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ΕΛΛΗΝ�-Β�ΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡ�ΣΕΓΓΙΣΗΣ (1878-1900)

�ι διµερε�ς σ��σεις Ελλ�δας-Β"υλγαρ�ας µετ� τ" Συν�δρι" τ"υ Βερ"-
λ�ν"υ επηρε�+"νταν απ, τρ�α .ασικ� +ητ2µατα: τ"ν Ελληνισµ, της Ανατ"-
λικ2ς Ρωµυλ�ας, την �ρση τ"υ ."υλγαρικ"5 σ��σµατ"ς και την "ρ"θ�τηση
των σ;αιρ<ν επιρρ"2ς της Ελλ�δας και της Β"υλγαρ�ας στ"ν ευρ5τερ" µα-
κεδ"νικ, �<ρ". Και τα τρ�α +ητ2µατα 2ταν στεν� συνδεδεµ�να. Η Ελλ�δα
ε��ε καταν"2σει ,τι η ηµιαυτ,ν"µη Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α 2ταν µακρ"πρ,θε-
σµα µια �αµ�νη υπ,θεση, καθ<ς τ" νε,τευκτ" B"υλγαρικ, Kρ�τ"ς θα πρ"-
σπαθ"5σε να την πρ"σαρτ2σει. Σ5µ;ωνα µε τ"ν �ργανικ, Ν,µ" τ"υ 1879 η
Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α 2ταν ηµιαυτ,ν"µη ηγεµ"ν�α µε �ριστιαν, ηγεµ,να π"υ
κυ.ερν"5σε µε �να Γενικ, ∆ιευθυντ2ρι", απ"τελ"5µεν" απ, π�ντε υπ"υρ-
γ"5ς και τ"ν αρ�ηγ, της Aστυν"µ�ας και της Xωρ";υλακ2ς. Πρ".λεπ,ταν
η ισ"τιµ�α µετα>5 Β"υλγ�ρων, Τ"5ρκων και Ελλ2νων, αλλ� στην πρ�>η η
ελληνικ2 γλ<σσα παραγκωνι+,ταν στ"ν δηµ,σι" .�"? "ι δι"ικητικ�ς και δι-
καστικ�ς θ�σεις δ�ν"νταν κατ� καν,να στ"υς Β"5λγαρ"υς και στη συγκρ,-
τηση της Xωρ";υλακ2ς και της Aστυν"µ�ας συµµετε��αν κυρ�ως Β"5λγα-
ρ"ι. Αλλ� και "ι @λληνες π"υ +"5σαν στη Β�ρνα, τ" Μπαλτσ�κ και την Κα-
.�ρνα (εντ,ς των δι"ικητικ<ν "ρ�ων της ."υλγαρικ2ς Ηγεµ"ν�ας) νωρ�ς α-
π�.ησαν θ5µατα εν,ς εκ."υλγαρισµ"5, καθ<ς "ι Β"5λγαρ"ι �ρ�ισαν να υ-
;αρπ�+"υν τα σ�"λε�α και τις εκκλησ�ες. Η Ελλ�δα απ";�σισε να στηρ�>ει
τ"ν Ελληνισµ, της Ανατ"λικ2ς Ρωµυλ�ας (60.000) ως αντ�ρρ"πη δ5ναµη
στις ."υλγαρικ�ς διεκδικ2σεις επ� της Μακεδ"ν�ας. Η ελληνικ2 θ�ση για τη
Μακεδ"ν�α 2ταν πλ�"ν σα;2ς: Η Ελλ�δα διεκδικ"5σε την ιστ"ρικ2 Μακε-
δ"ν�α (τ" σηµεριν, ελληνικ, τµ2µα και τη γραµµ2 Α�ρ�δας-Μ"ναστηρ�"υ-
Στρ<µνιτσας-Μελ�νικ"υ) και π�ντα αν�µενε απ, τη Β"υλγαρ�α συγκεκρι-
µ�νες πρ"τ�σεις για τ"ν καθ"ρισµ, της δια�ωριστικ2ς γραµµ2ς. Αλλ� η
Β"υλγαρ�α, εµµ�ν"ντας στ" «ιστ"ρικ,» δ�και" της Συνθ2κης τ"υ Αγ�"υ Στε-
;�ν"υ, θεωρ"5σε τη Μακεδ"ν�α ως εν,τητα και ως ."υλγαρικ2 �<ρα και
αρν"5νταν κ�θε διαπραγµ�τευση για σ;α�ρες επιρρ"2ς. Dδη στις 27 Ια-
ν"υαρ�"υ 1881 η ;ιλελε5θερη κυ.�ρνηση τ"υ Dragan Cankov επ�δωσε την
πρ<τη διπλωµατικ2 διακ"�νωση στις Μεγ�λες ∆υν�µεις, απαιτ<ντας την ει-
σαγωγ2 µεταρρυθµ�σεων. Τ" �ικ"υµενικ, Πατριαρ�ε�" 2ταν πρ,θυµ" να
πρ".ε� σε �ρση τ"υ ."υλγαρικ"5 σ��σµατ"ς, υπ, τ"ν ,ρ" ,τι " Β"5λγαρ"ς
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@>αρ�"ς θα εγκατ�λειπε την Κωνσταντιν"5π"λη, θα εγκαθ�στατ" στη Σ,-
;ια και η δικαι"δ"σ�α τ"υ θα περι"ρι+,ταν στη ."υλγαρικ2 Ηγεµ"ν�α και �-
σως στην Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α. Η Μακεδ"ν�α –µε την ευρ5τερη σηµασ�α τ"υ
,ρ"υ– και η Θρ�κη θα παρ�µεναν στη δικαι"δ"σ�α τ"υ �ικ"υµενικ"5 Πα-
τριαρ�ε�"υ. Αυτ, σ2µαινε ,τι " Β"5λγαρ"ς @>αρ�"ς δεν θα µπ"ρ"5σε να α-
παιτε� τη �"ρ2γηση σ"υλτανικ<ν .ερατι<ν για Β"5λγαρ"υς επισκ,π"υς στη
Μακεδ"ν�α. Αν " Β"5λγαρ"ς @>αρ�"ς δεν δε�,ταν τ"υς ,ρ"υς αυτ"5ς, τ,-
τε η Υψηλ2 Π5λη �πρεπε να αναγνωρ�σει τη B"υλγαρικ2 Eκκλησ�α ως σ�ι-
σµατικ2 και " κλ2ρ"ς της να ;�ρει �µ;ια, δια;"ρετικ� απ, αυτ� των �ρθ"-
δ,>ων1. Τ" Πατριαρ�ε�" ασκ"5σε µ�α "ικ"υµενικ2 π"λιτικ2, εν< η Ε>αρ��α
2ταν π"λιτικ,ς θεσµ,ς µε ."υλγαρικ, εθν"κεντρικ, �αρακτ2ρα, σε πλ2ρη
αρµ"ν�α µε τις ."υλγαρικ�ς .λ�ψεις στη Μακεδ"ν�α. Για τ"ν λ,γ" αυτ, "
@>αρ�"ς Josef I απ�ρριψε σ�ετικ�ς πρ"τ�σεις τ"υ �ικ"υµενικ"5 Πατρι�ρ-
�η Ioachim III κατ� την πρ<τη τ"υ θητε�α (1878-1884) για τις πρ"ϋπ"θ�σεις
της �ρσης τ"υ ."υλγαρικ"5 σ��σµατ"ς. � @>αρ�"ς παρ�µεινε στην Κων-
σταντιν"5π"λη, �ωρ�ς Σ5ν"δ", και πρ"σπαθ"5σε π�ντα να ε>ασ;αλ�σει επι-
σκ"πικ�ς θ�σεις στη Μακεδ"ν�α.

Η κυ.�ρνηση τ"υ �αρ�λα"υ Τρικ"5πη συν2ψε νωρ�ς διπλωµατικ�ς σ��-
σεις µε τη ."υλγαρικ2 Ηγεµ"ν�α. Τ"ν Μ�ι" τ"υ 1880 �;θασε στη Σ,;ια "
πρ<τ"ς @λληνας διπλωµατικ,ς πρ�κτ"ρας (αργ,τερα η θ�ση τ"υ διπλωµα-
τικ"5 πρ�κτ"ρα ανα.αθµ�στηκε σε Γενικ, Πρ,>εν"), " δηµ"σι"γρ�;"ς
Αναστ�σι"ς Βυ+�ντι"ς απ, την Τεργ�στη, " "π"�"ς στις 30 Αυγ"5στ"υ 1880
επ�δωσε τα διαπιστευτ2ρι� τ"υ στ"ν πρ<τ" ηγεµ,να της Β"υλγαρ�ας
Alexander Battenberg. Η �;ι>η τ"υ @λληνα διπλωµ�τη συν�πεσε µε την ,-
>υνση των σ��σεων της Ελλ�δας και τ"υ Μαυρ"."υν�"υ µε την �θωµανικ2
Αυτ"κρατ"ρ�α λ,γω τ"υ +ητ2µατ"ς της Θεσσαλ�ας–Ηπε�ρ"υ και των αλ.α-
νικ<ν περι"�<ν Plav-Gusinje. Η ."υλγαρικ2 κυ.�ρνηση των Φιλελευθ�ρων
τ"υ Dragan Cankov σ�εδ�α+ε να επω;εληθε� της ευκαιρ�ας και να πρ"σαρ-
τ2σει την Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α. Λ,γω της �ρνησης των Μεγ�λων ∆υν�µεων
να στηρ�>"υν τα ."υλγαρικ� σ��δια για την Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α την περ�"-
δ" εκε�νη η Β"υλγαρ�α παρ�µεινε αδραν2ς2. Αλλ� ,πως ε�ναι γνωστ,, η Γερ-
µαν�α, η Αυστρ"-�υγγαρ�α και η Ρωσ�α συµ;<νησαν τ" 1881 στην πρ"σ�ρ-
τηση της Ανατ"λικ2ς Ρωµυλ�ας απ, τη Β"υλγαρ�α µε την πρ"ϋπ,θεση ,τι η
Β"υλγαρ�α δεν θα επεκτειν,ταν στη Μακεδ"ν�α. Η Β"σν�α-Ερ+εγ".�νη α-
ναγνωρ�στηκε ως σ;α�ρα της επιρρ"2ς της Αυστρ"-�υγγαρ�ας και η Β"υλ-
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γαρ�α της Ρωσ�ας. � ανταγωνισµ,ς Αυστρ"-�υγγαρ�ας και Ρωσ�ας για ε-
πιρρ"2 στα Βαλκ�νια 2ταν ιδια�τερα �ντ"ν"ς µετ� τ" Συν�δρι" τ"υ Βερ"λ�-
ν"υ.

Η Αυστρ"-�υγγαρ�α εν�τα>ε στη σ;α�ρα επιρρ"2ς της τη Ρ"υµαν�α και
τη Σερ.�α τ"υ Milan Obrenoviç, 2λεγ�ε τις ακτ�ς τ"υ Μαυρ"."υν�"υ και µ�-
σω της σ�εδια+,µενης κατασκευ2ς της σιδηρ"δρ"µικ2ς γραµµ2ς Βι�ννης-
Θεσσαλ"ν�κης και Βι�ννης-Κωνσταντιν"5π"λης (1881) διε�σδυσε "ικ"ν"µι-
κ� στη .αλκανικ2 και µακεδ"νικ2 ενδ"�<ρα. Η Β"υλγαρ�α, π"υ τελ"5σε υ-
π, ρωσικ2 ε>�ρτηση, δι�.λεπε τ"ν κ�νδυν" κατ�ληψης της Μακεδ"ν�ας α-
π, την Αυστρ"-�υγγαρ�α. Για την ανα�α�τιση της αυστριακ2ς διε�σδυσης
στα Βαλκ�νια, η Ρωσ�α υπ"στ2ρι>ε την ιδ�α της συγκρ,τησης µιας .αλ-
κανικ2ς συµµα��ας Σερ.�ας, Μαυρ"."υν�"υ, Ελλ�δας και Β"υλγαρ�ας κα-
τ� της �θωµανικ2ς Αυτ"κρατ"ρ�ας. Τη σ�ετικ2 πρωτ"."υλ�α αν�λα.ε τ"
1883 " ηγεµ,νας της Β"υλγαρ�ας Alexander Battenberg και για τ"ν λ,γ"
αυτ, θε<ρησε αναγκα�" να επισκε;θε� την Αθ2να και κατ,πιν την Κετ�γνη
(Cetinje). Συν"µιλ<ντας µε τ"ν @λληνα Γενικ, Πρ,>εν" στη Σ,;ια, Κλ�ω-
να Ραγκα.2, για την επικε�µενη συν�ντησ2 τ"υ µε τ"ν Τρικ"5πη στην Αθ2-
να, " Battenberg επισ2µανε τ"ν αυστριακ, κ�νδυν", τ,νισε ,τι Ρωσ�α .λ�πει
ευν"ϊκ� τη συγκρ,τηση µιας .αλκανικ2ς συµµα��ας, αλλ� ανα;�ρθηκε και
στην αν�γκη της Β"υλγαρ�ας να ��ει εδα;ικ2 δι�>"δ" στ" Αιγα�", αν ,�ι µ�-
σω Θεσσαλ"ν�κης, τ"υλ��ιστ"ν µ�σω Κα.�λας3. � Ραγκα.2ς τ2ρησε συ-
γκρατηµ�νη στ�ση.

Στην Αθ2να " Battenberg �;θασε στις 3 ΜαQ"υ 1883, συν"δευ,µεν"ς α-
π, τ"ν �µπειρ" διπλωµ�τη και Υπ"υργ, των Ε>ωτερικ<ν Georgi V™lkoviã.
Στις συν"µιλ�ες τ"υ µε τ"ν Τρικ"5πη " ηγεµ,νας της Β"υλγαρ�ας ανα;�ρ-
θηκε στ"ν κ�νδυν" π"υ συνιστ"5σε η Αυστρ�α για τα ελληνικ� συµ;�ρ"ντα
και στην αν�γκη συντ"νισµ"5 εν,ς κ"ιν"5 αγ<να των «λα<ν της Ανατ"λ2ς»
κατ� των �θωµαν<ν, <στε η Ελλ�δα να µη µε�νει θεατ2ς των γεγ"ν,των,
,πως τ" 1877/78, και δεν επω;εληθε� απ, τη ν�α ανατ"λικ2 κρ�ση4. Η ελλη-
νικ2 κυ.�ρνηση και " .ασιλι�ς Γε<ργι"ς �κριναν ,τι δεν υπ2ρ�αν πρ"ϋπ"-
θ�σεις για τη συγκρ,τηση µιας .αλκανικ2ς συµµα��ας και �θεσαν συγκεκρι-
µ�να +ητ2µατα π"υ επηρ�α+αν τις διµερε�ς σ��σεις: 1) Τ"υς ελληνικ"5ς ,-
ρ"υς �ρσης τ"υ ."υλγαρικ"5 σ��σµατ"ς – στ" θ�µα αυτ, " ηγεµ,νας της
Β"υλγαρ�ας δεν �λα.ε θ�ση5, 2) την πρ"στασ�α των Ελλ2νων της ."υλγαρι-
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κ2ς Ηγεµ"ν�ας. Σ�ετικ� µε την καταπ�εση τ"υ ελληνικ"5 στ"ι�ε�"υ, "
Battenberg απ�ντησε ,τι και " �δι"ς και η κυ.�ρνησ2 τ"υ εµπ"δ�+"υν αν-
θελληνικ�ς εκδηλ<σεις, αλλ� ε�ναι αδ5νατ"ν να πα5σ"υν στη Β"υλγαρ�α "ι
ανθελληνικ�ς εν�ργειες, ε;,σ"ν και "ι @λληνες στρ�;"νται κατ� τ"υ ."υλ-
γαρισµ"5 στη Μακεδ"ν�α6. Σ�ετικ� µε τη Μακεδ"ν�α " V™lkoviã πρ,τεινε α-
,ριστα τ"ν καθ"ρισµ, της ελληνικ2ς και της ."υλγαρικ2ς σ;α�ρας επιρρ"2ς
κατ0 τ6ν 9θν�λ�γικ6ν πλει�ψη*�αν, α;2ν"ντας την Κα.�λα στη Β"υλγα-
ρ�α7.

Η κυ.�ρνηση Τρικ"5πη, γνωρ�+"ντας ,τι η Β"υλγαρ�α 2ταν ρωσικ,
πρ"τεκτ"ρ�τ" (στη Β"υλγαρ�α κυ.ερν"5σαν "ι Ρ<σ"ι Στρατηγ"� Kaulbars
και Sabolev) και εκτιµ<ντας ,τι "ι ."υλγαρικ�ς διεκδικ2σεις επ� της Μακε-
δ"ν�ας υπ"στηρ�+"νταν τ,τε απ, τη Ρωσ�α, δεν �λα.ε σ".αρ� υπ,ψη τις
πρ"τ�σεις τ"υ Battenberg και τ"υ V™lkoviã. Για µια ελλην"-."υλγαρικ2 πρ"-
σ�γγιση η κυ.�ρνηση Τρικ"5πη απαιτ"5σε τη λ5ση τ"υ εκκλησιαστικ"5 και
�ναν σα;2 καθ"ρισµ, της ελληνικ2ς και της ."υλγαρικ2ς +<νης στη Μακε-
δ"ν�α. Η αρ�ικ2 πρ,θεση τ"υ ηγεµ,να της Β"υλγαρ�ας να �λθει στην Αθ2-
να µ�σω Θεσσαλ"ν�κης και η δ2λωσ2 τ"υ ,τι θα ενηµερ<σει τ"ν Τσ�ρ" για
τις συν"µιλ�ες τ"υ στην Αθ2να εκτιµ2θηκαν απ, τ"ν Τρικ"5πη ως 5π"πτες
διπλωµατικ�ς κιν2σεις.

Στη ν�α .αλκανικ2 κρ�ση τ"υ Σεπτεµ.ρ�"υ τ"υ 1885, ,ταν η Β"υλγαρ�α
πρ"σ�ρτησε την Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α, στην Ελλ�δα η κυ.�ρνηση ∆ηλιγι�ν-
νη κ2ρυ>ε επιστρ�τευση, κ�λεσε ε;�δρ"υς και πρ"�.η σε π"λεµικ�ς πρ"ε-
τ"ιµασ�ες. Ωστ,σ", η Ελλ�δα δεν µπ"ρ"5σε να κηρ5>ει π,λεµ" εναντ�"ν
της Β"υλγαρ�ας, καθ,σ"ν δεν ε��ε κ"ιν� σ5ν"ρα και "ι Μεγ�λες ∆υν�µεις,
π"υ στην "υσ�α ε��αν απ"δε�τε� την @νωση, 2ταν αντ�θετες σε κ�θε π"λε-
µικ2 εν�ργεια της Ελλ�δας. Η κυ.�ρνηση ∆ηλιγ�ννη καλλιεργ"5σε µια π"-
λεµικ2 ατµ,σ;αιρα, <στε "ι Μεγ�λες ∆υν�µεις να απ"+ηµι<σ"υν την
Ελλ�δα µε την Dπειρ" λ,γω της καταστρατ2γησης των απ";�σεων τ"υ
Συνεδρ�"υ τ"υ Βερ"λ�ν"υ. Τ"ν Ιαν"υ�ρι" τ"υ 1886 " Battenberg �στειλε
στην Ελλ�δα τ"ν Κλ�ωνα Ραγκα.2 µε την α,ριστη πρ,ταση πρ"ς τ"ν ∆η-
λιγι�ννη για συνενν,ηση και καθ"ρισµ, των σ;αιρ<ν επιρρ"2ς στη Μακε-
δ"ν�α8. Και " ∆ηλιγ�ννης και " Τρικ"5πης ως αρ�ηγ,ς της αντιπ"λ�τευσης
απ�ρριψαν την πρ,ταση. Η ελληνικ2 πλευρ� δεν αµ;�.αλε ,τι επρ,κειτ"
για �ναν τακτικ, ελιγµ, της Β"υλγαρ�ας να καθησυ��σει την Ελλ�δα, <στε
η τελευτα�α να απ"δε�τε� την @νωση και να µην επιδ"θε� σε π"λεµικ�ς εν�ρ-
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γειες. Παρ,µ"ια πρ,ταση ε��ε υπ".ληθε� και στ"ν .ασιλι� της Σερ.�ας
Milan Obrenoviç στις 30 Σεπτεµ.ρ�"υ για να απ"τραπε� �νας σερ."-."υλ-
γαρικ,ς π,λεµ"ς.

Η κρ�ση της Ανατ"λικ2ς Ρωµυλ�ας διευθετ2θηκε µε την υπ"γρα;2 της
σ5µ.ασης τ"υ Tophane (5.4.1886). � Β"5λγαρ"ς ηγεµ,νας "ρ�στηκε και Γε-
νικ,ς ∆ι"ικητ2ς της Ανατ"λικ2ς Ρωµυλ�ας (πρ"σωπικ2 �νωση). De jure η
Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α παρ�µενε "θωµανικ2 επαρ��α, αλλ� de facto απ"τε-
λ"5σε πλ�"ν τµ2µα τ"υ B"υλγαρικ"5 Kρ�τ"υς. � Ελληνισµ,ς υ;�στατ" µια
π"λιτικ2 «ειρηνικ"5» εκ."υλγαρισµ"5 µε την υ;αρπαγ2 των εκκλησι<ν και
των σ�"λε�ων των ελληνικ<ν κ"ιν"τ2των.

Η παρα�τηση τ"υ Battenberg µετ� απ, ρωσικ�ς πι�σεις τ"ν Α5γ"υστ"
τ"υ 1886, η εκλ"γ2 τ"υ µη αρεστ"5 στη Ρωσ�α Ferdinand ως ν�"υ ηγεµ,να
της Β"υλγαρ�ας (Ι"5λι"ς 1887) απ, τη ."υλγαρικ2 Εθν"συν�λευση, η δια-
κ"π2 των ρωσ"-."υλγαρικ<ν διπλωµατικ<ν σ��σεων, η µη αναγν<ριση τ"υ
Ferdinand ως ηγεµ,να της Β"υλγαρ�ας απ, την �θωµανικ2 Αυτ"κρατ"ρ�α
µετ� απ, ρωσικ, .�τ" και η �ν"δ"ς στην ε>"υσ�α τ"υ Εθνικ"-Φιλελε5θερ"υ
Κ,µµατ"ς υπ, τ"ν Stefan Stambulov 2ταν ε>ελ�>εις π"υ η κυ.�ρνηση Τρι-
κ"5πη παρακ"λ"υθ"5σε στεν�. � ν�"ς δυναµικ,ς πρωθυπ"υργ,ς της Β"υλ-
γαρ�ας Stefan Stambulov (1887-1894) �;ερε τη �<ρα στη σ;α�ρα επιρρ"2ς
της Αυστρ"-�υγγαρ�ας, επιτελ<ντας �να α>ι"θα5µαστ" εκσυγ�ρ"νιστικ,
�ργ" (σιδηρ"δρ"µικ, δ�κτυ", αν�πτυ>η ελα;ρι�ς .ι"µη�αν�ας, �δρυση ε-
µπ"ρικ"5 και .ι"µη�ανικ"5 επιµελητηρ�"υ, �δρυση τ"υ Πανεπιστηµ�"υ της
Σ,;ιας κ.λπ.). � π"λιτικ,ς κ,σµ"ς της Β"υλγαρ�ας δι��στηκε σε Ρωσ,;"-
."υς και Ρωσ,;ιλ"υς και " Stambulov επ�.αλε �να δικτατ"ρικ, καθεστ<ς,
καταδι<κ"ντας την αντιπ"λ�τευση και τ"υς Ρωσ,;ιλ"υς. Ιδια�τερη α�σθηση
πρ"κ�λεσε στην Ελλ�δα η εκτ�λεση τ"υ ταγµατ�ρ�η Kosta Panica, 2ρωα
τ"υ σερ."-."υλγαρικ"5 π"λ�µ"υ, και των συνεργ<ν τ"υ µετ� την απ"κ�λυ-
ψη ,τι ηγε�τ" εν,ς ;ιλ"ρωσικ"5 κιν2µατ"ς για τη δ"λ";"ν�α τ"υ ηγεµ,να
(Φε.ρ"υ�ρι"ς 1890). Στην Αθ2να η κυ.�ρνηση Τρικ"5πη δεν ε��ε αµ;ι."-
λ�α ,τι η Ρωσ�α θα ανακτ"5σε π�λι την επιρρ"2 της στη Β"υλγαρ�α, ,π"υ "
λα,ς, " κλ2ρ"ς και τ" κ5ρι" µ�ρ"ς τ"υ στρατ"5 ε��αν ;ιλ"ρωσικ� αισθ2µα-
τα. Μετ� απ, ρωσικ�ς αντιδρ�σεις, " Τρικ"5πης απ�ρριψε τις ."υλγαρικ�ς
πρ"τ�σεις στις αρ��ς τ"υ 1887 για τ"ν δι"ρισµ, εν,ς Β"5λγαρ"υ διπλωµα-
τικ"5 πρ�κτ"ρα στην Αθ2να9. Sσ" "ι ρωσ"-."υλγαρικ�ς σ��σεις 2ταν ">υ-
µ�νες, η Αθ2να δεν ;".,ταν ."υλγαρικ�ς επαναστατικ�ς κιν2σεις στη Μα-
κεδ"ν�α.
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Βασικ,ς �>"νας της µακεδ"νικ2ς π"λιτικ2ς τ"υ Stambulov 2ταν η καλ-
λι�ργεια ;ιλικ<ν σ��σεων µε την �θωµανικ2 Αυτ"κρατ"ρ�α και η υπ,θαλ-
ψη τ"υ εκκλησιαστικ"5 και εκπαιδευτικ"5 �ργ"υ της Ε>αρ��ας, <στε να ε-
νισ�υθε� τ" ."υλγαρικ, στ"ι�ε�" στη Μακεδ"ν�α. Στ" πρ<τ" ε>�µην" τ"υ
1890 η ."υλγαρικ2 ε>ωτερικ2 π"λιτικ2 επικεντρ<θηκε στην �κδ"ση σ"υλ-
τανικ<ν .ερατι<ν για ε>αρ�ικ"5ς επισκ,π"υς στη Μακεδ"ν�α. �ι ταρα��ς
στην Κρ2τη τ" 1889 και η ,>υνση των ελλην"-τ"υρκικ<ν σ��σεων, αλλ� και
τ" �ρ,νι" πρ"ν"µιακ, +2τηµα, π"υ επηρ�α+ε αρνητικ� τις σ��σεις τ"υ �ι-
κ"υµενικ"5 Πατριαρ�ε�"υ µε την Υψηλ2 Π5λη, 2ταν ευν"ϊκ"� παρ�γ"ντες
για την ικαν"π"�ηση των ."υλγαρικ<ν αιτηµ�των. Η Β"υλγαρ�α απ"λ�µ-
.ανε επ�σης της υπ"στ2ρι>ης της Αγγλ�ας και της Αυστρ"-�υγγαρ�ας. Για
να απ"κτ2σει την ε5ν"ια της Υψηλ2ς Π5λης η κυ.�ρνηση Stambulov απ"-
;�σισε να στε�λει τ"ν V™lkoviã, διπλωµατικ, πρ�κτ"ρα στην Κωνσταντι-
ν"5π"λη, σε �κτακτη απ"στ"λ2 στην Αθ2να. � @λληνας Γενικ,ς Πρ,>εν"ς
στη Σ,;ια ενηµ�ρωσε νωρ�ς τ" Υπ"υργε�" Ε>ωτερικ<ν ,τι " V™lkoviã θα �-
θετε .�.αια στην Αθ2να τ" +2τηµα τ"υ δι"ρισµ"5 Β"5λγαρ"υ διπλωµατι-
κ"5 πρ�κτ"ρα, αλλ� " κ5ρι"ς σκ"π,ς της απ"στ"λ2ς τ"υ 2ταν να ."λιδ"-
σκ"π2σει την ελληνικ2 κυ.�ρνηση σ�ετικ� µε τη συγκρ,τηση µιας αντι-
τ"υρκικ2ς συµµα��ας, µετα;�ρ"ντας ,λες τις πληρ";"ρ�ες π"υ θα συγκ�-
ντρωνε στ"ν Μεγ�λ" Βε+�ρη, <στε η Υψηλ2 Π5λη να πρ".ε� σε παρα�ωρ2-
σεις πρ"ς τη Β"υλγαρ�α10. Ε�ναι εντελ<ς απ�θαν" η ."υλγαρικ2 κυ.�ρνηση
τ"υ Stambulov, π"υ ε��ε επιδ"θε� στ"ν αγ<να για την ε>ασ;�λιση ε>αρ�ι-
κ<ν επισκ"πικ<ν θ�σεων στη Μακεδ"ν�α, να ε>�τα+ε ταυτ,�ρ"να σ".αρ�
και την περ�πτωση αντιτ"υρκικ2ς συµµα��ας µε την Ελλ�δα.

∆εν υπ�ρ�ει αµ;ι."λ�α ,τι η «µυστηρι<δης» απ"στ"λ2 τ"υ V™lkoviã
στην Αθ2να 2ταν συνδεδεµ�νη µε τ" +2τηµα της �κδ"σης των .ερατι<ν. �
Β"5λγαρ"ς διπλωµ�της, τ" τα>�δι τ"υ "π"�"υ παρ"υσι�στηκε στ"ν τ5π" ως
ιδιωτικ2 υπ,θεση, �λα.ε εντ"λ2 απ, τ"ν Υπ"υργ, Ε>ωτερικ<ν Georgi
Stranski να διερευν2σει τη µελλ"ντικ2 ελληνικ2 στ�ση στ" Κρητικ, T2τηµα
και να εκ;ρ�σει τη συµπ�θεια της Β"υλγαρ�ας πρ"ς την Ελλ�δα για την ε-
θνικ2 αυτ2 υπ,θεση. Στην πρ<τη τ"υ συν�ντηση µε τ"ν Τρικ"5πη στις 3
Απριλ�"υ 1890 " V™lkoviã τ,νισε ,τι η Β"υλγαρ�α .λ�πει µε ικαν"π"�ηση τ"ν
αγ<να τ"υ ελληνικ"5 λα"5 για εθνικ2 "λ"κλ2ρωση και η ."υλγαρικ2 κυ-
.�ρνηση θα απ"δε�,ταν την �νωση της Κρ2της µε την Ελλ�δα ως την κα-
λ5τερη λ5ση, αλλ� θα επιθυµ"5σε και µια συνεργασ�α µετα>5 των δ5" �ω-
ρ<ν στα +ητ2µατα π"υ α;"ρ"5σαν τις δ5" �<ρες. Πρ,τεινε µια πρ";"ρικ2
συνενν,ηση µε πρ""πτικ2 τη συγκρ,τηση µιας ελλην"-."υλγαρικ2ς 2 δια-
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.αλκανικ2ς συµµα��ας και τ"ν δι"ρισµ, εν,ς Β"5λγαρ"υ διπλωµατικ"5
πρ�κτ"ρα στην Αθ2να11. Η ελληνικ2 απ�ντηση δ,θηκε στ"ν V™lkoviã στη
ν�α τ"υ συν�ντηση µε τ"ν Τρικ"5πη στις 17 Απριλ�"υ. � @λληνας πρωθυ-
π"υργ,ς εκτιµ"5σε ,τι η κατ�σταση στα Βαλκ�νια και τη Μ�ση Ανατ"λ2
δεν επ�τρεπε στην Ελλ�δα να θ�σει δυναµικ� τ" Κρητικ, T2τηµα. Επ�σης η
Ελλ�δα δεν θα επιθυµ"5σε να εµπλακε� σε ταρα��ς στα Βαλκ�νια λ,γω τ"υ
Κρητικ"512. Dταν µια κατηγ"ρηµατικ2 απ,ρριψη των ."υλγαρικ<ν πρ"τ�-
σεων, αλλ� και µια �µµεση επισ2µανση της ελληνικ2ς κυ.�ρνησης, ,τι τ"
Μακεδ"νικ, και τ" Κρητικ, 2ταν δ5" ανε>�ρτητα +ητ2µατα.

� V™lkoviã παρ�µεινε δ5" περ�π"υ µ2νες στην Ελλ�δα, µελετ<ντας τη
στρατιωτικ2 και "ικ"ν"µικ2 κατ�σταση της �<ρας. Απ, την απ�ντηση της
ελληνικ2ς κυ.�ρνησης, αλλ� και απ, την πρ"σωπικ2 εκτ�µηση των δυνατ"-
τ2των της Ελλ�δας µετ� τη δ�µηνη παραµ"ν2 τ"υ συµπ�ρανε ,τι η Αθ2να
δεν 2ταν σε θ�ση να αντιδρ�σει δυναµικ� ε�τε στη Μακεδ"ν�α ε�τε στην
Κρ2τη, αν εκδ�δ"νταν τα .ερ�τια13. Αυτ, σ2µαινε ,τι η �θωµανικ2 Αυτ"-
κρατ"ρ�α δεν �πρεπε να ;".�ται επ� τ"υ παρ,ντ"ς υπ,θαλψη ταρα�<ν
στην Κρ2τη απ, την ελληνικ2 κυ.�ρνηση λ,γω των .ερατι<ν. Στις 5 Ι"υλ�-
"υ 1890 " Σ"υλτ�ν"ς ε>�δωσε τα δ5" .ερ�τια για Β"5λγαρ"υς επισκ,π"υς
στην Α�ρ�δα και τα Σκ,πια. Τ" πλ2γµα π"υ υπ�στη τ" �ικ"υµενικ, Πα-
τριαρ�ε�" 2ταν ισ�υρ,, δι,τι η Υψηλ2 Π5λη αναγν<ρι+ε τη δικαι"δ"σ�α της
."υλγαρικ2ς Ε>αρ��ας στη Μακεδ"ν�α. Τ" �ικ"υµενικ, Πατριαρ�ε�" κ2ρυ-
>ε «αναστ"λ2 τ�λεσης θρησκευτικ<ν τελετ<ν» για δ5" περ�π"υ µ2νες, εν<
στην Αθ2να "ι Μακεδ,νες "ργ�νωσαν συλλαλητ2ρια.

Τα ν�α αιτ2µατα της Β"υλγαρ�ας πρ"ς την Υψηλ2 Π5λη 2ταν η υπ"-
γρα;2 µιας κ"ιν2ς στρατιωτικ2ς σ5µ.ασης για την υπερ�σπιση των ευρω-
παϊκ<ν κτ2σεων της �θωµανικ2ς Αυτ"κρατ"ρ�ας, ,πως και η �"ρ2γηση �-
δειας για την κατασκευ2 της σιδηρ"δρ"µικ2ς γραµµ2ς Sofija-Kjustendil-
Skopje14.

H ."υλγαρικ2 π"λιτικ2 στη Μακεδ"ν�α ε��ε πλ�"ν µια δυναµικ2. � Τρι-
κ"5πης δεν αµ;�.αλε ,τι η Ρωσ�α θα ανακτ"5σε την επιρρ"2 της στη Β"υλ-
γαρ�α, ,πως συν�.η στη Σερ.�α τ" 1889 µε την απ"µ�κρυνση τ"υ Milan
Obrenoviç. Σε περ�πτωση π"υ η Β"υλγαρ�α περιερ�,ταν π�λι στη σ;α�ρα
της ρωσικ2ς επιρρ"2ς δεν θα µπ"ρ"5σε να απ"κλειστε� η υπ,θαλψη ε>ε-
γ�ρσεων στη Μακεδ"ν�α απ, τη Β"υλγαρ�α και τη Ρωσ�α, ιδια�τερα αν τ"
Κρητικ, T2τηµα απ"κτ"5σε ">5τητα. Καθ<ς η Ελλ�δα ε��ε διεκδικ2σεις
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,�ι µ"ν��α στην Κρ2τη, αλλ� και στη Μακεδ"ν�α, πεπ"�θηση τ"υ Τρικ"5πη
2ταν ,τι "ι .αλκανικ"� λα"� (Μαυρ"."5νι"ι, Σ�ρ."ι, Β"5λγαρ"ι, @λληνες)
θα �πρεπε να καθ"ρ�σ"υν τις εθνικ�ς τ"υς διεκδικ2σεις, πριν "δηγηθ"5ν σε
π,λεµ" εναντ�"ν της �θωµανικ2ς Αυτ"κρατ"ρ�ας, για να απ";5γ"υν µ�α
ενδ".αλκανικ2 σ5ρρα>η. Αυτ,ς 2ταν " κ5ρι"ς σκ"π,ς τ"υ τα>ιδι"5 τ"υ Τρι-
κ"5πη ως ηγ�τη της αντιπ"λ�τευσης στ" Βελιγρ�δι και τη Σ,;ια τ"ν Ι"5νι"
τ"υ 1891.

H πρ,ταση τ"υ Τρικ"5πη για διαν"µ2 της Μακεδ"ν�ας µετα>5 Ελλ�-
δας, Β"υλγαρ�ας και Σερ.�ας �γινε κατ� .�ση δεκτ2 απ, τη σερ.ικ2 κυ.�ρ-
νηση τ"υ Nikola Pa‰iç. Παρ,µ"ια πρ,ταση ε��ε υπ".�λει και " �δι"ς " Pa‰iç
στ"ν Stambulov τ" 1889, �ωρ�ς ,µως αυτ2 να γ�νει δεκτ2 απ, τ"ν τελευτα�".
Στη Σ,;ια " Τρικ"5πης �τυ�ε θερµ2ς υπ"δ"�2ς, αλλ� " Stambulov απ�ρρι-
ψε τη .ασικ2 ιδ�α τ"υ Τρικ"5πη για διαν"µ2 της Μακεδ"ν�ας. Στην �κθεσ2
τ"υ πρ"ς τ"ν V™lkoviã (21.6./3.7.1891) " Stambulov αν�;ερε τα ε>2ς για τη
συν"µιλ�α τ"υ µε τ"ν Τρικ"5πη.

Τ� συµπ�ρασµ� µ�υ απ	 τη συν�µιλ�α µ�υ µε τ�ν Τρικ��πη ε�ναι 	τι υ-
π�ρ�ει πλ(ρης συµ*ων�α για κ�ιν( δρ�ση στη Μακεδ�ν�α µετα$� Μαυρ�-
'�υν��υ, Σερ'�ας και Ελλ�δας και µε την κατ�λληλη ευκαιρ�α αυτ�� �ι λυσ-
σαλ��ι λ�κ�ι θα �ρµ(σ�υν στ� τ�υρκικ	 πτ%µα. � Τρικ��πης δεν µ�υ απ�-
κρυψε τ� σ��δι� της δρ�σης τ�υ… Ισ�υρ�Gεται 	τι τ%ρα � ελληνικ	ς στ	λ�ς
ε�ναι τ	σ� ισ�υρ	ς, %στε ��τε �νας Τ��ρκ�ς στρατι%της δεν µπ�ρε� να �ρθει
στ� θ�ατρ� των π�λεµικ%ν επι�ειρ(σεων, κατ� συν�πεια η Ελλ�δα µπ�ρε�
να δρ�σει µε πλ(ρη 'ε'αι	τητα για επιτυ��α… � Τρικ��πης µε δια'ε'α�ω-
σε 	τι θα �ρθει στην ε$�υσ�α τ�ν Φε'ρ�υ�ρι� τ�υ επ	µεν�υ �τ�υς, 	µως µ�υ
ε�πε 	τι αν η Β�υλγαρ�α πρ�σ�ωρ(σει στη συµµα��α, για να µη �αθε� �ρ	-
ν�ς για τη διαν�µ( της Μακεδ�ν�ας, αυτ	ς µπ�ρε� να �ρθει στη ε$�υσ�α τ�ν
∆εκ�µ'ρι� ( τ�ν Ν��µ'ρι�. Στ�ν Τρικ��πη απ�ντησα 	τι 'ρισκ	µαστε σε
τ	σ� δ�σκ�λη κατ�σταση, %στε δεν µπ�ρ��µε παρ� να ε�µαστε για τη δια-
τ(ρηση τ�υ status-quo, 	τι *�'	µαστε πως σε περ�πτωση κ�π�ια σ�'αρ(ς
συµπλ�κ(ς µε την Τ�υρκ�α η Ρωσ�α θα επω*εληθε� για να καταλ�'ει τ�ν
Π�ργ� ( τη Β�ρνα και τ	τε θα ��σ�υµε τ� σ�γ�υρ� για τ� υπ�τιθ�µεν�. Αν
η Β�υλγαρ�α πρ�σ�ωρ(σει στη συµµα��α, θα ��ει να *υλ�$ει �να µ�τωπ�
400-500 �ιλι�µ�τρων και �ι Τ��ρκ�ι θα µπ�ρ�σ�υν π�λ� γρ(γ�ρα να επιτε-
θ��ν στην Ανατ�λικ( Ρωµυλ�α µε �ναν στρατ	 200.000 και πρ�τ�� εµε�ς π�-
ρ�υµε κ�τι απ	 τη Μακεδ�ν�α, αυτ�� θα καταλ�'�υν τη Ρωµυλ�α. Θα ε�ναι
π�λ� καλ�τερ� για τ%ρα 	λα τα µικρ� κρατ�δια να κατα'�λ�υµε πρ�σπ�-
θειες εν%πι�ν της Τ�υρκ�ας και των *�λων µας να εισα�θ��ν στη Μακεδ�-
ν�α �ι µεταρρυθµ�σεις π�υ πρ�'λ�πει η Συνθ(κη τ�υ Βερ�λ�ν�υ. Αυτ	 τ� τε-
λευτα�� δεν �ρεσε καθ	λ�υ στ�ν Τρικ��πη. ∆εν θ�λει µεταρρυθµ�σεις στη
Μακεδ�ν�α, αλλ� να τη διαµ�ιρ�σ�υµε. Αυτ	 για µ�να ε�ναι η µεγαλ�τερη

146 Σπυρ�δων Σ;�τας



απ	δει$η για τ� π	σ� ���υµε πετ��ει στη Μακεδ�ν�α και π	σ� �ι Σ�ρ'�ι και
�ι Iλληνες ε�ναι απ�γ�ητευµ�ν�ι π�υ τη ��ν�υν �ριστικ�… Να γιατ� θεω-
ρ% 	τι ε�ναι αναγκα�� να δε�τε τ�ν Σ�υλτ�ν� και να τ�υ ε$ηγ(σετε τ�ν µε-
γ�λ� κ�νδυν� π�υ απειλε� τη Μακεδ�ν�α. Αν δε�τε 	τι � Σ�υλτ�ν�ς δεν µπ�-
ρε� να Σας δε�τε� σ�ντ�µα, θα ανακ�ιν%σετε στ�ν Μεγ�λ� ΒεG�ρη 	λα 	σα
µ�υ ε�πε και µ�υ πρ	τεινε � Τρικ��πης και θα Gητ(σετε να δ�θε� απ�ντηση
στην πρ	τασ( µας για τη σιδηρ�δρ�µικ( γραµµ( Sofija-Kjustendil-Skopje
και για τη στρατιωτικ( σ�µ'αση. Αν σε µια ε'δ�µ�δα απ	 τη λ(ψη της επι-
στ�λ(ς µ�υ δεν Σας απαντ(σ�υν θετικ�, Σας επι*�ρτ�Gω να απ�σ�ρετε τις
πρ�τ�σεις µας και να δ%σετε να γ�νει καταν�ητ	 	τι η Β�υλγαρ�α διατηρε�
τ� δικα�ωµα πλ(ρ�υς ελευθερ�ας δρ�σης σε περ�πτωση µιας περιπλ�κ(ς στη
Μακεδ�ν�α15.

Για τη .αλκανικ2 περι"δε�α τ"υ Τρικ"5πη ιδια�τερ" ενδια;�ρ"ν �δει>ε
η αγγλικ2 διπλωµατ�α. Μιλ<ντας µε τ"ν Βρεταν, διπλωµατικ, πρ�κτ"ρα
στη Σ,;ια Ν. Κ. O’Konor o Stambulov επαν�λα.ε ,τι η πρ,ταση τ"υ Τρι-
κ"5πη 2ταν απαρ�δεκτη για τη Β"υλγαρ�α. Η Β"υλγαρ�α θα ε��ε να αντι-
µετωπ�σει τ"ν "θωµανικ, και ρωσικ, στρατ, και κυρ�ως η Ελλ�δα θα απ"-
κ,µι+ε εδα;ικ� κ�ρδη. Επιπλ�"ν, "ι ."υλγαρικ�ς διεκδικ2σεις συγκρ"5"-
νταν µε τις σερ.ικ�ς και τις ελληνικ�ς. Αν στη Μακεδ"ν�α παρα�ωρ"5νταν
αυτ"ν"µ�α, συν��ισε " Β"5λγαρ"ς πρωθυπ"υργ,ς, σε δ�κα �ρ,νια τ" µεγα-
λ5τερ" µ�ρ"ς της επαρ��ας θα ενων,ταν µε τη Β"υλγαρ�α, ,πως συν�.η µε
την Ανατ"λικ2 Ρωµυλ�α16.

Και " Τρικ"5πης, πριν ανα�ωρ2σει απ, τη Σ,;ια, συναντ2θηκε µε τ"ν
Βρεταν, διπλωµατικ, πρ�κτ"ρα. � ηγ�της της ελληνικ2ς αντιπ"λ�τευσης
παραδ��τηκε ,τι η ελληνικ2 υπ,θεση στη Μακεδ"ν�α υ;�στατ" συνε�<ς
πλ2γµατα και ,τι η Β"υλγαρ�α, π"υ �κανε τερ�στια .2µατα πρ",δ"υ, θα
µπ"ρ"5σε να απ"ρρ";2σει τ" µεγαλ5τερ" µ�ρ"ς, αν η Ελλ�δα παρ�µενε α-
δραν2ς. Απ"κ�λυψε ,τι κατ�λη>ε σε συµ;ων�α µε τη Σερ.�α για µια συµµα-
��α µε .�ση τη διαν"µ2 της Μακεδ"ν�ας, εν< συν�ντησε την �ρνηση της
Β"υλγαρ�ας. Η Σερ.�α και τ" Μαυρ"."5νι" θα µπ"ρ"5σαν να απ"τελ�σ"υν
�να ενια�" κρ�τ"ς υπ, τη δυναστε�α των Njego‰ . Για την επιτυ�2 �κ.αση ε-
ν,ς π"λ�µ"υ των .αλκανικ<ν κρατ<ν εναντ�"ν της �θωµανικ2ς Αυτ"κρα-
τ"ρ�ας απαρα�τητη πρ"ϋπ,θεση 2ταν η "υδετερ,τητα των Μεγ�λων ∆υν�-
µεων. Καθ<ς " π,λεµ"ς αυτ,ς θα διε>αγ,ταν για να µη περι�λθ"υν τα Βαλ-
κ�νια υπ, ρωσικ, �λεγ�", " Τρικ"5πης υπ"λ,γι+ε ,τι η ,λη επι�ε�ρηση θα
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ε��ε την ηθικ2 υπ"στ2ρι>η της Αγγλ�ας. � .ρετανικ,ς στ,λ"ς για παρ�δειγ-
µα θα µπ"ρ"5σε να παραµε�νει "υδ�τερ"ς, αν " ελληνικ,ς στ,λ"ς εµπ,δι+ε
τ"ν τ"υρκικ, να µετα;�ρει στρατε5µατα στη Μακεδ"ν�α. Επιπλ�"ν, η .ρε-
τανικ2 κ"ιν2 γν<µη θα µπ"ρ"5σε να επηρε�σει τη λ2ψη των κυ.ερνητικ<ν
απ";�σεων. Πρ"ς δυσαρ�σκεια τ"υ Τρικ"5πη " O’Konor απ�ντησε ,τι η
Αγγλ�α δεν επιθυµε� ε�θρικ�ς εν�ργειες εναντ�"ν της �θωµανικ2ς Αυτ"-
κρατ"ρ�ας17.

Τ" σ��δι" τ"υ Τρικ"5πη πρ"�.λεπε την "υδετερ,τητα των Μεγ�λων
∆υν�µεων και την ευµεν2 στ�ση της Αγγλ�ας και της Αυστρ"-�υγγαρ�ας σε
�ναν .αλκανικ, π,λεµ", " "π"�"ς θα απ"σκ"π"5σε στη µε�ωση της ρωσικ2ς
επιρρ"2ς στα Βαλκ�νια. Κατ� τ"ν Τρικ"5πη η Β"υλγαρ�α τ"υ Stambulov
δεν θα µπ"ρ"5σε να µετατραπε� σε µ,νιµ" αν��ωµα κατ� της Ρωσ�ας και 2-
ταν "ρατ,ς " κ�νδυν"ς να περι�λθει σε ρωσικ2 ε>�ρτηση, πρ�γµα π"υ δεν
συν�;ερε τη Βι�ννη και τ" Λ"νδ�ν". Σε περ�πτωση .αλκανικ"5 π"λ�µ"υ "
.ρετανικ,ς στ,λ"ς θα ,;ειλε να παραµε�νει "υδ�τερ"ς, µη παρεν"�λ<ντας
τ"ν ελληνικ, στ,λ", εν< η Αυστρ"-�υγγαρ�α θα �πρεπε να συγκρατ2σει τη
Ρωσ�α. Παρ,λ" π"υ "ι Μεγ�λες ∆υν�µεις δεν εν�κριναν π"λεµικ�ς επι�ει-
ρ2σεις εναντ�"ν της �θωµανικ2ς Αυτ"κρατ"ρ�ας και υπ2ρ�αν διεν�>εις µε-
τα>5 των .αλκανικ<ν κυ.ερν2σεων, " Τρικ"5πης π�στευε ,τι στ" µ�λλ"ν "ι
.αλκανικ"� λα"� θα ε>αναγκ�+"νταν να συνενν"ηθ"5ν, συνειδητ"π"ι<ντας
την κ"ιν2 τ"υς µ"�ρα και τα κ"ιν� τ"υς �αρακτηριστικ� και µη αναµ�ν"ντας
σωτηρ�α απ, τις Μεγ�λες ∆υν�µεις. Τις δια;"ρ�ς µετα>5 των .αλκανικ<ν
λα<ν απ�διδε στην π"λιτικ2 "ργ�νωση κ�θε κρ�τ"υς, στη δια;"ρετικ2 π"-
λιτικ2 κ"υλτ"5ρα µε την "π"�α τρ";"δ"τ"5νταν "ι π"λ�τες στα εθνικ� κρ�-
τη. Αν "ι .αλκανικ"� λα"� συνενν""5νταν και πετ5�αιναν την εθνικ2 τ"υς "-
λ"κλ2ρωση, τ,τε θα υπ2ρ�αν πρ"ϋπ"θ�σεις για τη συγκρ,τηση µιας .αλκα-
νικ2ς "µ"σπ"νδ�ας. Η .αλκανικ2 περι"δε�α τ"υ Τρικ"5πη επ�συρε τα σ�,-
λια τ"υ ευρωπαϊκ"5 τ5π"υ για .αλκανικ2 "µ"σπ"νδ�α, .αλκανικ2 συν"µ"-
σπ"νδ�α 2 .αλκανικ2 συµµα��α.

Στην Κωνσταντιν"5π"λη " V™lkoviã ενηµ�ρωσε τ"ν Μ�γα Βε+�ρη για τ"
περιε�,µεν" των συν"µιλι<ν τ"υ Τρικ"5πη µε τ"ν Stambulov, αλλ� " Σ"υλ-
τ�ν"ς δεν ικαν"π"�ησε τα ."υλγαρικ� αιτ2µατα για την υπ"γρα;2 µιας
."υλγαρ"-τ"υρκικ2ς στρατιωτικ2ς σ5µ.ασης και την κατασκευ2 της σιδη-
ρ"δρ"µικ2ς γραµµ2ς Sofija – Skopje18. Ωστ,σ", η ;ιλ"τ"υρκικ2 π"λιτικ2
τ"υ Stambulov δι�ν"ιγε π"λλ�ς πρ""πτικ�ς και η Β"υλγαρ�α de facto συ-
µπερι;ερ,ταν ως ανε>�ρτητ" κρ�τ"ς. Τ" 1894 " Σ"υλτ�ν"ς ε>�δωσε �λλα
δ5" .ερ�τια για ε>αρ�ικ"5ς επισκ,π"υς στα Βελεσσ� (Veles) και τ" Νευρ"-
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17. Britanski diplomatiãeski dokumenti, 	.π., σσ. 316-317.
18. Statelova - Popov - Tankova, 	.π., σσ. 157-158.



κ,πι. Επιδι<κ"ντας να µετατρ�ψει τη Β"υλγαρ�α σε �να σ5γ�ρ"ν" και εθνι-
κ� "µ"ι"γεν�ς κρ�τ"ς, η κυ.�ρνηση Stambulov ψ2;ισε τ" 1891 σ�"λικ, ν,-
µ", σ5µ;ωνα µε τ"ν "π"�" η στ"ι�ει<δης εκπα�δευση των Β"υλγ�ρων υπη-
κ,ων των δια;,ρων �ριστιανικ<ν δ"γµ�των ,;ειλε να γ�νεται στη ."υλγα-
ρικ2 γλ<σσα, καµ�α ιδιωτικ2 σ�"λ2 δεν θα µπ"ρ"5σε να συσταθε� �ωρ�ς την
�δεια τ"υ Υπ"υργ"5 Παιδε�ας και η ."υλγαρικ2 γλ<σσα θα διδασκ,ταν υ-
π"�ρεωτικ� σε κ�θε ιδιωτικ2 σ�"λ2. Με τ"ν ν,µ" αυτ, "ι θρησκευτικ�ς κ"ι-
ν,τητες ��αναν την εκπαιδευτικ2 τ"υς αυτ"ν"µ�α19. Λ,γω της σθεναρ2ς α-
ντ�στασης τ"υ Ελληνισµ"5 της Ανατ"λικ2ς Ρωµυλ�ας και της κυ.�ρνησης
Τρικ"5πη "ι ελληνικ�ς κ"ιν,τητες ε>αιρ�θηκαν απ, την ε;αρµ"γ2 τ"υ ν,-
µ"υ, αλλ� " ν,µ"ς παρ�µεινε σε ισ�5 και αν� π�σα στιγµ2 θα µπ"ρ"5σε να
ε;αρµ"στε�.

� Τρικ"5πης "ρθ� πρ"�.λεψε ,τι η Ρωσ�α θα ανακτ"5σε την επιρρ"2
της στη Β"υλγαρ�α. Τ" 1894 " Stambulov ε>αναγκ�στηκε σε παρα�τηση απ,
τ"ν Ferdinand και τ" 1895 δ"λ";"ν2θηκε .�ναυσα απ, Β"υλγαρ"µακεδ,-
νες, υπ"κιν"5µεν"υς απ, τ" ;ιλ"ρωσικ, λ,µπι. � ν�"ς πρωθυπ"υργ,ς
Konstantin Stojlov, ηγ�της τ"υ Λαϊκ"5 Κ,µµατ"ς, απ"κατ�στησε τις διπλω-
µατικ�ς σ��σεις µε τη Ρωσ�α, " Ferdinand αναγνωρ�στηκε διεθν<ς ως ηγε-
µ,νας της Β"υλγαρ�ας, " δι�δ"�"ς τ"υ θρ,ν"υ, πρ�γκηπας Boris, .απτ�στη-
κε Oρθ,δ">"ς και η Β"υλγαρ�α περι2λθε στη σ;α�ρα της ρωσικ2ς επιρρ"2ς.
@τσι, η Ελλ�δα δεν ε��ε πλ�"ν λ,γ"υς να µη δε�τε� Β"5λγαρ" διπλωµατικ,
πρ�κτ"ρα στην Αθ2να. Τ"ν ∆εκ�µ.ρι" τ"υ 1896 �;θασε στην Αθ2να ως δι-
πλωµατικ,ς πρ�κτ"ρας της Β"υλγαρ�ας " Pet™r Dimitrov, πρ<ην ∆2µαρ�"ς
Φιλιππ"υπ,λεως. Ωστ,σ", "ι πρ"σδ"κ�ες των Β"υλγαρ"µακεδ,νων ,τι η
Ρωσ�α θα υπ"στ2ρι+ε την αυτ"ν"µ�α της Μακεδ"ν�ας δεν δικαι<θηκαν. Με-
τ� τ" 1896 τ" κ�ντρ" της ρωσικ2ς π"λιτικ2ς 2ταν η Wπω Ανατ"λ2. Στη .αλ-
κανικ2 της π"λιτικ2 η Ρωσ�α εν�µενε στη διατ2ρηση τ"υ status-quo, πρ�γµα
π"υ επισηµ"π"�ησε σε συµ;ων�α µε την Αυστρ"-�υγγαρ�α τ"ν Απρ�λι" τ"υ
1897. Η µακεδ"νικ2 της π"λιτικ2 2ταν αυστηρ� ισ"ρρ"πηµ�νη. @λα.ε σ"-
.αρ� υπ,ψη και τα σερ.ικ� συµ;�ρ"ντα στη Μακεδ"ν�α και πρ"σπ�θησε
τ" 1896 να επιτ5�ει την �ρση τ"υ ."υλγαρικ"5 σ��σµατ"ς για να δια;υλα-
�τε� η εν,τητα της �ρθ"δ">�ας. �ι σ�ετικ�ς πρ"τ�σεις τ"υ Nelidov, Ρ<σ"υ
πρ�σ.η στην Κωνσταντιν"5π"λη, 2ταν "ι ε>2ς: " @>αρ�"ς να εγκατασταθε�
στη Σ,;ια, η δικαι"δ"σ�α τ"υ να περι"ριστε� στη ."υλγαρικ2 Ηγεµ"ν�α και
να συµµετ��ει στις εργασ�ες της Πατριαρ�ικ2ς Συν,δ"υ της Κωνσταντιν"5-
π"λης, και " Πατρι�ρ�ης να εκλ�γει Β"5λγαρ"υς µητρ"π"λ�τες στη Μακε-
δ"ν�α απ, τ"υς υπ"ψ2;ι"υς π"υ θα πρ,τεινε " @>αρ�"ς, αλλ� µ"ν��α στις
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19. Bλ. Y. Κ"τ+αγε<ργη-Tυµ�ρη, Η ελληνικ( εκπα�δευση στη Β�υλγαρ�α (1800-
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επαρ��ες ,π"υ "ι Β"5λγαρ"ι απ"τελ"5σαν την πλει"ψη;�α. Στις επαρ��ες ,-
π"υ "ι Β"5λγαρ"ι 2ταν µει"ψη;�α θα υπ2ρ�ε Β"5λγαρ"ς επ�σκ"π"ς20. Η α-
π"δ"�2 τ"υ ρωσικ"5 σ�εδ�"υ απ, τη Β"υλγαρ�α πρ"ϋπ�θετε την "ρ"θ�τηση
τ"υ ελληνισµ"5 απ, τ"ν σλα.ισµ,. H ."υλγαρικ2 πλευρ� απ�ρριψε τις ρω-
σικ�ς πρ"τ�σεις, µε τ" επι�ε�ρηµα ,τι δεν µπ"ρ"5σε να εµπιστευθε� στ" �ι-
κ"υµενικ, Πατριαρ�ε�" την τ5�η τ"υ ."υλγαρικ"5 στ"ι�ε�"υ της Μακεδ"-
ν�ας21.

Η Ρωσ�α, απασ�"ληµ�νη µε τα πρ".λ2µατα της Wπω Ανατ"λ2ς και �-
�"ντας να αντιµετωπ�σει τ"ν ιαπωνικ, κ�νδυν", δεν ευν""5σε επαναστατι-
κ�ς ταρα��ς στη Μακεδ"ν�α. Μετ� απ, ρωσικ2 παρ,τρυνση, " Stojlov υπ�-
.αλε τ"ν ∆εκ�µ.ρι" τ"υ 1896 στην Ελλ�δα και τη Σερ.�α την πρ,ταση για
την αν�ληψη µιας συλλ"γικ2ς πρωτ"."υλ�ας Ελλ�δας, Σερ.�ας και Β"υλ-
γαρ�ας σ�ετικ� µε την εισαγωγ2 µεταρρυθµ�σεων στη Μακεδ"ν�α, <στε αυ-
τ2 να καταστε� «πρ"ν"µι"5�"ς» επαρ��α22. Dταν στην "υσ�α µια ρωσικ2
πρ,ταση π"υ υπ".λ2θηκε µ�σω Β"υλγαρ�ας στην Ελλ�δα και τη Σερ.�α,
ταυτ,�ρ"να µε την επε>εργασ�α ρωσικ<ν σ�εδ�ων για κατ�ληψη της Κων-
σταντιν"5π"λης και των Στεν<ν. H Ρωσ�α, πριν στρα;ε� στην Wπω Ανατ"-
λ2, εκτιµ"5σε ,τι η ">ε�α ;�ση τ"υ Κρητικ"5 Tητ2µατ"ς τ" 1896 και " α-
ντ�κτυπ"ς των σ;αγ<ν των Αρµεν�ων στην Ευρ<πη ε��αν δηµι"υργ2σει ευ-
ν"ϊκ, κλ�µα για µια δυναµικ2 αντιτ"υρκικ2 εν�ργεια23. Αλλ� τα ρωσικ� σ��-
δια δεν υπ"στηρ��θηκαν απ, την Αγγλ�α και την Αυστρ"-�υγγαρ�α και τε-
λικ� µαται<θηκαν. Η π�για ελληνικ2 θ�ση 2ταν ,τι πριν απ, κ�θε συλλ"γι-
κ, διπλωµατικ, δι�.ηµα για µεταρρυθµ�σεις στη Μακεδ"ν�α �πρεπε να κα-
θ"ριστ"5ν "ι σ;α�ρες επιρρ"2ς. Τ"ν Μ�ρτι" τ"υ 1897, εν,ψει των ελληνικ<ν
πρ"παρασκευ<ν για π,λεµ" µε την Τ"υρκ�α, " υπ"υργ,ς Ε>ωτερικ<ν Αλ�-
>ανδρ"ς Σκ"υ+�ς απ�ντησε στ"ν Dimitrov ,τι η ελληνικ2 κυ.�ρνηση ε�ναι
πρ,θυµη για διαπραγµατε5σεις µε τη Β"υλγαρ�α µε αντικε�µεν" απ"κλει-
στικ� τ"ν καθ"ρισµ, των ελλην"-."υλγαρικ<ν σ;αιρ<ν επιρρ"2ς στη Μα-
κεδ"ν�α και αναγνωρ�+ει στη Β"υλγαρ�α τ" δικα�ωµα να ��ει δι�>"δ" στ"
Αιγα�"24. Τ" +2τηµα επαν�;ερε πρ"ς συ+2τηση " πρωθυπ"υργ,ς Αλ�>αν-
δρ"ς TαQµης τ"ν �κτ<.ρι" τ"υ 1897, µετ� την 2ττα της Ελλ�δας. Πρ,τεινε
στ"ν Β"5λγαρ" διπλωµατικ, πρ�κτ"ρα να καθ"ρ�σ"υν η Ελλ�δα, η Σερ.�α
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και η Β"υλγαρ�α τις σ;α�ρες επιρρ"2ς τ"υς στη Μακεδ"ν�α, �αρακτηρ�+"-
ντας ως "υδ�τερη µια +<νη στη "π"�α θα ε��αν διεκδικ2σεις και "ι τρεις
πλευρ�ς25. Η κυ.�ρνηση Stojlov απ�ντησε διπλωµατικ� στις 13 Ν"εµ.ρ�"υ
,τι δ��εται .ασικ� να συ+ητ2σει τ" θ�µα, αλλ� υπ, τ"ν ,ρ" ,τι η ελληνικ2
κυ.�ρνηση θα καθ"ρ�σει επακρι.<ς τη γεωγρα;ικ2 περι"�2 π"υ διεκδικε�,
,πως και την "υδ�τερη +<νη26. @να µ2να αργ,τερα " TαQµης �;ησε να εν-
ν"ηθε� ,τι η ελληνικ2 κυ.�ρνηση θα γνωστ"π"ι2σει τα .,ρεια ,ρια της "υ-
δ�τερης +<νης, αλλ� αναµ�νει ,τι ταυτ,�ρ"να και η Β"υλγαρ�α θα απ"σα-
;ην�σει τα ν,τια ,ρια της "υδ�τερης +<νης27. Τ�τ"ιες υπεκ;υγ�ς απ"δε�-
κνυαν την αµ"ι.α�α δυσπιστ�α. Η Β"υλγαρ�α, ��"ντας ε>ασ;αλ�σει τ"ν
�κτ<.ρι" τ"υ 1897 τρ�α ν�α σ"υλτανικ� .ερ�τια για ε>αρ�ικ"5ς επισκ,-
π"υς στη ∆�.ρα (Debar), τ" Μ"ναστ2ρι και τη Στρ<µνιτσα λ,γω της "υδ�-
τερης στ�σης της στ"ν ελλην"-τ"υρκικ, π,λεµ", σε καµ�α περ�πτωση δεν δε-
�,ταν τη λ5ση της διαν"µ2ς και απλ� 2θελε να ."λιδ"σκ"π2σει τη στ�ση
της Ελλ�δας. Η απ,ρριψη και των ρωσικ<ν πρ"τ�σεων για την �ρση τ"υ
."υλγαρικ"5 σ��σµατ"ς ,πως και η συνε�2ς εκδ�ω>η τ"υ Ελληνισµ"5 της
Ανατ"λικ2ς Ρωµυλ�ας ε��αν ">5νει περισσ,τερ" τις διµερε�ς σ��σεις. Η ευ-
ν"ϊκ2 για την Ελλ�δα τρ"π2 τ"υ Κρητικ"5 Tητ2µατ"ς µετ� τ" 1897 (αυτ"-
ν"µ�α της Κρ2της µε 5πατ" αρµ"στ2 τ"ν πρ�γκηπα Γε<ργι", απ"�<ρηση
των τ"υρκικ<ν στρατευµ�των και εγκατ�σταση διεθν<ν στρατευµ�των) α-
π"τ�λεσε για τη Β"υλγαρ�α πρ,τυπ" και για µια αν�λ"γη λ5ση τ"υ Μακε-
δ"νικ"5. Απ, τα τ�λη τ"υ 19"υ αι. ,λ" και εµ;αν�στερα τα ."υλγαρ"-µακε-
δ"νικ� κ"µιτ�τα τ,νι+αν την αν�γκη µεταρρυθµ�σεων στη Μακεδ"ν�α κατ�
τ" πρ,τυπ" της Κρ2της. Η ε>ωτερικ2 π"λιτικ2 της Β"υλγαρ�ας καθ"ρι+,-
ταν πλ�"ν απ, τ"ν ηγεµ,να Ferdinand και την ηγεσ�α τ"υ στρατε5µατ"ς,
στ" "π"�" ως "µ�δα π�εσης δρ"5σε τ" ."υλγαρ"µακεδ"νικ, λ,µπι των α-
>ιωµατικ<ν. � ηγεµ,νας της Β"υλγαρ�ας �δωσε νωρ�ς στ�γµατα τ"υ λεγ,-
µεν"υ «πρ"σωπικ"5 καθεστ<τ"ς».

Στις αρ��ς τ"υ 20"5 αι. η ελληνικ2 ε>ωτερικ2 π"λιτικ2 σε σ��ση µε τη
Β"υλγαρ�α 2ταν πλ�"ν σα;2ς: καµ�α περαιτ�ρω πρ"σπ�θεια συνενν,ησης,
καµ�α πρωτ"."υλ�α για �ρση τ"υ σ��σµατ"ς, διατ2ρηση τ"υ status quo και
καλλι�ργεια ;ιλικ<ν σ��σεων µε την �θωµανικ2 Αυτ"κρατ"ρ�α. �ι ;,."ι
της κυ.�ρνησης Θε"τ,κη ,τι η επανεκλ"γ2 τ"υ Ioachim III ως �ικ"υµενι-
κ"5 Πατρι�ρ�η θα 2ταν επι+2µια για τα ελληνικ� εθνικ� συµ;�ρ"ντα λ,γω
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των ;ιλ"ρωσικ<ν τ"υ αισθηµ�των δεν δικαι<θηκαν. Επανεκλεγε�ς στ"ν �ι-
κ"υµενικ, Θρ,ν" τ"ν Μ�ι" τ"υ 1901 " Ioachim III, λ,γω των ν�ων π"λιτι-
κ<ν συγκυρι<ν, ε;�ρµ"σε µια µετρι"παθ2 εθνικ2 π"λιτικ2, συν�δ"υσα µε
τα ελληνικ� εθνικ� συµ;�ρ"ντα.

�ι ελλην"-."υλγαρικ�ς σ��σεις υπ2ρ>αν γενικ� τεταµ�νες. Η Β"υλγα-
ρ�α ε>ελ��τηκε γρ2γ"ρα σε �ναν δυναµικ, αντ�παλ" της Ελλ�δας. Dταν ε-
π,µεν" η ελληνικ2 πλευρ� να παρακ"λ"υθε� τις ε>ελ�>εις στη Β"υλγαρ�α, ,-
�ι µ"ν��α µ�σω της διπλωµατικ2ς "δ"5, αλλ� και µ�σω της δηµ"σι"γρα-
;�ας. Στ"ν ελληνικ, τ5π" 2ταν συ�ν�ς "ι ανα;"ρ�ς στη Β"υλγαρ�α π"υ πα-
ρ"υσια+,ταν απ, νωρ�ς ως µ�α επικ�νδυνη δ5ναµη για τα ελληνικ� συµ;�-
ρ"ντα στη Μακεδ"ν�α28. Ιδια�τερα η αλµατ<δης αν�πτυ>η της Β"υλγαρ�ας
κατ� την περ�"δ" τ"υ Stambulov ε��ε εντυπωσι�σει τ"ν ελληνικ, π"λιτικ,
κ,σµ". Στ"ν ελληνικ, τ5π" τ"υ κ,µµατ"ς τ"υ Τρικ"5πη η επιτυ��α των
Β"υλγ�ρων να συγκρ"τ2σ"υν ευν"µ"5µεν" κρ�τ"ς και να διεισδ5"υν στη
Mακεδ"ν�α απ"διδ,ταν στην πειθαρ��α π"υ επ�.αλε " Stambulov, την ερ-
γατικ,τητα και την υπ"µ"ν2 τ"υ ."υλγαρικ"5 λα"5 – σε αντ�θεση µε την
κ"µµατικ2 δηµαγωγ�α των Ελλ2νων π"λιτικ<ν, τη στε�ρα ελευθερ"στ"µ�α
και τ"ν ατ"µικισµ, των Ελλ2νων.

«KAλλK 9κ π�λιτικLς Mπ	ψεως N λαOς τ�P µ�λλ�ντ�ς 9ν τQL KAνατ�λQL εRνε
�S Β��λγαρ�ι». TΗ γν%µη αUτη *α�νεται VµWν, *υσικXZ τXZ λ	γXω, [δικ�ς κα\
µερ�ληπτικ(, διαδ�δεται ]µως 9π\ µ^λλ�ν κα\ µ^λλ�ν 9ν Ε_ρ%πQη κα\ Mπ�-
τελεW α_τ6 καθK α_τ6ν σπ�υδαW� παρ�γ�ντα 9πιτυ��ας τZν '�υλγαρικZν
διεκδικ(σεων. Συγκριν	µεν�ι �S `Ελληνες πρOς τ�aς Β�υλγ�ρ�υς, εbς πρOς
cνα εRνε Mναντιρρ(τως Mν%τερ�ι, κα\ τ�Pτ� �_δε\ς MρνεWται. Ε_δ�κιµ�Pµεν
πλει	τερ�ν 9ν ταWς 9πιστ(µαις, 9ν τ�Wς γρ�µµασι, 9ν ταWς τ��ναις, 9ν τXZ 9µπ�-
ρ�Xω, 9ν α_τQL τQL γεωργ�dα, καθ�περ Mπ�δεικν�ει V περ\ τ6ν καλλι�ργειαν τLς
στα*�δ�ς 9πιµ�λεια, �_δe παραδ���µαι ]τι N Σταµπ��λω* εRνε fπ�ρτερ�ς
τ�P Τρικ��πη λ	γXω ν�	ς, γν%σεων, θελ(σεως. KΑλλK �S µeν Β��λγαρ�ι fπ�-
κυψαν Mνενδ�ι�στως εbς τ6ν σιδηρ^ν τ�P Σταµπ��λω* �εWρα, παρK VµWν δe
δeν fπ�ρ�ει τελει	*�ιτ�ς τQL Ν�µικQL Σ��λQL µ6 ν�µ�Gων gαυτOν Mσυγκρ�τXω
τXZ λ	γXω Mν%τερ�ν τ�P Τρικ��πη µ6 hν cτ�ιµ�ς ν0 διακυ'ε�σQη τ0 π�ντα
fπeρ τLς bδ�ας α_τ�P *ιλ�δ�$�ας. KΕλλε�πει VµWν ]λως τO πνεPµα τLς πει-
θαρ��ας κα\ τLς συν��Lς, ]περ π�λλαπλασι�Gει τ0ς 9θνικ0ς δυν�µεις, V δe
πληθaς τZν fπερ	�ων Mτ�µικ�τ(των Mπ�'α�νει Mντ\ καλ�P κακ	ν. `Εκα-
στ�ς 9$ VµZν i�ει bδ�ας bδ�ας, jδι�ν πρ	γραµµα 9σωτερικLς κα\ 9$ωτερικLς
π�λιτικLς, V σ�γ�υσις δK αUτη τZν γνωµZν Mπ�λ(γει εbς MληθL 9θνικ6ν πα-
ρ�λυσιν. Τ�_ναντ��ν N Σταµπ��λω* i�ει fπK α_τOν Mνθρωπ�νην µ^Gαν kν
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28. Βλ. Αι%ν (27.4.1883). Σ�,λια τ"υ Λεων�δα Μελετ,π"υλ"υ για την επ�σκεψη τ"υ
Battenberg.



διαπλ�θει κα\ κατακυλ�ει κατ0 '��λησιν... Φιλ�σ�*ικ0ς σκ�ψεις γενν^ κα\
N τ�υ*εκισµOς τ�P Παν�τσα. ΦαντασθεWτ� τι θ0 9π�θαινεν `Ελλην πρωθυ-
π�υργOς τ�λµZν ν0 τ�υ*εκ�σQη �_�\ 9θνικOν lρωα, Mλλ0 τOν iσ�ατ�ν fπ�-
δεκαν�α... KΕ0ν δeν µιµηθZµεν 9ν τQL συµπ($ει τZν 9θνικZν δυν�µεων τ�aς
Β�υλγ�ρ�υς, 90ν δeν 9µπιστευθZµεν 9π\ µακρOν �ρ	ν�ν τ6ν διε�θυνσιν τZν
τυ�Zν τ�P iθν�υς εbς cνα τOν [ριστ�ν, 90ν δeν κατ�ρθ%σωµεν ν0 µ�ρ*%σQη
κα\ περ\ VµZν V Ε_ρ%πη τ6ν πεπ��θησιν ]τι εjµεθα iθν�ς 9µ'ριθ�ς, πειθαρ-
��Pν, Mνδρικ	ν, θ0 9$υπν(σωµεν µ�αν Vµ�ραν κα\ θ0 jδωµεν 9παναλαµ'α-
ν	µεν�ν 9ν Μακεδ�ν�dα τOν σ*ετερισµ	ν, ]στις διεπρ��θη πρO πενταετ�ας 9ν
KΑνατ�λικQL TΡωµυλ�dα29.

...T� κ. Σταµπ��λω* παρετ(ρησεν ]τι αS λεγ	µεναι συνταγµατικα\ 9λευ-
θερ�αι... δeν συνε'ι'�G�ντ� �mτε µετ0 τLς nπλ�ϊκ	τητ�ς τ�P '�υλγ�ρ�υ π�-
λ�τ�υ, �mτε δe µe τ6ν Mπ�στ�λ6ν τ�P '�υλγαρικ�P iθν�υς, ]περ σ(µερ�ν
µ��εται M*K gνOς κατ0 τZν pωσσικZν pdαδι�υργιZν, M*K gτ�ρ�υ δe εfρ�σκε-
ται 9π\ π�δOς π�λ�µ�υ cτ�ιµ�ν κατ0 τZν Τ��ρκων, Σ�ρ'ων q TΕλλ(νων,
i�ει Mν�γκη bσ�υρ0ς κυ'ερν(σεως, µ6 διασπασωµ�νων τZν δυν�µε%ν
τ�υ30.

Η δια;"ρ� αυτ2 κ"υλτ"5ρας των π"λιτικ� «ανυπ,τακτων» Ελλ2νων
και των «πειθ2νιων» εργατικ<ν Β"υλγ�ρων 2ταν κ"ιν,ς τ,π"ς στ"ν ελληνι-
κ, τ5π". �ι @λληνες υπερε��αν π"λιτιστικ�, εν< "ι Β"5λγαρ"ι εRνε �bκ�ν	-
µ�ι µ��ρι *ιλαργυρ�ας, 9ργατικ�\ κα\ πειθαρ�ικ��. ∆eν fπ�ρ�ει πειθαρ�ικ%-
τερ�ς τ�P '�υλγαρικ�P λα�P. �Uτω κατ%ρθωσαν ν0 rργανωθZσιν τα��ως
κα\ ν0 πρ��δε�σ�υν, 9νZ VµεWς �S `Ελληνες παρ0 τ0ς τ	σας πρ�	δ�υς µας
9σ�ηµατ�σαµεν τO πλ��ν M$ι�θρ(νητ�ν κρ�τ�ς. KΑλλK ε_γενL αbσθ(µατα δeν
διακρ�ν�υν τ6ν ψυ�6ν τZν Β�υλγ�ρων, �S Nπ�W�ι παραµ�ν�υν εbς τO '�θ�ς
�S παλαι�\ '�ρ'αρ�ι. Πλ��ν M��ριστ�ς λαOς δeν θ0 µπ�ρ�Pσε ν0 fπ�ρ$Qη.
Μ�P iκαµεν 9ντ�πωσιν ]τι καθK ]λην τ6ν Β�υλγαρ�αν rλιγ�στας εRδ�ν εbκ	-
νας τ�P Τσ�ρ�υ, εbς τOν Nπ�W�ν r*ε�λ�υν τ0 π�ντα. Πρ�πει δe ν0 σηµειωθQL
]τι �S Β��λγαρ�ι εfρ�θησαν µ�αν Vµ�ραν 9λε�θερ�ι δι0 $�νων θυσιZν, 9νZ
VµεWς κατεστρ�*ηµεν δι0 ν0 9πιτ��ωµεν τ6ν 9λευθερ�αν µας, 9�ρει�σθηµεν
δe π�λυετL κατ	πιν 9$αντλητικ6ν 9ργασ�αν sνα 9παν�ρθ%σωµεν τ0ς µεγ�-
λας 9θνικ0ς συµ*�ρ�ς.

�S `Ελληνες εRνε N µ�γας 9�θρ	ς των. T� µισελληνισµ	ς των εRνε Mπερ�-
γραπτ�ς. Εbς τ0 σ��λεWα των διδ�σκ�υν ]τι N µεγαλ�τερ�ς 9�θρ	ς των εRνε
�S `Ελληνες κα\ τO �bκ�υµενικO Πατριαρ�εW�. Μ^ς κατηγ�ρ�Pν ]τι 9π\
Τ�υρκ�κρατ�ας, i��ντες VµεWς τ6ν θρησκευτικ6ν fπερ��(ν, tθελ(σαµεν ν0
τ�aς 9$ελλην�σωµεν. Θ0 uτ� ε_�Lς iργ�ν, vν συν�'αινε τ�ι�Pτ� τ�. ∆ι	τι θ0
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29. Ν�α Ηµ�ρα (24.6.1890).
30. Ακρ	π�λις (12.10.1890).



κατωρθ�Pτ� ν0 σ�ηµατισθQL cνα 'ι%σιµ�ν κα\ µ�γα KΑνατ�λικOν Κρ�τ�ς, N
δe π�λιτισµOς δι0 τ�P g$α*ανισµ�P τZν Β�υλγ�ρων δeν θ0 i�ανε τ�π�τε. ΤO
9ναντ��ν, δι	τι σ(µερ�ν δeν γνωρ�Gωµεν Nπ�Wαι συµ*�ρα\ περιµ�ν�υν τ6ν
wερσ	νησ	ν µας 9κ τZν *υλετικZν τ��των παθZν. KΑλλK �S Β��λγαρ�ι δει-
κν��νται M��ριστ�ι πρOς τ6ν Μ. KΕκκλησ�αν, V Nπ��α δι�σωσε τOν 9θνισµ	ν
των κα\ τ�aς 9πρ�στ�τευσε κατ0 τ�aς δυσκ	λ�υς �ρ	ν�υς τLς τ�υρκικLς
τυρανν�ας. ... KΑ*K �x �S `Ελληνες Sερ�ρ�αι εR��ν τ6ν 9$�υσ�αν, δeν fπLρ�ε δe
M$�α τ�P rν	µατ�ς '�υλγαρικ6 γλZσσα, 9G(τ�υν δι0 τLς 9πι'�λLς τLς gλλη-
νικLς ν0 9κπ�λιτ�σ�υν cναν '�ρ'αρ�ν λα	ν. TΑπλZς κα\ µ	ν�ν. Κα\ Mπ	δει-
$ις, ]τι τ�ι�Pτ�ν Mπ�'η ε_εργετικOν δι0 τ�aς Β�υλγ�ρ�υς, εRνε, ]τι �S δια-
πρ�π�ντες σ(µερ�ν Β��λγαρ�ι 9πιστ(µ�νες, Mρ�ιερεWς κα\ π�λιτικ�\ εRνε q
gλληνικLς καταγωγLς q 9$επαιδε�θησαν gλληνικZς. ΤO gλληνικOν πνεPµα
συνετ�λεσε περισσ	τερ�ν τZν Β�υλγ�ρων εbς τ6ν Mναγ�ννησιν τLς Β�υλγα-
ρ�ας, καθyς κα\ τLς TΡ�υµαν�ας, zς [λλ�τε τLς KΙταλ�ας, καθyς V gλληνικ6
9κκλησ�α τ�aς iκαµεν �ριστιαν�aς MπO 'αρ'�ρ�υς κα\ τ�aς 9*�λα$εν κατ0
τ6ν τ�υρκικ6ν δ�υλε�αν31.

Ωστ,σ", η Β"υλγαρ�α ε��ε µια καταστρ";ικ2 π"ρε�α. @να .ασικ, α�τι"
πρ�πει να ανα+ητηθε� και στη �αρακτηριστικ2 αυτ2 αντ�;αση της ε>�λι>ης
τ"υ B"υλγαρικ"5 Kρ�τ"υς. Sπως στη Γερµαν�α τ"υ 19"υ αι. και των αρ�<ν
τ"υ 20"5 αι., �τσι και στη Β"υλγαρ�α " "ικ"ν"µικ,ς και κ"ινωνικ,ς εκσυγ-
�ρ"νισµ,ς δεν συµ.�δισε και µε �ναν «π"λιτικ,» εκσυγ�ρ"νισµ,, µε µια ;ι-
λελευθερ"π"�ηση των θεσµ<ν. Γερµαν"� ιστ"ρικ"� επισ2µαναν τ"ν αν"λ"-
κλ2ρωτ" εκσυγ�ρ"νισµ, της Γερµαν�ας. Η εκ.ι"µη��νιση µε τη διαρκ2 τε-
�ν"λ"γικ2 της επαν�σταση θα �πρεπε να ε��ε ;�ρει µα+� της και την αν�-
πτυ>η µιας κ"ινων�ας ελε5θερων και π"λιτικ� υπε5θυνων π"λιτ<ν, ικαν<ν
να λαµ.�ν"υν τις απ";�σεις τ"υς32. Αντ� γι’ αυτ, ως π"λιτικ2 κ"υλτ"5ρα
των Γερµαν<ν επικρ�τησε η Obrigkeitskultur. Απ, την καθυστερηµ�νη κρα-
τικ2 απ"κατ�σταση των Β"υλγ�ρων απ�ρρεε η αν�γκη της ."υλγαρικ2ς
π"λιτικ2ς ηγεσ�ας να υπερ.ε� τ" ��σµα τ"υ ιστ"ρικ"5 �ρ,ν"υ, <στε η Β"υλ-
γαρ�α να ;θ�σει και να >επερ�σει τ"υς γε�τ"ν�ς της και να πραγµατ"π"ι2-
σει τ"υς εθνικ"5ς της στ,�"υς. Τ" σ5µπλεγµα κατωτερ,τητας των Β"υλγ�-
ρων �ναντι των γειτ,νων µετατρ�πηκε σ5ντ"µα σε σ5µπλεγµα υπερ"�2ς.
Μπρ"στ� στη µεγ�λη αυτ2 απ"στ"λ2, " σε.ασµ,ς τ"υ ;ιλελε5θερ"υ ."υλ-
γαρικ"5 συντ�γµατ"ς τ"υ 1879 καταντ"5σε επ"υσι<δες +2τηµα. Τη δικτα-
τ"ρ�α τ"υ Stambulov διαδ��τηκε τ" «πρ"σωπικ, καθεστ<ς» τ"υ Ferdinand.
Η τ5�η της Β"υλγαρ�ας α;�θηκε στα ��ρια τ"υ .ασιλι� και µιας "µ�δας α-
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31. Νε�λ	γ�ς (2.7.1899).
32. Bλ. G. G. Iggers, Historiography in the Twentieth century (µτ;ρ. Π. Ματ�λα), Αθ2-

να 1999, σσ. 95-96.



>ιωµατικ<ν, ελεγ�,µενων απ, τ" ."υλγαρ"-µακεδ"νικ, λ,µπι. Τα π"λιτικ�
κ,µµατα εκτ"π�στηκαν στ" περιθ<ρι". Στ"υς κρ�σιµ"υς µ2νες µετ� τ"ν
Πρ<τ" Βαλκανικ, Π,λεµ" "ι µετρι"παθε�ς πρωθυπ"υργ"� Ivan Ge‰ov και
Stojan Danev δεν ε��αν καµ�α επιρρ"2 στη λ2ψη των απ";�σεων. Η πρ"-
σ�<ρηση της Β"υλγαρ�ας στις Κεντρικ�ς ∆υν�µεις �γινε µε τη µυστικ2 δι-
πλωµατ�α τ"υ .ασιλι� και τ" +2τηµα δεν τ�θηκε στη Β"υλ2.

Τ"ν 19" αι. δεν υπ2ρ�ε �λλ" πλα�σι" π"λιτικ2ς "ργ�νωσης εκτ,ς απ, τ"
"µ"ι"γεν�ς εθνικ, κρ�τ"ς. �ι σ��σεις µετα>5 των .αλκανικ<ν κρατ<ν δεν
2ταν παρ� ανταν�κλαση τ"υ ε�δ"υς των σ��σεων µετα>5 των ευρωπαϊκ<ν
κρατ<ν. Αν " Λεων�δας Β"5λγαρης, " Zahari Stojanov και �λλα µ�λη της
«Ανατ"λικ2ς �µ"σπ"νδ�ας» "ραµατ�+"νταν µια Βαλκανικ2 �µ"σπ"νδ�α, η
"υτ"π�α τ"υς αυτ2 δεν ε>�;ρα+ε παρ� �ναν π,ν" και την α�σθηση της ε>α-
σθεν"5σης .αλκανικ2ς αλληλεγγ5ης λ,γω της δυναµικ2ς τ"υ εθνικισµ"5. �
Τρικ"5πης ε��ε καταν"2σει ,τι για να ;θ�σ"υν "ι .αλκανικ"� λα"� στ" στ�-
δι" µιας συν"µ"σπ"νδ�ας, �πρεπε πρ<τα να .ι<σ"υν την εθνικ2 τ"υς "λ"-
κλ2ρωση και τ"ν ιστ"ρικ, �ρ,ν" τ"υ εθνικ"5 κρ�τ"υς. Σ2µερα στ" παγκ"-
σµι"π"ιηµ�ν" "ικ"ν"µικ, σ5στηµα τ" εθνικ, κρ�τ"ς δεν λειτ"υργε� µε τις
παραµ�τρ"υς τ"υ 19"υ και τ"υ 20"5 αι. και η δια.αλκανικ2 πρ"σ�γγιση ε�-
ναι ε;ικτ2 εντ,ς τ"υ πλαισ�"υ της Ευρ<πης.

T"µ�ας Nε,τερης και Σ5γ�ρ"νης Iστ"ρ�ας ΣΠYPI∆ΩN  ΣΦETAΣ

της Φιλ"σ";ικ2ς Σ�"λ2ς A.Π.Θ.
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ZUSAMMENFASSUNG

Spyridon Sfetas, Aspekte der griechisch-bulgarischen politischen Bezieh-
ungen nach dem Berlinerkongress. Das Scheitern einer griechisch-bulgari-
schen Annäherung (1878-1900).

Die griechisch-bulgarischen Beziehungen waren von drei Hauptfragen
beeinflusst. Vom Griechentum in Ost-Rumelien, von der Teilung Makedoniens
und von der Aufhebung des Schismas. Es hatte keine Basis für eine Ver-
städingung gegeben, da Bulgarien die Bulgarisierung der Griechen einleitete
und die Autonomie Makdoniens als Mittel zur Annexion befürwortete.
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