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Περίληψη – Summary  
 
Λυγκούρης Σπυρίδων-Εμμανουήλ: «Ενάντια στις λογικές του 
“από Βορράν κινδύνου”: Ο πολιτικός λόγος της ΕΔΑ απέναντι 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τις 
ελληνοβουλγαρικές σχέσεις (1951-1964)» 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο της να ερευνήσει τον 
πολιτικό λόγο της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ), απέναντι στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις την 
περίοδο 1951-1964.  Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από την αθρόα αναφορά και 
ενασχόληση της ελληνικής Δημοκρατικής Αριστεράς με το σοσιαλιστικό 
καθεστώς της Σόφιας; Σχετίζεται με την ιστορική εμπειρία της περιοχής και τις 
μεταπολεμικές θεωρήσεις του ελληνικού αστικού πολιτικού κόσμου; Εάν ναι, 
μήπως η υπεράσπιση της “Νέας Βουλγαρίας” (όπως την ονόμαζαν τα στελέχη 
της ΕΔΑ) αφορούσε και την εσωτερική ατζέντα της άρσης των εμφυλιακών 
συνεπειών; Πως εκφράζεται η ΕΔΑ απέναντι στην πολιτική της Σόφιας και 
πως βλέπει το μέλλον των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων; Αντίστοιχα, πως 
κρίνει την εξωτερική πολιτική της Αθήνας απέναντι στη Βουλγαρία και ποια 
εναλλακτική πρόταση διατυπώνει; Τέλος, πως τοποθετείται απέναντι σε 
ιστορικά φαινόμενα, όπως το λιώσιμο των πολυετών πάγων στις σχέσεις 
Αθήνας - Σόφιας (1953-54 και 1963-64);  

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η ΜΔΕ παρουσιάζει το ιστορικό υπόβαθρο της 
ελληνοβουλγαρικής αντιπαράθεσης στην νεωτερική εποχή (1870-1953) μέχρι  
και το θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν (1953).  Οι γεωγραφικοί και ιστορικοί 
διαξιφισμοί Αθήνας-Σόφιας (Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ 
και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) έλαβαν νέα, εμπλουτισμένη μορφή,  μέσα από 
την ένταξή τους στους δύο γεωπολιτικούς και ιδεολογικούς πόλους του 
Ψυχρού Πολέμου. Η πορεία αυτή δεν ήταν μια απλουστευτική  διαδικασία, 
καθώς ήταν αλληλένδετη με την σταδιακή κατάρρευση της αντιφασιστικής 
συμμαχίας και με τις απαρχές του ψυχροπολεμικού διπολισμού. Τα ζητήματα 
αυτά αποτελούν τον αντικείμενο ενδιαφέροντος του πρώτου κεφαλαίου, το 
οποίο έχει σαν σημείο κατάληξης το 1962, οπότε και έχουμε ταυτόχρονα δύο 
γεγονότα-σταθμούς: την οριστική εμπέδωση της οργανικής ένταξης της 
Ελλάδας στη Δύση (Σύνδεση με Κοινή Αγορά, 1961-62) και την 
σταθεροποίηση του Τοντόρ Ζίφκωφ στο εσωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας 
Βουλγαρίας. Σε άμεση επικοινωνία βρίσκεται το περιεχόμενο του δεύτερου 
κεφαλαίου, το οποίο επικεντρώνεται στην πορεία των διπλωματικών σχέσεων 
Αθήνας-Σόφιας από την ψυχρότητα (πριν το 1953) μέχρι την πλήρη 
εξομάλυνση και αποκατάσταση των διμερών επαφών (1975-76). Εδώ, η 
αφήγηση θα κυλήσει μέσα από την παρουσίαση των σημείων-τομών της 
διμερούς σχέσης, τα οποία αφορούν ουσιαστικά τρεις ιστορικές φάσεις: α) 
1953-54, β) 1963-64, και γ) 1974-76.  
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Το κυρίως μέρος αυτής της διπλωματικής εργασίας βρίσκεται στο τρίτο 
κεφάλαιο. Εδώ, ο πολιτικός λόγος της ΕΔΑ έρχεται να πατήσει ακριβώς πάνω 
σε όσα εξιστορήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Πράγματι, η ιστορική 
μνήμη και τα γεωγραφικά δεδομένα αποτελούν παράγοντες που 
σχηματοποίησαν τις αντιλήψεις και τις στοχεύσεις των πρωταγωνιστών του 
εσωτερικού πολιτικού πεδίου, επομένως η επιχειρηματολογία της ΕΔΑ έπρεπε 
να βρει τρόπους να απαντήσει ουσιαστικά. Λόγω του μεγάλου εύρους του 
υλικού, η ροή του κεφαλαίου έπρεπε να στηριχθεί σε κατηγοριοποίηση και σε 
καταγραφή των σημαντικότερων θεματικών που αναπτύχθηκαν. Αυτό, που 
μένει στο τέλος, είναι η διαπίστωση ότι οι αναφορές στη Λαϊκή Δημοκρατία 
Βουλγαρίας στον λόγο της ΕΔA παραμένουν σημαντικές σε αριθμό και 
μαχητικότητα σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο.  

 

Lygkouris Spyridon-Emmanouil : «Against the rationale of the 
"northern threat": Τhe political discourse of EDA towards the 
Popular Republic of Bulgaria and the Greek-Bulgarian relations 
(1951-1964)» 
 
 The present bachelor thesis aims to study the political discourse of the party 
of the EDA, as it was articulated during the period 1951-1964, about the 
Popular Democracy of Bulgaria. What is the reasons behind the massive 
reference and engagement of the Greek Left with the socialist regime of Sofia? 
Is it related to the immediate historical background of the area and the 
postwar views of the greek urban people? If yes, did the pleading of the 
“New Bulgaria” had to do with the internal political agenda of the oblivion 
and the obviation of the postmenopausal palinodes? How does EDA express 
itself abreast the targets of Sofia and how does it criticize its purposes 
concerning the future of the greek-bulgarian coexistence? Respectively, what 
does it believe about the official external politics of the greek postwar 
governments abreast Bulgaria and how much it considers them helpful for the 
solution of the problem ? Finally, how does it place itself towards historical 
phenomena such as the sections of the greekbulgarian diplomatic 
communication (1953-54 and 1963-64)?  

At a first level, we present the historical background of the Greek-
Bulgarian confrontation during the newer era (1870-1953) till the death of 
Joseph Stalin (1953) . We present the causes and the appearances of the 
bilateral rivalry and the main historical events which ranked the geopolitical 
conflict between Athens and Sofia as one of the principal regional 
confrontations of the European system. The geographical and historical 
conflicts between Athens and Sofia (Macedonian struggle, Balkan Wars, 
World War I and II) will get a new enriched face through their accession to 
both geopolitical and ideological poles of the Cold War. The course of the two 
countries to both coalitions was not a simplifying process as it was 
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interdependent with the gradual collapse of the antifascist ally and with the 
begin of Cold War. Those issues constitute the interest of the first chapter 
which has as termination point the year of 1962, when we have 
simultaneously two phenomena: the consolidation of the organic accession of 
Greece to West and the stabilization of Todor Zirkov to the internal field of 
the Popular Democracy of Bulgaria. In direct communication with the first 
capital, is the content of the second capital stock, which concerns the course of 
diplomacy relations Athens- Sofia, from the cool relationship (before 1953), till 
the complete smoothing and restoration of bilateral contacts (1975-76). The 
narration of this content will roll through presentation of spots of this bilateral 
relationship, which essentially concern three historical times: a) 1953-54, b) 
1963-64, c) 1974-76.  

The main part of this Degree is located in the third content. The political 
speech of EDA here comes to step over to what they have been stating at the 
previous contents. It’s true that the historical memory and the geographic 
data consist factors, which shaped the perceptions and the targeting of the 
protagonists of the internal political field, therefore the argument of EDA 
must find ways to respond substantially. Due to the wide range of the 
historical material, the flow of capital had to be based on categorization and 
in recording the most important themes that have been developed. What 
stays at the end, is the finding that the references in the Public Democracy of 
Bulgaria at the speech of EDA remain important ιn number and militancy 
throughout the examined period.  
 


