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УВОД

С

ловенският писател Жарко Петан твърди, че „историята винаги се пригажда към времето, в което
живее историкът“ и струва ми се е напълно прав.
Несъмнено всички ние сме повлияни от случващото се
около нас, както в личен, така и в обществен план, а следователно историите, които разказваме, са нашият отговор
на съвременните ни проблеми. Започнах тази книга през
2021 г., когато стана ясно, че спор за историята е на път
да провали перспективите за дългосрочно добросъседство
между българи и македонци. Завърших я по време на военните действия в Украйна, когато два други съседни народа
погребват децата си и закопават себе си под тонове омраза
и насилие. Именно усещането за постоянно повторение
на историята ме подтикна да напиша изследване за българо-гръцките отношения преди Втората световна война.
Аналогиите между тяхното развитие и съвременните проблеми на международните отношения са очевидни.
Водена от надеждата, че ако напомня за последиците
от монолозите в политиката, ще допринеса за осъзнаване
важността на диалога, реших да представя обобщен поглед
върху развоя на българо-гръцките отношения в периода от
тяхното официално установяване (1880) до прекъсването
им по време на Втората световна война (1941). Този голям
от гледна точка на изследователя период съдържа в себе
7
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си няколко подпериода. Независимо от особеностите им
обаче, тяхна обща характеристика е невъзможността да се
постигне разбирателство между България и Гърция. Нещо
повече, в резултат от максималистичните си национални
програми българи и гърци реално спират да дискутират
проблемите, които ги разделят. Заслепени от преследваните национални цели, политиците се отказват да решават
всички други въпроси на междудържавните отношения,
използвайки ги единствено като средство за натиск и извличане на преимущества в името на създаване на голяма
и силна държава. Атина печели българо-гръцкия териториален спор, но близо стоте години противопоставяне не
донасят нищо добро на двата народа – стотици хиляди загиват или поемат по пътя на изгнанието, а озлоблението и
омразата се настаняват трайно в общественото съзнание.
Причините за това са липсите – на диалог, компромис,
равновесие, умереност, надежда, перспектива – в българо-гръцките отношения, които на моменти са толкова
многобройни, че практически означават липса на реални
отношения.
Настоящото изследване цели да изясни причините,
породили посочените дефицити и да изтъкне последиците от тях. То не би било възможно, ако българо-гръцките
дипломатически, икономически, малцинствени, обществени и културни отношения бяха наистина пълнокръвни и
изпълнени със съдържание. Многообразието от проблеми
и дългият хронологически период, в който те са проследени, изключва детайлното представяне на всяка засегната тема. Това е компенсирано от позоваване на извори и
изследвания, посветени на разглежданите проблеми. Цел
на монографията е да се дистанцира, доколкото е възможно, от често напълно противоположните гледни точки на
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българските и гръцките изследователи и да предложи един
балансиран поглед към историческите събития.
Първата глава проследява българо-гръцките политически отношения като анализира позициите на двете държави и търси причините, които не позволяват постигането на разбирателство. В нея не са представени военните
операции, както и връзките на България и Гърция с трети
страни, освен в случаите, когато те конкретно повлияват
двустранните им отношения. Македонският, както и тракийският въпрос заемат централно място в българо-гръцките отношения, но техният комплексен характер ги превръща в самостоятелен обект на проучване1, поради което
не са дискутирани подробно в настоящата монография.
Разбира се, историците отдавна работят върху различни
конкретни теми, които съставляват комплекса на полити-

Без претенции за изчерпателност по-долу посочвам само някои
историографски, обобщаващи и по-нови изследвания, посветени
на значението на тези въпроси за българо-гръцките отношения:
Стайко Трифонов, Тракия. Административна уредба, политически и
стопански живот 1912-1915. София, 1992; Националноосвободително
движение на македонските и тракийските българи (1878–1944). Т.
1–4. София, 1994–2003; Зорка Първанова, Между неосъществения
Хюриет и неизбежната война. София, 2002; Βασίλης Γούναρης,
Το Μακεδονικό ζήτημα τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Ιστοριογραφικές
προσεγγίσεις. Αθήνα, 2010; Σπύρος Καράβας, «Μακάριοι οι κατέχοντες
την γην». Γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη
Μακεδονία (1880-1909). Αθήνα, 2010; Юра Константинова, Българи
и гърци в борба за османското наследство. Фабер, 2014; Τάσος
Κωστόπουλος, Εθνικά κόμματα και πρώιμος μακεδονισμός. Η πολιτική
και κονωνική διάσταση της εθνικής διαπάλης στην ύστερη οθωμανική
Μακεδονία. Διδακτορική διατριβή. Μυτιλήνη, 2018; Мария Маркова,
Българите в Западна Тракия – граници и идентичност (XIX – 30-те
години на ХХ в.). София, 2021.
1
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ческите отношения между България и Гърция2. Поради
детайлния си характер тези изследвания са изключително
полезни, но обичайно анализират проблемите в по-кратки
исторически периоди. За проследяване на процесите в дълъг хронологически период се наложи да бъдат привлечени нови изворови данни. Най-полезни с оглед проучването
на политическите отношения между София и Атина са документите на българското и гръцкото външни министерства, съхранявани съответно във фонд 176К на Централния държавен архив (ЦДА) в София и в Историческия и
дипломатически архив на Министерството на външните
работи на Гърция (ΙΔΑΥΕ). С цел създаване на по-плътна
картина на събитията в обращение са включени сведения
Пълното изброяване на историографията по темата е невъзможно в рамките на уводната част на монографията. В края на изданието е
поместен списък с използваната библиография, която е коментирана
при представяне на конкретните изследователски проблеми. Тук
посочвам само основни изследвания, изцяло посветени на българогръцките отношения: Надя Данова, Към въпроса за българо-гръцките
отношения през последното десетилетие на ХІХ в. – Studia balkanica
12, 1976; Георги Димитров, Малцинствено–бежанският проблем в
българо-гръцките отношения 1919-1939. Благоевград, 1982; Eлена
Стателова, Българо-гръцките политически отношения в навечерието
на Балканската война. – Известия на Института за военна история
1984, т. 37; Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Έλληνο-βουλγαρικές μειονότητες.
Πρωτόκολλο Πολίτη-Κάλφωφ 1924-1925. Θεσσαλονίκη, 1986; Yiannis
Stefanidis, Greece, Bulgaria and the approaching tragedy 1938-1941. –
Balkan Studies, vol. 32, 1991/2; Георги Даскалов, България и Гърция от
разрив към помирение 1944-1964. София, 2004; Σπυρίδων Πλουμίδης, Η
ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925. Ο πόλεμος της ζωοκλοπής. Αθήνα,
2006; Юра Константинова, Балканската политика на Гърция в края
на XIX и началото на XX век. Фабер, 2008; Σπυρίδων Σφέτας, Έλληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908. Θεσσαλονίκη, 2008; Σπυρίδων
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια. Ο «γεωργικός εθνικισμός»
στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946). Αθήνα, 2011.
2
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от лични архиви, пресата от епохата, мемоарна и справочна литература.
Втората глава на монографията представя неравностойните позиции на България и Гърция в дипломатическата и икономическата сфера. В нея се проследява създаването и развитието на гръцката консулска мрежа в българските земи, което започва още през 40-те години на XIX в.
Това позволява да се очертаят някои външнополитически
приоритети на Гърция, както и да се откроят значително
по-добрите ѝ политически и икономически позиции в двустранните отношения. Консулствата са част от дипломатическата структура на министерствата на външните работи,
но техните служители са ангажирани основно с развитието на икономическите отношения, защита на интересите
на сънародниците им и изпращане на информация за ситуацията в районите им на действие. Това дава основание
възникването и развитието на консулската мрежа да бъде
разглеждано във връзка с икономическите въпроси, а не
като част от политическите отношения между двете държави.
Създаването на гръцката консулска мрежа в българските земи предшества значително установяването на дипломатически отношения между София и Атина, но българо-гръцките консулски отношения до момента не са били
обект на самостоятелно изследване. Те са застъпени единствено в справочни издания или в проучвания, свързани
с развитието на дипломатическите служби3. По подобен
Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ελληνικά προξενεία στη
Θράκη. Αθήνα, 1976; Мария Матеева, Консулските отношения на
България 1879-1986. Справочник. София, 1988; Μαριλένα Γρίβα, Το
Υπουργείο Εξωτερικών 1833-2007. Η θεσμική οργάνωση. Αθήνα, 2008;
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα. Ο κόσμος των Ελλήνων
διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων στα Βαλκάνια και την καθ΄ημάς
3
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начин стои въпросът с българо-гръцките търговски и икономически отношения, които са обект на изследване едва
на няколко статии и части от по-общи публикации4. За изясняване на тези важни за двустранните отношения теми са
привлечени данни от архивни източници и от специализирани издания от епохата.
Вероятно най-изследваната тема от българо-гръцките отношения е тази за гръцките общности в България и
за българските в Гърция5. Тя безспорно заема важно мясΑνατολή 1830-1853. Θεσσαλονίκη, 2012; Алека Стрезова, Българската
дипломация: институции и представители (1879-1918). София, 2017.
4
Γεώργιος Πλουμίδης, Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας και
Βουλγαρίας στις αρχές του 20-ου αιώνα. – Δωδώνη, 1986/15; Вера
Кацаркова, Икономическите отношения на България с балканските
държави в периода между двете световни войни (1919-1941). София,
1989; Александър Костов, Транспорт и комуникации на Балканите
(1800-1914). София, 2017; Alexandre Kostov, The Trade Relations
between Bulgaria and Greece in the 1886 – 1911 Period. – Etudes
balkaniques, 2019/2.
5
Веселин Трайков, Тракобългарско дружество (организация
на българите в Гърция през 40–60-те години на XIX в.). В: Юбилеен
сборник в чест на академик Димитър Косев. София, 1985; Георги
Даскалов, Българите в Егейска Македония мит или реалност.
Историко-демографско изследване (1900-1990). София, 1996; Георги
Даскалов, Участта на българите в Егейска Македония 1936-1946.
София, 1999; Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του
περιφερειακού ελληνισμού. Θεσσαλονίκη, 1999; Τάσος Κωστόπουλος, Η
απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην
ελληνική Μακεδονία. Αθήνα, 2002; Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις
σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών.
Αθήνα, 2003; Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: μνήμη και ενσωμάτωση. Επιμ.
Β. Γούναρης, Ι. Μιχαηλίδης. Πατάκης, 2004; Theodora Dragostinova,
Between Two Motherlands: Struggles for nationhood among the Greeks
in Bulgaria, 1900-1949. New York, 2011; Άννα Παναγιωτοπούλου, Η
Μετανάστευση των Ελλήνων της Βουλγαρίας στην Ελλάδα την περίοδο του
Μεσοπολέμου (1919-1931) βάσει της σύμβασης του Neuilly. Διδακτορική
12
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то не само в българо-гръцките отношения, но и в паметта
на двата народа, което е причина на нея да бъде посветена третата глава на настоящата монография. Акцентът на
тази част от изследването е поставен върху проблемите, с
които гърците и българите се сблъскват в рамките на чуждите национални държави. Паралелното представяне на
малцинствените общности и трудностите, пред които са
поставени, цели да покаже сходството в тяхното положение и да създаде разбиране за причините, довели до унищожаването им.
Обикновено участта на бежанците, принудени от националното противопоставяне да напуснат домовете си,
служи за насаждане на омраза и негативни стереотипи, а
техните спомени се използват, за да докажат жестокостите,
извършвани от „другия“6. Именно пропагандата и обществените настроения, които тя създава, са представени в последната глава на монографията. Тези теми са добре застъпени в научните изследвания7, но значително по-малко
διατριβή. Θεσσαλονίκη, 2013; Andreas Lyberatos, Varna’s Bourgeoisie(s)
from Empire to Nation-State (1840-1912). In: Port cities of the Western
Black Sea Coast and the Danube. Economic and Social Development in
the long Nineteenth century. Ed. C. Ardeleanu & A. Lyberatos. Corfu,
2016; Spyridon Ploumidis, Ethnic Symbiosis in the Balkans. Greeks and
Bulgarians in Plovdiv (1878-1906). Istanbul, 2016; Андреас Либератос,
Гърците във Варна (XIX-XX в.). Аспекти на политическата и
социалната демография. – Известия на държавните архиви, 2018/115116; Андреас Либератос, Възрожденският Пловдив: трансформация,
хегемония, национализъм. Гутенберг, 2019.
6
Виж напр. Ана Лулева, Култура на (не)доверието в България.
Антропологични перспективи. София, 2021, с. 193-217.
7
Надя Данова, Образът на гърците, сърбите, албанците и
румънците в българската книжнина и Надя Данова, Образът на
„другия“ в българските учебници през Възраждането. Във: Връзки на
съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в
България. София, 1994; Саня Велкова, Наблюдения върху представата
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позната е дейността на съществувалите през 30-те години
на ХХ в. българо-гръцки дружества8. Главата проследява
опитите за установяване и развитие на научни и културни
връзки между българи и гърци като специално място е отделено на различния поглед към съседите, съдържащ се в
докладите и спомените на дипломатите.
Дългият хронологически период, в който е разгледана темата, честата смяна на личностите, които са ангажирани с българо-гръцките отношения, и трудно достъпната
информация за тях наложи изготвянето на приложение
към изданието. Първата част на приложението се състои
от таблици с външните министри на България и Гърция,
включващи периодите, в които те са начело на ведомството, и правителството, в което участват. Втората част на
приложението съдържа таблици с имената, статута и периода на действие на дипломатическите представители на
България в Атина и на Гърция в София. В тях не са включени личностите, които временно изпълняват длъжността
на дипломатически представител, с изключение на случаите, когато това продължава повече от една година. След
таблиците са публикувани кратки биографични справки за
титулярите на представителствата. В третата част на приложението е публикуван препис на завещанието на Зафир
на гърците за българина в края на ХІХ в. В: Представата за другия
на Балканите. София, 1995; Саня Велкова, „Славянският съсед“ и
гръцкият национален „образ Аз“. София, 2002; Βασίλης Γούναρης,
Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από το Διαφωτισμό έως τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Θεσσαλονίκη, 2007; Юра Константинова, От „по пет на нож“
до „един срещу пет “ – политическата пропаганда в България по време
на Балканските войни. В: Балканите – модернизация, идентичности,
идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. Съст. Ю. Константинова.
София, 2011.
8
Σπυρίδων Πλουμίδης, Ο Σύνδεσμος Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας
(1935-1941). – Τα ιστορικά, 35, 2001.
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Увод

Сароглу, тъй като този текст е подробно коментиран във
втората част на трета глава.
Представените в монографията въпроси със сигурност не изчерпват всички теми на българо-гръцките отношения. Надявам се обаче направеният анализ да спомогне
за разбирането колко тънък е ледът, върху който тези отношения се развиват. Тяхната история показва, че декларациите за сътрудничество и общо европейско бъдеще могат
лесно да останат кухи фрази, ако не са подкрепени с реални действия във всички области на политическия, икономическия и обществения живот. Отношенията между
народите, както и тези между хората, се нуждаят от постоянни усилия, за да се постигне разбирателство въз основа
на общия интерес, който единствен е гарант за съвместно
бъдеще. В противен случай сенките от миналото лесно могат да застигнат бъдещето, особено ако се появи желаещ
да се възползва от тях.
Настоящото издание не би било възможно без постоянната подкрепа на колеги от различни български и
гръцки научни институции. На първо място, бих искала да
благодаря на рецензентите на изданието проф. Надя Данова и доц. Добринка Парушева за ценните им коментари и
препоръки, които вярвам, подобриха качеството на текста
и допринесоха за по-пълното и подредено представяне на
материала. Специални благодарности дължа на колегите
от Държавна агенция „Архиви“ – доц. Върбан Тодоров,
д-р Йордан Желев и д-р Любомир Георгиев, които с познанията и опита си, насочваха търсенията ми в правилна
посока и помогнаха за отстраняване на неточностите в
текста ми. Сведенията в монографията, касаещи гръцката
политика и обществени настроения, не биха били пълни
без пълната подкрепа на колеги от Гърция. Проф. Олга
Кациарди-Херинг, доц. Спиридон Плумидис, д-р Мария
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Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

Литина и д-р Хараламбос Дендринос споделяха с мен знанията си, насочваха ме към важни за темата източници и
издания, явяваха се мой постоянен ориентир и помощник.
Не мога да пропусна помощта на българите, свързали живота си с Гърция и гърците – Здравка Михайлова и д-р Генчо Банев, които обогатиха изложението с познанията си в
областта на преводната литература. Разбира се, постоянната подкрепа на колегите от Института за балканистика с
Център по тракология при БАН – чл. кор. Александър Костов, проф. Румяна Прешленова, проф. Рая Заимова, доц.
Зорка Първанова, доц. Росица Градева, доц. Гергана Дончева, д-р Маламир Спасов, е неделима част от успешното
финализиране на текста. Неговото окончателно оформяне
дължа на професионалната помощ на доц. Тина Георгиева
от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Всеки автор знае, че резултатите от труда му стават видими
благодарение на подкрепата от семейството му. От сърце
благодаря на своето за това, че винаги е показвало безрезервна вяра в мен и в смисъла на заниманията ми.
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Глава 1.

Политика и дипломация

О

тношенията между българи и гърци в ново време
започват далеч преди създаването на техните национални държави. Двата народа векове наред съжителстват в рамките на Османската империя, което създава между тях религиозна, културна и обществена симбиоза. От края на XVIII в. обаче разпространяващата се национална идея първоначално „пропуква“, а по-късно направо
„взривява“ милетската система на империята1. Християнското ѝ население започва да се самоосъзнава национално
и това довежда българи и гърци до сблъсък. За пръв път
той се проявява открито в българо-гръцкия църковен спор,
довел до създаването на Българската екзархия (1870) и
обявяването ѝ от Вселенската патриаршия за схизматична
(1872). През следващите десетилетия църковното противопоставяне е част от комплекса от политически проблеми
За същността на милетската система и разпадането ѝ виж:
Светлана Иванова, Преди да се роди българският милет. В: Държава
& църква – църква & държава в българската история. Сборник по
случай 135-годишнина от учредяването на Българската екзархия.
София, 2006, с. 134–184; Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 17ος–αρχές 20ου αιώνα. Αθήνα, 1998.
1
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между двете национални държави. Постепенно към него
се наслагват други, по-големи и по-малки противоречия,
които се заплитат в сложен възел, поставящ политиците на
двете страни пред трудни решения.
В сянката на македонския въпрос

Гърция и България започват дипломатическите си
отношения от неравностойни позиции. През 1830 г. Лондонският протокол обявява Гърция за независима държава, с което признава равноправния ѝ статут в международните отношения и правото да води самостоятелна външна
политика. През 1844 г. създаденият от гръцкото национално събрание в Епидавър (1822) Секретариат по външните
работи прераства в Министерство на външните работи.
Към средата на 80-те години на XIX в. то вече разполага с
относително добре развита дипломатическа мрежа, състояща се от 14 посолства, 10 генерални консулства, 25 консулства и 21 вицеконсулства2.
От друга страна, създаденото на Берлинския конгрес
(1878) Княжество България е васално на Османската империя, което го лишава от възможност да води самостоятелна външна политика. Въпреки това чл. 17 от Търновската конституция (1879) определя княза за представител
на Княжеството „във всичките му сношения с иностранните държави“, а чл. 161 постановява създаване на Министерство на външните работи и изповеданията3. Още
през лятото на 1879 г. представители на Великите сили
(Австро-Унгария, Великобритания, Германия, Италия, РуΠίναξ των υπαγομένων εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων
εμμίσθων και αμιστών αρχών. Εν Αθήναις, 1888, σ. 2-17.
3
https://www.parliament.bg/bg/17 - 10.05.2022.
2

18

Глава 1. Политика и дипломация

сия и Франция) връчват акредитивните си писма в София,
последвани през септември същата година от представителите на Сърбия и Румъния. Всички те имат ранг дипломатически агент и генерален консул, с изключение на германския пратеник, който е само с ранг генерален консул4.
На 5 май 1880 г. в София е назначен гръцки политически агент. Това е журналистът Анастасиос Византиос,
известен с идеите си за необходимост от „братско разбирателство и сътрудничество на всички християнски народи“ като „предварително и необходимо условие за общата
свобода и независимост“5. С това назначение Кралство
Гърция показва желанието си да създаде приятелски отношения с България. Още повече, че точно в този момент
между Гърция и Османската империя има напрежение по
границата, провокирано от разпоредби на Берлинския договор, приканващи Атина и Константинопол да се договорят за поправка на границата в Тесалия и Епир6.
През юли 1879 г. България назначава първите си дипломатически агенти в столиците на съседните държави –
Сърбия, Румъния и Османската империя. Въпреки че няма
свой дипломатически пратеник в Атина, България разглежда Гърция като потенциален съюзник на Балканите.
Не е случайно, че още през юли–август 1880 г. българският министър на външните работи Драган Цанков предлага на гръцкия агент в София в случай на конфликт между
Гърция и Османската империя, България да обяви съеди120 години модерна българска дипломация (1879-1999). София,
1999, с. 14.
5
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. Τ. 4 (18601900). Αθήνα, 1958, σ. 384.
6
Подробно по въпроса виж: Юра Константинова, Балканската
политика на Гърция в края на XIX и началото на XX век. Фабер, 2008,
с. 84-86.
4
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нение с Източна Румелия7. Българският княз Александър
Батенберг също изразява пред А. Византиос убеждението си, че Източният въпрос ще се реши, когато България,
Сърбия и Гърция се споразумеят за бъдещата политическа
география на полуострова и предлага уточняване на интересите на България и Гърция в османската провинция
Македония. Паралелно с разговорите в София и отново
по инициатива на българската страна представителите на
двете страни в Константинопол също обсъждат възможностите за сътрудничество8.
Българските предложения обаче не срещат подкрепа
в Атина. А. Византиос е отзован и постът в София е поет
от временно управляващ секретар Сотириос Буфидис, изпълняващ преди това длъжността секретар на гръцкото
консулство в Солун9. На 11 март 1881 г. гръцкият парламент гласува откриването на генерално консулство в София и промени в статута на другите консулски служби в
българските земи. В София се определя щат за дипломатически агент и генерален консул със заплата от 1000 драхми, секретар – 500 др., преводач – 300 др. и пазач – 60
др.10 Въпреки тази промяна обаче още близо година гръцкото дипломатическо агентство в София остава начело
с временно управляващ. Едва през април 1882 г. постът
дипломатически агент и генерален консул е зает от Клеон
Рангавис. Той е наследник на известна фанариотска фамилия и баща му Александрос Ризос-Рангавис е радетел за
Σπυρίδων Σφέτας, Έλληνο-βουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908.
Θεσσαλονίκη, 2008, σ. 35.
8
Елена Стателова, Дипломацията на Княжество България
1879-1886. София, 1979, с. 129; Еvangelos Kofos, Attempts at mending
the Greek-Bulgarian ecclesiastical Schism (1875-1902). – Balkan Studies,
1984/25:2, p. 355.
9
ΙΔΑΥΕ 1880, φ. 36.17, σ. 345.
10
ΙΔΑΥΕ 1881, Προξενικές αρχές, φ. 35: 1-8, σ. 21-25.
7
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сътрудничество на християнските народи срещу властта
на султана11.
През април 1883 г. българският княз А. Батенберг посещава Атина, като обявява за официална цел на пътуването си желанието да се поддържат отношения „на добро разбирателство и искрено приятелство“ между двете страни
и да се заздравят връзките между тях12. Фактически обаче
князът търси сближение с балканските държави в опитите си да води самостоятелна външна политика. Дни преди отпътуването си за Атина Ал. Батенберг изяснява пред
Клеон Рангавис, че цели обединение на военните сили на
България, Сърбия и Гърция, към което да се присъедини и
черногорският княз Никола. Предвижданият военен съюз
е насочен срещу Османската империя и трябва да покаже
на Великите сили, че балканските народи могат да се пазят сами от всяка външна опасност. А. Батенберг не крие
убеждението си, че трябва бързо да се постигане споразумение между българи и гърци, защото в противен случай
сблъсъкът между тях е неизбежен13.
Министър-председателят на Гърция Харилаос Трикупис обаче не желае да включва държавата си в политически съюзи, чиито цели биха могли да са в противоречие с политиката на някоя Велика сила, в частност на
Подробно виж: Надя Данова, Из архивохранилищата на
Гърция. – Векове, кн. 2, 1983, с. 71-82 и цитираната там литература.
12
Подробно за посещението и неговите цели виж: Елена
Стателова, Радослав Попов, Васка Танкова, История на българската
дипломация 1879-1913. София, 1994, с. 30-31; Κωνσταντίνος Αιλιανός,
Μια προοπτική συμμαχίας Ελλάδος - Αυστρο-Ουγγαρίας χωρίς επαύριο
(1883-1887). Θεσσαλονίκη, 1994, σ. 25-55; Външната политика на
България. Документи. Т. 1. София, 1978, с. 416-417.
13
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 517 от 30 ноември
1882 г. от С. Буфидис до Х. Трикупис и документ № 217 от 31 март/12
април 1883 г. от Кл. Рангавис до Х. Трикупис.
11
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Русия. Освен това сблъсъкът на гръцката Мегали идея и
българската Санстефанска мечта вече е ясно очертан и ако
гръцките държавници са склонни да признаят българския
характер на Източна Румелия, то по отношение на Македония и целостта на Егейското крайбрежие никакви компромиси от тяхна страна не са възможни14. Ал. Батенберг
очевидно разбира това, защото предлага първоначално да
се уточнят „неутрални зони“, въз основа на които по-късно да се оформи „национално справедлива линия, отговаряща на болшинството от населението“. Той се опитва и
да разсее гръцките опасения относно позицията, която Великите сили биха заели към предлаганото споразумение,
твърдейки че руската подкрепа за начинанието може да
бъде осигурена15. По-късно Кл. Рангавис споделя, че водените преди пътуването на А. Батенберг разговори завършват с политическо споразумение, че Южна Македония ще
се отстъпи „всецяло на гръцкото влияние“, а в Северна
Македония ще се признае „изключителното право на България да упражнява влияние и да прави пропаганда“. Според него е договорено определянето на „демаркационната
линия“ между двете сфери на влияние да се реши по време на посещението на княза в Атина, когато между двете
страни се очаква да се сключи формален съюз16.
Такъв договор обаче не е сключен, въпреки че в гръцката столица на Ал. Батенберг му е оказан прием като на
независим държавен глава17. Големият проблем на разговоЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 192 от 15 февруари
1883 г. от Х. Трикупис до Кл. Рангавис.
15
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 195 от 24 март
1883 г. и документ № 217 от 31 март/12 април1883 г. от Кл. Рангавис
до Х. Трикупис.
16
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 902, л. 9.
17
Външната политика на България. Т. 1, с. 434.
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рите се оказва желанието на българския княз страната му
да получи излаз на Егейско море при Солун. Освен на рационална политическа и икономическа логика, то се опира на Санстефанския прелиминарен договор, според който
България включва географските области Мизия, Тракия
и Македония. Тези граници са определени на базата на
султанския ферман от 1870 г. за създаване на Българската екзархия и в България се възприемат като справедливи
и задължителни за националното обединение18. В Гърция
обаче точно през този период се оформя виждането, че за
да се осъществи обединението на гърците от Кралството
с тези от Османската империя, Атина трябва да запази сухопътна връзка с Константинопол и Мала Азия. Това не
изключва идеята за подялба на Македония, но не допуска възможността България да получи излаз на Егейско
море19. Поради това гръцкото правителство не възприема
предложението на А. Батенберг като сериозна основа за
преговори и го уведомява, че ако намали претенциите си в
Македония, Гърция не ще повдигне въпроса за бъдещото
обединение на Източна Румелия с Княжество България20.
В Атина очевидно преценяват, че жертването на
Източна Румелия и интересите на гърците в областта, е
Подробно за българската и гръцката национална доктрина в
края на XIX и началото на ХХ в. виж: Юра Константинова, Българи и
гърци в борба за османското наследство. Фабер, 2014, с. 17-28.
19
Пълният текст на доклада на Константинос Папаригопулос,
който заляга в основата на гръцката външна политика през следващите
години се съхранява в Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 214.1, σ. 7.
Подробен анализ му е направен от Σπύρος Καράβας, Ο Κωνσταντίνος
Παπαρρηγοπούλος και οι εθνικές διεκδικήσεις (1877-1885). Στο:
Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. Τ. Α΄.
Αθήνα, 2004, σ. 164-168.
20
Evangelos Kofos, Dilemmas and Orientation of Greek Policy in
Macedonia: 1878-1886. – Balkan Studies, 1980/21, p. 51.
18
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отстъпката, която могат да направят, за да постигнат договореност с България. Това си личи от приятелския дух,
в който при посещението на А. Батенберг в гръцката столица са обсъдени проблемите на гърците в България. Много впечатляващ е фактът, че и при разговорите за възможностите за вдигане на схизмата, наложена от Вселенската
патриаршия на Българската екзархия, гръцките политици
не възразяват епархиите в Източна Румелия да останат в
диоцеза на Българската екзархия. Те се показват склонни
да посредничат пред вселенския патриарх на българския
екзарх да се даде положение, подобно на това, което има
атинският митрополит, при условие, че екзархът се откаже
от диоцез в Македония21. Едва ли в Атина си представят,
че е възможно да се постигне споразумение по църковния
въпрос при тези условия. През 1887 г. Х. Трикупис заявява на руския посланик в Атина Евгений Бюцов, че няма
да допусне вдигане на схизмата без предварително ясно
договаряне на териториалните претенции на България и
Гърция22. Очевидно водените през 1883 г. с А. Батенберг
разговори имат по-скоро информативен характер и са насочени към изясняване на териториалните претенции на
двете държави.
Следващите преговори за политически съюз между
София и Атина са по инициатива на гръцката страна и са
водени в периода септември – ноември 1885 г., тоест между
Съединението и началото на сръбско-българската война.
При тях не е поставен въпросът за гърците в България или
за обединението ѝ с автономната област Източна Румелия.
Ėdouard Driault, Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la
Grèce dès 1821 à nos jours. Т. 4. Paris, 1926, р. 180-181.
22
В. Меньшиков, Болгарский вопрос в русско-греческих
отношениях конца 80-х годов 19 в. – Балканские исследования.
Выпуск 15. Москва, 1992, с. 164-167.
21
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Вместо това министър-председателят Теодорос Дилиянис
предлага да използва влиянието си в Сърбия за предотвратяване на войната и заявява желанието на правителството
си да постигне политическо договаряне с България. Както
и през 1883 г., отново проблем се оказва българското искане, изяснено от министър-председателя Петко Каравелов,
България да получи излаз на Егейско море. Този път посоченото от българска страна пристанище е Кавала23.
Последвалите бляскави победи на българската армия
в сръбско-българската война, абдикацията на княз А. Батенберг, както и проблемите около избора и признаването
на нов български княз отлагат за известен период опитите
за договаряне между двете страни. Вместо това на преден
план излиза желанието на България да укрепи международното си положение, силно разклатено от скъсването на
дипломатическите ѝ отношения с Русия24. Именно като
част от тази политика трябва да бъде разглеждано повдигането на въпроса за откриване на българско дипломатическо представителство в Атина.
Кл. Рангавис е уведомен за желанието на българската страна да изпрати свой агент в Атина и в писмо до
външния министър Ст. Драгумис изказва личното си мнение, че не вижда пречки това да бъде осъществено, тъй
като България има агентства в Константинопол, Букурещ
и Белград. Министерството на външните работи на Гърция проучва статута на българските представители в съседните на Княжеството държави и уведомява министъра
на външните работи Григор Начович, че Гърция е съгласПодробно за тези разговори виж: Driault, Lheritier, Histoire
diplomatique, р. 207-208; Σφέτας, Έλληνο-βουλγαρικές αναταράξεις, σ. 92.
24
Подробно за международните проблеми на България в периода
1886-1887 г.: Стателова, Попов, Танкова, История на българската
дипломация, с. 91-132.
23
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на да приеме български дипломатически представител, но
без да му даде официален статут в двора и в дипломатическия корпус25. За пръв български представител в Гърция
е готвен д-р Стоян Чомаков, учил в школата на Теофилос
Каирис на о. Андрос и в гимназия в Атина26.
Постигнатата договореност за откриване на българско дипломатическо агентство в Гърция обаче предизвиква недоволството на Русия. През февруари 1887 г. руският
посланик в Атина Е. Бюцов протестира срещу приемането
на български дипломатически агент в гръцката столица и
подчертава, че тази стъпка ще се разглежда от Петербург
като недружелюбен акт. Х. Трикупис е принуден да оправдава съгласието си с желанието да защити интересите на
гърците в България и да ги спаси от възможни преследвания27. От своя страна, външният министър Ст. Драгумис
инструктира посланика в Петербург да твърди, че „гръцкото правителство учтиво и внимателно отказа на българското правителство правото да претендира за признаването на официален агент“ и обсъжда само изпращането на
неофициален представител28. В крайна сметка Гърция се
огъва под руския натиск и съобщава на българското правителство, че приемането на негов дипломатически агент
в Атина ще е свързано с неудобства за Гърция29. През май
1887 г. д-р Стоян Чомаков, който има контакти с влиятелни
гръцки фамилии в Пловдив, се отказва от възможността
да заеме поста български дипломатически агент в Атина,
докато не бъде избран български княз30.
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8, σ. 162-170.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 280, л. 13.
27
Меньшиков, Болгарский вопрос, с. 160-162.
28
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8, σ. 171.
29
Меньшиков, Болгарский вопрос, с. 162.
30
ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 280, л. 20.
25
26
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Избирането на Фердинанд за български княз обаче
не променя позицията на Гърция, защото изборът му не
е признат от Русия, с която гръцките политици не желаят да усложняват отношенията си. Поради това Кл. Рангавис казва на Стефан Стамболов, че макар Гърция да
няма нищо против България и признаването на княза ѝ по
принцип, то това може да стане единствено със съвместно действие на Гърция, Сърбия и Русия. През ноември
1887 г. агентът уточнява, че Гърция ще признае избора на
Фердинанд, след като това направят Русия и Османската
империя31. Въпреки това още през януари 1888 г. министърът на външните работи Г. Странски отново повдига
въпроса в разговор с гръцкия генерален консул в Пловдив Петрос Логотетис. Той призовава към споразумение
между балканските държави въз основа на националната
принадлежност на мнозинството от населението в османските епархии. Подобен разговор с П. Логотетис води и
Георги Вълкович, който обсъжда с него възможността за
гръцко-българско споразумение и за приемането в Атина
на полуофициален български представител32.
Очевидно българските политици търсят опора на
Балканите в спора си с Русия, но инициативите им остават
без последствия, поради несъвместимостта на териториалните претенции на България и Гърция. В Гърция си дават сметка, че признаването на Фердинанд ще укрепи положението на българската държава и ще ѝ позволи да води
по-успешно политика спрямо сънародниците си в Османската империя. Това е ясно отразено в инструкциите на
Ст. Драгумис до посланика в Константинопол, в които е
изяснено, че „признаването на Фердинанд и неговото праΑρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8, σ. 191-1911, σ. 207;
Меньшиков, Болгарский вопрос, с. 168.
32
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8, σ. 231, σ. 2571.
31
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вителство води след себе си признаването на български
епископи в православните епархии на Европейска Турция“33. Допълнително притеснение в Атина предизвиква
заявеното още през 1881 г. българско искане за прилагане
на чл. 23 от Берлинския договор в европейските провинции на Османската империя. Това искане постепенно еволюира към настояване за даване на автономия на Македония и Одринска Тракия, което подсилва страховете на
Гърция, че България цели и може да повтори с Македония
модела на съединение с Източна Румелия34.
Нежеланието да се влошават отношенията с Русия
и невъзможността да се договори териториална подялба
на османското наследство, предопределят неуспеха на
всички преговори между България и Гърция през следващите години. Така например без резултат остават разговорите, водени по време на пътуването на Георги Вълкович
в Атина през март 1890 г. Гръцките политици са убедени
в неговата искреност, приемат добре декларациите му, че
България „с удоволствие ще види сполуката“ на Гърция по
критския въпрос, но отказват да обсъждат възможностите
за българо-гръцки съюз и назначаването на български агент в Атина35.
Една година по-късно, през юни 1891 г. гръцкият
премиер-министър Харилаос Трикупис посещава Белград
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 9, σ. 4.
Подробно за идеята за автономия на Балканите след Берлинския
конгрес виж: Зорка Първанова, Между Берлинския мир и Балканските
войни. Решаване на националния въпрос или подялба на османското
наследство. В: Балканите между мира и войната XIV-XX в. Съст. С.
Елдъров. София, 2002, с. 166-186.
35
Надя Данова, Към въпроса за българо-гръцките отношения
през последното десетилетие на ХІХ в. – Studia balkanica, 1976/12, с.
107; Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.6, σ. 362; Външната политика
на България. Т. 3.1. София, 1998, с. 424.
33
34
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и София, където прави общи и пожелателни предложения
за съюз. В Белград той говори за „братски отношения“ и
„сърдечни връзки“ между сърби и гърци, но макар да изтъква необходимостта от тяхната взаимна подкрепа срещу чуждата намеса, не прави „никакво формено предложение“36. В България гръцкият държавник остава повече
от предвиденото, но посрещането му е „малко хладно“ в
сравнение с това в Белград37. Все пак между него и българския министър-председател Стефан Стамболов са водени
разговори за интересите на балканските държави към Македония и за сключване на съюз, насочен срещу Османската империя38. Според български дипломати предложението, което Х. Трикупис прави на Ст. Стамболов, е в полза
на Сърбия и в ущърб на България, която трябва да получи
територии до 41-ия паралел с население от 40 000 души39.
Всъщност още при пристигането си в София Х. Трикупис заявява, че не вярва във възможностите за договаряне
с българите, тъй като нещата се „развиват благоприятно
за тях“, а при заминаването си отново подчертава, че не е
разочарован, тъй като не е очаквал нищо. Целта на пътуването му е по-скоро да демонстрира пред Великите сили,
че балканските държави биха могли да се обединят срещу
наложеното им статукво40.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 450, л. 8
Αρχείο Νικόλαου Μαυροκορδάτου, φόντο 146, φ. 73.
38
Веселка Трайкова, Британски дипломатически документи по
българския национален въпрос (1878-1893). София, 1993, с. 314.
39
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη, φ. 11.3, писмо № 3717 от 12 юли
1897 г. на С. Скулудис до Г. Аргиропулос.
40
Подробно за обиколката на Х. Трикупис и нейните цели виж:
Данова, Към въпроса за българо-гръцките отношения, с. 107-113;
Veselka Trajkova, Charilaos Tricoupis et les tentatives d’un repprochement
balkanikque durant les annees 80 et le debut des annees 90 du XIXe siecle.
In: Relations et influences reciproques entre grecs es bulgares XVIIIe –
36
37
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Влошените отношения между Гърция и Османската
империя, свързани с критското въстание от 1889 г. и повдигането през 1890 г. от османските власти на въпроса за
привилегиите на Вселенската патриаршия, са в основата
на дипломатическата активност на Атина към останалите
балкански държави. През октомври 1889 г. Гърция изпраща за нов дипломатически агент в София Йоанис Грипарис, който до този момент е гръцки генерален консул в
Ханя (Крит). Назначението на новия гръцки агент предизвиква недоволството на българските политици, защото не
е съгласувано с тях, но не довежда до усложнения в двустранните отношения41. Тъкмо напротив, през 1891 г. София на няколко пъти демонстрира желание да поддържа
добри отношения с Атина.
Сред тези демонстрации на добра воля са пътуването
на Марко Балабанов в гръцката столица, което официално е заявено с цел запознаване с образователната система
на Гърция, но вероятно сондира възможностите за някакво българо-гръцко договаряне. На такава мисъл навеждат двете срещи на българския дипломат с министъра на
външните работи Леонидас Делигеоргис, както и разговорите му с известните радетели за балканско сътрудничество – Александрос Ризос-Рангавис, Стефанос Куманудис и
Ахилеас Герокостопулос42. При посещението вероятно е
обсъждано отлагането на прилагането на чл. 10 от българския образователен закон, засягащ привилегиите на гръцките училища в България, както и положителното за гръц-

XXe siècle. Tessaloniki, 1991, 478-510; Константинова, Балканската
политика, с. 198-201 и посочените там извори и литература.
41
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.6, σ. 362.
42
Nadia Danova, Le voyage en Grece de Marco Balabanov, en 1891,
et son journal. – Balkan Studies, vol. 25, 1984/2, p. 309-320.
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ката страна временно решение на въпроса за Бачковския
манастир43.
В края на 1895 г. между България и Гърция отново се
правят опити за споразумение за общи действия на Балканите. Тогава по внушение на Русия започва неофициално
да се обсъжда въпросът за вдигане на схизмата и сключване на българо-гръцки съюз44. Руският проект за вдигане на
схизмата не предлага нищо ново – срещу ограничаването
на Екзархията в рамките на Княжество България, Вселенската патриаршия да признае автокефалност на българската църква45. Българското правителство не може да приеме тези условия и използва преговорите единствено като
възможност за сближаване на позициите на България и
Гърция в условията на задълбочаващата се Източна криза
(1894-1897)46. Гръцката страна също е предпазлива, защото иска руски гаранции за гръцките интереси в Македония47.
След възстановяване на българо-руските отношения
и покръстването на престолонаследника Борис в православната вяра, България отново поставя въпроса за назначаване на дипломатически агент в Атина. Това се случва
по време на съвместното посещение на княз Фердинанд и
министър-председателя Константин Стоилов в османската
Подробно по темата виж: Данова, Към въпроса за българогръцките отношения.
44
Kofos, Attempts at mending the Greek-Bulgarian ecclesiastical
Schism, p. 347-362.
45
Екзарх Йосиф І, Дневник. Съст. Хр. Темелски. София, 1992, с.
382-383.
46
Радослав Попов, Опит за вдигане на схизмата през 1896 г. –
Векове, 1983/1, с. 31.
47
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ от 30 декември 1895 г.
от Г. Аргиропулос до Министерството на външните работи (МВНР)
в Атина.
43
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столица през март 1896 г.48 През септември същата година Гърция се съгласява България да открие свое представителство в Атина, което да помогне за бъдещо задружно
действие на двете страни в Македония49.
В началото на декември 1896 г. за пръв български дипломатически агент в гръцката столица е назначен Петър
Димитров. Поради васалния статут на Княжество България, българският агент е акредитиран към правителството,
а не към краля, както е договорено още през 1887 г. Външният министър Александрос Скузес обаче го уверява, че
това няма никакво значение, защото между двете страни
„съществува добра воля и благосклонност за заякчаването
на приятелските им отношения“50. П. Димитров среща добър прием и в двореца, където гръцкото кралско семейство
проявява особен интерес към периода, който той прекарва
в Пловдив по време на Съединението51.
Веднага след пристигането си в Атина от името на
българското правителство П. Димитров предлага съвместни действия (заедно с Белград) за постигане на автономия
на Македония52. Предложението му е отклонено от гръцка
страна, тъй като превръщането на Македония в привилегирована провинция е несъвместимо с гръцкото искане за
предварителна подялба на областта, която да гарантира
интересите на Атина в нея. В края на март 1897 г. обаче,
когато Гърция се намира на прага на война с Османската
империя, А. Скузес уведомява П. Димитров, че Гърция по
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 167 от 18 март 1896 г.
от Н. Маврокордатос до МВНР в Атина.
49
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 902, л. 13.
50
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 951, л. 2-9.
51
БИА-НБКМ, ф. 845, а.е. 5, л. 106-108.
52
Радослав Попов, Балканската политика на България (18941898). София, 1984, с. 126.
48
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принцип е съгласна България да получи излаз на Егейско
море и подчертава, че правителството му е разположено
да преговаря „върху определянето на сферите на действие
морално и военно в Македония“. Въпросът не получава
развитие, тъй като Атина не отправя конкретно предложение, а заявява, че очаква такова от България53.
При ясно очерталия се военен конфликт българското
правителство не отговаря на гръцките сондажи и запазва
неутралитет. Въпреки това то заявява, че няма претенции
за компенсации в случай на анексия на остров Крит от
Гърция и няма да разглежда този акт като повод за намеса54. В нарочна декларация П. Димитров уведомява гръцкия външен министър, че „българското правителство гледа с добро око съединението на остров Крит с Гърция“55.
София приема избора на гръцкия принц Георгиос за управител на острова „без условия и като едно дело, което
няма никаква свръска с българските работи“56. Освен това
българското правителство дава възможност на български
поданици от гръцки произход да заминат като доброволци
на Крит или да се присъединят към гръцката армия. Става
дума за около 1200 човека, по-голяма част от които са от
Бургас и областта57. Доброжелателно е отношението и на
българската преса към борбата на гърците в конфликта им
с Османската империя. Независимо дали са проправителствени или опозиционни българските вестници са пълни
със съчувствени коментари и с възхищение пред неравната

ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1008, л. 1.
Попов, Балканската политика, с. 131.
55
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 933, л. 43.
56
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1173, л. 13.
57
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 933, л. 88, л. 90, л. 109, л. 115.
53
54
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борба, която гърците водят58. Дори в следващите години,
когато българи и гърци се сблъскват кърваво в европейските вилаети на Османската империя, българският печат
неизменно подкрепя обединението на Крит с Гърция, надявайки се след това да дойде ред на автономията на Македония. Според гръцкия дипломатически агент в София
българското обществено мнение отъждествява критския и
македонския въпроси и поради това желае успех на братския критски народ59.
Благоприятната позиция на България е оценена в
гръцките политически среди. Малко преди началото на
Гръцко-турската война (1897) А. Скузес благодари на българското правителство за „човеколюбивото и справедливо поведение спрямо критското дело“60. Пресата в Атина
също отбелязва, че българите имат „поведение достолепно
и почти приятелско“ към гърците и „не роптаят срещу освобождението на критяни от турско робство“61. След войната обаче гръцката преса втвърдява тона и започва активна антибългарска кампания62. В публикациите се появяват
откровено обидни характеристики за българите, които са
представяни като необразована и покорна сган, която е
скотски привързана към земята си и за която чувството за
народност е непонятна идея63.
Гръцката преса открито призовава правителството в
Атина да промени политиката си и да я насочи срещу БълПодробно виж: Yura Konstantinova, Ο Έλληνο-τουρκικός
πόλεμος (1897) στο βουλγαρικό Tύπο της εποχής. – Τα Ιστορικά 50,
2009/26, σ. 185-202.
59
Αρχείο Άθως Ρωμάνου, φ. 9, документ № 1001 от 19 август
1904 г. на Е. Залокостас до МВНР в Атина.
60
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 933, л. 140.
61
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1231, л. 52-53.
62
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1076, л. 20, л. 28, л. 72.
63
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1338, 63-64, л. 67, л. 85.
58
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гария, характеризирана вече като най-опасния съперник
на гърците в Османската империя64. В основата на тази
промяна стои фактът, че България се възползва от Гръцко-турската война и укрепва позициите си в европейските
вилаети на Османската империя. Тя постига удовлетворяване на искането си за още три берата за български владици в Македония, заплашвайки империята, че в противен
случай ще приеме предложението на Гърция за споразумение и няма да сдържа македонското революционно движение65. Освен това българското правителство се опитва
да свърже критския въпрос с македонския и повтаря виждането си, че е най-добре Македония да стане автономна
област под контрола на Великите сили66.
В този дух е и направеното през лятото на 1897 г.
предложение от П. Димитров за съвместно поставяне пред
Портата на въпроса за автономия на Македония. Предложението му е отклонено от гръцкия външен министър Стефанос Скулудис, който инструктира дипломатическия
агент в София Георгиос Аргиропулос да не обсъжда темата. Именно Стефанос Скулудис изразява много точно проблемите на българо-гръцките отношения в отговор на изказаното от П. Димитров съжаление, че двете държави не
са постигнали споразумение за общи действия във връзка
с Гръцко-турската война. На това гръцкият министър отговаря, че прякото споразумение между балканските държави е нещо „трудно, за да не кажем невъзможно, поради
големите им претенции и поради намесата на големите им
приятели“. Той директно изказва мнението си, че балканските държави трябва да намерят арбитър – държава, кояЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1234, л. 2, л. 86-90, л. 125.
ЦДА, ф. 600К, оп. 3, а.е. 339, л. 105.
66
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1076, л. 84-90, л. 103-104.
64
65
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то да няма никакви (не само териториални) интереси на
Балканите – за да постигнат договореност67.
До края на 1897 г. темата за договаряне на балканските страни е повдигната още веднъж от гръцкия министър-председател Александрос Заимис. Отличителното в
предложението му е временното оставяне на неутрална
зона в Македония, „догдето тя се напусне съвсем от общия
неприятел“. Оказва се обаче, че както българското, така и
гръцкото правителство не желаят да изяснят конкретните
си териториални претенции, което прави разговорите безпредметни68. На този фон единствен жест на добра воля
остава решението на гръцката страна от февруари 1898 г.
българският дипломатически агент в Атина да бъде приеман на всички дворцови приеми сред дипломатите с ранг
шарже д’афер69.
През следващите години въпросът за съдбата на европейските провинции на Османската империя застава
непреодолимо между България и Гърция. Политиците на
двете страни престават да правят дори опити за договаряне и оставят общественото мнение да бъде повлияно от
националистически организации70. Отношенията стават
толкова хладни, че през април 1899 г. България обмисля закриване на длъжността български дипломатически
агент в Атина и замяната му с управляващ на легацията.
Тогава П. Димитров успява да убеди българското външно
министерство в ползите от съществуване на дипломатическо представителство в гръцката столица, изтъквайки
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη, φ. 11.3, писмо № 3717 от 12 юли
1897 г. на С. Скулудис до Г. Аргиропулос.
68
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1008, л. 11-18.
69
Данова, Към въпроса за българо-гръцките отношения, с. 129.
70
Подробно по темата виж: Константинова, Българи и гърци, с.
57-66.
67
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необходимостта от познаване на гръцката политика. Той
подчертава широката мрежа от гръцки дипломатически
представители в България, които се занимават със защита
на правата на гърците в страната и със събирането и изпращането на информация на правителството си71.
Почти паралелно с идеята за премахване на българския агент от Атина Гърция също заявява, че ще остави
агентството си в България без титуляр. Това става по повод
отказа на българското правителство да назначи Николаос
Генадис за гръцки дипломатически агент поради недопустимите му изказвания като генерален консул в Пловдив
през 1885 г. Гръцкият външен министър Атос Романос
заплашва, че в този случай в София ще остане единствено
секретарят на агентството Димитриос Калергис. Пресата
в Атина подклажда напрежението с твърдението, че съгласието на България за назначаване на гръцки агент не е
нужно, тъй като държавата е васална на султана и Гърция
трябва всъщност да иска одобрение от Портата72. В крайна
сметка казусът е решен успешно и за нов гръцки дипломатически агент в София през ноември 1899 г. е назначен
опитният дипломат Евгениос Залокостас, който остава в
София повече от десет години73.
Успешното решаване на въпроса с гръцкия дипломатически агент в София не променя към добро българо-гръцките отношения, които през следващите години
стават конюнктурни и лишени от съдържание – никакви
смислени дипломатически преговори между двете държави не се водят, никакви договори не се подписват, прекъснати са всички официални канали за културен обмен. ОчеЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1338, л. 136-137.
Подробно за казуса виж ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 416, л. 5-27.
73
Αρίστος Καμπάνης, «Ζαλοκώστας Ευγένιος». Εγκυκλο-παιδικόν
Λεξικόν Ελευθερουδάκης. Т. 6. Αθήνα, 1929, σ. 161.
71
72
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видно напълно подценявайки необходимостта от познаване на гръцката политика, България считано от 1 януари
1900 г. закрива длъжността дипломатически агент в Атина. Петър Димитров е назначен за главен секретар на българската секция на Световното изложение в Париж, а за
български представител в гръцката столица остава временно управляващ Димитър Цоков74. Две години по-късно
агентството е закрито, официално по бюджетни причини.
Назначаването на Петър Матеев за нов български
дипломатически агент в Атина през 1904 г. не подобрява
с нищо ситуацията. Неговият кратък престой в гръцката
столица (февруари 1904 – май 1905) не се отличава с някакви успехи, вероятно защото Петър Матеев през този
период се занимава основно с българската изложба на изложението в Сейнт Луис (САЩ)75. През май 1905 г. българското правителство взима решение, с което забранява
вноса в България на всички гръцки вестници, издавани извън границите ѝ. Външно министерство уведомява П. Матеев, че причината за това е, че тези вестници със своята
враждебност към всичко българско преиначават новините
от България и Македония в смисъл очернящ българското
име. Според Министерството това раздразва гръцкото население в България, което и без това не се отличава с добри чувства към българския народ и правителство, и води
до брожения в страната76.
Тази мярка на българското правителство е критикувана от Марко Балабанов още преди той официално да
бъде приет за нов български дипломатически агент в АтиБИА-НБКМ, ф. 845, а.е. 4, л. 21; а.е. 5, л. 151, л. 163.
Подробно за него виж Алека Стрезова, Българската
дипломация: институции и представители (1879-1918). София, 2017,
с. 139-140.
76
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1971, л. 10-18.
74
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на през декември 1905 г.77 Опитен дипломат, преподавател
по гръцки език и литература в Софийски университет, частен доцент по римско, византийско и канонично право, М.
Балабанов е вероятно най-добре подготвеният българин,
който да представлява държавата в гръцката столица. Той
е приет топло от гръцкия външен министър А. Скузес и
двамата си разменят уверения в добра воля за поддържане
на мирна политика и приятелски отношения между България и Гърция78. Действително М. Балабанов прави всичко
по силите си, за да убеди външния министър Рачо Петров,
че е добре да се разреши вноса на гръцки вестници като
демонстрация на добра воля за развитие на политическите
отношения между двете страни. Министърът обаче настоява на тезата си, че тази препоръка е прибързана и че
гръцкият печат настройва враждебно гръцкото население
на България79.
Очевидно е пълното разминаване във вижданията на
българското правителство и дипломатическия му агент в
Атина, поради което Марко Балабанов се задържа в гръцката столица по-малко от година. Повод за напускането
му стават антигръцките гонения в България, които осуетяват всичките му опити да води политика на сближение
и на развитие на добри взаимоотношения между България
и Гърция. Преди да напусне Атина през юли 1906 г. М.
Балабанов уверява гръцките политици, че възнамерява да
започне политическа или журналистическа война срещу
българското правителство80. Нищо такова не се случва, но
въпреки това гръцкото кралско семейство и А. Скузес из-

ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2181, л. 13-14.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2166, л. 21.
79
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2181, л. 13-14, л. 28-29, л. 32-33.
80
ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.4, документи от 16, 22 и 30 октомври 1906 г.
77
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казват съжалението си, че той напуска поста си в Атина,
където е добре приет и ценен81.
Антигръцкото движение в България довежда отношенията между София и Атина до точка на замръзване.
Новият български агент в гръцката столица Андрей Тошев
съобщава, че гоненията на гърците в България са представени от гръцката преса все едно, че „има хиляди изклани
гърци и кръвта на „елините“ още се лее, а гръцки градове са „предадени на огън и меч“. Самият агент получава
заплашителни писма и е предупреден от А. Скузес, че е
възможно срещу агентството да бъде извършен атентат.
Едновременно с това гръцкият министър твърди, че А. Тошев отдава прекалено голямо значение на заплахите и че
тонът на българската преса е дори по-лош от този на гръцката82. При тази ситуация няма как делото, заведено срещу
атинските вестници „Хронос“, „Патрис“ и „Скрип“, които
публикуват карикатури на княз Фердинанд, да завърши в
полза на българската страна83.
През следващите години в контактите между двете
държави се открояват споровете около личността, която
ще представлява българските интереси в Атина. Скандалът избухва през януари 1908 г. след решението на
българското правителство да назначи Димитър Ризов за
дипломатически агент в гръцката столица84. Д. Ризов е
свързан с революционната дейност в Македония, поради
което назначението му предизвика бурно недоволство и
митинги в Атина. Гръцката преса го нарича „архикомитадБИА-НБКМ, ф. 386, а.е. 136, л. 3.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2680, л. 2-14, л. 60, л. 67-68.
83
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2677, л. 29, л. 39.
84
Подробно за живота и дейността на Димитър Ризов виж:
Снежана Радоева, Димитър Ризов – от Битоля до Берлин (1862–
1918). София, 2014.
81
82
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жия“ и макар да не отрича качествата му, призовава правителството да не го приема. Искането за неприемане на Д.
Ризов за дипломатически агент в Атина се подкрепя от някои политически лидери и гръцкото външно министерство
предприема пред българската страна дискретни постъпки
за замяната му85. Въпросът се проточва чак до септември
1910 г., когато за български извънреден пратеник и пълномощен министър в Атина е назначен Панчо Хаджимишев. Новият статут на дипломатическия представител на
България се дължи на признаването през април 1909 г. на
независимостта на българската държава. С декрет на цар
Фердинанд от май 1909 г. дипломатическите представителства на държавата са издигнати в ранг легации: първа степен в Константинопол, Виена, Петербург, Париж и
Лондон, втора степен в Берлин и Рим, трета степен в Букурещ, Белград, Атина и Цетине86.
Почти паралелно с назначаването на П. Хаджимишев
в Атина за гръцки пълномощен министър в София е назначен Димитриос Панас, известен с неодобрението си към
българо-гръцкото четническо противопоставяне в европейските вилаети на Османската империя. Той декларира,
че ще работи за преодоляване на трудностите в двустранните отношения и за постигане на добри отношения между двете страни87. Тези две назначения бележат промяната
в българо-гръцките отношения, започнала предходната
година. Първата стъпка е направена през лятото на 1909 г.
ΙΔΑΥΕ 1908, Κατάταξη Διάφορα Α2/φ. 2.3, документи от 9 и 27
януари 1908 г.; ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 48.
86
Yordan Zhelev, The Bulgarian diplomatic representatives in
Constantinople 1879-1927 (Necessary biographical and chronological
corrections). In: Από καρδίας. Μνήμη Δημήτριου Χ. Πάντου. Επιμ. Π.
Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος. Αθήνα, 2016, σ. 509-510.
87
ΙΔΑΥΕ 1909-1910, φ. ΑΑΚ ΜΔ, документ от 16 август 1910 г.
85
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от гръцкия външен министър с предложение за съвместен
натиск за подобряване на положението в европейските вилаети на Османската империя. През август с.г. Георгиос
Зографос изразява пред българския представител в Атина
желание да се прекрати конфронтацията и да се създадат
добри отношения между двете националности, като дори
се обсъждат възможностите за военен съюз между България и Гърция88.
В основата на желанието за сближение стои политиката на младотурците, насочена срещу правата на националностите в Османската империята89. След поредните
жестокости на турските власти в Скопски санджак през
юли 1910 г. българската политика по македонския въпрос
се активизира и втвърдява тона си към Константинопол90.
По предложение на гръцката страна през август – септември 1910 г. между София и Атина е договорено сътрудничество на българските и гръцките депутати в османския
парламент, съвместни действия на Патриаршията и Екзархията по въпроси от общ интерес и спиране на антибългарската и съответно антигръцката пропагандна кампания
в пресата91.
Zorka Parvanova, Bulgarian Student Visit to Athens in April
1911. Greek-Bulgariam Raprochement through the Eyes of the Bulgarian
Ambassadors. In: Greeks and Bulgarians: Parallels and intersections in
history and culture. Ed. Y. Konstantinova, E. Naxidou. Sofia, 2021, p. 222223.
89
ΙΔΑΥΕ 1910, φ. Α/5, документ от 22 ноември 1910 г.
90
Зорка Първанова, Между неосъществения Хюриет и
неизбежната война. София, 2002, с. 248.
91
Eлена Стателова, Българо-гръцките политически отношения
в навечерието на Балканската война. – Известия на Института за
военна история 1984/37, с. 50-51; Helena Gardikas-Katsiadakis, Greece
and the Balkan Imbroglio. Greek foreign Policy, 1911-1913. Athens, 1995,
p. 48.
88
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Демонстрация на волята за промяна в българо-гръцките отношения е визитата на близо 400 български студенти и над десет журналисти от водещи български вестници
в Атина, осъществена през април 1911 г.92 Групата обикаля туристически и археологически забележителности и се
среща с известни лица от академичните среди, политици и
журналисти. Въпреки изразеното от българска страна желание на посещението да не се придава политически характер, и българската, и гръцката преса го разглеждат като
демонстрация на нова политика, загърбваща враждебността и поставяща начало на нов период на разбирателство
между двата народа. Декларации в същия дух са направени
от министър-председателя Иван Ев. Гешов пред гръцкия
представител в София93. Независимо от демонстрираното
желание за разбирателство и сътрудничество двете държави не бързат да се отказват от политиката на поддържане
на добри отношения с Портата и да сключат съюз.
Войните и техните последици

Промяната в политиката на България и Гърция става
неизбежна през есента на 1911 г., когато Итало-турската
война94 създава усещането за предстоящо поставяне на
Източния въпрос на дневен ред. Тази война поражда страПодробно за нея виж: Maria Litina, Bulgarian suffragettes visiting
Athens in 1911. In: Greeks and Bulgarians: Parallels and intersections
in history and culture. Ed. Y. Konstantinova, E. Naxidou. Sofia, 2021, p.
207-220; Parvanova, Bulgarian Student Visit to Athens in April 1911, p.
221-234.
93
ΙΔΑΥΕ 1911, φ. 102.1, документ от 19 април 1911 г.
94
Итало-турска война (29.09.1911 – 18.10.1912), често наричана
Триполитанска, е колониална война между Италия и Османската империя за територии в Северна Африка.
92
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хове, че една Велика сила може да се намеси пряко на Балканите и да заплаши интересите на държавите от региона.
Поради това през есента на 1911 г. правителството на Иван
Ев. Гешов изоставя резервираната си позиция и започва
тайни преговори със Сърбия, която е непосредствена съседка на България и разполага с по-големи военни възможности от Гърция95. При тези преговори правителството на
Ив. Ев. Гешов се отказва от основен до този момент принцип в българската политика – искането за автономия на
Македония и приема възможността за нейната подялба96.
Решението да се остави „спорна зона“ под арбитража на
руския император е израз на невъзможния консенсус между България и Сърбия и показва фактическата абдикация
на българското правителство от отговорност за бъдещото
развитие на междубалканските отношения.
Същите недостатъци на българската политика лягат в
основата и на българо-гръцкия договор. Ив. Ев. Гешов осъзнава нуждата от гръцкия флот, за да спре прехвърлянето на
турска армия от Мала Азия, и разчита на филелинските
чувства за мобилизацията на европейското обществено
мнение в полза на каузата на балканските християнски
държави97. Едновременно с това София не иска да отстъпи на Атина територии, които счита за изконно български.
Българските политици се надяват, че поради малките си
военни възможности Гърция не би могла да защити претенции, съответстващи на националната ѝ програма. От
Елена Стателова, Иван Евстратиев Гешов или трънливият
път на съзиданието. София, 1994, с. 204-205.
96
Иван Гешов, Балканският съюз – спомени и документи.
София, 1915, с. 13.
97
Михаил Маджаров, Дипломатическа подготовка на нашите
войни. Спомени, частни писма, шифровани телеграми и поверителни
доклади. София, 1932, с. 56, с. 38.
95
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своя страна, Атина се чувства заплашена от изолация след
сключването през февруари 1912 г. на българо-сръбския
съюз. Министър-председателят Елефтериос Венизелос
смята, че Гърция не може да си позволи да остане неутрална в приближаващия военен конфликт, защото при победа
на християнските държави, те биха стигнали до границата
на малка Гърция, която ще остане без придобивки от тази
война, а при победа на Османската империя, тя ще се превърне в смъртоносна заплаха за гръцката държава98.
Започналите през април 1912 г. преговори между България и Гърция показват, че двете страни стоят на
старите си позиции по македонския въпрос, което прави
споразумението им невъзможно. Гърция отказва да се съгласи с българското искане за автономия на Македония и
правителството на Ив. Ев. Гешов предлага то да се замени
със съвместно искане за провеждане на реформи по смисъла на чл. 23 от Берлинския договор. Това предложение
също е неприемливо за гръцката страна, но Е. Венизелос
инструктира Д. Панас да го приеме с устното пояснение,
че не става дума за признаване на автономия на Македония или реформи по смисъла на Берлинския договор, а за
сътрудничество пред османските власти за реформи в полза на християните99. Гръцкият министър-председател смята, че съюзът между двете страни трябва да се сключи без
конкретна договорка за подялба на територии, защото тя е
невъзможна. Той вярва, че подялбата ще стане въз основа
на военната окупация, която ще е благоприятна за Гърция,

Οι ιστορικοί λόγοι του Ε. Κ. Βενιζέλου (1909-1936). Τ. Α΄. Αθήνα,
1936, σ. 161-165.
99
Helena Gardikas-Katsiadakis, Greece and the Balkan Imbroglio.
Greek foreign Policy, 1911-1913. Athens, 1995, р. 101.
98
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тъй като турската армия ще се насочи срещу българската100.
В крайна сметка в подписания на 16 май 1912 г. българо-гръцки договор не става дума за определяне на някаква бъдеща граница между двете държави, а само че негова
цел е постигането на „истинско политическо равенство и
респектиране правата, произхождащи от договорите или
по друг начин отстъпени на християните в империята“101.
Тази компромисна формула показва, че управляващите и в
България, и в Гърция прекрасно разбират, че това е само
една временна уговорка, която в момента отговаря на интересите им, но ще бъде преразгледана в бъдеще. Неразделна част от политическия договор е Военната конвенция, подписана на 22 септември 1912 г. в София. С нея
двете държави се договарят в случай на война да действат
с всичките си сили: България с не по-малко от 300 000 войници, а Гърция със 120 000 души от сухопътните и морските си сили.
На 30 септември 1912 г. България, Сърбия и Гърция
подават колективна нота до Високата порта, а няколко
дни по-късно започват военни действия срещу Империята. Така избухва Първата балканска война, която е много
популярна както в България, така и в Гърция, защото се
възприема като война в името на свободата и справедливостта102. Едновременно с военните действия срещу Османската империя по фронтовете на Балканската война
се води и прикрита борба за надмощие между България
и Гърция, при която се стига до военни сблъсъци между
100

41-43.

Απόστολος Αλεξάνδρης, Πολιτικαί αναμνήσεις. Πάτραι, 1947, σ.

Гешов, Балканският съюз, с. 85.
Подробно виж: Константинова, Българи и гърци, с. 198-203 и
цитираната там литература.
101
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български и гръцки части, навсякъде където те влизат в
съприкосновение103. Още през януари 1913 г. се налага да
се конституира смесена българо-гръцка военна комисия,
със задача да разследва възникналите военни инциденти.
Тя провежда своите заседания през март и април 1913 г. и
не успява да постигне споразумение по нито един спорен
въпрос. Всяка от страните излиза със собствен доклад, в
който обвинява другата в предизвикване на сблъсъците104.
Невъзможността на военните да се договорят е пряк
резултат от невъзможността да бъде постигнато политическо споразумение между България и Гърция. Макар желаната българска граница с Гърция и Османската империя
да не е заявена, то от изготвените в хода на войната планове става ясно, че България претендира в Тракия за всички
земи северно от линията Мидия – Енос, а в Македония –
от границата на договорената безспорна зона със Сърбия
на север до санстефанската граница на юг105. На тези български въжделения гръцките политици противопоставят
не по-малко максималистични гръцки претенции. Официалното гръцко предложение към България е направено
на 20 октомври 1912 г. и очертава граница, която започва
източно от Кавала, продължава по р. Места, пресича р.
Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 19121913. Τ. Α. Επιχειρήσεις εν Μακεδονία κατά των Τούρκων. Παράρτημα Α΄
τόμου. Εν Αθήναις, 1932, σ. 470.
104
Войната между България и другите балкански държави през
1913 год. Том 1. Причините и подготовката на войната и военните
действия до 21 юни. София, 1941, с. 70-84; Ο ελληνικός στρατός κατά
τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913. Τ. Г. Επιχειρήσεις κατά των
Βουλγάρων. Παράρτημα Γ΄ τόμου. Εν Αθήναις, 1932, σ. 21-109, σ. 329332.
105
Подробно за участието на България в Първата балканска война
виж: Георги Марков, България в Балканския съюз срещу Османската
империя 1912-1913. София, 1989.
103
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Струма при с. Рупел, минава през Струмица и пресича р.
Вардар южно от Демир Капия (с. Баня), минава северно
от Крушево, включва Охрид и Морихово, за да стигне до
Адриатическо море при Вльора106. Тази линия за пръв път
нарушава основния до момента принцип на гръцката балканска политика – запазването на непрекъсната сухопътна
връзка с Константинопол.
С очертаните максимални граници в предложението
си до България гръцките политици целят да договорят компромис при арбитража на „приятелска сила“107. Шокирани
от гръцките претенции обаче, българските политици формулират „принципа на съразмерността“. Той предполага,
че вложеният труд и дадените от страните жертви по време на войната трябва да са съразмерни на придобивките, които всяка държава ще получи след края на бойните
действия. Това дава основание на София да твърди, че с
придобиването на Егейските острови, Крит и територии в
Епир Гърция ще се увеличи несъразмерно много за разлика от България108. „Крайните“ отстъпки, които българската
страна е готова на направи на Гърция при преговорите са
Корча, Костур и може би Воден109. Някои български политици, сред които и министър-председателят Ив. Ев. Гешов
са готови да приемат оставането на гр. Солун извън пределите на българската държава, ако градът стане международен110.
ΙΔΑΥΕ 1912, φ. 2.4, документ от 20 октомври 1912 г. Същата
линия е потвърдена впоследствие в инструкции до дипломатическите
представители на Гърция в чужбина виж: ΙΔΑΥΕ 1912, φ. 79.5.2,
документ от 25 ноември 1912 г.
107
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1195, л. 6-7.
108
Атанас Шопов, Дневник, дипломатически рапорти и писма.
София, 1995, с. 213-216.
109
Ο ελληνικός στρατός. Παράρτημα Г΄ τόμου, σ. 563.
110
Gardikas Katsiadakis, Greece and the Balkan imbroglio, p. 141.
106
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Карта на Санстефанска България с очертани териториални искания
на Гърция (в синьо от 1884 г.; в лилаво, вишнево и черно
съответно максималните, средните и минималните искания от 1912 г.)

Реалната граница, която Гърция цели във войната, е
очертана от външния министър Ламброс Коромилас. Според нея България може да получи градовете Кавала, Драма, Сяр, Дойран, Гевгели и част от каза Битоля111. По време
на Лондонската мирна конференция (3 декември 1912 – 16
януари 1913) Е. Венизелос устно предлага на Стоян Данев
двете страни да се споразумеят за подялба по тази линия.
Българският представител обаче отказва да преговаря за
подялба в този момент112. При срещата си с руския посланик в София Е. Венизелос за последен път декларира, че
е готов да отстъпи на България градовете Кавала, Драма,
Сяр, Кукуш и Битоля, но не може да направи отстъпка за
Солун с Халкидики, Ениджевардар, Костур, Воден и ЛеΙΔΑΥΕ 1912, φ. 79.5.2, документ от 25 ноември 1912 г.
Gardikas Katsiadakis, Greece and the Balkan imbroglio, р. 179;
Марков, България в Балканския съюз, с. 216; Ο ελληνικός στρατός.
Παράρτημα Г’ τόμου, σ. 480.
111

112
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рин113. Българската страна не откликва положително на
тези гръцки предложения и така в началото на 1913 г. пропада последната възможност за споразумение между Гърция и България. Решението на българското правителство
от началото на април 1913 г. да преговаря за приемлива
разграничителна линия с Гърция е твърде закъсняло и среща уклончивия отговор на Е. Венизелос114.
След завръщането си от Лондон в Атина Е. Венизелос се отказва от компромисните си предложения и се връща към максималните гръцки претенции. От този момент
гръцката страна престава да обсъжда с България въпроса
за подялба на завладените територии и преориентира предложенията си към Сърбия. За гръцкия министър-председател няма значение с кого ще дели отвоюваните от Османската империя земи, стига Гърция да получи политически
максимално възможното и икономически най-изгодното
разпределение115. България е предпочитаният от Гърция
партньор за договаряне на териториално разграничение,
защото е реално най-силният участник в Балканския съюз.
Тя обаче не се показва готова на отстъпки при преговорите
за обща граница между двете страни в Македония и Атина
започва да търси начини да гарантира интересите си чрез
преговори с Белград.
Modus vivendi на сръбско-гръцкия съюз се оказва
ограничаването на България в териториите между р. Вардар на запад и северно от Сяр, Драма и Кавала. На 22 април
1913 г. в Атина е подписан предварителен сръбско-гръцки
Балканската война или руската оранжева книга (дипломатически документи, издадени от руското външно министерство,
докосващи се до събитията на Балканския полуостров – август
1912 г. – юли 1913 г.). София, 1914, с. 73.
114
Марков, България в Балканския съюз, с. 374-376.
115
ΙΔΑΥΕ 1912, φ. 79.5.2, документ от 25 ноември 1912 г.
113
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договор. Според него двете страни се задължават да подпишат отбранителен договор за приятелство, с който да си
гарантират взаимно обща граница западно от р. Вардар.
Предвижда се тази граница да минава южно от Охридското езеро, през Преспа и да стига до р. Вардар в точка на 3
км южно от Гевгели. Двете страни се споразумяват границите им с България да „се определят на принципа на реалното завладяване и равновесието между трите страни“ и
се задължават да си оказват взаимно твърда подкрепа при
преговорите, които ще започнат за подялбата, като се придържат към договорените граници. Ако разбирателството
по тези граници е невъзможно, те съвместно ще искат подлагането им на арбитраж, а ако България го откаже и ги нападне, се задължават да си окажат взаимна подкрепа срещу
нея. Гърция се съгласява да гарантира на Сърбия свободна
търговия през солунското пристанище и облекчения по жп
линиите, свързващи Солун с Битоля и Скопие116.
Тези клаузи залягат в окончателния договор между
Гърция и Сърбия, който е подписан на 19 май 1913 г., т.е.
само два дни след Лондонския договор, който слага край
на Първата балканска война. Макар победите на Балканския съюз да постигат невероятното – изтласкването на
Османската империя от Европа, те не решават проблемите
между балканските държави и не донасят мир на народите
им. Териториалните противоречия и призивите на военните за необходимост от превантивни действия, недвусмислено показват, че войната е въпрос на време. В нощта на
16 срещу 17 юни 1913 г. българското военно командване
по устно нареждане на цар Фердинанд решава да „изтика“
войските на Сърбия и Гърция от безспорната зона, уж за
да направи „политическа демонстрация“, която да подпо116

603.

Ο ελληνικός στρατός, Παράρτημα Г΄ τόμου, σ. 573-574, σ. 595-
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могне българското правителство при преговорите117. Това
стоварва върху България вината за агресията и поставя началото на Междусъюзническата война, характеризирана
от Е. Венизелос като „непонятна лудост“, предизвикана от
„мегаломанските“ идеи на българските военни118.
Втората балканска война завършва с подписването
на Букурещкия мирен договор (28 юли 1913) между България, от една страна, и Гърция, Сърбия, Румъния и Черна гора, от друга119. С Букурещкия мирен договор Гърция
увеличава своята площ с 90%, а населението си повече
от два пъти. Не по-малко важно е, че с дипломатическата
активност около подписването му Е. Венизелос успява да
изгради система от съюзи, които да гарантират постигнатите придобивки. Той възприема този договор като „кратко спиране на повтарящите се кървави сблъсъци, които
от векове разклащат балканските народи“ и следователно
целта му е да си осигури съюзници за бъдещото сдържане
на България120. Зад привидното равновесие от гледна точка
на територии и население, което се получава след подписване на Букурещкия мир, стои съюзът на държави победителки – Гърция, Сърбия, Румъния и Черна гора срещу България121. Основна цел на Атина през следващите години
117

68-69.

Георги Марков, Българското крушение 1913. София, 1991, с.

Οι ιστορικοί λόγοι, σ. 61-70.
Подробно за хода на военните действия в Междусъюзническата
война и за дипломатическите преговори виж: Марков, Българското
крушение, с. 69-179; Gardikas Katsiadakis, Greece and the Balkan
Imbroglio, р. 221-236. Освен помежду си, България и Гърция сключват
поотделно и мирни договори с Османската империя, съответно
Цариградски (16 септември 1913) и Атински (1 ноември 1913).
120
Αρχείον Λέσχης Φιλελευθέρων, Ι/32/95а.
121
В резултат от войните България става около 112 хил. км2 ,
Сърбия – 86 хил. км2, Гърция - 121 хил. км2, а Румъния - 139 хил. км2 .
118
119
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е запазването с „цената на всяка жертва на равновесието
на силите“, установено след Междусъюзническата война.
Причината, простичко изразена от Е. Венизелос е, че националните претенции на България, която не желае да се
примири със загубата на Македония, са насочени основно
към Гърция, защото тя е завзела най-голямата и най-богата част от нея122.
Действително Букурещкият мирен договор е разглеждан в България като национална катастрофа, поради
което политиците в София търсят начини за ревизията му.
Именно желанието за реванш в най-голяма степен определя позицията на държавата към предложенията на Антантата и на Централните сили за включване в Първата
световна война, избухнала на 28 юни 1914 г., тоест само
година след края на Междусъюзническата. Най-сериозният опит на съюзниците от Антантата да постигнат договаряне на България и Гърция под тяхна егида е в края на
1915 г. Тогава те предлагат на Гърция обширни територии
в Мала Азия (125 000 км2) срещу териториални отстъпки
за България (Кавала, който не е изрично споменат в документа, и дребни поправки по границата общо в размер на
около 2000 км2).
Е. Венизелос изглежда склонен да приеме това предложение, но поставя редица условия – да бъде осигурено
сътрудничеството на Румъния, България да изкупи имотите на жителите на областта, които ще се преместят в
Гърция, между двете държави да се осъществи размяна на
Населението на страните е съответно 4 млн. 800 хил, 4 млн. 167 хил,
4 млн. 400 хил. и 7 млн. 604 хиляди. Данните са цитирани по Марков,
Българското крушение, с. 225.
122
Ελευθέριος Βενιζέλος, Το πρόγραμμα της εξωτερικής αυτού
πολιτικής. Αγορεύσεις κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής της 21ης, 28ης
Σεπτεμβρίου και 21ης Οκτωβρίου 1915. Εν Αθήναι, 1915, σ. 48-49.
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население, Гърция да получи гаранции срещу каквато и
да е заплаха от България, обещаните територии в областта Драма-Кавала да бъдат дадени след края на войната и
т.н.123 През март 1915 г. обаче правителството на Венизелос пада от власт и новото правителството на Димитриос
Гунарис заявява, че ще защити териториалната цялост на
страната и няма да направи отстъпки на България.
За България предложението на Антантата е по-неизгодно (особено по отношение на сръбските територии), отколкото направеното от Централните сили. Виена
и Берлин предлагат на България в случай на техен успех
цялата „спорна“ и „безспорна“ зона от договора със Сърбия (1912), както и отстъпените по Букурещкия договор
територии на Гърция и Румъния (тоест Кавала с областта
и Южна Добруджа), ако тези две държави се включат във
войната на страната на Антантата124. След като сключва
съюзни договори с Германия, Австро-Унгария и Османската империя, през октомври 1915 г. България се включва в Първата световна война на страната на Централните
сили. През лятото на 1917 г. след детронирането на крал
Константинос Е. Венизелос присъединява страната си във
военните действия на страната на Антантата.
Така в Първата световна война България и Гърция
се оказват в двата противостоящи си военни блока. Близо година техните армии се срещат в позиционната война
на Солунския фронт до неговото пробиване от силите на
Антантата при Добро поле през септември 1918 г. След
поражението при Добро поле в българската армия започва
Εμμανουήλ Ρουκούνα, Εξωτερική πολιτική 1914-1923. Εκδόσεις
Γρηγόρη, 1978, σ. 131-132, σ. 190–193.
124
Милчо Лалков, Балканската политика на Австро-Унгария
(1914-1917 г.). Австро-унгарската дипломация в борба за съюзници
през Първата световна война. София, 1983, с. 299.
123
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Пак на война.
Иван Лазаров: творчество и творби. София, 1934, с. 13.

войнишко въстание, насочено срещу монарха и правителството, което извежда България от войната. Официално
поражението на България е подпечатано с Ньойския мирен договор (27 ноември 1919), който възстановява дово55
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енната граница между България и Гърция и предава Западна Тракия първоначално на Антантата, а след това на
Гърция125.
Съгласно член 48 от Ньойския договор Съюзниците от Антантата се задължават да гарантират на България
икономически излаз на Егейско море. Поради това българските правителства разглеждат въпроса като проблем на
международните, а не на българо-гръцките отношения.
По време на Гръцко-турската война (1919-1922) в София
все още съществува надежда, че е възможно Тракия (или
поне западният ѝ дял) да получи някакъв вид автономен,
международен или неутрален статут, който да даде на България възможност за действителен излаз на егейско пристанище – Дедеагач и/или Кавала126. След конференцията в
Лозана (1923) българските правителства приемат, че международните условия не благоприятстват постигането на
пробив по темата за излаза на Егейско море и не правят
сериозни опити в тази посока. Сред клаузите на Ньойския
договор, касаещи българо-гръцките отношения, са забраната на България да поддържа редовна армия (за поддържане на реда в страната е предвидено съществуването на
жандармерия и погранична стража с обща численост не
повече от 33 000 души), задължението ѝ да изплати на Съюзниците репарации в размер на 2,250 млрд. зл. фр., както
Още през май 1920 г. Западна Тракия е окупирана от
Гърция в качеството ѝ на мандатьор (пълномощник) на Антантата,
а окончателното преминаване на областта под властта на Гърция
става по силата на Лозанския мирен договор (24 юли 1923). Подробно
за съдбата на областта виж: Мария Маркова, Българите в Западна
Тракия – граници и идентичност (XIX – 30-те години на ХХ в.).
София, 2021.
126
Румен Караганев, България и нейната insufficientia pulmonum
или националната кауза за излаз на Бяло море (1919-1941). София,
2005, с. 58, с. 64, с. 74
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и да предаде на съседните държави огромни количества
добитък и каменни въглища127.
Броени часове преди подписването на Ньойския договор България и Гърция подписват конвенция за доброволна размяна на население, която има за обект българите
от Македония и гърците в България. С нея двете държави
признават на етническите малцинства по вяра и език правото да се изселят свободно и се задължават да улеснят
това изселване. Изяснено е, че правото на изселване не накърнява имотните права на изселниците, които се ликвидират от смесена комисия, оценяваща имуществото им. На
26 октомври 1923 г. с допълнително споразумение между
българското и гръцкото правителства конвенцията за доброволна размяна на население започва да се прилага и
спрямо българите от Западна Тракия128.
Ньойският мирен договор и свързаните с него спогодби са в основата на всички сериозни проблеми в българо-гръцките отношения в междувоенния период – излазът
на България на Егейско море; финансовите противоречия,
свързани с репарациите и размяната на население; правата
на малцинствата. България губи войните си за национално обединение и е принудена да се бори за смекчаване на
политическите, икономическите и емоционалните последици от загубата. В периода между двете световни войни
тя води политика на мирен ревизионизъм, предотвратяване на изселването на българско население, останало извън
Пълният текст на договора виж на: https://archive.org/details/
treatyofpeacebet00alliuoft/page/n3/mode/2up?view=theater – 31.01.2022.
128
Подробно за международната уредба на въпроса с
малцинствата и конвенцията между България и Гърция виж: Георги
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем в българо-гръцките
отношения 1919-1939. Благоевград, 1982; Αρετή Τούντα-Φεργάδη,
Έλληνο-βουλγαρικές μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη-Κάλφωφ 19241925. Θεσσαλονίκη, 1986.
127
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границите на страната и прилагане на международните
договорености за спазване правата на малцинствата129.
Гърция, макар спрямо България да е държава-победителка, претърпява своята катастрофа в Малоазийската
кампания срещу силите на Мустафа Кемал (1922). Това
я изправя пред необходимостта, от една страна, да усвои
присъединените територии на Балканите, а от друга, да
се справи с настаняването на близо един милион и двеста
хиляди бежанци и емигранти, основно от загубените територии в Мала Азия, но не само. Това означава, че тя има
напълно противоположни на България цели – гарантиране
на получените териториални придобивки на Балканите,
получаване на максимално големи финансови компенсации, изселване на негръцкото население от територията
си с цел ликвидиране претенциите на съседните държави, представляващи опасност за териториалната цялост на
страната.
При тази фактическа ситуация не може да се очаква
в българо-гръцките отношения да бъдат постигнати съществени положителни резултати. Дипломатическите отношения между двете държави, прекъснати с избухването
на Междусъюзническата война, са възстановени през март
1914 г., след като е договорена взаимна размяна на военнопленници. Инициативата принадлежи на френския пълномощен министър в София, който представлява гръцката
страна по време на войната. От своя страна, управляващият българската легация Георги Радев благодари на руския
пълномощен министър в Атина за защитата на българскиПодробно за политиката на България след Първата световна
война и особено по малцинствения проблем виж: Румяна Прешленова,
От иредентизъм към дефанзивен национализъм: България след
Първата световна война. В: Маски долу! Национализмът на Балканите
през ХХ в. Съст. Р. Прешленова. София, 2018, с. 201-243.
129
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те интереси по време на войната и съобщава, че е приет
„доста ласкаво“ в двореца. Още при първия му разговор с
Е. Венизелос е обсъден въпросът за откриване на дипломатически представителства на двете държави. На тази
среща Г. Радев е уведомен, че вече е издаден агреман за
назначаването на Александрос Наум за гръцки пълномощен министър в София130.
А. Наум безспорно е опитен дипломат, който още
през януари 1915 г. съобщава на правителството си, че с
голяма увереност предполага, че България ще се включи
в световния конфликт на страната на Централните сили.
Освен на взетия заем от Германия, той основава убеждението си на информация за провежданите подготвителни
действия на българска територия, както и за дипломатическите ходове на правителството в София131. Няколко месеца по-късно посланикът демонстрира ясното разбиране,
че интересите на България са насочени главно към териториите, завзети от Сърбия и Гърция след Междусъюзническата война132.
Българският пълномощен министър в Атина Георги
Пасаров е назначен на поста през юни 1914 г. и остава на
него малко повече от две години. През ноември 1916 г. той
е уведомен последователно от френското и британското
посолство в гръцката столица, че трябва да напусне, въпреки съществуващите дипломатически отношения между България и Гърция. Официално заявеният претекст,
съобщен и на легациите на Германия, Австро-Унгария и
Османската империя е, че персоналът им се занимава с
„несъвместима за предназначението си дейност“. В отговор четирите засегнати страни изпращат протестни мемоЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 36, л. 15-16, л. 20-22.
ΙΔΑΥΕ 1915, Α/5, φ. 17, документ от 31 януари 1915 г.
132
ΙΔΑΥΕ 1915, Α/5, φ. 30, документ от 23 април 1915 г.
130
131
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рандуми до гръцкото правителство. Официалната нота, с
която Гърция къса дипломатически отношения с България
е връчена на българското външно министерство на 2 юли
1917 г. от пълномощния министър А. Наум. Защитата на
гръцките интереси в България този път е възложена на
персийския пълномощен министър, а на българските в
Гърция – на американската легация133.
Близо десетгодишният период на войни, през който
преминават България и Гърция (1912–1923), неизбежно се
отразява на дипломатическите им служби. През 1914 г.,
например, българска тълпа сваля и разкъсва гръцкия флаг,
който се намира пред посолството в София. След Първата
световна война сградата на българската легация в Атина
е ограбена, заради което пълномощният министър Живко
Добрев има проблеми при направената по-късно финансова инспекция. И в двата случая правителствата изказват
съжаления, наказват виновни, дават обезщетение и т.н.134
Това обаче по никакъв начин не променя мъчителното развитие на двустранните отношения през 20-те години на
ХХ в. България и Гърция възстановяват дипломатическите си отношения с ратифицирането на Ньойския договор,
но в първите години след неговото подписване легациите
им се оглавяват от временно управляващи. През 1923 г.
двете страни разменят пълномощни министри – през май
българското правителство иска агреман за назначаването
на главния секретар на легацията Живко Добрев за пъл-

Мария Матеева, История на дипломатическите отношения
на България. София, 2005, с. 176-177.
134
ΙΔΑΥΕ 1914, φ. Α/19ε’, документ от 21 май 1914 г.; ЦДА, ф.
176К, оп. 7, а.е. 286.
133
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номощен министър в Атина, а през септември с.г. същата
позиция в София е заета от Андреас Делмузос135.
(Не)възможният компромис

Едно от малкото неща, което успяват да свършат възобновените дипломатически служби на двете страни, е
сключването на конвенция за екстрадиция на престъпници. Преговорите започват още през 1923 г. по инициатива
на българската страна, но около три години остават без
последици „по причини от общо политическо естество“,
както съобщава Иван Данчев от Атина. Очевидно той визира проблемите в българо-гръцките отношения, предизвикани от спогодбата „Калфов-Политис“ и т.нар. „Петрички инцидент“. Едва през 1926 г. работата по конвенцията
напредва, но точно преди подписването ѝ настъпва правителствена промяна в Гърция и подписването ѝ отново е отложено. В крайна сметка на 21 февруари 1929 г. България
и Гърция подписват „Конвенция за предаване“, с която се
задължават взаимно да си предават преследвани или осъдени лица. Договорено е да не се предават собствени поданици, както и преследвани за политически престъпления
лица. Конвенцията е безсрочна и е валидна от ратификацията ѝ до прекратяването ѝ от една от двете държави, която
трябва да съобщи на другата шест месеца предварително
желанието си да я прекрати136.
Така, както шеговито отбелязва гръцкият външен
министър, първият договор, който България и Гърция
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 415; Матеева, История на
дипломатическите отношения, с. 177.
136
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 413.
135

61

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

сключват, е за предаване на престъпници137. За съжаление
се оказва, че той е една от много малкото договорености,
които двете държави постигат до Втората световна война,
тъй като през 20-те и 30-те година на ХХ в. двустранните българо-гръцки отношения претърпяват поредица от
трусове. Първият от тях е свързан с инцидента през юли
1924 г. в с. Търлис. Тогава гръцки полицай убива безпричинно 17 българи, които завързани са водени към съседното село Вронту (Горно Броди) за разпит138. По нареждане
на българското правителство Ж. Добрев протестира пред
гръцкото външно министерство за терора, който се упражнява над българското население в Гърция с цел неговото
принудително изселване. В отговор А. Делмузос отрича
Гърция да носи отговорност за „убийството на комитаджии, случило се при техен сблъсък с гръцки военни части“
и прехвърля вината върху българските власти за отношението им към гърците в България139.
Използвайки повода, през септември 1924 г. българският външен министър два пъти предлага на сесии на
Обществото на народите (ОН) между България и Гърция
да бъде подписан протокол за покровителство на малцинствата. Моментът е благоприятен за българските предложения, тъй като съвпада с желанието на гръцкото правителство да получи подкрепата на ОН за отпускането на
бежански заем140. Така се стига до подписването на 29 септември 1924 г. на протокола „Калфов-Политис“, наречен
на името на българския външен министър Христо Калфов
Пак там, л. 9.
Докладът на Смесената българо-гръцка комисия, която разследва случая, е дословно цитиран от Φεργάδη, Έλληνο-βουλγαρικές
μειονότητες, σ. 46-47.
139
Φεργάδη, Έλληνο-βουλγαρικές μειονότητες, σ. 48-49.
140
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 156-159.
137
138
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и на гръцкия дипломат и представител в ОН – Николаос
Политис141. Трябва да се има предвид, че това не е българо-гръцки договор, гарантиращ правата на малцинствата, а две отделни декларации, които дипломатите на двете
държави подписват пред Съвета на ОН. След приемането
им от Съвета те стават задължителни за страната, която
ги е внесла, и носят подписа на нейния представител, на
президента и на секретаря на Съвета на ОН142.
Протоколите натоварват двамата представители, определени от ОН в Смесената българо-гръцка комисия, да
подпомагат българското и гръцкото правителство в техните усилия да постигнат равно третиране на гръцкото малцинство в България и на българското малцинство в Гърция, по въпросите на образованието и религията. За целта
те имат право да събират сведения, да получават молби, да
правят проверки и анкети по тях и т.н. В тази си дейност
се очаква представителите на ОН да получават съдействие
от българския и гръцкия член в Комисията и на шест месеца да предават на генералния секретар на ОН подробен
доклад за работата си. Единствената разлика между двата
протокола е, че в задължението да спазват правата на малцинствата те се позовават на два различни международни
договора, в които тези задължения са залегнали – Ньойския за България и Севърския за Гърция.
Подробно за подписването на протокола, както и аргументацията на гръцката позиция по него виж в Φεργάδη, Έλληνο-βουλγαρικές
μειονότητες.
142
Текстът на двете декларации на френски и английски език
е публикуван в Publication of Treaties and International Engagements
registered with the Secretariat of the League of Nations. League of Nations
Treaty Series, vol. XXIX, numbers 1, 2, 3 and 4, 1924, p. 117–127 и може
да бъде видян на https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/
Volume%2029/v29.pdf - 18.04.2022.
141
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В България подписването на Протокола е оценено
като успех, тъй като той признава наличието на българско
малцинство в Гърция и задава рамката, в която българското правителство може да се опита да гарантира правата и
на българите, останали в границите на Кралство Румъния
и на Кралството на сърби, хървати и словенци (КСХС), от
1929 г. официално преименувано на Кралство Югославия.
Поради това българският парламент ратифицира Протокола на 24 декември 1924 г., а в началото на 1925 г. той е утвърден с царски указ и публикуван в Държавен вестник143.
Много бързо обаче надеждите на София, че е открила пътя
за защита на малцинствата си в съседните държави, са попарени.
Първи още през октомври 1924 г. реагират сръбските политици, които денонсират едностранно гръцко-сръбския съюзнически договор от 1913 г. и искат признаване
на сръбско малцинство в Гърция. Активността на Белград
е резултат от факта, че с този Протокол гръцките политици съвсем ясно декларират разбирането си, че останалото
на тяхна територия население е с българска националност.
Това, от една страна, лишава Белград от право да претендира за права върху него, а от друга, създава прецедент,
който може да бъде проектиран върху българското население в КСХС. Сръбските политици не признават съществуването на българи на своя територия и не могат да допуснат те да бъдат признати като такива в/от Гърция144. Много
ясно това е декларирано от сръбския външен министър,
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 161-164.
Подробно за политиката на Югославия по малцинствения
проблем виж: Наум Кайчев, Югославизми срещу партикуларизми:
национално държавните превъплъщения на двете Югославии (19181991). В: Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ в. Съст.
Р. Прешленова. София, 2018, с. 11-73.
143
144
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който заявява, че няма как да се допусне, „че на север от
границата тези славяни са сърби, докато зад същата тази
граница тези хора стават българи“145.
Бурната сръбска реакция намира добра почва в Атина, където протоколът „Калфов-Политис“ събужда старите страхове от искането за автономия на Македония. Не са
малко гръцките политици, за които Протоколът е в противоречие с договора за гръцко-българска размяна на население от 1919 г. и означава, че „български комитаджии ще
започнат отново да идват и да се установяват в Гърция“146.
Друг аргумент, използван от противниците на Протокола
в Атина, е, че той дава възможност на чужди сили в лицето на представителите на ОН да се намесват във вътрешните работи на Гърция и така ограничават суверенитета
ѝ. Е. Венизелос също е против Протокола и прави всичко
възможно той да не бъде ратифициран. Въпросът е разгледан на три поредни заседания на гръцкия парламент през
януари и февруари 1925 г. На тях вината за подписването
му е хвърлена върху Н. Политис с аргумента, че той не е
бил упълномощен за това действие. Това става формален
повод Протоколът да не бъде ратифициран147. Така Гърция
постига обявяването на този международен акт за недействителен без да представи нито една законна причина за
това148.
В резултат от инцидента в Търлис и неуспеха да бъде
ратифициран протоколът „Калфов-Политис“ отношенията
145

с. 167.

Цитирано по Димитров, Малцинствено–бежанският проблем,

Ρωξάνη Αργυρόπουλου, Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος. Ένας
διπλωμάτης στον Μεσοπόλεμο και στο Έπος του 1940. Χαλάνδρι, 2020,
σ. 53.
147
Виж Φεργάδη, Έλληνο-βουλγαρικές μειονότητες, σ. 82-83, σ. 120129.
148
Αργυρόπουλου, Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος, σ. 55.
146
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между София и Атина се влошават толкова много, че те
отзовават пълномощните си министри и двете страни се
представляват от управляващи легациите. Формален повод за напускането на гръцкия пълномощен министър А.
Делмузос през февруари 1925 г. е избухването на бомба
в къщата на гръцкия поданик от Бургас Стефанос Безис
на 26 август 1924 г.149 По повод отзоваването на българския посланик Живко Добрев през май 1925 г. гръцкият
печат изразява съжалението си, тъй като той е оценяван
като един от неколцината български дипломати, посветили усилия на подобряване на двустранните отношения150.
Напускането на дипломатите само влошава още повече
българо-гръцките отношения, както е видно от последвалите нападения над сградите на гръцките дипломатически
представителства в Пловдив и Бургас151.
Всъщност гръцките дипломати в България не се
чувстват в безопасност не само поради напрегнатите двустранни отношения, но и поради постоянните политически убийства и опасенията от работническа или земеделска революция, което ги подтиква да искат подсилване на
охраната на дипломатическите служби152. Едновременно с
това те не искат стабилизиране на положението в България, както личи от доклад на управляващия гръцката легация в София Раул Росетис. През септември 1925 г. той
пише до външното министерство в Атина, че оставането
на правителството на Александър Цанков на власт не е изгодно за Гърция, защото ще укрепи страната, ще продълΣπυρίδων Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925.
Ο πόλεμος της ζωοκλοπής. Αθήνα, 2006, σ. 30-31.
150
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 415, л. 32.
151
Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925, σ. 32.
152
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Г/63/5, документ от 11 септември 1925 г. на
посолството в София до министъра на външните работи.
149
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жи политиката на сближаване със Сърбия и ще заплаши
Гърция с изолация153.
Атмосферата на „недоверие, нервност и даже неприязън“ в българо-гръцките отношения154, която не позволява да се постигне споразумение, се отразява и в неспирно напрежение по границата. Само в периода 19241925 г. между двете държави са регистрирани 17 гранични
проблема, които логично водят събитията към по-голям
сблъсък, какъвто е Петричкият инцидент. Както за почти
всички въпроси на българо-гръцките отношения, така и в
този случай всяка от страните хвърля вината за събитията
върху другата. За събитията, случили се на 19 октомври
1925 г. между българския и гръцкия граничен пост на Демир Капия, обаче се спори за всичко, включително и за
това дали кучето, което предизвиква инцидента, е българско или гръцко155. Независимо обаче от това на кого принадлежи кучето, пресякло българо-гръцката граница; носил ли е бял флаг войникът, който го е търсил; кой започва
стрелбата; колко точно са убитите в започналата престрелка и имало ли е кражба на животни, факт е, че един граничен инцидент дава повод на правителството на гръцкия
диктатор Теодорос Пангалос да нахлуе в България или

ΙΔΑΥΕ 1926, φ. 16.10, документ от 20 септември 1925 г. на
посолството в София до министъра на външните работи.
154
Определението е на Христо Калфов. Виж: Христо Калфов,
Спомени. Съст. В. Задгорска. Фабер, 2021, с. 254.
155
Виж напр.: Андрей Андреев, Моят живот и моята съдба.
София, 2009; Χρήστος Κατσάνης, Οι βουλγαρικές εξελίξεις και οι σχέσεις
Ελλάδος – Βουλγαρίας κατά το μεσοπόλεμο διάστημα (1918-1939). Στο:
Ελλάς-Βουλγαρίας από εχθροί, σύμμαχοι και εταίροι. Επιμ. Γ. Δουδούμης.
Αθήνα, 2021, σ. 261.
153
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според гръцката терминология „да осъществи ограничено
напредване на гръцката армия в българска територия“156.
На 22 октомври 1925 г. гръцки войски навлизат в
българска територия по долината на р. Струма и до обяд
на същия ден окупират територия с фронт около 30 км. в
широчина и 10 км. в дълбочина, обстрелват Петрич и подпалват няколко български села. Това фактическо развитие
на ситуацията напълно обезсмисля опитите, направени
на 20 октомври 1925 г. от българското външно министерство чрез управляващия легацията в Атина Иван Данчев
да започне преговори с гръцката страна за изясняване на
причините и отговорностите за инцидента. В отговор на
следващия ден София получава нота, с която е обвинена
изцяло за проблема при Демир Капия. Дипломатическото
и военно развитие на конфликта, както и фактът, че България не разполага с военни сили, налагат като единствен
невоенен изход от ситуацията София да внесе въпроса в
ОН въз основа на чл. 10 и чл. 11 от Устава на международната организация157.
Бързите действия на българското правителство срещат отклик в ОН – на 26 октомври 1925 г. Съветът на организацията приема резолюция, която задължава Гърция
да прекрати военните действия и в рамките на 60 часа да
изтегли армията си в националните граници. Съветът назначава специална анкетна комисия, която през ноември
1925 г. внася доклад, с който признава Гърция за виновна
„за разходите, загубите и страданията, които нахлуването
на гръцките войски е причинило на българското населеΠλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925, σ. 14, σ.
77-80, σ. 101-103, σ. 111.
157
Подробно за действията на българската страна виж: Димитров,
Малцинствено–бежанският проблем, с. 186-191; Калфов, Спомени, с.
295-304.
156
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ние“. Поради това докладът предлага гръцкото правителство да изплати на българското 20 млн. лв. за имуществени
загуби на населението и 10 млн. лв. за 12-те убити и 19-те
ранени български военни, както и за причинени материални и морални щети. Комисията препоръчва редица мерки,
за да не се повтарят в бъдеще такива инциденти – отдалечаване на граничните постове; назначаване на помирителна комисия, която да разглежда и предотвратява инцидентите; бързо прилагане на конвенцията за гръцко-българското изселване от 1919 г. и ускоряване на ликвидацията
на бежанските имоти с цел успокояване на напрежението
между двете страни158. Докладът на комисията е единодушно подкрепен от членовете ѝ и през декември 1925 г. е
приет от Съвета на ОН, но граничните инциденти между
двете държави не престават.
В изпълнение на препоръките в доклада на комисията на ОН се активизира дейността на Смесената българо-гръцка емиграционна комисия159. Тя е създадена на
18 декември 1920 г. в Женева по силата на чл. 8 на конвенцията за доброволна размяна на население и се състои от
четирима члена – двама неутрални, назначени от ОН (А.
Корф и М. де Ровер, заменен през 1926 г. от Д. де Рейние),
един представител на Гърция (Н. Чорбаджоглу) и един
представител на България (Вл. Робев). Комисията е орган
на Съвета на ОН, който се издържа съвместно от българското и гръцкото правителство. Нейна цел е да организира
Commission of Enquiry into the incidents on the frontier
between Bulgaria and Greece. November 28 1925. Пълният текст на
доклада може да бъде видян на https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/
CouncilMSD/C-727-M-270-1925-VII_EN.pdf - 18.04.2022.
159
Подробно дейността на Смесената комисия и резултатите от
нея е представена в: Димитров, Малцинствено–бежанският проблем,
с. 217- 295.
158
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свободната емиграция на населението и да извърши ликвидацията на неговото имущество. Тя действа в периода
1920–1931 г. като в годините на най-активната ѝ дейност
(1926–1927) броят на подкомисиите ѝ достига 11 – четири
на българска територия и седем на гръцка.
Комисията приема 18 декември 1900 г. за начална
дата на конвенцията за доброволна размяна на население,
а макар крайната дата да се удължава няколко пъти, пак
остават голям брой дела на български бежанци и емигранти от Гърция, които са подадени след срока и не са
разгледани. Много хора въобще не подават декларации и
молби за ликвидация на имоти, защото се надяват, че няма
да им се наложи да се изселят. Повече от 1/3 от подадените документите не са разгледани, тъй като не отговарят
на изискванията. Към края на 1928 г. са подадени кръгло
82 000 декларации за изселване и молби за ликвидиране на
имоти, от които около 52 000 на български и около 30 000
на гръцки изселници, а до края на мандата си Комисията
разглежда над 50 000 дела – около 30 000 български и около 20 000 гръцки. Въпреки най-разнообразните проблеми, пречки и грешки, Смесената българо-гръцка комисия
постига някакви резултати. Въз основа на разгледаните
над 50 000 дела тя преценява, че общата стойност на ликвидираните имоти на български изселници е 21 197 287
долара, а на ликвидираните имоти на гръцки изселници 10 150 293 долара. От тях са изплатени съвсем малка част,
а след приспадането на остатъка, Гърция остава да дължи
на България 10 339 023 долара (по тогавашния курс това
са 1 150 031 250 лв.). Тази сума е коригирана от неутралните членове на Комисията с обезщетенията, които двете държави си дължат взаимно за църковно-училищните
и общински имоти. Преценено е, че 82 гръцки общински
имота в България са по-ценни от 299 български общински
70
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имота в Гърция160. Поради това в окончателния си доклад
Комисията приема, че общата сума, която Гърция дължи
на България за ликвидация на имотите (лични и общински) е 7 165 252 долара.
Начините и сроковете на взаимно плащане на недвижимите имоти са договорени между България и Гърция със спогодбата „Моллов-Кафандарис“, подписана
на 7 декември 1927 г. в Женева. Още преди Смесената
българо-гръцка комисия да приключи работата си, с активното посредничество и гаранции на ОН министрите
на финансите на двете страни се договарят да променят
условията на плащане, съгласувани през 1919 г. и 1922 г.
Спогодбата „Моллов-Кафандарис“ потвърждава отмяната
на първоначалното решение изселниците да получат веднага 100% обезщетение за имотите си, тъй като е ясно, че
дължимите от двете държави суми са прекалено големи за
възможностите им. Потвърдено е решението на хората да
бъде изплатена едва 10% от стойността на недвижимите
им имоти, а останалите 90% да им бъдат дадени във вид
на облигации. Срокът, в който това трябва да се случи, е
увеличен от 12 на 30 години и е решено върху сумата на
облигациите да бъде изплащана 6% годишна лихва. Променена е и валутата, в която ще се изплащат обезщетенията – вместо в долари е прието те да се изплащат в местните
валути (лев и драхма)161.
Theodora Dragostinova, Between Two Motherlands: Struggles for
nationhood among the Greeks in Bulgaria, 1900-1949. New York, 2011,
p. 198.
161
Пълният текст на спогодбата е публикуван като анекс в
Rapport des members nommés par le Conseil de la Societe des Nation, р.
88-90 и може да бъде видян, заедно с описание на бежанския проблем
между България и Гърция и дейността на Смесената комисия, на
https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-238-M-1311932-I_EN.pdf - 18.04.2022.
160
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Подписването на спогодбата „Моллов-Кафандарис“
дава надежда за някаква нормализация на двустранните
отношения. През 1928–1929 г. двете страни отново поставят начело на легациите си пълномощни министри. Българската преса оценява положително назначаването на
Василиос Дендрамис за гръцки пълномощен министър в
София и изказва надежда, че това ще доведе до положителен развой в българо-гръцките отношения. Добро впечатление прави изразената от посланика идея да се създаде българо-гръцка търговска палата с цел да се развият
по-тесни връзки между двата народа. Едновременно с това
в София са скептични относно добрите намерения на правителството на Е. Венизелос (1928–1932), особено предвид множеството проблеми в двустранните отношения162.
Българският и гръцкият парламент ратифицират
спогодбата „Моллов-Кафандарис“, съответно през април
и декември 1928 г., но тя никога не е напълно приложена.
Причината, изяснена от Е. Венизелос е, че „Гърция не ще
се съгласи на никакво по-нататъшно намаляване на сумите, които България ѝ дължи за репарациите, освен ако то
не се свърже със съответното намаляване на сумата, която Гърция ѝ дължи като военен дълг“163. Гръцкият министър-председател многократно изтъква убеждението си, че
Гърция е не просто бедна, а много по-бедна от България
и поради това не може да си позволи да бъде финансово
ощетена164.
Всъщност тезата за това, че България води пропаганда и се опитва да представи икономическото си положение
ΙΔΑΥΕ 1928, φ. 23.5, документ от 21 ноември 1928 г. на В.
Дендрамис до МВНР в Атина.
163
Κώστας Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές
μας σχέσεις 1928-1932. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1995, σ. 102.
164
ЦДА, ф. 322Κ, оп. 1, а.е. 783, л. 127.
162
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много по-лошо, отколкото е в действителност, е постоянна
за гръцката външна политика. В нейния най-краен вариант
тя твърди, че в България всъщност няма бежанци, а само
преселници, които са се настанили на богатите имоти на
изгонените гърци165. В крайна сметка всички гръцки политически партии възприемат „компенсационната теза“, обвързваща плащанията, които Гърция дължи по спогодбата
„Моллов-Кафандарис“, с репарационните плащания на
България. Атина остава глуха за българските аргументи,
че двете задължения са с напълно различен характер, тъй
като репарациите, които България плаща, са нейно международно задължение към държавите от Антантата, поето с
Ньойския договор, а задълженията на Гърция произтичат
от двустранно задължение и са за обезщетение на частни
лица, каквото обезщетение плаща и България на гръцките
изселници166.
Към тези аргументи трябва да се прибави и фактическата невъзможност на България да изплаща репарациите си поради огромния им размер, световната икономическа криза, множеството дългове, които държавата обслужва (напр. бежанския и стабилизационния заем) и т.н.
Тези факти са признати през януари 1930 г. от Хагската
конференция, която намалява българските репарации от
2,25 млрд. фр. на 171,6 млн. фр. Гърция посреща „на нож“
това решение, още повече, че тя също е натоварена с големи военни задължения и е принудена да обслужва двата
си бежански заема. Освен че настоява за обвързване на репарационните плащания на България с гръцките плащания по спогодбата „Моллов-Кафандарис“, Атина иска да
получи обезщетение за щети, нанесени при антигръцките
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Г/63/5, документи от 1 октомври и 1 декември
1925 г. на посолството в София до МВНР в Атина.
166
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 317.
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гонения от 1906 г. и при българската окупация на гръцки територии по време на Първата световна война167. На
това България противопоставя исканията си за изплащане
от Гърция на още 6000 декларации на български бежанци,
подадени след изтичане на срока, определен от Смесената комисия и настоява, че не може да приеме искането за
изплащане на щети от 1906 г., тъй като погромите не са извършени от правителството, а от частни лица и финансово
въпросът е уреден още с Букурещкия мирен договор168.
В тази сложна обстановка българският външен министър Атанас Буров чрез гръцкия посланик в София В.
Дендрамис предлага на Гърция споразумение, което да се
основава на взаимни отстъпки. Той смята, че независимо какво биха се договорили двете страни, общественото
мнение и в България, и в Гърция, ще ги обвини, че са предали интересите на двата народа. А. Буров заявява готовността си да поеме тази отговорност в името на добросъседските отношения, които според него трябва да развият
своя потенциал чрез железопътно свързване и търговски
договор. В. Дендрамис не се съгласява с това предложение и очевидно следвайки инструкции, настоява за арбитраж169. Нещо повече, обобщавайки близо месец по-късно
преговорите, той заявява мнението си, че всички следващи разговори са безсмислени, защото ще бъдат от полза
за българската страна. Негово е всъщност предложението
да се осъществи „натиск“ над българската страна, особено
предвид икономическите ѝ затруднения, и да се разтрогне
Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας
σχέσεις, σ. 108-109.
168
ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1189, л. 71; Димитров, Малцинствено–
бежанският проблем, с. 321-327.
169
ΙΔΑΥΕ 1930, φ. Α΄ Πολιτική, документ от 6 юни 1930 г. на В.
Дендрамис до МВНР в Атина.
167

74

Глава 1. Политика и дипломация

търговското споразумение между двете държави170. Предложението му е така разчетено във времето, че да може
разтрогването на споразумението да нанесе максимални
щети на българските производители и да направи София
по-отстъпчива171.
Прекратяването на българо-гръцкото търговско споразумение не решава финансовите проблеми на двете
страни, а само разваля търговските им отношения. Ситуацията се усложнява допълнително след приемането
на „мораториума Хувър“, с който за срок от една година,
считано от 1 юли 1931 г., се отлагат плащанията по репарациите и междуправителствените дългове. Това дава
основание на Гърция да спре вноските по спогодбата
„Моллов-Кафандарис“. Един месец по-късно Смесената
българо-гръцка комисия с гласовете само на неутралните
си членове взима решение, с което определя обща сума
на дълга, който държавата-дебитор трябва да изплати с
лихвите на шестмесечни вноски. Според това решение
за разликата между стойността на българските имоти в
Гърция и гръцките в България Атина трябва да изплати
на София малко над един милиард сто деветдесет и седем
милиона лева (1 197 млрд. лв.). След приспадане на вече
платените вноски сумата става малко над един милиард и
петдесет и четири милиона лева (1 054 млрд. лв.), които
носят и съответните лихви, уточнени в специална таблица, приложена към решението. Направените от Комисията
изчисления показват, че ако Гърция изплаща редовно задълженията си, те ще бъдат изчистени към 15 юни 1961 г.
Гръцкото правителство не приема това решение и внася
Пак там, документ от 4 юли 1930 г. на В. Дендрамис до МВНР
в Атина.
171
Пак там, документ от 26 юни 1930 г. на В. Дендрамис до
МВНР в Атина.
170
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българо-гръцкия спор в Съвета на ОН, откъдето обаче съветват двете страни да разрешат сами проблемите си, а ако
не могат, да ги отнесат до Международния съд в Хага172.
На 6 май 1932 г. съдът в Хага успява да уреди един от висящите въпроси между двете държави – този за горите в
Родопите.
През 1931 г. Петър Нейков е изпратен за български
пълномощен министър в Атина с указания да работи за
„смегчаване на атмосферата, за отстраняване на мнителността и възстановяване на доверието“, както и за ликвидиране на финансовите спорове и възобновяване на стопанските връзки. Българското правителство смята, че ако
успее да разреши поне един от поставените въпроси, това
в крайна сметка ще доведе до установяване на добросъседски отношения173. Действително в периода 1931–1933 г. на
няколко пъти се водят преговори между България и Гърция в опит да бъдат разрешени финансовите им различия.
Двете страни се затрупват една друга с претенции – през
1933 г., например, България предявява 13 рекламации, а
Гърция – 29174. Според спомените на Панайотис Пипинелис папките с взаимни претенции, които двете делегации
натрупват, са толкова много, че не се събират на огромната
маса, на която специалистите заседават и се налага да ги
слагат по свободните столове175. Въпреки сякаш безкрайните взаимни искове и многото противоречия, съпътстваДимитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 344-348.
Подробно за позицията на различните Велики сили към българогръцкия спор виж: Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές
μας σχέσεις, σ. 109-128.
173
ЦДА, ф. 322Κ, оп. 1, а.е. 841, л. 172.
174
Георги Даскалов, България и Гърция от разрив към помирение
1944-1964. София, 2004, с. 359-360.
175
Παναγιώτης Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της
Ελλάδος, 1923 - 1941. Αθήναι, 1948, σ. 173.
172
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щи преговорите, постепенно двете страни стигат до единодушното мнение, че трябва да консолидират претенциите си176.
През декември 1933 г. България приема гръцки рекламации на стойност 100-150 млн. лв., а Гърция признава
на България рекламации в размер на два и половина милиарда (2,5 млрд.) лева, в които се включва и сумата по спогодбата „Моллов-Кафандарис“. Проблемът, който остава
непреодолим между двете държави, е гръцкото искане посочената българска претенция да се погаси с репарациите,
определени в Хага през 1930 г. Това искане е неприемливо
за българската страна, тъй като международната общност
към този момент е приела непосилния размер на репарациите и ги е опростила. Двете страни са съгласни, че
трябва всички материални въпроси между тях да се ликвидират напълно и окончателно, но не успяват да постигнат
споразумение по принципния въпрос дали тези материални въпроси включват или не включват репарационните
задължения. Именно този въпрос проваля възобновените
през 1936 г. преговори, при които Гърция се показва готова да се съгласи да получи от България 8,6–8,3% от определеното ѝ в Хага репарационно задължение, но София
отказва да приеме отстоявания от Атина компенсационен
принцип177.
Невъзможността да се постигне споразумение по
финансовите въпроси затормозява всички разговори, водени между двете правителства. През 1932 г. българският
пълномощен министър в Атина П. Нейков подчертава, че
двустранните българо-гръцки отношения не са в „чисто
политическа фаза“, а се намират „под гнета на политичес176
177

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 783, л. 349.
ЦДА, ф. 176К, оп. 22, а.е. 278, л. 107, л. 148-155.
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ки недоразумения, предубеждения, страхове“178. Показателно за взаимните подозрения е мнението на друг български пълномощен министър в Атина Георги Кьосеиванов,
който остава с впечатлението, че на гръцкия външен министър Андреас Михалакопулос му е безразлично дали отношенията между двете страни ще са добри или лоши179.
Не е случайно, че посланикът разчита по този начин
поведението на А. Михалакопулос, който е убеден защитник на идеята, че при преговорите с България трябва да се
следва твърда тактика, за да се постигнат отстъпки. В София не вярват и в добрите намерения на Е. Венизелос, нито
в декларациите му, че една от основните цели на външната
му политика е „изчистване на различията“ и „създаването
на тесни приятелски отношения“ със съседните държави180. Тъкмо напротив, тъй като вече са се сблъсквали с дипломатическите умения на критския политик, българските
дипломати още през 1928 г. преценяват, че идването му на
власт ще донесе само проблеми в двустранните отношения181. В България са наясно, че „едрият, представителен
и крайно самоуверен Андреас Михалакопулос не може да
предприеме и най-малка стъпка във външната политика
без знанието и благословията на великия си шеф“182.
При тази фактическа ситуация и при негативните
натрупвания от предходния период няма как България да
подходи с оптимизъм към иначе чудесно звучащата идея
за Балканска федерация. Тази идея, повлияна от европейЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 783, л. 61.
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 344.
180
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ελληνική εξωτερική πολιτική 18301981. Αθήνα, 2014, σ. 183.
181
Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας
σχέσεις, σ. 98, σ. 140.
182
Петър Нейков, Спомени. София, 1990, с. 345-346.
178
179
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ския пацифизъм, е лансирана от Александрос Папанастасиу през 1929 г. пред XXVII-я Световен конгрес на мира,
който се провежда в Гърция. Той предлага на ежегодни
балкански конференции да се създаде основа, върху която да се изгради балкански съюз. Българският пълномощен министър в Атина П. Нейков преценява идеите на А.
Папнастасиу като „нужната упойка за една дълготрайна
балканска операция, която мъчно би могла да успее без известни приспивателни…“. Според него целта на гръцкия
политик е да „смегчи атмосферата на Балканите … като се
запазят непокътнати и придобивките, и преимуществата
на Гърция“183.
Действително в периода 1930–1933 г. са проведени
четири Балкански конференции, в чиито рамки шест комисии обсъждат различни аспекти – политически, икономически, комуникационни, социални – на бъдещото
обединение184. За България най-важен е малцинственият
въпрос, който при обсъжданията остава в сферата на добрите пожелания. Самото му поставяне от българската делегация предизвиква отрицателна реакция, включително и
на самия А. Папанастасиу, който напомня, че преди да се
прилага клауза за покровителство на малцинствата, първо
трябва да бъде признато тяхното съществуване, което не
е факт185. Така, въпреки демонстрираната от балканските
елити добра воля и множеството приети на конференциите документи, до създаване на Балканска федерация не
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 783, л. 155.
Подробно по въпроса виж: Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Μειονότητες
στα Βαλκάνια. Βαλκανικές Διασκέψεις 1930-1934. Θεσσαλονίκη, 1994;
Roumiana Preshlenova, Greece and Bulgaria: Two Focuses on Integration
in thw Balkans between the Two World Wars. In: Greece, Bulgaria and
European Challenges in the Balkans. Ed. Y. Konstantinova. Sofia, 2015,
p. 140-154.
185
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 783, л. 330.
183
184
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се стига. Нещо повече, от 1933 г. в гръцките политически
среди се утвърждава убеждението, че всяка отстъпка, която Гърция би направила на България във финансовата и
икономическата сфера би била безсмислена, защото нищо
не може да отклони вниманието на България от южно море
и „стремежа да слезе до него през гръцки територии“186.
В тази „зловеща“, по определението на П. Нейков, атмосфера187 се стига до подписването на 9 февруари 1934 г.
в Атина на Балканския пакт. С него Гърция, Турция, Югославия и Румъния взаимно гарантират балканските си граници. България, която не може да се откаже от целта си за
мирна ревизия на Ньойския договор въз основа на чл. 19
от Пакта на ОН, остава извън подписаното споразумение.
Тайният протокол към него, който гарантира, че при нападение от страна на някоя Велика сила и балканска държава, подписалите го страни ще си окажат военна помощ
срещу въпросната балканска държава, фактически е насочен срещу евентуални бъдещи териториални аспирации
на България188. П. Нейков от Атина характеризира на 20
януари 1935 г. положението на България така: „Гнет политически чрез гръцко-турския съюз и Атинския пакт; гнет
стопански, чрез недаване на търговска спогодба, ето средствата, с които Атина смята да сломи в края на краищата
това, което се мъчи да представи пред света като българско
упорство“189. Резултатът, предвиден още през пролетта на
1936 г. от английския пълномощен министър в София, е,

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 174.
Нейков, Спомени, с. 376.
188
Подробно виж: Кръстьо Манчев, Валериан Бистрицки,
България и нейните съседи. Политически и дипломатически
отношения 1931-1939. София, 1978.
189
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 43.
186
187
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че при една европейска война „гърците ще тръгнат с нас“,
а българите ще бъдат „увлечени на противната страна“190.
Сключването на Балканския пакт не довежда гръцките политици и общество до успокоение, тъй като растящата мощ на Германия ги кара да си задават въпроса
за последиците от неуредените въпроси с България. Настроението е много точно предадено през март 1936 г. от
българския пълномощен министър в Атина Д. Шишманов,
който пише: „Всички – и венизелисти, и антивенизелисти,
са боят, че ний ще дебнем удобния момент да слезем към
Егея и да реокупираме Тракия. Как бихме могли да направим това с Турция и Румъния зад тила, - хората не разсъждават. В малко по-друг мащаб, струва ми се, че в настоящия миг настроението на Гърция към България е сходно с
онова на Франция към Германия. Не липсва желание, дори
голямо желание за разбирателство, но подозрителността,
недоверието го парализират“191. Последвалите събития
доказват напълно както верността на гръцките страхове,
така и факта, че взаимното недоверие и подозрителност
парализират всички опити за договаряне между България
и Гърция.
След идването на власт на правителството на Йоанис
Метаксас през 1936 г. в Гърция се забелязва желание за
споразумение с България при задължителното условие София да се откаже от териториалните си претенции192. След
като уверения в този смисъл са дадени от Д. Шишманов,
двете страни започват плахи, накъсани и в крайна сметка
безплодни опити да постигнат договорка по висящите въпроси. На 15 януари 1937 г. гръцкият диктатор заявява на
българския пълномощен министър, че знае какво иска БълДимитър Шишманов, Писма до мен самия. София, 1995, с. 68.
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 869, л. 58.
192
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 214, л. 235-239; а.е. 869, л. 71.
190
191
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гария – „търговски договор, консулска спогодба, спогодба
за установяване“ – и е склонен да разреши всички тези
въпроси в рамките на един ден. Единственото му условие
е „взаимните ни репарации да се считат за погасени“. Въз
основа на тази логика Гърция внася проект за решаване
на спорните финансови въпроси, но според българското
външно министерство той не представлява стъпка напред
в преговорите, защото Атина продължава да настоява за
активно салдо във финансовите си отношения с България.
Контрапредложението на София е да се компенсират едно
срещу друго взиманията по частните рекламации, сведени
до най-ниския им разумен размер, като в това компенсиране бъде включена и гръцката част от българските репарации, сведена до размер на 8,3%, а въпросът за дълга по
„Моллов-Кафандарис“ да бъде внесен за арбитраж193.
Направеният опит за двустранно споразумение показва, че Гърция и България стоят на старите си позиции –
готови са да се разберат за размера на дължимите суми, но
остават разделени от принципа за тяхното издължаване.
Очевидно е, че до Втората световна война основният проблем на българо-гръцките отношения остава желаната от
Атина и отхвърляна от София възможност гръцкият дълг
по спогодбата „Моллов-Кафандарис“ да се компенсира с
българските репарации. Всички останали въпроси се обвързват с този проблем и остават нерешени, а с наближаване на световния конфликт постепенно губят и смисъла
си. В условията на засилваща се агресивност от страна
на Германия и Италия, Великобритания инициира преговори между България и държавите от Балканското съглашение, които на 31 юли 1938 г. завършват с подписването
на Солунското споразумение. Съгласно неговите условия
България получава правото да се въоръжава, договаря се
193

ЦДА, ф. 322К, оп. 3, а.е. 22, л. 40, л. 54-56.
82

Глава 1. Политика и дипломация

реципрочен отказ от демилитаризирани гранични зони в
Тракия и страните се отказват от използване на сила в отношенията си194. Само няколко дни по-късно Г. Кьосеиванов изяснява на гръцката страна, че подписването му не
означава, че България се съгласява да се присъедини към
Балканското съглашение195.
След получаването на Южна Добруджа през септември 1940 г. София поставя на дневен ред и въпроса за излаза на Егейско море. Правителството на проф. Богдан Филов
възприема модела, опирайки се на Германия да иска съгласието на другите сили и на самата заинтересована държава
за осъществяване на териториалните си аспирации196. То
не възнамерява да воюва с Атина и след италианското нахлуване (28 октомври 1941) в Гърция българският външен
министър изразява пред гръцкия посланик съжалението
си за случилото се и го уверява, че българската политика остава непроменена. През януари 1941 г. тази позиция
е потвърдена, но с уговорката, че ако Германия се намеси пряко в събитията, България няма да може да направи
много. Гръцкият посланик Панайотис Пипинелис напълно
правилно разчита това като отказ на България да окаже
каквато и да е съпротива на немската армия197.
Действително, поставена под силен натиск от страна
на Германия, на 1 март 1941 г. България подписва присъединяването си към Тристранния пакт и още същия ден
12-та германска армия преминава Дунава и заема позиции
Yiannis Stefanidis, Greece, Bulgaria and the approaching tragedy
1938-1941. - Balkan Studies, vol. 32, 1991/2, p. 296.
195
Σβολόπουλος, Ελληνική εξωτερική πολιτική, σ. 198.
196
Бисер Петров, Българо-гръцките отношения в навечерието
на Втората световна война и завземането на Беломорието. –
Военноисторически преглед, 2006/4, с. 51.
197
1940-41. Ελληνικά διπλωματικά έγγραφα. Αθήνα, 1980, σ. 6-7, σ.
48-51.
194
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по българо-гръцката граница. Българска армия не участва
в немската операция, започнала на 6 април, а навлиза в
гръцка територия две седмици по-късно - на 20 април198.
Следвайки британски съвети, на 23 април 1941 г. гръцкият
посланик в София П. Пипинелис обявява на българското
правителство, че страната му прекъсва дипломатически
отношения с него, а на 2 юли 1941 г. обявява война на България199.
***
През първите години след установяването на българогръцките дипломатически отношения все още е жив споменът за съвместните борби на християните срещу османската власт и съществува възможност за политическо договаряне между двете държави. Постепенно обаче несъвместимите национални претенции, натрупаната враждебност,
намесата на Великите сили и др. правят все по-трудно
постигането на разбирателство. В резултат българските и
гръцките политици престават да разговарят и преговарят,
а държат монолози, излагат позиции, защитават интереси.
Това сблъсква кърваво двата народа в Междусъюзническата и Първата световна война, но не решава проблемите
помежду им. Тъкмо напротив, те се усложняват допълнително от притока на бежанци и изселници, взаимните финансови претенции и насадената омраза. В междувоенния
период сред политическия елит на двете страни се появява
разбиране, че натрупаните проблеми трябва да намерят
някакво решение, но никой не се осмелява да направи компромис и да артикулира простата истина, че и най-лошият
мир е по-добър от най-добрата война.
198
199

Петров, Българо-гръцките отношения, с. 52.
Stefanidis, Greece, Bulgaria and the approaching tragedy, р. 306.
84

Глава 2.

Консулски и
икономически отношения

К

онсулската институция придобива съвременните си измерения през XVII в. и се развива
възходящо до Първата световна война. Основна нейна задача е подпомагане на търговските отношения,
но освен посредническа роля в икономиката, консулствата имат своето място в културната и идейна комуникация.
Безспорни са и техните политически функции, доколкото консулските власти представляват своите държави по
места и извършват активна дейност по създаване на зони
на влияние1. В този смисъл изследването на консулската мрежа допринася не само за разширяване на знанието
ни за самата консулска институция, но и за значението ѝ
за прокарване на политическо, икономическо и културно
влияние сред народите в региона. Поради това, а и поради
значението ѝ за формиране на националната идентичност,
Consuls et services consulaires au XIXe siècle. Eds. J. Ulbert, L.
Prijac. Hambourg, 2010; Ferry de Goey, Consuls and the Institutions of
Global Capitalism, 1783–1914. London, 2014.
1

85

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

през последните години консулската мрежа на Балканите
все по-често фокусира интереса на изследователите2.
Консулската мрежа

Гърция започва създаването на консулската си мрежа далеч преди освобождението на България. През май
1832 г. Високата порта признава независимостта на Кралство Гърция и на 25 януари 1833 г. малолетният крал
Отон I пристига в Навплион, временната столица на Гърция. Още същия ден Спиридон Трикупис е назначен за
секретар на външните работи и търговския флот, а през
февруари 1833 г. с кралски указ е създаден Секретариат на
външните работи, който отговаря за провеждане на външната политика на държавата. До края на 1833 г. са създадени първите гръцки дипломатически представителства зад
граница. Пълномощни министри са изпратени в Лондон,
Константинопол, Петербург, Берлин, Париж, а консулски
служби с различен статут (генерални консулства, консулства, вицеконсулства) са открити във Виена, Александрия,
Анкона, Марсилия, Керкира, Хания, Смирна, Солун, Превеза, Неапол, Кайро и в Сицилия3.
За по-малко от година Гърция създава над 50 консулски представителства, половината от които се намират
на територията на Османската империя4. През 1834 г. със
Виж напр.: Réseaux consulaires, protection et interculturalité dans
les Balkans (XVIIe-XXe siècles). Études Balkaniques, n° 22, 2017/1.
3
Μαριλένα Γρίβα, Το Υπουργείο Εξωτερικών 1833-2007. Η θεσμική
οργάνωση. Αθήνα, 2008, σ. 36, 45, 53.
4
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα. Ο κόσμος των
Ελλήνων διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων στα Βαλκάνια και την
καθ΄ημάς Ανατολή 1830-1853. Θεσσαλονίκη, 2012, σ. 40.
2
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седем везирски писма е разрешено създаването на гръцки консулства на територията на Османската империя
в Смирна, Солун, Дарданелите, Дунавските княжества,
Александрия, Ираклио и Превеза. Всъщност липсата на
официално признание не се оказва пречка за съществуването на гръцки консулски служби на територията на Османската империя, както ясно показва случаят с Йосиф
Варотис. През септември 1834 г. той е назначен от крал
Отон за гръцки вицеконсул в Одрин, а получава разрешение от османската власт да изпълнява тези функции едва
през 1848 г.5
Очевидно е желанието на младата гръцка държава да
създаде колкото е възможно повече дипломатически представителства зад граница с цел да закриля гръцкия търговски капитал, но и да преследва териториалните аспирации
на Гърция, заявени още през 1833 г. пред чуждите дипломатически представители6. През ноември 1834 г. гръцките
дипломатически мисии в чужбина получават „Консулски
указания“, в които е изяснено, че за разлика от посланиците, консулите не изразяват официалната гръцка политика,
а са „политически агенти“, упълномощени от страната си
и признати от държавата, в която са назначени. Тяхна задача е защита на гръцката търговия и корабоплаване, както и
обслужване на сънародниците им, развиващи такава дейност. Освен връзки с гърците и Гърция в задълженията им
се включва и информирането на Атина за демографските
промени, настъпващи в гръцките общности зад граница7.
Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ελληνικά προξενεία στη
Θράκη. Αθήνα, 1976, σ. 19-23.
6
Ėdouard Driault, Histoire diplomatique de la Grece de 1821 a nos
jours. T.II - La regne d‘ Othon - la Grande idée (1830-1862). Paris, 1925,
p. 111-112.
7
Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα, σ. 43-44.
5
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Тези общности са определени през 1843 г. като „незримата Гърция“ и заемат важно място в гръцката национална
доктрина. Атина създава консулските си служби най-често
именно в териториите, където съществува гръцка диаспора и цели свързване на православното население с гръцката национална идея, което се явява предпоставка за териториалното разширение на държавата.
През 1846 г. Йоанис Колетис в качеството си на министър на икономиката и външните работи (1844–1847)
внася първия проект за организация на гръцката консулска служба, аргументирайки се с необходимостта тя да
съдейства за развитието и защитата на гръцката търговия
и интересите на гръцките колонии в основните средиземноморски пристанища и в търговските градове на Европа. Макар предлаганият законопроект да не е гласуван,
гръцките дипломатически представителства зад граница
се увеличават мълниеносно. През 1853 г., когато е приет
първият закон за консулската служба, Гърция вече има 131
консулски служби8. Няма съмнение, че те допринасят за
международната видимост на младата държава, както и за
сплотяване на гръцките общности зад граница. Безспорни
са и заслугите им за защита на интересите на гръцкия търговски флот, чието развитие още през първата половина на
XIX в. представлява истински феномен не само за балканските реалности9.
От указанията, изпратени до консулските власти
през 1835 г. е видно, че Атина още тогава възнамерява да
открие дипломатически представителства в градове, които
Γρίβα, Το Υπουργείο Εξωτερικών, σ. 72, σ. 86.
Обобщена картина на развитието на гръцкия търговски флот
и сравнението му с развитието на флота на останалите държави
в региона виж в: Александър Костов, Транспорт и комуникации на
Балканите (1800-1914). София, 2017.
8
9
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по-късно стават част от българската държава. Предвидени
са вицеконсулства във Варна, София и Пловдив, които да
са подчинени на гръцкото посолство в Константинопол,
както и вицеконсулство в Силистра, което е означено като
част от гръцката дипломатическа мрежа в Дунавските княжества10. Така заявеното намерение остава на хартия близо
десет години, докато през септември 1845 г. търговецът от
Хиос Димитриос Л. Маврогордатос не научава, че е предвидено създаването на вицеконсулство във Варна. Той
веднага пише до Министерството на външните работи, че
възнамерява да отиде във Варна по търговски въпроси и
предлага услугите си за изпълнение на консулска служба
в този град. В писмото си Д. Маврогордатос не забравя
да напомни за заслугите на семейството си по време на
борбата за освобождение на Гърция и още на 17 декември
1845 г. е назначен с указ на крал Отон за пръв гръцки вицеконсул във Варна11.
През октомври 1846 г. Д. Маврогордатос се възползва от правото си да изпрати консулски агент в Балчик. За
пръв представител на варненския вицеконсул в града е
назначен местният търговец Йоанис Комнинос12. Д. Маврогордатос остава във Варна до 7 май 1849 г., когато е заменен от Андреас Пападопулос-Вретос13. Новият гръцки
Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα, σ. 45.
Пак там, с. 99-100.
12
Andreas Lyberatos, The Usury Cases of the Black Sea Region:
State Legitimation and Bourgeois Rule of Law in 19th century Dobrudzha. –
Etudes Balkaniques, 2013/ 3-4, p. 63.
13
Андреас Пападопулос Вретос (1800–1876) произхожда от
Итака, завършва медицина в Неапол и свободно ползва няколко езика –
латински, френски и италиански. В периода 1854–1855 г. е назначен
повторно за гръцки вицеконсул във Варна. Освен дипломат, той е
археолог и автор на четири книги. Една от тях е La Bulgarie Ancienne
et Moderne sous le rapport geographique, historique, archeologique,
10
11
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вицеконсул обаче се задържа в града по-малко от две години и през октомври 1850 г. е преместен във Венеция. На
овакантения пост във Варна е назначен Йоанис Вузинос,
който дотогава заема поста гръцки вицеконсул в Хиос14.
Очевидно създаването на гръцкото вицеконсулство във
Варна е напълно в унисон със заявената от Й. Колетис цел
за развитие и защита на гръцката търговия и интересите
на гръцките колонии в основните пристанища и в търговските градове. Варна е главното експортно черноморско
пристанище на Балканския регион, което през 30-те и 40те години на XIX в. се отваря за международната търговия
със зърнени храни и привлича търговци най-вече от Гърция и Йонийските острови. Те подсилват гръцкото образование в града и постигат културна и икономическа хегемония над православното му население. В тази си дейност те
са активно подпомагани от създадената мрежа от гръцки
дипломатически представителства, чиято икономическа
и идеологическа роля за разпространението на гръцкото
културно и икономическо влияние е безспорна15.
Още от 1844 г. вицеконсулът на Гърция в Одрин
Йосиф Варотис настоява пред Йоанис Колетис, че гръцко
дипломатическо представителство трябва да се открие и в
Пловдив. Това се случва през 1858 г., когато за пръв гръцки вицеконсул в града е назначен Панайотис Фивос, който
обаче често отсъства и поради това още през следващата

statistiqueet commerciale. Saint-Petersbourg, 1856, достъпна на https://
babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112074887156&view=1up&s
eq=13 – 24.03.2022.
14
Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα, σ. 298-299.
15
Андреас Либератос, Гърците във Варна (XIX-XX в.). Аспекти на
политическата и социалната демография. – Известия на държавните
архиви, 2018/115-116, с. 11.
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Старият Пловдив, 1938. Худ. Цанко Лавренов. ХГ Казанлък.
Личен архив на Ю. Константинова

година е заменен от Г. Канакарис16. Откриването на гръцко
вицеконсулство в Пловдив следва последователното откриване на австрийско, руско и френско вицеконсулства в
града през периода 1856–1858 г. Интересът към Пловдив
е свързан с издигането му като център на международната търговия, разположен на главна пътна артерия, свързваща Османската империя с Централна Европа, както и с
постепенното преместване на основните военни фронтове по-близо до града. Според първото османско преброяване от 1831 г. в кааза Пловдив живеят 12 718 мюсюлмани и 45 870 християни, а според годишника (салнаме)
за 1873/1874 г. мюсюлманите са 29 660, а немюсюлмани16

80-82.

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ελληνικά προξενεία στη Θράκη, σ.

91

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

те – 66 542. Различни гръцки източници оценяват броя на
гръцкото население на града в диапазона между 8 000 и 18
000 души през третата четвърт на XIX в.17 Независимо от
очевидно напълно условния характер на тези цифри, откриването на гръцко дипломатическо представителство в
града може, както и в случая с Варна, да се свърже със защита на стратегическите цели на Гърция и на търговските
интереси на гръцките колонии.
През 1850 г. гръцко консулско агентство е създадено
в Бургас и за пръв неплатен агент там е назначен участникът в гръцката война за независимост Псарианос18. През
1856 г. то е повишено в ранг вицеконсулство начело с лейтенант Герасимос Пангалос19. През следващите години
статутът на това дипломатическо представителство остава
неясен и то липсва от списъка с гръцките дипломатически служби в Османската империя, изготвен през 1877 г.20
През 1879 г. гръцкият вицеконсул в Пловдив Атанасиос
Маталас обосновава необходимостта в Бургас да съществува гръцко дипломатическо представителство. Той пише,
че градът е единственото пристанище на Източна Румелия
и ще придобива все по-голямо значение за търговията. Не
по-малко важно според него е, че Бургас е „единственият
морски път на руските панслависти“ и поради това Гърция трябва да е добре информирана за тяхното движение
и планове. На трето място А. Маталас изтъква ползата
от назначаването на подходящ вицеконсул там, който ще
Андреас Либератос, Възрожденският Пловдив: трансформация, хегемония, национализъм. София, 2019, с. 70, с. 178, с. 182, с.
638.
18
Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα, σ. 337.
19
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ελληνικά προξενεία στη Θράκη, σ.
105.
20
Φύλλο Ελληνικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ), αριθμ. 98, 27.12.1877.
17
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може да „засили и събуди“ националното чувство на гръцките общности по крайбрежието21. Очевидно аргументите
му са преценени за основателни, защото през февруари
1883 г. П. Гофас е назначен за консулски агент в Бургас и е
подчинен на гръцкото генерално консулство в Пловдив22.
През 1891 г. статутът на дипломатическото представителство в Бургас е променен и то отново е издигнато в ранг
вицеконсулство, като запазва подчинението си на пловдивското генерално консулство23.
Четвъртото гръцко дипломатическо представителство в българските земи е открито в дунавско пристанище,
но не в Силистра, както първоначално е предвидено24. Още
през 1835 г. гръцкото правителство преценява, че е по-разумно да открие дипломатическо представителство в Браила, отколкото в Силистра25. През 1868 г. обаче е открито
консулство в Русе и за пръв гръцки консул в града е назначен Самарас26. Създаването на това консулство вероятно е
резултат от превръщането на Русе в столица на Дунавския
вилает с приемането на Закона за новото административно
деление и формирането на вилаетите през 1864 г. Определянето на града за столица на вилаета е поради добрата му свързаност с Европа, използването на р. Дунав като
Πέτρος Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Α’. Ξάνθη,
1998, σ. 415.
22
Πίναξ των υπαγομένων εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων
εμμίσθων και αμιστών αρχών. Εν Αθήναις, 1888.
23
Πίναξ των υπαγομένων εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων
εμμίσθων και αμιστών αρχών. Εν Αθήναις, 1891-92, σ. 55.
24
За понятието „български земи“ виж: Цветана Георгиева,
Пространство и пространства на българите XV-XVII век. София,
1999. В настоящия текст разглеждам само териториите, които стават
част от българската държава.
25
Μιχαηλίδης, Μικρή, περήφανη πατρίδα, σ. 81.
26
Дунав, бр. 296, 24.07.1868.
21
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важна комуникационна артерия, близостта до румънските
железници, които са свързани с европейската железопътна мрежа и т.н.27 След превръщането на Русе в столица на
вилаета бързо се увеличават чуждите представителства в
него. Към съществуващите още от 40-те години на XIX в.
австрийско и английско консулства, през 1865 г. се добавят
още руско и холандско, през 1866 г. – италианско, а през
1867 г. – френско и белгийско28.
Несъмнено икономическите мотиви, както и желанието да се следи отблизо развитието на политическата
обстановка в региона са причина за този консулски бум в
Русе. Според първото преброяване, направено през 1865 г.,
градът има 20 644 жители, от които 10 765 мюсюлмани,
7676 православни християни, 956 евреи, 778 арменци, 469
цигани и др.29 Според гръцкия консул Дисанагностос към
1871 г. в Русе живеят приблизително 35 000 души, от които около 24 000 са мюсюлмани, 8 000 са българи, 500 са
евреи, 500 са арменци и др. Въпреки тези очевидно крайно обобщени цифри, консулът ни дава точна бройка на
гръцкото население в града. Според него става дума за 26
семейства и още 30 неженени, от който едва четири-пет
са заможни, малко са дребни търговци, а мнозинството са
магазинери, ханджии или работници30. Поради малкото на
брой гърци не се намира кой да защити патриаршеския
митрополит Синесий, когато през 1861 г. българска общиТеодора Бакърджиева, Стоян Йорданов, Русе. Пространство
и история (края на XIV в. – 70-те години на XIX в.). Градоустройство,
инфраструктура, обекти. Русе, 2001, с. 28-29.
28
Жечка Сиромахова, Русе през Възраждането. Икономика,
просветен и културен живот, църковно-национални борби,
революционно-освободително движение. Русе, 1997, с. 34-41.
29
Дунав, бр. 24, 11.08.1865.
30
Πέτρος Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Δ’. Ξάνθη,
2001, σ. 105.
27

94

Глава 2. Консулски и икономически отношения

на в града влиза в непримирим конфликт с него и постига
изгонването му през 1864 г., въпреки противопоставянето
на османската власт и консулите31. Очевидно това е и причината за късното създаване – едва през 1872 г. на гръцка
община в Русе32.
Непосредствено преди Освобождението на България
Гърция има в българските земи две консулства от втори
ранг – в Русе и в Пловдив, и едно вицеконсулство във Варна33. Те са подчинени на гръцкото посолство в Константинопол, което чрез търговското си бюро, изпълнява и функциите на генерално консулство. Правата на гръцките консулски служители в Османската империя са регламентирани през май 1855 г. Тогава с посредничеството на Великобритания и Франция Гърция сключва първия си търговски
договор с Империята, който урежда въпросите, свързани
с търговията, данъчното облагане, съдебните привилегии,
акредитирането на дипломатически и консулски представители, таксите и др. Именно с договора от Канлъджа
Гърция придобива всички права, с които съгласно режима
на капитулациите се ползват европейските държави в отношенията си с Империята34. Постигнатите с Османската
империя договорки са отразени в „Закон за юрисдикцията
и задълженията на консулските власти“, обнародван на 20
ноември 1856 г. в Атина. В неговите 61 члена, разделени
Сиромахова, Русе през Възраждането, с. 120-128.
Това е годината, записана на печата ѝ, който се съхранява в
ДА-Русе, ф. 43К, оп. 1, а.е. 1, л. 53. Благодаря на проф. Надя Данова
за това сведение.
33
ΦΕΚ, αριθμ. 98, 27.12.1877.
34
Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19-ος αί-1919: οι
ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος,
Αθήνα, 1998, σ. 388. Документите по този въпрос са публикувани
в: Διαπραγματεύσεις της εν έτει 1855 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
συνομολογηθείσης Εμπορικής Συνθήκης. Αθήναι, 1887.
31
32
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на три части (общи разпоредби, специални разпоредби и
относно юрисдикцията), подробно са описани нотариалните и съдебните функции на консулските представители,
както и обществените им задължения35.
Сред най-важните актове, на които се основават
действията на гръцките консулски служби в Османската
империя е османският закон от 1869 г., който частично
урежда въпроса за поданството. С него османската власт
признава гръцко поданство на всички, които са го придобили преди 1869 г. След тази година на лица, които са
живели три години в Гърция им се признава гръцко поданство в Гърция, но не и в Османската империя, където те
продължават да се считат османски поданици. В резултат
се създава икономически силна прослойка от хора, които
като гръцки поданици се възползват от режима на капитулациите, а като бивши османски поданици им е разрешено да имат вложения в области, забранени за чужденци.
Разпоредбите за поданството създават предпоставки за
засилено проникване на гръцката национална идея в православните общности и за намеса на гръцките консулски
власти в техните дела36.
Създадената преди Освобождението на България
широка мрежа от гръцки консулски служби защитава интересите на гръцкото население пред властите, алармира
представителите на Великите сили при всеки възможен
случай за нарушаване на правата му, събира и изпраща информация на правителството си37. Функциите ѝ не се променят след 1878 г., защото съгласно член 8 от Берлинския
договор всички договори, конвенции и спогодби, сключени между Високата порта и европейските държави, остаΦΕΚ, αριθμ. 76, 20.11.1856.
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19-ος αί-1919, σ. 309-311.
37
ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 1338, л. 136-137.
35
36
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ват в сила за новоучредената българска държава и никакво
изменение в тях не може да бъде направено без съгласието
на държавата, сключила съответния договор. Разпоредбите на този член запазват привилегиите на чуждите поданици, както и правото на консулска защита и юрисдикция,
установени с режима на капитулациите38. През следващите десетилетия Гърция полага всички усилия, за да запази
привилегированото положение на консулствата си, както и
съдебните им привилегии39.
На 11 март 1881 г. гръцкият парламент гласува откриването на генерално консулство в София – столицата
на свободната българска държава и определя статута на
другите две гръцки дипломатически представителства в
България – консулствата във Варна и Русе. Едновременно
с това е издигнат и рангът на дипломатическото представителство в Пловдив – столица на Източна Румелия – от
консулство в генерално консулство. Със същия акт се определят щата и заплащането на дипломатическите служители в генералните консулства40. През следващите години
системата на гръцките дипломатически представителства
в българските земи се развива в посока на създаване на
консулски агентства. През 1883 г. са създадени консулски
агентства в Свищов и Видин, които са подчинени на генералното консулство в София, а през 1884 г. се появяват
консулските агентства в Пазарджик и Станимака (Асеновград), които заедно с консулското агентство в Бургас (1883)
са подчинени на генералното консулство в Пловдив. На
консулството във Варна е подчинено консулско агентство
Мария Манолова, Международноправното положение на
българската държава през периода 1878-1908 г. – Международни
отношения, 1974/ 4, с. 62.
39
Αρχείο Άθως Ρωμάνου, φ. 10, документ от 27 август 1904 г.
40
ΙΔΑΥΕ 1881, Προξενικές αρχές, φ. 35: 1-8, σ. 21-25.
38
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в Балчик. Още преди 1885 г. е понижен статутът на гръцкото представителство в Русе, което става вицеконсулство41.
Длъжността на консулския агент е почетна и обикновено се поверява на заможна личност, която не получава
възнаграждение за тази си дейност. Такава почетна дипломатическа длъжност могат да заемат гърци, които упражняват „почтена“ търговска дейност или са били на административна или съдебна служба в Гърция, или в гръцко
представителство зад граница. Ако няма кандидат, който
да отговаря на тези условия, то на такава длъжност може
да бъде назначен и заможен чужденец от града, където се
открива представителството42. Тъй като гръцките консулски агентства в българските земи се откриват в градове,
където съществуват гръцки общности, то обичайно тази
позиция се заема от заможни и уважавани гърци. Такъв
е например случаят с Димитриос Климатианос, който изпълнява функциите на гръцки консулски агент в Свищов
още преди 1876 г. По време на Руско-турската война той
напуска града, но след създаването на българската държава се връща в него и през 1881 г отново поема функциите
на гръцки дипломатически агент43. Забележително е, че Д.
Климатианос запазва тази позиция повече от 20 години –
чак до февруари 1904 г., когато е заменен от Евстратиос
Хадживасилиу44. Според данни на свищовското околийско управление Е. Хадживасилиу се заселва в града през
1882 г. от остров Митилини, занимава се с търговия с коΠίναξ των υπαγομένων εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων
εμμίσθων και αμιστών αρχών. Εν Αθήναις, 1888.
42
Γρίβα, Το Υπουργείο Εξωτερικών, σ. 139.
43
Външната политика на България. Документи. Т. 1 (18791886). София, 1978, с. 153-154, с. 203-204.
44
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του εν Ελλάδι
διπλωματικού σώματος και των ξένων προξενικών αρχών 1904. Εν
Αθήναις, 1904, σ. 62-65.
41
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лониални стоки и се ползва с добро име сред гражданите45.
Както предшественикът си, той запазва почетната длъжност дълго – до Балканските войни46.
Не е такъв обаче случаят с редовите дипломатически
служители, които често сменят назначенията си, като не
са редки случаите, когато това са случва в рамките на една
календарна година. Приетият през 1877 г. закон за консулските власти въвежда изисквания за заемане на различни
дипломатически позиции и предвижда провеждането на
изпити за постъпване на дипломатическа служба47. Постепенно системата за кариерно израстване на дипломатическите кадри се развива и е видимо как с всяко следващо
назначение консулските служители повишават ранга си.
Например Георгиос Докос, който е випускник на юридическия факултет в Париж, започва дипломатическата си
кариера като гръцки вицеконсул в Кавала (1869), Солун
(1870) и Дарданелите (1871). Продължава я като консул на
о. Хиос и о. Самос, а през 1882 г. става консул 1-ви ранг
в Битоля, през март 1885 г. в Пловдив и през септември
1885 г. в Одрин. От 5 юли 1886 г. е назначен за генерален консул в Янина, а по-късно заема същата длъжност
в Солун и Константинопол48. Консулските служители са
професионални държавни чиновници, които не създават
устойчиви връзки с местното гръцко население, нямат
време да вникнат в същността на местните проблеми, а
това ги води до спорни инициативи.

ЦДА, ф. 176К, оп. 14, а.е. 400, л. 5.
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του διπλωματικού
σώματος και των ξένων προξενικών αρχών. Εν Αθήναις, 1912, σ. 40.
47
Γρίβα, Το Υπουργείο Εξωτερικών, σ. 137-138.
48
Πίναξ των υπαγομένων εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων
εμμίσθων και αμιστών αρχών. Εν Αθήναις, 1899, σ. 62.
45
46

99

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

Още през 1871 г. Министерството на външните работи на Гърция предупреждава консулите си да бъдат внимателни при изпълняване на задълженията си, да използват
изцяло мирни средства, да са в съгласие с управлението
на страната и да се пазят от обвинения в национализъм49.
Това обаче невинаги се случва и не са редки случаите, в
които гръцки консулски служители с действията си създават проблеми по места50. Няколко такива инцидента са
свързани например с Николаос Генадис, който започва кариерата си на 10 юли 1866 г. като гръцки вицеконсул в Родос. През март 1869 г. е назначен за вицеконсул в Бургас,
през 1870 г. за вицеконсул в Сяр, а през 1875 г. е преместен
на същата позиция във Волос. През март 1876 г. Н. Генадис
е гръцки консул в Одрин и с крайните си изказвания там
предизвиква недоволството на гръцката общност в града
и на Вселенския патриарх51. Въпреки това през 1882 г. е
издигнат в ранг генерален консул в Смирна и на 26 септември 1883 г. е назначен в Пловдив на същата позиция52.
В това си качество и следвайки инструкциите на
Атина, той организира в града тържествено честване на
именния ден на гръцкия крал Георгиос І. По този повод
и въпреки съвета на източнорумелийските власти да не
Текстът на писмото от 22 май 1871 г. виж в: Κυριάκος
Μπονίδης, Οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ως φορέας εθνικής
παιδείας και πολιτισμού στην διαφιλονικούμενη Μακεδονία (1869-1914).
Θεσσαλονίκη – Αθήνα, 1996, σ. 215-220.
50
Виж напр. случая с аферата „Пихеон“ в Юра Константинова,
Балканската политика на Гърция. Фабер, 2008, с. 103-104.
51
Подробно по въпроса виж: Χρίστος Καρδαράς, Ιωακείμ Γ’ –
Χαρ. Τρικούπης, η αντιπαράθεση. Από την ανέκδοτη αλληλογραφία του
Οικουμενικού Πατριάρχη (1878-1884). Αθήνα, 1998, σ. 93-95,
52
Подробно за дипломатическата му кариера виж: Πίναξ των
υπαγομένων εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων εμμίσθων και αμιστών
αρχών. Εν Αθήναις, 1899, σ. 62-63.
49
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се провежда факелно шествие и да не се издигат гръцки
знамена, тъй като това ще се разглежда като предизвикателство към Османската империя и ще разпали ненужно
национални вражди в града, гръцки знамена са закачени
на къщи и гръцки магазини. В навечерието на празника
група българи сваля знамената, а на следващия ден се стига до сблъсъци между представители на двете общности53.
Местните власти не се намесват в събитията, а централната османска власт иска отзоваване на гръцкия консул, обявявайки го за persona non grata с обвинения, че е подбудил
размириците54. Действията на Н. Генадис и изказванията,
които той си позволява да прави от балкона на консулството в Пловдив през 1885 г., наричайки българите „варварски“ и „злодейски“ народ, стават причина българското
правителство да откаже да го назначи за дипломатически
агент в София през 1899 г.55
През втората половина на 90-те години на XIX в.
подобни инциденти възникват с гръцките дипломатически представители във Варна – Георгиос Папагеоргиадис
и в Пловдив – Спиридон Паганелис. Тяхното поведение
е преценено от българското правителство като недопустимо и водещо до прекъсване на комуникацията между
местното гръцко население и българските власти, което се
потвърждава и от гръцки сведения. В резултат българско-

Подробности за случая и двете гледни точки по въпроса виж в:
Илчо Димитров, Епоха 1885. Исторически очерк за съединението на
Северна и Южна България. София, 1987, с. 103; Spyridon Ploumidis,
Ethnic Symbiosis in the Balkans. Greeks and Bulgarians in Plovdiv (18781906). Istanbul, 2016, p. 156-160.
54
Δημήτριος Λουλές, Η θέση των ελλήνων απέναντι στην ένωση της
Ανατολικής Ρωμυλίας με τη Βουλγαρία. Ιωάννινα, 1991, σ. 28-30.
55
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 416, л. 6-15.
53
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то правителство оттегля екзекватурите56 им, което създава проблем в двустранните отношения. Пресата в Атина
дори твърди, че това е прелюдия към скъсването на българо-гръцките дипломатически отношения във връзка с избухналата точно по това време (април 1897) Гръцко-турска
война. Всъщност става дума за лошо стечение на обстоятелствата и министър-председателят Константин Стоилов
нарежда на българския агент в Атина Петър Димитров да
уведоми гръцкото правителство, че България не желае да
се възползва от затрудненото положение на Гърция. За
по-бързото уреждане на въпроса той предлага преместването на консулските служители, а впоследствие дори оставя временно във Варна Г. Папагеоргиадис. В крайна сметка още през 1898 г. двамата дипломатически служители са
заменени и въпреки разменените писма по темата не може
да се твърди, че съществува някакво системно напрежение
в отношенията между гръцките дипломатически представители и българските власти57.
Българо-гръцкото въоръжено противопоставяне в
османските вилаети подтиква гръцките консули към действия напълно несъвместими с дипломатическия им статут.
Такъв е случаят с генералния консул в Пловдив Петрос
Скасис, който заема поста през ноември 1905 г. Преди да
бъде прехвърлен в Пловдив, той е гръцки консул в Одрин,
Екзекватура (от лат. exsequare – изяснявам, установявам) –
официален документ, който удостоверява признаването на
чуждестранния консул в това му качество от правителството на
приемащата държава. Екзекватура не се издава на завеждащия
консулската служба на дипломатическото представителство, а само
на ръководителя на самостоятелно консулско представителство.
57
Документите по въпроса се съхраняват в ЦДА, ф. 176К, оп. 1,
а.е. 673. Темата е разгледана в студията на Надя Данова, Към въпроса
за българо-гръцките отношения през последното десетилетие на ХІХ
в. - Studia balkanica 12. София, 1976, с. 126-127.
56
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където привлича вниманието на българския си колега с
реч, публикувана в солунската преса през 1904 г. В нея той
определя българските четници в Османската империя като
„кръвожадни вълци, които нападат немилостиво Божието
невинно стадо и, които ръководени от дивите и леденокръвни свои инстинкти, искат да унищожават всичко добро, защото всяко добро дразни нравите им, които само
нож и огън може да успокои“58. Очевидно за консула разликата между български и гръцки четници е огромна, защото през ноември 1906 г. областният управител на Пловдив докладва в Министерството на външните работи и изповеданията, че П. Скасис дава пари на гръцки младежи и
ги изпраща в Македония, където да се включат в гръцките
чети. Консулът ги уверява, че на място ще получат допълнително възнаграждение от местните гръцки дипломатически представители. Министерството преценява, че това
е достатъчен повод да поиска изгонването на консула от
България, дори и без да се позовава на факта, че издаването на гръцки паспорти на български поданици, които не са
отбили военна служба, е в нарушение на подписаната през
1893 г. българо-гръцка спогодба за поданството59.
През последните десетилетия на XIX в. гръцките дипломати периодично отправят искания за повишаване на
статута на различни дипломатически представителства в
България. Например през януари 1889 г. генералният консул в Пловдив Александрос Логотетис иска откриване на
гръцко консулство в Станимака, аргументирайки се с множеството разнообразни проблеми на гърците в града. Той
напомня, че след Съединението вече не е необходимо Гърция да се съобразява с мнението на Османската империя,
а според него подобна стъпка би срещнала одобрението на
58
59

ЦДА, ф. 176К, оп. 14, а.е. 407.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2600, л. 4-5, л. 11.
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българското правителство, защото щяла да облекчи дейността на местните власти60. Ал. Логотетис предлага за
консул в Станимака да бъде назначен Йоанис Димитриадис, родом от Македония, завършил гимназиалното си образование в Солун, работил като учител в гръцки училища
в Османската империя, който безплатно помага на консулството и за когото бил убеден, че „ще служи ревностно на
националните интереси“ на Гърция61.
През 1894 г. вицеконсулът в Русе отправя до генералния консул в София предложение да се направят постъпки
за създаване на гръцки вицеконсулства в Силистра и Видин, защото там живеят „истински гърци“, които са българизирани62. Гръцки граждани от Силистра също изпращат
молба в града им да бъде открито дипломатическо представителство, което да е подчинено на вицеконсулството
в Русе. В Силистра има 38 гръцки семейства с общо 88
члена, които са гръцки поданици и са подчинени на консулството във Варна. Според дипломатическите служители във Варна и Русе искането им за отделно представителство е разумно, тъй като Силистра е център на област и
интересите на гърците там са по-големи от тези в Свищов,
където има представителство63.
ЦДА, ф. 1907К необработен, писмо № 1311 от 17 септември
1888 г. на генералния консул в Пловдив Ал. Логотетис до дипломатическия агент на Гърция в София.
61
ЦДА, ф. 1907К необработен, писмо № 1647 от 29 ноември 1888 г.
на генералния консул в Пловдив Ал. Логотетис до дипломатическия
агент на Гърция в София.
62
ЦДА, ф. 1907К необработен, писмо № 440 от 22 декември
1894 г. на вицеконсула в Русе до дипломатическия агент на Гърция в
София.
63
ЦДА, ф. 1907К необработен, писмо № 431 от 24 август 1891 г.
на вицеконсула в Русе до дипломатическия агент на Гърция в София и
приложената към него преписка.
60
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Паралелно с искането за откриването на нови консулски служби и повишаване на статута на съществуващите
гръцките дипломати се опитват тихомълком да придадат
по-голяма тежест на представителите си пред българските власти. Например, от писмо на окръжния управител на
Бургас до Министерството на външните работи и изповеданията от ноември 1894 г. става ясно, че гръцкият вицеконсул в града е поискал от него да признае екзекватури
на гръцките консулски агенти в Созопол и Анхиало, съответно гръцките поданици Баллис и Темистоклис Диамандопулос, „както това е правено в предишни години“.
Отговорът на София е категоричен – гръцките консулски
представители нямат екзекватури и поради това такива не
могат да им бъдат признати64.
Гръцката легация в София подкрепя идеята, че е от
полза за националните интереси да се отварят повече консулски служби. През следващите години обаче Министерството на външните работи на Гърция насочва усилията си
към по-доброто структуриране на гръцките дипломатически представителства зад граница, вместо към разширяване на консулската мрежа. Обхватът и статутът на гръцките дипломатически представителства в българските
земи е променен с кралски указ № 2707/611 от 18 февруари
1901 г. С него правомощията на генералното консулство в
София са разширени с областите Трън, Кюстендил, Враца,
Севлиево, Ловеч, Плевен и Търново, а правомощията на
генералното консулство в Пловдив са разширени над областите Пазарджик, Сливен, Хасково и Стара Загора. Окрупнени са районите на действие и на консулствата и вицеконсулствата. Така правомощията на консулството във
Варна се разпростират и над област Шумен, тези на вицеконсулството в Бургас се разширяват с областите Созопол,
64

ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 787.
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Анхиало, Айтос и Месемврия (Несебър), а правомощията
на вицеконсулството в Русчук (Русе) се разширяват върху
областите Разград, Силистра, Свищов, Лом и Видин. Консулски агентства продължават да съществуват във Видин,
Свищов, Балчик, Станимака и Пазарджик65.
През 1904 г. генералното консулство в Пловдив е
уведомено, че към неговия състав (както и към състава
на гръцките консулства в Македония и Тракия) ще бъде
добавен офицер, който да учи български език и да следи етнографското и политическо положение в региона66.
Това решение е резултат от организационното развитие
на гръцката въоръжена борба за Македония67. В нейните
рамки някои от идеолозите и ръководителите ѝ, сред които Йон Драгумис и Ламброс Коромилас, са изпратени за
кратко на дипломатическа работа в България, за да изучат
българските методи на действие и да намерят начин да им
противодействат успешно68. Практиката да се назначават
военни към дипломатическите представителства се развива и през 1914 г. се появява длъжността военно аташе
към гръцката легация в София69. Военните се занимават
основно със събиране на сведения за броя на населението,
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του 1901. Εν
Αθήναις, 1901, σ. 12-13, σ. 16-18, σ. 58-59.
66
Γεωργαντζή, Προξενικά αρχεία. Τ. Δ’, σ. 221.
67
На офицерите, назначени в гръцките консулства в Македония
и Тракия е възложена организацията и ръководството на гръцките
чети в района на действие на консулската служба. Подробно виж: Юра
Константинова, Българи и гърци в борба за османското наследство.
Фабер, 2014, с. 122.
68
Βασίλιος Λαούρδας, Το Ελληνικό γενικό προξενείο Θεσσαλονίκης
(1903-1906). Θεσσαλονίκη, 1961, σ. 22.
69
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείου του εν Ελλάδι
διπλωματικού σώματος και των ξένων προξενικών αρχών. Εν Αθήναις,
1915, σ. 16-17.
65
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малцинствените групи, климата, географските особености
на терена, пътната и железопътната мрежа, както и на всяка друга информация, която може да има отношение към
армията70.
През януари 1910 г. българското министерство на
външните работи съобщава на цар Фердинанд, че според
подготвяния нов консулски закон в Гърция генералното
консулство в Пловдив ще бъде понижено в ранг консулство, а вицеконсулството в Русе ще бъде закрито71. Действително през този период са осъществени промени в гръцките дипломатически представителства в България – през
1910 г. генералното консулство в Пловдив е понижено в
консулство първи ранг, а макар вицеконсулството в Русе
да е запазено, то гръцкият представител там Константинос Бебис спира да получава заплащане за длъжността
си. Запазени са дипломатическите агентства в Станимака,
Свищов и Балчик. След войните от началото на ХХ в. последното се оказва на румънска територия и там получава
статут на консулство72. Вместо него през август 1920 г. е
решено да се открие гръцка почетна консулска служба в
Кавакли.
Към края на 20-те години на ХХ в. почетните гръцки дипломатически служби изчезват. Техните функции са
поети изцяло от редовните консулства в Пловдив и Варна, от вицеконсулството в Бургас и от създаденото през
март 1927 г. консулско бюро към посолството в София73.
Виж напр.: Νικόλαος Δημοτάκης, Η Νότιος Βουλγαρία. Μελέτη
γεωγραφική, ιστορική, πλουτοπαραγωγική, βιομηχανική κτλ. Αθήνα, 1933.
71
ЦДА, ф. 176К, оп. 14, а.е. 407, л. 21.
72
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του διπλωματικού
σώματος και των ξένων προξενικών αρχών. Εν Αθήναις, 1912, σ. 10, σ.
22, σ. 40.
73
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείου του εν Ελλάδι
διπλωματικού σώματος και των ξένων προξενικών αρχών. Εν Αθήναις,
70
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За кратко в периода 1914–1917 г., т.е. между Втората балканска война и влизането на Гърция в Първата световна
война, са открити гръцки консулства в Дедеагач и Ксанти, които тогава са в границите на българската държава,
но след предаването на Западна Тракия, първоначално на
силите на Антантата, а след това на Гърция те престават
да съществуват. До Втората световна война гръцката консулска мрежа в България остава непроменена – консулства
съществуват във Варна и Пловдив, а в Бургас има вицеконсулство74.
Задачите на консулските служби след Първата световна война са много ясно дефинирани в писмо на гръцкия посланик в София В. Дендрамис от 5 ноември 1928 г.
Той напомня на консулите, че тяхната роля не е само да
подпечатват паспорти, да сключват договори и да защитават гръцките поданици. Част от техните задължения е
да следят политическото положение в районите си, да събират всякакъв вид икономическа и търговска информация и редовно (на 20 число всеки месец) да изпращат тази
информация на посолството в София75. През следващото
десетилетие, през януари 1937 г., към гръцката консулска
мрежа се добавя и един втори секретар на генералното
консулство във Варна, който резидира в Русе. Това става
след като Министерството на външните работи в Атина се
съгласява с аргумента на гръцкия посланик в София Ки-

1923, σ. 70-71; Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων. Εν Αθήναις,
1929, σ. 40-55.
74
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων 1940. Εν Αθήναις,
1940.
75
ΙΔΑΥΕ 1928, φ. 23.5, писмо от 5 ноември 1928 г. на В.
Дендрамис до консулствата на Гърция в Пловдив, Варна и Бургас.
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мон Диамандопулос, че е добре в града да има човек, който да следи военните приготовления в областта76.
От изложеното е видно, че през целия разглеждан
период Гърция разполага с добре организирана консулска
мрежа в българските земи, на която разчита за защита на
политическите и икономическите си интереси. Тази мрежа претърпява няколко промени през годините, наложени
основно от променящата се политическа ситуация в региона. Напълно логично например изглежда понижаването
на статута на гръцкото дипломатическо представителство
в Русе през 80-те години на XIX в., след като градът влиза
в границите на българската държава и престава да бъде водещ административен център на областта. Незначителният брой гърци в града, както и преориентирането на гръцката политика към Македония и Тракия, предопределят
превръщането на това дипломатическо представителство
в почетно.
По същата логика, но с обратен знак се развива гръцкото дипломатическо представителство в Пловдив, поне до
периода на войните в началото на ХХ в. То е повишено в
ранг генерално консулство, когато градът става столица на
автономната област Източна Румелия, но не губи статута
си след Съединението на областта с Княжество България
през 1885 г. В най-голяма степен това се дължи на факта,
че Гърция не признава акта на Съединението и гръцкото
външно министерство настоява консулските му служби
в бившата Източна Румелия да се обръщат по всички административни въпроси към агентството в София и към
посолството в Константинопол, „на което са подчинени
според закона“. Със същото разпореждане тези консулства
Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια. Ο
«γεωργικός εθνικισμός» στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946).
Αθήνα, 2011, σ. 237.
76
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се задължават да изпращат копия от всеки по-съществен
документ до гръцкото посолство в османската столица и
до Министерството на външните работи в Атина77. Статутът на дипломатическото представителство в Пловдив е
понижен от генерално консулство на консулство едва в навечерието на Балканските войни. Това вероятно се дължи
на намаляване на гръцкото население в България и на все
по-ясно очертаващата се необходимост от българо-гръцки
съюз срещу Османската империя.
На фона на добре развитата и добре структурирана
гръцка консулска мрежа българските постижения в тази
област са незначителни. По настояване на българските
търговско-индустриални камари през 1911 г. в Пирея е
открито първото българско консулство на територията на
Гърция78. За пръв български консул там е назначен Манол
Стефанов, но за краткия период на съществуването си това
консулство не успява да развие някаква значима дейност79.
След избухването на Междусъюзническата война (16 юни
1913) българските дипломатически представителства на
гръцка територия са закрити и Русия поема защитата на
българските интереси. Освен консулството в Пирея, МеждуЦДА, ф. 1907К необработен, писмо № 1643 от 20 юни 1886 г.
от МВНР в Атина до Кл. Рангавис, дипломатически агент на Гърция
в България.
78
Alexandre Kostov, The Trade Relations between Bulgaria and
Greece in the 1886 – 1911 Period. – Etudes balkaniques, 2019/2, р. 226248.
79
Мария Матеева, Консулските отношения на България 18791986. Справочник. София, 1988, с. 58. Българско консулство съществува
в Пирея също така от юни до декември 1915 г., но не е известно да
осъществява някаква дейност. Първоначално то е оглавявано от
д-р Константин Сарафов, чиито функции през октомври са поети от
преводача на българската легация в Атина Сократ Тодоров. ЦДА, ф.
322К, оп. 1, а.е 364.
77
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Сградата на българското консулство в Солун (1905-1915).
Личен архив на Ю. Константинова

съюзническата война закрива и българското консулство в
Солун. То съществува от 1897 г., когато е открито като търговско агентство заедно с още четири български търговски
агентства (Скопие, Битоля, Сяр и Одрин) на територията
на Османската империя. След обявяването на независимостта на България (1908) българското представителство
в Солун е издигнато в ранг консулство, а през януари
1910 г. получава статут на генерално консулство80. След
като на 27 октомври 1912 г. Хасан Таксин паша предава
Солун на гръцката армия, българското консулство в града продължава да съществува за кратко. На 25 юли 1913 г.
гръцка полиция завзема сградата му, въпреки че тя е под
руска протекция, и я превръща в болница81.
Подробно за дейността на българското представителство в
Солун в османския период виж: Юра Константинова, Българите в
османския Солун. София, 2020, с. 348-360.
81
ЦДА, ф. 176К, оп. 22, а.е. 11, л. 3.
80
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За период около една година (юни 1913 – август 1914)
към руското генерално консулство в Солун като преводач
е командирован Сократ Тодоров, който изпраща периодично сведения в София за случващото се в града. От тях
научаваме за извършване на обиски в къщите на по-видни
български семейства, както и за арести и екстрадиране на
всички, които откажат да се запишат като патриаршисти.
В донесенията му са видни различните стратегии, с които
българските семейства от града се опитват да действат в
новата ситуация. Някои търсят защитата на руското консулство, за да не бъдат принудени да напуснат дома си,
други подават колективно заявление до руския консул, че
предпочитат смъртта, отколкото да признаят Вселенската
патриаршия, а трети решават да се погърчат, вместо да напуснат града82. За дейността си в Солун през 1914 г. Сократ
Тодоров е награден от българското военно министерство
с орден „Св. Ал. Невски“ V-та степен и е преместен във
възстановената след войната българска легация в Атина83.
След възстановяване на българо-гръцките дипломатически отношения през март 1914 г. започват и преговори за откриването на българското консулство в Солун и
назначаването на Тодор Недков за генерален консул84. За
малко повече от една година Т. Недков става свидетел на
унищожаването на всичко, което българската общност в
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 350, л. 4-6.
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 356. След включването на Гърция
в Първата световна война Сократ Тодоров е командирован към
американската легация, която защитава българските интереси, а
след това отново става преводач в българското дипломатическо
представителство в гръцката столица. През 1923 г. той е обвиняван
от колегите си във „вредно гъркофилство“, защото се занимава само
с гешефти и се стреми да открие търговска кантора в Пирея. ЦДА, ф.
176К, оп. 4, а.е. 2890, л. 55-56.
84
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 354.
82
83
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града е постигнала в предходните десетилетия. Напразни остават усилията му да защити хората и имотите им85.
Служителите в консулството подпомагат, доколкото им
е възможно, сънародниците си, които търсят начин да се
съберат със семействата си, останали в Солун86. Но дори
персоналът на консулството не се чувства сигурен в града. Секретарят Константин Настев (Стоянов) докладва, че
през август 1915 г. жандарми нахлуват в сградата и арестуват събеседника му – свещеник в бившата българска
църква „Св. Димитър“87. След включването на България в
Първата световна война, на 17 декември 1915 г. френски
части от контингента на Антантата нахлуват в българското
консулство в Солун и го реквизират. Персоналът му е арестуван и изпратен с кораб в Тулон, но по-късно е освободен
и се прибира в България88.
Веднага след като през 1923 г. България и Гърция
възстановяват отношенията си на ниво пълномощни министри, София повдига въпроса за откриване на българското генерално консулство в Солун, както и за откриване
на консулство в Дедеагач. През май 1924 г. Гърция окончателно отказва да открие българско консулство в Дедеагач
с аргумента, че това не е удобно, докато трае работата на
Смесената българо-гръцка комисия и с подтекста, че консулът ще влияе на населението по въпроса за изселването.
Въпреки това изглежда, че към този момент има съгласие
за откриване на българско консулство в Солун. Поради
това на 26 август 1924 г. в града за генерален консул е изпратен д-р Коста Списаревски, а за архивар-регистратор
ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 1-3; ф. 322К, оп. 1, а.е. 338, л.
48, л. 79-82.
86
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 345.
87
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 339, л. 41.
88
ЦДА, ф. 176К, оп. 23, а.е. 3.
85
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Ангел Пецов. Още на 12 септември 1924 г. обаче българският пълномощен министър Живко Добрев вика д-р Списаревски в Атина „до уреждане на положението му като
български консул в Солун“. Няколко дни по-късно архиварят А. Пецов е посетен от полицията, която му нарежда
да напусне незабавно града, защото там няма българско
консулство и на 19 септември 1924 г. той, заедно с архива на консулството, също пристига в Атина89. Поводът за
промяната в гръцката позиция е бурната сръбска реакция
на протокола „Калфов-Политис“90.
В крайна сметка гръцкото правителство не разрешава съществуването на българско генерално консулство в
Солун. Формално такова съществува и дори има собствен
печат и бланки, но всъщност персоналът му е на служба
към българската легация в Атина91. Българската преса се
опитва да обоснове необходимостта от съществуването на
това дипломатическо представителство с икономическите
ползи и радостта, която то би предизвикало сред малкото останало българско население в града и околността,
дори да е с намалени правомощия92. Това обаче не помага
за положителното решение на казуса, най-малкото защото подчертава съществуването на българи в Гърция. През
1925 г. управляващият българската легация в Атина Иван
Данчев предлага да се подновят преговорите за откриване
на българско консулство в Солун, тъй като е минала една
година от прекратяването им93. Предложението му не намира продължение, което не му пречи през следващата гоЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 398, л. 7, л. 24, л. 29.
Мария Матеева, История на дипломатическите отношения
на България. София, 2005, с. 177.
91
ЦДА, ф. 334К, оп. 1, а.е. 411, а.е. 682.
92
Демократически сговор, 20.05.1925.
93
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 398, л. 33.
89
90
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дина отново да обоснове икономическата необходимост от
откриването на три български консулства в Солун, Пирея
и Митилини. Секретарят на българската легация в Атина
отбелязва, че е целесъобразно да се открие и консулство
в Кавала, за да се засили стокооборотът на България със
Западна Тракия94.
Темата за откриването на българско генерално консулство в Солун е поставена за последен път през юни
1929 г., когато гръцкият външен министър Периклис Аргиропулос обещава да я разгледа95. В по-общ план въпросът за откриване на български консулски служби в Гърция
е повдигнат през декември 1938 г. от българския пълномощен министър в Атина Димитър Шишманов, който се
опитва да го обвърже с преговорите за сключване на търговски договор между двете страни. Отговорът на гръцката страна е, че въпросът е политически и трябва да се
постави лично пред Йоанис Метаксас. Българското правителство очевидно преценява, че шансовете за успех не са
големи и прекратява действия в тази посока96.
Така единственото българско консулство в Гърция се
оказва това в Пирея, което обаче по същество функционира като консулско бюро към българското посолство в
Атина. Единственият малък успех за българската страна е
фактът, че успява да постигне назначаване на военно аташе към посолството си в Атина. Според чл. 103 от Ньойския мирен договор България няма право да акредитира в
чужда държава каквато и да е военна, военноморска или
военновъздушна мисия. Обаче през януари 1930 г. София
изпраща едновременно искане за назначение на военни
ЦДА, ф. 176К, оп. 10, а.е. 1065, л. 90.
Георги Димитров, Малцинствено–бежанският проблем в
българо-гръцките отношения 1919-1939. Благоевград, 1982, с. 320.
96
ЦДА, ф. 322К, оп. 2, а.е. 16, л. 8-9, л. 11.
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аташета в Лондон, Париж, Белград, Букурещ и Атина.
След консултации с дипломатическите си служби в чужбина и разбирайки, че останалите държави са се съгласили, гръцкото външно министерство също дава съгласието
си за такова назначение97.
Търговски и икономически отношения

Съгласно разпоредбите на чл. 8 от Берлинския договор за Княжество България остават в сила всички конвенции и спогодби, включително и договорите за търговия и
мореплаване, сключени по-рано между Портата и Великите сили, чието действие не е отменено. Постановено е, че
никакво изменение в тях не може да стане без съгласието
на държавата, сключила съответния договор. С договора
от Канлъджа (1855) Гърция придобива всички права, произтичащи от режима на капитулациите, с които се ползват
европейските държави в отношенията си с Османската империя98. В периода 1861–1862 г. между привилегированите
държави и Високата порта са сключени редица договори,
които потвърждават всички привилегии, произтичащи от
капитулациите. С тях вносните мита се увеличават от 3%
на 8% от стойността на стоките, а износните се намаляват от 12% на 8% от стойността на стоките при ежегодно по-нататъшно намаляване докато стигнат 1%, което се
случва през 1869 г. Транзитното мито се намалява от 3%
на 2% от стойността на стоките, а вътрешните мита се пре-

ΙΔΑΥΕ 1930, φ. Α/6, документ от 16 януари 1930 г.
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, σ. 388; Διαπραγματεύσεις της εν
έτει 1855 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
97
98
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махват99. Тези договори изтичат през 1890 г., което дава
основание на българската държава да се опита да предоговори условията по тях. Освен икономически изгоди това
би донесло и значими политически ползи за България, тъй
като би означавало мълчаливо признаване на правото ѝ да
сключва самостоятелни договори, въпреки васалното положение, отредено ѝ от Берлинския договор.
Първият успех на София в тази посока е постигнат през ноември 1889 г., когато чрез размяна на ноти е
сключено самостоятелно търговско споразумение с Великобритания. С това споразумение двете страни взаимно си признават правото на най-облагодетелствана нация,
предвижда се 8% адвалорно100 мито върху пазарната цена
на внасяните стоки и Великобритания признава на България правото да събира редица такси, данъци и акцизи101.
При същите условия и отново чрез двустранна размяна
на ноти през следващите години България сключва такива споразумения с Германия, Австро-Унгария, Франция,
Швейцария, Белгия и Италия102. В изпълнение на целта си
да сключи търговски договори, които да ликвидират разпоредбите на режима на капитулациите, България влиза в
продължителни и тежки преговори за сключване на търговски договор с Австро-Унгария. Те се увенчават с успех
през декември 1896 г. и така българската държава сключва първия си договор на основата на взаимното предоставяне на клаузата на най-облагодетелствана нация. С този
Румяна Прешленова, Австро-Унгария и Балканите (18781912). София, 2017, с. 156.
100
Ad valorem (лат.) – според стойността.
101
Подробно виж: Прешленова, Австро-Унгария и Балканите
(1878-1912), с. 194.
102
Манолова, Международноправното положение на българската
държава, с. 74-75.
99
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договор Австро-Унгария се отказва официално, макар и
частично от привилегиите, с които нейните поданици се
ползват според режима на капитулациите и се съгласява
още от януари 1896 г. България да започне да прилага 14%
адвалорно вносно мито103.
Въз основа на първия си търговски договор с Австро-Унгария още на следващата 1897 г. България сключва
договори с Германия, Франция, Русия, Великобритания,
Италия и Сърбия. По същото време започват и разговори
за подписването на окончателен търговски договор между
България и Гърция104. Обаче проблемите, произтекли от
Гръцко-турската война (април-май 1897 г.), временно отлагат тези разговори. Нещо повече, загубата на Гърция във
войната я изправя пред тежки преговори с Високата порта. Османската страна успява да заложи в мирния договор
допълнителното сключване между двете страни на консулска спогодба, която да ограничи съдебните привилегии
на гръцките консули (чл. 9) и подписването на търговски
договор, който да предоставя на двете държави правото на
най-облагодетелствана нация (протокол ІІ)105. Основавайки се на тази разпоредба, турските представители искат
вносът им в Гърция да бъде подложен на същото мито като
гръцкия внос в Империята106. Гърция отхвърля това искане
Подробно за хода на преговорите и клаузите на договора виж:
Прешленова, Австро-Унгария и Балканите (1878-1912), с. 194-202.
104
ЦДА ф. 1907К необработен, документ № 44 от 15 януари
1897 г. от гръцкия дипломатически агент в София до генералния
консул на Гърция в Пловдив.
105
Пълният текст на предварителния и окончателният мирен
договор заедно с приложените към него протоколи виж в: Συλλογή των
μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών.
Εν Αθήναις, 1912, σ. 756-780, а на български език в ЦДА ф. 176К, оп.
1, а.е. 1012, л. 173-244.
106
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 79, л. 30-31.
103
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и през май 1900 г. се обръща към Великите сили с молба
да упражнят предвидения в мирния договор от 1897 г. арбитраж. След голямо забавяне, през 1903 г. между двете
страни е подписан предвиденият договор за търговия и
корабоплаване, който потвърждава режима на капитулациите (чл. 1) с някои изменения, предвидени в консулската
конвенция (чл. 8)107.
Дори само фактът, че макар и разгромена в Гръцко-турската война, Атина успява след дълги и тежки преговори да постигне от Високата порта препотвърждаване
на голяма част от привилегиите, с които се ползва по режима на капитулациите, показва изключителната важност
на този въпрос за гръцката политика. Гръцкият внос в България в самия край на ХІХ в. е на приблизителна стойност
от едва 500 хил. лева годишно108, което ясно показва, че
евентуалното повишаване на вносното мито от българска
страна не би причинило съществени загуби на гръцките
търговци. Въпреки това в края на ХІХ и началото на ХХ
в. България и Гърция не успяват да сключат търговски
договор, поради различните цели, които преследват при
преговорите. Атина се опитва да обвърже преговорите за
търговски договор със защита на имуществените интереси
на гърците в България109. От своя страна българското правителство цели да премахне привилегиите, с които Гърция
и нейните поданици се ползват според режима на капитулациите.
Тези различни цели стават ясни още на разговорите,
които се водят в края на 1898 г. в Атина между гръцкия
министър-председател Александрос Заимис и българския
804.

107

Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, σ. 798-

108

ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 1338, л. 136.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 384, л. 15.
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дипломатически агент Петър Димитров. Министър-председателят подчертава, че гръцкото намерение е търговският договор между двете държави да урежда и въпроса за
гръцките консулства и агентства в България, както и да
включва клауза, гарантираща собствеността на църковните, манастирските и училищните имоти на гръцките общини в България. На това искане българският агент отговаря,
че включването на такава клауза е невъзможно, тъй като
притежанието на недвижимо имущество се регулира от
българските закони, а не от двустранни търговски договори110.
Правителството на Константин Стоилов първоначално изглежда склонно да сключи търговски договор с
Атина и се допитва по този въпрос до Министерството
на финансите. Отговорът оттам обаче е, че не намират за
уместно това действие, защото от него „едва ли може да
се извлече някаква полза за България, а между това гръцкото правителство ще иска по всяка вероятност да извлече
някои специални за себе си отстъпки вън от онези, които то има по клаузата на най-фаворизиран народ“111. Така
през март 1899 г. между двете държави е подписана само
спогодба за взаимно признаване на акционерните дружества112. Тя е в интерес на българската страна, тъй като
застрахователното дружество „България“ разширява дейността си в Гърция, а на практика няма гръцко акционерно
дружество, признато в България. Единствената цел на това
споразумение за гръцката страна е българското правител-

Пак там.
Пак там, л. 18-23.
112
Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, σ. 276.
110
111
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ство да се съгласи да се подпише окончателен търговски
договор между двете държави113.
През лятото на 1899 г. изглежда, че двете страни ще
успеят да договорят поне временно търговско съглашение,
базирано на взаимното признаване на клаузата за най-облагодетелствана нация. Според българския министър на
външните работи Димитър Греков на 17 август 1899 г.
между него и гръцкия дипломатически агент в София са
разменени ноти в този смисъл114. До сключването на временна търговска спогодба обаче не се стига, тъй като това
фактически означава Гърция да се откаже от привилегиите
си без съществени реципрочни придобивки за гърците в
България. Поради това и по повод изтичането на срока на
търговските договори на България в края на 1903 г. гръцката страна инициира преговори за подписване на окончателен търговски договор. Знаейки че целта на България е
да премахне режима на капитулациите, гръцкият външен
министър Александрос Скузес нарежда на дипломатическия си представител да влезе в преговори с правителството на Стоян Данев, показвайки склонност да отстъпи по
останалите въпроси, ако се гарантира имуществото на
гръцките общини в България. Целта на Атина е да постигне признаване на гръцките общности като юридически
лица от българското правителство, както това е направено
в Румъния през 1900 г.115
Въпросът за подписване на търговски договор между двете страни е повдигнат отново през 1904 г. във връзка
с влизането в сила от март 1905 г. на нова митническа таЦДА ф. 1907К необработен, документ № 7892 от 17 юни
1900 г. от МВНР в Атина до гръцкия дипломатически агент в София.
114
ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е 384, л. 29.
115
ЦДА ф. 1907К необработен, документ № 3384 от 21 март
1903 г. от МВНР в Атина до гръцкия дипломатически агент в София.
113
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рифа в България. Тогава гръцкото външно министерство
инструктира дипломатическия си представител в София
да уведоми колегите си от държавите, ползващи се с привилегии по режима на капитулациите, че нито една гръцка стока не ще влезе в България, ако Княжеството лиши
Гърция и гръцките поданици, живущи на територия му, от
привилегиите им116. През октомври 1905 г., когато българският външен министър отново повдига въпроса, гръцката
страна е вече доста по-отстъпчива. От една страна, това
се дължи на изразеното от външния министър А. Скузес
разбиране, че гарантирането на недвижимото имущество
на гръцките общини в България е трудно постижимо, тъй
като те нямат документи за собственост. От друга страна,
налице е осъзнаване на промяната в икономическите реалности, която не е в полза на Гърция. В началото на 1906 г. е
констатирана тенденция към намаляване на гръцкия внос
в България на 300-450 хил. франка годишно и увеличаване
на българския внос в Гърция, който е на стойност 3-4 млн.
франка годишно117.
Тенденцията към намаляване на гръцкия внос в България се дължи основно на сключения през 1900 г. и подновен през 1907 г. търговски договор между България и
Османската империя. Според него турските стоки се ползват с облекчен режим и успешно конкурират разполагането на гръцки стоки в България, тъй като двете държави
изнасят сходни продукти118. Гърция решава, че търговските ѝ интереси ще бъдат достатъчно защитени като се
присъедини към митническия договор между България и
Франция от 31 декември 1905 г. и така отново осигурява
Αρχείο Άθως Ρωμάνου, φ. 10, документ от 27 август 1904 г.
ΙΔΑΥΕ 1907, φ. 27.2, документ от 9 януари 1906 г.
118
Γεώργιος Πλουμίδης, Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας και
Βουλγαρίας στις αρχές του 20-ου αιώνα. – Δωδώνη, 1986/15, σ. 171-172.
116
117
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клаузата за най-облагодетелствана нация за стоките, които
внася в България119.
В началото на 1906 г. въпросът е уреден временно,
чрез размяна на ноти между българското и гръцкото правителства, потвърждаващи, че вносът на двете страни се
ползва с правото на най-облагодетелствана нация. Това е
потвърдено от решение на българския парламент, влязло в
сила от 1 януари 1907 г.120 Така двете държави гарантират
интересите си, но не успяват да постигнат подписване на
двустранен търговски договор нито през 1907 г., нито през
следващите години, въпреки направените в тази посока
постъпки121. Независимо от тези пречки обаче и благодарение на увеличението на българския износ за Гърция, в
периода 1886–1911 г. търговският обмен между двете държави се увеличава значително – над 12 пъти122.
Трябва да се има предвид, че макар търговският баланс да е неблагоприятен за Гърция, всъщност гръцки корабоплавателни компании и гръцки поданици в България
печелят от българо-гръцките и българо-османските търговски отношения, защото техни дружества осъществяват в голяма степен вноса и износа от пристанища Варна
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 222 от 3 март 1906 г.
от дипломатическия агент на Гърция в България до генералния консул
в Пловдив. Според други източници през 1906 г. българският внос в
Гърция възлиза на 9 721 251 лева, като е потвърдена тенденцията към
неговото покачване през годините. Цит. по Σπυρίδων Σφέτας, Έλληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908. Ανάμεσα στη ρητορική της διμερούς
συνεργασίας και στην πρακτική των εθνικών ανταγωνισμών. Θεσσαλονίκη,
2008, σ. 415.
120
Kostov, The Trade Relations between Bulgaria and Greece, р. 226248.
121
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1970, л. 8-48.
122
Kostov, The Trade Relations between Bulgaria and Greece, р. 226248.
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и Бургас, както и движението на стоки по железопътната линия Пловдив – Бургас123. Не е случайно, че когато в
България се подготвя законопроект за промяна в таксите,
събирани от българските пристанищни власти по Черноморските и Дунавските пристанища, гръцките параходни
дружества реагират остро. Те заявяват, че ако българските
власти приложат предвиждания само за чуждестранните
съдове данък върху товара, това ще направи невъзможна
конкуренцията на корабите, плаващи под български флаг,
които не само че ще погълнат целия износ от Константинопол, но и ще поемат цялата търговия с Гърция и с останалата част от Европа124.
Както в други подобни случаи, така и в този казус
гръцките дипломатически представители действат в унисон с колегите си от държавите, ползващи се с привилегии
по режима на капитулациите, и в резултат от съвместните
им усилия обмисляната такса не се въвежда за корабите,
плуващи под флага на Великобритания, Австро-Унгария,
Италия и Гърция125. Естествено привилегиите, с които се
ползват гръцките търговци, предизвикват възмущение у
българските им конкуренти, които се оплакват, че гръцкото правителство им прави спънки и „умишлено действа, за
да попречи на развитието на търговските отношения между двете страни“. Русенската търговска камара настоява да
се договори с гръцкото правителство безпрепятствено развитие на търговските дейности на българи в Гърция или
Σφέτας, Έλληνο-βουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908, σ. 277.
ЦДА ф. 1907К необработен, документ № 857 от 29 юни 1903 г.
от гръцкото вицеконсулство в Бургас до генералното консулство в
София.
125
ЦДА ф. 1907К необработен, документ № 7349 от 3 юни
1903 г. и документ № 10864 от 14 август 1903 г. на МВНР в Атина до
дипломатическото агентство в София.
123
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да се „вземат репресивни мерки като се направят същите
препятствия на гръцките поданици и им се отнеме правото
да търгуват в България“126.
Въпросът за търговските отношения между България и Гърция търпи нов обрат след обявяване на българската независимост през 1908 г., тъй като признаването
на България за независима държава официално прекратява действието на привилегиите, с които се ползва Гърция.
Това дава основание на управляващия българското дипломатическо агентство в Атина Димитър Михайловски да
повдигне въпроса за взаимноизгодните икономически интереси на двете държави. На това министър Георгиос Балтадзис отговаря, че дори при липсата на търговски договор между двете страни българският износ за Гърция през
последните години достига 10 млн. лв., а гръцкият търговски флот реализира чудесни печалби в черноморските
и дунавските портове. Той отклонява разговора, канейки
Стоян Данев в Атина, за да се създадат лични връзки между политическите мъже на България и Гърция127. Очевидно гръцкото правителство не счита за навременно да повдига въпроса за промяната на стария режим. В България
пък оценяват, че от една страна, Гърция е отличен пазар
за българските продукти – жито, брашно, добитък, но от
друга, гръцкият коняк конкурира зараждащата се българска алкохолна промишленост, която бърза да го обяви за
вреден за здравето и се противопоставя на всяко облекчение за гръцкия алкохол, поради което също не бързат да
започнат преговори за търговски договор.
Цялото развитие на казуса кара опитния гръцки дипломат Евгениос Залокостас да заключи през март 1909 г.,
че икономическата и политическата страна на проблема се
126
127

ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 384, л. 24-25.
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 41, л. 35.
125

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

преплитат и подписването на търговски договор ще стане
едновременно с подобряване на политическите взаимоотношения между двете страни128. Тази констатация е доказана през 1911 г., когато трайната тенденция към намаляване на гръцкия внос в България и увеличаването на българския износ за Гърция рязко се променя. През октомври
1911 г. гръцкият консул във Варна отчита увеличение на
гръцкия внос през пристанището в града с над 80 000 зл.
фр. в сравнение със същия период на предходната година129. При това тази промяна се случва без да има каквото
и да е изменение в търгуваните артикули. България продължава да изнася към Гърция основно житни култури,
добитък, боб, тютюн, брашно, а Гърция изнася към България алкохол, маслинени продукти и риба130. И все пак
в периода преди Балканските войни Гърция почти винаги
заема последно място сред българските външнотърговски
партньори, отстъпвайки го само епизодично на Сърбия131.
Именно добрите възможности, които гръцкият пазар
предоставя за износ на български стоки, е основният аргумент на българския пълномощен министър в Атина Георги Пасаров, който веднага след възстановяване на българо-гръцките дипломатически отношения, прекъснати от
Междусъюзническата война, отново предлага сключванеΙΔΑΥΕ 1907, φ. 27.4, документ от 12 март 1909 г.
Δελτίον του επί των Εξωτερικών Υπουργείου, μέρος δεύτερος,
τεύχος 4ος. Έκθεσις περί της εμπορικής και ναυτιλιακής κινήσεως εν
Βουλγαρία, ιδιαί κατά το έτος 1910 υπό του εν Βάρνη προξένου κ. Ν. Σουϊδά,
Εν Αθήναις, 1911, σ. 9-11. ЦДА, ф. 1907К необработен, документ №
740 от 22 септември 1911 г. на гръцкия консул във Варна до гръцкото
посолство в София.
130
Πλουμίδης, Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας και Βουλγαρίας, σ.
169-170.
131
Kostov, The Trade Relations between Bulgaria and Greece, р. 226248.
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то на търговски договор между двете страни. Той напомня,
че преди Балканските войни българският внос в Гърция –
главно жито, брашна, добитък – е достигал 12 млн. лв. годишно132. Г. Пасаров повдига въпроса отново през декември 1914 г. във връзка с гръцкото предложение България
и Гърция да сключат телеграфо-пощенска конвенция и
подчертава мнението си, че в настоящия момент износът
на български добитък и храни – брашна, кашкавал, яйца,
може да достигне до 25-30 млн. лв. годишно133. Предложението му не получава развитие и през март 1915 г. двете
държави успяват да подпишат единствено телеграфо-пощенската конвенция134.
След края на Първата световна война и съгласно
Ньойския мирен договор (глава първа от раздела за търговски отношения, касаеща митническите разпоредби)
Гърция като държава от Съглашението се ползва с клаузата на най-облагодетелствана държава. Тази клауза изтича
през август 1925 г. и двете страни влизат в преговори за
сключване на търговски договор като междувременно чрез
размяна на вербални ноти се споразумяват да ползват взаимно клаузата135. В Гърция е назначена специална комисия
от 12 члена, която представлява различни министерства и
търговски камари. Въпросът обаче става достояние на медиите, обвързва се с искания за обезщетение на гръцките
поданици, напуснали България, както и с качеството на
българските брашна, внасяни в Гърция. Спорните въпроси между преговарящите бързо се множат и през февруари
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1970, л. 81.
ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 37, л. 19.
134
Пак там, л. 25.
135
Вера Кацаркова, Икономическите отношения на България с
балканските държави в периода между двете световни войни (19191941). София, 1989, с. 103.
132
133
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1927 г. те стигат до идеята вместо търговски договор да се
подпише „Временна търговска спогодба между България
и Гърция“136.
Тази временна спогодба се подписва за неограничен
период от време, но с уговорката, че може да бъде прекратена от всяка от двете държави след тримесечно предизвестие. Като резултат от подписаната спогодба София
и Атина си признават взаимно правото на най-облагодетелствана нация без да договарят каквито и да е митнически отстъпки. Единствено е направена уговорката, че
гръцките стафиди ще се облагат при внос в България със
същото мито като стафидите на всяка трета страна137. Във
встъпителното изложение, направено пред парламента на
1 април 1927 г., гръцките министри, договорили спогодбата (на външните работи А. Михалакопулос, на финансите Г. Кафандарис и управляващият министерството на
търговията П. Цалдарис) изясняват, че тя е нужна поради
„голямото развитие, настъпило напоследък в търговските
отношения между двете съседни страни“ и поради надеждата, че тя ще допринесе за подобряване на двустранните
отношения. За причина да не се постигне постоянен търговски договор е посочен въпросът с внасяните брашна от
България в Гърция. Недвусмислено е изяснено, че клаузата за най-облагодетелствана нация се прилага „поради
нуждите на нашата консумация“138. Българските политици също са доволни от постигнатото споразумение, което
ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 419, л. 39-40, л. 66, л. 110.
Текстът на спогодбата е публикуван в Publication of Treaties
and International Engagements registered with the Secretariat of the
League of Nations. Legue of Nations Treaty Series, vol. LXVIII, 1927, р.
59 и може да бъде видян на https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/
LON/Volume%2068/v68.pdf - 18.04.2022.
138
ЦДА, ф. 176К, оп. 10, а.е. 1066, л. 17.
136
137
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виждат като първа крачка към подписването на търговски
договор и добър знак за възможността да бъдат разрешени
спорните въпроси между двете държави139.
Временната спогодба от 1927 г. е всъщност първият
документ, уреждащ двустранните икономически отношения, който България и Гърция успяват да договорят след
установяването на дипломатическите отношения през
1880 г. Този успех се дължи на нуждата на Атина да се
погрижи за изхранването на над един милион бежанци и
преселници, които приема след Първата световна война
и Малоазийската катастрофа. Българската животновъдна
и земеделска продукция позволява на Гърция успешно
да замести традиционния внос на добитък и хранителни
продукти от Турция, който става невъзможен след военния
сблъсък между двете държави. През този период Атина
става един от основните вносители на едър и дребен добитък, сирене, кашкавал, масло, яйца и зърнени храни от
България. Гръцки наблюдатели отбелязват, че българските хранителни стоки в Гърция са на значително по-ниски
цени от останалите вносни продукти140.
Така износната търговия на България към южната ѝ
съседка достига най-високите си нива: през 1912 г. тя е на
стойност 8383 хил. зл. лв., през 1924 г. – 17 170 хил. зл. лв.,
през 1927 г. – 36 255 хил. зл. лв., през 1929 г. –
18 098 хил. зл. лв. и през 1930 г. – 10 182 хил. зл. лв. Гърция
продължава да внася в България традиционните си продукти – маслини, зехтин, цитрусови плодове, но този внос е
на значително по-малка стойност: 0.833 хил. зл. лв. през
1912 г., 4156 хил. зл. лв. през 1924 г., 3528 хил. зл. лв. през
1927 г., 3530 хил. зл. лв. през 1929 г. и 1780 хил. зл. лв. през
ΙΔΑΥΕ 1927, φ. 28.1, документ от 1 април 1927 г. на посолството
в София до МВНР в Атина.
140
ЦДА, ф. 176К, оп. 10, а.е. 1065, л. 21.
139
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1930 г.141 Видимо е значителното повишаване на ролята на
Атина в българския внос и износ. Ако в периода 1907–
1911 г. българският износ за Гърция съставлява 6,05% от
общия износ на страната, то в периода 1924–1928 г. той
бележи двойно увеличение и вече съставлява 12,52% от
общия износ. Близо пет пъти се увеличава гръцкият внос
в България, който в периода 1907-1911 г. представлява
0,34% от общия внос в страната, а в периода 1924-1928 г.
вече е 1,63% от него142.
В контекста на това добро развитие на българо-гръцките търговски отношения през август 1925 г. българското
министерство на търговията отправя запитване до българската легация Атина дали в Гърция не биха имали интерес от внос на български каменни въглища от мините
в Перник и Бобов дол, които според София успешно могат да се конкурират с английските и руските въглища143.
Действително Гърция внася каменни въглища за повече
от 200 млн. драхми годишно, което създава възможност за
износ на български каменни въглища от басейна на Струма144. Темата обаче изправя България и Гърция пред факта,
че нямат железопътна свързаност. В предходните десетилетия и двете държави обвиняват Османската империя, че
възпрепятства свързването на железопътните линии в региона, но когато въпросът застава за решаване пред тях,

Търговските ни връзки с Гърция. – Банков глас, бр. 84, 1933, с. 7.
В брошурата на Иван Гъбенски, Търговските отношения на България с
Гърция. – Списание на Българското икономическо дружество, 1934/1
са дадени други цифри, но констатираните тенденции са същите.
142
Гъбенски, Търговските отношения на България с Гърция, с. 5.
143
ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 347, л. 68-69.
144
Гъбенски, Търговските отношения на България с Гърция, с.
22.
141
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се оказва, че намирането на действащи решения никак не
е лесно145.
Предвид сложните българо-гръцки отношения българският представител в Атина получава указания да придвижва въпроса за свързването на железопътните мрежи
на двете страни и вноса на въглища без да влиза в разговори по политически теми. Причината за това указание е,
че гръцката страна се стреми да представи възможността
за създаване на железопътна връзка между София и Солун
като изпълнение на чл. 48 от Ньойския договор, предвиждащ предоставяне на икономически излаз на България на
Егейско море146.
Гръцкият външен министър Лукас Руфос демонстрира съгласието на правителството си железопътните линии
на двете държави да се свържат между Петрич и Демир
Хисар. Той предлага двете страни да поемат разходите за
свързването: България за продължаване на линията от село
Генерал Тодоров до границата, а Гърция за продължаване
на същата линия от границата до Сидирокастро (Демир
Хисар). Проблемът, който спъва преговорите още на този
първи етап, е широчината на железопътните линии – гръцката страна иска свързването да стане с нормална линия,
но българската железопътна линия от Радомир до с. Генерал Тодоров по цялото протежение на Креснеското дефиле
(20 км) е теснолинейка и не може лесно да се замени с
нормална147.
Обобщение на проблемите на България и Гърция с Османската
империя по отношение на железопътната свързаност виж в: Костов,
Транспорт и комуникации на Балканите, с. 167-168, с. 175-177.
146
Румен Караганев, България и нейната insufficientia pulmonum
или националната кауза за излаз на Бяло море (1919-1941). София,
2005, с. 209.
147
ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 347, л. 5-9, л. 19-27.
145
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Оказва се обаче, че основният проблем пред железопътното свързване не е широчината на железните линии,
а са военните среди. Още през февруари 1926 г. военното
министерство в София уведомява външно министерство,
че намира свързването на железопътните линии на България и Гърция за нежелателно от военна гледна точка, защото в случай на война то ще даде предимство на гръцката
страна. Според военните това свързване е неблагоприятно
и по икономически съображения, т.к. Солун е със 100 км
по-близо до София от Бургас и поради това целият български внос ще започне да минава през егейското пристанище, което ще съсипе пристанище Бургас. Интересно
е изказаното мнение, че за гръцката страна не са важни
вносните български въглища, защото те са поне два пъти
по-лоши от внасяните английски въглища, а и не са пригодни за мореплаване, което е основната им употреба в
Гърция. Поради това българските военни смятат, че целта
на Гърция при тези преговори е да вземе по-голяма част
от трафика на българския внос за сметка на Бургас и да
увеличи работата на солунското пристанище и на линията
Солун – Демир Хисар. Това им дава основание да смятат,
че свързването няма да донесе ползи на България и следователно не трябва да се приема148.
Забележително е, че практически същите аргументи,
но с обратен знак са използвани от гръцките военни, за да
предотвратят свързването. В. „Ελεύθερο Βήμα“ (Свободна
трибуна) публикува мнението на ген. Кладос, бивш началник щаб при правителството на Стилианос Гонатас, който
твърди, че по военни съображения железопътното свързване с България не е изгодно за Гърция. Той настоява, че
цялата област е планинска и слабо населена, поради което
никаква сериозна търговия там не е възможна. Заключе148

Пак там, л. 52-53.
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нието му е, че Атина няма нито политическа, нито икономическа полза от железопътна връзка, а трябва да цели да
удължи линията Солун – Ксанти още по на север149.
На противоположното мнение са временно управляващият българската легация в Атина Иван Данчев и гръцки политици и бизнесмени от Солун. И. Данчев оценява,
че съгласието на гръцкото правителство с идеята за железопътно свързване на България и Гърция вероятно цели
да насочи българския износ към Солун, с което, от една
страна, се надява да осуети българския стремеж за реален
излаз на Егейско море, а от друга, да затвърди интернационалния характер на пристанището. Въпреки това той е на
мнение, че износът на български въглища към Гърция ще
увеличи значително българската износна търговия и препоръчва започване на преговори за свързване на линиите.
И. Данчев донася в София, че по време на посещението му
на международния панаир в Солун през октомври 1926 г.
е разговарял с генерал губернатора на област Македония,
председателя на солунската търговска камара, с представители на търговска камара на Пирея, с директора на свободната зона на солунското пристанище и всички те са
изразили желанието си за създаване на преки жп линии
между България и Гърция. По-рано същата година темата
е повдигната и на срещата на двамата външни министри в
Женева. Тя, наред с възможностите за търговско-стопанско сближение, е определяна от Атанас Буров като един от
лесните за решаване въпроси между двете страни. Лукас
Руфос се съгласява напълно с това мнение, което дава основание на българската страна да връчи на гръцката промемория (паметна бележка) по въпроса150.
149
150

Пак там, л. 57-59.
Пак там, л. 2-4, л. 19-27, л. 67, л. 70-71.
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Темата за железопътното свързване е повдигната за
последен път в двустранните отношения в периода 1928–
1929 г. Тогава министър-председателят на Гърция Елефтериос Венизелос в рамките на опитите си за цялостно
уреждане на висящите въпроси подновява преговорите за
железопътната връзка между двете страни. Той смята, че
това би било по-изгодно икономически за България и подчертава възраженията на гръцките военните срещу свързването, но декларира намерението си да работи за мир, а
не за война. Българското правителство отново се съгласява
и Главна дирекция на железниците и пристанищата дори
започва работа по възстановяване на железопътната линията от с. Генерал Тодоров до с. Кулата. Гърция приема
българското искане връзката да е теснолинейна и дори се
обсъжда създаването на българо-гръцко дружество, в което с 40% от капитала да участват мини „Пирин“. Няколко
месеца по-късно обаче Атина се връща на старото си искане свързването да стане с нормална железопътна линия, а
в началото на 1930 г. се отказва окончателно от идеята151.
През 1933 г. идеята за българо-гръцко железопътно
свързване се обсъжда в контекста на създаването на коридор, който да свърза Дунава и Егейско море, като по този
начин благоприятства търговията с Румъния, Полша, Чехословакия и Германия. В тази връзка генералният директор на гръцките железници уведомява външното министерство в Атина, че свързването на гръцките и българските
железници при Кулата ще подсили българската търговия и
ще предложи на България реален достъп до Егея152. Когато обаче през 1933 г. на Третата балканска конференция в
Солун директорът на българските железници Любен Божков внася план за скачване на железопътните линии и ново
151
152

Пак там, л. 1, л. 83-84, л. 88, л. 92, л. 109.
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 219.
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железопътно свързване, той предизвиква единствено любопитство и остава без последици153.
По почти идентичен начин се развива и въпросът с
българското участие на международния панаир в Солун.
Успешното развитие на търговските отношения между
двете страни през 20-те години на ХХ в. намира израз и в
засиления интерес на български фирми от участие в изложението. Почти сто (98) фирми от България се включват
още в неговото първо издание през 1926 г. Те са организирани от търговските палати във Варна (33 фирми), София
(24 фирми), Бургас (18 фирми), Русе (12 фирми), Пловдив
(11 фирми) и фактически представляват желаещите да
участват в търговското изложение от цялата страна. Сред
участниците има търговци на всякакви артикули – от захарни изделия, брашна и тютюни, през конци, трикотаж и
кожени продукти, до керамика, дървени и метални продукти154. Очевидна е надеждата на българските производители и търговци, че Солунският панаир може да възроди
традиционните икономически връзки в региона.
През следващата 1927 г. българското участие на международния панаир в Солун е решено от конференцията
на бюрата на търговските камари и е подкрепено с окръжно на Индустриалния съюз до членовете му, с което
ги призовава да участват. Поучени от опита на предходната година, този път българският павилион е оборудван с
вътрешно осветление155. Българските изложители на второто издание на Солунския панаир са 78. Най-активна в
организацията на своите членове е Русенската търговска
камара, представена от 31 дружества от региона, следваПетър Нейков, Спомени. София, 1990, с. 367.
България на Солунския международен мострен панаир.
София, 1926, с. 23-28.
155
ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 10, л. 1.
153
154
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на от Софийската камара (17 дружества), Бургаската (14
дружества), Варненската (9 дружества) и Пловдивската (7
дружества)156. Най-много мостри – 150 са показани от зърнените храни и варива, които са придружени с описание
на произхода и характеристиката на продуктите. Земеделската банка представя колекция от пашкули, а различни
фирми показват промишлената си продукция – машини,
бои, лакове, кревати, казани и т.н. С участието си на панаира българската страна се стреми както да повиши износа
си за Гърция, така и да подкрепи морално българското население, останало в Северна Гърция157.
Въпреки безспорния български интерес да участва в
солунското изложение, още на следващата 1928 г. на българската страна ѝ е отказан достъп до него с обвинението,
че България изпраща терористи, които да взривят сръбската свободна зона и сръбското консулство в града. През
1930 г. България взема още веднъж участие в Солунския
панаир, но във връзка с влошените през следващите години търговски отношения с Гърция, решава да го бойкотира158. Влошените отношения се отразяват дори на транзитния износ на български млечни продукти – сирене, кашкавал и масло, през Солун с крайна дестинация Египет.
Той достига пик в периода 1927–1932 г., след което спада
драстично159. Не се осъществява и обсъжданата, и добре
приета от двете страни, идея да се създаде българо-гръцки
тютюнев тръст160.
България на II-рия Солунски международен мострен панаир.
София, 1927, с.19-23.
157
ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 10, л. 1-4.
158
ЦДА, ф. 1150К, оп. 2, а.е. 48, л. 2.
159
Гъбенски, Търговските отношения на България с Гърция, с.
18-19.
160
ΙΔΑΥΕ 1930, φ. Α’ Πολιτική, документ от 14 декември 1929 г.
на В. Дендрамис до МВНР в Атина.
156
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Българският павилион на Солунския международен мострен панаир, 1926.
ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 59, л. 62.
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Причина за практическото зануляване на българо-гръцките икономически отношения става решението на
Гърция да денонсира временната търговска спогодба между двете страни. Поводът е увеличаването на българските
вносни мита, което според гръцкия външен министър засяга чувствително интересите на гръцките експортьори161.
В. Дендрамис обаче напомня на А. Буров, че при сключването на временната търговска спогодба през 1927 г. е било
решено тя да бъде заменена с търговски договор, веднага щом се уредят различните висящи търговски въпроси
между двете държави, а това не се е случило през следващите три години. Той подчертава, че ако България направи
в рамките на месец отстъпки по въпроса за репарациите и
имотите на бежанците, то в следващите два месеца лесно
ще се решат всички въпроси около търговския договор162.
Няма съмнение, че Гърция се опитва да извлече ползи по
целия комплекс на българо-гръцките икономически отношения, когато на 16 юли 1930 г. уведомява българското
правителство за намерението си да отмени действието на
търговската спогодба.
На 16 октомври 1930 г. след изтичане на предвидения тримесечен срок временната българо-гръцка търговска спогодбата е отменена. В България първоначално недооценяват проблема, защото знаят, че съгласно декрет от
1926 г. в Гърция се прилага минимална вносна тарифа за
хранителни произведения. Но едновременно с прекратяването на временната търговска спогодба, на 16 октомври
1930 г. с окръжно на министерството на финансите Гърция
отменя този декрет само по отношение на България. Това
означава, че спрямо българските вносни продукти влиза в
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 331.
ΙΔΑΥΕ 1930, φ. Α’ Πολιτική, документ от 17 юли 1930 г. на В.
Дендрамис до МВНР в Атина.
161
162
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сила максималната гръцка митническа тарифа. От 27 ноември 1931 г. в Гърция влиза в сила закон, според който
държавите, които нямат договорни отношения с нея, ще
заплащат десеторно мито по максималната гръцка тарифа
и това прави вноса на български стоки в страната абсолютно невъзможен163.
В Гърция са напълно наясно с тежката ситуация, която това решение създава за българските земеделски стопани и особено за зърнопроизводителите, както и за правителството като цяло164. Фактическата цел на Атина при
денонсиране на търговската спогодба е да упражни натиск
върху българското правителство за уреждане на всички
висящи финансови въпроси между двете държави165. Това
ѝ решение става възможно след завършване на процеса
на устройване на бежанците, когато проблемът с тяхното
изхранване е решен. Едновременно с това Гърция успява
да замести българските продукти с идентични, но внасяни
от другите балкански държави. Това става след като подписва търговски договори с Албания (1926), Югославия
(1927), Румъния (1928) и Турция (1930)166. Така внасяният
от България едър рогат добитък, както и дребният добитък е заменен с внос от Турция и Югославия, българските
млечни произведения са изместени от югославски, турски,
румънски и албански, а вносът на царевица и фасул преминава към Румъния и Югославия. Впечатляващо е все пак,
ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1189, л. 26-29.
ΙΔΑΥΕ 1930, φ. Α/6.1, документ от 21 ноември 1930 г. на Β.
Дендрамис до МВНР в Атина.
165
ЦДА, ф. 322К, оп. 3, а.е. 22, л. 68.
166
Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας
(1912-1940). Αθήνα, 1996, σ. 316, σ. 318; Αντώνης Κλάψης, Ο Ανδρέας
Μιχαλακόπουλος και η ελληνική εξωτερική πολήτική 1926-1928. Αθήνα,
2009, σ. 140, σ. 207.
163
164
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че Гърция предпочита да внася пшеница от САЩ, Канада,
Аржентина, Австралия и Русия, но не и от България167.
Разбира се, още през 1930 г. между българската и
гръцката страна започват разговори за решаване на въпроса с търговския договор. България е безспорно по-заинтересована от решението на казуса, защото само за половин година след денонсиране на спогодбата износът ѝ за
Гърция намалява с над 50% в количествено отношение и
с над 44% в стойностно168. За Гърция обаче целта е да накара българското правителство да отстъпи по финансовите въпроси, произтичащи от спогодбата „Моллов-Кафандарис“169. Нещо повече, гръцкото правителство обвързва
не само подписването на търговски договор, но и всички
други теми като сключването на съдебна конвенция, например, с уреждането на всички спорни въпроси между
двете държави170. Към проблемите пред развитието на
икономическите отношения трябва да бъде добавена и подозрителността на гръцките дипломатически служители в
България, които смятат, че всяка стъпка за облекчаване на
пътуванията с търговска цел ще доведе до нахлуване на
агенти на българските комитети в Гърция171.
Периодът от ноември 1931 г. до ноември 1932 г. е
особено тежък за българския износ за Гърция, тъй като
тогава в страната действа закон, съгласно който стоките
на държавите, нямащи търговски договор с Атина, се облагат с максимално мито в десеторен размер. Отмяната на
167

13.

Гъбенски, Търговските отношения на България с Гърция, с.

Кацаркова, Икономическите отношения на България, с. 106.
Κώστας Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές
μας σχέσεις 1928-1932. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1995, σ. 109.
170
ЦДА, ф. 176К, оп. 12, а.е. 870, л. 2.
171
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 215.
168
169
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този закон обаче не донася положителна промяна в българо-гръцките търговски отношения172. От октомври 1933 г.
с декрет на гръцкото правителство се прилага минимално
мито върху българските стоки при 100% компенсационна
размяна с гръцки произведения. Конкретно гръцкото предложение важи за българските вносни стоки, които трябва да са 50% добитък, млечни произведения и варива, и
50% зърнени храни. Българска народна банка (БНБ) обаче
уведомява Министерството на външните работи, че това
предложение не е изгодно за България173. Така вносът на
България в Гърция, който през 1926 г. е 5% от целия внос
в страната, през 1929 г. е 1,8%, през 1931 г. е 0,6%, а до
края на десетилетието остава далеч под половин процент.
Гръцкият износ за България също спада, макар и не така
чувствително – от 0,7% от целия износ на страната през
1926 г. на 0,5% през 1931 г. и също остава далеч под половин процент до края на десетилетието174.
През юли 1936 г. министър-председателят Й. Метаксас потвърждава виждането на предходните правителства,
че сключването на търговска спогодба между България и
Гърция е свързано с уреждането на висящите между тях
въпроси175. От април 1937 г. Гърция започва отново да облага българските стоки с максимално мито в десеторен
размер, което предизвиква противодействието на българските износители. След дълги и мъчителни преговори на
25 януари 1938 г. БНБ и Банката на Гърция сключват клирингова спогодба за търговските плащания. Почти веднага
172

111.

Кацаркова, Икономическите отношения на България, с. 108-

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1189, л. 26-29, л. 39.
Кацаркова, Икономическите отношения на България, с. 233,
с. 246, с. 248.
175
ЦДА, ф. 322К, оп. 3, а.е. 22, л. 17.
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след това гръцкото правителство започва да прилага минимална митничес- ка тарифа към много български произведения – добитък, птици, млечни продукти, зърнени храни,
дървени въглища и т.н. Резултат от подобрения климат в
двустранните отношения е сключването на 26 май 1938 г.
на търговско споразумение за ползването на клаузата на
най-облагодетелствана нация. То е с неопределен срок и
съдържа приложение със стоките, които се ползват от нея.
През септември към споразумението са добавени и параходите, плуващи под националните флагове на двете страни. Останалите стоки продължават да се облагат в десеторен размер по максималната митническа тарифа. Усилията
да се подобрят търговските взаимоотношения между България и Гърция имат само частичен успех, тъй като спогодбата касае само реципрочната размяна на стоки. Освен
това спогодбата е банкова, а не междудържавна и не може
да се смята за успех на българо-гръцките отношения176.
Въпреки частичния си и частен характер договореността се отразява благоприятно на българския износ за
Гърция. Бизнес средите и в двете държави посрещат със
задоволство опитите за подобряване на икономическото
сътрудничество. Подписването на спогодбата е предшествано от посещение на гръцка делегация от близо 30 индустриалци, търговци и общественици в София през май
и юни 1937 г. Тяхното пътуване е част от дейността на
Българо-гръцките дружества за приятелство177. В доклада
си за посещението председателят на професионалната и
индустриална камара в Солун отбелязва големия напредък
на Пловдивския панаир и признава, че той превъзхожда
ЦДА, ф. 322К, оп. 2, а.е. 16; Кацаркова, Икономическите
отношения на България, с. 115-119.
177
Подробно за пътуването виж: Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη
στα Βαλκάνια, σ. 253-255.
176
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Солунския по отношение на изложените земеделски и
животински продукти, като не пропуска с гордост да отбележи, по-доброто представяне на промишлени стоки на
изложението в Солун178.
Отново от Солунската индустриална камара идва
предложение да се организира конференция на български
и гръцки търговци и индустриалци. Тя трябва да се проведе в рамките на Солунския панаир през септември 1938 г.
Идеята се приема благоприятно и в двете страни, а Съюзът на гръцките търговско-индустриални камари я допълва с предложението на срещата да се обсъдят търговските
отношения и развитието на съобщенията179. От българска
страна в мероприятието участие взимат: от Варненската
камара председателят ѝ Боян Абаджиев и подпредседателят д-р М. Недков; от Русенската – подпредседателят ѝ
Нестор Несторов и главният секретар Иван Попов; от Бургаската – председателят Матей Хаджипетров, подпредседателят Петко Корабелов и главният секретар д-р Коста
Николов, а също и представител на Сдружението на износителите на добитък180.
Внушителната българска делегация в Солун е оглавена от председателя на Българо-гръцкото дружество
проф. Богдан Филов и в нея, освен представители на
търговско-индустриалните камари в България, влизат и
членове на Българо-гръцкото дружество, представители
на Експортния институт, преводач и т.н.181 В рамките на
посещението си делегацията е приета от министър-предΙΔΑΥΕ 1937, φ. 8.6.2, документ от 28 май 1937 г. на
Георгиос Папавасилиу до Политическата канцелария на министърпредседателя.
179
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 916, л. 57-60.
180
ЦДА, ф. 413К, оп.1, а.е. 6, л. 1-24.
181
ЦДА, ф. 1150К, оп. 1, а.е. 1, л. 1.
178
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седателя Й. Метаксас, министъра на търговията и други
високопоставени лица182. Конференцията на българските
и гръцките индустриалци излиза с резолюция за необходимостта от трайно уреждане на стопанските отношения
чрез сключване на редовен търговски договор183. Обсъдена е и идеята за свързване на железопътните линии на България и Гърция184.
Нищо от предложенията обаче не е осъществено и
през следващите години стокооборотът между България
и Гърция остава далеч под възможния. За това допринасят и постоянните промени, които гръцкото министерство
на земеделието прави в условията за внос на български
добитък185. Не се оправдават и надеждите на българския
пълномощен министър Д. Шишманов, че включването на
председателя на Атинската стопанска камара и радетел за
постигане на икономическо споразумение между България
и Гърция в създадената комисия за решаване на спорните
въпроси, може да повлияе за развитието на търговските
отношения186. Един от малкото реални резултати, постигнати през 1938 г., е решението за взаимно намаляване на
пощенските, телеграфските и телефонните такси между
двете страни187.
Все пак като резултат от подобрения стопански климат през 1938 г. Гърция участва официално в Мострения
панаир в Пловдив, а България подновява участието си със
собствен павилион в XIII-то Солунско международно из182
183

121.

Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 231.
Кацаркова, Икономическите отношения на България, с. 120-

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 916, л. 57-60.
Пак там, л 9-13.
186
ЦДА, ф. 176К, оп. 7, а.е. 133, л. 76-77.
187
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 231.
184
185
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ложение. Това се случва след специална покана от страна
на неговия главен директор, който обещава всякакво съдействие на българската страна. Още докато са в Солун, а
и след завръщането си, българските делегати се оплакват,
че те и посетителите на павилиона са следени неотлъчно
от гръцката полиция, която подлага всеки влязъл в българския павилион на разпит188. Същите оплаквания са направени и от българската легация в Атина, когато е установено, че военното аташе подполковник Балтаков е следен от
полицията при посещението си в Солун, а всички, с които се е срещнал, са привиквани на разпити189. Факт е, че
взаимното недоверие не може да бъде лесно преодоляно
и води служители от двете страни до непропорционални
действия, основаващи се само на подозрения190.
През април 1940 г. във връзка с последния опит за
постигане на българо-гръцко споразумение, британското
посолство в София предлага промяна на гръцката тарифна
политика спрямо българските земеделски продукти. Идеята е това да бъде първа стъпка към тристранно търговско
споразумение между Великобритания, Гърция и България.
Предложението включва и свързването на железопътните
линии на двете балкански държави, осигуряващо пряка
връзка между София и Солун. Темата е обсъдена по време на посещението на представители на Българо-гръцкото
дружество и Гръцката търговска камара в София, осъществено през май 1940 г., но този път не среща подкрепата на
българската страна191.

ЦДА, ф. 1150К, оп. 2, а.е. 48, л. 3-8.
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 869, л. 161.
190
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 234-236.
191
Yiannis Stefanidis, Greece, Bulgaria and the approaching tragedy
1938-1941. – Balkan Studies, vol. 32, 1991/2, p. 300-301.
188
189
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***
Гърция се възползва максимално от предимствата,
които по-ранното ѝ освобождение, по-ранното изграждане
на държавните ѝ структури и по-успешните ѝ военни кампании ѝ дават. От позиция на силата тя отказва да признае
на България правото да има равни на нея възможности –
клауза на най-облагодетелствана нация, консулска мрежа,
железопътна свързаност, икономически ползи от егейските пристанища и т.н. Политиците обвързват консулските
и икономическите въпроси с политическите проблеми на
двустранните отношения и отново влизат в задънен лабиринт от монолози. Освен пропуснатите ползи за двете
страни и намалените възможности за просперитет, това
води и до допълнително икономическо изоставане на региона. Търговските отношения страдат, заради неуспеха
да се постигне политическо споразумение, а опитите на
предприемачите и търговците да променят ситуацията се
оказват неуспешни. Очевидният за всички икономически
интерес не успява да надделее над несъвместимите политически позиции, а по-развитата гръцка дипломатическа
мрежа в българските земи не успява да защити в достатъчна степен интересите на гърците в България.
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С

лед като завладяват Балканите, османците налагат
базирана на религията административна система, която включва всички православни в рамките
на една и съща общност, въпреки етническите, езиковите и културните им различия. През XIX в. православната общност, наречена рум милет, е официално призната и
поставена под църковната власт на Вселенския патриарх.
Националната идея обаче акцентира не върху общите културни черти и традиции, а върху различията и с разпространението ѝ на Балканите започва процес на постепенна
диференциация на различните нации в региона. Налагането на гръцка национална идея в патриаршеските общности
е част от процес, започнал на територията на Османската
империя, който продължава и след създаването на балканските национални държави. За развитието на този процес,
освен постепенното налагане на националната идея в духовния климат на региона, допринасят привилегиите на
гърците, дадени им съгласно режима на капитулациите и
постигнатото в средата на XIX в. помирение между Все147
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ленската патриаршия и политиците в Гърция. В неговата
основа обаче е постепенното оформяне на средна класа в
православните общини, която е ориентирана към свободната гръцка държава в много по-голяма степен, отколкото
традиционната богата елиноосманска висша прослойка1.
Гърците в България

Трудно е да се даде точен отговор на въпроса за броя
на гърците в България до края на XIX в. Причините за това
са комплексни. На първо място, трябва да се отчита фактът, че за гръцки общности в българските земи може да
се говори едва от 70-те години на XIX в., когато в резултат на борбата на българите за църковна независимост от
Вселенската патриаршия, съществуващата дотогава православна общност се разпада и се оформят националните
общности на българи и гърци. Разбира се, гърци живеят от
векове в областите, които след Берлинския конгрес (1878)
и Съединението (1885) стават част от българската държава, но техният брой не може да бъде точно установен.
Това е така, защото османските преброявания се основават
на религиозния принцип и съответно поставят българи и
гърци в единната категория на православните християни,
а българските и гръцките данни (независимо дали са от религиозни или от светски източници) обикновено се опитНадя Данова, Националният въпрос в гръцките политически
програми. София, 1980, с. 181 и следващите; Σία Αναγνωστοπούλου,
Μικρά Ασία, 19-ος αί-1919: οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το μιλλέτ
των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος. Αθήνα, 1998, σ. 302-308; Ιωάννης
Κολιόπουλος, Η «πέραν» Ελλάς και οι «άλλοι» Έλληνες: Το σύγχρονο
ελληνικό έθνος και οι ετερόγλωσσοι σύνοικοι Χριστιανοί (1800-1912).
Θεσσαλονίκη, 2003, σ. 38-39.
1
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ват да увеличат броя на своите сънародници2. Не помагат
особено и първите официални преброявания в Княжество
България и Източна Румелия, защото до 1900 г. в тях не е
включена категория „народност“. Така до началото на ХХ
в. гърците са преброявани заедно с българите като православни християни и единствено въз основа на декларирането на гръцкия език като майчин и на гръцко поданство,
можем да правим изводи за техния брой в България. Дори
само съществуването на гагаузи – православно население,
признаващо духовната власт на Вселенската патриаршия,
но говорещо турски език – прави очевидна неточността на
тези преброявания.
Въпреки това наличните данни могат да служат като
ориентир за броя на гръцкото население в българските
земи, както и за областите, в които то е концентрирано. В
първото официално преброяване на населението в Княжество България към 1 януари 1881 г. от 2 007 919 негови жители 11 444 души, тоест малко повече от половин процент
(0,569%), декларират, че имат майчин език гръцки. Те са
концентрирани основно във Варненски окръг, където майчин език гръцки декларират 9219 души от 105 928 жители
на окръга. От останалите окръзи на новосъздадената държава видимо гръцко население има в Русенски (395 души),
Видински (355 души), Софийски (311 души) и Силистренски (278 души) окръзи3. Преброяването на населението в
Източна Румелия, извършено на 1 януари 1885 г., показва,
Опит за преброяване на гръцкото население е направен от
Щелиян Щерионов, Гърците по българските земи през XVIII-XIX в.
(до 1878 г.). Историко-демографска характеристика. Фабер, 2008.
Използваната в тази монография методика обаче повдига прекалено
много въпроси, за да може данните в нея да бъдат възприети за
достоверни.
3
Окончателни резултати от преброяване на населението на
1 януари 1881 година. София, 1890, с. 6-7.
2
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че от 975 030 жители на автономната област 53 028 души
(5,43%) са записани като гърци. Най-много са те в Пловдивски (17 578 души или 7.77% от населението), Сливенски (17 550 души или 11.16% от населението) и Бургаски
(14 556 души или 13.02% от населението) окръзи4.
Първото преброяване на обединената българска държава, направено през 1888 г., не внася съществена промяна в тези данни – заявилите майчин език гръцки са 58 326
души от общо 3 154 375 жители на държавата, което е 1,85%
от населението. Те отново са съсредоточени основно във
Варненски, Пловдивски, Бургаски и Сливенски окръзи,
където живеят и най-много гръцки поданици – общо 5813
души. Гърци преобладават сред населението на Станимака, където те са 6834 души (56%) от общо 12 191 жители
на града и в Анхиало, където те са 7536 души (36,57%) от
общо 20 607 жители. Гърците са доминиращият етнически
елемент в Созопол, където едва 171 от 2954 души са българи и в Кавакли, където те са 14 899 души (43%) от общо
36 555 души население на околията5. Значителен е процентът гръцко население във Варна, където по официални
данни гърците са 5432 души (21,5%) от 25 256 жители на
града6. Според данни на гръцката община в града броят
Общи резултати от преброяване на населението в Южна
България (Източна Румелия) на 1 януари 1885 година. София, 1888,
с. 6.
5
Общи резултати от преброяване на населението в Княжество
България на 1 януари 1888 година. София, 1890, с. 22-23, с. 27, с.
31-33. Статистически сборник на Княжество България (държавно
устройство, географическо положение, етнография, земеделческо
производство и скотовъдство). Съст. И. Атанасов. София, 1897, с.
112, с. 118.
6
Михаил Сарафов, Населението на Княжество България по
трите първи преброявания. – Периодическо списание на Българското
книжовно дружество, год. 8, кн. 41/42, 1892, с. 775-777, с. 786-787.
4
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Анхиало.
Пощенска картичка

на енориашите ѝ е 7820 души, като напълно логична изглежда хипотезата, че това увеличение от 44% се дължи
на преброените гагаузи, които не са отчетени в държавното преброяване7. Друга значима гръцка колония е тази в
Пловдив, където през 1885 г. по майчин език са преброени
5497 гърци, което е 16% от населението на града, а през
1888 г. – 3930 гърци или 11% от населението. Близо 35% от
населението на Бургас също декларира майчин език гръцки в първите български преброявания, 1993 и 1987 души
съответно през 1885 г. и 1888 г.8
Приведените данни показват, че 84% от гръцкото население на Княжество България е концентрирано в Южна
Андреас Либератос, Гърците във Варна (XIX-XX в.). Аспекти на
политическата и социалната демография. – Известия на държавните
архиви, 2018/115-116, с. 23.
8
Сарафов, Населението на Княжество България, с. 775-777, с.
786-787.
7
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България – окръзите Бургаски, Сливенски и Пловдивски.
На север от Стара планина три четвърти от гръцкото население е концентрирано във Варненски окръг и конкретно във Варненска и Балчишка околии. Едва 5.7% и 4.5%
са гърците в Софийски и Русенски окръг съответно9. При
първото българско преброяване, което включва категория
„народност“ (1900), се забелязва увеличение на гръцкото население с над 8300 души спрямо преброяването от
1888 г. През 1900 г. за гърци са се обявили 66 635 души,
което отново е 1.8% от населението на България. Според официалния печатен орган на Вселенската патриаршия вестник „Εκκλησιαστική αλήθεια“ (Църковна истина)
през 1906 г. в Княжество България живеят 82 000 патриаршисти10. Малко по-малко са те – около 76 000, според
изчисленията, направени от гръцкия генерален консул в
Пловдив към декември 1905 г.11 Последните две цифри
очевидно са закръглени, но сравнени с българските данни ни позволяват да се ориентираме за броя на патриаршистите в България, които в началото на ХХ в. са някъде в
диапазона между 67 000 и 82 000 души.
През следващите десетилетия българските статистически данни недвусмислено показват трайна тенденция на
намаляване на гръцкото население в България: през 1905 г.
то е 63 487 души (1.6% от населението), през 1910 г. –
43 275 души (1% от населението), през 1920 г. – 42 074
души (0.9% от населението), през 1926 г. – 10 564 души
(0.2% от населението) и през 1934 г. – 9 601 души (0.2%
от населението)12. Както и в предходния период, гръцкиСтатистически сборник на Княжество България, с. 118.
Εκκλησιαστική αλήθεια, 26.08.1906.
11
Αρχείο Άθως Ρωμάνου, φ. 14, 1906-1910.
12
Данните за българските преброявания в периода 1900–1934 г.
са цитирани по Жоржета Назърска, Културно-историческото
9

10
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те данни се различават чувствително от българските преброявания. Например, данните, събрани от докладите на
представителите на гръцките общини, които през 1920 г.
образуват изселническите комисии, показват, че към този
момент гърците в България са 58 138 души. Те са разпределени, както следва – около 4500 в Бургаска област, около 14 759 в област Кавакли, 19 000 във Варненска област,
4 057 в Месемврия (Несебър) и областта, 3 000 в Созополска област, 2 500 в област Анхиало (Поморие), 2 360 в
Пловдивска област, 1183 в Станимашка (Асеновградска) и
320 души в Татарпазарджишка области13. Тези данни са
очевидно доста съмнителни, най-малко защото сборът на
подадените сведения за гърците по места е с 6 459 души
по-малък от общата съобщена цифра, а и самите цифри,
например за областите Бургас и Варна, са толкова кръгли, че очевидно не са точни. Разбира се, не липсват и още
по-крайни оценки като тази на председателя на гръцката
военна мисия в България Константинос Мазаракис-Ениан,
който през 1919 г. информира гръцкото правителство, че
броят на гърците в България е между 75 и 100 000 души14.
наследство на етническите и религиозните малцинства в България:
опазване, съхраняване и социализация. София, 2014, с. 23.
13
ЦДА, ф. 1709К необработен. Статистически данни за гърците
в България към 1920 г. във връзка с изселването им към Гърция.
Събрани от доклади на представителите на гръцките общини, които
образуват изселнически подкомисии.
14
ЦДА, ф. 1709К необработен, доклад № 80 от 5 февруари 1919 г.
на гръцката военна мисия в България до министър-председателя,
министъра на външните работи, генералния щаб и гръцката
администрация на Солун и на Източна Македония.
След края на Втората световна война в Гърция се публикуват
очевидно пропагандни издания, според които гърците в България
в периода 1906-1924 са между 110 и 250 000 хиляди души. Тези
данни се цитират по-късно от академични изследвания и създават
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През 1925 г. гръцкият представител в Българо-гръцката
смесена комисия Ар. Ксантос преценява, че гърците в България са около 20 000 души, от които около 4-5000 души
са гръцки поданици и около 15 000 души – български поданици15.
Ако се абстрахираме от политическите страсти, очевидно е, че тенденцията за намаляване на гръцкото население в България след 1905 г. е трайна. От една страна,
тя е резултат от системния натиск за побългаряване, който
българската държава оказва върху гръцкото си население,
антигръцкото движение в страната (1906) и нажежените
национални страсти след българо-гръцкия сблъсък в Междусъюзническата война (1913). От друга страна, не трябва
да се подценява и политиката на Елефтериос Венизелос,
който вижда решение на националните проблеми на Балканите чрез създаване на максимално еднородни в национално отношение държави16. Тази логика е олицетворена
от политиката му на размяната на население и съотнесена
към гръцките общности в чужбина означава, че ако искат
да запазят националното си съзнание, те трябва да се преселят в границите на Гърция17. Израз на това му виждане
са Българо-гръцкият договор за доброволна размяна на
население (1919) и призивът на К. Мазаракис-Ениан от
допълнително объркване по въпроса. Виж напр.: Αρετή ΤούνταΦεργάδη, Έλληνο-βουλγαρικές μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη-Κάλφωφ
1924-1925. Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 28 и цитираната там литература.
15
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Г/63/5, документ от 4 декември 1925 г. на
посолството в София до МВНР в Атина.
16
Ελευθέριος Βενιζέλος, Το πρόγραμμα της εξωτερικής αυτού
πολιτικής. Αγορεύσεις κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής της 21ης, 28ης
Σεπτεμβρίου και 21ης Οκτωβρίου 1915. Εν Αθήναι, 1915, σ. 105-109.
17
Ελευθέριου Βενιζέλου Πολιτικαί υποθήκαι. Ανθολογήθεισαι από τα
κείμενα του. Επιμ. Στ. Στεφάνου, Αθήνα, 1965, σ. 8.
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същата година всички гърци да напуснат по най-бързия
възможен начин българска територия18.
Трябва да припомним, че идеята за изселване на гърците от България не е продукт на ситуацията след Първата световна война. Тя е препоръчана още през 80-те години на XIX в. от вселенския патриарх Йоаким ІІІ, който
смята, че гърците в България нямат бъдеще и насърчава
преселването на желаещите по поречието на р. Струма в
Драмска, Сярска и Солунска области19. В периода 18851905 г. Гърция разглежда гръцкото малцинство в България
по-скоро като възможен лост в бъдещите двустранни отношения. Гръцки дипломатически служители дори предлагат използването му като „компенсация за взаимното отказване на гърците от Източна Румелия и на българите от
Македония“20. Началото на системното изселване на гърци
от България обаче е поставено с антигръцкото движение.
Данните за изселилите се в резултат на него варират между 10 000 и 25 000 души21. Първоначално гръцката държава поощрява това изселване, но скоро установява, че не
Цитирано по: Άννα Παναγιωτοπούλου, Η Μετανάστευση των
Ελλήνων της Βουλγαρίας στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου
(1919-1931) βάσει της σύμβασης του Neuilly. Διδακτορική διατριβή.
Θεσσαλονίκη, 2013, σ. 69.
19
Χρίστος Καρδαράς, Ιωακείμ Γ’ – Χαρ. Τρικούπης, η αντιπαράθεση.
Από την ανέκδοτη αλληλογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη (18781884). Αθήνα, 1998, σ. 170, σ. 241-242.
20
Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου ελληνισμού –
Θράκη. Θεσσαλονίκη, 1990, σ. 200.
21
Според статистиката на Вселенската патриаршия изселилите са
25 000 души: Εκκλησιαστική αλήθεια, 31.03.1907. Според официалната
гръцка статистика са 20 000 души: ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 1014, л.
149-150. Според данни на българското външно министерство страната
са напуснали 15 000 души: ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 44, л. 10. А според
данни на българското министерство на външните работи става дума за
едва 10 200 души: ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 1015, л. 137.
18
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може да се справи с настаняването на сънародниците си и
нарежда на консулските си власти да спрат кампанията22.
Атина намалява и помощите за емигрантите, което наред
с многото злоупотреби и с лошия избор на местности за
новите поселения, предопределя решението на част от хората да се върнат обратно в България23.
В самия край на 1908 г. гръцкото правителство отново решава, че изселването на гърци от България е от „национален интерес“. Този път обаче консулските власти са
инструктирани да повлияят на изселниците да се настаняват в Македония и Тракия, а не в Гърция24. В резултат от
всички тези изселнически вълни според данни на гръцката
национална статистика до 1928 г. от България в Гърция са
се изселили 49 027 души25. Това по същество представлява огромна част от гръцкото население в българските земи,
а тези, които остават, поемат по пътя на приобщаването
към българската нация26. Според гръцкия представител
в Българо-гръцката смесена комисия не са малко хората,
които не желаят да напуснат домовете си, страхуват се за
бъдещето си и при по-умерена политика от страна на българската държава биха предпочели да останат в България27.

ΙΔΑΥΕ 1907, Κατάταξη 2αακ, φ. 3.1, документ от 13 май 1907 г.
Подробно по темата, а също и за съпътстващите този избор
емоции виж: Theodora Dragostinova, Between Two Motherlands:
Struggles for nationhood among the Greeks in Bulgaria, 1900-1949. New
York, 2011, p. 49-61.
24
ΙΔΑΥΕ 1908, Κατάταξη Διάφορα Α2, φ. 2.2, документ от 1
декември 1908 г.
25
Цитирано по: Παναγιωτοπούλου, Η Μετανάστευση των Ελλήνων
της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, σ. 384.
26
Dragostinova, Between Two Motherlands, р. 169-178.
27
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Г/63/5, документ от 4 декември 1925 г. на
посолството в София до МВНР в Атина.
22
23
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Наблюденията на гръцките консулски служители от
30-те години на ХХ в. потвърждават тези факти. Напълно категоричен е, например, гръцкият генерален консул в
Пловдив Димитриос Аргиропулос, който поддържа връзки с представители на известните гръцки родове в града –
Куюмджоглу, Гюмюшгердан и с Миртилос Апостолидис.
През 1931 г. той категорично изказва мнението си, че гръцко малцинство в града вече реално не съществува, защото
гърците, които са останали, са се слели с българите или
поради интерес, или заради натиск28. Същото е впечатлението и на Христос Ксантопулос – Паламас, който през
февруари 1933 г. е назначен за гръцки вицеконсул в Бургас. След обиколка по Черноморието той обобщава наблюденията си, че малкото гърци, които са останали в региона,
са концентрирани в Созопол и се занимават с риболов, тъй
като българското население не владее този занаят29.
През август 1939 г. по данни на гръцкото посолство
в България има 750 семейства, които са гръцки поданици,
но не всички са гърци. Според посланика К. Диамандопулос те са разпределени така: в Пловдив – 220 семейства,
от които 56 еврейски, мюсюлмански и арменски; във Варна – 308 семейства; в Бургас – 114 семейства; в София –
108 семейства, от които над половината еврейски. Изводът
на посланика е, че към този момент гръцките поданици
в България, които имат гръцки произход, са около 2 500

Ρωξάνη Αργυρόπουλου, Δημήτριος Π. Αργυρόπουλος. Ένας
διπλωμάτης στον Μεσοπόλεμο και στο Έπος του 1940. Χαλάνδρι, 2020,
σ. 87.
29
Χρίστος Ξανθόπουλος – Παλαμάς, Διπλωματικό τρίπτυχο.
Εξωτερική πολιτική. Ελληνική εξωτερική πολιτική. Τα πρόσωπα και τα
πράγματα. Σημειώσεις από τα περασμένα. Στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία.
Αθήνα, 1978, σ. 100.
28
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души30. През следващите два месеца повече от 115 от тях,
сред които и историкът на Пловдив Козмас Апостолидис,
са депортирани31. Принудителното изселване на гърци
и като цяло на чужди поданици от България, започнало
през 1937 г., продължава и през следващите години. Негова жертва стават както мирни граждани, така и реално
съществуващи гръцки агенти32. На 16 ноември 1939 г. българското министерство на вътрешните работи издава нареждане до областните полицейски началници да извършат проверка дали гърците, които са подали документи за
изселване по българо-гръцката спогодба от 1919 г., действително са напуснали страната и ако не са, да се погрижат
това да стане в рамките на три месеца33. Към май 1940 г. в
България са регистрирани едва 98 такива, върху които се
оказва натиск да се изселят незабавно, независимо от желанието им и от това, че някои от тях се чувстват българи34.
След освобождението на България всички икономически и съдебни привилегии, с които съгласно режима на
капитулациите се ползват гръцките поданици в Османската империя, остават в сила на територията на Княжество
България и Източна Румелия. Вероятно това е най-съΙΔΑΥΕ 1939, φ. А.6/3.1, документ от 2 август 1939 г. на К.
Диамандопулос до МВНР в Атина.
31
Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια. Ο
«γεωργικός εθνικισμός» στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946).
Αθήνα, 2011, σ. 242-243. Според приложение към доклад на К.
Диамандопулос от 1937 г. до 3 юли 1939 г. са депортирани 41 души:
ΙΔΑΥΕ 1939, φ. А.6/3.1, документ от 3 юли 1939 г. на К. Диамандопулос
до МВНР в Атина.
32
ΙΔΑΥΕ 1939, φ. А.6/3.1, документ от 27 юни 1939 г. на А.
Папагос до министър-председателя и документ от 1 юли 1939 г. на К.
Диамандопулос до МВНР в Атина.
33
ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 424, л. 4.
34
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 805, л. 46, л. 60.
30
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ществената причина техният брой да нараства през първите години от съществуването на самостоятелната българска държава35. В Княжество България през 1881 г. не
са преброени гръцките поданици, но в Източна Румелия
през 1885 г. те възлизат на 2580 души. При преброяването
от 1888 г. гръцките поданици на обединената държава са
5813 души, от които 3455 души в Южна България (бившата автономна област Източна Румелия) и 2358 души в Северна България. Данните, с които разполагаме за Източна
Румелия, ни позволяват да забележим значимо увеличение
с над 25% на гръцките поданици в рамките само на три
години. Този процес е особено видим в Анхиало, където
през 1885 г. са преброени 148 гръцки поданици, а през
1888 г. те вече са 475 души. С над 100% е увеличението на
гръцките поданици в Бургас, където за три години броят
им нараства от 285 на 619 души. Същата е тенденцията в
Станимака и Месемврия, където гръцките поданици през
1885 г. са съответно 359 и 19 души, а през 1888 г. – 635 и
53 души36.
Тенденцията за увеличаване на гръцките поданици в
България е трайна до началото на ХХ в. Сред причините
за това увеличение е притокът на гърци от други области
на Балканите и Източното Средиземноморие към градските центрове в българските земи37. Нарастването може
да бъде обяснено, освен с желанието на повече хора да се
възползват от привилегиите, с които съгласно режима на
За законодателната рамка за придобиването на гръцко
поданство през XIX в. виж Iakovos Michailidis, The Formation of Greek
Citizenship (19th century). In: Citizenship in historical perspective. Ed. S.
Ellis, G. Halfdanarson, A. Asaacs. Pisa, 2006, p. 155-162.
36
Сарафов, Населението на Княжество България, с. 799, с. 802803.
37
Виж напр. Либератос, Гърците във Варна (XIX-XX в.), с. 32.
35
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капитулациите се ползват гръцките поданици, също така
и с фалшификации, в които участват консулските власти38.
Безспорно най-много са гръцките поданици в районите,
в които действат гръцки дипломатически служби. Девет
десети от всички гръцки поданици през 1888 г. са концентрирани в околиите: Варна – 1258 (21.6%); Пловдив – 957
души (16.5%), Бургас – 804 души (13.7%), Конуш – 683
души (11,8%), Анхиало – 535 души (9.2%), Русе – 411
души (7%), Пазарджик – 182 души, София – 177 души,
Силистра – 87 души, Добрич – 57 души39. Забележителен е
случаят с гръцките поданици в Русе, където в началото на
70-те години на XIX в. има едва 100–120 гърци, а се оказва, че 35 години по-късно гръцките поданици са достигнали 734 души. Доклад на вицеконсула Периклис Панайодопулос от 1906 г. изяснява, че от тях 389 са православни, а
355 са евреи, което показва колко всъщност привлекателно
е гръцкото поданство40.
Статутът на гръцките поданици се регламентира
от две спогодби, сключени след преписки, инициирани
от гръцкия политически агент и генерален консул, през
1885 г. и 1893 г. На 9 януари 1885 г. Клеон Рангавис предлага на българския министър на външните работи Илия Цанов (1884-1886) да решат въпроса за гръцкото поданство
на живущите в Княжеството гърци, взимайки за основна
разграничителна линия Руско-турската война (1877-1878).
Съгласно предложението му за гръцки поданици трябва да
бъдат признати тези, които могат да докажат, че са полуΣπυρίδων Σφέτας, Έλληνο-βουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908.
Ανάμεσα στη ρητορική της διμερούς συνεργασίας και στην πρακτική των
εθνικών ανταγωνισμών. Θεσσαλονίκη, 2008, σ. 142-144.
39
Сарафов, Населението на Княжество България, с. 799.
40
Πέτρος Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Δ΄. Ξάνθη,
2001, σ. 351-351.
38
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чили такъв статут преди войната, както и хора, които след
войната са живели в Гърция определен от гръцките закони
период, положили са гражданска клетва и са се записали
като живеещи в някоя община на територията на Кралство
Гърция. К. Рангавис предлага и две подкатегории хора,
които могат да придобият гръцко гражданство – студенти,
учили в гръцки висши училища, които след това се запишат като живеещи в някоя община в Гърция и такива, които са служили като доброволци в гръцката армия. Разбира
се, такова право трябва да имат и деца, чийто баща е гръцки поданик, преди да навършат пълнолетие41.
Всъщност проблемът с признаването на гръцко поданство застава пред българо-гръцките отношения значително по-рано. Още на 16 май 1882 г. Клеон Рангавис докладва, че българското правителство се опитва да откаже
от гръцко поданство населението и поставя под съмнение
поданството на част от гърците42. Само година по-късно,
на 24 февруари 1883 г. с княжески указ № 121 е обнародван закон, според който български граждани стават всички
турски поданици, които при обявяване на Освободителната война са родени или живеят постоянно на територията
на Княжеството, докато не докажат противното. Автоматично придобилите българско поданство естествено са обвързани и със съответните задължения – плащане на данъци, военна служба и т.н., но и се отнемат привилегиите,
с които гръцките поданици се ползват според режима на
капитулациите. Приемането на този закон е резултат от политиката на Княжество България, насочена към отмяна на

Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών,
συμβάσεων και συμφωνιών, Εν Αθήναις, 1912, σ. 265-268.
42
ЦДА, ф. 1907К необработен, доклад № 176 от 16 май 1882 г. от
гръцкия агент в София до МВНР в Атина.
41

161

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

действието на режима на капитулациите. Това естествено
води до проблеми, свързани с налагането на нови данъци43.
Сериозен е и проблемът, свързан с отказа на гръцки
младежи да служат в българската армия. Те не се явяват в
наборните комисии и правят всичко възможно да си извадят гръцки или дори персийски паспорти. От своя страна,
българското правителство отказва да признае тези документи и чрез областните управители създава бюрократични пречки на младежите, желаещи да придобият гръцко
поданство с цел да избегнат военна служба44. Гръцките
дипломати пък издават фалшиви гръцки паспорти, включително на евреи и арменци, с което допълнително усложняват ситуацията45. Разбира се, когато им е нужно да докажат българско поданство, много гърци се възползват от
службата си в армията. Други пък, за да избегнат служба в
гръцката армия, каквато е ситуация през 1921–1922 г., кандидатстват обратно за българско поданство46.
Поради факта, че Княжество България е задължено
да се съобрази с международните договори, през 1885 г.
министър Илия Цанов се съгласява с искането на гръцкия
дипломатически агент за поданството, но прави няколко
уточнения. Министърът отказва право на гръцко поданство
на хора, които в османския период са били служители в административни или обществени съвети или твърдят, че са
ЦДА, ф. 1907К необработен, писмо № 210 от 7 март 1896 г. от
гръцкото вицеконсулство в Бургас до дипломатическото агентство в
София.
44
Жоржета Назърска, Българската държава и нейните малцинства 1879-1885. София, 1999, с. 119, с. 188.
45
Andreas Lyberatos, Varna’s Bourgeoisie(s) from Empire to NationState (1840-1912). In: Port cities of the Western Black Sea Coast and the
Danube. Economic and Social Development in the long Nineteenth century.
Ed. C. Ardeleanu & A. Lyberatos. Corfu, 2016, р. 240.
46
Dragostinova, Between Two Motherlands, р. 191-192.
43
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го придобили в периода между обявяването на Руско-турската война (1877) и създаването на българската държава. И. Цанов посочва, че желаещите да получат гръцко
поданство трябва да са платили предварително данъчните
си задължения към българската хазна, да се подчиняват на
юрисдикцията на българските съдилища до влизане в сила
на решението за поданството им и да са внесли една година предварително удостоверение, доказващо службата им
в гръцката армия, ако основават искането си на този параграф. В отговора си от 11/23 януари 1885 г. К. Рангавис
приема напълно направените от министъра допълнения и
изразява радостта си, че княжеското правителство е решило положително казуса с гръцкото поданство47.
Въпреки разменените дипломатически любезности,
проблемите с поданството остават и през следващите години гръцките дипломатически представители в България
критикуват сключеното споразумение. През септември
1888 г. гръцкият генерален консул в Пловдив ясно изразява мнението си, че Руско-турската война не трябва да е
граница, преди която да се признава гръцкото поданство
на вписаните в регистрите, защото и по време на Временното руско управление много хора са идвали да търсят
закрилата на консулството. Консулът не отрича, че много от тези, които са търсили в гръцките дипломатически
агентства защитата от османските власти, не са гърци и
дори посочва, че част от тях са албанци, които прибягват
до гръцка защита, защото така им е по-изгодно. Въпреки
това, според него гръцкият национален интерес изисква
да се защитават интересите не само на сънародниците, а и

47

272.

Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, σ. 268-
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на едноверците48. Поради това гръцките дипломатически
представители упорито крият от българските власти списъците с имената на гръцките поданици49. Правителството
в Атина пък се опитва да се възползва от това и предлага
на България „искреното си приятелство и подкрепа“, ако
направи отстъпки на гърците по въпроса за поданството. В
указанията си до дипломатическия си агент в София гръцкото външно министерство недвусмислено иска той да направи всички възможни усилия, за да постигне „окончателно споразумение на базата на признаването на всички до
момента вписани в регистрите на консулствата ни гръцки
поданици“. В замяна от Атина предлагат уверението, че
„това решение ще легне в основата на приятелските ни
връзки с България и ще освободи и двете правителства от
неспирните и неприятни препирни“50.
Така през 1893 г. се стига до подписването нова българо-гръцка спогодба за поданството. Тя предвижда да се
признаят за гръцки поданици: тези, чието гражданство е
поставено под съмнение до края на 1891 г., но имат официални документи, с които да го докажат; тези, чието гражданство не е поставено под съмнение до края на 1891 г.,
трябва да докажат, че са го придобили, след като са отслужили военна служба в българската армия; както и такива, които произхождат от територии, присъединени по
Берлинския договор към Гърция. Гръцко гражданство се
признава също така на хора, служили в гръцката армия и
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 1227 от 6 септември
1888 г. на гръцкия генерален консул в Пловдив Ал. Логотетис до
дипломатическия агент на Гърция в София.
49
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 1311 от 17
септември 1888 г. на генералния консул в Пловдив Ал. Логотетис до
дипломатическия агент на Гърция в София.
50
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 13401 от 1 декември
1887 г. от МВНР в Атина до гръцкия дипломатически агент в София.
48
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на такива, които са го придобили в гръцки висши училища
и особено в Атинския университет. Повторено е изискването, че който желае да придобие гръцко поданство, трябва предварително да се е издължил на хазната51.
Дори и след подписването на тази спогодба гръцките
консулски служители продължават да крият от българските власти списъците с гръцкото население в техните райони на действие с аргумента, че това е намеса във вътрешните работи на гърците52. В Атина прекрасно разбират, че
българското искане е свързано с необходимостта от преброяване и описване на населението, на което трудно биха
могли да противопоставят смислени аргументи. Въпреки
че подкрепят консулските си служители, че не е желателно
да се предават на българските власти списъци с гръцките
поданици, от гръцкото външно министерство съветват „да
се действа много внимателно и в сътрудничество с другите представителства, като се избягва, ако е възможно, прилагането на тази мярка“53. В края на май 1896 г. позицията
на гръцкото правителство, че не трябва да се прави списък
на гръцкото население, но няма как да противодейства на
това искане на българските власти, е ясно изразена в указания до дипломатическия агент Георгиос Аргиропулос54.
По този въпрос, както и като цяло по въпроси, свързани с режима на капитулациите, Атина се стреми да не
действа самостоятелно, за да не усложнява дипломати51

274.

Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, σ. 273-

ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 11737 от 14 октомври
1893 г. от МВНР в Атина до гръцкия дипломатически агент в София,
към което е приложено копие от писмо до вицеконсулството в Русе.
53
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 4151 от 30 април
1896 г. от МВНР в Атина до гръцкия дипломатически агент в София.
54
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 5326 от 31 май
1896 г. от МВНР в Атина до гръцкия дипломатически агент в София.
52
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ческите си отношения, а предпочита да се присъединява
към позицията на Великите сили. Поради това гръцките
дипломатически представители в България подкрепят
активно европейските си колеги по всички въпроси, касаещи запазването на режима на капитулациите. Такива
са случаите с въвеждането на общинския данък „октроа“
през 1883 г.55, увеличаването на данъците на търговците
с алкохол56 и особено проблемът за въвеждането на патентно право (данък занятие) в Княжество България. Въпросът за патентите е повдиган от българските власти още
през 1884 г. и 1888 г., но среща категоричната съпротива
на Великите сили и конкретно на Франция57. В унисон с
френската позиция гръцкото правителство също изразява
недоволството си относно подготвяния от българска страна законопроект58. Когато през 1894 г. българското правителство поставя въпроса за трети път, гръцкото външно
министерство иска от дипломатическия си представител в
София подробен доклад за становището на европейските
му колеги по въпроса59.
Законопроектът за въвеждането на данък занятие
фактически не нарушава много гръцките интереси, тъй
като гръцките търговци в България в мнозинството си се
занимават с търговия на алкохол и вече са обложени с патентен данък. Първоначално гръцкото правителство се поПодробно за въвеждането на този данък в България виж:
Симеон Дамянов, Френското икономическо проникване в България
1878-1914. София, 1971, с. 48.
56
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 12692 от 12 декември
1894 г. от МВНР в Атина до дипломатическия агент в София.
57
Дамянов, Френското икономическо проникване, с. 49-50.
58
ЦДА ф. 1907К необработен, документ № 13130 от 30 ноември
1888 г. от МВНР в Атина до дипломатическия агент в София.
59
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 11809 от 11 ноември
1894 г. от МВНР в Атина до дипломатическия агент в София.
55
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казва склонно да се присъедини към позицията на онези
Велики сили, които приемат тази мярка60. По-късно обаче,
когато става ясно, че Австро-Унгария заема неотстъпчива
позиция по въпроса, Гърция се присъединява към нея61.
Едва през 1896 г., когато България приема условията на
европейските държави за равенство в облагането на чуждите и българските поданици, за реципрочната сила на закона и за правото на консулите да участват при решаване
на разногласия, възникнали при прилагането му, Гърция
се съгласява с въвеждането на патентното право.
Нежеланието на Гърция да направи отстъпка от режима на капитулациите, ако тя не е свързана с окончателното уреждане на спорните въпроси между двете държави, касае всички привилегии на гръцките поданици, както
и произтичащите от тях привилегии, включително и съдебните, с които се ползват гръцките консули62. Поради
това Атина отказва да се присъедини и към договореността между България и Австро-Унгария (чл. 1 от подписания
между тях на 9/21 декември 1896 г. търговски договор),
според която поданиците на двете страни се третират взаимно съвършено еднакво, що се отнася до упражняването на търговска, мореплавателна или индустриална дейност63. Гръцкият министър-председател Александрос
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 12692 от 12 декември
1894 г. от МВНР в Атина до дипломатическия агент в София.
61
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 9568 и документ №
10142 от 3 октомври 1895 г. от МВНР в Атина до дипломатическия
агент в София.
62
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 16293 от 13 ноември
1900 г. от МВНР в Атина до дипломатическия агент в София и документ
№ 6543 от 7 май 1902 г. от МВНР в Атина до дипломатическия агент
в София.
63
Румяна Прешленова, От възможното до действителното:
Берлинският договор и търговските конфликти на Балканите 187860
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Заимис смята, че мълчаливото присъединяване на Гърция
към чуждо споразумение е вредно и настоява, че страната
му ще се присъедини единствено към писмена и окончателна договореност на България с всички останали държави, ползващи се от режима на капитулациите64. Атина не
се отказва от привилегиите на поданиците си, дори след
отказа на редица Велики сили от тях65. В крайна сметка
всички привилегии на гръцките поданици в България,
произтичащи от режима на капитулациите, са отменени,
но не след постигане на договореност между двете страни, а след промяна на международния статут на България,
настъпила с признаването ѝ за независима държава през
пролетта на 1909 г.
Както правата на гръцките поданици, така и правата на патриаршистите (основно гърци и гагаузи, но също
така и хора с друга етническа принадлежност, предпочели
духовната опека на Вселенската патриаршия пред тази на
Българската екзархия) с българско поданство са проблем
в двустранните българо-гръцки отношения. Съгласно султанския ферман от 28 февруари 1870 г., с който се създава
Българската екзархия, част от териториите, които по-късно влизат в българската държава, остават под духовното
ведомство на Вселенската патриаршия. Съгласно разпоредбите на член 10 от фермана в патриаршеския диоцез
остават Варна и прилежащите ѝ 20 села, Анхиало, Месемврия, крайморските села в Созополска кааза, Пловдив (без
енорията „Св. Богородица“), Станимака, селата Куклен,
1912 г. В: Балканите между мира и войната ХІV – ХХ век. Съст. С.
Елдъров. София, 2002, с. 193-194.
64
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 6543 от 7 май 1902 г.
от МВНР в Атина до дипломатическия агент в София.
65
Дамянов, Френското икономическо проникване в България, с.
84.
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Воден, Арнауткьой, Панагия, Ново село, Лясково, Ахлан,
Бачково, Белащица, манастирите Бачковски, „Св. Безсребърници“, „Св. Параскева“ и „Св. Георги“ в Пловдивска
епархия. Така се оказва, че след Съединението Вселенската патриаршия има в България пет митрополита във Варна, Месемврия, Анхиало, Созопол и Пловдив, които се
грижат за духовните нужди на 82 патриаршески общности
и стопанисват общо 113 църкви и 12 манастира66.
Разделението в православната общност, което започва още преди средата на XIX в., достига своята кулминация през 1872 г., когато Вселенската патриаршия обявява Българската екзархия за схизматична. Това изостря
проблемите между патриаршисти и екзархисти и засилва
конфронтацията между тях. В периода преди създаването на българската държава османските власти балансират
между двете общности в зависимост от конкретните си
политически интереси67. Показателен е например случаят с опита за откриване на гръцка църква в Русе, където
гърците са малко, но в резултат от рязкото изостряне на
отношенията им с българите след създаването на Българската екзархия, решават да открият свой параклис. В края
на 1872 г. те купуват къща от Абаджи Алекси, преустройват я в параклис и в деня на Св. Василий извикват гръцки
свещеник от Гюргево да я освети. Реакцията на българското население е много остра и довежда до намесата на
военни подразделения и чужди консулства в конфликта. В
Εκκλησιαστική αλήθεια, 26.08.1906.
Въпросът е подробно разгледан в класическото изследване на
Зина Маркова, Българската екзархия 1870-1879. София, 1989. През
следващите десетилетия на него са посветени множество монографии
и сборници, последният от които е Религиозни институции и национална идентичност на Балканите (XIX-XX в.). Сборник с изследвания,
посветен на 150 годишнината от учредяването на Българската екзархия. Съст. З. Първанова. София, 2021.
66
67
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крайна сметка османският управител на Русе затваря параклиса, с аргумента, че той се намира в българска махала,
но отстъпва на гърците място за храм в друга махала. След
освобождението на България този гръцки параклис е преустроен, а по-късно е превърнат в руска църква68.
По сходен начин се развива съдбата на останалите
патриаршески имоти и привилегии в рамките на националната българска държава. Проблемите на патриаршистите
започват още в началото на 80-те години на ХIX в. и касаят
разнообразни теми – въпроса за собствеността на църкви и манастири, за задължителното изучаване на български език в гръцките училища, за споменаване на името
на гръцкия крал вместо на български княз в църквите във
Варна и т.н.69 През 1882 г., например, възниква проблем
с назначения от патриарх Йоаким ΙΙΙ нов митрополит на
Варна, защото при назначението не е спазено изискването
на берата му персоналните смени в митрополията да бъдат
утвърждавани от Министерството на външните работи и
на вероизповеданията. Това става повод българското правителство да забави признаването на митрополит Калиникос с близо три години. През май 1885 г. той е утвърден
на поста въпреки бурното негодувание на екзархийския
наместник в София70.
Трудно се развиват отношенията между новите български власти и съществуващите още от епохата на Възраждането в българските земи патриаршески училища,
Жечка Сиромахова, Русе през Възраждането. Икономика,
просветен и културен живот, църковно-национални борби, революционно-освободително движение. Русе, 1997, с. 136-137; Теодора
Бакърджиева, Стоян Йорданов, Русе. Пространство и история (края
на XIV в. - 70-те години на XIX век). Русе, 2001, с. 142.
69
ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 756, л. 17, л. 38-40; а.е. 772, л. 1-20.
70
Назърска, Българската държава и нейните малцинства, с. 3643, с. 94-97.
68
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които се издържат от местни настоятелства и постъпления от Вселенската патриаршия. След Освобождението българските власти настояват обучението в тях да се
извършва от български поданици и на български език, а
училищата отказват да изпълнят това разпореждане. В резултат се стига до затваряне на редица училища, някои от
които – в Каварна, Силистра и Аспро (Бяла), са отворени
отново след действия на църковните власти и гръцките
консули71. Още от 80-те години на XIX в. във Варна и областта съществува и проблем с патриаршеските манастирски имоти72.
Като цяло обаче през първото десетилетие от съществуването на българската държава образователните и
имуществени проблеми на гръцките общини стават обект
на дипломатически преписки, но сред българските държавници съществува политическа воля за тяхното компромисно решение73. През този период българската политика
е насочена към разрушаване на политическата и културна
хегемония на гръцката буржоазия сред смесеното православно население в определени градски центрове и региони (като Варна и областта)74, но не желае това да доведе
до проблеми в двустранните българо-гръцки отношения.
През този начален период гръцките търговци и предприемачи продължават да развиват бизнесите си в България
Ξανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Η ελληνική εκπαίδευση στη
Βουλγαρία. Φαίστος, 1997, σ. 75.
72
ДА – Варна, ф. 83К, оп. 1, а.е. 2, л. 1, л. 5-6, л. 18, л. 24, л. 39,
л. 47.
73
ЦДА, ф. 166К, оп.1, а.е. 772, л. 1-20; Δημήτρης Λουλές, Η
θέση των ελλήνων απέναντι στην ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με τη
Βουλγαρία. Ιωάννινα, 1991, σ. 75.
74
Lyberatos, Varna’s Bourgeoisie(s) from Empire to Nation-State
(1840-1912), р. 237.
71
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напълно успешно, най-ярко доказателство за което е нарастващият брой гръцки поданици в страната.
Ситуацията започва постепенно да се променя в резултат на организационното изграждане на българската
държава и последователната ѝ политика, насочена към
утвърждаване и укрепване на българската нация. След
Съединението окръзи с голяма концентрация на гръцко
население – Пловдивски, Бургаски и Сливенски – стават
част от Княжество България. Това довежда до промяна на
правната рамка, в която функционират гръцките общини и
училища в тях – Органическият устав, който регламентира
отношенията в автономната провинция Източна Румелия,
е заменен с действащите в Княжество България закони75.
В резултат редица гръцки училища са затворени и им е
оказван натиск за задължително изучаване на български
език, съгласно българския образователен закон от 1885 г.
След инструкции от страна на гръцкия външен министър
Стефанос Драгумис, през 1887 г. Клеон Рангавис действа
пред българското правителство, за да осуети тази „печална за гръцкото образование“ мярка76. След постъпките му
въпросът е временно отложен, но през 1891 г. отново излиза на преден план във връзка с гласуването на предлагания
от просветния министър Георги Живков законопроект за
образованието. Той въвежда задължително изучаване на
български език, включително и в частните училища (чл.
195), поставя частните училища под надзора на Министерството на просвещението (чл. 189) и предвижда задължително начално образование на български език за деца

Подробно за устройството на областта виж: Елена Стателова,
Източна Румелия: 1879-1885. Икономика, политика, култура. София,
1983.
76
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 9, σ. 86.
75
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на български поданици от различно християнско вероизповедание (чл. 10)77.
Тази разпоредба на закона е основателно преценявана от гърците като опит за постепенното закриване на техните училища. Гръцките общности в България реагират с
протести и заплашват, че ще откажат да изпращат децата
си в български училища78. Гръцкият външен министър Ст.
Драгумис предупреждава българското правителство, че
ще отнесе въпроса до Великите сили, подписали Берлинския договор, и ще се оплаче от нарушаването му79. Той
нарежда на посланиците на Гърция в европейските държави да настояват пред съответните правителства да поискат
от София промяна в подготвения закон и запазване на Органическия устав80. Тази тактика има успех и внушения
за отлагане на прилагането на член 10 от закона се правят пред българското правителство от страна на Портата
и представителите на Великобритания и Германия81. Едновременно с това гръцкият дипломатически агент в София Йоанис Грипарис изтъква пред Стефан Стамболов, че
в България се затварят гръцки училища, а на децата в тях
се казва: „Не ви искаме гърци, ще ви направим българи“
и призовава член 10 да бъде променен. И министър-председателят Стефан Стамболов, и външният министър Димитър Греков се ангажират пред дипломатическия агент
Подробно за образователната политика на българската
държава и закона от 1891 г. виж: Мария Радева, Културната политика
на българската държава (1885-1908). София, 2002.
78
Φωτίος Ειρηνουπόλεως, Επίσημα έγγραφα και ιστορικαί σημεώσεις
περί της βουλγαρικής πολιτικής και των βουλγαρικών κακουργών προς
εξόντωσιν του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας 1879-1914. Εν
Αθήναις, 1919, σ. 276-280.
79
ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 594, л. 4.
80
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 9, σ. 95.
81
ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 594, л. 14, л. 19, л. 23.
77
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и пред пловдивския митрополит Фотиос с промяната на
спорния текст82. Уверенията им обаче не успокояват митрополита, който през ноември 1891 г. внася в Народното
събрание искане да не се приема спорния член на закона83.
По съвет на Атина вселенският патриарх също прави
постъпки пред великия везир да повлияе на българското
правителство. Усилията му са подкрепени от влиятелното гръцко общество в османската столица и от атинската
преса84. Това налага българският дипломатически агент в
Константинопол също да се ангажира от името на правителството си, че спорният член от закона няма да се приложи85. Действително през следващите години българските
правителства няколко пъти отлагат прилагането на член 10
от закона. В резултат броят на гръцките училища в обединената българска държава остава непроменен до антигръцките гонения през 1906 г. Според български данни през
1894 г. те са 39 и в тях се обучават 5341 ученици, а през
1900 г. гръцките училища са 40 с 4737 ученици86. Гръцките сведения не само потвърждават наблюдението, че няма
намаление на броя на гръцките училища и обучаваните в
тях деца в периода преди 1906 г., но дори констатират леко
увеличение на училищата и учениците в периода. Според
тези данни гръцките училища в България през 1880 г. са

Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 9, σ. 9-911.
Φωτίος Ειρηνουπόλεως, Επίσημα έγγραφα, σ. 255-260.
84
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 9, σ. 95; ЦДА ф. 176К, оп. 1,
а.е. 594, л. 1-6.
85
Φωτίος Ειρηνουπόλεως, Επίσημα έγγραφα, σ. 262-263.
86
Наум Кайчев, Македонийо, възжелана. Армията, училището и
градежът на нацията в Сърбия и България (1878-1912). София, 2006,
с. 73.
82
83
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67, а през 1890 г. и 1900 г. – 72, в които се обучават 6502
ученици през 1880 г. и 8276 ученици през 1900 г.87
Почти паралелно със създаване на централизирана
учебна система в България, работеща целенасочено за широкото разпространение на българската национална идея,
Атина успява да концентрира в свои ръце политиката по
отношение на гърците зад граница, изземайки окончателно инициативата от Вселенската патриаршия и частни организации. Кралство Гърция превръща защитата на интересите на гръцката диаспора в крайъгълен камък на политиката си и се опитва да свърже капиталите от диаспората
с понятията „нация“ и „национален интерес“88. Основна
цел на правителствата, ръководени от Харилаос Трикупис,
е създаването на единно ръководство на „националните
въпроси“ и превръщането на Атина в определящ център
за инициативите, насочени към православните общности
зад граница89.
Чрез създадения през 1887 г. Комитет за подкрепа
на гръцката църква и образование към министерството на
външните работи Гърция започва да субсидира по-малките и бедни общини и активизира усилията си за защита на
образователните привилегии на гърците в България. Средства се отпускат за патриаршеската митрополия в Пловдив
(по 100 турски лири годишно в периода 1888–1903 г.), а
по-късно и за митрополиите в Созопол и Месемврия. За
първите шест месеца на 1893 г., например, чрез гръцкото
Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού
ελληνισμού. Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 359-361.
88
Γεώργιος Δερτίλης, Το ζήτημα των Τραπεζών (1871-1873).
Οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα του ΙΘ’ αιώνα. Αθήνα,
1980, σ. 67.
89
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ελληνική εξωτερική πολιτική 18301981. Αθήνα, 2019, σ. 86.
87
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генерално консулство в Пловдив са отпуснати 75 турски
лири на митрополията в Пловдив и по 25 турски лири на
митрополиите в Анхиало, Месемврия и Созопол90. Отново
чрез консулството си в Пловдив Министерството на външните работи на Гърция финансира излизащия на френски
и гръцки език вестник „Φιλιππούπολης“ (Пловдив), който е
изразител на официалната гръцка политика в България91.
Гръцката държава финансира и учебни заведения
в различни градове и села на България, включително и
гръцката гимназия „Зарифия дидаскалия“ в Пловдив92.
Гръцкият консул в града дори инспектира учителите в нея,
тъй като именно на тях се разчита да създават гръцко национално чувство сред учениците, които на свой ред след
завършване на обучението си са длъжни да работят като
учители и учителки в началните училища в България и
Тракия и да разпространяват този национален дух93. Поради това не е странно, че в гръцките училища в България основен обект на обучението е „родината и религията“, както твърди поетът Костас Варналис. Той получава
начално образование в гръцкото училище в Бургас и в
„Зарифия дидаскалия“ в Пловдив и си спомня, че заедно
със съучениците му са учени да считат гръцката нация за
„най-славната и благородната в света“ и да мразят „варварите българи“, защото са им отнели Тракия и Мизия.
Πέτρος Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Δ΄. Ξάνθη,
2001, σ. 133.
91
Подробно виж: Yura Konstantinova, Some aspects of the GreekBulgarian diplomatic relations from the Unification to the first berats for
Bulgarian bishops in Macedonia. – Etudes balkaniques, 2005/4, p. 57-59 и
цитираните там източници и литература.
92
Виж напр.: Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης, σ. 138-151,
σ. 185 и др.
93
Spyridon Ploumidis, Ethnic Symbiosis in the Balkans. Greeks and
Bulgarians in Plovdiv (1878-1906). Istanbul, 2016, p. 51, p. 191.
90
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Поетът описва обучението си като една „патриотична лудост“, която кара децата да загубят усещане за реалност и
да гледат на българите като на чужденци, узурпирали бащиното им наследство94.
Процесът на налагане на гръцко самосъзнание на
патриаршеските общности в българските земи несъмнено
е налице още в периода преди Освобождението95. Показателно за това е писмо на гръцкия дипломатически представител в Пловдив, който през 1872 г. призовава външно
министерство „да се поддържат тукашните интереси на
елинизма, защото в противен случай съществува опасност от западането на гръцкия род и по-голям напредък
на българизма“96. Този процес продължава активно и през
следващите години, както е видно от писмо на Димитриос Аргириадис, който през 1881 г. е депутат от Кавакли в
Костас Варналис е гръцки поет, писател и общественик, роден
през 1883 г. в Бургас. След като получава основно и гимназиално
образование в България, през 1902 г. продължава обучението си в
Атинския университет, благодарение на стипендия на Параскевас
Николау – известен варненски дарител от гръцки произход, натрупал
състояние в Одеса. Цитираният пасаж е от: Κώστας Βάρναλης,
Φιλολογικά Απομνημονεύματα. Αθήνα, 1981, σ. 41, σ. 48. Повече за
поета, неговия живот, творчество и идеи виж: Ζντράβκα Μιχάιλοβα,
Ο Κώστας Βάρναλης: Ένας Μαυροθαλασσίτης Έλληνας της διασποράς.
Η διαμόρφωση της λογοτεχνικής και ιδεολογικής ταυτότητάς του. Στο:
Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. Τ. Γ’.
Ed. K. Dimadis. Athens, 2011, σ. 53-64. За дарителството на П. Николау
виж: Андреас Либератос, Дарители и облагодетелствани във Варна
през XIX в. В: Дарителство и предприемачество на Балканите през
XIX в. по примера на братя Евлоги и Христо Георгиеви. Съст. П.
Митев. София, 2020, с. 49-62.
95
Надя Данова, Из архивохранилищата на Гърция. – Векове,
1983/2, с. 78-80.
96
Πέτρος Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Α΄. Ξάνθη,
1998, σ. 404.
94
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Болницата във Варна, построена със средствата на Параскевас Николау.
Музей по история на медицината http://medmuseum.bg/#history

Областното събрание на Източна Румелия. През 1884 г.
той се обръща с призив до гръцкия генерален консул в
Пловдив и иска Атина реално да се ангажира с проблемите
на гърците в областта като подкрепи финансово църковните им общини97. В резултат се получава една уникална симбиоза между религия и политика, отново отлично
уловена от поета К. Варналис. Той си спомня, че в края на
XIX и началото на ХХ в. две личности доминират гръцкото население в Бургас „консулът и митрополитът“. „Единият представител на великата родина, другият водач на
православието бяха умът и душата на поробените братя“98.
Особено впечатляваща от гледна точка на разпространяващата се гръцка национална идея е инициативата на
патриаршеския митрополит на Анхиало Василиос, който
събира пари от енориашите си и чрез гръцкия консул ги
97
98

Σφέτας, Έλληνο-βουλγαρικές αναταράξεις, σ. 78.
Цитирано по Μιχάιλοβα, Ο Κώστας Βάρναλης, σ. 56.
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изпраща в Атина, за да послужат за национални цели99.
Чрез консула в Бургас митрополитът изпраща в Гърция не
само пари, но и ценни книги, сред които три кондики от
Анхиало, които са предадени на съхранение в Националната библиотека в Атина100. Митрополитът развива бурна
дейност по събиране и изпращане на средства не само в
епархията си, но и в чужбина, а по негова препоръка министърът на външните работи на Гърция изразява благодарността си към дарителите и всички замесени в делото с
различни поощрения101. Въпреки настояването на Василиос постъпките му да бъдат запазени в тайна, няма как тази
толкова очевидна ориентация на патриаршистите в България към Кралство Гърция да остане тайна за българските
власти.
В България са напълно наясно с подкрепата – дипломатическа и финансова, която патриаршеските общности
получават от Гърция. Когато я добавим към националната конфронтация, съществуваща между двата народа още
от епохата на борбата за самостоятелна българска църква,
става ясно защо всички в България възприемат паството
на Вселенската патриаршия като оръдие на Атина. Султанските фермани, с които се урежда имущественото състояние на гръцките общини и духовната им зависимост от
Вселенския патриарх, не са в състояние да гарантират интересите им в националната българска държава и всички
въпроси, свързани с правата и имотите на патриаршеските
Αρχείο Στέφανου Δραγούμη, φ. 38.1, σ. 40-67.
Това очевидно не е изолиран случай, ако се съди по решение
на варненската гръцка община от 1902 г. за изпращане в Атина на
различни ценни антични предмети „с цел те да бъдат спасени и да
се подсили икономически гръцката община в града“. Виж: Опис на
архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна. Съст. В.
Тодоров, А. Либератос. София, 2006, с. 141.
101
Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Δ΄, σ. 316-326.
99

100
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общини в България стават заложник в развитието на българо-гръцките отношения. Показателен за това е спорът
за Бачковския манастир, който се появява за пръв път в
двустранните отношения през 1891 г. Поставянето му съвпада с дипломатическата активност в българо-гръцките
отношения, свързана с посещението на Х. Трикупис в България и на Марко Балабанов в Гърция. Поради това след
постъпки на гръцкия представител в София и на пловдивския патриаршески митрополит в този момент проблемът
с Бачковския манастир е решен бързо и благоприятно за
гръцката страна102.
По съвсем друг начин обаче се развива спорът, когато през април 1894 г. архимандрит Акакий е избран за
игумен на манастира и под негово ръководство монашеското братство гласува искане за преминаване под юрисдикцията на Българската екзархия. Пловдивският патриаршески митрополит Фотиос в две подробни писма до Г.
Начевич, министър на външните работи и изповеданията в
правителството на К. Стоилов, обяснява причините, поради които гръцката страна не приема това гласуване и моли
да се издаде официална правителствена заповед, с която
да се възстанови старият ред в манастира. К. Стоилов и
Г. Начевич се срещат лично с митрополита и го уверяват,
че въпросът за Бачковския манастир ще бъде внимателно
проучен и правителството няма да допусне несправедливо
отношение по проблема103.
Σφέτας, Έλληνο-βουλγαρικές αναταράξεις, σ. 122.
Писмата на митрополит Фотиос до Вселенската патриаршия
и до различни гръцки и български институции дават ясна представа
за развитието на случая. Те са публикувани от Κοσμάς Αποστολίδης,
Αυτογραφοί επιστολαί και ενεργείαι του Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως,
είτα Σερβίων και Κοζάνης Φωτίου, προς απόδοσιν είς τα Πατριαρχεία
της ύπο των Βουλγάρων (1894) καταληφθείσης σταυροπηγιακής επί
102
103
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Бачковският манастир.
НБКМ С I 17820

В изпълнение на това обещание българското правителство предлага да се създаде смесена комисия – с по
един представител от българска и гръцка страна, която
да проучи съвместно въпроса и да вземе приемливо и за
двете страни решение. Вселенската църква не е възхитена
от тази идея, която сама по себе си поставя под съмнение
правата ѝ над манастира, но приема арбитража, при условие че няма да се засяга въпросът за принадлежността на манастира. Създадена е комисия, в която български
представител е Марко Балабанов, а гръцки – пловдивският
адвокат Ахилеас Мавридис. Официално поради забавяне
на разрешението от Патриаршията, а неофициално поради
страх да не се засегне въпросът с патриаршеските права
над манастира, А. Мавридис отказва да посети манастира
и остава в Пловдив. Така се оказва, че крайният доклад
της Ροδόπης μόνης της Παναγίας της Πατριτσονιτίσσης (Βατσκόβου). –
Θρακικά, 1938/10, σ. 64-127.
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по въпроса е написан еднолично от М. Балабанов. След
направеното на място разследване той възприема тезата,
че Бачковският манастир се ползва с автономия, която
включва правото на братството самó да избира игумена си.
Докладът му е изцяло неблагоприятен за гръцката страна,
тъй като отрича ставропигиалния характер на манастира и
застъпва тезата, че спорът е от духовен характер, поради
което българските светски власти не могат да се намесват
в него104. Това становище дава основание на българското
правителство да приеме решението на монашеското братство и от следващата 1895 г. да престане да дискутира въпроса, с което Бачковският манастир окончателно преминава под юрисдикцията на Българската екзархия.
Когато обаче желае и независимо от общественото
мнение, българското правителство прави отстъпки на гърците в страната. През 1897 г. например е решено да се преведат на гръцки език законите на България и да се върнат
манастирите „Св. Георги“, „Св. Безсребърници“ и църквата „Св. Троица“ на гръцката пловдивска митрополия105.
Вероятно това е свързано с българо-гръцките преговори,
водени през същата година и с желанието на българското
правителство да не остави впечатление, че се възползва от
военния сблъсък на Гърция с Османската империя, за да
създава проблеми на гърците в България. По същото време
е дадена и възможност на български граждани от гръцки
произход да заминат като доброволци на Крит или да се
присъединят към гръцката армия106.
Пълният текст на доклада, който отразява българската гледна
точка към проблема, се съхранява в: БИА-НБКМ, ф. 14, а.е. 551, л. 38-54.
105
Надя Данова, Към въпроса за българо-гръцките отношения
през последното десетилетие на ХІХ в. – Studia balkanica 12. София,
1976, с. 128; Църковен вестник, бр. 32, 10.11.1900 г., с. 6.
106
ЦДА ф. 176К, оп. 1, а.е. 933, л. 88, л. 90, л. 109, л. 115.
104
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Без съмнение именно политическата конюнктура определя съдбата на гръцките общности в България и антигръцкото движение от 1906 г. е ярко доказателство за това.
То е провокирано от променената ситуацията на Балканите, свързана с новото повдигане на критския въпрос и със
засилването на националното противопоставяне в османската провинция Македония. Въоръжените сблъсъци между гръцки и български чети в Македония и жестокостите,
извършени от андартите в Загоричане и Зеленичане, са
благоприятната почва, върху която избуяват безпрецедентните гонения срещу гърците в България107. Те започват от
април 1905 г. и обхващат практически всички български
градове, където има по-значими гръцки общности108. Пряката връзка между националното противопоставяне в Македония и съдбата на гърците в България е видна за всички
представители на Великите сили в София, които свързват
гоненията с благоразположението на Европа по критския
въпрос и пренебрегването на ситуацията в Македония109.
Изолиран остава апелът на гръцкия представител в София
Е. Залокостас, че трябва да се прави разлика между случващото се в България и в Македония, още повече че само
няколко месеца по-рано същите причини довеждат до антигръцки погроми в Румъния и скъсване на дипломатическите отношения между Букурещ и Атина110.
Антигръцкото движение в България е осъществено
от органи на македонската емиграция под благосклонния
поглед на българското правителство и с мълчаливото съгласие на политическите партии. Първите антигръцки наЦДА, ф.176К, оп. 1, а.е. 2195, л. 169-170.
Виж напр.: Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Δ΄, σ.
263-288.
109
ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.4, документ от 3 септември 1906 г.
110
ΙΔΑΥΕ 1907, Κατάταξη 2αακ, φ. 3.1, документ от 14 май 1907 г.
107
108
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падки се появяват в българската преса в края на май и началото на юни 1906 г. и са свързани с гоненията на гърците
в Румъния и прекъсването на гръцко-румънските дипломатически отношения. Малкото гласове, които са чуват в
защита на гърците, принадлежат на членове на Народната
и Прогресивнолибералната партии, а също на земеделци и
социалисти, но са слаби и бързо са удавени в ширещата се
антигръцка риторика111. Събитията започват от Балчик, но
ескалират с пристигането на новия патриаршески митрополит Неофитос във Варна. Той е определен от Вселенската патриаршия за наследник на починалия през февруари
1906 г. варненски владика – Поликарпос. На два пъти на 3
и на 24 юни Неофитос, който пристига с кораб от Константинопол, се опитва да заеме новия си пост, но не е допуснат
да слезе на варненското пристанище от афектирана тълпа.
Митрополитът е замерван с камъни, подиграван (из Варна
е разхождано магаре наметнато с черна мантия, накичено с
чирози и лимони) и принуден да се върне обратно112.
Събитията във Варна са последвани от антигръцки
митинги в много български градове, които на места прерастват в погроми над гръцки магазини и кафенета, завземане на гръцки църкви и училища и унищожаване на имуществото им113. Връхна точка на антигръцкото движение
Подробно за обществените настроения в България по повод
антигръцкото движение виж: Юра Константинова, Антигръцкото
движение в България (1906) през погледа на българския политически
елит. В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в
ново и най-ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. Съст.
Р. Заимова, Ю. Константинова. София 2011, с. 315-337.
112
Подробно за събитията във Варна виж: Генади Генадиев,
Бежанците във Варна и Варненско 1878-1908. София, 1998, с. 150-164.
113
Подробно хронология на събитията виж в: Andreas Lyberatos,
Confronting the Urban Crowd: Bulgarian Society and the 1906 AntiGreek Movement. In: Social Transformation and Mass Mobilisation in the
111
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обаче е пожарът в Анхиало (Поморие) на 30 юли 1906 г.114
При сблъсъците в града според правителствени данни са
убити 8 души и са изгорени над 700 къщи и 130 дюкяна115.
Последен акорд на движението срещу гърците е проведеният на 5 и 6 август в Пловдив всенароден митинг, в който
взимат участие делегати от различни български градове.
На митинга е приета резолюция до правителството, в която освен външнополитически искания за защита на македонските българи от гръцките чети, са формулирани искания за административни и икономически мерки срещу
гръцкото население в България116. В резултат на това искане са уволнени 309 души – 126 чиновници гърци в минисBalkan and Eastern Mediterranean Cities 1900-1923. Ed. A. Lyberatos.
Heraklion, 2013, p. 177-194.
114
Изцяло на събитията в Поморие е посветена пространната
студия на Румен Аврамов, Анхиало, 1906: Политическата икономия
на един етнически конфликт. – Критика и Хуманизъм, кн. 33, 2010/3,
с. 9-90. В нея авторът акцентира върху икономическите аспекти
на проблема, характеризирайки го като борба за „икономическо
пространство“.
115
Нов век, бр. 1059, 08.09.1906 г. Според сведения на гръцкия
вицеконсул в Бургас в Анхиало изгарят 1164 дървени постройки:
ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.1, документ от 9 август 1906 г. Сведенията за
жертвите са още по-противоречиви. Според областния управител на
Бургас има 15 убити гърци и 30 убити българи, а според сведенията
на гръцкия вицеконсул убитите гърци са 8 и 2 изгорели гъркини, а
убитите българи – 50: ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.2, документ от 18 август
1906 г.
116
Преписката между правителствените институции, местната
власт и българските дипломатически агентства зад граница по антигръцкото движение в България се намира в ЦДА, ф. 166К, оп.1,
а.е. 1009-1011. Събитията са представени и анализирани в: Σφέτας,
Έλληνο-Βουλγαρικές αναταράξεις, σ. 357-373; Dragostinova, Between Two
Motherlands, р. 39-49; Lyberatos, Confronting the Urban Crowd, р. 177193; Мина Христемова. Антигръцкото движение в Асеновград през
1906 г. – Годишник на историческия музей в Пловдив. Пловдив, 2004.
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терствата и 183 гърци, които са окръжни или общински
съветници и кметове117.
Събитията от 1906 г. слагат фактически край на патриаршеските общности в България – митрополитите на
Вселенската патриаршия се допускат в енориите си единствено като частни лица с аргумента, че митрополити в
България могат да бъдат само български поданици118, патриаршеските църкви и манастири са завзети, а разпоредбите на Закона за народната просвета от 1891 г. са стриктно приложени119. Резултатът е, че към 1910 г. в България
вече съществува само едно гръцко училище – това в София. То, както и гръцката църква в столицата на България,
имат за патрон Св. Георги и се намират на парцел, подарен на гръцката държава от софийската община120. От откриването му през 1895 г. до Балканските войни гръцкото
училище в София е подкрепяно финансово от Атинското
дружество за разпространение на гръцката просвета121. От
учебната 1899/1900 училището се води към гръцкото кралЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 1011, л. 153. Различна статистика
за броя на чиновниците гърци в България и интерпретация на този
аспект на антигръцкото движение виж в: A. Lyberatos, Confronting the
Urban Crowd, р. 190-191.
118
ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.4, документ от 5 ноември 1906 г.
Патриаршеските митрополии в България са официално премахнати
на 24 юни 1914 г. Виж: Σπυρίδων Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση
του 1924-1925. Ο πόλεμος της ζωοκλοπής. Αθήνα, 2006, σ. 11.
119
През следващите години някои църкви са временно върнати
на патриаршеската общност. Такъв е случаят с църквата в Балчик,
която е собственост на гръцкото консулство във Варна. Благодаря на
доц. Върбан Тодоров за тази информация.
120
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 1043 от 26 август
1900 г. на дипломатическия агент в София до МВНР в Атина.
121
ЦДА, ф. 1907К необработен, документ № 855 от 28 юли
1908 г. от Дружеството за разпространение на гръцката просвета до
дипломатическия агент в София.
117
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ско дипломатическо агентство и дипломите на възпитаниците му се подписват от дипломатическия агент. Броят на
учениците в него постепенно се увеличава: през 1896/1897
те са 44, през 1901/1902 – 79, а през 1905/1906 – 100.122
През 1911 г. във връзка с подобряване на българо-гръцките отношения министър-председателят Иван Ев. Гешов се
съгласява да прокара промяна на чл. 368 и чл. 371 от образователния закон, с която да се даде право за организиране и
спонсориране на частни (включително и гръцки) училища.
През октомври същата година Министерството на просветата издава разрешения за откриване на две частни гръцки
училища във Варна123. В междувоенния период обаче отново остава да функционира само гръцкото училище в София,
в което учат между 20 и 30 деца годишно. То се издържа с
финансовата подкрепа на гръцката държава, но учениците в
него трайно намаляват – през учебната 1935/1936 те са 19, а
през 1939 г. там учат едва 13 деца124.
В периода 1907–1911 г. българското правителство на
няколко пъти предлага да върне на гърците част от завзетите по време на гоненията църкви. И Вселенската патриаршия, и правителството в Атина обаче смятат, че това е
неприемливо и настояват за връщане на всички църковни
и училищни имоти125. Поради очевидната невъзможност
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 989.
ЦДА, ф. 1907К необработен, препис на заповед № 3203 от
23 октомври 1911 г. на Министерство на народното просвещение.
В изданието Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του
περιφερειακού ελληνισμού σ. 360 са публикувани данни, според които
през 1910 г. в България действат 4 училища – по едно в София и в Бургас
и две във Варна, но не е посочен източникът на тази информация, нито
данни за броя на учениците в тях.
124
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 246-247.
125
ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а.е. 1011, л. 104, л. 118; а.е. 1014,
л. 61-64. ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.2 документ № 948 от 28 юли 1906 г.
122
123
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това искане да бъде осъществено, гръцкото външно министерство се ориентира към настояване за финансови
компенсации за сънародниците си в размер на 3 млн. фр.
Българското правителство обаче отказва да признае въпроса за международен и настоява, че той е от компетенцията
на българските съдилища, към които гърците трябва да се
обърнат с искане за обезщетения126. В крайна сметка след
Първата световна война Смесената българо-гръцка комисия решава да не ликвидира поотделно църковно-училищните имоти на гръцките общности в България и на българските общности в Гърция. Преценено е, че е по-лесно и
продуктивно да се определи само разликата между двете
суми и тя да се впише като плюс или минус в задълженията на страните по Спогодбата „Моллов-Кафандарис“127.
Финалните акорди на унищожаването на всичко
гръцко в България са през 30-те и 40-те години на ХХ в.
През 1930 г. Месемврия официално става Несебър, а през
1934 г. Станимака, Кавакли и Анхиало са преименувани
съответно на Асеновград, Тополовград и Поморие. След
присъединяването на България към силите на Оста през
март 1941 г. използването на гръцки език е забранено, въведени са професионални ограничения, цензура и спорадични интернирания на гръцко население128.

на дипломатическия агент в София до МВНР в Атина; ΙΔΑΥΕ
1907, Κατάταξη 2αακ/φ. 3.1 документ № 449 от 30 април 1907 г. на
дипломатическия агент в София до МВНР в Атина.
126
ΙΔΑΥΕ 1906, φ. 66.3, документ от 27 август 1906 г. и φ. 66.2,
документ от 22 октомври 1906 г.
127
Георги Димитров, Малцинствено–бежанският проблем в
българо-гръцките отношения 1919-1939. Благоевград, 1982, с. 282.
128
Dragostinova, Between Two Motherlands, р. 212-214, р. 251.
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Къщата на Мавридис на Джамбаз тепе в Пловдив, 1941.
Νίκος Εγγονόπουλος Ο Ορφέας του Υπερρεαλισμού. Κατάλογος. Αθήνα, 2022, σ. 41.
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Българите в Гърция

Ако броят на гърците в България в началните години
от нейното създаване е трудно да бъде установен с точност,
то е направо невъзможно дори да се предположи какъв е
броят на българите в Гърция. Причината за това е, че още
през 40-те години на XIX в. Йоанис Колетис формулира
Мегали идея и обявява за гърци „всички, които вярват в
Христос и имат за бащин гръцкия език“129. Това определение дава възможност православните, които говорят lingua
franca на епохата, да бъдат причислявани към гръцката
нация130. Малко по-късно Константинос Папаригопулос
обединява езиковите, религиозните и историческите компоненти на националната идентичност в цялостна теория
за изключителната сила на гръцкия дух. Според нея освен езикът за гръцката идентичност е важен и духът, който най-често се доказва с религиозна принадлежност към
Вселенската патриаршия и с исторически аргументи, като
например участието в гръцката борба за независимост131.
Подробно за формулирането и същността на Мегали идея виж:
Данова, Националният въпрос в гръцките политически програми, с.
87 и следващите.
130
За ролята на гръцкия език на Балканите виж напр. Надя Данова,
Константин Георгиев Фотинов в културното и политическото
развитие на Балканите през ХІХ век. София, 1994; Афродита
Алексиева, Книжовното наследство на българите на гръцки език
през ХІХ век. Т. 1. Оригинали. София, 2010; Раймонд Детрез, Не
търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност
в Османската империя XV-XIX в. София, 2015.
131
Σπύρος Καράβας, Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και
οι εθνικές διεκδικήσεις (1877–1885). In: Ιστοριογραφία της νεότερης
και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. Т. Α΄. Επιμ. Π. Κιτρομηλίδης, Τ.
Σκλαβενίτης. Αθήνα, 2004, σ. 149–169; Νίκος Σιγάλας, Ο σχηματισμός
της νεοελληνικής έννοιας ελληνισμός. – Τα Ιστορικά 34, 2001/ 28, σ. 3–70.
129

190

Глава 3. Сънародниците в чуждата национална държава

Така се оказва, че дори българите, участвали в борбата за
освобождение на Гърция, всъщност са гърци.
И все пак в първите години след гръцката война за
независимост българите, които взимат участие в нея, очевидно имат и за известен период запазват различна от гърците идентичност132. След участието си в гръцкото освободително движение те не могат да се завърнат по родните
си места, които остават под властта на султана и се заселват в свободна Гърция. По-голямата част от тях са в незавидно материално положение и само единици постигат
финансова стабилност. Именно идеята да се обединят, за
да защитят интересите си в свободната гръцка държава, ги
кара да се включат в основаното през 1843 г. Трако-славянско дружество, което в началото на 1844 г. е преименувано
в Дружество на тракобългарите и сърбите133. Негов председател е хаджи Христо Българина134, а в ръководството
му влизат поне още четирима българи – свещенодякон
Неофит Жеков, Иван Селимински, Х. З. Михайлов от Шумен и Коста Чалъков. Дружеството е създадено, за да имат
Подробно за българите, участвали в гръцката война за
независимост виж изследването на Николай Тодоров, Веселин
Трайков, Българи участници в борбите за освобождението на
Гърция. София, 1972.
133
За дейността на това дружество виж: Данова, Из
архивохранилищата на Гърция, с. 71-81; Надя Данова, Българската
тема в политическия и културния живот на Гърция през 30-те и 40те години на XIX в. – Studia balcanica XVII. Изследвания в чест на
академик Николай Тодоров. София, 1983, с. 97-101. Веселин Трайков,
Тракобългарско дружество (организация на българите в Гърция през
40–60-те години на XIX в.). – В: Юбилеен сборник в чест на академик
Димитър Косев. София, 1985, с. 152-167 и цитираните там извори и
литература.
134
Подробно за произхода и живота на хаджи Христо виж:
Тодоров, Трайков, Българи участници, с. 31-32.
132
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хората, живеещи в Гърция, но говорещи славянски езици,
тоест българи, сърби и черногорци, своя организация и
представители, които да защитават интересите им. Съвсем логично те избират най-известния сред тях, а именно
хаджи Христо Българина, за депутат в Първото национално събрание на Гърция, известно още като Националното
събрание от 1843 г.
През 1845 г. организацията приема устав и си изработва печат, на който преселниците българи, сърби и тракийци са представени не само с думи, но и със съответстващите им символи – лъв, вулкан и триер (плавателен
съд с три реда гребци). През следващите години основна
цел на Дружеството е настаняване и оземляване на бившите въстаници. Предвижда се гръцките поданици, „заселници от Тракия, България и Сърбия“ да се настанят в отделно
селище близо до Пирея. Да се заселят в него първоначално
се записват 1600 семейства, което представлява близо половината от всички 3020 семейства, които към този момент са представени в Дружеството.
В периода на Кримската война (1853–1856) членовете на Дружеството замислят създаването на „тракобългарски корпус“, който да се включи във военните действия
срещу Османската империя. Очевидно идеята за освобождение на останалите под властта на султана българи, сърби и черногорци, както и желанието за по-добър живот в
Гърция са темите, които обединяват бившите участници в
гръцката борба за независимост. Доказателство за това е
фактът, че когато през 1863 г. българският революционер
Георги Раковски посещава Атина, където се опитва да договори съвместни действия на балканските християнски
народи срещу Османската империя, той се оказва именно
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в техния кръг135. По това време обаче броят на членуващите в организацията семейства вече намалява. През 1862 г.,
когато организацията отново се активизира и провежда
събрания в Атина, Порос, Спарта и Евбея, членуващите
в нея семейства са 1012, т.е. около 1/3 от първоначално
записаните. Известно е, че на събранието в Халкида на
о. Евбея присъстват 255 души, от които 105 са от Северна
България, 4 – от Сърбия, а останалите „от Тракия“. Според
спомените на Г. Раковски това са второ поколение преселници, които още помнят произхода си, но вече са силно
елинизирани. Твърдението му може да се приеме за вярно,
защото само няколко години по-късно – през 1865 г. Дружеството престава да съществува, вероятно поради гърцизиране на членовете му.
Все пак именно наследник на българина Анастас,
участник в гръцкото въстание от 1821 г., е сред най-дейните участници в последния сериозен опит за възраждане на идеята за балканско сътрудничество срещу Османската империя. Става дума за Леонидас Вулгарис, който
през 80-те и началото на 90-те години на XIX в. е член на
ръководството на атинския комитет „Източна федерация“
заедно с изтъкнати фигури от гръцкия политически живот – ген. Димитриос Боцарис, Димитриос Калифорнас,
Спилиос Андонопулос, Андреас Авгеринос и др. Уставът
на организацията от 29 октомври 1884 г. определя целта ѝ
като „сърдечно разбирателство с другите аналогични дружества на организацията и сътрудничество за постигане
на една Източна федерация на балканските държави срещу всяко чуждо господство“. Предвижданите средства са
изцяло мирни, като акцент се поставя на споразумението
между балканските държави. Това предопределя необхоМарко Балабанов, Годявката на Раковски. – Летописи, год. I,
1900/4, с. 71-75.
135
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димостта да се търси подкрепа на известни политически
лидери от България, Сърбия, Румъния и Черна гора. За
най-добро решение на въпроса за съдбата на европейските владения на Османската империя се смята създаването
на автономна и неделима Албано-Македония като част от
бъдещата балканска федерация. Почетен член на комитета „Източна федерация“ и неин официален представител в
България е Клеон Рангавис, който по това време е гръцки
дипломатически агент в София, а баща му Александрос
Рангавис от 1888 г. е почетен член на Управителния съвет
и заместник-председател на атинската организация „Източна федерация“136.
Освен българи, участвали в борбата за освобождение
на Гърция, към столицата на свободната държава се стичат
и българи, стремящи се към по-високо образование, което
не могат да получат по родните си места. Такива са например ученици от училището на о. Андрос, които се записват
в Първа атинска гимназия137, както и будни български студенти в основания през 1837 г. Атински университет. Един
от тях е роденият в Сливен Иван Селимински, чието име
срещаме и сред основателите на Трако-славянското дружество. Преди да се включи в гръцката война за независимост, за което е награден с орден, той учи в гръцка гимназия в Кидония (1817-1821), а в периода 1840–1844 г. е студент по медицина в Атина138. По време на обучението си в
Подробно за идеите и дейността на тази организация виж
Върбан Тодоров, Гръцката организация „Източна федерация“ и
дейността ѝ през 80те – 90те години на ХIХ век – Балканистика,
кн.1/1986, с. 148-169; Varban Todorov, Greek Federalism during the
Nineteenth Century (Ideas and Projects). New York, 1995, p. 110-138.
137
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 1837-1862.
Αθήνα, 1957, σ. 468, σ. 570.
138
За живота и делото на Ив. Селимински виж: Михаил Арнаудов,
Ив. Селимински. Живот, дело, идеи. София, 1938; Ваня Рачева, За
136
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Кидония Ив. Селимински е силно повлиян от дейците на
Гръцкото просвещение и се включва в борбата за освобождение на Гърция с надеждата, че обединените от „честния
кръст“ християнски народи, сражаващи се през 1821 г. „за
вярата и отечеството“, ще извоюват свободата си. Обучението му в Атинския университет обаче го разо- чарова
дълбоко, тъй като осъзнава, че много от професорите му
ненавиждат българите, обиждат ги и ги наричат „варвари“
и „склави“ (т.е. роби). Други пък убеждават българските
младежи, че е чест да си грък и срамно да си славянин139.
Разпространените през този период в Атина теории за
превъзходството на гръцката цивилизация и умишленото
принизяване на българите предизвикват възмущението и
противодействието на Ив. Селимински, който посвещава живота си на опровергаване на тезите на Мегали идея.
Според него гръцката идея е най-опасна когато приобщава, а не когато подценява, защото чрез езика, вярата и
чувството за превъзходство привлича най-образованата и
най-заможната част от българското общество.
Типичен пример на човек с български етнически произход, присъединил се по финансови причини към гръцкамемоарното наследство на д-р Иван Селимински. В: Историята
и книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев.
София, 2007, с. 424-437; Yura Konstantinova, Myths and pragmatism
in the political ideology of Dr. Ivan Seliminski. In: Greek-Bulgarian
Relations in the Age of National Identity Formation. Ed. P. Kitromilides,
A. Tabaki. Athens 2010, p. 163-180. Трудовете на Иван Селимински
са публикувани в: Библиотека „Д-р Ив. Селимински“. Кн. І – ХІV.
София, 1904-1931. Съст. и превод П. Чилев (за книжки І – VІ) и Е.
Пажева (за книжки VІІ – ХІV); както и в: Д-р Иван Селимински.
Избрани съчинения. Сверил с гръцкия оригинал, подготвил за печат
Н. Кочев. София, 1979.
139
Библиотека „Д-р Ив. Селимински“, кн. 1, с. 51; кн. 2, с. 60; кн.
3, с.12, с. 30.
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та общност, но останал до края на живота си раздвоен между двете си идентичности е Зафир Сароглу. Неговият род
произхожда от Русе, но през 1812 г. напуска града заедно
с изтеглящата се руска армия и след като временно пребивава в различни градове на Дунавските княжества и Руската империя, фамилията му се заселва в Нежин. В края на
XVIII в. това е най-известният търговски град в региона,
чиято търговия е изцяло в ръцете на „нежинските гърци“.
Те внасят основно промишлени стоки и вино, а също памучни, копринени и вълнени тъкани, тютюн, порцелан и
др., които продават в Нежин, на регионалните пазари и из
цялата Руска империя. Появата на тази колония се свързва
с грамота на Богдан Хмелницки от 1657 г., с която „нежинските гръци“ се освобождават от подчинение на местните
власти и им се предоставя правото на свободна търговия
при заплащане на фиксиран данък на хазната140.
Така мъжете от рода Сароглу, както и чичовците и
братовчедите им от рода Хаджиоглу, стават „нежински
гърци“. Това определение не бива да се разглежда като
национална характеристика, а като доказателство за принадлежността им към привилегирована в Руската империя
търговска прослойка. Известно е, че още от XVII в. с наименованието „гръцки търговци“ в Руската империя се назовават както етнически гърци, така и други православни
търговци от Османската империя – молдовани, власи, сърби и българи141. Точно за това свидетелстват и документите
Жизнь замечательных греков Украины. Сердца отданные
Элладе. Памяти греческих патриотов, меценатов и просветителей
братьев Зосимов. Отв. ред. Л. Милосова-Приплавко. Нежин, 2009, с.
14-15.
141
Nadezhda Chesnikova, Greek merchants in Russia in the middle
of the 17th century. In: Ρωσία και Μεσόγειος. Πρακτικά Α’ Διεθνούς
Συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μάϊου 2005). Τ. Α΄. Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012, σ. 320.
140
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на Нежинския гръцки магистрат, съществувал в периода
1785–1866 г. Още при откриването му на 4 ноември 1785 г.
е постановено, че „власи, българи и други хора ще се почитат като истински гърци“142. За разнородния етнически
характер на „нежинските гърци“ свидетелстват и данните
за колонията им от 1769 г., където е записано, че собствени
домове имат 78 гърци, 12 власи, 4 българи и 8 други, а под
наем живеят 37 гърци, 13 власи, 5 българи и 4 други143.
Безспорното преобладаване на търговци с гръцки етнически произход, както и османската система, която дели
населението по вяра, а не по народност са основните причини търговските общности на православни колонисти,
дошли от Османската империя, да бъдат характеризирани
като гръцки, при това не само в Русия. През XVII-XVIII в.
православните търговци от Балканите обикновено отсядат
зад граница именно в такива „гръцки“ колонии, търгуват
чрез „гръцки“ компании, и си служат с документи на гръцки език, тъй като са получили гръцко образование144.
Знаем, че Зафир Сароглу известно време живее в
Москва, където е банкер и финансов съветник на руския
император, но през 60-те години на ХІХ в. по здравословни причини се преселва в Атина, където се жени за Анна,
с която имат три деца145. През есента на 1880 г. Зафир СарКостянтин Харалампович, Нариси з iсторiϊ грецькоϊ колонiϊ
в Нiжинi (XVII-XVIII ст.). В: Греки в Нiжинi. Збiрник статей i
матерiалiв. Випуск II. Нiжин, 2001, с. 51.
143
Костянтин Харалампович, Грецька колонiя в Нiжинi в ii
минулому (XVII-XVIII ст.). В: Греки в Нiжинi. Збiрник статей i
матерiалiв. Випуск II. Нiжин, 2001, с. 29.
144
Светлана Иванова, Преди да се роди българският милет. В:
Държава & църква – църква & държава в българската история.
София, 2006, с. 163–164.
145
Марко Балабанов, Завещанието на Сароглу пред Атинските
съдилища. София, 1893.
142
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оглу за пръв път посещава Русе, а по-късно още няколко
пъти идва в града. Там той се запознава с Доростоло-Червенския (Русенски) митрополит Григорий и тази среща несъмнено повлиява дарителските намерения на търговеца.
Двамата поддържат постоянна кореспонденция от 1880 г.
до смъртта на З. Сароглу, в която освен въпроси, свързани
с даренията на последния, се засягат и различни теми от
личния му живот146.
Още при това си първо посещение в Русе Зафир Сароглу дарява 2 000 лв. за издръжка на бедни деца в русенските училища и 40 000 лв. за украсата на църквата „Св.
Троица“, както и за направата на два параклиса при същия храм147. С посредничеството на митрополит Григорий
Зафир Сароглу влиза в кореспонденция с Иван Ев. Гешов
във връзка с желанието си да закупи акции от Българска
народна банка (БНБ). Двамата се срещат три пъти в Атина
през 1884 г. и обсъждат ползите от създаването на поземлена банка в България. При тези им срещи Зафир Сароглу
споделя, че прави завещание, в което разпорежда имота
си в полза на българския народ148. Всъщност завещанията
на Зафир Сароглу, запазени в Русенската митрополия са
няколко, но в случая е важно последното от изпратените
от Зафир Сароглу на митрополит Григорий завещания,
защото то изразява последната му воля. Това завещание,
написано, както и предходните, на гръцки език, носи дата
12 май 1885 г.

Тази кореспонденция е запазена в архива на Русенската
митрополия. Част от писмата се пазят в архива на Ив. Ев. Гешов
(БИА-НБКМ, ф. 272, а.е. 4504, л. 92-103), защото са му изпратени от
митрополит Григорий във връзка със съдебното дело.
147
БИА-НБКМ, ф. 272, а.е. 4504, л. 8.
148
Пак там, л. 4.
146
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В първата (частна) част на завещанието си той оставя 1/3 от имуществото си на съпругата си, децата им Петър
и Олга (Мария умира по-рано) и за благотворителни каузи в Атина. В преамбюла на частното си завещание Зафир
Сароглу обяснява, че от наследството си ще отдели онази
част, която е натрупал от парите, които „ми подари вуйчо
ми в Москва, с обещание от моя страна, каквото спечеля
от него, да го посветя всичко на българския наш народ.
И аз, след като умножих това количество в разстояние на
много години, изпълнявам сега своето обещание точно и
вярно“149. Оправдал така решението си, във втората част
от завещанието З. Сароглу разпределя 2/3 от състоянието
си за благотворителни цели в България150. Става дума за
имуществото му в ценни книги, вложени в различни руски
дружества, което възлиза на 677 000 сребърни рубли и 82
акции от Гръцката народна банка. Желанието му, изразено
в чл. 1 от завещанието, е наследник на състоянието от ценни книги да е българският народ.
Първа грижа на завещателя е да осигури хубаво свещеническо облекло на всички свещеници, служещи в русенската църква „Св. Троица“ и нейните параклиси. Чрез
сумата от 5000 франка е потвърден ангажиментът на дарителя да издържа възпитаници в русенските училища. Още
в преамбюла на завещанието е заявено и желанието му в
гр. Русе, зад ремонтираната с негови средства църква „Св.
Троица“, да бъде построено духовно училище. Завещанието предвижда средства и за разширяване и преустройство
на църквата „Св. Троица“, която да се посвети на Св. Дух
(чл. 9). С тези си решения З. Сароглу продължава даренията, направени в изпълнение на дълга, който чувства към
родния град на родителите си – Русе.
149
150

Балабанов, Завещанието на Сароглу, с. 49.
Препис от втората част на завещанието е даден в Приложение 3.
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В завещанието е развита и друга идея на дарителя,
обсъждана подробно в предходните години при срещите
му с Ив. Гешов – учредяването на Земеделска или Имуществена банка в София, която да дава кредити на всички
лица, които в България се занимават със земеделие (чл. 3).
З. Сароглу предвижда, създадената от него банка да се слее
с Българска народна банка, с която да действат съвместно
за развитието на земеделието в страната (чл. 7). Голямото
значение, което търговецът отдава на предвижданата банка, личи от негово писмо до митрополит Григорий, в което
още през 1881 г. прави изчисления за финансовите резултатите, които тя би имала до 1980 г.151 Разпорежданията на
завещателя не оставят никакво съмнение в пламенната му
любов към България. Той насърчава наследниците си да се
установят в България като им гарантира ръководни постове в предвижданата Земеделска банка (чл. 3, чл. 8). В края
на завещанието (чл. 15) отново е подчертано желанието
децата му Петър и Олга да се преселят в България в рамките на десет години, за което е предвидено да им се дадат
сто хиляди франка с лихвите.
Русия и руснаците също присъстват в завещанието
на З. Сароглу, защото, както споделя завещателят, и той,
и чичо му печелят състоянието си „в тяхното отечество“.
Поради това той нарежда част от завещаните средства да
бъдат използвани за помощ на преследвани по политически причини бедни руснаци. Търговецът успява да даде материален израз и на възхищението си от Руската империя
и нейната политика. В чл. 10 на завещанието си той предвижда построяването на „един великолепен храм в българската столица, посветен на името на Вси Светии и наречен „Храм Освободител“. В него в продължение на „500
ДА – Русе, ф. 43К, оп. 1, а.е. 119, л. 3. Благодаря на проф. Н.
Данова за тази информация.
151
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години, колкото е траяло робството на България“ ежегодно
трябва да се отслужва панихида за душите на борилите се
и загиналите по българските полета воини. Около храма,
под открито небе трябва да се поставят метални статуи,
които да представляват „всички лица участвали във войната за освобождение на България“.
Едва след изпълнението на изброените дотук задачи,
които очевидно са преценени като особено важни, завещателят стига до други благотворителни каузи – построяване
и поддържане на болници, занаятчийски училища, сиропиталища, училища за момичета и момчета, гимназии, духовни училища, и училища за бедните и сиромасите. За изпълнители на завещанието на Зафир Сароглу са определени Доростоло-Червенският митрополит Григорий, Ив. Ев.
Гешов и българският княз, които трябва да учредят петчленна Епитропия (настоятелство) от „честни и познати
лица“. Очевидно З. Сароглу се старае да гарантира успеха
на идеите си с авторитети в духовния, финансовия и политическия живот на България. За още по-сигурно обаче
той настоява завещанието му да се отпечата и да се даде на
българското правителство, което да действа за изпълнение
на волята му.
Поради това, когато научава за смъртта на Зафир Сароглу, настъпила през нощта на 10 срещу 11 март 1887 г. в
Атина, митрополит Григорий, който разполага с препис на
завещанието му от 12 март 1885 г., предприема незабавни
действия, за да приведе в изпълнение последната му воля.
Митрополитът уведомява българското правителство и екзарх Йосиф за намеренията на З. Сароглу да остави големи
суми на България, с което ще стане „един от първите благодетели на българския народ“ и ги моли да вземат мерки
за запазване на завещанието и да действат пред руската
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страна, тъй като по-голяма част от завещаните средства са
в руски ценни книги152.
Обаче нотариус Йоанис Пепас внася в съда завещание, което носи дата 30 май 1884 г. и според което цялото
имущество на покойния остава за децата и съпругата му.
Атинският адвокат Милтиадис Ралис незабавно уведомява митрополит Григорий за това и за мнението си, че
публикуваното завещание има всички признаци, че е фалшиво153. Благодарение на бързата си реакция българската
държава успява да наложи запор на сметките на починалия и започва наказателно дело срещу нотариуса Йоанис
Пепас, съпругата на починалия Анна и домашния ѝ помощник Харис Пулио за фалшифициране на завещанието.
Адвокат на българската страна е наследникът на голямата фанариотска фамилия Димитриос Ралис (1844–1921),
който впоследствие пет пъти става министър-председател
на Гърция. Малко по-късно за негов помощник е изпратен Марко Балабанов. Адвокат на съпругата и нотариуса е
друг бъдещ министър-председател на Гърция – Атанасиос
Евтаксияс (1849-1931)154.
Българската страна подчертава, че почеркът на депозираното в съда завещание е различен от този на направените две предходни завещания, първото от които (1880)
също е депозирано в съда, но от нотариуса Афенакис155.
Други аргументи на българската страна са, че пликът е
„изнасилен“ и че според тази версия на завещанието част
от сумата се оставя на Мария, дъщеря на покойния, която
БИА-НБКМ, ф. 272, а.е. 4504, л. 6, л. 8.
Пак там, л. 12.
154
Σπύρος Καράβας, «Μακάριοι οι κατέχοντες την γην». Γαιοκτητικοί
σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μακεδονία (1880-1909).
Αθήνα, 2010, σ. 36-72.
155
Балабанов, Завещанието на Сароглу, с. 77.
152
153
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обаче умира девет месеца преди датата на завещанието156.
Митрополит Григорий не остава безучастен свидетел на
събитията. Той изпраща на Ив. Гешов писма, доказващи
истинността на запазеното при него завещание, както и
това, че З. Сароглу бил във влошени отношения със съпругата си, боял се за живота си, искал да напусне гръцката
столица и молел митрополита да пази в тайна последната
му воля, а също, че до последно е мислел за България157.
Делото обаче се гледа в Атина, защото Зафир Сароглу е
гръцки поданик. Първоинстанционният съд приема, че
българският народ не е юридическо лице и поради това не
може да е наследник. Съдът смята, че тъй като парите не
са завещани на държавата, тя не може да претендира, че
представлява народа. Поради това обявява завещанието,
на което се основава българската държава, за недействително и отхвърля процеса, заведен от България158.
Българската страна обжалва това решение пред Апелативния съд, който приема, че българската държава е
представител на българския народ и отменя решението на
Първоинстанционния съд. Апелативният съд приема също
така съществуването на две завещания и възлага експертизата им на трима професори от Атинския университет.
Те се произнасят, че представеното от роднините на Сароглу завещание е истинско и следователно няма углавно
престъпление. Това дава основание на съда с 3 гласа „за“
и 2 гласа „против“ да признае за истинско завещанието в
полза на наследниците на З. Сароглу и да обяви завещанието, представено от българската страна, за недействително. Българската държава обжалва това решение пред
БИА-НБКМ, ф. 272, а.е. 4504, л. 3-4; Балабанов, Завещанието
на Сароглу, с. 106.
157
БИА-НБКМ, ф. 272, а.е. 4504, л. 18, л. 34, л. 44.
158
Балабанов, Завещанието на Сароглу, с. 164-171.
156
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Върховния съд, който връща делото за преразглеждане, но
в крайна сметка потвърждава решението на Апелативния
съд. По своя инициатива митрополит Григорий също завежда дело пред Първоинстанционния съд, че след като
е обявил завещанието за недействително, то парите от
него трябва да се дадат за богоугодни и благотворителни
цели159. Искът му обаче е отхвърлен и наследството на З.
Сароглу остава при семейството му.
Интересен момент около случая с това наследство е
решението на българското правителство от август 1888 г.,
т.е. два месеца преди произнасянето на решението от Апелативния съд в Атина, в случай че спечели делото да подари на гръцкото правителство 94 акции на Сароглу, които
се пазят в банка в Атина160. Става дума за 400 000 франка,
които министърът на външните работи Георги Странски
предлага на гръцкия дипломатически агент в България
Клеон Рангавис, за строеж на Съдебна палата или други
обществени дела. Освен че се опитва да подкупи гръцката
страна, Г. Странски се опитва и да я шантажира с изказването си, че от поведението на Гърция в делото Сароглу
ще зависи бъдещото отношение на българското правителство към гръцките интереси в България. Тези действия на
външния министър са следствие от мнението на Димитриос Ралис, че е вероятно българската страна да загуби делото, защото върху съда се оказва натиск от правителството
и печата и той не разглежда сериозно въпроса. Предложението на българското правителство е отхвърлено от министър-председателя и министър на икономиката Х. Трикупис с аргумента, че не може да се намесва в работата на
Подробно за развитието на делото, аргументите на страните и
съда виж: Балабанов, Завещанието на Сароглу, с. 198-251.
160
БИА-НБКМ, ф. 272, а.е. 4504, л. 71.
159
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съда и няма да позволи интересите на гърците в България
да бъдат заплашени161.
Делото между българската държава и наследниците
на Зафир Сароглу не предизвиква дипломатически проблеми между Княжество България и Кралство Гърция, нито
репресии срещу гръцкото население в България162. Българската държава не иска да влошава отношенията си с Гърция и приема, че става дума за лично облагодетелствуване
на вдовицата и децата на покойния, които използват патриотичните чувства на сънародниците си, за да оправдаят
извършената със завещанието му измама. Отчитайки този
факт, а също и относително малкия икономически интерес
(около 2,5 млн. фр), който има от този случай, българската
държава приема неблагоприятното за нея съдебно решение и не усложнява повече случая.
Според общественото мнение в България обаче политическа намеса в казуса съществува и решенията на съда
са продиктувани от национална омраза към българите163.
Най-емоционален е митрополит Григорий, който в писмо
до министър-председателя Стефан Стамболов от 7 декември 1892 г. го моли да отпечата брошурата, написана от
М. Балабанов, за да „се запуши устата на елинските патриоти“, които живеят в България и за да се знае за „беззаконната постъпка на гръцките съдилища“. Желанието си
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.5, σ. 318, σ. 322.
По напълно различен начин се развиват обаче подобни казуси
между Гърция и Румъния през този период. Това се дължи на много
по-големите икономически и политически интереси, които се засягат
в тези случаи. По въпроса виж напр.: Constantin Velichi, Les relations
roumano-greques la période 1879-1911. – Revue des etudes Sud-Est
Europeennes, 1969/3, p. 509-542; Ștefan Petrescu, Οι Έλληνες ως «Άλλοι»
στην Ρουμανία. Η εσωτερική πολιτική του ρουμανικού έθνους-κράτους κατά
τον δέκατο ένατο αιώνα και οι Έλληνες. Επίκεντρο, 2014.
163
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.5, σ. 320.
161
162
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той аргументира с факта, че „гърци живеят тук, печелят
тук, разполагат с парите си и се подиграват с нас, когато
стане дума за завещанието на Сароглу“. И емоционално
възкликва: „Вам е известно как нахално се отнесоха елинските съдилища със завещанието на покойния Сароглу и
как безцеремонно Трикупис постъпи тогава с нашето правителство. Веднъж гръцки гражданин ще завещае пари на
за българското си отечество и гърците туриха в действие
фалшификация и внушиха на съдиите да отхвърлят саморъчното завещание на покойния. Така гръцкото правителство доказа, че няма да допусне макар и българска пара да
излезе от гръцката земя“164.
Доста подобно е мнението на адвоката на българската страна Д. Ралис, изразено още на 17 май 1887 г. в съдебната зала. Виждайки неблагоприятния развой на делото
той възкликва „много от великите благодетели на елинския
народ придобиха богатството си в чужбина и в чужбина го
завещаха за отечеството си; и при всичко, че те живееха
и умряха в страни полуварварски, не може човек, измежду толкоз еднакви случки да намери нито един пример на
такова безсрамно оскверняване на последната им воля“165.
Единствен Марко Балабанов, който следи лично процеса в
Атина, твърди, че по-голяма част от периодичния печат в
гръцката столица е на българска страна, защото сред атинското общество е широко известно, че Сароглу не живее
добре с жена си и дори се носят слухове, че тя го е отровила. М. Балабанов не си позволява да спекулира с обвинения кой и по какви причини би могъл да е повлиял на съда,
а завършва книгата си с мнението, че нито гръцкото правителство, нито гръцкият народ са извлекли някаква полза
164
165

ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 4896, л. 22.
Балабанов, Завещанието на Сароглу, с. 102.
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Военният клуб „Сароглион“ в Атина.
Личен архив на Ю. Константинова

от тоя процес, а отговорността за решението по делото е
изцяло на атинските съдии166.
Независимо обаче от това дали решението на атинските съдии е резултат от национални емоции, подкуп или
искрено убеждение, факт е, че наследството на Зафир Сароглу в крайна сметка е употребено в ущърб на българския
народ. С част от него е построена прекрасната сграда на
Военния клуб в Атина, наречена „Сароглион“. Друга част
е дарена от сина на Зафир Сароглу – капитан Петрос Сароглу (1865–1920) за финансиране на дейността на Ма166

Балабанов, Завещанието на Сароглу, с. 104-105, с. 253, с. 256.
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кедонския комитет в Атина167. Именно на членове на този
комитет е възложено следенето на българи, пребиваващи в
Гърция в началото на ХХ в.168 Това са главно гурбетчии –
основно строители (зидари, каменоделци) и предприемачи
от Костурско, които работят в Атина и чието положение
след Илинденско-Преображенското въстание (1903) става
нетърпимо.
Още от средата на 1902 г., когато първите дейци на
Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) преминават на гръцка страна, започват
арести на българи в Атина169. Действително някои от българите в гръцката столица като Васил Чекаларов и Лазар
Киселинчев са активни дейци на ВМОРО, които се занимават с организирането на канал за пренос на оръжие от
Атина до османската провинция Македония170. Освен това
емигрантите от Костурско имат свой революционен комитет в гръцката столица и не само посрещат с възторг решението за обявяване на Илинденското въстание, но и масово напуснат работата си, за да се върнат по родните си
места и да участват в него171. След потушаването на въс-

За гръцката борба за Македония и значението на Македонския
комитет в Атина в нея виж: Юра Константинова, Българи и гърци в
борба за османското наследство. Фабер, 2014, с. 124-132 и цитираната
там литература.
168
Пέτρος Αργυρόπουλος, Ο Μακεδονικός αγών. Απομνημονεύματα.
Θεσσαλονίκη, 1957, σ. 42.
169
Васил Чекаларов, Дневник 1901-1903. Съст. И. Бурилкова, Ц.
Билярски. София, 2001, с. 91-94.
170
Чекаларов, Дневник, с. 15-24, с. 47, с. 59, с. 65; Дневник на
костурския войвода Лазар Киселинчев. 1903 – Югозападна Македония – 1905. Съст. Хр. Тзавела. София, 2003, с. 36-37.
171
Христо Силянов, Освободителните борби на Македония. Т. II.
София, 1983, с. 132; Дневник на костурския войвода, с. 41.
167
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танието някои от тях отново търсят убежище в Атина172.
Този път обаче гръцките власти препятстват идването на
„схизматици“ от Македония в Гърция, а вече живеещите
там българи са принуждавани да се върнат по селата си в
Османската империя173.
Особено активна дейност в тази посока развива Македонският комитет, който провежда системен терор над
българите в гръцката столица – забранява им да говорят на
български език и да упражняват търговска дейност, събира
от тях средства и ги принуждава да водят гръцки чети във
вътрешността на Османската империя174. През следващите
години тази практика продължава и българите гурбетчии
в Атина са карани под страх, че иначе „си знаят какво ги
очаква“ – да подписват искания за присъединяване на родните им села към Вселенската патриаршия, а те самите да
се запишат като членове на Комитета и да внасят членски
внос175. През 1907 г. започват и убийства на българи в Атина. Издадена е заповед до живущите в Гърция костурски
българи да заминат по родните си места, за да ги погърчат,
а преди заминаването си да отправят молби до турската
легация в гръцката столица с искане за гръцки учители и
попове в селата си176.
Скандалът с отношението към българите в Гърция
става международен, след като през 1907 г. българското
правителство протестира пред Великите сили за гонения
срещу гурбетчиите в Тесалия. В тази връзка управителят
на Волос предлага на гръцкия министър на външните раСилянов, Освободителните борби, с. 197.
Γεώργιος Τσόντος-Βάρδας, Ο Μακεδονικός Αγών. Τ. Α΄. Πετσίβας,
2003, σ. 95.
174
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2172, л. 212, л. 224-226.
175
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2193, л. 5.
176
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2676, л. 16-18.
172
173
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боти да твърди, че не знае за изнесените от българското
правителство случаи и да прехвърли вината върху гърците по места. Той пояснява, че жителите на областта са
убедени, че българите, които идват там, са агенти, които
следят, шпионират, купуват оръжие и събират пари за българската кауза в Македония, и затова са направили срещу
тях стройна организация177. Натрупаната подозрителност
между двата народа, към която се добавя военното им противопоставяне по време на Междусъюзническата и Първата световна война, прави трудно положението и на българските поданици, които идват да работят в Гърция в междувоенния период. Те се оплакват на българските власти, че
гръцката полиция им създава проблеми, не зачита визите
им и прави опити да ги изгони от страната178. През август
1939 г. те, както и гръцките поданици в България, са принудени да напуснат страната в срок от 24 часа179.
Постъпките на българската дипломация в защита
на българите в Гърция, както и оплакванията на гръцките
политици от отношението към гърците в България, остават без последици. До периода на войните в началото на
ХХ в. европейските държави и Османската империя предпочитат да гледат отстрани разприте между балканските
държави и се намесват единствено в ситуации, заплашващи интересите им в региона. Нищо не се променя и през
следващите години, когато след края на Първата световна
война защитата на правата на малцинствата става отговорност на Обществото на народите. Близо десетгодишният
военен период (1912–1923), който променя политическата карта на Балканите, извежда на преден план в бълга177

1907 г.

178
179

ΙΔΑΥΕ 1907, Κατάταξη 3Α αακ, документи от 4 и 31 януари
ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 409, л. 117.
ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 734, л. 1.
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ро-гръцките отношения въпроса за правата на българите
в Гърция. Този път става дума не за отдавна гърцизирани
хора с български етнически произход или за българи гурбетчии, търсещи прехрана в Гърция, а за компактно българско население, което след Балканските и Първата световна война попада в границите на Гърция.
Броят на българите, оказали се в гръцката държава
след териториалното ѝ разширение в периода на войните, също е трудно да бъде установен с точност. За това
допринася огромният брой пропагандни публикации от
двете страни на границата, които целят да докажат права
(респективно български или гръцки) над максимално големи територии в Османската империя180. Към проблема с
изходните данни за българското и гръцкото население на
териториите, които в резултат на военновременното десетилетие се присъединяват към България и Гърция, трябва
да бъдат добавени огромните бежански и преселнически
потоци, предизвикани от военните конфликти181.
Още по време на Междусъюзническата война гръцката армия подпалва над 160 български селища и извършва масови избивания на българи в областите, които завзеПодробно за различните методи, с които се манипулират
данните, както и за различните обективни проблеми при
преброяванията и методите за тяхното решаване виж Константинова,
Българи и гърци, с. 9-14 и посочената там литература.
181
Подробно политиката на национално прочистване, която водят
балканските държави в периода на войните от първото десетилетие
на ХХ в. и последиците от нея е разгледана в монографията на
Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά
μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922. Αθήνα, 2007. Авторът
представя в сравнителен план статистики от различни източници,
чиито данни потвърждават безспорно огромното движение на хора,
но не допринасят съществено за определяне на точния брой на
бежанците и преселниците.
180
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ма182. По нареждане на крал Константинос се извършва
„прочистване“ на завладените територии, при което българското население в тези земи много бързо се отказва от
Екзархията и „се връща към елинизма“ или бяга в България183. Според гръцкия посланик поне половината от тези
бежанци, тоест около 35 000 души през 1914 г. искат да се
завърнат по родните си места – Воден, Солун, Кукуш, Сяр,
Лерин и др. Управителят на Македония обаче преценява
това като много опасно, защото имотите им са вече иззети
от държавата, а и защото могат да разклатят убеждението
на населението, че създаденото политическо положение е
непроменяемо184.
След Балканските войни, в периода 1913–1918 г. в
България пристигат 132 838 бежанци, а след Първата световна, в периода 1919–1926 г. – още 115 439 души. Това
означава, че страната трябва да се справи с настаняването
и осигуряването на живота на 248 277 души, без да броим
избягалите от османската власт в предходните десетилетия185. Едва ли е възможно да се определи точният брой на
българите, които бягат или се изселват в България от териториите на Егейска Македония и Западна Тракия. Показателни за това биха могли да бъдат данните на българското
преброяване от 1926 г., в което 108 648 души са посочили,
че са родени на територията на Гърция186.
Карнегиева фондация за международен мир. Доклад на
международната комисия за разследване причините и провеждането
на Балканските войни. София, 1995, с. 90-100.
183
Κωστόπουλος, Πόλεμος και εθνοκάθαρση, σ. 55-59.
184
ΙΔΑΥΕ 1914, φάκελος, Α/19ε’, документ № 257 от 7 май 1914 г.
на пълномощия министър в София и документ от 16 декември 1914 г.
на генералния управител на Македония до МВНР в Атина.
185
Димитров, Малцинствено–бежанският проблем, с. 6.
186
Пенка Пейковска, Демографски аспекти на миграциите в
България 1912-1944 г. София, 2019, с. 82.
182
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След „доброволната“ размяна на население, регламентирана през 1919 г. и осъществена основно в периода
1923–1928 г. в Гърция все пак остават немалко българи.
През последните десетилетия изследвания на български и
гръцки учени, стъпващи на различни източници, стигат до
заключението, че става дума за малко над 160 000 души187.
Те са най-многобройни в: област Флорина (Лерин) – общини Флорина (Леринска) и Касторя (Костурска); област
Пела – общини Едеса (Воденска), Яница (Ениджевардарска) и Алмопия (Мъгленска); област Тесалоники (Солун) – общини Лангада (Лагадинска), Тесалоники (Солунска), Верия (Берска) и Пеония (Гумендженска); област
Козани (Кожани) – община Еордея (Кайлярска); област
Серес (Сяр) – общини Синтики (Демирхисарска), Серес
(Сярска), Зихни (Зиляховска) и в област Драма. Част от
тези 160 000 души са над 17 000 българоезични мюсюлмани (помаци), съсредоточени в района на Западна Тракия и
конкретно по протежение на българската граница, северно
от градовете Ксанти и Комотини (Гюмюрджина), както и
Виж съответно: Георги Даскалов Българите в Егейска
Македония: мит или реалност. Историко-демографско изследване
(1900-1990). София, 1996, с. 184-185; Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις
σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών.
Αθήνα, 2003, σ. 237. Коректността изисква да се поясни, че въпреки
забележителното съвпадение на посочената цифра, двамата автори
имат и съществени различия. Например, според Г. Даскалов към
приблизителната бройка от 161 000 българи, останали в Гърция след
1928 г., трябва да се добавят още 34 401 души естествен прираст и така
техният брой трябва да се закръгли на 195 000 души. В изследването
си Я. Михаилидис не говори за българи, а възприема официалния
термин на гръцката историография „славофони“. Той обаче специално
посочва, че от тези малко над 162 000 души близо 86 500 са били част
от паството на Българската екзархия преди да попаднат в границите
на Гърция.
187

213

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

в северозападния край на област Еврос с главен административен център град Александруполис (Дедеагач). Поради мюсюлманското си вероизповедание, това население
попада под закрилата на Анкара, съгласно Лозанския мирен договор. До подписването на гръцко-турския договор
за приятелство през 1930 г. то е оставено изцяло на ислямската пропаганда, която се разпространява чрез откритите
в тези селища над 100 религиозни мюсюлмански училища188.
Гръцките политици напълно съзнателно отказват да
признаят национален характер на малцинствата на своя
територия. Те си дават сметка за реалността, както личи от
изказване на Александрос Папанастасиу от 1924 г., в което признава съществуването на „едно малцинство с български чувства“189. Обаче след като през 1925 г. гръцкият
парламент отказва да ратифицира протокола „Калфов-Политис“, „българското“ малцинство в Гърция се превръща
изведнъж в „славофони“190. В Междувоенния период с
термина „славофони“ в Гърция се обозначава населението
в „новите земи“191, което говори български език, и се използва паралелно с „българи“, „елинобългари“, „българославяни“, „славяномакедонци“, „местни“192. Този термин
Подробно виж: Явор Саръев, Българоезичните мюсюлмани в
Западна Тракия през втората половина на ХХ век. София, 2018.
189
Цитирано по Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 19241925, σ. 37.
190
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 247.
191
С термина „нови земи“ в Гърция се означават териториите,
присъединени към държавата в резултат от войните от началото на
ХХ в.
192
На 23 март 1949 г. е взето решение за употребата на термина
„славофони“ и за отхвърляне на всички други, използвани до момента
определения. Решението се аргументира с опасността те да бъдат
използвани с политическа цел от „враговете на родината и от чужда
188
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прикрива нежеланието на Атина да признае българско
малцинство в своя територия, защото се страхува, че то
може да бъде използвано като инструмент, с който България да се намесва във вътрешните работи на Гърция и
дори да създаде заплаха за териториалната ѝ цялост. Поради това Атина гледа на негръцкото си население като на
„вътрешен враг“, който трябва да бъде прогонен или неутрализиран чрез гърцизиране.
Така се стига до реанимиране на практиката, съществувала по време на Междусъюзническата война, да
се изпращат на заточение по островите по-видните и авторитетни българи193. Още по време на малоазийската кампания на гръцката армия в началото на 20-те години на ХХ
в. българи от Западна Тракия са интернирани по островите Крит, Милос, Китеа, Митилини, Хиос, в Пелопонес
и в района на Волос194. Според Христо Калфов повод за
интерниранията дава нападение в тила на гръцката армия

пропаганда, имаща интерес от това“. Подробно по темата за различните
имена, с които гърците наричат населението на европейските
вилаети на Османската империя, а по-късно и в „новите земи“ на
Кралство Гърция, както и за смисъла, който се влага в тях виж: Τάσος
Κωστόπουλος, Το όνομα του Αλλού από τους «Ελληνοβούλγαρους» στους
«Ντόπιους Μακεδόνες». Στο: Επιστημονικό συμπόσιο Μειονότητες στην
Ελλάδα (7–9 Νοεμβρίου 2002). Αθήνα, 2004, σ. 367–404.
193
Виж напр. спомените на Петър Колищърков в ЦДА, ф.
2069к, оп. 1, а.е. 429, на Атанас Караянев в Централен исторически
и архивен институт на Българската патриаршия, № 10847 и на Слави
Недев, публикувани в: Елена Бугарчева, Остров Трикери в съдбата
на българите по време на Междусъюзническата война. – Македонски
преглед, 2014/2, с. 135–144, както и книгата на Владимир Сис,
Гробовете на Трикери. София, 1914.
194
Мария Маркова, Българите в Западна Тракия – граници и
идентичност. София, 2021, с. 298-302.
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в долината на р. Марица195. Гръцкият външен министър
Стилианос Гонатас уверява управляващия българската легация в Атина, че това е временна мярка и лично е взел
мерки депортираните българи да бъдат третирани като
гръцки бежанци. Той оправдава решението на правителството си да интернира българско и турско население от
Западна Тракия със заплахата, която то създава за сигурността на гръцката армия196. Трябва да се има предвид, че
в очите на гръцките власти всички българи са „комитаджии“, тоест привърженици на ВМРО и бандити, което оправдава всякакви преследвания срещу тях197. Така по официални данни се стига до интернирането на 9045 българи,
от които 2565 по островите и 6480 в континентална Гърция. Специална комисия на Обществото на народите, оглавена от Фритьоф Нансен открива и връща по домовете им
4000 от тях. Умрелите от малария и други болести са поне
2300 души198. Завърналите се обаче намират реколтата си
ограбена, а домовете си заети от бежанци, което довежда
до масови изселвания199.
Едновременно с това българите в Гърция са призовани на военна служба и не малко от тях се включват в
Малоазийската кампания на гръцката армия200. Такъв е
например случаят с Петър Далкалъчев (1895–1961) от с.
Владово, Воденско. Той завършва френския лицей в Солун и участва като адютант в Малоазийската кампания на
59.

195

Христо Калфов, Спомени. Съст. В. Задгорска. Фабер, 2021, с.

196

ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2890, л. 95-98.
Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925, σ. 19, σ.
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47-50.

Калфов, Спомени, с. 59.
Димитров, Малцинствено-бежанският въпрос, с. 66, с. 169;
Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις σλαβοφώνων πληθυσμών, σ. 118, σ. 133, σ. 152.
200
Маркова, Българите в Западна Тракия, с. 280-282.
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гръцката армия. За проявен героизъм във войната е награден с четири гръцки медала, от които единият е най-високото гръцко отличие за храброст „Αριστείο Ανδρείας“. След
завръщането си от фронта той става секретар на Смесената
българо-гръцка емиграционна комисия в Солун, по-късно
е секретар на Българския клуб в същия град, а след Втората световна война заедно със семейството си се установява
в България201.
Режимът на Йоанис Метаксас, установен на 4 август
1936 г., извършва преки репресии срещу българското малцинство, част от които са подновените депортации. Този
път става дума за насилствено изселване на всички, преценени като неблагонадеждни от национална гледна точка,
т.е. за които се подозира, че имат пробългарски настроения. Опасението на властите е, че те могат да станат повод за намеса от страна на България или да послужат като
„пета колона“ в случай на военни действия. Към есента
на 1940 г. близо 4500 българи са въдворени на Егейските
острови, а всички, които в предишните десетилетия са подали декларации за изселване, но не са се изселили, както
и такива, които никога не са подавали декларации, но за
които е преценено, че са „българомислещи“, са изгонени
от Гърция202. Някои от тях са събрани и закарани на българо-гръцката граница, други първо престояват известно
време в затвори, а след това са откарвани до границата.
Всички обаче са напълно лишени от имуществото си203.

Благодаря за информацията на г-жа Ирен Лазарова,
наследничка на родовете Митровски и Далкалъчеви. Разговорът с нея
е проведен на 14 януари 2020 г.
202
Георги Даскалов, Участта на българите в Егейска Македония
1936-1946. София, 1999, с. 88-108.
203
ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 805, л. 11, л. 17-18, л. 30.
201

217

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

Политиката на притискане на малцинственото население с цел емиграция е в ход през целия междувоенен период. Елефтериос Венизелос предлага бежанците дошли в
Гърция да се оземлят именно в „новите земи“, където, според думите му освен хора с гръцко съзнание, има многобройно население с „неясно“ съзнание, спечелено от българите с идеята, че ще им дадат земя204. Същата политика е
провеждана и от останалите гръцки правителства, за което
свидетелства, например, решението на правителството на
С. Гонатас от юни 1923 г. То дава право на министъра на
земеделието „без специално разрешение“ да предоставя
половината движимо и недвижимо земеделско имущество
на всяко лице за нуждите на бежанците205. Така в селските
части на „новите земи“ към 1930 г. са заселени 578 884
бежанци от Източна Тракия, Черноморското крайбрежие
и Мала Азия206. Тази политика е продължена в периода
1936–1938 г., когато в граничните с България райони на
362 203 декара земи са заселени 24 035 гръцки семейства
на бивши военни и борци от македонската борба. Освен
това и като резултат от закона „относно мерките за сигурност на укрепените места“ (1936) в 11 гранични области
се очертава „забранена“ зона, в която не се допускат хора
от негръцка народност, тоест принудително от нея е изселено малцинственото население207.
Настаняването на гръцки бежанци в районите, в
които традиционно живее българско население, довежда
Ελευθέριος Βενιζέλος, Τα κείμενα. Επιμ. Σ. Στεφάνου. Τ. В΄.
Αθήνα, 1981, σ. 82.
205
Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925, σ. 52.
206
Анастасия Каракасиду, Житни поля, кървави хълмове.
Преходи към националното в Гръцка Македония 1870-1970. София,
2008, с. 194.
207
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 250-252.
204

218

Глава 3. Сънародниците в чуждата национална държава

до изтласкване на българите и лишаването им от имущество208. Битките за земя между местното население и придошлите бежанци са жестоки. Не са единични случаите,
при които малоазийски бежанци разиграват фалшиво „нападение на комитаджии“, за да узурпират земята на българското население209.
В рамките на аграрната реформа, наложена от венизелистките правителства, чифлиците в Тесалия и Арта са
отчуждени и с тези земи са оземлени 170 000 бежанци и
130 000 местни жители, но много малка част от тях са с
малцинствен произход. Масовото настаняване на бежанци
предизвиква неустойчивост, хаос и проблеми по места.
Предвид кратките срокове, тясното пространство и прекаленото усърдие на органите на държавния механизъм, отговарящи за настаняването на бежанците, се стига до противоречия за земята. Противопоставянето на имигранти
и местно население често прераства в открити сблъсъци.
Местното население е тенденциозно онеправдавано – губи
имотите си, намира се в отчайващо икономическо положение и е принуждавано да емигрира210.
Българското население в „новите земи“ не е признато нито за национално, нито за религиозно малцинство,
въпреки че голяма част от него е било част от паството
на Българската екзархия преди да попадне в границите
на Гърция. На хората са раздадени декларации, с които
те се отказват от Екзархията и признават върховенството на Вселенската патриаршия211. Така разграничението
„патриаршисти“ – „схизматици“ (т.е. екзархисти), на което гръцката страна толкова настоява в предходния период,
Маркова, Българите в Западна Тракия, с. 289-292.
Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925, σ. 22.
210
Каракасиду, Житни поля, кървави хълмове, с. 215-234.
211
Маркова, Българите в Западна Тракия, с. 278.
208
209
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след войните от началото на ХХ в. е заличено и цялото
православно население в „новите земи“ е поставено под
духовната опека на Вселенската патриаршия212. Паралелно с това към Вселенската патриаршия преминават и екзархийските църковни имоти – над 600 църкви, близо 200
параклиса и 25 манастира213.
Гръцките власти създават проблеми и на българския
манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“ на Света гора214. Те са
свързани, от една страна, с недопускане на нови монаси
в манастира, а от друга, с манастирските имоти215. След
военната катастрофа на Гърция в Мала Азия Зографското
братството отстъпва на гръцката държава срещу наем шест
от осемте си метоха за настаняване на гръцки бежанци.
През септември 1924 г. обаче Гърция конфискува имотите
на Светогорските манастири, намиращи се извън Атон216.
Това поставя Зографския манастир в невъзможност да се
издържа, което е причината братството му, след като не постига разбирателство с правителството в Атина, да изпрати в периода 1926–1934 г. 12 оплаквания до Обществото на
народите в Женева. То се позовава на Версайския договор
(1920), задължаващ гръцкото правителство да спазва чл.
62 от Берлинския договор като гарантира владенията, имуществата и „пълното равенство в упражняване на правата
Въпросът за гръцките епархиите, които остават под духовната
власт на Вселенската патриаршия е окончателно решен със синодален
акт през 1928 г. и заляга в конституцията на Гърция. Конкретно за
правната страна на въпроса виж: Πατριαρχικός Τόμος της κθ’ Ιουνίου
1850; Συνοδική Πράξη της 4ης Σεπτεμβρίου 1928; Σύνταγμα της Ελλάδας,
αρ. 3.1 ΦΕΚ Α΄ 211/24-12-2019.
213
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 338, л. 74.
214
Темата е разгледана в Георги Даскалов, Зограф в „обятията“
на гръцката държава ХХ в. София, 2012, с. 33-133.
215
ЦДА, ф. 166К, оп. 6, а.е. 5, л. 2-5.
216
ЦДА, ф. 322К, оп. 3, а.е. 1, л. 57.
212
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Зографският манастир, 1936. Худ. Цанко Лавренов.
Снимка Георги Димитров, vesti.bg

и привилегиите“ на атонските монаси, независимо от техния произход217. Гръцкият отговор се основава на идеята,
че е запазена целостта на имотите, какъвто е „духът“ на
Берлинския договор и че подобни действия вече са предприемани от младотурското правителство през 1908 г.218
През 1926 г. в Гърция е приет декрет за обезщетяване
на светогорските манастири за отчуждението на имотите
им. Според Зографското братство обаче този акт не е законосъобразен и то настоява, че тъй като на завзетите имоти са настанени едва тридесетина гръцки семейства, то не
може отчуждаването им да се счита за наложително. БратЦДА, ф. 1150К, оп. 2, а.е. 53, л. 1-16.
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Γ/63.2 Περί Βουλγαρίας κτλ εν γίνει. Υπουργός
Εξωτερικών προς την εν Βέρνη Πρεσβείαν, 9.01.1925.
217
218
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ството продължава да иска връщането на деветте отнети
метоха с над 35 хил. дка земя, обезщетение за насилственото лишаване от доходите от метосите, както и обезщетение за загубите, причинени от твърде краткия период за
разпродажба на инвентара им219. В началото на 30-те години на ХХ в. финансовите претенции на Зографското братство към гръцкото правителство са в размер на 240 млн.
лв, които монасите са готови да намалят на 70 млн. лв,
ако парите им бъдат внесени веднага220. Българските правителства, цар Борис III и редови българи изпращат пари
на манастира, докато спорът за имотите и дължимите
на братството обезщетения продължава221. В периода
1925–1936 г. българската държава отпуска на манастира
6 341 893 лв., от които около 1 млн. са изразходвани за издръжка на манастира, а останалата сума е за строителство
на неговите имоти в България, управлявани от „Ефория за
подпомагане на българския манастир „Св. Георги Зограф“
в Света гора (Атон)“, създадена през 1926 г. Българската
помощ за манастира продължава без прекъсване до Втората световна война и достига общата сума от 7 888 893 лв.222
Освен петиции, свързани с имотите на Зографския
манастир, братството изпраща в Обществото на народите и няколко петиции, свързани с недопускането на нови
монаси в манастира. Монасите се оплакват, че гръцките консулски власти отказват да дават визи на избраните
кандидати за монаси, а допуснатите като послушници са
гонени от правителствените органи на Атон. От братствоДаскалов, Зограф в „обятията“ на гръцката държава, с. 101.
ЦДА, ф. 176К, оп. 22, а.е. 279, л. 19.
221
ЦДА, ф. 322К, оп. 3, а.е. 1, л. 515, л. 570-580, л. 905 и ф. 322К,
оп. 1, а.е. 480.
222
Даскалов, Зограф в „обятията“ на гръцката държава, с.
116-118, с. 126-131.
219
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то изясняват, че всички монаси, които сега са в манастира, са били екзархисти и са станали патриаршисти „чрез
факта на допущането им в нашето Братство“. Към 30-те
години на ХХ в. всеки, който става послушник в манастира, предварително попълва декларация, че се задължава да
влезе в лоното на Патриаршията. Последното уточнение е
направено, тъй като гръцките власти аргументират отказа
си да допускат послушници в Зограф с това, че те са схизматици. В резултат на тази гръцка политика монашеското
братство направо се топи. Например в периода между края
на Първата световна война и 1933 г. са починали 63 монаха, а са постъпили едва пет нови223. В резултат за по-малко
от 20 години българските монаси намаляват със 70 човека – от 160 монаха през 1918 г., през 1937 г. остават 90 и то
предимно на преклонна възраст224.
Широкото разпространение на българския език в
„новите земи“ и ясното разбиране, че част от българоезичното население в Северна Гърция няма гръцко национално самосъзнание, издига необходимостта от неговото
изкореняване във въпрос от първостепенна важност за
националната сигурност на Гърция225. Част от политиката
за ликвидиране на българския език в Гърция е промяната
на имената на селищата. Тя започва веднага след Първата
световна война, но е официално узаконена през 1926 г. Тогава по места са създадени специални комисии и в резултат на дейността им за три години са сменени имената на
близо 1500 селища. В рамките на тази политика масово се
ЦДА, ф. 322К, оп. 3, а.е. 20, л. 64-69.
Даскалов, Зограф в „обятията“ на гръцката държава, с.
103, с. 112.
225
Подробно темата е разгледана от Τάσος Κωστόπουλος, Η
απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην
ελληνική Μακεδονία. Αθήνα, 2002.
223
224
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въвеждат гръцки окончания на личните и фамилните имена на хората226. Ако промяната не може да стане с добавка
на окончание, на човека му се дава гръцко име и му се
обяснява, че от този момент нататък е грък227. Променени
са също названията на търговските фирми, тактика прилагана от гръцките участници в македонската борба още от
първото десетилетие на ХХ в.228
Езиковата асимилация се налага чрез образователната система, на която е възложено хомогенизирането на
нацията. В тази образователна система бившите 715 екзархийски училища нямат място229. Въведеното от венизелистките правителства задължително шестгодишно основно образование цели не само децата от малцинствените общности, но и децата на бежанците да научат добре
гръцки език. Поради това със специален закон е забранено
ученици в началните училища, които са гръцки поданици,
да се обучават в чужди училища. Официалната държавна
политика по образователните въпроси, както и в периода
преди войните от началото на ХХ в., често се прикрива зад
частната инициатива. С „гърцизирането на българоезичните майки“ например е натоварено Дружеството за разпространение на гръцката просвета, което в предишния
период се грижи за гръцкото образование извън границите
на Гърция230. През 1925 г. под натиск на ОН в Гръцка Македония е създаден департамент, който да администрира
Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα, σ. 139-151.
Маркова, Българите в Западна Тракия, с. 279.
228
Виж напр. Αθανάσιος Σουλιώτης – Νικολαϊδης, Ο Μακεδονικός
αγών. Η «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης», 1906–1908. Απομνημονεύματα.
Θεσσαλονίκη, 1959; Αθανάσιος Σουλιώτης – Νικολαϊδης, Η Οργάνωση
Κωνσταντινουπόλεως. Αθήνα, 1984.
229
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 338, л. 74.
230
Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα, σ. 112-122; Βασίλειος
Κολλάρος, Η μειονοτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου. Διδακτορική
226
227
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въвеждането на „местния славянски диалект“ в началното образование. По негова поръчка е създаден известният
Abecedar – буквар на македонски диалект на българския
книжовен език, но написан с латинска азбука. Неговото
публикуване предизвиква едновременните протести на
София, Белград и на гръцките активисти, поради което
този буквар никога не влиза в употреба231.
Политиката на езикова асимилация достига своеобразен връх по време на диктатурата на Йоанис Метаксас
(1936–1941), когато официално е забранено използването
на „славянски“ език в Гърция. Гръцкият диктатор започва
целенасочена кампания за създаване на монолитно гръцко
съзнание у всички граждани на страната чрез насилствена
асимилация232. През този период почти всички територии,
в които се говори български език, са обявени за „отбранителни“ – всяко движение на населението в тях се наблюдава, забранени са срещите с чужденци, а паспорти се
издават само след специално проучване на „националните
чувства“233. През 1938 г. страхът от шпионите, които донасят срещу „неблагонадеждните“, и от полицейския терор е
повсеместен. По това време паричните глоби за тези, които са чути да говорят на български език, са заменени с мъчения в полицейските участъци, водещи до дълготрайни
здравословни проблеми за провинилия се. Естествено е в
тази ситуация българите да молят свои роднини и приятеδιατριβή. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών,
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2015, σ. 376-379.
231
Подробно по темата виж: Iakovos Michailidis, Minority Rights and
Educational Problems in Greek Interwar Macedonia: The Case of the Primer
“Abecedar“. – Journal of Modern Greek Studies, 1996/14.2, p. 329-343.
232
Подробно за методите за насилствена асимилация на
българите в Гърция виж: Даскалов, Българите в Егейска Македония,
с. 191-224.
233
Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα, σ. 162-180.
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ли от България да не ги посещават и да не опитват да се
свържат с тях, защото гърците след това им „пакостят“234.
***
Националното самоопределение на населението в
Османската империя не се случва бързо и едновременно,
а се развива по различно време и с различен интензитет в
различните ѝ райони. Създаването на балканските национални държави дава силен тласък на процесите на национално формиране и довежда до множество проблеми между българи и гърци, които в предишните векове живеят
смесено и споделят общи традиционни ценности. Новите
национални държави обаче целят да се утвърдят и сплотят населението си, а това не позволява съществуването
на национални малцинства. Те са притискани да се слеят с
доминиращата национална общност или да напуснат родните си домове. Методите за това са еднакви, макар през
различни периоди някои от тях да доминират – езикова
асимилация, религиозно приобщаване, унищожаване на
общинския живот, лишаване от собственост, изселване.
Поставени в тези условия нито гърците в България, нито
българите в Гърция имат шанс да продължат живота си
както преди. Няма значение нито кои са повече, нито кои
са по-богати, защото всички стават изгнаници или са принудени да крият националната си принадлежност, а болката на всички тях оставя дълбок отпечатък в културно-историческата памет на двата народа.

234

ЦДА, ф. 1150К, оп. 2, а.е. 48, л. 4-5.
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С

ъздаването на гръцката и българската национални
държави разделя съществувалата в рамките на Османската империя православна християнска общност и я затваря в държавните граници. Така се прекъсват
не само икономическите, но и личните връзки между хората, което с течение на времето води до загуба на знанието
за „другия“. Към това непознаване се наслагва влиянието
на националната идеология, която за да се наложи, трябва
да възвеличае собствената нация, обичайно преценявана
като по-древна, по-велика, по-силна, по-културна и т.н. от
останалите. Особено удобен антипод в това сравнение са
съседите, които често са осмивани, подценявани и принизявани. Така се формират негативни стереотипи, разпространявани чрез образованието и книжнината. Българските
и гръцките политици често оправдават отказа да направят
отстъпки в двустранните отношения с отрицателната реакция, която това ще предизвика сред общественото мнение
в държавите им. Удобно обаче „пропускат“ да отбележат
227
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вината си за това положение, защото преследвайки собствени цели, партийните им вестници водят безскрупулна
политическа пропаганда, прекрачваща всякакви граници
и непозволяваща взаимно уважение и добросъседство.
Стереотипи и опити за тяхното разчупване

През XVIII и първата половина на XIX в. в българската книжнина се наблюдава двойственост по отношение на гърците – те са едновременно високообразовани,
културни, богати, но и горделиви, непочтени, завистливи.
След сблъсъка на българската и гръцката национални идеи
в средата на XIX в. отрицателният образ на гърка взима
превес. Същата тенденция е налице и в гръцката книжнина, която започва да вижда в българите оръдие на руския
панславизъм1.
В края на XIX и началото на ХХ в., когато българи и
гърци се противопоставят яростно в борба за териториите на „Болния човек“ край Босфора, всяка двойственост
изчезва и те се определят във взаимните си представи с
най-отвратителни характеристики. Например професорът
по право в Атинския университет Неоклис Казазис не само
разглежда българите като оръдие на руските интереси на
Балканите, но и ги поставя на последното 11-то място в
расовата си таблица. Той твърди, че макар да принадлежат към тюркската раса, българите имат характерната за
монголоидните народи жестокост, прикрита зад славянски
Виж обобщаващото изследване на Надя Данова, Образът на
гърците, сърбите, албанците и румънците в българската книжнина.
Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни
и мюсюлмани в България. София, 1994, с. 57-136.
1
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характеристики2. За него българите са варвари, тоест хора
извън цивилизацията, чиито жестоки инстинкти и „престъпна психология“ не са променени от християнската религия3. Те са лукави, лишени от принципи, човекоподобни зверове, които искат да повторят времената на Крум и
Симеон, използвайки всички средства в името на успеха4.
Точно в периода 1904–1931 г. българското министерство на просветата решава да изпълни желанието, изразено
в завещанието на д-р Иван Селимински (1799–1867) и да
издаде неговите съчинения в 14 тома. Те са писани в средата на XIX в. с цел да вдъхнат на българите самочувствие и
да ги насърчат в борбата им за духовна еманципация и политическо освобождение. Поради това авторът се стреми
да принизи гърците, които той определя като народ „лукав“, „непризнателен“, „интригантски“ и „надменен“. И.
Селимински разяснява, че гръцкото богатство се дължи на
това, че гърците ограбват българите, които умишлено държат в подчинение, използвайки езика и религията5. Издаването на тези съчинения през първата половина на XX в.,
тоест след изграждането и утвърждаването на българската
нация, е резултат от навлизането на българо-гръцкия конПодробно за расовите схващания на Н. Казазис виж: Γιώργος
Κόκκινος, Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα. Το έργο και η σκέψη
του Νεοκλή Καζάζη (1849-1936). Αθήνα, 1996, σ. 259-288.
3
Подробно по въпроса за представите на Н. Казазис за българите
виж: Саня Велкова, „Славянският съсед“ и гръцкият национален
„образ Аз“. София, 2002, с. 124-130.
4
Ελληνισμός, έτος Α, φυλλάδιον 2, 1898, σ. 58-59; Νεοκλής Καζάζης,
Το Μακεδονικόν πρόβλημα. Θεσσαλονίκη, 1992, σ. 19-24, σ. 48, σ. 60-61,
σ. 74, σ. 168; Κόκκινος, Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα, σ. 66.
5
Подробно по темата виж: Yura Konstantinova, Myths and
pragmatism in the political ideology of Dr. Ivan Seliminski. In: GreekBulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Ed. P.
Kitromilides, A. Tabaki. Athens, 2010, р. 163-180.
2
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фликт във въоръжена фаза и ясно показва какъв образ на
съседа-грък гради българската пропаганда.
От края на XIX в. българската преса системно определя гърците като народ „горд, егоистичен и мечтателен“,
който се има за по-добър от другите и за това се счита за
достоен да властва над тях6. В карикатурите от началото
на ХХ в. те обичайно са представени като скъперници и
мошеници7. Постепенно краските стават по-наситени и
се стига до следните емоционални възклицания: „Надали
има в историята народ по-подъл, по-лукав и по-ехиден от
гръцкия“8. По време на антигръцкото движение (1906)
риториката на българските автори обявява гърците за „модерни кърджалии“, „потопили в кръв и пламъци редица
български села“9. Нищо обаче не може да се сравни с ненавистта, с която се засипват българската и гръцката пропаганда по време и след войните в началото на ХХ в.
В навечерието на Балканските войни българската
преса прави усилия да намери някои положителни характеристики на гърците и успява да изтъкне „търговския,
предприемчив и светъл ум“, с който са надарени и „успехите им в дипломацията“, от които трябва да се учат

Народни права бр. 48, 01.06.1897.
Dobrinka Parusheva, Bulgarians Gazing at the Balkans: Neighboring
People in Bulgarian Political Caricature at the Beginning of the Twentieth
Century. In: Competing Eyes: Visual Encounters with Alterity in Central
and Eastern Europe. Eds. D. Demski, Il. Sz. Kristof and K. BaranieckaOlszewska. Budapest 2013, p. 420.
8
Народни права бр. 59, 06.08.1906.
9
Виж подробно: Юра Константинова, Антигръцкото движение
в България (1906) през погледа на българския политически елит.
В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново
време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. Съст. Р. Заимова, Ю.
Константинова. София, 2011, с. 315-337.
6
7
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българските политици10. В Гърция също са направени опити да се реконструира в положителен смисъл образът на
българите11. Тези опити обаче остават спорадични, плахи
и неуспешни, тъй като не са искрени, а изцяло продиктувани от политическата необходимост. С влошаване на отношенията между съюзниците българската преса започва да
характеризира гърците като наследници на „разкапаната
от разврат и пиршества Византийска империя“12, достойни
потомци на Василий Българоубиеца, повикали турците от
Азия, а по-късно изродили се във фанариоти, съучастници на турския режим, потъпкващи българската култура13.
Гърците пък обвиняват българите, че са си сътрудничели с
турците и така са допринесли за падането на Византийската империя, че не са помогнали на гърци и сърби в техните
освободителни борби, а са изпратили доброволци в помощ
на турската армия за потушаване на критското въстание
от 1866 г. и дори не са се освободили сами от османска
власт14.
С развоя на събитията страстите се нагнетяват и
пропагандата използва всички най-жестоки и най-зловещи епитети, за да изгради образ на врага, който не се
предвижда някога да бъде надмогнат. Аргументите и на
двете страни са на практика еднакви. И българските, и
гръцките вестникари говорят за подновяване на вековната
борба, която се води още от Средновековието и обвиняват
противниковата страна в зверства и нечувани жестокости
Дневник бр. 3624, 28.09.1912; Софийска вечерна поща бр. 289,
24.02.1913.
11
Βασίλης Γούναρης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από το Διαφωτισμό
έως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 219.
12
Дневник бр. 3857, 22.05.1913.
13
Софийска вечерна поща бр. 390, 11.09.1913; Дневник бр. 3907,
15.07.1913.
14
Γούναρης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων, σ. 224.
10
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над мирното население15. Като основни характеристики на
българите са отбелязани безчестието, алчността, подозрителността, неискреността, мързеливостта. Изгражданият от гръцката преса в предишните десетилетия образ на
българина като на варварин и дивак, оприличаването на
Фердинанд с кръволок, пиещ македонска кръв, достига по
време на войните своя апогей16. Българите трайно са етикирани като монголи или просто чудовища, чието място е
в зоопарка и унищожаването им е задължение на всеки истински гръцки патриот17. Българските пропагандатори пък
твърдят, че гърците са страхливци, лъжци, подлеци, убийци, измамници и коварни провокатори, а гърцизмът е символ на „най-голяма мерзост, подлост и измамничество“18.
Не са спестени обидите и за гръцкия крал Константинос,
който е обявен за „лъжец“, „хитрец“ и „достоен наследник на византийщината“19. Българо-гръцкият пропаганден
сблъсък потвърждава наблюдението, че при политическата пропаганда държавните лидери са предпочитан обект
на нападки и подигравки20.

Γούναρης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων, σ. 223-225; Народни
права бр. 109, 15.05.1913; Софийска вечерна поща бр. 39, 11.06.1913;
Дневник бр. 388, 22.06.1913.
16
ЦДА ф. 176К, оп. 1 а.е. 2675, л. 5; а.е. 2677, л. 29, л. 39.
17
Саня Велкова, Наблюдения върху представата на гърците за
българина в края на ХІХ в. В: Представата за другия на Балканите.
София, 1995, с. 194-195.
18
Дневник бр. 3874, 12.06.1913; бр. 3877, 15.06.1913; бр. 3907,
15.07.1913.
19
Дневник бр. 3913, 21.07.1913.
20
Добринка Парушева, Първата световна война в карикатури.
Българските съседи в огледалото на смеха. Във: Войната и мирът –
минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна
научна конференция, 22 юни 2018 г. Велико Търново, 2021, с. 189.
15
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Тези пропагандни послания, които десетилетия наред системно се налагат в България и в Гърция, повлияват
върху образователната система. Това е категорично установено от проведената след Първата световна война международна анкета върху учебниците по история, география и литература. От българска страна в анкетата участва
видният български историк Йордан Иванов, а от гръцка –
изтъкнатият гръцки педагог и философ Димитрис Глинос.
Направеният от учените критичен анализ обаче остава без
практически резултат, което налага повдигането на въпроса повторно по време на Балканските конференции (1930–
1933). Участниците в тях отново препоръчват премахване
от учебниците на отрицателните стереотипи и войнствения дух, но нищо подобно не се случва21.
Българските учебници от Междувоенния период
повтарят почти без изменение стереотипите за гърците,
създадени и утвърдени в предходните сто години. Византинизмът се разглежда като основна причина за падането на България под османска власт. Духовното гръцко
робство в периода преди Освобождението е поставено
наравно с политическото османско господство, а гърците
остават врагове и асимилатори. Те са патриоти, но лицемери, фанатици, хитреци, страхливци и т.н.22 Българите са
рисувани в гръцките учебници от периода като „диви коПодробно за анкетата, нейните изводи, препоръките и
последвалите публикации, свързани с учебниците виж: Данова,
Образът на гърците, сърбите, албанците и румънците, с. 59-62.
22
Подробно по темата виж: Надя Данова, Образът на „другия“
в българските учебници през Възраждането. Във: Връзки на
съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани
в България. София, 1994, с. 232-238; Боряна Панайотова, Образът
на „другите“ в учебниците по история през 20-те – 50-те години на
ХХ век. Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между
християни и мюсюлмани в България. София, 1994, с. 239-241.
21
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митаджии“. Точно в Междувоенния период е публикуван
романът на Пенелопи Делта „Тайните на блатото“ (1937),
който трайно утвърждава в гръцкото образование и общество образа на българите като безчестни, безчовечни, кръвожадни, лъжци, убийци, предатели, кръвопийци и т.н.23
Войнстващата пропаганда и създадените от нея стереотипи създават настроение, според което всеки българин
е враг на гърците и всеки грък е враг на българите. Това
е безпогрешно уловено от българския дипломатически
агент в Атина Андрей Тошев, който отбелязва, че всеки
българин се чувства в Гърция като в неприятелска страна.
Причината за това според него е, че там „национализмът
е тъй силен, тъй мощно е сковал умовете, щото всички
останали социални проявления, които намират почва другаде, тук се явяват невъзможни и неестествени“24. Почти
същите думи използва гръцкият представител в Смесената българо-гръцка комисия през декември 1925 г., когато
казва, че България „е вражеска територия за всеки грък“25.
Налаганите пропагандни стереотипи са използвани за
оправдание на всички действия, насочени срещу съседа.
Това важи както за нападението над сгради на гръцките
дипломатически служби в България, така и за нахлуването
на гръцка армия в българска територия, оправдано от ген.
Пангалос с аргумента, че „варварските народи уважават
само силата“26.
Подробно по темата виж: Σπύρος Καράβας, Το παραμύθι της
Πηνελόπης Δέλτα και τα μυστικά του Μακεδονικού Αγώνα. Στο: Π. Σ.
Δέλτα – σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της. Αθήνα, 2006, σ. 193-289.
24
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2680, л. 2-14.
25
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Г/63/5, документ от 4 декември 1925 г. на
посолството в София до МВНР в Атина.
26
Σπυρίδων Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925.
Ο πόλεμος της ζωοκλοπής. Αθήνα, 2006, σ. 43, σ. 109.
23
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Благоприятна почва за успеха на пропагандните послания е липсата на достатъчно знание за съседите. През
1905 г. българският просветен министър Иван Шишманов
възкликва: „За нас сърбите, гърците, румънците, чехите,
поляците и словенците и пр. са много по-чужди от немците
и френците“27. Забележително е, че през 1908 г. гръцкият
външен министър Георгиос Балтадзис казва почти същото на управляващия българската легация в Атина. Според
него недостатъчно добрите отношения между България и
Гърция се дължат на това, че политическите им мъже не се
познават и нямат лични връзки28. И действително първият
български министър-председател, посетил Гърция в това
си качество, е Георги Кьосеиванов, който на 31 юли 1938 г.
подписва Солунското споразумение. Посещението на Харилаос Трикупис в рамките на балканската му обиколка
(1891) и на Елефтериос Венизелос на връщане от Лондонската конференция (1913) не променят по същество ситуацията. Непознаването, широко разпространено както сред
обществата, така и сред елитите на двете страни, е един
от основните проблеми на българо-гръцките отношения.
Именно то представлява удобна почва за насаждане на политически мотивирани нагласи и стереотипи.
Поради това голяма част от българските просветители и общественици, особено онези, получили гръцко
образование, се опитват да запознаят сънародниците си с
Гърция, с нейния език, лидери, история, идеология29. Те
са повлияни от политическата конюнктура и изградените
от нея идеологически постановки, но това ни най-малко не
омаловажава ролята им на медиатори между двете общеЦитирано по Данова, Образът на гърците, сърбите, албанците
и румънците, с. 103.
28
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 41, л. 35.
29
Данова, Образът на „другия“, с. 234.
27
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ства. Такъв е случаят с гръцкия възпитаник Марко Балабанов, който представя дейците на гръцкото Просвещение,
пречупвайки възгледите им през призмата на съвременната му конюнкура. В неговия прочит Адамантиос Кораис не
е просветителят, повел яростна борба срещу монархизма
и църквата в името на демокрацията и социалното равенство, а образован филолог и реформатор с умерени възгледи, какъвто го представя официалната гръцка доктрина от
втората половина на XIX в. Напълно игнорирайки несъвместимостта на възгледите на Адамантиос Кораис и Гавраил Кръстевич, М. Балабанов ги отъждествява и налага
този възглед в българската научна книжнина30. Въпреки
умереността си той понася критики от своите съвременници, които очевидно трудно приемат разумни мнения като
това, че древните елини „и днес още праведно се считат за
учители на образования свят“31.
Марко Балабанов отстоява тезата, че науката трябва
да допринесе за нормализирането на отношенията между
съседните народи и за разчистване на наслоените предразсъдъци и враждебност. Дори след Междусъюзническата
война той не се поколебава да признае ролята на византийската и гръцката култура в българската история: „Гръцката
култура“, пише, „е служила и друг път, в самия още златен, наричан Симеонов век, за образец и пример на българската книжнина: на българската култура. Същата роля
е имала тя и сега по нашето пробуждане и възраждане. …
Нещо повече. Гръцкият патриотизъм се земаше за при-

Надя Данова, Марко Балабанов и гръцкият културен и идейнополитически живот през XIX в. – Исторически преглед, 1986/3, с. 63.
31
Данова, Образът на гърците, сърбите, албанците и румънците,
с. 90.
30
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мер“32. Патриотизмът, разбиран не само като саможертва
за националната кауза, но и като благотворителност за развитието на гръцкия народ и култура, е черта, която много
българи с възхищение отбелязват при гърците.
Редица авторитетни български учени също не се поддават на градените от пропагандата стереотипи и дори в
най-мрачните времена на българо-гръцки конфликти публикуват текстове, които ги оборват. Още в края на XIX и
началото на ХХ в. проф. Иван Шишманов прави преоценка на романтичната възрожденска представа за значението
на гръцкото образование и книжнина в духовния живот на
българите през XVIII и първата половина на XIX в. Въз
основа на широка изворова база той убедително доказва,
че през този период гръцката култура изиграва стимулираща роля в развитието на българското общество. Тезата,
че българското културно развитие протича в тясно взаимодействие с аналогични процеси при гърци и сърби, е
подкрепена и от проф. Йордан Иванов. На него дължим
и проучвания, доказващи несъстоятелното твърдение за
отколешната елинизаторска политика на Вселенската патриаршия. В периода 1928–1936 г. проф. Петър Мутафчиев
публикува изследвания, с които оборва възрожденската
представа за негативната роля на византийския държавен
строй и култура върху българската средновековна държава33. Обективният поглед на учените не влияе пряко на обществените нагласи, но благодарение на работата им е създадена школа, която допринася за по-доброто опознаване
на двата съседни народа. Достатъчен е дори само примерът с поета, преводач и голям приятел на Гърция Стефан
Данова, Марко Балабанов и гръцкият културен и идейнополитически живот, с. 71.
33
Данова, Образът на гърците, сърбите, албанците и румънците,
с. 102-104.
32
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Гечев, който е изпратен в Атина да учи новогръцки език
именно благодарение на настояването на преподавателя
му по старобългарски – проф. Й. Иванов34.
На 5 април 1925 г., тоест в момент, когато българо-гръцките отношения са почти прекъснати, търговският
аташе към българското посолство в Атина Владимир Алексиев изнася пред журналисти и общественици в София
лекция на тема „Демократична Гърция“. В нея той говори
за помощта, която българи и гърци са си оказвали по време на османското владичество, подчертава търговските качества на гърците и взаимния интерес на двата народа да
живеят в мир. Целта на лекцията му е да запознае по-добре
българската общественост с Гърция и гърците. Той определя антибългарската пропагандата в Гърция като „отравяне на общественото мнение“ от заинтересовани лица35.
Интересен поглед към резултатите от тази пропаганда ни дава дипломатът Петър Нейков, назначен за български посланик в Атина в периода 1931–1935 г. Той разказва,
че при многобройните си пътувания из Гърция винаги казва на случайните си събеседници, че е българин, но това
никога не кара „хората да се оглеждат, да се мръщят, да
ме отбягват“. Тъкмо напротив, той получава от тях недвусмислени знаци на внимание и гостоприемство, което му
дава основание да заключи, че „отровата на племенната
междусъседска омраза далеч не беше проникнала дълбоко
в народните маси, както мнозина си мислеха“. П. Нейков
определя гърка като „реторик“, който с часове бистри политиката, защото спорът е в кръвта му. Той се възхищава
Стефан Гечев, Моите гръцки приятели. София, 1999, с. 33.
Освен посоченото издание за живота и делото на С. Гечев виж: https://
www.stefangechev.com/ - 15.03.2022.
35
ΙΔΑΥΕ 1925, φ. Γ/63.2, документ от 11 април 1925 г. на
управляващия легацията в София до МВНР в Атина.
34
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от способността на южните ни съседи да поемат рискове
без страх от провал, което за него е признак на добро самочувствие36.
В. Алексиев и П. Нейков обаче са сред малцината,
посетили преди Втората световна война Гърция и придобили лични впечатления от нея и народа ѝ. Благодарение
на назначенията си дипломатите имат непосредствен досег
до хората, елитите, природата и живота от другата страна
на националната граница. Техните впечатления обаче често
остават по страниците на служебните доклади и ако въобще
стават достояние на обществото, това става чрез по-късни
публикации. Въпреки това гледната точка на политиците и
дипломатите ни позволява да видим българо-гръцките отношения през погледа на високо образовани и ерудирани
професионалисти, задължени от поста си да се дистанцират от емоциите и да работят в полза на държавата, която
представляват. Разбира се, техните впечатления са силно субективни, но често изпълнени с точни наблюдения и винаги
представящи различна перспектива към темата.
Първият гръцки дипломат, оставил ни впечатления
от България, е Клеон Рангавис, който през април 1882 г.
поема поста дипломатически агент и генерален консул в
София. Освен дипломат той е и автор на стихотворения,
пиеси и други литературни произведения, някои от които като „Херцогинята на Атина“ и „Харалд, викингският
крал“, отличени с литературни награди. Клеон е син на
известния гръцки дипломат и радетел за балканско разбирателство Александрос Ризос-Рангавис, с когото Марко
Балабанов поддържа връзка вероятно още от периода на
съществуване на Трако-българо-сръбското дружество37.
Петър Нейков, Спомени. София, 1990, с. 347-348.
Данова, Марко Балабанов и гръцкият културен и идейнополитически живот, с. 69.
36
37
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Когато през 1891 г. М. Балабанов пътува до Атина, той посещава дома на А. Рангавис и двамата обсъждат политическото устройство на Гърция38. Поради това не е странно, че дълго след като напуска София Клеон Рангавис
поддържа кореспонденция с М. Балабанов. В писмата си
гръцкият дипломат пише основно за развитието на литературната си кариера и за заслугите на семейството си. В
тях той няколко пъти споменава, че с радост си спомня за
седемте години, прекарани в София, където има едни от
най-смислените контакти в живота си и среща незабравими приятели39.
Тези писма на К. Рангавис контрастират с кореспонденцията му със Стефанос Драгумис, в която дипломатическият агент изразява разочарованието си от „изгнаничеството“ си в София. Той се оплаква, че в българската
столица не може нито да напредне в кариерата, нито да
се ориентира в „дипломатическите машинации“, защото
никой не споделя с него какво се случва. К. Рангавис изтъква, че не може да изпълни и бащинския си дълг, защото
в България няма подходящи учители и общество, които са
необходими за израстването на дъщеря му. Той моли Ст.
Драгумис да уреди преместването му в Атина и заплашва,
че в противен случай ще си подаде оставката40.
Българските политици са наясно с неискреното поведение на К. Рангавис. Още през април 1885 г. Григор
Начович предупреждава Константин Стоилов да се „варди“ от него, тъй като впечатленията, които е оставил в румънската столица, не са добри. Очевидно К. Рангавис е
подозиран в прокарване на руски интереси, защото предупреждението на Г. Начович завършва с генерализацияНА–БАН, ф. 26, оп. 1, а.е. 4, л. 13.
БИА–НБКМ, ф. 386, а.е. 99, л. 1-9.
40
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.4, σ. 266.
38
39
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та: „въобще гръцките представители навсякъде са руски
пачаври“41. Независимо от мнението за гръцкия дипломат
обаче, още на втората година от престоя си в България той
е награден с орден „Св. Александър“ II-ра степен. С това
К. Рангавис става един от малцината гръцки дипломатически служители в България, които са удостоени с княжески
български орден. Освен него в тази категория влизат още
секретарят на гръцкото агентство в София Александрос
Суцос, награден през 1883 г. и през 1898 г. с орден „Св.
Александър“ съответно IV-та и III-та степен и генералният
консул в Пловдив Вилхелм Фонтана, награден през 1901 г.
с орден „Св. Александър“ III-та степен42.
Първият български дипломатически представител в
Атина Петър Димитров също е носител на гръцки орден.
Орденът „Спасител“ II-ра степен му е връчен при напускане на гръцката столица43. П. Димитров е оценяван от
гръцките дипломати като „разбран, компромисен човек,
който има добро отношение към гърците“44. От своя страна, при първото си посещение в гръцкия кралски двор през
1896 г. той остава най-впечатлен от кралица Олга, а престолонаследника Константинос характеризира като човек,
който „не се отличава с висок ум“45. Александър Цанков
е още по-краен в оценката за Константинос, когото определя като „ориенталски принц“, „лукав, фалшив и необуздан“ като типичен грък, който носи в гърдите си „злоба и
завист“ към българите46.
ЦДА, ф. 600К, оп. 1, а.е. 275, л. 68.
Списък на наградените лица с княжески български ордени от
1879 до 1908 г. София, 1911, с. 76, с. 94-95, с. 100.
43
ЦДА, ф. 176К, оп. 18, а.е 353.
44
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.6, σ. 366.
45
БИА–НБКМ, ф. 845, а.е. 5, л. 106-108.
46
Александър Цанков, Моето време. Мемоари. София, 2003, с.
76-77.
41
42
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В поверителен рапорт до българския министър-председател Константин Стоилов по повод Гръцко-турската
война (1897) Петър Димитров споделя мнението си, че
„народната гордост и надменност“, както и „общото самооболщение за силата и величието на Гърция“ карат
гърците да вярват, че могат да победят сами Османската
империя47. Подобно е и мнението на М. Балабанов, който
твърди, че гръцките политици и общественици са обхванати от „голяма като Олимп мечтателност“, която прави
невъзможно намирането на общ език с тях48. Въпреки това
самият Марко Балабанов е отлично приеман в Гърция.
След като напуска дипломатическия си пост в Атина поради несъгласие с антигръцките гонения в България, той
е посетен от гръцкия агент Е. Залокостас, който от името
на правителството и краля изказва съжаления, че българският дипломат няма да се върне в Атина. Подчертава, че
М. Балабанов е високо ценен в гръцката столица, където
оставя най-добри впечатления и поддържа отлични отношения с гръцкия политически и интелектуален елит. Е. Залокостас добавя, че причините, поради които М. Балабанов не се връща в Атина, усилват още повече уважението,
което всички имат към него49.
Гръцкото образование на М. Балабанов и връзките,
които създава през годините, му помагат да бъде добре
приет от гръцкия елит. На прехода между двете столетия
обаче малцина са българите, които имат тази привилегия.
Показателна за това е кореспонденция на Г. Франкудис
за вестник „Неологос“. Той съобщава от София, че парламентаризмът в България, както и в Гърция, е „пълна
БИА–НБКМ, ф. 845, а.е. 5, л. 121.
Цитирано по Данова, Марко Балабанов и гръцкият културен и
идейно-политически живот, с. 66.
49
БИА–НБКМ, ф. 386, а.е. 136, л. 3.
47
48
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пародия“, но българският държавен апарат процъфтява,
защото българите, макар да са „необразован и покорен
народ“, са дисциплинирани и фанатични, което ги прави
„ужасен съперник“ на гърците. Г. Франкудис подчертава,
че Гърция се управлява от велики мъже като Х. Трикупис
и Т. Дилиянис, а България – „от скромни адвокатчета и
бивши общински учители, повечето от гръцко произхождение или възпитани в гръцки предания“50. Панайотис
Пипинелис пък твърди, че българските управници в междувоенния период са или „скоро забогатели буржоа“, или
„част от големия интелектуален пролетариат“, създаден
в Германия51. През 1912 г. Йоанис Метаксас констатира,
че най-характерното качество на българските политици е
крадливостта. Според него те всички „от първия до последния“ крадат и забогатяват, а „това не прави впечатление на народа, който го счита за нещо естествено“52.
Като цяло обаче дипломатите избягват подобни обобщаващи и крайни характеристики, а запазват професионални отношения, въпреки различията си. Например гръцкият дипломатически представител в София Накос Панургиас дава висока оценка на Петър Кънев, който е изпратен
в Атина. Той докладва, че според информацията, която е
събрал за него и личните му впечатления, Кънев е добър
юрист, заможен човек и добър избор за поста53. Безкрайните и сложни преговори, които изпълват ежедневието на
българските и гръцките дипломати, както и постоянните
им опити да извлекат по-големи ползи за своята страна,
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1338, л. 85-90.
Παναγιώτης Πιπινέλης, Such are the Bulgars. London, 1942, p. 17.
52
Ιωάννης Μεταξάς, Το προσωπικό ... ημερολόγιο. Επιμ. Χρ.
Χρηστίδη. Т. 2. Αθήνα, 1964, σ. 162.
53
ΙΔΑΥΕ 1923-1925, φ. Ε/83/2, документ от 11 февруари 1922 г.
на посолството в София до МВНР в Атина.
50
51
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естествено ги правят подозрителни един към друг. Например възпитаникът на Атинския университет Георги Радев
описва гръцкия посланик в София Александрос Наум като
скромен човек с вежлив характер и „дълга опитност от Цариград, сигурно не лишен от византийщина“54. Българският дипломат Петър Нейков също определя гръцките си колеги като „хора хитри, ловки, не винаги верни на дадената
дума“ и признава, че „не винаги е на нивото на сръчната им
изобретателност“, което го кара да внимава за всяка казана
или написана дума и да е постоянно нащрек55. Естествено,
гръцките дипломати също подозират българските си колеги в неискреност. Така например Христо Калфов е смятан
за „лукав, придаващ си много добре вид на искрен“56.
Многото противоречия и колебания в гръцката политика карат българския дипломат Андрей Тошев да преценява гръцките държавници като слаби. „Трезв ум“ той признава единствено на Александрос Заимис, когото характеризира като „безспорно най-здравомислещия съвременен
грък“57. Почти двадесет години по-късно, през 1935 г., вече
в качеството си на президент на гръцката република, А. Заимис отново оставя отлични впечатления у българския пълномощен министър. Димитър Шишманов го описва така:
„Стар, побелял, но прав. Осемдесет години. Прилича на
нашенец. Благ, кръгло лице, светли очи“. Опитният гръцки
политик подава ръка и поздравява любезно притеснения
българин, подкрепил се с няколко чашки коняк „Метакса“
за смелост58. При приемане на акредитивните му писма А.
ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 36, л. 15-16, л. 20-22.
Нейков, Спомени, с. 352.
56
Σπυρίδων Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925,
σ. 40.
57
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 2680, л. 2-14.
58
Димитър Шишманов, Писма до мен самия. София, 1995, с. 42.
54
55
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Заимис изразява желанието си двете съседни държави да се
споразумеят, което съответства на възгледите, застъпвани
от него по време на дългата му кариера59.
На Димитър Шишманов дължим и един нетипичен
поглед към гръцкия диктатор Йоанис Метаксас, когото
българският дипломат вижда за пръв път при откриване
на сесията на гръцкия парламент на 1 юли 1935 г. Според него той е „нисичък, с очила, с тъмно, изтъркано сетре – никак не прилича на генерал. Но жив, умен. Напомня по-скоро – професор. Говори спокойно“60. В служебен
рапорт Д. Шишманов споделя, че според него Й. Метаксас
не е българофоб и напомня престоя му в България преди
Балканските войни като военен пълномощник и доверено
лице на тогавашния министър-председател Е. Венизелос61.
Едновременно с това посланикът не си прави илюзии за
искреността на обещанията на гръцкия диктатор, че „ще
вземе всичко в свои ръце и ще намери разрешение на споровете ни“. Тези декларации Д. Шишманов характеризира
с една дума: „Бошлаф!“62.
Българските дипломати са единодушни в преценката
си за Панайотис Пипинелис, който през 30-те години на
ХХ в. е служител в Министерството на външните работи
на Гърция. П. Нейков го нарича „първа цигулка“ на гръцката делегация, обсъждаща финансовите противоречия
на Гърция и България, и го характеризира като „фанатичен роялист, … повече политик, отколкото дипломат“63.
Подробно за възгледите на А. Заимис за балканската политика
на Гърция и конкретно за отношението му към България виж: Юра
Константинова, Българи и гърци в борба за османското наследство.
Фабер, 2014, с. 85-87.
60
Шишманов, Писма до мен самия, с. 41-42.
61
ЦДА, ф. 176К, оп. 6, а.е. 2714, л. 82.
62
Шишманов, Писма до мен самия, с. 80.
63
Нейков, Спомени, с. 372.
59
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Д. Шишманов отива още по-далеч и го нарича „хитър и
амбициозен мъничек грък, сивият кардинал на тукашното
Министерство на външните работи“64.
Самият П. Пипинелис също има мнение за българските политици, сред които най-високо оценява Стефан
Стамболов. Той смята, че след него България няма изключителна политическа фигура, която да вдъхнови българите с нови мечти и нови желания, поради което те остават
погълнати от санстефанската си мечта65. П. Пипинелис
оценява управлението на Андрей Ляпчев като „лош късмет“, защото връща „в българския политически свят онзи
чисто македонски дух на Генадиев“. За него, независимо
от формалностите, с които по необходимост съпровожда
публичните си изяви, произходът на Ляпчев, „интелектуалният му образ и преди всичко политическите му връзки с Македония, го превръщат в най-добрия проводник
на една дейна национална политика с център мислите и
мечтите на Македония“66. На напълно противоположното
мнение е управляващият гръцката легация в София Раул
Росетис, който определя А. Ляпчев като „мъдър човек“, за
разлика от Владимир Моллов, когото смята за „непоправим националист“67.
Разбира се, Е. Венизелос, който в най-голяма степен допринася за дипломатическите неуспехи на България, предизвиква в най-голяма степен интереса както на
българската преса, така и на дипломатическите кръгове.
Шишманов, Писма до мен самия, с. 47.
Παναγιώτης Πιπινέλης, Caitiff Bulgaria. Рublished by authority of
the Greek Ministry of Information. London, [1944], р. 58.
66
Παναγιώτης Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της
Ελλάδος, 1923 - 1941. Αθήναι, 1948, σ. 78-79.
67
ΙΔΑΥΕ 1926, φ. 16.10, документ от 25 юли 1925 г. от посолството
в София до МВНР в Атина.
64
65
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Във връзка с българо-гръцкия дипломатически сблъсък за
Източна Тракия той е представян като лаком човек, готов
да погълне не само Тракия, но и цялата Земя68. За разлика
от карикатуристите, оценките на българските дипломати
за него са значително по-нюансирани. Симеон Радев се
сблъсква с гръцкия държавник на конференцията в Букурещ (1913), когато критският политик няма още славата,
която придобива по време на Първата световна война, но
вече минава за „необикновен, бележит“. Според С. Радев
той не прилича на грък от островите, и въобще на грък,
което го кара да вярва на мълвата за далечното му венецианско потекло. Лицето му издава жив ум и одухотвореност, а при по-дълбоко вглеждане и „много хитрина, която
изпод очилата проблясва в очите му“. С. Радев го определя
като „твърде ловък, държащ за репутацията на умереност“,
целящ да се постави извън спора и да поддържа „игра на
примирителност“69.
Близо двадесет години по-късно, през 1932 г. П. Нейков излага пред Никола Мушанов виждането си за Е. Венизелос във връзка с предстоящата между двамата среща
в Женева. Дипломатът предупреждава, че Е. Венизелос
„сигурно ще Ви заговори за миналото, за да изтъкне колко е бил някога в името на мира на Балканите, отстъпчив
спрямо България“ и предупреждава Н. Мушанов да не се
дразни от това, защото „естествено е удовлетворенията
на седемдесетгодишния, многозаслужил за страната си
държавник да лежат повече в миналото, отколкото в бъдещето“. Впечатляващо е разбирането на П. Нейков, че
голяма част от славата на Венизелос е основана на български грешки, което не означава, че „трябва да поддържаме
Парушева, Първата световна война в карикатури, с. 186-189.
Симеон Радев, От триумф към трагедия. София, 2003, с. 194,
с. 228-229.
68
69
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до край тази слава с още наши грешки, за каквито вече
няма място“70. Той оценява гръцкия политик като един от
малцината избрани, „предназначени сякаш да си играят с
народите, както шахматистът играе с пиончета“. Оценката на П. Нейков за Венизелос е лишена от емоции, което
не му пречи да отбележи „злорадото“ удоволствие, което
критският политик изпитва всеки път, когато напомня на
българския дипломат за „печалните“ събития, сполетели
българите71.
Именно П. Нейков синтезира най-ясно българската
представа за гръцкия политик. През февруари 1932 г. той
пише: „И когато е държавник, гъркът има психологията на
търговец. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras72. Гръцкият политик мъчно се подава на аргументи от сантиментално естество. Покажете му рая след 10 години, той ще
предпочете утре едно чистилище, гдето би запазил всичката свобода за маневри. Развийте пред него усмихнатата
перспектива на едно идилично съседство, той ще ви отговори: прекрасно, но как ще уредим настоящите парични
спорове?“73. Дипломатът отбелязва и промяната, когато
от частни разговори се премине към официални преговори. Тогава според Нейков, гъркът „без да отделя мисъл за
твърде ограничените материални и духовни средства, с
които разполага съвременна Гърция, ще гледа да използва
всяка благоприятна международна конюнктура, за да разшири пределите на страната, като че ли там лежи величието на държавата и щастието на народа“. Българският
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 783, л. 20-21.
Нейков, Спомени, с. 345-346.
72
Буквално „По-добре едно твое, отколкото две в бъдеще“, което
съответства на българската поговорка „Птица в ръка е по-добре от сто
летящи“.
73
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 783, л. 63.
70
71
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дипломат признава и единството на гръцкия елит, когато
се стигне до защита на националните интереси74.
Гръцкият стереотип за българите е формулиран през
1924 г. от гръцкия посланик А. Делмузос, който пише
„упорството и самопожертвователността на българите са
неизчерпаеми … духът им се запазва енергичен и никъде
не се усеща и най-слабото душевно изтощение“75. П. Пипинелис е направо ядосан, че „българският народ не чува
или не вярва на нищо що се отнася до него“ и отдава това
на „строгата национална дисциплина, водена от печата,
политиката и науката в тази страна“. Той свързва всички
балкански проблеми с „фанатичната“ вяра на българите,
че Македония и Тракия са исторически и етнографски
български. Това разбиране го води до истинско прозрение за невъзможността да бъде постигнато споразумение.
„България – пише Пипинелис – остава безмилостно чужда
на прякото си обкръжение, защото с напълно различната
мярка на душата мери събитията. Това е основната съставна част на трагедията…“76.
И все пак упоритостта, често описвана като фанатизъм, инат или дебелоглавие, е качеството, което гърците
най-устойчиво приписват на българите. През 30-те години
на ХХ в. гръцкият външен министър Димитриос Максимос отново повтаря пред Димитър Шишманов, че гърците
не се доверяват на българите, защото ги считат „за излишно упорити и това е, което ни прегражда пътя към споразумението“. Обясненията на българския пълномощен министър, че българинът „не е излишно упорит, а само брани
Нейков, Спомени, с. 344, с. 366.
Цитирано по Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 19241925, σ. 70.
76
Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, 1923 –
1941, σ. 97-98, σ. 110.
74
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правата си“, не могат да променят изградената представа77. Самият Д. Шишманов е описван от съвременниците
си като „културен и прогресивен в най-хубавия смисъл на
думата“, „убеден, че нашите два народа могат и трябва да
живеят в мир и приятелство“78. П. Нейков го характеризира като отлично осведомен, „умел“ и „ловък“ в разискванията, т.е. като пълна противоположност на наложената
представа. Пак той обаче потвърждава гръцкото виждане
за „твърдоглавите“ българи, твърдейки, че Никола Стоянов, директор на държавните дългове, при преговорите с
Гърция проявява „една прабългарска твърдост“79.
Дипломатите много точно улавят и специфики в
начина на живот на двата народа. Гръцкият пълномощен министър Кимон Диамандопулос минава за „един от
най-способните и трудолюбиви гръцки дипломати, твърде
общителен, словоохотлив и духовит“, който прави впечатление със своите познания и начетеност80. Д. Шишманов
споделя оценката за неговия професионализъм и открит
характер, определяйки го като „много по-жив, но може
би по-упорит и настойчив“ от предшественика му Кимон
Колас81. Двамата очевидно поддържат добри отношения,
защото К. Диамандопулос разказва на Д. Шишманов, че
е доволен от начина, по който през 1936 г. е посрещнат
в София. Въпреки сърдечното отношение към него обаче,
той чувства „известна изолираност“, която се дължи на начина, по който се живее в България82.

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 214.
Гечев, Моите гръцки приятели, с. 75.
79
Нейков, Спомени, с. 372.
80
ЦДА, ф. 176К, оп. 14, а.е. 490, л. 1.
81
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 264.
82
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 869, л. 37.
77
78
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По същото време българският му колега в Атина се
оплаква, че в Гърция „ден спокойно не минава“, което го
уморява. Суетнята, която съпътства гръцкия политически
живот, изтощава и обезсърчава Д. Шишманов, който осъзнава, че не може да промени политическите реалности.
„Изолиран съм, както е изолирана България“ – възкликва
той, а малко по-късно добавя: „Струва ми се, при това положение и с такива хора – нищо свясно няма да свърша
тук!“83. Същите емоции споделя и П. Нейков: „След почти
тригодишен престой в Атина и редица усилия, които бях
искрено положил, за да постигнем с южната ни съседка
разбирателство, годно да възстанови едни нормални политикостопански, ако не и приятелски отношения, положението си оставаше същото, без никакво видимо подобрение“84.
Стереотипите и професионалните занимания влияят
не само при възприемане на хората и тяхното поведение,
но и върху начина, по който дипломатите виждат мястото,
където са изпратени. През 1888 г. секретарят на гръцката легация в София Йоанис Мицакис пише на Стефанос
Драгумис, че София е село, точно както си я е представял.
Той открива в българската столица малко европейски и то
основно германски черти и я определя като скъп град, с
големи обществени сгради и много празни пространства
между тях85. Полковник Еврипидис Бакирдзис, който в
периода 1930–1931 г. е гръцко военно аташе в София пък
вижда България като „истински бастион“. Той подчертава
изключителното място на българите на Балканите, защото са „вкоренени в плодородни земи, опрени на планини,
Шишманов, Писма до мен самия, с. 63-66.
Нейков, Спомени, с. 372-373.
85
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8.4, σ. 268.
83
84
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които им предоставят защита“ и са „защитени от граници,
които природно са много силни“86.
Богатството на българската земя прави силно впечатление и на Й. Метаксас, когато през 1912 г. пристига в
България за подписването на българо-гръцкия съюзнически договор. Той възхитено пише: „Навсякъде плодородни ниви, равнини, навсякъде почва; не се виждат скали, а
гори, изобилна вода и равнини“. За разлика от провинцията, която го запленява със зеленината си, Й. Метаксас очевидно не харесва София. За него тя е „една голяма Лариса“
с кални, разбити и почти непавирани улици и с прости,
малки и много бедни къщи. Бъдещият диктатор отбелязва
добре павираните „две-три централни улици“ и специално
широката „Цар Освободител“, както и няколкото хубави
постройки в центъра, „всички в стил Ренесанс“. Той забелязва, че навсякъде в централната част на София се усеща
„влиянието на Виена“, но е най-впечатлен от зеленината,
резултат от дърветата по улиците и големия парк. „Като
цяло зеленина и цветя в изобилие“, възкликва87.
Разликата в климата впечатлява всички българи и
гърци, попаднали в съседната държава. Благодарение на
нея Стефан Гечев се чувства като „пришелец от друг свят“,
когато облечен в палто и шушони, се оказва на атинската гара между хора, облечени в сака88. Д. Шишманов пък
се изумява, че е свикнал с красотата на Атина, но още се
учудва от температурата в града, която надвечер през декември приближава 20 градуса89. Й. Метаксас понася тежко първото си пътуване по Черно море, което се заклева да
Νίκος Μαργάρης, Ευριπίδης Μπακιρτζής: μελέτες, λόγοι,
σημειώσεις. Αθήνα, 1981, σ. 125-126.
87
Μεταξάς, Το προσωπικό ... ημερολόγιο, σ. 160, σ. 164-165.
88
Гечев, Моите гръцки приятели, с. 37.
89
Шишманов, Писма до мен самия, с. 63-66, с. 113.
86
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не повтаря и е силно учуден от зеления цвят на морската
вода. Но софийският дъжд, който вали десет дни неспирно
и не му позволява да види града, го измъчва най-много.
Той не може да повярва, че небето може да става все по-облачно и макар облаците да не са тежки, то „оловно сивият“
им цвят предизвиква у него меланхолия90.
Гръцките горещини пък не понасят на Марко Балабанов, който при пътуването си в Гърция през 1891 г. посещава Корфу, Патра, Олимпия, Коринт и Атина. Той вижда
Корфу като остров „градина“ – с обработени земи, павирани пътища, оригинални градове и забележителности. М.
Балабанов отбелязва великолепните панорами, които се
разкриват пред погледа му, прекрасните крайморски пейзажи и градското оживление в почивните дни. Дипломатът
не пропуска да отбележи и модернизацията в градовете,
които посещава – покритите със стъкла месарници, изчезването на фустанелите от градския пейзаж, новите „великолепни улици“, прекрасните нови сгради и създаващия се
археологически музей в Атина91.
Четиридесет години по-късно П. Нейков също използва престоя си в Гърция, за да пътува из страната и
остава възхитен от видяното. В спомените му присъстват
и „островите, поставени като скъпи златарски изделия
върху синята коприна на Егея или на Йонийско море“, и
„тъмнозалесените стръмни брегове на величествените
(поне отдалеч) манастири“ на Света гора, и „Спарта, днес
дребен и безличен провинциален град, почти без всякакви
следи от славното си минало“, и „олимпийските светини“.
Там е, разбира се, и Акрополът „предопределен от самата
природа за чудото на Партенона“, но „самотен и чужд сред
модерната Атина с широките булеварди… и лудото движе90
91

Μεταξάς, Το προσωπικό ... ημερολόγιο, σ. 160, σ. 163.
НА–БАН, ф. 26, оп. 1, а.е. 4.
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ние на десетки хиляди автомобили, една от големите гордости на днешния атински гражданин“92.
Гръцката столица очевидно не оставя никой българин равнодушен. Когато през 1911 г. като част от групата
на българските студенти Санда Йовчева напуска града, тя
не се въздържа и възкликва: „Сбогом Атина! Красивата,
кокетна Атина, с беломраморните хотели и хубавите палми“93. Мария Грубешлиева, която по здравословни причини посещава града през 1929 г., също не крие възторга
си. „Две седмици изминаха откак се намирам в хубавата
Атина – пише тя – а ми се струва, че ей сега съм дошла.
Толкова хубаво е тук. Разгледах много неща и Акропола. Това е върхът на изкуството. Какво повече оттогава
насам е създадено? Южното небе и тихото бяло море ме
опиват“94. Стефан Гечев описва Атина от 30-те години на
ХХ в. като „неповторим“ град заради кафенетата, таверните и луксозните ѝ нощни заведения. Но най-вече заради
морето – „чисто, топло, уханно и с морски таверни край
него“95. Най-запленен от гръцкото море обаче е П. Нейков.
„Гръцкото море – пише той – е живата и дейна действителност, вчерашна и днешна, която очертава и оцветява гръцкия пейзаж и извайва душата на гръцкия народ“96.
Подобно възхищение се усеща в спомените на назначения през 1933 г. за вицеконсул в Бургас Христос Ксантопулос – Паламас. Той пише: „Какво беше Пиргос? Бургас? Едно черноморско търговско пристанище. Един малък
и подреден град, един голям централен път, два хотела две
централни сладкарници, един прекрасен парк с оранжерия,
Нейков, Спомени, с. 350, с. 354-355, с. 368, с. 376-377.
ЦДА, ф. 699К, оп. 1, а.е. 197.
94
ЦДА, ф. 699К, оп. 1, а.е. 46.
95
Гечев, Моите гръцки приятели, с. 43.
96
Нейков, Спомени, с. 350.
92
93
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Атина, 1934-5.
130 години от рождението на Сирак Скитник. [Каталог].
СГХГ, 2013–2017, с. 255.

едно дълго крайбрежие, което слиза към брега на морето.
Пясъкът, тесен и сив, беше през лятото хубав за морски
бани. Обществените здания величествени, поддържани
грижовно. Българската държава винаги е имала една представителна външност. И в тази рамка, гръцкото вицеконсулство – една голяма къща в порутено състояние. С една
дума, като сега отново преживявам спомените си от онези години, Бургас беше истински рай! Какъв друг да бъде
иначе раят, за който всички мечтаем?“97.
На гръцкия дипломат дължим и разказ, който разчупва стереотипа за простите и необразовани българи. През
Χρ. Ξανθόπουλος – Παλαμάς, Διπλωματικό τρίπτυχο. Εξωτερική
πολιτική. Ελληνική εξωτερική πολιτική. Τα πρόσωπα και τα πράγματα.
Σημειώσεις από τα περασμένα. Στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία. Αθήνα,
1978, σ. 97-99.
97
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1934 г. той посещава малка книжарница в Бургас, когато
пред витрината ѝ застават двама селяни. Единият остава
отпред, за да държи козичката, която води, а другият влиза
и дава на книжаря пет лева, за да му избере книга. Книжарят обяснява на дипломата, че българските селяни, които
не са много учени, но са грамотни, често правят така –
идват, дават му някакви пари, а той избира за тях хубаво
четиво, което после те четат в селата си. Х. Ксантопулос –
Паламас очевидно е силно впечатлен от историята, защото
възкликва: „Български селяни! През 1934 г.! През 1974 г.
в Гърция книжният пазар е без клиентела! Не го вярвам.
Приятелите ми настояват, обясняват“98.
Йоанис Метаксас пък описва неголямото светско общество на София, което се забавлява с кинопрожекции и
италиански театрални трупи. Повечето мъже му се виждат
„груби с квадратни физиономии“, но научава, че много от
тях имат „блестящо“ възпитание. Жените пък са „кръглолики, дебелички, с живи черни или кафяви очи“, сред
които русите са малко, а гъвкави и елегантни няма, но му
казали, че са „доста свободни“. Личното му заключение е:
„Като цяло – тихи хора и работливи“99.
Независимо от това как ни звучат днес мненията на
дипломатите, трябва да имаме предвид, че те не стават на
момента достояние на българското и гръцкото общество и
не допринасят за тяхното по-добро опознаване. Политиците от двете страни знаят, че не само проблемите в българо-гръцките отношения, но непознаването и изградените
негативни стереотипи унищожават възможностите за политически диалог. Поради това през втората половина на
30-те години на XX в. те правят опити чрез културни и стопански инициативи да променят обществените нагласи.
98
99

Пак там, σ. 88-89.
Μεταξάς, Το προσωπικό ... ημερολόγιο, σ. 161-162.
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Дружества за гръцко-българско приятелство

Както напълно основателно отбелязват колегите,
работили по темата за създаването и дейността на българо-гръцкото дружество (официалното му наименование в
Гърция е „Ligue d’Amitié Greco-Bulgare“, а в България –
„Association Bulgaro-Grecque“), неговото възникване е
свързано с общия климат на умиротворяване и сближение
между балканските държави през 30-те години на ХХ в.100
Очевидно настъпилото разведряване дава подтик за възникване на неправителствени организации, целящи създаване на българо-гръцки връзки в културната и икономическата сфера.
Още през 1933 г. във Варна е основано Дружество
за българо-гръцко сближение. Негов ръководител е председателят на Варненската индустриално-търговска камара, собственик на текстилното предприятие „Български
трикольор“ и масон Боян Абаджиев. Цел на дружеството е
„сближението на българския и гръцкия народ и взаимното
им духовно и икономическо общуване“. Тя ще се осъществява чрез организирането на лекции, изложби, пътувания,
спортни състезания и др.101 Опитът му да се свърже със
сродна организация в Гърция обаче се оказва неуспешен,
защото такава няма. Българският пълномощен министър
в Атина съветва Б. Абаджиев да изчака и изразява надежда, че скоро и в Атина ще се направи такова дружество, в
което да влязат видни атински граждани. Инициативата за
създаването му според П. Нейков „ще се вземе от самите
Σπυρίδων Πλουμίδης, Ο Σύνδεσμος Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας
(1935-1941). – Τα ιστορικά 35, 2001, σ. 421-431.
101
Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια. Ο
«γεωργικός εθνικισμός» στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946).
Αθήνα, 2011, σ. 223.
100
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тия лица веднага щом се разчистят финансовите спорове
и се възстановят стопанските отношения“102. Много вероятно е отлично осведоменият П. Нейков да разполага с информация за подготовка на такова дружество, още повече,
че през 1934 г. са осъществени няколко инициативи, ясно
показващи желанието за промяна в обществените настроения. Идеята за създаването на българо-гръцко дружество
очевидно се обсъжда дълго време, защото през 1935 г.
следващият български пълномощен министър Д. Шишманов докладва, че за негов председател е готвен Филипос
Драгумис103.
Преди създаването му обаче се забелязва истински
бум на туристически пътувания между двете страни. Първи още през май 1933 г. пътуване в Атина осъществяват 12
български депутати104, които целят неофициално да проучат възможностите за подобряване на икономическите
отношения между двете страни105. През септември 1934 г.
български творци търсят връзка с гръцки артистични кръгове и се обмисля идея за размяна на филхармониите на
двете държави. П. Нейков обаче продължава да настоява,
че поради съществуването на „пречки психологически
и политически“ подобни инициативи са преждевременни и ги съветва да влязат в контакт с гръцката легация в
София106. Активизират се и спортистите от двете държави, които през март 1934 г. уговарят футболен мач между двете федерации, а след това планират провеждането
на футболен турнир за Балканската купа с участието на

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 785, л. 3.
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 218.
104
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 794, л. 17.
105
Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια, σ. 216.
106
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 785, л. 45.
102
103
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националните тимове на всички балкански страни107. В
периода 1935–1936 г. туристически пътувания се организират от туристически, женски, автомобилни и педагогически сдружения, дружества за изучаване на класическата
култура, алпийски клубове, хорове, оркестри и т.н.108
Безспорно обаче най-широк отзвук в обществото получава осъщественото през ноември 1934 г. по покана на
А. Папанастасиу пътуване на български интелектуалци в
Гърция. Всъщност в 24-членната делегация освен представители на академичните среди (проф. Веселин Бешевлиев, проф. Стоян Брашованов, проф. Любомир Владикин, проф. Константин Гълъбов) са включени художници
(Бенчо Обрешков, Сирак Скитник, Дечко Узунов), журналисти, адвокати, индустриалци, инженери, архитекти и др.
Те са посрещнати в Гърция с всичкия „икрам“ (почит, уважение) – Съюзът на редакторите дава вечеря в тяхна чест,
а обеди им организират Атинската търговско-индустриална камара и службата по туризма. Освен туристическата
програма в Елевсина, Коринт, Маратон, Пирея и Сунион,
гостите са заведени да видят фабрика за изкуствени торове и химикали, текстилна фабрика, майчин дом и др.
Атинската преса единодушно е на мнение, че това
посещение ще подпомогне опознаването на двата народа
и развитието на политическите им отношения. Изказват
се пожелания и добра воля за възстановяване на търговските отношения, за създаване и развитие на културните
и икономически връзки между хората от двете страни на
границата, които не се познават достатъчно. Българските
гости са назовани „апостоли за култивирането на хубави
идеи, апостоли за развиването на приятелски отношения
в областта на изкуството и индустрията“, а проблемите в
107
108

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 823, л. 8-12, л. 40.
ЦДА, ф. 322К, оп. 2, а.е. 36.
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българо-гръцките отношения са определени като „дребни“
сметки. Впечатление прави речта на проф. Веселин Бешевлиев, който на хубав новогръцки език говори за напредъка на Гърция и кани гръцки интелектуалци в България.
Цитирано е и изказването на Сирак Скитник, който казва:
„Ние се знаем само като съседи, между които има спорове.
Нашата мисия има за цел да свърже интелектуална България с интелектуална Гърция с една връзка, която искаме
да се надяваме, ще докара блестящи резултати изобщо за
политиката на двете страни“109.
Според директора на Художествената академия в
София проф. Иван Лазаров българските художници са запленени от Гърция. „Гледах как те се радваха на южното
небе, как усещаха прозрачността на въздуха и как странният колорит на тази южна страна ги караше да се радват
като деца – пише професорът и продължава, – това беше
неописуем възторг, без никаква поза. Това беше наистина
една силна радост, получена чрез тяхното художествено
око“. Според него „този възторг, тая радост, тая претрупаност на силни изживявания, тоя друг характер на пейзажа“
раздвижва творческия свят на художника и се отразява в
платната му. Поводът за това изказване на И. Лазаров е изложбата „Скици и впечатления от Гърция“, показана между 23 март и 14 април 1935 г. в галерия „Аксаков“ в София.
В нея на 59 платна Сирак Скитник по собствените му думи
„споделя възторга си от Гърция“, която му прави силно
впечатление. В опита си да разбере как се появява „повишеното и трескаво състояние“, което Гърция създава у
него, художникът споделя: „Тази исторична и художествена наситеност на всяко парче земя създава една специфична интрига към пейзажа. Пред свежото око той разкрива
своята легенда и творческа атмосфера, която е неразделна
109

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 823, л. 8 , л. 18-27.
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Гръцки пейзаж, 1934-5.
130 години от рождението на Сирак Скитник. [Каталог].
СГХГ, 2013–2017.

дори от оголените обгорени хълмове, от сякаш недораслите крайморски борове и сгърчени храсти“110.
В изявленията си по повод изложбата Сирак Скитник не пропуска да отбележи, че тя става възможна благодарение на „новата атмосфера“ в българо-гръцките отношения. В интервю за в. „Дъга“ той определя Гърция като
„прелестна страна“, която „ние не я виждаме и търсим“
поради „известни настроения, които са забулили интереса
към нея“. Художникът напомня, че „най-близкото богатство от древността за нас е у нашата южна съседка“ и възкликва: „Да посетиш Елада, ще рече да получиш импулс
за работа“111. Няма съмнение тоест, че организираното
през 1934 г. пътуване допринася за създаване на различен
110
111

ЦДА, ф. 44К, оп. 2, а.е. 17, л. 4-5, л. 28, л. 37.
Пак там, л. 22.
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тип познание и емоция в отношенията между хората от
двете страни на границата. Благодарение на тази „нова
атмосфера“ читателите на най-голямото гръцко списание
за литература „Νέα Εστία“ (Нов дом) се запознават с някои от емблематичните творби на проф. И. Лазаров. През
1935 г. в три броя на списанието са публикувани снимки
на скулптурите му „Засмени жени“, „Селянка“ и „Война“,
а през 1940 г. - дърворезбата „Седемте равноапостоли“112.
Поради това не е странно, че именно организаторите
и участниците в пътуването стават след това членове на
създадените българо-гръцки дружества. Най-активни от
гръцка страна в посрещането на българските гости са журналистът Никифорос Мосхопулос, който през този период
е директор на печата към Министерството на външните работи, директорът на археологическия музей Александрос
Филаделфевс, Йоанис Бетос – секретар на дирекцията по
печата в Министерството на външните работи и др. Тъкмо те са и сред основателите на Гръцко-българското дружество в Атина на 23 юли 1935 г. За председател на дружеството е избран бившият министър на външните работи
Лукас Руфос, а подпредседатели са бившият министър и
едър индустриалец Епаминондас Харилаос и проф. Сефериядис. Секретар е същият Й. Бетос, а в настоятелството
на дружеството освен Н. Москопулос и А. Филаделфевс
участват и писателите Кокинос и А. Коракас, журналистите Николаос Зарифис и Хамудопулос, индустриалецът
Папастратос113. Още през 1935 г. е основан и клон на дружеството в Солун114.
Νέα Εστία, τχ. 195, τχ. 198, τχ. 211/1935; τχ. 324/1940.
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 217. Това е първоначалният
управителен съвет на дружеството, който се променя през 1937 г. Виж:
Πλουμίδης, Ο Σύνδεσμος Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας, σ. 424-425.
114
ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 6, л. 26.
112
113
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Силното присъствие в ръководството на дружеството
на лица, свързани с гръцкото външно министерство, прави
логично предположението на българския пълномощен министър в Атина Д. Шишманов, че създаването му е правителствена инициатива, която цели да се манифестира добра воля за споразумение с България, но чрез показен акт,
който няма съществено значение. Въпреки това Д. Шишманов смята, че взаимното опознаване на интелектуалните
и стопански кръгове от двете страни е полезно и приема
поканата на Л. Руфос да стане почетен председател на дружеството, заедно с гръцкия външен министър Димитриос
Максимос. Нещо повече, агентът настоява в България да
се направи реципрочно дружество като инициативата да е
от близко до правителството лице, за да може да се следи
и направлява дейността му, а не да се оставя „на случайни,
заинтересовани или излишно ентусиазирани лица“115.
Така на 12 декември 1935 г. очевидно по правителствено внушение се създава Българо-гръцко дружество в
София. Негов пръв председател е дипломатът Георги Радев, завършил право в Атинския университет, участник
във възстановяването на българо-гръцките дипломатически отношения след Междусъюзническата война и за
кратко управляващ българската легация в гръцката столица през 1914 г.116 През май 1937 г. по здравословни причини той се отказва от длъжността председател на Дружеството и е заменен от проф. Богдан Филов, който на свой
ред през 1939 г. е заменен от председателя на търговската
камара Димитър Савов117. Б. Филов, Д. Савов, както и художникът Борис Денев, издателят на „Стопански журнал“
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 217.
ЦДА, ф. 176К, оп. 18, а.е. 155.
117
ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 4, л. 69; Πλουμίδης, Ο Σύνδεσμος
Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας, σ. 425.
115
116
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Юрдан Мечов и юристът Трифон Трифонов са подпредседатели на създаденото през 1935 г. Дружество. За главен
секретар е избран директорът на Българската телеграфна
агенция Георги Кереков. В управителния съвет на Дружеството влизат уважавани учени: проф. Александър Балабанов, проф. Веселин Бешевлиев, проф. Любомир Владикин, проф. Гаврил Кацаров и др.; известни творци: Елин
Пелин, Иван Лазаров, Сирак Скитник, Бенчо Обрешков;
представители на различни гилдии: дипломатът Владимир Робев, председателят на архитектурното дружество
Юрдан Юрданов, председателят на експортния институт
Коста Списаревски и др; общественици и чиновници, имащи отношение към средствата за осведомяване: директорът на печата Георги Наумов, подначалникът на протокола
Илия Белинов, публицистът и преводач Иван Дорев и др.
Дружеството цели разбирателство и сътрудничество
между българския и гръцкия народ и възприема дейността
си като помощна и паралелна на правителствената. Средствата за постигане на целите му са: „постоянна и будна печатна пропаганда“; устна пропаганда чрез сказки и конференции; изучаване на езика на съседната държава от по-голям брой жители; устройване на изложби и други културни
инициативи; взаимни посещения за по-добро опознаване
на двата народа и други средства118. Според устава на Дружеството членовете му могат да бъдат български граждани, които внасят членски внос от минимум 60 лв. годишно;
управителният съвет се състои от 35 члена, които излъчват
изпълнителен съвет от председател, шестима подпредседатели, двама секретари и един касиер; печатът му е кръгъл
с надпис на френски и български език БЪЛГАРО-ГРЪЦКО
ДРУЖЕСТВО. При прекратяване на дейността, цялото му
118

ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 1.
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имущество се предава на Българския червен кръст119. През
юни 1938 г. в Пловдив е основан клон на българо-гръцкото
дружество, вероятно във връзка с участието на Гърция в
международното изложение в града120.
Българският пълномощен министър в Атина Д.
Шишманов следи отблизо дейността на българо-гръцкото
дружество в гръцката столица и се старае да влияе на дейността му. Още през лятото на 1935 г. той влага усилия в
настоятелството на атинския му клон да бъдат привлечени
„достатъчно видни и влиятелни хора“121. През декември
с.г. в резултат на „активиране“ от страна на българския посланик настоятелството на Атинското дружество решава
през 1936 г. да проведе няколко сказки, да посрещне посетителки от Българския женски съюз, да уреди изложба
на гръцки художници в София и екскурзия на гръцки интелектуалци и търговци в България122. Действително през
зимата на 1935-1936 г. филологическото дружество „Парнасос“ в Атина става домакин на десет лекции на българска тематика, една от които е на родения в Пловдив Н. Зарифис123. По същото време Д. Шишманов взима участие
в първата трансбалканска среща на градовете, където говори за подобряване на българо-гръцките отношения. За
това той е отличен от кмета на Месолонги Христос Евангелидис, който е и генерален секретар на обединението на
гръцките градски и селски общини, с грамота и златен медал на гр. Месолонги, а няколко месеца по-късно е обявен
и за почетен гражданин на същия град124.
ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 5.
ЦДА, ф. 413К, оп.1, а.е. 6, л. 25.
121
Шишманов, Писма до мен самия, с. 46.
122
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 841, л. 324.
123
Πλουμίδης, Ο Σύνδεσμος Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας, σ. 427.
124
ЦДА, ф. 141К, оп. 1, а.е. 5, л. 1-4.
119

120

265

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

Българският клон на Дружеството не се нуждае от
специално „активиране“ и развива дейност, насочена основно към културното опознаване между двата народа.
Още през май 1936 г. то организира изложба на съвременно гръцко изкуство в София, която се провежда под покровителството на министъра на народната просвета и на
пълномощния министър на Гърция в София125. Изложбата на гръцките художници и скулптори от „Ομάδα Τέχνη“
(Група Изкуство) под ръководството на скулптура проф.
Антонис Сохос среща радушен прием в София и е посетена от цар Борис III, който награждава творците. Царят,
кметът на София, управителят на Българска народна банка
(БНБ) и други граждани закупуват гръцки произведения
на изкуството за 70 000 лв.126 Критиката в България оценява високо изложените творби, дело на 15 творци от групата, която през 30-те години на ХХ в. играе водеща роля в
художествения живот на Гърция127.
Гръцката изложба в София в известен смисъл се явява реципрочен жест за „радушния прием“ на българския
хор „Родина“, който през април 1936 г. гостува в Атина.
Изпълненията му там са характеризирани от Д. Шишманов като „същински триумф на българската култура и на
българския дух“, защото са променили „радикално“ мнението на „мнозина културни гърци“ за духовното ниво на
българите128. На връщане към София обаче членовете на
българската делегация са възмутени от поведението на
гръцки полицаи в граничните райони на Северна Гърция,
ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 3, л. 1-21.
ΙΔΑΥΕ 1936, φ. 22.3.1, документ от 22 май 1936 г. на К.
Диамандопулос до МВНР в Атина.
127
Κατερίνα Περπινιώτη-Αγκαζίρ, Ο Αγήρ Αστεριάδης και η «Ομάδα
Τέχνη». Στο: Αγηνώρ Αστεριάδης 1898-1977. Αθήνα, 2011, σ. 62-66.
128
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 869, л. 77.
125
126
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които не позволяват на местните жители да си говорят на
български с хората от автомобилите, спрели за почивка.
Този факт не става публично достояние, защото, както отбелязва един от делегатите, не е подходящо да се развалят
отношенията, които тъкмо са създадени129.
Една от най-активните посоки на дейност на българското и на гръцкото дружество са взаимните посещения на
членовете им, разходите за които са поемани на реципрочна основа от правителствата на двете държави130. Сред тези
посещения интерес заслужава пътуването на голяма гръцка делегация от Атина и Солун до София през май 1937 г.,
която е посрещана най-тържествено. Гостите са заведени
на разходка из българската столица, Пловдив и Габрово, в
тяхна чест се правят концерти, провежда се тържествено
събрание в Българска академия на науките, дадени са няколко вечери, обеди, приеми и т.н.131 Ръководителят на делегацията и председател на българо-гръцкото дружество
в Атина Л. Руфос е приет от цар Борис III, който изразява
задоволството си от развитието на българо-гръцките отношения. Гръцкият посланик К. Диамандопулос честно
отбелязва искреността на оказания на гръцката делегация
прием, но добавя, че добросъседските отношения са цел
само на част от българския елит132.
Най-представителното пътуване на български интелектуалци в Гърция обаче е осъществено през юни 1940 г.,
във връзка с подготвената изложба на българско изкуство.
В българската делегация, посетила Солун и Атина, участват
ΙΔΑΥΕ 1936, φ. 22.3.1, документ от 16 април 1936 г. на К.
Диамандопулос до МВНР в Атина.
130
ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 4, л. 1-38.
131
Пак там, л. 35.
132
ΙΔΑΥΕ 1937, φ. 75.1.1, документ от 2 юни 1937 г. на К.
Диамандопулос до Й. Метаксас.
129
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Програма на посещението на гръцката група в България,
нарисувана от Б. Денев, май 1937 г.
ЦДА, ф. 413К, оп.1, а.е. 4, л. 35 и Антон Стайков, Борис Денев и неговата
„гръцка връзка“ в периода 1934-1943. – Визуални изкуства и музика,
2020/2, с. 19-39.
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Крал Георгиос II разглежда изложбата на българско изкуство в Атина, юни 1940.
ЦДА, ф. 2082К, оп. 1, а.е. 13, л. 14.

Иван Жеков, Бенчо Обрешков, Пандо Киселинчев, Васил
Захариев, Дечко Узунов, Иван Лазаров, Ал. Божинов, Елисавета Багряна и др. На 5 юни 1940 г. в Атина те поднасят
цветя на паметника на незнайния войн, а след това посещават Акропола, Делфи и Пирея, където разглеждат Института по химия и земеделие „Николаос Канелопулос“133.
Акцентът на програмата е изложбата на български
художници и скулптори, открита от крал Георгиос II, който изказва задоволството си от нея. По нареждане на министър-председателя Й. Метаксас са откупени картини
на български художници за 100 хил. драхми. Кметът на
Атина Амброас Плитас дава обяд в чест на българските
художници и подарява пет картини от известни гръцки
творци на българската художествена галерия. На 12 юни
се състои концерт с българска музика в препълнения крал133

ЦДА, ф. 2082К, оп. 1, а.е 13.
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ски театър. Крал Георгиос II и престолонаследникът присъстват на концерта и очевидно остават доволни от представлението, защото след края му отиват да се запознаят
лично с композитора Панчо Владигеров, баритона Христо Бръмбаров и певицата Таня Начева. Напълно очаквано
тези мероприятия намират широк и положителен отзвук в
атинския печат134.
В София също са доволни от събитието и председателят на Българо-гръцкото дружество Д. Савов предлага
да бъдат наградени най-активните участници в подготовката и изнасянето на художествената изложба - проф. Васил Захариев, проф. Иван Лазаров, проф. Дечко Узунов,
Бенчо Обрешков, Иван Ненов, Борис Денев и началникът
на отделение „Култура“ при Министерството на просветата Стефан Попвасилев. По този повод той изпраща на
българската легация в Атина списък с лица, които към
ноември 1940 г. вече са удостоени с гръцки ордени, за да
може орденът, който ще им се връчи, да е с по-висока степен. Благодарение на този списък научаваме, че още през
1936 г. с гръцки орден „Феникс“ III-та степен са наградени
художникът и подпредседател на българо-гръцкото дружество Борис Денев и художникът Бенчо Обрешков, а с орден „Феникс“ ΙV-та степен през същата година е награден
Дечко Узунов135.
Раздаването на ордени е начин да бъдат възнаградени и поощрени творците, интелектуалците и служителите, работещи за развитието на българо-гръцките отношения. През 1938 г. български ордени са изпратени от цар
Борис III на четирима гръцки войници, които помагат на
български военни, ударени от гръм136. През същата година
ЦДА, ф. 176К, оп. 20, а.е. 156, л. 1–4.
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 964а, л. 1-4.
136
ЦДА, ф. 176К, оп. 7, а.е. 133, л. 76.
134
135
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Д. Шишманов предлага на Б. Филов да се даде орден на
„общия ни стар приятел“ Александрос Филаделфевс, още
повече, че „тоя питомец на музите обича да кичи гърдите
си с тенекиени звезди“137. Въпреки насмешливото си отношение, Д. Шишманов признава пред себе си, че му е
приятно, когато наред с другите членове на българската
делегация, подписала Солунското съглашение, той самият
е удостоен от Й. Метаксас с Големия кръст на Феникс138.
По повод заминаването си на 6 март 1940 г. дипломатът е
награден и с Големия кръст на Георгиос Ι139.
Д. Шишманов действително има лични заслуги за
направените стъпки към взаимното опознаване на елитите
на България и Гърция. Сам произхождащ от семейство на
интелектуалци, владеещ отлично няколко езика и занимаващ се активно с творчество, Д. Шишманов бързо намира „горещ и искрен прием“ сред гръцките творци140. Той
вярва, „че с умело водена културна пропаганда реномето
на България може да бъде на много по-голяма висота“ и
активно работи за постигане на тази цел141. За да популяризира българската литература дипломатът подпомага организирането на лекции и сказки като тази на литератора,
журналист, дипломат и дългогодишен директор на Френския институт в София Жорж Ато142. Тя се състои през май
1938 г. във Френския институт в Атина и според Шишма-

ЦДА, ф. 141К, оп. 1, а.е. 59.
Шишманов, Писма до мен самия, с. 143.
139
БИА–НБКМ, ф. 346, а.е. 8, л. 1.
140
ЦДА, ф. 176К, оп. 6, а.е. 2714, л. 28-30.
141
ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 869, л. 77.
142
За Жорж Ато виж Raia Zaimova, Vasilka Tapkova, Les
activites litteraires et culturelles de Georges Hateau en Bulgarie. – Etudes
balkaniques, 2001/2-3, p. 299-313.
137
138
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нов постига целта си – „широките атински кръгове“ да се
заинтересоват от българската духовна култура143.
Една от насоките на дейността му е да изравни баланса между много по-доброто представяне на гръцката
литература в България, отколкото на българската в Гърция. Действително гръцката книжнина е широко разпространена в българските земи от възрожденската епоха,
когато оказва влияние върху развитието на българската
литература. През XIX в. не са малко поетите, които се
учат на изкуството на поезията, превеждайки стихове
на известни гръцки творци. Петко Р. Славейков превежда Атанасиос Христопулос и Янис Виларас, а под влияние на Александрос Палис Григор Пърличев се опитва да
превежда „Илиада“ на Омир144. През следващите години
българските преводачи продължават да следят развитието
на литературата в Гърция и бързо превеждат, това което
считат за стойностно. Пример за това е преводът на драмата „Галатея“ на Спиридон Василиадис, един от най-значимите представители на атинския романтизъм. Преводач
е Х. Генадиев, който в четири поредни броя на списание
„Българска сбирка“ представя драмата145. В началото на
ХХ в. в същото списание са публикувани стихотворенията
„Двете рози“ и „Звездица“ на Георгиос Дросинис146. През
1902 г. Константин Величков превежда стихотворението
„Целувката“ на Георгиос Залокостас, което е публикувано
в книжка 9 на списание „Летописи“147.
ЦДА, ф. 141К, оп. 1, а.е. 50, а.е. 59.
Zdravka Mihaylova, Η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό. https://www.literature.gr/i-zdravka-mihaylova-gia-tin-elliniki-logotech
nia-sti-voylgaria/ - 18.03.2022.
145
Българска сбирка, 1895/6-9.
146
Българска сбирка, 1900/5-6.
147
Преводна рецепция на европейските литератури в България. Балкански литератури. Съст. М. Жечев, Р. Станчева. София,
143
144
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Един от най-добрите български преводачи на гръцка литература до Втората световна война е Иван Дорев
(1866–1942). Той завършва Историко-философския факултет на Висшето училище в София, в периода 1895–1896 г.
специализира гръцки език в Атина, а по-късно философия
в Тюбинген. И. Дорев съвместява работата си като учител
и служител в Народна библиотека с преводи, редактиране
на периодични издания и писане на учебници148. Член е
на българо-гръцкото дружество в София и преводач на 25
разказа от гръцки език – първите четири, от които са публикувани в сп. „Мисъл“, а останалите във в. „Зора“149.
На Иван Дорев дължим първите преводи на Димитриос Викелас и Георгиос Визиинос150. В преводите си той
остава максимално близко до текста, като едновременно с
това намира отлични стилови аналози с българския език.
Това личи особено много в превода му на емблематичния
за творчеството на Визиинос разказ „Прегрешението на
майка ми“ и в превода на „Поп Нарцис“ на Викелас. Разказът на Визиинос е придружен с литературна бележка за
автора, написана от И. Дорев. Смята се, че това е първата
библиографски доказана поява на творба на Г. Визиинос в
България151. На български език са преведени и два разказа на един от най-известните гръцки белетристи Александрос Пападиамандис. През 1936 г. почти едновременно се
появяват преводи на разказите му „Блян над вълните“ и
„Коледата на Дембелина“, публикувани съответно в списание „Златорог“ и вестник „Зора“. Първият е преведен
2004, с. 385-386.
148
Пътеводител па фондовете от личен произход, съхранявани в
Централния държавен архив. Ч. 1. София, 2012, с. 286-287.
149
ЦДА, ф. 1122К, оп. 1, а.е. 44.
150
Мисъл, 1902/4-5.
151
Преводна рецепция, с. 385.
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от Д. Шишманов и според специалистите е тромав и не
напълно точен, за разлика от превода на втория разказ,
дело на И. Дорев152. Преди Втората световна война Стефан
Гечев превежда и отпечатва една глава от знаковото произведение на Стратис Миривилис „Живот в гроба“153. Д.
Шишманов превежда част от същата творба, както и още
няколко разказа на С. Миривилис, но не е известно дали и
къде ги публикува154.
Гръцката поезия и конкретно стихове на Костис Паламас и Костас Кариотакис са представени и коментирани на страниците на различни български издания155. Като
цяло обаче преводите на гръцка литература в България
преди Втората световна война потвърждават констатацията, че се превеждат кратки творби, основно стихотворения
и разкази, а няма преведен нито един роман. Интересно е,
че тази констатация не важи за преводите на българска литература на гръцки. Те се появяват значително по-късно,
но пък първата преведена на гръцки българска литературна творба е романът на Алеко Константинов „Бай Ганю“,
издаден в Гърция за пръв път през 1922 г.
Този ранен превод на „Бай Ганю“ е напълно съзнателен избор за целите, преследвани от преводача, който
чрез романа иска да запознае читателите си с „вечните им
врагове“ – българите. А какъв по-добър начин има да осмееш и да принизиш врага си, от този да го оприличиш с
безсмъртния герой на Алеко Константинов? Тази цел на
публикацията е ясно заявена още в поставеното подзаглавие „Етнография на българина“, насочващо към това, че
Пак там, с. 404-405.
Гечев, Моите гръцки приятели, с. 25.
154
Елена Ляпчева, Димитър Иванов Шишманов (1889-1945).
Био-библиографски инвентарен опис. Варна-София, 1997.
155
Преводна рецепция, с. 409, с. 444.
152
153
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произведението представя нравите и обичаите на българите. За да не остави съмнение в намеренията си, преводачът
изяснява и в увода, че „литературата на всеки народ е огледало на интелектуалното му състояние и развитие“. Както
справедливо отбелязва Ангелики Констандакопулу, която
издирва, препубликува и коментира това първо издание на
„Бай Ганю“ в Гърция, не знаем дали преводът на творбата
е лична инициатива на преводача или той изпълнява политическа поръчка156.
Биографията на преводача Зисис Хадживасилиу обаче дава основания да се смята, че дори преводът да не е
резултат от конкретна политическа поръчка, то едва ли
е плод на любовта му към литературата. Зисис Хадживасилиу е роден в Пловдив вероятно около 1870 г., учи
право във Висшето училище в София, практикува адвокатска професия в Бургас като паралелно в периода 19031909 г. участва в гръцката македонска борба като „агент
втори ранг“. Очевидно за благодарност за националната
му дейност и със съдействието на семейство Драгумис
през 1909 г. той е назначен на работа в Министерството
на външните работи на Гърция. През следващите години
го откриваме на различни дипломатически постове из целите Балкани – Бургас, Солун, Белград, Превеза, Авлона,
Родос, Галац, Браила и т.н. В периода на войните е в Солун
като чиновник в Главната администрация на Македония
(1912–1914), а след това и като директор по печата (1914–
1915). По-късно е изпратен на дипломатически длъжности
в Москва и Йерусалим, а от 1929 г. поема управлението на
Света гора157.
Αλέκο Κωνσταντίνωφ, Ο Μπάϊ Γκάνιος. Μετάφραση Ζήση Ν.
Χατζηβασιλείου. Γιάννενα, 2015, σ. γ, σ. 252.
157
Биографията му е конструирана благодарение на усилията
на А. Констандакопулу в студията ѝ «Ο μεταφραστής: Έλλην πρώην
156
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Очевидно З. Хадживасилиу няма интерес към литературата, което доказва пропагандния характер на превода
му, използващ романа на А. Константинов с антибългарска цел. Всъщност в първото издание на книгата преводачът остава анонимен, скрит зад разместена абревиатура
на името си (Χ.Β.Ζ.). Възможна причина за това е нежеланието му да разваля отношенията си с представители
на българския политически и духовен елит. Интересно е
обаче, че в общия климат на подобряване на балканските
отношения в началото на 30-те години на ХХ в. името му
става известно, а преводът му започва да се представя за
провенизелистко действие, насочено към разбирателството между българския и гръцкия народ. Нещо повече през
1936 г. преводът му е препубликуван отново с нова корица, от която са премахнати подзаглавието и инициалите
на автора, но в текста не са нанесени промени. Знаем, че
съществува още едно издание на този роман, направено
преди 1944 г., когато екземпляр от него е подарен на Националната библиотека в Атина158.
Част от романа на А. Константинов и по-конкретно
главата „Бай Ганю пътува“, присъства в антологията „Български разкази и новели“, издадена в Атина през 1930 г.
Тя е дело на Д. К. Вогазлис, който представя творбата на
А. Константинов изцяло в положителен дух и премълчава
съществуването на по-ранен неин превод. Д. К. Вогазлис
претендира, че в антологията му са включени произведения на „най-известните и най-опитни български автори от
«πράκτωρ» και «ελεύθερος» Βούλγαρος πολίτης» към изданието
Κωνσταντίνωφ, Ο Μπάϊ Γκάνιος, σ. 242-249 и въз основа на служебната
информация за него от Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείου του
εν Ελλάδι διπλωματικού σώματος και των ξένων προξενικών αρχών. 1929.
Εν Αθήναις, 1929, σ. 202-203.
158
Κωνσταντίνωφ, Ο Μπάϊ Γκάνιος, σ. 242, σ. 249, σ. 265, σ. 268.
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1878 г. (т.е. когато се е освободила България) досега“. Освен А. Константинов в нея намират място още Иван Вазов
(единствен, представен с три разказа), Михалаки Георгиев,
Моско Москов [Груев], Петко Ю. Тодоров, Никола Г. Данчов, Иван Д. Иванов, Елин Пелин, Антон Страшимиров,
Александър Божинов и Ради Радев. Сред тях преводачът
откроява като най-значими И. Вазов и А. Константинов, за
които в предговора си публикува доста подробни биографични справки159.
Благодарение на общия климат на балканско сътрудничество в първата половина на 30-те години на ХХ в.
преводите на български автори значително се увеличават.
Сред тях трябва да се спомене изданието „Новата българска литература“, подготвено от известния с публикациите
си в левия вестник „Ριζοσπάστης“ (Радикал) П. Петри160.
Под този псевдоним се крие Гиоргис Еритриадис (19101963), деец на гръцката комунистическа партия, роден в
Трапезунд и емигрирал в Гърция по Лозанския договор.
Заради социалистическите си убеждения той е преследван от властта и е принуден да работи под псевдоним161.
П. Петри очевидно познава добре теченията в европейската литература и заявява желание да направи антология на
българската литература в четири тома. Критиката на изданието му „Новата българска литература“, публикувана
в списание „Σοσιαλιστική Ζωή“ (Социалистически живот),
подчертава като основна негова заслуга, че разбива мита
Βουλγαρικά διηγήματα και νουβέλλες. Μετάφραση και εισαγωγή
Δ.Κ. Βογαζλή. Αθήνα, 1930.
160
Πετρί, Η νέα βουλγαρική λογοτεχνία. Αθήνα, 1931.
161
Ριζοσπάστης, 15.07.2016, https://www.902.gr/sites/default/files/
MediaV2/20160627/omilia_eritrhriadis.pdf - 4.05.2022. Благодаря на
д-р Генчо Банев за информацията относно живота, публикациите и
преводите на Гиоргис Еритриадис.
159
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за дивите „наследници на Крум“ и показва, че България
има своите поети, разказвачи и писатели, точно както и
Гърция162.
В първа глава на изданието си П. Петри запознава читателите с Христо Ботев, препечатвайки по-ранната си статия за него от вестник „Νέα Επιθεώρηση“ (Нов
поглед)163. В нея Хр. Ботев е определен като „изключителен, космополитен и международен герой на българския
народ“. Преведено е стихотворението му „Моята молитва“, въз основа на което П. Петри обобщава философията на поета като свещен плам за национална и човешка
свобода, която ще бъде осъществена от социалистическата
система. Преведената статия „Разделяй и владей“, публикувана от Хр. Ботев на 1 май 1875 г. във в. „Знаме“, отново дава възможност на преводача да обвърже идеите му
с международния празник на трудещите се и социалистическите идеи. Това е по същество целта на П. Петри – да
изтръгне Ботев от националната идея и да го приобщи към
социалистическата164.
Един от най-превежданите български автори през
този период, а и до днес, е Елин Пелин, чиито разкази се
публикуват в престижното литературно списание „Νέα
Εστία“ (Нов дом) и в самостоятелни издания165. Сред гръцΣοσιαλιστική Ζωή, 1931/36, σ. 364-366.
Κωνσταντίνωφ, Ο Μπάϊ Γκάνιος, σ. 258-259.
164
Νέα Επιθεώρηση, 1928/10, σ. 297-303.
165
Разказите на Елин Пелин „Първият сняг“, „Братя“ и
„Занемелите камбани“ са публикувани в Νέα Εστία, съответно в бр.
74 от 1930 г., бр. 84 от 1930 г. и бр. 228 от 1936 г. В самостоятелно
издание са публикувани новелата „Гераците“ и други разкази: Ελίν
Πέλιν, Η γενιά των Γερακάδων και άλλα διηγήματα. Μτφρ. Στ. Βογιατζής.
Αθήνα, 1936. За съвременните преводи на Елин Пелин виж Здравка
Михайлова, „Какво прекрасно срутване, началство“: неочаквана
среща между Казандзакис и Елин Пелин. - https://jasmin.bg/2021/litsa/
162
163
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ките преводачи интерес предизвикват също творбите на
Иван Вазов166, Владимир Полянов167 и Йордан Йовков,
посочван като най-добрия съвременен български разказвач168. За популяризирането на Йордан Йовков в Гърция
лична заслуга има Д. Шишманов, който още в периода
1926-1930 пише рецензии за произведенията му, които
публикува във в. „Слово“169. Изкушеният от художественото слово дипломат е автор и на предговора към първото
издание на „Старопланински легенди“ в Гърция, осъществено през 1936 г. благодарение на превода на Ст. Воядзис170. Известният гръцки поет, романист, драматург и литературен критик Костис Паламас високо оценява качествата на Йовковия текст, представил му България с нейната
„девственост, напрегнатост и широка душа“171.

kolonkata-na-zdravka-mihaylova/kakvo-prekrasno-srutvane-nachalstvoneochakvana-sreshta-mezhdu-kazandzakis-i-elin-pelin/ - 15.03.2022. Благодаря на авторката за помощта ѝ за откриване на по-ранните издания на
Елин Пелин в Гърция.
166
Разказът на Иван Вазов „Твърдоглав“ (Αγύριστο κεφάλι) е
предшестван от подробна биографична справка за него, направена от
преводача А. Аргирис. Νέα Εστία, τχ. 183, 1934.
167
Георги Тодоров с псевдоним Владимир Полянов е представен
на гръцката публика през 1935 г. с новелата му „Хората, които
умират“. Κωνσταντίνωφ, Ο Μπάϊ Γκάνιος, σ. 265.
168
Разказът на Й. Йовков „Шибил“ е публикуван в Νέα Εστία, τχ.
206, 1935.
169
Виж: Йордан Йовков, Био-библиографски указател (18801937). София, 1980. Благодаря на д-р Йордан Желев, който ме насочи
и ми помогна да открия информация за преводите на Й. Йовков,
направени с помощта на Д. Шишманов.
170
Γιορντάν Γιόφκοφ, Θρύλλοι του Αίμου. Μετάφραση Στ. Βογιατζή.
Πρόλογος Δημ. Σισμάνωφ. Αθήνα, 1936.
171
https://literaturensviat.com/?p=157239 - 07.05.2022. Благодаря
на д-р Генчо Банев за тази информация.
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От ляво на дясно: Амброаз Плитас (кмет на Атина),
Елисавета Багряна (поетеса), Мартиотиса Дракопулос (поетеса),
Константин Вачов (пълномощен министър). Атина, юни 1940.
ЦДА, ф. 2082К, оп. 1, а.е. 13, л. 29.
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Дългогодишното познанство и изключително уважение, което Д. Шишманов изпитва към творчеството на Й.
Йовков, е отразено в съболезнователното му писмо до неговата вдовица172. Очевидно дълбоко разстроен от смъртта
на писателя дипломатът публикува спомени за него в паметния лист, издаден по повод 40 дни от смъртта му и некролог, преведен на гръцки език173. Отново по инициатива
на посланика разказът „Кошута“ на Й. Йовков е публикуван в началото на 1938 г. в току що появилото се списание
„Βαλκανική λογοτεχνία“ (Балканска литература)174. Само
няколко месеца по-късно под цялостната редакция на Д.
Шишманов същото списание издава специален брой, посветен на българския писател. В него са включени спомените на Д. Шишманов, интервю на Спиридон Казанджиев
с Й. Йовков, статия на Луиджи Салвини „Йордан Йовков в
българската литература“ и преводи на разказите „Албена“
и „По жицата“175. От писмо на дипломата до вдовицата на
Йовков става ясно, че този брой се посреща с голям интерес в Гърция и „може да се счете за истински успех, както
за паметта на Йовков, така и за литературата ни“176.
Гръцките издания, посветени на Й. Йовков, са отразени от Михаил Ковачев на страниците на в. „Ден“ още на
28 юли 1938 г., което вероятно също се дължи на активната
ангажираност на Д. Шишманов с въпроса177. През февруаЦДА, ф. 2128К, оп. 1, а.е. 326, л. 3.
Νέα Εστία, τχ. 261, 1937.
174
Βαλκανική λογοτεχνία. Μηνιαία Επιθεώρηση – χρόνος πρώτος,
τεύχη 8-12, 1938, σ. 220-225.
175
Βαλκανική λογοτεχνία. Αφιερωμένο στη μνήμη του Γιορντάν
Γιόφκοφ. Χρόνος Β’, τεύχος 1, 1938. Επιμεληθή ο Δημήτρη Σισμάνοφ,
πρέσβης της Βουλγαρίας στην Αθήνα. Διευθυντής ιδιοκτήτης του
περιοδικού Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
176
ЦДА, ф. 2128К, оп. 1, а.е. 326, л. 7, л. 20, л. 26.
177
Йовков, Био-библиографски указател (1880-1937).
172
173
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ри 1939 г. гръцкото списание „Μακεδονικές ημέρες“ (Македонски дни) помества отзив за книжката, посветена на Й.
Йовков. Авторът на отзива хвали разказите на писателя и
инициативата на Д. Шишманов, както и списанието, предоставящо на читателите си качествена българска литература. Отзивът завърша с констатацията, че такива издания
откриват „един прав път, единственият възможен път за
споразумение между хората и народите, именно, взаимното опознаване и зачитане на духовна почва“178. По същото
време и във връзка с подготвяната изложба на българско
изкуство в Атина Стефан Гечев и известният литературен
критик Клеон Пасасхос превеждат стихотворенията „Вечната и святата“ и „Бретан“ на Елисавета Багряна, както и
„Повест“ и Стая“ на Атанас Далчев. Преводите са публикувани в списание „Νέα Εστία“, но А. Далчев не пристига
в гръцката столица, а Е. Багряна е възмутена, че е преведена без да е дала съгласието си за това179.
Вероятно отново във връзка с последната голяма акция за българо-гръцко културно сближение преди Втората
световна война, но и поради вече значимия брой преводи на български автори, публикувани в различни гръцки
вестници и списания, се стига до идеята за издаване на
антологията „Съвременни български белетристи“, която
излиза от печат през 1940 г. Неин съставител и преводач
е Аргис Коракас (1888-1940), известен и с псевдонима А.
Аргис, който е роден в Ксанти, но семейството му се преселва в България. А. Коракас живее в Бургас и Анхиало,
учи в гръцките гимназии в Пловдив и Одрин, а поради
размяната на население след войните от второто десетилетие на ХХ в. се установява в Гърция. След като завършва
Цитирано по „Гръцки отзиви за Йордан Йовков“, публикувано
в Изкуство и критика, кн. 3, 1939, с. 163-164.
179
Гечев, Моите гръцки приятели, с. 56-59.
178
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право в Атинския университет, той работи като журналист
във в. „Ακρόπολη“ (Акропол), съвместявайки тази си дейност с преводи и писане на авторски текстове180.
В подготвената от А. Коракас антология са включени 22 български писатели, всички представени на гръцкия
читател с кратки биографии и с по един разказ. Подбраните автори и произведения се различават значително от
тези, включени в издадената десет години по-рано антология. Най-известните имена на българската литература –
Иван Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Петко Ю.
Тодоров, както и Никола Г. Данчов присъстват отново, но
с други творби. Освен тях в изданието с разкази и кратки
биографии са представени Константин Величков, Тодор
Влайков, Цанко Церковски, Георги Стаматов, Антон Страшимиров, Кирил Христов, Константин Мутафов, Георги
Райчев, Добри Немиров, Йордан Йовков, Дамян Калфов,
Тихомир Павлов, Димитър Шишманов, Константин Константинов, Ангел Каралийчев, Светослав Минков и Илчо
Волен181.
Тази антология очевидно е свързана с дейността на
Българо-гръцкото дружество в Атина, тъй като А. Коракас
е член на неговото настоятелство, а уводът ѝ е написан от
българския посланик Д. Шишманов. В него дипломатът
изразява увереността си, че изданието ще убеди гръцкия
читател в сходните характеристики на българи и гърци,
дължащи се на общата им историческа съдба и позволяващи им да се разбират много по-добре, отколкото обикhttps://sparmatseto.gr/2019/03/25/erghs-korakas-poihths/ 16.03.2022. За спомените му от Анхиало виж: Theodora Dragostinova,
Between Two Motherlands: Struggles for nationhood among the Greeks in
Bulgaria, 1900-1949. New York, 2011, p. 239-243.
181
Σύγχρονοι Βούλγαροι πεζογράφοι. Μεταφραστής Άργης Κόρακας.
Αθήνα, 1940.
180
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новено се смята. Д. Шишманов не пропуска да отбележи и
факта, че макар и често подценявани, българска и гръцката
литература не отстъпват по нищо от западната литература,
чието единствено предимство много пъти се крие само в
това, че е писана на език, говорен от „стотици милиони хора“182. В антологията се съдържа и единственият известен
ни превод на гръцки език на литературно произведение на
самия Д. Шишманов – разказът „Зограф Павел“. В него се
разкрива мъката на човек, застанал на прага между старото, което тежи над него, и новото, което е още далечно и
няма сила да го откъсне и поведе със себе си183. Тази алегория отлично подхожда, както на българо-гръцките отношения, заседнали в блатото на миналото, така и на драмата
на самия Д. Шишманов, раздвоен между дипломатическата си кариера и желанието за творчество, между любовта
си към България и обичта си към Гърция.
Д. Шишманов признава, че обиква Гърция, защото
открива в нея красотата и твърди, че именно „трепетът
на красотата“ е това, което отличава книгата му „Блянове край Акропола“, публикувана през 1938 г. в София184.
Книгата е определена от писателя Боян Болгар като „един
голям прозорец към някогашна и днешна Гърция“, разкрита не само като фреска, но и като душа185. От спомените
на автора ѝ знаем, че в края на 1939 г. е готов неин превод на гръцки език, направен от „Бояджийчето“. Можем
да предположим, че зад това прозвище се крие преводачът
на разказите на Елин Пелин и Йордан Йовков Ст. Воядзис
(Στ. Βογιατζής). Неговият превод на книгата на Д. ШишмаΣύγχρονοι Βούλγαροι πεζογράφοι, σ. 3.
Петър Петров, „Зограф Павел“ от Димитър Шишманов. Завети, 1939/3. https://literaturensviat.com/?p=182967 - 17.03.2022.
184
Шишманов, Писма до мен самия, с. 132-133.
185
Философски преглед, 1938/2.
182
183
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нов обаче е преценен като „груб“ от гръцките приятели на
автора, които иначе се изказват ласкаво за творбата, намирайки я за „интересна за гърците“ и добре „проникнала в
гръцката психология“186.
В „Блянове край Акропола“ Д. Шишманов с много
любов и топлина описва знакови за Гърция топоси – Атина, Сунион, Елевсина, Делфи, Микена и др. В неговия прочит обаче те не са само горди останки от Древна Гърция,
а пълнокръвни и изпълнени с живот места, в които „бучат
булеварди“, „горят“ светлинни реклами, трамваите „гърмят като картечници“, възрастни английски двойки пият
„айскрим-сода“, самотни стари дами с „вапсани коси и
бузи“ посещават сладкарници и т.н. В текста древните руини са неотделима част от гръцките градове, а митичните
герои съжителстват рамо до рамо със съвременните на Д.
Шишманов гърци. Там са не само Агамемнон, Сократ и
Фидий, но съвременните му умиращи от болести деца и
борещи се за прехраната си малоазийски бежанци.
В този контекст логично се появява и българинът
Стоян, който чете „везден“ и удивлява гърците с твърдението си, че „щастието не било в богатството“. Той знае,
че го наричат „хондрокефалос“ (твърдоглав) и вълк, но е
влюбен в омъжената госпожа Арети. Тя обаче отказва да
остави къщата и луксозния си начин на живот, за да замине с него за България. Д. Шишманов избира да завърши
тази класическа любовна история с философското обръщение на Стоян към Арети: „Кой знае, може и да си права!
Не те съдя! Всеки народ си има свои нрави, свои обичаи.
Но аз не мога като тебе да обичам! Затова: прощавай! Благодаря ти и – забрави ме!“187 И сякаш тези думи отразяШишманов, Писма до мен самия, с. 154.
Димитър Шишманов, Блянове край Акропола. София, 2009, с.
128-129.
186
187
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ват едновременно разбирането на писателя за различията
между двата народа, любовта и копнежа му към Гърция и
неизбежното му сбогуване с нея. Те отразяват и неуспеха
му да постигне промяна в българо-гръцките отношения,
въпреки усилията, които влага за взаимното опознаване на
двата народа.
***
Направеният преглед показва, че в българското и в
гръцкото общество негативните стереотипи за съседа съжителстват наравно с разбирането и човешките връзки.
Първите са подклаждани от национални и политически
мотиви, задълбочавани от кървави военни сблъсъци и
широко разпространявани от пропагандни издания. При
по-близко вглеждане обаче се забелязва, че на лично и
човешко ниво българи и гърци се разбират доста добре.
Най-ясно това си личи в погледа на дипломатите, които
дори когато са разочаровани от постигнатото, имат разбиране както за положението, така и за характеристиките
на съседния народ. Разбира се, всеки преценява местата,
хората и събитията, пречупвайки ги през своя поглед, но
тъкмо това прави тези наблюдения толкова интересни.
Дипломатите обаче не успяват да наложат културата на
диалога не само в обществото, което остава затворено в
наслоените образи и представи, но и в политическите кръгове, които не се отклоняват от категоричните си позиции.
Забележителен е фактът, че в областта на литературата
и изкуството различията сякаш не се усещат. Творците
от двете страни на границата очевидно чудесно общуват
помежду си и с малко държавна подкрепа действително
спомагат за по-доброто опознаване на двата народа, но за
съжаление не те взимат съдбовните за нациите решения.
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ъздаването на националните държави на Балканите променя из основи отношенията между народите в региона. Сътрудничеството на православните
поданици на султана срещу неговата власт е заменено с
борба за утвърждаване на собствената нация и нейното
обединение около националния център. Както при всяка
борба, така и в този случай някои печелят, други губят, но
всички оцелели са принудени да живеят с резултатите от
националното противопоставяне и от направените избори.
Последиците от кървавото начертаване на националните
граници далеч не се изчерпват само с присъединяването
или загубата на територии. Насажданата с поколения омраза, невъзможността за икономически просперитет, загубата на близки хора и родно място оставят трайна следа
в съзнанието на народите в региона и дълго време тровят
техните отношения, правейки илюзорен всеки опит за
добросъседство.
Българо-гръцките отношения са илюстративен пример за пораженията, които развихрилата се национална
борба нанася на два съседни народа. За да се изградят и
утвърдят като нация, българите трябва да отхвърлят духовната опека на Вселенската патриаршия и да се еманципират от гръцката образователна система. Това неизбежно
ги противопоставя на гърците, които навлизат в епоха287
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та на национализма с няколко безспорни преимущества
пред останалите балкански народи. На първо място, това
е Вселенската патриаршия – институцията пренесла през
вековете на османската власт православната византийска традиция и създала гръкоезичен елит, който се явява
една от предпоставките за политическите, икономически
и духовни постижения на гръцката нация. На второ място,
значение има по-лесният достъп на гърците до западноевропейските пазари и идеи, който им дава по-големи икономически възможности и допринася за по-ранното разпространение сред тях на модерните за времето идеологии. В
резултат, гръцката национална държава се създава половин век преди българската и придобива независимостта си
близо 80 години преди нея. Това предопределя догонващото развитие на българската нация, която, за да се утвърди,
трябва да се пребори с гръцкото влияние във всички сфери
на обществено-политическия и икономическия живот.
Противопоставянето на българи и гърци, започнало
още преди средата на XIX в., няма как да не повлияе негативно на междудържавните им отношения, установени
през 1880 г. По времето, когато се създава Княжество България – васално на Османската империя, Гърция вече от 50
години е независима държава. За този период тя е изградила своите институции, създала е развита мрежа от дипломатически представителства в българските земи и е постигнала правото да се възползва от режима на капитулации,
който запазва действието си на територията на българското княжество. Атина се стреми да съхрани преимуществата, които има, отстоявайки с всички сили икономическите
и съдебни привилегии на поданиците си, разширявайки
дипломатическите си представителства в България и засилвайки влияние сред сънародниците си. От своя страна,
българските политици работят за консолидиране на бъл288
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гарската нация и изграждане на независима държавност,
което неизбежно ги сблъсква с гръцките привилегии.
Въпреки всичко това, до края на XIX в. съществуват възможности за постигане на политическо договаряне
между двете държави, но те са пропилени поради нежеланието на политиците да влязат в реален диалог, който
би ги принудил да отстъпят от вече начертаните максималистични национални програми. Българската Санстефанска мечта и гръцката Мегали идея се сблъскват съдбовно
както за териториите, останали под властта на Османската
империя, така и за съзнанието на населението, което ги
обитава. Започнало като борба на национални идеи, прераснало в четнически схватки и партизански акции сред
населението, българо-гръцкото противопоставяне в европейските вилаети на Турция напълно логично преминава в
кървави военни сблъсъци. Краткотрайният съюз, насочен
срещу властта на султана по време на Първата балканска
война, е толкова лицемерен, че българските и гръцките политици дори не успяват да прикрият амбициите си с нормален съюзнически договор, а оставят спорните въпроси
нерешени с очевидното намерение да наложат вижданията си със силата на оръжието. Междусъюзническата война
им дава тази възможност, но никой не извлича поуки от
нея.
България не успява да се помири със загубата във
войната, за което освен мегаломанията на владетеля и
слабостта на политическите ѝ партии допринасят и хилядите бежанци от Македония и Тракия, които копнеят да
се завърнат по родните си места. Гърция не проумява, че
изградената система от съюзи срещу България няма да ѝ
донесе дълготраен мир, ако не успее да се разбере със съседа си. При това положение новият сблъсък между двете
държави по време на Първата световна война е неизбежен
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и отново не довежда до нищо положително в отношенията им. България излиза от тази война не просто победена,
но икономически задушена и унизена. Гърция, макар и отново да е победителка в българо-гръцкия конфликт, също
е обезкървена от загубите в Мала Азия и изправена пред
сериозни вътрешно- и външнополитически сътресения.
Огромният брой бежанци и изселници, които и двете държави трябва да посрещнат и устроят, ги поставя не само
пред големи икономически проблеми, но и пред сериозни
обществени предизвикателства. В междувоенния период
сред икономическите и културни елити на България и Гърция се чуват гласове за нормализиране на отношенията, но
до реален политически диалог отново не се стига и решение на проблемите не е намерено. Поради това историята
се повтаря за трети път, а българският и гръцкият народ са
принудени да преживеят още една война и нейните последици.
Неравностойните позиции, от които България и Гърция започват отношенията си, създават дисбаланс по всички въпроси от взаимен интерес. На политическо ниво той
е виден от по-развитата гръцка дипломатическа мрежа в
българските земи, която работи активно за утвърждаване на гръцките политически, икономически и национални интереси. През целия разглеждан период България не
създава консулска мрежа в Гърция, а дипломатическото ѝ
представителство в Атина, открито в края на XIX в., функционира несистемно. Икономическите отношения между
двете държави са затормозени от нежеланието на Атина
да се откаже от привилегиите, с които се ползва съгласно режима на капитулациите, а по-късно от решението ѝ
да обвърже в едно всички висящи двустранни проблеми.
Тази политика първоначално дава предимства на гръцкия бизнес в България, но в дългосрочен план ликвидира
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всяка възможност за взаимноизгодно икономическо сътрудничество. И двете държави допускат в обществената
сфера да се развихри толкова ожесточена национална пропаганда, че всички опити за опознаване и разбирателство
между двата народа са задушени. Изградените негативни
стереотипи не оставят място на човешките отношения и
обричат на провал всички опити за културно сближение и
научен диалог.
Най-видимите жертви на неуспеха да се постигне политическо решение на спорните въпроси са малцинствените групи. Гърците в България са жертва на системен натиск от страна на българската държава, която постепенно
завзема църковните им имоти, ликвидира училищата им, а
след 1906 г. фактически унищожава общинския им живот.
Българите в Гърция също са подложени на системен тормоз – забранено им е да говорят езика си, принудени са да
признаят властта на Вселенската патриаршия, изтласквани са от земите си. Подписаният договор за взаимно и „доброволно“ изселване на малцинствата по същество узаконява желанието на София и Атина да се отърват съответно
от гръцкото и от българското си население. Преговорите за
имотите на хората потъват в общия комплекс от взаимни
претенции и никога не довеждат до реални резултати за
изселниците. Така държавите постигат национално хомогенизиране, тъй като всички, които не се чувстват част от
преобладаващата нация, са принудени да емигрират, а останалите се сливат с нея.
Драмата на бежанците, наред с трагедията на загиналите, неизбежно оставя травматични белези не само в родовите истории, но и в националната памет на двата народа. Няма положителен резултат от първите 60 години дипломатически отношения между България и Гърция. През
тях политиците на двете държави се загубват в лабиринта
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от проблеми, който сами създават, и не успяват да намерят
изход от него дори в името на живота. Този им неуспех се
измерва с ужаса на три войни, безкрайните колони бежанци, наслоената взаимна ненавист и множество прекършени човешки съдби. Дипломатическите отношения между
България и Гърция са възстановени през 1954 г., но още 10
години са необходими на двете държави, за да решат множеството спорни въпроси в двустранните си отношения.
След продължителни и трудни преговори, през юли 1964 г.
в Атина са подписани 12 спогодби, които откриват нова
страница в българо-гръцките отношения. Така е направена
решителна крачка за излизане от лабиринта на съседските
крамоли, но последиците от българо-гръцкото национално
противопоставяне са видими и до днес. За преодоляването им са необходими постоянни системни усилия от двете
страни на границата, за да могат войните и пропагандните
стереотипи да се превърнат единствено в сухи факти от
учебниците по история.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Министри на външните работи

Министри на външните работи и изповеданията
на България (1879-1942)1
Име и фамилия

Мандат

Правителство

Марко Балабанов

05.07.1879 – 24.11.1879

Тодор Бурмов

Григор Начович

24.11.1879 – 26.03.1880

Климент Търновски

Драган Цанков

26.03.1880 – 28.11.1880

Драган Цанков

Никола Стойчев

28.11.1880 – 27.04.1881

Петко Каравелов

Константин Иречек

27.04.1881 – 01.07.1881

Казимир Ернрот

Константин Стоилов
управляващ

01.07.1881 – 30.07.1881

-

Георги Вълкович Чалъков 30.07.1881 – 23.06.1882

Леонид Соболев

Георги Вълкович Чалъков 23.06.1882 – 14.01.1883

Леонид Соболев

Константин Стоилов

14.01.1883 – 03.03.1883

Леонид Соболев

Киряк Цанков
управляващ

03.03.1883 – 07.09.1883

Леонид Соболев

Марко Балабанов

07.09.1883 – 31.12.1883

Драган Цанков

Драган Цанков
управляващ

10.09.1883 – 21.09.1883

Драган Цанков

120 години модерна българска дипломация (1879-1999). София,
1999; Ташо Ташев, Министрите на България 1879-1999. София,
1999; Мария Матеева, История на дипломатическите отношения на
България. София, 2005.
1
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Марко Балабанов

31.12.1883 – 30.06.1884

Драган Цанков

Илия Цанов

30.06.1884 – 09.08.1886

Петко Каравелов

Христо Стоянов

09.08.1886 – 12.08.1886

Климент Търновски

Константин Стоилов

12.08.1886 – 16.08.1886

Петко Каравелов

Григор Начович

16.08.1886 – 29.06.1887

Васил Радославов

Григор Начович

29.06.1887 – 20.08.1887

Константин Стоилов

Георги Странски

20.08.1887 – 04.06.1890

Стефан Стамболов

Стефан Стамболов
управляващ

04.06.1890 – 02.11.1890

Стефан Стамболов

Димитър Греков

02.11.1890 – 19.05.1894

Стефан Стамболов

Григор Начович

19.05.1894 – 09.12.1894

Константин Стоилов

Григор Начович

09.12.1894 – 10.02.1896

Константин Стоилов

Константин Стоилов
управляващ

10.02.1896 – 01.11.1896

Константин Стоилов

Константин Стоилов

01.11.1896 – 18.01.1899

Константин Стоилов

Димитър Греков

19.01.1899 – 01.10.1899

Димитър Греков

Тодор Иванчов

01.10.1899 – 27.11.1900

Тодор Иванчов

Димитър Тончев

27.11.1900 – 12.01.1901

Тодор Иванчов

Рачо Петров Стоянов
управляващ

12.01.1901 – 20.02.1901

Рачо Петров Стоянов

Стоян Данев

20.02.1901 – 20.12.1901

Петко Каравелов

Стоян Данев

22.12.1901 – 02.11.1902

Стоян Данев

Стоян Данев

04.11.1902 – 03.05.1903

Стоян Данев

Рачо Петров Стоянов

06.05.1903 – 22.10.1906

Рачо Петров Стоянов

Димитър Станчов

23.10.1906 – 26.02.1907

Димитър Петков

Димитър Станчов

02.03.1907 – 03.03.1907

Димитър Станчов

Димитър Станчов

03.03.1907 – 16.01.1908

Петър Гудев

Стефан Паприков

16.01.1908 – 05.09.1910

Александър
Малинов

Александър Малинов

05.09.1910 – 16.03.1911

Александър
Малинов

Иван Евстр. Гешов

16.03.1911 – 01.06.1913

Иван Гешов

Стоян Данев

01.06.1913 – 04.07.1913

Стоян Данев

Никола Генадиев

04.07.1913 – 17.12.1913

Васил Радославов
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Васил Радославов

17.12.1913 – 20.12.1913

Васил Радославов

Васил Радославов

23.12.1913 – 21.09.1915

Васил Радославов

Васил Радославов

21.09.1915 – 21.06.1918

Васил Радославов

Александър Малинов

21.06.1918 – 17.10.1918

Александър
Малинов

Теодор Теодоров

17.10.1918 – 28.11.1918

Александър
Малинов

Теодор Теодоров

28.11.1918 – 07.05.1919

Теодор Теодоров

Теодор Теодоров

07.05.1919 – 06.10.1919

Теодор Теодоров

Михаил Маджаров

06.10.1919 – 16.04.1920

Александър
Стамболийски

Александър
Стамболийски

16.04.1920 – 09.02.1923

Александър
Стамболийски

Александър
Стамболийски

09.02.1923 – 09.06.1923

Александър
Стамболийски

Александър Цанков
Управляващ

09.06.1923 – 10.06.1923

Александър Цанков

Христо Калфов

10.06.1923 – 22.09.1923

Александър Цанков

Христо Калфов

22.09.1923 – 04.01.1926

Александър Цанков

Атанас Буров

04.01.1926 – 12.09.1928

Андрей Ляпчев

Атанас Буров

12.09.1928 – 15.05.1930

Андрей Ляпчев

Атанас Буров

15.05.1930 – 20.06.1931

Андрей Ляпчев

Александър Малинов

29.06.1931 – 12.10.1931

Александър
Малинов

Никола Мушанов

12.10.1931 – 07.09.1932

Никола Мушанов

Никола Мушанов

07.09.1932 – 31.12.1932

Никола Мушанов

Никола Мушанов

31.12.1932 – 19.05.1934

Никола Мушанов

Кимон Георгиев Стоянов

19.05.1934 – 23.05.1934

Кимон Георгиев

Константин Батолов

23.05.1934 – 22.01.1935

Кимон Георгиев

Константин Батолов

22.01.1935 – 21.04.1935

Пенчо Златев

Георги Кьосеиванов

21.04.1935 – 23.11.1935

Андрей Тошев

Георги Кьосеиванов

04.07.1935 – 14.11.1938

Георги Кьосеиванов

Георги Кьосеиванов

14.11.1938 – 23.10.1939

Георги Кьосеиванов

Георги Кьосеиванов

23.10.1939 – 15.02.1940

Георги Кьосеиванов

Иван Попов

15.02.1940 – 11.04.1942

Богдан Филов
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Министри на външните работи на Гърция (1880-1944)2
Име и фамилия

Мандат

Правителство

Харилаос Трикупис

10.03.1880 – 13.10.1880

Харилаос Трикупис

Александрос Кумундурос

13.10.1880 – 03.03.1882

Александрос
Кумундурос

Харилаос Трикупис

03.03.1882 – 29.03.1883

Харилаос Трикупис

Александрос
Контоставлос

29.03.1883 – 19.04.1885

Харилаос Трикупис

Теодорос Дилиянис

19.04.1885 – 30.04.1886

Теодорос Дилиянис

Епаминондас Луриотис

30.04.1886 – 09.05.1886

Димитриос Валвис

Сефанос Драгумис

09.05.1886 – 24.10.1890

Харилаос Трикупис

Леонидас Делигеоргис

24.10.1890 – 18.02.1892

Теодорос Дилиянис

Георгиос Филаретос

18.02.1892 – 24.02.1892

Константинос
Константопулос

Леонидас Мелетопулос

24.02.1892 – 10.06.1892

Константинос
Константопулос

Стефанос Драгумис

10.06.1892 – 03.05.1893

Харилаос Трикупис

Александрос
Контоставлос

03.05.1893 – 30.10.1893

Сотириос
Сотиропулос

Дионисиос Стефану

30.10.1893 – 12.01.1895

Харилаос Трикупис

Николаос Делиянис

12.01.1895 – 31.05.1895

Николаос Делиянис

Александрос Скузес

31.05.1895 – 18.04.1897

Теодорос Дилиянис

Стефанос Скулудис

18.04.1897 – 21.09.1897

Димитриос Ралис

Александрос Заимис

21.09.1897 – 02.04.1899

Александрос Заимис

Атос Романос

02.04.1899 – 12.11.1901

Георгиос Теотокас

Александрос Заимис

12.11.1901 – 24.11.1902

Александрос Заимис

Александрос Скузес

24.11.1902 – 14.06.1903

Теодорос Дилиянис

Георгиос Теотокис

14.06.1903 – 28.06.1903

Георгиос Теотокис

Димитриос Ралис

28.06.1903 – 06.12.1903

Димитриос Ралис

Атос Романос

06.12.1903 – 16.12.1904

Георгиос Теотокис

Επιτηρίς του επί των εξωτερικών υπουργείου 1951. Επιμ. Δημήτριου
Πέτρου. Εν Αθήναις, 1951, σ. 14-16. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Οι
Υπουργοί των Εξωτερικών της Ελλάδας 1829-2000. Αθήνα, 2000, σ. 137144.
2
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Александрос Скузес

16.12.1904 – 31.05.1905

Теодорос Дилиянис

Александрос Скузес

01.06.1905 – 12.06.1905

Димитриос Ралис

Димитриос Ралис

12.06.1905 – 08.12.1905

Димитриос Ралис

Александрос Скузес

08.12.1905 – 21.06.1908

Георгиос Теотокис

Георгиос Балтадзис

21.06.1908 – 07.07.1909

Георгиос Теотокис

Георгиос Хр. Зографос

07.07.1909 – 15.08.1909

Димитриос Ралис

Кириакулис
Мавромихалис

15.08.1909 – 18.01.1910

Кириакос
Мавромихалис

Димитриос Калергис

18.01.1910 – 06.10.1910

Стефанос Драгумис

Николаос
Димитракопулос

06.10.1910 – 18.10.1910

Елефтериос
Венизелос

Йоанис Грипарис

18.10.1910 – 29.04.1912

Елефтериос
Венизелос

Елефтериос Венизелос

29.04.1912 – 01.05.1912

Елефтериос
Венизелос

Ламброс Коромилас

29.04.1912 – 18.08.1913

Елефтериос
Венизелос

Димитриос Панас

18.08.1913 – 22.12.1913

Елефтериос
Венизелос

Георгиос Стрейт

22.12.1913 – 31.08.1914

Елефтериос
Венизелос

Елефтериос Венизелос

30.08.1914 – 25.02.1915

Елефтериос
Венизелос

Георгиос Хр. Зографос

25.02.1915 – 05.07.1915

Димитриос Гунарис

Димитриос Гунарис

06.07.1915 – 10.08.1915

Димитриос Гунарис

Елефтериос Венизелос

10.08.1915 – 24.09.1915

Елефтериос
Венизелос

Александрос Заимис

24.09.1915 – 25.10.1915

Александрос Заимис

Стефанос Скулудис

25.10.1915 – 09.06.1916

Стефанос Скулудис

Александрос Заимис

10.06.1916 – 03.09.1916

Александрос Заимис

Александрос Карапанос

03.09.1916 – 27.09.1916

Николаос
Калогеропулос

Евгениос Залокостас

27.09.1916 – 21.04.1917

Спиридон Лампрос

Александрос Заимис

21.04.1917 – 14.06.1917

Александрос Заимис

Николаос Политис

14.06.1917 – 13.12.1919

Елефтериос
Венизелос
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Александрос Диомидис

13.12.1918 – 20.11.1919

Елефтериос
Венизелос

Николаос Политис

20.11.1919 – 04.11.1920

Елефтериос
Венизелос

Димитриос Ралис

04.11.1920 – 24.01.1921

Димитриос Ралис

Николаос Калогеропулос

24.01.1921 – 26.03.1921

Николаос
Калогеропулос

Георгиос Балтадзис

26.03.1921 – 03.05.1922

Димитриос Гунарис

Николаос Стратос

03.05.1922 – 09.05.1922

Николаос Стратос

Георгиос Балтадзис

09.05.1922 – 28.08.1922

Петрос
Протопападакис

Николаос Калогеропулос

28.08.1922 – 16.09.1922

Николаос
Триандафилакос

Евтимиос Канелопулос

16.09.1922 – 17.09.1922

Анастасиос
Харалампис

Евтимиос Канелопулос

18.09.1922 – 03.10.1922

Сотириос Крокидас

Николаос Политис

03.10.1922 – 14.11.1922

Сотириос Крокидас

Константинос Рентис

14.11.1922 – 28.11.1922

Стилианос Гонатас

Апостолос Александрис

28.11.1922 – 05.11.1923

Стилианос Гонатас

Стилианос Гонатас

05.11.1923 – 11.01.1924

Стилианос Гонатас

Георгиос Русос

11.01.1924 – 06.02.1924

Елефтериос
Венизелос

Георгиос Кафандарис

06.02.1924 – 12.03.1924

Георгиос
Кафандарис

Александрос
Папанастасиу

12.03.1924 – 31.03.1924

Александрос
Папанастасиу

Георгиос Русос

31.03.1924 – 14.06.1924

Александрос
Папанастасиу

Константинос Рентис

18.06.1924 – 25.07.1924

Александрос
Папанастасиу

Георгиос Русос

25.07.1924 – 07.10.1924

Темистоклис
Софулис

Георгиос Русос

07.10.1924 – 20.01.1925

Андреас
Михалакопулос

Андреас Михалакопулос

20.01.1925 – 26.06.1925

Андреас
Михалакопулос
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Александрос
Хаджикириакос

16.06.1925 – 02.07.1925

Теодорос Пангалос

Константинос Рентис

02.07.1925 – 21.10.1925

Теодорос Пангалос

Александрос
Хаджикириакос

21.10.1925 - 06.11.1925

Теодорос Пангалос

Лукас Канакарис Руфос

06.11.1925 – 19.07.1926

Теодорос Пангалос

Лукас Канакарис Руфос

19.07.1926 – 22.08.1926

Атанасиос
Евтаксиас

Периклис Аргиропулос

26.08.1926 – 04.12.1926

Георгиос Кондилис

Андреас Михалакопулос

04.12.1926 – 04.07.1928

Александрос Заимис

Александрос Карапанос

04.07.1928 – 07.06.1929

Елефтериос
Венизелос

Периклис Аргиропулос

07.06.1929 – 06.07.1929

Елефтериос
Венизелос

Андреас Михалакопулос

06.07.1929 – 26.05.1932

Елефтериос
Венизелос

Александрос
Папанастасиу

26.05.1932 – 05.06.1932

Андреас
Папанастасиу

Андреас Михалакопулос

05.06.1932 – 04.11.1932

Елефтериос
Венизелос

Йоанис Ралис

04.11.1932 – 16.01.1933

Панагис Цалдарис

Андреас Михалакопулос

16.01.1933 – 06.03.1933

Елефтериос
Венизелос

Николаос Маврудис

06.03.1933 – 10.03.1933

Андреас Отонеос

Димитриос Максимос

10.03.1933 – 02.03.1935

Панагис Цалдарис

Панагис Цалдарис

02.03.1935 – 13.07.1935

Панагис Цалдарис

Димитриос Максимос

13.07.1935 – 10.10.1935

Панагис Цалдарис

Йоанис Теотокас

10.10.1935 – 30.11.1935

Георгиос Кондилис

Константинос Демердзис

30.11.1935 – 13.04.1936

Константинос
Демердзис

Йоанис Метаксас

14.04.1936 – 29.01.1941

Йоанис Метаксас

Александрос Коризис

29.01.1941 – 20.04.1941

Александрос
Коризис

Емануил Цудерос

20.04.1941 – 13.04.1944

Емануил Цудерос

299

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

2. Дипломатически представители

Български дипломатически представители в Атина1
Име и фамилия

Мандат

Статут

Петър Димитров

1896 – 1900

Дипломатически агент, акредитиран към правителството

Димитър Цоков

1900 – 1902

Управляващ легацията

Петър Матеев

1904 – 1905

Дипломатически агент

Марко Балабанов

1905 – 1906

Дипломатически агент

Андрей Тошев

1906 – 1907

Дипломатически агент

Димитър Ризов

Не заема

Борис Михайловски

1908 – 1909

Управляващ легацията

Живко Добрев

1909 – 1910

Управляващ легацията

Панчо Хаджимишев

1910 – 1913

Пълномощен министър

Георги Пасаров

1914 – 1915

Пълномощен министър

Петър Кънев

1922 – 1923

Управляващ легацията

Живко Добрев

1923 – 1925

Пълномощен министър

Иван Данчев

1926 – 1929

Управляващ легацията

Георги Кьосеиванов

1929 – 1931

Пълномощен министър

Петър Нейков

1931 – 1935

Пълномощен министър

Димитър Шишманов

1935 – 1940

Пълномощен министър

Константин Вачов

1940 – 1943

Пълномощен министър

За изготвяне на таблицата и съставяне на биографичните
справки са използвани служебните досиета на българските дипломати,
съхранявани в ЦДА, ф. 176К, оп. 18 и ф. 322К, както и техни лични
фондове от ЦДА, БИА-НБКМ, НА–БАН. Включени са данни и от
следните издания: Мария Матеева, История на дипломатическите
отношения на България. София, 2005; Енциклопедия Дарителството.
Съст. В. Николова, Р. Стоянова. Т. 1-2. София, 2011; Алека Стрезова,
Българската дипломация: институции и представители (18791918). София, 2017; Йордан Желев, Д-р Симеон Табаков (1882-1918).
Животопис, творчество, документи. София, 2018.
1
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Кратки биографични данни за титулярите на българското
дипломатическо представителство в Атина

П

етър Пенков Димитров е роден през 1848 г. в с. Жеравна в семейството на търговец. През 1879 г. завършва с магистърска степен Робърт колеж в Константинопол. Редактор е на протестантския в. „Зорница“
(1876–1879) и сътрудник на сп. „Читалище“, както и на
вестниците „Право“ (1880), „Македония“ (1871), „Турция“
(1871–1872), които се издават в Цариград. През 1879 г.
се установява в Пловдив, където работи като секретар на
Алеко Богориди, управител на канцеларията на Дирекцията на вътрешните дела, префект на Пловдивски окръг и
Пловдивски окръжен управител (1885–1890). В периода
1890–1913 г. Петър Димитров работи в Министерството
на външните работи и на изповеданията, където заема различни дипломатически и административни постове и изпълнява временни дипломатически мисии. Преводач, автор на спомени и изследвания. Носител на 16 български и
чужди ордена, сред които гръцкия „Спасител“ II ст. (1900).
Умира в София през 1919 г.

П

етър Матеев Матеев е роден през 1850 г. в Котел в заможно търговско семейство. През 1869 г.
завършва Робърт колеж в Константинопол и започва работа като служител на английската поща в османската
столица. Секретар и началник на канцеларията на Алеко
Богориди (1879–1884), главен директор на пощите и телеграфите (1887–1893). Български търговски агент в Одрин
(1896–1904), дипломатически агент в Атина (1904–1905),
главен комисар на българската експозиция на изложението
в САЩ (1904). Дарител, писател и публицист. Умира на
28 ноември 1943 г. в София.
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М

арко Димитров Балабанов е роден през 1837 г.
(според по-късно издадено свидетелство за раждане – 14 март 1842 г.) в с. Клисура, в семейството на абаджията Димитър Балабанов. Учи в богословското училище
на о. Халки (1855–1862) и в Атинския университет (1862–
1864). Завършва право в Париж. През 1870 г. е в Константинопол, където се включва в борбата за създаване на независима българска църква. През 1876 г. заедно с Драган
Цанков предприема обиколка из европейските столици, за
да търси подкрепа за българската кауза след потушаването
на Априлското въстание. Министър на външните работи в
първото българско правителство (1879) и в кабинетите на
Драган Цанков (7 септември 1883 – 29 юни 1884). Дипломатически представител на Княжество България в Константинопол, Букурещ и Атина. Депутат в Учредителното
събрание, I-то ОНС (1879), III-то ОНС (1882–1883), IV-то
ОНС (1884–1886), VIII-то ОНС (1894–1896) XI-то ОНС
(1901), V-то ВНС (1911). М. Балабанов е член на Българското книжовно дружество (БАН), преподавател по гръцки език и литература, римско, византийско и канонично
право в Софийския университет. Сътрудник, редактор и
издател на редица български вестници и списания, преводач и автор на научни и художествени произведения. Умира в София на 16 юни 1921 г.

А

ндрей Славов Тошев е роден през 1867 г. в Стара
Загора. Средното си образование получава в българската католическа гимназия в Одрин, а по-късно изучава естествени науки в Женева и Брюксел. В периода 1888–
1896 г. е гимназиален учител, а след това преподавател
по естествени науки във Военното училище. В следващите
двадесет години се посвещава на дипломатическа кариера
като последователно е назначаван за търговски агент в Би302
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толя (1903–1905), дипломатически агент в Цетина (1905–
1906), Атина (1906–1907) и Белград (1908–1909), пълномощен министър в Белград (1910–1913), Константинопол
(1913–1914) и Виена (1914–1919). Министър-председател
на България през 1935 г. Член на БАН, автор на множество
научни трудове и спомени. Умира в София на 10 януари
1944 г.

П

анчо Тодоров Хаджимишев е роден през 1874 г.
във Велес в семейството на богатия търговец Тодор
Хаджимишев. Завършва солунската българска гимназия
и право в Париж. От 1900 г. започва работа в Министерството на външните работи и изповеданията. През 1908 г.
е назначен на дипломатическа длъжност в Лондон, а след
това последователно е български пълномощен министър
в Атина (1910–1913), Виена (1914), Лондон (1914–1917),
Хага (1918–1920), Рим (1921), Лондон (1924–1935). Български делегат на мирната конференция в Париж (1920).
Умира в София на 7 август 1957 г.

Г

еорги Пасаров е роден през 1867 г. в Пещера. Завършва пловдивската гимназия и право във Франция. Първоначално работи като учител в Пещера, а по-късно е председател на окръжните съдилища в Шумен, Варна
и София. Член на Прогресивнолибералната и Народнолибералната партия, народен представител от Балчишка
околия. Началник на Политическо отделение, а по-късно
и главен секретар на Министерството на външните работи
и на изповеданията. Секретар на българското дипломатическа агентство в Константинопол, секретар на легацията
във Виена (1914), пълномощен министър в Атина (1914–
1915) и Берн (1917–1918).

303

Юра Константинова | България и Гърция в лабиринт от монолози

Ж

ивко Константинов Добрев (Калопедикин) е роден
през 1873 г. в с. Плевня, Драмско. Учи в солунската българска гимназия и право в Софийския университет,
но се дипломира като юрист в Лозана. От 1898 г. започва
дипломатическа кариера, а в периода 1906–1908 г. оглавява българското търговско агентство в Битоля. През следващите години заема редица дипломатически постове в
Лондон, Константинопол, Атина, Скопие, Александрия,
Одрин. Участва в българската делегация за подписване
на Букурещкия мирен договор (1913). Главен секретар на
Министерството на външните работи и на изповеданията
(1921–1923 и 1925–1932). Масон, преводач, писател. Основател на благотворително дружество „Утеха“ в Битоля
(1905). Дарява средства за възпитателен институт „Заря“
под контрола на Министерството на народното просвещение, за издаване на книги и за други образователни цели.
Умира в София на 14 април 1939 г.

Г

еорги Иванов Кьосеиванов е роден на 19 януари
1884 г. в гр. Пещера. Завършва право в Париж (1905)
и през 1909 г. започва работа в Министерството на външните работи и на изповеданията. През 1912 г. е изпратен на
дипломатическа длъжност в Рим, а по-късно в Константинопол и в Будапеща. В периода на Първата световна война
служи в българската армия, а след това се връща в Министерството на външните работи. През 1923 г. е назначен за
секретар на българската легация в Париж, а от декември
1924 г. е управляващ легацията в Букурещ. През 1927 г.
става началник на Политическото отделение на Министерството, а в периода 1929–1931 г. е български пълномощен
министър в Атина. През следващите години последователно заема постовете пълномощен министър в Букурещ
(1931) и в Белград (1932). През април 1935 г. е назначен
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за министър на външните работи, а в края на годината и
за министър-председател, какъвто остава до 15 февруари
1940 г. От 1 октомври 1940 г. до 11 септември 1944 г. е
български пълномощен министър в Берн. Умира на 27 юли
1960 г. във Веве, Швейцария.

П

етър Тодоров Нейков е роден на 10 април 1879 г.
в Браила, Румъния. Завършва гимназия в София и
право в Женевския университет. Започва работа в Министерството на външните работи и на изповеданията през
1903 г. и през декември с.г. става секретар на Българското
търговско агентство в Скопие. След кратко прекъсване се
връща към дипломатическа кариера. Последователно заема постовете първи секретар на българската легация в Букурещ и Константинопол. През 1918 г. е генерален консул
на България в Киев, през 1922 г. заема същата длъжност
в Одеса, а през следващата 1923 г. става управляващ българската легация във Варшава. След ново прекъсване на
кариерата е назначен за български пълномощен министър
в Атина (1931–1935), откъдето е отзован, за да заеме поста
директор на Политическата дирекция на Министерството на външните работи. Пълномощен министър в Прага
(1937) и Виена (1938). Участник в българските делегации
на конференцията в Монтрьо (1936) и при подписването
на Парижкия мирен договор (1947). Полиглот, публицист,
автор на спомени. Умира през 1968 г. в София.

Д

имитър Иванов Шишманов е роден в София на
2 декември 1889 г. Той е единствено дете на проф.
Иван Шишманов и съпругата му Лидия Шишманова. Завършва гимназия в София през 1907 г. и Юридическия факултет на Женевския университет през 1912 г. В периода
1914–1919 г. е съдебен кандидат и мирови съдия, а на
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1 юли 1921 г. е назначен в Българското комисарство по репарациите, което оглавява на 1 март 1922 г. и остава на тази
длъжност до 31 март 1932 г. През април 1932 г. е назначен
за началник на Съдебния отдел при Министерството на
външните работи и на изповеданията и по изпълнение на
договора за мир. В периода 1935–1940 г. е пълномощен
министър в Атина, където е награден със златен медал на
гр. Месолонги (1936) и Голям кръст (1940). През февруари
1940 г. е назначен за главен секретар на Министерството на
външните работи и на изповеданията, а в периода октомври
1943 – юни 1944 г. е министър на външните работи. Автор
на романи, повести и разкази, преводач, литературен и музикален рецензент. На 1 февруари 1945 г. е екзекутиран след
присъда на Народния съд, която е отменена през 1996 г.

К

онстантин Димитров Вачов е роден в Русе през
1889 г. Завършва Първа народна държавна мъжка
гимназия в София (1906), а през 1909 г. се дипломира като
юрист в университета в Женева. След завръщането си в
България (1911) започва адвокатски стаж. Участва в Балканската война (1912–1913). От октомври 1913 г. е аташе
в Българската легация в Берлин, а от 1915 г. – легационен секретар. През 1918 г. е командирован в Българската легация в Берн. От август 1923 г. заема поста секретар
в българските легации в Брюксел и Букурещ. В периода
1927–1933 г. е началник на Консулското отделение на
Министерството на външните работи и на изповеданията. През 1933–1935 г. е управляващ Българската легация
във Виена, а през 1940–1943 г. – пълномощен министър в
Атина. На 1 декември 1943 г. е върнат в София и продължава да работи в Министерството на външните работи. В
периода 1944–1948 г. е адвокат. Умира на 29 юни 1954 г.
в София.
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Гръцки дипломатически представители в София2
Име и фамилия

Мандат

Статут

Анастасиос Византиос

1880 – 1880

Политически агент

Сотириос Буфидис

1880 – 1882

Секретар и временно
управляващ легацията

Клеон Ризос-Рангавис

1882 – 1889

Дипломатически агент и
генерален консул

Йоанис Грипарис

1889 – 1892

Дипломатически агент и
генерален консул

Георгиос Аргиропулос

1892 – 1899

Дипломатически агент и
генерален консул

Евгениос Залокостас

1899 – 1909

Дипломатически агент и
генерален консул

Евгениос Залокостас

1909 – 1910

Пълномощен министър

Димитриос Панас

1910 – 1913

Пълномощен министър

Александрос Наум

1914 – 1917

Пълномощен министър

Накос Панурияс

1920 – 1922

Временно изпълняващ
длъжността

Андреас Делмузос

1923 – 1925

Пълномощен министър

Раул Вивика Росетис

1925 – 1928

Управляващ легацията

Василиос Дендрамис

1928 – 1932

Пълномощен министър

Кимон Колас

1932 – 1935

Пълномощен министър

Кимон Диамандопулос

1935 – 1940

Пълномощен министър

Панайотис Пипинелис

1940 – 1941

Пълномощен министър

За съставянето на справките са използвани годишниците на
Министерството на външните работи на Гърция: Πίναξ των υπαγομένων
εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείων εμμίσθων και αμιστών αρχών.
Εν Αθήναις, 1888-1899; Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων
του εν Ελλάδι διπλωματικού σώματος και των ξένων προξενικών
αρχών. Εν Αθήναις, 1901-1940, както и следните издания: Αντώνης
Μακρυδημήτρης, Οι Υπουργοί των Εξωτερικών της Ελλάδας 1829-2000.
Αθήνα, 2000; Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκης. 12 τόμοι.
Αθήνα, 1927-1932; Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. 24 τόμοι. Αθήναι,
1927-1934.
2
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Кратки биографични данни за титулярите на гръцкото
дипломатическо представителство в София

А

настасиос Византиос / Αναστάσιος Βυζάντιος е роден в Атина на 2 февруари 1839 г. в семейството
на лексикографа Скарлатос Византиос. Негов брат е журналистът Александрос Византиос, роден в Навплио през
1841 г. През 1861 г. Анастасиос отива във Виена, където
си сътрудничи с Исидоридос Скилицис за издаването на в.
„Ημέρας“ (Ден). След преместването на вестника в Триест
Александрос става негов издател, а Анастасиос – кореспондент в Атина. Журналистическата кариера на Анастасиос показва развитие от либерализъм към консерватизъм,
а творческата му дейност се развива от писане на поезия
към писане на проза. Той е известен привърженик на сътрудничеството на балканските народи срещу Османската
империя. Вероятно поради това и поради приятелските си
отношения с Харилаос Трикупис през 1880 г. е изпратен за
пръв гръцки представител в София. В българската столица
е приет с почести, но остава на този пост едва пет месеца.
След това седем години е дипломатически агент в Египет,
за кратко време работи в гръцкото посолство в Рим, но се
разболява и през юли 1892 г. умира в Атина.

К

леон Ризос-Рангавис / Κλεών Ρίζος-Ραγκαβής е роден през 1842 г. в Атина. Баща му Александрос
Ризос-Рангавис е наследник на фанариотска фамилия,
писател, дипломат и убеден радетел за съвместни действия на балканските народи срещу османската власт. Майка му – Каролайн Скин е дъщеря на британския юрист и
художник Джеймс Скин. Клеон е първото от общо 12-те
деца в семейството. Учи право и обществени науки в университетите на Мюнхен и Хайделберг. След завръщането
си в Атина през 1860 г. е назначен в Министерството на
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външните работи и заема различни постове в гръцките дипломатически представителства в чужбина. През 1867 г. е
изпратен като секретар в посолството във Вашингтон, а
по-късно в Петербург (1871) и Виена (1872). През следващите години последователно заема постовете гръцки генерален консул в Букурещ (1873–1877), политически агент
и генерален консул в Александрия (1880–1882) и София
(1882–1889). След кратък престой в Петербург става гръцки извънреден пратеник в различни немски градове – Берлин, Дрезден, Мюнхен и Щутгарт. Клеон Рангавис е писател и поет, считан за последния представител на Първата
атинска школа. Привърженик е на архаичния вариант на
книжовния гръцки език (катаревуса). Творчеството му се
отличава с романтични и неокласически влияния. Умира в
Ница на 20 януари 1917 г.

Й

оанис Грипарис / Ιωάννης Γρυπάρης е роден през
1848 г. в заможно семейство от о. Миконос. Учи
право в Атина и Париж и първоначално започва кариера в
съда. През 1879 г. е избран за депутат от о. Сирос, свързан
с политическата партия на Харилаос Трикупис. Този му
изборен успех е повторен през 1881 г. През 1886 г. решава
да напусне политиката и започва дипломатическа кариера като генерален консул в Ханя, Крит. В периода 1889–
1892 г. е гръцки политически агент и генерален консул в
София, след което е прехвърлен в Египет. На 12 февруари
1903 г. става пълномощен министър в Константинопол и
остава на този си пост почти седем години. През 1910 г.
се връща в Министерството на външните работи в Атина, а след възхода на Елефтериос Венизелос поема поста
министър на външните работи в неговото правителство
(1910–1912). От 29 април 1912 г. отново е пълномощен министър в Константинопол и остава на този пост до 1914 г.
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Следва назначение във Виена, където остава до 1917 г.
С възкачването на престола на крал Александрос I през
1917 г. Й. Грипарис е назначен за началник на дворцовата
канцелария – пост, който заема до смъртта на младия крал
през 1920 г. Умира през 1922 г.

Г

еоргиос Аргиропулос / Γεώργιος Αργυρόπουλος завършва право и от 4 януари 1867 г. работи в Министерството на външните работи. На 15 септември 1873 г. е назначен
за секретар на гръцкото посолство във Виена, а след това
заема дипломатически постове в гръцките посолства в
Рим (1874, 1880), Берлин (1875), Виена (1877, 1881) и Лондон (1881). В периода април 1881 – март 1886 г. заема различни длъжности в Министерството на външните работи
в Атина. От март 1886 г. е назначен за съветник в гръцкото посолство в Константинопол, а след това за генерален
консул в Смирна (от 28 септември 1887) и в Александрия
(от 31 октомври 1889). В периода 1892–1899 г. е гръцки
дипломатически агент и генерален консул в София.

Е

вгениос Залокостас / Ευγένιος Ζαλοκώστας е роден
през 1855 г. в Атина. Произхожда от богата търговска
фамилия от Епир, но безчинствата на Али паша Янински
принуждават неговия дядо Христофор Залокостас да напусне родното си място и да се пресели в Ливорно, Италия.
Синът на Христофор и баща на Евгениос – Георгиос Залокостас (1805–1858) е писател и поет, участник в гръцката
война за независимост, който се завръща да живее в Гърция. Евгениос учи в Юридическия факултет на Атинския
университет, а по-късно и в Париж. През 1872 г. започва
дипломатическа кариера в Министерството на външните
работи на Гърция. През 1888 г. е секретар в гръцкото посолство в Рим, през следващата година е преместен в Кон310
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стантинопол, където през 1891 г. става началник на отдел.
На 25 ноември 1899 г. е назначен за гръцки дипломатически агент и генерален консул в София, пост на който остава повече от десет години – до 10 юни 1910 г. По време на
Първата световна война Евгениос Залокостас е министър
на външните работи на Гърция в правителството на Спиридон Лампрос (1916–1917). Член е на Великата масонска
ложа на Гърция. Негово дело са многобройни преводи на
творбите на Виктор Юго на гръцки език. Самият Е. Залокостас е автор на поетични произведения и проза, които
издава в известни гръцки литературни списания. Умира
през 1919 г.

Д

имитриос Панас / Δημήτριος Πανάς е роден през
1856 г. в знатно семейство в Галазио на о. Кефалония. Завършва право и през 1875 г. започва работа в Министерството на външните работи на Гърция. Като секретар на Теодорос Дилиянис присъства на Берлинския конгрес (1878). Първото му дипломатическо назначение зад
граница е на 1 юни 1888 г. в гръцкото посолство в Санкт
Петербург. През 1890 г. се връща в Атина, където в периода 1905–1910 г. заема поста главен секретар на Министерството на външните работи. На 1 юни 1910 г. е назначен
за пълномощен министър в София и остава на този пост
до началото на Междусъюзническата война (16 юни 1913).
В това си качество през април 1912 г. подписва съюзническия договор между България и Гърция. След края на
Междусъюзническата война е член на гръцката делегация
при подписването на Букурещкия мирен договор. В периода 18 август – 22 декември 1913 г. е министър на външните работи в правителство на Елефтериос Венизелос.
След това последователно заема посланически постове в
Константинопол, Санкт Петербург и Прага. Представител
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е на Гърция в първото събрание на Обществото на народите през 1920 г. През следващата година е назначен за
посланик в Букурещ, където остава до оттеглянето си от
служба през 1923 г. Умира през 1931 г.

А

лександрос Наум / Αλέξανδρος Ναούμ е роден през
1857 г. в Константинопол. Учи в Женева и Брюксел.
В периода 1884–1898 г. е преводач в консулското бюро на
гръцкото посолство в Константинопол. След Гръцко-турската война (1897) взима дейно участие в преговорите
за мир с Османската империя. През 1909 г. е изпратен в
Египет с поръчение да сключи търговски договор, което
става още същата година. През 1913 г. става ръководител
на Първо политическо управление в Министерството на
външните работи на Гърция. В периода 1914–1917 г. е
гръцки пълномощен министър в София, но след влизането
на Гърция в Първата световна война се връща в Атина и
става генерален секретар на Министерството на външните работи. В периода 1920–1923 г. е посланик на Гърция
в Букурещ, но напуска службата поради напредналата си
възраст.

А

ндреас Делмузос / Ανδρέας Δελμούζος е роден през
1878 г. в Амфиса. Той е третият син на богатия търговец Панагис Делмузос. Негов по-малък брат е педагогът
Александрос Делмузос (1880–1956). През 1906 г. Андреас
започва дипломатическа кариера, постъпвайки като секретар в консулското бюро в Константинопол и за кратко през
ноември 1906 г. пребивава в Бургас. В периода на прекъснати гръцко-румънски отношения (юли 1906 – януари
1908) е неофициален помощник на вицеконсулството на
Русия, която защитава гръцките интереси в Румъния. По
време на Балканските войни е аташиран към френското
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посолство в Константинопол, което защитава гръцките
интереси в османската столица. Заема различни дипломатически постове в чужбина и в Министерството на външните работи в Атина. В периода 1923–1925 г. е гръцки пълномощен министър в София, а след това е посланик във
Кайро, Варшава и Будапеща. Умира през 1971 г.

В

асилиос Дендрамис / Βασίλειος Δενδράμης (1883–
1956). Започва дипломатическа кариера през 1910 г.,
заема различни консулски длъжности включително в гръцкото вицеконсулство в Бургас между май и август 1914 г.
По-късно става посланик в Берн, Прага, София и Букурещ.
През 1945 г. е заместник министър на печата и информацията в правителствата на Петрос Вулгарис и архиепископ Дамаскинос. През 1948 г. е изпратен за пълномощен
министър във Вашингтон и представител на Гърция в Обществото на народите. Негов по-малък брат е Никос Дендрамис – известен актьор от 20-те и 30-те години на ХХ в.

К

имон Колас / Κίμων Κόλλας е роден през 1882 г. в
Патра в семейството на богатия търговец на стафиди и банкер Андреас Колас и Елени Мегари. Родът му произхожда от о. Хиос, но след 1828 г. се установява в Патра.
Кимон Колас учи право в Атина и Мюнхен, а през 1910 г.
постъпва на работа в Министерството на външните работи
на Гърция. През 1930 г. е назначен за гръцки пълномощен
министър в Тирана, а в периода 1932–1935 г. е пълномощен министър в София. Следват посланически назначения
във Варшава (1935–1941), Лисабон (1941) и Буенос Айрес
(1947–1948). Умира през 1965 г.

К

имон Диамандопулос / Κίμων Διαμαντόπουλος е роден през 1886 г. в Смирна, където семейството му
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се преселва от Станимака (Асеновград). През 1910 г. започва работа в Министерството на външните работи. През
1912 г. е назначен в гръцкото консулство в Битоля, а през
1914 г. е изпратен в посолството в Кайро. По време на Първата световна война е гръцки правителствен представител
в Източна Македония, където през 1919 г. участва в международната комисия, разследваща българските зверства.
През следващите години заема различни длъжности в Белград, Атина и Константинопол. През 1932 г. е назначен за
посланик в Тирана, където работи за потвърждаване правата на гръцкото малцинство в Албания и сключване на
търговски договор между двете страни. През 1935 г. е назначен за пълномощен министър в София, а през 1940 г. –
във Вашингтон, където умира през 1946 г.

П

анайотис Пипинелис / Παναγιώτης Πιπινέλης е роден
през 1899 г. в Пирея в семейство на богати търговци. Учи право и политически науки в Цюрих и Фрайбург,
а от 1922 г. започва дипломатическа кариера. През 1925 г.
е назначен за секретар в гръцкото генерално консулство
в Александрия. Участва в постоянното представителство
на Гърция в Обществото на народите (1931–1932). Пълномощен министър в Будапеща (1936–1940) и София (1940–
1941). През 1950 г. е за кратко министър на външните работи в служебното правителство на Йоанис Теотокис, а в
периода 1952–1953 г. е представител на Гърция в НАТО.
Министър на търговията (1961–1963) в правителството на
Константинос Караманлис, министър-председател (1963),
министър на външните работи (1967–1970). През 1954 г.
създава и издава сп. „Πολιτικά Φύλλα“ (Политически листа). Автор на спомени и изследвания за външната политика на Гърция, политическата история и международните
отношения. Умира през 1970 г. в Атина.
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3. Препис на завещанието на Зафир Сароглу
от 12 май 1885 г.1

В името на Пресветата Троица изповядвам
Като обичам отечеството на родителите си, които са
родени в България, и като желая да му спомогна с парите,
които спечелих с трудовете и с потта си, цел, за която ще
трябва да се намери голям капитал, тъй като и работата
е голяма и важна, и следователно се изисква и търпение
и време, за всичко това реших, да употребя изложения
по-долу начин.
Най-напред моля Високопреосвещенния Русенский
митрополит г-н Григорий, и приятеля ми г-н И. Е. Гешов,
директор на Българската народна банка, за да се споразумеят помежду си и с българския княз (когото моля да вземе участие, заедно с казаните изпълнители на завещанието
ми в изпълнение на последното) и учредят една петочленна Епитропия, състояща се от лица честни и познати там.
Председател на тази Епитропия желая да бъде за всякога
по право гореспоменатият архиерей, а подпредседател г-н
Гешов. Епитропията ще има грижата да предаде обозначените по-долу и завещани от мен ценни книги, и да вложи
стойността им в Руската императорска банка, или в друга
някоя здрава банка и да се съхраняват там с лихва според
изложените по-долу условия дотогава, докато се увеличат
поне до 1.500.000 сребърни рубли или до 6.000.000 франНастоящото приложение е направено въз основа на препис от
втората част на завещанието на Зафир Сароглу, което се съхранява в
архива на патриарх Кирил: ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 4896, л. 9-12.
Правописът на документа е осъвременен, но изказът и пунктуацията
са според оригинала. Цялото завещание е публикувано в книгата
на Марко Балабанов, Завещанието на Сароглу пред Атинските
съдилища. София, 1893, с. 48-68.
1
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ка. Но ако руското камбио се поправи и руската рубла достигне да струва 4 фр., в такъв случай господа епитропите
могат да принесат стойността на завещаните от мен ценни
книжа в Българската народна банка с лихва, ако не 6%,
поне 5%. Ценните ми книги се намират в ръцете на г-на Ф.
П. Родоканакис в Петербург и са следните:
1) 171 билети безименни руск. 5% с
преки премии

ср.руб

38.000

2) 20 Акции именни от първото Петербургско
дружество за пожар

ср.руб

18.000

3) 150 акции от Дружеството за живот

ср.руб

42.000

4) 120 акции на Москва

ср.руб

50.000

5) 120 акции на Московски Екор

ср.руб

25.000

6) 200 акции на Комерч. Петерб.

ср.руб

15.000

7) 350 акции на Дружеството за газ

ср.руб

70.000

8) 225 акции на водопроводите

ср.руб.

58.000

9) 300 акции за живот

ср.руб.

60.000

10) 160 “ безименно земледелч. Тула-Петер.

ср.руб.

51.000

11) 200 “...“ Азоф-Донска банка в Таганрок

ср.руб.

50.000

12) 525 “...“ Международн. Петербургска банка

ср.руб.

200.000

всички тия книги, оценени според текущите им цени, дават сумата р.ср. 677.000. При горните посвещавам и завещавам за същата цел и 82 акции от Гръцката народна
банка,
На изпълнителите на завещанието ми, които подир
смъртта ми трябва да приберат поменатите по-горе и завещани от мене ценни книги, и ги предадат не на бързо,
препоръчвам да държат 171 руски билети 5% с премии,
225 акции от водопроводите, както и всичките акции от
Гръцката народна банка, колкото биха се намерили на мое
име записани, непродадени дотогава, докогато решат, да се
тури в действие предвидената в настоящето ми завещание
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Имуществена или Земеделска банка. Защото съм уверен,
че последните ценни книги до то време ще имат много по
голяма цена от оная, която са имали преди моята смърт.
Годишните приходи от тия книги до тяхното продаване, които според текущите цени смятам да са от акции
за водопроводите ср.р. 4000, от билети 5% с премии около
26.000 фр., тия годишни приходи желая да се употребят
както следва:
Най-напред господата изпълнители на завещанието
ми трябва да купят от Москва за всички свещеници служещи в русенската църква „Св. Троица“ и на двата параклиса
при нея по едно свещеническо облекло фелон, стихар, патрахил и други принадлежности, подобно и за всеки дякон, за архиерея така също да се купи едно архиерейско
одеяние с митра и патерица от най-хубавите, при това да
се дадат 5000 франка за поддържане на мои възпитаници
в русенските училища, а от остатъка да се построи едно
училище за духовни възпитаници върху площта, която се
намира зад русенската църква „Св. Троица“, като се задължи русенското общинско управление да отстъпи даром
мястото, и като се купят ако е възможно и други места от
съседите, така щото духовното училище да има и градина.
Училището трябва да носи името на фамилията ми.
171 руски билети 5% с премии, от които 103 са от
първия заем и 68 от втория, желая да не се продават, но да
се съхраняват, като се оздравят от опасностите на тегленията в Петербургските заведения с надежда, че може някой
от тях да спечели някоя премия, която в такъв случай трябва да се прилага при капиталите за духовното училище в
полза на българското духовенство.
Моля, изпълнителите на завещанието ми изведнъж
подир смъртта [ми] да отпечатат в книжки завещанието
ми, като дадат един препис от него на Българското прави317
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телство, за да подейства и то за буквалното изпълнение на
волята ми.
Чл. 1 Наследник на имущественото ми състояние
в поменатите по-горе ценни книги оставям българския
народ, когото представлява българския княз и неговите
приемници. Аз моля българския княз да се намеси в тази
работа и докато съществуват капиталите от ценните книжа да взима той (както и неговите приемници) под свое
покровителство новото предвидено тук Дружество, па
в надлежно време като се съберат парите от банките, да
учреди една пожизнена комисия от честни лица в държавата, която всякога да има за председател едного от членовете на княжеската фамилия, назначаван от царствующия
княз и която да управлява и нарежда всички дела на Дружеството. Членовете на тая комисия, както и княжеският
наместник, взимат от печалбите на Дружеството заплата,
определяна от княза и правителството.
Чл. 2 Никой от законните ми наследници няма право
да се намеси в настоящите ми пожертвувания, които съставляват 2/3 от състоянието ми, защото всичко е спечелено
с мой труд и пот. Освен това аз получих от покойния ми
чичо, живущ в Москва капитал, който му обещах устно да
посветя на Бога и този капитал няма нищо общо с частното ми състояние. Затова, ако законните ми наследници
биха се осмелили да оспорят съдебно пожертвуванията
ми, в подобен случай те по право да се лишат от всичко,
което им оставям с частно за тях завещание, и което да се
присъедини към капитала за сиромасите.
Чл. 3 Подир продажбата на поменатите по-горе акции, като се състави с лихвите им наедно, в разстояние
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на 16 години, един капитал от един милион и половина
рубли, или ако се пренесат преди горния срок в България и
достигнат сумата от 6.000.000 франка, тогава съставената
комисия с председателя си наедно да уреди в София една
земеделска и имуществена банка с привилегия да издаде
акции в количество, съразмерно с капитала, с който разполага. Целта на тази банка ще е да заема на всички лица,
които в България се занимават със земеделие под гаранция на недвижими имоти, на здания или други движими и
недвижими имущества, за да не пропаднат капиталите на
банката.
Чл. 4 Новоучредената банка трябва да сконтира без
друго с най-евтината лихва сравнително с оная, която биха
поискали други подобни банки.
Чл. 5 След покриването на всички разноски, като заплати и други подобни, 50% от печалбите ще служат за
съставяне на запасен фонд за по-нататъшни предприятия, пресметнат с една прилична лихва, а другите 50% ще
се употребят за направата на две църкви, както ще кажа
по-долу.
Чл. 6 Директорите и управителите на привилегированата банка трябва да се задължават да отговарят за делата си и случилите се нередности пред правителството,
така също трябва да представляват ежегодни равносметки.
Чл. 7 Моля горещо както княза, така и изпълнителите на завещанието ми да се погрижат, когато ще се учредява Народната българска банка в София и подействат
пред последната, за да се слее с нея предначертаната ми
земеделска и имуществена банка в едно, така щото двата
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капитали да работят съдружески колкото се отнася до земеделието и имуществата. В такъв случай подир покриването на принадените съразмерно и двете страни годишни
разноски, годишната чиста печалба да се раздели на две
части, съразмерни с капиталите, така щото акционерите
на Българската банка ще заемат припадающите там дивиденти, а припадающата на моите капитали част ще се
употребява съгласно завещанието ми. Ако Българската
банка вземе на себе си задължението да изпълнява разпорежданията на завещанието ми, може да вземе срещу това
и надлежната комисиона в полза на акционерите си. Но
ако всичко това не може да стане, тогава изпълнителите на
завещанието ми ще ся ограничат да облекчат всичките ми
капитали в акции на Българската народна банка купени в
разни времена, а Епитропите ще употребяват годишните
им приходи съгласно завещанието ми.
Чл. 8 Моля изпълнителите на завещанието ми в разни времена, както и князът и правителството, за да утвърдят за моите роднини и потомци произхождащи от сина
ми или дъщеря ми, които биха се установили в Българското княжество, една привилегия, състояща се в това да се
предпочитат те като директори или чиновници на моята
банка, докогато тя съществува. С това аз искам да докажа, че се грижа за моите потомци. По второстепенен ред
желая същата привилегия да се даде и на роднините на
уважаемия ми русенски митрополит Григорий, в знак на
моята признателност към него. Защото той биде за мен помощник и съветник в благодеянията ми.
Чл. 9 Другите 50% от годишните приходи на привилегирована ми банка, пресмятани от първата година на
нейното основаване, ще послужат за да се построи една
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хубава и украсена църква в отечеството на родителите ми,
в град Русе, в оградата на днес съществуващата там църква „Св. Троица“, така щото в новопостроената да остане
старата църква, непокътната само като се подкрепи добре.
Новопостроената църква да се посвети на паметта на Св.
Дух. Ако изпълнителите на завещанието ми го намерят за
благословно, могат да изпишат на западната страна митрополита Григория и от лявата страна мене.
Чл. 10 Подир изкарването на горната църква господа
епитропи[те] и изпълнители на второто свое задължение
трябва да имат да употребят последующите приходи от
печалбата 50% на банката за построяването на един великолепен храм в българската столица посветена на името на
Всех Святих и наречена „Храм Освободител“. Околността
на храма, под открито небе, трябва да се украсява с направени от метал статуи, които да представляват всичките
лица, участвали във войната за освобождение на България.
Тримата царе да се положат на западната страна на двора
пред входа на храма, както следва: императорите Александър II и [Александър] III на дясно и до тях на лявата им
страна цариците им, Българския княз посред тях, а пред
тримата да стои император Николай на кон, положен на
пиедестал, както е статуята на Великий Петър в Петербург, с тази само разлика, че император Николай трябва
да стъпва на разни зверове като змии, лъвове и др. Другите герои да се положат на северната и южната страна на
храма по редовете, започнати от царете. Тези герои трябва
да са известни от историята. Но аз засега споменувам Великия княз Николай и сина му Великия княз Владимир,
Горчаков, Игнатиев, който трябва да държи Сан-Стефанския договор, Гладстон, Гурко, Дондуков-Корсаков, Столипин, младия Соболев, който желая да се представлява
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крилат, Лайхтенбергския княз, както беше в минутата, в
която беше убит. От източната страна на храма зад олтара
под открито небе желая да се наредят статуи, направени
тоже от метал, на ония уважавани духовни лица, които са
взели участие в освобождението на отечеството и народната църква, и които бидоха за това преследвани от Цариградския синод и духовенството му, както н[егово] п[ревъзходителство] екзарх Антим, екзарх Йосиф, русенский
Григорий и колкото други такива лица, познава историята.
Желая, ако е възможно, статуите на лицата от царските
фамилии да станат от туч, и в такъв случай потребният
метал, който има да се купува от вън, да се вземе от Русия. При това желая в разстояние на 500 години, колкото
е траяло робството на България, да се отслужва ежегодно
парастас в този храм в неделя „Всех Святих“, за да се моли
народът за успокоение на душите на подвизавшите се и
паднали на българските полета.
Чл. 11 Подир изкарването на поменатите по-горе две
църкви в Русе и София приходите от 50% от печалбите
или же от акциите на Българската народна банка желая да
се употребят в полза на мястото и народа както следва: 2/3
от гореказаните печалби да се похарчат за построяване и
поддържане на болници, занаятчийски училища, сиропиталища, училища за момичета и момчета, гимназии, духовни училища и училища за бедните и сиромасите, а 1/3
от количеството на приходите да се похарчи изключително
за оженването на сирачета и бедни момичета. Помощта ще
се дава с жребие, който ще се тегли на Православната неделя във вехтата русенска църква „Св. Троица“, когато ще
става и парастаса архиерейски за успокоение на душите
на родителите ми, братята ми, чичовците ми, и на мене
недостойния раб Божий. На ако се случи да има сирома322
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си мюсюлмани или евреи, желаещи да постъпят в брак с
християни, тям да се подарява без теглене на жребий.
Чл. 12 Всички здания, издигнати с приходите на моите пари, желая да носят името на фамилията ми.
Чл. 13 Една благословна част от запасния фонд да
се употреби, за да се дават помощи на преследвани за политически престъпления руси сиромаси, до като намерят
работа за своя прехрана. При това желая да им се дават и
временни парични помощи. А колкото от тях са престарели, сакати и сиромаси, и лишени от прибежище, желая
да се приемат предпочтително и без предирвание в моите
сиропиталища, а децата им в моите училища и гимназии.
Защото както аз, така и покойният ми чичо състоянието си
спечелихме в тяхното отечество.
Чл. 14 Позволява се на настоятелството да направи
изменения за поправление и урегулиране на завещанието
ми относително интересите му, ако бъдещето покаже, че
са нужни такива. Но това трябва да става с одобрението на
българското правителство и на царя или княза му.
Чл. 15 Понеже с частното си завещание поръчвам на
децата си Петър и Олга да се преселят в България, за това
моля изпълнителите на завещанието ми, да им дадат пет
години подир установяването им в България сто хиляди
франка с лихвите им, в доказателство за моята благодарност, че са ме послушали. Но ако не изпълнят поръчението
ми в разстояние на десет години подир смъртта ми обещанието ми се отменя.
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Чл. 16 Запазвам си правото докато съм жив да употребя имането си както искам, и да намаля или увелича
членовете на настоящето завещание всякога, когато бих се
решил.
Чл. 17 Всяко предишно мое завещание се унищожава, а остава в пълна сила и действие настоящето ми завещание.
Стана в Атина, в дома ми на улица Стадиу № 2 в площада Омония, на 12-и май 1885 г. писано и подписано от
мене саморъчно.
(под) Зафириос Сароглу
Оригиналът на това завещание се намира у Атинския
нотариус г-н И. Пеппас с дата 5 юли 1885 г. под № 2780.
Същия З. Сароглу
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I. НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Централен държавен архив (ЦДА)
Учрежденски фондове и обществени организации
фонд 166К – Министерство на външните работи и на изповеданията – Дирекция на вероизповеданията
фонд 176К – Министерство на външните работи и на
изповеданията
фонд 322К – Българска легация в Атина
фонд 334К – Българско генерално консулство в Солун
фонд 370К – Министерство на вътрешните работи и народното здраве – Дирекция на полицията
фонд 413К – Българо-гръцко дружество в София
фонд 1907К – Колекция „Гръцки документи“ (необработен)
Лични и семейни фондове
фонд 44К – Сирак Скитник
фонд 141К – Димитър Шишманов
фонд 600К – Константин Стоилов
фонд 699К – Санда Йовчева
фонд 1122К – Иван Дорев
фонд 1150К – Ангел Николов
фонд 1318К – Кирил, патриарх Български
фонд 1549К – Георги Соколов
фонд 2082К – Групов фонд Вачови
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фонд 2128К – Семеен фонд Йордан и Деспина Йовкови
2. Териториални архиви
Държавен архив (ДА) – Варна, фонд 83К – Гръцка
митрополия – Варна
Държавен архив (ДА) – Русе, фонд 43K – Доростоло-Червенска митрополия
3. Научен архив на Българска академия на науките
(НА-БАН)
фонд 26 – Марко Балабанов
4. Български исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (БИА–НБКМ)
фонд 14 – Григор Начович
фонд 272 – Иван Ев. Гешов
фонд 346 – Димитър Шишманов
фонд 386 – Марко Балабанов
фонд 845 – Петър Димитров
5. Ιστορικό και Διπλωματικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΔΑΥΕ), Αθήνα
1880, φ. 36.17.
1881, Προξενικές αρχές, φ. 35:1-8.
1906, φ. 66.1-4.
1907, Κατάταξη 2αακ, φ. 3.1, Κατάταξη 3Α αακ, φ. 27.
1908, Κατάταξη Διάφορα Α2, φ. 2.2-3.
1909-1910, φ. ΑΑΚ ΜΔ.
1910, φ. Α/5.
1911, φ. 102.1.
1912, φ. 2.4, φ. 79.5.2.
1914, φ. Α/19ε’.
1915, φ. Α/5, φ. 17, φ. 30.
1923-1925, φ. Ε/83/2.
1925, φ. Г/63/5.
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1926, φ. 16.10.
1927, φ. 28.1.
1928, φ. 23.5.
1930, φ. Α’ Πολιτική, φ. Α/6.
1936, φ. 22.3.
1937, φ. 8.6, φ. 75.1.1.
1939, φ. А.6/3.1.
6. Γεννάδειος βιβλιοθήκη, Αθήνα
Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φ. 8, φ. 9, φ. 38, φ. 208, φ. 214.
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη, φ. 11.
7. Ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη
Αρχείο Άθως Ρωμάνου, φ. 9, φ. 10, φ. 14.
Αρχείο Νικόλαου Μαυροκορδάτου, φόντο 146, φ. 73.
8. Αρχείον Λέσχης Φιλελευθέρων, φ. Ι/32/95а.
II. ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

Банков глас, 1933 г.
Българска сбирка, 1895, 1900 г.
Демократически сговор, 1925 г.
Дневник, 1912 г., 1913 г.
Дунав, 1865 г., 1868 г.
Завети, 1939 г.
Изкуство и критика, 1939 г.
Летописи, 1900 г.
Мисъл, 1902 г.
Народни права, 1897 г., 1906 г., 1913 г.
Нов век, 1906 г.
Софийска вечерна поща, 1913 г.
Философски преглед, 1938 г.
Църковен вестник, 1900 г.
Βαλκανική λογοτεχνία, 1938.
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Εκκλησιαστική αλήθεια, 1906, 1907.
Ελληνισμός, 1898.
Νέα Εστία, 1930, 1934–1937, 1940.
Σοσιαλιστική Ζωή, 1931.
Φύλλο Ελληνικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ), 1856, 1877, 2019.
III. ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Балканската война или руската оранжева книга (дипломатически документи, издадени от руското външно министерство, докосващи се до събитията на Балканския полуостров – август 1912 г. – юли 1913 г.). София, 1914.
България на Солунския международен мострен панаир. София, 1926.
България на II-рия Солунски международен мострен панаир.
София, 1927.
Войната между България и другите балкански държави
през 1913 год. Том 1. Причините и подготовката на войната
и военните действия до 21 юни. София, 1941.
Външната политика на България. Документи. Т. 1 – 3. София, 1978 - 1998.
Гъбенски, Иван. Търговските отношения на България с Гърция. – Списание на Българското икономическо дружество,
кн. 1, 1934.
Карнегиева фондация за международен мир, Доклад на международната комисия за разследване причините и провеждането на Балканските войни. Фондация „Свободна и демократична България“. София, 1995.
Общи резултати от преброяване на населението в Южна
България (Източна Румелия) на 1 януари 1885 година. София, 1888.
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Окончателни резултати от преброяване на населението на
1 януари 1881 година. София, 1890.
Статистически сборник на Княжество България (държавно устройство, географическо положение, етнография, земеделческо производство и скотовъдство). Съст. И. Атанасов. София, 1897.
Трайкова, Веселка. Британски дипломатически документи
по българския национален въпрос (1878-1893). София, 1993.
Commission of Еnquiry into the incidents on the frontier between
Bulgaria and Greece. November 28, 1925.
Publication of Treaties and International Engagements registered
with the Secretariat of the League of Nations. League of Nations
Treaty Series, vol. XXIX, numbers 1, 2, 3 and 4, 1924.
Publication of Treaties and International Engagements registered
with the Secretariat of the League of Nations. Legue of Nations
Treaty Series, vol. LXVIII, 1927.
1940–41. Ελληνικά διπλωματικά έγγραφα. Αθήνα, 1980.
Αποστολίδης, Κοσμάς. Αυτογραφοί επιστολαί και ενεργείαι του
Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως, είτα Σερβίων και Κοζάνης Φωτίου, προς απόδοσιν είς τα Πατριαρχεία της ύπο των Βουλγάρων
(1894) καταληφθείσης σταυροπηγιακής επί της Ροδόπης μόνης
της Παναγίας της Πατριτσονιτίσσης (Βατσκόβου). - Θρακικά,
1938/10.
Γεωργαντζής, Πέτρος. Προξενικά αρχεία Θράκης. Τ. Α’ – Δ’.
Ξάνθη, 1998-2001.
Δελτίον του επί των Εξωτερικών Υπουργείου, μέρος δεύτερος, τεύχος 4ος. Έκθεσις περί της εμπορικής και ναυτιλιακής κινήσεως εν
Βουλγαρία, ιδιαί κατά το έτος 1910 υπό του εν Βάρνη προξένου κ.
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Ν. Σουϊδά. Εν Αθήναις, 1911.
Διαπραγματεύσεις της εν έτει 1855 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
συνομολογηθείσης Εμπορικής Συνθήκης. Αθήναι, 1887.
Ειρηνουπόλεως, Φωτίος. Επίσημα έγγραφα και ιστορικαί σημεώσεις περί της βουλγαρικής πολιτικής και των βουλγαρικών κακουργών προς εξόντωσιν του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας 1879-1914. Εν Αθήναις, 1919.
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του 1901. Εν Αθήναις, 1901.
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του εν Ελλάδι διπλωματικού σώματος και των ξένων προξενικών αρχών 1904. Εν
Αθήναις, 1904.
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείων του διπλωματικού
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