθώς η Σόφια ουσιαστικά ζητούσε εμπορική διέξοδο στο Αιγαίο, θίγοντας ένα 

αρκετά ευαίσθητο ζήτημα των προηγούμενων δεκαετιών, χωρίς πρώτα να επιλυθούν τα 

υπόλοιπα επείγοντα θέματα.72 Βέβαια, όταν επιδόθηκε η ελληνική απόρριψη της παραπάνω 

πρότασης στο Βούλγαρο επιτετραμμένο Λάμπρεφ, ο τελευταίος τόνισε πως η συμφωνία θα 

βελτίωνε το διμερές κλίμα σε τέτοιο βαθμό που θα διευκόλυνε την επίλυση του ζητήματος των 

επανορθώσεων, κίνηση μάλλον εκβιαστική από τη Βουλγαρία.73 

                                                           
69 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 74, υποφάκ 1: «Πρακτικόν συσκέψεως», 3 Δεκεμβρίου 1960. 
70 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 315. 
71 Τασούλας, ό.π., σσ. 77-78. Στις 20 Ιανουαρίου 1961 το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση 

λόγω των νέων σοβιετικών επιθέσεων μέσω ραδιοφώνου και Τύπου, Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, τόμ. 4, σσ. 494-495. 
72 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ. 4: Υπουργείο Εξωτερικών (Καμπιώτης) προς Διεύθυνση Οικονομικών 

Υποθέσεων, «Βουλγαρική πρότασις περί συνομολογήσεως συμφωνίας τελωνειακών διευκολύνσεων κατά μήκος 

ελληνο-βουλγαρική μεθορίου», Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1961. 
73 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ 4: Ξανθόπουλος Παλαμάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 

1961. 
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Ήταν πιθανόν ότι η αρνητική απάντηση της Αθήνας θα χρησιμοποιούταν 

προπαγανδιστικά από τη Σόφια και τη Μόσχα υποστηρίζοντας την επιχειρηματολογία τους 

περί ελληνικής αντι-κομμουνιστικής πολιτικής και έλλειψης διάθεσης συνεργασίας και 

ομαλοποίησης των διμερών σχέσεων. Για το λόγο αυτό μάλλον ο Ι. Καμπιώτης, σύμβουλος 

Πρεσβείας, ζήτησε από τις υπόλοιπες ελληνικές πρεσβείες να ανακαλύψουν αν στην τελευταία 

διάσκεψη της Μόσχας αποφασίσθηκε η ένταση της κομματικής προπαγάνδας εναντίον της 

Ελλάδας.74 Τέλος, τα δελτία πρεσβειών θεωρούσαν ότι η απόρριψη της πρότασης θα 

αποτελούσε πρόσχημα για την πρόκληση τεχνητών εντάσεων μεταξύ των δυο κρατών και 

φυσικά την καθυστέρηση αποπληρωμής των επανορθώσεων.75  

Ήδη από τον Φεβρουάριο η γείτονα χώρα είχε αρχίσει να επιρρίπτει ευθύνες στην 

ελληνική πλευρά για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Σε συνομιλία του Έλληνα 

επιτετραμμένου στη Σόφια, Μιχάλη Παπαδόπουλο, με τον υφυπουργό Εξωτερικών της 

Βουλγαρίας, Μίλκο Ταραμπάνωφ, ο τελευταίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις 

ατελέσφορες συζητήσεις του προηγούμενου μήνα, αποδίδοντας τον λόγο στους 

«αστρονομικούς αριθμούς», όπως τους χαρακτήρισε, που ζήτησε η ελληνική πλευρά και στις 

ανεκπλήρωτες βουλγαρικές απαιτήσεις,  υπενθυμίζοντας τη δράση των Βουλγάρων εναντίον 

των Γερμανών τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Ο Παπαδόπουλος σημείωσε στο τέλος του 

δελτίου ότι μια επανάληψη και εκ νέου αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα εξυπηρετούσε 

τους σκοπούς της βουλγαρικής κυβέρνησης προς όφελος της προπαγανδιστικής της 

δραστηριότητας.76 

β)Ανταλλαγή μνημονίων 

Η απάντηση της Βουλγαρίας για νέες διαπραγματεύσεις κατέφτασε σε μορφή 

μνημονίου στις 29 Μαΐου του ίδιου έτους. Δείχνοντας να μην κατανοεί την ελληνική στάση, 

πρότεινε οι νέες συζητήσεις να πραγματοποιηθούν στη Σόφια, σε επίπεδο υφυπουργών, και να 

περιλαμβάνουν γενικότερες συμφωνίες ειρηνικής συνεργασίας των δυο χωρών. Συγκεκριμένα, 

ζήτησε να εξετασθούν τα κάτωθι ζητήματα: 

                                                           
74 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ. 4: Υπουργείο Εξωτερικών (Καμπιώτης) προς Διεύθυνση Οικονομικών 

Υποθέσεων, «Βουλγαρική πρότασις περί συνομολογήσεως συμφωνίας τελωνειακών διευκολύνσεων κατά μήκος 

ελληνο-βουλγαρικής μεθορίου», Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1961. 
75 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ 4: Δελτίο Εκθέσεων Πρεσβειών (χωρίς άλλα στοιχεία) 
76 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ. 1: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 20 Φεβρουαρίου 1961.  
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«α. Μελέτη των ληπτέων πρωτοβουλιών για την εγγύηση ειρήνης και της 

ασφάλειας των δυο λαών των Βαλκανίων, 

β. Πλήρης ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων και προαγωγή διπλωματικών 

αντιπροσωπειών  στο επίπεδο πρεσβειών Α΄ τάξης, 

γ. Σύναψη μακροπρόθεσμου εμπορικού συμφώνου και αύξηση των εμπορικών 

συναλλαγών, 

δ. Σύμφωνο αποκατάστασης των σιδηροδρομικών, οδικών, θαλάσσιων και 

αεροπορικών συγκοινωνιών, ως και των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών 

επικοινωνιών, 

ε. Σύμφωνο τουριστικού τομέα, 

στ. Κοινές πρωτοβουλίες στην εκμετάλλευση του υδάτινου πλούτου παραμεθόριων 

περιοχών για την αποφυγή ζημιών από πλημμύρες, και τη χρήση υδάτινου πλούτου 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,77 και τέλος,    

ζ. Μελέτη πρωτοβουλιών στον τομέα της τεχνικής, επιστημονικής και μορφωτικής 

συνεργασίας με σκοπό την αμοιβαία γνωριμία και προσέγγιση των δυο γειτονικών 

λαών.»78 

Η τακτική που ακολούθησε η Βουλγαρία ήταν να επιρρίψει ευθύνες για την απουσία 

επανάληψης των διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα, κάτι το οποίο ήταν εμφανές στη 

βουλγαρική διακοίνωση της 29ης Μαΐου. Σύμφωνα με αυτήν, η ελληνική πλευρά αύξησε το 

ποσό των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, 

οδηγώντας σε ναυάγιο τις συζητήσεις. Ακόμα, η Σόφια έδωσε το πρόσημο της υπαγόρευσης 

                                                           
77 Στις 30 Ιουνίου 1960 η Βουλγαρία πρότεινε στην Ελλάδα τη σύναψη Συμφωνίας για την εκτμετάλλευση των 

ποταμών που διασχίζουν το έδαφος των δύο χωρών (Στρυμόνας, Άρδας, Νέστος, Έβρος) με το επιχείρημα της 

ύπαρξης πολυάριθμων Βούλγαρων ειδικών για τις υδροτεχνικές κατασκευές, ΑΚΚ, φάκ. 12Α, Σόφια, 30 Ιουνίου 

1960. Το ζήτημα της υδροοικονομίας ήταν αρκετά σημαντικό για την Ελλάδα. Σε συζητήσεις της Βουλής κρινόταν 

απαραίτητη η ανεύρεση λύσης για τους παραπάνω ποταμούς λόγω της σπατάλης εκατομμυρίων δραχμών κάθε 

χρόνο. Η λύση όμως αυτή δεν μπορούσε να ευρεθεί χωρίς τη βουλγαρική συνεργασία. Παράλληλα, η χώρα 

δοκιμαζόταν ήδη από πλημμύρες λόγω έλλειψης φραγμάτων, όπως αυτές της Δυτικής Θράκης τον Ιανουάριο του 

1960, Λιναρδάτος, ό.π. τόμ. Γ’, σ. 507. Ήδη από τη δεκαετία του ’50 η Αθήνα είχε αναθέσει στην αμερικανική 

εταιρία Knappen-Tippets-Abbett μελέτες για τα εγγειοβελτιωτικά έργα οι οποίες κατέδειξαν τη συνεργασία με τη 

Βουλγαρία, που λόγω όμως των διεθνών συνθηκών δεν ήταν δυνατή, Βαλντέν, Ελλάδα και ανατολικές χώρες, τόμ. 

Α΄, σ. 95. Η ελληνική κυβέρνηση, απαντώντας στην παραπάνω πρόταση τον Ιούλιο του 1960, παρόλο που τη 

χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα, τόνισε ότι δεν μπορεί να προβεί σε συμφωνία χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων 

της Συνθήκης του 1947, δηλαδή την αποπληρωμή των επανορθώσεων, ΑΚΚ, φάκ. 13Α: «Ρηματική Διακοίνωσις», 

22 Ιουλίου 1960.  
78 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ, 2: 29 Μαΐου 1961. 
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(ντικτάτ/diktat) στο αίτημα της Ελλάδας για τις πολεμικές επανορθώσεις.79 Την ίδια μέρα, ο 

Λάμπρεφ, επισκέφτηκε και τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών, Χρήστο 

Ξανθόπουλο-Παλαμά, αναφέροντας ότι: 

 «η Ελλάδα δεν δεικνύει διάθεσην συνεργασίας και ομαλοποίησης των 

σχέσεων και ασκεί αντικομουνιστικήν πολιτικήν. Αποδίδει υπερβολικήν σημασίαν 

στα οικονομικά ζητήματα […]. Ποιος θα την εξησφάλιζεν ότι η Ελλάς μετά την 

είσπραξιν του ποσού αυτού δεν θα ηρνείτο πάλιν να προχωρήσει εις την οδόν 

συνεργασίας;». 80 

Ο Λάμπρεφ, στο σημείο αυτό εξέφρασε την έλλειψη εμπιστοσύνης της χώρας του προς 

την Αθήνα, συναίσθημα αμοιβαίο και από την ελληνική πλευρά προς τη Σόφια. Όπως δηλαδή 

η Σόφια θεωρούσε πιθανή την απουσία περαιτέρω διερεύνησης των διμερών σχέσεων μετά την 

αποπληρωμή των επανορθώσεων προς την Ελλάδα, έτσι και η Αθήνα διατηρούσε αμφιβολίες 

αν η υπογραφή διμερών συμφωνιών ευρύτερου χαρακτήρα θα οδηγούσε όντως στην 

ικανοποίηση των ελληνικών οικονομικών αιτημάτων. Ο Λάμπρεφ, ακόμα, χαρακτήρισε τις 

επανορθώσεις «αξιώσεις απολύτως ανεδαφικάς» για τις οποίες δεν μιλάει κανένας πλέον. Ο 

Ξανθόπουλος-Παλαμάς κατακεραύνωσε τον Λάμπρεφ για την πολιτική επέμβασης που 

ασκούσε προς την Ελλάδα και αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν, παρά την έλλειψη σεβασμού 

προς τη Συνθήκη που υπέγραψε για τις επανορθώσεις προς τη χώρα του, η βουλγαρική πλευρά 

να επιμένει στη Συνθήκη Καφαντάρη-Μολώφ. Ο Λάμπρεφ, όταν αποκρίθηκε ότι η 

συγκεκριμένη συνθήκη αντιπροσώπευε για το βουλγαρικό λαό «σπίτια βουλγαρικά εν Ελλάδι, 

αγρούς, κτήματα […]», έλαβε την απάντηση ότι οι επανορθώσεις αντιπροσωπεύουν για τον 

ελληνικό λαό «σπίτια πυρποληθέντα υπό των Βουλγάρων, αίμα σφαγιασθέντων Ελλήνων 

[…]», με τον Ξανθόπουλο-Παλαμά να επισημαίνει για μια ακόμα φορά ότι «η περαιτέρω 

συνεργασία θα εξαρτηθεί από την καλόπιστη εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων».81   

   Η ελληνική απάντηση δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου. Τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι ο λόγος 

για τον οποίο ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου ήταν η φαινομενική 

κατανόηση του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με δικές του επιστολές, ότι «η 

εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης αποτελεί προϋπόθεσην δια την 

ανάπτυξην συνεργασίας επί ειδικότερων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος» και ότι «η ύπαρξις 

εκκρεμών ζητημάτων αποτελεί ανεπιθύμητο γεγονός εις τας σχέσεις γενικώς μεταξύ των 

                                                           
79 Στο ίδιο. 
80 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 74, υποφάκ 2: Σημείωμα (Ξανθόπουλος-Παλαμάς), 29 Μαΐου 1961. 
81 Στο ίδιο. 
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κρατών και ειδικοτέρων τας των γειτονικών κρατών». Η ελληνική ανακοίνωση επισήμανε ότι  

δέχθηκε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις χωρίς προκαταβολή εκ μέρους της Βουλγαρίας, 

σε αντίθεση με το παρελθόν, ένδειξη υποχώρησης και καλής θελήσεως. Τέλος, η ελληνική 

κυβέρνηση πρότεινε την παραπομπή των προπολεμικών οικονομικών απαιτήσεων και 

ανταπαιτήσεων των δυο χωρών σε διεθνή διαιτησία.82  

Η Αθήνα, με την απάντησή της, κατάφερε να αποδείξει την αφερεγγυότητα των 

βουλγαρικών επιχειρημάτων. Ουσιαστικά, η Βουλγαρία φάνηκε να κατανοεί ότι η εφαρμογή 

της Συνθήκης ήταν απαραίτητη, απλά και μόνο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, 

γνωρίζοντας όμως ήδη ότι θα βρεθούν σε αδιέξοδο. Τα παραπάνω μπορούν να εξηγήσουν και 

την απουσία των ζητούμενων στοιχείων για τις εγκαταλελειμμένες περιουσίες, που κατά κόρον 

ζητούσαν, ούτε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ούτε τους επόμενους μήνες.    

Η συνάντηση του Λάμπρεφ με τον Αβέρωφ είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Ο Αβέρωφ, 

γνωστός για το δυναμικό της φρασεολογίας του, απάντησε στον Βούλγαρο επιτετραμμένο ότι 

«εάν χαρακτηρίζουν ως diktat, το αίτημα της Ελλάδος, όπως η Βουλγαρία εκπληρώσει τα 

συμβατικάς τις υποχρεώσεις, δεν υπάρχει έδαφος συνεννόησης, ούτε δυνάμεθα να 

προχωρήσουμε» και να τον επισκεφθεί εκ νέου «ίνα ίδωμεν εάν ομιλούμεν την ίδιαν γλώσσαν». 

Ο Λάμπρεφ χαρακτήρισε ως ειλικρινείς τις βουλγαρικές προτάσεις και εμπνευσμένες από καλή 

θέληση. Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι το πρόγραμμα συζητήσεων των επτά αυτών 

σημείων θα ωφελούσε την ελληνική οικονομία για 45.000.000 δολάρια. Οι υποψίες, δηλαδή, 

της ελληνικής κυβέρνησης και η επιμονή της στη μη υπογραφή περαιτέρω συμφωνιών με τη 

Βουλγαρία έτσι ώστε να μην θεωρηθεί συμψηφισμός των επανορθώσεων, ήταν ορθές. Ο 

Αβέρωφ απάντησε ότι οι επανορθώσεις «είναι θέμα αρχής […] είναι αδιανόητο να 

χαρακτηρίζεται ως ντικτάτ η επιθυμία ενός των συμβαλλομένων να εκπληρωθούν υπό του 

άλλου οι συμβατικές υποχρεώσεις».83 Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αβέρωφ σε μετέπειτα σχολιασμό 

του, σε περίπτωση ελληνικής παραδοχής των βουλγαρικών απόψεων περί diktat, αυτομάτως 

θα σήμαινε και παραίτηση από τις επανορθώσεις, το οποίο «εν ουδεμία περίπτωσει θα 

εδεχόμεθα».84  

Το καλοκαίρι του 1961 ήταν μια από τις δυο χρονικές στιγμές που η ελληνική 

κυβέρνηση θορυβήθηκε για ενδεχόμενο περιφερειακού πολέμου στα ελληνοβουλγαρικά 

                                                           
82 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 74, υποφάκ 2. Στις 4 Ιουλίου δημοσιεύτηκε στον ελληνικό Τύπο και ανακοίνωση από το 

υπουργείο Εξωτερικών, βλ. Το Βήμα, 4 Ιουλίου 1961. 
83 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: «Σημείωμα συνομιλίας κ. υπουργού Εξωτερικών με του Βούλγαρου 

επιτετραμμένου κ. Λάμπρεφ», 3 Ιουλίου 1961. 
84 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Πρωινός Λόγος, 21 Ιουλίου 1961. 
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σύνορα. Οι διεθνείς συγκυρίες, όπως και οι αλλεπάλληλες ελληνοβουλγαρικές έριδες, δεν 

άφησαν κανένα περιθώριο για επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Η ανέγερση του Τείχους, 

οι δηλώσεις του Χρουστσώφ περί βομβαρδισμού της Ακροπόλεως κατά τη διάρκεια 

σοβιετορουμανικής δεξίωσης στο Κρεμλίνο, η επίθεση Γιουγκώφ εναντίον της ελληνικής 

κυβέρνησης με αποτέλεσμα την ανάκληση του Έλληνα επιτετραμμένου της Σόφιας, οι 

εκατέρωθεν συλλήψεις διπλωματικού προσωπικού, η έντονη στρατιωτική προετοιμασία της 

Βουλγαρίας σε ανταπόδοση των γυμνασίων του ΝΑΤΟ, ζητήματα που θα αναλυθούν 

παρακάτω, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο νέος Έλληνας επιτετραμμένος στη Σόφια, 

Γεωργίου, τον Σεπτέμβριο του 1961 ανέφερε ότι ο Γραμματέας του ΚΚΒ, Ζίφκωφ, σε 

συνέλευση των κομματικών στελεχών στη Σόφια, έκανε λόγο για «σύνθημα περί απειλής 

πολέμου ετοιμαζομένου από τη Δύση εδόθη από τη Μόσχα». Όπως σχολιάζει ο Γεωργίου, «το 

σύνθημα εξυπηρετεί άριστα τη Βουλγαρία στην τακτική της να αποφύγει τις υποχρεώσεις των 

επανορθώσεων και εμφανίζει την Ελλάδα ως ταραξία των Βαλκανίων».85 

Το κλίμα της περιόδου και η ακαταλληλότητα του για την επίλυση των πολεμικών 

επανορθώσεων διαφάνηκε στο μνημόνιο το οποίο απέστειλε η Λαϊκή Δημοκρατία της 

Βουλγαρίας στην Ελλάδα στις 5 Αυγούστου, ως απάντηση στην ελληνική διακοίνωση της 3ης 

Ιουλίου. Αρχικά, προσπάθησε να αποβάλλει την ευθύνη των τριών εισβολών στην Ελλάδα και 

γενικότερα τα «λάθη», όπως τα χαρακτηρίζει, που είχαν διαπραχθεί, αποδίδοντας την 

υπαιτιότητα στις «παλιές φασιστικές Κυβερνήσεις της». Χαρακτηριστικά αναφέρεται:  

 «Είναι εν τούτοι γνωστόν, ότι ο Βουλγαρικός Λαός, με το όπλον ανά χείρας 

προέβαλεν ηρωική αντίστασιν εις τους χιτλερικούς κατακτητάς. Αφ’ ης ο 

Βουλγαρικός Λαός απηλευθερώθη από το ζυγόν των ξένων φασιστών και των 

Βουλγάρων πρακτόρων […] ετάχθη παρά το πλευρόν των μαχομένων εναντίον της 

Χιτλερικής Γερμανίας κρατών και συνέβαλε, εν τω μέτρω των δυνάμεων της, εις 

την νίκην εναντίον του κοινού εχθρού της ανθρωπότητος και εις την 

απελευθέρωσιν των Βαλκανίων από την χιτλερικήν κατοχήν. Εις τον αγώνα κατά 

του φασισμού ο Βουλγαρικός Λαός έχασε πλέον των 100.000 τέκνων του, εκ των 

οποίων οι περισσότεροι των 30.000 εφονεύθησαν εις τον πόλεμον εναντίον των 

χιτλερικών».86   

                                                           
85 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 5: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Βουλγαρική πίεσις κατά Ελλάδος», Σόφια, 25 Σεπτεμβρίου 1961. 
86 Ο βουλγαρικός στρατός έδρασε εναντίον των γερμανικών στρατευμάτων στην απελευθέρωση της Μακεδονίας 

και της Νότιας Σερβίας καθώς και σε επιχειρήσεις στην Αυστρία, από τον Σεπτέμβριο του 1944 έως τον Μάιο του 
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 Η Βουλγαρία προσπάθησε να διαχωρίσει την πολιτική των νέων κομμουνιστικών 

κυβερνήσεων από τις παλαιότερες για να αποδείξει ότι το επιβαρυμένο ιστορικό παρελθόν που 

εμπόδιζε να αναπτυχθούν οι διμερείς σχέσεις, δεν οφειλόταν στην μεταπολεμική κυβέρνηση η 

οποία αντιθέτως προσπαθούσε για τη βελτίωση τους. Η Βουλγαρία εμφανίστηκε ως το θύμα 

των φασιστικών κυβερνήσεων, η οποία μόλις απελευθερώθηκε από το «ζυγό», απευθείας 

πολέμησε εναντίον της Γερμανίας αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την επιθυμία της για 

ειρήνη. Από την άλλη πλευρά όμως η Ελλάδα, όπως αναφέρει το μνημόνιο, «γίνεται σύμμαχος 

των κληρονόμων της χιτλερικής Γερμανίας και διατηρεί τας πλέον φιλικάς σχέσεις με τας 

δυνάμεις της Δ. Γερμανίας, εκείνας αι οποίαι προ 20 ετών έκαμαν την επίθεσιν εναντίον της 

Ελλάδος και αι οποίαι τώρα ετοιμάζουν σχέδια δια να προκαλέσουν έναν νέον πόλεμο εις την 

Ευρώπην». Όσον αφορά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, η Σόφια επέρριψε τις ευθύνες 

στην Αθήνα καθώς «η Βουλγαρική Αντιπροσωπεία ήλθεν εις τας συνομιλίας των Αθηνών με 

την σαφή εντολήν της Κυβερνήσεως της να καταβάλη πάσαν αναγκαίαν προσπάθειαν δια να 

φθάση εις μιαν στερεάν μεταξύ των δυο χωρών συμφωνίαν επί των βασικών προβλημάτων»,  

κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση ότι: 

 «δια του υπομνήματος της 3ης Ιουλίου 1961 όχι μόνον δεν εδέχθη να συνεχίση τας 

διαπραγματεύσεις εις Σόφιαν αλλά παρητήθη κάθε διαπραγματεύσεως προς 

ρύθμισιν των εκκρεμών μεταξύ των δυο χωρών προβλημάτων. Η τακτική αυτή 

απέδειξε, δια μιαν ακόμα φοράν, ότι η ελληνική πλευρά ουδόλως επιθυμεί να 

φθάση εις ειλικρινή συμφωνίαν, αλλά τείνει να χρησιμοποιήση τας διεξαχθείσας 

διαπραγματεύσεις δια να εξαπατήση την κοινήν γνώμην […] και να επιρρίψη την 

ευθύνην αυτών επί της Λαικής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας».87 

Ακόμα, την κατηγόρησε για την «αποσιώπηση» των βουλγαρικών ανταπαιτήσεων, ενώ 

παράλληλε πρόβαλε τη φιλική διάθεση της Σόφιας καθώς «η Βουλγαρική Κυβέρνησις δεν 

ανήγαγε το γεγονός αυτό εις αναγκαίαν προϋπόθεσιν  δια την εξέτασιν των λοιπών ζητημάτων 

κοινού ενδιαφέροντος δια τας χώρας», υπονοώντας στο σημείο αυτό την ελληνική επιμονή 

στην επίλυση των πολεμικών επανορθώσεων ως απαράβατο όρο για την μετέπειτα διεύρυνση 

των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας το μνημόνιο, η Βουλγαρία δεν έχασε την ευκαιρία να 

εξυμνήσει τον «ένδοξον Σοβιετικόν Στρατόν» και τα κομμουνιστικά κόμματα που ανέλαβαν 

                                                           
1945. Βέβαια, παρά το μεγάλο αριθμό των νεκρών, η Βουλγαρία δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως «σύμμαχος χώρα 

στον πόλεμο κατά της Γερμανίας», Baeva - Kalinova, ό.π., σ. 31. 
87 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 74, υποφάκ 2: Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,  «Μνημόνιον», Αθήνα, 5 

Αυγούστου 1961. 
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την αντίσταση κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς χωρίς εκείνους «η Ελλάς θα εστέναζεν 

ακόμη στο τέλμα του κατακτητού». 88 

Τη χρονική αυτή στιγμή, με τα διεθνή δρώμενα να μεταβάλλονται συνεχώς και τις 

ελληνοβουλγαρικές σχέσεις να βρίσκονται σε τέλμα, η Αθήνα, μετά την αποκατάσταση των 

αμερικανοβουλγαρικών σχέσεων, άρχισε να ανησυχεί για πιθανή οικονομική συμφωνία μεταξύ  

Ουάσιγκτον-Σόφιας. Ο Έλληνας πρέσβης στην Πράγα, Δ.Ν. Αβραμίδης, λίγες ημέρες μετά το 

βουλγαρικό μνημόνιο του Αυγούστου, συναντήθηκε με το σύμβουλο των Πολιτικών 

Υποθέσεων της εκεί αμερικανικής πρεσβείας. Εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με 

πληροφορίες που είχαν καταφτάσει για πιθανή οικονομική βοήθεια προς την Βουλγαρία με 

σκοπό την αμερικανική «διείσδυση». Ο Αμερικανός διπλωμάτης αποκρίθηκε ότι όντως 

υπήρχαν πλάνα υπογραφής αμερικανοβουλγαρικής εμπορικής συμφωνίας, η οποία όμως 

ματαιώθηκε, διαβεβαιώνοντας την πρωταρχική θέση των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων, ενώ 

δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση επαναφοράς ανάλογων σκέψεων η αμερικανική κυβέρνηση θα 

έρθει πρώτα σε επαφή με την ελληνική.89 Η παρ’ ολίγον διεύρυνση των σχέσεων ΗΠΑ-

Βουλγαρίας πιθανότατα προκάλεσε ανησυχίες στην ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την 

πιθανή αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής προς τις κομουνιστικές χώρες που ίσως 

έμμεσα προωθούσε και τον επαναπροσδιορισμό των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Πάντως, ο 

Αβέρωφ,  υποστήριζε, ότι «ουδέποτε η κυβέρνηση ΗΠΑ εισηγήθηκε για τη βελτίωση των 

σχέσεων με τη Βουλγαρία. Έτσι και αλλιώς μια τέτοια εισήγηση θα ήταν απαράδεκτη».90 

Το κλίμα μεταξύ Ελλάδα και Βουλγαρίας στα τέλη του 1961 διατυπώθηκε από τον 

Καραμανλή στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του το Δεκέμβριο του 1961: 

«Ομαλάς σχέσεις θα επεθυμεί να έχη η Ελλάς και με τας άλλας ομόρους χώρας, 

την Βουλγαρίας και την Αλβανίαν, εάν αύται επεδείκνυον κατανόησιν και 

αντιμετώπιζον με ειλικρίνειαν και καλήν πίστιν τα υπάρχοντα μεταξύ των δύο 

χωρών μας επίμαχα ζητήματα. Δυστυχώς, μέχρι της στιγμής αυτής, δεν υπάρχουν 

από μέρους των ως άνω δυο χωρών ενθαρρυντικαί ενδείξεις».91  

 

 

                                                           
88 Στο ίδιο. 
89 Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ/Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλή [στο εξής ΑΕΑ], φάκ 8, υποφάκ 6: Πρεσβεία 

Πράγας (Αβραμίδης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», Πράγα, 9 Αυγούστου 1961. 
90 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 1: Αβέρωφ προς Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, 11 Αυγούστου 1961.  
91 Σβολόπουλος (επιμ), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 252. 
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γ)Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων το 1962 και η αρχή της επίλυσης. 

Η ανακίνηση της ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα δυσχέρανε τις 

σχέσεις Αθήνας-Βελιγραδίου. Στην διαμάχη αυτή ενεπλάκη και η Σόφια όταν ο Βούλγαρος 

επιτετραμμένος Λάμπρεφ, στις 2 Απριλίου, επισκέφθηκε τον βουλευτή της Ένωσης Κέντρου 

Στέφανο Στεφανόπουλο για να του ανακοινώσει τη θέση της Βουλγαρίας σύμφωνα με την 

οποία η κυβέρνησή του δεν συμφωνούσε με τη γιουγκοσλαβική άποψη για ύπαρξη 

«μακεδονικού» έθνους.92 Η Βουλγαρία, ούσα σε θέση ανασφάλειας μετά την νέα 

σοβιοτογιουγκοσλαβική προσέγγιση, ανέλαβε μια αρκετά τολμηρή διπλωματική απόφαση να 

υπερασπιστεί την Ελλάδα. Για πρώτη φορά, μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν, το Βελιγράδι το 1962 

προμηθεύτηκε σοβιετικό εξοπλισμό.93 Η Βουλγαρία συνειδητοποίησε ότι σε περίπτωση 

μεγαλύτερης σύσφιξης των σχέσεων Μόσχας-Βελιγραδίου, εκείνη πλέον δεν θα ήταν ο 

μεγαλύτερος βαλκανικός σύμμαχος της ΕΣΣΔ ενώ και η Ελλάδα, ερχόμενη σε ρήξη με τη 

Γιουγκοσλαβία, θα στερούνταν τη μεγάλη δικλείδα ασφαλείας της στη βαλκανική χερσόνησο. 

Ήταν η κατάλληλη ευκαιρία και για τις δυο χώρες να προχωρήσουν προς την επίλυση του 

θέματος των επανορθώσεων με σκοπό την περαιτέρω σύσφιγξη και ανάπτυξη. Ήδη τον ίδιο 

μήνα, στις 26 Απριλίου, υπογράφηκε νέο εμπορικό πρωτόκολλο που διπλασίασε τις εμπορικές 

συναλλαγές σε σχέση με το 1961.94  

Ο Λάμπρεφ, λίγες ημέρες αργότερα, προσπάθησε να διερευνήσει αν η βουλγαρική αυτή 

πρωτοβουλία είχε καρποφορήσει. Βρέθηκε στο γραφείο του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, 

αρχικά για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη ενός Βούλγαρου δεκανέα για παραβίαση 

ελληνικού εδάφους, χαρακτηρίζοντας την ως ενέδρα.95 Ο Αβέρωφ απέκρουσε τη διαμαρτυρία 

καθώς σύμφωνα με τα ελληνικά στοιχεία βρισκόταν όντως σε ελληνικό έδαφος. Ο Λάμπρεφ, 

σε αντίθεση με τις άλλες φορές όπου ασκούσε έντονη κριτική στην αντι-κομμουνιστική 

πολιτική, όπως την χαρακτήριζε, της Ελλάδος, δεν συνέχισε επί του συγκεκριμένου θέματος. 

Αντιθέτως, ευχήθηκε την αποφυγή παρόμοιων επεισοδίων ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο 

                                                           
92 Για το ζήτημα αυτό βλ. εκτενέστερα κεφάλαιο τρίτο. 
93 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 146. 
94 Βαλντέν, Ελλάδα και ανατολικές χώρες, τόμ. Α΄, σ. 82. Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”,146.  Ένα 

ακόμα θετικό βήμα στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις ήταν η χορήγηση ελληνικής άδειας για τη διέλευση 

Βούλγαρων τουριστών μέσω της Κούλας (Κούλατα) που βρίσκεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μέχρι τότε 

από την Κούλα επιτρεπόταν μόνο η διέλευση του προσωπικού της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα και 

του προσωπικού των δυτικών πρεσβειών στη Σόφια. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ, ΓΕΕΘΑ, ΚΥΠ και 

της Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας, το υπουργείο Εξωτερικών επέτρεψε τη μετακίνηση Βούλγαρων τουριστών 

από και προς Ελλάδα, εκτός των υπηκόων των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, 

υποφάκ 12: Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 31 Οκτωβρίου 1961. ΥΔΙΑ, ομοίως: Γενικό Επιτελείο Στρατού 

(Καρδαμάκης), «Διέλευσις δια Κούλας», 4 Δεκεμβρίου 1961. ΥΔΙΑ, ομοίως: Υπουργείο Εξωτερικών προς 

Επιτελείο Εθνικής Αμύνης, 3 Νοεμβρίου 1961.   
95 Πρόκειται για τον δεκανέα  Αγγέλ Πετρώφ Ράντζεφ.  
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θέμα των επανορθώσεων σε συνδυασμό με πολιτικές συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

συμφώνου μη επίθεσης, αλλά και στη γνωστή επιθυμία για διεύρυνση των σχέσεων στον 

οικονομικό και τεχνικό τομέα. Ο Αβέρωφ «στο ήπιο κλίμα συζήτησης σε σχέση με 

παλαιότερα», όπως ανέφερε ο ίδιος,  απάντησε ότι «αυτές οι συμφωνίες θα υπογράφουν μόνο 

σε περίπτωση ρύθμισης του θέματος των επανορθώσεων» με τον Λάμπρεφ να αποχωρεί 

ευχαριστημένος.96  

Στις 17 Απριλίου έγινε μια πρώτη προφορική πρόταση ενός πακέτου συνομιλιών από τον 

Έλληνα επιτετραμμένο στη Σόφια, που συμπεριλάμβανε και το ζήτημα των επανορθώσεων 

αλλά και τα υπόλοιπα διμερή ζητήματα που ενδιέφεραν τη Βουλγαρία. Με τον τρόπο αυτό θα 

επιλύονταν παράλληλα οι προτάσεις και των δυο πλευρών. Όπως δήλωσε και ο Έλληνας 

υπουργός Εξωτερικών, μέχρι τότε η Βουλγαρία φοβόταν ότι σε περίπτωση αποπληρωμής των 

επανορθώσεων, η Ελλάδα δεν θα συναινούσε σε οποιαδήποτε άλλη συνεργασία, ενώ από την 

δική της πλευρά η Ελλάδα φοβόταν ότι σε περίπτωση συμφωνίας σε άλλα διμερή ζητήματα, η 

Βουλγαρία δεν θα αποπλήρωνε το ζητούμενο ποσό.97 Το άλυτο ζήτημα των επανορθώσεων 

μέχρι τότε υποδήλωνε και για τις δυο πλευρές την έλλειψη εμπιστοσύνης στις μεταξύ τους 

σχέσεις. Το πακέτο προτάσεων ήταν μια συμβιβαστική λύση που θα αποδείκνυε τις ειλικρινείς 

προθέσεις και των δυο χωρών, οδηγώντας σε αμοιβαία εμπιστοσύνη.98 Οι τελικές όμως 

συμφωνίες θα υπογράφονταν μόνο εάν οριστικοποιούταν το ζήτημα των βουλγαρικών 

επανορθώσεων και των υπόλοιπων εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων. Υπό το κλίμα αυτό, ο 

Λάμπρεφ συναντήθηκε με τον Αβέρωφ στις 31 Μαΐου ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.99   

Η βουλγαρική πλευρά αναφέρθηκε στις βουλγαρικές προτάσεις περί ειρήνης, βαλκανικής 

ασφάλειας και απύραυλης ζώνης, χωρίς όμως να τα θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για την 

εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα δεν εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον της 

ελληνικής κυβέρνησης όπως στο παρελθόν, δεικνύοντας επιθυμία για διαβουλεύσεις. Η 

Βουλγαρία χαρακτήρισε το πακέτο επίλυσης «υπαναχώρηση» της ελληνικής κυβέρνησης, 

καθώς έθετε το ζήτημα των επανορθώσεων μαζί με τις υπόλοιπες συμφωνίες.100 

                                                           
96 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ 114, υποφάκ. 2. 
97 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Πρωινός Λόγος, 27 Ιουλίου 1963. 
98 Συγκεκριμένα, το πακέτο περιλάμβανε συζητήσεις σε επίπεδο πρεσβευτών για τον τρόπο καταβολής των 

βουλγαρικών επανορθώσεων, για τις αμφότερες οικονομικές υποθέσεις, την αποκατάσταση των συγκοινωνιών 

και των επικοινωνιών, έργα υδροοικονομίας, εμπορική συμφωνία, επιστημονική μορφωτική συνεργασία, 

τουριστική συμφωνία και ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων, ΑΚΚ, φάκ 21Α: Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Ελληνοβουλγαρικαί διαφοραί», Αθήνα, 4 Ιουνίου 1963.  
99 Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 146. 
100 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 31, υποφάκ 7: Αβέρωφ, 6 Ιουνίου 1962. 
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Όντως, η ελληνική πλευρά συνέχισε να επιμένει στο άλυτο ζήτημα με ηπιότερο πλέον 

τρόπο, προωθώντας το πάλι ως πρωταρχικό ζήτημα αλλά σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα 

θέματα: 

 «Απαντήσαμε ότι είμεθα διατεθειμένοι συζητήσωμεν οτιδήποτε ίσταται ως 

διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, τιούτων όμως δεν αποτελούν αι 

πολιτικαί συμφωνίαι, αίτινες είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος και γενικώτερων 

συναρτήσεων. Εδεχθήμεν ως συμβιβασμόν διαπραγματεύσεις επί όλων διμερών 

θεμάτων, εάν όμως δεν συμφωνήσωμεν εις επανορθώσεις, δεν θα δύνωμεν 

προχωρήσωμεν εις τα αλλά θέματα. Δεχόμεθα μιαν γενικήν συμφωνίαν της οποίας 

όμως το πρώτο κεφάλαιο θα είναι αι επανορθώσεις».101  

Ο Αβέρωφ φάνηκε περισσότερο διαλλακτικός στη συζήτηση των θεμάτων: «Εφόσον 

είχον δια την κεχωρισμένην αντιμετώπισην του θέματος των επανορθώσεων και των αμοιβαίων 

οικονομικών απαιτήσεων, θα εξητάσημεν τη σύμπτηξιν των δυο θεμάτων της ημερήσιας 

διατάξεως». Όσον αφορά την καθυστέρηση της βουλγαρικής απάντησης σχολίασε: «Εάν 

ανωτέρω επιβράδυνσις υποκρύπτει πρόθεσιν υπεκφυγής προς παράτασιν εκκρεμότητος ή 

τακτικής προς απόσπασιν περαιτέρω παραχωρήσεων από μέρους μας, θα αποδειχθή από 

περαιτέρω εξέλιξην».102 Παρόμοια στάση διατήρησε και η Βουλγαρία καθώς παρόλο που 

εξέφρασε την επιθυμία της να γίνουν δεκτές οι προτάσεις περί υπογραφής συμφωνιών για την 

ειρήνη, την ασφάλεια και την αποπυρηνικοποίηση της Βαλκανικής, δεν τις έθεσε ως όρο για 

τις διαπραγματεύσεις.103 

Μπορεί να έγιναν κάποια πρώτα βήματα προφορικής συνεννόησης και η Βουλγαρία να 

φάνηκε να εκτιμάει την υπαναχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά η ομαλότητα στις 

σχέσεις δεν επήλθε τόσο εύκολα. Ήδη ένα μήνα αργότερα, ο Αβέρωφ προσπάθησε να 

αποκωδικοποιήσει τις επόμενες κινήσεις της Σόφιας. Σε δελτίο του Ιουλίου αναφέρθηκε σε δυο 

εναέριες παραβιάσεις βουλγαρικών αεροπλάνων στις 12 Ιουλίου, με τον χαρακτηρισμό της 

εσκεμμένης ενέργειας, ενώ ακολούθησαν από την ελληνική πλευρά διαμαρτυρίες προς το 

βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών και προς τον Λάμπρεφ. Ακόμα, επισήμανε και την 

πρόσφατη δολοφονία ενός Έλληνα ποιμένα στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο,104 καθώς και την 

                                                           
101 Στο ίδιο. 
102 Στο ίδιο. 
103 Στο ίδιο. 
104 Πρόκειται για τον φόνο της 1ης Ιουλίου 1962, του Έλληνα υπηκόου Καπλά Ραμαδάν του Αμέτ, κάτοικο 

Ρούσσης. Σύμφωνα με τη βουλγαρική εκδοχή, οι Βούλγαροι στρατιώτες παρατήρησαν άγνωστο άτομο με 

καλυμμένο το κεφάλι, εντός βουλγαρικού εδάφους. Στην προφορική προειδοποίηση της περίπολου να σταματήσει 

και να παραδοθεί, ο άγνωστος άρχισε να τρέχει με κατεύθυνση τα βορειοδυτικά. Τότε, η περίπολος πυροβόλησε 
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άρνηση της Βουλγαρίας να συντάξει πρωτόκολλο που θα περιείχε την ελληνική και 

βουλγαρική εκδοχή για τις συνθήκες του περιστατικού.  

 «Προστιθέμενα εις ανωτέρω επεισόδιον αεροπλάνου, δημιουργούν εντύπωση 

μήπως υφίσταται εσκεμμένη πρόθεσις διαταραχής σχέσεων δια σκοπούς ους 

αγνοούμεν. Ανωτέρα επεισόδια έρχονται ακριβώς εις στιγμάς καθάς ελληνική 

κυβέρνησις τελεί εν αναμονή βουλγαρικής απάντησις επί ειρηνόφιλων προτάσεων 

της, προοριζόμενων διανοίξουν οδόν δια βελτίωσιν σχέσεων. Περί ανωτέρω εδόθη 

εντολή ενημερωθή συμβούλιον  και επισημανθή εις συμμάχους μας σοβαρός και 

προκλητικός χαρακτήρας βουλγαρικής ταύτης ενέργειας».105 

Η Βουλγαρία, παρόλο που έδειξε ενδιαφέρον για το πακέτο λύσης, φάνηκε να είναι 

διστακτική. Ίσως να ανέμενε περισσότερες διαβεβαιώσεις ή να ανέμενε την ενίσχυση τη 

διπλωματικής της θέσης. Σίγουρη επίδραση είχε η απόφαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ της 

7ης Μαΐου για οικονομική και αμυντική ενίσχυση της Ελλάδος με σκοπό την οικονομική και 

αμυντική τόνωση της,106 αλλά και η επίσκεψη του Χρουστσώφ στη Βουλγαρία στις 19 Μαΐου. 

Στον λόγο του ο Χρουστσώφ κατηγόρησε το νατοϊκό προσανατολισμό της ελληνικής 

κυβέρνησης καθώς ήταν δυνατόν να οδηγήσει της χώρα στο χείλος της εθνικής καταστροφής. 

Τα μείζονα συμφέροντα του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τον Σοβιετικό ηγέτη, απαιτούν να 

εγκαταλειφθεί η αντιδραστική αυτή γραμμή, να τερματισθεί ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών, 

να καταργηθούν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις επί του ελληνικού εδάφους, να καταστούν τα 

Βαλκάνια ζώνη απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα και πυραύλους και να αποκατασταθούν 

σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών της χερσονήσου. Στο κοινό ανακοινωθέν 

Βουλγαρίας και ΕΣΣΔ, υπογραμμίστηκε ότι η δεύτερη εκτιμάει τις προσπάθειες της πρώτης 

για την αποκατάσταση της διαρκούς ειρήνης συμπεριλαμβανομένου του συμφώνου μη 

επίθεσης.107 Ο ίδιος ο Καραμανλής, σχολιάζοντας το λόγο του Χρουστσώφ, αναρωτήθηκε σε 

ομιλία του στη Βουλή: «Είναι εξ’ ίσου λυπηρόν ότι, δια να είπη όσα είπεν, επέλεξεν μια 

                                                           
τρεις φορές προειδοποιητικά στον αέρα, και ενώ ο άγνωστος συνέχισε να τρέχει, πυροβολήσαν προς αυτόν. 

Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από την ελληνική αντιπροσωπεία, επιμένοντας ότι δολοφονήθηκε σε ελληνικό 

έδαφος. Στη συνάντηση των δυο αντιπροσωπειών τις πρώτες ημέρες για την παράδοση του πτώματος δεν επήλθε 

συμφωνία, καθώς η Ελλάδα δεν συναινούσε στην υπογραφή εγγράφου με την επισήμανση ότι ο φονευθέν 

βρισκόταν σε βουλγαρικό έδαφος. Τελικώς, αποφασίσθηκε να γίνει αμοιβαία συνεννόηση των αντιπροσώπων για 

την παραλαβή του. ΥΔΙΑ, 1962, φάκ 114, υποφάκ. 2: Υπουργείο Δικαιοσύνης (Παγουλάτος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1962. ΥΔΙΑ, ομοίως: «Εργασίες μικτής ελληνο-βουλγαρικής επιτροπής 

μεθοριακής 14-20 Αυγούστου 1962 στη Σόφια». 
105 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 31, υποφάκ 7: Αβέρωφ, 16 Ιουλίου 1962. 
106 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 377-378. 
107 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 107, υποφάκ. 3: Τμήμα Τύπου της ελληνικής Πρεσβείας της ΕΣΣΔ, «Από τη σοβιετο-

βουλγαρικήν δήλωσιν», Αθήνα, 21 Μαΐου 1962. 
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στιγμήν, κατά την οποίαν υπήρχον θετικαί ενδείξεις ότι αι ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις θα 

εισήρχοντο εις το στάδιον της εξομαλύνσεως».108 Στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του Αβέρωφ με τον Ταραμπάνωφ στα Ηνωμένα Έθνη, ο πρώτος κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η Σόφια δεν επιθυμούσε την αποπληρωμή των επανορθώσεων.109 Το μόνο 

σίγουρο είναι ότι η κρίση της Κούβας τον Οκτώβριο του 1962 εξώθησε τις διεθνείς 

καταστάσεις στα άκρα και άμβλυνε τους φόβους για τη Δυτική Θράκη, με συνέπεια την 

αναβολή της ελληνοβουλγαρικής συνεννόησης. 

Στις 10 Οκτωβρίου, η Σόφια απέστειλε μέσω του Λάμπρεφ και άλλο βουλγαρικό 

μνημόνιο που απέρριπτε την ελληνική πρόταση σύμφωνα με την οποία η υπογραφή διμερών 

συμφωνιών θα εξαρτιόταν από την πρωταρχική επίλυση των οικονομικών ζητημάτων καθώς 

«υποστηρίζει άποψιν ότι θέματα δέον λυθούν άνευ αλληλεξαρτήσεως μεταξύ των». Η 

Βουλγαρία, σε αντίθεση με την ελληνική πρόταση, επιθυμούσε την εξέταση ζητημάτων που 

προωθούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια, δηλαδή την Απύραυλη Βαλκανική και το σύμφωνο 

μη επίθεσης, καθώς και την παράλληλη επίλυση των εκατέρωθεν οικονομικών 

υποχρεώσεων.110 Ο Αβέρωφ στις 10,  και έπειτα στις 30, Οκτωβρίου δέχτηκε τον Βούλγαρο 

επιτετραμμένο προς απάντηση του μνημονίου, υπενθυμίζοντάς του ότι η υπογραφή συμφωνιών 

ήταν αδύνατη αν δεν λυθεί πρώτα το ζήτημα των επανορθώσεων: «Άνευ της εμπράκτου 

εκδηλώσεως της βουλγαρικής καλής θελήσεως, είναι άσκοπος η συνεχής επανάληψις των 

αυτών προτάσεων».111 Η ελληνική απάντηση στο βουλγαρικό μνημόνιο δόθηκε στις 31 

Δεκεμβρίου αποκρούοντας τις βουλγαρικές απόψεις ότι αγνοεί τις βουλγαρικές ανταπαιτήσεις, 

υπενθυμίζοντας τις συζητήσεις Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Αφού τονίστηκε για μια ακόμα φορά 

η σημασία της εκπλήρωσης των βουλγαρικών επανορθώσεων, η Αθήνα συμφώνησε να 

συζητηθούν συγχρόνως οι επανορθώσεις και οι εκατέρωθεν συμφωνίες παρόλο που η Συνθήκη 

Ειρήνης παραθέτει τα δυο αυτά ζητήματα σε διαφορετικά άρθρα, ανεξάρτητα μεταξύ τους.    

«Παρά ταύτα, η Ελληνική Κυβέρνησις, δέχεται όπως τα δύο ταύτα 

κεχωρισμένα ζητήματα συμπεριληφθούν εις μια παράγραφον και συζητηθούν 

συγχρόνως. Εν συμπερασμάτι, η Ελληνική Κυβέρνησις ουδέν θέμα προτάσσει προς 

συζήτησιν. Τουναντίον δέχεται όπως αι συνομιλίαι διεξαχθούν εφ’ όλων των 

                                                           
108 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 383. 
109 ΑΚΚ, φάκ 21Α: Υπουργείο Εξωτερικών, «Ελληνοβουλγαρικαί διαφοραί», Αθήνα, 4 Ιουνίου 1963. 
110 Στο ίδιο. 
111 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 479. 
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θεμάτων παραλλήλως και όλαι αι σχετικαί συμφωνίαι υπογραφούν 

ταυτοχρόνως».112 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν μια ακόμα υποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης. Η επίσημη 

λοιπόν πρόταση «συνολικής συμφωνίας» του Δεκεμβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στον 

οικονομικό και τεχνικό τομέα,113  είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. προσεκτική διατύπωση έτσι ώστε να μην περιέχει αιχμές αλλά να καταδεικνύει ειλικρινή 

πρόθεση για ομαλοποίηση, 

β. «προφορικώς και άνευ δεσμεύσεως» πιθανός συμψηφισμός των παλαιών χρεών, 

γ. «άνευ δεσμεύσεως» πιθανή άγνοια της ρήτρας για την αξία του δολαρίου το έτος 1938 και 

«αξιόλογος έκπτωσις», και τέλος, 

δ. ανοιχτό ενδεχόμενο περί καταβολής των επανορθώσεων και με άλλους τρόπους πλην των 

καθιερωμένων.114 

Παρόμοιες απόψεις για επιθυμία ομαλοποίησης εκδήλωσε και ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής προς τον νέο Βούλγαρο επιτετραμμένο Ν. Μέντσεφ στις 12 Δεκεμβρίου 1962, 

εκφράζοντας τη χαρά του για τις καλές προθέσεις της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα και 

διαβεβαιώνοντας ότι παρόμοια θέληση υπάρχει και από την ελληνική πλευρά. Αναφέρθηκε 

στις τρεις βουλγαρικές επιθέσεις, αλλά αυτή τη φορά διαβεβαίωσε, ίσως για πρώτη φορά, ότι 

«τούτο ανάγεται εις το παρελθόν […]», συνεχίζοντας, «πάντως έχει δημιουργήσει μια 

ωρισμένην ψυχολογία εις τον Ελληνικόν λαόν. Ως εκ τούτου, εναπόκειται εις την Βουλγαρίαν 

να προβή εις χειρονομίας τινάς προς την Ελλάδα δια την δημιουργίαν νέου κλίματος». 115  

Η Ελλάδα ήταν έτοιμη να υποστηρίξει το διεθνές κλίμα της ύφεσης και να αναπτύξει 

πλέον τις οικονομικές της σχέσεις με τις χώρες του ανατολικού στρατοπέδου, καθώς η σύνδεση 

στην ΕΟΚ είχε αποδεσμεύσει τον άμεσο κίνδυνο εμπορικής εξάρτησης και ίσως πολιτικής 

εξάρτησης.  Ουσιαστικά, η σύνδεση αυτή διέθετε περισσότερο πολιτικά κίνητρα και όχι τόσο 

οικονομικά.116 Η επιθυμία για ύφεση διαφάνηκε όχι μόνο από την αλλαγή πολιτικής προς τη 

Βουλγαρία, αλλά από τις γενικότερες κινήσεις της Αθήνας της προς τον ανατολικό 

                                                           
112 ΑΚΚ, φάκ. 19A:  Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 29 Δεκεμβρίου 1962. 

113 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 318. Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 147. 
114 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Πρωινός Λόγος, 27 Ιουλίου 1963. 
115 ΑΚΚ, φάκ 19A: Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1962. Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 

515-516. 
116Evanthis Hatzivassiliou, “Security and the European option: Greek Foreign Policy, 1952-1962”, Journal of 

Contemporary History, 30 (1995), 197. 
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συνασπισμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η Συμφωνία Κυριών ανάμεσα στον Αβέρωφ και τον 

Γιουγκοσλάβο υπουργό Εξωτερικών Popovic στις 2 Δεκεμβρίου, που έδωσε ένα τέλος στην 

ελληνο-γιουγκοσλαβική κρίση. Παράλληλα, έγιναν συζητήσεις για την ομαλοποίηση των 

ελληνοαλβανικών σχέσεων ενώ υπεγράφησαν συμφωνίες εμπορικού περιεχομένου με 

ανατολικές χώρες όπως τη Πολωνία και τη Γιουγκοσλαβία.117 

Η νέα στροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αναλύθηκε εύστοχα σε επιστολή της 

22ης Δεκεμβρίου του Αβέρωφ προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Dean Rusk, με 

αφορμή το σχολιασμό της ομιλίας του Χρουστσώφ στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Αβέρωφ ήταν 

σίγουρος ότι η ΕΣΣΔ δεν επιθυμούσε πόλεμο και ότι η ρήξη με την Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας είχε δημιουργήσει προβλήματα στην πολιτική της. Για το λόγο αυτό, θεωρούσε ότι 

επήλθε η κατάλληλη στιγμή για τη Δύση να αναζητήσει συνεννόηση στα ζητήματα που 

απασχολούσαν εκείνη, αλλά και σε εκείνα που απασχολούσαν τη Μόσχα. Ουσιαστικά πρότεινε 

έναν αμφότερο συμβιβασμό.118 

Όντως ο Αβέρωφ, στηριζόμενες σε αυτές του τις απόψεις, αναζήτησε συνεννόηση 

πρωτίστως σε ζητήματα που απασχολούσαν την ελληνική πλευρά, δηλαδή τις επανορθώσεις 

ως πρώτο μέρος συζητήσεων, χωρίς όμως να εμφανίζονται ως προκαταβολικός όρος, αλλά και 

σε εκείνα τα σημεία που ενδιέφεραν την άλλη πλευρά, δηλαδή τον οικονομικό και τεχνικό 

τομέα. Η επιθυμία της ελληνικής πλευράς για συμβιβασμό φάνηκε και από την ανακοίνωση 

του Αβέρωφ προς το ελληνικό κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 1963 όπου παραδέχθηκε 

δημόσια, για πρώτη φορά, ότι το ποσό των επανορθώσεων ήταν αδύνατο να φτάσει στα επίπεδα 

που όριζε η Συνθήκη Ειρήνης, γεγονός που είχε γνωστοποιήσει στη Βουλγαρία.119 Παρόμοιες 

σκέψεις, για χορήγηση μειωμένου ποσού, υπήρχαν ήδη στους διπλωματικούς κύκλους από το 

1954 αλλά δεν είχαν γνωστοποιηθεί καθώς η επιθυμία για ομαλοποίηση δεν ήταν ακόμα 

έντονη. Με τη νέα αυτή επισήμανση, η ελληνική πρόταση θα γινόταν πιο ελκυστική.120 Ένα 

πιθανό ποσό που είχε δημοσιευθεί άγγιζε τα 23.000.000 δολάρια, τα μισά δηλαδή από την 

αρχική απαίτηση, με την καταβολή επτά ετήσιων δόσεων και σε αξία εμπορευμάτων.121 

Παράλληλα, η γραμμή που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση το νέο έτος ήταν η 

προώθηση της φιλικής και ειρηνικής διάθεσης προς τη Βουλγαρία. Ήδη από τους πρώτους 

μήνες του 1963, ο νέος Βούλγαρος επιτετραμμένος Μέντσεφ διερεύνησε κατά πόσο ήταν 

                                                           
117 Βαλντέν, Ελλάδα και οι ανατολικές χώρες, τόμ. Α΄, σσ. 98-101. 
118 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 249-250. 
119 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 318. 
120 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 318. Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”,148.  
121 Ελευθερία, 30 Ιανουαρίου 1963. 
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εύφορο το πεδίο. Η Βουλγαρία εντυπωσιάστηκε από το ενδιαφέρον που επέδειξε ο υπουργός 

Δημοσίων Έργων Σόλων Γκίκας για την αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών μεταξύ των δυο 

χωρών και της υδροοικονομίας. Συναντήσεις έγιναν και με τον υπουργό Εμπορίου, Παναγιώτη 

Πιπινέλη, για την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. Ο υπουργός 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως Τάσος Μακρής και ο υπουργός Παιδείας Γρηγόριος Κασιμάτης, 

επίσης διαβεβαίωσαν στον Μέντσεφ τη στήριξή τους για την επίτευξη της ελληνοβουλγαρικής 

συμφωνίας.122  

Σημαντικό γεγονός που μεσολάβησε μέχρι την απάντηση της Βουλγαρίας ήταν η 

αμερικανο-βουλγαρική συμφωνία για την καταβολή, από την πλευρά της Βουλγαρίας, του 

ποσού των 3.200.000 δολαρίων για τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία που εθνικοποιήθηκαν 

σε αυτήν μετά την εγκαθίδρυση του κομουνιστικού καθεστώτος.123  Η συμφωνία αυτή έδωσε 

στη Βουλγαρία περισσότερη δυναμική στην εξωτερική της πολιτική. Προφανώς, επιθυμούσε 

να ισχυροποιήσει τη διαπραγματευτική της θέση ή θεωρούσε ότι η συμφωνία θα ασκούσε 

έμμεσες πιέσεις προς την Αθήνα για ελληνουβουλγαρική συμφωνία. Ακόμα, εμφανιζόταν 

περισσότερη διαλλακτική και έτοιμη να επιλύσει οικονομικές υποχρεώσεις με τις χώρες του 

δυτικού στρατοπέδου. Ουσιαστικά, ήταν ένα μήνυμα της Σόφιας προς την Ελλάδα για την 

ετοιμότητα της για την ομαλοποίηση και αποπληρωμή των επανορθώσεων. Από τη δική της 

πλευρά, οι ΗΠΑ, με τη συμφωνία αυτή, εμμέσως, προωθούσαν την ιδέα της διευθέτησης των 

ζητημάτων Ανατολής και Δύσης. 

Ο Αβέρωφ βέβαια, για μια ακόμα φορά, αρνήθηκε οποιαδήποτε αμερικανική πίεση. Το 

ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη νέα αυτή αμερικανική πολιτική στα 

Βαλκάνια ως προσπάθεια απόσπασης των δορυφόρων από το άρμα της Μόσχας. Η κίνηση 

αυτή μάλιστα βασίστηκε «επί της εκμεταλλεύσεως της παρατηρούμενης προσφάτως 

αναζωπυρώσεως του εθνικιστικού φρονήματος των λαών του παραπετάσματος».124 Παρόλα 

αυτά, ο ίδιος ο Πρόεδρος Kennedy ενδιαφέρθηκε για την πορεία των ελληνοβουλγαρικών 

σχέσεων καθώς, σε συζήτησή του με τον Ιβάν Πόπωφ, αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της 

Βουλγαρίας, προέτρεψε τη γείτονα χώρα να προχωρήσει σε επίλυση των διαφορών.125  

                                                           
122 Τα Νέα, 16 Φεβρουαρίου 1963. 
123 Ταυτόχρονα αναδιορίστηκε Αμερικανός πρέσβης, απελευθερώθηκε Αμερικανός διερμηνέας από τις 

βουλγαρικές αρχές και παραχωρήθηκε έκταση από τη βουλγαρική κυβέρνηση προς την αμερικανική πρεσβεία για 

ανέγερση μεγάρου, Ελευθερία, 30 Απριλίου 1963. 
124 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ 96, υποφάκ. 7: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 10 Μαΐου 1963.  
125 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Πρεσβεία Ουάσιγκτον (Μάρσας) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Ουάσιγκτον, 

8 Ιουνίου 1963. 
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Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την αμερικανοβουλγαρική συμφωνία 

ως άνευ συγκρίσεως με την ελληνική περίπτωση. Επισήμανε ότι η εν λόγω συμφωνία ήταν 

διαφορετικής φύσεως καθώς αφορούσε εθνικοποιημένες περιουσίες και όχι επανορθώσεις για 

εγκλήματα του πολέμου. Ακόμα, το τελικό συμφωνηθέν ποσό των 3.200.000 δολαρίων, 

αποτέλεσε ένα εξαιρετικό ποσό συμβιβασμού από το αρχικό, το οποίο αντιστοιχούσε μόλις σε 

4.300.000 δολάρια.126  

Εκτός από τις ΗΠΑ, ευνοϊκή προς την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων Αθήνας-Σόφιας 

παρουσιάστηκε και η Σοβιετική Ένωση. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του Έλληνα πρέσβη στη 

Μόσχα, Χριστόπουλο, με τον υφυπουργό Εξωτερικών της ΕΣΣΔ, αναφέρθηκαν και στην 

ελληνοβουλγαρική προσέγγιση. Ο υφυπουργός μετέφερε στον Έλληνα πρέσβη ότι η Μόσχα 

δεν προτίθεται να επέμβει στη Σόφια και ότι δεν επιθυμεί περιπλοκές και ανατροπή του 

καθεστώτος στα Βαλκάνια. Τέλος, σημείωσε ότι η Βουλγαρία ήταν περισσότερο διατεθειμένη 

πλέον να επιδιώξει μια συμβιβαστική λύση.127 Παρόμοιες απόψεις για εξεύρεση λύσης 

εξέφρασε ο Σοβιετικός πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Ντομπρίνιν, προς τον Έλληνα ομόλογό του 

Καλογέρα: «η ΕΣΣΔ συμφωνεί και υποστηρίζει τη βουλγαρικήν επιθυμίαν ρυθμίσεως των 

χωρίζουσων τας δυο χώρας».128 Με ενδιαφέρον παρακολούθησε τα γεγονότα και η 

Γιουγκοσλαβία. Ο Τίτο, σε συνάντησή του με τον Ζίφκωφ στις αρχές του έτους στο Βελιγράδι, 

ενημερώθηκε για το θετικό κλίμα μεταξύ των δυο χωρών, ευνοώντας την εξέλιξη αυτή. 

Επίσημοι κύκλοι του Βελιγραδίου εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν με οποιαδήποτε 

ενέργεια.129   

Η Βουλγαρία καθυστέρησε αρκετά να απαντήσει στη συμφωνία-πακέτο. Εκπρόσωπος 

του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε δηλώσεις του Μαρτίου του 1963 

ηγετικού στελέχους του βουλγαρικού Πατριωτικού Μετώπου, Έγκο Στάικωφ, όπου επέρριπτε 

ευθύνες στην Ελλάδα και στη Τουρκία για την καθυστέρηση της ομαλοποίησης των σχέσεων, 

υπογράμμισε την ελληνική αναμονή για τη βουλγαρική απάντηση στις προτάσεις του 

Δεκεμβρίου 1962.130 Πιθανοί λόγοι καθυστέρησης της βουλγαρικής απάντησης μπορεί να ήταν 

η ασταθής πολιτική  κατάσταση της Ελλάδας λόγω των συνεχών προτάσεων δυσπιστίας προς 

                                                           
126 Το τελικό όμως ποσό που δόθηκε από τη Βουλγαρία ήταν μόλις 400.000 δολάρια καθώς διατηρούνταν 

δεσμευμένα ήδη 2.800.000 δολάρια της από τις ΗΠΑ, ΥΔΙΑ, φάκ 96, υποφάκ 7: Πρωινός Λόγος, 21 Ιουλίου 

1963. 
127 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 18 Ιανουαρίου 1963. 
128 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ 96, υποφάκ. 7: Πρεσβεία Ουάσιγκτον (Καλογέρας) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Περί 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων», Ουάσιγκτον, 22 Ιανουαρίου 1963. 
129 Τα Νέα, 12 Φεβρουαρίου 1963. 
130 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ.5, σ. 584. 
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την κυβέρνηση από την Ένωση Κέντρου, εν ολίγοις ο Ανένδοτος Αγώνας, οι διαδηλώσεις 

εναντίον της Βασίλισσας Φρειδερίκης στο Λονδίνο και των επακόλουθων διαταράξεων του 

Καραμανλή με το Στέμμα. Η Βουλγαρία, παρακολουθώντας τις εσωτερικές εξελίξεις της 

γειτονικής χώρας, ίσως ανέμενε μια πιο ομαλή κατάσταση για να εισέλθει σε συζητήσεις. 

Υπήρχαν και σκέψεις για βουλγαρική ανησυχία λόγω της παρουσίας του 6ου Αμερικανικού 

Στόλου και επικείμενης σύσκεψης των νοτιοανατολικών στρατιωτικών του ΝΑΤΟ.131 Το 1963 

θα ξεσπάσει επίσης η νέα κρίση του Κυπριακού Ζητήματος και η Βουλγαρία πιθανόν 

κωλυσιεργούσε εν αναμονή των γεγονότων με σκοπό να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η 

διαπραγματευτική της θέση. Παρόλα αυτά, ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών, Ιβάν Μπάσεφ, 

διαβεβαίωσε τους δημοσιογραφικούς κύκλους των Αθηνών ότι η χώρα του επιθυμούσε την 

ταχύτερη ομαλοποίηση των σχέσεων με την επίλυση των διαφορών τους.132   

Στις 28 Ιουνίου, λίγους μήνες πριν τη βουλγαρική έγκριση του πακέτου, ο Δημήτρης 

Μπίτσιος, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, συναντήθηκε με τον νέο Βούλγαρο 

ομόλογό του, μέχρι πρότινος υφυπουργό Εξωτερικών, Ταραμπάνωφ. Στη συζήτηση 

αναλύθηκαν οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, με τον Ταραμπάνωφ να αναφέρεται στην παλαιά 

βουλγαρική πρόταση προκαταβολής των 2.000.000 δολαρίων ως «ένδειξιν της επιθυμίας των 

να προχωρήσωμεν εις την ομαλοποίησιν των σχέσεών μας», την ελληνική απόρριψή της ως 

«έλλειψιν επαρκούς εκτιμήσεως της χειρονομίας των», ανακυκλώνοντας για μια ακόμα φορά 

τη θεωρία ότι «το νέο καθεστώς δεν είναι υπεύθυνον δια τα διαπραχθέντα υπό του παλαιού 

καθεστώτος του οποίου οι σήμερον ιθύνοντες είχον υπάρξει επίσης θύματα».133 Τότε ο 

Μπίτσιος έκανε μια σημαντική τοποθέτηση αναλύοντας τη πραγματική σημασία των 

επανορθώσεων για τον ελληνικό λαό, επιβεβαιώνοντας τις ανωτέρω σκέψεις: 

«[…] ουσιώδης παράγων δια την πραγματοποίησιν της “ομαλοποιήσεως” 

είναι και ο ψυχολογικός. Πως είναι δυνατόν να πεισθή ο ελληνικός λαός ότι 

διάφοροι είναι αι διαθέσεις της σημερινής Βουλγαρίας, δια μόνου του 

επιχειρήματος ότι το νυν καθεστώς δεν φέρει την ευθύνην των γενομένων επί του 

προγενεστέρου, όταν επηκολούθησεν η περίοδος των ετών 1944-1949. Δια τούτο 

η πολιτική ηγεσίας μας έχει ανάγκην χειροπιαστών (TANGIBLES) αποδείξεων 

δυναμένων αποτελεσματικώς να πείσουν την κοινήν γνώμην περί της ειλικρίνειας 

των βουλγαρικών προθέσεων. Δι’ αυτό επιμένει μεταξύ άλλων και εις το θέμα των 

                                                           
131 Ελευθερία, 20 Μαρτίου 1963. 
132 Τα Νέα, 9 Μαρτίου 1963. 
133 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ 96, υποφάκ 7: Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΗΕ (Μπίτσιος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις», Νέα Υόρκη, 2 Ιουλίου 1963. 
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επανορθώσεων, το ύψος των οποίων θα έχη την εξής ψυχολογικήν σημασία: θα 

μαρτυρή ότι η βουλγαρική κυβέρνησις αποδέχεται μίαν θυσίαν - δεν αποτελούν δε 

θυσίαν τα 2 εκατομμύρια - προκειμένου να καταδείξη εις τους Έλληνας ότι 

πραγματικώς αποκηρύσσει τα λαβόντα χώραν εις το παρελθόν και ειλικρινώς 

επιθυμεί να διανοίξη μιαν νέαν περίοδον εις τας σχέσεις μας».134 

Στο συγκεκριμένο έγγραφο συναντούμε τον παραλληλισμό των επανορθώσεων με τις 

«χειροπιαστές αποδείξεις» που αναζητούσε η ελληνική ηγεσία για τα επόμενα βήματα στο 

ελληνοβουλγαρικό πεδίο των σχέσεων. Η αποπληρωμή των επανορθώσεων και το ύψος αυτών 

θα αποδείκνυε στην ελληνική κυβέρνηση τη βουλγαρική παραδοχή των καταστροφών που 

υπέστη η χώρα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που θα επηρέαζε ψυχολογικά στη θετική 

εξέλιξη των γεγονότων. Η παραπάνω τοποθέτηση του Μπίτσιου, η οποία συμπεριέλαβε και το 

ψυχολογικό παράγοντα, επεξηγεί πλήρως τον τρόπο σκέψης της ελληνικής κυβέρνησης για το 

ζήτημα των επανορθώσεων. 

Η Κυβέρνηση Καραμανλή παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 1963. Η ελληνική πρόταση 

πακέτου εγκρίθηκε από τη Βουλγαρία στις 24 Αυγούστου, υπό την υπηρεσιακή κυβέρνηση 

Πιπινέλη, δυο περίπου μήνες μετά τη συζήτηση Ταραμπάνωφ-Μπίτσιου. Τα νέα βήματα για 

την ύφεση ήταν πλέον εμφανή. Μάλλον, η αβέβαιη εσωτερική κατάσταση ήταν ένας σοβαρός 

λόγος για την καθυστέρηση. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία διατηρούσε την ίδια γραμμή 

ως προς το θέμα αυτό, πρότεινε οι νέες διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν στην Αθήνα στις 25 

Σεπτεμβρίου. Ο Μέντσεφ, επισκέφθηκε τον Πιπινέλη στις 12 Σεπτεμβρίου και αντιπρότεινε 

την 1η Οκτωβρίου, αποδεχόμενος όμως ως τόπο την Αθήνα. Η αποδοχή της Αθήνας ήταν μια 

αρκετά σημαντική κίνηση εκ μέρους της Σόφιας, καθώς έδειχνε να κατανοεί την ύπαρξη 

εσωτερικών προβλημάτων στη χώρα και επιθυμούσε να διευκολύνει την κατάσταση. 

Κανονικά, εφόσον οι πρώτες συζητήσεις του Δεκεμβρίου 1962 έγιναν στην Αθήνα, οι νέες 

έπρεπε να μεταφερθούν στη γείτονα χώρα.135 Ο Πιπινέλης, μετά την ανακοίνωση της νέας 

ημερομηνίας στους δημοσιογράφους τόνισε ότι «χωρίς να δύναται να προδικάσει το 

αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, ευελπιστεί ότι αυταί θα καταλήξουν αισίως». Πρόσθεσε 

ότι υπάρχει αισιοδοξία, παρόλο που τα ζητήματα ήταν πολλά και δυσεπίλυτα, όπως και καλή 

θέληση. Χαρακτηριστικά για τις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι «θα διέλθουν αυταί πολλάς 

                                                           
134 Στο ίδιο. 
135 Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 150.  
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φάσεις και θα συναντήσουν δυσκολίας, αλλά ευελπιστώ ότι θα έχωμεν και θα φθάσωμεν εις 

αποτελέσματα. Αυτή είναι η έννοια της αισιοδοξίας μου».136 

  Οι διαπραγματεύσεις όμως του Οκτωβρίου έμελλε να αναβληθούν λόγω της 

προκήρυξης νέων εκλογών. Το Νοέμβριου του 1963 η νέα κυβέρνηση ήταν η Ένωση Κέντρου 

με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου ήταν ένθερμος υποστηρικτής της 

ύφεσης, στοιχείο που η Σόφια θεωρούσε ότι θα λειτουργήσει υπέρ της. Βέβαια, ο Παπανδρέου 

διατηρούσε επιφυλακτική στάση όσον αφορά τη στρατιωτική υπεροχή της Βουλγαρίας πριν 

αλλά και μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Η Κυπριακή όμως κρίση και οι τεταμένες σχέσεις 

με τη Τουρκία έκριναν αναγκαία την επίλυση του θέματος με τη Βουλγαρία, χωρίς να δίνεται 

στην Ελλάδα η δυνατότητα ελιγμών.137  Έπρεπε επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στον «εκ βορρά 

κίνδυνο» καθώς η Βουλγαρία μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να προκαλέσει 

περιφερειακό πόλεμο. Ο φόβος εντάθηκε όταν ελληνικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την 

ελληνοβουλγαρική μεθόριο για να μεταφερθούν στην Κύπρο. Η θεωρία περί περιφερειακού 

πολέμου παρατηρήθηκε και στην νέα Κυβέρνηση.138  

Οι νέες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στη Σόφια τον Απρίλιο του 1964, μετά την 

εκλογική νίκη του Παπανδρέου. Πρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας ορίστηκε ο Παύλος 

Οικονόμου-Γκούρας, πρώην Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρικτής 

της ύφεσης και της ελληνοσοβιετικής, και κατ’ επέκταση ελληνοβουλγαρικής, προσέγγισης.139 

Χαρακτηριστικό των απόψεων του ήταν το σημείωμα που έστειλε στον Αβέρωφ, τον Μάρτιο 

του 1961, τονίζοντας ότι η χώρα έπρεπε να προετοιμαστεί κατάλληλα σε περίπτωση ύφεσης, 

με τη διατήρηση «ήπιας» στάσης απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και προώθηση των φιλικών 

της διαθέσεων προς εκείνη και τους συμμάχους της.140 Πρόεδρος της βουλγαρικής 

αντιπροσωπείας ορίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Πόπωφ.  

Οι διαβουλεύσεις αποδείχτηκαν αρκετά δύσκολες, ειδικά όσον αφορά τις 

επανορθώσεις. Το αρχικό ποσό που προσφέρθηκε από τη βουλγαρική πλευρά ήταν μόλις 

400.000 δολάρια. Η Βουλγαρία γνώριζε ασφαλώς τη δυσμενή κατάσταση στην οποία είχε 

βρεθεί η Αθήνα με την ελληνοτουρκική διαμάχη, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να την 

εκμεταλλευτεί προς όφελός της, κυρίως κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προσδιορισμό του 

τελικού ποσού. Τον Ιούνιο μόλις είχε αποφευχθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και στις 

                                                           
136 Το Βήμα, 13 Σεπτεμβρίου 1963. Ελληνικός Βορράς, 13 Σεπτεμβρίου 1963. 
137 Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 152. 
138 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 350 και έπειτα.  
139 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 319. Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”, 150. 
140 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 186. 
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αρχές του Ιουλίου το State Department έκρινε πιθανή μια ελληνοτουρκική σύγκρουση.141 Η 

τελική συμφωνία ανακοινώθηκε στις 28 Ιουνίου με το ποσό των επανορθώσεων να καταλήγει 

στα 7.000.000 δολάρια, έχοντας ορθά διαπιστωθεί ότι η διαπραγματευτική θέση της Σόφιας 

ήταν σαφώς ενισχυμένη σε σχέση με την αντίστοιχη ελληνική.142 Το πόσο αυτό δεν θα 

καταβαλλόταν χρηματικά αλλά με ειδικές παρακρατήσεις που θα λάμβανε η Ελλάδα από 

ορισμένα εξαγόμενα βουλγαρικά προϊόντα.143 Ακόμα, στη συμφωνία σχετικά με τη 

«χρησιμοποίησιν των υδάτων» προστέθηκε ειδικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο η 

παραπάνω συνεργασία θα απέφερε στην Ελλάδα κέρδος ύψους 40.000.000 δολαρίων.144 Με 

τον τρόπο αυτό θα γινόταν συμψηφισμός των αρχικών ελληνικών απαιτήσεων για τις 

βουλγαρικές επανορθώσεις που ανέρχονταν σε 45.000.000 δολάρια με το τελικό συμφωνηθέν 

των 7.000.000 δολαρίων. Παλαιότερα, μια τέτοια συμφωνία περί συμψηφισμού, δεν θα γινόταν 

δεκτή από την Αθήνα. Οι νέες όμως εξελίξεις δεν επέτρεπαν πλέον στην ελληνική πλευρά να 

ελιχθεί περισσότερο.  

Παρόλο που η συμφωνία υπογράφηκε επί κυβέρνησης Γεώργιου Παπανδρέου, 

στηρίχτηκε στο πνεύμα του πακέτου προτάσεων του Αβέρωφ, όπως αυτό είχε διατυπωθεί 

προφορικά ήδη από τον Απρίλιο του 1962.  Η επίλυση του ζητήματος των επανορθώσεων 

σήμανε και την αφετηρία καλύτερων σχέσεων ανάμεσα στις δυο χώρες. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, για την Αθήνα δεν είχε ιδιαίτερη σημασία το τελικό ποσό, ήταν από νωρίς έτοιμη 

να αποδεχτεί λιγότερα χρήματα. Οι επανορθώσεις ισοδυναμούσαν με το κατά πόσο η Ελλάδα 

μπορούσε να εμπιστευτεί τη γείτονα χώρα για τις ειλικρινές της διαθέσεις και να επιτρέψει 

στενότερες επαφές μαζί της, παραμερίζοντας το βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν. Κατ’ 

επέκταση, ο ψυχολογικός παράγοντας ήταν υπαρκτός. Βέβαια, και η Βουλγαρία έδειχνε να την 

διακατέχει έλλειψη εμπιστοσύνης καθώς δεν γνώριζε κατά πόσο η αποπληρωμή των 

                                                           
141 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 355. Hatzivassiliou, “Negotiating with the enemy”,  
142 Οι δώδεκα αυτές συμφωνίες περιλάμβαναν: α) Συμφωνία «περί διακανονισμού των εκκρεμών οικονομικών 

ζητημάτων και αναπτύξεως της οικονομικής συνεργασίας», β) Συμφωνία «περί συνεργασίας δια την 

χρησιμοποιήσιν των υδάτων των διαρρεόντων τα εδάφη των δυο χωρών ποταμών», γ) Μακροπρόθεσμος 

Εμπορική Συμφωνία και Συμφωνία Πληρωμών, δ) Συμφωνία επί της Ναυτιλίας, ε) Συμφωνία «περί βελτιώσεως 

των σιδηροδρομικών μεταφορών», στ) Συμφωνία «περί ταχυδρομικών επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών», ζ) 

Συμφωνία «περί οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, η) Συμφωνία «περί εγκαταστάσεως απευθείας 

αεροπορικού διαδρόμου Αθήνας – Σόφιας, θ) Συμφωνία «περί τακτικών εμπορικών αεροπορικών γραμμών», ι) 

Συμφωνία «περί αμοιβαίων τελωνειακών διευκολύνσεων», κ) Συμφωνία «περί συνεργασίας στον τομέα 

τουρισμού», και λ) Πρόγραμμα επιστημονικής και μορφωτικής συνεργασίας, Δημητρακόπουλος, ό.π. σ. 110. 

Επιπλέον, οι διπλωματικές σχέσεις των δυο μερών αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο πρεσβευτών. 
143 Κωνσταντινάκου, ό.π., σ. 323. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο υπουργό Εξωτερικών, Ιβάν Μπάσεφ, για τις 

οικονομικές διαφορές προβλεπόταν «αποπληρωμή σε προϊόντα ενός μέρους του υπολοίπου, που έφτανε το ποσό 

των 7 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσω της παραχώρησης συγκεκριμένου ποσοστού των εξαγωγών μας στην 

Ελλάδα σε συνέχεια αρκετών ετών», Baeva - Kaliknova, ό.π., σ. 122, υποσημ. 176.     
144 Τούντα-Φεργάδη, «Κυπριακό και εξομάλυνση ελληνοβουλγαρικών εκκρεμοτήτων», σ. 210. 
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επανορθώσεων θα ωφελούσε την ίδια ως προς την μετέπειτα διεύρυνση των σχέσεων. 

Παράλληλα, η επιθυμία για την ομαλοποίηση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και η ανάγκη 

υπογραφής συμφωνίας, συνδέθηκε άρρηκτα και με ένα άλλο βασικό ζήτημα, αυτό της 

κατοχύρωσης της εδαφικής ασφάλειας των δυο χωρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

α) Τα δεδομένα της ελληνικής ασφάλειας 1955-1961 

Σύμφωνα με τους Γιώργο Τενεκίδη και Γιάννη Βαληνάκη, η εξωτερική πολιτική των 

κρατών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα δεδομένα του διεθνούς συστήματος, τα στρατηγικά και 

δημογραφικά στοιχεία, τα οικονομικά μεγέθη - βάση των οποίων διασφαλίζεται η δυνατότητα 

παροχής ασφάλειας στη χώρα και κατ’ επέκταση εξασφαλίζονται τα αμυντικά δεδομένα -, και 

τέλος το διεθνές δίκαιο ως προστατευτικός παράγοντας ισχύος και ακεραιότητας.145 Τα 

ανωτέρω στοιχεία, και κυρίως η αμυντική δυνατότητα, η οικονομική ανάπτυξη και η εσωτερική 

σταθερότητα, προσδίδουν στο κράτος την απαραίτητη δύναμη για την αποτελεσματικότερη 

άσκηση πίεσης και διπλωματίας.146 Εξ’ άλλου, η αναζήτηση και κατοχύρωση της ασφάλειας, 

δηλαδή η «εξασφάλιση της επιβίωσης απέναντι σε μια δυνητική απειλή που συνιστά η ύπαρξη 

άλλων κρατών και η έλλειψη ενός διεθνούς συστήματος ασφάλειας και ειρηνικής επίλυσης των 

διαφορών», αποτελεί τη βασικότερη επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής.147 Οι 

προαναφερόμενοι όροι καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της 

κυβέρνησης Καραμανλή για την ασφάλεια της χώρας. 

Στην περίπτωση όμως της Ελλάδας, εκτός από τα παραπάνω, σημαντικές συνιστώσες 

στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τον «εκ βορρά κίνδυνο», κατά τη 

διάρκεια της οκταετίας του Καραμαλή, αποτέλεσαν η ιστορία και η γεωγραφία. Από τη μια 

πλευρά, στο ισοζύγιο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων βάρυνε το ιστορικό παρελθόν με τις 

συνολικά τρεις βουλγαρικές κατοχές στο ελληνικό έδαφος, και από την άλλη, ο παραδοσιακός 

βουλγαρικός αναθεωρητισμός, ο οποίος αποκτούσε ψυχροπολεμικά διαφορετική ένταση και 

χαρακτηριστικά, καθώς η Βουλγαρία αναδεικνυόταν ως ο πιο πιστός δορυφόρος της νέας 

υπερδύναμης του ανατολικού στρατοπέδου.   

Το διμερές πολιτικό κλίμα λάμβανε ασφαλώς υπόψιν του και εξαρτιόταν και από το 

γεωγραφικό παράγοντα. Από το σύνολο των 1170 χιλιομέτρων των ελληνικών συνόρων, 474 

χιλιόμετρα επικοινωνούσαν με τον σημαντικότερο ψυχροπολεμικά «εκ βορρά κίνδυνο», που 

                                                           
145 Γιώργος Τενεκίδης, Κοινωνιολογία των Διεθνών Σχέσεων: Μεθοδολογικά, η διεθνής θέση της Ελλάδος, το 

Κυπριακό πρόβλημα, Παπαζήσης, Αθήνα 1978, σσ. 50-57. Γιάννη Βαληνάκης, Θέματα Διεθνών Σχέσεων, 

Παρατηρητής, Αθήνα 1980, σσ. 229-235. 
146 Βύρων Θεοδωρόπουλος, Εξωτερική Πολιτική, Διπλωματία και Διπλωμάτες, Ο Τύπος, Αθήνα 1990, σ. 54. 
147 Γιάννης Βαληνάκης, Εισαγωγή στην πυρηνική στρατηγική, Παρατηρητής, Αθήνα 1961, σ. 13. 
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ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 χαρακτηριζόταν από το ΝΑΤΟ ως «η καλύτερη 

εκπαιδευμένη, η καλύτερα εξοπλισμένη και η πιο αξιόπιστη δορυφορική δύναμη στην 

Ανατολική Ευρώπη», που μπορούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσει μέχρι τον 

Στρυμόνα και να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη.148  

Το μεγάλο μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθοριακής γραμμής,149 σε συνδυασμό με τις 

τεταμένες σχέσεις των δυο χωρών τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια λόγω της βουλγαρικής 

συνδρομής στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο και των εδαφικών διεκδικήσεων της, είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόκληση μεθοριακών επεισοδίων που ενέτειναν το ζήτημα της ασφάλειας. 

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρθηκε, υπεγράφησαν δυο συμφωνίες πρόληψης ανάλογων 

επεισοδίων, η πρώτη στις 17 Αυγούστου 1955 «περί προλήψεως και διευθετήσεως των 

μεθοριακών επεισοδίων και παραβάσεων» και η δεύτερη στις 4 Σεπτεμβρίου 1957 «για τον 

έλεγχο, συντήρηση και αποκατάσταση της μεθοριακής γραμμής επί της ελληνοβουλγαρικής 

μεθορίου».150 Οι παραπάνω συμφωνίες, βέβαια, δεν έλυσαν εξ’ ολοκλήρου το ζήτημα της 

ασφάλειας. 

  Τόσο ο Αβέρωφ, όσο και ο Καραμανλής, απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία στα μειονεκτικά 

για την Ελλάδα γεωγραφικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποίησαν πολλάκις ως επιχειρήματα 

σε ενδεχόμενο ενός περιφερειακού πολέμου, με σκοπό να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 

οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, από την περίοδο της θητείας 

του στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργοποίησής του, 

ανέλυε τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η Ελλάδα με γεωγραφικούς όρους.151 Και οι δυο 

πολιτικοί άντρες συνέχεαν το ζήτημα της ασφάλειας με τη γεωγραφική πραγματικότητα. Όσον 

αφορά τον κομμουνισμό και τη διαφορά των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων, για 

τον Αβέρωφ και τον Καραμανλή δεν αποτελούσαν την άμεση απειλή, απλά ενίσχυαν το γενικό 

πλαίσιο του εξωτερικού κινδύνου.152 Για την αποφυγή του κινδύνου, η Ελλάδα έπρεπε να 

παραμείνει πιστή στο δυτικό στρατόπεδο, μια άποψη που ο Καραμανλής είχε ήδη εκφράσει 

στις προεκλογικές δηλώσεις του το 1956: « Η χώρα μας, υφισταμένη πάντοτε την πίεσιν του 

                                                           
148 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 48. Για το ζήτημα της ελληνικής ασφάλειας τα πρώτα χρόνια 

μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο βλ. Ιωάννης Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Η Ελλάδα και ο 

συμμαχικός παράγοντας (1949-1952), Προσκήνιο, Αθήνα 1999.  
149 Για την περιγραφή της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου βλ. Δημητρακόπουλος, ό.π., σσ. 96-99. 
150 Στο ίδιο, σσ. 99-104. 
151 Για τις απόψεις του Καραμανλή στο ζήτημα της ασφάλειας όταν είχε αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμύνης 

το 1950 βλ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Η κατοχύρωση της ασφάλειας», Ευάνθης Χατζηβασιλείου - Χρήστος 

Χρηστίδης (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Βόρεια Ελλάδα, Πατάκης/ Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. 

Καραμανλής, Αθήνα 2006, σσ. 99-103. 
152 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 144-153. 
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Βορρά, πίεσιν της οποίας η Βόρειος Ελλάς έχει πικράν πείραν, συνεδέθη με τον δυτικόν κόσμον 

δια λόγους εθνικής ασφαλείας».153 

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στη Νότια Πτέρυγα (Southern Flank), η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, η αμυντική συμφωνία της 12ης Οκτωβρίου 1953 

μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ περί αμερικανικών στρατιωτικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, και 

το Τριμερές Σύμφωνο Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας-Τουρκίας για αμοιβαία ενίσχυση εναντίον της 

σοβιετικής επέκτασης, αποτέλεσαν τους κύριους άξονες της εξωτερικής πολιτικής/ασφάλειας 

της χώρας μέχρι το 1955. Μάλιστα, ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε η ελληνική 

κυβέρνηση για την υπογραφή της αμυντικής συνθήκης ήταν οι συνεχείς παραβιάσεις των 

στρατιωτικών όρων της Συνθήκης Ειρήνης από τη Βουλγαρία. Οι αμερικανικές βάσεις θα 

διευκόλυναν τη συμμαχική βοήθεια και θα υποστήριζαν τις ελληνικές δυνάμεις.154 Από την 

άλλη, το ΝΑΤΟ, ήδη από τα τέλη του 1952, άρχισε να υποστηρίζει την υπογραφή του 

Τριμερούς Συμφώνου ως μέσο στρατιωτικής συνεργασίας σε ενδεχόμενο σοβιετικής 

επίθεσης.155 

Από την μια πλευρά, η γιουγκοσλαβική φιλία ήταν σημαντική, καθώς λειτουργούσε ως 

δικλείδα ασφαλείας στην ελληνοβουλγαρική τεταμένη κατάσταση, ενώ η τουρκική αρωγή ήταν 

ουσιαστική για την αντιμετώπιση του «εκ βορρά κινδύνου».  Ο ίδιος ο Αβέρωφ θεωρούσε ότι 

οι ομαλές σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία και τη Τουρκία μείωναν κατά πολύ την στρατιωτική 

απειλή στα βόρεια ελληνικά σύνορα.156 Όσον αφορά τη Τουρκία, υπήρχε αλληλεξάρτηση στη 

διατήρηση της άμυνας έναντι των λαϊκών δημοκρατιών, με εκείνη να υπερασπίζεται την 

Ανατολική Θράκη και τα Στενά, και την Ελλάδα τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Η 

εκδήλωση της πρώτης κρίσης του Κυπριακού το 1955 και το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης, δημιούργησε νέα δεδομένα στο ζήτημα της ασφάλειας. Μέχρι το 1959, οπότε και 

το θέμα διευθετήθηκε, η Ελλάδα όφειλε να είναι σε στρατιωτική εγρήγορση όχι μόνο στα 

βόρεια σύνορα, αλλά και στα ανατολικά, διατηρώντας την κινητοποίηση του ελληνικού 

στρατού σε υψηλά επίπεδα. Μια ενδεχόμενη τουρκική επίθεση, καθιστούσε τη χώρα ευάλωτη 

και έδινε την ευκαιρία στη Βουλγαρία να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, ενώ το αντίστροφο 

σενάριο ήταν και αυτό υπαρκτό.  

                                                           
153 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 1, σ. 353. 
154 Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981, τόμ. Β΄, σ. 36. Βαληνάκης, Εισαγωγή στην ελληνική 

εξωτερική πολιτική, σ. 55. Του ίδιου, Θέματα διεθνών σχέσεων, σσ. 267-270. 
155 Dionysios Chourchoulis, “The Southern flank of NATO, 1951-1959. Military Strategy or political 

stabilization?”, Thesis, Department of History, Queen Mary University of London, London 2010, 119. 
156 Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα (εκδ.), Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας (1908-1990), Αθήνα 2000, σσ. 54-

55. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 150. 
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Από την άλλη πλευρά, η Γιουγκοσλαβία έπρεπε να παραμείνει εκτός σοβιετικού 

συνασπισμού, καθώς το αντίθετο ενδεχόμενο θα μπορούσε να ευνοήσει μια κοινή επιχείρηση 

Γιουγκοσλαβίας-Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας με στόχο την από κοινού έξοδο στο Αιγαίο. 

Η ανεπίσημη συνεργασία του Βελιγραδίου με τα νατοϊκά βαλκανικά στρατιωτικά πλάνα 

χαρακτηριζόταν σημαντική, ως προς την υπεράσπιση της Θράκης και της Μακεδονίας, καθώς 

στη δεκαετία του 1950 το ΝΑΤΟ έκρινε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν θα μπορούσαν να 

απωθήσουν μια σοβιετική εισβολή ενώ ούτε η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα μπορούσε να 

παρέμβει άμεσα.157 Το Μάιο του 1959 ο Καραμανλής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχομεν τρία 

ενδεχόμενα. Είτε να ωθήσωμεν τον Τίτο προς την Ρωσίαν, είτε να τον κρατήσωμεν πλήρη 

σύμμαχον μας, είτε να τον κρατήσωμεν μακράν αμφοτέρων των παρατάξεων. Το πρώτο είναι 

ασύμφορον, το δεύτερο ανέφικτον. Δεν απομένει παρά το τρίτον, το οποίον οφείλομεν και να 

προτιμήσωμεν».158  

Η έλλειψη ελληνικού αμυντικού εξοπλισμού ενέτεινε ακόμα περισσότερο τη δυσμενή 

γεωγραφική θέση της Ελλάδας, κυρίως όταν δίπλα στα σύνορά της βρισκόταν δορυφόρος της 

Σοβιετικής Ένωσης, με τον στρατό του,  ήδη από το 1955,  να ξεπερνάει κατά πολύ το όριο 

που προέβλεπε η Συνθήκη των Παρισίων. Τον Μάρτιο του 1953 οι βουλγαρικές ένοπλες 

δυνάμεις αριθμούσαν ήδη τους 235.000 άντρες, με τακτικό στρατό 170.000 αντρών και 

συνοριακό στρατό 65.000, ενώ το 1955 υπολογιζόταν ότι είχαν αυξηθεί στους 275.000.159 

Ακόμα, το σύνολο των βουλγαρικών τεθωρακισμένων ήταν ισόποσο με το αντίστοιχο της 

Ελλάδας μαζί με αυτό της Τουρκίας και της Γιουγκοσλαβίας. Από την άλλη πλευρά, μέχρι την 

άνοιξη του 1954, ο ελληνικός στρατός αριθμούσε τους 140.000 άντρες, χωρίς μέσα ή βαρέα 

τεθωρακισμένα, παρά μόνο διακόσια τριάντα εννιά ελαφρά άρματα, και με ελάχιστο 

πυροβολικό που αριθμούσε τα πεντακόσια πενήντα, ενώ το Ναυτικό και η Αεροπορία 

χαρακτηρίζονταν επίσης αδύναμες.160 Από την άλλη πλευρά, η Βουλγαρία θεωρούνταν ότι 

κατείχε επτακόσια μέσα και ελαφρά άρματα και δυο χιλιάδες πυροβόλα.161 Οι Βρετανοί 

εκτιμούσαν το 1952, ότι σε περίπτωση σύγκρουσης, το ανατολικό μπλοκ μπορούσε να διαθέσει 

εναντίον της Δυτικής Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας δέκα μεραρχίες, μέρος των 

                                                           
157 Chourchoulis, ό.π. 126-127. 
158 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 4, σ. 66. 
159 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 71 και 170. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο βουλγαρικός 

στρατός όφειλε να αριθμεί 55.000 άντρες, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού προσωπικού στα συνοριακά 

στρατεύματα, στην αεροπορία και στο ναυτικό. Μάλιστα, ο Ζίφκωφ, το 1959 πρότεινε την αμοιβαία μείωση των 

στρατών και των δυο χωρών με σκοπό να παραγραφεί το άρθρο του βουλγαρικού αφοπλισμού και να 

νομιμοποιηθεί ο αυξημένος αριθμός του βουλγαρικού στρατού, Zotiades, ό.π., 120. 
160 Chourchoulis, ό.π., 162, Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 71 
161 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 71.  
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οποίων θα ήταν τεθωρακισμένες, και τετρακόσια πενήντα σύγχρονα αεροσκάφη, ενώ η Ελλάδα 

διέθετε δώδεκα μεραρχίες ελλιπώς εξοπλισμένες και εκατό είκοσι απαρχαιωμένα 

αεροσκάφη.162 Σε πιθανή κοινή σοβιετοβουλγαρική επίθεση, οι ανατολικές χώρες θα διέθεταν 

δεκαπέντε μεραρχίες και εξακόσια αεροσκάφη εναντίον της Ελλάδας, σαφώς υπέρτερα από τα 

αντίστοιχα ελληνικά.163  

Μέχρι τα τέλη του 1956, παρόλο που η Αθήνα είχε καταφέρει να ανταποκριθεί σε 

μεγάλο βαθμό στις νατοϊκές στρατιωτικές συστάσεις του εγγράφου M.C.48, εντοπίζονταν 

ελλείψεις όπως σε όπλα, σε στρατιωτικό υλικό, σε τεχνικό προσωπικό, στις ναυτικές δυνάμεις, 

σε συστήματα ελέγχου και σε μαχητικά παντός καιρού. Σύμφωνα με έκθεση του 1957, σε 

περίπτωση ελληνοβουλγαρικού πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις θα έπρεπε να αποσυρθούν, 

καθώς θα μπορούσαν να αμυνθούν μόνο στατικά, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε «καθιστή 

πάπια» (sitting duck), δεχόμενη βέβαιη ήττα.164 Από την πρώτη επίσκεψη του Καραμανλή στις 

ΗΠΑ το 1956, διατυπώθηκε ο φόβος περί βουλγαρικής υπεροχής, που θα είχε ως αποτέλεσμα 

οι ελληνικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν τη θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Δυτικής Θράκης και να συμπτυχθούν δυτικά του Στρυμόνα. Υπό αυτές της συνθήκες, σε 

περίπτωση ελληνοβουλγαρικού πολέμου, η έκβασή του προοιωνιζόταν δυσοίωνη.165  

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, η Αθήνα, λόγω των μειονεκτικών για εκείνη παραμέτρων του 

εδάφους και του ελλιπούς εξοπλισμού της, έπρεπε να ενισχυθεί με σκοπό τη διενέργεια 

αντεπιθέσεων (counterattacks) προς υπεράσπιση της Θράκης και της Μακεδονίας. Η ενίσχυση 

αυτή θα γινόταν μέσω της αναδιάταξης των ελληνικών στρατιωτικών μονάδων και μέσω της 

παράδοσης εκσυγχρονισμένου στρατιωτικού εξοπλισμού με  αμερικανική οικονομική βοήθεια. 

Το 1957, παραδόθηκαν στην Ελλάδα άρματα Μ-47 και πυροβολικό, δημιουργήθηκε η πρώτη 

τεθωρακισμένη μεραρχία ΧΧ, ενισχύθηκε η πολεμική αεροπορία με αεροσκάφη F-86, καθώς 

και το πολεμικό ναυτικό με νέα υποβρύχια, ναρκαλιευτικά και αντιτορπιλικά. Με την 

αναδιάταξη αυτή, η οποία αποτέλεσε πολύ σημαντική για την ελληνική αμυντική πολιτική, οι 

ελληνικές δυνάμεις θα μάχονταν αρχικά αμυντικά στον Στρυμόνα, και έπειτα θα διενεργούσαν 

αντεπίθεση με σκοπό την ανακατάληψη των χαμένων εδαφών.166  

                                                           
162 Chourchoulis, ό.π., 128-129. 
163 Στο ίδιο, 153. 
164 Στο ίδιο, 275-276. 
165 Χατζηβασιλείου, «Η κατοχύρωση της ασφάλειας», σ. 108. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 170-

172. 
166 Chourchoulis, ό.π., 277-279. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 176-177. 
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Η σημαντική αμερικανική συνδρομή στην αναδιαμόρφωση της ελληνικής αμυντικής 

άμυνας κατανοείται πλήρως από το ρόλο της Ελλάδας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με 

έγγραφο του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, τονιζόταν η σημασία της 

Ελλάδας, πέραν των σχέσεων της με τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και λόγω των εδαφών της, καθώς 

η Μακεδονία και η Θράκη αποτελούσαν το χερσαίο εμπόδιο του Συμφώνου της Βαρσοβίας για 

πρόσβαση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Παράλληλα, προσέφερε εδαφική επικοινωνία στη 

Τουρκία με τις νατοϊκές δυνάμεις, καθώς τα Στενά και η τουρκική Θράκη ήταν επίσης ύψιστης 

σημασίας φράγματα για την παρεμπόδιση της προώθησης προς το νότο των ανατολικών 

στρατιωτικών δυνάμεων.167 Παρόλο τη στρατιωτική αναβάθμιση που επιτελέστηκε στις 

ελληνικές δυνάμεις, το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να προσφέρει τη 

μέγιστη προωθημένη άμυνα και υπεράσπιση των Στενών, παρά μόνο περιορισμένη άμυνα 

εναντίον ανατολικού δορυφόρου, πιθανότατα εναντίον της Βουλγαρίας, και μια σύντομη 

καθυστέρηση ενάντια μιας κοινής επίθεσης της Σοβιετικής Ένωσης και ενός δορυφόρου της.168 

Μάλιστα, οι ΗΠΑ, το φθινόπωρο του 1957 εξέταζαν την πιθανότητα μείωσης των ελληνικών 

ενόπλων δυνάμεων με σκοπό την αναβάθμισή τους ποιοτικά.169  

Για τους παραπάνω λόγους, η εθνική ασφάλεια αποτέλεσε ένα σύνθετο πλαίσιο, 

εξαρτώμενο, όχι μόνο από την εκάστοτε στρατιωτική δύναμη η οποία επιφέρει περισσότερη 

ισχύ στην εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά και από τις διπλωματικές «φιλίες» και 

συμμαχίες.170 Κατά τη διάρκεια της καραμανλικής διακυβέρνησης, η ελληνική εξωτερική 

πολιτική αναμορφώθηκε και χαρακτηρίστηκε από περισσότερη εξωστρέφεια και πολυμέρεια, 

με την Ελλάδα να αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα, όχι μόνο προς τις ΗΠΑ, άλλα και έναντι 

άλλων δυτικοευρωπαϊκών κέντρων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός «αόρατου» 

προστατευτικού κλοιού, πέραν του ΝΑΤΟ. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία, πέρα από τις 

απαραίτητες εδαφικές εγγυήσεις, προσέφερε και τις απαραίτητες εγγυήσεις ειλικρίνειας προς 

το πρόσωπο του Καραμανλή, καθώς και διπλωματικούς διαύλους, για να αναπτύξει σημαντικές 

επαφές με ισχυρές δυτικές χώρες.171  

                                                           
167 Γιάννης Βαληνάκης, «Η στρατηγική σημασία της Ελλάδας», Νίκος Ανδρίκος - Γιάννης Βαληνάκης - Πάρις 

Κίτσος (επιμ.), Ελληνικά αμυντικά προβλήματα, Παπαζήσης, Αθήνα 1986, σ. 32. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των 

κόσμων, σσ. 177-179. 
168 Chourchoulis, ό.π., 279. 
169 Στο ίδιο, 280.  
170 Χρήστος  Ξανθόπουλος-Παλαμάς, Διπλωματικό Τρίπτυχο, Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1978, σ. 48. 
171 Για τις διπλωματικές επαφές του Καραμανλή στο εξωτερικό βλ. Φωτεινή Τομαή, «Οι επισκέψεις του 

Καραμανλή στο εξωτερικό στη διάρκεια της πρώτης πρωθυπουργίας του, γνωστής ως Οκταετία της Δημιουργίας 

(1955-1963)» Κωνσταντίνος Σβολόπουλος - Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου - Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμ. 2, Ίδρυμα 

Κωνσταντίνος Καραμανλή, Αθήνα 2008, σσ. 89-102. 
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Ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου προσδίδει τον όρο «λειτουργισμό» στον τρόπο 

αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφαλείας και της μειονεκτικής στρατιωτικά θέσης της χώρας 

από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ευάγγελο Αβέρωφ. Ο όρος «λειτουργισμός» 

περιλαμβάνει αρχικά τη σημασία που δίνεται πρώτιστα στα οικονομικά, γεωγραφικά και 

στρατιωτικά στοιχεία, σε αντίθεση με τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, στη δυναμική του 

ΝΑΤΟ και τις εγγυήσεις του πέραν του πλαισίου του συμμαχικού συνασπισμού, στη δυναμική 

πολιτική προς τις λαϊκές δημοκρατίες και τέλος, στην ευρωπαϊκή ενοποίηση ως 

μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της χώρας, ο οποίος επιτεύχθηκε με τη σύνδεση της Ελλάδας 

στην ΕΟΚ.172 Ο Καραμανλής, στην προσφώνησή τους προς τους εκπροσώπους των υπόλοιπων 

μελών-κρατών της ΕΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια ενιαία και ισχυρά Ευρώπη θα 

αποτελέση εγγύησιν, όχι μόνον δια την ιδικήν της επιβίωσιν αλλά και δια την επικράτησιν της 

ελευθερίας ανά τον κόσμο».173 Από την άλλη, ο Αβέρωφ, τον Ιανουάριο του 1962, δήλωσε ότι 

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενδυνάμωσε τη Δυτική Ευρώπη απέναντι στην πίεση του σοβιετικού 

στρατοπέδου.174 Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, πέραν του ΝΑΤΟ, παρόλο που δεν επέλυε 

ουσιαστικά το ζήτημα της ασφάλειας, τοποθετούσε νοητά τη γεωγραφικά αποκλεισμένη 

Ελλάδα στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης.175  

Το στρατηγικό «παιχνίδι» άλλαξε οριστικά με την εκτόξευση του σοβιετικού 

δορυφόρου Σπούτνικ, τον Οκτώβριο του 1957, που σήμαινε αυτομάτως την κατοχή 

διηπειρωτικών πυρηνικών πυραύλων από την ΕΣΣΔ.176 Οι ΗΠΑ έπειτα εγκατέλειψαν το δόγμα 

των «μαζικών αντιποίνων» και υιοθέτησαν την «ευέλικτη ανταπόδοση» με στόχο αρχικά την 

αποφυγή μιας πυρηνικής καταστροφής με τη Σοβιετική Ένωση, και κατά δεύτερον την 

υποστήριξη της αποτρεπτικής στρατιωτικής ικανότητας.177 Για τον λόγο αυτό, το 1956, 

                                                           
172 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 154. 
173 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 110-112. 
174 Hatzivassiliou, “Security and the European option”, 197-198. 
175Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σσ. 160. Για τη σύνδεση με την ΕΟΚ βλ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, 

«Η πρώτη φάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος της Ελλάδας. Η σύνδεση με την ΕΟΚ» και Μαριέττα Μινωτού, 

«Η ευρωπαϊκή επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 1957-1961», Κωνσταντίνος Σβολόπουλος - Κωνσταντίνα 

Ε. Μπότσιου - Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Πρακτικά 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμ. 2,  Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλή, Αθήνα 2008, σσ. 116-127 και 

σσ. 128-147 αντίστοιχα.  
176 Χρήστος Σαζανίδης, Ξένοι, βάσεις και πυρηνικά στην Ελλάδα: Οι σχέσεις της με τις μεγάλες δυνάμεις 1821-

1981: Μια πολιτικοδιπλωματική και στρατιωτική θεώρηση, αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 151. 
177 Σύμφωνα με τον όρο «μαζικά αντίποινα», οι ΗΠΑ στόχευαν να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση άμεσα και 

μαζικά, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη διατηρούσε την ανωτερότητα στις πυρηνικές δυνάμεις. Η εκτόξευση του 

Σπούτνικ άλλαξε τα δεδομένα με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να υιοθετήσουν τη στρατηγική της «ευέλικτης 

ανταπόδοσης». Σύμφωνα με τον όρο αυτό, η αμερικανική αντίδραση έναντι της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θα 

ήταν κλιμακούμενη, εξαρτιόταν από τη φύση και τη μορφή της απειλής ή της επίθεσης, με αφετηρία τις 

διπλωματικές επαφές και αποκορύφωμα την πυρηνική λύση, βλ. Γιάννης Σακκάς, «Ελλάδα, Ατλαντική Συμμαχία, 

Πολιτική της διεθνούς ύφεσης (1961-1967)», Μανώλης Βασιλάκης (επιμ.), Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία, 

Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σ. 180-181. 
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ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για εγκατάσταση πυρηνικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς 

στα συμμαχικά εδάφη178 και το 1957 τοποθετήθηκαν στη Τουρκία, Ιταλία και Αγγλία 

πυρηνικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς τύπου Θώρ (Thor) και Ζεύς (Jupiter). Η Ελλάδα 

αρνήθηκε, υιοθετώντας την «αρχή της καθολικότητας», σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση 

πυραύλων στα συμμαχικά εδάφη έπρεπε να λάβει την αποδοχή όλων των εταίρων.179  

Παρά την αρχική άρνηση, το 1959, οι ΗΠΑ συνέταξαν ένα πρώτο κείμενο συμφωνίας 

περί ενός κοινού πυρηνικού αποθέματος, ενώ στις 6 Μαΐου υπογράφηκε ελληνοαμερικανική 

συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη αμυντικών σχεδίων και την εκπαίδευση προσωπικού 

στη χρήση των όπλων. Στις 30 Δεκεμβρίου συντάχθηκε νέα απόρρητη συμφωνία για τη 

δημιουργία αποθέματος «ειδικών πυρομαχικών», όρος που παρέπεμπε στις πυρηνικές κεφαλές. 

Η ελληνική ηγεσία, βέβαια, δεν παραδεχόταν την ύπαρξη των πυρηνικών στο έδαφός της λόγω 

του έντονου φόβου των σοβιετικών αντιποίνων.180 Τον Απρίλιο του 1963, μάλιστα, τα 

υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και των ΗΠΑ προέβησαν σε ανακοίνωση που διέψευδε 

κατηγορηματικά την ύπαρξη βάσεων πυραύλων στο ελληνικό έδαφος.181  

Η εγκατάσταση των πυρηνικών όπλων στο ευρωπαϊκό έδαφος και η ενδεχόμενη 

τοποθέτησή τους στην Ελλάδα προκάλεσε την «ειρηνική επίθεση» από την πλευρά της 

Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της, η οποία συνεχίστηκε και το 1961-1963, 

υποστηρίζοντας την αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων. Όπως αναφέρθηκε, το 1957 

προωθήθηκε η πρόταση Στόικα η οποία συνοδεύτηκε και με πρόταση υπογραφής Συμφώνου 

Ειρήνης από την Βουλγαρία προς την Ελλάδα. Η ίδια πρόταση ανακινήθηκε από τη Βουλγαρία 

και το 1959, μετά την ελληνοτουρκική προσέγγιση, με την Ελλάδα να την απορρίπτει για 

δεύτερη φορά.182 Μάλιστα, την ίδια περίοδο ο Χρουστσώφ, σε επίσκεψή του στην Αλβανία, 

προειδοποίησε την Ελλάδα για τα επακόλουθα της εγκατάστασης πυραύλων στο έδαφός της, 

προτείνοντας την ένταξή της στην απύραυλη Βαλκανική και την αποχώρησή της από το 

                                                           
178 Σωτήρης Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, 1961-1964, Πατάκης, Αθήνα 2001, σσ. 15-

16. 
179 Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981, τόμ. Β΄, σ. 104. 
180 Βάσει των συμφωνιών, οι ελληνικές δυνάμεις θα είχαν πρόσβαση στα πυρηνικά όπλα σύμφωνα με το σύστημα 

της «διπλής κλειδός». Οι πρώτες κεφαλές εγκαταστάθηκαν στο ελληνικό έδαφος τον Δεκέμβριο του 1960. Το 

1961 εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα δυο μοίρες πυραύλων εδάφους Honest John, με βεληνεκές 37 χλμ., 

ενώ η αεροπορία εξοπλίστηκε με πυραύλους εδάφους-αέρος Nike Ajax. Το 1963 αντικαταστάθηκαν από τους 

εξελιγμένους πυραύλους Nike-Hercules, με βεληνεκές 140 χλμ. Τέλος, το 1964, παραδόθηκε σμήνος αεροσκαφών 

πολλαπλού ρόλου F- 104G. Για το ζήτημα της εγκατάστασης IRBMs στην Ελλάδα βλ. Στεφανίδης, Ασύμμετροι 

εταίροι, σσ. 163-188. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981, τόμ. Β΄, σ. 104. Βαληνάκης, 

Εισαγωγή στην ελληνική εξωτερική πολιτική, σ. 83.  
181 Βλ. παράλληλα την ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Αριστείδη Πρωτοπαππαδάκη στο 

Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 608. 
182 Kourkouvelas, “Denuclearization on NATO's Southern Front”, 206. 
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ΝΑΤΟ.183 Βέβαια, κάποια χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Εμβέρ Χότζα αποκάλυψε ότι η Σοβιετική 

Ένωση επιθυμούσε την εγκατάσταση βάσης πυραύλων στην Αυλώνα και βάσης υποβρυχίων 

απέναντι από την Κέρκυρα στη λίμνη του Βουθρωτού, οι οποίες θα στόχευαν την Ελλάδα. Κάτι 

τέτοιο εν τέλει δεν ευοδώθηκε, καθώς σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό, «το κόμμα μας 

και η κυβέρνησις μας αντετέθησαν εις τα σχέδια της Μόσχας».184  

Παρόμοιες απειλές εκτόξευσε ο σοβιετικός ηγέτης σε αποκλειστική του συνέντευξη 

στην εφημερίδα Το Βήμα, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην πρόταση Στόικα και 

προσδίδοντας στο ΝΑΤΟ το χαρακτηρισμό του επιθετικού συνασπισμού που ενέπλεκε την 

Ελλάδα «εις επικίνδυνας πολεμικάς περιπέτειας». Όσον αφορά τις φήμες περί αποδοχής της 

αμερικανικής πρότασης για αποθήκευση και εγκατάσταση πυραυλικών οπλικών συστημάτων, 

ο Χρουστσώφ τόνισε ότι «η ύπαρξις ατομικών όπλων επί του ελληνικού εδάφους θα ηδύνατο 

να επισύρη επί της χώρας, εις την περίπτωσιν πολεμικής συρράξεως ατομικά πλήγματα 

ανταποδόσεως, με όλας τας απορρέουσας εντεύθεν τραγικάς συνεπείας».185 Βέβαια, οι 

σοβιετικές απειλές περί ανταπόδοσης αποδείχτηκαν ότι είχαν βάση καθώς το 1955 η Μόσχα 

όντως είχε δώσει την έγκρισή της για την εγκατάσταση πυραύλων στην Ανατολική Γερμανία 

και τη Βουλγαρία. Εν τέλει, τον Απρίλιο του 1959, τοποθετήθηκαν σε βάση του Ερυθρού 

Σταυρού στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, βόρεια του Βερολίνου, πύραυλοι R-5M με 

πυρηνικές κεφαλές.186 Η «ειρηνική επίθεση» συνεχίστηκε και το 1960, όταν σε συνέδριο του 

Ρουμανικού Κομουνιστικού Κόμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη 

Διάσκεψη Κορυφής όπου διατυπώθηκαν οι προτάσεις του Χρουστσώφ για διάλυση των 

στρατών και των πολεμικών επιτελείων και υπουργείων, επανήλθε και πάλι η πρόταση για 

απύραυλη Βαλκανική.187   

Παρά τις σημαντικές ελληνικές προσπάθειες, το ΝΑΤΟ εντόπιζε ακόμα σημαντικές 

ελλείψεις στις ελληνικές αμυντικές δυνάμεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με 

την ετήσια έκθεση του ΝΑΤΟ το 1961, παρόλο που σημειώθηκε βελτίωση των επιπέδων 

επάνδρωσης, της ετοιμότητας του ελληνικού ναυτικού και της διοίκησης και ενώ παράλληλα 

συγκροτήθηκε νέα μοίρα καταδιωκτικών, εντοπίζονταν ελλείψεις στο προσωπικό και στα 

πυρομαχικά, ενώ η ελληνική πολεμική αεροπορία κρινόταν ευάλωτη σε ενδεχόμενο 

αιφνιδιαστικής επίθεσης. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία εκτιμούσε ότι ακόμα και αν η Ελλάδα 

                                                           
183 Στο ίδιο, 207. 
184 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 445. 
185 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 180. Βλ. τη συνέντευξη του Χρουστσώφ στο Το Βήμα, 4 Μαΐου 

1958. 
186 Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι, σ. 159. 
187 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 522.  
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εφάρμοζε όλες τις νέες νατοϊκές στρατιωτικές συστάσεις, σύμφωνα με το συμμαχικό 

σχεδιασμό του εγγράφου M.C.70 για τα έτη 1959-1963, - για την επίτευξη των οποίων κρινόταν 

σημαντική η αύξηση των ελληνικών αμυντικών δαπανών αλλά και της εξωτερικής οικονομικής 

βοήθειας -, η χώρα θα παρέμενε ανυπεράσπιστη σε ενδεχόμενο γενικού πολέμου ή κοινής 

σοβιετοβουλγαρικής επίθεσης.188 Συμπερασματικά, το ζήτημα της ελληνικής ασφάλειας δεν 

μπορούσε να επιλυθεί μόνο με τα στρατιωτικά μέσα. 

β) Η κρίση του 1961 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στις ενέργειές του από την μία πλευρά, και 

οι στρατιωτικές κινήσεις της Βουλγαρίας από την άλλη, αποτέλεσαν σημαντική αιτία ρήξης 

μεταξύ των δυο χωρών, καθώς επηρέαζαν το ζήτημα της ασφάλειας και για τις δυο χώρες. 

Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 1961, ως αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων με κορύφωση την 

ανέγερση του Τείχους, οι στρατιωτικές πιέσεις και οι φόβοι για την έκρηξη ενός τοπικού 

χαρακτήρα πολέμου απέκτησαν νέα δυναμική. Οι απαρχές των ελληνοβουλγαρικών τριβών 

την περίοδο αυτή εντοπίζονται στις 20 και 21 Ιουλίου όταν πραγματοποιήθηκε στην 

Αλεξανδρούπολη συνάντηση των γενικών επιτελείων της Ελλάδας και της Τουρκίας με τον 

Αμερικανό διοικητή του στρατηγείου του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη.189 Παρόλο που η συνάντηση 

αυτή κατέληξε σε αδιέξοδο, καθώς το ΝΑΤΟ έδωσε περισσότερη έμφαση στην προστασία των 

Στενών παρά της ελληνικής μεθορίου, για τη Βουλγαρία, που το περιεχόμενο και το 

αποτέλεσμα των συζητήσεων παρέμενε άγνωστο, θεωρήθηκε ως απειλή. Ίσως και η επιλογή 

του τόπου συνάντησης να ενίσχυσε το αίσθημα αυτό για τη Σόφια. Όπως ήταν επόμενο, το 

Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τη σύσκεψη ως 

προκλητική ενέργεια εσκεμμένης όξυνσης της κατάστασης στα Βαλκάνια και ως πράξη κατά 

της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι «είναι φυσικό να λάβη 

τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψη προκλητικές ενέργειες στα σύνορά της».190 

Με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, η Αθήνα προσπάθησε να μειώσει τη 

σημασία της σύσκεψης καθώς, σύμφωνα με την άποψή της είχε λάβει χώρα «βάσει συνθήκης». 

Παρά ταύτα, όμως, σύμφωνα με την Αθήνα, αποτέλεσε επαρκή δικαιολογία από την πλευρά 

της Βουλγαρίας για τη λήψη έκτακτων στρατιωτικών μέτρων, ήδη διατηρώντας μεγαλύτερο 

                                                           
188 Chourchoulis, ό.π., 337-340. Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 189. 
189 Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σ. 45. 
190 Αυγή, 30 Ιουλίου 1961. 
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αριθμό στρατού κατά παράβαση της Συνθήκης Ειρήνης, και λειτουργώντας στρατιωτικές 

σχολές στις οποίες εκπαιδεύονταν οι «πνίξαντες την Ελλάδα εις το αίμα συμμορίτας».191   

Από τις 24 Ιουλίου αφίχθησαν στη Βάρνα στελέχη και αντιπρόσωποι της Σοβιετικής 

Ένωσης και των υπόλοιπων ανατολικών κρατών, πιθανότατα για την εξέταση του γερμανικού 

ζητήματος αλλά και του ατλαντικού συνασπισμού ή, όπως δήλωσαν οι διπλωματικοί κύκλοι, 

την πρόκληση τοπικών κρίσεων σε ευπαθείς περιοχές της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας.192 Παράλληλα, μετέβη στο βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών, ανώτατος σοβιετικός 

αξιωματικός υπό τη συνοδεία του Βούλγαρου υπουργού Εθνικής Αμύνης, κίνηση που 

μεταφράστηκε από τους ελληνικούς κύκλους ως αντίδραση στην Διάσκεψη της 

Αλεξανδρούπολης.193 Την ίδια περίοδο μάλιστα, ανακλήθηκε από τη Σόφια και ο Έλληνας 

επιτετραμμένος Παπαδόπουλος μετά από τις προκλητικές δηλώσεις του Βούλγαρου 

πρωθυπουργού Γιουγκώφ εναντίον της Ελλάδας, επιβαρύνοντας περισσότερο το κλίμα.194 

Επιπρόσθετα, τον Αύγουστο, ο Χρουστσώφ εξαπέλυσε νέες απειλές: 

 «Εγώ, φυσικά, δεν θα διατάξω απευθείας όπως ριφθούν βόμβαι κατά της 

Ακροπόλεως, δεν θα διστάσω όμως να δώσω διαταγήν εις τους στρατιωτικούς μου 

όπως επιτεθούν κατά των στρατιωτικών βάσεων του Βορείου Ατλαντικού 

Συμφώνου αι οποίαι βρίσκονται εις την Ελλάδα και φυσικά ούτοι δεν θα φισθούν 

ούτε των ελαιώνων, ούτε της Ακροπόλεως, διότι αι βόμβαι δεν κάνουν 

διακρίσεις».195 

Ο Αβέρωφ θεωρούσε ότι ήταν αδύνατον να ασκηθεί εξωτερική πολιτική χωρίς να 

ληφθούν υπόψη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία υπήρχε πιθανότητα να συνδέονται, ή να 

αλληλεξαρτώνται με τα εθνικά ζητήματα.196 Για τον λόγο αυτό, το καλοκαίρι του 1961 

αποτέλεσε τη μια από τις δυο χρονικές στιγμές που θεωρήθηκε πιθανή μια επίθεση της 

                                                           
191 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, «Παραθέτομεν κατώτερον κείμενον 

ανακοινώσεως προς τον Τύπον», 1 Αυγούστου 1961. Βλ. το πλήρες κείμενο στο Σβολόπουλος (επιμ.), 

Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 136. 
192 Στη Βάρνα ταξίδεψαν οι αντιπρόεδρος του υπουργικού Συμβουλίου ΕΣΣΔ Αλεξέι Κοσίγκιν, μέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης Ποσπέλωφ, ο Α΄ Γραμματέας του 

Κομμουνιστικού κόμματος Βουλγαρίας Τοντόρ Ζίφκωφ, ο σοβιετικός στρατάρχης Ζαχάρωφ, ο πρωθυπουργός 

Τσεχοσλοβακίας Σιράυ, ο Α΄ Γραμματέας του Σλοβακικού ΚΚ Βασιλέη, αντιπρόσωποι της Πολωνίας, της 

Ανατολικής Γερμανίας κτλ. ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 61, υποφάκ. 10: Legation Royale de Grece en Bulgarie 

(Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Σόφια, 27 Ιουλίου 1961.   
193 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 6: Υπουργείο Εξωτερικών (Μούζας) προς Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, 

ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, Αθήνα, 4 Αυγούστου 1961. 
194 Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο τέταρτο. 
195 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 4, σσ. 153-155. 
196 Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας, Ιστορία χαμένων ευκαιριών: Κυπριακό, 1950-1963, τόμ. Β΄, Εστία, Αθήνα 1981, 

σσ. 279-280. 
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Βουλγαρίας στη Θράκη, έπειτα από συνεννόηση με τη Σοβιετική Ένωση, με σκοπό να υπάρξει 

αντιπερισπασμός στη κρίση του Βερολίνου και με την προοπτική της υποχώρησης της 

Δύσης.197  

Η κατάσταση επιδεινώθηκε εξαιτίας των ασκήσεων του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο, 

«Checkmate» ή «Φειδίας», στη Θράκη με ελληνική συμμετοχή.198 Ο Λάμπρεφ επισκέφθηκε 

τον Αβέρωφ, με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών Παλαμά,  

στις 2 Σεπτεμβρίου, για να του επιδώσει βουλγαρική διαμαρτυρία χαρακτηρίζοντας τις 

ασκήσεις ως προκλητικές ενέργειες στρεφόμενες εναντίον της Βουλγαρίας. Ο Αβέρωφ 

απέρριψε τις βουλγαρικές αιτιάσεις, τονίζοντας τον αμυντικό χαρακτήρα των ασκήσεων και 

υπογράμμισε την επιθυμία για ομαλές σχέσεις και ειρηνική συνύπαρξη. Παράλληλα εξέφρασε 

την πιθανότητα της διαστρέβλωσης των γεγονότων από τη σοβιετική και βουλγαρική πλευρά 

προς όφελος της πολιτικής προπαγάνδας.199 Κατ’ επέκταση, το ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση που απέρριπτε το βουλγαρικό κείμενο και απέκλειε την 

περίπτωση μιας ελληνικής επίθεσης εναντίον της γείτονος χώρα. Με τη σειρά του ο 

Καραμανλής δήλωσε: 

 «Αι διακοινώσεις, αι οποίαι εγένοντο προς την χώραν μας εξ’ αφορμής των 

ετήσιων εκπαιδευτικών ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων, δεν είναι μόνον 

αδικαιολόγητοι αλλά και απαράδεκτοι, καθ’ όσον επιχειρείται δι’ αυτών επέμβασις 

εις τα εσωτερικά της χώρας μας και δημιουργία κλίματος φοβίας παρά τω ελληνικώ 

λαώ».200  

Παράλληλα, η Αθήνα δέχτηκε τον Σεπτέμβριο τη διαβεβαίωση του υπουργού 

Εξωτερικών, Dean Rusk, μέσω της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ότι σε περίπτωση 

βουλγαρικής επίθεσης θα ενεργοποιούταν το άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου για 

την εδαφική ασφάλεια μέλους του ΝΑΤΟ.201 Οι εγγυήσεις αυτές, παρόλο που ήταν ιδιαιτέρως 

πολύτιμες, δεν εξάλειψαν την έντονη ελληνική ανασφάλεια λόγω των γεωγραφικών δεδομένων 

                                                           
197 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 183. 
198 Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σ. 46. 
199 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 6: Αβέρωφ προς όλες τις πρεσβείες, 2 Σεπτεμβρίου 1961. Ελευθερία, 2 

Σεπτεμβρίου 1961. Αυγή, 3 Σεπτεμβρίου 1961. Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 165-

166. 
200 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 165-166. 
201 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 207. 
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αλλά και της πιθανότητας καθυστέρησης της στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση σύρραξης 

με τη Βουλγαρία.202   

Οι βουλγαρικές προκλήσεις συνεχίστηκαν με τη μορφή «πολεμοχαρών λόγων» που 

τόνιζαν την ανάγκη ετοιμότητας του βουλγαρικού στρατού. Σε στρατιωτική παρέλαση στις 9 

Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Μιχαήλωφ αναφέρθηκε στις: 

«προκλητικές ενέργειες υπό την υπαγόρευσιν της ΗΠΑ έθεσαν ως καθήκον να 

μετατρέψουν τα Βαλκάνια σε πυριτιδαποθήκη […] ιδιαίτερη δραστηριότητα 

δείχνουν οι ιθύνοντες στους ελληνικούς κύκλους όπου αναιτίως ανεπτύχθη 

σοβινιστική και πολεμική υστερία εναντίον Βουλγαρίας απευθύνοντας απειλές και 

εκτελούνται πολεμικές προετοιμασίες περί επιδρομής εις στο έδαφός μας […]».203 

  Σε παρόμοιες δηλώσεις, με φόντο τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ, προχώρησε και ο 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Δαμιανώφ, συμπληρώνοντας ότι η Βουλγαρία ήταν 

αναγκασμένη, λόγω αυτών των προκλήσεων, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει 

την ασφάλεια της χώρας σε συνεργασία με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.204 Ακόμη, ο 

αντιστράτηγος Μίσο Μίσεφ τόνισε την ανάγκη επαγρύπνησης του βουλγαρικού στρατού και 

της υψηλής μαχητικής ετοιμότητάς του, καθώς και «τυφλής εκτέλεσης των εντολών των 

διοικητών».205 Οι παραπάνω τοποθετήσεις αποτυπώθηκαν στην απόφαση της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΒΚΚ περί «αναστολής της απολύσεως των οπλιτών, ναυτών και υπαξιωματικών 

των συμπληρώσαντων την κανονικήν στρατιωτικήν θητείαν» με την αιτιολογία της πολεμικής 

προετοιμασίας της Ελλάδας και της Τουρκίας λόγω των νατοϊκών ασκήσεων.206  

Σύμφωνα με πληροφορίες των ελληνικών διπλωματικών αντιπροσωπειών Σκοπίων και 

Σόφιας, είχε ξεκινήσει βουλγαρική στρατιωτική προπαρασκευή, καθώς η Βουλγαρία ήταν η 

μοναδική βαλκανική χώρα η οποία μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μεσογειακά μέλη του ΝΑΤΟ 

                                                           
202Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, οι νατοϊκοί εταίροι δεσμεύονταν να 

αντιμετωπίσουν επίθεση εναντίον μέλους, ως στρεφόμενη εναντίον όλων, αναλαμβάνοντας παράλληλα και 

στρατιωτική δράση, Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι, σ. 84. Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 

Ευρώπη, σ. 47-53. 
203ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 6: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Λόγος Υπουργού Εθνικής Αμύνης», Σόφια, 11 Σεπτεμβρίου 1961. 
204ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 6: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Λόγος αντιπροέδρου βουλγαρικής κυβέρνησης», Σόφια, 11 Σεπτεμβρίου 1961. 
205ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 8: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Δημοσίευμα περί ανάγκης αυξήσεως βουλγαρικού στρατού», Σόφια, 7 Σεπτεμβρίου 1961. ΥΔΙΑ, 

ομοίως: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Σόφια, 19 Σεπτεμβρίου 

1961. 
206ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 8: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Αναστολή απολύσεως κληρωτών», Σόφια, 30 Σεπτεμβρίου 1961. 
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και να επιφέρει το πρώτο χτύπημα στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Συγκεκριμένα, ο Γεωργίου, 

ήδη από τον Αύγουστο, είχε αναφερθεί σε συγκεντρώσεις βουλγαρικών στρατευμάτων στην 

ελληνική μεθόριο. Στρατιωτικά τμήματα προωθήθηκαν από το Μπλαγκόεφγκρατ, Σμόλιαν, 

Ράζλογκ, Φιλιππούπολη, Χάσκοβο, Κάρτζαλι προς το νότο, στρατός και υλικό μετακινήθηκαν 

από τη Σόφια με προορισμό το Σβίλενγκραντ, ενώ έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε στην 

περιοχή του Πύργου, ενδεχομένως στο πλαίσιο των ναυτικών προετοιμασιών στα λιμάνια του 

Πύργου και της Βάρνας.207 Παρόμοια κινητικότητα παρατηρήθηκε και στην τουρκική και 

γιουγκοσλαβική μεθόριο.208 Η αλλαγή της στρατιωτικής διάρθρωσης των βουλγαρικών 

δυνάμεων μπορούσε να αποτελέσει έμμεση απειλή εναντίον των βαλκανικών χωρών που 

επηρεάζονταν άμεσα από το ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, αλλά και έμμεσα, όπως η 

Γιουγκοσλαβία. Ο Γεωργίου, από τη διπλωματική αντιπροσωπεία της Σόφιας, επισήμανε ότι 

οι παραπάνω κινήσεις δεν λειτουργούσαν απλώς ως αντίμετρο ασφάλειας για την περίοδο των 

νατοϊκών γυμνασίων “Checkmate”, δεδομένου ότι ξεκίνησαν από τον Αύγουστο και 

«εμφανίζουν χαρακτηριστικά μετασταθμεύσεως και υπάρξεως χρονικής διάρκειας». Λόγω 

αυτών, ο Γεωργίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στρατιωτικές αυτές κινήσεις είχαν ως σκοπό 

την διασφάλιση ετοιμότητας σε περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς σκηνής. Βέβαια, 

σημείωσε ότι οι κινήσεις αυτές δεν ήταν τόσο μεγάλης κλίμακας για να χαρακτηριστούν ως 

προετοιμασία επιθετικής ενέργειας.209  

Η παραπάνω βουλγαρική στρατιωτική κινητικότητα σχολιάστηκε από τον πρεσβευτή 

της Βουλγαρίας, Βουτόφ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σε αμερικανικό κανάλι τον Οκτώβριο 

του 1961. Ερωτώμενος για τα γυμνάσια με τη συμμετοχή των χωρών του Συμφώνου Βαρσοβίας 

στα οποία συμμετείχαν είκοσι οχτώ μεραρχίες και χίλια τανκς, απάντησε ότι η χώρα του 

αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια των συμμάχων της μετά τα νατοϊκά γυμνάσια και την 

                                                           
207 Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Αυγούστου στο σταθμό της Φιλιππούπολης εντοπίστηκαν τριάντα έξι βαγόνια και 

δυο μηχανές μεταφέροντας στρατιώτες και υλικό, προερχόμενη από τη Σόφια με κατεύθυνση το Σβίλενγκραντ, 

και δέκα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα από την Φιλιππούπολη προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ στην περιοχή Σμόλιαν 

εθεάθησαν στρατιωτικά τμήματα, ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 8: Legation Royale de Grece en Bulgarie 

(Γεωργίου) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Σόφια, 5 Αυγούστου 1961. ΥΔΙΑ, ομοίως: ΓΕΕΘΑ (Μπάλλας) προς 

Πρεσβεία Σόφιας, 30 Αυγούστου 1961 και Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 18 Σεπτεμβρίου 1961. 
208 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 41, υποφάκ. 8: Πρεσβεία Άγκυρας (Παναγιωτάκος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Άγκυρα, 

28 Αυγούστου 1961 και φάκ. 52, υποφάκ 8: Υπουργείο Εξωτερικών (Μούζας) προς ΓΕΕΘΑ, «Κινήσεις 

βουλγαρικού στρατού», Αθήνα, 25 Αυγούστου 1961. 
209 ΥΔΙΑ,  1961, φάκ. 52, υποφάκ. 8: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 18 Σεπτεμβρίου 1961. 
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ελληνική και τουρκική συμμετοχή σε αυτά, καθώς και λόγω της παρουσίας του 6ου 

Αμερικανικού Στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο.210   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρείται έντονη ανασφάλεια και από τις δυο πλευρές. 

Η Ελλάδα βρέθηκε εκτεθειμένη λόγω της συνοριακής επικοινωνίας με την Βουλγαρία, η οποία 

χαρακτηριζόταν για την ανωτερότητα των δυνάμεών της, καθώς και λόγω της εδαφικής 

απόστασης των νατοϊκών εταίρων, οι οποίοι θεωρούσαν απίθανη μια βουλγαρική επίθεση. Ο 

Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Ellis O. Briggs, έγινε κοινωνός των ανησυχιών του Έλληνα 

πρωθυπουργού και των υπονοιών του για αδιαφορία εκ μέρους του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι 

«[…] αυτό που θέλει ο Καραμανλής είναι μια απλή δήλωση των ΗΠΑ ότι είμαστε στο πλευρό 

της Ελλάδας και δεν έχουμε καμία πρόθεση να αφήσουμε την Ελλάδα στο έλεος των 

Σοβιετικών», δήλωση που δεν έγινε ποτέ.211 Παρόμοιες ανησυχίες υπήρχαν και στο Παλάτι με 

τον βασιλιά Παύλο να ζητάει από τον στρατηγό Lauris Norstad διαβεβαίωση ότι σε ενδεχόμενο 

βουλγαρικής επίθεσης θα υπήρξε αμερικανική επέμβαση. Ο Norstad τον διαβεβαίωσε, 

αποκρινόμενος «Μάλιστα, Κύριε, χωρίς αμφιβολία».212 

Από την άλλη πλευρά, η Βουλγαρία, ίσως δικαιολογημένα, θεώρησε το Συνέδριο της 

Αλεξανδρούπολης και τις νατοϊκές ασκήσεις του Σεπτεμβρίου ως έμμεσα δείγματα επικείμενης 

πολεμικής προετοιμασίας. Όπως η Αθήνα θεωρούσε πιθανή την πρόκληση μιας τοπικής κρίσης 

σε αντιπερισπασμό της κρίσης του Βερολίνου, έτσι και η Σόφια μπορεί να θεωρούσε πιθανή 

μια αντίστοιχη πρόκληση στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο με σκοπό την υπαναχώρηση του 

Χρουστσώφ στο γερμανικό ζήτημα. Ο στρατηγός Μίσο Μίσεφ, σε συνέντευξή του στην 

εφημερίδα Narodna Armija, εξέφρασε μερικώς αυτήν την άποψη, με μια δόση υπερβολής, 

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μετά την απορριπτική απάντηση της Ελλάδος και της Τουρκίας 

για πολυμερή συνεργασία, οι τελευταίες νατοϊκές ασκήσεις μεταφράζονταν ως «εκστρατεία 

προς τον βορρά».213 Για τη Σόφια η ελληνική πολιτική ήταν επιθετική, όπως ανέφερε ο 

Λάμπρεφ, σε συνάντησή του με τον Χειμαριό στις 7 Οκτωβρίου, επειδή μετείχε στον 

Ατλαντικό Οργανισμό, προσφέροντας το έδαφός της σε νατοϊκές ενέργειες κοντά στα 

βουλγαρικά σύνορα, υπαινισσόμενος τα γυμνάσια, και επειδή διατηρούσε παράλληλα 

                                                           
210 Η συνέντευξη δόθηκε στο κανάλι CBS στις 15 Οκτωβρίου, βλ. ΥΔΙΑ, φάκ. 52, υποφάκ. 12: Πρεσβεία 

Ουάσιγκτον (Πηλεβάκης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Συνέντευξις από τηλεοράσεως πρεσβευτού Βουλγαρίας 

Voutov», Ουάσιγκτον, 17 Οκτωβρίου 1961. 
211 Ιωάννης Ο. Ιατρίδης, «Απρόθυμος Ηγεμόνας. Αμερικανική διπλωματία και η ελληνική πολιτική κρίση (1961-

1967)», Μανώλης Βασιλάκης (επιμ.), Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία, Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σ. 47. 
212 Ιατρίδης, «Απρόθυμος Ηγεμόνας», σ. 47, υποσημ. 8. 
213 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 20: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 22 Σεπτεμβρίου 1961. 
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αρνητική στάση στις φιλειρηνικές προτάσεις της Βουλγαρίας.214 Παρόμοιες ανησυχίες 

εδαφικής απομόνωσης από τους δικούς της εταίρους ήταν πιθανό να υπήρχαν και στη Σόφια. 

Η Βουλγαρία δεν είχε κοινά σύνορα ούτε με τη Σοβιετική Ένωση ούτε με τις άλλες χώρες του 

Συμφώνου, παρά μόνο με τη Ρουμανία, η οποία ήδη είχε αρχίσει να δείχνει σημάδια 

ανεξαρτοποίησης στην εξωτερική της πολιτική. Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι την 

ίδια περίοδο εκκρεμούσε ακόμα το ζήτημα της αποπληρωμής των επανορθώσεων, μετά το 

ναυάγιο των διαπραγματεύσεων και την ανταλλαγή μνημονίων, λειτουργώντας ήδη 

επιβαρυντικά στο υφιστάμενο κλίμα.  

Το 1961, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούνταν ικανές να αποτρέψουν επίθεση σε 

περιορισμένο πόλεμο παρά την πιθανότητα καθυστέρησης της συμμαχικής βοήθειας. Αυτό 

αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 1957, σύμφωνα με τις οποίες οι 

ένοπλες δυνάμεις μπορούσαν να προσφέρουν σύντομη άμυνα και ελάχιστη επιβράδυνση των 

επιτιθέμενων δυνάμεων.215 Ο Καραμανλής όμως δεν έπαψε να εκφράζει την ανησυχία του προς 

τους Αμερικανούς για την πολεμική ετοιμότητα της χώρας. Σε επιστολή του προς τον υπουργό 

Εξωτερικών Dean Rusk τον Ιούλιο του 1961, υπενθύμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της 

παράδοσης νέου εξοπλισμού που θα αύξανε σημαντικά τη στρατιωτική ικανότητα της χώρας 

σε μια τόσο κρίσιμη διεθνώς χρονική στιγμή. Φυσικά αυτό προϋπόθετε και αμερικανική 

οικονομική αρωγή, καθώς ήδη ένα μεγάλο ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό διατίθετο 

στην εθνική άμυνα.216  

γ) Η δεύτερη κρίση του 1962 

 

Η ελληνική κυβέρνηση έμελλε όμως να αντιμετωπίσει νέες δυσκολίες στην αμυντική 

θωράκιση της χώρας καθώς αντί της οικονομικής βοήθειας το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την 

περικοπή των αμυντικών δαπανών για το 1962 και την αντικατάστασή τους με μακροπρόθεσμα 

χαμηλότοκα δάνεια. Οι ΗΠΑ έκριναν ότι η Ελλάδα, όντας πλέον μια αναπτυσσόμενη χώρα και 

οδεύοντας προς τη σταθερότητα, ήταν πλέον σε θέση να καλύψει τις στρατιωτικές της δαπάνες 

σε αντίθεση με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που είχαν μεγαλύτερες 

ανάγκες.217 Προμηνύματα για την παύση της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας υπήρχαν ήδη 

από το 1959, όταν ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αλέξης Λιάτης, ενημέρωσε τον 

Καραμανλή για την πιθανότητα αυτής της εξέλιξης έπειτα από απόφαση του Κογκρέσου για 

                                                           
214 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 5: Σημείωμα Χειμαριού, 7 Οκτωβρίου 1961. 
215 Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι, σσ. 90-92. 
216 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 121-126. 
217 Σακκάς, «Ελλάδα, Ατλαντική Συμμαχία, Πολιτική της διεθνούς ύφεσης», σσ. 179-180. 
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τη μείωση των διατιθέμενων στρατιωτικών πόρων προς τους συμμάχους.218 Η νέα πολιτική 

των ΗΠΑ έναντι του ανατολικού συνασπισμού στηριζόταν πλέον στην οικονομική ανάπτυξη 

των δυτικών χωρών που υφίσταντο άμεσα τις εχθρικές πιέσεις.219  

Η εξέλιξη αυτή σήμαινε αρχικά ότι η Ελλάδα έπρεπε να μειώσει τις στρατιωτικές 

δυνάμεις της, ειδικά όταν η Βουλγαρία υπερείχε αυξάνοντας συνεχώς τις δικές της 

στρατιωτικές δαπάνες. Το 1963 το ποσό που θα διατίθετο για στρατιωτικούς εξοπλισμούς 

αυξήθηκε από 258.800.000 λέβα για το 1962 σε 297.800.000.220 Ο Αβέρωφ, σε υπόμνημά του 

προς τον Briggs σχολίασε τις συνέπειες της διακοπής της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας 

τονίζοντας ότι: 

 «Η Κυβέρνησις ηναγκάσθη να διατάξη, κατά συνέπειαν, την ηγεσίαν των ενόπλων 

δυνάμεων, αφ’ ενός μεν να συμπιέση τας εγκριθείσας δαπάνας κατά το τρέχον έτος, 

αφ’ετέρου δε να καταρτίση δια τα προσεχή έτη μειωμένον αμυντικόν πρόγραμμα. 

Η Κυβέρνησις […] οφείλει να ομολογήση ότι η συστολή των στρατιωτικών 

δαπανών είναι δυσάρεστος και επικίνδυνος, ιδία λόγω της γεωγραφικής θέσεως της 

Ελλάδος». 221 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας διακοπής στο 

εσωτερικό της χώρας. Η Αθήνα άρχισε να ανησυχεί μήπως η κίνηση αυτή αντικατόπτριζε την 

ελάττωση ενδιαφέροντος των ΗΠΑ προς εκείνη, γεγονός που ήταν πιθανό να αντιληφθεί και ο 

ελληνικός λαός, προκαλώντας εσωτερική αναταραχή. Παράλληλα, η διακοπή της 

αμερικανικής οικονομικής βοήθειας σε συνδυασμό με τις αυξημένες ελληνικές δαπάνες στις 

ένοπλες δυνάμεις, τροφοδοτούσαν ήδη τον Ανένδοτο Αγώνα του Παπανδρέου.222 

Μετά από έντονες πιέσεις της Ελλάδας και απειλές για αποχώρηση από τη συμμαχία 

και μείωση των ενόπλων δυνάμεων της, εγκρίθηκε από το ΝΑΤΟ οικονομική βοήθεια ύψους 

23.500.000 δολαρίων που αρκούσε μόνο για τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος υλικού, όχι 

όμως για τον εκσυγχρονισμό του.223 Η Ελλάδα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ήταν ανάγκη 

σταδιακά να υποστηρίξει και εκείνη την ύφεση βελτιώνοντας τις σχέσεις της με την γείτονα 

χώρα με στόχο την ασφάλεια.224 Σίγουρα, η πολιτική αστάθεια λόγω του Ανένδοτου Αγώνα 

                                                           
218 Σβολόπουλος (επιμ), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 4, σσ. 163-166. 
219 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 221. 
220 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 113, υποφάκ. 14: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Αύξησις στρατιωτικών δαπανών Βουλγαρίας», Σόφια, 7 Δεκεμβρίου 1962. 
221 Σβολόπουλος (επιμ), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 285. 
222 Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο τέταρτο. 
223 Σβολόπουλος (επιμ), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 515.  
224 Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σσ. 62-90. 
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και οι συνεχείς προτάσεις μομφής από την Ένωση Κέντρου, λόγω και των αυξημένων 

στρατιωτικών δαπανών, λειτούργησαν υπέρ της επιδίωξης αυτής. Παράλληλα, η αλλαγή της 

αμερικανικής πολιτικής από τα «μαζικά αντίποινα» στην «ευέλικτη ανταπόδοση» είχε ήδη 

προβληματίσει τους ελληνικούς κύκλους. Σε περίπτωση επίθεσης, κατά πάσα πιθανότητα από 

τη Βουλγαρία, η Ελλάδα δεν γνώριζε κατά πόσο ήταν πιθανή και σε ποιον βαθμό το ΝΑΤΟ θα 

προχωρούσε στην υπεράσπιση των ελληνικών εδαφών, ειδικά όταν διακυβευόταν ο κίνδυνος 

ενός γενικότερου πολέμου.225  

Ο Χρουστσώφ επισκέφτηκε τη Σόφια τον Μάιο, στέλνοντας το μήνυμα της συνεχούς 

στήριξης  στη Βουλγαρία. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες της εαρινής 

Συνόδου του ΝΑΤΟ, και όπως ήταν επόμενο σχολιάστηκε από τον Σοβιετικό ηγέτη:  

«Εκείνο το οποίο εμβάλλει εις ανησυχίαν είναι ότι οι ιθύνοντες της Ελλάδας, 

περιφρονούντες τα συμφέροντα της ασφάλειας του λαού, προχωρούν πάντοτε επί 

της επικίνδυνου οδού, της αυξανόμενης εις αυτήν ζώνη του κόσμου διεθνώς 

εντάσεως. Απόδειξη τούτου, η πρόσφατη Σύνοδος του επιθετικού συνασπισμού 

του ΝΑΤΟ στην Αθήνα, της οποίας αποφάσεις έδωσαν νέα ώθηση στον 

ανταγωνισμό των εξοπλισμών, τον εντεινόμενο εις όλο το κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων και τα Βαλκάνια».226  

Οι δυο χώρες εξέδωσαν και κοινό ανακοινωθέν, προβάλλοντας για μια ακόμα φορά τη 

φιλειρηνική διάθεση της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα και τη Τουρκία σε αντιδιαστολή, 

σύμφωνα πάντα με το ανακοινωθέν, με τη στάση των νατοϊκών εταίρων που: «θέτουν το 

έδαφος προς διάθεση των ιμπεριαλιστικών χωρών, αι οποίαι μετατρέπουν σε αποθήκη 

πυρηνικών πυραύλων και πυραυλικών όπλων, προγεφύρωμα δι’ επίθεσιν, και οργανώνουν 

πλησίον των συνόρων των σοσιαλιστικών χωρών προκλητικά γυμνάσια».227  

Το ανακοινωθέν ολοκληρώθηκε με τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις της Σόφιας 

και της Μόσχας προς την Ελλάδα και τη Τουρκία για τις «επικίνδυνες συνέπειες» που 

ενδεχομένως θα είχε η πολιτικής τους.228 Ο Καραμανλής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις 

Χρουστσώφ περί ιμπεριαλισμού στη Βουλή, υπενθύμισε τις βουλγαρικές εισβολές και 

                                                           
225 Σακκάς, «Ελλάδα, Ατλαντική Συμμαχία, Πολιτική της διεθνούς ύφεσης», σσ. 181-182. 
226 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 107, υποφάκ. 3: Τμήμα Τύπου της Πρεσβείας της ΕΣΣΔ στην Ελλάδα, «Από τη σοβιετο-

βουλγαρικήν δήλωσιν», Αθήνα, 21 Μαΐου 1962. Για τη Σύνοδο του Μαΐου βλ. αναλυτικά στο Σβολόπουλος 

(επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 365-379. 
227 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 107, υποφάκ. 3: Τμήμα Τύπου της Πρεσβείας της ΕΣΣΔ στην Ελλάδα, «Από τη σοβιετο-

βουλγαρικήν δήλωσιν», Αθήνα, 21 Μαΐου 1962. 
228 Στο ίδιο. 
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καταστροφές επί του ελληνικού εδάφους, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του καθώς οι 

δηλώσεις αυτές έγιναν τη στιγμή που είχε σημειωθεί πρόοδος για τη διευθέτηση των 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διατύπωσε ότι «είναι εξ’ ίσου 

λυπηρόν ότι, δια να ειπή όσα είπεν, επέλεξε μίαν στιγμήν, κατά την οποίαν υπήρχον θετικαί 

ενδείξεις ότι αι ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις θα εισήρχοντο εις το στάδιον της 

εξομαλύνσεως».229 Οι θετικές αυτές ενδείξεις ήταν η ανανέωση της βουλγαρικής εμπορικής 

συμφωνίας αλλά κυρίως η πρώτη προφορική πρόταση ενός ευρύτερου πλαισίου 

ελληνοβουλγαρικών συνομιλιών, όπως αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η δεύτερη χρονική στιγμή που εμφανίστηκε ο φόβος για επίθεση στα ελληνικά εδάφη 

εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης της Κούβας. Παράλληλα, το δεύτερο δεκαπενθήμερο 

του Σεπτεμβρίου του 1962 διεξήχθησαν νατοϊκές ασκήσεις στις περιοχές της βόρειας Ελλάδας 

με την ονομασία “Felix-62” και “Fall Trap” (Φελιξ-62 και Φωλ Τραπ). Με το τέλος των 

ασκήσεων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατέληξε στο ότι το ελληνικό μέτωπο στα βόρεια 

σύνορα ήταν «αρραγής» και σε θέση να «αναχαιτίσει οιασδήποτε μορφής εχθρικής επίθεσις 

είτε δια συμβατικών είτε δια τακτικών ατομικών όπλων», η πολεμική ετοιμότητα της χώρας 

βρισκόταν σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ θεωρήθηκε ότι η συνδρομή του 6ου Αμερικανικού 

Στόλου θα ήταν ταχύτατη.230 Οι νέες ασκήσεις όπως ήταν φυσικό προκάλεσαν την αντίδραση 

της Σόφιας. Η πρώτη αντίδραση εκφράστηκε μέσω στρατιωτικών κινητοποιήσεων, η οποία 

ξεκίνησε στα τέλη του Σεπτεμβρίου, με μετακινήσεις αξιωματικών από τον Πύργο προς το 

Σλίβεν, πιθανότατα για την ενίσχυση των βουλγαρικών θέσεων.231 Η εφημερίδα Narodna 

Armija σχολίασε ότι: «η Ελλάς μετετράπη εις πεδίον δοκιμής των επιδρομικών σχεδίων του 

ΝΑΤΟ εναντίον των σοσιαλιστικών χωρών, εναντίον της εγγύς και μέσης Ανατολής» ενώ σε 

άλλο άρθρο εντοπίζεται «Μετά λύπης θα έδει δι’ άλλην μια φορά να επαναλάβωμεν ότι 

παρόμιαι ενέργειαι αποτελούν απάντησιν εις τας επανειλημμένες προτάσεις των σοσιαλιστικών 

χωρών με επικεφαλής την ΕΣΣΔ σχετικώς με την ειρηνικοποίηση των Βαλκανίων με την 

μετατροπή των εις αποατομικοποιημένη και απύραυλον ζώνη».232 Μάλιστα, άλλο βουλγαρικό 

δημοσίευμα υποστήριξε ότι οι τελευταίες ασκήσεις δεν απέδωσαν στην αποτελεσματική άμυνα 

                                                           
229 Για το σχολιασμό του Καραμανλή στις δηλώσεις Χρουστσώφ βλ. Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 383. 
230 Για τα τελικά συμπεράσματα αναφορικά με τις ασκήσεις βλ. στο ίδιο, σ. 465.  
231 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 113, υποφάκ. 14: Υπουργείο Εξωτερικών (Κολιακόπουλος) προς Κεντρική Υπηρεσία 

Πληροφοριών και Γενικό επιτελείο Εθνικής Αμύνης, 27 Σεπτεμβρίου 1962. 
232 Εντοπίζεται πλήθος αρθρογραφίας για το συγκεκριμένο γεγονός. Ενδεικτικά, ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 

12:  Zemedelsko Zname, «Όπισθεν της εικονικής αμύνης» 28 Σεπτεμβρίου 1962, Otechestven Front, «Αι ασκήσεις 

του ΝΑΤΟ έληξαν με χάος και αβεβαιότητα» 29 Σεπτεμβρίου 1962 , Narodna Armija, «Ασκήσεις ΦΕΛΙΞ-62, νέα 

πρόκλησις εις τα Βαλκάνια». 
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της Μακεδονίας και της Θράκης και αυτό γιατί «η συγκέντρωσις μεγάλου αριθμού 

στρατευμάτων επί της στενής λωρίδος της Μακεδονίας και Θράκης θα ηδύνατο να συντριβή 

δι’ ενός κτυπήματος εκ βορρά»233 

Ο Έλληνας επιτετραμμένος στη Σόφια, Ιωάννης Γεωργίου, σχολιάζοντας τις βουλγαρικές 

αντιδράσεις, κατέληξε αρχικά στη διαπίστωση ότι αυτές είχαν περιοριστεί αυτή τη φορά μόνο 

σε δημοσιογραφικές τύπου επιθέσεις εν αντιθέσει με τα στρατιωτικά γυμνάσια που είχαν λάβει 

χώρα σε μεγάλη κλίμακα ένα μόλις χρόνο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

Βούλγαροι ιθύνοντες είχαν επιτεθεί με δριμύτητα εναντίον της Ελλάδας. Ακόμα επισήμανε το 

γεγονός ότι ενώ πέρσι η βουλγαρική κυβέρνηση προειδοποιούσε ότι θα λάβει μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης, τώρα προωθούσε την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης. Ένα 

ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα του Γεωργίου ήταν ότι οι νέες αυτές επιθέσεις δεν στρέφονταν 

τόσο εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά κυρίως εναντίον του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.234 

Λίγες ημέρες μετά το αρκετά αισιόδοξο δελτίο πληροφοριών του Γεωργίου, στις 10 

Οκτωβρίου, ο Λάμπρεφ συναντήθηκε με τον Αβέρωφ προωθώντας εκ νέου τις προτάσεις της 

ελληνικής κυβέρνησης για τα εκκρεμή ελληνοβουλγαρικά ζητήματα.235  

Μια από αυτές τις προτάσεις θα ήταν και το σύμφωνο μη επίθεσης με την σχετική 

πρωτοβουλία να εντοπίζεται στο «Σχέδιο Ανάληψης Ενεργειών» που αφορούσε τον τομέα των 

σχέσεων της Βουλγαρίας με τις βαλκανικές χώρες, και το οποίο παραδόθηκε από τον υπουργό 

Εξωτερικών Κάρλο Τοντόροφ Λουκάνοφ στον πρεσβευτή της ΕΣΣΔ στη Βουλγαρία τον 

Σεπτέμβριο του 1962. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η Βουλγαρία, από κοινού με τη Ρουμανία 

και τη Γιουγκοσλαβία, θα πρότεινε στην Ελλάδα και στη Τουρκία την μετατροπή της 

χερσονήσου σε απύραυλη ζώνη, την υπογραφή συλλογικού συμφώνου μη επίθεσης και τη 

μείωση των ενόπλων δυνάμεων, - οι οποίες πλέον θα προορίζονταν μόνο για την εσωτερική 

τάξη και ασφάλεια των συνόρων - , τη ματαίωση στρατιωτικών ασκήσεων με τη συμμετοχή 

ξένων δυνάμεων στα εδάφη τους, την καταπολέμηση της πολεμικής προπαγάνδας και τέλος τη 

σύγκληση διαβαλκανικής συνεννόησης για την εξέταση των παραπάνω ζητημάτων σε 

περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα και τα γυμνάσια του 

Οκτωβρίου, η βουλγαρική κυβέρνηση προσανατολιζόταν σε νότα διαμαρτυρίας, λόγω των 

                                                           
233 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ 96, υποφάκ 12: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Δημοσίευμα περί ασκήσεων ΝΑΤΟ», Σόφια, 8 Οκτωβρίου 1962. 
234 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 12: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Βουλγαρική αντίδρασης σχετικώς με τα γυμνάσια-ΝΑΤΟ», Σόφια, 1 Οκτωβρίου 1962. 
235 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 479. 
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κινδύνων που εγκυμονούσαν για την ειρήνη στην περιοχή, και τέλος επιθέσεις μέσω του Τύπου 

για την επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ και των βαλκανικών του συμμάχων.236  

Στις 10 Οκτωβρίου 1962, όπως έχει αναφερθεί, η Σόφια απέστειλε μέσω του Λάμπρεφ 

νέο μνημόνιο αποσαφηνίζοντας τη θέση της για τις νέες ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις. 

Μια εκ των προτάσεων της ήταν και η υπογραφή συμφώνου μη επίθεσης. Η ελληνική 

κυβέρνηση απάντησε, μετά το τέλος της κρίσης, μέσω του Γεωργίου. Ο Γεωργίου συναντήθηκε 

με τον Βούλγαρο υπουργό Εξωτερικών και του μετέφερε για το σύμφωνο ότι «η ελληνική 

κυβέρνηση, δίχως να παραγνωρίζη την σημασίαν συνάψεως συμφωνίας μη επιθέσεως και 

αφοπλισμού μετά της Βουλγαρίας, εν τούτοις επιμένει εις την άποψιν της ότι δεν είναι η 

κατάλληλος προς τούτο στιγμή. Φρονεί ότι δέον όπως υπάρξουν πρώτον ωρισμέναι άλλαι 

βασικαί προϋποθέσεις».237  

Τις κρίσιμες ημέρες του Οκτωβρίου, ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθούσε με 

κομμένη την ανάσα τις διαπραγματεύσεις Kennedy - Χρουστσώφ. Στις 24 Οκτωβρίου, 

σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλγαρικής κυβέρνησης, η Σόφια κήρυξε τις ένοπλες δυνάμεις 

της σε κατάσταση ετοιμότητας, μετά από οδηγίες του Συμφώνου της Βαρσοβίας: «δι’ ών 

τίθενται αι βουλγαρικαί ένοπλαι δυνάμεις εις ετοιμότητα και αυξάνεται η αμυντική ικανότης 

της χώρας». Ο Βούλγαρος διπλωματικός αντιπρόσωπος στην Ουάσιγκτον πάντως διαμήνυσε 

ότι τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί λόγω της τουρκικής κινητοποίησης, ενώ ο λόγος που 

επιστρατεύθηκε μόνο η Βουλγαρία από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας οφειλόταν στο ότι η 

Τουρκία ήταν η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που έπραξε το ίδιο.238 Την ίδια ώρα, ο Χρήστος 

Ξανθόπουλος-Παλαμάς γνωστοποίησε στο υπουργείο Εξωτερικών την έντονη βουλγαρική 

στρατιωτική κινητοποίηση, συναντήσεις στελεχών διαφόρων πατριωτικών οργανώσεων για τα 

ζητήματα της άμυνας και τον οπλισμό των μελών του ΒΚΚ.239 Ο Γεωργίου από τη Σόφια 

αναφέρθηκε σε βουλγαρικές κινήσεις που περιλάμβαναν προσκλήσεις εφέδρων και 

                                                           
236Το σχέδιο περιλάμβανε στο σύνολό του εικοσιπέντε προτάσεις που απευθύνονταν αποκλειστικά στην Ελλάδα, 

καθώς και διμερείς ενέργειες και προτάσεις που απευθύνονταν στην Κύπρο, στη Τουρκία και στη Γιουγκοσλαβία. 

Οι υπόλοιπες προτάσεις προς την Ελλάδα αφορούσαν τη ναυσιπλοΐα, την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, τις 

προξενικές αρχές και νομική βοήθεια, τις τελωνειακές διευκολύνσεις, την ίδρυση ελληνο-βουλγαρικού και 

βουλγαρο-ελληνικού συλλόγου φιλίας, την ανταλλαγή κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, την απλοποίηση του 

καθεστώτος μετακίνησης διπλωματικού προσωπικού, πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασία κτλ. Βλ. σχετικά 

Β. Κόντης - Γ. Μουρέλος - Κ. Παπουλίδης - Μ.Γ. Προζουμέντσικοφ - Ν. Ντόμ. Σμίρνοβα - Ν.Γ. Τομίλινα (επιμ.),  

Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950-1960: Συλλογή εγγράφων, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003, 

σσ. 356-366.  
237 ΑΚΚ, φάκ. 19A: Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 29 Δεκεμβρίου 1962. 
238 AKK, φάκ. 18Α: Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 26 Οκτωβρίου 1962. 
239 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 113, υποφάκ. 14: Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ (Παλαμάς) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

28 Οκτωβρίου 1962. 
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εκπαιδεύσεις κληρωτών αλλά δεν είχε διαπιστωθεί ακόμα ευρύτερη κινητοποίηση.240 Βέβαια, 

η ΚΥΠ, εκτιμούσε ότι οι στρατιωτικές αυτές προετοιμασίες δεν έπρεπε να ανησυχούν την 

Ελλάδα ότι προορίζονταν για επίθεση εναντίον της.241 Συγχρόνως, το επίσημο όργανο του 

βουλγαρικού επιτελείου Narodna Armija σε άρθρο του με τίτλο «έτοιμοι προς μάχην», 

σχολίασε ότι «αν ακολουθήσομεν πολιτική Kennedy, σοσιαλιστικαί χώραι θα έδει να 

αναλάβουν ιδίας ενέργειας εναντίον χωρών όπως η Τουρκία και η Ελλάς, ας οι Αμερικανοί 

μετέτρεψαν εις θερμοπυρηνικήν πυριτιδαποθήκην», ολοκληρώνοντας με τη δήλωση 

ετοιμότητας του βουλγαρικού στρατού «να εκτελέση πατριωτικόν και διεθνικιστικόν του 

καθήκον».242  

Το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε -μεταξύ άλλων- αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα 

στον Αβέρωφ και στον πρέσβη της Σοβιετικής Ένωσης Ν. Κοριούκιν όταν συναντήθηκαν στις 

26 Οκτωβρίου. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε στον Σοβιετικό πρέσβη ότι η Ελλάδα 

δεν στόχευε στο να προκαλέσει την ΕΣΣΔ, σε αντίθεση με τη Βουλγαρία που επιδιδόταν σε 

εμπρηστική αρθρογραφία μέσα από το όργανο του βουλγαρικού Επιτελείου Στρατού. 

Χαρακτηριστικά τόνισε: «τοιαύται προκλήσεις ή απειλαί δεν πρόκειται να μας πτοήσουν ή να 

μας κάνουν να προκαλούμεν και ημείς», διαβεβαιώνοντας την ελληνική αποχή από ανάλογες 

ενέργειες.243 Παράλληλα όμως, ο Αβέρωφ εξέφρασε την ελληνική στήριξη προς τις ΗΠΑ για 

το ζήτημα της Κούβας, παρά τις υπόνοιες του Σοβιετικού πρέσβη ότι η στάση ισοδυναμούσε 

με κινδύνους για τη χώρα.244 Η δυναμική απάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών 

αποτέλεσε μέρος ελληνικής τακτικής που χρησιμοποιούταν σε κρίσιμες χρονικές στιγμές. Εν 

εξελίξει των γεγονότων της Κούβας, ο Αβέρωφ και ο πρωθυπουργός θεωρούσαν ότι το πιο 

πιθανό σημείο σοβιετικής επίθεσης λόγω αντιποίνων θα ήταν η Δυτική Θράκη, καθώς μια 

στρατιωτική εμπλοκή στο Βερολίνο θα οδηγούσε σε παγκόσμιο πόλεμο.245 Ο Καραμανλής είχε 

ήδη διατάξει στα μέσα Σεπτεμβρίου τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατηγό Αθανάσιο Φροντιστή, να ληφθούν όλα τα μέτρα αμυντικής ετοιμότητας στα βόρεια 

                                                           
240 ΑΚΚ, φάκ. 18Α: Γεωργίου, Σόφια, 26 Οκτωβρίου 1962. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κεντρική Υπηρεσία 

Πληροφοριών, στις 25 Οκτωβρίου κλήθηκαν έφεδροι σε διάφορους νομείς της Βουλγαρίας, εκατό πενήντα με 

διακόσιους στον καθένα. Για να μην γίνει αντιληπτή η κινητοποίησή τους, μεταφέρονταν ανά μικρές ομάδες 

πενήντα-εξήντα ατόμων. Ο συνολικός του αριθμός δεν πρέπει να είχε υπερβεί τους πέντε με έξι χιλιάδες, Κώστας 

Ιορδανίδης, «Βουλγαρία», Γιάννης Βαληνάκης – Κώστας Ιορδανίδης – Γιώργος Μούρτος - Θάνος Βερέμης – 

Πάρις Κίτσος - Γιώργος Χαρβαλιάς, Η αμυντική πολιτική των βαλκανικών κρατών, Παπαζήσης, Αθήνα 1991 σ. 

148. 
241 Ιορδανίδης, «Βουλγαρία», σ. 149. 
242 AKK, φάκ. 18Α: Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1962. 
243 ΑΕΑ, φάκ. 9, υποφάκ. 6: Σημείωμα συνομιλίας, 26 Οκτωβρίου 1962. Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 491-496. 
244 ΑΕΑ, φάκ. 9, υποφάκ. 6: Σημείωμα συνομιλίας, 26 Οκτωβρίου 1962. 
245 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 183. Αβέρωφ, ό.π., τόμ. 2, σσ. 295-296. 
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σύνορα εκτός του μέτρου της επιστράτευσης.246 Την περίοδο εκείνη δεν πρέπει να αγνοείται 

το γεγονός ότι οι σοβιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις είχαν βελτιωθεί ενώ οι ελληνο-

γιουγκοσλαβικές επιδεινώθηκαν λόγω της ανακίνησης ύπαρξης «μακεδονικής μειονότητας». 

Μάλιστα, για πρώτη φορά, όπως αναφέρθηκε, το 1962 η Γιουγκοσλαβία προμηθεύτηκε 

σοβιετικά όπλα και τανκς.247 Η Ελλάδα, είχε χάσει ουσιαστικά μια μεγάλη δικλείδα 

στρατιωτικής ασφαλείας, τη Γιουγκοσλαβία, ενώ μια πιθανή στρατιωτική προσέγγισή της με 

τον ανατολικό συνασπισμό θεωρούνταν πιθανή. Σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου 

Εξωτερικών ο Τίτο πραγματοποίησε δήλωση φιλοσοβιετική και επικριτική απέναντι στις 

ΗΠΑ.248  

Σκοπός της παραπάνω τακτικής του Αβέρωφ ήταν διττός. Αρχικά σκόπευε να αναδειχθεί 

η δυναμική της ελληνικής πολιτικής και να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπόνοια αδυναμίας προς 

τον ανατολικό συνασπισμό, κυρίως λόγω της υποδεέστερης ελληνικής στρατιωτικής θέσης. 

Κατά δεύτερον, αποσκοπούσε στην κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των 

ανατολικών χωρών, καθώς και στη διεθνή προβολή της τεταμένης αυτής ατμόσφαιρας, 

καθιστώντας αναπόφευκτη την αμερικανική παρέμβαση. Ουσιαστικά, η ελληνική αυτή 

πολιτική υπέκρυπτε την ανησυχία ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα εγκατέλειπαν τη χώρα σε 

περίπτωση περιφερειακού πολέμου. Η τακτική αυτή ονομάζεται μηχανισμός «πυροδοτήσεως» 

(“trip-wire” mechanism) και χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες κρίσιμες στιγμές της εξωτερικής 

πολιτικής από την καραμανλική κυβέρνηση.249  

Την επαύριον της κρίσης της Κούβας, που φαινομενικά ο κίνδυνος είχε περιοριστεί και 

οι πηγές από την Άγκυρα πληροφορούσαν για την απόλυση Βούλγαρων κληρωτών τον 

Δεκέμβριο, ο βουλγαρικός κίνδυνος συνέχισε να πιέζει τους ελληνικούς κύκλους.250 Τους 

φόβους αυτούς εξέφρασε ο Καραμανλής στον Rusk στις 12 Δεκεμβρίου, τονίζοντας την 

υπεροχή των βουλγαρικών δυνάμεων. Ο ίδιος ο Αβέρωφ, παρόλο που θεωρούσε ότι η 

πιθανότητα βουλγαρικής επίθεσης είχε μειωθεί μετά την υποχώρηση της ΕΣΣΔ στο ζήτημα της 

εγκατάστασης πυραύλων στην Κούβα, πίστευε ότι ήταν ακόμα πιθανή μια ξαφνική επίθεση 

εντός εικοσιτετράωρου ή σαρανταοκταώρου και στην περίπτωση αυτή το ΝΑΤΟ δεν θα 

                                                           
246Χαρακτηριστικά ο Φροντιστής ρώτησε τον Καραμανλή αν «θα στρώσουν και τα ναρκοπέδια». Ο 

πρωθυπουργός αποκρίθηκε: «Είπα όλα τα δυνατά αμυντικά μέτρα», βλ. Αβέρωφ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 296. 
247 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 146. 
248 AKK, φάκ. 18Α: Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 26 Οκτωβρίου 1962. 
249Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 242-243 και Hatzivassiliou, “Revisiting NATO’s stabilizing role 

in south-eastern Europe”, 521. 
250 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 113, υποφάκ. 14: Πρεσβεία Άγκυρας προς ΓΕΕΘΑ, 20 Δεκεμβρίου 1962. 
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προλάβαινε να παρέμβει.251 Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέγραψε την πρόοδο στις 

βουλγαρικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επανεξοπλίστηκαν και αναδιοργανώθηκαν. Οι 

χερσαίες δυνάμεις εφοδιάστηκαν με αυτόματο οπλισμό και άρματα, ενώ η αεροπορία με νέα 

υπερηχητικά καταδιωκτικά αεροσκάφη, σύγχρονα ραδιοτηλεπικοινωνιακά μέσα και 

αντιαεροπορικούς πυραύλους, πάντα με τη σοβιετική συνδρομή.252 Το 1963, το υπουργείο 

Εθνικής Αμύνης εκτιμούσε, με τις νέες αυτές προσθήκες στο στρατιωτικό εξοπλισμό, ότι οι 

βουλγαρικές ένοπλες δυνάμεις υπερτερούσαν 3:1, έναντι των ελληνικών.253 Ακόμα, οι 

ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούσαν τους 162.000 άντρες, ενώ οι βουλγαρικές τους 

254.000.254 Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης, την άνοιξη του 1963,  

τόνισε στον Καραμανλή ότι η συντριπτική αυτή βουλγαρική υπεροχή με τη νέα διάταξη των 

δυνάμεων είχε αποκτήσει πλέον επιθετική μορφή. Παράλληλα, η ανάγκη προσαρμογής στην 

νέα πραγματικότητα της μειωμένης πλέον εξωτερικής οικονομικής βοήθειας, έκρινε σημαντική 

την μείωση των ελληνικών δυνάμεων σε 139.000 άντρες. Ακόμα, ο Πρωτοπαππαδάκης 

παρατηρούσε ότι οι ελληνικές δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν κατά μήκος της 

αμυντικής γραμμής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία τη 

μεταφορά μιας πιθανής ελληνοβουλγαρικής σύγκρουσης στον Αλιάκμονα, αποσύροντας 

δυνάμεις από την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης.255  

δ)Το ζήτημα της ελληνικής ασφάλειας το 1963 

Το ζήτημα της ασφάλειας το 1963 συνέχισε να υφίσταται, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση 

στην Ελλάδα καθώς δυσκολευόταν πλέον σημαντικά να εφαρμόσει τις νατοϊκές στρατιωτικές 

συστάσεις. Οι ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, δεν συμμερίζονταν την ελληνική ανησυχία για 

πιθανή τοπική επίθεση και επομένως δεν συμφωνούσαν με την αύξηση των αμυντικών 

δαπανών προκειμένου να καταφέρει η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στο οικονομικό βάρος. Στις 3 

Ιουνίου 1963 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Συντονισμού Παναγή 

Παπαληγούρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Kennedy για να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με 

την ελληνική άμυνα. Ο Kennedy θεωρούσε ότι δεν υπήρχαν λόγοι ανησυχίας για βουλγαρική 

επίθεση, καθώς η Μόσχα δεν θα την επέτρεπε, ενώ τόνισε την ανάγκη διοχέτευσης των 

                                                           
251 Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σ. 119. 
252 Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου του KKB, ΥΔΙΑ, φάκ. 113, υποφάκ. 14: 

Υπουργείο Εξωτερικών (Παπαδάκης) προς Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ 

και Γενικό επιτελείο Εθνικής Αμύνης, 12 Νοεμβρίου 1962. 
253 Hatzivassiliou, “Security and the European Option”,189. 
254 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 191. 
255 Στο ίδιο, σσ. 191-192. 
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οικονομικών πόρων στην ανάπτυξη και όχι στις αμυντικές δαπάνες. Ακόμα, πίστευε ότι ο 

πραγματικός κίνδυνος για την Ελλάδα ήταν ο «εσωτερικός» κομουνισμός.256  

  Σύμφωνα με στοιχεία του Συμφώνου της Βαρσοβίας, αποδείχτηκε τελικά ότι οι 

ελληνικές εκτιμήσεις ήταν μάλλον υπερβολικές καθώς η προτεραιότητα της ΕΣΣΔ ήταν η 

κεντρική και δυτική Ευρώπη ενώ, παρόλο που εξετάστηκαν σχέδια για εμπλοκή των 

βουλγαρικών δυνάμεων με τις ελληνικές, κάτι τέτοιο θα γινόταν παρά μόνο σε περίπτωση 

γενικευμένης σύγκρουσης. Ο Σωτήρης Ριζάς υποστηρίζει ότι οι βουλγαρικές στρατιωτικές 

δυνάμεις είχαν υπερεκτιμηθεί από την ελληνική πλευρά ενώ και οι ίδιοι οι Βούλγαροι 

ανησυχούσαν από την πλευρά τους για τη δυναμική του ελληνικού στρατού.257 Τα στοιχεία, 

όμως, αυτά δεν ήταν γνωστά στην ελληνική κυβέρνηση το 1962, με αποτέλεσμα, μετά την 

κρίση της Κούβας, να εμφανιστεί πιο ευέλικτη στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων με τη 

Βουλγαρία και να προτείνει τον Δεκέμβριο το πακέτο συμφωνίας παράλληλης επίλυσης όλων 

των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου των επανορθώσεων.   

Η άρνηση των ΗΠΑ να υιοθετήσει τις ανησυχίες της Ελλάδος για το βουλγαρικό 

κίνδυνο και η ανάγκη αποδέσμευσης από την αμερικανική βοήθεια, οδήγησε την Ελλάδα σε 

αναζήτηση νέων αμυντικών εγγυήσεων, όπως αυτές θα μπορούσαν να προκύψουν από την 

ελληνογερμανική φιλία, με κορύφωση όμως  την ελληνογαλλική προσέγγιση και την επίσκεψη 

Ντε Γκωλ στις 16-19 Μαΐου 1963.258 Ο πρωθυπουργός, σε μεταγενέστερο σημείωμά του 

ανέλυσε τις προθέσεις του: 

«Η πρόθεσις μου ήτο, χωρίς να διαταράξω τας σχέσεις με το ΝΑΤΟ και την 

συνεργασίαν μου με την Αμερικήν, να συνδέσω την Ελλάδα στενώτερα με την 

Γαλλίαν εν όψει της διαμορφώσεως των νέων ευρωπαϊκών σχημάτων. Και τούτο 

                                                           
256 Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σ. 128. 
257 Σωτήρης Ριζάς, Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση. Από τον Ψυχρό Πόλεμο στην ύφεση, 1960-1974, 

Σιδέρης, Αθήνα 2006, σσ. 125-127. 
258 Για την ελληνογαλλική προσέγγιση βλ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η ευρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδας και 

ο στρατηγός Ντε Γκωλ 1959-1963», Κωνσταντίνος Σβολόπουλος - Σαντάλ Μορέλ (επιμ.), Ντε Γκωλ και 

Καραμανλής Το Έθνος, το Κράτος και η Ευρώπη, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής/Πατάκης, Αθήνα 2002, σσ. 

166-181. Για την ελληνογερμανική προσέγγιση βλ. Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος, «Ελλάδα-Γερμανία 1961-

1967 – Εξωτερική πολιτική: συνέχεια ή ασυνέχεια;», Άλκης Ρήγος - Σεραφείμ Σεφεριάδης - Ευάνθης 

Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «σύντομη» δεκαετία του ’60. Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές 

συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σσ. 324-343. Για την περίοδο 1961-1963 βλ. 

και Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος, «Η πορεία από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία. Η οπτική των 

δυτικογερμανικών κυβερνήσεων», Μανώλης Βασιλάκης (επιμ.), Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία, Παπαζήσης, 

Αθήνα 2009, σσ. 245-248. Hatzivasilliou, “Security and the European option”, 195. 
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διότι η σύνδεσις αυτή, εκτός της υποβοηθήσεως της οικονομικής αναπτύξεως της 

Ελλάδος, θα ενίσχυε και την ασφάλειαν αυτήν».259 

  Ο Καραμανλής, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Γάλλο Πρόεδρο, αναφέρθηκε 

στην ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Ελλάδος, τονίζοντας ότι « […] η Σοβιετική Ένωσις έχει 

επίγνωσιν τούτου και δι’αυτό βοηθεί στρατιωτικώς την Βουλγαρίαν, ήτις, καίτοι διαθέτουσα 

μικρότερον πληθυσμόν της Ελλάδος, είναι 2,5 φοράς ισχυρότερα στρατιωτικώς».260 Η 

επίσκεψη του Ντε Γκωλ στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο του ευαίσθητου στρατηγικά χώρου της 

βόρειας Ελλάδας, ήταν αρκετή για να αποδείξει τη μέγιστη στρατηγική σημασία της 

ελληνογαλλικής προσέγγισης. Ο Καραμανλής αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του 

Γάλλου επισήμου στην επίμαχη περιοχή κατά τον λόγο που προσφώνησε κατά την επίσκεψη 

του: «Επιβεβαιώνει δε το ζωηρόν ενδιαφέρον των μεγάλων μας συμμάχων δια την ασφάλειαν 

και την πρόοδον της περιοχής αυτή του κόσμου, την τόσον ενδόξου και τόσον δοκιμασθείσης». 

Ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε την «ύψιστης από απόψεως εθνικής, οικονομικής, πολιτικής, 

στρατιωτικής ως και απόψεως της αμύνης σας και της δικής μας αμοιβαίως» σημασία της 

βόρειας Ελλάδας.261  

Είναι προφανές ότι η επιλογή της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Καραμανλή-Ντε 

Γκωλ είχε προετοιμαστεί με σκοπό να στείλει στη βουλγαρική πλευρά ένα έμμεσο μήνυμα 

αναφορικά με τη γαλλική συμπαράσταση στις ελληνικές θέσεις. Άλλωστε, στο κοινό 

ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε, εκτός άλλων, τονίστηκε: 

 «Επ’ ευκαιρία της επισκέψεως του εν συνεχεία της εις Αθήνας παραμονής του, ο 

στρατηγός Ντε Γκωλ μετέβη εις Θεσσαλονίκην, πρωτεύουσαν της Βορείου 

Ελλάδος, Εις την περιοχήν ταύτην, όπου εκρίθη επανειλημμένως η τύχη του 

ελληνικού λαού […] Η εκ Θεσσαλονίκης διέλευσις του προέδρου της Γαλλικής 

Δημοκρατίας υπεγράμμισεν, εν ταυτώ, το ενδιαφέρον το οποίον η Γαλλία 

εξακολουθεί να τρέφη δια την ασφάλειαν της Ελλάδος».262   

  Το μήνυμα αυτό προκάλεσε βουλγαρικές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν με πλήθος  

άρθρων. Χαρακτηριστικό ήταν το δημοσίευμα της Rabotnichesko Delo στις 2 Ιουνίου 1963 με 

τίτλο «θολόν κύμα πολεμικής υστερίας». Ο αρθρογράφος χαρακτήρισε την επίσκεψη ως μέρος 

                                                           
259 Σβολόπουλος, «Η ευρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδος», σ. 170. 
260 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 636. 
261 Για την επίσκεψη του Ντε Γκωλ στην Ελλάδα βλ. στο ίδιο, τόμ. 5, σσ. 626-645.  
262 Στο ίδιο, σ. 640.  
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της επίσημης ελληνικής αντικομουνιστικής προπαγάνδας για τη δόμηση του βουλγαρικού 

φόβητρου. Συγκεκριμένα σημείωνε: 

 «[…] η επίσκεψις του Γάλλου προέδρου εξεμεταλλεύθει δι’ αναρρίπισιν νέας 

σωβινιστικής ψυχώσεως εις την νότιόν μας γείτονα, δι’ ενίσχυσιν της εντάσεως εις 

τα Βαλκάνια, δι’ υπονόμευσιν των προσπαθειών των αποβλεπουσών εις την 

αποκατάστασιν αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των 

βαλκανικών κρατών […] Ουχί τυχαίως ο γαλλικός αντιδραστικός τύπος, 

αναφερόμενος εις την παρέλασιν της Θεσσαλονίκης, έγραφεν ότι τα στόμια των 

όπλων των οπλιτών, οίτινες διήρχοντο έμπροσθεν των επισήμων, ήσαν εστραμμένα 

προς Βορράν, ήτοι προς την Σοβιετική Ένωση και τας άλλας σοσιαλιστικάς 

χώρας».263  

Είναι πιθανό η συγκεκριμένη επίσκεψη να θορύβησε αρκετά τη γείτονα χώρα, κυρίως 

όταν ο Ντε Γκωλ διαβεβαίωσε τη πυρηνική εγγύηση της Γαλλίας, εκτός των ΗΠΑ.264 Όπως 

αναφέρθηκε, ανησυχίες για την αποτρεπτική δυνατότητα των ελληνικών δυνάμεων υπήρχαν 

και από την πλευρά της Βουλγαρίας, που είχε γνωστοποιήσει στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας.265 

Βέβαια το 1963 η Βουλγαρία διέθετε 145.000 άντρες, χωρίς το συνοριακό στρατό, ενώ η 

Ελλάδα 116.000.266 Μάλλον, οι ανησυχίες αυτές οφείλονταν στη στήριξη που παρείχαν οι 

ΗΠΑ, η Γαλλία και το ΝΑΤΟ προς την Αθήνα, χωρίς πιθανότατα η Σόφια να γνωρίζει για τις 

διαφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο ή μη βουλγαρικής εισβολής. Ακόμα, η 

Σόφια επέμενε και στο ζήτημα των βάσεων στο ελληνικό έδαφος. Ο σταθμός της Σόφιας, τον 

Αύγουστο του 1963, μετέδωσε ότι «η γεωγραφική διάταξη των πολυάριθμων στρατιωτικών 

βάσεων των ΗΠΑ εύλογα μιλάει για τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν […] 

Αποτελούν μέσο στρατιωτικής επιθέσεως, προκαταβολικής μεταφοράς των πολεμικών υλικών 

εις τα σύνορα του πιθανού αντιπάλου με σκοπό επίθεσης».267 

  Επιπρόσθετα, η βουλγαρική κυβέρνηση αντιμετώπιζε δημοσιονομική στενότητα και 

ήδη από το καλοκαίρι του 1963 ζητούσε από τη Σοβιετική Ένωση τη μείωση κατά 35% των 

εξόδων που προορίζονταν για τις αμυντικές δαπάνες.268 Η επιτυχία της Βουλγαρίας στην 

                                                           
263 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 97, υποφάκ. 6: Γενική Διεύθυνση Τύπου, Διεύθυνση Εξωτερικού Τύπου, Τμήμα Α’ – 

Σλαυικός Τομέας (Μπέττος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Επίσκεψις Ντε Γκωλ εις την Ελλάδα», 8 Ιουλίου 

1963.  
264 Ριζάς, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, σ. 124. 
265 Ριζάς, Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση, σ. 127. 
266 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 347. 
267 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, 28 Αυγούστου 1963. 
268 Ριζάς, Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση, σσ. 127-128. 
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ολοκλήρωση της κολεκτιβοποίησης το 1958, οδήγησε τον Ζίφκωφ στην προώθηση ενός 

οικονομικού πλάνου που θα επέφερε τεράστια οφέλη στη χώρα. Το πλάνο όμως αυτό, ήδη από 

το 1961 άρχισε να εμφανίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί το 1963, έχοντας 

ήδη δημιουργήσει οικονομικές ζημίες.269 Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

σοβιετικής αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία τον Ιούνιο του 1963, ο Ζίφκωφ έθεσε το αίτημα 

στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας να εξεταστεί η πιθανότητα μείωσης των βουλγαρικών αμυντικών 

δαπανών.270   

Τέλος, μια άλλη διάσταση της ελληνοβουλγαρικής διένεξης αποτέλεσαν οι συνεχείς 

παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από βουλγαρικά αεροσκάφη. Τον Νοέμβριο του 

1961 επιδόθηκε στον Λάμπρεφ ρηματική διακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση για τις 

επανειλημμένες παραβιάσεις και ζητήθηκε από τον Βούλγαρο επιτετραμμένο να επιστήσει την  

προσοχή στην κυβέρνηση του λόγω των δυσάρεστων συνεπειών που θα μπορούσαν να 

προκληθούν.271 Ο Λάμπρεφ δεσμεύτηκε «να πράξει τα δέοντα και ότι η Βουλγαρία εμφορείται 

με τις καλύτερες διαθέσεις και ότι η κυβέρνησή του αποβλέπει στη βελτίωση του κλίματος 

καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου».272 Παρόμοια επεισόδια έλαβαν χώρα και το 

1962. Τον Ιούλιο του 1962 δόθηκε εντολή στον Έλληνα διπλωματικό αντιπρόσωπο στη Σόφια 

να προβεί σε έντονη διαμαρτυρία προς τον υπουργό Εξωτερικών της βουλγαρικής κυβέρνησης, 

ενώ παράλληλα ο γενικός διευθυντής Ξανθόπουλος-Παλαμάς επέδωσε στον Λάμπρεφ ανάλογη 

διαμαρτυρία για την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από βουλγαρικό 

αεροσκάφος.273 Ο Γεωργίου συναντήθηκε με τον Βούλγαρο υφυπουργό Εξωτερικών Αγγέλωφ, 

με τον τελευταίο να αρνείται ότι είχαν σημειωθεί παραβιάσεις από βουλγαρικά αεροσκάφη, 

ενώ ο Γεωργίου τόνισε ότι η ελληνική διαμαρτυρία στηρίχθηκε σε αδιάσειστα γεγονότα.274 

Μάλιστα, ο Καραμανλής διέταξε να γίνουν πυκνότερες αεροπορικές περιπολίες στα 

                                                           
269 R.J. Crampton, The Balkans since the Second World War, Pearson Education, London 2002, 171. R.J. 

Crampton, A concise history of Bulgaria, Cambridge, New York 2005, 192. 
270 Β. Κόντης - Γ. Μουρέλος - Κ. Παπουλίδης κ.ά. (επιμ.), ό.π., σσ. 380-384. 
271 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 5: Κολιακόπουλος προς ΓΕΕΘΑ, 14 Νοεμβρίου 1961. 
272 Στο ίδιο. 
273 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 31, υποφάκ. 7: Σημείωμα Αβέρωφ, 16 Ιουλίου 1962. 
274 ΑΚΚ, φάκ. 18A: Γεωργίου προς Υπουργείο Εξωτερικών, Σόφια, 18 Ιουλίου 1962. Στις 19 Ιουλίου εκδόθηκε 

από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σχετική ανακοίνωση: «Ο εν Σόφια επιτετραμμένος της Ελλάδος κ. 

Γεωργίου, εγένετο δεκτός την 17ην τρέχοντος υπό του υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Αγγέλωφ, προς ον υπέβαλε 

την επί του προκειμένου θέματος ελληνικήν διαμαρτυρίαν. Ο κ. Αγγέλωφ απήντησεν ότι κατόπιν ερεύνης, ην 

ενήργησαν αι αρμόδιαι βουλγαρικαί υπηρεσίαι, διεπιστώθη ότι ουδέν βουλγαρικόν αεροσκάφος εισήλθεν εις τον 

ελληνικόν εναέριον χώρον. Ο Έλλην επιτετραμμένος παρετήρησεν ότι η ελληνική διαμαρτυρία στηρίζεται εις 

σειράν ολόκληρον εξακριβωμένων γεγονότων, τα οποία είναι τοιαύτα ώστε όχι μόνος να μην αφήνουν αμφιβολίαν 

ότι εγένετο παραβίασις, αλλά και να αποδεικνύουν την σοβαρότητα αυτής. Εν συνεχεία εχαρακτήρισεν 

αστήρικτον την βουλγαρικήν θέσιν, αρνουμένην εντελώς τα γεγονότα, επεφυλάχθη δε να ενημερώση σχετικώς 

την ελληνικήν Κυβέρνησιν», Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 420. 
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ελληνοβουλγαρικά σύνορα.275 Οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, σε συνδυασμό 

με τα μεθοριακά επεισόδια, όπως τον φόνο του Έλληνα υπηκόου Καπλά Ραμαδάν στην 

ελληνοβουλγαρική μεθόριο,276 μπορούσαν να προκαλέσουν εσωτερική ανησυχία και 

δυσαρέσκεια, οδηγώντας τον ελληνικό λαό σε αντιδράσεις προς την κυβέρνηση. Την 

εσωτερική αυτή δυσαρέσκεια θα μπορούσε να υποβοηθήσει και η ΕΔΑ, η οποία διατηρούσε 

επαφές με τη Σοβιετική Ένωση και τη Βουλγαρία, διευρύνοντας την ελληνική δυσανασχέτηση 

προς το πρόσωπο του Καραμανλή με απώτερο σκοπό την ανατροπή του. Ακριβώς το ίδιο 

μοτίβο χρησιμοποίησε και η ΕΣΣΔ προς τη Γιουγκοσλαβία, σε μια από τις πολλές διενέξεις 

τους, δηλαδή συχνές παραβιάσεις του γιουγκοσλαβικού εναέριου χώρου και πρόκληση 

μεθοριακών επεισοδίων με σκοπό τη δυσαρέσκεια του γιουγκοσλαβικού λαού προς το 

πρόσωπο του Τίτο και την τελική ανατροπή του από την εξουσία.277  

Να σημειωθεί ότι και η Βουλγαρία είχε αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην ελληνική 

κυβέρνηση για παραβίαση του βουλγαρικού εναέριου χώρου τον Σεπτέμβριο του 1961. 

Σύμφωνα με τη διακοίνωση, η γείτονα χώρα επέστησε την προσοχή της Ελλάδας λόγω των 

συχνών παραβιάσεων, για την αποφυγή παρόμοιων επεισοδίων.278 Βέβαια, το Γενικό Επιτελείο 

Αεροπορίας μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν πραγματοποιήθηκε 

καμία πτήση κοντά στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, πόσο μάλλον εντός του βουλγαρικού 

χώρου.279   

Όντας πλέον στην περίοδο της ύφεσης, και οι δυο πλευρές έπρεπε να αποζητήσουν την 

κατοχύρωση της ασφάλειας. Η νέα κυβέρνηση Παπανδρέου βρισκόταν σε πλήρη στοίχιση με 

εκείνη του Καραμανλή σχετικά με τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας, όπως δήλωσε και ο 

Παπανδρέου στη Βουλή το 1964: «Ημείς ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ και θέλομεν και ανήκωμεν 

και θα ανήκωμεν, διότι η ιστορία και η γεωγραφία μάς μας τοποθετούν εις τον ελεύθερον 

κόσμον».280 Παρομοίως, συμφωνούσε και με την ύπαρξη του βόρειου κινδύνου, γι’ αυτό και 

από την αρχή της πρωθυπουργικής του θητείας ενδιαφέρθηκε για τη στρατιωτική ενίσχυση του 

ελληνοβουλγαρικού συνόρου. Βέβαια, οι νέες εξελίξεις στην Κύπρο μετέβαλαν την 
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277 Σπυρίδων Σφέτας, «Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967)», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος - 

Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία: Απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και 

Βουλγαρίας 1950-1967, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/ Μίλητος, Αθήνα 2008, σ. 129. 
278 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 5: Χειμαράς προς Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, 27 Σεπτεμβρίου 1961. 
279 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 5: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Θεοδοσιάδης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Διαμαρτυρία βουλγαρικών αρχών περί δήθεν παραβιάσεως βουλγαρικού εναέριου χώρου», 19 Οκτωβρίου 1961. 
280 Παύλος Πετρίδης, Ο Γεώργιος Παπανδρέου και το Κυπριακό Ζήτημα (1954-1965): Ντοκουμέντα, University 
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76 
 

κατάσταση. Η ελληνική πλευρά βρέθηκε για ακόμα μια φόρα σε δυσχερή θέση, καθώς λόγω 

τουρκικού κινδύνου, αποσύρθηκαν ελληνικές μονάδες από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 

προωθήθηκαν στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στη Δυτική Θράκη λόγω 

πιθανότητας τουρκικής αλλά και βουλγαρικής επίθεσης. Στα τέλη του 1963, ο ελληνικός 

στρατός αριθμούσε τους 116.000 άντρες, ο βουλγαρικός στρατός τους 145.000 άντρες χωρίς 

να συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν ο συνοριακός στρατός, και η Τουρκία τους 374.000 άντρες. Η 

Αθήνα διέθετε μια τεθωρακισμένη μεραρχία με τετρακόσια εννιά άρματα, εκατό εβδομήντα 

τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη και δώδεκα αντιτορπιλικά. Η Σόφια διέθετε τρείς 

τεθωρακισμένες μεραρχίες με συνολικά χίλια διακόσια τέσσερα άρματα και τετρακόσια εξήντα 

πέντε μαχητικά αεροσκάφη ενώ η Άγκυρα τριακόσια επτά μαχητικά αεροσκάφη και δεκαοκτώ 

αντιτορπιλικά.281 Η θέση της Ελλάδος, ποσοτικά, ήταν σαφώς δυσμενέστερη.  

Σε σύσκεψη τον Ιανουάριο 1964 εκφράστηκε η ανησυχία περί εκμετάλλευσης της 

ελληνοτουρκικής κρίσης ή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου από τη Σοβιετική Ένωση, με την 

εκδήλωση αιφνιδιαστικής επίθεσης στην Ελλάδα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τουρκικής και 

βουλγαρικής εισβολής, ο Έλληνας αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Πέτρος 

Σακελλαρίου αναρωτήθηκε «εάν γίνη σύγκρουσις με Τουρκίαν, πως θα καλυφθούν νώτα προς 

Βουλγαρίαν κτλ;», θεωρώντας ότι οι ελληνικές δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να απωθήσουν τις 

βουλγαρικές. Ακόμα, θεώρησε κρίσιμη την προετοιμασία σχεδίου δράσης όχι μόνο για την 

Κύπρο, αλλά και για το Αιγαίο και τη Θράκη.282  

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Dirk Stikker, συμμεριζόταν επίσης την πιθανότητα 

εκμετάλλευσης ενός ελληνοτουρκικού πολέμου από την πλευρά της ΕΣΣΔ και της Βουλγαρίας. 

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο σε βάρος της ελληνικής ασφάλειας όταν ο 

Stikker ενημέρωσε τον Παπανδρέου ότι σε ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πόλεμο, το ΝΑΤΟ θα 

παρέμενε ουδέτερο, ενώ παράλληλα θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο διακοπής της νατοϊκής 

βοήθειας και στις δυο πλευρές. Συμπερασματικά, τα έτη εκείνα το ΝΑΤΟ συνέδραμε 

περισσότερο στην πολιτική ισορροπία της βαλκανικής χερσονήσου, ως σταθεροποιητικός 

παράγοντας, και λιγότερο ως μηχανισμός προώθησης αποτελεσματικής στρατιωτικής 

άμυνας.283 Λίγο πριν από την υπογραφή της ελληνοβουλγαρικής συνθήκης του Ιουνίου 1964, 

το ΓΕΕΘΑ διαπίστωνε ότι οι χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις της γείτονα χώρας ήταν 

ανώτερες από τις αντίστοιχες ελληνικές όσον αφορά τον αριθμό, την επιστρατευτική ικανότητα 
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και την ισχύ. Επιπρόσθετα, η ετοιμότητα των βουλγαρικών δυνάμεων υπολογιζόταν στο 50%, 

ενώ των ελληνικών μόλις στο 25%.284  

Το ζήτημα της ελληνικής ασφάλειας στη νέα κρίση του Κυπριακού έλαβε νέες 

διαστάσεις, καθώς οι πιθανότητες για τοπική επίθεση αναβίωσαν όπως το καλοκαίρι του 1961 

και τον Οκτώβριο του 1962. Η Ελλάδα όμως είχε πλέον να αντιμετωπίσει δυο ανοιχτά μέτωπα, 

ενόσω η συνδρομή του ΝΑΤΟ χαρακτηριζόταν αβέβαιη.  Η Αθήνα όφειλε πλέον να προωθήσει 

την ελληνοβουλγαρική προσέγγιση, να απωλέσει τα περιθώρια των διαπραγματευτικών της 

ελιγμών στις νέες ελληνοβουλγαρικές συνομιλίες και να δεχθεί στις 28 Ιουνίου το ποσό των 

7.000.000 δολαρίων για τις βουλγαρικές επανορθώσεις. Ουσιαστικά, η ομαλοποίηση στις 

ελληνοβουλγαρικές σχέσεις κρινόταν πλέον αναγκαία και οφειλόταν σε έναν μεγάλο βαθμό 

στην εν μέρει βελτίωση του ζητήματος της ασφάλειας έπειτα από την εμφάνιση νέων πιέσεων 

και λαμβανόμενης υπόψη της διεθνούς κατάστασης.285 Περαιτέρω, το ζήτημα της εδαφικής 

κατοχύρωσης επεκτάθηκε και στις υπόνοιες διατήρησης βουλγαρικών βλέψεων για έξοδο προς 

το Αιγαίο όπως και στις βουλγαρικές θέσεις σχετικά με την ύπαρξη «μειονοτήτων» στον 

ελληνικό χώρο. Τα θέματα αυτά συνέθεσαν μια ακόμα πτυχή των προβληματικών 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων το 1961-1963.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΔΑΦΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ «ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ» 

 

α) Το ζήτημα της Δυτικής Θράκης και της Μακεδονίας  

  Ανέκαθεν, ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα αναφορικά με την εθνική ασφάλεια ήταν 

οι συνεχείς διεκδικήσεις της Βουλγαρίας στη Δυτική Θράκη και η επιδίωξή της να αποκτήσει 

διέξοδο στο Αιγαίο. Οι παραπάνω πολιτικές υποστηρίχθηκαν κυρίως από τις προπολεμικές 

βουλγαρικές κυβερνήσεις, χωρίς ωστόσο να εγκαταλειφθούν τελείως στο πλαίσιο του Ψυχρού 

πολέμου και της αντιπαράθεσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η κυβέρνηση Καραμανλή 

ανησυχούσε στην πιθανότητα διατήρησης του βουλγαρικού αναθεωρητισμού,  ειδικά όταν η 

γείτονα χώρα δεν συμμορφωνόταν στις υποχρεώσεις της που έρρεαν από την Συνθήκη των 

Παρισίων, εντείνοντας το κλίμα δυσπιστίας. Η σημασία της Δυτικής Θράκης για τη διατήρηση 

της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και γενικότερα τη διατήρηση της δυτικής 

ακεραιότητας ψυχροπολεμικά, φαινόταν από τη σημασία που προσέδιδαν οι ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ σε αυτή, όπως διατυπώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα, και 

στις δυο μεγάλες κρίσεις την περίοδο 1961-1963, θορυβήθηκε έντονα από το ενδεχόμενο μιας 

βουλγαρικής επίθεσης στην περιοχή καθώς τη θεωρούσε ως την πιο ευπαθή. Παράλληλα, την 

περίοδο αυτή εμφανίστηκαν νέες ανησυχίες σχετικά με τις βουλγαρικές επιδιώξεις επί του 

«Μακεδονικού Ζητήματος». 

  Σύμφωνα με μακροσκελή έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών, το έτος 1963 και με 

υπογράφοντα τον συνεργάτη του υπουργείου σχετικά με τα βαλκανικά ζητήματα Ευάγγελο 

Κωφό, οι βουλγαρικές ενέργειες για απόκτηση διεξόδου στο Αιγαίο  διακρίνονται σε τρεις 

περιόδους.286 Η πρώτη περίοδος (1870-1918), κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, 

περιλάμβανε γεγονότα όπως ήταν η ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας το 1870, το 

διπλωματικό, όπως χαρακτηρίζεται, πραξικόπημα της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου το 1878, 

η πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1885, η δημιουργία 

«μακεδονικών και θρακικών επαναστατικών κομιτάτων», η «επαναστατική και τρομοκρατική 

δραστηριότης κομιτατζήδων» από το 1894-1908, και τέλος, οι βουλγαρικές επιθέσεις στα 

βόρεια ελληνικά εδάφη κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.287 

                                                           
286 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Κωφός Ευάγγελος, «Βουλγαρικαί ενέργειαι δ’ απόκτησιν διεξόδου εις το 

Αιγαίο», 14 Οκτωβρίου 1963. 
287 Η πρώτη περίοδος ονοματίζεται από τον Κωφό «Διέξοδος δια της διαδοχής των Οθωμανών εις Θράκην και 

Μακεδονίαν (1870-1918)». 



79 
 

Στην περίοδο αυτή εντοπίζεται και η αφετηρία του «Μακεδονικού Ζητήματος», όταν η 

Βουλγαρία με την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας στόχευε την ένταξη όλου του 

σλαβόφωνου πληθυσμού της Μακεδονίας στους κόλπους της. Το βουλγαρικό όραμα 

πραγματοποιήθηκε με τη σύντομη σε διάρκεια συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 και την 

ίδρυση της «Μεγάλης Βουλγαρίας» που περιλάμβανε, εκτός των άλλων, τη Δυτική Θράκη και 

την ελληνική Μακεδονία, εκτός της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.288 

  Η δεύτερη περίοδος (1919-1944), ονομάστηκε από τον Κωφό ως «η πολιτική της 

ανατροπής του status quo». Το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησε στη βουλγαρική 

απώλεια της Δυτικής Θράκης και οι συμμαχικές δυνάμεις ανέλαβαν την υποχρέωση, σύμφωνα 

με το άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης του Νεϊγύ, να εξασφαλίσουν οικονομική διέξοδο 

της ηττημένης χώρας προς το Αιγαίο. Οι όροι της διεξόδου ρυθμίστηκαν στη Συνθήκη περί 

Θράκης, μέρος της Συνθήκης των Σεβρών, υπογραφείσα στις 10 Αυγούστου 1920 και 

ισχύουσα, σύμφωνα με Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λοζάνης, στις 24 Ιουλίου 1923.289  Το 

άρθρο 4 καθόριζε το ελεύθερο διαμετακομιστικό εμπόριο της Βουλγαρίας στα ελληνικά εδάφη 

και λιμάνια ενώ το άρθρο 5 προέβλεπε την εκμίσθωση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης 

(Δεδεαγάτς).290 Ο Σταμπολίνσκυ, βέβαια, απέρριψε την παραπάνω πρόταση της 

Αλεξανδρούπολης, αλλά και τη μετέπειτα του Ελευθέριου Βενιζέλου για τη χρήση του 

λιμανιού της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα σερβικά πρότυπα, επιθυμώντας ρητά εδαφική 

διέξοδο, με την παραχώρηση της Αλεξανδρούπολης ή τουλάχιστον αυτονομία της περιοχής.291 

                                                           
288 Για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις και το Μακεδονικό Ζήτημα την περίοδο 1880-1908 βλ. Σπυρίδων Σφέτας, 

Ελληνο-βουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908. Ανάμεσα στη ρητορική της διμερούς συνεργασίας και στην πρακτική 

των εθνικών ανταγωνισμών, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008. Για το Μακεδονικό Ζήτημα γενικότερα και τις 

απαρχές του βλ. Evangelos Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη 1964 και Zotiades, ό.π. 
289 Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας : Το ζήτημα 

οικονομικής διεξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Gutenberg, Αθήνα 1997, σσ.  55-68.  
290 «To Άρθρον 4 όριζε: Όπως εξασφαλισθή εις τη Βουλγαρίαν η ελευθέρα εις το Αιγαίον διέξοδος, αναγνωρίζεται 

εις αυτήν η ελευθερία της διαμετακομίσεως επί των εις την Ελλάδα δυνάμει της παρούσης συνθήκης 

παραχωρουμένων εδαφών και λιμένων. Η ελευθερία της διαμετακομίσεως είναι η καθοριζόμενη εις το 212ον 

άρθρον της συνθήκης ειρήνης μετά της Βουλγαρίας, μέχρις ότου συναφθή γενική περί τούτου σύμβασις, μεθ’ ο 

αι διατάξεις της νέας συμβάσεως θα υποκατασταθώσιν εις τούτο…Η ελευθερία της διαμετακομίσεως θέλει 

επεκταθή εις τας ταχυδρομικάς, τηλεγραφικάς και τηλεφωνικάς υπηρεσίας. Άρθρον 5: Θέλει εκμισθώσει εν τω 

λιμένι Αλεξανδρουπόλεως (Δεδεαγάτς) εις τη Βουλγαρίαν και εις το διενεκές αν δεν καθορισθεί προθεσμία υπό 

της Κοινωνίας των Εθνών χώρος, όστις θέλει τεθή υπό το εν τοις άρθροις 11-14 προβλεπόμενον καθεστώς, χώρος 

όστις θέλει διατεθή δια την άμεσον διαμετακόμισιν των εκ του κράτος τούτου προεχρομένων ή δι αυτό 

προορισομένων επορευμάτων. Ο καθορισμός των συνόρων του εν τω προηγουμένω άρθρω προβλεπόμενο χώρου, 

η σύνδεσις αυτού μετά των υφισταμένων σιδηροδρόμων, η οργάνωσις αυτού, ο τρόπος της εκμεταλλεύσεως του 

και εν γένει άπαντες οι όροι της χρησιμοποιήσεως του, συμπεριλαμβανομένου και του μισθώματος, θέλουσι 

καθορισθή υπό Επιτροπής αποτελούμνεης εξ’ ενός αντιπροσώπου της Βουλγαρίας, ενός αντιπροσώπου της 

Ελλάδος και ενός αντιπροσώπου της Κ.Τ Ε.», Αλέξης Κύρου, Οι βαλκανικοί μας γείτονες, Αθήνα 1962, σ. 104. 
291 Κύρου, ό.π., σ. 105. Για τη διεκδίκηση της Δυτικής Θράκης το διάστημα 1919-1923 βλ. Παξιμαδοπούλου – 

Σταυρινού, ό.π και Λένα Λιβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, 

Καστανιώτη, Αθήνα 2000, σσ. 591-621. 
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Οι συζητήσεις έπεσαν στον κενό, όπως και κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου όταν η 

Βουλγαρία αρνήθηκε να συμμετάσχει στη Βαλκανική Συνεννόηση διατηρώντας την επιθυμία 

επέκτασης. 

 Όσον αφορά την ελληνική Μακεδονία την περίοδο αυτή, η Ελλάδα προχώρησε σε 

ανταλλαγές πληθυσμών που σκόπευαν στον εξελληνισμό της περιοχής, έτσι ώστε να αφαιρέσει 

από το βουλγαρικό οπλοστάσιο το επιχείρημα της εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού - 

σύμφωνα με τη Συνθήκη του Νεϊγύ το 1919 πραγματοποιήθηκε εθελούσια ανταλλαγή 

μειονοτήτων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας ενώ με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης και το 

τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1922, σημειώθηκε ανταλλαγή του ελληνοτουρκικού 

πληθυσμού από την Μακεδονία και την Μικρά Ασία -, ενώ παράλληλα προσπάθησε να μην 

προβεί σε καμία αναγνώριση εθνικής μειονότητας στο μακεδονικό της χώρο. Τον Σεπτέμβριο 

όμως του 1924 με το Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ για την προστασία των μειονοτήτων στην 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η Αθήνα ουσιαστικά αναγνώριζε το σλαβόφωνο πληθυσμό του 

ελληνικού χώρου ως βουλγαρική μειονότητα, με αποτέλεσμα μετέπειτα η ελληνική κυβέρνηση 

να την ακυρώσει.292 

Η δεύτερη περίοδος ολοκληρώθηκε με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη 

βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης.293 Στο λόγο που 

εκφώνησε ο βασιλιάς Βόρις στις 28 Σεπτεμβρίου 1941 ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Χάρις εις την συνεργασίαν των Γερμανών και Ιταλών, η Μακεδονία και η Θράκη 

περιοχαί αίτινες υπήρξαν τόσον πισταί εις την Βουλγαρίαν, αποσπασθείσαι αδίκως 

εξ’ αυτής και δια τας οποίας η Βουλγαρία ηνηγκάσθη κατά τη διάρκειαν τριών 

γενεών να υποστή αναρίθμητους θυσίας, επανέρχονται σήμερον εις τας αγκάλας 

της Βουλγαρικής Πατρίδος».294 

Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής, η γείτονα χώρα προσπάθησε να αλλοιώσει 

τον εθνολογικό χαρακτήρα της περιοχής με «την βίαιαν εκδίωξιν μεγάλου αριθμού Ελλήνων, 

τον αναγκαστικόν εκβουλγαρισμόν των υπολοίπων και τον εκ νέου εποικισμόν των περιοχών 

δια Βουλγάρων εκ Βουλγαρίας, υπό το πρόσχημα επιστροφής “προσφύγων”».295 Ακόμα, «πλην 

                                                           
292 Για το Πρωτόκολλο βλ. Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Ελληνο-βουλγαρικές μειονότητες: Πρωτόκολλο Πολίτη 

Καλφώφ: Mελέτη βασισμένη σε έρευνα των Αρχείων του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Αθήνα 1982. 
293 Γενικά για τη βουλγαρική κατοχή βλ, Ξανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη (επιμ.), ό.π. και Αλέξανδρος Σβώλος, 

Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Παπαζήσης, Αθήνα 1945. 
294 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Κωφός Ευάγγελος, «Βουλγαρικαί ενέργειαι δ’ απόκτησιν διεξόδου εις το 

Αιγαίο», 14 Οκτωβρίου 1963. 
295 Στο ίδιο. 
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των εδαφών της Δ. Θράκης και Αν. Μακεδονίας οι Βούλγαροι προσεπάθησαν να αποκτήσουν 

και την Κεντρικήν και Δ. Μακεδονίαν, περιοχάς εις τας οποίας επεξέτεινον την προπαγάνδαν 

και τρομοκρατικήν δράσιν των δι’ ενόπλων ομάδων». 

Η τρίτη περίοδος, σύμφωνα με τον Κωφό, διήρκησε από το 1923 μέχρι (την ημερομηνία 

του εγγράφου) το 1963, και αναφερόταν στην πολιτική του ΚΚΒ με το αρχικό «Σύνθημα της 

Ανεξάρτητου Μακεδονίας και Θράκης» και με αποκορύφωση την επανεμφάνιση των 

βουλγαρικών διεκδικήσεων επί της Δυτικής Θράκης στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων.296 

Σύμφωνα με το υποβληθέν σημείωμα στη Συνδιάσκεψη, τα βουλγαρικά επιχειρήματα για την 

παραχώρηση της Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία, εκτός της θέσης περί «αφύσικον προσθήκην 

εις τον κορμόν του Ελληνικού Κράτους», ήταν τα εξής:  

«[…] η Δυτική Θράκη υπήρξε πάντοτε, γεωγραφικώς, εθνικώς και ιστορικώς 

αναπόσπαστον τμήμα των βουλγαρικών εδαφών. Δεύτερον, ότι η απώλεια της Δ. 

Θράκης είχεν ως αποτέλεσμα την οικονομικήν κατάπτωσιν και ερήμωσιν 

ολόκληρων επαρχιών της Βουλγαρίας. Τρίτον, ότι αι ακταί του Αιγαίου ήσαν 

απαραίτητοι δια την ενδοχώραν η οποία εκτείνεται πέραν του Δουνάβεως, μέχρι 

Ρουμανίας και Πολωνίας. Τέταρτον, ότι το εξωτερικόν εμπόριον της Βουλγαρίας 

θα έδει να διεξάγεται δια των λιμένων του Αιγαίου χωρίς προσθέτους οικονομικάς 

επιβαρύνσεις. Πέμπτον, ότι μια ελευθέρα απλώς ζώνη δεν ήτο δυνατόν να 

ικανοποιήση τη Βουλγαρίαν διότι αι τεράστιαι επενδύσεις δια την κατασκευήν 

λιμενικών έργων δεν ήτο δυνατόν να αναληφθούν παρά μόνον εάν εχορηγούντο εις 

αυτήν δικαιώματα κυριαρχίας».297  

Ο Ευάγγελος Κωφός κατέληγε στο συμπέρασμα ότι μετά το θάνατο του Στάλιν η 

Βουλγαρία απέφυγε να διεκδικήσει επισήμως ελληνικά εδάφη, εκτός από κάποιες σποραδικές 

ιδιωτικές αναφορές ιθυνόντων που έκαναν λόγο περί βουλγαρικότητας της Δυτικής Θράκης, 

και βουλγαρικά δημοσιογραφικά άρθρα που χαρακτηρίζονταν από «πνεύμα αλυτρωτικόν» ως 

προς τη Θράκη.  

Η μεταπολεμική βουλγαρική διεκδίκηση της Δυτικής Θράκης συνδέθηκε άρρηκτα και με 

τις εξελίξεις στο Μακεδονικό Ζήτημα. Η Βουλγαρία, μετά από παρότρυνση του Στάλιν, 

                                                           
296 Για την περίοδο αυτή βλ. Πλουμίδης, ό.π., σσ. 259-316. 
297 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Κωφός Ευάγγελος, «Βουλγαρικαί ενέργειαι δ’ απόκτησιν διεξόδου εις το 

Αιγαίο», 14 Οκτωβρίου 1963. Για τις βουλγαρικές διεκδικήσεις στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης τον Παρισίων βλ. 

Constantopoulos, ό.π., σσ. 17-26. Επίσης βλ. Περικλής Χρηστίδης, Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη 

Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη των Παρισίων, 1946, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.  
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αναγνώρισε την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας και παραχώρησε πολιτισμική αυτονομία 

της βουλγαρικής Μακεδονίας στη Γιουγκοσλαβία με τις συμφωνίες του Μπλεντ το 1947. Ως 

αντάλλαγμα ο Τίτο υποστήριξε τις βουλγαρικές διεκδικήσεις επί της Δυτικής Θράκης στη 

Συνδιάσκεψη των Παρισίων.298 Σε συνδυασμό με τη βουλγαρική αρωγή κατά τη διάρκεια του 

Εμφύλιου Πολέμου, ο  Κωφός σχολιάζε σχετικά: «΄Ησαν συνεπώς, βάσιμοι αι ελπίδες των 

Βουλγάρων ιθυνόντων ότι εις περίπτωσιν επικρατήσεως κομμουνιστικού καθεστώτος εν 

Ελλάδι και ενδεχομένης δημιουργίας “ενιαίας” Μακεδονίας με πυρήνα την Γιουγκοσλαβικήν 

Μακεδονίαν, η Δυτική Θράκη θα αποτελεί “αφύσικον προσθήκην εις τον κορμόν του 

Ελληνικού Κράτους”, και θα έδει, ως εκ τούτου, να προσαρτηθή εις την Βουλγαρίαν».  

Η πολιτική ηγεμονισμού του Τίτο όμως οδήγησε στη ρήξη του με τον Στάλιν με 

αποτέλεσμα η Βουλγαρία, ως πιστός σοβιετικός δορυφόρος, να διακόψει τις διπλωματικές 

σχέσεις της με τη Γιουγκοσλαβία και να αποκηρύξει τις Συμφωνίες του 1947.299 Έκτοτε, οι 

βουλγαρογιουγκοσλαβικές σχέσεις και η στάση της Βουλγαρίας απέναντι στο «Μακεδονικό» 

εξαρτήθηκαν πλήρως από το κλίμα μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας. 

Για παράδειγμα, η σοβιετο-γιουγκοσλαβική προσέγγιση του 1955, είχε ως αποτέλεσμα, πέραν 

της αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας, την καταγραφή 

178.862 ατόμων ως «Μακεδόνες», σε απογραφή της βουλγαρικής Μακεδονίας.300 Τον Ιούνιο 

του ίδιου έτους, ο Χρουστσώφ επισκέφτηκε τη Σόφια και το Βελιγράδι, όπου έγιναν συζητήσεις 

με πιθανό θέμα στην ατζέντα την ένωση της βουλγαρικής Μακεδονίας με τη γιουγκοσλαβική. 

Άλλωστε, τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ανακοίνωσε ότι μια 

τέτοια ένωση ήταν πιθανή για το προσεχές μέλλον.301 Σίγουρα, η βουλγαρική Μακεδονία 

χρησιμοποιήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση ως θέλγητρο για την προσέγγιση της με τη 

Γιουγκοσλαβία. Μια από τις συνέπειες της προσέγγισης αυτής ήταν η καχυποψία της Ελλάδας 

                                                           
298 Σφέτας, «Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967)», σ. 125. Η Γιουγκοσλαβία στη Συνδιάσκεψη 

αιτήθηκε επίσημα τη διεκδίκηση της ελληνικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη βέβαια της Βουλγαρίας η οποία 

είχε αναγνωρίσει το «μακεδονικό» έθνος. Για τις εξελίξεις στο «Μακεδονικό» την περίοδο εκείνη βλ. Ιάκωβος 

Μιχαηλίδης, Τα πρόσωπα του Ιανού: Oι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραμονές του ελληνικού εμφυλίου 

πολέμου (1944-1946), Πατάκης, Αθήνα 2004. B. Kondis, “The Macedonian question as a Balkan problem in 

1940’s”, Balkan Studies, 28 (1987), 151-160. Evangelos Kofos, The impact of the Macedonian Question on Civil 

Conflict in Greece (1943-1949), Hellenic Foundation for Defense and Foreign Policy, Αθήνα 1989. 
299 Σύμφωνα με τους ελληνικούς διπλωματικούς κύκλους, η ρήξη αυτή και η αυτομάτως διάλυση του άξονα 

Σόφιας-Βελιγραδίου, βελτίωσε αισθητά την γεωπολιτική θέση της Ελλάδος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, 

«Εμφύλιος Πόλεμος και πρόσληψη του κόσμου: Μεταλλαγές στις ελληνικές στρατηγικές αντιλήψεις στη δεκαετία 

του 1940», Ιωάννης Μουρέλος - Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, μια αποτίμηση. 

Πολιτικές ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις, Ελληνικά Γράμματα/ Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 

Αίμου, Αθήνα 2007, σ. 70. 
300 Σπυρίδων Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού: διεθνείς ανακατατάξεις και βαλκανικές αντανακλάσεις: Από τις 

ελληνογιουγκοσλαβικές συμφωνίες της 18ης Ιουνίου 1959 στην κρίση των σχέσεων Αθήνας-Βελιγραδίου του 1960-

62, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 18.  
301 Zotiades, ό.π., 117-118. 
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όσον αφορά τις ειλικρινείς διαθέσεις της Γιουγκοσλαβίας και της λειτουργικότητας του 

Βαλκανικού Συμφώνου. 

 Παράλληλα, το ΚΚΕ, σε συνεργασία με τη Βουλγαρία, ίδρυσε το 1952 ένα λαϊκό 

επαναστατικό οργανισμό, την οργάνωση Ίλιντεν, που προοριζόταν για το σλαβόφωνο 

κομμουνιστικό πληθυσμό που εγκατέλειψε την ελληνική Μακεδονία μετά το τέλος του 

Εμφυλίου. Ανάμεσα στις επιδιώξεις του Ίλιντεν ήταν να συνδράμει τη Σοβιετική Ένωση σε 

περίπτωση που αποφάσιζε να αποσπάσει βίαια τη γιουγκοσλαβική και ελληνική Μακεδονία. 

Η οργάνωση αυτή διαλύθηκε το 1957, μετά την αλλαγή στάσης του ΚΚΕ όσον αφορά το 

«Μακεδονικό». Παράλληλα, ξεκίνησε και η «ειρηνική επίθεση» της Βουλγαρίας που 

αποσκοπούσε στη βελτίωση των σχέσεων της με την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 302 

β) Η αλλαγή της βουλγαρική στάσης στο Μακεδονικό Ζήτημα, η έξοδος στο Αιγαίο και 

το ζήτημα της Δυτικής Θράκης, 1961-1962 

Παρόμοια υποχώρηση με αυτή του 1955 δεν πραγματοποιήθηκε από τη βουλγαρική 

πλευρά στη νέα σοβιετο-γιουγκοσλαβική προσέγγιση του 1961. Η προσέγγιση αυτή ήταν 

αποτέλεσμα της ρήξης ΕΣΣΔ-Αλβανίας με την πλήρη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων τον 

Δεκέμβριο του 1961.303 Η επακόλουθη μείωση της σοβιετικής επιρροής στον βαλκανικό χώρο 

είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση στενότερων επαφών με τη Γιουγκοσλαβία, την υπογραφή 

διμερών οικονομικών συμφωνιών και τις εκατέρωθεν επισκέψεις πολιτικών προσώπων με 

αποκορύφωμα την επίσκεψη του Τίτο στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 1962.304 Παρόλο που 

υπογράφηκαν βουλγαρογιουγκοσλαβικές συμφωνίες στον εμπορικό, μορφωτικό και 

οικονομικό τομέα,305 η Βουλγαρία παρουσιάστηκε αρνητική στο Μακεδονικό Ζήτημα, σε 

αντίθεση με το παρελθόν, φοβούμενη πιθανή σοβιετική πίεση για αναγνώριση «μακεδονικής 

μειονότητας».  

Το ΚΚΒ ήδη από το 1958 επιθυμούσε την ανάληψη μιας συγκεκριμένης θέσης στο 

ζήτημα της αντιβουλγαρικής διαμόρφωσης του «μακεδονικού» έθνους και πλαστογράφησης 

της ιστορίας, με τη σύνταξη ενός σχεδίου το οποίο τελικά δεν εγκρίθηκε για την αποφυγή 

                                                           
302 Ιδρυτές της οργάνωσης ήταν οι Παντελής Βαϊνάς, Taso Gutsev, Stavro Kotsev, Tanas Peikov, Pavlo Kusev 

και Aleco Hatjitaskov. Zotiades, ό.π., 115-116, 118. 
303 Ριζάς, Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση, σ. 75-104. Βαληνάκης, Εισαγωγή στην ελληνική εξωτερική 

πολιτική, σ. 84. 
304 Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού, σ. 99, 109-110. 
305 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 13: Ambasade Royale de Grece (Νικολαρείζης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Βουλγαρογιουγκοσλαβική συμφωνία για ποταμό Τιμόκ», Βελιγράδι, 16 Δεκεμβρίου 1961. Στο ίδιο: Legation 

Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Μορφωτικαί σχέσεις Βουλγαρίας-

Γιουγκοσλαβίας», Σόφια, 30 Ιανουαρίου 1961. Στο ίδιο: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) 

προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Εμπορικαί συμφωνίαι Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας», Σόφια, 8 Ιανουαρίου 1961. 
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όξυνσης των βουλγαρογιουγκοσλαβικών σχέσεων.306 Αυτό όμως δεν απέκλεισε τη 

δημοσιοποίηση του ζητήματος και τη συμπερίληψή του σε δημόσιους λόγους, αλλά και την 

οργάνωση της μετακίνησης πολιτικών προσφύγων προς τη Βουλγαρία που θα εξεταστεί 

παρακάτω. Σε άρθρο της Rabotnichesko Delo στις 22 Ιουνίου 1961, η Βουλγαρία, αντιδρώντας 

στο άρθρο της Nova Makedonia για τη χρήση λαϊκών βουλγαρικών τραγουδιών, δήλωσε ότι: 

«Οι βούλγαροι ηγέται δεν αναγνωρίζουν την μακεδονική εθνικότητα, γλώσσα, γραφή και 

λαογραφία», ενώ στο τέλος αναρωτιόταν: «Μέχρι ποιου σημείου φθάνει όταν ακολουθεί την 

ολισθηράν οδόν του σοβινισμού και του μίσους, την οδόν των ιστορικών 

πλαστογραφήσεων».307 Η ίδια εφημερίδα, στις 16 Οκτωβρίου, εξαπέλυσε εκ νέου σφοδρή 

επίθεση εναντίον της Γιουγκοσλαβίας αποτυπώνοντας τη διάσταση απόψεων μεταξύ των δυο 

χωρών στο Μακεδονικό Ζήτημα.308   

Η προσέγγιση μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό τις ελληνογιουγκοσλαβικές αλλά και τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Παρόλο που οι 

σχέσεις Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας είχαν αποκατασταθεί και φτάσει σε ένα ιδιαίτερα θετικό 

σημείο,309 με αφετηρία το καλοκαίρι του 1961 και τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της 

Γιουγκοσλαβίας, Ντράγκο Κουντς, περί δικαιωμάτων προστασίας της «μακεδονικής 

μειονότητας»,310 οι επαφές σκιάστηκαν για μια ακόμη φορά λόγω του «Μακεδονικού». Τον 

Δεκέμβριο του 1961, σχολιάζοντας ο Κουντς δήλωση του Αβέρωφ περί μη ύπαρξης 

«μακεδονικής μειονότητας», δήλωσε ότι «είναι επίσης γνωστή η γιουγκοσλαβική θέση. 

Δέχεται ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα».311 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 

τον Μάρτιο του 1962 η ελληνική κυβέρνηση ανέστειλε τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας 

με τη Γιουγκοσλαβία του 1959.312  

                                                           
306 Σφέτας, «Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967)», σσ. 155-157. 
307 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 13: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Άρθρον Ραμποτνιτσέσκο Ντέλο κατακρίνον αντιδράσεις Σκοπίων επί λαϊκής βουλγάρικης 

μουσικής», Σόφια, 22 Ιουνίου 1961. 
308 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 52, υποφάκ. 13: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Αντιγιουγκοσλαβικό άρθρο επί μακεδονικού ζητήματος», Σόφια, 16 Οκτωβρίου 1961. 
309 Για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις από το 1950 και έπειτα βλ. Κωνσταντίνος Κατσάνος, Το «ανύπαρκτο» 

ζήτημα: Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό 1950-1967, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 19-

138. 
310 Σφέτας, Στη σκιά του μακεδονικού, σ. 73. 
311 Σωτήρης Βαλντέν, Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία, Γέννηση και εξέλιξη μιας κρίσης, Θεμέλιο 1991, σ. 58. Για την 

ελληνογιουγκοσλαβική κρίση την περίοδο αυτή βλ. και Ιάκωβος Μιχαηλίδης, «Επώδυνη γειτονία: Οι 

ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις στη σκιά του Μακεδονικού ζητήματος (1960-1962)», Άλκης Ρήγος - Σεραφείμ 

Ι. Σεφεριάδης - Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Η «σύντομη» δεκαετία του ’60. Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές 

στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σσ. 267-284. 
312 Σφέτας, Στη σκιά του μακεδονικού, σ. 108. Η συμφωνία ενεργοποιήθηκε εκ νέου επί Παπανδρέου τον Ιανουάριο 

του 1965. 
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Παράλληλα όμως, η έντονη δραστηριότητα του Μακεδονικού Πατριωτικού Μετώπου 

(ΜΠΟ) στην Αμερική, που έθετε δικαιώματα προστασίας βουλγαρικής μειονότητας στην 

Ελλάδα απορρίπτοντας την ύπαρξη «μακεδονικού» έθνους, είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα τη 

Γιουγκοσλαβία.313 Οι ελληνικές πηγές, τον ίδιο μήνα που πραγματοποιήθηκαν και οι δηλώσεις 

στήριξης του Λάμπρεφ προς την Ελλάδα όπως αναφέρονται παρακάτω, ενημέρωσαν για την 

έντονη αντίδραση του ΜΠΟ λόγω μετάβασης μεταναστών από το Τορόντο στη 

Γιουγκοσλαβία. Το ΜΠΟ εν τέλει, μέσω παρασκηνιακών ενεργειών, ακύρωσε την εν λόγω 

μετάβαση, ενώ οργανώθηκε επίσκεψη ογδόντα μεταναστών στη Βουλγαρία το προσεχές 

καλοκαίρι. Ο συντάκτης του υπομνήματος κατέληξε ότι «η συνεργασία του ΜΠΟ μετά της 

κομμουνιστικής Βουλγαρίας θα πρέπει να θεωρείται γεγονός».314 Παράλληλα, 

βουλγαρομακεδονικές οργανώσεις στην Αμερική και τον Καναδά εξέδιδαν φυλλάδια για το 

«Μακεδονικό» και πιθανότατα με αντιγιουγκοσλαβικό περιεχόμενο.315   

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde σχολίασε τη δήλωση του Γιουγκοσλάβου υπουργού 

ως «ένδειξη της προσέγγισης του Βελιγραδίου με τη Μόσχα» που θα μπορεί να ανατρέψει τη 

γενικότερη βαλκανική κατάσταση.316 Οι ελληνικοί όμως κύκλοι θεωρούσαν απίθανη μια 

συμφωνία μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης εις βάρος της Ελλάδος για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και εις βάρος της Βουλγαρίας που αποτελούσε ο πιο σημαντικός 

σύμμαχος της Μόσχας στη βαλκανική της πολιτική.317 Οι ανακατατάξεις όμως αυτές στο 

διπλωματικό πεδίο, έμελλε να επηρεάσουν με τον τρόπο τους την ελληνοβουλγαρική 

προσέγγιση.   

Η Βουλγαρία, έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ελληνο-γιουγκοσλαβική αντιπαράθεση 

προς όφελος της. Όπως έχει αναφερθεί, ο Βούλγαρος επιτετραμμένος Λάμπρεφ στις 2 Απριλίου 

συναντήθηκε με τον βουλευτή της Ένωσης Κέντρου Στέφανο Στεφανόπουλο για να του 

ανακοινώσει τη βουλγαρική θέση επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία η χώρα του δεν 

αναγνώριζε την ύπαρξη «μακεδονικού έθνους» γιατί ο πληθυσμός αυτός ήταν βουλγαρόφωνος 

και κατά συνέπεια βουλγαρικής συνείδησης. Τέλος, δήλωσε, όσον αφορά τα περί «Μακεδονίας 

                                                           
313 Στο ίδιο, σσ. 55-56. 
314 Ως πράκτορες του Μακεδονικού Πατριωτικού Μετώπου κατονομάζονται στο έγγραφο οι  Συμεών Σβέτκοβ, 

Βασίλ Μιχαήλωφ και Ίλιγκα Πετρώφ, ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: «Δελτίο Πληροφοριών βουλγαρικής 

δραστηριότητας», 24 Απριλίου 1962. 
315 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 1: Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών προς Υπουργείο Εξωτερικών, 3 

Φεβρουαρίου 1962. Αναφέρονται οι βουλγαρικές οργανώσεις το “Βουλγαρικό Εθνικό Μέτωπο” με έδρα τον 

Καναδά, το οποίο ιδρύθηκε το 1950, και η “Βουλγαρική Εθνική Επιτροπή”, με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία 

ιδρύθηκε το 1948, Κύρου, ό.π., σ. 228. 
316 Βαλντέν, Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία, σ. 64. 
317 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 1: Ambasade Royale de Grece (Νικολαρεϊζης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

Βελιγράδι, 24 Ιανουαρίου 1962. 
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του Αιγαίου», ότι τέτοιο ζήτημα δεν υφίστατο για τη χώρα του.318 Όπως εύστοχα σχολίασε ο 

αρθρογράφος του Βήματος, «Οι Γιουγκοσλάβοι […] έχυναν νερό εις τον βουλγαρικόν 

μύλον».319  Οι γιουγκοσλαβικοί κύκλοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Λάμπρεφ 

«απαράδεκτες σοβινιστικές αντιλήψεις», απέδωσαν την κίνηση αυτή στη βουλγαρική 

προσπάθεια να επιδεινωθούν οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.320 Πιθανότατα ένας άλλος 

αντίκτυπος θα ήταν να επωφεληθεί η ίδια η Βουλγαρία, όπως και έγινε, με την ανανέωση της 

ελληνοβουλγαρικής εμπορικής συμφωνίας στις 26 Απριλίου διπλασιάζοντας την εμπορική 

αξία, ενώ πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη του Πατριάρχη Σόφιας, Κυρίλλου, στην Αθήνα τον 

ίδια μήνα.321 Από τις πιο σημαντικές ίσως συνέπειες της παραπάνω βουλγαρικής τοποθέτησης, 

ήταν η ελληνική προφορική πρόταση πακέτου συνομιλιών προς αποκατάσταση των 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν 

φήμες περί δημιουργίας άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας, που θα αντικαθιστούσε αυτόν της 

Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας, ενώ θα συμπεριλαμβανόταν και η Αλβανία. Οι φήμες αυτές 

συνοδεύτηκαν και με αντίστοιχες που ανέφεραν την υπογραφή ελληνοβουλγαρικού συμφώνου 

μη επίθεσης.322 Οι υποψίες για άξονα Αθήνας-Σόφιας-Τιράνων διαψευστήκαν από την 

ελληνική πλευρά.323 Παράλληλα, πηγές από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως ο 

Αλέξης Κύρου, διέψευδαν την οποιαδήποτε εκμετάλλευση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων 

με σκοπό να ασκηθεί πίεση προς τη Γιουγκοσλαβία.324 Ο Καραμανλής σχολιάζοντας την 

επιδείνωση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, σε συνάντηση με Αμερικανούς διπλωμάτες 

τον Μάρτιο, δήλωσε: «Πάντως, η δυσμενής αυτή εξέλιξις επιβάλλει την ανάγκη πρόσθετου 

επαγρυπνήσεως, δια να μη δοθή εις τον διεθνήν κομμουνισμόν η εντύπωσις ότι η Ελλάς θα ήτο 

δυνατόν να αποτελέση δι’ αυτόν αλώσιμον λείαν».325 

                                                           
318 Για τις δηλώσεις Λάμπρεφ βλ. Αυγή 4 Απριλίου 1962, Καθημερινή, 3 και 4 Απριλίου 1962, Εστία 3 Απριλίου 

1962, Έθνος 3 Απριλίου 1962. Σύμφωνα με τον βουλγαρικό Τύπο οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν τελικά τον 

Οκτώβριο στην απομάκρυνση του Λάμπρεφ από την Αθήνα, Βαλντέν, Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία σ. 83. Ο 

Ταραμπάνωφ πάντως διέψευσε τις σχετικές αθηναϊκές δημοσιεύσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Λάμπρεφ 

«περιέπεσεν εις δυσμένειαν», ΥΔΙΑ, 1963, φάκ 96, υποφάκ 7: Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΗΕ (Μπίτσιος) προς 

Υπουργείο Εξωτερικών, «Ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις», Νέα Υόρκη, 2 Ιουλίου 1963.  
319 Το Βήμα, 4 Απριλίου 1962. 
320 Βαλντέν, Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία, σ. 82. 
321 Στο ίδιο, σ. 82. Κύρου, ό.π., σ. 227. Να σημειωθεί ότι η δυσμένεια στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις είχε 

επεκταθεί και στον εκκλησιαστικό τομέα με την απαγόρευση της επίσκεψης Βούλγαρων κληρικών στο Άγιο Όρος 

από την ελληνική κυβέρνηση το 1961. Ο Λάμπρεφ διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός αυτό στον Χειμαριό, ΥΔΙΑ, 

1961, φάκ. 53, υποφάκ 5: Σημείωμα Χειμαριού, Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1961. 
322 Βαλντέν, Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία, σ. 82. Το Βήμα, 3 Ιουνίου 1962. 
323 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 316. 
324 Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Ελλάς έχει ιδίαν εξωτερικήν πολιτικήν, μη επιτρέπουσαν την, προς προώθησιν 

αλλοτρίων συμφερόντων, προβολήν της υπό δευτέρας χώρας εναντίον τρίτης, όταν μάλιστα συμβαίνη το τρίτον 

τούτο κράτος να υπήρξε τέσσερας, κατά συνέχειαν, φοράς σύμμαχον εν’ όπλοις με το ιδικόν μας», Κύρου, ό.π., 

σ. 229. 
325 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 321. 
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Βέβαια, όπως λογικά σχολίασε σε σημείωμά του το υπουργείο Εξωτερικών, οι ευνοϊκές 

αυτές δηλώσεις του Λάμπρεφ μπορούσαν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως. Χαρακτηριστικά 

αναφέρθηκε: 

«Δεν είναι σαφής προς την ύπαρξιν η μη εν τη ελληνική Μακεδονία ξένης τινός 

μειονότητας. Απεναντίας, ο Βούλγαρος επιτετραμμένος εδήλωσεν ότι θεωρεί 

βουλγαρόφωνους πληθυσμούς εκείνους τους οποίους οι Γιουγκοσλάβοι 

χαρακτηρίζουν ως ανήκοντας εις το μακεδονικό έθνος. Η αποκήρυξις υπό του 

Λάμπρεφ του θέματος Μακεδονία του Αιγαίου δεν αποτελεί και άρνησιν υπάρξεως 

εν ελλάδι βουλγαρικού στοιχείου, την οποία ύπαρξιν ανέκαθεν υποστήριξεν η 

Σόφια αμέσως ή εμμέσως».326  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ενισχύει την παραπάνω θέση αποτέλεσε το άρθρο της 

βουλγαρικής εφημερίδας Makedonska Tribuna, με τίτλο «η Ελλάς περιορίζει τη συνοριακή 

κίνηση», τρεις ημέρες μετά τις δηλώσεις του Λάμπρεφ, αναφερόμενο στην επιδείνωση των 

ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων και στην αναστολή της μεθοριακής συμφωνίας.  

Περιλάμβανε, επίσης, την ελληνική άποψη περί μη ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας, 

σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «Ο ελληνικός τύπος, εξ’ αφορμής των ληφθέντων συνοριακών 

μέτρων, εκ νέου υποστηρίζει ότι μακεδονική μειονότης δεν υπάρχει. Ως ημείς αναφέραμεν εις 

το άρθρον «η Ελλάς και το Μακεδονικό ζήτημα», δια τους Έλληνας είναι εύκολο να αρνούνται 

όμοιαν μειονότητα, διότι πράγματι δεν υφίσταται μακεδονική εθνότης και γλώσσα. Εκ της 

πολεμικής των παραδέχθησαν ότι οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι […]. 327 Στο προαναφερθέν 

άρθρο «η Ελλάς και το Μακεδονικό Ζήτημα» η εφημερίδα αναρωτιόταν: «Αλλά τότε γιατί δεν 

επιτρέπει (η Ελλάς) βουλγαρικά σχολεία, εκκλησίες και πνευματικά ιδρύματα εις τους 

υποδουλωμένους υπ’ αυτής μακεδονοβούλγαρους;».328  

Η ίδια εφημερίδα, σε άρθρο της τον Μάρτιο του 1962, σημείωνε ότι παρόλο που το 

ελληνικό κράτος απέρριψε την ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας, πολλοί Έλληνες ιστορικοί, 

δημοσιογράφοι και συγγραφείς υποστήριζαν ότι «οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι». Το γεγονός 

αυτό, για την Makedonska Tribuna, σήμαινε ότι «[…] τουλάχιστον ανεπισήμως, η αλήθεια 

αναγνωρίζεται εις την Ελλάδα», ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η έμμεση αυτή 

αναγνώριση βουλγαρικής μειονότητας θα επηρέαζε θετικά τις μελλοντικές ελληνοβουλγαρικές 

                                                           
326 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 4: Δελτίο Πληροφοριών, 4 Μαΐου 1962. 
327 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Ροκανάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Μετάφρασις εκ της βουλγαρικής 

εφημερίδος Makedonska Tribuna της 5.4.62», Σικάγο, 11 Απριλίου 1962. 
328 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Makedonska Tribuna, «Η Ελλάς και το Μακεδονικό Ζήτημα», 15 Μαρτίου 

1962. 
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επαφές, πόσο μάλλον εάν η Ελλάδα προχωρούσε σε «αναγνώρισιν εθνικών δικαιωμάτων εις 

τους υπόδουλους αδελφούς της Νοτίου Μακεδονίας».329 Η ίδια εφημερίδα, με αφορμή τον 

εορτασμό των Βαλκανικών Πολέμων στην Ελλάδα, χαρακτήρισε ως «αρπαγή» την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας, προσδοκώντας ότι «η ημέρα κατά την οποίαν θα ληφθή εκ 

μέρους των δυτικών δυνάμεων απόφασις να τεθή τέρμα εις την δουλείαν της Μακεδονίας, θα 

είναι ημέρα μεγάλου επιτεύγματος. Ενώ τουναντίον, η ανοχή διαπραττομένων αδικιών εις την 

Μακεδονίαν, αποδεικνύει μιαν μεγάλην αδυναμίαν, την οποίαν καμιά ηθική δεν απαλλάσσει. 

Αλλ’ οι σωβινισταί των Αθηνών ας εξακολουθούν να ακονίζουν τα δόντιας τους δια τας ξένας 

περιοχάς».330 Τέλος, η Makedonska Tribuna στο άρθρο της «το μακεδονικόν ζήτημα επί 

σκηνής» επισήμανε ότι «από της ιδικής του πλευράς, το βουλγαρικόν κράτος πάντοτε θα 

αποβλέπει προς Νότον και θα ζητή την έξοδον εις το Αιγαίον Πέλαγος (άσπρη θάλασσα)» ενώ 

έθεσε το ζήτημα ίδρυσης ενός «ανεξάρτητου και ελεύθερου Μακεδονικού Κράτους» .331  

Οι παραπάνω βουλγαρικές θέσεις που έγειραν ζήτημα περί ύπαρξης βουλγαρικής 

μειονότητας, ανησυχούσαν την ελληνική κυβέρνηση, καθώς αναφορές σε ύπαρξη μειονότητας 

συνδέονταν άρρηκτα με εδαφικές διεκδικήσεις. Οι απόψεις αυτές υπέκρυπταν αλυτρωτισμό, 

και παρόλο που δεν εκφράζονταν από επίσημους διπλωματικούς κύκλους, ήταν λογικό να 

παρακολουθούνται στενά από την Αθήνα, πόσο μάλλον όταν η γείτονα χώρα υπερείχε 

στρατιωτικά και η ελληνική γεωγραφική πραγματικότητα αποτελούσε μελανό σημείο στην 

κατοχύρωση της ελληνικής ασφάλειας. 

Το Σεπτέμβριο του 1962, ο καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Σόφιας, 

συνταγματάρχης Γιόνο Μήτεφ, δημοσίευσε άρθρο στην εφημερίδα Narodna Armija, (επίσημο 

όργανο του υπουργείου Εθνικής Αμύνης), με τον τίτλο «τα νότια εδάφη και ο πόλεμος προς 

απελευθέρωσιν». Το άρθρο αυτό, το οποίο ξεκινούσε με μια ιστορική ανασκόπηση της 

βουλγαρικής πολιτικής στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, αποσκοπούσε στην 

αποδόμηση της ύπαρξης της «μακεδονικής εθνότητας». Αρχικά, ο συνταγματάρχης 

χαρακτήρισε τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου «δίκαια» ενώ τη Συνθήκη του Βερολίνου 

«ληστρική», η οποία ώθησε τους Βούλγαρους «να αναλάβουν τα όπλα, προς υπεράσπισιν των 

εθνικών των δικαίων». Στη συνέχεια, υποστήριζε ότι «ουδείς αμφισβήτησε τον Βουλγαρικόν 

χαρακτήραν της Δυτικής Θράκης μετά το πέρας των Βαλκανικών Πολέμων», τους οποίους 

                                                           
329 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Makedonska Tribuna, «Η σημερινή Βουλγαρίαν και το Μακεδονικόν», 8 

Μαρτίου 1962. 
330 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 8: Ροκανάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Μετάφρασις εκ της Makedonska 

Tribuna 6.12.1962», Σικάγο, 20 Δεκεμβρίου 1962. 
331 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 7: Ροκανάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Μετάφρασις εκ της Makedonska 

Tribuna 30.08.1962», Σικάγο, 10 Οκτωβρίου 1962.  
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χαρακτήρισε ως «εθνικο-απελευθερωτικούς» καθώς «ο πόλεμος μας εκόμησεν την εθνικήν 

απελευθέρωσιν». 332   

Αναφορές έγιναν και για το «Μακεδονικό», με τον Μήτεφ να χαρακτηρίζει την 

οργάνωση VMRO βουλγαρική, ενώ από την πλευρά του ο Χειμαριός σχολίαζε σκωπτικά ότι 

«προ 15ετίας ακόμα και τα οστά του ηγέτου της Οργανώσεως Γκότσε Ντέλτσεφ παρέδιδεν η 

Σόφια εις τα Σκόπια εις ένδειξιν αναγνωρίσεως ότι η οργάνωσις ήτο “Μακεδονική” και ουχί 

Βουλγαρική». Συνεχίζοντας ο Βούλγαρος στρατιωτικός, χαρακτήρισε την ελληνική και 

τούρκικη Θράκη ως «αιγαιατική Θράκη» ενώ δεν αποδέχτηκε την ύπαρξη «Μακεδόνων» 

καθώς κατά την τουρκοκρατία «η Μακεδονία κατοικείτο από διαφόρους εθνικότητας, 

Βούλγαρους, Τούρκους, Έλληνας, Κουτσοβλάχους κ.α.». Τέλος, για να αποδείξει τη 

βουλγαρικότητα της Μακεδονίας συντάχθηκε με την παλαιότερη θέση του ΚΚΒ: «Η ορθή 

ρύθμισις του μακεδονικού ζητήματος, ηδύνατο να πραγματοποιηθεί δια της παροχής 

αυτονομίας εις την Μακεδονίαν εντός των πλαισίων μιας Βαλκανικής Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας μια βουλγαρική Μακεδονία.333  

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε σε μια αρκετά τεταμένη περίοδο των ελληνοβουλγαρικών 

σχέσεων, και δη στο επίσημο όργανο του βουλγαρικού Επιτελείου, λόγω των επικείμενων 

νατοϊκών ασκήσεων, της βουλγαρικής στρατιωτικής ενίσχυσης και της εξελισσόμενης κρίσης 

της Κούβας που θορύβησε τους ελληνικούς κύκλους για πιθανή βουλγαρική επίθεση. Το 

υπουργείο Εξωτερικών βέβαια χαρακτήρισε ως άξιο προσοχής το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 

δημοσίευση πραγματοποιήθηκε τις παραμονές της επίσκεψης του Μπρέζνιεφ στη 

Γιουγκοσλαβία, αντανακλώντας μάλλον τη βουλγαρική αντίδραση στη σοβιετική πίεση για 

βουλγαρογιουγκοσλαβική προσέγγιση.334 Ουσιαστικά το συγκεκριμένο άρθρο είχε ως σκοπό 

να  αποδείξει το αβάσιμο των γιουγκοσλαβικών ισχυρισμών περί «μακεδονικής» εθνικότητας, 

αλλά δεν θα ήταν ολοκληρωμένο, και ίσως πειστικό, αν δεν γινόταν και μια αναφορά στη 

Δυτική Θράκη, γεγονός που, σύμφωνα με τον Γεωργίου: «υπερβαίνει τα μέχρι τούδε συνήθη 

όρια και φθάνει με την ευκαιρία της επετείου των Βαλκανικών Πολέμων να ανασύρη εκ του 

                                                           
332 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 114, υποφάκ. 1: Υπουργείο Εξωτερικών (Χειμαριός) προς Πρεσβεία Σόφιας, «Βουλγαρικόν 

άρθρον περί Μακεδονίας και Θράκης», Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1962. 
333 Στο ίδιο. 
334 Ήδη οι σοβιετικοί εκδοτικοί οίκοι εξέδιδαν λογοτεχνία στη «μακεδονική» γλώσσα ενώ προετοιμαζόταν και η 

έκδοση του πρώτου ρωσο-«μακεδονικού» λεξικού, ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Προξενείο Σκοπίων προς 

Υπουργείο Εξωτερικών, «Σοβιετικαί εκδόσεις επί της μακεδονικής γλώσσας», Σκόπια, 27 Μαρτίου 1962. 
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παρελθόντος και να χρησιμοποιήσει εν έτει 1962 το εθνικόν ζήτημα επισείουσα ούτω την 

απειλή επαναφοράς εις την επιφάνειαν των βουλγαρικών εθνικών διεκδικήσεων»335. 

Τέλος, ο Χειμαριός σχολίασε το γεγονός ότι η Βουλγαρία υπέγραψε τη Συνθήκη των 

Παρισίων με επιφύλαξη ως προς το εδαφικό ζήτημα της Δυτικής Θράκης, σημειώνοντας 

παράλληλα ότι όσο αυξάνονταν οι βουλγαρικές παραχωρήσεις της προς τη Γιουγκοσλαβία, 

τόσο αυξάνονταν και οι βουλγαρικοί ισχυρισμοί και απαιτήσεις έναντι της Θράκης.336 Θα 

μπορούσε αυτός ο σχολιασμός να παραπέμπει στην ανησυχία της Ελλάδας ότι σε πιθανή 

επιτυχία της σοβιετικής πίεσης για βουλγαρογιουγκοσλαβική φιλία, η Βουλγαρία θα 

αναγκαζόταν για μια ακόμα φορά να αποσύρει επί του παρόντος από τη διπλωματική ατζέντα 

της το ζήτημα της βουλγαρικής ταυτότητας των γιουγκοσλάβων Μακεδόνων, ανασύροντας στη 

θέση του νέες διεκδικήσεις για την ελληνική Θράκη.  

Αναφορά στην οικονομική διέξοδο και στη Δυτική Θράκη, αλλά με επίσημη μορφή, 

εντοπίζεται στις αρχές του 1961, μετά το αποτυχημένο τέλος των ελληνοβουλγαρικών 

διαπραγματεύσεων για τις βουλγαρικές επανορθώσεις. Τον Φεβρουάριο του 1961, όπως 

αναφέρθηκε, η Βουλγαρία υπέβαλε πρόταση «περί συνομολογήσεως συμφωνίας τελωνειακών 

διευκολύνσεων κατά μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου». Σύμφωνα με αυτήν, 

προβλεπόταν η λειτουργία αποθηκών διαμετακομιστικού εμπορίου υπό τελωνειακό έλεγχο 

προς όφελος της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, ενώ 

για την Ελλάδα στη Βάρνα, Ρούσε, Πύργο και Λομ. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την αντίδραση 

της Ελλάδας καθώς, όπως ανέφερε ο Ι. Καμπιώτης «[...] βρισκόμαστε προ προτάσεως 

υπερβαίνουσης πάσα προηγούμενη ανεδαφικότητα, εφόσον δια ταύτης ανοίγονται τα σύνορα 

των δυο χωρών δια ελεύθερη επικοινωνία και δημιουργείται εμβώδης εμπορική έξοδος της 

Βουλγαρίας στο Αιγαίο».337 Η ελληνική αντίδραση και η επακόλουθη αρνητική της απάντηση 

αποδεικνύει προφανώς την ακαταλληλότητα της περιόδου για μια τέτοια συμφωνία, κυρίως 

λόγω των τεταμένων ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, την υπάρχουσα εθνική ευαισθησία στο 

συγκεκριμένο ζήτημα και την ελληνική ανησυχία για διατήρηση βουλγαρικών εδαφικών 

βλέψεων. Ίσως για το λόγο αυτό ο Αβέρωφ το Σεπτέμβριο του 1961  ζήτησε από τη 

διπλωματική αντιπροσωπεία στη Σόφια να ερευνήσει «επειγόντως αρχείο για τυχόν ύπαρξη 

                                                           
335 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 114, υποφάκ. 1: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Βουλγαρικαί βλέψεις έναντι Θράκης και Μακεδονίας», Σόφια, 24 Νοεμβρίου 1962. 
336 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 114, υποφάκ. 1: Υπουργείο Εξωτερικών (Χειμαριός) προς Πρεσβεία Σόφιας, «Βουλγαρικόν 

άρθρον περί Μακεδονίας και Θράκης», Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1962. 
337 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Καμπιώτης προς Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, «Βουλγαρική 

πρότασις περί συνομολογήσεως συμφωνίας τελωνειακών διευκολύνσεων κατά μήκος ελληνο-βουλγαρικής 

μεθορίου», Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1962. 
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επίσημης βουλγαρικής δήλωσης για εδαφική διεκδίκηση στη Δυτική Θράκη από το 1950 μέχρι 

σήμερα».338 Βέβαια, η εντολή αυτή του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών ίσως σχετιζόταν με τις 

μετακινήσεις πολιτικών προσφύγων από την Πολωνία στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως 

θα αναλυθεί παρακάτω.  

Τέλος, το 1961, ο αντιστράτηγος Μίσο Μίσεφ σε δηλώσεις του στην εφημερίδα 

Narodna Armija, ενόψει των γυμνασίων του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο στη Θράκη, χαρακτήρισε 

τους Έλληνες «σοβινιστές» και «πολεμοχαρείς υπηρέται δυτικού ιμπεριαλισμού (που) τείνουν 

χείρας προς Θράκη».339 Όπως σωστά είχε σχολιάσει ο Κωφός, η άποψη αυτή αποτέλεσε απλά 

μια αναφορά ενός ιθύνοντος, που ήταν επηρεασμένος από τις επικείμενες νατοϊκές ασκήσεις 

πλησίον των συνόρων της χώρας του. Μπορεί να μην υπάρχει επίσημη διεκδίκηση από την 

μεταπολεμική βουλγαρική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι απίθανο παρόμοιες απόψεις να 

διατηρούνταν σε μερίδα των βουλγαρικών κύκλων.  

γ) Μετακινήσεις πολιτικών προσφύγων από την Πολωνία στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

Η νέα αυτή αλλαγή της βουλγαρικής θέσης για την καταγωγή των Σλαβομακεδόνων 

και η διαμάχη μεταξύ Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας για το προσεταιρισμό τους, έλαβε νέα 

διάσταση το 1961 επηρεάζοντας όπως θα φανεί παρακάτω και την Ελλάδα. Το Πολιτικό 

Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΒ αποφάσισε τον Οκτώβριο του 1960 την 

εγκατάσταση πολιτικών προσφύγων από τις ανατολικές χώρες, κυρίως Σλαβομακεδόνων από 

την ελληνική Μακεδονία, στη Βουλγαρία.340 Η Βουλγαρία, με την αποστολή πρακτόρων, 

ξεκίνησε την μεταφορά πολιτικών προσφύγων από την Πολωνία και την εγκατάστασή τους 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα το καλοκαίρι του 1961. Οι πρώτες πληροφορίες κατέφτασαν 

στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο μέσω ενός άρθρου που δημοσίευσε η 

γιουγκοσλαβική εφημερίδα  Nova Makedonia, το οποίο κατηγορούσε τη Βουλγαρία για την 

μετακίνηση «μακεδόνων φυγάδων του Αιγαίου» από την Πολωνία. Σε ανακοίνωσή του το 

βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων, απαντώντας στη γιουγκοσλαβική εφημερίδα, δήλωσε: 

 «Η εφημερίδα της Γιουγκοσλαβίας “Νέα Μακεδονία” στο φύλλο της 27/5 γράφει 

ότι Έλληνες πρόσφυγες που βρίσκονται στην Πολωνίαν μεταφέρονται δια της βίας 

στην Βουλγαρίαν με σκοπόν να εκβουλγαριστούν. Γιατί ήταν απαραίτητο η 

γιουγκοσλαβικήν εφημερίδαν να πάρη αφορμή από την επιθυμία ορισμένων 

                                                           
338 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 6: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, Αθήνα,1 Σεπτεμβρίου 1961. 
339 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 52, υποφάκ 20: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 22 Σεπτεμβρίου 1961. 
340 Σφέτας, «Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967)», σσ. 162-163. 
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προσφύγων να συναντηθούν με τους συγγενείς τους στην Βουλγαρία και να γράψη 

συκοφαντικές αυτές επινοήσεις εναντίον της χώρας μας; Τι εξυπηρετούν παρόμοιες 

κακόβουλες φήμες […];».341 

Ουσιαστικά η Βουλγαρία διέψευσε κατηγορηματικά το περιεχόμενο του 

γιουγκοσλαβικού άρθρου, χαρακτηρίζοντας τις μετακινήσεις ως μεμονωμένες και με σκοπό 

την επανένωση οικογενειών. Παράλληλα επιτέθηκε στη Γιουγκοσλαβία, αλλά και στην 

Ελλάδα, λόγω της έντονης ειδησεογραφικής αντίδρασης τους για το ζήτημα αυτό, η οποία 

προκαλεί εντάσεις στο βαλκανικό χώρο. Παρόμοιες δηλώσεις έγιναν και από τη βουλγαρική 

εφημερίδα Rabotnichesko Delo, η οποία χαρακτήρισε το περιεχόμενο του άρθρου της Nova 

Makedonia ως προκλητικό, προτάσσοντας την επιθυμία ατόμων «μακεδονικής καταγωγής 

φυγάδων», να επανενωθούν με τους συγγενείς τους. Η Nova Makedonia, ανταπαντώντας στη 

βουλγαρική ανακοίνωση, σημείωσε ότι ουδέποτε αναφέρθηκε σε Έλληνες και επομένως «για 

ποιους Έλληνες μετανάστες μιλάει το βουλγαρικό πρακτορείο;».342  Όπως ήταν επόμενο, όταν 

ο Αβέρωφ ενημερώθηκε, ζήτησε ενημέρωση από το Βελιγράδι για την ανησυχία που είχε 

προκαλέσει η συγκεκριμένη πληροφορία: 

«Αυτή  τη βουλγαρική ενέργεια ορθώς η ελληνική κυβέρνηση και κοινή γνώμη 

διείδον εγκλειόμενην απειλήν εναντίον ακεραιότητος Ελλάδος. Απειλή αυτή 

δικαιολογεί πλήρως ημετέραν αντίδρασην […] Δεν επιθυμούμεν να λάβουμε θέση 

σε διαμάχη μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει 

είναι η προστασία της ακεραιότητας της Ελλάδας».343 

Τις επόμενες ημέρες άρχισαν να φτάνουν στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών οι πρώτες 

πληροφορίες από διάφορες υπηρεσίες. Τον Μάιο ενημερώθηκαν είκοσι οικογένειες οι οποίες 

διέμεναν στο Ζγκοζέλετς, να αναχωρήσουν και να εγκατασταθούν στη Βουλγαρία και 

συγκεκριμένα σε πομακικά χωριά της Ροδόπης. Η Αθήνα ενημερώθηκε για τη μεγάλη 

προσέλευση πολιτικών προσφύγων, κυρίως με καταγωγή από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη 

βουλγαρική πρεσβεία της Πολωνίας με σκοπό να λάβουν αριθμό προτεραιότητας για τη 

μεταφορά τους στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Ακόμα, πληροφορήθηκε ότι ενώ στην αρχή 

ειδοποιήθηκαν όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες που διέμεναν στην Πολωνία, εν τέλει 

                                                           
341 Αυγή, 7 Ιουνίου 1961. 
342 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 49, υποφάκ 5: Προξενείο Σκοπίων προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Απάντησις Νοβα 

Μακεντονία εις βουλγαρικήν διάψευσιν περί μεταφοράς συμμοριτών», Σκόπια, 19 Ιουνίου 1961. 
343 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5:  Αβέρωφ προς Πρεσβεία Βελιγραδίου, 17 Ιουνίου 1961. 
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«προτιμώνται επί του παρόντος νέοι και νέες ικανοί προς εργασία και γνωρίζοντες τη 

σλαβομακεδονική γλώσσα».344 

Η μεταφορά στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο συνεχίστηκε και τον επόμενο μήνα. 

Σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία της Πράγας, όσοι ζήτησαν θεωρήσεις από την πολωνική 

πρεσβεία με σκοπό να επισκεφθούν τους συγγενείς τους στην Πολωνία, τους δόθηκε η 

απάντηση ότι: «δεν δύναται να χορηγήσουν θεωρήσεις παρά μετά δυο μηνών, καθόσον δεν 

είναι γνωστόν εάν και πόσοι Έλληνες θα παραμείνουν εις Πολωνίαν και επομένως ενδέχεται 

μεταβαίνοντες οι αιτούντες εκεί να μην δυνηθούν να συναντήσουν τους ιδικούς των, εν τω 

μεταξύ πιθανόν να έχουν μεταφερθεί».345 

Αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ήταν σωστές, τότε η μετακίνηση αυτή είχε σκοπό να 

συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό πολιτικών προσφύγων. Ο Αβέρωφ ενημέρωσε το ΝΑΤΟ για την 

κινητοποίηση αυτή, στοιχείο που αποδεικνύει την έντονη ανησυχία της ελληνικής πλευράς. Το 

ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, σύμφωνα με ειδησεογραφικές πληροφορίες, παρακολουθούσε 

στενά το θέμα, το οποίο υπήρχε η πιθανότητα να εξεταστεί στο επόμενο Συμβούλιο της 

Συμμαχίας.346 Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία από τις ελληνικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας, 

οργανώθηκαν μεταφορές μεγάλων ομάδων από την Πολωνία και εγκατάστασή τους στην 

ελληνοβουλγαρική μεθόριο, που συνοδεύτηκαν από την ταυτόχρονη καταγραφή οικιών και 

εκτοπίσεις Πομάκων προς το εσωτερικό της Βουλγαρίας. Ο Αβέρωφ έκανε λόγο για την 

μετακίνηση 20.000 προσφύγων, καταγόμενοι κυρίως από την ελληνική Μακεδονία347 ενώ 

εκτιμούσαν ότι μέχρι το τέλος του 1962 θα μεταφέρονταν όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες του 

«παραπετάσματος» στη Βουλγαρία αλλά και στη Ρουμανία.348 

Η μετεγκατάσταση απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για το ζήτημα της ελληνικής ασφάλειας. 

Ο Αβέρωφ τόνισε ότι το θέμα αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και είναι πιθανόν να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Ακόμα, προέβη σε διαμαρτυρία, 

πιθανότατα προς τη Σόφια, υπογραμμίζοντας ότι: «δέον τονίσετε ότι η βουλγαρικήν αυτή 

ενέργειαν προκαλεί αγανάκτηση της ελληνικής κοινής γνώμης και ιδίως στη βόρειαν Ελλάδα 

που τόσα πέρασαν από τη Βουλγαρίαν. Θα έχει σοβαρές συνέπειες επί των ελληνοβουλγαρικών 

                                                           
344 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Υπουργείο Εσωτερικών προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Μετακινησις κ/σ εκ 

Πολωνίας και εγκατάστασις αυτών εις Βουλγαρίαν», Αθήνα, 24 Ιουνίου 1961. 
345 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Πρεσβεία Πράγας (Αβραμίδης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Περί ΚΚΕ 

και Σλαυομακεδόνων», Πράγα, 4 Ιουλίου 1961. 
346 Το Βήμα, 15 Ιουνίου 1961. 
347 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Αβέρωφ προς Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ στο Παρίσι, Αθήνα, 13 Ιουλίου 

1961. 
348 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Υπουργείο Εξωτερικών (Καμπιώτης) προς Υπουργείο Εσωτερικών, ΓΕΕΘΑ 

και ΚΥΠ, Αθήνα, 12 Ιουνίου 1961. 
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σχέσεων, δι’ εξέλιξην οποίων η βουλγαρική κυβέρνησις αναλαμβάνει βαρείαν ευθύνην».349 Η 

αποδεδειγμένη κατασκοπευτική δραστηριότητα πολιτικών προσφύγων, όπως αναφέρεται στο 

επόμενο κεφάλαιο, σίγουρα αποτέλεσε ένα μέρος της ανησυχίας αυτής. Παράλληλα, 

κατέφθαναν πληροφορίες για εκπαίδευση των πολιτικών προσφύγων στην «τακτική του 

ανταρτοπόλεμου» εντός των βουλγαρικών στρατιωτικών κέντρων, όπως στην περιοχή της 

Φιλιππούπολης.350 Η εξακριβωμένη συμμετοχή του ΚΚΕ στην μετανάστευση ήταν ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο, που σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, στήριζε «τη διαγραφόμενη 

απειλή στη χώρα». Η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του ΚΚΕ και της Βουλγαρίας επιβεβαιώθηκε, 

σύμφωνα με τον Αβέρωφ, από ασφαλείς πληροφορίες από την Ουγγαρία, όταν μετέβη 

αντιπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Ιούνιο. Η συμφωνία αυτή, υπογράφηκε, 

σύμφωνα με τον Αβέρωφ, υπό την αιγίδα της Σοβιετικής Ένωσης.351 

  Η συμμετοχή της Βουλγαρίας, του ΚΚΕ και των πολιτικών προσφύγων, αναβίωσαν τις 

αναμνήσεις του Εμφυλίου Πολέμου και την απειλή του κομμουνισμού. Οι ελληνικοί κύκλοι 

μάλιστα μετέφραζαν τις μετακινήσεις αυτές ως μέσο άσκησης πίεσης εκ μέρους της 

Βουλγαρίας λόγω των επικείμενων ελληνικών εκλογών ή προσπάθειας ανάμειξης στο 

εσωτερικό της χώρας.352 Ο Αβέρωφ τόνισε ότι «[…] η δε μεταφορά αυτών επισπεύδεται μετά 

την απόφασιν επισπεύσεως των εκλογών».353 Ακόμα, ο Αβέρωφ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι 

οι μετακινήσεις είτε αποτελούσαν μια προσπάθεια της ΕΣΣΔ να ασκήσει πίεση στη 

Γιουγκοσλαβία είτε πραγματοποιούνταν ανακατανομή των προσφύγων με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν επωφελέστερα από το ανατολικό στρατόπεδο.354 Ο Έλληνας πρέσβης στην 

Πράγα Δ.Ν. Αβραμίδης θεωρούσε ότι: 

 «Το ΚΚΕ μετά την μεταφοράν και την αποκατάστασιν Κ/Σ φυγάδων εις την 

βορείως των ελληνικών συνόρων περιοχής της Βουλγαρίας, ήτις εξεκενώθη μετά 

την αποχώρησιν εξ αυτής 65.000 Τούρκων, θεωρεί ότι εγένετο η αρχή 

πραγματοποιήσεως των παλαιών απόψεων του, περί συγκεντρώσεως όλων των Κ/Σ 

εντός ωρισμένης περιοχής, καταβάλλει προσπάθειας δια να επιτύχη την 

                                                           
349 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Αβέρωφ. 
350 ΑΕΑ,  φάκ 8, υποφάκ 17: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Περί εκγυμνάσεως κ/σ», Σόφια, 23 Ιουλίου 1961. 
351 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Αβέρωφ προς Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στο Παρίσι, 13 Ιουλίου 

1961. Στο ίδιο: Αβέρωφ προς Σόφια, Σόφια, 8 Ιουνίου 1961. 
352 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 6: Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, «Συγκέντρωσις συμμοριτών παρά τα 

σύνορα», 7 Οκτωβρίου 1961. 
353 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 20, υποφάκ. 16: Γενική Διεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών (Αβέρωφ), «Τηλετυπικόν 

Δελτίον αριθ. 8», 25 Σεπτεμβρίου 1961. 
354 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας και Βελιγραδίου, «Συνοπτικό σχόλιον 

μετακινήσεως προς Βουλγαρίαν», 9 Ιουνίου 1961. 
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ολοκλήρωσιν του σχεδίου του και να συγκεντρώση, ει δυνατόν, περισσότερους 

οπαδούς του εις την εν λόγω περιοχή»355. 

Ακόμα, ενημέρωσε ότι διαδίδονταν οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στη Βουλγαρία σε 

σχέση με τη Γιουγκοσλαβία και για το λόγο αυτό δεκαπέντε με είκοσι χιλιάδες 

Σλαβομακεδόνες της Γιουγκοσλαβίας ζήτησαν την εκούσια μετανάστευσή τους στην πρώτη. 

Ο Αβραμίδης όμως κατέληξε στο ότι οι ανωτέρω διαδόσεις ήταν πιθανόν να μεταφέρονται από 

το ΚΚΕ και να αποτελούν μέρος της αντιγιουγκοσλαβικής προπαγάνδας «με σκοπόν να 

πείσουν τους Σλαυομακεδόνας ότι το συμφέρον των επιβάλλει να παύσουν υποστηρίζοντες την 

πολιτικής της Γιουγκοσλαυίας και να στραφούν προς την της Βουλγαρίας, μεταφερόμενοι 

εκεί».356 Τέλος, εκτός από μετακινήσεις πολιτικών προσφύγων σλαβομακεδονικής καταγωγής, 

σημειώθηκαν και αναχωρήσεις ελληνικών οικογενειών.357  

Οι μετακινήσεις των πολιτικών προσφύγων από την Πολωνία σχολιάστηκαν και από τον 

ξένο Τύπο. Η ιταλική εφημερίδα Il Giornale d’Italia σε άρθρο της σημείωσε ότι οι κινήσεις 

αυτές απειλούσαν την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος, ενώ δυτικοί διπλωματικοί κύκλοι 

συνέχεαν το γεγονός αυτό με τις εδαφικές βλέψεις της Βουλγαρίας στη Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη.358 Παρόμοιες ανησυχίες για την εγκατάσταση αυτή εκφράστηκαν και από το 

United Press International, ενώ  διπλωματικοί κύκλοι στο Παρίσι δήλωσαν ότι τα γεγονότα 

αυτά θα περιλαμβάνονταν σίγουρα στην ατζέντα των συζητήσεων κατά την επίσκεψη του 

Γάλλου πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών, Michel Debre και Maurice Couv de 

Murville, στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα.359  

Η πιο πιθανή όμως εξήγηση ήταν αυτή που συνέδεε τις μετακινήσεις με την αλλαγή της 

βουλγαρικής στάσης στο «Μακεδονικό». Οι βουλγαρικές εφημερίδες το 1962 επιβεβαίωσαν 

τις μετακινήσεις του 1961 και εμμέσως τη βασιμότητα της παραπάνω υπόθεσης. 

Χαρακτηριστικά η Makedonska Tribuna έγραφε: 

«Η Αθήνα και το Βελιγράδι διαισθάνονται ότι η κομμουνιστική Βουλγαρία 

επανέρχεται προς την προαιώνια αλήθεια, προς την οποίαν απίστησεν προ τινών 

                                                           
355 ΑΕΑ, φάκ 8, υποφάκ 6: Πρεσβεία Πράγας (Αβραμίδης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Πράγα, 27 Ιουλίου 1961. 
356 Στο ίδιο. 
357 Η πρεσβεία της Βαρσοβίας ενημέρωσε το Δεκέμβριο του 1961 ότι τις επόμενες ημέρες θα αναχωρούσαν από 

την Πολωνία τριάντα τέσσερις οικογένειες, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Ακόμα, τις επόμενες 

ημέρες επρόκειτο να αναχωρήσουν πάνω από εκατό οικογένειες, ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 6: Πρεσβεία 

Βαρσοβίας (Λεώπουλος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Εγκατάστασις κ/σ φυγάδων εκ Πολωνίας εις 

Βουλγαρίαν», Βαρσοβία, 30 Δεκεμβρίου 1961. 
358 Το Βήμα, 6 Οκτωβρίου 1961. 
359 Το Βήμα, 15 Ιουνίου 1961. 
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χρόνων και κατόπιν συμφωνίας μετά της Βαρσοβίας και αποδοχής εκ Πολωνίας 

Μακεδόνων διαδηλώνει ότι αυτοί είναι Βούλγαροι. Εις τούτο είδον ότι η σημερινή 

Βουλγαρία δεν έχει σκοπό να συμφωνήσει με την πολιτικήν του Βελιγραδίου και 

των Αθηνών δια την Μακεδονίαν. Η μετακίνησις των Μακεδόνων από τας 

ανατολικάς χώρας προς την Βουλγαρία από απόψεως εθνικότητος είναι τελείως 

ορθή και φυσική».360 

Η ίδια εφημερίδα σε άλλο άρθρο της επισήμαινε ότι η απόφαση για την υποδοχή των 

πολιτικών προσφύγων στη Βουλγαρία ήταν ορθή, καθώς συνδεόταν με το γεγονός ότι συνολικά 

στη Βουλγαρία βρίσκονταν 800.000 «Μακεδόνες» μετανάστες, «ήτοι είναι τόσοι όσοι είναι οι 

Βούλγαροι εις την Μακεδονίαν του Βαρδαρίου, τους οποίους δια της βίας οι 

σερβοκομμουνισταί προσπαθούν να αφομοιώσουν». Ακόμα, αρνήθηκε οποιαδήποτε άσκηση 

προπαγάνδας ή πίεσης, υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις έγιναν οικειοθελώς.361  

Στο προηγούμενο άρθρο της, τέλος, η Makedonska Tribuna αρνήθηκε οποιεσδήποτε 

εδαφικές βλέψεις, αναφερόμενη στη γιουγκοσλαβική αντίδραση: «Εφημερίδες και πολιτικοί 

συχνά προειδοποιούν ότι η κομμουνιστική Βουλγαρία ετοιμάζεται δήθεν δια ρεβάνς και όπερ 

το γελειοδέστερον, κατηγορούν το κομμουνιστικό κόμμα Βουλγαρίας επί 

μεγαλοβουλγαρισμού, ότι είναι υπερ της Βουλγαρίας του Μεγάλου Στεφάνου […]».362 

Η Γιουγκοσλαβία βέβαια γνώριζε ήδη από το 1960 τις βουλγαρικές προθέσεις. Σε 

συνάντησή τους τον Μάιο του ίδιου έτους με θέμα το «Μακεδονικό», τα μέλη της Κεντρικής 

Επιτροπής της Ένωσης Κομμουνιστών της Γιουγκοσλαβίας, αναφέρθηκαν σε επαφές της 

Βουλγαρίας με τους «Μακεδόνες» των ανατολικών χωρών, και συγκεκριμένα της Πολωνίας, 

με σκοπό τη μετεγκατάστασή τους.363 Τα Σκόπια θεωρούσαν την κίνηση αυτή ως «στρεφόμενη 

κατά της υποστάσεως του μακεδονικού κράτους και σκοπούσαν εις την εξυπηρέτησιν των 

βουλγαρικών σχεδίων για το μακεδονικό». Η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση, αντιδρώντας, 

αποφάσισε την άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί λόγω οικονομικών 

δυσχερειών, και την εγκατάσταση όσων «αιγαιατών» προσφύγων επιθυμούσαν στη χώρα.364  

                                                           
360 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Γενική Διεύθυνση Τύπου προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Αρθρογραφία 

εφημερίδος Makedonska Tribuna και Μακεδονικόν», Αθήνα, 10 Απριλίου 1962. 
361 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Makedondska Tribuna, 8 Μαρτίου 1962. 
362 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 3: Γενική Διεύθυνση Τύπου προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Αρθρογραφία 

εφημερίδος Makedonska Tribuna και Μακεδονικόν», Αθήνα, 10 Απριλίου 1962. 
363 Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού, σσ. 63-64. 
364 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: ΓΕΕΘΑ, «Μετακίνησις κ/σ», Αθήνα, Ιούνιος 1961 
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Τον Οκτώβριο 1962, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σχεδόν όλοι οι πολιτικοί 

πρόσφυγες είχαν ζητήσει την αναχώρησή τους από την Πολωνία, η πλειοψηφία όμως 

επιθυμούσε την εγκατάστασή της στη Γιουγκοσλαβία και όχι στη Βουλγαρία λόγω του 

χαμηλού βιοτικού επιπέδου.365 Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΚΒ, ο αριθμός των 4.000 

πολιτικών προσφύγων το 1956-1957 αυξήθηκε σε 7.000 μόλις το 1961,366 ενώ για πρώτη φορά 

τον Ιανουάριο του 1963 δηλώθηκαν σε επίσημες καταστάσεις «Μακεδόνες» και 

Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες.367  

Εν τέλει, το 1963, το ΚΚΒ αποφάσισε να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη θέση στο 

Μακεδονικό Ζήτημα, που ίσως επεξηγούσε το σκοπό των μετακινήσεων των πολιτικών 

προσφύγων. Η θέση αυτή εκφράστηκε από τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Τοντόρ Ζίφκωφ στην 

Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 11 και 12 Μαρτίου. Ο Ζίφκωφ 

κατέκρινε την πολιτική της χώρας τους στο ζήτημα αυτό κατά την περίοδο 1944-1948, 

απέκρουσε την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας, ενώ ανέδειξε το ζήτημα ύπαρξης 

Βουλγάρων στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Εκτός των άλλων, απέρριψε την ύπαρξη 

«μακεδονικού έθνους» στον Μεσαίωνα και τον 19ο αιώνα, χαρακτήρισε τη «μακεδονική» 

γλώσσα διάλεκτο της βουλγαρικής και τέλος καταδίκασε την αντιβουλγαρική βάση πάνω στην 

οποία είχε οικοδομηθεί η συνείδησή τους.368 Η εισήγηση του Ζίφκωφ αποτέλεσε την επίσημη 

πλέον θέση της Βουλγαρίας στο ζήτημα αυτό.  

δ) Το ζήτημα της εξόδου στο Αιγαίο το 1963 

Το ζήτημα της Δυτικής Θράκης συνέχισε να απασχολεί τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις 

και το 1963. Ο Χειμαριός ενημέρωσε τις ελληνικές πρεσβείες τον Ιούλιο σχετικά με τη 

συνομιλία Μπίτσιου-Ταραμπάνωφ στις 28 Ιουνίου.369 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως 

αναφέρθηκε, ο Έλληνας διπλωμάτης τόνισε στον ομόλογό του τη σημασία των χειροπιαστών 

αποδείξεων για τις φιλικές προθέσεις της Βουλγαρίας και την επιδίωξή της να βελτιωθούν οι 

διμερείς σχέσεις, εννοώντας τις βουλγαρικές επανορθώσεις. Ο Ταραμπάνωφ απάντησε ότι η 

χώρα του έχει αποδείξει τις ειλικρινείς της διαθέσεις, συμπληρώνοντας: 

                                                           
365 ΥΔΙΑ, 1962, φάκ. 93, υποφάκ. 7: Πρεσβεία Βαρσοβίας (Λιοκάλος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, Βαρσοβία, 

20 Οκτωβρίου 1962. 
366 Κατερίνα Τσέκου, Προσωρινώς διαμένοντες. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Βουλγαρίας (1948-1982), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 461. 
367 Γκεόργκι Ντασκαλόφ, Η ελληνική πολιτική προσφυγιά στη Βουλγαρία (1946-1989), μετάφρ. Βονετσιάνου Αδ.-

Τσέκου Κατερίνα,  Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 225. 
368 Για τα πρακτικά της Ολομέλειας βλ. Σπυρίδων Σφέτας, Το Μακεδονικό και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απόρρητα 

έγγραφα 1950-1967, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 102-128. Του 

ίδιου, «Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967)», σσ. 165-171. 
369 Βλ. κεφάλαιο πρώτο 
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«[…] το παλαιόν καθεστώς είχε διεκδικήσεις περί διεξόδου εις το Αιγαίον. Το νέον 

καθεστώς δεν προβάλλει τοιαύτην διεκδίκησιν. Από της λήξεως του πολέμου ή αν 

θέλετε από του 1946 το νέον καθεστώς έπαυσε ομιλούν περί θέματος αφορώντος 

“το εσωτερικό της Ελλάδος” (υπηνίσσετο το Μακεδονικόν). Το περίεργον δε είναι 

ότι ενώ με έτερον γειτονικόν σας Κράτος, το οποίον ήγειρε τιούτον θέμα, έχετε 

φιλικάς σχέσεις, με την Βουλγαρίαν αποκρούετε την ομαλοποίησιν».370  

Σύμφωνα με την παραπάνω τοποθέτηση διαφαίνεται ότι η Βουλγαρία είχε αντιληφθεί ότι 

η δυσπιστία που υπήρχε στους ελληνικούς κύκλους για να προχωρήσουν στην ομαλοποίηση 

των σχέσεων, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις ελληνικές ανησυχίες για την εδαφική 

ακεραιότητα και τις βουλγαρικές βλέψεις.  Για το λόγο αυτό ο Βούλγαρος διπλωμάτης τόνισε 

ότι το νέο κομμουνιστικό καθεστώς δεν είχε καμία σχέση με την τσαρική Βουλγαρία ως προς 

το θέμα αυτό, αποβάλλοντας τις ευθύνες του παλαιού καθεστώτος. Η ελληνική, όμως, πλευρά 

φαίνεται ότι δεν συμμεριζόταν τις ανωτέρω βουλγαρικές απόψεις. Για το λόγο αυτό, ο 

Χειμαριός απέστειλε σε όλες τις πρεσβείες πολυσέλιδο σημείωμα αναφορικά με τη στάση της 

Βουλγαρίας στη Δυτική Θράκη και την έξοδο στο Αιγαίο, με σκοπό την αντίκρουση παρόμοιων 

ισχυρισμών.371 Παρόλο που οι αναφορές στις βουλγαρικές διεκδικήσεις, σύμφωνα με το 

σημείωμα, έγιναν μέχρι το 1947, και η μόνη αναφορά στα πρόσφατα μεταπολεμικά χρόνια 

ήταν το άρθρο του Γιόνο Μήτεφ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Αθήνα ήθελε να αποδείξει 

στη Σόφια τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου ζητήματος. Βέβαια, οι δηλώσεις των τότε 

Βούλγαρων ιθυνόντων έκαναν λόγο για εδαφικά ζητήματα που αργά η γρήγορα θα λύνονταν 

θετικά για εκείνη, κάτι για το οποίο θα επέμενε, καθώς θεωρούνταν «αναμφισβήτητα 

δικαιώματά» της.372 Αυτό το οποίο ανέμενε η ελληνική πλευρά ήταν μια επίσημη κυβερνητική 

                                                           
370 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ 96, υποφάκ 7: Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΗΕ (Μπίτσιος) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Ελληνοβουλγαρικαί σχέσεις», Νέα Υόρκη, 2 Ιουλίου 1963. 
371 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Χειμαριός προς Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη και το Παρίσι 

και προς όλες τις πρεσβείες, «Βουλγαρικαί διεκδικήσεις-έξοδος εις το Αιγαίον», 29 Ιουλίου 1963. 
372 Στο πολυσέλιδο σημείωμα καταγράφονταν εκτός των άλλων οι δηλώσεις του Προέδρου της Λαϊκής 

Εθνοσυνέλευσης, Βασίλι Κολάροφ από το 1946: «Η Δυτική Θράκη είναι επαρχία βουλγαρική απελευθερωθείσα 

από τον τούρκικον ζυγόν υπό του βουλγαρικού στρατού και αναγνωρισθείσα ως βουλγαρική και υπ’ αυτών των 

Ελλήνων εις τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913 […]»,του Βούλγαρου πρωθυπουργού Γκεόργκι Δημητρόφ: 

«Η κυβέρνησις θα διαθέση απάσας τας δυνάμεις […] και θα επιμείνη εις την πραγματοποίησιν του 

αναμφισβήτητου δικαιώματος της Βουλγαρίας επί της Δυτικής Θράκης […]»,του αντιπροέδρου της Βουλγαρικής 

Δημοκρατίας «[…] το ζήτημα της Θράκης παραμένει εκκρεμές και δεν δύναται να έχη άλλην, πλην της ευνοϊκής 

δια τη Βουλγαρίαν, λύσεως», του Δημητρώφ το 1947, μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης, «Το ζήτημα 

(της Δυτικής Θράκης και της εξόδου στο Αιγαίο) παραμένει ανοικτόν εν αναμονή της ευνοϊκής επιλύσεως του», 

σε άλλο σημείο «Το ζήτημα της εξόδου μας προς το Αιγαίον είναι αρρήκτως συνδεδεμένον με την επιστροφήν εις 

τη Βουλγαρίαν της Δυτικής Θράκης», και «Αλλά εις την Μακεδονίαν ανήκει επίσης και εν τμήμα της Βουλγαρίας 

και ετέρον τμήμα το οποίον επί του παρόντος ευρίσκεται εις την Ελλάδα. Τα τρία τμήματα θα ενωθούν μια ημέραν 

[…] Η Δυτική Θράκη; Η Δυτική Θράκη είναι δι’ ημάς πρόβλημα ζωτικής σημασίας. Είναι πρόβλημα που ενωρίς 

ή αργά θα λυθή θετικώς». 
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ανακοίνωση που θα απέκλειε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής βουλγαρικής εδαφικής 

διεκδίκησης, με σκοπό να απαλυνθούν τέτοιου είδους δηλώσεις. 

Η συγκεκριμένη αντίδραση βέβαια ήταν πιθανόν ότι οφειλόταν σε πληροφορίες που 

διέθετε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για συζητήσεις στους βουλγαρικούς κύκλους περί 

εξόδου στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, ο Αβέρωφ σε σημείωμά του προς τη Σόφια έκανε λόγο για 

πρόσφατες συζητήσεις εντός της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΒ, που είχαν γνωστοποιηθεί και 

σε στελέχη του ΚΚΕ. Στις συζητήσεις αυτές εξετάστηκε το θέμα εξόδου στο Αιγαίο και κυρίως 

η βουλγαροποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.373 Οι συγκεκριμένες πληροφορίες του 

Αβέρωφ πιθανόν στηρίζονταν σε στοιχεία της ελληνική Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύμφωνα 

με τα οποία η κάθοδος της Βουλγαρίας στο Αιγαίο είχε επανέλθει και πάλι στο προσκήνιο ενώ 

είχαν ήδη αρχίσει επαφές με τον εμπορικό κύκλο της Βορείου Ελλάδος. Ανώτατοι υπάλληλοι 

διέδιδαν ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήταν ικανό να συνδράμει στην ανάπτυξη του 

εμπορίου της Βουλγαρίας κατά 600.000 τόνους ετησίως. Υπουργοί και στελέχη βουλγαρικών 

κρατικών επιχειρήσεων ήρθαν σε επαφή με Έλληνες εμπόρους, ώστε να συμβάλλουν με τον 

τρόπο τους στη σιδηροδρομική ένωση Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσω Κούλας. Ακόμα, 

παρατηρήθηκε αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με Έλληνες εμπόρους της Μακεδονίας, 

κυρίως από την Καβάλα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Δράμα, με σκοπό την επίτευξη της 

παραπάνω ένωσης αλλά και της ίδρυσης βουλγαρικού προξενείου και εμπορικής 

αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες αυτές συνδέονταν και με την υποτιθέμενη 

επίσκεψη του Βούλγαρου εμπορικού ακολούθου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 374  

Ο συντάκτης του υπομνήματος χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές ως «διαγεγραμμένο 

βουλγαρικό σχέδιο», αρχικά με στόχο τη βελτίωση της βουλγαρικής οικονομίας μέσω των 

ελληνικών βορείων λιμανιών και του ελληνικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Οι 

βουλγαρικές αυτές επιδιώξεις ήταν πιθανόν να αποτελέσουν μέρος της ατζέντας των 

επερχόμενων ελληνοβουλγαρικών συνομιλιών. Βέβαια, παρά την οικονομική φύση των 

παραπάνω κινήσεων, εντοπίζεται ανησυχία στο κατά πόσο συσχετίζονταν με εδαφικές βλέψεις: 

 «Πιθανόν αι εν θέματι βουλγαρικαί επιδιώξεις να προταθούν κατά τας προσεχείς 

ελληνοβουλγαρικάς συνομιλίας δι’ όπου θα έχει να διερευνηθή ο απώτερος σκοπός 

των ενδεχόμενων βουλγαρικών αιτημάτων προς εξουδετέρωση τυχόν δυσάρεστων 

                                                           
373 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 16 Μαΐου 1963. 
374 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Νατσινάς)  προς Υπουργείο Εξωτερικών 

και Υπουργείο Εμπορίου, «Βουλγαρικαί επιδιώξεις έναντι Ελλάδος, τέλη Απρίλιου μέχρι πρώτο δεκαήμερο 

Μάϊου 1963», Αθήνα, 19 Ιουνίου 1963. 



100 
 

επακόλουθων δια την εδαφικήν και εθνικήν ασφάλεια των βορείων ημών 

συνόρων».375   

Η ελληνική κυβέρνηση πιθανόν θορυβήθηκε καθώς, όπως στις συζητήσεις της Συνδιάσκεψης 

της Ειρήνης, που η οικονομική έξοδος της Βουλγαρίας συνδέθηκε άρρηκτα με την παράλληλη 

ελεύθερη εδαφική έξοδο, κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και στην προκειμένη 

περίπτωση.  

Οι πληροφορίες αυτές, όπως ήταν φυσικό, συζητήθηκαν στη Βουλή με τον Σοφοκλή 

Βενιζέλο στις 8 Μαΐου να επιτίθεται δριμύτατα κατά της κυβέρνησης αναφερόμενος και στο 

ζήτημα της εξόδου: «Προχωρήσατε εις την αποκατάστασιν των σχέσεων με την Βουλγαρίαν, 

δια να μην υποστήτε πιέσεις προς τούτο. Προβλέπω και ανησυχώ, ότι λίαν συντόμως θα ζητηθή 

από την Ελλάδα παραχώρησις εξόδου της Βουλγαρίας εις το Αιγαίον».376 Ο Αβέρωφ, βέβαια, 

την επόμενη μέρα απέρριψε τις αιτιάσεις του Βενιζέλου. 

Παράλληλα δημοσιεύτηκαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν 

στη Βουλγαρία την άσκηση πίεσης προς την Ελλάδα για την παραχώρηση «εμπορικής εξόδου» 

στη Βουλγαρία. Τις συγκεκριμένες πληροφορίες αναδημοσίευσε ο Τύπος της Θεσσαλονίκης, 

Αθήνας και Πάτρας.377 Καθόλα καθησυχαστικές δεν ήταν και οι συνομιλίες με Αμερικανούς 

υφισταμένους, καθώς δεν αρνούνταν τα δημοσιεύματα. Σε συζήτηση μεταξύ Ελλήνων και 

Αμερικανών αξιωματικών για το συγκεκριμένο ζήτημα, Αμερικανός αξιωματικός 

αναρωτήθηκε για τον λόγο της μη παραχώρησης «αίτησης χορήγησης» ελληνικού λιμανιού 

στη Βουλγαρία, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ επιθυμούσαν την ειρήνη στην περιοχή.378  

Από την πλευρά της η Βουλγαρία αρνήθηκε τη βασιμότητα των παραπάνω. 

Συγκεκριμένα, σε γεύμα στη Σόφια με την ευκαιρία της επίσκεψης του Έλληνα καθηγητή 

Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου Μιχαήλ Δένδια, ο Βούλγαρος καθηγητής του Διοικητικού 

δικαίου Σταϊκώφ, χαρακτήρισε ως προσβολές τις ελληνικές αιτιάσεις για έξοδο της χώρας του 

στο Αιγαίο, ενώ δήλωσε ότι προκάλεσαν δυσμενή εντύπωση οι δηλώσεις του Βενιζέλου. 

Ακόμα, διαβεβαίωσε ότι «ουδέ Βούλγαρος υπάρχει σήμερα όστις να διανοήται βουλγαρικήν 

έξοδον στο Αιγαίο πέλαγος ή οποιαδήποτε εδαφική μεταβολή εις βάρος γείτονος Ελλάδος».379 

                                                           
375 Στο ίδιο. 
376 Το Βήμα, 9 Μαΐου 1963. 
377 Ελληνικός Βορράς, 30 Ιουλίου 1963. 
378 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Πρεσβεία Ουάσιγκτον προς Υπουργείο Εξωτερικών, Ουάσιγκτον, 24 

Σεπτεμβρίου 1963. 
379 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 26 Μαΐου 1963. 
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Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να μην ανήκαν σε κάποιον ιθύνοντα του ΚΚΒ αλλά έγιναν με την 

παρουσία στελεχών του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών. 

Εν τέλει, το Σεπτέμβριο του 1963 οι υποθέσεις περί εμπορικής διεξόδου 

επιβεβαιώθηκαν μετά από συνέντευξη του Βούλγαρου εμπορικού ακόλουθου Αθανάσωφ. Ο 

Αθανάσωφ δήλωσε ότι η Βουλγαρία αποσκοπούσε στη δημιουργία εμπορικού στόλου 

1.200.000 τόνων μέχρι το 1980, του οποίου η ναυπήγηση μπορεί να πραγματοποιούταν από τα 

ελληνικά ναυπηγεία του Σκαραμαγκά μετά από συνεννοήσεις με τον Σταύρο Νιάρχο. Ακόμα, 

ανακοίνωσε ότι το νέο έτος θα ναυλώνονταν ελληνικά πλοία με στόχο τη μεταφορά των 

βουλγαρικών προϊόντων, ενώ σε συνομιλίες του με τον Πιπινέλη συζητήθηκε η οικονομική  

σημασία της αμοιβαίας εμπορικής διευκόλυνσης σε λιμάνια του Αιγαίου και του Εύξεινου 

Πόντου. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα οφέλη που θα 

προκύπταν από την εξυπηρέτηση όχι μόνο του βουλγαρικού εμπορίου, αλλά και του 

ρουμανικού, του ουγγρικού και του τσεχοσλοβακικού. Τέλος, ανακοίνωσε την υπογραφή 

ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας για την ιχθυομεταφορά μέσω του λιμανιού της Καβάλας.380  

Βέβαια, δεν έπαψαν οι αλυτρωτικές αναφορές που περιλαμβάνονταν σε άρθρο της 

εφημερίδας Makedonska Tribuna που αναφέρθηκε στη διέξοδο ως βουλγαρικό δικαίωμα, 

κάνοντας ταυτόχρονη αναφορά και στο «Μακεδονικό»:  

«[…] ουδόλως είναι παράδοξο να έλθει μια μέρα καθ’ήν ούχι μόνον η Αμερική 

αλλά και όλαι αι μεγάλες δυνάμεις θα αναγνωρίσουν το δικαίωμα διεξόδου της 

Βουλγαρίας στο Αιγαίο, δικαίωμα το οποίο έχει αναγνωριθή και δια της συνθήκης 

του Νεϊγύ, όμοιου δε μετά τούτου και το δικαίωμα της Μακεδονίας, όπως τύχει την 

ανεξαρτησία της […] ουδόλως είναι παράδοξον ότι εάν χρειασθεί είναι δυνατόν να 

εξασκηθή πίεσις επί της ελληνικής κυβερνήσεως […]».381  

Εν τέλει, οι συμφωνίες του Ιουνίου 1964 αφορούσαν και τα οικονομικά ζητήματα που 

τόσο επιζητούσε η Βουλγαρία όπως ήταν η σιδηροδρομική σύνδεση και η χρήση του λιμανιού 

της Θεσσαλονίκης. Το σημαντικότερο όμως γεγονός που ακολούθησε τη συμφωνία, όσον 

αφορά το ζήτημα των εδαφικών διεκδικήσεων, ήταν ότι στο κοινό ανακοινωθέν των δυο χωρών 

μετά από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Σταύρου Κωστόπουλου στη Βουλγαρία, 

σημειωνόταν για πρώτη φορά ότι η γείτονα χώρα δεν είχε εδαφικές βλέψεις σε βάρος της 

                                                           
380 Το Βήμα, 13 Σεπτεμβρίου 1963. 
381 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 96, υποφάκ. 7: Υπουργείο Διαφωτίσεως (Τριανταφυλλίδης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Άρθρο της βουλγαρομακεδονικής εφημερίδας Makedonska Tribuna», 28 Νοεμβρίου 1963. 
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Ελλάδας.382 Συγκεκριμένα ανέφερε «[…] αποκλειομένων εις το διενηκές πασών των εδαφικών 

διακδικήσεων, η συνεργασία μεταξύ αυτών αποτελεί ισχυράν βάσιν δια την διατήρησιν της 

ειρήνης εις στα Βαλκάνια και ανά τον κόσμον».383 Την επίσημη αυτή δήλωσε ανέμενε η 

ελληνική κυβέρνηση από το τέλος του τον Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τερμάτισε τις εδαφικές 

διαφωνίες που χρονολογούσαν ήδη από το 1878 και τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και οι 

οποίες υπονόμευαν τη διεύρυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
382 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 430. Στέλιος Περράκης, «Η βαλκανική πολιτική του Γ. 

Παπανδρέου (1963-1965)», Παύλος Πετρίδης - Γ. Αναστασίαδης, Γεώργιος Παπανδρέου. 60 χρόνια παρουσίας 

και δράσης στην πολιτική σκηνή, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 547. Τούντα-Φεργάδη, 

«Κυπριακό και εξομάλυνση ελληνοβουλγαρικών εκκρεμοτήτων», σ 212.  
383 Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981, τόμ. Β΄, σ. 110 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ, ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

α) Οι πρώτες συλλήψεις περί κατασκοπείας 

   Το καλοκαίρι του 1961, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι σχέσεις των 

δυο χωρών επιδεινώθηκαν σημαντικά λόγω των διεθνών συγκυριών και των εκκρεμών 

ζητημάτων στο ελληνοβουλγαρικό πεδίο σχέσεων. Στην ήδη οξυμένη κατάσταση, 

προστέθηκαν διπλωματικά επεισόδια, τα οποία συνδυάστηκαν με κατηγορίες περί 

κατασκοπείας από αμφότερες τις πλευρές. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, κατηγορίες για 

κατασκοπεία εκτοξεύτηκαν εναντίον του διπλωματικού προσωπικού της εκάστοτε χώρας. 

 Όσον αφορά τη βουλγαρική κατασκοπευτική δραστηριότητα σε βάρος της Ελλάδος, 

σαφής ένδειξη για τη διενέργειά της αποτελεί έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών το 1961, 

σύμφωνα με την οποία την τελευταία δεκαετία είχαν καταδικαστεί διακόσια περίπου άτομα της 

βουλγαρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε ισόβια κάθειρξη ή 

σε θάνατο, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Τα άτομα αυτά, κατάφεραν να εισχωρήσουν 

στο ελληνικό έδαφος είτε λαθραία, είτε με το πρόσχημα του πολιτικού πρόσφυγα και του 

επαναπατριζόμενου είτε «στρατολογήθηκαν στην Ελλάδα για την επάνδρωση των 

κατασκοπευτικών δικτύων».384 Σύμφωνα με άλλη έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών, από τα 

διακόσια αυτά περίπου άτομα, οι σαράντα έξι ήταν Έλληνες «κατά πλειοψηφίαν τέως κ/σ 

διαβιούντες εις Βουλγαρίαν».385 Έτσι, γίνεται περισσότερο κατανοητή η αντίδραση της 

Αθήνας όταν οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μετακινήσεις πολιτικών προσφύγων στα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα το καλοκαίρι του 1961. Είναι προφανές ότι γεννήθηκε στους 

ελληνικούς κύκλους, εκτός των άλλων, η ανησυχία για πιθανή αύξηση της ανθελληνικής 

κατασκοπευτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, εβδομήντα τέσσερα άτομα ελληνικής 

καταγωγής και είκοσι τέσσερα άτομα βουλγαρικής καταγωγής συνέχισαν να εισέρχονται ανά 

διαστήματα στην Ελλάδα με σκοπό την κατασκοπεία.386 

                                                           
384 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 10: «Κατάλογος πρακτόρων ΒΥΠ καταδικασθέντων κατά την τελευταία δεκαετία 

από την ελληνική Δικαιοσύνη». 
385 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 2: Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Νατσινάς) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Συνοπτική έκθεσις επί κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδος από του 1950 και έντευθεν», Αθήνα, 23 Αυγούστου 

1961. 
386 Στο ίδιο. 
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Το κρίσιμο καλοκαίρι του 1961, ο Αβέρωφ τόνιζε ότι η βουλγαρική ανθελληνική 

κατασκοπευτική δραστηριότητα είχε εντατικοποιηθεί, ιδιαίτερα το τελευταίο έτος, χωρίς όμως 

να τύχει της απαραίτητης προσοχής η δραστήρια αυτή «δια πρακτόρων υπονόμευση της 

εσωτερικής τάξης».387Από τις αρχές Ιουνίου, εμφανιζόταν έντονα δυσαρεστημένος για τα 

πολλαπλά κρούσματα κατασκοπείας από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος, γεγονός που 

οδήγησε μάλιστα τον υπουργό να ζητήσει από τον επιτετραμμένο στη Σόφια να επιστήσει την 

προσοχή στη γείτονα χώρα: «Παρακαλούμεν τονίσητε και απαράδεκτον συνεχούς διεισδύσεως 

πρακτόρων κατασκοπείας εκ Βουλγαρίας εις Ελλάδι».388  

Αποκορύφωμα της δράσης αυτής αποτέλεσε η ανακάλυψη βουλγαρικού 

κατασκοπευτικού μηχανισμού στη Βόρεια Ελλάδα από τις ελληνικές αρχές Ασφαλείας, κατά 

τη διάρκεια άλλων συλλήψεων που έγιναν στην περιοχή.389 Σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου 

που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου του 1961, Έλληνες στρατιώτες αποκάλυψαν 

σε μια από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές ζώνες των βορείων ελληνικών συνόρων μυστικό 

ασύρματο δίκτυο, μυστικούς κωδικούς και λοιπό κατασκοπευτικό εξοπλισμό. Η ανεύρεση 

αυτή έγινε έπειτα από κατ’ οίκον έρευνες σε κατοικίες στο χωριό Ακροποταμιά Κιλκίς. Για το 

συγκεκριμένο γεγονός, συνελήφθη ο Γρηγόρης Δαμουτζίδης, 32 ετών, ελληνικής καταγωγής 

και με ιστορικό εκπαίδευσης στη Βουλγαρία, ενώ χαρακτηριζόταν και ως «φανατικός 

υποστηρικτής» της ΕΔΑ. Ο Δαμουτζίδης ομολόγησε ότι έστελνε στο βουλγαρικό Γενικό 

Επιτελείο και στις Μυστικές Υπηρεσίες απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, χωρίς όμως να 

κατονομάσει τους συνεργούς του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

η ελληνική αντικατασκοπεία παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ύποπτες αυτές 

αναμεταδόσεις.390 Τον Οκτώβριο, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε θάνατο ως 

κατάσκοπος της Βουλγαρίας.391  

Η βουλγαρική απάντηση για το περιστατικό της Ακροποταμιάς δεν άργησε. Λίγες 

ημέρες μετά, επιδόθηκε στον Γεωργίου ρηματική διακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο 

Έλληνας ακόλουθος Αθανάσιος Αναστασίου έπρεπε να εγκαταλείψει εντός σαρανταοκταώρου 

το βουλγαρικό έδαφος λόγω ενεργειών που κρίθηκαν ασυμβίβαστες με την ιδιότητά του ως 

                                                           
387 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 8 Ιουνίου 1961. 
388 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 49, υποφάκ. 5: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 6 Ιουνίου 1961. 
389 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 34. 
390 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ 10: Κοσμετάτος προς Γενική Διεύθυνση Τύπου, «Τηλεγράφημα εξ Αθηνών εις 

Guardian και Daily Telegraph περί του αποκαλυφθέντος δικτύου κατασκοπείας πλησίον των ελληνοβουλγαρικών 

συνόρων», Λονδίνο, 26 Ιουνίου 1961. 
391 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 77. 
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διπλωματικού υπαλλήλου.392 Όπως ενημέρωσε ο Γεωργίου τον Αβέρωφ, σύμφωνα με τη 

διακοίνωση, ο Αναστασίου βρέθηκε στις 29 Ιουνίου «να επιδίδεται σε δραστηριότητα 

στρεφόμενη κατά της ασφάλειας της Βουλγαρίας, κατά παράβαση βουλγαρικών νόμων και 

διεθνών κανόνων και εθίμων. Καταχρασθείς φιλοξενία, συνέλλεγε πληροφορίες αποτελούσας 

κρατικόν μυστικόν, παρασύρον σε αυτή τη δραστηριότηταν Βούλγαρους υπηκόους».393 Με 

ανακοίνωση του στις 3 Ιουλίου, το βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι η αιτία της 

σύλληψης του Αναστασίου ήταν η συνάντησή του με Βούλγαρο πολίτη «προς σκοπόν της 

συλλογής πληροφοριών απορρήτου φύσεως».394 Η συνάντηση αυτή, και ως εκ τούτου η 

σύλληψή του, έγινε στη Φιλιππούπολη, όπου ο Αναστασίου βρέθηκε για την τέλεση 

μνημόσυνου συγγενικού προσώπου του. Σύμφωνα με ελληνικές ειδησεογραφικές πηγές, 

κρατήθηκε από τις βουλγαρικές αρχές επί έξι ώρες χωρίς να του επιτραπεί η επικοινωνία με 

την ελληνική αντιπροσωπεία στη Σόφια.395 Βέβαια, ο Αναστασίου αρνήθηκε τις κατηγορίες, 

αναφέροντας ότι απλά συνομιλούσε με παλιό Βούλγαρο φίλο του στο ξενοδοχείο Trimontium 

στη Φιλιππούπολη.396  

Ο Αβέρωφ, επωφελούμενος από τη συνάντησή του με τον Λάμπρεφ σχετικά με την 

ελληνική απάντηση της 3ης Ιουλίου στη βουλγαρική διακοίνωση του Μαΐου για το ζήτημα των 

επανορθώσεων, διαμαρτυρήθηκε για τη σύλληψη του Αναστασίου, την οποία χαρακτήρισε 

«αδιανόητη» και «άνευ βάσιμου δικαιολογίας».397 Με τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις να είναι 

ήδη τεταμένες εξαιτίας του ζητήματος των επανορθώσεων, η σύλληψη Αναστασίου ήρθε να 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε 

ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του Έλληνα ακολούθου και τη διαμαρτυρία του Αβέρωφ, 

η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο: 

«Ο κ. Υπουργός των Εξωτερικών επωφελήθη της ευκαιρίας δια να διαμαρτυρηθή 

και δια την στάσιν των βουλγαρικών Αρχών επί της περιπτώσεως του κατωτέρου 

υπαλλήλου της Ελληνικής Πρεσβείας της Σόφιας κ. Αναστασίου, όστις ματαβάς 

εις Φιλιππούπολιν δια να τελέση μνημόσυνον συγγενούς του, συνελήφθη άνευ 

                                                           
392 Ο Αναστασίου ήταν υπάλληλος του υπουργείου Εμπορίου, γνώστης της βουλγαρικής γλώσσας. Υπηρετούσε 

στο εμπορικό τμήμα της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στη Σόφια. 
393 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 9: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 1 Ιουλίου 1961. 
394 Το Βήμα, 4 Ιουλίου 1961. 
395 Καθημερινή, 4 Ιουλίου 1961. 
396 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 9: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 30 Ιουνίου 1961. 
397 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 4: «Σημείωμα Συνομιλίας κ. Υπουργού των Εξωτερικών με του Βούλγαρου 

επιτετραμμένου κ. Λάμπρεφ». 
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βάσιμου δικαιολογίας και χωρίς καν να του επιτραπή να επικοινωνήση 

τηλεφωνικώς μετά της Πρεσβείας. Ο κ. Υπουργός επεσήμανεν ότι αι ελληνικαί 

Αρχαί θεωρούν ότι η περίπτωσις Αναστασίου εδημιουργήθη αποκλειστικώς δια να 

μειωθή η δυσμενίς εντύπωσις ήτις προεκλήθη εκ συγκεκριμένων κατασκοπευτικών 

ενεργειών Βούλγαρων πρακτόρων εν Ελλάδι».398  

Ουσιαστικά η Βουλγαρία προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις κατηγορίες εναντίον 

της, εκτοξεύοντας παρόμοιες καταγγελίες στην ελληνική πλευρά, αυτή τη φορά σε 

διπλωματικούς υπαλλήλους. Στις 29 Ιουνίου, την ίδια ημέρα δηλαδή που πραγματοποιήθηκε η 

σύλληψη του Αναστασίου, οι βουλγαρικές αρχές προχώρησαν και σε άλλη σύλληψη, αυτή του 

νεωκόρου της εκκλησίας της ελληνικής αντιπροσωπείας της Σόφιας, Κοσμόγλου, με την 

κατηγορία πάλι της κατασκοπείας.399  

Τις επόμενες ημέρες οι βουλγαρικές εφημερίδες πήραν θέση στο θέμα. Η Otetchestven 

Front κατηγόρησε για μια ακόμα φορά την ελληνική κυβέρνηση ότι ανέπτυσσε σοβινιστική 

προπαγάνδα με σκοπό τη διατήρηση της έντασης στον βαλκανικό χώρο, «ακολουθώντας 

επικίνδυνη οδό», ενώ η Norodna Mlantez, σχολιάζοντας την απέλαση Αναστασίου, σημείωσε 

ότι «ορισμένοι κύκλοι της Ελλάδος επιδίδονται εις κατασκοπείαν στρεφόμενην εναντίον 

συμφερόντων και ασφάλειας χώρας ημών». Παράλληλα, οι δυο εφημερίδες, με σκοπό να 

ενισχύσουν το ειρηνόφιλο πρόσωπο της χώρας τους, σε αντίθεση με αυτό της Αθήνας, 

επισήμαναν τις φιλειρηνικές προτάσεις και τις συνεχείς προσπάθειες της βουλγαρικής 

κυβέρνησης που δεν έβρισκαν καμία ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά. 400 

β) «Χαμένοι στη μετάφραση»; - Το διπλωματικό επεισόδιο Γιουγκώφ 

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν στις 23 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια δεξίωσης της 

πολωνικής πρεσβείας, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Αντόν Γιουγκώφ προέβη σε δηλώσεις 

εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Έλληνα διπλωματικό αντιπρόσωπο στη 

Σόφια, Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον λόγο του ο Γιουγκώφ, αφού αρχικά αναφέρθηκε στο 

γερμανικό ζήτημα, επιτέθηκε δριμύτατα εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης «ην 

χαρακτήρισεν ως εσκεμμένως και δια λόγους εσωτερικών αντιπερισπασμών αρνούμενην 

συνεννόησιν Βαλκανικών χωρών, παρά αντίθετον επιθυμία του Ελληνικού λαού. Βούλγαρος 

πρωθυπουργός ανέφερεν ως παράδειγμα τακτικής ταύτης, άρνησιν Ελληνικής Κυβερνήσεως 

                                                           
398 Για την ελληνική ανακοίνωση βλ. Το Βήμα στις 4 Ιουλίου 1961.  
399 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφακ. 5: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 17 Οκτωβρίου 1961. 
400 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ 4: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου), Σόφια, 6 Ιουλίου 1961. 
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αποκαταστάσεως οδικής και σιδηροδρομικής επικοινωνίας μετά Βουλγαρίας».401 

Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «φασιστικήν και ανελεύθερον, ασκούσαν 

τρομοκρατίαν εις βάρος των πολιτών και μη εκπροσωπούσαν τον ελληνικόν λαόν». 402 

  Ο Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Βούλγαρου πρωθυπουργού δεν 

βρισκόταν στον χώρο της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να πληροφορηθεί για το περιεχόμενό της 

αφότου έφτασε, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει αμέσως. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις 

Γιουγκώφ, ο Έλληνας επιτετραμμένος τόνισε ότι αποτελούσαν μέρος: 

«[…] σχεδίου Ανατολικού Συνασπισμού για ενάσκησιν προοδευτικής 

εντεινόμενης πιέσεως εναντίον Ελλάδος, με σκοπούς εξικνουμένους τόσον επί 

εσωτερικού όσον και επί εξωτερικού τομέως. Κατά πληροφορίας ταύτας, άς δια 

γνωστούς λόγους ανακοινώνω υμίν εν λεπτομέρεια δι’ εγγράφου, εσκεμμένη 

προκλητικότης εναντίον Ελληνικής Κυβερνήσεως έχει σαφή σκοπόν να 

προκαλέσει βιαιότεραν και πλέον αντιδράσεις αυτής, ας Ανατολικός Συνασπισμός 

θεωρεί ότι θα εξυπηρετήσουν σκοπόν του εις αμφότερους τομείς».403  

Πρότεινε μάλιστα να επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας στη γείτονα χώρα το οποίο θα 

περιλάμβανε ελληνική απόφαση για ισάριθμο πλέον διπλωματικό προσωπικό, ως αντίποινα για 

τη σύλληψη Κοσμόγλου και Αναστασίου. Τέλος, αφού ενημέρωσε και για άρθρο της 

εφημερίδας Narodna Armija, το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα με υβριστικό περιεχόμενο 

που στρεφόταν κατά μελών της ελληνικής κυβέρνησης, τόνισε ότι: «οι δυο σημεριναί αυταί 

εκδηλώσεις αίτινες συνιστούν και σαφή παρέμβασιν εις ελληνικά εσωτερικά ζητήματα».404  

Λίγες ημέρες αργότερα, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να χορηγεί 

πλέον μόνο θεωρήσεις εξόδου στους υπαλλήλους της ελληνικής αντιπροσωπείας, 

παραπέμποντας τους εκ νέου για την έκδοση θεωρήσεων επανόδου.405 Η βουλγαρική αυτή 

απόφαση ελήφθη ως απάντηση έπειτα από την αναστολή χορήγησης θεωρήσεων από το 

ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε στελέχη της βουλγαρικής αντιπροσωπείας. Ο Βούλγαρος 

διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων, Μανώλωφ, επισκέφτηκε τότε τον Παπαδόπουλο για να 

διαμαρτυρηθεί για την αναστολή αυτή, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο δημιουργούσε δυσμενείς 

                                                           
401 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Πολίτης προς Υπουργείο Εξωτερικών, Σόφια, 23 Ιουλίου 1961. 
402 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 136. 
403 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 23 Ιουλίου 1961. 
404 Στο ίδιο. 
405 ΥΔΙΑ,1961 ,φάκ. 53, υποφάκ. 4: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 30 Ιουλίου 1961. 
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εντυπώσεις, ενώ είχε ήδη θέσει και ζήτημα «αντεφαρμογής» από τη βουλγαρική πλευρά. 406 

Ενώ το ζήτημα αυτό από την ελληνική πλευρά διέθετε προσωρινό χαρακτήρα, καθώς επρόκειτο 

περί αναστολής, η βουλγαρική πλευρά προσέδωσε χαρακτήρα αόριστο.  

Μετά τη βουλγαρική ανακοίνωση, εκλήθη ο αναπληρωτής του Λάμπρεφ, Γκάτσεφ, από 

τον Αβέρωφ, για να του ανακοινώσει τις ελληνικές αποφάσεις. Σύμφωνα με αυτές, 

αποφασίστηκε η απέλαση του Βούλγαρου εμπορικού ακολούθου Ζελιάσκωφ εντός των 

επόμενων εβδομήντα δύο ωρών, με την αιτιολογία της ασυμβίβαστης δράσης του σε σχέση με 

την ιδιότητά του. Επίσης, αποφασίστηκε η εφαρμογή της «αρχής αμοιβαιότητας όπως μη 

χορηγούμεν του λοιπού προσωπικού ενταύθα βουλγαρικής πρεσβείας θεωρήσεις εξόδου μετ’ 

επιστροφής, δι’ ην θεώρησις δέον ζητείται παρ’ υμών εν Σόφια», ενώ τέλος ζητήθηκε να 

ειδοποιηθούν οι Βούλγαροι διπλωματικοί υπάλληλοι οι οποίοι ήδη είχαν αποκτήσει θεώρηση 

για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα, ότι πιθανότατα δεν θα ήταν αρκετή και θα όφειλαν να 

απευθυνθούν εκ νέου για απόκτηση νέας άδειας.407  

Την ίδια ημέρα με τις παραπάνω ανακοινώσεις, στις 31 Ιουλίου, το ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών προχώρησε σε ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε και στον ελληνικό Τύπο την 

επομένη. Η ανακοίνωση αυτή αναφερόταν στις υπάρχουσες ανοιχτές ελληνοβουλγαρικές 

υποθέσεις, όπως οι βουλγαρικές επανορθώσεις, στην αποκάλυψη της οργανωμένης 

κατασκοπείας στην Ακροποταμιά, στις προκλητικές δηλώσεις του Γιουγκώφ, στη λήψη 

έκτακτων στρατιωτικών μέτρων από τη Βουλγαρία λόγω της σύσκεψης στην Αλεξανδρούπολη 

και στην εκπαίδευση πολιτικών προσφύγων σε βουλγαρικές στρατιωτικές σχολές. Παράλληλα, 

σχολιάστηκαν τα τελευταία διπλωματικά επεισόδια: 

«Η Ελληνική Κυβέρνησις είναι υποχρεωμένη να καταγγείλει τας ακολούθους 

προκλήσεις: α) Κατόπιν αφελούς όσον και χονδροειδούς πλεκτάνης απηλάθη άνευ 

λόγου υπάλληλος της εν Σόφια ελληνικής πρεσβείας, β) Συνελήφθη και κρατείται 

άνευ αιτιολογίας και χωρίς να επιτραπή οιαδήποτε επαφή του με την πρεσβείαν, ο 

νεωκόρος του παρεκκλησίου της ελληνικής πρεσβείας Σόφιας, γ) Βουλγαρικαί 

εφημερίδες, -ελεγχόμεναι ως γνωστόν, υπό της Κυβερνήσεως- αναγράφουν ότι η 

Ελλάς είναι χώρα πλήρους εξαθλίωσης του λαού και εγκληματικών καταπιέσεων, 

δ) Αρμόδιαι βουλγαρικαί αρχαί κοινοποιούν εις την πρεσβείαν μας απόφασιν, 

εντελώς αήθη εις τας διπλωματικάς σχέσεις, καθ’ ην εις τους διπλωματικούς μας, 

                                                           
406 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Διάβημα Διευθυντού Πολιτικών Υποθέσεων δι’ αναστολήν θεωρήσεων», Σόφια, 28 Ιουλίου 1961. 
407 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 31 Ιουλίου 1961. 
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τους αναχωρούντας δι’ Ελλάδα, δεν θα χορηγήται η συνήθης θεώρησις 

διαβατηρίου μετ’ επιστροφής αλλά μόνο θεώρησις εξόδου και τούτο επί τω 

προφανεί σκοπώ όπως προκαλέσουν επιβράδυνσιν της επιστροφής ή και αναβολήν 

αυτής επ’ αόριστο».408 

Τα παραπάνω ελληνοβουλγαρικά ζητήματα κατέστησαν το καλοκαίρι του 1961 μια από 

τις πιο τεταμένες περιόδους ψυχροπολεμικά ανάμεσα στις δυο βαλκανικές χώρες. Μάλιστα, 

στους δημοσιογραφικούς κύκλους είχαν κυκλοφορήσει φήμες για διακοπή των διπλωματικών 

σχέσεων.409 Μια τέτοια εξέλιξη δεν φάνηκε να ήταν επιθυμητή από την ελληνική πλευρά για 

αυτό και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε την ανάκληση του Παπαδόπουλου. Ο 

Παπαδόπουλος συναντήθηκε την 1η Αυγούστου με τον Βούλγαρο υφυπουργό Εξωτερικών, 

Αγγέλωφ, σημειώνοντας την ανάμειξη της Βουλγαρίας στα ελληνικά εσωτερικά ζητήματα και 

τις επιθέσεις εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Αγγέλωφ από την πλευρά του τόνισε την 

ανάγκη ενός ευρύτερου διακανονισμού για τα εκκρεμή ελληνοβουλγαρικά ζητήματα ενώ 

αναφέρθηκε και στις ελληνικές επιθετικές προετοιμασίες, με τον Παπαδόπουλο να απαντά ότι 

η βουλγαρική κυβέρνηση ήταν εκείνη που δεν επιθυμούσε στην πραγματικότητα τη βελτίωση 

των διμερών σχέσεων. Στο τέλος της συνάντησης ανακοίνωσε την απόφαση για την ανάκλησή 

του, η οποία συνοδεύτηκε από φιλοφρονήσεις εκ μέρους του Αγγέλωφ.410 

Ο Αβέρωφ όμως δεν επιθυμούσε η ανακοίνωση του Παπαδόπουλου να περιλάβει 

πολιτικά σχόλια, έτσι ώστε να καταστεί σαφής η σοβαρότητα της κατάστασης.  Ο Έλληνας 

υπουργός απέστειλε στον Παπαδόπουλο ακριβείς οδηγίες περί της αποχώρησής του, η οποία 

έπρεπε να επισπευσθεί χωρίς να επισκεφτεί εκ νέου το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών η 

οποιαδήποτε άλλη πολιτική διεύθυνση: «Η επίθεσις που εξαπολύει ο πρωθυπουργός και δη 

παρουσία ολόκληρου του διπλωματικού σώματος δεν νοεί ούτε διαμαρτυρία, ούτε αίτησις 

εξηγήσεως, ούτε ομαλές διπλωματικές σχέσεις. Παρακαλώ προβήτε εις ξηράν ανακοίνωσην 

[…]».411 Την ίδια ημέρα, ο Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον Αγγέλωφ ότι «ανεκλήθην και 

αναχωρώ προσεχέστατα».412  

                                                           
408 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, «Παραθέτομεν κατώτερο κείμενο ημετέρας 

ανακοινώσεως προς τον Τύπον», 31 Ιουλίου 1961. Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 

136.  
409 Καθημερινή, 1 Αυγούστου 1961. 
410 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 1 Αυγούστου 1961. 
411 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 2 Αυγούστου 1961 (δύο τηλεγραφήματα με 

την ίδια ημερομηνία). 
412 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 4: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 2 Αυγούστου 1961. 
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Η ανάκληση του Παπαδόπουλου αποτέλεσε μια σοβαρή προειδοποίηση για το μέλλον 

των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Η διπλωματική αυτή εξέλιξη σχολιάστηκε και από τα τρίτα 

Μέσα, όπως από τους New York Times, που αναφέρθηκαν στην ανάκληση του Παπαδόπουλου 

λόγω των συνεχών προκλήσεων από της πλευρά της Σόφιας και με αποκορύφωμα τις δηλώσεις 

Γιουγκώφ. Η αμερικανική εφημερίδα θεώρησε πιθανή πλέον μια μελλοντική διακοπή των 

διπλωματικών σχέσεων, κάνοντας παράλληλη αναφορά στη σύλληψη του Έλληνα νεωκόρου 

στη Σόφια. Τέλος, πρόσθετε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει από τον Βούλγαρο 

εμπορικό αντιπρόσωπο Νικόλα Ζέλια να εγκαταλείψει τη χώρα.413 

Ο Λάμπρεφ, σχολιάζοντας το διπλωματικό επεισόδιο και τις δηλώσεις Γιουγκώφ, 

υποστήριξε ότι ο κάθε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική στην πολιτική άλλων 

κυβερνήσεων, χωρίς να αυτό να σημαίνει απαραίτητα ανάμειξη στα εσωτερικά των χωρών 

αυτών, ενώ χαρακτήρισε ως «σύγχυσιν» την προκληθείσα κατάσταση.414 Όπως ήταν επόμενο, 

ακολούθησε απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την οποία 

«προξενεί έκπληξιν το γεγονός ότι η βουλγαρική πλευρά, αντί να δίδει εξηγήσεις δια την αηθή 

συμπεριφοράν του πρωθυπουργού Γιουγκώφ, φαίνεται διεκδικούσα το δικαίωμα ν’ 

αναμιγνύεται εις τα εσωτερικά της Ελλάδος και να υβρίζη την ελληνική κυβέρνησιν».415 

Στις 5 Αυγούστου γνωστοποιήθηκε η βουλγαρική απάντηση στις ελληνικές δηλώσεις των 

προηγούμενων ημερών. Εξαρχής η Σόφια διέψευδε τους ισχυρισμούς της Αθήνας, 

προβάλλοντας τις φιλειρηνικές προθέσεις της (σύμφωνο μη επίθεσης και συνεργασίας σε 

διάφορους τομείς) σε αντιδιαστολή με την «πολιτικήν ενισχύσεως εντάσεως απειλούσης 

ειρήνην και γαλήνην Βαλκανίων» που ακολουθούσε η Ελλάδα, καθώς «επιδιώκει 

αναζωπύρωση ψυχρού πολέμου εις Βαλκάνια». Αφού απέρριπτε τη λειτουργία 

κατασκοπευτικών σχολών στο έδαφός της, έκρινε ως αβάσιμη την απέλαση του Βούλγαρου 

εμπορικού ακολούθου. Αντίθετη όμως άποψη είχε για τους Έλληνες ακολούθους, Αναστασίου 

και Κοσμόγλου. Όσον αφορά τον Αναστασίου, επαναλάμβανε το ήδη γνωστό περιστατικό της 

σύλληψής του λόγω κατασκοπείας χωρίς να παραθέσει επιπλέον στοιχεία. Παρόμοια, για τον 

Κοσμόγλου ανέφερε ότι βρισκόταν ακόμα υπό κράτηση και διενεργούταν έρευνα και 

προανάκριση για την απαγγελία κατηγοριών, χωρίς πάλι να παρέχει αποδείξεις. Τέλος, 

κατέστησε υπεύθυνη την Ελλάδα για τα προβλήματα που θα ανέκυπταν στις εμπορικές σχέσεις 

λόγω της απέλασης του Βούλγαρου εμπορικού αντιπροσώπου, ενώ ανέφερε και την απόρριψη 

                                                           
413 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 1: Λιναρδάτος προς Γενική Διεύθυνση Τύπου και Διεύθυνση Εξωτερικού Τύπου, 

«Δημοσίευμα περί ανακλήσεως Έλληνος πρεσβευτού», 7 Αυγούστου 1961. 
414 Ελευθερία, 4 Αυγούστου 1961. 
415 Στο ίδιο. 
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έκδοσης θεώρησης εισόδου στον Βούλγαρο αεροπορικό ακόλουθο μολονότι ο Έλληνας 

ομόλογός του βρισκόταν στη θέση του.416 

Για το επεισόδιο Γιουγκώφ, η Βουλγαρία χρησιμοποίησε το επιχείρημα της  «πλαστής 

και ανακριβούς μεταφράσεως» από την Αθήνα. Σύμφωνα με τη βουλγαρική ανακοίνωση, ο 

Βούλγαρος πρωθυπουργός μίλησε για την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων και τις 

προκλήσεις από την ελληνική πλευρά, με την τελευταία σκοπίμως να διαστρεβλώσει τις 

δηλώσεις του, συνιστώντας προσβολή στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.417 Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλγαρικού Τύπου, ο Γιουγκώφ είχε δηλώσει: 

 «Δι’ ημάς ακατανόητοι τυγχάνουσιν ο θόρυβος και η υστερία που σκοπίμως τώρα 

αναζοπυρώνονται εις την γείτονα Ελλάδα…Ημείς βεβαίως γνωρίζουμεν ότι δια την 

ελληνικήν κυβέρνησιν απαραίτητον είναι να απομακρύνη την προσοχήν του 

ελληνικού λαού εκ της δυσκόλου εσωτερικής καταστάσεως και εκ των 

πολύπλοκων προβλημάτων ενώπιον των οποίων ευρίσκεται...Γεννάται όμως 

ερώτημα, η υστερία και ο θόρυβος ποια συμφέροντα και ποιον εξυπηρετούν; Θα 

έδει καθαρώς να είπωμεν ότι όστις ακολουθεί την οδόν ταύτην, ούτως αφεύκτως 

θα καταστραφή και θα αποκυρηχθή από την Ιστορίαν»..418 

Την ίδια ημέρα ο Λάμπρεφ συναντήθηκε με τον Καμπιώτη με θέμα τη «ψυχρότητα» που 

επήλθε στις σχέσεις των δυο χωρών. Ο Καμπιώτης, μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι η Βουλγαρία 

«φέρει βαρείαν ευθύνην» λόγω των τελευταίων γεγονότων, χαρακτηρίζοντας ως 

σκηνοθετημένη τη σύλληψη του Αναστασίου με στόχο την απέλασή του, με τον Λάμπρεφ να 

του ανακοινώνει ότι προσεχώς θα δημοσιεύονταν τα πρακτικά της ανάκρισής του που θα 

έφεραν την υπογραφή του κατηγορούμενου. Ο Έλληνας διπλωμάτης συνέχισε ωστόσο να 

υποστηρίζει τη θέση για τη σκηνοθετημένη σύλληψή του, προσθέτοντας ότι «[…] το πρώτον 

Πρακτικόν, το αθώον, το οποίον υπέγραψεν ο Αναστασίου, δεν ήρεσε προφανώς εις τους 

Ανακριτάς του και μετά ολίγην ώραν του προσεκόμισαν δεύτερον, ψευδούς περιεχομένου, το 

οποίον ηρνήθη ούτος να υπογράψη». Όσον αφορά την υπόθεση Κοσμόγλου, ο Καμπιώτης 

αναφέρθηκε στις προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Σόφια να λάβει εξηγήσεις 

για τη σύλληψή του καθώς και στην απόρριψη των αιτημάτων για την επίσκεψή του στη 

φυλακή. Ο Λάμπρεφ του είπε ότι σύντομα θα διεξαγόταν η δίκη και θα ενημερώνονταν 

                                                           
416 ΑΕΑ, φάκ 8, υποφάκ 17: Γεωργίου, Σόφια, 5 Αυγούστου 1961. 
417 Στο ίδιο. 
418 O λόγος του Γιουγκώφ όπως δημοσιεύτηκε στον βουλγαρικό Τύπο, σύμφωνα με το ελληνικό ανακοινωθέν, βλ. 

Ελευθερία, 6 Αυγούστου 1961. 
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επομένως για τα αποδεικτικά στοιχεία με τον Καμπιώτη να σχολιάζει «[…] αυτή (η δίκη) δεν 

θα μας εκπλήξη διότι είναι γνωστή η ικανότης και η εφευρετικότης των εις κάτι τέτοια».419  

Στις 5 Αυγούστου το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε νέα ανακοίνωση. Αφού σχολίασε 

τις δηλώσεις Γιουγκώφ, αναφέρθηκε και στη σύλληψη του Έλληνα νεωκόρου, για την οποία 

άφησε να εννοηθεί ότι ήταν σκηνοθετημένη με σκοπό να αποπροσανατολίσει από τα 

αποδεδειγμένα περιστατικά της διενεργούμενης βουλγαρικής κατασκοπείας εναντίον της 

Ελλάδας που είχαν το τελευταίο διάστημα αποκαλυφθεί.420  

γ) Νέες καταγγελίες περί κατασκοπείας 

Οι συλλήψεις Ελλήνων από τη Σόφια με την κατηγορία της κατασκοπείας 

συνεχίστηκαν. Σύμφωνα με ανταπόκριση από το Λονδίνο στις 4 Αυγούστου, οι βουλγαρικές 

εφημερίδες δημοσίευσαν την πληροφορία ότι συνελήφθησαν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

τρία άτομα ως «πράκτορες των ιμπεριαλιστών». Οι εφημερίδες δεν αποκάλυψαν την 

εθνικότητά τους, αλλά υπήρχε η υπόνοια ότι ήταν ελληνικής. Τα συγκεκριμένα τρία άτομα 

βρέθηκαν σε σπίτι σε περιοχή κοντά τη μεθόριο, με σκοπό να προστατευθούν από τη βροχή, 

χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία.421 Παράλληλα, αναστάλθηκε η επιστροφή του 

γραμματέα του εμπορικού ακολούθου, Π. Κωνσταντινίδου, στη Σόφια.422 Οι συνεχείς 

απελάσεις και αναστολές εισόδου ενέτειναν το ήδη υπάρχον ζήτημα του κατά πολύ μειωμένου 

ελληνικού διπλωματικού προσωπικού στη Σόφια. Ήδη από τον Απρίλιο ο Παπαδόπουλος είχε 

ενημερώσει την Αθήνα ότι η ελληνική αντιπροσωπεία στη Σόφια χρειαζόταν νέα στελέχη για 

την αποδοτικότερη παρακολούθηση των ελληνοβουλγαρικών ζητημάτων.423 Μετά την 

απέλασή του ίδιου, η ανάγκη αυτή μεγιστοποιήθηκε με τον νέο επιτετραμμένο Ιωάννη 

Γεωργίου να ζητάει από το υπουργείο Εξωτερικών το διορισμό νέου υπαλλήλου «Γενικών 

θέσεων» καθώς «η οξύτατη κρίσις εις τα ελληνο-βουλγαρικάς σχέσεις αίτινες αμφότεραι 

επιβάλλουν την υπέρ ποτέ άλλοτε αδιάκοπον και ενατικήν επαγρύπνησιν επί παντός 

συμβαίνοντος εν Βουλγαρία και γενικώτερον εις τον βαλκανικόν χώρον».424 

                                                           
419 ΑΕΑ, φάκ 8, υποφάκ. 17: Καμπιώτης, Αθήνα, 5 Αυγούστου 1961. 
420 Ελευθερία, 6 Αυγούστου 1961. 
421 Ελευθερία, 5 Αυγούστου 1961. 
422 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 10: Υπουργείο Εμπορίου προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Αναστολή επιστροφής 

του εκεί υπηρετούντος γραμματέως εμπορικού ακολούθου Π. Κωνσταντινίδου», Αθήνα, 25 Αυγούστου 1961. 
423 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 10: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Παπαδόπουλος) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Περί αποσπάσεως υπαλλήλου γενικών θέσεων παρά τη β’ πρεσβεία Σόφιας», Σόφια, 5 Απριλίου 

1961. 
424 ΑΕΑ, φάκ 8, υποφάκ 7: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Διεύθυνση Προσωπικού 

Υπουργείου Εξωτερικών, «Περί αποσπάσεως υπαλλήλου Γενικών θέσεων», Σόφια, 10 Αυγούστου 1961. 
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Τον Οκτώβριο, οι προκλήσεις από την πλευρά της Σόφιας συνεχίστηκαν. Στις 5 του 

μηνός, οι βουλγαρικές αρχές συνέλαβαν τον φύλακα του ελληνικής αντιπροσωπείας στην 

Φιλιππούπολη, Ρεμουνδή, καθώς και τη σύζυγό του, με τη κατηγορία ότι προέβησαν σε 

παράνομες χρηματικές συναλλαγές. Ο Βούλγαρος διευθυντής των πολιτικών υποθέσεων του 

βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών, Μανώλωφ, ζήτησε την αναχώρηση του ζεύγους από τη 

χώρα, η καθυστέρηση της οποίας θα τους εξέθετε στον κίνδυνο σύλληψης.425 Παράλληλα, η 

Σόφια ανακοίνωσε την καταδίκη σε θάνατο του νεωκόρου Κοσμόγλου. Ο Μιχαήλ 

Πεσμαζόγλου, υφυπουργός Εσωτερικών, προχώρησε σε διάβημα διαψεύδοντας τις κατηγορίες 

και χαρακτηρίζοντας την απόφαση για τον Κοσμόγλου ως «απαράδεκτη πρόκληση», με τη 

Σόφια να διατυπώνει ένα σύνολο «ψευδολών κατηγοριών και συκοφαντιών προς τους 

διπλωματικούς αντιπροσώπους της χώρας».426   

Την ίδια περίοδο, και πιο συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου, οργανώθηκε συνέντευξη 

Τύπου από την Ένωση Βούλγαρων Δημοσιογράφων, με την παρουσία του Βούλγαρου 

υφυπουργού Εσωτερικών, Αποστόλ Κόλτσεφ, και θέμα την οργανωμένη κατασκοπεία της 

Δυτικής Γερμανίας, του Δυτικού Βερολίνου και της Ελλάδος εναντίον της Βουλγαρίας.427 Στη 

συνέντευξη παρουσιάστηκε πλήθος αποδεικτικού υλικού όπως φορητοί ραδιοφωνικοί πομποί, 

όπλα και χειροβομβίδες, τοπογραφικοί χάρτες, δηλητηριώδεις αμπούλες, βουλγαρικά, 

ελληνικά και αμερικανικά χρήματα, μεγάλος αριθμός κασετών κτλ. Το μεγαλύτερο μέρος του 

κατασκοπευτικού υλικού που παρουσιάστηκε, προερχόταν από τις ΗΠΑ και από τη Δυτική 

Γερμανία. Αρχικά, ο Κόλτσεφ έκανε λόγο για τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των 

ΗΠΑ και της Δυτικής Γερμανίας, ονομαστικά, και για τις προσπάθειες τους να επηρεάσουν και 

να προσεταιριστούν Βούλγαρους πολίτες, ώστε να τους στρέψουν εναντίον της χώρας τους.428 

Στη συνέχεια της συνέντευξης έγινε αναφορά στην κατασκοπευτική δραστηριότητα της 

Ελλάδας: 

                                                           
425 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ 10: Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Μούζας), «Σύλληψις και απέλασις 

ζεύγους Ρεμουνδή», 17 Οκτωβρίου 1961. 
426 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ 5: Πεσμαζόγλου, 14 Οκτωβρίου 1961. 
427 Ο Γεωργίου ενημέρωσε τον Αβέρωφ ότι το κείμενο της συνέντευξης δημοσιεύτηκε στον πολωνικό Τύπο με 

«διάφορους χτυπητούς και εντυπωσιακούς τίτλους». 
428 Ενδεικτικά τον Αύγουστο του 1960 συνελήφθη ο Emil Vladimirov Iliyev, πρώην Βούλγαρος στρατιωτικός, ο 

οποίος εκπαιδεύτηκε στο Δυτικό Βερολίνο και υπηρετούσε στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ τα τελευταία 

χρόνια, ο Alexander Petrov, Βούλγαρος μηχανικός που συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές και παραδόθηκε στις 

μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ο Ivan Dobrilov, ο οποίος ίδρυσε κατασκοπευτική σχολή στο Δυτικό Βερολίνο, ο 

G.M. Dimitrov ή Gemeto κτλ. Ο Κόλτσεφ ανέφερε επίσης ότι πάνω από το 85% των πρακτόρων της Δυτικής 

Γερμανίας ήταν πρώην πράκτορες του ναζιστικού καθεστώτος όπως ο Otto Wagner ή Otto Delious (ψευδώνυμο), 

ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ. 5: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Περί κατασκοπείας εναντίον Βουλγαρίας», Σόφια, 13 Οκτωβρίου 1961. 
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«Σε αντίθεση με τη σταθερή πολιτική που ακολουθεί το Βουλγαρικό Κομουνιστικό 

Κόμμα και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, μια πολιτική 

γειτονικών σχέσεων με την μετατροπή των Βαλκανίων σε μια ειρηνική και 

απύραυλη ζώνη, οι αντιδραστικοί κύκλοι της Ελλάδας υπό του πρωθυπουργού 

Καραμανλή, ακολουθεί την επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ […] επιδεινώνοντας τις 

σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, εις βάρος των συμφερόντων του 

ελληνικού λαού».429  

Σύμφωνα πάντα με δελτίο Τύπου, στις 10 Μαΐου 1961 συνελήφθη ο Tsocho Ivanov 

Karadochev, ο οποίος είχε σταλεί από την Ελλάδα στο βουλγαρικό έδαφος με σκοπό την 

κατασκοπεία. Πάνω του βρέθηκαν κάμερα, πλαστό διαβατήριο, όπλο, χρήματα και μυστικές 

θήκες που προορίζονταν για την απόκρυψη των πληροφοριών που θα υπέκλεπτε. Ακόμα, με 

βάση πάντα την προαναφερόμενη συνέντευξη, συνελήφθη ο Atanas Trendafilov, 

εκπαιδευμένος στα κέντρα πληροφοριών των Σερρών και της Καβάλας. Ο συγκεκριμένος 

απεστάλη στη Βουλγαρία με σκοπό να στρατολογήσει Βούλγαρους στις μυστικές υπηρεσίες 

των ΗΠΑ. Το 1960 συνελήφθησαν ο Έλληνας κατάσκοπος Georgi Ivanov Marikostenski, ο 

Έλληνας πολίτης Iliya Petrov Strivasarov, ο Kiril Blagoev Domishlyarski ενώ η τελευταία 

σύλληψη έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου με τον Nikola Lazarov Kissyov. Τέλος, αναφέρθηκαν στις 

κατηγορίες εναντίον του Κοσμόγλου, σύμφωνα με τις οποίες προσπάθησε να εξασφαλίσει 

πληροφορίες από ένα άτομο, ενώ ζήτησε από ένα δεύτερο να συνεργαστούν, αναθέτοντάς του 

κατασκοπευτικό έργο με την υπόσχεση της μεταφοράς του στο ελληνικό έδαφος.430 Είναι η 

πρώτη φορά που η Βουλγαρία γνωστοποιούσε στοιχεία εναντίον του Έλληνα νεωκόρου.    

Ο Γεωργίου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 

σκοπός της Βουλγαρίας ήταν διττός. Αρχικά, ήθελε να αποδείξει την υπονόμευση των 

ανατολικών χωρών από τη Δύση και δεύτερον να προβάλει την Ελλάδα, μαζί με τη Δυτική 

Γερμανία και το Δυτικό Βερολίνο, ως εστίες της διεθνούς κρίσης. Ο Γεωργίου υποστήριξε ότι 

απώτερος σκοπός της Βουλγαρίας ήταν να ωθήσει την ελληνική κυβέρνηση σε διακοπή των 

ελληνοβουλγαρικών διπλωματικών σχέσεων, για να επιβεβαιώσει με τον τρόπο αυτόν τη 

βασιμότητα της θέσης περί σοβούσας κρίσης στην περιοχή των Βαλκανίων.431  

                                                           
429 Στο ίδιο. 
430 Στο ίδιο. 
431 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ 5: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, 17 Οκτωβρίου 1961. 
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Ο Ξανθόπουλος-Παλαμάς συναντήθηκε με τον Λάμπρεφ στις 25 Οκτωβρίου για να 

συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Λάμπρεφ τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η χώρα του 

ακολουθούσε φιλειρηνική πολιτική. Η Βουλγαρία, σύμφωνα με εκείνον, διέθετε αποδείξεις 

που βεβαίωναν την κατασκοπευτική δράση του Αναστασίου και τις παράνομες συναλλαγές του 

Ρεμουνδή. Ακόμα, ενημέρωσε ότι, λόγω του διαβήματος Πεσμαζόγλου, είχαν αποφασίσει την 

αναστολή της εκτέλεσης Κοσμόγλου. Παρόλ’ αυτά, όμως, ο Λάμπρεφ ενημέρωσε τον Έλληνα 

διπλωμάτη ότι υπήρχαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι Έλληνες διπλωματικοί υπάλληλοι στη 

Σόφια συμμετείχαν σε συναλλαγές με τη μαύρη αγορά, στοιχεία όμως που δεν μπορούσε να 

παρουσιάσει στην ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, μπορούσε να παραδώσει καταστάσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος που αποδείκνυαν την νομιμότητα των συναλλαγών των υπαλλήλων 

βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Τέλος, εξέφρασε τη θλίψη του για τη συνέντευξη 

Τύπου περί κατασκοπείας καθώς σύμφωνα με τον ίδιο τέτοιες πρακτικές ήταν ξένες με τους 

διπλωματικούς κανόνες.432 

Νέες βουλγαρικές καταγγελίες γνωστοποιήθηκαν και από τον Μανώλωφ προς τον 

Γεωργίου. Σύμφωνα με τον διευθυντή των πολιτικών υποθέσεων, ο Κόλτσεφ αποκάλυψε μόνο 

ένα μικρό μέρος των στοιχείων που αποδεικνύαν τη αντιβουλγαρική δραστηριότητα των 

Ελλήνων διπλωματών, καθώς υπήρχαν και μαγνητοφωνημένες απολογίες. Ακόμα, αποκάλυψε 

ότι υπάρχουν αποδείξεις για την παράνομη δραστηριότητα και του ιερέα της εκκλησίας, 

Τιμόθεο Μοσχόπουλο, καθώς και για τον υπάλληλο Νικόλαο Γραβάνη ο οποίος είχε προβεί σε 

παράνομες συναλλαγές. Ο Μανώλωφ, όμως, διαβεβαίωσε τον Γεωργίου ότι η χώρα του 

συνέχιζε να επιθυμεί ομαλοποίηση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων.433 Με τον τρόπο αυτό η 

Σόφια πρόβαλε για μια ακόμα φορά την επιθυμία της για εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, 

παρά την ελληνική δράση εναντίον της. 

Από την άλλη πλευρά ο Αβέρωφ έδειχνε ενοχλημένος από τη βουλγαρική στάση:  

«Η βουλγαρική κυβέρνηση συνεχώς και με αυξανόμενον ρυθμό χειροτερεύει τις μεταξύ 

σχέσεις των δυο χωρών, άγνωστο ποια τα εξυπηρετούσα σχέδια και σε ποιους σκοπούς 

αποβλέπει. Ουδόλως, είμεθα διατεθιμένοι να ανεχθώμεν τις βουλγαρικές προκλήσεις, 

απόκειται δε εις βουλγαρικήν κυβέρνησην να σταθμίσει τις ευθύνες της και να αποσαφηνίσει 

τη θέση της».434 Ο Έλληνας υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τις «απαράδεκτες και 

                                                           
432 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ. 5: Ξανθόπουλος-Παλαμάς, 25 Οκτωβρίου 1961. 
433 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ. 5: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Σόφια, 2 Νοεμβρίου 1961. 
434 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ 53, υποφάκ. 5: Αβέρωφ προς Πρεσβεία Σόφιας, 4 Νοεμβρίου 1961.  
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συκοφαντικές δηλώσεις» του Κόλτσεφ και ανέμενε ανακοίνωση της βουλγαρικής κυβέρνησης 

ότι δεν υιοθετεί τις δηλώσεις αυτές και συνεχίζει να επιθυμεί τη διατήρηση των διπλωματικών 

σχέσεων.435 

Οι εκατέρωθεν αυτές καταγγελίες αποτέλεσαν το αποκορύφωμα της ελληνοβουλγαρικής 

διένεξης, που σε συνάρτηση με το άλυτο ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων και των 

ανησυχιών για τη διατήρηση της εδαφικής ασφάλειας, φόρτιζαν ακόμα περισσότερο τις 

διμερείς σχέσεις. Οι προκλήσεις αυτές μπορούσαν να αποτελέσουν κάλλιστα την αφορμή για 

τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, πιθανότητα που κυκλοφόρησε το διάστημα αυτό όχι 

μόνο στους δημοσιογραφικούς, αλλά και στους διπλωματικούς κύκλους. Μια τέτοια απόφαση 

όμως θα έθετε το ζήτημα της ασφάλειας και των δυο χωρών σε κίνδυνο, γι’ αυτό και 

πιθανότατα καμία από τις δυο πλευρές δεν επιθυμούσε και δεν προχώρησε στην απόφαση αυτή.  

δ) Η ΕΔΑ και το ανατολικό στρατόπεδο 

Ο ρόλος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) την περίοδο εκείνη, επηρέασε με 

τον τρόπο της το πεδίο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Η ΕΔΑ ιδρύθηκε το 1951, και με το 

σύνθημα Ειρήνη-Δημοκρατία-Αμνηστία, ήρθε να καλύψει το κενό που προκλήθηκε όταν το 

ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου.436 Οι αναμνήσεις του Εμφυλίου Πολέμου και οι σχέσεις με το 

σοσιαλιστικό ανατολικό στρατόπεδο, οδήγησαν την ΕΡΕ να αντιμετωπίζει με καχυποψία τόσο 

την ΕΔΑ, όσο και το δημοσιογραφικό της όργανο, την εφημερίδα Αυγή. Οι Αμερικανοί, 

μάλιστα, ενώ αμφισβητούσαν τις ελληνικές ανησυχίες για πιθανή περιφερειακή επίθεση της 

Βουλγαρίας, υποπτεύονταν ότι ο κίνδυνος για την Ελλάδα προερχόταν από τον «εσωτερικό 

κομμουνισμό».437  Από την άλλη πλευρά, ήταν εμφανής η στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και 

των δορυφόρων της προς την ΕΔΑ, αυξάνοντας τις ανησυχίες της ΕΡΕ. Κατά την περίοδο 

διακυβέρνησης του Χρουστσώφ, και με απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης, η ΕΔΑ, αποτέλεσε 

το κόμμα που εκπροσωπούσε τους κομουνιστές της Ελλάδος.438  

                                                           
435 Στο ίδιο. 
436 Ιωάννα Παπαθανασίου, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Αρχείο 1951-1967, Θεμέλιο, Αθήνα 2001, σ. 26. 

Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Α΄, σσ. 271-276. Για την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά βλ. ενδεικτικά Τάσος Τρίκκας, 

ΕΔΑ. Το νέο πρόσωπο της Αριστεράς, Θεμέλιο, Αθήνα 2009. Γιώργος Λεονταρίτης, Από τον Εμφύλιο στην ΕΔΑ. 

Τα Άγνωστα Παρασκήνια 1946-1953, Προσκήνιο, Αθήνα 2001. Mιχάλης Π. Λυμπεράτος, Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ. 

Η ραγδαία ανασυγκρότηση της ελληνικής Αριστεράς και οι μετεμφυλιακές πολιτικές αναγκαιότητες, Στοχαστής, 

Αθήνα 2011. Γιάννης Παπαδημητρίου, Η αναλαμπή της Αριστεράς. Οκτώ συγκλονιστικές εκλογικές αναμετρήσεις 

1950-1967. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά στο πολιτικό προσκήνιο, Φιλίστωρ, Αθήνα 2001. Χριστόφορος 

Βερναρδάκης, «ΕΔΑ και ΚΚΕ στη δεκαετία του 60’. Ο ιδεολογικός, πολιτικός και οργανωτικός «δυϊσμός» της 

παραδοσιακής Αριστεράς και οι επιδράσεις του στην Κρίση των Ιουλιανών 1965», Μανώλης Βασιλάκης (επιμ.), 

Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία, Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σσ. 367-380. 
437 Χατζηβασιλείου, Η άνοδος του Καραμανλή, σ. 315-316.  
438 Παπαθανασίου, ό.π., σ. 25. 
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Η ΕΣΣΔ, εκμεταλλευόμενη το γεγονός αυτό, και λόγω της έλλειψης ειλικρινούς 

επικοινωνίας με την ελληνική κυβέρνηση, ενημερωνόταν για την εσωτερική κατάσταση της 

Ελλάδας και τις εξωτερικές της υποθέσεις από τους βουλευτές της ΕΔΑ και από πρόσωπα 

πολιτικά προσκείμενα σε αυτήν. Σύμφωνα με δημοσιευμένα αρχεία, οι σοβιετικοί πρεσβευτές 

στην Ελλάδα έρχονταν συχνά σε επαφή με τους εκπροσώπους της ΕΔΑ, ήδη από το 1956, όπως 

με τον βουλευτή Ηλία Ηλιού, με τον πρόεδρο του κόμματος Ιωάννη Πασαλίδη, με τον 

βουλευτή και συντάκτη της Αυγής Βασίλη Εφραιμίδη, τον βουλευτή Αντώνη Μπριλλάκη και 

τον αρχισυντάκτη της Αυγής Μανώλη Γλέζο. Οι συζητήσεις αφορούσαν τις ελληνοσοβιετικές 

σχέσεις και τα ελληνικά ζητήματα, όπως οι εξελίξεις στο Κυπριακό.439 Παράλληλα, οι 

εκπρόσωποι της ΕΔΑ εξέφραζαν τη στήριξή τους στην αντιμετώπιση της αντισοβιετικής 

προπαγάνδας στο εσωτερικό της χώρας, μέσα από τα φύλλα της Αυγής.440  

Η άνοδος της ΕΔΑ στις εκλογές της 11ης Μαΐου 1958, με την εξασφάλιση ποσοστού 

24,43% και με εβδομήντα εννιά έδρες, που την ανέδειξαν στη θέση της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, δημιούργησε νέα πολιτικά προβλήματα στην ΕΡΕ.441 Ουσιαστικά η άνοδος 

της Αριστεράς οφειλόταν εν μέρει στο αντιδυτικό και αντιαμερικανικό κλίμα που είχε 

δημιουργηθεί στην Ελλάδα λόγω των εξελίξεων στο Κυπριακό, με την ΕΔΑ να προτείνει 

αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Η Σοβιετική Ένωση, την περίοδο εκείνη εμφανιζόταν ως βασικός 

υποστηρικτής της Κύπρου και γενικότερα των αποικιοκρατικών λαών στον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών. Η αυξημένη δημοτικότητα της ΕΣΣΔ την περίοδο εκείνη ήταν επόμενο να 

επηρεάσει τον ελληνικό λαό, ειδικότερα μετά από τη συνέντευξη του Χρουστσώφ λίγες ημέρες 

πριν τις εκλογές, με την οποία ζητούσε από τους Έλληνες να υποστηρίξουν την πολιτική της 

απύραυλης Βαλκανικής, έμμεσα δηλαδή τα κόμματα που συμφωνούσαν με αυτήν, ανάμεσά 

τους την ΕΔΑ.442  

Η επιρροή που ασκούσε η ΕΣΣΔ στην ΕΔΑ ήταν γνωστή στους κύκλους της 

κυβέρνησης. Ο Αβέρωφ, όπως δήλωσε και σε συνομιλία του με τον Σοβιετικό πρεσβευτή 

Σεργκέεφ τον Σεπτέμβριο του 1958, ήταν βέβαιος ότι η Σοβιετική Ένωση είχε συνδράμει με 

                                                           
439 Ενδεικτικά βλ. Β. Κόντης - Γ. Μουρέλος - Κ. Παπουλίδης κ.ά. (επιμ.), ό.π., σσ. 24-28,  95-96, 97-99, 100-105, 

165-166, 171-174, 180-182, 194-200, 208-210,  238-241, 282-284. 
440 Έπειτα των γεγονότων της ουγγρικής επανάστασης και της σοβιετική παρέμβασης το 1956, η ΕΔΑ 

ανησυχώντας για το αντισοβιετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό της Ελλάδος, πρότεινε την έκδοση 

αυτοτελούς φυλλαδίου σε χαμηλή τιμή και σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων με τον τίτλο «Η αλήθεια για τα γεγονότα 

της Ουγγαρίας», βλ. τη συνομιλία του Εφραιμίδη με τον σοβιετικό επιτετραμμένο Γ.Ε. Τσεμποτάρεφ στις 7 

Δεκεμβρίου 1956, Β. Κόντης - Γ. Μουρέλος - Κ. Παπουλίδης κ.ά. (επιμ.), ό.π. , σσ. 100-105.   
441 Αναλυτικά για τις εκλογές του 1958 βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και 

εκλογές, 1946-1967, Πατάκης, Αθήνα 2006, σσ. 225-251. 
442 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 318-325. Ο Χατζηβασιλείου σημειώνει ότι οι βάσεις για την εκλογική νίκη της 

ΕΔΑ το 1958 είχαν τεθεί ήδη από το 1954-1956, βλ. Χατζηβασιλείου, Η άνοδος του Καραμανλή, σ. 316-317. 
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τον τρόπο της στην ανάδειξη της ΕΔΑ ως δεύτερου κόμματος στις τελευταίες εκλογές, 

υπονοώντας την ανάμειξή της στα εσωτερικά της Ελλάδος.443  Όπως ανέφερε και έμμεσα ο 

υφυπουργός Εσωτερικών Ευάγγελος Καλαντζής, «δοθέντος ότι το Κομουνιστικόν Κόμμα είναι 

όργανον ξένης Δυνάμεως, συνάγεται ότι ο σκληρός καθοδηγητικός πυρήν της ΕΔΑ 

κατευθύνεται από ξένην Δύναμιν».444 Μάλιστα ο Καραμανλής, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, 

διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας στα γραφεία της ΕΔΑ καθώς βάση απόρρητων πληροφοριών το 

κόμμα είχε επαφές με τον παράνομο κατασκοπευτικό μηχανισμό του ΚΚΕ.445  

ε) Η ΕΔΑ και οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις 

Η ΕΔΑ, κατά τη διάρκεια της οκταετίας του Καραμανλή αποτέλεσε μοχλό εσωτερικής 

πίεσης προς την κυβέρνηση, προωθώντας τους σκοπούς του ανατολικού στρατοπέδου. Αρχικά, 

ενίσχυσε τις σοβιετικές θέσεις για την προώθηση της ομαλοποίησης των ελληνικών σχέσεων 

με τις βαλκανικές σοσιαλιστικές χώρες. Ήταν θετική στην ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου 

με τις ανατολικές χώρες, θέση που αναγραφόταν και στα επίσημα κείμενα του κόμματος στον 

τομέα της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά όμως, ήταν γνωστός ο 

φόβος της ελληνικής κυβέρνησης ότι σε περίπτωση περαιτέρω ανοίγματος της ελληνικής 

αγοράς με το ανατολικό εμπόριο, υπήρχε περίπτωση οικονομικής εξάρτησης που ήταν πιθανόν 

να οδηγούσε και σε αντίστοιχη πολιτική εξάρτηση, επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε δεόντως 

στις διαπραγματεύσεις με την ΕΟΚ.446 Αυτός ο φόβος αποτέλεσε και έναν από τους λόγους 

που η ΕΔΑ συχνά κατηγορούσε την ελληνική κυβέρνηση για την έλλειψη ειλικρινούς 

επιθυμίας για τη διεθνή ύφεση.447 Όπως ανέφερε ο βουλευτής της ΕΔΑ, Μιχάλης Κύρκος, κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή το 1960: «Δεν θέλετε ύφεση γιατί σας αφαιρεί από το 

όπλο της καταπίεσης στο εσωτερικό και δεν θέλετε ύφεση στη Βαλκανική, γιατί δεν μπορείτε 

να υπάρξετε, αν εξαλειφθεί ο φόβος των κομμουνιστών και των Βουλγάρων».448 Η θέση 

δηλαδή της ΕΔΑ ήταν ότι ο λόγος που η κυβέρνηση Καραμανλή διατηρούταν στην εξουσία 

ήταν ο τεχνικός φόβος για τον κομουνισμό και τον «εκ βορρά κίνδυνο», φόβος που αν 

                                                           
443 Τασούλας, ό.π., σ. 58. 
444Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 379. 
445 Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, «Ο Κ.Γ. Καραμανλής και η αριστερά την κρίσιμη οκταετία 1958-1963», Κωνσταντίνος 

Σβολόπουλος - Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου - Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 

εικοστό αιώνα, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμ. 1,   Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλή, Αθήνα 

2008, σσ. 125-136. 
446 Κατά την περίοδο της Κρίσης του Βερολίνου, οι ελληνικού κύκλοι ανησυχούσαν στο ενδεχόμενο επιβολής 

δυτικού εμπάργκο στις ανατολικές χώρες. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ΝΑΤΟ, θα συνέδραμε οικονομικά τις 

χώρες που θα ζημιώνονταν περισσότερο, ανάμεσα σε αυτές και την Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι είχε ήδη 

δημιουργηθεί μια σχετική οικονομική και εμπορική εξάρτηση, Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 248.  
447 Για τις απόψεις της ΕΔΑ και το ανατολικό εμπόριο βλ. Βαλντέν, Ελλάδα και ανατολικές χώρες, τόμ. Α΄, σσ. 

171-175. 
448 Σακκάς, «Ελλάδα, Ατλαντική Συμμαχία, Πολιτική της διεθνούς ύφεσης», σ. 184. 
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εξαλειφόταν με τη βελτίωση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, θα οδηγούσε στην κατάρρευσή 

της.  

Από την πλευρά όμως της ΕΡΕ, η διατήρηση του τεταμένου κλίματος με τις ανατολικές 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας, λειτουργούσε υπέρ της στην εσωτερική 

διαμάχη με την ΕΔΑ.449 Η ΕΔΑ, ενώ επέμενε στην επέκταση του ελληνικού εμπορίου με το 

ανατολικό, οι τεταμένες ελληνοβουλγαρικές σχέσεις το καθιστούσαν αδύνατο, θέτοντας την 

ΕΔΑ αναξιόπιστη καθώς πρότεινε περαιτέρω οικονομικές συμφωνίες εν μέσω 

ελληνοβουλγαρικής κρίσης και άλυτων χρόνιων ζητημάτων. Βέβαια, το ίδιο επιχείρημα περί 

φιλοβουλγαρισμού δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του Σπύρου Μαρκεζίνη, 

προέδρου του κόμματος των Προοδευτικών ή του Σοφοκλή Βενιζέλου, οι οποίοι μετά από 

επισκέψεις τους στη Μόσχα, προωθούσαν και εκείνοι την διεύρυνση του ελληνικού εμπορίου 

με την Ανατολική Ευρώπη.450  

Όπως αναφέρθηκε, η στήριξη της ΕΔΑ για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τη 

Βουλγαρία ήταν σταθερή. Χαρακτηριστικά, σε συζήτηση στη Βουλή τον Νοέμβριο του 1959, 

ο Ιωάννης Πασαλίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προωθούσε τη διεθνή ύφεση και την 

κάλεσε να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Βουλγαρία η οποία πλέον δεν είχε καμία ομοιότητα με 

την τσαρική Βουλγαρία. Μετά από την παρέμβαση του Καραμανλή και την αναφορά του στη 

βουλγαρική διεκδίκηση της Δυτικής Θράκης το 1946, ο Πασαλίδης απάντησε ότι και η 

ελληνική πλευρά διεκδίκησε την Ανατολική Ρωμυλία και την Ανατολική Θράκη αλλά «αυτά 

ανήκουν εις το παρελθόν».451 Η ΕΔΑ, με στόχο την ελληνοβουλγαρική προσέγγιση, 

προσπαθούσε να αποσοβήσει τις ελληνοβουλγαρικές διαφορές, ακόμα και αυτές που 

αναφέρονταν στα ευαίσθητα εδαφικά ζητήματα και πάνω στα οποία είχε δομηθεί ένα μέρος 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Παρομοίως, τη 1η Απριλίου 1960 η ΕΔΑ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της 

κυβέρνησης, στηρίζοντάς την στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, η οποία «επιδιώκει την 

διατήρησιν του κλίματος του ψυχρού πολέμου». Ο Ηλίας Ηλιού στην ομιλία του κατηγόρησε 

την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν επιθυμούσε την ύφεση και ότι χρησιμοποιούσε το άλυτο 

ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων ως πρόφαση για την αποφυγή της ομαλοποίησης των 

                                                           
449 Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων, σ. 243. 
450 Για την επίσκεψη του Μαρκεζίνη βλ. Σπύρος Μαρκεζίνης, Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος (1936-1975), 

τόμ. Γ΄, Πάπυρος, Αθήνα 1994, σσ. 83-89. Για τις εντυπώσεις του Βενιζέλου από το ταξίδι του βλ. Το Βήμα, 26 

και 30 Ιουνίου, 3 Ιουλίου 1960.  
451 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 485-486. 
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σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.452 Στην επόμενη συνεδρίαση της Βουλής η συζήτηση επίσης 

διεξήχθη σε τεταμένο κλίμα, ειδικά μετά τις καταγγελίες του υπουργού Εσωτερικών Δημήτρη 

Μακρή ότι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφεραν από τη Βουλγαρία κονκάρδες 

με την εικόνα του Δημητρώφ. Ομοίως, ο Ευάγγελος Καλαντζής κατηγόρησε τον βουλευτή της 

ΕΔΑ Θανάση Κακογιάννη για το ζήτημα των κονκάρδων, δηλαδή «δια πράξιν, η οποία γεννά 

την αμφιβολίαν εάν έχει συνείδησιν ελληνικήν η βουλγαρικήν».453  

Ουσιαστικά, η ελληνική κυβέρνηση κατηγορούσε την ΕΔΑ για άσκηση προπαγάνδας 

προς όφελος της Βουλγαρίας, ενώ η ΕΔΑ θεωρούσε ότι η ΕΡΕ προέτασσε την αντιβουλγαρική 

προπαγάνδα με σκοπό να αποφύγει τη βελτίωση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και 

αντίστοιχα να επιδιώξει την ύφεση στις σχέσεις της με τις χώρες του ανατολικού 

συνασπισμού.454 Άρθρο της εφημερίδας Απογευματινής, με αφορμή τις νέες 

ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις το 1963 επί κυβέρνησης Πιπινέλη, σχολίασε με 

καυστικό τρόπο τις θέσεις της ΕΡΕ: 

 «Διότι πως είναι δυνατόν να ομιλούμεν κατά την προεκλογικήν περίοδον περί 

βουλγαρικού κινδύνου κατά των βορείων επαρχιών της Ελλάδος, και πως είναι 

δυνατόν να κατηγορούμεν την ΕΔΑ ως πράκτορα των βουλγαρικών συμφερόντων, 

όταν εις τας Αθήνας θα ανταλλάσωμεν προπόσεις με την βουλγαρικήν 

αντιπροσωπείαν, και όταν οι Βούλγαροι θα καλλιεργούν συστηματικώς εις την 

πρωτεύουσάν μας εντυπώσεις περί των δήθεν αγγελικών τους προθέσεων έναντι 

της πατρίδος μας;».455  

Μέρος αυτής της κυβερνητικής προπαγάνδας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυγής, 

αποτέλεσε και η εξάρθρωση του κατασκοπευτικού δικτύου στο Κιλκίς που χαρακτηρίστηκε 

από την εφημερίδα ως «σκευωρία». Ο διευθυντής της Αυγής, Λεωνίδας Κύρκος, για το 

δημοσίευμα αυτό, καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε μηνών ενώ η εφημερίδα σε στέρηση της 

ατέλειας του δημοσιογραφικού χάρτου για είκοσι ημέρες.456  

                                                           
452 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο αυτό της συζήτησης εντός του Κοινοβουλίου οι βουλευτές της ΕΡΕ 

απευθύνθηκαν προς τους βουλευτές της ΕΔΑ με τη φράση: «Έξω Βούλγαροι». 
453 Ο Κακογιάννης, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αντάλλαξε με Βούλγαρους και Ρουμάνους βουλευτές αναμνηστικά, μεταξύ αυτών 

και κονκάρδες.  
454 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. 512-518. 
455 Σακκάς, «Ελλάδα, Ατλαντική Συμμαχία, Πολιτική της διεθνούς ύφεσης», σ. 184. Ο ίδιος παραπέμπει στην 

Απογευματινή, 30 Σεπτεμβρίου 1963. 
456 Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 38. 
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Το καλοκαίρι του 1961, εν μέσω σημαντικών ελληνοβουλγαρικών εξελίξεων, η ελληνική 

κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την εσωτερική πόλωση. Η κυβέρνηση, τον 

Αύγουστο του 1961, εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση, επιτιθέμενη στην αξιωματική 

αντιπολίτευση. Η κυβερνητική ανακοίνωση χαρακτήριζε τη φιλοβουλγαρική στάση της ΕΔΑ 

ως αντεθνική, ενώ τόνιζε ότι «η ΕΔΑ εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ην δημιουργείται διένεξις 

μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας λαμβάνει θέσιν εναντίον της Ελλάδος και γίνεται απολογητής 

των εχθρών της […]». Στη συνέχεια παρέθεσε αντικυβερνητικά σχόλια που είχε δημοσιεύσει 

η Αυγή στο πλαίσιο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων,457 ενώ αναφέρθηκε και στη δράση 

κατασκόπων των ανατολικών χωρών εναντίον της Ελλάδας, γεγονός που η ΕΔΑ θεωρούσε 

ψευδές.458 Τέλος, η ανακοίνωση κατηγόρησε την ΕΔΑ ότι συκοφαντεί και δυσφημίζει την 

ελληνική κυβέρνηση ως φασιστική και ανελεύθερη.459  

Με αφορμή τη βουλγαρικής διακοίνωση της 2ας Σεπτεμβρίου 1961 για τις επικείμενες 

νατοϊκές ασκήσεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ο Καραμανλής, αφού χαρακτήρισε το 

περιεχόμενο της ως αδικαιολόγητο και απαράδεκτο, σχολίασε:  

«Εκείνο όμως το οποίον είναι εθνικώς ασυγχώρητον είναι το γεγονός ότι τας 

επεμβάσεις αυτάς προσκαλεί η ΕΔΑ. Από μηνός και πλέον το κόμμα τούτο, εν 

γνώσει του ότι ψεύδεται, καταγγέλλει την Ελλάδα ότι δια των αμυντικών αυτών 

ασκήσεων ακολουθεί ψυχροπολεμικήν πολιτικήν και απειλεί την ειρήνην των 

Βαλκανίων. Επί της αντεθνικής αυτής πολιτικής της ΕΔΑ οφείλω να επιστήσω την 

προσοχήν ολόκληρου του ελληνικού λαού».460 

Η ΕΔΑ, ανταπαντώντας στον πρωθυπουργό, δικαιολόγησε τη στάση της υποστηρίζοντας 

ότι «τα διαβήματα της Σοβιετικής Ένωσης και της Βουλγαρίας οφείλονται εις την προκλητικήν 

πολιτικήν της Κυβερνήσεως», υπονοώντας, εκτός των άλλων, και τις νατοϊκές ασκήσεις. 

Συμπλήρωσε δε ότι οι δηλώσεις Καραμανλή «αποτελούν συνέχεια της εκστρατείας εναντίον 

                                                           
457 Ενδεικτικά, στις 4 Ιουλίου 1961 η εφημερίδα Αυγή έγραψε: «Η ελληνική κυβέρνησις καλλιεργεί την 

αντιβουλγαρική υστερία», ενώ τη 1η Αυγούστου: «Η κυβέρνησις προσέδωσε οξύτητα στις ελληνοβουλγαρικές 

σχέσεις...Απελαύνει υπάλληλον της βουλγαρικής πρεσβείας. Περιορίζει την κίνηση των διπλωματών της». 

Παράλληλα, χαρακτήρισε κυβερνητικό έγγραφο σχετικά με το ζήτημα των επανορθώσεων «προκλητικό» και 

«ανόητο», ενώ όσον αφορά τις πληροφορίες περί συγκεντρώσεων πολιτικών προσφύγων, τις χαρακτήρισε 

«συκοφαντικές», Καθημερινή, 4 Αυγούστου 1961. 
458 Ενδεικτικά, στις 21 Ιουνίου 1961 η Αυγή έγραψε: «Κατασκεύασμα σκοτεινών κύκλων το μυθιστόρημα της 

κατασκοπείας», στις 29 Ιουνίου 1961: «Με την χάλκευσιν ψευδών προκλητικών ειδήσεων και με την γνωστή 

χρεωκοπημένη μέθοδο της κατασκοπολογίας επιχειρούν να ζωντανέψουν τη γνωστή θεωρία του από βορρά 

κινδύνου» και τέλος δηλώσεις του Ηλία Ηλιού στον Ανεξάρτητο Τύπο στις 4 Ιουλίου 1961: « Ψυχροπολεμική 

ενέργεια η υπόθεσις της καταγγελθείσης κατασκοπείας εις βάρος υπαλλήλου της ενταύθα σοβ. Πρεσβείας», στο 

ίδιο. 
459 Στο ίδιο.  
460 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σ. 166. 
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της» και ότι «ενόψει των εκλογών ανανεώνει την εκστρατεία του μίσους».461 Με άλλα λόγια, 

η ΕΔΑ επέμενε στις θέσεις της ότι η επιδείνωση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων 

τροφοδοτούσαν την κυβερνητική προπαγάνδα εναντίον της για πολιτικούς λόγους. 

στ) Οι ελληνικές εκλογές υπό το βουλγαρικό πρίσμα και η στήριξη προς την ΕΔA. Οι 

θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. 

Το τεταμένο κλίμα μεταξύ της ΕΡΕ και των κομμάτων αντιπολίτευσης, ανάμεσα τους 

και η ΕΔΑ, διογκώθηκε μετά τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961, τις «εκλογές βίας και 

νοθείας» όπως χαρακτηρίστηκαν, με την ΕΡΕ να αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά πρώτο 

κόμμα με ποσοστό 50,81%. Ο προεκλογικός αγώνας χαρακτηρίστηκε από κρούσματα βίας και 

τρομοκρατίας εναντίον κυρίως των βουλευτών της Αριστεράς.462 Για τα περιστατικά αυτά ήταν 

ενήμερη η βουλγαρική κυβέρνηση και τα κατήγγειλε μέσω δημοσιεύματος στην εφημερίδα 

Rabotnichesko Delo τον Σεπτέμβριο με τίτλο «η τρομοκρατία συνεχίζεται», επιδεικνύοντας 

παράλληλα τη συμπάθειά της στο πρόσωπο του προέδρου της ΕΔΑ, Πασαλίδη: 

«Η τρομοκρατία και οι διώξεις εις το εσωτερικόν της χώρας συνεχίζονται δια της 

τυχοδιωκτικής εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής που ωθεί την Ελλάδα προς 

μεγάλους κινδύνους. Ορθώς ο Πρόεδρος της ΕΔΑ, Πασσαλίδης, δήλωσε ότι η 

εξωτερικήν πολιτικήν, πολιτικήν υπόδουλου εξαρτήσεως μιλιταριστάς των ΗΠΑ 

και της Βόννης, και η εσωτερικήν πολιτικήν, πολιτικήν καταπνίξεως της 

δημοκρατίας, δημιουργούν κίνδυνον θανάτου για την Ελλάδα».463 

Η πολιτική στήριξη της Βουλγαρίας στο πρόσωπο του Πασαλίδη και στην ΕΔΑ ήταν 

εμφανής. Παρόμοια, η βουλγαρική εφημερίδα Trud, σε άρθρο της με τίτλο «η πλαστογράφησις 

της θελήσεως του ελληνικού λαού», σχολίαζε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δεν 

ανταποκρίνονταν στην πραγματική θέληση του ελληνικού λαού, παραθέτοντας διάφορα 

στοιχεία. Χαρακτηριστικά ανέφερε: 

«Ακόμη κατά τας πρώτας ημέρας της προεκλογικής περιόδου, εις την εφημερίδα 

“Αυγή” εδημοσιεύθη εν μυστικόν έγγραφον του κόμματος του Καραμανλή, εις ο 

ανεφέρετο ότι ο κυριώτερος αντίπαλος της ΕΡΕ κατά τον προεκλογικόν αγώνα 

είναι το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) και θα έδει να εκμεταλλευθούν 

                                                           
461 Στο ίδιο, σ. 166. 
462 Για τις εκλογές «βίας και νοθείας» βλ. Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Δ΄, σσ. 69-92 και Νικολακόπουλος, ό.π., σσ. 252-

292. 
463 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 6: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Δημοσίευμα περί τρομοκρατίας εν Ελλάδι», Σόφια. 
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άπαντα τα μέσα δια να παρεμποδισθούν οι υποψήφιοι της ΕΔΑ να έλθουν εις 

επαφήν μετά των ψηφοφόρων. Εις το ίδιον έγγραφον αναφέρονται τα καθήκοντα 

της χωροφυλακής και αστυνομίας, ως και τα καθήκοντα των ενόπλων δυνάμεων 

των “ΤΕΑ” και των νεοφασιστικών οργανώσεων των πόλεων. Εάν θα έδει δια μιας 

λέξεως να ανακεφαλαιωθούν τα “καθήκοντα” ταύτα, τούτο σημαίνει τρομοκρατία 

και μόνον τρομοκρατία εναντίον των οπαδών της ΕΔΑ, εναντίον των πολιτικών 

αντιπάλων της ΕΡΕ. Το σχέδιον ταχύτατα ετέθη εν εφαρμογή […]».464 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Γεώργιος Ράλλης, αναλύοντας τα αποτελέσματα των εκλογών 

σε επίσημο γεύμα, παρέθεσε τους λόγους που η ΕΔΑ δεν κατάφερε να καταστεί εκ νέου 

αξιωματική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός του ότι ο ελληνικός λαός στις εκλογές 

του 1958 δεν γνώριζε ότι η ΕΔΑ αντιπροσώπευε στην πραγματικότητα το ΚΚΕ, «το 1961 

παρουσιάσθηκαν σημαντικά ζητήματα εθνικά, η δε ΕΔΑ έλαβεν επ’ αυτών θέσιν 

ανθελληνικήν. Έλαβε θέσιν υπέρ της Βουλγαρίας και εναντίον της Ελλάδος, εις το θέμα των 

σχέσεων μας με τη Βουλγαρίαν».465  

Στις 14 Νοεμβρίου ο αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου, κατήγγειλε 

το εκλογικό αποτέλεσμα ως προϊόν «βίας και νοθείας» και κήρυξε τον Ανένδοτο Αγώνα 

εναντίον της κυβέρνησης Καραμανλή.466 Ο Ανένδοτος Αγώνας, ο οποίος περιλάμβανε ένα 

σύνολο πολιτικών κινήσεων με στόχο την μη αναγνώριση της κυβέρνησης, εμπεριείχε και 

συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας προς την κυβέρνηση οι οποίες συνοδεύτηκαν και με 

προτάσεις δυσπιστίας από την πλευρά της ΕΔΑ.467 Παρόλο που η κυβέρνηση θεωρούσε πως 

τα δυο κόμματα συνοδοιπορούσαν στον αντικυβερνητικό αυτό αγώνα, ο Γεώργιος 

Παπανδρέου το απέρριπτε κατηγορηματικά. Από την άλλη πλευρά όμως, η ΕΔΑ επιθυμούσε 

την κοινή δράση των δυο κομμάτων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Αντώνης 

Μπριλλάκης: «[…] Για αυτό ο λαός με την πάλη του, τα δημοκρατικά στελέχη με την 

δραστηριότητά τους θα δυναμώσουν την ενωτική τους προσπάθεια, θα προχωρήσουν στην 

                                                           
464 ΥΔΙΑ, 1961, φάκ. 53, υποφάκ. 5: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Περί των ελληνικών εκλογών», Σόφια, 9 Νοεμβρίου 1961. Το «σχέδιον», όπως χαρακτηρίστηκε, 

για τις εκλογές του Οκτωβρίου δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα Αυγή στις 17 Σεπτεμβρίου 1961. Η 

κυβέρνηση χαρακτήρισε το έγγραφο αυτό ως πλαστό, βλ. Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Δ΄, σσ. 55-59. 
465 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 239-240. 
466 Βλ. την ανακοίνωση του Γεωργίου Παπανδρέου και την απάντηση της κυβέρνησης στο Σβολόπουλος (επιμ.), 

Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ. 5, σσ. 234-239. 
467 Για τον ανένδοτο αγώνα βλ. Χρήστος Χρηστίδης, Ανένδοτος Αγώνας. Η Ένωση Κέντρου ενώπιον της ρήξης, 

1961-1963, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2019. Επίσης, Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 

απέναντι στον «ανένδοτο αγώνα», Κωνσταντίνος Σβολόπουλος -Κωνσταντίνα Μπότσιου - Ευάνθης 

Χατζηβασιλείου (επιμ), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου, τόμ. 1, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλή, Αθήνα 2008, σσ. 137-156. Νικολακόπουλος, ό.π., σσ. 293-

300. 
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ενιαία δράση και θα επιμείνουν για να εξουδετερωθούν τα εμπόδια για συνεργασία και στο 

επίπεδο της ηγεσίας».468 Ο Αβέρωφ, σχολιάζοντας με άρθρο του στον Πρωινό Λόγο τον 

ανένδοτο Αγώνα, υπογράμμισε: 

«Ο διεθνής κομμουνισμός παγίως επιβουλεύεται την Ελλάδα λόγω της εξαιρετικής 

γεωγραφικής της θέσεως, και εδώ και εν Ελλάδι οι “ανένδοτοι” βοηθούν το παιχνίδι 

του. Προς τι οι όρκοι ότι είναι αντικομμουνισταί, προς τι αι βεβαιώσεις ότι δεν θα 

κάμουν Λαϊκόν Μέτωπον, ότι δεν θα συνεργασθούν με την ΕΔΑ; Συνεργάζονται 

εις την πράξιν, συνεργάζονται και βοηθούν τον κομμουνισμόν, βοηθούν την 

επιβουλήν της ανεξαρτησίας της χώρας, βοηθούν την νόθευσιν των δημοκρατικών 

μας θεσμών, προσπαθούν να διαταράξουν το κλίμα της σταθερότητος και της 

σοβαράς εργασίας που επικρατεί εν Ελλάδι, και τι οποίον είναι απαραίτητον δια 

την πρόοδον και την ευημερίαν της. Είναι πιθανόν να μην αντιλαμβάνωνται -

τουλάχιστον μερικοί- όλας τας συνέπειας των ενεργειών των. Αλλ’ αι συνέπειαι 

αυταί θα ηδύναντον να είναι απολύτως τραγικαί εάν δεν εγνώριζεν ο λαός τα 

πράγματα και αν δεν υπήρχεν εις την εξουσίαν ισχυρά Κυβέρνησις».469 

Είναι σημαντικό ότι για μια ακόμη φορά αναφέρεται η κρισιμότητα της γεωγραφικής 

θέσης της Ελλάδος, ενώ επισημαίνεται η αλληλεξάρτηση της σταθερότητας της εσωτερικής 

κατάστασης με την αντίστοιχη σταθερότητα που θα επιφέρει στην εξωτερική πολιτική. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αβέρωφ θεωρούσε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη 

δυναμική προβολή μιας χώρας στον διεθνή χώρο ήταν η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, κάτι 

το οποίο έλειπε από την Ελλάδα.470 Παράλληλα, με την αναφορά αυτή, ο Αβέρωφ εξέφρασε 

την ανησυχία του κατά πόσο ο Ανένδοτος Αγώνας συνέδραμε έμμεσα την ΕΔΑ, την Αριστερά 

και κατ’ επέκταση το ανατολικό στρατόπεδο, καθώς την περίοδο εκείνη η μνημόνευση της 

γεωγραφικής θέσης συνδεόταν άμεσα με τον «εκ βορρά κίνδυνο».  

Τη σημασία της ομαλής εσωτερικής κατάστασης αλλά και της επικινδυνότητας που 

μπορεί να επιφέρει σε ολόκληρη την Ατλαντική Συμμαχία ο «εσωτερικός» κομμουνισμός, 

εξέφρασε και ο ίδιος ο Καραμανλής κατά τη διάρκεια της εαρινής Συνόδου των υπουργών 

Εξωτερικών και Άμυνας των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

στις 3-6 Μαΐου 1962:  

                                                           
468 Χρηστίδης, Ανένδοτος Αγώνας, σ. 152. 
469 ΑΕΑ, φάκ. 9, υποφάκ 9: Πρωινός Λόγος, 8 Ιουλίου 1962. 
470 Αβέρωφ, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 281. 
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«Το εξωτερικόν μέτωπον καλύπτεται δια της αμυντικής προπαρασκευής. Απομένει όμως 

το εσωτερικόν το οποίον είναι εξίσου, αν μη και περισσότερον, επικίνδυνον διότι είναι μέτωπον 

πάντοτε ανοικτόν […] Είναι αληθές ότι το εσωτερικόν μέτωπον αποτελεί εσωτερικήν υπόθεσιν 

ενός εκάστου εξ ημών. Εις το πλαίσιο όμως της συμμαχίας, η αντίστασις του εσωτερικού 

μετώπου εις την κομμουνιστικήν επιβουλήν, ενδιαφέρει αμεσώτατα ολόκληρον την 

Ατλαντικήν Κοινότητα. Η πτώσις μιας επάλξεως δεν είναι ολιγώτερον οδυνηρά, διότι επήλθεν 

εξ’ εσωτερικών και ούχι εξ’ εξωτερικών αιτίων. Μια τοιαύτη πτώσις ημπορεί να ανατρέψη την 

αμυντικήν διάρθρωσιν ολόκληρου της Συμμαχίας και να την θέση εις σοβαρόν κίνδυνον».471 

Ο βουλγαρικός Τύπος συνέχισε να εκφράζει τις προσκείμενες προς την ΕΔΑ απόψεις του 

και στην προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου 1963. Η Narodna Armija 

στις 3 Ιουλίου σημείωνε: 

«Αι δεξιαί δυνάμεις εις την Ελλάδα συνεχίζουν την προετοιμασία δια την 

πλαστογράφησιν των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών. Αναλαμβάνονται 

νέοι ελιγμοί με σκοπό να γίνει αποδεκτό το ωφέλιμο δια την δεξιάν εκλογικόν 

σύστημα επί τη βάσει του οποίου θα διεξαχθούν αι νέαι εκλογαί. Ο Τύπος 

δημοσίευσε ότι ο Πιπινέλης συνεφώνησε με την ηγεσία της ΕΡΕ δι’ εν τούτο 

αντιδημοκρατικό σύστημα. Όλοι οι ελιγμοί τώρα στρέφονται προς την κατεύθυνση 

όπως μέρος της αστικής αντιπολίτευσης στραφεί και προβεί εις τη στήριξην της 

νέας συνομωσίας της δεξιάς. Η ΕΔΑ αποκάλυψε την συνομωσία και κάλεσε τον 

ελληνικό λαό σε αγώνα δια τη ματαίωση των σχεδίων της δεξιάς και τη διεξαγωγή 

πραγματικών ελευθέρων εκλογών».472 

Η Σόφια κατηγόρησε για μια ακόμα φορά την ΕΡΕ ότι σχεδίαζε να προβεί σε συνομωσία 

ή νοθεία με σκοπό την νίκη στις επικείμενες εκλογές, ενώ παράλληλα πρόσφερε τη στήριξή 

της στην ΕΔΑ. Σε άλλο άρθρο της εφημερίδας Cooperativ Νοselo, η ΕΔΑ χαρακτηρίστηκε ως 

το «πλέον συνεπές δημοκρατικό κόμμα της αντιπολίτευσης».473 Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 

βουλγαρικός Τύπος σχολίασε και την ήττα του Καραμανλή, όπως η εφημερίδα Otechestven 

Front. Ανάμεσα σε άλλα, η εφημερίδα απέδωσε την ήττα στο ΝΑΤΟ και στις αμυντικές 

δαπάνες της χώρας, σε βάρος του λαού, στον υποβαθμισμένο ρόλο της ως μέλος της 

ευρωπαϊκής αγοράς, στην απομόνωσή της από τη διεθνή σκηνή, καθώς και στην οικονομική 

                                                           
471 Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόμ 5, σσ. 372-373. 
472 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 97, υποφάκ. 6: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Περί καταστάσεως εις Ελλάδα», Σόφια, 6 Ιουλίου 1963. 
473 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 97, υποφάκ. 6: Κουντουμάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, «Επικρίσεις βουλγαρικού Τύπου 

επί προεκλογικής ατμόσφαιρας εις Ελλάδα», Σόφια, 2 Σεπτεμβρίου 1963. 
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κατάσταση της χώρας που προκαλούσε κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο αρθρογράφος κατέληγε ως 

εξής: «[…] το αποτέλεσμα των εκλογών απέδειξεν ότι ο Έλλην ψηφοφόρος μετεστράφη προς 

την αριστερά και τούτο δε αποτελεί αναμφιβόλως νίκη της δημοκρατίας […] οι εκλογές 

κατέδειξαν ότι ο ελληνικός λαός είναι εναντίον του Ψυχρού Πολέμου – πολιτική την οποίαν η 

κυβέρνηση Καραμανλή πεισμόνως ακολουθούσε».474  

Τέλος, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις από το 

δεύτερο μισό του 1962, η γείτονα χώρα συνέχισε να σχολιάζει αρνητικά το σύνολο της 

διακυβέρνησης της ΕΡΕ. Χαρακτηριστικά, άρθρο του βουλγαρικού Τύπου, με αφορμή  την 

αναχώρηση του Καραμανλή στο εξωτερικό, διατύπωσε: 

«Ο τρόπος που ο τέως πρωθυπουργός της Ελλάδος και αρχηγός της ΕΡΕ 

εγκατέλειψε τη χώρα ομιλεί δι’ ένοχον συνείδησιν, δια συνείδησιν βαρυνόμενη με 

εγκλήματα […] οφθαλμοφανές είναι ότι προκύπτει θέμα ούχι μόνο της 

απομακρύνσεως του από την πολιτική ζωή, αλλά και της φυγής του από τας 

ευθύνας μιας εγκληματικής κυβέρνησης την οποία ο ελληνικός λαός απέρριψε 

κατά τας κοινοβουλευτικάς εκλογάς. Οκταετής τυρρανική εξουσία κατά τη 

διάρκεια της οποίας εις βάρος της λαϊκής ελευθερίας και δικαιωμάτων, τα 

νεοφασιστικά στοιχεία ύψωσαν τας κεφαλάς των, επιδιδόμενα εις εγκλήματα, ενώ 

η χώρα μετατράπη εις προγεφύρωμα της επιδρομικής παρατάξεως του ΝΑΤΟ. Η 

πραγματική αιτία της αισχράς φυγής του Καραμανλή – ο φόβος της ευθύνης δια 

τας αυθαιρεσίας διαπραχθείσας κατά την περίοδον της οκταετούς 

αντιδημοκρατικής διακυβέρνησής του».475 

Οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, εκτός από τα προαναφερόμενα ζητήματα των 

βουλγαρικών επανορθώσεων, της κατοχύρωσης της ασφάλειας και των εδαφικών 

ζητημάτων, δοκιμάστηκαν και από τις αμφότερες καταγγελίες για κατασκοπεία, τα 

διπλωματικά επεισόδια αλλά και την εσωτερική πόλωση. Η στήριξη της ΕΔΑ προς τις 

ανατολικές χώρες και τη Βουλγαρία και οι επιθέσεις εναντίον της ΕΡΕ για τη διατήρηση 

του ψυχροπολεμικού κλίματος και άρνησης υποστήριξης της ύφεσης, απομάκρυνε τη 

χώρα από την εσωτερική σταθερότητα που θα επέφερε την άσκηση υγιούς εξωτερικής 

πολιτικής. Οι δυο αυτές έννοιες, της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, κρίνονταν 

                                                           
474 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 97, υποφάκ. 6: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Δημοσίευμα περί αποτελέσματος ελληνικών εκλογών», Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1963. 
475 ΥΔΙΑ, 1963, φάκ. 97, υποφάκ. 6: Legation Royale de Grece en Bulgarie (Γεωργίου) προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, «Δημοσίευμα περί πολιτικής κατάστασης εν Ελλάδι», Σόφια, 17 Δεκεμβρίου 1963. 
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από την ελληνική κυβέρνηση αλληλένδετες. Ως εκ τούτου, η ομαλοποίηση των 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων οφειλόταν πλέον και στις εσωτερικές πιέσεις, τις οποίες 

πλέον η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να αγνοήσει καθώς υποστήριζαν την νέα 

μεταβαλλόμενη διεθνή σκηνή της ύφεσης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η καθυστέρηση της ομαλοποίησης των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων από το τέλος του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και το 1964, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην επιβαρυμένη 

ιστορική κληρονομιά των τριών βουλγαρικών κατοχών καθώς και στον κρίσιμο για την Ελλάδα 

γεωγραφικό παράγοντα. Οι δυο αυτοί παράμετροι αποτέλεσαν τις σημαντικότερες συνιστώσες 

στην άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον 

Ευάγγελο Αβέρωφ την περίοδο 1961-1963, αλλά και κατά τη διάρκεια του συνόλου της 

διακυβέρνησης από την ΕΡΕ. Η αδυναμία συμμόρφωσης της Σόφιας στη Συνθήκη Ειρήνης 

ενέτεινε την έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά της Αθήνας για να προχωρήσει σε 

οποιαδήποτε συμφωνία της πλήρης αποκατάστασης και διεύρυνσης των διμερών σχέσεων. Η 

αποπληρωμή των βουλγαρικών επανορθώσεων αποτελούσε τη «χειροπιαστή απόδειξη» που 

αποζητούσε η ελληνική πλευρά για να αποδειχτεί πρώτον η ειλικρινής διάθεση της Σόφιας για 

την ομαλοποίηση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και δεύτερον η απομάκρυνση της από 

επιθετικές βλέψεις εναντίον της. Ως εκ τούτου, η Αθήνα θα απομακρυνόταν από το ψυχολογικό 

αντίκτυπο της βεβαρημένης ελληνοβουλγαρικής ιστορικής πραγματικότητας. 

Παρομοίως, και η βουλγαρική πλευρά αδυνατούσε να εμπιστευτεί πλήρως την Αθήνα, 

γεγονός που διαφάνηκε εμφατικά στις ελληνοβουλγαρικές διαφωνίες για την επίλυση των 

διακρατικών οικονομικών ζητημάτων. Η Βουλγαρία επιθυμούσε την αρχική διεύρυνση των 

οικονομικών σχέσεων και την μετέπειτα αποπληρωμή των βουλγαρικών επανορθώσεων, 

καθώς ανησυχούσε ότι μια πιθανή συμφωνία στο ζήτημα των επανορθώσεων μπορεί να μην 

οδηγούσε στην υπογραφή περαιτέρω συμφωνιών που θα ωφελούσαν την οικονομία της. Η 

βουλγαρική, όμως, καθυστέρηση μεταφραζόταν ως έλλειψη ειλικρινούς επιθυμίας για την 

εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης, εμμέσως διατήρηση και ενδεχομένως 

προώθηση των προπολεμικών βλέψεών της. Ουσιαστικά, οι βουλγαρικές επανορθώσεις 

αποτέλεσαν το πρόσχημα των δυο κυβερνήσεων για να αιτιολογήσουν την καθυστέρηση της 

πλήρης προσέγγισης λόγω της αμφίπλευρης δυσπιστίας για τις εκατέρωθεν διαθέσεις. 

Οι ανησυχίες αυτές εντείνονταν από τη διατήρηση ισχυρών βουλγαρικών στρατιωτικών 

δυνάμεων, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Η ελληνική ασφάλεια, κυρίως των 

επίμαχων βορείων συνόρων, τίθονταν επομένως σε κίνδυνο λόγω της γειτνίασης με δορυφόρο 

του αντίπαλου ιδεολογικού στρατοπέδου, σαφώς ανώτερου στρατιωτικά από την Αθήνα. Η 

ελληνική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια των δυο κρίσεων του 1961 και του 1962, έκρινε πιθανή 
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μια βουλγαρική επίθεση στη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Θράκη, ενώ παρόμοιες ανησυχίες 

για ελληνική επίθεση πιθανότατα υπήρχαν και στους κύκλους της Σόφιας λόγω της διεξαγωγής 

νατοϊκών ασκήσεων κοντά στα σύνορά της. Η Αθήνα πιθανολογούσε ότι σε περίπτωση 

ελληνοβουλγαρικής σύρραξης, η Βουλγαρία θα μπορούσε να στηριχτεί στις δικές τις δυνάμεις, 

σε αντίθεση με την ίδια που ο προστατευτικός της κλοιός, το ΝΑΤΟ, σταδιακά απομακρυνόταν 

από πολεμικές πρακτικές καθώς προωθούσε την ύφεση μέσω της μείωσης των αμυντικών 

δαπανών και της οικονομικής υποστήριξης των νατοϊκών μελών, με στόχο την ανάπτυξη. 

Παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες στην υποστήριξη των συνεχών αυξανόμενων αμυντικών 

δαπανών αντιμετώπισε και η Σόφια, ενώ παράλληλα ανησυχούσε και εκείνη για τη νατοϊκή 

συνδρομή σε πιθανές επιθετικές ενέργειες εναντίον της. Η ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας 

των δυο χωρών κατέστη απαραίτητη και συνδέθηκε άρρηκτα με την ανάγκη εξομάλυνσης των 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Η κατοχύρωση αυτή βέβαια αποδείχτηκε σημαντικότερη για 

την ελληνική πλευρά λόγω της νέας κρίσης του Κυπριακού Ζητήματος, της επακόλουθης 

απόσυρσης ελληνικών δυνάμεων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και της πιθανότητας 

εκμετάλλευσης μιας ελληνοτουρκικής σύρραξης από τη Βουλγαρία.   

Η άρνηση της Σόφιας να συμμορφωθεί στη Συνθήκη Ειρήνης, μέσω των βουλγαρικών 

επανορθώσεων και της διατήρησης αυξημένων στρατιωτικών δυνάμεων, σήμαινε αυτομάτως 

για την Αθήνα την πιθανότητα διατήρησης του βουλγαρικού αναθεωρητισμού. Η επιθυμία της 

βουλγαρικής εξόδου στο Αιγαίο μέσω της Δυτικής Θράκης είχε καταστεί σαφής κατά τη 

διάρκεια της Συνδιάσκεψης των Παρισίων. Οι φόβοι διατήρησης του βουλγαρικού 

αναθεωρητισμού καθιστούσαν την ελληνική κυβέρνηση επιφυλακτική στη σύναψη 

οικονομικών συμφωνιών που περιλάμβαναν τη χρήση λιμανιών στο Αιγαίο. Ακόμα και όταν η 

Σόφια αποκήρυξε τις γιουγκοσλαβικές θέσεις περί «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, 

υπήρξε επιφυλακτικότητα όσον αφορά τις θέσεις της σχετικά με την ύπαρξη βουλγαρικής 

μειονότητας. Μια τέτοια άποψη αυτομάτως υποδήλωνε τη διατήρηση εδαφικών βλέψεων.  

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν όταν ξεκίνησε η μετεγκατάσταση Ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η ελληνική κυβέρνηση θορυβήθηκε λόγω των 

πιθανών εδαφικών επιδιώξεων που μπορεί να υπέκρυπταν οι μετακινήσεις αυτές αλλά και της 

αποδεδειγμένης ανθελληνικής κατασκοπευτικής δραστηριότητας ενός αριθμού εκ των 

πολιτικών προσφύγων. Οι υποψίες αυτές συνδυάστηκαν την ίδια περίοδο με τις εκατέρωθεν 

αλληλοκατηγορίες για κατασκοπεία και αντεθνική δράση, κυρίως διπλωματικών ακολούθων, 

επιδεινώνοντας τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.  
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Παράλληλα, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή όφειλε να αντιμετωπίσει τις 

θέσεις της αντιπολίτευσης που προωθούσαν τη διεύρυνση των σχέσεων με τις ανατολικές 

χώρες, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Η ΕΔΑ, αλλά και το κόμμα του Μαρκεζίνη και ο 

Βενιζέλος, υποστήριζαν την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου μέσα από τη σύναψη 

εμπορικών συμφωνιών με τις ανατολικές χώρες. Σημαντικό επιχείρημα της Αθήνας ήταν οι 

ανησυχίες της για το ενδεχόμενο οικονομικής εξάρτησης από τις χώρες του ανατολικού 

συνασπισμού που πιθανόν θα οδηγούσε και σε πολιτική εξάρτηση. Η σύνδεσή της, όμως, με 

την ΕΟΚ, απομάκρυνε σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο αυτόν. Οι επιθέσεις της ΕΔΑ εναντίον 

της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες επιθέσεις κατά τη 

διάρκεια του Ανένδοτου Αγώνα για τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες που επιβάρυναν την 

ελληνική οικονομία, πίεζαν ιδιαίτερα την κυβέρνηση.  

Οι παραπάνω λόγοι, η κατοχύρωση δηλαδή της ασφάλειας, η απαλοιφή των υπονοιών 

για βουλγαρικές βλέψεις στα ελληνικά εδάφη, η ελαχιστοποίηση της εσωτερικής αναταραχής 

και η προώθηση της ύφεσης λόγω αλλαγής στη διεθνή σκηνή, έκριναν σημαντική την 

ελληνοβουλγαρική προσέγγιση. Παράλληλα, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο ρόλος που 

διαδραμάτισαν οι δυο υπερδυνάμεις, ΕΣΣΔ και ΗΠΑ, στις ελληνοβουλγαρικές διπλωματικές 

σχέσεις. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας και στο 

ΝΑΤΟ αντίστοιχα, αποτέλεσαν σημαντική δικλείδα ασφαλείας και τις επέτρεψαν να ελιχθούν 

στο διπλωματικό πεδίο με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ανάλογα, οι μείζονες διεθνείς 

εξελίξεις με την κρίση του Βερολίνου και της Κούβας επηρέασαν τις σχέσεις των δυο 

στρατοπέδων και ακολούθως τις ελληνοβουλγαρικές. Η νέα όμως σοβιετογιουγκοσλαβική 

προσέγγιση θορύβησε τη Βουλγαρία, ενώ η αμερικανική αμφισβήτηση για την πιθανότητα μιας 

βουλγαρικής επίθεσης και η μείωση των αμυντικών δαπανών ανησυχούσαν την Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα, η υπογραφή της ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας του 1964 ήταν 

αποτέλεσμα της ειλικρινούς επιθυμίας και από τις δυο πλευρές να παραμερίσουν τις διαφορές 

τους και, υπό την «ομπρέλα» της διεθνούς ύφεσης, να προστατεύσουν τα εθνικά τους 

συμφέροντα και να μειώσουν, έστω και ελάχιστα, την εξάρτησή τους από τις μεγάλες Δυνάμεις 

στο ζήτημα της ασφάλειας. Όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, παρά τους αρχικούς 

ενδοιασμούς της, από το 1962 και μετά εμφανίστηκε περισσότερο διατεθειμένη να προωθήσει 

την ύφεση με τις ανατολικές χώρες, όπως με τη Συμφωνία των Κυριών μεταξύ Αθήνας-

Βελιγραδίου και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με λαϊκές δημοκρατίες. Μια αποτυχία 

προσαρμογής στο νέο διεθνές κλίμα ισοδυναμούσε με την έκθεση της σε σημαντικούς 

κινδύνους, ενώ η υποστήριξη της ύφεσης συνεπαγόταν με την εξασφάλιση της ασφάλειας. 
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Παράλληλα, η Σόφια άρχισε να υποστηρίζει μια πιο δυναμική εξωτερική πολιτική, 

αποδεσμεύοντας, έστω και στο ελάχιστο, το βαθμό εξάρτησής της από την ΕΣΣΔ. Αυτό 

διαφάνηκε έντονα από την ανάληψη της νέας της θέσης επί του «Μακεδονικού» το 1963.   

Η ειλικρινής επιθυμία για την ελληνοβουλγαρική προσέγγιση διαφάνηκε και από την 

υπαναχώρηση της κυβέρνησης Καραμανλή σχετικά με τη θέση της περί προκαταβολικού όρου 

των επανορθώσεων για την επίτευξη οποιασδήποτε οικονομικής συμφωνίας,  και από τις 

οικονομικές συμφωνίες του 1964. Φαινομενικά, η Σόφια εξήλθε περισσότερο κερδισμένη 

καθώς κατάφερε να μειώσει σημαντικά το ποσό από το αρχικό που ζητούσε η ελληνική 

επιτροπή. Η Αθήνα όμως, όπως αναφέρθηκε, γνώριζε ήδη από το 1954 ότι το ποσό των 

45.000.000 δολαρίων ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί. Παρά το μειωμένο ποσό, η 

οριστική διευθέτηση των βουλγαρικών επανορθώσεων αποτέλεσε δικαίωση για την ελληνική 

πλευρά, καθώς επισφράγισε τη βουλγαρική παραδοχή των παρελθοντικών επιθετικών 

ενεργειών της.476 Από την άλλη, η βουλγαρική αντιπροσωπεία δεν επέμενε στο παλαιότερο 

αίτημά της για τις υπέρογκες προπολεμικές οφειλές της Ελλάδος. Όπως διατυπώθηκε κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων: «Η Βουλγαρική Κυβέρνησις, ενώπιον αυτής της μεγάλης 

υποχωρήσεως της Ελληνικής, δεν ήτο δυνατόν να επιμείνη πλέον εις τα υπόλοιπα της 

Συμφωνίας Καφαντάρη - Μολώφ».477 Συμπερασματικά, υπήρξε ένας αμφίπλευρος 

οικονομικός συμβιβασμός, απόρροια της επιθυμίας αμφότερων πλευρών για πλήρη 

αποκατάσταση των σχέσεων. Παράλληλα, οι συμφωνίες προσέφεραν στην Ελλάδα την 

εγγύηση της εδαφικής ασφάλειας, στη διασφάλιση της οποίας στηρίχτηκε το μεγαλύτερο μέρος 

της εξωτερικής της πολιτικής, με αποκορύφωμα το κοινό ανακοινωθέν Κωστόπολου-Ζίφκωφ.  

Παρά την κοινή επιθυμία για ομαλοποίηση, τα δυο μεγάλα στρατόπεδα είχαν πλήρη 

επίγνωση των εξελίξεων. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών 

Σταύρου Κωστόπουλου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την επικύρωση των 

ελληνοβουλγαρικών συμφωνιών: «Είναι άλλως τε προφανές, ότι τόσον η Ελλάς όσον και η 

Βουλγαρία ανήκουσιν εις πολιτικούς σχηματισμούς καθαρώς αντιτιθεμένους. Δεν είναι 

δυνατόν ούτε να εξέλθουν από τους σχηματισμούς αυτούς αμοιβαίως δια να συναντηθούν, αλλ’ 

ούτε και να κάμουν τίποτε χωρίς μίαν προειδοποίησιν, μιαν συγκατάθεσιν των σχηματισμών 

                                                           
476Ο Ζίφκωφ, στις 26 Μαΐου 1965 διατύπωσε στη σοβιετική κομματική αντιπροσωπεία: «Δεν υπολογίσαμε ότι 

ούτε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, ακόμη και μια κομμουνιστική, θα μπορούσε να συμφωνήσει με τη θέση μας 

και να απαρνηθεί τις επανορθώσεις… Για αυτό και εμείς αποφασίσαμε να συμμορφωθούμε με αυτό το γεγονός, 

να τακτοποιήσουμε τη σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες, χωρίς να ζημιωθεί το κύρος της σχετικής κυβέρνησης», 

Baeva-Kalinova, ό.π., σ. 122, υποσημ. 175.  
477 Τούντα-Φεργάδη, «Κυπριακό και εξομάλυνση ελληνοβουλγαρικών εκκρεμοτήτων», σ. 211. 
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εις τους οποίους ανήκουν».478 Με τη δήλωση αυτή ουσιαστικά αναγνωριζόταν η αμερικανική 

και η σοβιετική συγκατάθεση για την ελληνοβουλγαρική προσέγγιση.  

Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία του 1964 σήμανε το τέλος μιας ιδιάζουσας και χρόνιας 

ψυχροπολεμικής διπλωματικής διαμάχης, με τις απαρχές της να εντοπίζονται ήδη από τα τέλη 

του 19ου αιώνα και να επεκτείνονται στον οικονομικό, εδαφικό αλλά και ψυχολογικό τομέα. 

Την περίοδο 1961-1963, οι ελληνοβουλγαρικές αυτές αντιδικίες, υπό το πρόσθετο βάρος των 

διεθνών εξελίξεων, απέκτησαν νέα δυναμική, εξωθώντας τις σχέσεις στα άκρα. Παράλληλα, 

όμως, την επαύριον των κρίσεων, δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και 

εντοπίστηκαν ισχυρότεροι λόγοι έτσι ώστε να παραμεριστούν οι οποιεσδήποτε διαφορές, με 

στόχο το κοινό όφελος. Οι νέες συμφωνίες ισχυροποίησαν τη θέση της Ελλάδας στον 

βαλκανικό χώρο. Από την άλλη πλευρά, η Βουλγαρία, μέσω της Αθήνας, απέκτησε νέα 

διπλωματική δίοδο στη Δύση καθώς και οικονομικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα. Η 

προσέγγιση της 28ης Ιουνίου προσέφερε ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
478 Τούντα-Φεργάδη, «Κυπριακό και εξομάλυνση ελληνοβουλγαρικών εκκρεμοτήτων», σ. 212. 
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