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Εισαγωγή 
 

Λήψη αποφάσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής: 
Από τη θεωρία στην πράξη 

 

Η λήψη αποφάσεων στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής εντάσσεται σε ένα 

συνολικό πλαίσιο, όπου η επιλογή ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις και 

λύσεις συναρτάται με ένα σύνολο αντιλήψεων, αξιών, πεποιθήσεων και κριτηρίων 

αξιολόγησης της αντικειμενικής πραγματικότητας. Γι’ αυτό ακριβώς, η θεωρία λήψης 

αποφάσεων μελετά μία σειρά μεταβλητών και εξετάζει τις πιθανές αλληλεξαρτήσεις 

τους.1 Συνεπώς, η εξωτερική πολιτική αποτελεί μία διαρκή διαδικασία προσαρμογής 

της εξωτερικής συμπεριφοράς του κάθε κράτους στις αναγκαιότητες που επιβάλλουν 

και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι εκάστοτε συνθήκες τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο διεθνές περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε χώρα επιτυγχάνει αυτήν την 

προσαρμογή, προσδιορίζει και τον χαρακτήρα της εξωτερικής της πολιτικής.2 

Ήδη, από τη δεκαετία του 1960, διάφοροι μελετητές επιχείρησαν να 

αναθεωρήσουν τη ρεαλιστική σχολή μελέτης της εξωτερικής πολιτικής, η οποία 

ήθελε την εξωτερική πολιτική αποκομμένη από άλλες παραμέτρους. Σύμφωνα με 

αυτήν, οι πολιτικοί έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μία 

ορθολογική εξωτερική πολιτική, ανεπηρέαστοι σε μεγάλο βαθμό από εσωτερικούς 

περιορισμούς, τους οποίους μπορεί να θέτουν ταξικές συγκρούσεις, ιδεολογικές 

διαφορές, κοινωνικές εντάσεις, γραφειοκρατικοί ανταγωνισμοί και πιέσεις της κοινής 

γνώμης. Έτσι, η εξωτερική πολιτική χαράσσεται βάσει της δομής και φύσης του 

διεθνούς συστήματος και τα συμφέροντα του κάθε κράτους. Ουσιαστικά, θεωρούσαν 

ότι το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα από τα συστατικά του μέρη και, συνεπώς, η 

λογική της λειτουργίας του υπερβαίνει τις ενέργειες των κρατών που το 

συναποτελούν.  

                                                 
1 Ειρήνη Χειλά, «Η ‘ακτινωτή’ διπλωματία των κυβερνήσεων Καραμανλή: 
διαμόρφωση και αξιολόγηση», στο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Κωνσταντίνα 
Μπότσιου, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 
Εικοστό Αιώνα. Διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 
(Αθήνα: Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, 2008), σσ. 511-512. 
2 Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, «Το ζήτημα της προσαρμοστικότητας της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής», στο Δημήτρης Κ. Κώνστας – Χαράλαμπος Γ. Τσαρδανίδης 
(επιμ.), Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, 1974-1987 (Αθήνα: Σάκκουλας, 
1988), τ. Α΄, σ. 111.  
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Θεωρώντας ότι τα κράτη ενεργούν ορθολογικά και επιζητούν τη 

μεγιστοποίηση του εθνικού τους οφέλους, υποβαθμίζεται η σημασία της εσωτερικής 

πραγματικότητας ως προσδιοριστικού παράγοντα των διεθνών σχέσεων. Αυτή η 

θεώρηση, ημιτελής ως προς την εξέταση της διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής 

ενός κράτους και όχι της μακρολειτουργίας του διεθνούς συστήματος, γέννησε την 

ανάγκη για μία θεωρία που να περιλαμβάνει την εξέταση και των εσωτερικών δομών 

και του πολιτικού συστήματος του ενδιαφερόμενου κράτους. 

Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 άρχισαν διάφοροι θεωρητικοί να 

διερευνούν τα πεδία αλληλεπίδρασης της εσωτερικής πολιτικής με τη διπλωματία ως 

προς τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, ώστε να διαμορφώσουν μία 

«εσωτερική θεωρία των διεθνών σχέσεων». 3 

Από τους πρώτους ήταν ο James Rasenau, που ανέπτυξε μία γενική εκτίμηση 

για τη σύνδεση της διεθνούς με την εθνική πολιτική και ανέπτυξε έναν πρώτο 

κατάλογο επιδράσεων επί της εξωτερικής πολιτικής. Στη συνέχεια, ο Graham Allison 

έδωσε έμφαση στον αυξημένο ρόλο της γραφειοκρατίας στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Σύμφωνα με αυτόν, λαμβάνει χώρα ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι 

ανάμεσα σε διάφορους συντελεστές, οι οποίοι αδυνατούν να διακρίνουν τη 

διαφοροποίηση ή και την αντίφαση ανάμεσα στα συμφέροντα των οργανισμών που 

εκπροσωπούν και στα εθνικά συμφέροντα. Η οπτική αυτή, πάντως, αποδείχθηκε ότι 

έχει μεγαλύτερη εφαρμογή σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε χαμηλότερο επίπεδο 

από εκείνες που δρομολογούνται από την πολιτική εξουσία και υπόκεινται στους 

ανταγωνισμούς ανάμεσα στους πραγματικούς διαμορφωτές της εξωτερικής 

πολιτικής.4 

Στο πλαίσιο αυτό, ο J. K. Holsti τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου 

παράγοντα, αναφερόμενος στην αλλοίωση της ορθολογικής πρόσληψης ενός 

γεγονότος ή των συνθηκών που επικρατούν σε μία δεδομένη συγκυρία εξαιτίας της 

προσωπικής αντίληψης που διαμορφώνει ο λήπτης των αποφάσεων είτε λόγω 

ελλιπούς ή λανθασμένης πληροφόρησης είτε διότι διαμορφώνει μία δική του εικόνα 

βάσει των προσωπικών του πεποιθήσεων, αξιών, αντιλήψεων ή προσδοκιών. Αυτό 

                                                 
3 Κυριάκος Μητσοτάκης, Οι συμπληγάδες της εξωτερικής πολιτικής. Εσωτερικές και 
διεθνείς πιέσεις στις ελληνοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τις βάσεις, 1974-1985 
(Αθήνα: Πατάκης, 2006), σσ. 35-40 
4 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 40-43. Χειλά, ό.π., σ. 512. 
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σημαίνει ότι η λήψη της απόφασης επηρεάζεται από καθαρά ψυχολογικά αίτια, που 

είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε λανθασμένη κρίση.5 

Η άποψη αυτή ήλθε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η 

έννοια της «ορθολογικότητας», με την οποία υποτίθεται ότι λαμβάνονται οι 

αποφάσεις από τις πολιτικές ηγεσίες. Με αυτήν την έννοια, ο τρόπος που μία ηγεσία 

ερμηνεύει την πραγματικότητα, ιεραρχεί τις επιλογές του και ενεργεί δεν είναι 

αποτέλεσμα μίας κατ’ ανάγκη ορθολογικής συμπεριφοράς, όσο και αν αυτή διατηρεί 

την πρωτεύουσα σημασία της. Ειδικά σε συνθήκες κρίσης, στοιχεία όπως το άγχος, ο 

φόβος και η έντονη πίεση περιορίζουν την ικανότητα αντικειμενικής εκτίμησης μίας 

κατάστασης και τη δυνατότητα στάθμισης της σχέσης μέσου – αποτελέσματος, ώστε 

να επιλεγούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιμες λύσεις.6 

Βασικό ρόλο, σύμφωνα με τον Ν. Petersen, για το πρότυπο προσαρμογής που 

θα ακολουθήσει η εξωτερική πολιτική, διαδραματίζουν οι αντιλήψεις που 

διαμορφώνονται από τους λήπτες των αποφάσεων σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις της 

χώρας τους και το διεθνές περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο, οι Harold και Margaret 

Sprouts διαχώριζαν το διεθνές περιβάλλον σε δύο διαστάσεις: τη διάσταση του 

ψυχολογικού περιβάλλοντος, όπως, δηλαδή, αυτό γίνεται αντιληπτό από τους 

διαμορφωτές των αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής, και τη διάσταση του 

λειτουργικού περιβάλλοντος, όπως, δηλαδή, είναι αυτό πραγματικά. Συνεπώς, η 

χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, εξαρτάται 

αναμφισβήτητα από την αντίληψη των διαμορφωτών πολιτικής για το «ψυχολογικό 

περιβάλλον», δηλαδή από την προσωπική εικόνα που έχουν για το διεθνές 

περιβάλλον. Η αποτυχία τους να αντιληφθούν την αντικειμενική κατάσταση του 

περιβάλλοντος είναι αυτή που εγκυμονεί κινδύνους για την πολιτική της χώρας τους.7 

Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε και άλλους ερευνητές, όπως ο Peter 

Katzenstein, να υιοθετήσουν μία ευρύτερη προσέγγιση της αλληλεπίδρασης 

εσωτερικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων, εστιάζοντας στις κρατικές δομές και 

στον τρόπο με τον οποίο η ισορροπία μεταξύ κράτους και κοινωνίας επηρεάζει τη 

                                                 
5 Χειλά, ό.π., σσ. 512-513. 
6 Χειλά, ό.π., σ. 512. Για τους παράγοντες αυτούς, βλ. αναλυτικότερα, Ηλίας 
Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση (Αθήνα: Παπαζήσης, 
1997), σσ. 83-125. James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Ανταγωνιστικές 
θεωρίες διεθνών σχέσεων. Μία συνοπτική αποτίμηση (Αθήνα: Παπαζήσης, 1992), τ. 2, 
σσ. 208-249.  
7 Τσαρδανίδης, ό.π., σσ. 126-127. 
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διαμόρφωση της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής.8 Ακριβώς στον ρόλο της 

κοινωνίας έδινε έμφαση ο Holsti, θεωρώντας ότι η επιρροή της κοινής γνώμης 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στις δημοκρατικές κοινωνίες, 

ακόμα και αν είναι η πολιτική ηγεσία εκείνη που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο 

λόγο στη διαμόρφωση και χάραξη της πολιτικής.9  

Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο εντοπιζόταν το θεμελιώδες πρόβλημα των 

δημοκρατικών κυβερνήσεων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής: σε πολλές 

περιπτώσεις η κοινή γνώμη δεν εκτιμά την άσκηση μίας ορθολογικής πολιτικής και 

τείνει να πιέζει την ηγεσία να ακολουθήσει μία πορεία που πιθανόν να ζημιώνει τα 

εθνικά συμφέροντα. Αυτή η διαδικασία πιθανόν να οδηγεί την υπεύθυνη κυβέρνηση 

στην αντίληψη ότι η ορθολογική πολιτική της δεν είναι πολιτικά εφικτή, διότι κάτι 

που είναι καλό και για τον διεθνή στίβο, δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο και για το 

εσωτερικό. 

Οι πιέσεις των παραγόντων της εσωτερικής πολιτικής επί της ασκούμενης 

εξωτερικής πολιτικής ποικίλει ανάλογα με τις επικρατούσες εγχώριες και διεθνείς 

συνθήκες υπό τις οποίες καλείται μία κυβέρνηση να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Ως εκ 

τούτου, οι κυβερνώντες αντιμετωπίζουν ένα ισχυρό δίλημμα: να επιδιώξουν μία 

εξωτερική πολιτική που είναι συνετή και ορθολογική από την οπτική γωνία της 

διεθνούς πραγματικότητας αλλά όχι συμβατή με τις επιθυμίες της κοινής γνώμης, και 

που, κατά συνέπεια, θα επιφέρει πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση, ή να εφαρμόσει 

μία πολιτική που θα θυσιάζει την ορθή πολιτική στον βωμό της κοινής γνώμης και θα 

προκρίνει την αποκόμιση βραχυπρόθεσμου πολιτικού οφέλους έναντι της προώθησης 

των μόνιμων συμφερόντων της χώρας;10 Τα διλήμματα αυτά είναι πολύ σοβαρά, 

πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για την εκδήλωση της ευαισθησίας της κοινής 

γνώμης σε ζητήματα εθνικά, και μάλιστα υπό εξαιρετικά φορτισμένες 

συναισθηματικά συνθήκες. 

Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο προσφέρθηκαν νέα μεθοδολογικά εργαλεία από 

την εξέλιξη της θεωρίας των παιγνίων, η οποία, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, 

πρεσβεύει ότι οι διακρατικές σχέσεις πρέπει να προσεγγίζονται από τη σκοπιά της 

συνεργασίας και των διαπραγματεύσεων και όχι του ανταγωνισμού και των 

διλημμάτων που προσέγγιζε η ρεαλιστική σχολή. Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς 

                                                 
8 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 44-46.  
9 Χειλά, ό.π., σ. 523.  
10 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 31-32. 
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σχέσεις ως μία διαδικασία διαπραγματεύσεων, προσφέρει στους πολιτικούς 

επιστήμονες τα μέσα να κατανοήσουν πώς τα κράτη μπορούν να καταλήξουν ή όχι σε 

συμφωνία, καθώς εστιάζει στις συνθήκες εκείνες που καθιστούν δυνατή αυτή τη 

συνεργασία. Προσφέρει, δηλαδή, τα εργαλεία ανάλυσης που επιτρέπουν την 

ανίχνευση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών μεταβλητών που 

διαμορφώνουν τις ενέργειες των κρατών στο διεθνή στίβο. Γρήγορα έγινε αντιληπτό 

ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων ή των ωφελειών σε μία διαπραγμάτευση δεν είναι η 

μοναδική μεταβλητή που καθορίζει το αποτέλεσμά της, αλλά ότι η τελική της έκβαση 

επηρεάζεται και από την πολιτική φύση των παραγόντων που συμμετέχουν σ’ αυτήν.  

Συνεπώς, οι δυναμικές που καθορίζουν τις ωφέλειες των διαπραγματευόμενων 

δεν αφορούν μόνο τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ τους, αλλά επηρεάζονται και 

από τις εσωτερικές μεταβλητές που καθορίζουν κατά πόσο μία διεθνής συμφωνία 

γίνεται αποδεκτή και στο εσωτερικό. Το ζήτημα της επικύρωσης αυτής της 

συμφωνίας, συνεπώς, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις προτεραιότητες και τη 

στρατηγική των εμπλεκόμενων.11 

Κατόπιν τούτου, διαμορφώθηκε από τον Robert Putnam το πιο επιτυχημένο 

ίσως μοντέλο σχετικά με τις συνθήκες διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής από 

την αλληλεπίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων - μεταβλητών. 

Σύμφωνα με αυτόν, η πολιτική των διεθνών διαπραγματεύσεων μπορεί να νοηθεί ως 

ένα παίγνιο δύο επιπέδων. Στο πρώτο, το εθνικό επίπεδο, ομάδες από το εσωτερικό 

πιέζουν την κυβέρνηση να ακολουθήσει ευνοϊκή γι’ αυτές πολιτική, ενώ οι πολιτικοί 

ανταγωνίζονται για την εξουσία διαμορφώνοντας συνασπισμούς μεταξύ των ομάδων 

αυτών. Στο δεύτερο επίπεδο, το διεθνές, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν τις εσωτερικές πιέσεις, αποφεύγοντας αρνητικές επιπτώσεις για τη 

χώρα από τις διεθνείς εξελίξεις. Έτσι, σχηματίζονται δύο ξεχωριστά σύνολα 

διαπραγματευτικών διαδικασιών: οι διεθνείς διαπραγματεύσεις ή Επίπεδο Ι και οι 

ενδοκρατικές συνομιλίες για την αποδοχή του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων 

του Επιπέδου Ι, δηλαδή το Επίπεδο ΙΙ. Η αναγκαιότητα επικύρωσης από το Επίπεδο ΙΙ 

είναι λογικό να επηρεάζει τους διαπραγματευόμενους στο Επίπεδο Ι.  

Ο Putnam θεωρεί ότι οι παράμετροι του Επιπέδου ΙΙ, όπως η διάθεση του 

εκλογικού σώματος έναντι της ενδεχόμενης συμφωνίας, όπως και ο βαθμός 

πολιτικοποίησης των υπό διαπραγμάτευση θεμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο. Το ίδιο 

                                                 
11 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 44-49.  
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ισχύει και για τους θεσμούς μίας χώρας. Π.χ. όταν μία κυβέρνηση ελέγχει τη 

νομοθετική διαδικασία, τόσο λιγότερο περιορίζονται οι ενέργειές της από εσωτερικές 

μεταβλητές. Τέλος, η δυνατότητα διαπραγματευτικού αποτελέσματος εξαρτάται από 

τη στρατηγική του διαπραγματευτή. Εάν, δηλαδή, είναι πρόθυμος να αποδεχθεί ένα 

ευρύ φάσμα πιθανών συμφωνιών, τότε η πιθανότητα θετικής έκβασης της 

διαπραγμάτευσης είναι μεγαλύτερη. 

Συνδυάζοντας τα περισσότερα στοιχεία των προηγούμενων θεωριών και την 

αλληγορία του παιγνίου των δύο επιπέδων, ο Putnam προσέφερε μία αρκετά 

λειτουργική σύνθεση, με την οποία υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις όχι απλά 

επηρεάζονται από ορισμένες εσωτερικές μεταβλητές κατά τη διαμόρφωση των 

αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής, αλλά είναι διαρκώς υποχρεωμένες να συμβιβάζουν 

τους εγχώριους και διεθνείς περιορισμούς, οι οποίοι συχνά αλληλοσυγκρούονται. 

Επισημαίνοντας ότι μία απόφαση μπορεί να είναι ορθολογική στο διεθνή χώρο αλλά 

όχι και στον εσωτερικό, ο Putnam αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση στη σφαίρα 

της διεθνούς πολιτικής μπορεί να επιφέρει πολιτικό κόστος στο εσωτερικό ή ότι 

ορισμένες αποφάσεις μπορεί να προξενήσουν υψηλότερο κόστος από ό,τι άλλες. 

Κατά συνέπεια, μία κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε συμβιβασμό των 

εθνικών συμφερόντων και των πολιτικών αναγκών, δεδομένου ότι, πέρα από τη 

νομοθετική επικύρωση της απόφασης, πρέπει αυτή να γίνει αποδεκτή και σε πολιτικό 

επίπεδο από τις εγχώριες δυνάμεις (κόμματα, ομάδες συμφερόντων, κοινή γνώμη). Η 

σύνθετη πολιτική δομή των σύγχρονων κοινωνιών δεν επιτρέπει σε μία κυβέρνηση να 

διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική της χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις των 

αποφάσεών της στην εσωτερική πολιτική σκηνή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι, ενώ η προβληματική του Putnam είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς προσδιορίζει τις κρίσιμες μεταβλητές που είναι 

απαραίτητες για τη διατύπωση μίας εσωτερικής θεωρίας των διεθνών σχέσεων, λόγω 

έλλειψης των αναγκαίων δεδομένων, δεν είναι εύκολη η τεκμηρίωση της θεωρητικής 

του βάσης. Για παράδειγμα, δεν ξεκαθαρίζει πώς και πότε οι εγχώριες παράμετροι 

καθορίζουν πράγματι τη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής. Ακόμα, δεν 

αναλύεται επαρκώς ο τρόπος που επιλέγουν οι κυβερνήσεις για να συμβιβάσουν τις 

αντιμαχόμενες εγχώριες και διεθνείς αναγκαιότητες. Για παράδειγμα, μία κυβέρνηση 

υπό ποιες συνθήκες θα ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί μία συμφωνία που δεν θα γινόταν 

αποδεκτή στο εσωτερικό.  
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Πέραν αυτών, εντοπίζεται μία εγγενής αντίφαση στη θεμελίωση μία γενικής 

εφαρμογής του μοντέλου των δύο επιπέδων και στη θέση του Putnam ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες πολιτικές μεταβλητές που καθορίζουν τις αποφάσεις της εξωτερικής 

πολιτικής. Έτσι, σύμφωνα με τον Putnam, πρέπει να δίνεται έμφαση περισσότερο 

στην πολιτική ως παράγοντα διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής και λιγότερο 

στους θεσμούς και τις δομές. Από τη στιγμή, όμως, που το πολιτικό περιβάλλον κάθε 

χώρας υπόκειται σε σημαντικές διαφορές και αγγίζει τη μοναδικότητα σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά, είναι δύσκολο να παραχθεί ένα μοντέλο γενικής εφαρμογής 

που να ερμηνεύει πειστικά τη σύνδεση μεταξύ διεθνούς και εσωτερικής πολιτικής. 

Συνεπώς, οι διαφορές που παρουσιάζει η πολιτική σκηνή των διαφόρων κρατών 

δημιουργούν πρόβλημα στη βιωσιμότητα μίας γενικής θεωρίας. Γι’ αυτό και θα 

πρέπει το μοντέλο των δύο παιγνίων να προσαρμόζεται κάθε φορά στις περίπλοκες 

πολιτικές καταστάσεις της κάθε χώρας.12 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν ήδη, είναι σκόπιμο να ορίσουμε τις 

ανεξάρτητες εκείνες μεταβλητές, οι οποίες, λειτουργώντας σε εσωτερικό και διεθνές 

επίπεδο, επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων. Για να το κατορθώσουμε αυτό, είναι 

θεμιτός κατ’ αρχήν ο χωρισμός τους σε τρία βασικά επίπεδα ανάλυσης: το ατομικό, 

το κρατικό και το διεθνές συστημικό επίπεδο.  

Στο ατομικό, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίδραση της προσωπικότητας 

και των χαρακτηριστικών του ηγέτη (ψυχολογία, ιδεολογία, κατάρτιση, εμπειρία, 

ηγετικές ικανότητες – χάρισμα) επί των αποφάσεων που λαμβάνει. Οι ερευνητές που 

υιοθετούν το ατομικό επίπεδο ανάλυσης αμφισβητούν την παραδοσιακή τάση που 

προσωποποιεί το κράτος. Αντίθετα, πρεσβεύουν ότι τα πρόσωπα είναι εκείνα που 

ενεργούν για λογαριασμό του κράτους και άρα, είναι οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις 

και το σύστημα αξιών τους  που διαμορφώνουν τις απόψεις τους σε σχέση με την 

πραγματικότητα και παρέχουν τα απαραίτητα κίνητρα για τις αποφάσεις τους. 

Στο κρατικό επίπεδο οι μεταβλητές πολλαπλασιάζονται. Μπορούμε να 

αναφέρουμε αντικειμενικά – απτά στοιχεία κρατικής ισχύος, όπως το ΑΕΠ, η έκταση, 

ο πληθυσμός, οι ένοπλες δυνάμεις, η παραγωγή, το ποσοστό αυτάρκειας κλπ., αλλά 

και λιγότερο προσδιορίσιμα στοιχεία ισχύος, όπως η κοινωνική συνοχή, το ηθικό των 

ενόπλων δυνάμεων, η δομή των πολιτικών κομμάτων, η αποδοτικότητα της κρατικής 

γραφειοκρατίας, η στήριξη των συμμάχων κλπ. Σ’ αυτό το επίπεδο, οι δυνατότητες 

                                                 
12 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 50-58. 
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της χώρας οριοθετούν ουσιαστικά τις επιλογές του ηγέτη και της κυβέρνησής του για 

την ανάπτυξη της εξωτερικής του πολιτικής.  

Στο τρίτο επίπεδο, περιλαμβάνονται οι μεταβλητές, οι οποίες βρίσκονται έξω 

από τα όρια του δρώντος κράτους. Πρωταρχικά, αναφερόμαστε στις διμερείς σχέσεις 

και στη συμπεριφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου, π.χ. Τουρκία ή ΗΠΑ στις 

σχέσεις τους με την Ελλάδα. Στη συνέχεια, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας 

μεταβλητές ευρύτερου συστημικού χαρακτήρα, όπως τη δομή του παγκόσμιου 

πολιτικού συστήματος, τον ρόλο διεθνών οργανισμών, το διεθνές οικονομικό 

σύστημα κλπ. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε στο υπό εξέταση θέμα, ότι 

καθοριστικό παράγοντα διαδραματίζει τόσο η υποχρέωση των ηγετών να χαράζουν 

την εξωτερική τους πολιτική στο πλαίσιο ενός διπολικού συστήματος όσο και η 

αυξομείωση της έντασης ανάμεσα στους δύο πόλους (ΝΑΤΟ – ΗΠΑ από τη μία, 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας – ΕΣΣΔ από την άλλη).13 

Οι αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες αποτελούν την εξαρτημένη 

μεταβλητή, διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ή τύπους: α. αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε περιόδους κρίσης, β. προγραμματικές αποφάσεις, γ. τακτικές 

αποφάσεις. 

Στην πρώτη περίπτωση, η κρίση συνδυάζει μία μεγάλη και απρόβλεπτη 

απειλή, που υποχρεώνει την ηγεσία να αντιδράσει σε περιορισμένο χρόνο και υπό 

συνθήκες πίεσης, πέρα από κάθε προγραμματισμό. Μία τέτοια περίπτωση ήταν η 

κρίση του καλοκαιριού του 1974, όπως και η κρίση, σε μικρότερο βαθμό, του 

καλοκαιριού του 1976, με την έξοδο του τουρκικού πλοίου σεισμικών ερευνών, 

Σισμίκ Ι στο Αιγαίο. 

Από την άλλη, οι προγραμματικές αποφάσεις λαμβάνονται σταδιακά υπό 

κανονικές συνθήκες και επιτρέπουν την πολύπλευρη και συστηματική ανάλυση των 

εναλλακτικών επιλογών. Παραδείγματα τέτοιων μεγάλων αποφάσεων είναι η 

επανένταξη της χώρας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και, κυρίως, η ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ.  

Τέλος, η τρίτη κατηγορία των τακτικών αποφάσεων αφορά αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε καθημερινό, υπηρεσιακό επίπεδο. Τέτοια περίπτωση στο υπό 

εξέταση θέμα μας είναι η αντίδραση της κυβέρνησης στην απόφαση για άρση του 

εμπάργκο προς την Τουρκία από την κυβέρνηση Κάρτερ το 1978.  
                                                 
13 Θοδωρής Α. Κουλουμπής, «Δομές και διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, 1974-1987», στο Κώνστας – Τσαρδανίδης (επιμ.), ό.π., τ. Α΄, σσ. 57-59.   
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Στο θέμα που απασχολεί τη συγκεκριμένη εργασία, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

σε αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο των δύο πρώτων τύπων και στη βάση αυτή 

θα εξεταστούν και οι ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες επηρέασαν τη λήψη 

αποφάσεων από τις πολιτικές ηγεσίες της χώρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για 

την περίπτωση, π.χ. μίας απόφασης που λαμβάνεται σε περίοδο κρίσης, όπως η 

αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν 

συνήθως οι μεταβλητές του ατομικού επιπέδου, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του 

ηγέτη. Αντίθετα, στις προγραμματικές αποφάσεις, όπως και στις τακτικές, που 

επιτρέπουν άνεση χρόνου για μία ορθολογική και πολύπλευρη αξιολόγηση των 

εναλλακτικών επιλογών, καθοριστικό ρόλο έχουν οι μεταβλητές του κρατικού και 

του διεθνούς επιπέδου.  

Ο διαχωρισμός αυτός έχει αξία, διότι οφείλουμε να εξετάσουμε σε 

διαφορετική βάση, όπως υπαγορεύει και το θεωρητικό πλαίσιο, τις δύο κρίσιμες 

αποφάσεις των κυβερνήσεων Καραμανλή: την απόφαση για αποχώρηση από το 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ τον Αύγουστο του 1974 και την απόφαση για 

επανένταξη στη Συμμαχία, η οποία ολοκληρώθηκε το 1980. Για να καταστεί αυτό 

δυνατό, οφείλουμε, ασφαλώς, να διεξάγουμε αυτήν την ανάλυση στο πλαίσιο της 

ιδιομορφίας που παρουσιάζει η ελληνική περίπτωση, η οποία, όπως και κάθε άλλη, 

εμφανίζει τα δικά της δομικά χαρακτηριστικά. 

Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας, παρουσιάζονται δομικές μεταβολές στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές διαμόρφωσης της εξωτερικής της πολιτικής μετά το 1974, 

ελέω και της επταετούς δικτατορίας. Οι μεταβολές αυτές παρατηρούνται τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στη γεωπολιτική θέση της 

χώρας. Βάσει αυτών των μεταβολών, οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες επιχείρησαν να 

διαμορφώσουν τις στρατηγικές εκείνες, με τις οποίες θα επιχειρούσαν να επιλύσουν 

τα προβλήματα προσαρμογής, που, με επιτακτικό τρόπο, είχαν προκύψει. 

Ειδικής αναφοράς επίσης χρήζει ο ρόλος που διαδραματίζει ο πολιτικός 

ηγέτης σε περιπτώσεις κρίσης, αλλά και γενικότερα στη διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής. Ο ρόλος αυτός έχει μελετηθεί εκτενώς βάσει θεωριών της ψυχολογίας και 

της εφαρμογής τους στην ερμηνεία της πολιτικής πρακτικής. Εποικοδομητική στο 

πεδίο αυτό είναι οι συνεισφορά των συμπεριφοριστών, οι οποίοι, παρ’ ότι δεν 

συγκρότησαν μία συνεκτική θεωρία στον κλάδο των διεθνών σχέσεων, παρέχουν μία 

σοβαρή πρόταση, η οποία εμπλούτισε τη ρεαλιστική σχολή, κυρίως στον τομέα 

ανάλυσης λήψης αποφάσεων σχετικών με την εξωτερική πολιτική. 
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Σύμφωνα με αυτούς, λοιπόν, ο κώδικας λειτουργίας ενός ηγέτη διακρίνει δύο 

θεμελιώδεις τύπους πεποιθήσεων: τις φιλοσοφικές και τις λειτουργικές. Οι πρώτες 

έχουν να κάνουν με υποθέσεις και επιχειρήματα του ηγέτη σε σχέση με τη φύση της 

πολιτικής, των πολιτικών συγκρούσεων και τον ρόλο του ατόμου στην Ιστορία, ενώ 

οι δεύτερες αναφέρονται στις σχέσεις ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους και τα 

πολιτικά μέσα, αλλά και στους τακτικούς ελιγμούς. Με αυτά τα μέσα, γίνεται μία 

προσπάθεια κατανόησης των πρακτικών, τις οποίες χρησιμοποιεί ο ηγέτης στην 

προσπάθειά του να λάβει μία ορθολογική απόφαση. 

Εξαιτίας των δυσκολιών στη σύνδεση των αντιλήψεων και πεποιθήσεων με τη 

συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων, είναι σκόπιμο να ακολουθήσουμε, σύμφωνα 

με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, τη διαδικασία της συμφωνίας ή λογικής 

αλληλουχίας, μία τεχνική που προσπαθεί να διατυπώσει μια συνέχεια μεταξύ των 

πεποιθήσεων ενός ηγέτη και των αποφάσεών του. Το σκεπτικό είναι απλό: αν 

υπάρχει λογική αλληλουχία ανάμεσα στην πολιτική απόφαση και τις πεποιθήσεις 

ενός ηγέτη, τότε υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι οι τελευταίες έχουν ασκήσει επιρροή 

στη λήψη της απόφασης, δεδομένου ότι, όπως έχουμε δει, υπάρχουν πολλές ακόμα 

μεταβλητές που επηρεάζουν, όπως οι πολιτικοί θεσμοί, η κοινή γνώμη, οι διεθνείς 

περιορισμοί κλπ. 

Εν τούτοις, οι πεποιθήσεις μπορούν να επηρεάσουν με δύο τρόπους: α. 

επεκτείνοντας ή περιορίζοντας το πεδίο έρευνας και αξιολόγησης των διαθέσιμων 

στοιχείων, β. οδηγώντας τον ηγέτη στην προτίμηση ορισμένων εναλλακτικών 

δράσεων έναντι άλλων. Λειτουργούν, δηλαδή, οι πεποιθήσεις περισσότερο σαν 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές και εμπειρικά βοηθήματα στη λήψη αποφάσεων 

παρά ως συνδυασμός έτοιμων λύσεων, αυτόματα εφαρμοζόμενων. 

Σε ποια κατηγορία αποφάσεων, όμως, έχει μεγαλύτερη αξία ο κώδικας 

λειτουργίας ενός ηγέτη; Προφανώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτό ισχύει σε περιόδους 

κρίσης περισσότερο παρά στην περίπτωση προγραμματικών αποφάσεων, καθώς στις 

πρώτες υπάρχει το στοιχείο του απρόβλεπτου, της αστάθειας και του περιορισμένου 

χρόνου αντίδρασης, ενώ οι δεύτερες κυοφορούνται σταδιακά και μεθοδικά υπό 

συνθήκες σταθερότητας, με περιθώρια αξιολόγησης και ανάλυσης των επιπτώσεων 

και των εναλλακτικών επιλογών. Επιπλέον, σε περιόδους κρίσης, ο ρόλος των 

θεσμών είναι αποδυναμωμένος, ενώ ο παρεμβατικός ρόλος των ομάδων πίεσης ή 

άλλων παραγόντων μειώνεται σημαντικά και το κέντρο βάρους στη λήψη αποφάσεων 

μετατίθεται στους ώμους της πολιτικής ηγεσίας. Δεδομένης, τέλος, της αστάθειας που 
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επικρατεί σε περιόδους κρίσεων, ένας ηγέτης είναι λογικό να καταφεύγει στο σύνολο 

των παγιωμένων φιλοσοφικών και λειτουργικών του πεποιθήσεων για να λάβει μία 

ορθολογική πολιτική απόφαση, καθώς το σύστημα αξιών του αποτελεί, υπ’ αυτές τις 

συνθήκες, το μόνο σταθερό σημείο αναφοράς. Πολύ περισσότερο δε, όταν πρόκειται 

για χαρισματικό ηγέτη, ο οποίος, ούτως ή άλλως, βασίζεται ιδιαίτερα στο δικό του 

αξιακό σύστημα για τη λήψη αποφάσεων.14 

Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο, λοιπόν, θα επιχειρηθεί στην εργασία αυτή να 

ερμηνευθούν και αναλυθούν κατά το δυνατόν τα αίτια που οδήγησαν τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή κατ’ αρχάς στην απόφαση να οδηγήσει την Ελλάδα στην 

έξοδο από τη στρατιωτική δομή της νατοϊκής συμμαχίας και σε δεύτερο χρόνο να 

επιδιώξει την επανένταξή της σ’ αυτήν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μεν πρώτη 

περίπτωση στα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, που, όπως αναφέρθηκε, 

διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο στην περίπτωση απόφασης εν μέσω κρίσης, και σε 

έκτακτες εσωτερικές μεταβλητές, που καθιστούσαν κρίσιμο τον παράγοντα της 

κοινής γνώμης, στη δε δεύτερη θα αναλυθούν περισσότερες εσωτερικές και 

εξωτερικές μεταβλητές σε κρατικό και διεθνές συστημικό επίπεδο.  

Για να αναδειχθούν, όμως, όλα αυτά τα στοιχεία, κρίθηκε απαραίτητο να 

προηγηθεί ένα ιστορικό χρονικό, το οποίο καλύπτει τα πρώτα κεφάλαια της εργασίας, 

και αναφέρεται στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, με έμφαση στην ίδρυση και 

ανάπτυξη του ΝΑΤΟ, την ένταξη και δραστηριοποίηση της Ελλάδας στους κόλπους 

του, την ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τον ρόλο του Κυπριακού 

ζητήματος για την εξέλιξη των ελληνονατοϊκών σχέσεων μέχρι την τουρκική εισβολή 

του 1974.  

Στη συνέχεια, αναλύονται λεπτομερέστερα τα γεγονότα που οδήγησαν από 

την 24η Ιουλίου και την επάνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα μέχρι 

το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων της Γενεύης, οι συνθήκες υπό τις οποίες 

αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση την αποχώρηση της χώρας από το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ, καθώς και ο εγχώριος και διεθνής αντίκτυπος της απόφασης 

αυτής. Σημαντικό μέρος της εργασίας καλύπτουν τα δύο κεφάλαια, τα οποία 

αναφέρονται στις επιπτώσεις της απόφασης της 14ης Αυγούστου στις 

ελληνοαμερικανικές και ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς επίσης και στη θέση της 

                                                 
14 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, «Ο ρόλος των ηγετών στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής», 
στο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Μαριλένα Κοππά (επιμ.), 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής 
Πολιτικής 1974-2004 (Αθήνα: Λιβάνης, 2005), σσ. 297-304.  
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Ελλάδας στους κόλπους του ΝΑΤΟ, επιπτώσεις που υποχρέωσαν την ελληνική 

κυβέρνηση να επιδιώξει αρκετά σύντομα να κινήσει τις διαδικασίες για την πλήρη 

επανένταξη στη Συμμαχία. Οι διαδικασίες αυτές συμπλέχθηκαν, ωστόσο, με την 

προσπάθεια της Τουρκίας να αναθεωρήσει το επιχειρησιακό καθεστώς στο Αιγαίο 

και να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά οφέλη από την απουσία της Ελλάδας από 

τους νατοϊκούς στρατιωτικούς κύκλους, καθώς επίσης με την προσπάθεια της Αθήνας 

να συνδέσει την αναθεώρηση του καθεστώτος των αμερικανικών εγκαταστάσεων στο 

ελληνικό έδαφος, άρρηκτα συνδεδεμένων επιχειρησιακά με τη λειτουργία της 

νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, με την ανάγκη επανένταξης της Ελλάδας σ’ 

αυτήν.  

Η ανάλυση αυτών των γεγονότων διευκολύνει το έργο της επεξήγησης των 

αιτίων που οδήγησαν την πολιτική ηγεσία της χώρας, υπό την καθοδήγηση του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή, να λάβει τις κρίσιμες αυτές αποφάσεις στον τομέα της 

εξωτερικής πολιτικής, εξετάζοντας, παράλληλα, τις εσωτερικές και εξωτερικές 

εκείνες μεταβλητές που επηρέασαν τα λήψη των επίμαχων αποφάσεων. Δίνουμε στο 

σημείο αυτό ξεχωριστή έμφαση στον ρόλο της κοινής γνώμης, με το ιδιαίτερο 

στοιχείο του αντιαμερικανισμού που τη διακατείχε, καθώς και στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ηγέτη Καραμανλή, με ειδική επισήμανση στο αίσθημα της 

απογοήτευσης από τον ρόλο που διαδραμάτισε το ΝΑΤΟ στα γεγονότα του 1974.  

Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά στην ευρύτερη εξωτερική πολιτική 

που ακολούθησε ο Καραμανλής στη Μεταπολίτευση, έχοντας το 1974 ως σημείο 

αναφοράς για την υλοποίηση μίας πολυδιάστατης πολιτικής. Αντί επιλόγου, τέλος, 

αναφέρονται ορισμένες έγκυρες αποτιμήσεις για την απόφαση της εξόδου του 1974 

και τις επιπτώσεις στη διεθνή θέση της χώρας, ώστε να διαμορφωθούν τα 

συμπεράσματά μας επί του εξεταζόμενου ζητήματος. 
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Πρώτο Κεφάλαιο 
Το διεθνές πλαίσιο και οι σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ 

 

Η γένεση του Ψυχρού Πολέμου και η ίδρυση του ΝΑΤΟ 

 

Ως Ψυχρός Πόλεμος έχει χαρακτηριστεί ο συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ Ανατολικού 

και Δυτικού συνασπισμού με αφετηρία τις διαμάχες που ξέσπασαν το 1946-47 και 

κατάληξη την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, την κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων και τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991. 

Το ξεκίνημά του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία συμφωνίας 

μεταξύ των Δυνάμεων της εποχής, και κυρίως των δύο υπό διαμόρφωση 

υπερδυνάμεων, επί της οριστικής μορφής του διεθνούς σκηνικού, καθώς επίσης στην 

εκδήλωση αισθημάτων αμοιβαίου φόβου στην Ευρώπη και στη μεταφορά του 

ανταγωνισμού στην Άπω Ανατολή, (π.χ. πόλεμος Κορέας, πόλεμοι Βιετνάμ). Κατά 

την πρώτη μεταπολεμική περίοδο διαμορφώνονται οι δύο συνασπισμοί στο πλαίσιο 

ενός πολωμένου και ιδεολογικά φορτισμένου διεθνούς συστήματος μέσα από 

αλλεπάλληλες κρίσεις (π.χ. το ζήτημα του Βερολίνου) και συνεχείς κινδύνους 

γενικευμένης σύρραξης, δεδομένης της προσπάθειας των δύο στρατοπέδων να 

καλύψουν το μεταπολεμικό κενό εξουσίας. (για την έννοια και τις φάσεις του Ψυχρού 

Πολέμου.15   

Ως προς τις απαρχές του, η «μεταναθεωρητική» άποψη, που έχει επικρατήσει 

από τη δεκαετία του 1970, οπότε εμφανίστηκε, υιοθέτησε μία αποστασιοποιημένη και 

ιδεολογικά αποφορτισμένη άποψη, στο πλαίσιο της πολιτικής ύφεσης της διεθνούς 

αντιπαλότητας εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με αυτήν, ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ένας 

ανταγωνισμός ισχύος των δύο συνασπισμών, καθένας από τους οποίους είχε τις δικές 

του προκαταλήψεις και ελπίδες και, κυρίως τους δικούς του φόβους. Έτσι, ως κύρια 

αιτία του προβάλλεται η αμοιβαία καχυποψία, η οποία οδήγησε μοιραία σε έναν 

φαύλο κύκλο δυσπιστίας.16  

Θα μπορούσε, κατά μία άποψη, να ισχυριστεί κανείς ότι η σοβιετική ευθύνη 

έγκειται στο γεγονός ότι οι ενέργειες του Στάλιν πυροδότησαν μία αλληλουχία 

γεγονότων, τα οποία πυροδότησαν τις αντιδράσεις του δυτικού στρατοπέδου. Οι 

                                                 
15 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου (Αθήνα: Πατάκης, 
2001) σσ. 61-65.  
16 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 69-70.  
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αντιδράσεις αυτές, όμως, και εδώ έγκειται η ευθύνη των Αμερικανών, ήταν 

υπερβολική και έλαβε χαρακτήρα ιδεολογικής σταυροφορίας, που οδήγησε μοιραία 

στην πόλωση, αφού οι δύο υπερδυνάμεις έγιναν φορείς της δικής τους μοναδικής 

αλήθειας. 

Έχοντας σε εκκρεμότητα το ζήτημα της Ανατολικής Ευρώπης, και κυρίως 

εκείνο της ηττημένης Γερμανίας, καθώς οι διαβουλεύσεις των νικητών στη διάρκεια 

του πολέμου και αμέσως μετά δεν είχαν καταλήξει στη διευθέτηση της 

μεταπολεμικής διεθνούς τάξης, η διαίρεση του στρατοπέδου των νικητών ήταν 

αναμενόμενη, δεδομένης της στρατιωτικής κυριαρχίας της ΕΣΣΔ στην επίμαχη 

περιοχή. Την κατάσταση αυτή σκιαγράφησε εύστοχα ο Τσώρτσιλ στην περίφημη 

ομιλία του τον Μάρτιο του 1946 στο Φούλτον των ΗΠΑ, όπου χρησιμοποίησε τον 

όρο «Σιδηρούν Παραπέτασμα», το οποίο διαιρούσε την ευρωπαϊκή ήπειρο σε δυτική 

και ανατολική.  

Η στρατιωτική πραγματικότητα κατέστησε αναπόφευκτη την υπαγωγή της 

Ανατολικής Ευρώπης και του μεγαλύτερου τμήματος των Βαλκανίων, με την 

εξαίρεση της Ελλάδας, στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, παρά την επιθυμία των 

Αμερικανών για εγκαθίδρυση πολυκομματικών δημοκρατιών και ανοικτής 

οικονομίας στην περιοχή αυτή.  

Με δεδομένη την επικράτηση των Σοβιετικών στην Ανατολική Ευρώπη, 

επίκεντρο του ανταγωνισμού έγινε η Γερμανία όπου εκδηλώνονταν οι φόβοι και των 

δύο πλευρών, της μεν ΕΣΣΔ για την επανεμφάνιση μιας ισχυρής Γερμανίας 

ενταγμένης στο δυτικό στρατόπεδο, των δε Δυτικών φοβούνταν για ένα ασταθές 

σύστημα, αν η γερμανική οικονομία δεν αποκαθίστατο.17  

Το Γερμανικό Ζήτημα, με τη de facto διαίρεση της χώρας σε ζώνες ελέγχου 

και τον διαρκή ανταγωνισμό των δύο πλευρών γύρω από την κατοχή του Βερολίνου, 

επέφερε την οριστική ρήξη και προκάλεσε τη διαμόρφωση των αντίπαλων 

στρατοπέδων.  Εξάλλου, η διαίρεσή της το 1949 αποτέλεσε τη βάση για τη 

διχοτόμηση όλης της Ευρώπης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δεν αποδείχθηκε 

                                                 
17 Χατζηβασιλείου, 2001 σσ. 77-85. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αμερικανικό 
πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002 (Αθήνα: Ποιότητα, 2003), σσ. 
52-57.  
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λειτουργική, αφού πέτυχε την επάνοδο της Γερμανίας, έστω της Δυτικής, στο διεθνές 

σύστημα, κάτι στο οποίο είχε αποτύχει η συνθήκη των Βερσαλλιών.18  

Συνεπώς, ήταν διάφορα τα γεγονότα που αύξησαν την ένταση στις σχέσεις 

των δύο υπό διαμόρφωση στρατοπέδων. Εκτός από τις εξελίξεις στην Ανατολική 

Ευρώπη και τη διαφωνία επί του γερμανικού ζητήματος, η αντίδραση στο σοβιετικό 

αίτημα για εγκαθίδρυση βάσεων στα Στενά και ο ελληνικός εμφύλιος, επέδρασαν 

ανασταλτικά στην επίτευξη συνεννόησης.  

Προτεραιότητα του δυτικού στρατοπέδου αποτέλεσε στο εξής η «ανάσχεση» 

του κομμουνιστικού κινδύνου, όρο, τον οποίο διατύπωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης 

Τζωρτζ Κένναν, κατά τον οποίον η ΕΣΣΔ στόχευε στην παγκόσμια κυριαρχία και γι’ 

αυτό οι ΗΠΑ όφειλαν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τα άλλα 3 μεγάλα κέντρα 

ισχύος, τη Βρετανία, την Ιαπωνία και τη Γερμανία-Κεντρική Ευρώπη, ώστε να μην 

τεθούν υπό την επιρροή της Μόσχας. Ο τρόπος με τον οποίο θα το πετύχαιναν αυτό 

οι ΗΠΑ, ήταν η έμμεση επέκταση της επιρροής τους σε όλους τους τομείς με τη 

χρήση κυρίως της οικονομικής ισχύος σε περιοχές που αποτελούσαν σημαντικά 

κέντρα οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος ή εξαιρετικής γεωπολιτικής σημασίας, 

όπως ήταν η Νότια Αμερική, η Μεσόγειος και η Περσία.19  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος συνιστούσε ένα 

σημαντικό ζήτημα από διεθνή άποψη, καθώς ενεπλάκη στον ανταγωνισμό των 

Δυνάμεων, αφού συνδυάστηκε με την προσπάθεια της Μόσχας να κατέλθει στη 

Μεσόγειο, όπως κατέδειξε το αίτημά της στα μέσα του 1946 να συμμετάσχει στην 

άμυνα των Στενών, δηλαδή να της παραχωρηθούν στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. 

Η κατάσταση ανησύχησε τους Δυτικούς γιατί τυχόν κατάρρευση του 

ελληνικού κράτους θα προσέφερε στους Σοβιετικούς πρόσβαση στη Μεσόγειο και 

πιθανόν να παρέσυρε και την Τουρκία στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Η πίεση αυτή, 

ταυτόχρονα με την οικονομική φθορά της Βρετανίας, υπό την ευθύνη της οποίας 

ανήκε ακόμα η Μεσόγειος, υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αναλάβουν αυτή τον 

ρόλο του εγγυητή στην περιοχή, επωμιζόμενοι το οικονομικό βάρος της στρατιωτικής 

                                                 
18 Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 106-108, 112-114.  John W. Young, Η Ευρώπη του 
Ψυχρού Πολέμου, 1945-1991 (Αθήνα: Πατάκης, 2002), .σσ. 42-43. 
19 Η στρατηγική αυτή επηρέασε, όπως αποδείχθηκε, περισσότερο τις οικονομικές πτυχές της 
αμερικανικής πολιτικής (π.χ. Σχέδιο Μάρσαλ) και όχι τις στρατιωτικές (βλ. ΝΑΤΟ). Έλαβε, ωστόσο, 
πιο δυναμικό χαρακτήρα κατά τη δεκαετία του 1950 εξαιτίας της μεγαλύτερης ανησυχίας της 
Ουάσινγκτον για τις διεθνείς εξελίξεις. Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 90-94.  
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ενίσχυσης των κυβερνήσεων σε Αθήνα και Άγκυρα και ρίχνοντας το βάρος στην 

εμπόλεμη Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος Τρούμαν εξήγγειλε στις 12 Μαρτίου 1947 από 

το Κογκρέσο ένα Δόγμα, σύμφωνα με το οποίο ήταν καθήκον των ΗΠΑ να 

βοηθήσουν τα κράτη που ήθελαν να διατηρήσουν την ελευθερία τους και να 

αντισταθούν στον κομμουνισμό. 

Το Δόγμα Τρούμαν αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της 

ανάσχεσης στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή κρατώντας σε φιλοδυτική τροχιά την 

Ελλάδα, την Τουρκία και την Περσία. Ωστόσο, η διατύπωσή του ήταν ελαφρώς 

διφορούμενη για το κατά πόσο συνεπάγονταν την υποχρέωση των ΗΠΑ να επέμβουν 

στρατιωτικά οπουδήποτε στη υφήλιο ή μόνο στις συγκεκριμένες χώρες.20  

Οι εξαγγελίες του Τρούμαν σήμαναν τη μόνιμη είσοδο των ΗΠΑ στην 

ευρωπαϊκή πολιτική, εξέλιξη χωρίς προηγούμενο σε καιρό ειρήνης, η οποία 

σηματοδοτούσε την οριστική ρήξη με τον απομονωτισμό του παρελθόντος. Πλέον, η 

Ουάσινγκτον, με επίκεντρο τη σκληρή διαπάλη για την επικράτηση στη Γερμανία, θα 

επιχειρούσε τη συγκρότηση ενός αντισοβιετικού συνασπισμού στη Δυτική Ευρώπη 

στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάσχεσης. 

Υπό το πρίσμα αυτής της στρατηγικής μπορούμε να εξετάσουμε και την 

ευρύτερη οικονομική βοήθεια που προέβλεψαν οι Αμερικανοί για να αντιμετωπίσουν 

την οικονομική δυσπραγία και τον κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλούσαν τη Δυτική 

Ευρώπη, ένα σημαντικό κέντρο ισχύος και συμφερόντων για τους ίδιους. Η βοήθεια 

αυτή έλαβε μορφή με το Σχέδιο Μάρσαλ, που ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου 1947.21 

Σκοπός του ήταν η διατήρηση της Ευρώπης εκτός σοβιετικής επιρροής, σε μία 

εποχή που ενισχύονταν τα κομμουνιστικά κόμματα σε πολλές χώρες. Απευθύνθηκε 

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τον όρο ότι τα κράτη που θα δέχονταν τη βοήθεια 

θα συνεργάζονταν μεταξύ τους για μια συνολική οικονομική ανάκαμψη. Η ενέργεια 

αυτή είχε και τη λογική ότι, αν τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης δέχονταν τη 

βοήθεια, θα μειωνόταν η εξάρτησή τους από τη Μόσχα. Αν όχι, το κόστος της 

απόρριψης θα βάραινε τους Σοβιετικούς. Εξάλλου, η συμπερίληψη των Ανατολικών 

στο Σχέδιο Μάρσαλ δικαιολογούνταν από το ότι είχαν συμμετάσχει στον πόλεμο 

εναντίον του Άξονα. 

                                                 
20 Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 95-99.  
21 Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 58-68.  
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Η Μόσχα, όπως ήταν αναμενόμενο, απέρριψε το Σχέδιο Μάρσαλ τον Ιούλιο 

του 1947 με το σκεπτικό ότι θα μετέτρεπε την Ευρώπη σε δορυφόρο της Αμερικής 

και θα αναβίωνε τη γερμανική στρατιωτική ισχύ. Ακολούθως, υποχρέωσε τους 

Ανατολικούς να απορρίψουν και αυτοί το Σχέδιο. Η στάση αυτή αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγμα της καχυποψίας της εποχής εκείνης, καθώς επρόκειτο για 

παρανόηση των αμερικανικών προθέσεων: ενώ το Σχέδιο Μάρσαλ ήταν ένα αμυντικό 

μέτρο της Δύσης, οι Ανατολικοί το εξέλαβαν ως εναντίον τους στόχευση μέσω 

προσφοράς χρημάτων. Μπορεί ο αντικομμουνισμός και αντισοβιετισμός να 

αποτέλεσαν τη σύγκληση των προτεραιοτήτων που έθεσαν οι Αμερικανοί και οι 

ηγεσίες στη Δ. Ευρώπη, αλλά το ζητούμενο, όπως αποδείχθηκε αργότερα, για τους 

Αμερικανούς ήταν η συγκρότηση ενός νέου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος 

στη Δ. Ευρώπη, από την ύπαρξη του οποίου θα εξαρτάτο η δυνατότητα των 

Ευρωπαίων να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους έναντι της σοβιετικής απειλής. 

Πράγματι, το σχέδιο Μάρσαλ αποτέλεσε μία από τις βασικότερες αιτίες για τη 

μεταπολεμική ανάκαμψη της Ευρώπης, παράλληλα, όμως, τη δίχασε σε δύο 

στρατόπεδα.22 

Κατόπιν τούτου, η ΕΣΣΔ προχώρησε στην ίδρυση της ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ, ένα 

Διεθνές Γραφείο Τύπου για τον συντονισμό της πολιτικής των Ανατολικών Κρατών, 

την οποία οι Δυτικοί εξέλαβαν ως αναβίωση της Κομμουνιστικής Διεθνούς με στόχο 

την παγκόσμια επανάσταση. Υπ’ αυτήν την οπτική, άλλωστε, αντιμετώπισαν τις 

απεργίας του καλοκαιριού του 1947 σε Ιταλία και Γαλλία. Επρόκειτο για μία 

διαιώνιση της αμοιβαίας καχυποψίας. Αποδεικνυόταν συνεχώς ότι οι εκατέρωθεν 

εκτιμήσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Π.χ. ο Στάλιν δεν είχε 

εξαρχής την πρόθεση να δημιουργήσει έναν σοσιαλιστικό συνασπισμό στην Αν. 

Ευρώπη ή την εκτέλεση μίας παγκόσμιας εκστρατείας με στόχο την επικράτηση του 

κομμουνισμού.23 

Τον Σεπτέμβριο οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ανακοίνωσαν, στο πλαίσιο 

της Διάσκεψης των Παρισίων, ότι αποδέχονταν το Πρόγραμμα για την  

Ανασυγκρότηση της Ευρώπης. Για τη διαχείριση των κονδυλίων, που ξεπέρασαν 

τελικά τα 17 δισ. δολάρια, συγκροτήθηκε ο Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή 
                                                 
22 J. L. Gaddis, Strategies of containment: a critical appraisal of Postwar American 
National Security Policy (Oxford: Oxford University Press, 1982), σσ. 36-42.  
23 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, «Οι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, 1945-1953», στο Θεοδόσιος Καρβουναράκης (επιμ.), Ο Ψυχρός Πόλεμος. 
Μία διεπιστημονική προσέγγιση (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2012), σσ. 54-58. 
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Οικονομική Συνεργασία (ΟΕΟΣ), ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε Οργανισμό 

για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

Το Σχέδιο Μάρσαλ ίσχυσε από το 1948 έως 1952 και αποδείχτηκε πολύ 

επιτυχημένο, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και οδήγησε στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία της ΕΟΚ. Παρ’ ότι συνέβαλε στην 

περαιτέρω εδραίωση των δύο αντίπαλων συστημάτων, θα ήταν άδικο να 

ισχυρισθούμε ότι ευθυνόταν για τη διαίρεση της Ευρώπης, αφού αυτή ήδη υπήρχε σε 

πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο.24  

Ωστόσο, το σχέδιο Μάρσαλ έδινε απαντήσεις στην οικονομική ανάκαμψη της 

Ευρώπης και όχι στην στρατιωτική της οργάνωση έναντι του ανατολικού 

συνασπισμού. Τι θα γινόταν, όμως, όταν θα αποχωρούσαν τα αμερικανικά 

στρατεύματα; Αν και αμυντικού χαρακτήρα από την πλευρά της Μόσχας, το 

πραξικόπημα στην Τσεχοσλοβακία τον Φεβρουάριο του 1948, επέτεινε τους φόβους 

των Ευρωπαίων για τις επεκτατικές διαθέσεις των Σοβιετικών.   

Έτσι, τον Μάρτιο του 1948 υπογράφηκε το σύμφωνο των Βρυξελλών από τη 

Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, μία 

στρατιωτική συμμαχία, η οποία στρεφόταν θεωρητικά έναντι της αναβίωσης του 

γερμανικού κινδύνου, πρακτικά, όμως, έναντι του σοβιετικού επεκτατισμού και 

αποσκοπούσε στη δημιουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 

Παράλληλα, οι ΗΠΑ φαίνονταν να πείθονται για την ανάγκη μίας 

στρατιωτικής και πολιτικής συσσωμάτωσης στη Δυτική Ευρώπη. Ήδη από τις 11 

Ιουνίου 1948, η Αμερικανική Γερουσία είχε ψηφίσει υπέρ της συμμετοχής σε τέτοιες 

συσσωματώσεις ως μέσο προστασίας της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. 

Οι διαπραγματεύσεις που διεξήγαν από τον Ιούλιο τα μέλη του Συμφώνου των 

Βρυξελλών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά για τη συγκρότηση μίας νέας στρατιωτικής 

συμμαχίας, οδήγησαν στις 4 Απριλίου 1949 στην υπογραφή της ιδρυτικής συνθήκης 

του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Θετικό ρόλο στην 
                                                 
24 Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 100-104. Ως αντίδραση στο Σχέδιο Μάρσαλ και τον 
ΟΕΟΣ η Μόσχα ίδρυσε τον Ιανουάριο 1949 την ΚΟΜΕΚΟΝ (Συμβούλιο Αμοιβαίας 
Οικονομικής Βοήθειας), η οποία, πέρα από το γεγονός ότι συνένωνε οικονομικά την 
Ανατολική Ευρώπη, στόχευε στην οικονομική απομόνωση της Γιουγκοσλαβίας, η 
οποία είχε αποχωρήσει από την ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ. Αρχικά μέλη της ήταν οι χώρες της 
Αν. Ευρώπης και αργότερα εντάχθηκαν η Ανατολική Γερμανία, η Κούβα, η 
Μογγολία και το Βιετνάμ. Φυσικά δεν είχε την ίδια οικονομική επιτυχία με τον 
ΟΕΟΣ, βλ. Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 106.  
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εξέλιξη των διαβουλεύσεων έπαιξε η επιτυχημένη επιχείρηση των Συμμάχων για τον 

αεροπορικό ανεφοδιασμό του Δυτικού Βερολίνου μετά τον σοβιετικό αποκλεισμό της 

πόλης (Ιούνιος 1948-Μάιος 1949). Εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες, στο ΝΑΤΟ 

εντάχθηκαν η Ιταλία, η Δανία, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Πορτογαλία ως χώρες με 

σημαντική γεωγραφική θέση. 

Οι όροι συνεργασίας του ΝΑΤΟ ήταν: η μόνιμη στάθμευση του αμερικανικού 

στρατού στην Ευρώπη και η κοινή αντίδραση στην περίπτωση επίθεσης ενός κράτους 

– μέλους, καθώς η επίθεση εναντίον ενός σήμαινε επίθεση εναντίον όλων.  

Η ίδρυση του ΝΑΤΟ δημιούργησε μια αίσθηση ασφάλειας στη Δυτική 

Ευρώπη, δεδομένης και της πρόβλεψης για ισχυρή αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, 

αλλά ταυτόχρονα επικύρωσε και τη στρατιωτική διαίρεσή της, δεδομένου ότι 

σύντομα ήλθε η απάντηση από την πλευρά των Ανατολικών, με την ίδρυση του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας στις 14 Ιουνίου 1955, μίας στρατιωτικής συμμαχίας 

αμυντικού χαρακτήρα.25 Ουσιαστικά, βέβαια, οι Σοβιετικοί, και κυρίως ο Στάλιν, 

ήταν οι «πρωτεργάτες» και της στρατιωτικής συσπείρωσης της Δ. Ευρώπης, μετά την 

οικονομική με το σχέδιο Μάρσαλ. 

Ακόμα, η ίδρυση του ΝΑΤΟ αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εξέλιξη του 

Ψυχρού Πολέμου. Η εντεινόμενη ανασφάλεια των κρατών της Δ. Ευρώπης μπροστά 

στον εμφανιζόμενο επεκτατισμό της ΕΣΣΔ και η συνεχής σκλήρυνση της στάσης της 

Μόσχας έναντι των υπό τον ουσιαστικό έλεγχό της καθεστώτων της Αν. Ευρώπης, με 

χαρακτηριστικότερη περίπτωση το πραξικόπημα της Πράγας, τον Φεβρουάριο του 

1948, έπεισαν την Ουάσινγκτον, που έως τότε προσπαθούσε να διατηρήσει μία 

διαλλακτική στάση, να αναλάβει ενεργότερες πρωτοβουλίες και να ωθήσει τους 

δυτικοευρωπαίους να προχωρήσουν σε άμεση υπέρβαση των παρελθουσών διαφορών 

τους και να προχωρήσουν στη σύσταση Οργανισμού για την καλύτερη δυνατή 

εκμετάλλευση των πρώτων υλών τους. Έτσι, δημιουργήθηκε, μετά τη σύσταση του 

δυτικογερμανικού κράτους, και η Ένωση Κρατών Άνθρακα και Χάλυβα.26 

Πέρα, όμως, από μία στρατιωτική ένωση για την ασφάλεια του δυτικού 

κόσμου, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ήταν μία ένωση κρατών, βασισμένη σε κοινές 

αξίες, ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές, όπως κατέστησαν σαφές δύο 

εξαιρετικής σημασίας πολιτικά κείμενα, η Έκθεση των Τριών του Δεκεμβρίου 1956 

                                                 
25 Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 108-111. Για την ίδρυση του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας, βλ. Χατζηβασιλείου, στο ίδιο, σσ. 150-151.  
26 Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 69-70. 
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και η Έκθεση Χαρμέλ του Δεκεμβρίου 1967. Εξάλλου, η οργάνωσή του βασιζόταν σε 

θεσμούς οικονομικού χαρακτήρα, όπως ο Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Συνεργασία (ΟΕΟΣ), ή πολιτικού – πολιτισμικού, όπως το Συμβούλιο 

της Ευρώπης. Παρά τα συχνά προβλήματα, τα οποία θα εξετάσουμε και στη 

συνέχεια, που δημιουργούνταν κυρίως από την ανισομέρεια της ισχύος μεταξύ του 

βορειοαμερικανικού και του ευρωπαϊκού πυλώνα, ο δυτικός κόσμος συνδύαζε τον 

σεβασμό των εθνικών ταυτοτήτων των μελών του και τη διεθνή τους συνεργασία με 

διεθνικά στοιχεία, όπως οι αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού, η πίστη στις αρχές 

της μετριοπάθειας και της εξελικτικότητας, η αίσθηση του ανήκειν σε έναν πολιτισμό 

με βαθιές ιστορικές ρίζες.27  

 

 

Η διεθνής θέση της Ελλάδας μετά τον πόλεμο: το Δόγμα Τρούμαν και η ένταξή της στο 

ΝΑΤΟ 

 

Η πληγείσα από τον πόλεμο και την Κατοχή Ελλάδα, αποδυναμωνόταν μεταπολεμικά 

από τις εσωτερικές πολιτικές έριδες, ευρισκόμενη στο μέσο της αντιπαλότητας των 

δύο στρατοπέδων και των αντιπροσώπων τους στη χώρα. Παρ’ ότι οι εμφύλιες 

συγκρούσεις του Δεκεμβρίου 1944 στην Αθήνα έληξαν με τη συμφωνία της Βάρκιζας 

στις 12 Φεβρουαρίου 1945 και τη συνθηκολόγηση των ανταρτών του ΕΛΑΣ, το 

πολιτικό πρόβλημα δεν λύθηκε, αφού διαφαινόταν ότι απλώς είχε λήξει η πρώτη 

φάση του Εμφυλίου. Πράγματι, η οργάνωση των ανταρτών στην ύπαιθρο, κυρίως της 

Βόρειας Ελλάδας, με τη συνδρομή και των γειτονικών κομμουνιστικών κρατών, 

οδήγησε αναπόφευκτα στη δεύτερη και πλέον σκληρή φάση του εμφυλίου, η οποία 

ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1946.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα από 

τα πλέον κομβικά γεγονότα της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, που επέδρασαν 

στην απόφαση για ενεργότερη παρέμβαση των ΗΠΑ, με σκοπό την ανάσχεση της 

σοβιετικής επεκτατικότητας, στη συγκεκριμένη περίπτωση προς τη Μεσόγειο.  

Για το λόγο αυτό, οι Αμερικανοί ενέτειναν την οικονομική τους βοήθεια προς 

την Ελλάδα και αναμείχθηκαν στην πολιτική της κατάσταση, καθώς υπήρχε ο φόβος 

για διεθνοποίηση της σύρραξης και για επιτυχία της ΕΣΣΔ και των δορυφόρων της 
                                                 
27 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Γιατί δημιουργήθηκε το Νέο Σύμφωνο. Η πολιτική 
ταυτότητα της Συμμαχίας», Καθημερινή, 19 Φεβρουαρίου 2012.  
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(Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία) που ενίσχυαν τους αντάρτες και έθεταν εδαφικές 

αξιώσεις στη Μακεδονία. 

Τον Δεκέμβριο του 1946, η Ελλάδα κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, διαμαρτυρόμενη ότι οι βόρειοι γείτονές της επιβουλεύονταν 

την εδαφική της ακεραιότητα και στόχευαν στην απόσπαση της Μακεδονίας. Το 

Συμβούλιο Ασφαλείας συγκρότησε Επιτροπή Έρευνας το πόρισμα της οποίας 

εκδόθηκε τον Μάιο του 1947 και καταλόγιζε ευθύνες σε Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία 

και Αλβανία για την κατάσταση στην Ελλάδα. Το πόρισμα αυτό αποτέλεσε την 

πολιτική βάση για το Δόγμα Τρούμαν, σε μία εποχή (Φεβρουάριος 1947), που οι 

Βρετανοί ενημέρωναν ότι αδυνατούσαν να συνεχίσουν την οικονομική βοήθεια προς 

Ελλάδα και Τουρκία μετά τις 31 Μαρτίου και ότι ήλπιζαν ότι θα αναλάμβαναν οι 

ΗΠΑ αυτόν τον ρόλο. Ο αιφνιδιασμός στην Ουάσινγκτον ήταν έκδηλος. Οδήγησε, 

ωστόσο, στην επίσπευση μίας πολιτικής που ετοιμαζόταν από καιρό, στο πλαίσιο της 

πολιτικής της «ανάσχεσης» του κομμουνιστικού κινδύνου.  

Έτσι μετά από εσωτερικές διεργασίες και την υποβολή επίσημης έκκλησης 

από την πλευρά της Αθήνας για οικονομική – στρατιωτική βοήθεια (4 Μαρτίου), ο 

Τρούμαν παρουσίασε στις 12 Μαρτίου στο Κογκρέσο το ομώνυμο Δόγμα, τονίζοντας 

ότι η βοήθεια – οικονομική και στρατιωτική - προς την Ελλάδα και την Τουρκία, 

αφορούσε άμεσα την αμερικανική ασφάλεια γιατί η διατήρηση της ελευθερίας μίας 

χώρας επηρέαζε τη διατήρηση της ελευθερίας όλων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

αντίσταση στην επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων. 

Με τη συμφωνία της 20ης Ιουνίου, συγκροτήθηκε ειδική Αμερικανική 

Αποστολή Βοήθειας προς την Ελλάδα (ΑΜΑG), η οποία ανέλαβε το έργο της 

ενίσχυσης της κυβέρνησης κατά των ανταρτών, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στην 

απορρόφηση και χρήση της βοήθειας.28  

                                                 
28 Οι όροι της συμφωνίας αυτής ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς για την Ελλάδα, τη στιγμή 
που η Άγκυρα, εφόσον δεν βρισκόταν σε ανάλογη δυσχερή θέση, δεν είχε αποδεχθεί 
ανάλογες ρυθμίσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Α. Παπάγος, ως στρατιωτικός 
ηγέτης αρχικά, και στη συνέχεια ως πρωθυπουργός, προσπάθησε να περιορίσει την 
αμερικανική ανάμειξη στα εσωτερικά πράγματα της χώρας. Στη συγκεκριμένη, όμως, 
φάση αποδείχθηκε ότι το τίμημα μίας υπέρμετρης ανισορροπίας δυνάμεων είναι 
σκληρή όταν τα κράτη ή οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένα να προσφύγουν στην 
προστασία των ισχυρών από θέση ακραίας αδυναμίας, βλ. Κωνσταντίνος 
Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981 (Αθήνα: Εστία, 2005), σσ. 
18-25.  
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Πέρα, όμως, από τα κονδύλια που η Ελλάδα δέχθηκε εν μέσω εμφυλίου βάσει 

του Δόγματος Τρούμαν, ήταν μεταξύ των αποδεκτών του Σχεδίου Μάρσαλ.29 Καθώς, 

μάλιστα, ήταν η μόνη χώρα που βρισκόταν σε εμφύλια σύρραξη, η αποστολή της 

βοήθειας είχε διπλό σκοπό: να συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας αλλά και 

στην καταστολή της ανταρσίας και στην αποκατάσταση εσωτερικής ειρήνης και 

ασφάλειας. Γι’ αυτόν τον λόγο, εξάλλου, η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη θέση των 

δικαιούχων με τα 649 εκατ. δολάρια που της δόθηκαν σε πρώτη φάση, από τις 2 

Αυγούστου 1948, οπότε υπογράφηκε η Πράξη Οικονομικής Συνεργασίας. Συνολικά,  

στη διάρκεια της τετραετούς εφαρμογής του Σχεδίου Μάρσαλ, η χώρα έλαβε 1327 

εκατ., υπό μορφή δανείων και χορηγιών για αναπτυξιακούς και στρατιωτικούς 

σκοπούς, τα οποία διαχειρίστηκε, στα πλαίσια του ΟΕΟΣ, ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας.30 

Με την παρέμβαση αυτή, σε οικονομικό αρχικά επίπεδο, η αμερικανική 

επιρροή στη χώρα αυξήθηκε σημαντικά και οδήγησε σε μία βαθιά διείσδυση των 

Αμερικανών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Αθήνα, δεδομένων και των 

προβλημάτων της εσωτερικής πολιτικής σκηνής να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. 

Έτσι, οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα έφθασαν να διαδραματίζουν 

                                                 
29 Αναλυτικότερα για το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ, όσον αφορά την 
ελληνική περίπτωση, βλ. Φωτεινή Τομαή – Κωνσταντοπούλου (επιμ.), Η Ελλάδα στο 
μεταίχμιο ενός νέου κόσμου. Ψυχρός Πόλεμος – Δόγμα Truman – Σχέδιο Marshall 
(Μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα 1943-1951) (Αθήνα: Καστανιώτης, 
2002) τ. Α΄, σσ. 16-38. Συνδέοντας την ελληνική περίπτωση με το διεθνές σκηνικό, ο 
Β. Θεοδωρόπουλος αναφέρει ότι «το ότι το Δόγμα Τρούμαν δεν ήταν υπόθεση 
ελληνο-αμερικανική ήταν φανερό από το ότι ταυτόχρονα προέβλεπε βοήθεια και 
προς την Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία είχε βρεθεί στο στόχαστρο των σοβιετικών 
επιδιώξεων, από το καλοκαίρι ακόμη του 1945, στη Συνδιάσκεψη των Μεγάλων στο 
Πότσδαμ…Πρέπει να δούμε τα γεγονότα της εποχής στην Ελλάδα επάνω στο 
ευρύτερο φόντο των μεγάλων διεθνών εξελίξεων. Μία τέτοια γενική θέα στον 
ευρύτερο διεθνή ορίζοντα θα μας επιτρέψει να συλλάβουμε πόσο καίρια και 
αποφασιστική ήταν εκείνη η περίοδος όχι μόνο για την ελληνική αλλά και για την 
παγκόσμια Ιστορία. Ας ακολουθήσουμε νοερά ένα μεγάλο τόξο που αρχίζει από το 
Ιράν, για να καταλήξει στη Γερμανία περνώντας από την Τουρκία, την Ελλάδα, τη 
Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη», στο Βύρων Θεοδωρόπουλος, «Η Ελλάδα και το 
διεθνές σκηνικό κατά την περίοδο εφαρμογής του Δόγματος Truman και του Σχεδίου 
Marshall» στο Τομαή – Κωνσταντοπούλου, ό.π., σσ. 45-50.  
30 Πάντως, εξαιτίας των διαρθρωτικών αδυναμιών του κρατικού μηχανισμού και των 
προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, τα αποτελέσματα της βοήθειας αυτής δεν 
επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, βλ. Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 26-29. Για την οικονομική 
διάσταση του ζητήματος, βλ. αναλυτικά, Γεώργιος Μίρκος, «Η οικονομική διάσταση 
της εφαρμογής του Δόγματος Truman και του Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα» στο 
Τομαή – Κωνσταντοπούλου, ό.π., σσ. 57-71.  
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καθοριστικότερο ρόλο απ’ ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ερχόμενοι, μάλιστα, 

σε σύγκρουση με τις πολιτικές ηγεσίες, στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν το 

πολιτικό σύστημα και το κράτος.31 

Ο τερματισμός του εμφυλίου πολέμου τον Αύγουστο του 1949 επέτρεψε στην 

ελληνική ηγεσία να διαμορφώσει, επιτέλους, τους βασικούς στόχους της: εθνική 

ασφάλεια, οικονομική επιβίωση και ανασυγκρότηση, σταθερότητα του πολιτικού και 

κοινωνικού καθεστώτος. Πυλώνας της πολιτικής αυτής ήταν ο σταθερός 

προσανατολισμός προς τον δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα οι στενές σχέσεις με τις 

ΗΠΑ.32 Η υιοθέτηση αδέσμευτης πολιτικής ήταν ανέφικτη εξαιτίας του ελλείμματος 

ασφάλειας και οικονομικών πόρων. Όπως ήταν ευνόητο, η ύπαρξη του «από Βορρά 

κινδύνου» έπαιζε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό αυτής της πολιτικής.  

Υπ’ αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, οι άμεσες επιδιώξεις της εξωτερικής της 

πολιτικής ήταν η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου και του κύρους της χώρας, η 

ασφάλεια στο πλαίσιο της συλλογικής ασφάλειας που παρείχε ο νεοσύστατος ΟΗΕ 

και η ένταξη σε πολυμερείς συμμαχίες υπό αμερικανική εγγύηση, καθώς και η 

προσπάθεια ένταξης σε περιφερειακά σύμφωνα. Δεν ήταν δυνατή η απεξάρτηση της 

χώρας από τη δυτική υπερδύναμη διότι ένας περισσότερο αδέσμευτος εξωτερικός 

προσανατολισμός προσέκρουε στο έλλειμμα ασφάλειας και ανάπτυξης της χώρας. 

Αλλά και η προσέγγιση με τη Μόσχα ήταν αδύνατη, αφού οι σύμμαχοί της στα 

Βαλκάνια είχαν άλυτες εδαφικές και άλλες διαφορές με την Ελλάδα. Όπως θα 

αποδεικνυόταν τα επόμενα χρόνια, ο «από βορρά κίνδυνος» και οι διακυμάνσεις στις 

σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων θα επηρέαζαν αποφασιστικά τη χάραξη της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας και τις σχέσεις της με τα γειτονικά της κράτη. 

Συνεπώς, στην προσπάθεια διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής 

                                                 
31 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Ανάμεσα στον μύθο και τις (εκατέρωθεν) εμμονές: 
Ελλάδα και ΗΠΑ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο», στο Θεοδόσιος Καρβουναράκης (επιμ.), 
Ο Ψυχρός Πόλεμος. Μία διεπιστημονική προσέγγιση (Αθήνα: Σιδέρης, 2012), σσ.240-
242. Για την περίοδο ειδικά αυτή, βλ. χαρακτηριστικά Βασίλειος Κόντης, Η 
αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949 (Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, 1984). 
32 Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς το ψυχροπολεμικό κλίμα εντεινόταν, η Ουάσινγκτον 
έδινε ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση των διοικητικών, στρατιωτικών, οικονομικών 
και πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα, οι οποίοι θα επέτρεπαν τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού προμαχώνα κατά της κομμουνιστικής εξάπλωσης. Γι’ αυτό και η 
συνεχής παρέμβαση της αμερικανικής πρεσβείας στα ελληνικά πράγματα, βλ. Θάνος 
Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι 
σήμερα (Αθήνα: Καστανιώτης, 2006), σσ. 502-503.  
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ανεξαρτησίας θα χρησιμοποιούνταν κάθε μέσο είτε συλλογικής – πολυμερούς 

ασφάλειας είτε περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο της παραδοσιακής 

ισορροπίας δυνάμεων. 

Τα πρώτα χρόνια, πάντως, η προσέγγιση με τους βόρειους γείτονες 

συνιστούσε επιταγή και των ίδιων των ΗΠΑ, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν 

ένα κλίμα συνεννόησης με τον υπό διαμόρφωση αντίπαλο συνασπισμό. Οι επαφές, 

όμως, στον ΟΗΕ το φθινόπωρο του 1949 για τη σύναψη συμφωνιών σεβασμού των 

συνόρων οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν την ιδέα της 

ύφεσης στα Βαλκάνια. Έτσι, και η Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια 

τερμάτισε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 1952, κατόπιν ελληνικής 

εισήγησης.  

Κατόπιν τούτου, η Ελλάδα δεν διέθετε κάποια συμβατική εγγύηση για την 

εδαφική της ακεραιότητα, πέρα από το δόγμα Τρούμαν και την αμερικανική 

οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ, παρά τη 

στήριξη που παρείχαν στις ελληνικές καταγγελίες στον ΟΗΕ για τις επιβουλές των 

γειτόνων της, όπως είχαν αποδειχθεί στη διάρκεια του εμφυλίου – μην ξεχνάμε και τη 

βουλγαρική κατοχή στη Β. Ελλάδα στη διάρκεια του πολέμου -, δεν είχαν εκτιμήσει 

στην έκταση που έπρεπε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας και τον κίνδυνο που 

την απειλούσε. Ενδεικτική ήταν η άρνησή τους στο εγχείρημα του Κ. Τσαλδάρη στα 

τέλη του 1949 για τη σύναψη αμυντικού συμφώνου με την Τουρκία και ίσως τη 

Γιουγκοσλαβία υπό αμερικανική εγγύηση. Μη θεωρώντας άμεσο τον «από βορρά 

κίνδυνο», οι Αμερικανοί φάνηκαν αποφασισμένοι να περιορίσουν την παρουσία τους 

στη χώρα και να δρομολογήσουν τη δραστική μείωση των ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων στο μέγεθος που αρκούσε για την παγίωση της εσωτερικής ασφάλειας.33  

Στο πλαίσιο αυτό, δεν φαίνονταν θετικοί στην ένταξη της Ελλάδας και της 

Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι σε μία τέτοια εξέλιξη ήταν αντίθετα και άλλα 

μέλη της Συμμαχίας, με πρώτη τη Βρετανία, η οποία συνέδεε και τις δύο χώρες με 

την άμυνα της Μέσης Ανατολής, περιοχή που δεν είχε σχέση με τον κεντρικό στόχο 

του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν άλλος από την υπεράσπιση της Ευρώπης και γενικά του 

Δυτικού Κόσμου από την κομμουνιστική απειλή.  

                                                 
33 Στεφανίδης, «Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, 1944-1955. Σε αναζήτηση 
Ασφάλειας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 2004), τ. 
ΙΣΤ΄, σ. 238. 
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Το επιχείρημα ότι προείχε η παγίωση της δυτικοευρωπαϊκής άμυνας και η 

εμβάθυνση των δομών του ΝΑΤΟ από τη διεύρυνσή του, αναθεωρήθηκε όταν οι 

ΗΠΑ εκτίμησαν από διαφορετική οπτική τον ρόλο της Ελλάδας και της Τουρκίας 

μετά το ξέσπασμα του Πολέμου της Κορέας τον Ιούνιο του 1950.34 Η κομμουνιστική 

εισβολή στη Νότια Κορέα αποτέλεσε προανάκρουσμα πιθανών αντίστοιχων 

ενεργειών στα Βαλκάνια και καλλιέργησε κλίμα «πολεμοφοβίας». Η ελληνική 

πολιτική ηγεσία ήταν επιφυλακτική και τηρούσε στάση αναμονής, εν μέσω 

κυβερνητικής αστάθειας, αφήνοντας την Τουρκία να λαμβάνει πρωτοβουλίες, στο 

πλαίσιο της θεώρησης ότι αυτό που θα προβλεπόταν για την Τουρκία θα ίσχυε και για 

την Ελλάδα.35 Οι αντιτιθέμενες απόψεις στους κόλπους της Συμμαχίας συνέκλιναν 

στην αποδοχή της συμμετοχής και των δύο κρατών στον αμυντικό σχεδιασμό του 

ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο με το καθεστώς των «συνεργαζόμενων» μελών από το 

φθινόπωρο, παρ’ ότι απορρίφθηκε η τουρκική αίτηση ένταξης. Η απόφαση αυτή 

προκάλεσε ενθουσιασμό στην Αθήνα. Οι αντιδράσεις του Τύπου, αν και θετικές 

σκιαγραφούσαν τον συγκεχυμένο τρόπο, με τον οποίο γινόταν αντιληπτή η ασφάλεια 

τη χώρας: η σύνδεση με το ΝΑΤΟ ταυτιζόταν με την προοπτική ίδρυσης μεσογειακού 

συμφώνου και ελληνοτουρκικής συμμαχίας. Παράλληλα, η ελληνική ηγεσία, 

ευρισκόμενη σε δυσχερή οικονομική θέση, αντιλαμβανόταν τη συμμετοχή της χώρας 

σε κάποιας μορφής σύστημα ασφάλειας ως λύση στο δημοσιονομική της πρόβλημα. 

Θέλοντας να διευκολύνει τις εξελίξεις, πρότεινε στην Τουρκία τη σύναψη 

στρατιωτικού συμφώνου, εκείνη, όμως, δεχόταν στρατιωτική συνεργασία μόνο εντός 

ενός ευρύτερου αμυντικού μηχανισμού με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.36 

Το αδιέξοδο στον Πόλεμο της Κορέας,37 ο φόβος μίας νέας διεθνούς κρίσης 

και η επίταση της κομμουνιστοφοβίας μετά την επικράτηση των Κόκκινων και στην 

Κίνα,38 ο επανεξοπλισμός των σοβιετικών δορυφόρων στην Αν. Ευρώπη και η 

ανάγκη κάλυψης τόσο της νοτιοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη αλλά 
                                                 
34 Η Ελλάδα και η Τουρκία απέστειλαν στρατεύματα στην Κορέα ως μέλη του ΟΗΕ 
αλλά, ουσιαστικά, για να υπερβούν τις αντιρρήσεις στην ένταξή τους, βλ. Βερέμης – 
Κολιόπουλος, ό.π., σ. 504.  
35 Στεφανίδης, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, ό.π., σσ. 239-240.  
36 Για την παράλληλη πορεία και τη σταδιακή προσέγγιση Ελλάδας – Τουρκίας μετά 
τον πόλεμο, καθώς και για τον ρόλο του πατριάρχη Αθηναγόρα, βλ. Σβολόπουλος, 
ό.π., σσ. 52-58.  
37 Για την εξέλιξη του Πολέμου της Κορέας, βλ. αναλυτικότερα, Χατζηβασιλείου, 
2001, σσ. 121-132., Καρβουναράκης, ό.π., σσ. 65-69, Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 91-97.  
38 Για την αποτυχία της αμερικανικής πολιτικής στην Κίνα και την Άπω Ανατολή, βλ. 
Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 83-90.  
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και της Μέσης Ανατολής, αποτέλεσαν τα αίτια αλλαγής της στάσης των ΗΠΑ στο 

ζήτημα της εγγύησης της ελληνικής ασφάλειας. Υπό τις νέες συνθήκες, η στρατηγική 

θέση της Τουρκίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, εξέλιξη που της επέτρεπε 

να επισείει ακόμα και την απειλή της ουδετερότητας αν δεν γινόταν άμεσα δεκτή στο 

ΝΑΤΟ. Αλλά και όσον αφορά την Ελλάδα, τον «εγγενώς ασθενή κρίκο» μεταξύ των 

χωρών που χρησίμευαν ως ανάχωμα σε ενδεχόμενη σοβιετική διείσδυση στην Αν. 

Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή, ήδη από τον Φεβρουάριο του 1951, το Συμβούλιο 

Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ διατύπωσε μία αναθεωρημένη εκτίμηση για τον 

αμυντικό προορισμό της στο πλαίσιο του γενικότερου ευρωπαϊκού σχεδιασμού, 

καθώς δεν θεωρούνταν απλώς γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μ. Ανατολή 

αλλά και ως αναγκαίος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Τουρκία και τη 

Γιουγκοσλαβία στα νώτα της Συμμαχίας. Το Συμβούλιο εκτιμούσε ότι, αν η Ελλάδα 

περιερχόταν σε σοβιετικό έλεγχο, θα επακολουθούσαν αλυσιδωτές επιπτώσεις για τα 

δυτικά συμφέροντα και θα εξασθένιζε η θέληση για αντίσταση των άλλων 

φιλοδυτικών ή αντισοβιετικών κρατών της περιοχής.39 

Θα μπορούσε να πει κανείς, συνοπτικά, ότι η Ελλάδα συγκέντρωνε διάφορους 

λόγους, τόσο αρνητικής όσο και θετικής στρατηγικής αξίας, για τη Συμμαχία. Στους 

πρώτους συγκαταλέγεται το γεγονός ότι τυχόν ουδετερότητα της Ελλάδας θα 

απομόνωνε την Τουρκία, και γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο, προτάχθηκε η 

ταυτόχρονη είσοδός τους στη Συμμαχία, θα καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο του 

Αιγαίου από τη Δύση, θα καθιστούσε επισφαλή την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αν. 

Μεσόγειο και θα ανέτρεπε τον συσχετισμό Ανατολής – Δύσης στα άλλα ευαίσθητα 

σημεία της νότιας πτέρυγας. Στους θετικούς λόγους συγκαταλέγονται τα κοινά 

σύνορα της χώρας με τρεις κομμουνιστικές χώρες, ο δίαυλος επικοινωνίας με τη 

Γιουγκοσλαβία και η δυνατότητα που δινόταν στις ΗΠΑ να επεκτείνουν το 

παγκόσμιο δίκτυο των υπερπόντιων βάσεών τους. Εξάλλου, η Μεσόγειος 

αναδεικνυόταν σε στρατηγικής σημασίας κέντρο, στο οποίο ανταγωνίζονταν οι δύο 

συνασπισμοί, γεγονός που αύξανε και τη στρατηγική σημασία του Αιγαίου.40 

Έτσι, στις 20 Σεπτεμβρίου 1951, μετά από έντονες παρεμβάσεις των ΗΠΑ, το 

Συμβούλιο της Οττάβας κάλεσε τους συμμάχους να προωθήσουν την ένταξη της 

                                                 
39 Στεφανίδης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σ. 239.  
40 Γιάννης Γ. Βαληνάκης, Εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, 1974-1987. Η 
Ελλάδα στο σύστημα Ανατολής – Δύσης (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1987), σσ. 68-
78.  
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Ελλάδας και της Τουρκίας, θεωρώντας και τις δύο στενά αλληλεξαρτημένες ενώπιον 

του κομμουνιστικού κινδύνου. Στη συνέχεια, υπογράφηκε στις 17 Οκτωβρίου στο 

Λονδίνο το Πρωτόκολλο Προσχώρησής τους στη Συμμαχία. Η ένταξή τους, μετά από 

εντατικές διαβουλεύσεις σε ζητήματα διοίκησης και επιχειρησιακής ευθύνης, 

ολοκληρώθηκε στις 16 Φεβρουάριο του 1952.41 Βάσει της σχετικής συμφωνίας, οι 

χερσαίες τους δυνάμεις υπήχθησαν στη διοίκηση της Νότιας Πτέρυγας με έδρα τη 

Νάπολη και οι ναυτικές στη Διοίκηση Μεσογείου, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο 

του ίδιου χρόνου υπό βρετανική διοίκηση.  

Η ελληνική πλευρά δεν διαπραγματεύθηκε την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μετά την 

πρόσκληση της Οττάβας, οι ελληνικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη συμμετοχή 

της χώρας στη συμμαχική διοίκηση Ευρώπης. Αν και γνώριζαν ότι το ΝΑΤΟ δεν 

μπορούσε να συνδράμει αποφασιστικά τις ελληνικές αμυντικές ανάγκες, η πολιτική 

και στρατιωτική ηγεσία αντιμετώπισε την ένταξη σαν δώρο και δεν συζήτησε 

ανταλλάγματα.42  

Πέρα από τη διασφάλιση της ακεραιότητας της χώρας, η ένταξή της στο 

ΝΑΤΟ επέτρεψε και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος οικονομικής 

ανασυγκρότησης, δεδομένου ότι ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 1951 το 

Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοήθειας.43 Δυστυχώς, όμως, τα κεφάλαια αυτά 

κατευθύνονταν στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών της Συμμαχίας,44 ενώ η 

Ελλάδα, που ξεκινούσε την ανασυγκρότησή της μόλις το 1950, όταν η υπόλοιπη 

Ευρώπη την ολοκλήρωνε, χρειαζόταν περισσότερα αναπτυξιακά κονδύλια.45  

                                                 
41 Η Ελληνική Βουλή επικύρωσε τη συμφωνία στις 18 Φεβρουαρίου. Βλ. σχετικά 
Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον Εμφύλιο στη Χούντα (Αθήνα: Παπαζήσης, 1977) τ. Α΄, 
σσ. 400-402.  
42 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της χώρας, η 
Αθήνα ενδιαφέρθηκε να συμμετάσχει σε όλες τις διεργασίες της εποχής για τη 
συγκρότηση περιφερειακών συμφώνων αλλά το μεν σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Αμυντικής Κοινότητας ναυάγησε εν τη γενέσει του, η δε συμμετοχή της στο 
Μεσανατολικό Σύμφωνο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών του, βλ. 
Στεφανίδης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σ. 240-241. 
43 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 30-35.  
44 Σαφής προϋπόθεση για την εφαρμογή του Προγράμματος ήταν η διατήρηση της 
στρατιωτικής ετοιμότητας των ενδιαφερόμενων χωρών σε υψηλά επίπεδα, σαφώς 
υψηλότερα από εκείνα που επέτρεπαν οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, βλ. 
Στεφανίδης, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, σ. 241. 
45 Για μία συνολική εικόνα και αποτίμηση του Σχεδίου Μάρσαλ όσον αφορά στην 
Ελλάδα, βλ. Γεώργιος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ: η ιστορία 
της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004). Α. Β. 
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Οι επιπτώσεις της ένταξης στο ΝΑΤΟ ανάγονται σε πολλά επίπεδα. Σε 

πολιτικό, η ένταξη συμπίπτει με τη μεγιστοποίηση της εξάρτησης του ελληνικού 

πολιτικού συστήματος από την αμερικανική παρέμβαση. Μία σχέση περίεργη άρχισε 

πλέον να αναπτύσσεται: αφενός τα πολιτικά κόμματα κατήγγελλαν τις αμερικανικές 

παρεμβάσεις, όποτε δεν τα συνέφερε, ενώ τις επιζητούσαν, όποτε τις χρειάζονταν. 

Αφετέρου, τις κατήγγελλαν για να αποσείσουν τις πολιτικές ευθύνες που επέφεραν 

δυσάρεστες αποφάσεις, αλλά στρέφονταν και πάλι στους Αμερικανούς όταν 

επρόκειτο να εφαρμοστούν ανάλογες αποφάσεις. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις των 

Αμερικανών εκπροσώπων στη χώρα ήταν αναμφίβολη.46 

Σε στρατιωτικό επίπεδο, σήμανε την πλήρη διασύνδεση της ασφάλειας της 

χώρας με τα συμφέροντα της Ατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή. Οι ελληνικές 

ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν να εξαρτώνται απόλυτα από τα ατλαντικά κέντρα 

αποφάσεων. Η έκταση και ένταση της νατοϊκής ανάμειξης στον ελληνικό αμυντικό 

σχεδιασμό, κυρίως στα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη, αποστέρησε την ελληνική 

πλευρά από κάθε αυτόνομη στρατηγική πρωτοβουλία.  

Οι Αμερικανοί εκτιμούσαν ότι το κύριο ζήτημα ασφάλειας της Ελλάδας ήταν 

εσωτερικής και όχι εξωτερικής φύσης, δηλαδή τον κομμουνισμό. Αντίθετα, η άμυνα 

κατά εξωτερικού κινδύνου θεωρούνταν δευτερεύον ζήτημα. Σε περίπτωση επιθετικής 

ενέργειας από χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις 

αναμενόταν απλώς να καθυστερήσουν τον εχθρό, μέχρι να παρασχεθεί βοήθεια από 

τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αυτή η κατανομή ρόλων είχε αντίκτυπο στη δομή των 

ενόπλων δυνάμεων της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ισχυρής 

αεροπορικής και ναυτικής υποστήριξης, με συνέπεια να μην είναι ικανή να 

αντιμετωπίσει από μόνη της μία επίθεση.47 

Η επιθυμία των Αμερικανών να δημιουργήσουν ένα δίκτυο βάσεων στην 

περιφέρεια του ΝΑΤΟ,48 στο πλαίσιο της στρατηγικής της «ανάσχεσης», ώστε να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε επιθετικής πρωτοβουλίας, συνέπιπτε 

                                                                                                                                            
Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ: η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της 
ελληνικής οικονομίας (Αθήνα: Gutenberg, 2007). 
46 Χατζηβασιλείου, 2012, σσ. 244-245. 
47 Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, «Η ελληνική αμυντική πολιτική μετά το 1974», στο 
Αρβανιτόπουλος – Κοππά ό.π., σσ. 217-218.  
48 Με τον όρο «βάσεις» εννοούμε τόσο την τοποθεσία, μέσω της οποίας 
υποστηρίζονται στρατιωτικές δυνάμεις ή διενεργούνται πολεμικές επιχειρήσεις, όσο 
και τις διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τις λειτουργίες ή αποτελούν 
στοιχείο των βάσεων, βλ. Σβολόπουλος, ό.π., σ. 35.  
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με την επιθυμία της Αθήνας για τη μεγαλύτερη δυνατή αμυντική κάλυψή της. Ήδη 

από το 1947, η αμερικανική αεροπορία είχε αποκτήσει δικαιώματα χρήσης των 

ελληνικών αεροδρομίων για μεταφορικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. Στις αρχές 

του 1953, η Ουάσινγκτον ζήτησε επίσημα την παραχώρηση εγκαταστάσεων και 

άλλων διευκολύνσεων στο ελληνικό έδαφος. Η κυβέρνηση Παπάγου ανταποκρίθηκε 

στο αίτημα πιστεύοντας ότι μία σταθερή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα 

εξασφάλιζε μία πρόσθετη εγγύηση για την ελληνική ασφάλεια αλλά και την αύξηση 

της αμερικανικής βοήθειας. Ούτως ή άλλως, ζητούσε από τους Αμερικανούς να 

υποσχεθούν τη χρήση τακτικών αμυντικών όπλων σε περίπτωση προσβολής του 

εθνικού εδάφους.  

Έτσι, στις 12 Οκτωβρίου 1953 υπογράφηκε διμερής ελληνοαμερικανική 

συμφωνία για την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Βάσει αυτής, οι 

ΗΠΑ είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν χερσαίες επικοινωνίες και χώρους και να 

κατασκευάζουν και να λειτουργούν στρατιωτικά έργα βάσει σχεδίων του ΝΑΤΟ, 

όπως επίσης και δικαίωμα διακίνησης υλικού και προσωπικού χωρίς δασμούς. Τέλος, 

ίσχυε καθεστώς ετεροδικίας, που σήμαινε ότι οι Αμερικανοί πολίτες και στρατιώτες 

που απασχολούνταν στις βάσεις δεν μπορούσαν να δικαστούν στην Ελλάδα για τυχόν 

παραπτώματά τους, διάταξη η οποία τροποποιήθηκε αργότερα εξαιτίας έντονων 

διαμαρτυριών της ελληνικής πλευράς. Βάσει αυτών, οι αμερικανικές ένοπλες 

δυνάμεις μπορούσαν να διακινούν προσωπικό και υλικό μέσω της ελληνικής 

επικράτειας ελεύθερα και χωρίς δασμούς. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την 

οικονομική τους βοήθεια προς την Ελλάδα, απόλυτα αναγκαία για την εκτέλεση του 

αναπτυξιακού προγράμματος των κυβερνήσεων της εποχής.49  

Η ελληνοαμερικανική συμφωνία έγινε σε γενικές γραμμές αποδεκτή όχι μόνο 

από τη συντηρητική παράταξη αλλά και από τους φιλελεύθερους. Γενικά, αν και δεν 

δημοσιοποιήθηκαν οι ειδικότεροι κανόνες και η έκταση εφαρμογής των 

συνομολογημένων πράξεων, δεν υπήρξε υπέρβαση των όρων σχετικά με το 

κυριαρχικό καθεστώς των βάσεων, καθώς οι ΗΠΑ διατηρούσαν «επιχειρησιακά» 

δικαιώματα. Οι τακτικοί στόχοι της ύπαρξης και λειτουργίας τους εντοπίζονταν στη 

διατήρηση της ισχύος της Ν.Α. πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στην επιτήρηση των οδών 

ανεφοδιασμού στη Μεσόγειο, στην υποστήριξη φιλικών προς το ΝΑΤΟ χωρών, όπως 

το Ισραήλ, και η παρεμπόδιση χρησιμοποίησης της διώρυγας του Σουέζ από την 
                                                 
49 Στεφανίδης, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, σσ. 241-242. Κατά την περίοδο 1945-1971, 
η Ελλάδα έλαβε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 3.994 εκατ. δολαρίων. 



33 
 

ΕΣΣΔ σε περίπτωση πολέμου. Ως βασικότερα σημεία εγκατάστασης των βάσεων 

επελέγησαν το Ελληνικό και το Ηράκλειο, ως αεροπορικές βάσεις, η Σούδα, ως 

συγκρότημα αεροναυτικών διευκολύνσεων, η Νέα Μάκρη, ως στοιχείο του 

Συστήματος Τηλεπικοινωνιών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. 50 

Η σημασία της συμφωνίας για την ασφάλεια της χώρας ήταν τεράστια. Στόχος 

της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να εξασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκατέλειπαν τη 

χώρα και ότι θα εμπλέκονταν σε πόλεμο σε ελληνικό έδαφος. Πέτυχε, έτσι, μία απτή 

εγγύηση της αμυντικής της κάλυψης και απομάκρυνσης του φόβου της εγκατάλειψης, 

που διακατείχε όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, η συμφωνία υπήρχε 

σταθμός στην αμυντική πολιτική της χώρας, καθώς συμπλήρωνε την ένταξή της στο 

ΝΑΤΟ από πολιτική, στρατιωτική και κυρίως ψυχολογική άποψη.51 

Η συμφωνία επικρίθηκε ως δείγμα «υποτέλειας» προς τους Αμερικανούς. 

Ωστόσο, την είχε επιδιώξει η ελληνική ηγεσία με σκοπό να δεσμεύσει αμερικανικό 

προσωπικό στο ελληνικό έδαφος, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των 

ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ελλάδας. Θεωρήθηκε, δηλαδή, ως εξασφάλιση ότι οι 

ΗΠΑ δεν θα εγκατέλειπαν τη χώρα σε περίπτωση επίθεσης.52 

Η εξέλιξη αυτή αποδείκνυε την αυξημένη γεωστρατηγική σημασία της 

Ελλάδας, ως της μόνης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ που συνόρευε με τρία 

κομμουνιστικά κράτη: Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Αλβανία, σε μία εποχή που οι 

υπερπόντιες βάσεις είχαν αρχίσει να αποκτούν μεγάλη σημασία στη στρατηγική των 

ΗΠΑ, δεδομένου ότι μόνο από τέτοιες προωθημένες βάσεις στην Ευρώπη και την 

Ασία μπορούσαν τα αμερικανικά αεροσκάφη να πλήξουν το έδαφος της ΕΣΣΔ και να 

προστατεύσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα.53 Εφόσον η Ελλάδα, όπως και η 

Τουρκία, κάλυπτε την περιοχή εκείνη, από την οποία η Μόσχα μπορούσε να εξέλθει 
                                                 
50 Δημιουργήθηκαν, ασφαλώς, και άλλα σημεία σταθμών επικοινωνίας, βάσεων 
ειδικής υποστήριξης, ραδιοφωνικών σταθμών κλπ. Ακόμα, δημιουργήθηκαν δύο 
εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στα δύο Πεδία Βολής στην Κρήτη, στο Τυμπάκι και το 
Ακρωτήρι, πέντε εγκαταστάσεις ραντάρ του συστήματος αεράμυνας, 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και μικρότερες βάσεις ανεφοδιασμού, βλ. Σβολόπουλος, 
ό.π., σσ. 36-39.  
51 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα των κόσμων. Η Ελλάδα και ο Ψυχρός 
Πόλεμος, 1952-1967 (Αθήνα: Πατάκης, 2009), σσ. 88-92.   
52 Ιωάννης Στεφανίδης, Ασύμμετροι εταίροι: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον 
Ψυχρό Πόλεμο, 1953-1961 (Αθήνα: Πατάκης, 2002), σσ. 190-230. 
53 Γεώργιος Δ. Λιακούρης, Γεώργιος Σαλαπασίδης, Η αμερικανική παρουσία στα 
Βαλκάνια. Επιπτώσεις σε Ελλάδα και Τουρκία. Η γεωστρατηγική αξία των Βαλκανίων 
στη σύγχρονη εποχή και ο ρόλος τους σε σχέση με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ 
στην ευρύτερη περιοχή (Αθήνα: Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης, 1990) 
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στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ήταν αναγκαίο για τον δυτικό συνασπισμό να 

της παρέχει ασφάλεια και στρατιωτική ισχύ ικανή, ώστε να αποτρέπει τις εξωτερικές 

απειλές. Η ένταξη της Ελλάδας, συνεπώς, υπήρξε για τα υπόλοιπα κράτη – μέλη του 

Συμφώνου μία εγγύηση επιβίωσης του σκοπού της Συμμαχίας.54 

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, η σημαντική γεωγραφική ιδιομορφία της 

Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στην οποία εντάχθηκαν η Ελλάδα και η Τουρκία από 

κοινού με την Ιταλία. Η περιοχή αυτή, γνωστή ως Συμμαχικές Δυνάμεις Νότιας 

Ευρώπης (AFSOUTH), ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση από όλες τις περιοχές της 

Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης (ΑCE), καθώς στη ζώνη ευθύνη της ενέπιπτε η 

Μεσόγειος αλλά και η Μαύρη Θάλασσα. Η έδρα της βρισκόταν στη Νάπολη και είχε 

για διοικητή Αμερικανό ναύαρχο. Η ιδιομορφία της έγκειται στην ασάφειά της 

μεταξύ των δύο συνασπισμών, λόγω της γεωγραφικής της ασυνέχειας με τα υπόλοιπα 

μέλη της Συμμαχίας. Η γεωγραφική αυτή διαμόρφωση είχε αναπόφευκτα 

ψυχολογικές επιπτώσεις στα δύο νέα κράτη – μέλη, διότι ανέπτυξαν ιδιαίτερα την 

αίσθηση της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων τους, αλλά και κάποιας απομόνωσης, 

καθώς και έναν σκεπτικισμό αναφορικά με τη δυνατότητα ή και τη διάθεση 

αποτελεσματικής συνδρομής από τους εταίρους σε περίπτωση κινδύνου. Ειδικά, η 

τελευταία περίπτωση δεν ήταν καθόλου αβάσιμη. Γι’ αυτόν, εξάλλου, τον λόγο, η 

συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ ταυτίστηκε σε τέτοιο βαθμό με τα αμερικανικά 

συμφέροντα και επηρεάστηκε από την πορεία των σχέσεών τους με τις ΗΠΑ. Η 

ιδιότυπη αυτή γεωγραφική κατάσταση αποτυπώνεται και στη δημιουργία πολλών 

περιφερειακών στρατηγείων, περισσότερων από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια του 

ΝΑΤΟ.55 

 

 

Η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η εξωτερική πολιτική της 

 

Μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η διεθνής θέση της Ελλάδας αναβαθμίστηκε και 

στράφηκε προς την ένταξη σε αμυντικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική 

Κοινότητα, αίτηση που απορρίφθηκε από τη Γαλλία το 1954, ή ο σχηματισμός ενός 

                                                 
54 Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος, Η Ατλαντική Συμμαχία: Στρατιωτική, πολιτική και 
οικονομική τοποθέτησις – Αξιολόγησις του παράγοντος Ελλάς (Θεσσαλονίκη: 
Ελληνικός Σύλλογος Ατλαντικού Συμφώνου, 1965), σσ. 89-95.  
55 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 22-27. 



35 
 

οργανισμού για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, κατόπιν βρετανικής 

πρωτοβουλίας, σχέδιο το οποίο εγκαταλείφθηκε το 1953 λόγω άρνησης της Αιγύπτου 

και αδιαφορίας των ΗΠΑ.  

Η αποτυχία αυτών των σχεδίων υποχρέωσε την Ελλάδα να στραφεί προς τους 

γείτονές της στα Βαλκάνια, ώστε να παίξει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα 

στην Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία, τον οποίο είχαν σχεδιάσει οι ΗΠΑ, μετά την 

αποχώρηση του Βελιγραδίου το καλοκαίρι του 1948 από την ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ.56 Παρά 

τον σκόπελο του Μακεδονικού και την αμοιβαία καχυποψία, οι αμερικανικές πιέσεις 

και η ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο Πρόγραμμα Αμοιβαίας Αμυντικής Βοήθειας 

ενέτειναν τις προσπάθειες προσέγγισης, ώστε να ικανοποιηθεί η αμερικανική 

επιθυμία για σύνδεση της Γιουγκοσλαβίας με το δυτικό αμυντικό σύστημα. Τελικά, 

υπό την πίεση του ζητήματος της Τεργέστης και της αντιπαλότητάς της με την Ιταλία, 

η Γιουγκοσλαβία επιζήτησε τη σύναψη αμυντικής συμφωνίας. Έτσι, οι διαβουλεύσεις 

που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1952 οδήγησαν στη σύναψη της συνθήκης Φιλίας 

και Συνεργασίας, που συνομολογήθηκε στην Άγκυρα στις 28 Φεβρουαρίου 1953, και 

η οποία προέβλεπε πολιτική συνεργασία με ετήσιες συνόδους των τριών Υπουργών 

Εξωτερικών, οικονομική-τεχνική και μορφωτική συνεργασία και θέσπιση μόνιμης 

γραμματείας Βαλκανικού Συμφώνου. 

Παρά την επίθεση φιλίας της Μόσχας προς το Βελιγράδι μετά το θάνατο του 

Στάλιν, οι επαφές για στρατιωτική συνεργασία των τριών χωρών συνεχίστηκαν και 

στις 9 Αυγούστου 1954 υπέγραψαν στο Μπλεντ της Γιουγκοσλαβίας τη Συνθήκη 

Συμμαχίας Πολιτικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας, που προέβλεπε την 

στρατιωτική συνεργασία τους. Οι συνθήκες αυτές αποτελούσαν μία έμμεση σύνδεση 

της Γιουγκοσλαβίας με το ΝΑΤΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι της δόθηκε λευκή 

επιταγή, για να εμπλέξει τη Συμμαχία σε πόλεμο για τα δικά της συμφέροντα. 

Σπουδαιότερη επίπτωσή τους ήταν ότι επηρέασαν βαθύτατα τους συσχετισμούς 

ισχύος στα Βαλκάνια. Μετά το σύνολο των συμφωνιών που είχε συνάψει η Ελλάδα 

την περίοδο 1952-1954 είχε διαμορφώσει ένα σύστημα διεθνών συμμαχιών, που 

κατοχύρωναν σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική και εσωτερική ασφάλειά της.57  

Όμως, το Βαλκανικό Σύμφωνο έμεινε νεκρό γράμμα από το 1955 εξαιτίας της 

ελληνοτουρκικής κρίσης του Σεπτεμβρίου 1955, της επίλυσης του ζητήματος της 

                                                 
56 Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 104-105.  
57 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 96-114.  
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Τεργέστης και της βελτίωσης στις σχέσεις ΕΣΣΔ - Γιουγκοσλαβίας. Επρόκειτο για το 

έτος που καταστράφηκε ό,τι έκτιζε η ελληνική διπλωματία τα προηγούμενα χρόνια.58 

Ήδη, υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου Παπάγου,59 αλλά εντονότερα μετά την 

άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, οι επιλογές της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής προσδιορίζονταν πλέον σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της χώρας ως 

μέλους του ΝΑΤΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η στάση της σε διεθνή και εθνικά 

ζητήματα ταυτιζόταν αναγκαστικά και σε κάθε περίπτωση με τη βούληση της 

Συμμαχίας. Η ιστορία και η γεωγραφία αποτελούσαν επιπλέον βασικές παραμέτρους 

χάραξης της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας από τον Καραμανλή 

και τον υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέρωφ. Αυτοί ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι 

για την εισαγωγή του δόγματος του «λειτουργισμού», που, εκτός από τον 

προσανατολισμό προς τον δυτικό συνασπισμό περιελάμβανε μία ποικιλία στοιχείων: 

έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, τη στρατιωτική ισχύ, τη γεωγραφία και λιγότερο 

τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις με τον ανατολικό συνασπισμό. Επίσης, δεν έδιναν 

έμφαση μόνο στο «τοπικό» συμμαχικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ αλλά κυρίως στις 

πρακτικές εγγυήσεις και εφαρμογές του σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο έλαβαν χώρα η αναμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και 

της πολιτικής ασφάλειας από την περίοδο 1956-1957. Πρώτιστη επιδίωξη δεν ήταν η 

επίτευξη της ασφάλειας, αλλά η αναζήτηση ενός μακροπρόθεσμου προσανατολισμού 

και μία πιο εκλεπτυσμένη αναζήτηση για τη διεθνή θέση της χώρας. Με αυτές τις 

αντιλήψεις, οι κυβερνήσεις Καραμανλή υιοθέτησαν ως στρατηγική επιλογή τη 

σύνδεση της χώρας με τις κυοφορούμενες συσσωματώσεις στην Ευρώπη. Ο 

προσανατολισμός αυτός συνδεόταν με την προβαλλόμενη επιδίωξή του για 

διεύρυνση της κοινής συμμαχικής δράσης από τον καθαρά στρατιωτικό, στον 

πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, μία εξέλιξη που θα ενίσχυε περαιτέρω την 

ενσωμάτωση της Ελλάδας στο δυτικοευρωπαϊκό οικονομικό και πολιτικό σύστημα, 

θα σταθεροποιούσε τη δημοκρατία, θα ενίσχυε την οικονομική της ανάπτυξη και θα 

ισχυροποιούσε τη διεθνή της θέση.60 

Αυτό δεν σήμαινε ότι δεν αναγνωριζόταν η σημασία της αμερικανικής 

συμβολής στην κατοχύρωση της εθνικής ασφάλειας και στην οικονομική 
                                                 
58 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 134-136.  
59 Για τις κινήσεις του Παπάγου με αντικείμενο τη μείωση της αμερικανικής 
παρέμβασης στον στρατό και τη δυναμική του στάση με σκοπό την αύξηση της 
οικονομικής βοήθειας, βλ. Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 75-86.  
60 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 144-159.  
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σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας με τη μορφή δανειοδότησης και επενδύσεων σε 

παραγωγικούς τομείς ήταν καθοριστικής σημασίας. Ωστόσο, λόγω της πίεσης της 

κοινής γνώμης και της αντιπολίτευσης,61 η ελληνική ηγεσία επιχείρησε μία σταδιακή 

και μερική απεξάρτηση από τις ΗΠΑ, προβαίνοντας σε αλλαγές στη στρατιωτική 

ηγεσία, κατάργηση των ειδικών προνομίων και εναρμόνιση του θεσμού της 

ετεροδικίας με ό,τι προβλεπόταν στα άλλα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ.  

Μία πρώτη σοβαρή εκδήλωση της τάσης μερικής απεξάρτησης της ελληνικής 

πολιτικής συνιστά η απόφαση του Καραμανλή στις 11 Οκτωβρίου 1955, παρά τις 

περί του αντιθέτου συστάσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Τζων Φόστερ 

Ντάλλες, να ανακαλέσει το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα από την Κορέα, ενώ την 

επομένη, ζήτησε την τροποποίηση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας του 1953 ως 

προς το δικαίωμα ετεροδικίας που προέβλεπε για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς 

που έδρευαν στην Ελλάδα.62 Παράλληλα, αρνήθηκε τη συμμετοχή της χώρας του σε 

κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την Τουρκία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα 

επεισόδια του Σεπτεμβρίου εις βάρος των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη και 

Σμύρνη. Ο Καραμανλής επεσήμανε, ακόμα, στους Αμερικανούς, ότι όφειλαν να 

λαμβάνουν υπόψη τους και την ελληνοτουρκική ισορροπία δυνάμεων, καθώς το 

ΝΑΤΟ δεν ήταν πλέον μία αδιάλυτη συμμαχία στην περιοχή. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ 

θεωρούσε αδιανόητη την εκδήλωση ενός ελληνοτουρκικού πολέμου.63 

Εξάλλου, μπορεί η επικράτηση του Καραμανλή μετά τις εκλογές του 

Φεβρουαρίου 1956 να καθησύχασε τους Αμερικανούς, καθώς απέτρεψε την άνοδο 

στην εξουσία μίας συμμαχίας Κέντρου – Αριστεράς, η οποία ήταν πιθανό να 

οδηγούσε την Ελλάδα σε στάση ουδετερότητας,64 όμως, η Αθήνα, μολονότι έμενε 

                                                 
61 Χαρακτηριστική ήταν η θέση της ΕΔΑ, η οποία μέσω του προέδρου της Γ. 
Πασαλίδη, υπογράμμιζε την ανάγκη να παίξει η Ελλάδα φιλειρηνικό ρόλο στην 
ευρύτερη περιοχή αντί να μεταβάλλεται σε ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
εναντίον της ΕΣΣΔ και των άλλων Λαϊκών Δημοκρατιών της περιοχής: «Πρέπει να 
έχωμεν υπ’ όψιν μας ότι η χώρα μας από γεωγραφικής άποψης δε δύναται να 
αποκοπή από τον κορμόν της. Δι’ αυτόν τον λόγον η Ελλάς έπρεπε να συμβάλει εις 
το διεθνές γεφύρωμα… Είμεθα υπέρ ελληνικής πολιτικής και δεν πρέπει να 
ακούωμεν ουδεμίαν ξένην δύναμιν…», Κυριάκος Ζηλάκος, «Η ένταξη της Ελλάδας 
στο ΝΑΤΟ», Ριζοσπάστης, 11 Αυγούστου 2002.   
62 Stelios Zachariou, «The road to the garrison state: An overview of Greek-American 
relations during the Eisenhower and Kennedy administrations (1952-1963)», Modern 
Greek Studies Yearbook, 14/15 (1998/1999), σσ. 241-260.  
63 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 164-165. 
64 Αλέξης Παπαχελάς, Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο αμερικανικός 
παράγων, 1947-1967 (Αθήνα: Εστία, 2003), σσ. 55-58. 
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πιστή στις συμμαχικές της υποχρεώσεις, χάραξε μία ανεξάρτητη πορεία με ανοίγματα 

προς τον Αραβικό Κόσμο, τα κράτη του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου και γενικά όσες 

χώρες παρέμεναν εκτός των δύο συνασπισμών, με κυριότερη τη Γιουγκοσλαβία του 

Τίτο, αφού χρειαζόταν τη συνδρομή τους στον ΟΗΕ αλλά και γενικότερα για την 

αντιμετώπιση του Κυπριακού ζητήματος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια.65  

Ένα ζήτημα που απασχόλησε κατά κόρον τις διαβουλεύσεις της Ελλάδας 

εντός του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ ήταν αυτό της 

στρατιωτικής βοήθειας, η οποία θα συνεισέφερε στις προσπάθειες της ελληνικής 

κυβέρνησης να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μίας νατοϊκής δύναμης, στο ποσοστό, 

βέβαια, που της αναλογούσε.  

Η αμερικανική βοήθεια παρέμεινε για δεκαετίες ένα εξέχον ζήτημα των 

διμερών σχέσεων και στο ΝΑΤΟ ήταν κατανοητό ότι τα ζητήματα άμυνας της 

Ελλάδας όσο και της Τουρκίας αποτελούσαν στοιχείο κατά βάση αμερικανικού 

ενδιαφέροντος. Όμως, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ ήταν εστιασμένο στην άμυνα της Δ. 

Ευρώπης από τη σοβιετική επιθετικότητα. Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι 

αντιπρόσωποι άλλων κρατών μελών, ειδικά από τη Β. Ευρώπη, έβλεπαν τα Βαλκάνια 

πολύ απομακρυσμένα από τον συμμαχικό πυρήνα, ευάλωτα και ασταθή για να 

αξίζουν την προσοχή τους και την ουσιαστική υποστήριξή τους. Είχαν εγκρίνει την 

ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας υπό την αμερικανική πίεση και στη συνέχεια 

παρέπεμψαν στους Αμερικανούς την ευθύνη της ικανοποίησης των αναγκών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν ενδιαφέρθηκαν να εξοπλίσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις 

με επαρκή συμβατικά όπλα για να ενισχύσουν την άμυνα στα ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα. Ούτε είχαν καμία διάθεση να αναμειχθούν στις διενέξεις για την Κύπρο και 

το Αιγαίο, που, εκτός των άλλων, υποβάθμιζαν τη θέση τόσο της Ελλάδας όσο και 

της Τουρκίας στη Συμμαχία. Ενδεικτική περίπτωση ενδοσυμμαχικής αντιπαλότητας, 

ήταν το βέτο που άσκησε η Τουρκία για τη δημιουργία ναυτικής βάσης στη Λέρο.66 

                                                 
65 Evanthis Hatzivasiliou, «The 1956 reshaping of Greek foreign policy: The Balkans 
and the beginning of the detachment policy», Journal of Modern Hellenism, 14/1997, 
σσ. 119-138.  
66 John O. Iatrides, «Challenging the limitations of the Atlantic Community. 
Konstantinos Karamanlis and NATO», στο Σβολόπουλος – Μπότσιου – 
Χατζηβασιλείου (επιμ.), ό.π., σσ. 19-20. 
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Ωστόσο, η Ελλάδα βρισκόταν, πράγματι, σε στρατιωτική αδυναμία μετά την 

ουσιαστική κατάρρευση των βαλκανικών συμφώνων και η μειονεξία σε σχέση με τη 

Βουλγαρία εκλαμβανόταν από την Αθήνα ως πηγή τεράστιων κινδύνων.67 

Παρά τις εκκλήσεις της αμερικανικής πρεσβείας για απτές χειρονομίες 

υποστήριξης προς τον Καραμανλή, η πραγματικότητα που αντιλαμβανόταν η 

Ουάσινγκτον ήταν διαφορετική, όπως αποδεικνύει η επιθεώρηση της πολιτικής προς 

την Ελλάδα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας το 1957, το οποίο θεωρούσε ότι 

επακόλουθα της σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτικής σταθερότητας 

ήταν η μείωση της αμερικανικής βοήθειας και μία αυξημένη αίσθηση ανεξαρτησίας, 

εξελίξεις πολύ υγιείς για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενώ, λοιπόν, η ελληνική 

αυτοπεποίθηση, όπως εκφράστηκε στο Κυπριακό, δημιουργούσε σοβαρά 

προβλήματα στο ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ πίστευαν ότι διατηρούσαν την ικανότητά τους να 

επηρεάζουν την ελληνική στάση, καθώς παρείχαν μία επαρκή, όπως θεωρούσαν, 

ασπίδα προστασίας έναντι της απειλής της ΕΣΣΔ και των βαλκάνιων γειτόνων. 

Δεδομένου δε του μικρού μεγέθους της ελληνικής οικονομίας, ο στρατός της ήταν 

σίγουρο ότι θα βασιζόταν στη συνεχιζόμενη αμερικανική βοήθεια.68 Χάρις σε αυτή 

τη βοήθεια, οι ελληνικές κυβερνήσεις της περιόδου έφεραν εις πέρας την 

αναμόρφωση της αμυντικής πολιτικής της χώρας, μετά από διαβουλεύσεις με τις 

νατοϊκές αρχές, γεγονός που αποτέλεσε πραγματική καμπή στην ελληνική πολιτική 

ασφαλείας. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την σχετικά σταθερή ελληνογιουγκοσλαβική 

συνεργασία, η Αθήνα απέκτησε μία αίσθηση αυτοπεποίθησης σε μία κρίσιμη καμπή 

του Κυπριακού το 1957-1958. Ωστόσο, η αδυναμία παρέμενε και δεν μπορούσε να 

λυθεί με στρατιωτικά μέσα λόγω του μη ευνοϊκού συνδυασμού γεωγραφίας και 

συσχετισμού στρατιωτικής ισχύος. Γι’ αυτό και οι Καραμανλής – Αβέρωφ 

επιχείρησαν μέσω του «λειτουργισμού» να χρησιμοποιήσουν πολιτικά και 

διπλωματικά μέσα για να την αντιμετωπίσουν.69 Ωστόσο, ούτε οι συμφωνίες Ζυρίχης 

– Λονδίνου είχαν κάποιον άμεσα θετικό αντίκτυπο για τη διεθνή θέση της Ελλάδας: η 

τριμερής βαλκανική συνεργασία δεν αποκαταστάθηκε, ενώ η επάνοδος της χώρας 

στη νατοϊκή ομαλότητα επανέφερε και τις σοβιετικές απειλές με αφορμή το ζήτημα 

των πυραύλων και οι φόβοι για επίθεση από τη Βουλγαρία αυξήθηκαν εκ νέου. 
                                                 
67 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 170-172.  
68 James Miller, «The Greek De Gaulle or Our Man in Athens? Karamanlis and the 
Americans, 1954-1974», στο Σβολόπουλος – Μπότσιου – Χατζηβασιλείου (επιμ.), 
ό.π., σ. 43. 
69 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 173-179.  



40 
 

Παράλληλα, η εγκατάλειψη του δόγματος των «μαζικών αντιποίνων» της προεδρίας 

Αϊζενχάουερ αντικαταστάθηκε από την υιοθέτηση της «ευέλικτης απάντησης» της 

νέας προεδρίας Κέννεντι, εξέλιξη που επιδείνωσε το κλίμα λόγω των νέων φόβων 

που εμφανίστηκαν για ελλιπή διάθεση υπεράσπισης της Ελλάδας. 

Γενικά, η Ελλάδα δυσκολεύθηκε να προσαρμοστεί στο κλίμα της ύφεσης, 

δεδομένου ότι και η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας το 1962 επιδείνωσε την 

ισορροπία των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή και την αναντιστοιχία ανάμεσα 

στις νατοϊκές απαιτήσεις και τις ελληνικές δυνατότητες.70 

Το ζήτημα που όξυνε την κατάσταση, στο πλαίσιο της στρατιωτικής 

ενίσχυσης των κρατών – μελών, ήταν η εγκατάσταση πυραύλων, ενέργεια που 

προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, 

προερχόμενες από το ανατολικό στρατόπεδο. Θέλοντας να τις κατευνάσει, ο 

Καραμανλής επικαλέστηκε την αρχή της καθολικότητας. Αυτό σήμαινε ότι πριν 

προβλεφθεί η εγκατάστασή τους στο έδαφος ενός κράτους – μέλους του ΝΑΤΟ, 

όφειλαν όλα τα μέλη να έχουν αποδεχθεί ανάλογη εγκατάσταση. Κατά συνέπεια, 

εφόσον Δανία και Νορβηγία είχαν αρνηθεί να αναλάβουν αυτήν την υποχρέωση, η 

ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε και αυτή τον Δεκέμβριο του 1957 να δεσμευθεί 

προκαταβολικά για μία διαδικασία που είχε ήδη προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις 

της Μόσχας. Οι αντιδράσεις αυτές, όμως, δεν κατευνάζονταν, διότι τον Μάιο του 

1959, υπογράφηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ για κοινό αμυντικό σχεδιασμό και για 

εκπαίδευση και χρήση τακτικών ατομικών όπλων (μη πυρηνικών), με τη Μόσχα να 

δηλώνει καχύποπτη για την ύπαρξη πυρηνικών πυραύλων στην Ελλάδα. Μάλιστα, με 

διακοίνωσή της στις 14 Μαΐου 1959 διευκρίνισε ότι η εγκατάσταση πυραύλων σε 

ελληνικό έδαφος να εκλαμβανόταν ως επίθεση εναντίον της. Ο Καραμανλής 

απάντησε ότι οι πύραυλοι θα κάλυπταν αμυντικές ανάγκες της χώρας και 

χαρακτήρισε τη σοβιετική παρέμβαση ανάμιξη στα εσωτερικά ζητήματα της 

Ελλάδας.71 Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης έφερε τον ίδιο τον Σοβιετικό ηγέτη 

                                                 
70 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 180-194. 
71 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αρχείο, γεγονότα 
και κείμενα, (Αθήνα: Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και Εκδοτική Αθηνών, 
1997), τ. 4, σσ. 80-89 (στο εξής: Καραμανλής: Αρχείο). Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 
227-235. 
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Νικήτα Χρουστσόφ να απειλήσει τον Αύγουστο του 1961 με βομβαρδισμό ακόμα και 

την Ακρόπολη!72 

Η όξυνση του κλίματος με αιτία την εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων 

στην περιφέρεια του ΝΑΤΟ συνέπεσε με μία έκρυθμη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, 

που, ουσιαστικά αποτέλεσε και την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου. Κορυφαία της 

φαινόμενα υπήρξαν η κρίση του Βερολίνου με την κατασκευή του Τείχους τον 

Αύγουστο του 1961 και η κρίση των πυραύλων της Κούβας. Αυτή η κορύφωση, 

όμως, αποτέλεσε, ταυτόχρονα, και την απαρχή μίας εκτόνωσης στις σχέσεις των δύο 

συνασπισμών. Η βαθμιαία πορεία προς την ύφεση οφειλόταν, όπως αποδείχθηκε, 

στην επιθυμία και των δύο υπερδυνάμεων για ειρηνική συνύπαρξη, όσο και αν εντός 

του στρατοπέδου της κάθε μία επεδίωκε την εμπέδωση της παντοδυναμίας της.73  

Η πολιτική της διεθνούς ύφεσης έγινε θετικά δεκτή στην Ελλάδα υπό τον όρο 

ότι η διεθνής ισορροπία δεν θα ανατρεπόταν σε βάρος των πιο εκτεθειμένων σε 

κινδύνους ασφαλείας μελών, όπως η Ελλάδα. Προτού ακόμα εκδηλωθούν οι τάσεις 

της ψυχροπολεμικής ύφεσης, η Αθήνα είχε υποβάλει στους αξιωματούχους του 

ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ προτάσεις με σκοπό την ενίσχυση της ενδοσυμμαχικής 

αλληλεγγύης στο στρατιωτικό αλλά και στο πολιτικοοικονομικό πεδίο.  

α. Κοινή πολιτική ασφάλειας των 15 κρατών-μελών με σαφέστερη την 

αμερικανική δέσμευση. 

β. Οριστική διευκρίνιση ότι επίθεση εναντίον ενός κράτους – μέλους, έστω 

και σε τοπικό επίπεδο, συνιστούσε επίθεση εναντίον της Συμμαχίας (η Αθήνα 

προσπαθούσε να κατοχυρωθεί έστω και έμμεσα έναντι ενδεχόμενης τουρκικής 

επίθεσης, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, δεν κατοχυρωνόταν από επίθεση κράτους – 

μέλους). 

γ. Το ΝΑΤΟ έπρεπε να αποτελεί ατομική δύναμη, δηλαδή να κατέχει όπλα 

μεγάλου βεληνεκούς, όχι απαραίτητα πυρηνικά. 

Όπως, εξάλλου, τόνισε, ο Καραμανλής στη σύνοδο κορυφής της 4ης Μαΐου 

1961, έπρεπε να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθεια στον στρατιωτικό τομέα 
                                                 
72 Σβολόπουλος, ό.π., σ. 105. Γενικά για τις σχέσεις Ελλάδας – ΕΣΣΔ κατά την 
περίοδο διακυβέρνησης του Κ. Καραμανλή, βλ. Ar. A. Ulunyan, «Karamanlis’s 
Greece and the Soviet Union (Flashpoints and Observations), late 1950s-1970s» στο 
Σβολόπουλος – Μπότσιου – Χατζηβασιλείου (επιμ.), ό.π., σσ. 395-405. Για την 
επιδείνωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους Ανατολικούς μετά το 1959 και την 
καθυστερημένη προσπάθεια της Ελλάδας να προσαρμοστεί στο κλίμα της διεθνούς 
ύφεσης μετά το 1962, βλ. Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 242-256. 
73 Σβολόπουλος, ό.π., σ. 108. 
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μέχρι να επιτευχθεί ο γενικός και πλήρης αφοπλισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζων 

Κέννεντυ στάθηκε αρωγός στο αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού, εξισώνοντας την 

Ελλάδα με τη Δυτική Γερμανία, ως τα δύο πιο εκτεθειμένα σε κινδύνους μέλη του 

ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό και έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η Ουάσινγκτον εγγυούταν, πέρα 

από τη σχετική δέσμευση του ΝΑΤΟ, την ασφάλεια της Ελλάδας, καθιστώντας, 

παράλληλα, πιο ευνοϊκές τις ρυθμίσεις για την πώληση στρατιωτικού υλικού με 

πίστωση.74 Αυτό, βέβαια, δεν την εμπόδισε να τερματίσει, όπως ήταν 

προγραμματισμένο, την δωρεάν αμυντική βοήθεια, δεδομένου ότι και στο ΝΑΤΟ 

υπήρχε η αντίληψη ότι η επιτυχημένη οικονομικά Ελλάδα δεν την χρειαζόταν. Οι 

προσπάθειες των κυβερνήσεων Καραμανλή για τη διατήρηση της βοήθειας, 

εκβιάζοντας με μείωση του στρατού, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.75 

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα ήταν φυσικό να κρατάει αποστάσεις σε 

πολιτικό επίπεδο από τον Ανατολικό Συνασπισμό, μολονότι διατηρούσε εμπορικές 

σχέσεις. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν εντάχθηκε 

στην ιδεολογική αντιπαράθεση που χαρακτήρισε, πολύ έντονα κατά περιόδους, το 

υπό εξέταση χρονικό διάστημα. Αντίθετα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

«αντισταυροφορική», με την έννοια ότι, ενώ η κινήθηκε στο ευρύτερο ιδεολογικό 

πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, στην πράξη προέκρινε αρχές όπως η γεωγραφία, η 

ιστορία και η οικονομική ανάπτυξη, ως τις καθοριστικές για τη διαμόρφωσή της. 

Ενώ, λοιπόν, η ιστορική κληρονομιά, η φιλελεύθερη ιδεολογία αλλά και λόγοι 

ασφάλειας επέτασσαν την πρόσδεση της Ελλάδας στον δυτικό κόσμο, η εξωτερική 

της πολιτική διακρίθηκε για την πραγματιστική της αντίληψη και προέβαλε λόγους 

γεωγραφικούς και ιστορικούς πρωτίστως, και όχι τους ιδεολογικούς και 

ηθικοπλαστικούς όρους που είχαν επικρατήσει διεθνώς, για την αιτιολόγηση της 

πολιτικής ασφάλειάς της.  

Αυτή η ρεαλιστική πολιτική δημιουργούσε ένα περιθώριο ευελιξίας, ώστε να 

μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του διεθνούς συστήματος, όποτε οι 

συνθήκες το επέτρεπαν, αν και αυτήν την περίοδο πολύ λιγότερο από ό,τι αργότερα.76 

Στο πλαίσιο αυτό, το κλίμα της διεθνούς ύφεσης, όσο και αυτό δεν ήταν 

σταθερό (π.χ. επιδείνωση μετά την κρίση του Βερολίνου και της Κούβας), και η 
                                                 
74 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 106-108.  
75 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 218-226. 
76 Λυκούργος Κουρκουβέλας, «Η αντισταυροφορική εξωτερική πολιτική των 
κυβερνήσεων Καραμανλή και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1955-1963», στο Σβολόπουλος, 
Μπότσιου, Χατζηβασιλείου (επιμ.), σσ. 71-88. 
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προσήλωση των ελληνικών κυβερνήσεων στην πρακτική του σεβασμού της διεθνούς 

νομιμότητας και της διατήρησης του εδαφικού status quo, συνέτειναν σε μία πολιτική 

ανοίγματος, έστω μετριασμένου, προς τους βαλκάνιους γείτονες και γενικότερα με τα 

κράτη του ανατολικού συνασπισμού, ακόμα και την ίδια την ΕΣΣΔ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν οι σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία, λόγω του 

ρόλου που αυτή διαδραμάτιζε ως «ουδέτερη» δύναμη και θεμελιακός παράγοντας 

σταθερότητας τόσο στον βαλκανικό όσο και στον ευρύτερο διεθνή χώρο, καθότι 

ηγετική δύναμη του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Εξάλλου, το ίδιο το Βελιγράδι, ήδη 

από την περίοδο του Βαλκανικού Συμφώνου του 1954 είχε διακρίνει στην 

προσέγγιση με την Ελλάδα και, κατά δεύτερο λόγο, με την Τουρκία, ως μέλη του 

ΝΑΤΟ, το μέσο για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δεχόταν από το ανατολικό 

στρατόπεδο.77 Παρά την ελληνογιουγκοσλαβική κρίση του 1961-1962 εξαιτίας του 

Μακεδονικού, και παρ’ ότι οι διμερείς σχέσεις επηρεάζονταν από τις αυξομειώσεις 

και τις διακυμάνσεις των σοβιετογιουγκοσλαβικών σχέσεων, η ειδική σχέση που 

ανέπτυξαν οι δύο χώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, αποτέλεσε 

για το δόγμα του «λειτουργισμού» στην ελληνική πολιτική ασφαλείας εξαιρετικά 

κρίσιμο στοιχείο, γιατί κατάφερε να μειώσει τις περιφερειακές πιέσεις και να αυξήσει 

τη σημασία της χώρας ως μέλους του ΝΑΤΟ.78 

Ακόμα, σε βαλκανικό επίπεδο, η πιο σημαντική εξέλιξη αφορούσε στην 

πρόταση του Ρουμάνου πρωθυπουργού Στόικα τον Σεπτέμβριο του 1957 για τη 

σύγκλιση διαβαλκανικής συνάντησης κορυφής με σκοπό τη σύναψη Βαλκανικού 

Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας και μη Επιθέσεως, το οποίο θα απέβλεπε στη 

δημιουργία μίας αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στα Βαλκάνια.  

Η ελληνική άρνηση στην πρόταση Στόικα στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι πριν 

από ένα τέτοιο σύμφωνο θα έπρεπε να αρθούν οι προκλήσεις προς την Ελλάδα και να 

έχει επιτευχθεί συνεννόηση με τους γείτονές της, κάτι που στην παρούσα φάση 

φαινόταν αδύνατο εξαιτίας της στάσης της Γιουγκοσλαβίας στο Μακεδονικό ζήτημα 

και της βουλγαρικής πολιτικής. Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι η Αθήνα δεν ήθελε να 

συμμετάσχει σε ένα εμπνευσμένο από τη Μόσχα σύμφωνο, τη στιγμή που η 

πρόβλεψη για μη επίθεση καλυπτόταν από τον ΟΗΕ και η αποπυρηνικοποίηση 

                                                 
77 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 106-113.  
78 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 275-279.   
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όφειλε να προβλεφθεί σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο και να μην περιχαρακωθεί στο 

βαλκανικό περιβάλλον.79  

Ο τομέας στον οποίο η ελληνική εξωτερική πολιτική αποδείχθηκε αρκετά 

ριζοσπαστική, ήταν τα θέματα που αφορούσαν στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτεροι ήταν 

οι δεσμοί που συγκρότησε ο Καραμανλής με τον ηγέτη της Αιγύπτου Γκαμάλ 

Αμπντέλ Νάσερ, με συνέπεια να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε διάσκεψη που 

συγκλήθηκε στο Λονδίνο από Βρετανία, Γαλλία και ΗΠΑ στα μέσα του 1956, μετά 

την απόφαση του Αιγύπτιου προέδρου να εθνικοποιήσει τις δυτικές εταιρείες και τη 

διώρυγα του Σουέζ.  

Η στάση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης οφειλόταν τόσο στα οικονομικά 

συμφέροντα που είχε ο Ελληνισμός της Αιγύπτου, όσο και στην ανάγκη της 

υποστήριξης που μπορούσε να παράσχει η Αίγυπτος και γενικότερα οι Άραβες στο 

Κυπριακό στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Αθήνα κατήγγειλε την κοινή 

γαλλοβρετανική επίθεση στο Σουέζ τον Νοέμβριο του 1956 και προχώρησε στην 

απαγόρευση της χρήσης των αεροδρομίων και του εναέριου χώρου της από 

συμμαχικά αεροσκάφη, ενώ επιδοκίμασε την αμερικανική παρέμβαση κατά των 

εισβολέων. Γενικά, η στήριξη της κυβέρνησης Καραμανλή προς τα αραβικά κράτη 

ήταν ενεργής: ψήφισε στον ΟΗΕ την πρόταση υπέρ αυτοδιάθεσης της Αλγερίας τον 

Φεβρουάριο του 1957, προσχώρησε στο Δόγμα Αϊζενχάουερ τον Μάιο του 1957 για 

τη στήριξη των κρατών της Μέσης Ανατολής έναντι του κομμουνιστικού κινδύνου, 

υποστήριξε τη Συρία τον Νοέμβριο του 1957 έναντι των συμμαχικών πιέσεων και 

συμμετείχε σε διάσκεψη στο Μπριόνι μαζί με Γιουγκοσλαβία και την Αίγυπτο με 

σκοπό τη διαμαρτυρία για τη συμμαχική παρέμβαση στον Λίβανο τον Ιούλιο του 

1958. 

Οι ενέργειες αυτές των κυβερνήσεων Καραμανλή καταδείκνυαν την 

προσπάθεια άσκησης ευέλικτης εξωτερικής πολιτικής, η οποία ξέφευγε από τα όρια 

των δεσμεύσεων της χώρας έναντι του ΝΑΤΟ, όποτε τα εθνικά συμφέροντα 

επέτασσαν κάτι τέτοιο, χωρίς, όμως, να απομακρύνεται από τους δεσμούς με τις 

ΗΠΑ, όπως φαίνεται από τον χειρισμό της κρίσης του Σουέζ ή την αποδοχή του 

Δόγματος Αϊζενχάουερ.80 Οι Αμερικανοί διαπίστωναν, ασφαλώς, ότι, με την 

                                                 
79 Σβολόπουλος, ό.π., σ. 94. 
80 Γιάννης Σακκάς, «Η ελληνική πολιτική στη Μέση Ανατολή επί κυβερνήσεων 
Κωνσταντίνου Καραμανλή», στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, Χατζηβασιλείου (επιμ.), 
ό.π., σσ. 348-359.  
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εξαίρεση του Κυπριακού και του Μεσανατολικού, οι απόψεις τους για τα ευρύτερα 

ζητήματα ασφαλείας της εποχής ταυτίζονταν με τις ελληνικές. Παρ’ όλα αυτά, 

έβλεπαν με δυσπιστία την αποστασιοποίηση των κυβερνήσεων Καραμανλή σε 

ζητήματα που αφορούσαν τις σχέσεις κυρίως με τον Αραβικό κόσμο.81  

Βασικότερος όλων, ωστόσο, ήταν ο στόχος της σύνδεσης της Ελλάδας με την 

ανερχόμενη ευρωπαϊκή συσσωμάτωση κρατών, την ΕΟΚ, στον οποίο προσηλώθηκε 

η κυβέρνηση Καραμανλή από τα τέλη του 1958 για να καταλήξει στη συμφωνία 

Σύνδεσης τον Ιούλιο του 1961. Επρόκειτο για έναν στρατηγικό στόχο, προσωπική 

επιλογή του Καραμανλή, που προτιμήθηκε έναντι της ΕΖΕΣ, της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελευθέρων Συναλλαγών, που συστάθηκε το 1959. Με την επιλογή αυτή, η ελληνική 

κυβέρνηση, παράλληλα με τη στόχευση πολιτικών επιδιώξεων, επικεντρωμένων στην 

πληρέστερη δυνατή κάλυψη της ασφάλειας της χώρας, προσέβλεψε στην εξασφάλιση 

των μέσων εκείνων που θα συνέβαλαν στην οικονομική ανασυγκρότηση και τον 

κοινωνικό εκσυγχρονισμό της. Διέβλεψε, λοιπόν, ότι η ΕΟΚ θα ήταν εκείνη η ένωση 

που πρόσφερε τις περισσότερες εγγυήσεις και την προοπτική κάλυψης των ζωτικών 

αναγκών της χώρας τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο ασφάλειας, με τη 

μελλοντική διεύρυνση και των πολιτικών δεσμών των κρατών – μελών.82 

Η άνοδος της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία δεν άλλαξε τον εξωτερικό 

προσανατολισμό της χώρας, παρά τους φόβους των δυτικών συμμάχων, όπως εξ 

αρχής επιβεβαίωσε η στάση του Γεωργίου Παπανδρέου έναντι της ρουμανικής 

πρότασης για συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών κρατών, με σκοπό την επίλυση των 

εκκρεμών διακρατικών διαφορών και την εμπέδωση της ειρήνης. Επρόκειτο για 

πρόταση που, ουσιαστικά, γενίκευε το περιεχόμενο των προτάσεων Στόικα για 

αφοπλισμό και αποπυρηνικοποίηση.83 

                                                 
81 Στεφανίδης, 2005, σσ. 309-316.  
82 Σβολόπουλος, ό.π, σσ. 123-131. Μαριέττα Μινώτου, «Η ευρωπαϊκή επιλογή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, 1957-1961», στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, 
Χατζηβασιλείου (επιμ.), σσ. 128-148. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, «Η πρώτη φάση 
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος της Ελλάδας. Η σύνδεση με την ΕΟΚ», στο 
Σβολόπουλος, Μπότσιου, Χατζηβασιλείου (επιμ.), σσ. 116-127. 
83 Βέβαια, η κοινή στάση των δύο αντίπαλων παρατάξεων, της ΕΡΕ και της Ένωσης 
Κέντρου, εκκινούσε από διαφορετική βάση. Η μεν ΕΡΕ έθετε ως προϋπόθεση για την 
αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων ανάμεσα 
στα Βαλκανικά κράτη, η δε Ένωση Κέντρου θεωρούσε ότι τυχόν αποδοχή της θα 
σήμαινε και παραδοχή της κρισιμότητας της διεθνούς κατάστασης, ενώ εκείνη δεν 
έθετε προς συζήτηση την καλή θέληση της Ελλάδας για ομαλές διπλωματικές σχέσεις 
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Παρά την προσήλωσή της στο δυτικό στρατόπεδο, η κυβέρνηση Παπανδρέου 

έδειξε έντονα τη διάθεση να χρησιμοποιήσει λαϊκιστικές «καταγγελίες» κατά των 

Αμερικανών, ειδικά στο Κυπριακό, ώστε να ενισχύσει τη θέση της στο εσωτερικό, 

ικανοποιώντας το δημόσιο αίσθημα. Μάλιστα, αν και επέδειξε διάθεση ανοίγματος 

προς τους Ανατολικούς, ειδικά προς τη Βουλγαρία, ασκούσε, ταυτόχρονα, πίεση 

στους κόλπους του ΝΑΤΟ για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν τις υπέρτερες συμβατικές δυνάμεις των Βουλγάρων.84 

 

 

Η πολιτική του ΝΑΤΟ και οι αναταραχές στους κόλπους του 

 

Τα προβλήματα δεν εξέλειπαν από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο πόλεμος της 

Κορέας είχε καταδείξει τη στρατιωτική της αδυναμία, γεγονός που υποχρέωσε τους 

Αμερικανούς να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη. Το ζήτημα αυτό 

συμπλέχθηκε αναπόφευκτα με εκείνο του επανεξοπλισμού της Γερμανίας, θέμα 

ταμπού για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους λίγα μόλις χρόνια μετά τον πόλεμο. Τα 

σχέδια σύστασης μίας ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας, με κυριότερο το σχέδιο Πλεβέν 

του Οκτωβρίου 1950 και η συνέχιση της οικονομικής αιμοδοσίας της Ευρώπης από 

την Ουάσινγκτον οδήγησαν στην υπογραφή της συμφωνίας ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Αμυντικής Κοινότητας τον Μάιο του 1952. Το γερμανικό ζήτημα απασχολούσε και 

τις συνομιλίες που διεξήχθησαν αυτήν την περίοδο με τους Σοβιετικούς, αλλά αυτό 

που κυριάρχησε στο δυτικό στρατόπεδο ήταν η άρνηση του γαλλικού Κοινοβουλίου 

να επικυρώσει την ιδρυτική συμφωνία της ΕΑΚ τον Αύγουστο του 1954. Η 

ασυμφωνία για την ίδρυση ευρωπαϊκού στρατού οδήγησε στον επανεξοπλισμό της 

Γερμανίας και στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 1955. Η δημιουργία της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης είχε μικρή σημασία για τη στρατιωτική οργάνωση των 

ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, η θετική εξέλιξη ήταν ότι η Δυτική Γερμανία, ως 

μέλος της Συμμαχίας ακολουθούσε πλέον πολιτική συνεργασίας με τον προαιώνιο 

εχθρό, τη Γαλλία, μέσω της προόδου της ευρωπαϊκής ενοποίησης.85 

                                                                                                                                            
με τους γείτονές της, πλην, ασφαλώς, της Αλβανίας, με την οποία παρέμενε σε 
εμπόλεμη κατάσταση, βλ. Η Καθημερινή, 1-5 Δεκεμβρίου 1963.  
84 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 350-369.  
85 Young, ό.π., σσ. 50-56. Για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1958, βλ. στο ίδιο, σσ, 95-104. 
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Η χαλάρωση στη συνοχή σε περιόδους μείωσης των ψυχροπολεμικών 

εντάσεων δεν αφορούσε μόνο το δυτικό στρατόπεδο, αλλά και το ανατολικό, όπως 

επιβεβαίωσαν τα γεγονότα της Ουγγαρίας το φθινόπωρο του 1956. Ο ανταγωνισμός 

σε επίπεδο πολεμικής τεχνολογίας είχε οξύνει τις σχέσεις από τα μέσα της δεκαετίας. 

Η αποδεδειγμένη από το 1957 ικανότητα της ΕΣΣΔ για εκτόξευση διηπειρωτικού 

πυραύλου είχε κινητοποιήσει τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν ήδη, εξαιτίας της συμβατικής 

στρατιωτικής υπεροπλίας των Σοβιετικών, υιοθετήσει την πολιτική των «μαζικών 

αντιποίνων» στην περίπτωση που απειλούνταν ζωτικά συμφέροντά τους. Η ένταση 

των σχέσεων περί τη Γερμανία οδήγησε στην κατασκευή του Τείχους τον Αύγουστο 

του 1961, το οποίο στιγμάτισε τον Ψυχρό Πόλεμο και αποτέλεσε τον κορυφαίο 

συμβολισμό του.86 

Την κορύφωση του «θερμού» ψυχροπολεμικού κλίματος με την πυραυλική 

κρίση της Κούβας τον Οκτώβριο του 1962,87 ακολούθησε μία όλο και πιο έντονη 

τάση προς την ύφεση και τη μείωση των εντάσεων στις σχέσεις των δύο 

συνασπισμών, με πλέον αξιοσημείωτο γεγονός τη Συνθήκη Απαγόρευσης των 

Πυρηνικών Δοκιμών του Αυγούστου 1963, με την οποία περιορίστηκαν οι πυρηνικές 

δοκιμές μόνο σε υπόγειες εκρήξεις. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε από τους 

Δημοκρατικούς προέδρους Κέννεντυ και Τζόνσον η πολιτική της «ευέλικτης ή 

κλιμακούμενης απάντησης» έναντι του κομμουνιστικού στρατοπέδου, όπως 

αποκλήθηκε, με την οποία εγκαταλείφθηκε η πολιτική της ασύμμετρης απάντησης 

και εισήχθη η αντίληψη περί συμμετρίας μεταξύ της σοβιετικής πρόκλησης και της 

αμερικανικής αντίδρασης. Αυτό σήμαινε ότι απορρίπτονταν το δόγμα των μαζικών 

αντιποίνων που μπορούσε να εξαπολυθεί έναντι σοβιετικής επίθεσης, από τη στιγμή 

που η ΕΣΣΔ είχε αναπτύξει την τεχνολογία των διηπειρωτικών πυραύλων που 

μπορούσαν να πλήξουν το αμερικανικό έδαφος. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η 

αμερικανική πολιτική πρέσβευε ότι οι αντιδράσεις της μπορούσαν να ποικίλουν από 

τη διπλωματία έως την προπαγάνδα με τη χρήση της πυρηνικής ισχύος να αποτελεί 

την ύστατη επιλογή. Ωστόσο, αυτή η πολιτική εγκυμονούσε τον κίνδυνο 

εγκλωβισμού σε μία σύγκρουση υπερβολικά εκτεταμένη, κάτι που έγινε 

πραγματικότητα με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αντίστοιχα διαλλακτική και 

                                                 
86 Young, ό.π., σσ. 56-60. 
87 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, «Η κρίση των πυραύλων της Κούβας», στο 
Καρβουναράκης (επιμ.), ό.π., σσ. 105-119.  
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προσανατολισμένη στην χωρίς εξωτερικές προκλήσεις ενδυνάμωση του οπλοστασίου 

της, ήταν η νέα σοβιετική ηγεσία υπό τους Μπρέζνιεφ – Κοσύγκιν.88  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η πολιτική της ύφεσης από την πλευρά της 

Ουάσινγκτον ήταν σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελέγξει μία σχέση 

αντιθετική, αυτήν μεταξύ των δύο συνασπισμών, και όχι για να εκφράσει τη 

μακαριότητα μιας ευδαιμονίας, από την οποία είχαν απομακρυνθεί αυτομάτως όλες οι 

εντάσεις. Ιδιαίτερα πολύπλοκη ήταν η θέση της ΕΣΣΔ, της οποίας οι σχέσεις με τα 

κράτη του ανατολικού συνασπισμού και με την Κίνα έβαιναν ολοένα και πιο 

εχθρικές. Η κυβέρνηση Νίξον, πεπεισμένη ότι είχε πολλά να κερδίσει και πολύ 

λιγότερα να φοβηθεί από μία ευέλικτη διπλωματία, ακολούθησε αυτήν την πολιτική, 

θεωρώντας ότι το σοβιετικό σύστημα ήταν μοιραίο να βρίσκεται σε όλο και πιο 

μειονεκτική θέση.89 Με αυτό το σκεπτικό, το δίδυμο Νίξον – Κίσσινγκερ επιχείρησε 

την ανασυγκρότηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αντιλαμβανόμενο τη 

διεθνή πολιτική με όρους ισορροπίας δυνάμεων και ακολουθώντας μία realpolitik. 

Εκμεταλλευόμενοι την αντιπαράθεση των δύο μεγάλων κομμουνιστικών δυνάμεων, 

οι δύο ισχυροί άνδρες της Ουάσινγκτον αναδιάταξαν την αμερικανική πολιτική 

απέναντί τους και πέτυχαν την εδραίωση ενός κλίματος ύφεσης υπό την 

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, προωθώντας, παράλληλα, την επώδυνη απεμπλοκή από 

τον καταστροφικό πόλεμο του Βιετνάμ.90 

Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, η περίοδος αυτή στιγματίζεται από μία 

ολοένα εντεινόμενη κάμψη της αμερικανικής κυριαρχίας σε πολιτικό – οικονομικό 

επίπεδο, εξαιτίας της εμπλοκής της στον πόλεμο του Βιετνάμ και της οικονομικής της 

υποχώρησης, με τον ευρωπαϊκό παράγοντα να αρχίζει να ανέρχεται δυναμικά μετά 

και την επιτυχία του πειράματος της Κοινής Αγοράς, ενώ και η Ιαπωνία είχε αρχίσει 

πλέον να ανακτά το χαμένο έδαφος στον διεθνή καταμερισμό της οικονομικής 

ισχύος. Ανάμεσα στις στρατιωτικοπολιτικές διαφωνίες που ανέκυψαν με τους 

Αμερικανούς ανήκουν και οι φιλοδοξίες της Γερμανίας και της Γαλλίας για 

ενεργότερο ρόλο στο πλαίσιο της συμμαχίας, με τον Γάλλο πρόεδρο Σαρλ ντε Γκωλ 

να προτείνει τη δημιουργία ενός «διευθυντηρίου» που θα καθόριζε την στρατηγική 

της Δύσης, ως αντίβαρο στην αγγλοσαξωνική υπεροχή. Η συμφιλίωση με τον 
                                                 
88 Young, ό.π., σσ. 60-62. Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 182-185.  
89 Χένρυ Κίσσινγκερ, Χρόνια Ανανέωσης (Αθήνα: Λιβάνης, 2000), σσ. 102-114. 
90 Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 261-272. Για την αμερικανική εμπλοκή στο Βιετνάμ, βλ. 
Marylin B. Young, Οι πόλεμοι του Βιετνάμ, 1945-1990 (Αθήνα: Οδυσσέας, 2008), 
σσ. 92 κ.ε.   
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προαιώνιο εχθρό, τη Γερμανία, και η άρνησή του να δεχθεί τη Βρετανία στην ΕΟΚ, 

αποτελούν, μαζί με την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα και το 

άνοιγμα προς τα κράτη της Αν. Ευρώπης, απτά δείγματα της ανεξάρτητης πολιτικής 

που επιθυμούσε να εφαρμόσει. 

Η επάνοδος του στρατηγού Ντε Γκωλ στην εξουσία το 1958, έχοντας 

διακηρυγμένο στόχο την επανασύσταση της γαλλικής ισχύος, προκάλεσε σοβαρή 

αναταραχή στο ΝΑΤΟ, με τους Αγγλοσάξωνες να αρνούνται την πρότασή του για τη 

σύσταση διευθυντηρίου, με συνέπεια να αποσύρει τον στόλο της Μεσογείου από τη 

Συμμαχία. Γενικά, ο Ντε Γκωλ, ένας πραγματιστής πολιτικός που οραματιζόταν μία 

ισχυρή Γαλλία που θα στηριζόταν στις δικές της δυνάμεις για να επιβιώσει, επεδίωξε 

να κατοχυρώσει την ελευθερία της χώρας του να αποφασίζει σε κάθε δεδομένη 

στιγμή. Αναγνώριζε την αξία των συμμαχιών, όπως το ΝΑΤΟ, αλλά θεωρούσε ότι 

αυτές θα έπρεπε να διαφυλάσσουν την στρατιωτική και διπλωματική ανεξαρτησία 

των μελών τους.  

Ο Ντε Γκωλ, όπως και οι Βρετανοί άλλωστε, απέρριψε το σχέδιο του 

Κέννεντυ για τη δημιουργία Πολυμερούς Δύναμης από πυρηνικά όπλα υπό τη 

διοίκηση του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μίας Ατλαντικής Κοινότητας, την οποία θα 

συγκροτούσαν οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη, θέλοντας να διατηρήσει την 

πυρηνική ανεξαρτησία της χώρας του. Η πρόταση αυτή αποσκοπούσε στη 

συγκρότηση ενός στενού συντονισμού μεταξύ των δυτικών συμμάχων, αλλά η 

Γαλλία δεν ήθελε να απολέσει την αυτονομία της ως πυρηνική δύναμη ούτε και 

θεωρούσε σωστό να τεθούν τα κράτη – μέλη υπό τον αμερικανικό έλεγχο, τη στιγμή 

που το ίδιο το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ δεν ετίθετο υπό συμμαχική εποπτεία.  

Το 1966, ο Ντε Γκωλ τάχθηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και της 

αμερικανικής πολιτικής εκεί και στις 7 Μαΐου ανακοίνωσε την απόφασή του να 

αποσύρει τη Γαλλία από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, απαιτώντας την 

απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων και των οργάνων του ΝΑΤΟ από τη χώρα 

του. Έκτοτε η έδρα του ΝΑΤΟ μεταφέρθηκε από το Παρίσι στις Βρυξέλλες. Βεβαίως, 

διατήρησε τη χώρα του στο πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ενώ η διασύνδεσή του με τη 

Γερμανία εγγυούταν ότι η Γαλλία θα πολεμούσε στο πλευρό του ΝΑΤΟ σε 

περίπτωση πολέμου.  

Οι Αμερικανοί μείωσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις και τις αμυντικές τους 

δαπάνες στην Ευρώπη αλλά γενικά αντιμετώπισαν με νηφαλιότητα την κρίση και δεν 

συγκρούστηκαν με τον Γάλλο πρόεδρο, το παράδειγμα του οποίου, εξάλλου, δεν 
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ακολούθησε καμία άλλη χώρα. Το ΝΑΤΟ δεν γινόταν να μην επιβιώσει: οι 

Αμερικανοί αντιλαμβάνονταν τη στρατηγική σημασία της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι 

είχαν απόλυτη επίγνωση ότι χωρίς την αμερικανική προστασία δεν μπορούσαν να 

είναι ασφαλείς απέναντι στην απειλή από τα ανατολικά.91 

Η κυβέρνηση Καραμανλή, από την πλευρά της, παρά τους στενούς δεσμούς 

που είχε αναπτύξει με το Παρίσι, στο πλαίσιο του λειτουργικού χαρακτήρα 

προσέγγισής της σε ζητήματα ασφαλείας και τον ρόλο που έπαιζε στη διαδικασία 

ενοποίησης της Ευρώπης, δεν συμφωνούσε με την τακτική του Ντε Γκωλ, η οποία 

προκαλούσε προβλήματα συνοχής στο ΝΑΤΟ, και προσπαθούσε να υποβαθμίσει τη 

σημασία των αποστασιοποιήσεών του. Τόνισε, μάλιστα, ο Καραμανλής τη σημασία 

της διατήρησης της αμερικανικής συμβολής στη Συμμαχίας πριν ακόμα πετύχει τη 

σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπήκε στον πειρασμό να 

κολακέψει ανέξοδα τον Ντε Γκωλ για να στηρίξει την υποψηφιότητα της χώρας του. 

Καθιστούσε σαφές με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν εκλάμβανε την ειδική σχέση που 

ανέπτυσσε με τη Γαλλία ως ανταγωνιστική προς τη δυτική ή την αμερικανική 

συμμαχία, αλλά ως παραπληρωματική. Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε ανοικτά το 

μέρος του ενός ή του άλλου ισχυρού συμμάχου, ήταν εντελώς ξένη προς τη 

φιλοσοφία του λειτουργισμού.92  

Όσον αφορά στις διάδοχες κυβερνήσεις, οι οποίες χειρίστηκαν το ζήτημα της 

αποχώρησης της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, η μεν κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, 

απόλυτα ατλαντικά προσανατολισμένη, διαφωνούσε ανοικτά με την τακτική του Ντε 

Γκωλ, σε αντίθεση με την πολιτική του Καραμανλή, που απέφευγε να τον επικρίνει 

στους Αμερικανούς. Η δε στάση των κυβερνήσεων των «αποστατών» ήταν πιο 

μετρημένη: δεν συντάχθηκαν με τον Γάλλο πρόεδρο όταν αποφάσισε την αποχώρηση 

της χώρας του από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δήλωσαν την ελπίδα 

τους ότι η ενότητα της Συμμαχίας θα διατηρούνταν, ειδικά ως προς το μέτωπο της 

Γερμανίας. Διαφωνούσαν, επίσης, με τον Ντε Γκωλ στο σκέλος της διεύρυνσης της 

ΕΟΚ, στην οποία ο στρατηγός τασσόταν ενάντια.93 

Ο Ντε Γκωλ δεν κατόρθωσε, τελικά, να παίξει τον ρόλο του μεσολαβητή 

ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς, παρά την ενεργή δραστηριότητα που επέδειξε 

                                                 
91 Για τη διαφοροποίηση του Ντε Γκωλ στους κόλπους του ΝΑΤΟ, βλ. Young, ό.π., 
σσ. 62-67. 
92 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 206-212.  
93 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 378-381. 
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επισκεπτόμενος διάφορες ανατολικές χώρες, ούτε προκάλεσε ανυπέρβλητα εμπόδια 

στη λειτουργία της Συμμαχίας ή στην κυριαρχία των ΗΠΑ, τουλάχιστον όχι όσα 

επέφεραν ο Πόλεμος του Βιετνάμ και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 

γεγονότα που ενέτειναν την τάση αμφισβήτησης της αμερικανικής κυριαρχίας από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, κυρίως σε επίπεδο κοινής γνώμης,94 ενώ σημαντικό 

ήταν το πλήγμα που δέχθηκε και η αμερικανική οικονομία μετά τη νομισματική 

κρίση του 1971 και την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Η υποτίμηση του δολαρίου και η 

αύξηση των δαπανών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του δυτικού κόσμου 

προκάλεσαν σοβαρές παρενέργειες στο διεθνές νομισματικό και δημοσιονομικό 

σύστημα, μία από τις οποίες ήταν και η μείωση των στρατιωτικών δαπανών. 

Η Δυτική Γερμανία ήταν εκείνη που ανέλαβε να φέρει εις πέρας το έργο της 

προσέγγισης με τις ανατολικές χώρες (Ostpolitik). Μάλιστα, υπό την πίεση της 

Βόννης και του Παρισιού, το ΝΑΤΟ μετέβαλε την οργανωτική του δομή και, 

ακολουθώντας την έκθεση Χάρμελ, ανέλαβε, παράλληλα με την αμυντική του 

λειτουργία, και πολιτικό ρόλο, διαπραγματευόμενο για την ύφεση με το ανατολικό 

μπλοκ.95 

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι καθ’ όλη αυτήν την 

περίοδο, σοβαρά προβλήματα ταλάνισαν και τον Ανατολικό Συνασπισμό, με 

σοβαρότερα εξ αυτών την εισβολή της ΕΣΣΔ σε Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, το 

ρεύμα του ευρωκομμουνισμού, τη ρήξη με την Κίνα, την αυτόνομη εξωτερική 

πολιτική της Ρουμανίας και τέλος το πολωνικό ζήτημα. Προς αντιμετώπιση των 

φθοροποιών και διαλυτικών αυτών τάσεων, ο Σοβιετικός ηγέτης Λεονίντ Μπρέζνιεφ 

διατύπωσε το ομώνυμο Δόγμα, το οποίο πρέσβευε ότι η ΕΣΣΔ είχε το δικαίωμα να 

επεμβαίνει σε μία κομμουνιστική χώρα με σκοπό την προάσπιση του κομμουνισμού. 

Παράλληλα, η Μόσχα απομάκρυνε τα δύο μεγάλα κομμουνιστικά κόμματα της Δ. 

Ευρώπης, το ΚΚ Ιταλίας και το ΚΚ Γαλλίας, γιατί είχαν διαμορφώσει μια 

εναλλακτική μορφή ιδεολογίας, μαρξιστικής αλλά όχι φιλοσοβιετικής, τον λεγόμενο 

Ευρωκομμουνισμό.96 

                                                 
94 Χαρακτηριστικές είναι οι διεθνείς αντιδράσεις και η ριζοσπαστικοποίηση της 
νεολαίας εξαιτίας της αμερικανικής στήριξης σε αντιδραστικά και αυταρχικά 
καθεστώτα και δικτατορίες στη Λατινική Αμερική, το Νότιο Βιετνάμ και για την 
ανοχή που επέδειξαν οι ΗΠΑ απέναντι στην ελληνική Χούντα.  
95 Young, ό.π., σσ. 67-69. 
96 Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 221-224. 
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Γενικά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι δύο υπερδυνάμεις, μπορεί να 

αύξαναν την πυρηνική τους ισχύ και την αποτρεπτική τους δύναμη, όμως, ο έλεγχός 

τους επί των συμμάχων τους ολοένα έφθινε. Η φθορά αυτή οφειλόταν εν πολλοίς στο 

ίδιο το κλίμα της διεθνούς ύφεσης, που καθιστούσε τα δευτερεύοντα μέλη των δύο 

συμμαχιών πιο «ανεξάρτητα». Συνέπεια αυτής της τάσης ήταν στα ανατολικά το 

Δόγμα Μπρέζνιεφ, ενώ στη Δύση, οι Ευρωπαίοι φοβούνταν ότι το κλίμα συνεργασίας 

ΗΠΑ – ΕΣΣΔ θα οδηγούσε σε μία συγκυριαρχία των δύο υπερδυνάμεων επί της 

Ευρώπης. 

Οι Συμφωνίες του Ελσίνκι τον Αύγουστο του 1975, με τις οποίες έκλεισε τις 

διετείς εργασίες της η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη 

(ΔΑΣΕ), σε συνδυασμό με την υπογραφή της Βασικής Συνθήκης για τη Γερμανία το 

1972, δημιούργησαν την αίσθηση της αποκατάστασης της σταθερότητας στην 

Ευρώπη, τόσο στις τάξεις του δυτικού στρατοπέδου όσο και μεταξύ των δύο 

στρατοπέδων, με την ΕΣΣΔ να εξασφαλίζει αυτό που επεδίωκε από το 1945: μία 

συμφωνία που ουσιαστικά θα αναγνώριζε το μεταπολεμικό εδαφικό καθεστώς στην 

Ευρώπη.  

Ατυχώς, όμως, όπως η κρίση της Κούβας αποτέλεσε την κορύφωση της 

ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης, για να ακολουθήσει μία περίοδος ύφεσης, έτσι και 

τις Συμφωνίες του Ελσίνκι, παρά τις προσδοκίες που γέννησαν, διαδέχθηκε η 

επιστροφή στις πρακτικές του Ψυχρού Πολέμου, υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης. 

Η μη κύρωση της πυραυλικής συμφωνίας SALT ΙΙ από τη Γερουσία, οι νέες 

συζητήσεις για την εγκατάσταση πυραύλων στην Ευρώπη και η σοβιετική εισβολή 

στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1979 αποτέλεσαν το επιστέγασμα της 

αναζωπύρωσης του Ψυχρού Πολέμου.97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 Young, ό.π., σσ. 70-76. Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 308-310.  
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Δεύτερο Κεφάλαιο 
Η εξέλιξη του Κυπριακού ως καθοριστικός παράγοντας  

διαμόρφωσης των ελληνονατοϊκών σχέσεων 

 

Το μεγάλο εθνικό ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 

’50 ήταν το Κυπριακό. Ενταγμένη πλέον στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα προσπάθησε να 

αξιοποιήσει αυτό το νέο στοιχείο για να αναγκάσει τις δύο συμμάχους της, τη 

Βρετανία και την Τουρκία, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Κύπρου. 

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση Παπάγου υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 1954 προσφυγή 

στον ΟΗΕ με αυτό το αίτημα, η οποία, παρά τις προσδοκίες, αντιμετωπίστηκε 

αρνητικά από τις ΗΠΑ, επειδή η συζήτησή του θα οδηγούσε την Ελλάδα σε 

σύγκρουση με την Τουρκία και την Κύπρο. Έτσι, κατά την εξέταση του θέματος τον 

Δεκέμβριο, η εντατικοποίηση των βρετανικών και τουρκικών προσπαθειών και η 

αρνητική στάση των ΗΠΑ η Αθήνα αναγκάστηκε να συγκατατεθεί στην αναβολή της 

συζήτησης, υπέρ της οποίας είχαν ταχθεί το Κίνημα των Αδεσμεύτων98 και οι χώρες 

του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Ταυτόχρονα, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, με 

πρωτοστατούσα την Αριστερά, προέβαινε σε μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του 

κυπριακού αιτήματος της αυτοδιάθεσης και ένα ρεύμα αντιαμερικανισμού, κατάλοιπο 

του εμφυλίου, αποκτούσε μεγάλες διαστάσεις, διαμορφώνοντας έναν πολιτικό 

ριζοσπαστισμό, που επηρέαζε και την επίσημη πολιτική των στραμμένων προς τη 

Δύση κυβερνήσεων.  

Το έκρυθμο κλίμα εντάθηκε μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα 

των Κυπρίων αγωνιστών της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) τον 

Απρίλιο του 1955. Η Τριμερής Διάσκεψη αποτέλεσε μία ισχυρή κίνηση 

αντιπερισπασμού έναντι του ελληνικού αιτήματος για αυτοδιάθεση. Κυρίως, η 

αναγνώριση στην Τουρκία δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής στις διαβουλεύσεις 

ήταν αυτή που προκάλεσε οργή και αμηχανία στην Ελλάδα, τόσο σε κυβερνητικό όσο 

και σε επίπεδο κοινής γνώμης, ενώ οι θέσεις που υιοθέτησαν Βρετανοί και Τούρκοι 

στη Διάσκεψη του Λονδίνου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1955 (τριμερές 

                                                 
98 Για το Κίνημα των Αδεσμεύτων, την απόπειρα, δηλαδή, χωρών του Τρίτου 
Κόσμου αλλά και άλλων ουδέτερων δυνάμεων, όπως η Γιουγκοσλαβία, να 
διεκδικήσουν μία ενεργή θέση ουδετερότητας στον Ψυχρό Πόλεμο, με σκοπό να 
διαδραματίσουν κατευναστικό και μεσολαβητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, βλ. 
ενδεικτικά, Χατζηβασιλείου, 2001, σσ. 410-416.   
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διευθυντήριο ή «επιστροφή» στην Τουρκία αντίστοιχα) έφεραν την ελληνική 

διπλωματία σε δυσχερή θέση.99 

Οι εξελίξεις ήταν δυσμενείς για την ελληνική πλευρά: τα επεισόδια της 6ης 

Σεπτεμβρίου εις βάρος της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη και, το 

χειρότερο, η αντιμετώπισή τους από τις Μεγάλες Δυνάμεις, και η μη εγγραφή της 

ελληνικής προσφυγής για την Κύπρο στη 10η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ δημιουργούσαν δυσάρεστους συσχετισμούς.  

Οι άκαρπες διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Εθναρχίας με τη βρετανική 

διοίκηση και η βίαιη αντίδραση της τελευταίας, που οδήγησε ακόμα και στη σύλληξη 

του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στον οποίο η Αθήνα είχε δώσει κάθε ελευθερία 

διαπραγμάτευσης, σηματοδότησαν μία καίρια τομή στην εξέλιξη του ζητήματος.  

Αναλαμβάνοντας μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου την εξουσία, ο 

Καραμανλής βρέθηκε να παραλαμβάνει το εθνικό ζήτημα σε δύσκολη κατάσταση 

εξαιτίας μίας σειράς ατυχών χειρισμών και δυσμενών εξωτερικών παραγόντων: η 

αρνητική εξέλιξη στον ΟΗΕ, η σταθερή τοποθέτηση των ΗΠΑ κατά της προσφυγής 

στον ΟΗΕ και υπέρ διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία, η οποία επέμενε σε λύσεις 

ασύμβατες με τα ελληνικά συμφέροντα (η Ελλάδα ήλπιζε ότι εξαιτίας της κρίσης του 

Σουέζ θα αποδυναμώνονταν οι βρετανικές θέσεις αλλά η αποκατάσταση των 

αμερικανοβρετανικών σχέσεων ήλθε πολύ σύντομα), η επιδείνωση των σχέσεων με 

την Τουρκία και η άμεση εμπλοκή της Άγκυρας στο Κυπριακό, η αναβάθμιση της 

γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας, που καθιστούσε οποιαδήποτε λύση του 

Κυπριακού δέσμια των δικών της απόψεων, η έξαψη της κοινής γνώμης στο 

εσωτερικό και η έντονη εθνική πλειοδοσία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες, η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να στηριχθεί στον αγώνα της 

ΕΟΚΑ ως το καλύτερο μέσο προβολής των κυπριακών δικαίων, στην επαναφορά του 

θέματος στον ΟΗΕ, υπολογίζοντας στην υποστήριξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου, 

ουδετέρων κλπ., και στην αμερικανική μεταστροφή σε πιο μετριοπαθείς θέσεις. 

Πράγματι, η, έστω και μετριοπαθής, απόφαση της 11ης Γενικής Συνέλευσης στις 22 

Φεβρουαρίου 1957, είχε το θετικό ότι με αμερικανική μεσολάβηση απελευθερώθηκε 

τον Απρίλιο ο Μακάριος. Σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, όμως, η Απόφαση των 

Ηνωμένων Εθνών, όπως και οι επόμενες τον Δεκέμβριο του 1957 και του 1958 δεν 

επέφεραν απτά πολιτικά αποτελέσματα.  

                                                 
99 Heinz Richter, Ιστορία της Κύπρου (Αθήνα: Εστία, 2011), τ. Β΄, σσ. 287-315. 
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Έχοντας εξαρχής διαβλέψει την προβληματική εξέλιξη του ζητήματος στο 

πλαίσιο του ΟΗΕ, ο Καραμανλής απευθύνθηκε ήδη από τον Νοέμβριο του 1956 

στους Αμερικανούς, επιδιώκοντας την ενασχόληση της Συμμαχίας με το ζήτημα. 

Μετά την χλιαρή αντίδραση στα γεγονότα του 1955, η κυβέρνηση Παπάγου, με 

υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, είχε αποφασίσει την 

αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τις νατοϊκές ασκήσεις. Σαν συμβιβασμό, ο 

γενικός γραμματέας του Οργανισμού, λόρδος Ίσμεϊ πρότεινε στην Ελλάδα να απόσχει 

από τις ασκήσεις του Σεπτεμβρίου και να συμμετάσχει από τον επόμενο μήνα. Τον 

Μάιο του 1956, οι ΗΠΑ και η Αγγλία κράτησαν το Κυπριακό εκτός της επερχόμενης 

ετήσιας συνόδου. Έτσι, η χρησιμότητα του ΝΑΤΟ επρόκειτο να εκτεθεί 

αναπότρεπτα, αφότου οι διάφοροι αντίδικοι στο Κυπριακό είδαν τη Συμμαχία όχι ως 

μέσο αυθεντικής διαιτησίας αλλά απλώς ως μέσο για τη διασφάλιση του δικού τους 

συμφέροντος.100  

Τον Μάρτιο του 1957, ο Ίσμεϊ πρότεινε να συσταθεί επιτροπή από τρεις 

προσωπικότητες για να εισηγηθεί μία ειρηνική λύση στο Κυπριακό, αποδεκτή από 

όλους, ως ζήτημα επείγουσας ανάγκης. Αγγλία και Τουρκία αποδέχθηκαν την 

πρόταση, βέβαιες ότι δεν επρόκειτο να προκύψει κάτι συγκεκριμένο. Εξάλλου, οι 

Άγγλοι είχαν ως κύριο στόχο τους να θεμελιώσουν το γεγονός της ελληνικής 

αδιαλλαξίας ενώπιον των βρετανικών συμφιλιωτικών χειρονομιών. Όταν έφθαναν 

στο στάδιο της μοιρασιάς, τότε θα έβρισκαν πιο χρήσιμο το ΝΑΤΟ.  

Η Αθήνα απέρριψε την πρόταση του Ίσμεϊ. Ο Αβέρωφ υπενθύμισε στις 3 

Μαΐου 1957 ότι η κυβέρνηση είχε ήδη προτείνει από τον Δεκέμβριο τη σύσταση 

επιτροπής τριών υπουργών Εξωτερικών που θα υποδεικνύονταν ως διαιτητές. Μετά 

την άρνηση του Συμβουλίου να ασχοληθεί με το ζήτημα, η Αθήνα στράφηκε εκ νέου 

στον ΟΗΕ. Αλλά, επειδή ο Οργανισμός είχε λάβει απόφαση, θεωρούσε ότι δεν ήταν 

πρέπον για την Ελλάδα να υποβάλει το ζήτημα σε άλλον Οργανισμό. Ο Αβέρωφ 

επισήμανε ότι, με τη διάθεση που είχε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, κάθε θέση που θα 

λάμβανε το ΝΑΤΟ, η οποία θα έδινε την εντύπωση ότι δεν ικανοποιούσε τις αξιώσεις 

των Κυπρίων, θα επιδείνωνε την κατάσταση. Γι’ αυτό ήταν σημαντικό για το ΝΑΤΟ 

να ασχοληθεί με το θέμα. Θα έπρεπε να ερευνηθεί προσεκτικά το έδαφος, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι κάθε πρωτοβουλία που θα αναλαμβανόταν δεν θα ήταν επιζήμια για 

τη Συμμαχία. Ήταν σαφές ότι η κυβέρνηση Καραμανλή δεν εμπιστευόταν ότι μία 
                                                 
100 Iatrides, ό.π., σ. 26. Robert Holland, «ΝATO and the Struggle for Cyprus», 
Journal of Modern Greek Studies, 13/1 (Μάιος 1995), σσ. 42-43. 
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πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για την Κύπρο θα ήταν επαρκώς ευαίσθητη προς τις 

ελληνικές απόψεις.101 

Ο νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Πωλ – Ανρί Σπάακ, ήταν 

εξαιρετικά ευνοϊκός έναντι τακτικών συνδιαλλαγών επί πολιτικών θεμάτων αλλά δεν 

είχε ψευδαισθήσεις για την απροθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων να ελέγχονται από 

τους συμμάχους τους. Τον Νοέμβριο του 1957 πρότεινε μία ρύθμιση που θα 

προέβλεπε μία ανεξάρτητη Κύπρο υπό την εγγύηση Ελλάδας, Τουρκίας και Αγγλίας, 

όπως επίσης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η προστασία των μειονοτήτων θα ήταν 

αντικείμενο μίας ξεχωριστής διεθνούς συμφωνίας. Το σχέδιο δεν επέσυρε την 

προσοχή και αποσύρθηκε από τους Βρετανούς, που είχαν αντίρρηση για ανεξαρτησία 

υπό τον Μακάριο, και απορρίφθηκε από τους Αμερικανούς, που δεν ενέκριναν την 

παροχή εγγύησης από το ΝΑΤΟ. 

Παράλληλα, οι Βρετανοί είχαν αρχίσει να προσανατολίζονται στην ιδέα της 

διχοτόμησης. Αυτό φάνηκε, κατ’ αρχάς, στις κυβερνητικές προσθήκες στο σχέδιο 

Ράτκλιφ τον Δεκέμβριο του 1956 για αναγνώριση δικαιώματος αυτοδιάθεσης 

χωριστά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και στη συνέχεια, στις προτάσεις του 

πρωθυπουργού ΜακΜίλλαν τον Ιούνιο του 1958. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε 

σοβαρές αντιρρήσεις για το Σχέδιο ΜακΜίλλαν και άσκησε έντονες πιέσεις με σκοπό 

κυρίως την απάλειψη της πρόβλεψης του Σχεδίου για κυβερνητικούς αντιπροσώπους 

από Ελλάδα και Τουρκία, ενώ ζητούσε τη σύσταση ενιαία Βουλής και την κατάργηση 

των βρετανικών διακηρύξεων που απειλούσαν με διχοτόμηση. 

Λόγω των ελληνικών αντιρρήσεων ο ίδιος ο ΜακΜίλλαν προώθησε τη μερική 

αναθεώρηση του Σχεδίου του μετά από περιοδεία του σε Αθήνα, Άγκυρα και 

Λευκωσία τον Αύγουστο του 1958, επιθυμώντας να προχωρήσει στην υλοποίησή του, 

αφού είχε και την αμερικανική στήριξη, έστω και μόνο με τη συνεργασία της 

Τουρκίας.102 

Τα διχοτομικά σχέδια ώθησαν την Αθήνα να εξετάσει τη λύση της εγγυημένης 

ανεξαρτησίας ως εναλλακτική επιλογή στην Ένωση ή τη Διχοτόμηση. Την ιδέα αυτή 

συζήτησαν με τους Αμερικανούς και στη συνέχεια την έθεσαν στον ΟΗΕ: 

ανεξαρτησία υπό διεθνείς εγγυήσεις. Η πίεση της αντιπολίτευσης, ωστόσο, 

                                                 
101 Iatrides, ό.π., σ. 27. 
102 Για τα σχέδια ΜακΜίλλαν, βλ. ενδεικτικά, Νίκος Χριστοδουλίδης, Τα σχέδια 
λύσης του Κυπριακού (1948-1978) (Αθήνα: Καστανιώτης, 2009), σσ. 120-137. 
Richter, ό.π., σσ. 671-685. 
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υποχρέωσε την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει το σχέδιο ανεξαρτησίας ως προσωρινή 

λύση, γεγονός που εκλήφθηκε από τους νατοϊκούς εταίρους ως αναξιοπιστία από 

ελληνικής πλευράς.103 

Την ίδια εποχή, με τα ενδοκοινοτικά επεισόδια στην Κύπρο και την απόσυρση 

των Ελλήνων αξιωματικών από το Στρατηγείο της Σμύρνης να οξύνουν την 

κατάσταση, ο Σπάακ απλά ζήτησε μετριοπάθεια από τους εμπλεκόμενους, ενώ το 

Λονδίνο απέρριψε την αμερικανική πρόταση για συμβουλευτική επιτροπή για τη 

διενέργεια διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Καθώς η άκαρπη 

διπλωματική δραστηριότητα συνεχιζόταν, η κυβέρνηση Καραμανλή έβλεπε τη 

δυνατότητα άσκησης πίεσης προς το ΝΑΤΟ να φθίνει, ενώ οι περιοδικές της απειλές 

να αποσυρθεί από τη Συμμαχία εμφανίζονταν αναποτελεσματικές και μη 

παραγωγικές. Έτσι, τον Ιούνιο του 1958, Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε επί 

ενδεχόμενης ελληνικής αποχώρησης, ότι είναι ευκολότερο να εξετάσουμε με ηρεμία 

μία ουδέτερη Ελλάδα παρά μία ουδέτερη Τουρκία, διότι η δεύτερη βρίσκεται σε θέση 

κλειδί ως ο κρίκος ανάμεσα στα σύμφωνα του ΝΑΤΟ και της Βαγδάτης. Όσο 

απομακρυσμένο και αν ήταν το ενδεχόμενο μία ουδέτερης Τουρκίας, το Λονδίνο 

θεωρούσε απαράδεκτο ρίσκο να το διακινδυνεύσουν. Μία ουδέτερη Ελλάδα, από την 

άλλη, ίσως μπορούσε να είναι εκμεταλλεύσιμη και να αφομοιωθεί με τη 

Γιουγκοσλαβία σαν τμήμα μίας ουδέτερης Βαλκανικής. Οι δε Τούρκοι έλεγαν στους 

Αμερικανούς να αφήσουν την Ελλάδα να φύγει, γιατί θα ήταν όλοι καλύτερα χωρίς 

αυτήν.104 

Αλλά και ο Σπάακ μετέφερε στον Έλληνα αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ ότι οι 

συνάδελφοί του φαίνονταν εκνευρισμένοι από τις περιοδικές απειλές της Ελλάδας να 

αποχωρήσει. Ο Καραμανλής διερωτάτο κατά πόσο η πίεση των γεγονότων και η 

θεμελιώδης υποχρέωση να προστατεύσει την εθνική αξιοπρέπεια και τα εθνικά 

συμφέροντα δεν καθιστούσαν αναγκαία μία επανεκτίμηση και αναπροσανατολισμό 

της διεθνούς θέσης της χώρας. Ήταν μία περίοδος έντονων προβληματισμών στην 

Αθήνα για τις δέουσες ενέργειές της, λόγω και της αύξησης του ουδετερόφιλου 

                                                 
103 Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Εν Ονόματι του Έθνους. Πολιτική Κουλτούρα, Αλυτρωτισμός και 
Αντιαμερικανισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010), σσ. 151-
152.  
104 Claude Nicolet, United States policy towards Cyprus, 1954-1974 (Mannheim und 
Mohnesee: Bibliopolis, 2001), σσ. 120-122. Evanthis Hatzivassiliou, Britain and the 
international status of Cyprus, 1955-1959 (Minneapolis: Minnesota Mediterranean 
and East European Monographs, 1997), no. 6, σ. 138.  
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κλίματος στη χώρα.105 Ο Καραμανλής ζήτησε από το ΝΑΤΟ να αποδείξει ότι και 

στην υπόθεση του Κυπριακού υπερασπίζεται τις αρχές της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας και έφθασε στο σημείο, τον Σεπτέμβριο του 1958, να προειδοποιήσει 

ότι θα μετέβαλε την εξωτερική πολιτική της χώρας, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ 

αποδέχονταν το σχέδιο ΜακΜίλλαν. Απείλησε, δηλαδή, με αποχώρηση της Ελλάδας 

από το ΝΑΤΟ εάν το Σχέδιο εφαρμοζόταν μονομερώς, δηλώνοντας ότι δεν 

επιθυμούσε μία τέτοια εξέλιξη αλλά ότι θα ήταν αναπόφευκτη σε περίπτωση 

εφαρμογής του Σχεδίου.  

Η προβολή της απειλής αυτής ήταν απλώς ένα διπλωματικό όπλο για τον 

Καραμανλή, που δεν ενστερνιζόταν αυτή την εναλλακτική, παρά τις πιέσεις του 

Μακάριου, ο οποίος στην κρίσιμη σύσκεψη της 19ης Σεπτεμβρίου έθεσε ζήτημα 

αναθεώρησης του εξωτερικού προσανατολισμού της Ελλάδας και των διεθνών της 

δεσμεύσεων, με έξοδό της από το ΝΑΤΟ. Ο Καραμανλής, όμως, απέρριπτε ρητά και 

απευχόταν αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο είχε ήδη προταθεί και από άλλους 

πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής, όπως ο Γρίβας: «οι ενέργειαί μας πλησιάζουν 

ήδη το σημείον του κινδύνου, εφ’ όσον την έξοδον εκ του ΝΑΤΟ την θεωρώ ως 

εθνικόν κίνδυνον», δήλωσε απερίφραστα στον Αρχιεπίσκοπο.106  

Η στάση αυτή του Καραμανλή δεν ήταν διφορούμενη ή αντιφατική, αλλά 

αντίθετα συνεπής. Υπήρχε ένα σύνολο φόβων: αν η κυβέρνηση κατέρρεε εξαιτίας του 

σχεδίου ΜακΜίλλαν, η παραίτησή της θα οδηγούσε πιθανότατα σε πραξικόπημα και 

προφανώς σε έξοδο από το ΝΑΤΟ. Έτσι, διαμήνυε ότι η ίδια δεν ήθελε να 

αποχωρήσει από τη Συμμαχία, αλλά ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο μετά από μία εθνική 

ήττα. Συνεπώς, η επιστολή προς τον Σπάακ και η διατύπωση αυτής της απειλής 

αποτελούσε το απώτατο όριο που μπορούσε να φθάσει ο Καραμανλής: αν η χώρα 

αποχωρούσε από το ΝΑΤΟ, όλοι οι στόχοι της, με κορυφαίο την ανόρθωση της 

οικονομίας μέσα από τη σύνδεσή της με την ΕΟΚ, θα κατέρρεαν.107 

Γι’ αυτό, οι θέσεις του Καραμανλή φανέρωναν ξεκάθαρα τη θέλησή του να 

τερματίσει τη θεώρηση του Κυπριακού ως λυδία λίθο της εξωτερικής πολιτικής της 

Ελλάδας και της εσωτερικής σταθερότητάς της, ώστε να απεγκλωβιστεί από αυτό και 

                                                 
105 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 3, σσ. 227-229. Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 199-202. 
106 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 3, σσ. 228-229.  
107 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 200-202.  
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να προχωρήσει στον πρώτιστο στόχο της πολιτικής του: την οικονομική ανόρθωση 

της χώρας.108 

Ο Σπάακ συνέχισε την αναζήτησή του για λύση στο Κυπριακό. Τον 

Σεπτέμβριο του 1958 πρότεινε μία «προσωρινή» ρύθμιση επταετούς διάρκειας, κατά 

την οποία κάθε κοινότητα θα διαχειριζόταν η ίδια τις υποθέσεις της μέσω δύο 

ξεχωριστών κοινοτικών συμβουλίων. Τα ζητήματα που αφορούσαν το σύνολο της 

νήσου θα διαχειριζόταν μία κοινή συνέλευση με ελληνοκυπριακή πλειοψηφία υπό 

Βρετανό κυβερνήτη, που θα ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια και τις εξωτερικές 

σχέσεις. Το σχέδιο Σπάακ επιχείρησε να αποκλείσει κάπως τη σαφώς διχοτομική 

πρόθεση της βρετανικής πρότασης υπό το σχέδιο ΜακΜίλλαν, που προέβλεπε δύο 

ξεχωριστές κυβερνήσεις αλλά όχι κοινή κυβερνητική συνέλευση. Οι Αμερικανοί 

θεώρησαν το σχέδιο ελπιδοφόρο, αλλά οι τρεις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις το 

απέρριψαν.109 Εφόσον, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκτός από τον Σπάακ φοβούνταν 

παρά καλοδέχονταν την ανάμειξη του ΝΑΤΟ στο ζήτημα, η αποτυχία του σχεδίου 

δεν προκαλεί έκπληξη.110 

Παράλληλα ο Μακάριος μίλησε δημοσίως για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 

του 1958 για εγγυημένη ανεξαρτησία ενός νέου Κυπριακού κράτους, η οποία δεν θα 

απέληγε σε ένωση ούτε και διαμελισμό, προκαλώντας τη δυσφορία της Αθήνας για 

την διαφορετική τακτική του από αυτήν, αν και ο Καραμανλής έκανε λόγο για 

υποστήριξη της λύσης αυτής εν όψει του κινδύνου επιδείνωσης της κατάστασης. 

Εξάλλου, επρόκειτο για ιδέα, η οποία είχε εξεταστεί ήδη ως «δεύτερη γραμμή 

άμυνας».  

Η πρόταση της ανεξαρτησίας βρήκε ευήκοα ώτα στη διεθνή κοινότητα, ενώ 

σημαντικοί διεθνείς παράγοντες, όπως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Πωλ – Ανρί 

Σπάακ, που πρότεινε διάσκεψη όλων των εμπλεκομένων μερών υπό την αιγίδα του 

ΝΑΤΟ και ανέλαβε πρωτοβουλία για την ικανοποίηση των ελληνικών αντιρρήσεων. 

Κάθε προσπάθεια μεσολάβησής του, όμως, προσέκρουσε στις τουρκικές αντιρρήσεις.  

                                                 
108 Στεφανίδης, 2010, σ. 141. 
109Iatrides, ό.π., σ. 29. Οι Αμερικανοί αντιμετώπιζαν το Κυπριακό με την απλή λογική 
ότι η ένωση με την Ελλάδα θα μετέτρεπε τον τουρκικό πληθυσμό σε μία μόνιμη 
μειονότητα, στερώντας της τα πολιτικά της δικαιώματα. Αντίθετα, η τουρκική 
μειονότητα απαιτούσε μία ομοσπονδιακή δομή και τη δυνατότητα αρνησικυρίας, που, 
με δεδομένες της εθνοτικές έχθρες, ισοδυναμούσαν με διχοτόμηση, βλ. Κίσινγκερ, 
ό.π., σ. 214. 
110 Holland, ό.π., σ. 55. Για τις πρωτοβουλίες του Σπάακ, βλ. αναλυτικά Richter, ό.π., 
σσ. 686-695. 
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Η υπαναχώρηση της Τουρκίας, η οποία εμφανίστηκε θετική από τον 

Δεκέμβριο του 1958 στην παραχώρηση μίας δεσμευμένης ανεξαρτησίας άλλαξε τη 

ροή των πραγμάτων, σε συνδυασμό με την εύνοια που επέδειξαν οι Αμερικανοί για 

τη διενέργεια ενός νέου γύρου διαβουλεύσεων. Η μεταστροφή αυτή, οφειλόμενη, 

προφανώς, στην καθεστωτική μεταβολή στο Ιράκ και στον κίνδυνο περιφερειακής 

απομόνωσής της μετά την ουσιαστική διάλυση του Συμφώνου της Βαγδάτης, τη 

στιγμή που η Ελλάδα έτεινε να δημιουργήσει ένα φιλικό μέτωπο με τη συμμετοχή της 

Γιουγκοσλαβίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και ίσως της Ιταλίας, άνοιξε τον δρόμο 

για την υπογραφή των Συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου τον Φεβρουάριο 

του 1959, οι οποίες δημιούργησαν την ανεξάρτητη Δημοκρατίας της Κύπρου.111 

Γεωστρατηγικά, η ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου ήταν εξαιρετικά καίριας 

σημασίας για την περιοχή, καθώς ενισχύθηκε η σταθερότητα στη Νοτιοανατολική 

Πτέρυγα του ΝΑΤΟ λόγω της αποκατάστασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι Αμερικανοί μπορούσαν να προσβλέπουν σε περαιτέρω σύσφιγξη 

των σχέσεων με το Βελιγράδι, το οποίο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θέση της 

Ελλάδας απέναντί του μετά την επίλυση του Κυπριακού, γεγονός που το οδήγησε να 

αναθερμάνει τα σύμφωνα του 1953-1954.112 Εξάλλου, η επίλυση του Κυπριακού με 

τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου αποκάλυψε το πόσο ασαφή ήταν τα όρια εξόδου 

της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ όσο αυτό εκκρεμούσε, καθώς η αποκατάσταση των 

ελληνονατοϊκών σχέσεων ήταν άμεση, ενώ το αντιδυτικό πνεύμα κατασίγασε για 

αρκετό διάστημα.113 

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο Καραμανλής είχε κληρονομήσει μία αδύναμη 

υπόθεση το 1955 και έπαιξε το παιχνίδι με ιδιαίτερη επιδεξιότητα και στο τέλος 

κέρδισε μία διευθέτηση που προστάτευε τα πολιτικά συμφέροντα της Ελλάδας και τα 

δικά του. Με έλλειμμα στρατιωτικής ισχύος, 600 μίλια μακριά από την Κύπρο και 

χωρίς συμμάχους, η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον ΟΗΕ για να φέρει σε 

                                                 
111 Για τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 3, σσ. 392-
436. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η καταγγελία περί αμερικανικού δακτύλου στη σύναψη 
των συμβιβαστικών αυτών συμφωνιών, δεν ευσταθεί, διότι προτίμησαν να μη 
δημιουργήσουν ελπίδες στην Αθήνα ή την Άγκυρα περί αμερικανικής στήριξης, 
γεγονός που θα λειτουργούσε ανασταλτικά στη βούλησή τους να προχωρήσουν σε 
έναν επώδυνο συμβιβασμό, βλ. Hatzivassiliou, ό.π., σσ. 153-166.  
112 Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Τίτο επισκέφθηκε εσπευσμένα την Ελλάδα, λίγες 
μέρες μετά τη συμφωνία του Λονδίνου, στις 3 Μαρτίου 1959, βλ. Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 4, σσ. 16-20.  
113 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 201-202. 
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δύσκολη θέση τη Βρετανία και τον Γρίβα για να την ενοχλήσει αλλά δεν κατάφερε να 

πείσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις αξιώσεις του και, έχοντας να αντιμετωπίσει μία 

ανερχόμενη Τουρκία, προσπάθησε για το καλύτερο, την ανεξαρτησία. Η θέση της 

Ελλάδας στη δυτική συμμαχία ήταν πιο κρίσιμη για τους συντηρητικούς από την 

ένωση. Ο Καραμανλής παρουσίασε τη συμφωνία στον ελληνικό λαό σαν προσωρινή 

αλλά σίγουρα αντιλαμβανόταν ότι οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου καθιστούσαν 

την ένωση αδύνατη.114 

Ακόμα, όμως, και αν δεν υλοποιήθηκε το όραμα της Ένωσης, η ύπαρξη του 

νέου κυπριακού κράτους τερμάτιζε τη διεθνή απομόνωση της Ελλάδας, δίνοντάς της 

τα περιθώρια να επιτύχει τους στόχους της στο πεδίο της ανόρθωσης και ανάπτυξης, 

ενώ, παράλληλα, δημιουργούσε νέες ανάγκες στο επίπεδο της ασφάλειας. Στο 

πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Καραμανλή απέβλεπε στο να αποφευχθούν 

μαξιμαλιστικές θέσεις, οι οποίες θα υπερέβαιναν τα υπάρχοντα πολιτικά μέσα, καθώς 

και μη αναγκαίες αναμίξεις σε περιφερειακές διενέξεις. Ακόμα, θεωρούσε ότι η 

Κύπρος έπρεπε να επιδιώξει την ένταξή της στη Δύση, αλλά οι Σύμμαχοι δεν 

ενίσχυσαν αυτήν την προσπάθεια και η ένταξή της στο ΝΑΤΟ δεν ενεργοποιήθηκε 

ποτέ. Τέλος, έπρεπε να καθοριστεί η σχέση των δύο χωρών στο επίπεδο δύο 

ανεξάρτητων κρατών: η Αθήνα μεριμνούσε για την ασφάλεια και την ευημερία του 

νέου κράτους, αλλά δεν ήθελε να επιβάλει τις απόψεις της.115 

Παρ’ όλα αυτά, ο αντίκτυπος των συμφωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο είχε 

πολλές αρνητικές πτυχές. Τα βασικά επιχειρήματα των αντιδρώντων αφορούσαν την 

απεμπόληση του χρόνιου αιτήματος της ένωσης, τη θεσμοποίηση της ανάμειξης των 

Τούρκων και τα ασαφή στοιχεία στη διατύπωσή τους. Ο ίδιος ο Μακάριος, εξ αρχής 

επιφυλακτικός έναντι των συμφωνηθέντων, υπέθαλπε ένα κλίμα ρευστότητας και 

προσωρινότητας στο νέο καθεστώς. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι οι συμφωνίες αυτές ήταν 

κατ’ αρχήν προϊόν ανάγκης και αποτέλεσμα συμβιβασμού, ώστε να αποφευχθεί το 

χειρότερο, που ήταν η υιοθέτηση του Σχεδίου ΜακΜίλλαν. Μπορεί να μην 

ικανοποιήθηκε η εθνική επιδίωξη της ένωσης αλλά οι Κύπριοι είχαν τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν το δώρο της ανεξαρτησίας και το ελληνικό στοιχείο να προοδεύσει. 

Προϋπόθεση για μία βιώσιμη εξέλιξη ήταν, κατά τον Καραμανλή, η διασφάλιση της 

ειρήνης, ο σεβασμός της νομιμότητας, η αρμονική συμβίωση με την τουρκική 
                                                 
114 Miller, ό.π., σσ. 51-52. 
115 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 288-293.  
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μειονότητα και η διατήρηση ομαλών ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αν επικρατούσαν 

αυτές οι συνθήκες, οι δυσλειτουργίες του νέου καθεστώτος θα υποβαθμίζονταν.  

Η αμερικανική πλευρά θεωρούσε ότι πίσω από τον συμβιβασμό αυτό 

βρισκόταν η ιδέα ότι ένα μη λειτουργικό σύμφωνο θα μπορούσε να προστατευθεί 

μέσω μίας ασαφούς εγγύησης, καθώς τα μέρη που έπρεπε να το εκπληρώσουν 

βρίσκονταν σε διαρκή διαφωνία για τους όρους που αναμενόταν από αυτά να 

αποκαταστήσουν.116 

Εντούτοις, η διάθεση του προέδρου πλέον Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να 

αναθεωρήσει θεμελιώδεις κανόνες του νέου καθεστώτος και η διαπλοκή της Κύπρου 

με τις ευρύτερες στρατηγικές ισορροπίες στη Μεσόγειο μέσα σε μία ρευστή διεθνή 

πολιτική σκηνή (κρίση Κούβας, τείχος Βερολίνου, στροφή της Αιγύπτου προς την 

ΕΣΣΔ), περιέπλεξαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη Μεγαλόνησο. Μετά την 

αποχώρηση του Καραμανλή από την πρωθυπουργία αλλά και τη χώρα (Νοέμβριος 

1963), ο Μακάριος έθεσε επί τάπητος την αλλαγή συγκεκριμένων προβλέψεων του 

Συντάγματος, πυροδοτώντας αντιδράσεις από τουρκοκυπριακής πλευράς και 

οδηγώντας σε αποσύνθεση το καθεστώς των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου. Η 

Αθήνα στάθηκε απέναντι στις επιλογές του Μακάριου αλλά η διασάλευση της 

σταθερότητας με τις ταραχές του Δεκεμβρίου 1963 και η ενεργότερη εμπλοκή της 

Τουρκίας, μέσω της ανοικτής ηθικής και στρατηγικής υποστήριξης του 

τουρκοκυπριακού στοιχείου, ήταν αναπόφευκτη.  

Ο στρατηγικός στόχος της Ένωσης, ως απόλυτη έκφραση της αρχής της 

αυτοδιάθεσης, δεν συνάντησε διεθνή αποδοχή, ενώ το «άνοιγμα» του Μακάριου στη 

Μόσχα και η «αδέσμευτη» διεθνής πολιτική του εξέθρεψαν την αντίθεση των 

δυτικών συμμάχων και τη διάσταση Αθήνας – Λευκωσίας, τη στιγμή που 

δημιουργούνταν στην Κύπρο, με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, θύλακες 

αμφισβήτησης της πολιτικής του Μακάριου και προϋποθέσεις έντονης σύγκρουσης 

ανάμεσα στους οπαδούς της ανεξαρτησίας και εκείνους της ένωσης.  

Οι εξελίξεις αυτές επιτάχυναν και την ανάγκη αναζήτησης νέων στηριγμάτων 

για την Ελλάδα στα Βαλκάνια. Η ψύχρανση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε 

επιτακτικότερη την ανάγκη ενδυνάμωσης των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία και τη 

Βουλγαρία, προσεγγίσεις τις οποίες ευνοούσε και η Μόσχα, η οποία, λόγω των 

δεσμών που έκτιζε με τον Μακάριο, ζητούσε επισταμένα την αποχώρηση τόσο των 

                                                 
116 Κίσινγκερ, ό.π., σ. 214. 
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τουρκικών όσο και των ελληνικών δυνάμεων από την Κύπρο.117 Αποτέλεσμα αυτών 

των προσεγγίσεων ήταν η σύναψη συμφωνιών με τους δύο βόρειους γείτονες 

οικονομικού – εμπορικού χαρακτήρα και να εμπεδώσει σταθερότερους δεσμούς, 

παρά τη διατήρηση του Μακεδονικού από γιουγκοσλαβικής πλευράς.118 

Εν τω μεταξύ, όμως, η κατάσταση είχε οξυνθεί ιδιαίτερα στο Κυπριακό, 

δημιουργώντας ένα πολλαπλό πρόβλημα ασφάλειας για τη χώρα, τη στιγμή που δεν 

υπήρχε μία κεντρική ιδέα αλλά ούτε και πλήρης έλεγχος της πολιτικής της ασφάλειας 

από ένα πρόσωπο ή ένα επιτελείο.119 Οι Αμερικανοί παρενέβησαν τρεις φορές στη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1964 για να αποτρέψουν τουρκική εισβολή στη 

νήσο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες ανέλαβαν πρωτοβουλία τον Ιούνιο για την επίλυσή του, 

θέτοντας ζήτημα νατοποίησης της Κύπρου μέσω της προσάρτησής της από την 

Ελλάδα ως τον μόνο τρόπο για να αποφευχθεί μία ελληνοτουρκική ρήξη και μία 

περαιτέρω παρέκκλιση της Λευκωσίας από τη Δύση και την πολιτική του ΝΑΤΟ. Στο 

πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν τα δύο Σχέδια Άτσεσον τον Ιούλιο – Αύγουστο του 1964, 

με το δεύτερο να βρίσκεται πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις αλλά να καταγγέλλεται, 

όχι μόνο από τον Μακάριο, αλλά και από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα, ακόμα και 

από τους κόλπους της ελληνικής κυβέρνησης με πρωτοστατούντα τον Ανδρέα 

Παπανδρέου, ως διχοτομικό, τη στιγμή που η τουρκική ηγεσία φαινόταν ικανή να το 

αποδεχθεί. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, εγκλωβίστηκε, όπως αποδείχθηκε από την 

απόρριψη των σχεδίων Άτσεσον, σε μαξιμαλιστικές θέσεις, που περιόρισαν το 

περιθώριο ελιγμών του στο διεθνές πεδίο, καθώς είχαν εξάψει την κοινή γνώμη 

εναντίον του «ξεπουλήματος» της Ζυρίχης. Έχοντας δηλώσει ότι θα ανέτρεπε τις 

συμφωνίες, είχε  γεννήσει υπερβολικές προσδοκίες στον λαό, γεγονός που την 

οδήγησε στην παγίδα της ίδιας της της προπαγάνδας. Η εκ μέρους του απουσία 

συστηματικής οργάνωσης και πλήρους ελέγχου δημιούργησαν προβλήματα στην 

άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά στο Κυπριακό, ο συγχρωτισμός ρητορικού 

μαξιμαλισμού στα όρια του λαϊκιστικού εθνικισμού με τον πόθο για την Ένωση, την 

εμμονή στις αρχές του δυτικού κόσμου, τον φόβο για τον κομμουνισμό και την 

υπέρμετρη προτεραιότητα στις εσωτερικές πολιτικές ανάγκες, δημιούργησαν ένα 

                                                 
117 Σπυρίδων Σφέτας, Στην σκιά του Μακεδονικού (Αθήνα: Επίκεντρο, 2007), σσ. 
119-121.  
118 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 109-114.  
119 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 300-301. 
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επικίνδυνο κράμα. Η άρνηση του Παπανδρέου επί του σχεδίου Άτσεσον, τη στιγμή 

που δινόταν μία ευκαιρία προς την κατεύθυνση της Ένωσης, αποδυνάμωσε τη διεθνή 

θέση της χώρας. Όφειλαν να γνωρίζουν στην Αθήνα ότι οποιαδήποτε λύση θα 

αποτελούσε συμβιβασμό, όμως, η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η θετικότερη για 

την ελληνική πλευρά ως το maximum που μπορούσε να επιτύχει βάσει της πολιτικής 

και στρατιωτικής της ισχύος. Η αδυναμία ανάλυσης των διεθνών δεδομένων και οι 

δυνάμεις που απελευθερώνονταν στο εσωτερικό από τη ρητορεία της Ένωσης 

Κέντρου, υποθήκευσαν το μέλλον της κυβέρνησης.  

Επιπλέον, η αποτυχία του δόγματος του «εθνικού κέντρου», που σήμαινε 

άμεση ένωση και έλεγχο των πρωτοβουλιών του Μακαρίου, ο οποίος όφειλε να 

πειθαρχήσει στις επιταγές του Εθνικού Κέντρου, δηλαδή της Αθήνας, οδήγησε σε 

σύγκρουση με τη Λευκωσία και σε μία διαρκή κρίση στο νησί.120  

Η απόρριψη των αμερικανικών προτάσεων αποτέλεσε την απαρχή διαρκούς 

αστάθειας στη νήσο, με συγκρούσεις «ενωτικών και «ανθενωτικών», εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις σε τουρκοκυπριακούς θύλακες και, κυρίως, όξυνση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς η Άγκυρα προχώρησε σε βομβαρδισμούς στην 

Κύπρο και απελάσεις Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος Τζόνσον 

επενέβη πυροσβεστικά με σκληρή επιστολή του προς την Άγκυρα. Η Τουρκία μπορεί 

να έκανε πίσω, αλλά αυτό συνέβη με τόσο σκληρό τίμημα, που η εχθρότητά της 

ουσιαστικά υποθήκευσε το μέλλον των κρίσεων στην Κύπρο.121   

Εν μέσω αυτής της νέας σοβαρής κρίσης, ο νέος γενικός γραμματέας Μάνλιο 

Μπρόζιο προσπάθησε να ωθήσει την Τουρκία στην επάνοδο των μονάδων της, ενώ η 

ελληνική κυβέρνηση τον ενημέρωνε ότι σκόπευε να αποσύρει τις αναγκαίες για την 

εθνική της άμυνα ένοπλες δυνάμεις από το ΝΑΤΟ. Πάντως, μετά από επείγουσα 

έκκληση της γενικής γραμματείας και προς τις δύο πλευρές, αποκατέστησαν τις 

                                                 
120 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 304-330, 448-452.  
121 Η κίνηση του Τζόνσον να απειλήσει ότι σε περίπτωση τουρκικής επέμβασης, οι 
Σύμμαχοι δεν αναγνώριζαν την υποχρέωσή τους να προστατεύσουν την Τουρκία 
έναντι της ΕΣΣΔ, συνιστούσε, κατά τον Κίσινγκερ, υπέρβαση των αρχών του ΝΑΤΟ, 
που όφειλε να προστατεύει τα μέλη του όχι ως εκδήλωση εύνοιας προς ένα θύμα 
δυνητικής επίθεσης, αλλά χάριν της υπεράσπισης των συμφερόντων εθνικής 
ασφάλειας όλων των μελών. Στην περίπτωση αυτή, όμως, μετασχημάτισε την 
εγγύηση του ΝΑΤΟ από μία στρατηγική αναγκαιότητα σε μία επιθυμία της 
αμερικανικής πολιτικής, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σ. 218. 
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δυνάμεις τους υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ με την εξαίρεση των Ελλήνων 

αξιωματικών που υπηρετούσαν στο Στρατηγείο της Σμύρνης. 122 

Τον Σεπτέμβριο, ο Παπανδρέου ζήτησε από το ΝΑΤΟ να εμπλακεί στην 

ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά όταν ο Μπρόζιο ανακοίνωσε τη μεσολάβησή του, η 

Αθήνα την απέρριψε. Οι Έλληνες αξιωματούχοι δεν πίστευαν ιδιαίτερα να βρουν 

θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους τους στη Συμμαχία.  

Γενικά και τα δύο μέρη έδειχναν απογοητευμένα από τη στάση του ΝΑΤΟ. Οι 

μεν Τούρκοι επειδή οι σύμμαχοι, ειδικά εκείνοι που είχαν συμφέροντα στο ζήτημα, 

δεν ασκούσαν αρκετή επιρροή για την επίλυσή του, οι δε Έλληνες επειδή το ΝΑΤΟ 

οικειοποιούνταν ζητήματα που βρίσκονταν υπό την αρμοδιότητα του ΟΗΕ και δεν 

ήταν πάντοτε αμερόληπτο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι δυνατότητες μεσολάβησης του 

Μπρόζιο ήταν ελάχιστες.123 

Πολύ δυσμενής για τα ελληνικά συμφέροντα εξέλιξη ήταν η συνειδητοποίηση 

από την πλευρά της Ουάσινγκτον, τελείως αντίθετα προς τις προσδοκίες της 

Λευκωσίας, ότι η ένωση δεν ήταν πλέον συζητήσιμη, καθώς δεν ήταν δυνατή 

περαιτέρω άσκηση πίεσης προς την πλευρά της Άγκυρας. Ατυχώς, αφότου 

αντιλήφθηκαν οι Αμερικανοί ότι η ελληνική κυβέρνηση ήθελε, αλλά δεν μπορούσε 

να επιβάλει μία ευνοϊκή για τα ελλοκυπριακά συμφέροντα λύση, τη στιγμή που οι 

ίδιοι είχαν ήδη αποτρέψει την τουρκική εισβολή και είχαν, για πρώτη φορά τόσο 

εμφανώς, αναλάβει πρωτοβουλία επίλυσης του ζητήματος, εν μέσω έντονων λαϊκών 

αντιδράσεων εναντίον τους, ήταν επόμενο να στραφούν προς την Τουρκία, με στόχο 

την αποκατάσταση των δεσμών τους, αγνοώντας στο εξής τις ελληνικές θέσεις επί 

του Κυπριακού.124 

Πέραν τούτου, η μπλεγμένη στον βάλτο του Βιετνάμ αμερικανική διοίκηση 

έδειχνε και ολοένα λιγότερη κατανόηση στις ειδικές, τοπικού χαρακτήρα περιστάσεις, 

που, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την ελληνοτουρκική διένεξη, διατηρούσαν 
                                                 
122 Iatrides, ό.π., σ. 31. 
123 Iatrides, ό.π., σ. 31. 
124 Για την πολιτική των κυβερνήσεων Παπανδρέου στο Κυπριακό ζήτημα και για τις 
προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος μέχρι την επιβολή της δικτατορίας, βλ. 
αναλυτικά στο Σωτήρης Ριζάς, Ένωση – Διχοτόμηση – Ανεξαρτησία. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Βρετανία σε αναζήτηση λύσης για το Κυπριακό: 1963-1967 (Αθήνα: 
Βιβλιόραμα, 2000). Για την απώλεια του ελέγχου από τις κυβερνήσεις της περιόδου 
αυτής επί του Κυπριακού, βλ. Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 390-427. Ακόμα, για τις 
θέσεις του Γεωργίου Παπανδρέου, βλ. Παύλος Πετρίδης, Ο Γεώργιος Παπανδρέου 
και το Κυπριακό ζήτημα (1954-1965) (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1998), 
σσ. 193 κ.ε. 
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εκκρεμές ένα επικίνδυνο ζήτημα στους κόλπους της Συμμαχίας.125 Έτσι, 

εκνευρισμένη από την έκρηξη μίας διαμάχης στα μετόπισθεν του δυτικού κόσμου, 

έλαβε στο εξής απαξιωτική στάση έναντι της Αθήνας, θεωρώντας ότι δεν ήταν σε 

θέση να υλοποιήσει αυτά που υποσχόταν στο Κυπριακό.126 

Οι συσχετισμοί δυνάμεων και η διαμόρφωση των θέσεων των εμπλεκόμενων 

μερών δεν έμελλε να διαφοροποιηθεί μέχρι την κατάλυση της δημοκρατίας στην 

Ελλάδα τον Απρίλιο του 1967. Έκτοτε, το διεθνές κύρος της χώρας καταρρακώθηκε 

και το καθεστώς προσηλωμένο στη στήριξη ή τουλάχιστον την ανοχή των ΗΠΑ 

προχώρησε σε επιλογές που έθεσαν σε σημαντικό κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.  

Είναι ενδιαφέρουσα, και πολλαπλά σημαντική η πρόσδεση της Χούντας στο 

άρμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για την κατανόηση των εξελίξεων σε Ελλάδα και 

Κύπρο. Διότι, ακόμα και αν υποτεθεί ότι η Ουάσινγκτον δεν προετοίμασε ή δεν 

ικανοποιήθηκε από την επικράτηση των στρατιωτικών, είναι κοινά αποδεκτό ότι 

ευνόησε τη διατήρησή τους, παρά τη διεθνή απομόνωση και καταδίκη τους. Η 

αμερικανική στάση υπαγορευόταν από ένα πλέγμα παραγόντων, όπως η 

εκπεφρασμένη και έμπρακτη πίστη των συνταγματαρχών στο ΝΑΤΟ, η στάθμιση 

στρατηγικών δεδομένων και της ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή, σε μία εποχή 

σταθερής εφαρμογής της πολιτικής της «ανάσχεσης», ο φόβος για την επικράτηση ή 

διεύρυνση της επιρροής της Αριστεράς στην Ελλάδα. Πράγματι, η εκδήλωση 

γεγονότων στο ευρύτερο περιβάλλον της Αν. Ευρώπης και της Μ. Ανατολής, όπως ο 

Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος τον Ιούνιο του 1967, η εισβολή των Σοβιετικών στην 

Πράγα τον Αύγουστο του 1968, η επικράτηση του Καντάφι στη Λιβύη τον 

Σεπτέμβριο του 1969 και η απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από εκεί, οι 

αντιαμερικανικές εκδηλώσεις σε Ιταλία και Τουρκία το 1969 αναβάθμισαν τη 

σημασία του ελληνικού χώρου για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τόσο, 

ώστε οι πιέσεις για επαναφορά της δημοκρατίας να είναι επιφανειακές και η 

στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα να επαναληφθεί μετά το αρχικό εμπάργκο, ενώ οι 

διεθνείς επαφές των εκπροσώπων του ελληνικού καθεστώτος να περιορίζονται σε 

                                                 
125 Theodore Couloumbis, The United States, Greece and Turkey: the Troubled 
Triangle (New York, 1983), σ. 45. 
126 Χατζηβασιλείου, 2009, σ. 389.  
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αυτές με τους Αμερικανούς επισήμους, όντας απομονωμένοι από την υπόλοιπη 

διεθνή κοινότητα.127  

Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ εντατικοποιήθηκε λόγω της 

απομάκρυνσης των συμμαχικών βάσεων και από τη Μάλτα, οπότε υπογράφηκε στις 8 

Ιανουαρίου 1973 «τεχνική συμφωνία» πενταετούς διάρκειας, που προέβλεπε τη 

χρησιμοποίηση λιμένων και όρμων από τον 6ο στόλο των ΗΠΑ. Η ενδοτικότητα στις 

στρατιωτικές ανάγκες των ΗΠΑ, σταθερού συμμάχου του Ισραήλ, ήταν λογικό να 

εγείρει αντιδράσεις από την πλευρά των Αράβων σε μία έκρυθμη εποχή για το 

Μεσανατολικό. Στην προσπάθειά της η Αθήνα να διατηρήσει τις ισορροπίες και να 

επιβεβαιώσει την προσήλωσή της στην ελληνοαραβική φιλία, απαγόρευσε στη 

διάρκεια του νέου αραβοϊσραηλινού πολέμου τον Σεπτέμβριο του 1973 την αποστολή 

πολεμικού υλικού μέσω της αεροπορικής βάσης της Ελευσίνας, προβάλλοντας ότι η 

αποστολή αυτή δεν περιλαμβανόταν στα συμβατικά πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η ανατροπή 

της κυβέρνησης Μαρκεζίνη, η οποία απέρριψε το σχετικό αίτημα, από την ομάδα 

Ιωαννίδη, με ολέθριες συνέπειες για τον Κυπριακό Ελληνισμό.128 

Η τραγωδία του 1974 αποτελεί το αποτέλεσμα μίας σειράς κακών χειρισμών, 

οι οποίοι, όπως είδαμε ήδη, είχαν ξεκινήσει από την επομένη σχεδόν της συνθήκης 

ανεξαρτησίας της Κύπρου, εντάθηκαν, όμως, στη διάρκεια της επταετούς 

δικτατορίας. Η πρόσδεση του καθεστώτος στο άρμα της Αμερικής και του ΝΑΤΟ 

είχε γεννήσει την προσδοκία στους εκπροσώπους του ότι, εξαιτίας και των 

περιφερειακών ανωμαλιών, με βασικότερη τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967, οι 

ΗΠΑ θα ευνοούσαν μία οριστική λύση του Κυπριακού, προωθώντας, μάλιστα, την 

ένωση με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1967 

η ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής στον Έβρο, με την προσδοκία ότι και η 

Άγκυρα δεν ήταν αρνητικά διακείμενη σε μία τέτοια λύση. Το ναυάγιο των 

συνομιλιών κατέδειξε την προχειρότητα των σχεδιασμών της Αθήνας αλλά και τη 

                                                 
127 Η στάση αυτή των Αμερικανών δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζονταν στα διάφορα 
κέντρα αποφάσεων αποκλίνουσες απόψεις. Ενδεικτική ήταν η κατάθεση του 
υφυπουργού Εξωτερικών Νταίηβις, ενώπιον της Γερουσίας, όπου συνόψισε τα 
διλήμματα της αμερικανικής διπλωματίας, προδιαγράφοντας, όμως, την τελική 
απάντηση, την οποία υπαγόρευαν τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας του, βλ. 
Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 167-170.  
128 Σωτήρης Ριζάς, Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγματαρχών και το 
Κυπριακό ζήτημα, 1967-1974 (Αθήνα: Πατάκης, 2002), σσ. 139-173. Σβολόπουλος, 
ό.π., σσ. 170-173. 
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σταθερή θέση της Τουρκίας, που θεωρούσε ότι οποιαδήποτε αναφορά στην ένωση 

μόνο ένταση θα προκαλούσε στις διμερείς σχέσεις.  

Δυστυχώς, η ελληνική πλευρά δεν έλαβε το μήνυμα. Όχι μόνο συνέχιζε να 

προβάλλει το ζήτημα της ένωσης αλλά ευνόησε και τα θλιβερά γεγονότα τον 

Νοέμβριο του 1967 στον τουρκικό θύλακα της Κοφινούς, προκαλώντας την απόφαση 

της Άγκυρας για ένοπλη επέμβαση, η οποία αποσοβήθηκε χάρις σε νέα παρέμβαση 

του Λύντον Τζόνσον. Επρόκειτο για στρατηγικής σημασίας ήττα με συνέπειες 

ολέθριες για το μέλλον εξαιτίας των δύο βασικών παρεπομένων της: ανάκληση των 

ελληνικών στρατευμάτων και διάλυση της Εθνοφρουράς, προκαταβολική άρνηση 

των Αμερικανών για νέα μεσολάβηση μεταξύ των αντιμαχομένων.129 

Παρ’ ότι στο ελληνοτουρκικό μέτωπο επήλθε μία μορφή «εκεχειρίας», δεν 

συνέβη το ίδιο και στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, καθώς συνεχίστηκε η διένεξη 

ως προς τις μεθόδους επίλυσης του ζητήματος αλλά και την πρωτοκαθεδρία ως προς 

τους χειρισμούς του, ενώ η κατάσταση στη νήσο ήταν τραγική, ειδικά μετά την 

έναρξη της τρομοκρατικής δράσης της οργάνωσης του ήρωα του Κυπριακού Αγώνα 

στρατηγού Γρίβα, της ΕΟΚΑ Β΄, η οποία υποστηριζόταν από τους Ελλαδίτες 

αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. 

Αν και αποφεύχθηκε τελικά η τελική σύγκρουση, η ανατροπή της κυβέρνησης 

Μαρκεζίνη και ο θάνατος του Γρίβα τον Ιανουάριο του 1974 είχαν σαν συνέπεια να 

περιέλθει ο έλεγχος πλήρως σε αξιωματικούς του ιωαννιδικού περιβάλλοντος, με 

συνέπεια ο Μακάριος να δέχεται συνεχείς υπονομευτικές ενέργειες. Έφθασε, κατόπιν 

τούτου, στο σημείο να ζητήσει στις 2 Ιουλίου την ανάκληση των υπονομευτών 

αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, αίτημα που επέσπευσε τα σχέδια του ελληνικού 

καθεστώτος εναντίον του. Έτσι, στις 15 Ιουλίου οι δυνάμεις της Κυπριακής 

Εθνοφρουράς με την ενίσχυση και καθοδήγηση Ελλαδιτών αξιωματικών, επιχείρησαν 

την ανατροπή και εξόντωση του Μακαρίου, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό, 

φθάνοντας στη Νέα Υόρκη, ενώ οι πραξικοπηματίες όρκισαν ως νέο πρόεδρο τον 

Νίκο Σαμψών, παλαιό στέλεχος της ΕΟΚΑ.130 

Επρόκειτο για ενέργεια πολιτικής αφροσύνης. Ενώ μέχρι τότε δεν υπήρχαν 

σημάδια έκρυθμης κατάστασης και το Κυπριακό είχε παύσει να απασχολεί τη διεθνή 

                                                 
129 Για μία γενική θεώρηση της πολιτικής της Χούντας στο Κυπριακό και την 
αποτυχία του 1967, βλ. Ριζάς, 2002, σσ. 31-42.  
130 Για την πολιτική του ιωαννιδικού καθεστώτος στην Κύπρο μέχρι την εκδήλωση 
του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, βλ. Ριζάς, 2002, σσ. 175-192.  
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κοινότητα,131 η κατάλυση της νομικής υπόστασης του κυπριακού κράτους, έδωσε 

στην Άγκυρα τη δυνατότητα να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες. Οι Αμερικανοί 

έσπευσαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα επακολουθούσε σύρραξη ανάμεσα στους δύο 

συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ διακοίνωσαν στις δύο πρωτεύουσες ότι τάσσονταν κατά 

της ένωσης και, ειδικά προς την Αθήνα, ότι αντιτίθεντο σε οποιαδήποτε μεταβολή της 

πολιτικής κατάστασης στο νησί ή των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Όταν, στις 

17 Ιουλίου, η Βρετανία ανέλαβε την πρωτοβουλία, ως εγγυήτρια δύναμη, να 

συγκαλέσει διάσκεψη στο Λονδίνο με τη συμμετοχή και των τριών εγγυητριών 

χωρών, η ελληνική κυβέρνηση δεν απέστειλε εκπρόσωπο, ενώ η τουρκική, δια του 

πρωθυπουργού Μπουλέντ Ετσεβίτ ζήτησε από τους Βρετανούς, προς εφαρμογή του 

άρθρου 3 της Συνθήκης Εγγύησης, να υπάρξει κοινή επέμβαση προς αποκατάσταση 

της συνταγματικής νομιμότητας, διαφορετικά θα επενέβαινε η ίδια.132 Η απόρριψη 

της πρότασής του από τον Χάρολντ Ουίλσον και η υποδοχή του Μακαρίου από τον 

Κίσσινγκερ ως Αρχιεπισκόπου και όχι ως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ήταν σε διεθνές επίπεδο οι δύο ενέργειες που ενθάρρυναν την τουρκική ηγεσία να 

εφαρμόσει τα επιθετικά της σχέδια, απόφαση στην οποία συνέβαλαν από τη μία η 

αποσύνθεση στην Αθήνα και από την άλλη η πολιτική ομόνοια στην Άγκυρα. Η 

τουρκική ηγεσία φερόταν αρκετά έξυπνα δείχνοντας διεθνώς ότι ενδιαφερόταν για 

την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Παράλληλα, όμως, εισήγαγε στις 

προτάσεις της το εδαφικό στοιχείο για την προστασία των Τουρκοκυπρίων, θέση, η 

οποία, διατυπωμένη δημοσίως, ερχόταν σε πλήρη αρμονία με τη διεθνή νομιμότητα.  

Όμως, η Τουρκία είχε ήδη από τις 15 Ιουλίου καταλήξει στην απόφαση της 

επέμβασης, έχοντας αξιολογήσει το πραξικόπημα ως ενέργεια συγκεκαλυμμένης 

ένωσης. Κυρίαρχο στοιχείο της ανάλυσής τους ήταν η αποτροπή της καθόδου της 

Ελλάδας στην Αν. Μεσόγειο, εξέλιξη που θα καθιστούσε την Τουρκία στρατηγικά 

πιο ευάλωτη. Μεγάλο ρόλο έπαιξε η σκέψη ότι σε συνθήκες ύφεσης ανάμεσα στις 

υπερδυνάμεις, κερδισμένη έβγαινε όποια περιφερειακή δύναμη αναλάμβανε την 

πρωτοβουλία των κινήσεων. Η ελληνική ενέργεια καταδείκνυε την προσπάθεια της 

Αθήνας να αναλάβει την πρωτοβουλία για να δημιουργήσει τετελεσμένα στην 

περιοχή. Αν η τουρκική απάντηση δεν ήταν δυναμική, η Άγκυρα θα βρισκόταν προ 
                                                 
131 Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 221-223. 
132 Για τη διπλωματική κινητικότητα από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου μέχρι την 
τουρκική εισβολή, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 225-237. Ο Κίσινγκερ έριχνε μεγάλη 
ευθύνη στους αργούς ρυθμούς με τους οποίους διεξάγονταν οι διπλωματικοί ελιγμοί 
στην Ουάσινγκτον και το Κογκρέσο, βλ. στο ίδιο, σ. 239. 
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του κινδύνου να αντιμετωπίσει την αναγνώριση του νέου καθεστώτος από την 

Ουάσινγκτον και να ανεχθεί μία κατάσταση που έβλαπτε τα συμφέροντά της, τη 

στιγμή που αισθανόταν στρατιωτικά έτοιμη και υπέρτερη της Ελλάδας για να 

αποτολμήσει μία εισβολή.133 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες μόνο ο διεθνής παράγοντας μπορούσε να αναστείλει 

την εφαρμογή των τουρκικών σχεδίων. Όμως, η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση 

είχε αποκλειστεί μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1967, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει 

και σε πολιτικοδιπλωματικό επίπεδο κάποια σοβαρή προσπάθεια πίεσης προς την 

Άγκυρα. Η ουσιαστική ακυβερνησία εξαιτίας του σκανδάλου του Γουώτεργκαιητ, οι 

πιθανές προθέσεις κύκλων στην Ουάσινγκτον για την προώθηση σχεδίων, όπως η 

«διπλή ένωση» ή ο διαμελισμός, οι πραγματικές προθέσεις των πρωταγωνιστών σε 

ΗΠΑ και Ελλάδα και η έκταση των μεταξύ τους συνεννοήσεων, συνιστούν κρίσιμους 

παράγοντες, οι οποίοι παραμένουν προς ανίχνευση.  

Το βέβαιο είναι ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατό να αποτραπούν τα 

σχέδια των Τούρκων αλλά ούτε και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όταν αυτά 

εκδηλώθηκαν με την εισβολή της 20ης Ιουλίου, με το επιχείρημα της αποκατάστασης 

της νομιμότητας και της προστασίας των Τουρκοκυπρίων. Η ενέργεια αυτή, ωστόσο, 

ήταν αυθαίρετη και παράνομη, εφόσον, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού 

τμήματος του ΟΗΕ της 19ης Μαΐου 1959, η Συνθήκη Εγγυήσεως απέκλειε εξ ορισμού 

τη χρήση βίας.  

Η εκδήλωση της επίθεσης βρήκε την ελληνική πλευρά, τις στρατιωτικές 

δυνάμεις στην Κύπρο και την κυβέρνηση στην Αθήνα, απαράσκευη, και την 

αμερικανική απρόθυμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για να την 

παρεμποδίσει. Αντίθετα, Ουάσινγκτον και Λονδίνο τάσσονταν υπέρ μίας 

«συνταγματικής λύσης» για τη διαμόρφωση ενός διαπραγματευτικού πλαισίου 

μεταξύ των εγγυητριών δυνάμεων. Ενώπιον της απροθυμίας των Δυνάμεων να 

παρέμβουν, η Αθήνα, αδύναμη να επέμβει στρατιωτικά, θέλοντας να επιβραδύνει τις 

τουρκικές επιχειρήσεις και να επιτύχει εκεχειρία, απείλησε με έξοδο της χώρας από 

το ΝΑΤΟ, κίνηση που οι Αμερικανοί δεν φάνηκαν να παίρνουν στα σοβαρά. Ούτε η 

απόφαση 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας για κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των 

ξένων στρατευμάτων και έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα 

                                                 
133 Ενδιαφέρουσα ανάλυση των γεγονότων και του σκεπτικού των πρωταγωνιστών 
κατά την επίμαχη εβδομάδα ανάμεσα στο πραξικόπημα κατά του Μακάριου και την 
τουρκική επέμβαση, βλ. Ριζάς, 2002, σσ. 193-211. 
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μέρη επαρκούσε για να αναστείλει την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων. 

Τελικά, η κατάπαυση του πυρός επιτεύχθηκε στις 22 Ιουλίου μετά από αμερικανική 

μεσολάβηση, ενώ την επομένη, το Συμβούλιο Ασφαλείας επικύρωσε την απόφαση 

υπ. αριθ. 354.  

Η αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης αποτέλεσε τον καταλυτικό παράγοντα 

διάλυσής της. Ήδη από το πρωί της 21ης Ιουλίου οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, 

αφού απέρριψαν το ενδεχόμενο κήρυξης του πολέμου στην Τουρκία κατέληξαν ότι 

ήταν αναγκαία και η αποχώρηση των στρατιωτικών από την πολιτική. Δύο ημέρες 

αργότερα, απαίτησαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Φαίδωνα Γκιζίκη τον 

σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης. Το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών και άλλων 

προσωπικοτήτων κατέληξε, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Ευάγγελου Αβέρωφ, 

στην κλήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι, όπου διαβιούσε από το 

1963.134 Η επάνοδός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου θα σήμαινε την 

ανάληψη του τιτάνιου έργου της αποκατάστασης της ελευθερίας και της δημοκρατίας 

στο εσωτερικό, της διασφάλισης του κυβερνητικού ελέγχου στον στρατό, καθώς 

παρέμεναν ενεργά όργανα του δικτατορικού καθεστώτος, της αντιμετώπισης της 

τουρκικής απειλής και της αναζήτησης μίας λύσης στο Κυπριακό προτού συμβούν 

μοιραία τετελεσμένα γεγονότα.135 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
134 Για τα γεγονότα από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου, βλ. αναλυτικά στο Ριζάς, 2002, σσ. 
213-222. 
135 Εμβριθής ανάλυση της Κυπριακής κρίσης στο Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 181-193. 
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Τρίτο Κεφάλαιο 
Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη 

 

Τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε στην 

Ελλάδα σε ώρες ύψιστης εθνικής κρίσης, ευρισκόμενος ενώπιον μέγιστων 

προκλήσεων και απειλών: το κράτος, το πολίτευμα και οι θεσμοί είχαν διαλυθεί και 

χρειάζονταν άμεση επανασύσταση, ο στρατός βρισκόταν σε πλήρη αποσύνθεση αλλά 

και με ασαφείς προθέσεις και ο λαός διχασμένος, οργισμένος και απογοητευμένος, 

ενώ η χώρα ήταν διεθνώς ανυπόληπτη και μπροστά σε μία ιστορικής σημασίας 

εθνική ήττα. H φράση του «Boys pray for me», η οποία ανήκε στον Χάρρυ Τρούμαν, 

όταν διαδέχθηκε τον Ρούσβελτ, είναι ενδεικτική της συναίσθησης των δυσκολιών που 

όφειλε να αντιμετωπίσει αναχωρώντας από την εθελούσια αυτοεξορία του στο 

Παρίσι για να επανέλθει στην Ελλάδα.  

Την αφιέρωση όλων των δυνάμεων της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, την 

οποία συνέστησε το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου, στην προάσπιση της ακεραιότητας 

και ανεξαρτησίας της Κύπρου, διαδήλωσε ο Καραμανλής στο διάγγελμά του προς τον 

ελληνικό λαό το βράδυ της 25ης Ιουλίου, καλώντας όλους τους Έλληνες να επιδείξουν 

πολιτική ωριμότητα αυτήν την κρίσιμη εθνικά στιγμή της Μεταπολίτευσης.  

Παρ’ ότι η αμερικανική και η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα τάσσονταν 

υπέρ της απειλής με στρατιωτική παρέμβαση για να συμμορφωθεί η Τουρκία με την 

κατάπαυση του πυρός, η πολιτική του Κίσινγκερ απέβλεπε στη διενέργεια 

διαπραγματεύσεων χωρίς να ασκείται πίεση στην Άγκυρα, ενώ προτεραιότητά του 

ήταν και η μη επάνοδος του Μακάριου, επειδή τον θεωρούσε εμπόδιο στην πρόοδο 

των διαπραγματεύσεων.136 

Πράγματι, η κρισιμότητα της αντιμετώπισης τόσο της εσωτερικής παράλυσης, 

υπό άγνωστες συνθήκες, ειδικά στην περίπτωση του στρατού, όσο και της εθνικής 

κρίσης της Κύπρου, ήταν πρωτοφανής. Η χώρα καλούνταν να διαπραγματευθεί 

άμεσα με τους εκπροσώπους δύο κρατών που δεν είχαν φανεί ιδιαίτερα ευαίσθητοι 

στον σεβασμό της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Την επομένη κιόλας του 

σχηματισμού της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στις 25 Ιουλίου, ο αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Γεώργιος Μαύρος, μετέβη ως επικεφαλής 

της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με 

                                                 
136 Ριζάς, 2002, σσ. 224-225. 
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τους άλλους δύο εγγυητές της κυπριακής ανεξαρτησίας, τη Βρετανία και την 

Τουρκία. Η σύνοδος συγκλήθηκε εσπευσμένα για να διευθετηθεί η κρίση βάσει των 

αποφάσεων 353 και 354 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιβολή εκεχειρίας.137 

Εν τω μεταξύ, στην πρώτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της στρατιωτικής 

ηγεσίας, που συγκλήθηκε στις 26 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός συνειδητοποίησε όχι 

μόνο τη συγκυριακά δυσχερή θέση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις σοβαρές 

ελλείψεις που οφείλονταν σε αμέλεια προπαρασκευής ενόψει πιθανής εξωτερικής 

απειλής. Και όλα αυτά, ενώ μόλις λίγα 24ωρα πριν, ο στρατός είχε ακόμα την 

εξουσία στα χέρια του, και ο Καραμανλής είχε, πέρα από την άμεση αντιμετώπιση 

της κυπριακής κρίσης, το δύσκολο καθήκον της ανάληψης της εξουσίας και της 

επιβολής των κυβερνητικών θελήσεων επί των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όταν 

υπήρχαν ακόμα ισχυροί θύλακες του προηγούμενου καθεστώτος, που ανά πάσα 

στιγμή μπορούσαν να αντιδράσουν και, εκμεταλλευόμενοι τις δυσχέρειες της 

κυβέρνησης, να επέμβουν προς αποκατάστασή τους.138 

Η πρώτη παρέμβαση των Αμερικανών τις ώρες αυτές ήλθε μέσω του State 

Department, με τον Κίσινγκερ να διαβεβαιώνει τον Καραμανλή για την πρόθεσή τους 

να υποστηρίξουν την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στο Κυπριακό, ασκώντας πίεση προς 

την κατεύθυνση της Άγκυρας. Με αυτόν τον στόχο, ο Κίσινγκερ έδινε μεγάλη 

σημασία στις συνομιλίες της Γενεύης και στην αποφυγή τυχόν διακοπής τους, που θα 

σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή. Επιπλέον, εξαιτίας και των απειλών του 

Καραμανλή να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις λόγω των τουρκικών παραβιάσεων 

της εκεχειρίας, ο Κίσινγκερ προσπαθούσε τουλάχιστον να τις περιορίσει σε βαθμό 

τέτοιο που να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση της συμφωνίας.139 

                                                 
137 Εκ των υστέρων, ο Κίσινγκερ αναγνώριζε ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί χρόνος στην 
ελληνική κυβέρνηση να είχε προετοιμαστεί καλύτερα και, παράλληλα, να είχε δοθεί 
περιθώριο στην αμερικανική κυβέρνηση για να ρυθμιστεί η τύχη του Νίξον. Από τη 
μία, όμως, υπήρχε ασάφεια ως προς τη διάρκεια της τελικής φάσης της προεδρίας 
Νίξον και από την άλλη, οι Βρετανοί βιάζονταν για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, φοβούμενοι νέο ξέσπασμα εχθροπραξιών, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σ. 
245. 
138 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 33-36.  
139 Πράγματι, το State Department μετέδιδε στην Άγκυρα ότι σπάσιμο της 
κατάπαυσης του πυρός ή εισαγωγή δυνάμεων και υλικού σε μεγάλη κλίμακα δεν θα 
ευνοούσε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Ταυτόχρονα, όμως, 
γινόταν σαφές από τουρκικής πλευράς ότι δεν επρόκειτο να σταματήσουν τις 
παραβιάσεις ή να συνάψουν ενδιάμεση συμφωνία στη Γενεύη, αν δεν έφθαναν πρώτα 
στο επιθυμητό γι’ αυτούς επίπεδο δυνάμεων στην Κύπρο, βλ. Ριζάς, 2002, σσ. 226-
227.  
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Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με σημείωμα που ενεχείρισε στον Καραμανλή ο 

πρεσβευτής τους στην Αθήνα, Χένρυ Τάσκα, στις 27 Ιουλίου, θεωρούσαν ότι η 

Ελλάδα έπρεπε να επωφεληθεί των ευκαιριών για να προωθήσει μία βιώσιμη και 

διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού και την αποκατάσταση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων, μετά τη διασάλευση που είχαν υποστεί οι ενδοσυμμαχικές σχέσεις, δίνοντας 

τη δυνατότητα ανάμειξης των Σοβιετικών στην Αν. Μεσόγειο. Γι’ αυτό και 

υπολόγιζαν στην αγαστή συνεργασία της Αθήνας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της 

Γενεύης. Από την πλευρά του, ο Καραμανλής τόνισε ότι μόνο μία αγγλοαμερικανική 

επέμβαση ήταν ικανή να σταματήσει τους Τούρκους. Παρ’ όλες τις επιφυλάξεις του, 

όμως, δεν θα απέσυρε την αντιπροσωπεία από τη Γενεύη. 

Εκείνος που ήταν αρκετά κάθετος έναντι του Αμερικανού πρέσβη, ήταν ο 

υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αβέρωφ, ο οποίος μετέφερε τη δυσμενή 

επίδραση που είχε στην κυβέρνηση, τον στρατό και το λαό η συνεχιζόμενη ενίσχυση 

των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο και ο φόβος ότι πιθανόν να επιχειρούνταν η 

κατάληψη όλης της νήσου. Παρά το μήνυμα διαλλακτικότητας που απέστειλε ο 

Ετσεβίτ, μαζί με μία πρόσκληση για συνάντηση με τον Καραμανλή, η ελληνική 

κυβέρνηση δεν δεχόταν ότι η Άγκυρα ενεργούσε καλόπιστα και έθετε όρους τήρησης 

των συμφωνιών για να συνδιαλεχθεί. Αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, ο Αβέρωφ 

προειδοποιούσε ότι η Ελλάδα ήταν αναγκασμένη να επέμβει στην Κύπρο, παρ’ ότι 

δεν διέθετε αεροπορική κάλυψη για τη μεταφορά των δυνάμεών της. Παράλληλα, 

όμως, εξέφρασε τους φόβους του για ενδεχόμενη εκμετάλλευση ενός 

ελληνοτουρκικού πολέμου από την πλευρά της Βουλγαρίας. Πρόσθεσε, τέλος, ότι η 

πίεση για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ είχε γίνει πλέον ισχυρή. Όμως, ο Τάσκα δεν 

φάνηκε να κάμπτεται, θεωρώντας αδύνατη μία επίθεση της Βουλγαρίας αλλά και την 

έξοδο από το ΝΑΤΟ, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε την Ελλάδα στην απομόνωση.140 

Παρά, λοιπόν, τα πρώτα θετικά μηνύματα για τη στάση των ΗΠΑ, 

προερχόμενα από ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι έψεγαν τις τουρκικές 

προτάσεις στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης, και από τη μόνιμη αντιπροσωπεία των 

ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η οποία αποδέχθηκε την έγκριση εντολής προς τον 

Γενικό Γραμματέα για επαυξημένες αρμοδιότητες της δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο 

(UNFICUP), η Ουάσινγκτον δεν φαινόταν διατεθειμένη να κρατήσει ίσες 

αποστάσεις. Αυτό επιβεβαίωσε και η συνάντηση Κίσινγκερ – Μακάριου στις 29 του 

                                                 
140 Ριζάς, 2002, σσ. 228-230.  
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μηνός, καθώς δεν φαινόταν να μεταβάλλεται η αμερικανική στάση ούτε έναντι του 

Αρχιεπισκόπου ούτε έναντι της Τουρκίας, την οποία δεν είχαν την πρόθεση να 

στηλιτεύσουν δημόσια ή να αξιώσουν την απομάκρυνση των στρατευμάτων της. 

Επίσης, μολονότι έκαναν λόγο για την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της 

νήσου, δεν έκαναν πλέον μνεία περί «single state», όπως παλαιότερα.141 Ο ίδιος ο 

Κίσινγκερ αποσαφήνιζε προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ότι απέδιδε 

κατά προτεραιότητα σημασία στη διατήρηση της συνεργασίας με την Άγκυρα και 

ζήτησε από τον πρέσβη Χένρι Τάσκα να συμβάλει στη διατήρηση αναλόγων σχέσεων 

και με την Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει, πάντως, ότι απέδιδε και ιδιαίτερη 

σημασίας στην επιβίωση της νέας δημοκρατικής κυβέρνησης.142 

Κάθε μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις είχε τους δικούς της στόχους 

προσερχόμενη στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης. Η ελληνική πλευρά επεδίωκε την 

αυστηρή εφαρμογή της απόφασης 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας και την τήρηση 

της κατάπαυσης του πυρός, την οποία συνεχώς παραβίαζαν οι Τούρκοι. Η τουρκική 

επεδίωκε να τονισθεί η θέση της ως εγγυήτριας δύναμης με δικαίωμα επέμβασης και 

άμεσης συμμετοχής στη ρύθμιση των κυπριακών ζητημάτων. Η βρετανική έπαιξε 

ρόλο διαιτητή, υποστηρικτή των ελληνικών θέσεων αλλά με προτεραιότητα τη μη 

διάλυση της διάσκεψης.  

Οι στόχοι της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν εξ αρχής η εκκένωση των 

τουρκικών θυλάκων από τις ελληνικές δυνάμεις, η αποφυγή οποιασδήποτε μνείας για 

αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη νήσο και η εκ προοιμίου αποδοχή εκ 

μέρους της Ελλάδας του μελλοντικού καθεστώτος της Κύπρου.143 

Η τουρκική στάση υποχρέωσε τον Μαύρο να αναφέρει στις 28 Ιουλίου στον 

Καραμανλή ότι οι Τούρκοι υπονόμευαν με την αδιαλλαξία τους τη διάσκεψη και να 

εισηγηθεί στον πρωθυπουργό να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, για να 

του ανακοινώσει την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να αποχωρήσει από τη 

διάσκεψη και να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προκειμένου να καταγγείλει 

τις δόλιες προθέσεις της Άγκυρας. Η παρασκηνιακή παρέμβαση Κίσινγκερ 

συγκράτησε για μία ακόμα φορά σε «διαλλακτικές» θέσεις την τουρκική 

αντιπροσωπεία, ώστε να αποφευχθούν οι σχεδιαζόμενες αντιδράσεις της Αθήνας. 

                                                 
141 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 37-38. Κίσινγκερ, ό.π., σ. 245. 
142 Ριζάς, 2002, σ. 228.  
143 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 46-48.  
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Στην πορεία των διαπραγματεύσεων, όμως, η τουρκική αντιπροσωπεία 

διατήρησε την αδιάλλακτη στάση της και ζήτησε την επάνοδο του Ντενκτάς στο 

ρόλο αντιπροέδρου με δικαίωμα βέτο, την αναγνώριση των τουρκοκυπριακών 

θυλάκων με τα δικαιώματα που είχαν πριν, την ελευθερία της Τουρκίας να ενισχύσει 

τις δυνάμεις της στη νήσο, την άρνησή της για έλεγχο από τις δυνάμεις του ΟΗΕ επί 

του ανεφοδιασμού των τουρκικών δυνάμεων, την αναγνώριση στο νησί δύο 

χωριστών κοινοτήτων και την κοινή δήλωση των τριών μερών ότι ίσχυε η Συνθήκη 

Εγγύησης. Παράλληλα, εκδήλωσε αυξημένες αξιώσεις για τον καθορισμό 

διαχωριστικής γραμμής και νεκρής ζώνης μεταξύ των αντιπάλων δυνάμεων.144 

Η Άγκυρα δήλωνε ξεκάθαρα στις 29 Ιουλίου ότι αρνούνταν να διαχωρίσει την 

κατάπαυση του πυρός από τη διαφύλαξη της ασφάλειας στις ζώνες που κατείχαν οι 

τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες όφειλαν να ανεφοδιάζονται ανελλιπώς. Παράλληλα, 

όμως, διαβεβαίωνε μέσω του πρωθυπουργού της ότι δεν υπήρχε σκοπός επέκτασης 

των κατεχομένων εδαφών εκτός από μερικές προσαρμογές ενός ή δύο μιλίων βάσει 

στρατιωτικών κριτηρίων. Στόχος της Τουρκίας ήταν να επιτευχθεί ταυτόχρονα 

συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και των διασφαλιστικών μέτρων, που θα 

απομάκρυναν κάθε αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ του τουρκικού πληθυσμού και 

στρατού. Δήλωνε, μάλιστα, κατηγορηματικά ο Ετσεβίτ ότι η Τουρκία δεν επιθυμούσε 

ούτε και χρειαζόταν τον έλεγχο της νήσου ή τη δημιουργία τετελεσμένου γεγονότος.  

Διευκρίνισε επίσης ότι η τουρκική παρέμβαση είχε σαν σκοπό την 

εξισορρόπηση της επί δεκαετία ενίσχυσης της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας 

στη νήσο. Η ενέργεια αυτή δεν συνιστούσε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. 

Ούτε προέβαλε την αξίωση για άμεση ανάκληση των ελληνικών δυνάμεων. Στο 

πλαίσιο της επιδιωκόμενης ισορροπίας, ο Ετσεβίτ θεωρούσε ότι οι δύο χώρες όφειλαν 

από κοινού με τις δύο κοινότητες να επιδιώξουν να βρουν την καλύτερη δυνατή 

λύση.  

Έναντι αυτών των θέσεων, ο Καραμανλής απάντησε στον Τούρκο 

πρωθυπουργό ότι θεωρούσε απαράδεκτη τη συνέχιση της αποβίβασης τουρκικών 

δυνάμεων στην Κύπρο, ως αντίθετη με τον σκοπό της προστασίας του τουρκικού 

πληθυσμού. Η συνέχισή της θα τον υποχρέωνε να αναλάβει ελευθερία δράσης, ώστε 

να αποκαταστήσει την ισορροπία προς προστασία του ελληνικού πληθυσμού. 

                                                 
144 Σταύρος Ψυχάρης, Οι 70 κρίσιμες ημέρες (Αθήνα: Το Βήμα, 2010) ό.π., σσ. 51-58. 
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Θεωρούσε, επίσης, απαράδεκτες τις θέσεις της τουρκικής αντιπροσωπείας στη 

Γενεύη, όπως και τις συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας.  

Σύμφωνα με την τουρκική ηγεσία, οι θέσεις της αντιπροσωπείας της στη 

Γενεύη απέβλεπαν στην κατοχύρωση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας, υπό μία προσωρινή αυτονομία.145 

Μετά από αρκετές παλινδρομήσεις,146 η διάσκεψη της Γενεύης κατέληξε στη 

συμφωνία της 30ης Ιουλίου, που προέβλεπε τη διενέργεια δεύτερου γύρου 

διαπραγματεύσεων από τις 8 Αυγούστου, σε εφαρμογή της απόφασης 353 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο κοινοτήτων της 

νήσου, ώστε να τεθούν επί τάπητος οι αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές. Η κοινή 

διακήρυξη των τριών μερών έκανε λόγο για επάνοδο της συνταγματικής τάξης στην 

Κύπρο, με τον αντιπρόεδρο να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το 

Σύνταγμα του 1960, και για αναγνώριση της ύπαρξης δύο χωριστών διοικήσεων.  

Τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν τα τρία μέρη ήταν τα εξής:  

Α. Δημιουργία ζώνης ασφαλείας, η οποία, κατόπιν διαβουλεύσεων με την 

ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, όφειλε να χαραχθεί στο όριο των κατεχόμενων από τις 

τουρκικές δυνάμεις περιοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την ώρα 

υπογραφής της συμφωνίας.  

Β. Εκκένωση των τουρκικών θυλάκων, οι οποίοι κατέχονταν από ελληνικές 

και ελληνοκυπριακές δυνάμεις.  

Γ. Η ειρηνευτική δύναμη θα αναλάμβανε την ασφάλεια και αστυνόμευση των 

μικτών χωριών.  

Δ. Απελευθέρωση των εκατέρωθεν κρατουμένων, στρατιωτών και πολιτών.147 

Η κοινή αυτή δήλωσε συμπεριέλαβε ουσιαστικά το σύνολο των τουρκικών 

αιτημάτων, με βασικότερα την ύπαρξη δύο χωριστών διοικήσεων, αποχώρηση της 

Εθνικής Φρουράς από τους τουρκοκυπριακούς θύλακες, αναγνώριση της επέκτασης 

του προγεφυρώματος μετά την κατάπαυση του πυρός της 22ας Ιουλίου, ενώ η 

αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων παρέμενε ασαφής.148 

Η συμφωνία έγινε δεκτή δημοσίως με ικανοποίηση από όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική ηγεσία εξέφραζε κατ’ ιδίαν επιφυλάξεις για τις 

                                                 
145 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 38-41.  
146 Βλ. ενδεικτικά, Ψυχάρης, ό.π., σσ. 59-71.  
147 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ .44. 
148 Ριζάς, 2002, σ. 231. 



78 
 

πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και αμφέβαλε για την ειλικρίνεια των 

δηλώσεων ότι τα τουρκικά στρατεύματα είχαν προχωρήσει όσο επιθυμούσαν στην 

Άγκυρα και ότι δεν υπήρχε πρόθεση περαιτέρω κατάληψης εδαφών. Αιτία αυτής της 

αμφιβολίας ήταν το γεγονός ότι η τουρκική αντιπροσωπεία δεν δεχόταν την 

παραχώρηση του ελέγχου μίας ζώνης απαγκίστρωσης στη δύναμη του ΟΗΕ. Το ίδιο 

ανειλικρινή θεωρούσε ο Μαύρος τη δήλωση Γκιουνές περί αποδοχής του 

Συντάγματος του 1960 ως αφετηρία των διαπραγματεύσεων με κάποιες 

τροποποιήσεις.149 Εξάλλου, όπως δήλωσε και στον Σοβιετικό πρέσβη Ι. Γιεζώφ ο 

ίδιος ο Καραμανλής, τα περιθώρια επιλογών της ελληνικής πλευράς ήταν εξαιρετικά 

περιορισμένα: «η Γενεύη υπήρξεν αποτέλεσμα ανάγκης… Εις την ζωήν δεν 

κάμνομεν εκείνο το οποίον θέλομεν. Προσπαθούμεν να κάμωμεν αυτό που πρέπει και 

τελικώς πράττομεν εκείνο το οποίον ημπορούμεν. Εάν έχωμεν την βοήθειαν των 

Μεγάλων Δυνάμεων, θα προχωρήσωμεν σύμφωνα με τας διακηρύξεις μας».150 

Η μη τήρηση της κατάπαυσης του πυρός ενέτεινε περαιτέρω τις αμφιβολίες 

για τις τουρκικές προθέσεις. Εξάλλου, οι απαιτήσεις που προέβαλαν για την 

επέκταση της τουρκοκυπριακής ζώνης στο 34% του εδάφους της νήσου ήταν 

ενδεικτική των στόχων τους, οι οποίοι μόνο με τη δύναμη των όπλων θα μπορούσαν 

να επιτευχθούν, όπως μαρτυρούσε αργότερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Κουρτ 

Βαλντχάιμ.151  

Ενόψει της επανάληψης των διαπραγματεύσεων, ο Καραμανλής επεδίωξε 

αφενός να πετύχει ένα modus vivendi με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ώστε να 

παρουσιάζεται ενωμένη και ομονοούσα η ελληνοκυπριακή πλευρά, αφετέρου να 

ενημερωθεί για τους στρατιωτικούς συσχετισμούς με την Τουρκία.  

Ο πρώτος του στόχος στέφθηκε από επιτυχία, μετά τη συμφωνία του 

Μακάριου στους όρους συνεργασίας που του είχε θέσει.152 Ως προς το δεύτερο, η 

στρατιωτική ηγεσία τον διαβεβαίωσε για τη σαφή υπεροπλία της Τουρκίας και την 

ισχύ του αποβατικού της στόλου, ο οποίος έδρευε στη Σμύρνη, σε τέτοιο σημείο, που 

καθιστούσε αδύνατη την υπεράσπιση της Κύπρου σε περίπτωση ελληνοτουρκικού 

πολέμου. Κατόπιν τούτου, διαπίστωνε ότι «υπό τας συνθήκας αυτάς, ο πόλεμος με 

την Τουρκίαν εμφανίζεται υπό λίαν δυσμενείς συνθήκας, τόσο μάλλον καθ’ όσον αφ’ 
                                                 
149 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 45-46. 
150 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 59. 
151 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Καραμανλής 1907-1998. Μία πολιτική βιογραφία 
(Αθήνα: Ίκαρος, 2011), σ.. 162 
152 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 51. 
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ενός η Τουρκία έχει “γεωγραφικά πλεονεκτήματα”, αφ’ ετέρου δεν δυνάμεθα ν’ 

αγνοήσωμεν το ενδεχόμενον της εκμεταλλεύσεως των δημιουργηθησομένων 

συνθηκών, ώστε ευχερώς να εισβάλη εις την χώραν άλλος γείτων. Εάν βεβαίως 

πρόκειται να ταπεινωθή η Ελλάς θα αντιμετωπίσωμεν τον πόλεμον, αλλά θα είναι 

εγκληματική η παρ’ ημών πρόκλησίς του». Παρ’ όλα αυτά, θεωρούσε ότι θα έπρεπε 

να προετοιμαστεί η αποστολή μίας ισχυρής μεραρχίας στην Κύπρο, αν δεν 

επιτυγχανόταν μέσω διαβουλεύσεων κάποια λογική ισορροπία, παρά τους κινδύνους 

για τους οποίους τον προειδοποιούσε η στρατιωτική ηγεσία.153  

Ωστόσο, η προοπτική σύρραξης με την Τουρκία και η ανάγκη άμεσης 

συγκρότησης αξιόμαχης δύναμης για ενδεχόμενη αποστολή στην Κύπρο έκαναν 

ακόμα οξύτερο το ζήτημα της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Το 

στρατιωτικό ζήτημα, πέρα από την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και συμπλήρωσης 

του υλικού και στα τρία Σώματα, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για την 

κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, καθώς συνδεόταν άμεσα με τη σταθερότητά της αλλά 

και της μόλις αποκατεστημένης δημοκρατίας.  

Η άμεση αποστράτευση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων δεν κρίθηκε 

σκόπιμη, δεδομένου ότι, μετά τις πρώτες ημέρες της φαινομενικής κατάρρευσης, 

σύντομα παρατηρήθηκε μία επαναδραστηριοποίηση των φιλοχουντικών κύκλων στο 

στράτευμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργήσει με 

μετριοπάθεια και να προχωρήσει σε τμηματικές αποστρατεύσεις ανώτατων 

αξιωματικών, επανεργοποιώντας ταυτόχρονα γνωστούς για τις ικανότητες και τα 

δημοκρατικά τους φρονήματα αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν αποστρατευθεί από το 

καθεστώς.154 

Μέχρι την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, παρατηρήθηκε διπλωματική 

κινητικότητα των δύο υπερδυνάμεων.  

                                                 
153 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 52-53. 
154 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 53. Ασφαλώς, ο Καραμανλής διαβεβαίωνε ότι 
ασκούσε πλήρως τον έλεγχο στη χώρα και ότι αποτελούσαν μυθεύματα οι φήμες περί 
επαναστατικών θυλάκων στους κόλπους του στρατού, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8 
σ. 56. Παρ’ όλα αυτά, μόλις στις 11 Αυγούστου, σε μία τόσο κρίσιμη για το εθνικό 
ζήτημα στιγμή, εκδηλώθηκαν κινήσεις με σκοπό την εκδήλωση πραξικοπήματος από 
μονάδες που ήλεγχαν αξιωματικοί προσκείμενοι στον Δ. Ιωαννίδη, βλ. Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 8, σσ. 67-69. Ένα ενδιαφέρον χρονικό του απεγκλωβισμού της κυβέρνησης 
από τα προβλήματα που της κληροδότησε η Χούντα και από τις ενέργειές της για την 
αποκατάσταση της τάξης στον στρατό και τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους ανατροπής της, βλ. Ψυχάρης, ό.π., σσ. 117-155. 
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Κατ’ αρχάς, οι Αμερικανοί, με την επίσκεψη στην περιοχή του υφυπουργού 

Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Άρθουρ Χάρτμαν, θέλησαν να 

διαπιστώσουν τις θέσεις των εμπλεκομένων και τις δυνατότητες για την επίτευξη 

συμφωνίας κατά τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ο Χάρτμαν μετέφερε 

στον Καραμανλή τόσο την πρόθεση της Τουρκίας για μία βιώσιμη λύση, η οποία θα 

διασφάλιζε την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, που πλήττονταν από δεκαετίας ήδη, 

με τη σύσταση αυτόνομης ζώνης που θα έφθανε στο 30% της έκτασης του νησιού, 

αλλά και την άποψη της Ουάσινγκτον ότι έπρεπε να αποτραπεί η ανάμειξη των 

Σοβιετικών, οι οποίοι επιδίωκαν την αστάθεια και γι’ αυτό επιθυμούσαν την επάνοδο 

του Μακάριου στην Κύπρο. Αντίθετα, ο Κληρίδης είχε κάποιες διαλλακτικές θέσεις 

για λύση καντονίων ή ομοσπονδιακή, αλλά ήταν αδύναμος πολιτικά.155 

Η θέση του Καραμανλή, όπως εκφράστηκε στον Χάρτμαν, αλλά και ευρύτερα 

τις κρίσιμες αυτές ημέρες, ήταν ξεκάθαρη. Παρ’ ότι δικαιωνόταν ο ίδιος από το ότι οι 

Τούρκοι επεδίωκαν να επωφεληθούν εξαντλητικά από το πραξικόπημα της 15ης 

Ιουλίου, δεν είχαν κανένα λόγο να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται την πλεονεκτική 

τους θέση από τη στιγμή που είχε αποκατασταθεί πολιτική κυβέρνηση στην Αθήνα. 

Διαβεβαίωνε την Ουάσινγκτον ότι διαπνεόταν από καλή διάθεση προς αναζήτηση 

μίας έντιμης και δίκαιης λύσης αλλά δεν επρόκειτο να ανεχθεί τον εξευτελισμό της 

χώρας και ήταν αποφασισμένος να φθάσει στα άκρα, κάτι που σήμαινε ότι ήταν 

διατεθειμένος να αποχωρήσει από τις συνομιλίες της Γενεύης. Όσον αφορά τη 

σοβιετική ανάμειξη, μόνο ο δίκαιος χειρισμός του θέματος από αμερικανικής 

πλευράς, η πίεση δηλαδή προς την Άγκυρα, μπορούσαν να αποτρέψουν κάθε 

δυσμενή εξέλιξη. Τόνιζε, μάλιστα, τον σταθεροποιητικό ρόλο που επιτελούσε ο ίδιος 

προσωπικά με τη μετριοπαθή στάση που είχε εξαρχής υιοθετήσει, μακριά από 

λαϊκισμούς και δημαγωγίες: «εις επιβεβαίωσιν σας λέγω ότι όταν επέστρεψα, μετά 

13ετή απουσίαν, εις την Ελλάδα και ο λαός με ανέμενεν εις την πρωτεύουσαν και 

                                                 
155 Ο Χάρτμαν θεωρούσε πολύ σκληρή τη γραμμή που είχαν υιοθετήσει οι Τούρκοι, 
ακόμα και αν υποτεθεί ότι υπήρχε ένα μικρό περιθώριο διαπραγμάτευσης για την 
έκταση της τουρκικής ζώνης. Για τις συζητήσεις του Χάρτμαν στην Άγκυρα, βλ. 
Ριζάς, 2002, σσ. 231-233. Οι Αμερικανοί αποδείχθηκε διαχρονικά ότι 
δυσκολεύονταν, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Κίσινγκερ, να ασχοληθούν με εθνοτικές 
συγκρούσεις, γιατί οι καθιερωμένες αμερικανικές αρχές για τη σχέση πλειοψηφίας – 
μειοψηφίας δεν συμβιβάζονται με αυτές. Για τον Αμερικανό αξιωματούχο, τα 
πράγματα ήταν απλά: ελλείψει ενός υπερισχύοντος συστήματος κοινών αξιών, η 
αυτοδιάθεση ισοδυναμούσε  με διχοτόμηση και ο κανόνας της πλειοψηφίας με 
κυριαρχία, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σ. 213. 
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ανέμενεν, ευλόγως, από εμέ μίαν κάποιαν δήλωσιν δια το Κυπριακόν, απέφυγα και 

την λέξιν “Κύπρος” να μνημονεύσω. Διότι δεν ηθέλησα να οξύνω την ήδη 

βεβαρυμένην ατμόσφαιραν». 

Στο ίδιο κλίμα, ο Μαύρος επεσήμαινε στους Αμερικανούς ότι η Τουρκία δεν 

έδειχνε κάποια διάθεση υποχώρησης στις γραμμές της 30ης Ιουλίου, όπως προέβλεπε 

η συμφωνία, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε κανένα περιθώριο 

υποχώρησης και ότι μεταξύ ταπείνωσης και πολέμου, επιλογή της θα ήταν ο πόλεμος 

ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Σε περίπτωση που δεν διασφαλιζόταν η τήρηση των 

συμφωνημένων, η Ελλάδα σκόπευε να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας.156 

Πράγματι, τόσο η απουσία κάθε διάθεσης υπαναχώρησης και συμβιβασμού 

στην Κύπρο, όσο και η έκδοση της ΝΟΤΑΜ 714 στις 6 Αυγούστου, με την οποία η 

τουρκική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθόριζε μονομερώς περιοχή εναέριας 

κυκλοφορίας στο Αιγαίο, βάσει της οποίας θα έπρεπε στο εξής τα αεροσκάφη που 

πετούσαν από και προς την Τουρκία να παίρνουν οδηγίες από τα κέντρα εναέριας 

κυκλοφορίας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα και όχι στην Αθήνα, έδειχναν 

με σαφήνεια τις προθέσεις της Τουρκίας.157 

Από τη δική της πλευρά, η Μόσχα γνωστοποίησε, μέσω του πρεσβευτή της 

στην Αθήνα Γιέζωφ, ότι οι θέσεις της περιελάμβαναν την κατοχύρωση και 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Κύπρου, την αποχώρηση των 

ξένων δυνάμεων και την επαναφορά του status quo ante, θέσεις που δεν πληρούσε η 

συμφωνία της Γενεύης, της οποίας οι προβλέψεις για δημιουργία ζώνη ασφαλείας ή 

για δύο χωριστές κοινότητες δεν διασφάλιζαν ούτε την επιστροφή στο προηγούμενο 

καθεστώς ούτε την εδαφική ακεραιότητα της νήσου. Ο Γ. Μαύρος προσπάθησε να 

καταδείξει στη σοβιετική πλευρά την ανάγκη ξεκάθαρης δήλωσης για την 

αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων, συνάρτηση της οποίας ήταν και η άμεση 

επάνοδος του Μακάριου, που αποτελούσε μόνιμη επωδό της Μόσχας.158 Επρόκειτο 

για ένα επιφανειακό ενδιαφέρον της Μόσχας, η οποία δεν ήθελε μάλλον να 

εκδηλώσει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο διχοτόμησης, που θα καθιστούσε την 

                                                 
156 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 54-56. 
157 Η αντίδραση της Αθήνας περιορίστηκε, σε πρώτη φάση, στην έκδοση της 
ΝΟΤΑΜ 1018, η οποία χαρακτήριζε την 714 ως ανυπόστατη και συνιστούσε στη 
διεθνή αεροπλοΐα να συμμορφώνεται στα μέχρι τότε ισχύοντα, βλ. Χρήστος 
Σαζανίδης, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πενταετία 1973-1978 (Θεσσαλονίκη: 
1979), σ. 142. 
158 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 58-61. 
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Κύπρο τριπλή νατοϊκή βάση στην Ανατολική Μεσόγειο.159 Πολύ περισσότερο, 

ωστόσο, από τις δηλώσεις της Μόσχας ελήφθη υπόψη η νατοϊκή πληροφορία ότι 

μετακινούνταν προς τα Βαλκάνια σοβιετικά πολεμικά αεροσκάφη, καθώς και πλήθος 

«τουριστών». Η πληροφορία αυτή, συνδυασμένη με την εγγύηση των ανατολικών 

συνόρων, την οποία φημολογείτο ότι είχε παράσχει η ΕΣΣΔ στην Τουρκία σε 

περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου, είχαν ανησυχήσει την Αθήνα.160 

Πέρα από τις εκπεφρασμένες απόψεις των δύο Δυνάμεων, οι οποίες 

υποτίθεται ότι κινούνταν σε αντίθετη τροχιά, οι στρατηγικές τους στο μεγάλο αυτό 

ζήτημα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αντικρουόμενες. Γι’ αυτό, άλλωστε, όχι 

αδικαιολόγητα, ο Γεώργιος Μαύρος επεσήμανε στον Γιέζωφ την υποψία του για 

συμπαιγνία της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.161 

Τέλος, οι Βρετανοί, κατά τις επαφές που είχε στο Λονδίνο ο γενικός 

γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Άγγελος Βλάχος, αν και παραιτηθείς όταν 

εκδηλώθηκε το κίνημα ανατροπής του Μακαρίου, προέβαλαν το επιχείρημα των 

οικονομικών δυσκολιών για να καταδείξουν τις δυσκολίες αύξησης του τμήματός 

τους στη διεθνή ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο. Όπως αποδείχθηκε, όμως, η 

δικαιολογία αυτή ήταν απλή πρόφαση, αφού, όπως αποκάλυψε αργότερα ο 

πρωθυπουργός Χάρολντ Ουίλσον στον Καραμανλή, ο ίδιος ο Μακάριος είχε 

παρακαλέσει το Λονδίνο να μην ενεργήσει στρατιωτικά, αν και συνεγγυητής βάσει 

των συμφωνιών του 1959.162 

Η παρέμβαση δε του ΝΑΤΟ, μέσω απόρρητης έκθεσής του στο μεσοδιάστημα 

των δύο διασκέψεων της Γενεύης, (η οποία σημειωτέον γνωστοποιήθηκε στην 

Ελλάδα, αφού δεν είχε αποχωρήσει ακόμα από το ΝΑΤΟ), προκάλεσε αρκετά 

ερωτηματικά και πιθανώς να επηρέασε τις επιλογές της ελληνικής πολιτικής και 

στρατιωτικής ηγεσίας, όταν ο κίνδυνος ενός ελληνοτουρκικού πολέμου έγινε ορατός. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση αυτή, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο είχε 

                                                 
159 Άγγελος Σ. Βλάχος, Αποφοίτηση 1974. 25 Ιουλίου – 17 Νοεμβρίου 1974 (Αθήνα: 
Ωκεανίδα, 2001), σσ. 59-62. 
160 Κρις Γουντχάουζ, Καραμανλής, ο αναμορφωτής της Ελληνικής Δημοκρατίας 
(Αθήνα: Μορφωτική Εστία, 1982), σ. 279.  
161 Ψυχάρης, ό.π., σ. 82. Αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα 
μεμονωμένο φαινόμενο της κυπριακής κρίσης. Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι 
υπερδυνάμεις συνεργάζονταν σιωπηρά  για να συγκρατήσουν εθνοτικές συγκρούσεις 
ή για να τις υπαγάγουν στις απαιτήσεις της συνολικής ισορροπίας ισχύος, βλ. 
Κίσινγκερ, ό.π., σ. 212. 
162 Βλάχος, ό.π., σσ. 55-59. 
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παρατηρηθεί σημαντική κινητικότητα στους βαλκάνιους συμμάχους της ΕΣΣΔ, με 

επίκεντρο και απόληξή της τη Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα με Ελλάδα και Τουρκία. 

Κατόπιν τούτου, επιτελείς του ΝΑΤΟ συμπέραιναν ότι η Μόσχα προετοιμαζόταν να 

εκμεταλλευθεί έναν ενδεχόμενο ελληνοτουρκικό πόλεμο, ώστε να κινηθεί είτε προς 

το Αιγαίο είτε προς τα υψίστης στρατηγικής σημασίας Στενά των Δαρδανελίων.  

Η σκοπιμότητα της έκθεσης αυτής, αν δεν ήταν χαλκευμένη για να 

τρομοκρατήσει την Ελλάδα, κυρίως, αλλά και την Τουρκία, ώστε να μην 

προχωρήσουν σε σύρραξη, παραμένει άδηλη. Ωστόσο, η Τουρκία θα πρέπει να είχε 

λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά της. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να 

μετακινήσει τόσες μονάδες από τα βόρεια και τα ανατολικά, παραβιάζοντας και τους 

σχετικούς κανονισμούς του ΝΑΤΟ, που επέβαλαν τη διασπορά των δυνάμεών της σε 

όλη την επικράτεια, αφήνοντας έτσι εν πολλοίς ακάλυπτα τα νώτα της σε μία επίθεση 

από βορρά.163 

Ό,τι και να πρέσβευαν οι Μεγάλες Δυνάμεις, από τη στιγμή που το κλίμα 

αβεβαιότητας και ανησυχίας που είχε επικρατήσει κατά τη λήξη του πρώτου γύρου 

των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη είχε επιβαρυνθεί εξαιτίας των συνεχών 

παραβιάσεων της εκεχειρίας από την πλευρά της Τουρκίας, συνεπεία των οποίων 

ήταν η διεύρυνση των κατεχόμενων από 300 τετρ. χλμ. στις 22 Ιουλίου σε 430, το 

ναυάγιο των διαπραγματεύσεων που επανεκκινούσαν στις 8 Αυγούστου, διαγραφόταν 

σχεδόν βέβαιο.  

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ελληνική κυβέρνηση έσπευδε να αποστείλει στην 

Κύπρο τον υποστράτηγο Ευθύμιο Καραγιάννη, ως διοικητή της Εθνικής Φρουράς με 

σκοπό να τεθούν υπό έλεγχο όλες οι δυνάμεις της νήσου, να ανασυνταχθούν και να 

καταστούν ικανές για την εκπλήρωση της αποστολής τους, που δεν ήταν μόνο η 

προάσπιση του εδάφους αλλά και η συμφιλίωση και η ενότητα στρατού και λαού.164 

Παράλληλα, επιχειρούσε να οργανώσει, παρά τις παρουσιαζόμενες δυσκολίες 

εξαιτίας πραξικοπηματικών κινήσεων από αξιωματικούς πιστούς στον Δ. Ιωαννίδη,165 

τις απαράσκευες στρατιωτικές της δυνάμεις, λόγω της πιθανότητας ενός πολέμου με 

                                                 
163 Ψυχάρης, ό.π., σσ. 83-85. 
164 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 64. 
165 Μόλις στις 11 Αυγούστου, σε μία τόσο κρίσιμη για το εθνικό ζήτημα στιγμή, 
εκδηλώθηκαν κινήσεις με σκοπό την εκδήλωση πραξικοπήματος από μονάδες που 
ήλεγχαν αξιωματικοί προσκείμενοι στον Δ. Ιωαννίδη, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, 
σσ. 67-69.  
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την Τουρκία, δεδομένης και της σταθερά αρνητικής της στάσης και στον νέο γύρο 

των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.166 

Η χρονική συγκυρία ήταν εξαιρετικά δυσμενής για την ελληνική πλευρά. Με 

την Τουρκία να έχει τεράστιο στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κύπρο και τις ΗΠΑ να 

βρίσκονται σε φάση μετάβασης της προεδρίας, καθώς ο Νίξον παραιτήθηκε στις 8 

Αυγούστου, ο Ετσεβίτ ήταν ευνόητο ότι δεν θα δεχόταν οποιαδήποτε πρόταση για 

αναβολή των διαπραγματεύσεων, βλέποντας ότι είχε μπροστά του τη δυνατότητα να 

επιβάλει μία ευνοϊκή για τα τουρκικά συμφέροντα λύση, προτού αποκατασταθεί η 

σταθερότητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ ή διογκωθούν περαιτέρω οι διεθνείς αντιδράσεις 

κατά της χώρας του.167 

Η στάση της τουρκικής αντιπροσωπείας διακρινόταν από μία εκβιαστική 

εμμονή στην εκπλήρωση των αξιώσεών της, οι οποίες έρχονταν σε αντίφαση με τα 

πληθυσμιακά δεδομένα στην Κύπρο αλλά και με στοιχειώδεις κανόνες δικαίου και 

πολιτικής λογικής. Και ήταν λογικό να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, αφού 

ενεργούσε από θέση ισχύος, βέβαιη ότι είχε ελεύθερα τα χέρια της για δράση, η οποία 

θα προκαλούσε δυσαρέσκεια σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο και τίποτα παραπάνω.168 

Όπως ανέφερε στα απομνημονεύματά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Κουρτ 

Βαλντχάιμ, έγινε αμέσως εμφανής με την έναρξη των συνομιλιών η διάθεση της 

Τουρκίας να προσφύγει στη δύναμη των όπλων για να πετύχει τον σκοπό της, δηλαδή 

τη δημιουργία δύο ξεχωριστών περιοχών αυτόνομων μεταξύ τους. Μάλιστα, ο 

Γκιουνές διευκρίνισε ότι η κυβέρνησή του δεν αισθανόταν δεσμευμένη από τη 

συμφωνία εκεχειρίας, εφόσον η εκκένωση των τουρκοκυπριακών θυλάκων δεν είχε 

καν ξεκινήσει, παραβλέποντας το γεγονός ότι η προέλαση των τουρκικών δυνάμεων 

συνδεόταν άρρηκτα με το ζήτημα της εκκένωσης των θυλάκων. Θεμελιώδης διαφορά 

υπήρξε και για το ζήτημα του Συντάγματος, με την ελληνική αντιπροσωπεία να 

επισημαίνει ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις δεν είχαν δικαίωμα τροποποίησής του και την 

τουρκική να θεωρεί το Σύνταγμα του 1960 ως μη ισχύον.169 

Στην Αθήνα επικρατούσε έντονη ανησυχία και φόβοι ότι, όπως εξελισσόταν ο 

δεύτερος γύρος της διάσκεψης της Γενεύης, η χώρα κινδύνευε με εθνική ταπείνωση. 

Ο Βλάχος πίστευε ότι, εφόσον ελπίδα να αντιστραφεί η κατάσταση με ίδιες δυνάμεις 
                                                 
166 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 69-75, όπου το Πρακτικό της σύσκεψης με θέμα 
την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στις 12 Αυγούστου. 
167 Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 246-247. 
168 Βλάχος, ό.π., σ. 65. 
169 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 75-76. 
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δεν υπήρχε, θα έπρεπε, τουλάχιστον, να προβούν σε μία πράξη «εντόνου 

διαμαρτυρίας και εθνικής υπερηφανείας». Γι’ αυτό, όπως κατέγραψε ο ίδιος, 

«σκέφθηκα, και το ανέπτυξα στον Καραμανλή ότι μπορούσαμε να ακολουθήσομε το 

παράδειγμα της Γαλλίας και να αποχωρήσομε από τον στρατιωτικό κλάδο του 

ΝΑΤΟ. Ο Καραμανλής δεν αντέδρασε αρνητικά, αλλά μου είπε ότι τόσο ο Αβέρωφ 

όσο και άλλοι αρμόδιοι του είχαν αναφέρει ότι η κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων 

είναι αθλία».170 

Στην προσπάθειά του να αποσοβήσει την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων 

και τη συνέχιση της τουρκικής προέλασης στην Κύπρο, ο Κίσινγκερ επεξεργάστηκε 

μία συμβιβαστική λύση, που προέβλεπε δύο ή τρεις τουρκικές ζώνες, αντί μίας που 

αξίωνε η Άγκυρα, ώστε να αποφευχθεί και το πρόβλημα της ανταλλαγής πληθυσμών. 

Ο Κίσινγκερ, έχοντας ως βάση του τη διατήρηση των δεσμών με την Τουρκία, λόγω 

των πάγιων πεποιθήσεων του ιδίου και γενικότερα του αμερικανικού κατεστημένου 

ότι η στρατηγική της σημασία για τις ΗΠΑ ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της 

Ελλάδας, προσπαθούσε ταυτόχρονα να μην ταυτιστεί με ενδεχόμενη νέα μονομερή 

ενέργεια της Άγκυρας. Παρ’ όλα αυτά, αν η Άγκυρα επαναλάμβανε την προέλασή 

της, ο Κίσινγκερ δεν είχε καμία διάθεση να λάβει πρακτικά μέτρα. Γι’ αυτό, άλλωστε, 

επέκρινε σκωπτικά τις βρετανικές απειλές προς την Τουρκία. Ήταν σαφές ότι η 

τουρκική πολιτική δεν ήταν πλέον ελέγξιμη από την Ουάσινγκτον, παρά μόνο με τη 

χρήση στρατιωτικής ισχύος, ενδεχόμενο απευκταίο για την αμερικανική ηγεσία, 

δεδομένου ότι δεν επιθυμούσε διάρρηξη των σχέσεων με την Τουρκία.171 

Η αμερικανική διπλωματική παρέμβαση δεν αποσόβησε την αρνητική πορεία 

των διαπραγματεύσεων, η οποία διαφάνηκε από τις 12 Αυγούστου, αφότου 

επιδόθηκαν τα σχέδια των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων Γλαύκου Κληρίδη και 

Ραούφ Ντενκτάς. Το πρώτο προέβλεπε τη διατήρηση του διακοινοτικού χαρακτήρα 

της συνταγματικής τάξης της Κύπρου, την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ κυβέρνησης και αυτόνομων κοινοτικών διοικήσεων, τη διατήρηση του 

προεδρικού συστήματος, τον καθορισμό περιοχών για την άσκηση εξουσίας από την 

ελληνική και τουρκική κοινότητα, την άσκηση νομοθετικής εξουσίας από Έλληνες 

και Τούρκους βουλευτές, οι οποίοι θα συνέρχονταν χωριστά. Το σχέδιο Ντενκτάς 

έκανε λόγο για διατήρηση του διακοινοτικού χαρακτήρα του κράτους, δημιουργία 

δύο ομόσπονδων κρατών με απόλυτο έλεγχο και αυτονομία εντός των γεωγραφικών 
                                                 
170 Βλάχος, ό.π., σσ. 59-62. 
171 Ριζάς, 2002, σσ. 236-238.  
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ορίων τους και για παραχώρηση στο τουρκοκυπριακό κράτος του 34% του εδάφους 

βόρεια της γραμμής Λευκωσίας – Αμμοχώστου. Αν και το σχέδιο απορρίφθηκε 

αμέσως από τους Κυπρίους, ακολούθησε το σχέδιο του Γκιουνές για δημιουργία δύο 

αυτόνομων ζωνών, με την τουρκοκυπριακή να καταλαμβάνει τα όρια που έθετε το 

σχέδιο Ντενκτάς αλλά με τη μορφή καντονίων, σύμφωνα με την πρόταση Κίσινγκερ. 

Η τουρκική πρόταση τέθηκε προς συζήτηση υπό συνθήκες εκβιαστικές, που 

καθιστούσαν δεδομένη την κακοπιστία της Άγκυρας (απειλή για διακοπή των 

συνομιλιών αν δεν προσέρχονταν να συζητήσουν επί του σχεδίου το βράδυ της 12ης 

Αυγούστου), τη στιγμή που, ενώ η ελληνική πλευρά προέβαινε σε παραχωρήσεις 

σχετικά με τους θύλακες και τους αιχμαλώτους, η τουρκική αντιπροσωπεία 

καθίστατο ολοένα και πιο αδιάλλακτη. 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η ελληνική πολιτική ηγεσία ήταν λογικό να 

εκφράζεται με απαισιοδοξία και να διαβλέπει τον κίνδυνο αδιεξόδου. Ο Μαύρος 

θεωρούσε ότι «η ρήξη φαίνεται σχεδόν βεβαία και οι διαδοχικές συναντήσεις των 

τριών υπουργών, καθώς και των κ.κ. Κληρίδη και Ντενκτάς απλώς επιβεβαιώνουν το 

μέγεθος και το βάθος της διαφωνίας». Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών πίστευε ότι 

η ιδέα του διαμελισμού έπρεπε να αποκλεισθεί προκαταβολικά διότι θα οδηγούσε στη 

διχοτόμηση και την απώλεια της ανεξαρτησίας του κυπριακού κράτους.172 Ο 

Καραμανλής, πάντως, δεν ήταν και τόσο βέβαιος για το αν θα έπρεπε να υιοθετηθεί 

κάθετα αρνητική στάση. Γι’ αυτό ρώτησε τον Μαύρο αν ήταν σκόπιμο να 

απαντήσουν στους Τούρκους ότι οι προτάσεις τους ήταν συζητήσιμες, ώστε αφενός 

να κερδίσουν χρόνο αφετέρου να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις τουρκικές 

προτάσεις. Ωστόσο, ο Μαύρος ήταν απόλυτα αρνητικός και πίστευε ότι έπρεπε να 

δείξουν σθεναρή στάση, για να πείσουν τους Τούρκους να αποσύρουν το σχέδιό τους. 

Ο Βλάχος πιστεύει, σύμφωνα με την κατοπινή του μαρτυρία, ότι στην περίπτωση 

αυτή έλειψε από τον Καραμανλή η αποφασιστικότητα. Αν είχε δώσει στον Μαύρο 

οδηγίες για να ακολουθήσει την πορεία που απλώς του υπέδειξε, ίσως να μην είχαν 

φθάσει στη διχοτόμηση. Πιθανόν, έχοντας την κάλυψη του Καραμανλή, ο Μαύρος να 

υπέκυπτε στις πιέσεις του Γκιουνές να συζητήσουν το ζήτημα των καντονιών.173 

Από την πλευρά του, ο Καραμανλής επεσήμαινε στην αμερικανική πρεσβεία 

στην Αθήνα ότι το πρόβλημα βρισκόταν στην Άγκυρα «και συνίσταται στο γεγονός 

ότι η Τουρκία κατέχεται από τον πειρασμόν να εκμεταλλευθή την βλακείαν της 
                                                 
172 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 76-78. 
173 Βλάχος, ό.π., σσ. 65-67.  
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ελληνικής χούντας, κατά τρόπον απαράδεκτον διά την σημερινήν Κυβέρνησιν. Αν η 

Τουρκία δεν απαλλαγή αυτού του πειρασμού, είναι αδύνατον να εξευρεθή ειρηνική 

λύσις του προβλήματος». Πολύ χαρακτηριστικά, ο Καραμανλής τόνισε στον 

Αμερικανό πρέσβη Χένρυ Τάσκα ότι στο δίλημμα πόλεμος ή ταπείνωση, η επιλογή 

ήταν μονόδρομος: Πόλεμος, ενώ ο ίδιος θα αντιμετώπιζε το δίλημμα είτε να 

αποδεχθεί τον πόλεμο είτε να παραιτηθεί. Δεν έθεσε, όμως, μόνο την Τουρκία 

ενώπιον των ευθυνών της αλλά και τις ΗΠΑ, και ίσως κυρίως αυτές, ως μία Μεγάλη 

Δύναμη, η οποία όφειλε να τερματίσει «την τακτική των συμβουλών και των ευχών» 

και να περάσει στην «έμπρακτον πίεσιν επί της Τουρκίας ώστε να λογικευθή. Όχι 

μόνον γνωρίζει η αμερικανική κυβέρνησις ποία πλευρά έχει το άδικον, αλλά έχει και 

τα μέσα να επιβάλη το δίκαιον. Αν δεν το πράξη εγκαίρως θα είναι υπεύθυνη διά την 

καταστροφήν η οποία διαγράφεται», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός το πρωί 

της 13ης Αυγούστου.  

Εν τω μεταξύ, στη Γενεύη επιβεβαιώνονταν οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις. Ο 

Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κάλλαχαν εξέθετε ευθέως την αμερικανική 

ευθύνη, αναφέροντας στους Έλληνες και Κυπρίους ότι ο Κίσινγκερ ήταν φανερό πως 

δεν ήταν έτοιμος να πιέσει την Τουρκία στρατιωτικώς, προβαίνοντας ίσως σε 

διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας. Εάν δε αυτή επαναλάμβανε τις επιχειρήσεις της, 

η δύναμη του ΟΗΕ ήταν αναγκασμένη να υποχωρήσει. Ο Κάλλαχαν πίστευε ότι η 

άσκηση κοινής πίεσης εκ μέρους των ΗΠΑ, της Βρετανίας και του ΟΗΕ πιθανόν να 

μετέβαλε τη στάση των Τούρκων αλλά υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε να γίνουν 

περισσότερες παραχωρήσεις προς τους Τουρκοκυπρίους. Παρά την ώριμη 

αντιμετώπιση του εδαφικού ζητήματος και της συνειδητοποίησης ότι οι 

παραχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά ήταν πλέον αναγκαίες, τόσο ο Μαύρος όσο 

και ο Κληρίδης θεώρησαν αδύνατη την αποδοχή ενός γεωγραφικού διαχωρισμού, και 

πολύ περισσότερο την επιβολή του, καθώς θα έπληττε 90.000 Έλληνες, όσο και αν 

ακουγόταν λογικό το επιχείρημα του Κάλλαχαν ότι η μοίρα αυτών των ανθρώπων θα 

ήταν καλύτερη αν η λύση ήταν συμφωνημένη παρά αν ήταν αποτέλεσμα ένοπλης 

κατοχής. Ήταν, πραγματικά, πολύ ενδιαφέρουσα, εν όψει των δραματικών εξελίξεων, 

η άποψη του Γεωργίου Μαύρου, όπως την εξέφρασε στον Κάλλαχαν: «εάν οι 

Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να δράσουν ενόπλως ας το κάνουν, διότι δεν είναι 

δυνατόν να διαπραγματευώμεθα υπό την ταπείνωσιν της συνεχούς απειλής. Αν κάτι 

πρόκειται να γίνη ούτως ή άλλως – δηλαδή παραχώρησις 34% της νήσου εις 
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μειοψηφίαν 18% και γεωγραφικός χωρισμός – τούτο δεν είναι δυνατόν να γίνη διά 

της υπογραφής μας. Ας γίνη διά της βίας».174   

Μετά και τη δήλωση του State Department, ότι έπρεπε να παραχωρηθεί 

ευρύτερη αυτονομία στους Τουρκοκύπριους, την οποία η Άγκυρα εξέλαβε ως 

υπόδειξη ότι η ελληνική και η κυπριακή αντιπροσωπεία έπρεπε να αποδεχθούν άμεσα 

τις τουρκικές προτάσεις, ο Γκιουνές φάνηκε το βράδυ της 13ης Αυγούστου 

διατεθειμένος να τραβήξει τις συνομιλίες στα άκρα, ζητώντας την άμεση αποδοχή της 

διάρθρωσης επί γεωγραφικού διαχωρισμού, και υποβάλλοντας χρονοδιάγραμμα για 

άμεση εκκένωση ορισμένων περιοχών από την Εθνοφρουρά, ώστε να καταληφθούν 

από τουρκικές δυνάμεις. Θεωρούσε δε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ότι η 

ομοσπονδιακή λύση αποτελούσε εγγύηση κατά της ένωσης, διότι, αν μία πλευρά 

προχωρούσε σε προσάρτηση του ενός τμήματος, η άλλη θα προσαρτούσε το έτερο. 

Ενδεικτική των αντιλήψεων της τουρκικής πλευράς ήταν η επίκληση μηνύματος του 

Κίσινγκερ ότι οι ΗΠΑ αναγνώριζαν την ανάγκη βελτίωσης της θέσης και προστασίας 

της τουρκοκυπριακής κοινότητας.  

Επιδιώκοντας, ουσιαστικά, το ναυάγιο της διάσκεψης, ο Γκιουνές αρνήθηκε 

το αίτημα Κληρίδη για 48ωρη διακοπή των διαπραγματεύσεων, ώστε να ενημερώσει 

και τον Μακάριο για το τουρκικό σχέδιο, με το επιχείρημα ότι επρόκειτο απλώς περί 

τακτικού ελιγμού, που θα έθετε σε κίνδυνο το τουρκοκυπριακό στοιχείο.175 

Η δραματική τροπή των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη επιβεβαίωνε τις 

υποψίες ότι οι Τούρκοι είχαν ήδη προετοιμάσει τη δεύτερη εισβολή τους με σκοπό να 

επεκτείνουν τα κατεχόμενα από αυτούς εδάφη.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες αποδεικνυόταν ότι η ελληνική θέση για εφαρμογή των 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης 

στην Κύπρο, ώστε να διαπραγματευθούν στη συνέχεια τις πιθανές συνταγματικές 

τροποποιήσεις, δεν οδηγούσε πουθενά εξαιτίας της τουρκικής άρνησης, καθώς στις 

13 Αυγούστου ο Γκιουνές επέμενε ότι η τουρκική πρόταση ήταν αδιαπραγμάτευτη. Η 

κοινή προσπάθεια της βρετανικής, ελληνικής και κυπριακής αντιπροσωπείας να 

                                                 
174 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 76-80. 
175 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 82-84. Αναλυτικά για τον δεύτερο γύρο της 
Γενεύης, βλ. και Ψυχάρης, ό.π., σσ. 87-114, καθώς και τα πρακτικά μαζί με τα σχέδια 
Γκιουνές και Ντενκτάς για τη διχοτόμηση της νήσου, στο ίδιο, σσ. 201-256. 
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ζητήσουν 48ωρη προθεσμία για να διαβουλευθούν με τα αρμόδια εθνικά όργανά τους 

επί τους τουρκικής προτάσεως δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.176  

Τι κατάσταση επικρατούσε στην Αθήνα αυτές τις οριακές στιγμές και πώς τις 

αντιμετώπιζε η ελληνική ηγεσία; Από τη μία ο λαός βρισκόταν σε κατάσταση 

ευφορίας λόγω της πτώσης της Χούντας και δεν πίστευε ότι οι σχέσεις με την 

Τουρκίας θα έφθαναν σε πόλεμο. Από την άλλη, όμως, η πολιτική ηγεσία, με πρώτο 

τον Καραμανλή, αγωνιούσε για τις εξελίξεις και εξοργιζόταν από το γεγονός ότι 

εξαιτίας των ανόητων ενεργειών της Χούντας είχε βρεθεί σε πλήρη αδυναμία 

αντίδρασης. 

Υπήρχαν, πράγματι, σημαντικά προσκόμματα, που επιδείνωναν την πρόθεση 

αποτελεσματικής αντίδρασης από την πλευρά της ελληνικής ηγεσίας. Κατ’ αρχάς, η 

αδυναμία στον στρατιωτικό τομέα. Οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωναν 

στην πολιτική ηγεσία ότι οποιαδήποτε συμπαράσταση προς την Κύπρο στο 

στρατιωτικό πεδίο, ήταν αδύνατη.177 Η στρατιωτική ηγεσία δεν πίστευε ότι διέθετε τα 

αναγκαία μέσα για να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε κανέναν από τους τρεις κλάδους, 

αφού το μεγαλύτερο τμήμα του εξοπλιστικού προγράμματος δεν είχε ολοκληρωθεί, 

ενώ η επιστράτευση μόνο ως αποτυχία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Παρ’ όλα 

αυτά, με κυβερνητική εντολή, γινόταν, όπως είδαμε, κάθε προσπάθεια προς αυτήν 

την κατεύθυνση: εντατική στρατιωτική προπαρασκευή, διερεύνηση κάθε πιθανής 

εξέλιξης, προσπάθεια για την εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης, στοιχειώδης 

απόπειρα για συνεννόηση με την Άγκυρα, αποκατάσταση της νομιμότητας στην 

Κύπρο.  

Εδώ υπεισέρχεται ο δεύτερος παράγοντας που ανέστελλε σχεδόν κάθε 

περιθώριο αντίδρασης της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν ήταν άλλος από τη δυσμενή 

διεθνή συγκυρία. Μόνο η Γαλλία από τις Μεγάλες Δυνάμεις τασσόταν υπέρ της 

άμεσης και πιστής εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Βρετανία εξέτασε το 

ενδεχόμενο ένοπλης επέμβασης αλλά κάμφθηκε εξαιτίας της άρνησης των 

Αμερικανών να εμπλακούν και εκείνοι σε μία στρατιωτική παρέμβαση. Επιπλέον, η 

Ουάσινγκτον φαινόταν εξαιρετικά απρόθυμη για οποιαδήποτε, έστω και 

διπλωματική, μεσολάβηση, κατά το πρότυπο εκείνων του 1964 και 1967, μη θέλοντας 

                                                 
176 Σβολόπουλος, 2011, ό.π., σ. 163.  
177 Η ενημέρωση αυτή προέκυψε και από την τελευταία σύσκεψη πριν την 
επιδείνωση της κατάστασης, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Ευάγγελο 
Αβέρωφ, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 84-85.  
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να υπονομευθεί η επιρροή της στην Τουρκία. Η ευθύνη ανήκε εξ ολοκλήρου στον 

Χένρι Κίσινγκερ, υπουργό Εξωτερικών και απόλυτο διαμορφωτή της αμερικανικής 

πολιτικής, σε μία περίοδο ουσιαστικής ακυβερνησίας εξαιτίας της αποκαθήλωσης του 

προέδρου Νίξον μετά την δραματική γι’ αυτόν εξέλιξη του σκανδάλου 

Γουώτεργκαιητ, όπως ο ίδιος επιβεβαίωνε μιλώντας για κοινούς σκοπούς και κοινούς 

αντιπάλους με την Άγκυρα, με την οποία ταύτιζε, κατά τα φαινόμενα, την πολιτική 

του. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζε σίγουρα η αντιπαλότητά του προς τον Μακάριο, 

η οποία είχε συμβάλει στην παραγνώριση κάθε προειδοποίησης για την επικείμενη 

βίαιη παρέμβαση των στρατιωτικών στην Κύπρο. Όσο για την τουρκική παρέμβαση, 

την αντιμετώπισε με ανεκτικότητα και κατανόηση, κάνοντας λόγο για ικανοποίηση 

«νόμιμων επιθυμιών» με ενέργειες, οι οποίες θα εξασφάλιζαν την ειρήνη και την 

ασφάλεια στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.178 Από την άλλη, αντιμετώπιζε τις θέσεις 

των νέων κυβερνώντων στην Αθήνα με δυσθυμία, θεωρώντας ότι η προσπάθειά τους 

επικεντρωνόταν στο να πείσουν ότι δεν έπρεπε να πληρώσουν κανένα τίμημα για να 

απεγκλωβίσουν την Ελλάδα από διλήμματα που είχε προκαλέσει η αφροσύνη των 

προκατόχων τους. Ο Κίσινγκερ επέκρινε την εμμονή της ελληνικής κυβέρνησης στην 

ίδια εθνικιστική θέση της Χούντας, επειδή δεν ήταν προετοιμασμένη να εκτεθεί στην 

κατηγορία ότι εγκατέλειψε το εθνικό συμφέρον. Εξαιτίας αυτής της εμμονής είχε 

απορρίψει η Αθήνα οποιαδήποτε ομοσπονδιακή λύση και περίμενε από τις ΗΠΑ και 

το ΝΑΤΟ να εκδιώξουν τους Τούρκους από το νησί, τη στιγμή που οι Τούρκοι, 

έχοντας το στρατηγικό πλεονέκτημα, επέμεναν στη λύση της διχοτόμησης.179 

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάφωρη παραβίαση των αποφάσεων του ΟΗΕ, της 

Συνθήκης Εγγύησης των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου, της αμερικανικής 

νομοθεσίας για την αναγνώριση της χρήσης όπλων που εκείνη είχε χορηγήσει για 

επιθετική ενέργεια, αλλά και του γενικότερου πνεύματος της διεθνούς κοινότητας, ο 

Καραμανλής προσπαθούσε, πράγματι, να διαχωρίσει με αποφασιστικότητα τη νέα 

κυβέρνηση από την προκάτοχό της που είχε προκαλέσει την τουρκική παρέμβαση, 

επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «ουδεμία κυβέρνησις και ουδέν κράτος δύναται να 

αποδεχθούν εξευτελισμόν…».180 Παράλληλα, προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο για να 

κινητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη και τους διεθνείς οργανισμούς, μεταστρέφοντας 

την αρνητική τους διάθεση, και να αναδιοργανώσει, όσο ήταν δυνατό, την πολεμική 

                                                 
178 Σβολόπουλος, 2011, ό.π., σσ. 163-164.  
179 Κίσινγκερ, ό.π., σ. 243. 
180 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 37-38.  
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ετοιμότητα της χώρας, ώστε να μην υπόκειται στους εκβιασμούς της Τουρκίας, η 

οποία βασιζόταν στην στρατιωτική της υπεροχή.181 Γι’ αυτό, άλλωστε, και είχε 

ζητήσει, τόσο από τον Γλαύκο Κληρίδη όσο και από τον Γεώργιο Μαύρο να μην 

ενδώσουν στην προκλητικότητα των Τούρκων, και να κρατήσουν ευέλικτη στάση, 

κάτι που δεν τηρήθηκε επακριβώς,182 αλλά ούτε και η τουρκική αντιπροσωπεία είχε 

καμία διάθεση να συνδιαλεχθεί, εφόσον, όπως όλοι διέβλεπαν, προετοίμαζε νέα 

εισβολή.  

Μπροστά δε στην τουρκική αδιαλλαξία των διαπραγματεύσεων της Γενεύης, 

επισήμανε, όπως αναφέρθηκε ήδη, στον Κίσινγκερ, ο οποίος επίσης εκλιπαρούσε να 

μην «σπάσουν» οι διαπραγματεύσεις, στις κρίσιμες ώρες της 13ης Αυγούστου ότι «η 

αμερικανική πλευρά όχι μόνον γνωρίζει ποια πλευρά έχει το άδικον, αλλά έχει και τα 

μέσα να επιβάλη το δίκαιον. Αν δεν το πράξη εγκαίρως θα είναι υπεύθυνη δια την 

κατάστασιν, η οποία διαγράφεται».183 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
181 Η μεταστροφή των διαθέσεων υπέρ της Ελλάδας ήταν εμφανής, ειδικά στις ΗΠΑ 
με τον ισχυρό ρόλο που έπαιζε η ελληνοαμερικανική κοινότητα. Η πίεση για τη λήψη 
αποφάσεων κατά της Τουρκίας, όμως, δυσκόλευε, κατά τον Κίσινγκερ, την ικανότητα 
διαχείρισης της κρίσης από την πλευρά της Ουάσινγκτον, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 
244-245. 
182 Σύμφωνα με τον Τάκη Λαμπρία, ο Μαύρος διακατεχόταν από ένα «πλέγμα 
ανενδοτισμού» και διατήρησε, ακόμα και δημοσίως με τις υψηλών τόνων δηλώσεις 
του, μία αμετακίνητη στάση, πιθανώς στην προσπάθειά του να φανεί γενναίος και 
αδιάλλακτος προς τον λαό. Απόδειξη της στάση του τα τηλεγραφήματα, με τα οποία 
ο Μαύρος ενημέρωνε τον Καραμανλή για την πρόθεσή του να διακόψει τις 
διαπραγματεύσεις γιατί «εμπαίζεται», βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 84. 
183 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 84. Μπορεί η στάση του Κίσινγκερ να καταδείκνυε 
μία αδιαφορία για τις εξελίξεις, πάντως, ο ίδιος διαβεβαίωνε μερικά χρόνια αργότερα, 
ότι το τελευταίο που χρειαζόταν η προεδρία Νίξον σε εκείνες τις κρίσιμες ημέρες της, 
ήταν μία πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ και έναν 
εθνοτικό αγώνα σε ένα μακρινό νησί, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σ. 210. 
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Τέταρτο Κεφάλαιο 
H απόφαση για αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

 

Η έκκληση προς τον Κίσινγκερ επρόκειτο να είναι και η ύστατη προσπάθεια του 

Καραμανλή για αμερικανική μεσολάβηση πριν εξαπολυθεί ο Αττίλας 2 τις πρώτες 

πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου. Η αντίδραση του Καραμανλή στη σύσκεψη που 

συγκλήθηκε άμεσα στο Πεντάγωνο ήταν δυναμική: διέταξε τα τρία υποβρύχια, τα 

οποία είχαν ήδη διαταχθούν να πλεύσουν προς Κύπρο, να σπεύσουν προς τη νήσο και 

να προχωρήσουν στον τορπιλισμό των τουρκικών πλοίων που συμμετείχαν στην 

εισβολή, καθώς και την απογείωση του σμήνους αεροσκαφών που έδρευε στο 

Ηράκλειο Κρήτης, για να βομβαρδιστούν τουρκικοί στόχοι, ως επί το πλείστον πλοία. 

Η διαταγή αυτή προσέκρουσε στα λογικά αντεπιχειρήματα των αρχηγών των τριών 

Σωμάτων και του υπουργού Εθνικής Αμύνης, που έπεισαν τον πρωθυπουργό για το 

ανεφάρμοστο μίας δυναμικής απάντησης από ελληνικής πλευράς, καθώς τα δύο αυτά 

εγχειρήματα, ούτε θα βοηθούσαν την άμυνα της Κύπρου, ούτε θα έσωζαν την τιμή 

των όπλων για την Ελλάδα, αλλά αντίθετα θα προσέφεραν ευκαιρία θριαμβολογίας 

στην Τουρκία και θα θυσιάζονταν πολύτιμοι μαχητές και υλικό για την άμυνα της 

χώρας. Δυσφορώντας ο Καραμανλής, και αποδίδοντας σοβαρές ευθύνες στο 

στρατιωτικό καθεστώς για την κατάσταση στον στρατό, διέταξε την προετοιμασία 

μεραρχίας, η οποία, συνοδεία αρμάτων, θα μεταφερόταν σε Ρόδο και Αν. Κρήτη, 

ώστε να είναι έτοιμη για ταχεία μεταφορά στην Κύπρο. Η διαταγή του θα 

εφαρμοζόταν, παρά τις αμφιβολίες των αρχηγών για την αποτελεσματικότητα μίας 

τέτοιας νηοπομπής. 

Ταυτόχρονα, πέρα από το ζήτημα της Κύπρου, ο Καραμανλής επιλαμβανόταν 

και του θέματος της άμυνας της χώρας σε περίπτωση σύρραξης με την Τουρκία.184 

Υπ’ αυτές τις δραματικές συνθήκες, ο Καραμανλής προέβη σε δήλωση, με την 

οποία εξέθετε εν συντομία την κατάσταση και τη νέα αήθη επίθεση της Τουρκίας 

στην Κύπρο. «Καταγγέλλω», τόνισε, «εις όλον τον πολιτισμένον κόσμον την 

τουρκικήν συμπεριφοράν. Το Συμβούλιον Ασφαλείας, που επελήφθη ήδη του 

θέματος, θα αποδείξη με τας αποφάσεις τας οποίας καλείται αμέσως να λάβη, κατά 

πόσον ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έχει λόγον υπάρξεως και ημπορεί να 

εκπληρώση τον σκοπόν διά τον οποίον συνεστήθη. Από την πλευράς της η Ελλάς θα 

                                                 
184 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 85-88, Ψυχάρης, ό.π., σσ. 17-24. 
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λάβη όλα τα πρόσφορα  μέτρα διά την αντιμετώπισιν μίας επιθέσεως η οποία όχι 

μόνον στρέφεται εναντίον του ανεξαρτήτου Κράτους της Κύπρου, αλλά και κλονίζει 

τους θεσμούς και την τάξιν όλου του κόσμου».  

Ως ένα από τα «πρόσφορα» αυτά μέτρα, που ο Καραμανλής θεώρησε ότι 

όφειλε να λάβει, ήταν η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η οποία 

συνόδευσε την απόφαση της χώρας να μην επέμβει στρατιωτικά στην Κύπρο, όπως 

ανακοινώθηκε με το πέρας της δραματικής σύσκεψης στο Πεντάγωνο την 14η 

Αυγούστου. «Κατόπιν της αποδειχθείσης ανικανότητος της Ατλαντικής Συμμαχίας να 

αναχαιτίση την Τουρκίαν από του να δημιουργήση κατάστασιν συρράξεως μεταξύ 

δύο συμμάχων, ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής έδωσεν εντολήν όπως αι ελληνικαί 

ένοπλοι δυνάμεις αποσυρθούν από την Συμμαχίαν του ΝΑΤΟ. Η Ελλάς θέλει 

παραμείνει μέλος της Συμμαχίας μόνον ως προς το πολιτικόν μέρος αυτής».185  

Πώς, όμως, έφθασε ο Καραμανλής στην απόφαση της εξόδου της χώρας από 

το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ; Μετά το πολεμικό συμβούλιο, που 

ολοκληρώθηκε τα χαράματα της 14ης Αυγούστου, ο Καραμανλής συνειδητοποίησε 

ότι δεν υπήρχαν περιθώρια στρατιωτικής αντιμετώπισης της τουρκικής επίθεσης. Οι 

λόγοι ήταν πολλοί: η αποσύνθεση στην οποία βρισκόταν ο στρατιωτικός μηχανισμός, 

η ευάλωτη θέση της χώρας από μία ενδεχόμενη κλιμάκωση της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης στο Αιγαίο, η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στο εσωτερικό, η 

οποία κάθε άλλο παρά εδραιωμένη ήταν.  

Συνεπώς μόνη εναπομείνασα επιλογή ήταν η χρήση διπλωματικών μέσων για 

την αποτροπή της στρατιωτικής αναμέτρησης. Δεδομένης, όμως, της κατάστασης 

στην οποία είχε περιέλθει η κυπριακή κρίση, εξαιτίας και της αδιαφορίας των 

Μεγάλων Δυνάμεων, μόνο μία ρηξικέλευθη απόφαση θα μπορούσε να μεταστρέψει 

τις ισορροπίες.  

Το ενδεχόμενο εξόδου από το ΝΑΤΟ είχε ήδη εξεταστεί ως επιλογή μπροστά 

στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, από το βράδυ της 12ης Αυγούστου, μετά την 

πρώτη εισήγηση του Άγγελου Βλάχου, με τον Καραμανλή να δηλώνει ότι θα το 

έκανε, αν οι Τούρκοι προχωρήσουν σε νέα επίθεση. 

Σύμφωνα με σημείωμα που συνέταξε ο διακεκριμένος Έλληνας διπλωμάτης, 

οι επιπτώσεις μίας τέτοιας απόφασης ως προς τη διεθνή της απήχηση θα ήταν: «α. 

άκρα δυσαρέσκεια Αμερικής, β. άκρα ικανοποίησης Ρωσσίας, γ. ικανοποίησις 

                                                 
185 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 88.  
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Γαλλίας, δ. διακοπή επικοινωνίας της στρατιωτικής δραστηριότητος μεταξύ Ιταλίας 

και Τουρκίας, ε. τεχνική απομόνωσις της Τουρκίας, στ. εξύψωσις του γοήτρου της 

Ελλάδος διεθνώς». Όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας, οι συνέπειες της θα ήταν: 

«α. ικανοποίησις μεγάλου ποσοστού κοινής γνώμης, β. αφοπλίζονται στοιχεία άκρας 

αριστεράς εις προπαγάνδα των, γ. εξύψωσις γοήτρου Καραμανλή ως λαμβάνοντος 

υπερήφανιν στάσιν, δ. αντίδρασις του στρατού πιθανώς ανάμικτος. Το φιλότιμο των 

κατωτέρων και μεσαίων αξιωματικών θα ικανοποιηθεί. Θα ανησυχήσουν τα ανώτερα 

στελέχη». Ο Βλάχος θεωρούσε κενό ως επιχείρημα την ικανοποίηση της Γαλλίας και 

της ΕΣΣΔ αλλά θέλησε να επισημάνει τον διεθνή αντίκτυπο.186 

Όταν, λοιπόν, ο Καραμανλής βρέθηκε στο αδιέξοδο, που είχαν από ημέρες 

προβλέψει, κάλεσε στο τηλέφωνο τον Βλάχο και του ανακοίνωσε επιγραμματικά: 

«Φεύγουμε από το ΝΑΤΟ!», δίνοντάς του εντολές για τις ειδικές διπλωματικές νότες, 

που έπρεπε να επιδοθούν από τους Έλληνες πρεσβευτές στις κυβερνήσεις των χωρών 

– μελών του ΝΑΤΟ και στο Συμμαχικό Στρατηγείο στις Βρυξέλλες. Στο ξενοδοχείο 

«Μεγάλη Βρετανία», όπου ήδη έχει καλέσει και τον υφυπουργό Τύπου και στενό του 

συνεργάτη, Τάκη Λαμπρία, συντάσσουν την ανακοίνωση της αποχώρησης. Όπως 

περιγράφει γλαφυρά στο ημερολόγιό του ο Βλάχος, «τηλεφωνεί στον Αβέρωφ να 

γίνει αμέσως σύσκεψη στο Πεντάγωνο. Ζητεί και πάλι να του διαβάσω το κείμενο και 

θαρρώ πως θέλει να ζήσει αυτήν την στιγμή σε όλη της την ένταση. Την απόφαση την 

έχει πάρει αλλά ίσως θέλει να διώξει και τους τελευταίους δισταγμούς». Δισταγμούς 

είχε και ο Αβέρωφ, ο οποίος ρώτησε τον Βλάχο, αν θα έφθανε να αποσύρουν μόνο τα 

κλιμάκια από το Στρατηγείο της Νάπολης. Αλλά ο πρέσβης ήταν κάθετος. Εξάλλου, 

σ’ αυτήν την αντίδραση είχαν προβεί το 1955, το 1964 και το 1967, χωρίς 

αποτέλεσμα. Αν το επαναλάμβαναν, υπό πολύ δυσμενέστερες συνθήκες, θα έχαναν 

κάθε αξιοπρέπεια και θα εξασθένιζε η θέση του Καραμανλή.187 Λίγη ώρα αργότερα, 

όλοι μετέδιδαν την είδηση της αποχώρησης από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ.188 Καθ’ οδόν προς το πολεμικό συμβούλιο στο Πεντάγωνο, ανακοίνωσε στον 

                                                 
186 Βλάχος, ό.π., σσ. 68-69. 
187 Βλάχος, ό.π., σσ. 74-76. 
188 Ψυχάρης, ό.π., σσ. 25-26. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Βλάχου όταν 
άκουσε την ανακοίνωση της δήλωσης και συνειδητοποίησε τι ακριβώς είχε συμβεί: 
«ήταν το αίσθημα ότι στεκόμουν ευθυτενής, σε στάση προσοχής, ώστε ο Κόσμος να 
σεβασθεί την απελπισία μου. Η Ελλάς δεν αναμετρήθηκε με την Τουρκία ώστε να 
θεωρηθεί ηττημένη, αλλ’ αφού δεν είχε τις δυνάμεις να αντιδράσει, είχε ταπεινωθεί 
κυρίως από την γενική αδιαφορία των φίλων και συμμάχων της, βλ. Βλάχος, ό.π., σσ. 
76-77. Βλέπετε, δεν ήταν μόνο η Ουάσινγκτον που φαινόταν να αδιαφορεί πλήρως 
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υπουργό Προεδρίας, Γεώργιο Ράλλη: «ύστερα από όλα αυτά, δεν μπορούμε να 

παραμείνουμε στο ΝΑΤΟ. Θα αποχωρήσουμε…!».189  

Ποια μπορούσε ή όφειλε να είναι η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού; Η 

νέα επικοινωνία του με τον Κίσινγκερ, κατά την οποία τον κάλεσε για τη λήψη 

άμεσων μέτρων κατά των εισβολέων, έστω και μετά τα «τετελεσμένα γεγονότα» 

αποδείχθηκε και αυτή ατελέσφορη.190 Η ένοπλη επέμβαση ήταν σχεδόν αδύνατη 

χωρίς να δημιουργηθούν σοβαροί κίνδυνοι για την ίδια την ελληνική επικράτεια σε 

περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Ούτε διέθετε τα διεθνή διπλωματικά ερείσματα 

για να αποτολμήσει, βασιζόμενος σε ισχυρές συμμαχίες, μία τέτοια ενέργεια. Ήταν, 

συνεπώς, υποχρεωμένος να λάβει μία δραστική απόφαση, τρεις ώρες μετά τη 

σύγκληση της δραματικής σύσκεψης, στις 9 το πρωί της 14ης Αυγούστου.  

Για ποιο λόγο, όμως, αποφάσισε να στραφεί συγκεκριμένα κατά του ΝΑΤΟ, 

υποδεικνύοντας την Ατλαντική Συμμαχία ως άμεσα υπεύθυνη για τη μοιραία εξέλιξη;  

Όπως ο ίδιος ο Καραμανλής διευκρίνιζε αργότερα, η απόφασή του αυτή ήταν η μόνη 

επιβεβλημένη για τους εξής λόγους:  

α) Το ψυχολογικό κλίμα στην Ελλάδα μετά την εισβολή στην Κύπρο, ενώ δεν 

είχε καν τερματισθεί η διάσκεψη της Γενεύης, και η αγανάκτηση του λαού απέναντι 

σε μία υποτίθεται σύμμαχο χώρα δεν ήταν δυνατό να μείνει αναπάντητη. Εφόσον δεν 

μπορούσε να κηρυχθεί πόλεμος στην Τουρκία, η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ 

συνιστούσε το άνοιγμα της βαλβίδας για τη διαφυγής της λαϊκής αγανάκτησης, η 

οποία είχε αρχίσει να συσσωρεύεται επικίνδυνα. 

β) Το ΝΑΤΟ δεν είχε ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και τήρηση 

στάση υποβοηθητική των τουρκικών απαιτήσεων, όπως φάνηκε από τη στάση του 

Λουνς. Η αδυναμία ή μάλλον απροθυμία του ΝΑΤΟ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των περιστάσεων για να σταματήσει την τουρκική επίθεση, στο πλαίσιο της 

μονομερούς εγγύησης που παρείχε, βάσει του άρθρου 5, για προστασία από 

                                                                                                                                            
για τα τεκταινόμενα. Και το Λονδίνο εγκαλούνταν για την αδράνειά του να εμποδίσει 
τους Τούρκους, τουλάχιστον στην περιοχή της Αμμοχώστου. Ίσως και αυτό να 
εξηγείτο, κατά τον Βλάχο, από την παράκληση περί μη επέμβασης από τον Μακάριο, 
βλ. Βλάχος, ό.π., σ. 78. Εντύπωση, επίσης, έκανε η ταχύτητα της αντίδρασής του, βλ. 
Γουντχάουζ, ό.π., σ. 280. 
189 Ψυχάρης, ό.π., σ. 27. 
190 Πάντως, σύμφωνα με τον Χένρι Τάσκα, η Ουάσινγκτον ανησυχούσε μήπως η 
Ιταλία ακολουθούσε στην έξοδο την Ελλάδα, βλ. Βλάχος, ό.π., σ. 77. 
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εξωτερική και όχι εσωτερική επίθεση, ώθησε ακόμα περισσότερο τον Καραμανλή 

στην απόφασή του να προχωρήσει σ’ αυτό το ομολογουμένως «παράτολμο βήμα».191 

Είχε προηγηθεί, εξάλλου, η έκκληση της Αθήνας προς τον γενικό γραμματέα 

της Συμμαχίας, Γιόζεφ Λουνς, στις 30 Ιουλίου, όταν διέβλεπε το ατελέσφορο των 

διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των υπουργών 

Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αλλά η απάντηση του Λουνς ήταν απογοητευτική: ούτε 

εκείνος ούτε οι περισσότεροι υπουργοί Εξωτερικών θα μπορούσαν να παραστούν σε 

μία τέτοια σύνοδο επειδή θα ήταν απασχολημένοι ή θα πήγαιναν για διακοπές!192 

γ) Ως συνέχεια του προηγούμενου, της αδυναμίας, δηλαδή, του ΝΑΤΟ να 

παρέμβει, εξαιτίας θεσμικών του διατάξεων, ο Καραμανλής πίστευε ότι με αυτήν την 

απόφασή του θα μπορούσε να υπερβεί σε πρακτικό επίπεδο την παράλογη θεωρία της 

προστασίας προς τα κράτη – μέλη από εξωτερικές και όχι ενδοσυμμαχικές επιθέσεις. 

Αυτή η «ανήθικη», κατά τον Καραμανλή, ερμηνεία του άρθρου 5 σήμαινε ότι οι 

αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ θα είχαν λόγο για τη διάταξη των ελληνικών δυνάμεων που 

θα προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τους εισβολείς ή να ανταποδώσουν τα 

πλήγματα. Συνεπώς, αν η Ελλάδα παρέμενε στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας 

θα δυσκολευόταν να εφαρμόσει την όποια αντίδραση σχεδίαζε έναντι της τουρκικής 

επιθετικότητας.  

δ) Ακόμα, υπολόγιζε ότι με την απόφασή του αυτή ασκούσε πιέσεις προς τη 

Συμμαχία για να αντιληφθεί την κρισιμότητα του προβλήματος και να ενδιαφερθεί 

ουσιαστικά για την επίλυση του Κυπριακού.  

Είναι ενδεικτικό ότι ούτε η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία που κλήθηκε να 

ενημερωθεί ούτε το υπουργικό συμβούλιο ούτε και η στρατιωτική ηγεσία εξέφρασαν 

κάποια αντίρρηση ή επιφύλαξη επί της αποφάσεως. Αντίθετα, την θεώρησαν εθνικώς 

επιβεβλημένη, σώφρονα και καίρια αντίδραση,193 αλλά και γενικά, δεν βρέθηκε 

κανείς Έλληνας εκείνες τις δύσκολες ώρες που να διαφωνήσει με την απόφαση του 

                                                 
191 Σβολόπουλος, 2011, σσ. 165-166.  
192 Καραμανλής, Αρχείο, τ. 8, σ. 89.  
193 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 89. Στο ίδιο πλαίσιο, η Αθήνα εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ 
1066, με την οποία χαρακτήρισε προσωρινά ολόκληρο το Αιγαίο ως «επικίνδυνη 
περιοχή», σε αντίδραση της ΝΟΤΑΜ 714. Ο χαρακτηρισμός αυτός έλαβε επίσημη 
και οριστική μορφή στις 13 Σεπτεμβρίου, αποκλείοντας το Αιγαίο από πτήσεις της 
πολιτικής αεροπορίας και νεκρώνοντας τη διεθνή αεροπλοΐα σε όλο το Αιγαίο, 
γεγονός που ανάγκασε την Τουρκία να αποσύρει τη ΝΟΤΑΜ 714 στις 22 
Φεβρουαρίου του 1980, καθώς πλήττονταν ιδιαίτερα τα συμφέροντα και ο τουρισμός 
της. 
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πρωθυπουργού του. Ήταν τόσο έντονο το αίσθημα της απογοήτευσης από τη στάση 

κυρίως των ΗΠΑ και την αδιαφορία ή αδράνεια που είχαν επιδείξει οι σύμμαχοι, που 

η απόφαση της κυβέρνησης έγινε απόλυτα αποδεκτή.194 

Ο Λουνς, αιφνιδιασμένος προφανώς από την τουρκική επιχείρηση και την 

απάντηση της Αθήνας, έσπευσε να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου του 

ΝΑΤΟ, όπου ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος, Άγγελος Χωραφάς, ανήγγειλε 

επίσημα την απόσυρση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας και 

καθησύχασε τους συνδαιτημόνες του ότι θα παρέμενε στην πολιτική δομή του. 

Μάλιστα, ο Λουνς, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό του, ήταν ο μόνος που δήλωσε 

αισιόδοξος, λέγοντας ότι δεν τον ανησυχούσε για την Ελλάδα, εφόσον υπήρχε ο 

Αβέρωφ.195 Γενικά, πλήρως έκπληκτος από την εξέλιξη του ζητήματος, ο Λουνς 

εργάστηκε μέσω διαφόρων επιτροπών των εθνικών αντιπροσώπων και ειδικών 

ομάδων για να δημιουργήσει ένα, όπως θεωρούσε, χρήσιμο φόρουμ για ταχεία 

γνωμοδότηση, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία για τη θέση της Συμμαχίας 

επί του Κυπριακού. Σε όλη του αυτήν την δραστηριότητα έδειξε προσοχή στο να 

παραμείνει σε στενή επαφή με το Λονδίνο.196 Το Συμβούλιο εξέφρασε την ελπίδα του 

ότι η απόφαση θα ήταν προσωρινή και ζήτησε από την Αθήνα να την επανεξετάσει το 

συντομότερο. Πάντως, οι Βρυξέλλες εξέφρασαν τη διαφωνία τους ως προς την 

ευθύνη που τους έριχνε η ελληνική κυβέρνηση, καθώς υπόκειντο σε περιορισμούς, 

πέρα από τους οποίους ήταν αδύνατο να προχωρήσουν.197  

Ο Λουνς παραδέχθηκε ότι η Ατλαντική Συμμαχία θα εξασθενούσε ύστερα 

από την απόφαση αυτή των Αθηνών, υπενθυμίζοντας το προηγούμενο της Γαλλίας: 

«ελπίζω», δήλωσε, «ότι θα προσέλθουμε σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς και με 

την Ελλάδα».198 Πέραν τούτου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ περιορίστηκε σε 

παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τον Τούρκο πρέσβη στη Συμμαχία και εξέφρασε την 

επιθυμία του να επισκεφθεί την Άγκυρα και την Αθήνα με σκοπό την εξεύρεση 

λύσης. Τόσο, όμως, η Άγκυρα, που απάντησε με σκαιό, μάλιστα, τρόπο στην 

πρόταση του γενικού γραμματέα, όσο και η Αθήνα, απέρριψαν την πρότασή του.199 

                                                 
194 Δημήτριος Μπίτσιος, Πέρα από τα σύνορα (Αθήνα: Εστία, 1983), σσ. 204-205. 
195 Ψυχάρης, ό.π., σ. 38. 
196 Iatrides, ό.π., σ. 33. 
197 Time, 26 Αυγούστου 1974.  
198 Αυγή, 17 Αυγούστου 1974. 
199 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 88-89.  



98 
 

Εξίσου σθεναρή ήταν η στάση του Καραμανλή έναντι του Κίσινγκερ, στο 

μήνυμα του οποίου απάντησε στις 15 Αυγούστου ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ ήταν 

όψιμο, καθώς η προσφορά συμβολής τους ήταν κατόπιν εορτής, με ευθύνη των ιδίων, 

αφού δεν έσπευσαν έγκαιρα να αποτρέψουν το τετελεσμένο πλέον γεγονός. Τόνισε δε 

ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο ελληνικός λαός αισθάνονταν ότι προδόθηκαν. 

Η απάντηση του Κίσινγκερ ήταν αόριστη, καθώς αναφερόταν γενικόλογα σε 

προσπάθειες της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ εξέφραζε 

τη διάθεσή του για άμεσο ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Καραμανλής, 

έχοντας την εμπειρία της διάσκεψης της Γενεύης και των τουρκικών επεκτατικών 

προθέσεων, την εφαρμογή των οποίων δρομολογούσε στη διάρκειά της η Άγκυρα, 

πίστευε ότι η Τουρκία ήθελε να εξαναγκάσει την Ελλάδα να διαπραγματευθεί υπό 

πίεση και να επιβάλει τις απόψεις της υπό την απειλή των όπλων. Γι’ αυτό το λόγο, 

δήλωνε απροθυμία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή άμεσα. 

Υπογράμμισε δε για άλλη μία φορά στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών την 

ευθύνη που έφερε ο ίδιος, όταν αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Γεώργιο Μαύρο στην 

Ουάσινγκτον πριν την επανέναρξη της διάσκεψης, οπότε η περαιτέρω επιδείνωση της 

κατάστασης θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.200 

Ήδη η αμερικανική κυβέρνηση είχε αποδοκιμάσει με δήλωση του ίδιου του 

προέδρου Τζέραλντ Φορντ την τουρκική επίθεση και είχε προειδοποιήσει με διακοπή 

της αποστολής αμερικανικού υλικού προς Τουρκία και Ελλάδα σε περίπτωση 

σύρραξης. Ο δε υφυπουργός Εξωτερικών, Τζόζεφ Σίσκο, εξέφρασε τη λύπη του για 

την απόφαση της Αθήνας για αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, 

αντιλαμβανόταν, όμως, την απογοήτευση της κυβέρνησης και ήλπιζε ότι σύντομα θα 

διαμορφώνονταν οι προϋποθέσεις για την αναίρεση της απόφασης. Επεσήμανε, 

τέλος, ότι η αμερικανική θέση παρέμενε κατά της διχοτόμησης της νήσου και 

προσηλωμένη στην εξεύρεση ικανοποιητικής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

λύσης.201 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε εκτάκτως στις 14 Αυγούστου 

και εντός δύο ημερών εξέδωσε τέσσερις αποφάσεις, τις υπ. αρ. 357-360, οι οποίες 

συνιστούσαν την αποκατάσταση της ομαλότητας και την έναρξη συνομιλιών για τη 

ρύθμιση της κατάστασης και καταδίκαζαν, συγκεκριμένα η Απόφαση 360, με 

                                                 
200 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 93-94 
201 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 94. 
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δριμύτητα την Άγκυρα. Η τελευταία, στην προσπάθειά της να αντικρούσει την 

κατηγορία ότι προέβη σε «επιθετική πράξη» επικαλέστηκε δύο επιχειρήματα:  

α. Την ανάγκη να προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα, 

επικαλούμενη το δόγμα της «ανθρωπιστικής επέμβασης».  

β. Το δικαίωμα να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συμφωνίας 

Εγγυήσεως του 1960.  

Τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό επικαλούνταν για ακόμα μία φορά 

τις θεμελιακές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού και σχετίζονταν με 

την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας: σεβασμός της ανεξαρτησίας της 

κυριαρχίας και ακεραιότητας ενός κράτους – μέλους, αποχώρηση των ξένων 

στρατευμάτων, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επάνοδος των προσφύγων 

στις εστίες τους, αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων. Κατά πόσο, όμως, 

οι αποφάσεις αυτές μπορούσαν να εφαρμοστούν; Δυστυχώς, η εφαρμογή τους έπρεπε 

να υπερβεί πολλούς ανασταλτικούς παράγοντες λόγω της γενικότερης αδυναμίας για 

την επιβολή κυρώσεων σε όσους παρέβαιναν τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και 

της αρνητικής στάσης των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.202 

Ο Καραμανλής προέβη στις 15 Αυγούστου σε ένα συναισθηματικά 

φορτισμένο όσο και ορθολογικά τεκμηριωμένο τηλεοπτικό μήνυμα προς τον 

ελληνικό λαό, θέλοντας να τον πληροφορήσει, περιεκτικά, όπως συνήθιζε πάντα, για 

όσα είχαν διαδραματιστεί στην Κύπρο και να τον ενημερώσει για την παραβατική 

συμπεριφορά της Τουρκίας αλλά και τις ευθύνες εκείνων που την ανέχθηκαν «και 

ηδύναντο να την αναχαιτίσουν».  

Έθεσε δε ενώπιον του λαού, το τεράστιο δίλημμα που αντιμετώπισε, αν, 

δηλαδή, όφειλε να αντιδράσει βίαια ή όχι. «Η πολιτική που ηκολούθησα», τόνισε, 

«ενώπιον αυτής της καταστάσεως δεν συμβιβάζεται ούτε με τον χαρακτήρα μου, ούτε 

με την ιστορίαν μου. Την επέβαλεν όμως αδήριτος εθνική ανάγκη. Και ώφειλα να 

έχω το θάρρος να πράξω εκείνο το οποίον επέτασσεν η ιστορική στιγμή», με το 

δεδομένο ότι η ένοπλη αντιπαράθεση με την Τουρκία ήταν αδύνατη χωρίς να τεθεί σε 

κίνδυνο εξασθένισης η αμυντική ικανότητα της χώρας. Υπ’ αυτές τις συνθήκες 

προσπάθησε να χρησιμοποιήσει κάθε διπλωματικό μέσο και να θέσει τις Μεγάλες 

                                                 
202 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 90-93.  
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Δυνάμεις προ των ευθυνών τους με ενέργειες, όπως η έξοδος από το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ.203 

Στη διάρκεια των επόμενων ημερών, ο Καραμανλής επιχείρησε, μέσω της 

διπλωματικής οδού, να επιτύχει την αναδίπλωση των τουρκικών δυνάμεων στα όρια 

που βρίσκονταν στις 9 Αυγούστου και να επιτύχει τη βρετανική συνδρομή στη 

μεταφορά και αποβίβαση της ελληνικής μεραρχίας από την Κρήτη στην Κύπρο.204 

Παράλληλα, στόχος του ήταν να καταδείξει στις ξένες κυβερνήσεις και τη διεθνή 

κοινή γνώμη, ότι, μπορεί για την πρώτη επέμβαση της Τουρκίας, η ελληνική 

κυβέρνηση να παρείχε κάποιο εύσχημο πρόσχημα, αλλά η δεύτερη εισβολή 

αποτελούσε «προμελετημένον έγκλημα. Το ότι ήτο προμελετημένον απεδείχθη από 

το γεγονός ότι τούτο εγένετο επί τη βάσει του σχεδίου Αττίλα. Αλλά σχέδιον 

στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν καταρτίζεται εις ώρας αλλά επί μήνας. Ούτω, αντί 

προστασίας της νομιμότητος και αποκαταστάσεως της συνταγματικής τάξεως, οι 

Τούρκοι προέβησαν εις επιχείρησιν κατακτήσεως».205 Ταυτόχρονα, η αμερικανική 

πλευρά δήλωνε πρόθυμη να επιτύχει τη συνδιαλλαγή των δύο πλευρών, δείχνοντας, 

παράλληλα, μία δυσθυμία για τις εναντίον της αντιδράσεις της ελληνικής κοινής 

γνώμης. Γι’ αυτό το λόγο επεσήμανε στον Κίσινγκερ ο Έλληνας πρωθυπουργός ότι 

τα φιλικά αισθήματα των Ελλήνων συντηρήθηκαν από τη συμπαθητική στάση που 

τήρησε ο αμερικανικός τύπος και η κοινή γνώμη για τη δυστυχία των 

Ελληνοκυπρίων. Συμμεριζόταν, όμως, τις αντιαμερικανικές εκδηλώσεις, οι οποίες 

«απευθύνονται αποκλειστικά στην πολιτική της ανοχής που η αμερικανική 

Κυβέρνηση επέλεξε να ακολουθήση έναντι της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 

Πολύ σωστά πληροφορήσατε την τουρκική Κυβέρνηση ότι έχουν εξαντληθή τα όρια 

των δυνατότητων της ελληνικής Κυβερνήσεως».206 

Την στάση του Κίσινγκερ, ο οποίος είχε προβεί ξανά σε «πλατωνικές 

διαβεβαιώσεις» για τις διπλωματικές ενέργειες των ΗΠΑ και τις «κατηγορηματικές 

                                                 
203 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 94-95. Για τις δραματικές στιγμές των πρώτων 
ημερών της αποκατάστασης της Δημοκρατίας και κυρίως της δεύτερης εισβολής των 
Τούρκων στην Κύπρο, βλ. και την επιστολή Καραμανλή προς την Εξεταστική 
Επιτροπή της Βουλής για τον Φάκελλο της Κύπρου, Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 
100-102. 
204 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 93.  
205 Απόσπασμα από συνομιλία του Καραμανλή με τον απεσταλμένο του Νικολάε 
Τσαουσέσκου στην Αθήνα, Ι. Μαλίτσα, στις 2 Σεπτεμβρίου 1974, βλ. Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 8, σ. 143. 
206 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 95-97.  
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διαβεβαιώσεις» του Ετσεβίτ για κατάπαυση του πυρός στη νήσο, έψεγε και ο 

Αβέρωφ στον Λουνς, όταν, το πρωί της 16ης Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας του 

ΝΑΤΟ επικοινωνούσε μαζί του για να του εκφράσει τη «συμπαράσταση» της 

Συμμαχίας. Όμως, ο Αβέρωφ, όπως είδαμε ανωτέρω, αρνήθηκε τη μεσολάβησή του. 

Συνέχισε, δε, να κατακρίνει τη στάση της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας ότι οι 

διαβεβαιώσεις αυτές του Κίσινγκερ έδειχναν τι είδους βοήθεια μπορούσαν να 

περιμένουν από τους συμμάχους. Ήταν, δε αστείο να κάνουν λόγο για κατάπαυση 

πυρός 26 ημέρες μετά την ειδική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας: «Οι 

συνθήκες αυτές», τόνισε στον Λουνς, «δημιουργούν για μας κατάσταση ηθικώς, 

πολιτικώς και ψυχολογικώς απαράδεκτη, τις συνέπειες της οποίας για λόγους εθνικής 

αξιοπρέπειας είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε». Όταν, μάλιστα, ο Λουνς, 

συνέδεσε την ελληνική περίπτωση με τα παράπονα του Βελγίου, που δεν είχε 

υποστηριχθεί από το ΝΑΤΟ στη δράση του στο Κονγκό, ή της Ολλανδίας, που είχε 

αντιπαρατεθεί με τις ΗΠΑ στην Ινδονησία, αλλά δεν είχε αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, 

χάρις, μάλιστα, στη μεσολάβηση του Αβέρωφ, ο υπουργός Άμυνας του επεσήμανε: 

«άλλο αποικιακός πόλεμος και άλλο πόλεμος μεταξύ συμμάχων». 

Ο Αβέρωφ στήριξε ακράδαντα την επιλογή Καραμανλή, παρά τη 

διαβεβαίωσή του προς τον Λουνς ότι η κυβέρνηση δεν θα έδειχνε αδικαιολόγητη 

σπουδή και θα επιδείκνυε ψυχραιμία στο ζήτημα της αποχώρησής της από τη 

στρατιωτική συμμαχία, όταν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, του επεσήμανε ότι 

στην περίπτωση της Γαλλίας είχαν χρειαστεί 4 μήνες συνεννοήσεων για να 

πραγματοποιηθεί μετά από άλλους 8 μήνες η πλήρης αποχώρηση όλων των γαλλικών 

στρατιωτικών κλιμακίων από το ΝΑΤΟ. Τόνισε, όμως, ότι δεν έπρεπε να υπάρχει η 

παραμικρή αμφιβολία ότι η ελληνική κυβέρνηση εννοούσε αυτά που έλεγε: «Δεν 

πρόκειται για διπλωματικό ελιγμό ή για οποιαδήποτε μορφής εκβιαστική ενέργεια. 

Αποχωρούμε πραγματικά από το ΝΑΤΟ (we mean business). Μία μόνο περίπτωση 

ανακλήσεως των αποφάσεών μας υπάρχει και αυτή είναι η ειρηνική διευθέτηση των 

διαφορών μας με την Τουρκία, με τη συμπαράσταση της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ», 

επεσήμανε στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού.207 

Στις 18.00΄ της 16ης Αυγούστου, ο τουρκικός στρατός αποφάσισε την 

κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Κύπρο, αφού είχε πετύχει τους στόχους του. 

                                                 
207 Ψυχάρης, ό.π., σσ. 37-41. Μνημόνιο Αβέρωφ, 16 Αυγούστου 1974, Αρχείο 
Ευάγγελου Αβέρωφ/Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή (στο εξής: ΑΕΑ/ΙΚΚ), φ. 
24/3. 
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Τα θύματα ήταν πολλά και σε πολλαπλά επίπεδα: οι νεκροί ανέρχονταν σε 2850, 

στην πλειοψηφία τους άμαχοι, οι αγνοούμενοι σε 2700, ενώ οι Ελληνοκύπριοι 

πρόσφυγες σε 200.000 περίπου, το 1/3 δηλαδή, του πληθυσμού, τη στιγμή που 

περίπου 10.000 παρέμεναν ακόμα στις εστίες τους υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Το 

38% του εδάφους είχε κατακτηθεί, αν και μόλις το 16,8% της εγγείου ιδιοκτησίας 

ανήκε σε Τουρκοκύπριους. Δεδομένου ότι καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν περί τις 

50.000 οικίες, το ύψος των περιουσιών που χάθηκαν υπολογίζεται στα 2,5 δισ. 

κυπριακές λίρες. Το πλήγμα που δέχθηκε η οικονομία του νησιού ήταν τεράστιο, 

καθώς τα κατεχόμενα από τους Τούρκους εδάφη ήταν και τα πλουσιότερα, καθώς 

απέδιδαν το 70% των πόρων του νησιού. Μετά και την κατάπαυση του πυρός, η 

βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να μην παράσχει κάλυψη στην ελληνική νηοπομπή 

προς την Κύπρο, μετά και από συνεννόηση με την Ουάσινγκτον, όπως διευκρίνισε ο 

σερ Ρόμπιν Χούπερ, πρεσβευτής της Βρετανίας στην Αθήνα, στον Αβέρωφ στις 17 

Αυγούστου, κρίνοντας ότι μία τέτοια επιχείρηση θα ήταν αναποτελεσματική και 

ανεφάρμοστη.208 Η διευκρίνιση αυτή υποδηλώνει την αντίθεση της Ουάσινγκτον, 

κατά πρώτο λόγο, αλλά και του Λονδίνου, σε οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς 

ισχυρής στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα στην Κύπρο, καθώς η κίνηση αυτή 

θα πυροδοτούσε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο συμμάχων κρατών, τη στιγμή που το 

ένα εξ αυτών είχε ήδη ανακοινώσει ότι αποχωρούσε από το στρατιωτικό σκέλος της 

Συμμαχίας. Μία τέτοια εξέλιξη, εξάλλου, φοβούνταν ότι θα προκαλούσε την 

ανάμειξη της Μόσχας, η οποία, κατά τον Κίσινγκερ, περίμενε επί χρόνια μία ευκαιρία 

παρέμβασης στην Κύπρο. Επί του ζητήματος αυτού, ακολούθησαν δύο συσκέψεις 

στο Πεντάγωνο στις 17 και 19 Αυγούστου, με τον Καραμανλή να δηλώνει 

αποφασισμένος να τεθεί επικεφαλής της νηοπομπής, αλλά, τελικά, να δέχεται ότι η 

θυσία της ελληνικής μεραρχίας απέναντι στις κατά πολύ υπέρτερες τουρκικές 

δυνάμεις ήταν ανούσια: θα πρόσφερε μόνο τη χαρά μίας περαιτέρω θριαμβολογίας 

στους Τούρκους και θα στερούσε από την ελληνική άμυνα απαραίτητο δυναμικό.209 

                                                 
208 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 98-99. 
209 Κατά τον Ψυχάρη, η ανησυχία του Χούπερ, όπως και του Κίσινγκερ, προφανώς, 
οφειλόταν στην έλλειψη γνώσης για τη συγκρότηση της ελληνικής μεραρχίας στην 
Κρήτη. Δυστυχώς, όμως, η συγκρότησή της ήταν αδύνατη μέσα σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα. Ετοιμάστηκε, βέβαια, μέσα σε πέντε μόλις ημέρες, αλλά χωρίς 
συμμαχική κάλυψη, η μεταφορά της στην Κύπρο ισοδυναμούσε με αυτοκτονία. 
Αναλυτικά για το περιστατικό και την ελληνική στάση, βλ. Ψυχάρης, ό.π., σσ. 29-35.  
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Αντίθετα με τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς, οι Γάλλοι έδειχναν 

έμπρακτα, πέρα από τις δηλώσεις του προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, την 

αλληλεγγύη τους, επιταχύνοντας την παράδοση στην Ελλάδα των καταδιωκτικών, 

υπερηχητικών αεροπλάνων που είχαν παραγγελθεί τον Απρίλιο, καθώς επίσης 

αρμάτων μάχης και τορπιλακάτων.210  

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική πολιτική ηγεσία ασχολιόταν ενεργά με τις 

εξελίξεις στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Ο Κίσινγκερ διακατεχόταν από 

απογοήτευση αναφορικά με τους χειρισμούς και των δύο πλευρών, εξαιτίας των 

οποίων είχαν φθάσει σε αδιέξοδο. Η μεν Τουρκία είχε επιτύχει τον στόχο της αλλά θα 

ήταν δύσκολο να επιτύχει τη διεθνή αναγνώριση της νομιμότητάς της. Από την άλλη, 

η Ελλάδα είχε διεθνή υποστήριξη, αλλά της έλειπαν τα μέσα για να ενισχύσει τη θέση 

της όσο και η εσωτερική υποστήριξη για να παρουσιάσει έναν ρεαλιστικό 

συμβιβασμό. Ο Αττίλας 2 είχε ουσιαστικά ακυρώσει την οποιαδήποτε προσπάθεια 

των ΗΠΑ να επιτύχουν κάποιο συμβιβασμό με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους και 

τη νομιμότητα του ΝΑΤΟ.211 

Ο υπουργός Αμύνης, Τζέημς Σλέσινγκερ, ήταν πιο κατηγορηματικός και 

επέκρινε την Τουρκία επειδή είχε προχωρήσει πέρα από τα όρια που οι φίλοι της ήταν 

δυνατό να αποδεχθούν, ενώ πίστευε ότι θα ήταν σωστό να επανεξεταστεί η πολιτική 

της χώρας του απέναντί της, αλλά ο Κίσινγκερ, παρ’ ότι δήλωνε ότι θα 

προσπαθούσαν να πιέσουν την Άγκυρα, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική 

αξιοπρέπεια, και ότι σκόπευαν να ενισχύσουν τους συμμαχικούς δεσμούς και να 

βοηθήσουν με κάθε τρόπο την ελληνική κυβέρνηση, υπογράμμιζε ότι «δεν θα 

επηρεασθούμε από απειλές, για την αποχώρηση από την Συμμαχία ή από 

αντιαμερικανικές διαδηλώσεις που οπωσδήποτε είναι για μας εντελώς 

αδικαιολόγητες». 

Η ελληνική κυβέρνηση, υπό τη μορφή «έγκυρων κύκλων», απάντησε με 

έμφαση επί του τελευταίου σημείου της συνέντευξης του Αμερικανού υπουργού 

Εξωτερικών: «Παραγνωρίζων τον αυθόρμητον χαρακτήρα των λαϊκών εκδηλώσεων ο 

Αμερικανός υπουργός υποτιμά επικινδύνως το μέγεθος της πικρίας την οποίαν 

αισθάνεται ο ελληνικός λαός και ιδιαίτατα η ελληνική νεολαία, από την πεποίθηση 

που έχουν σχηματίσει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έδειξαν το ενδεδειγμένο 

συμμαχικό ενδιαφέρον κατά τας στιγμάς σκληράς δοκιμασίας του έθνους. Αφετέρου 
                                                 
210 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 108. 
211 Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 250-251. 
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καθ’ όσον αφορά την αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων εκ του ΝΑΤΟ 

παρατηρείται ότι αυτό δεν αποτελεί πιεστικόν ελιγμόν, ως φαίνεται να πιστεύη ο κ. 

Κίσινγκερ. Εκφράζει την πολιτικήν της Κυβερνήσεως χαραχθείσαν κατ’ ανάγκην 

κατόπιν της αποτυχίας της Συμμαχίας να αποτρέψη κίνδυνον συρράξεως μεταξύ δύο 

γειτονικών συμμαχικών χωρών».212 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
212 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 109-110. 
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Πέμπτο Κεφάλαιο 
Ο εγχώριος και διεθνής απόηχος της απόφασης για αποχώρηση  

από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

 

H απόφαση Καραμανλή για την αποχώρηση της χώρας από το στρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική κοινή γνώμη και από όλες 

τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, όπως αποτυπώθηκε και στον ημερήσιο τύπο της 

εποχής.  

Χαρακτηριστικό του αισθήματος της κοινής γνώμης ήταν το δημοσίευμα της 

εφημερίδας Ακρόπολις της 15ης Αυγούστου, το οποίο ανέφερε: «Η απόφασις του 

προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή διά την αποχώρησιν των ελληνικών 

Ενόπλων Δυνάμεων, από την Συμμαχίαν του ΝΑΤΟ (πλην του πολιτικού σκέλους 

αυτής), υπήρξεν θαρραλέα ανδρική και επεβάλλετο εκ των περιστάσεων. Το ΝΑΤΟ 

απέδειξεν ότι ήτο ανίκανον παρ’ όλας τας προειδοποιήσεις να αναχαιτίση έναν εκ των 

μελών του, την Τουρκίαν, από ενεργείας, αι οποίαι, όχι μόνον είναι αντίθετοι προς 

πάσαν ιδέαν διεθνούς δικαίου αλλά θέτουν και εις τα θεμέλια της Ατλαντικής 

Συμμαχίας επικίνδυνον διασπαστικήν θρυαλλίδα. Ήδη, εδημιουργήθη, ως τονίζει η 

εκδοθείσα χθες την πρωΐαν επίσημος κυβερνητική ανακοίνωσις, κατάστασις 

συρράξεως, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πώς, υπό αυτάς τας συνθήκας, θα ήτο 

δυνατόν να διατηρήται η στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδος, με μίαν διεθνήν 

οργάνωσιν, μη δυναμένην να εκπληρώση τας πλέον αυτονοήτους υποχρεώσεις της; Η 

απόφασης του κ. Κ. Καραμανλή, διά την εγκατάλειψιν του ΝΑΤΟ, είναι, όχι μόνον 

σκόπιμος και δικαιολογημένη, αλλ’ απηχεί, την στιγμήν αυτήν, την γενικήν λαϊκήν 

βούλησιν».213 

Αλλά και η εφημερίδα Αθηναϊκή αναφέρθηκε στο κύριο άρθρο της στις 16 

Αυγούστου στην απόλυτη σύμπνοια και αλύγιστη αποφασιστικότητα του ελληνικού 

λαού, ο οποίος συμπαρίστατο στην προσπάθεια της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας να 

προασπίσει την τιμή και τα συμφέροντα του έθνους. Υπογράμμιζε, μάλιστα, ότι είχε 

προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση στους διπλωματικούς και πολιτικούς κύκλους των 

Αθηνών και σχολιάστηκε ευρύτατα από τους ξένους ανταποκριτές η προειδοποίηση 

του Καραμανλή ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που υπαγορεύει η τιμή του 

έθνους».  

                                                 
213 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 90. 
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Στο ίδιο φύλλο, ο πρώην υπουργός της Ένωσης Κέντρου, Ιωάννης Ζίγδης 

μετέφερε το «πνεύμα συμπαραστάσεως προς την Κυβέρνησιν δια την αντιμετώπισιν 

της εθνικής συμφοράς που εκληροδότησε η δικτατορία» και ενέκρινε την αποχώρηση 

από το ΝΑΤΟ. Ζήτησε, μάλιστα, να καταργηθούν οι αμερικανικές βάσεις και 

ιδιαίτερα «οι επαίσχυντες συμφωνίες περί λιμενικών διευκολύνσεων», όπως επίσης 

και η αμερικανική στρατιωτική αποστολή, που ασκούσε έλεγχο στις ελληνικές 

μονάδες, να αποκοπεί η εξάρτηση της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) 

από την CIA, να αναδιοργανωθούν άμεσα και πλήρως οι ένοπλες δυνάμεις και να 

επιτραπεί η διεξαγωγή πάνδημου συλλαλητηρίου συμπαράστασης προς τον Κυπριακό 

λαό και επιδοκιμασίας προς την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.214 

Με το τίτλο «Ενωμένοι όλοι οι Έλληνες στο Πλευρό της Κυβέρνησης» η 

εφημερίδα Αυγή μετέφερε δηλώσεις του Ηλία Ηλίου, εκπροσώπου της Ενιαίας 

Δημοκρατικής Αριστεράς (Ε.Δ.Α.), ο οποίος τόνιζε ότι η αποχώρηση της Ελλάδας 

από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ αποτελούσε μια εθνικώς αξιοπρεπή και 

πολιτικώς ορθή ενέργεια, μια επιβεβλημένη απάντηση στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και 

ότι όλοι οι Έλληνες, συσπειρωμένοι στο πλευρό της Κυβέρνησης, αντιμετώπιζαν τη 

μεγάλη κρίση. Στην ίδια εφημερίδα, σε επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής 

Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού (επιβεβαιωνόταν με 

θετικό χαιρετισμό η απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή να αποσύρει τις 

στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και να προσφύγει άμεσα στον 

ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως θαρραλέα ενέργεια που ενισχύει τις θέσεις της χώρας 

μας στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.215 

Η έξοδος από το ΝΑΤΟ χαρακτηρίστηκε ως εθνική ενέργεια από το ΠΑΣΟΚ, 

με τον Παπανδρέου να εκφράζει σε συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο 

ειδήσεων την ευχάριστη έκπληξή του για την απόφαση του Καραμανλή να αποσύρει 

τις ελληνικές δυνάμεις από το ΝΑΤΟ και την ικανοποίησή του για την απόφαση της 

κυβέρνησης να μην υποκύψει στις αμερικανικές πιέσεις για νέες διαπραγματεύσεις.216  

Αλλά και η ισχυρή φοιτητική οργάνωση Ρήγας Φεραίος217 σε ανακοίνωσή της 

καλούσε τον λαό και την νεολαία σε επαγρύπνηση και υποστήριξη της ελληνικής 

                                                 
214 Αθηναϊκή, 16 Αυγούστου 1974.  
215 Αυγή, 15 Αυγούστου 1974. 
216 Αθηναϊκή, 17 Αυγούστου 1974. 
217 Ο Ρήγας Φεραίος ήταν η οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ εσωτερικού. Ιδρύθηκε στις 
17 Δεκεμβρίου του 1967, ως Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών 
(ΠΑΟΣ) "Ρήγας Φεραίος", κυρίως από πρώην μέλη της Δημοκρατικής Νεολαίας 
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κυβέρνησης στο εθνικό θέμα, ενώ την ίδια στάση ακολούθησαν διάφορα 

επιμελητήρια, οργανώσεις και συνδικαλιστικές ομάδες.218 Παράλληλα, λάμβανε 

χώρα μεγάλο κύμα λαϊκών εκδηλώσεων με έντονο αντιαμερικανικό και αντινατοϊκό 

χαρακτήρα σε διάφορα κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κλπ.), 

όπου εκφραζόταν ταυτόχρονα και η συμπαράσταση στην κυβερνητική γραμμή αλλά 

και η προσμονή για περαιτέρω πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.219 

Από την άλλη πλευρά, η διπλωματική υπηρεσία, αιφνιδιασμένη από την 

εκδήλωση ενός πνεύματος ανεξαρτησίας από την πολιτική ηγεσία, στο οποίο δεν 

ήταν συνηθισμένη, διατύπωσε ανησυχίες και αντιρρήσεις πολιτικού όσο και τεχνικού 

χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που θα αποκόμιζε η Τουρκία από το κενό 

που θα δημιουργούσε η απουσία της από καίριες νατοϊκές δομές. Επιπλέον, 

διαπίστωναν την ανυπαρξία ενός γενικότερου σχεδίου, που θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει μία τέτοια μεταβολή, σε απόλυτη αντίθεση με ό,τι ίσχυε στην 

περίπτωση της Γαλλίας, ο τρόπος συμμετοχής της οποίας στο ΝΑΤΟ ήταν 

αποτέλεσμα σοβαρού σχεδιασμού.220 

Ενώ σε διακυβερνητικό επίπεδο συνεχιζόταν η επαφή με τον Κίσινγκερ με 

σκοπό την επίλυση του προβλήματος, στην Ουάσινγκτον επιβεβαιωνόταν ο 

αιφνιδιασμός από την απόφαση για αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. Ο αμερικανικός τύπος την παρουσίαζε ως προσωρινή και αποτέλεσμα 

παροδικής έξαψης, ελπίζοντας ότι το κενό που δημιουργούνταν στη Νότια Πτέρυγα 

του ΝΑΤΟ θα καλυπτόταν γρήγορα, καθώς, σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, η 

αποχώρηση θα είχε δυσάρεστες συνέπειες, σε περίπτωση κρίσης στη Μέση Ανατολή, 

με μόνη ωφελημένη τη Μόσχα.221 Πολύ εύγλωττα, το Time ανέφερε ότι, αν και το 

                                                                                                                                            
Λαμπράκη και μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, τοποθετήθηκε υπέρ του ΚΚΕ 
εσωτερικού. Κατά την διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική 
δράση. 
218 Αθηναϊκή, 17 Αυγούστου 1974. 
219 Βλ. ενδεικτικά, Αυγή, 17 Αυγούστου 1974.  
220 Θέμος Χ. Στοφορόπουλος, «Η διπλωματική υπηρεσία της Ελλάδας και η 
διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τη μεταπολίτευση του Ιουλίου 
1974 μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981», στο Αρβανιτόπουλος – Κοππά, ό.π. σ. 
336.  
221 Το κενό αφορούσε και το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο αποσύρθηκε άμεσα 
από καίριες θέσεις: 240 αξιωματικοί σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ ανά την Ευρώπη, 
200 από το αρχηγείο της Σμύρνης και 35.000 αξιωματικοί και στρατιώτες από 
εξουσιοδοτημένες θέσεις στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα 
σύνορα με την Τουρκία, βλ. ενδεικτικά Time, 26 Αυγούστου 1974, Πρακτορείο 
United Press, 18 Αυγούστου 1974, New York Times, 1 Σεπτεμβρίου 1974.  
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ΝΑΤΟ θα μπορούσε να επιζήσει από την αποχώρηση της Ελλάδας από το 

στρατιωτικό του τμήμα, παρ’ όλα αυτά θα ζημιωνόταν στρατηγικά περισσότερο και 

από την αποχώρηση της Γαλλίας το 1966, διότι, αντίθετα από τη Γαλλία, η Ελλάδα 

ήταν μέρος της πρώτης γραμμής της Συμμαχίας, στα σύνορα με τον ανατολικό 

συνασπισμό και σε μία κομβικής σημασίας θέση στη Μεσόγειο. «Χωρίς αμφιβολία, η 

Ελλάδα θεωρούνταν βασικό κλειδί του κοινού νότιου αμυντικού συστήματος. Απλά 

εξετάστε έναν χάρτη. Πώς γεφυρώνεται το τεράστιο στρατιωτικό χάσμα μεταξύ της 

Ιταλίας και της Τουρκίας;», ανέφερε στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Σύμφωνα με 

την ίδια ανάλυση, η απώλεια των βάσεων στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα εκείνη στη 

Σούδα, «ένα από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια στον κόσμο», θα στερούσε τις ΗΠΑ 

από τη βάση ανθυποβρυχιακής σύρραξης και τις εγκαταστάσεις ανατροφοδότησης 

του Έκτου Στόλου. Οι ελληνικές βάσεις ήταν κρίσιμης σημασίας για τον χώρο της 

Αν. Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αφού οι επόμενες κοντινές βρίσκονταν 

στην Ιταλία, 1000 μίλια μακριά. Σύμφωνα με το Time, μία τέτοια αποδυνάμωση του 

ΝΑΤΟ σίγουρα δεν θα περνούσε απαρατήρητη από τη Μόσχα, ενώ η Ελλάδα ίσως 

συνειδητοποιούσε πολύ σύντομα ότι χρειαζόταν το ΝΑΤΟ από κάθε άποψη 

(αμυντική, οικονομική, πολιτική) όσο τη χρειαζόταν και το ΝΑΤΟ σε θέματα άμυνας 

και ασφάλειας.222 

 Στο State Department και το Πεντάγωνο εκφράζονταν ανησυχίες για τις 

επιπτώσεις που πιθανόν να εκδηλώνονταν αναφορικά με την αμερικανική παρουσία 

στην Ελλάδα. Ενώ, όμως, στο πρώτο η εφαρμογή της απόφασης φαινόταν απλώς 

πιθανή, στο δεύτερο απέδιδαν μεγαλύτερη σοβαρότητα στην απόφαση της ελληνικής 

κυβέρνησης, έχοντας διαμορφώσει την άποψη ότι η Αθήνα «δεν μπλοφάρει». Η 

ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον διέβλεπε στη διαφορά απόψεων ανάμεσα στα 

δύο υπουργεία μία επέκταση της διάστασης που υπήρχε μεταξύ Κίσινγκερ και 

Σλέσινγκερ ακόμα και σε σημαντικότερα ζητήματα, όπως ο πυρηνικός αφοπλισμός 

των δύο υπερδυνάμεων. 

Εν τω μεταξύ, στο Κογκρέσο ακούστηκαν πολλές φιλελληνικές απόψεις και 

ζωηρές αντιδράσεις για τους χειρισμούς του Κίσινγκερ στη διάρκεια της κρίσης, που 

είχαν σαν συνέπεια την αποχώρηση της Ελλάδας από τη στρατιωτική συμμαχία.223 

                                                 
222 Time, 26 Αυγούστου 1974, όπου και αναλύσεις επί των αμιγώς στρατιωτικών 
επιπτώσεων της αποχώρησης της Ελλάδας. 
223 Τηλεγράφημα ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον προς Υπουργείο 
Εξωτερικών, 16 Αυγούστου 1974, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 24/3. Χαρακτηριστικά στοιχεία επ’ 
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Στην αίσθηση περί ευθύνης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών συνέβαλαν 

δημοσιεύματα, που τον ήθελαν να αποτρέπει τον πρεσβευτή του στην Αθήνα, Χένρυ 

Τάσκα, από οποιαδήποτε προσπάθεια ανακοπής της τουρκικής απόβασης μέσω του 

Έκτου Στόλου της Μεσογείου. Η επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας από πηγή της 

πρεσβείας, προφανώς με έγκριση του Τάσκα, αποδείκνυε τη ρήξη που είχε επέλθει 

στις σχέσεις τους εξαιτίας των επιλογών του Κίσινγκερ, την ευθύνη των οποίων δεν 

ήθελε να αναλάβει ο Τάσκα, για να μετατραπεί σε εξιλαστήριο θύμα της πολιτικής 

του State Department στο Κυπριακό. Οι αποκαλύψεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες 

πηγές, είχαν οδηγήσει σε διάσπαση μεταξύ διπλωματών και στρατιωτικών ως προς 

την ακολουθητέα γραμμή στο Κυπριακό.224  

Στο επίπεδο του διεθνούς τύπου, οι αντιδράσεις που, αναπόφευκτα, 

εκδηλώθηκαν στους κόλπους της Συμμαχίας, αντανακλώνται σε μεγάλο βαθμό στην 

επισήμανση των συντηρητικών Times του Λονδίνου της 15ης Αυγούστου: «Η ενέργεια 

της Ελλάδος δημιουργεί “χαίνον ρήγμα” εις την νότιον πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το 

οποίον οι διπλωμάται των Βρυξελλών οφείλουν να επισκευάσουν εσπευσμένως».225 

Αναγνώριζαν δε ότι το μήνυμα του Καραμανλή μαρτυρούσε αυτοσυγκράτηση, 

νηφαλιότητα και λογική και θεωρούσαν ότι η δημοκρατική και φιλειρηνική 

εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, υπό τόσο κρίσιμες συνθήκες, έβρισκε βαθιά 

ανταπόκριση σε Ανατολή και Δύση. Στις Βρυξέλλες, οι κύκλοι της Συμμαχίας 

θεώρησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι η ελληνική ενέργεια ήταν έκφραση 

βαθύτατης πικρίας, επειδή οι σύμμαχοι δεν κινήθηκαν αποφασιστικότερα στο 

διπλωματικό πεδίο για να επιτευχθεί μία ρεαλιστική λύση στην κυπριακή κρίση.226 

Όσον αφορά το Κυπριακό, οι Times χαρακτήρισαν την τουρκική δράση στη νήσο 

«αφόρητα κατακτητική» και εξέφρασαν την ανησυχία τους μήπως η επίθεση αυτή 
                                                                                                                                            
αυτού ήταν η αλληλογραφία του Καραμανλή με τον γερουσιαστή Έντουαρντ 
Κέννεντυ, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 97-98, και η αντίδραση της ελληνικής 
ομογένειας όσο και της αμερικανικής κοινής γνώμης γενικότερα, βλ. ενδεικτικά, 
Απογευματινή, 16 Αυγούστου 1974, Αθηναϊκή, 21, 24 Αυγούστου και 11 Σεπτεμβρίου 
1974, Αυγή, 17,18 Αυγούστου 1974. Ακόμα, χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του 
προέδρου της Υποεπιτροπής Εξωτερικών του Κογκρέσου, Ρόζενταλ, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε να σταματήσουν την ελληνική κυβέρνηση από 
το να πράξει αυτό που επιθυμούσε σχετικά με τις βάσεις του ΝΑΤΟ, τις ένοπλες 
δυνάμεις και τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, βλ. Αθηναϊκή, 13 Σεπτεμβρίου 
1974. 
224 Απογευματινή, 30 Αυγούστου 1974. 
225 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 90.  
226 The Times, 16 Αυγούστου 1974. 



110 
 

σήμαινε την έναρξη μίας αιματοχυσίας δίχως τέλος στην Κύπρο. Τόνισαν δε την 

ευθύνη της Ουάσινγκτον, καθώς θεώρησαν ότι μία σαφής δήλωση του προέδρου 

Φορντ ότι δεν θα αναγνώριζε την τουρκική κατάκτηση, ήταν βέβαιο ότι θα άλλαζε τις 

τουρκικές αντιλήψεις.227 

Στο ίδιο πνεύμα ο Guardian της 17ης Αυγούστου χαρακτήριζε δικαιολογημένη 

την απόφαση της Αθήνας, όσο και αναπόφευκτη, έπειτα από όσα προηγήθηκαν και 

θεωρούσε ότι η διαπραγματευτική της θέση θα ενισχυόταν.228 

Ενδεικτικό στοιχείο της γαλλικής συμπαράστασης, όπως την εξέφρασε άμεσα 

με τις δηλώσεις του στις 17 Αυγούστου ο πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, 

αποτελεί άρθρο της εφημερίδας Le Monde της 18ης Αυγούστου, όπου επιχειρείται μία 

γενικότερη αποτίμηση της κατάστασης και των διμερών σχέσεων, σε περιφερειακό 

πλαίσιο. Στην ανάλυση αυτή επισημαίνεται ο ρόλος της Γαλλίας για την 

καταδικαστική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Τουρκία, αν και αυτή 

δεν αναφέρεται ονομαστικά. Εξέφρασε, ωστόσο, τον προβληματισμό για τη συνέχεια 

της σχέσεις αυτής υπό τα νέα δεδομένα που διαμόρφωνε η σαφώς επιφυλακτικότερη 

εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι των ΗΠΑ και η απόφασή της για αποχώρηση 

από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Η γαλλική εφημερίδα πιθανολογούσε ότι 

στην απόφαση Καραμανλή έπαιξε ρόλο το γαλλικό παράδειγμα της εξόδου από τη 

στρατιωτική συμμαχία το 1966, καθώς ο Ντε Γκωλ είχε αποδείξει με την ενέργειά 

του εκείνη, ότι υπήρχε τρόπος να αποκτήσεις μεγαλύτερη ανεξαρτησία χωρίς να 

ζημιωθεί η ασφάλειά σου, αρκεί να παραμείνεις στη Συμμαχία και να συνεργάζεσαι  

α λα καρτ με το ΝΑΤΟ.229 

Αλλά και η Quotidien de Paris της 17ης Αυγούστου συνέχαιρε τον 

Καραμανλή για την υποδειγματική του στάση. Μένοντας μακριά από δημαγωγικά 

μέτρα και λαϊκισμούς, δεν επιχείρησε να συγκεντρώσει τον λαό γύρω από επιζήμια 

συνθήματα και δεν επωφελήθηκε της λαϊκής εμπιστοσύνης, για να ρίξει την Ελλάδα 
                                                 
227 The Times, 17 Αυγούστου 1974.  
228 Guardian, 16 Αυγούστου 1974. 
229 Με την απόφαση για την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ συμφώνησε και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας επί προεδρίας Ντε Γκωλ, 
Μισέλ Ντεμπρέ, ο οποίος πρέσβευε ότι μικρές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, 
δεν ήταν σκόπιμο να μπλέκονται στον γενικότερο ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την 
ΕΣΣΔ. Για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν είχε κανένα συμφέρον να εμπλακεί σε μία 
σύγκρουση των δύο υπερδυνάμεων με αφορμή τη Γιουγκοσλαβία. Αντίθετα, 
θεωρούσε το ΝΑΤΟ χρήσιμο προς αντιμετώπιση απευθείας σοβιετικής επίθεσης αλλά 
γι’ αυτό αρκούσε μία συμμαχία κλασικού τύπου και όχι σοβαρές στρατιωτικές 
δεσμεύσεις, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 108-109.  
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σε πολεμικές περιπέτειες. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Η δημοκρατία θεωρήθηκε 

από τον Καραμανλή πιο αναγκαία από την ικανοποίηση εθνικιστικών ενστίκτων». 

Στο ίδιο κλίμα και η  Combat τόνισε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε το θάρρος να 

αποδεχθεί τις συνέπειες μίας κατάστασης που δημιουργήθηκε από το προηγούμενο 

καθεστώς και, λειτουργώντας ως πατριώτης και όχι ως σωβινιστής, μπόρεσε να 

καταστήσει την απόφασή του αποδεκτή από τον στρατό και την κοινή γνώμη.230  

Η «φωνή» του ανατολικού στρατοπέδου, η Πράβντα, επιδοκίμασε την 

απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, διότι κατέδειξε τις ευθύνες των ΗΠΑ και του 

ΝΑΤΟ. Αναμένονταν δε σοβιετικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του κυπριακού 

λαού, το «ξεπάγωμα» των σχέσεων με την Αθήνα και τη διεύρυνση των διμερών 

σχέσεων.231 

Από τις άνοιξη του 1975, έχοντας αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς 

θεσμούς, έχοντας επιλύσει το πολιτειακό ζήτημα, και με ισχυρή κυβερνητική 

πλειοψηφία, ο Καραμανλής αποδύθηκε σε έναν έντονο διπλωματικό αγώνα, στο 

πλαίσιο της προσπάθειάς του να εισακουστεί η φωνή της εκδημοκρατισμένης 

Ελλάδας στο εξωτερικό αναφορικά με τα ύψιστης εθνικής σημασίας προβλήματα που 

αντιμετώπιζε: Κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανασύνδεση και έναρξη 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Ελλάδα βρισκόταν 

σε μία εξαιρετικά κρίσιμη ιστορική καμπή και όφειλε να αναζητήσει την 

αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της μετά την τραγωδία της Χούντας και την 

απομόνωση που βίωσε από τη διεθνή κοινότητα. Με τη διπλωματική του αυτή 

δραστηριότητα, ο Καραμανλής επιχείρησε να θέσει της βάσης μίας νέας, σύγχρονης 

εξωτερικής πολιτικής, προσανατολισμένης στην ενσωμάτωση στην ΕΟΚ, στην 

άμβλυνση των εξαρτήσεων από τις ΗΠΑ και στη δυναμική συμμετοχή στη διεθνή 

ζωή, σε μία εποχή ύφεσης του Ψυχρού Πολέμου. Το προσωπικό του κύρος, αισθητά 

αναβαθμισμένο μετά την ταχεία αποκατάσταση της δημοκρατίας αποδείχθηκε 

σημαντικός παράγοντας για την αποκατάστασης και της διεθνούς θέσης της χώρας.232    

Η αποκατάσταση της δημοκρατίας, οι διαπραγματεύσεις της χώρας με το 

ΝΑΤΟ και την Τουρκία, οι διαβαλκανικές νέες γέφυρες επικοινωνίας, η ένταξη της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αποτέλεσαν θεμελιώδη βήματα της εξωτερικής 

πολιτικής του Καραμανλή και μια υπόσχεση για διασφάλιση της αξιοπρέπειας,  

                                                 
230 Quotidien des Paris, Combat, 17 Αυγούστου 1974. 
231 Αυγή, 18 Αυγούστου 1974. 
232 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 359. 
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της ανάπτυξης και της ασφάλειας της χώρας. Η θέση και δράση του, τόσο απέναντι 

στις επιπτώσεις της αποχώρησης από το στρατιωτικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ, όσο και 

στην εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την επίλυση των καίριων εθνικών θεμάτων,  

ήταν δυναμική. 

Οι επισκέψεις του σε Γαλλία και Ο.Δ. Γερμανίας  αποτέλεσαν, όχι τυχαία, τις 

πρώτες του στο εξωτερικό μετά τη σταθεροποίηση της εσωτερικής κατάστασης. Η 

κυβέρνησή του βρισκόταν ενώπιον σφοδρής αντίδρασης της αντιπολίτευσης και 

σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης για τον προσανατολισμό του προς τη Δύση με 

το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» να κυριαρχεί. Επιπλέον, η 

Κοινότητα και ειδικότερα η Επιτροπή, έδειχναν κατά τα φαινόμενα να χρησιμοποιούν 

τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ως μέσο πίεσης για να επιστρέψει η Ελλάδα στο 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και να επιδείξει ακόμα μεγαλύτερη υποχωρητικότητα 

στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία και το ΝΑΤΟ. Ο Καραμανλής προσδοκούσε ότι 

οι διεθνείς επαφές τους θα προωθούσαν τις προσπάθειές του για ταχεία ένταξη στην 

ΕΟΚ, δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των 

ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μέσω παραγγελιών στρατιωτικού υλικού, και ώθησης 

της οικονομικής ανάκαμψης μέσω ξένων χρηματοδοτικών πόρων.  

Η αλληλέγγυα στάση της Γαλλίας είχε ήδη εκφραστεί κατά την επίσκεψη του 

Γεωργίου Μαύρου στη γαλλική πρωτεύουσα στις 5 Σεπτεμβρίου 1974.233 Στο ίδιο 

πλαίσιο, οι συνομιλίες του Καραμανλή με τη γαλλική ηγεσία κινήθηκαν στις γραμμές 

της διαμορφωμένης από καιρό συναντίληψης επί των εθνικών και διεθνών 

ζητημάτων. Αντίθετα, στη Βόννη, ο καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ έδωσε μία ευρύτερη 

διάσταση στο ζήτημα της αποχώρησης της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, συνδέοντάς το με τις βλέψεις της για προσχώρηση στην ΕΟΚ.  

Την άποψη αυτή εξέφραζε σημαντική μερίδα του γερμανικού τύπου ενόψει 

της επίσκεψης Καραμανλή στη Βόννη τον Μάιο του 1975, η οποία έφθανε, μάλιστα, 

στο σημείο να αναφέρει ότι θα ασκούνταν πιέσεις στον Έλληνα πρωθυπουργό για 

επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ενώ διπλωματικοί και 

πολιτικοί κύκλοι εξέφραζαν, πιο εύσχημα, την ευχή τους να επανεξετάσει η ελληνική 

κυβέρνηση την απόφασή της.234 

Οι απόψεις αυτές δεν ήταν πρόσφατες. Είχαν ήδη γίνει γνωστές από τις 

συνομιλίες που είχε διεξάγει στη Βόννη ο Μαύρος, όπου άκουσε τον Σμιτ να 
                                                 
233 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 149-150. 
234 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 380. 
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τάσσεται υπέρ της επανόδου της Ελλάδας στη στρατιωτική οργάνωση του ΝΑΤΟ, 

επιμένοντας ότι δεν έπρεπε να δοθεί η εντύπωση ότι η αποχώρηση αυτή ήταν 

αμετάβλητη. Σύσσωμη η γερμανική πολιτική ηγεσία τόνισε ότι η ενοποίηση της 

Ευρώπης και η εξασφάλιση της ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ αποτελούσαν ένα 

αδιάσπαστο σύνολο και ότι η ΕΟΚ δεν αποτελούσε υποκατάστατο ασφαλείας έναντι 

του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, οι δύο οργανισμοί λειτουργούσαν συμπληρωματικά και, ως εκ 

τούτου, η ΕΟΚ δεν μπορούσε να έλθει σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, των οποίων η 

σημασία για την ευρωπαϊκή άμυνα ήταν μέγιστη. Γι ‘αυτό το λόγο, η Βόννη υπέδειξε 

στην Αθήνα να επιχειρήσει τον μετριασμό του αντιαμερικανικού κλίματος και τη 

γεφύρωση του χάσματος με την Ουάσινγκτον, διότι, αν η Ελλάδα διέκοπτε τη 

στρατιωτική της συνεργασία, η σημασία της θα μειωνόταν για τις ΗΠΑ, αυξάνοντας 

δι’ αντιδιαστολής τη σημασία και τον ρόλο της Τουρκίας.235  

Γι’ αυτό, και ενόψει της  επίσκεψής του στη Γερμανία, ο Καραμανλής έκρινε 

σκόπιμο να διασαφηνίσει με συνέντευξή του στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

ότι «η Ελλάς παραμένει στο πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και πρεσβεύει τις 

ιδεολογικές αρχές της συμμαχίας αυτής. Κατά το μέτρο που δικαιολογούνται 

ανησυχίες για την αμυντική ικανότητα της Δύσεως τις συμμερίζεται και η Ελλάς. Επί 

πλέον όμως φοβάται ότι οι ανησυχίες αυτές δεν απασχολούν όσο θα έπρεπε ωρισμένα 

μέλη του ΝΑΤΟ. Διότι, τότε θα αντιδρούσαν διαφορετικά όταν η Ελλάς 

εξηναγκάσθη, λόγω της απάθειας του ΝΑΤΟ, να αποχωρήση από το στρατιωτικό 

σκέλος του, που αποδεικνύετο ανίκανο να την προστατεύση όπως έπρεπε απέναντι 

της επιθετικότητας ενός κράτους – μέλους του ΝΑΤΟ… Η απόφαση αυτή 

αποτελούσε διαπίστωση μίας θλιβερής και επικίνδυνης πραγματικότητας. Μόνο αν το 

ΝΑΤΟ αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζη τα μέλη του και από 

συγκρούσεις εσωτερικές, μέσα στο χώρο της συμμαχίας, τότε μόνο θα έχουν εκλείψει 

οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάς εξηναγκάσθη να αποχωρήση από την στρατιωτική 

συμμαχία».236 

Πράγματι, στη συνάντηση με τον καγκελάριο Σμιτ, στις 16 Μαΐου 1975, 

επιβεβαιώθηκε η τάση της γερμανικής ηγεσίας να πιέσει την Ελλάδα για επάνοδο στο 

στρατιωτικό τμήμα του ΝΑΤΟ, συνδέοντάς την με τις διαπραγματεύσεις για ένταξή 

                                                 
235 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 150. 
236 Συνέντευξη Καραμανλή προς ανταποκρίτρια Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, 
14 Μαΐου 1975, Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή/Ίδρυμα Κωνσταντίνου 
Καραμανλή (στο εξής: ΑΚΚ/ΙΚΚ), φ. 20Β-1560.  
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της στην ΕΟΚ. Ο Σμιτ τόνισε στον Καραμανλή, λοιπόν, ότι η Ελλάδα ήταν, λόγω 

γεωγραφικής θέσης, σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής άμυνας και γι’ αυτό η 

Γερμανία απέδιδε ξεχωριστή σημασία στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο σε 

ονομαστικό επίπεδο αλλά και σε αμυντικό. Κατά συνέπεια, η ένταξή της στην ΕΟΚ 

αντιμετωπιζόταν σε συνδυασμό με αυτό το ζήτημα. Διότι, όσο και αν κατανοούσε την 

εθνική και πολιτική σημασία της ένταξης στην ΕΟΚ, ο καγκελάριος δεν έβρισκε 

λογική την ταυτόχρονη αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Παρόμοια ήταν η 

αντίληψή του και για την επιφυλακτικότητα που παραδοσιακά έδειχνε η Γαλλία 

έναντι της Συμμαχίας, διότι ο ίδιος πίστευε ακράδαντα ότι «είναι κατανοητή μία 

πολιτική ένωσις της Ευρώπης χωρίς κοινήν αμυντικήν αντίληψιν». Αντιλαμβανόταν 

την πικρία και την οργή της Αθήνας για την ανικανότητα της Συμμαχίας και των 

ΗΠΑ να παρεμποδίσουν την τουρκική επίθεση στην Κύπρο αλλά τόνισε ότι «η πικρία 

αύτη δεν θα έδει να οδηγήση εις την λήψιν βεβιασμένων αποφάσεων». 

Αντιλαμβανόμενος ότι η ασφάλεια έναντι του βορρά και της αυξανόμενης σοβιετικής 

ισχύος στη Μεσόγειο, μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ο 

Σμιτ έδινε ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχή της Ελλάδας, ως μεσογειακής 

περιφερειακής δύναμης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. 

Απαντώντας στον Γερμανό καγκελάριο, ο Έλληνας πρωθυπουργός 

αναφέρθηκε στην ανησυχία του για την έλλειψη αποφασιστικότητας και διάθεσης 

από την πλευρά του δυτικού κόσμου να αντιμετωπίσει τις απειλές της ασφάλειάς του, 

αλλά και την πίστη του ότι η Ευρώπη έπρεπε να οργανώσει την άμυνά της σε 

συνεργασία με τις ΗΠΑ. Γι’ αυτό, άλλωστε, ήταν και ο ίδιος εξαρχής υπέρ μίας 

ατλαντικής Ευρώπης. Διαφοροποίησε, μάλιστα, τη θέση της Ελλάδας από εκείνη της 

Γαλλίας, η στάση της οποίας έναντι του ΝΑΤΟ οφειλόταν «στη φιλοδοξία του Ντε 

Γκωλ να ασκήση ιδικήν του παγκόσμιον πολιτικήν». Αντίθετα, η Ελλάδα, και ο ίδιος 

προσωπικά, υποχρεώθηκε στην απόφαση αυτή, όταν βρέθηκε προ τριπλού 

διλήμματος: να κάνει πόλεμο, να παραιτηθεί ή να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. 

Λογικό, υπ’ αυτές τις συνθήκες, ήταν να επιλέξει την τρίτη λύση, ως το μικρότερο 

κακό, το οποίο θα μπορούσε αργότερα να διορθωθεί. Διευκρίνισε επ’ αυτού, ότι 

υπήρχε δυνατότητα επιστροφής στη Συμμαχία μετά τη ρύθμιση της ελληνοτουρκικής 

διαφοράς: «Εάν η Τουρκία επιστρέψη εις την λογικήν αίρεται αυτομάτως ο λόγος δι 

τον οποίον απεχώρησεν η Ελλάς από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας. Εάν 

όμως τούτο δεν συμβή, δεν θα μπορέση να επανέλθη», τόνισε χαρακτηριστικά. 
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Αντιλαμβανόμενος ότι η στάση της Βόννης οφειλόταν προφανώς σε άγνοια ή 

παρεξήγηση των πραγματικών προθέσεων της Αθήνας στο επίμαχο ζήτημα, και, 

μάλιστα, είχε εκλάβει διαστάσεις καχυποψίας για την ευρύτερη αντίληψη της 

ελληνικής κυβέρνησης για τη διεθνή θέση της χώρας, εξήγησε στον Χέλμουτ Σμιτ ότι 

υπήρξε πάντα φιλοδυτικός και φιλοατλαντικός. «Ουδείς λυπάται περισσότερον εμού 

διά το γεγονός ότι ευρίσκομαι εκτός της Συμμαχίας», δήλωσε κατηγορηματικά και 

διαβεβαίωσε ότι ήταν πρόθυμος να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την έξοδο από 

την κρίση, αν έβρισκε συμπαράσταση. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούσε όχι μόνο λάθος 

αλλά και απαράδεκτο να συσχετίζεται η ένταξη της χώρας του στην ΕΟΚ με το 

ΝΑΤΟ, διαφορετικά «εάν η Ελλάς δεν τύχη υποστηρίξεως εις το θέμα της εντάξεως, 

θα εισέλθη εις μίαν νέαν περιπέτειαν από την οποίαν η Δύσις θα την χάση 

οριστικώς».  

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, έναν συνδυασμό ορθολογικών και 

συναισθηματικών επιχειρημάτων, ο Καραμανλής κατάφερε να πείσει τον Σμιτ για τις 

προθέσεις και τα κίνητρα της πολιτικής του, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι ο 

καγκελάριος δήλωσε ότι εκτίμησε ιδιαίτερα αυτές τις διευκρινίσεις και ότι του 

φάνηκε πως «το τελευταίον τέταρτον της ώρας της συνομιλίας ήτο ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρον. Εάν επιθυμία του πρωθυπουργού είναι – ως ανέφερεν εις στενώτατον 

κύκκλον – η επιστροφή εις το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας κατά την 

κατάλληλον στιγμήν, τούτο διευκολύνει όλως ιδιαιτέρως την γερμανικήν πλευράν». 

Κατόπιν τούτου, ο Σμιτ δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει όσο μπορούσε την Ελλάδα 

στο θέμα της ένταξης στην ΕΟΚ, καθώς διαπίστωσε ότι «εις τα ζητήματα της αμύνης 

της Δύσεως, της διατηρήσεως της δημοκρατίας και της ενώσεως της Ευρώπης 

συμφωνούμε 100%».237 

Αποκαλυπτική για τις προθέσεις της κυβέρνησης ήταν η συνομιλία που είχε ο 

υπουργός Εθνικής Αμύνης, Ευάγγελος Αβέρωφ, με τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζούλιο 

Αντρεόττι στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Ιταλός 

πρωθυπουργός επέκρινε τη στάση της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ, το οποίο, μπορεί να 

μην ήταν αρμόδιο να παρέμβει από νομικής άποψης, αλλά δεν μπορούσε να μένει 

αδιάφορο όταν καταρρακώνονται οι ηθικές αρχές επί των οποίων βασιζόταν η 

Συμμαχία, διότι τότε καταρρέει η διεθνής τάξη, ενισχύεται η άκρα Αριστερά και η 

αναρχία, φαινόμενα τα οποία ήταν ιδιαίτερα ενεργά στην Ιταλία.  

                                                 
237 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 385. 
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Επ’ αυτού του σημείου, ο Αβέρωφ εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε 

πλήρη επίγνωση και συνείδηση των κινδύνων που προέκυπταν από την αποχώρηση 

και ότι γι ‘αυτό το λόγο οι γενικές γραμμές της χαραχθείσης πολιτικής ήταν οι εξής:  

Α. Τόνωση των δεσμών με την Ευρώπη. 

Β. Αποδέσμευση όλων των ενόπλων δυνάμεων από την κοινή διοίκηση της 

Συμμαχίας αλλά διατήρηση με το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ όσων δεσμών θα 

θεωρούνταν απαραίτητοι για την κάλυψη ορισμένων πλευρών της ασφάλειας της 

χώρας.  

Γ. Διατήρηση των δεσμών που ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της 

Συμμαχίας.  

Αυτό, όμως, θα εξαρτιόταν εν πολλοίς από τη στάση της Τουρκίας. Αν, 

δηλαδή, τηρούσε αδιάλλακτη και προσβλητική στάση έναντι της Ελλάδας, η επιλογή 

της Αθήνας να παρακωλύσει τη λειτουργία της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, θα ήταν 

μοιραία. Επιπλέον, με τη δυνατότητα του βέτο που διέθετε, ήταν σε θέση να 

επηρεάσει τους δεσμούς που θα διατηρούσε η Ελλάδα με τη Συμμαχία. Αν, π.χ., 

ενέκρινε δεσμούς που την ενδιέφεραν, όπως οι τηλεπικοινωνίες, και απέρριπτε 

άλλους, που ενδιέφεραν την Ελλάδα, η Αθήνα θα αντιδρούσε και στη διατήρηση των 

πρώτων. 

Όσον αφορά την επίλυση ορισμένων προβλημάτων δια διμερών συμβάσεων ή 

το ζήτημα των αμερικανικών βάσεων, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμύνης δεν 

είχε ξεκαθαρίσει ακόμα τις ενέργειές της, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη σχετική 

μελέτη επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Η θέση της κυβέρνησης, πάντως, ήταν 

συνάρτηση πολλών παραγόντων, με κυριότερους: τη στάση των Συμμάχων έναντι 

των ελληνοτουρκικών διαφορών, τις αμυντικές ανάγκες της χώρας και τις 

δυνατότητες του ίδιου του Καραμανλή, ο οποίος δεν μπορούσε στην παρούσα φάση 

να μη λάβει υπόψη του τα έντονα αντιδυτικά, κυρίως αντιαμερικανικά αισθήματα, 

και ο οποίος όφειλε να προστατεύσει την αξιοπρέπεια της χώρας.238 

Κατανόηση στις ελληνικές θέσεις επέδειξε αργότερα και η βρετανική ηγεσία, 

όταν, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1975, ο Καραμανλής 

επεσήμανε στον ομόλογό του Χάρολντ Ουίλσον, τους λόγους που τον ώθησαν να 
                                                 
238 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 152. Μνημόνιο Ευάγγελου Αβέρωφ, 10 Σεπτεμβρίου 
1974, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 24/1. Ανάλογα επικριτική για την Τουρκία ήταν και η στάση της 
Αιγύπτου, όπως κατέδειξε η συνομιλία του Αβέρωφ με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης, Αμπντέλ Αζίζ Χεκάζυ λίγες ημέρες αργότερα, βλ. Μνημόνιο Ευάγγελου 
Αβέρωφ, 13 Σεπτεμβρίου 1974, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 24/1. 
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αποχωρήσει από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας. Θέτοντας το Κυπριακό και 

το γενικότερο κλίμα με την Τουρκία ως αίτια της απόφασης αυτής, τα οποία θα 

έπρεπε να αρθούν, ώστε να επανεξεταστεί η ελληνική στάση, ο Έλληνας 

πρωθυπουργός ήθελε να καταδείξει ότι, σε περίπτωση που η κυβέρνησή του 

παραγνώριζε τα δεδομένα αυτά και επανερχόταν στη Συμμαχία, μία ενδεχόμενη 

σύρραξη με την Τουρκία θα διέλυε το ΝΑΤΟ. Αλλά και από την άλλη πλευρά, μία 

πλήρης αποχώρηση της Ελλάδας από τη Συμμαχία θα καθιστούσε άχρηστη τη 

συμμετοχή της Τουρκίας, ενώ, όπως επεσήμανε και ο Ουίλσον, θα εξασθενούσε τη 

θέση και της Γιουγκοσλαβίας, της οποίας η τύχη μετά τον Τίτο ήταν ρευστή.  

Γι’ αυτό και όποιος επιθυμούσε την επάνοδο της Ελλάδας, σύμφωνα με τον 

Καραμανλή, θα έπρεπε να εργαστεί για την εξάλειψη των αιτίων που προκάλεσαν την 

αποχώρησή της. «Αναμένομεν», δήλωσε χαρακτηριστικά, «την ευκαιρίαν, η οποία θα 

μας επιτρέψη να επενεξετάσωμεν την θέσιν μας. Επιβραδύνομεν τον ρυθμόν των 

διαπραγματεύσεων με την προσδοκίαν ότι θα ευρεθή λύσις», υπογράμμισε με νόημα, 

επιθυμώντας να καταδείξει με σαφήνεια τις προθέσεις του, προσθέτοντας ότι «ακόμα 

και εάν δεν εξευρίσκετο λύσις του Κυπριακού, θα ήτο δυνατόν να διαρρυθμισθή 

καθεστώς ιδιόρρυθμον των σχέσεών μας με το ΝΑΤΟ». Γι’ αυτό, άλλωστε, και βρήκε 

σύμφωνη τη βρετανική ηγεσία, κάτι που τον ικανοποίησε. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, 

να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του για τους χειρισμούς της Ουάσινγκτον: «Έχω 

ένδειξιν ότι οι Αμερικανοί σκέπτονται διαφορετικά. Και επειδή είμεθα όλοι φίλοι, 

προσθέτω ότι, καμμιά φορά, οι Αμερικανοί κάνουν σφάλματα».239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
239 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σ. 66. 
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Έκτο Κεφάλαιο 
Οι συνέπειες της αποχώρησης και η διαπλοκή της  

με τις ελληνοαμερικανικές και ελληνοτουρκικές σχέσεις 

 

Η ελληνική κυβέρνηση ήταν λογικό να αναμένει ότι η παράτολμη απόφασή της να 

αποχωρήσει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θα είχε συνέπειες στη θέση της 

εντός της Συμμαχίας αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων, 

ειδικά στις διμερείς της σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Τουρκία, όσο και στην εθνική 

της ασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά, επέδειξε σταθερότητα στην απόφασή της και χάραξε 

τα επόμενα βήματα της πολιτικής της βασιζόμενη σε αυτήν, παρά τις ενστάσεις της 

κυπριακής ηγεσίας. Εξάλλου, της δόθηκε μέσα από τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα 

η δυνατότητα να επιχειρήσει μία αναθεώρηση των δεσμών της με τις ΗΠΑ σε πιο 

ισόρροπη βάση, η οποία θα μετατόπιζε το κέντρο βάρους σε μία σχέση 

αλληλεξάρτησης και όχι μονομερούς εξάρτησης του αδύναμου από τον ισχυρό 

εταίρο. Το στοίχημα για την ελληνική κυβέρνηση ήταν πλέον να πείσει την 

αμερικανική ότι η επίτευξη μίας βιώσιμης ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 

ικανής να αποθαρρύνει τις επεκτατικές διαθέσεις της Τουρκίας, ήταν προς όφελος και 

των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι το συμφέρον για τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας 

ήταν αμφίδρομο, γιατί και οι ΗΠΑ είχαν την ανάγκη της ελληνικής συναίνεσης για να 

διατηρήσουν και αξιοποιήσουν τις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις στο ελληνικό 

έδαφος στο πλαίσιο της Συμμαχίας και η Ελλάδα χρειαζόταν τη βοήθειά τους στην 

προσπάθειά της να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να επιτύχει μία 

σταθερή ισορροπία στο Αιγαίο.240 

Η οδυνηρή διαπίστωση της αποτυχίας του προηγούμενου στρατηγικού 

δόγματος ώθησε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας να προτάξει την 

αναδιάρθρωση της αμυντικής πολιτικής, προσδιορίζοντάς την αποκλειστικά βάσει 

του εξ ανατολών κινδύνου. Όπως επεσήμανε σε εκτενές υπόμνημά του ο Αβέρωφ 

προς τον πρωθυπουργό, η απειλή από την Τουρκία ήταν κυρίως αεροναυτικής 

μορφής. Εφόσον, λοιπόν, οι αδυναμίες, λόγω του προηγούμενου αμυντικού δόγματος, 

εστιάζονταν σ’ αυτούς τους τομείς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εστίαζε την ανάγκη 

αύξησης των δαπανών στην αεροπορία, τονίζοντας τις μεγάλες ελλείψεις στην 

αντιαεροπορική άμυνα. Οι ΗΠΑ ήταν διατεθειμένες να εισφέρουν σ’ αυτήν την 

                                                 
240 Μητσοτάκης, ό.π., σ. 62. 
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προσπάθεια, είτε αποβλέποντας στη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα είτε 

αποσκοπώντας στη μείωση της τουρκικής υπεροπλίας στην περιοχή, ώστε να 

μειωθούν και «αι άνομαι ορέξεις τους». Για να καταδείξει τον επείγοντα χαρακτήρα 

των συγκεκριμένων αγορών, ο Αβέρωφ ολοκλήρωνε το υπόμνημά του τονίζοντας ότι: 

«Πάντως, όμως, αν θεωρηθεί ότι είτε εξ ιδίων πόρων είτε εκ δανείων δεν είναι 

δυνατόν να γίνουν αποδεκταί όλαι αι προτάσεις μου, τότε προέχει να αρχίσουμε ΤΟ 

ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ εκτελούντες ό,τι θεωρούμεν ότι είναι εντός των 

οικονομικών δυνατοτήτων μας. Οι καιροί ου μενετοί».241  

Η διατήρηση της πρόσδεσης στη Δύση και ειδικά στον αμερικανικό 

παράγοντα ήταν θεμελιώδης και για τη Μεταπολίτευση. Παρ’ όλα αυτά, η 

υποβάθμιση του παράγοντα της κοινής ασφάλειας στα χρόνια της Ύφεσης και η 

δυναμική που αποκτούσε ο αντιαμερικανισμός της ελληνικής κοινής γνώμης, ήταν 

λογικό να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, όσο και αν αυτό δεν γινόταν σ’ όλη την 

έκτασή του αντιληπτό από την αμερικανική πρεσβεία.242 Από την πλευρά τους, οι 

Αμερικανοί ιθύνοντες πίστευαν ότι ο Καραμανλής είχε «αιχμαλωτιστεί» από τους 

Ελληνοαμερικανούς υποστηρικτές του και τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν 

αποφάσεις στην Ουάσινγκτον, και από τους εθνικιστές της Αριστεράς και της Δεξιάς 

στο εσωτερικό, που κατηγορούσαν τις ΗΠΑ για ενθάρρυνση του πραξικοπήματος 

στην Κύπρο και αποτυχία να προστατεύσουν την Ελλάδα από τις συνέπειές του. 

Έτσι, υιοθετήθηκε μία αδιάλλακτη στάση, χωρίς να συγκεκριμενοποιούνται 

προτάσεις προς υποχώρηση της Τουρκίας.243 

Πράγματι, εξετάζοντας σε σύσκεψη με την κυπριακή ηγεσία στις 23 

Αυγούστου, τις δυνατότητες των περαιτέρω διπλωματικών κινήσεων του κοινού 

ελληνοκυπριακού μετώπου αλλά και τις πιθανές ενέργειες της Τουρκίας (π.χ. 

κυπριακοί φόβοι για κατάληψη του συνόλου της νήσου), η ελληνική ηγεσία πίστευε 

ότι η υιοθέτηση αδιάλλακτης στάσης, κύρια παράμετρος της οποίας ήταν η 

αποχώρηση από τη στρατιωτική συμμαχία, ήταν αυτή που κρατούσε την Αθήνα σε 

επαφή με όλους τους μεγάλους διεθνείς παίκτες (ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Αδεσμεύτοι, ΕΟΚ). 

Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούσε ότι, αν έσπευδαν να αποδεχθούν μία βάση συνεννόησης, 

                                                 
241 Υπόμνημα Αβέρωφ προς Καραμανλή, 30 Νοεμβρίου 1974, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 24/1.  
242 Χατζηβασιλείου, 2012, σσ. 255-256. 
243 Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κίσινγκερ, «η Αθήνα, δελεασμένη από τους 
νεόκοπους συμμάχους της στο Κογκρέσο και στα μέσα ενημέρωσης, πίστευε ότι οι 
αμερικανικές πιέσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν όλους τους στόχους της, χωρίς να 
κάνει καμία υποχώρηση», βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 250-254. 
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π.χ. στο πλαίσιο της ομοσπονδίας, θα έχαναν κάθε βάση στήριξης. Όπως ανέφερε 

χαρακτηριστικά στον Κληρίδη, «εις την πλάστιγγα ερρίψαμεν εις την υπηρεσίαν της 

Κύπρου την αποχώρησίν μας από το ΝΑΤΟ. Είναι ένα τίμημα που θα το 

εξαργυρώσωμεν βαρύτατα. Παίζωμεν μεγάλο χαρτί και δεν το παίζομεν δια να 

δεχθώμεν τώρα αυτά που απερρίψαμεν εις Γενεύην». Αντίθετα, ο Κληρίδης 

θεωρούσε ότι υπερεκτιμούσαν την αλλαγή του κλίματος υπέρ των ελληνοκυπριακών 

θέσεων και ότι αυτή η νέα τάση δεν θα διαρκούσε πολύ. Εξάλλου, διαφωνούσε με τον 

Μαύρο ότι το ΝΑΤΟ ανησυχούσε από την ελληνική αποχώρηση όσο η κυβέρνηση 

νόμιζε ότι ανησυχούσε, διότι πίστευαν στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα θα επέστρεφε 

κάποια στιγμή, για αμυντικούς λόγους. Όμως, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 

επέμενε ότι «το ΝΑΤΟ είναι δεμένο μαζί μας και όχι εμείς με αυτό. Αυτοί θα έχουν 

κάποτε την Ρωσίαν εις τα μετόπισθεν. Είτε είμεθα μέλη του ΝΑΤΟ είτε όχι, αυτοί θα 

υπερασπισθούν την Ελλάδα». Επέμενε δε ότι η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και το 

γεγονός ότι οι ξένοι δεν ήθελαν να μειώσουν την κυβέρνηση Καραμανλή ήταν τα δύο 

ισχυρότερα χαρτιά τους και, παρά την αντίθετη άποψη του πρέσβη Μιχάλη Δούντα, 

πίστευε ότι η θέση της χώρας σ’ αυτή τη φάση δεν ήταν απελπιστική αλλά είχε 

βελτιωθεί ύστερα από τη Γενεύη. «Εάν ήταν έτσι», υπογράμμισε, «δεν θα έπρεπε να 

είχαμε φύγει από το ΝΑΤΟ». Με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο Καραμανλής, ο 

οποίος επεσήμανε ότι δεν είχαν να χάσουν τίποτα περισσότερο: «Ας τηρήσωμεν την 

στάσιν της αδιαλλαξίας και βλέπομεν συν τη παρόδω του χρόνου». Κατά συνέπεια, 

αποφασίστηκε να τηρηθεί η γραμμή της αδιαλλαξίας και να ζητήσουν επιστροφή των 

προσφύγων στις εστίες τους και επάνοδο των τουρκικών στρατευμάτων στη γραμμή 

της 9ης Αυγούστου.244 

Ο κύβος είχε πλέον ριφθεί. Με την επιστολή που απηύθυνε στις 28 

Αυγούστου σε καθέναν από τους ηγέτες των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ, ο 

Καραμανλής ουσιαστικά σφράγισε την έξοδο της χώρας από το στρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ, προβαίνοντας σε αναλυτική αιτιολόγηση της απόφασής του.  

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμαινε στην επιστολή του ότι τα γεγονότα 

στην Κύπρο αποκάλυψαν σοβαρότατες αδυναμίες στην όλη υφή της Συμμαχίας. Κατ’ 

                                                 
244 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 120-126. Ο Άγγελος Βλάχος συντασσόταν με τις 
απόψεις του Κληρίδη, ο οποίος δικαίως κατά τον Έλληνα διπλωμάτη επεσήμανε στον 
Μαύρο ότι, αν είχαν περισσότερο θάρρος στη Γενεύη, δεν θα ήταν τώρα εκεί. Ο 
Βλάχος θεωρούσε λανθασμένη την πολιτική της αδιαλλαξίας, καθώς η Τουρκία μόνο 
σε δύσκολη θέση δεν βρισκόταν. Έχοντας πετύχει τον αρχικό της στόχο, πλέον 
ευνοούνταν από την πάροδο του χρόνου, βλ. Βλάχος, ό.π., σσ. 95-96. 
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αρχάς, παραγνωρίσθηκαν θεμελιώδεις διατάξεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, οι 

οποίες ρύθμιζαν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών – μελών και επέβαλαν την προσφυγή 

τους σε ειρηνικά μέσα για την επίλυση των διαφορών τους. Εν συνεχεία, 

διαπομπεύθηκε η Διακήρυξη επί των Ατλαντικών Σχέσεων, η οποία υπογράφηκε τον 

Ιούνιο στις Βρυξέλλες. Τέλος, καταργήθηκε η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των 

συμμάχων, ενώ με την τουρκική εισβολή, όπλα που αποσκοπούσαν στην κοινή 

άμυνα, χρησιμοποιήθηκαν για την προσβολή ανεξάρτητης χώρας – μέλους του ΟΗΕ.  

Αφού εξέθεσε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία «δεν 

κατερράκωσε μόνον την Ατλαντικήν Συμμαχίαν, αλλά και εκθέτει εις άμεσον 

κίνδυνον την ειρήνην εις τον Μεσογειακόν χώρον και τον κόσμον ολόκληρον», ο 

Καραμανλής επεσήμανε ότι «η Συμμαχία αντέδρασε με περίεργον και εκπληκτικήν 

απάθειαν, περιορισθείσα εις τον ρόλον του απλού θεατού. Ανεξαρτήτως του εάν 

τούτο οφείλεται εις αδυναμίαν ή εις έλλειψιν θελήσεως, γεγονός παραμένει ότι η 

Ατλαντική Συμμαχία, αποσκοπούσα εις την αποτροπήν πάσης επιθέσεως, δεν 

κατώρθωσε να συγκρατήση ένα εκ των μελών της από του να επιδοθή εις παρομοίαν 

ενέργειαν και ωδηγήθημεν μέχρι του σημείου απειλής ενόπλου συρράξεως δύο μελών 

μεταξύ των… Όταν η Ατλαντική Συμμαχία δεν είναι εις θέσιν να προλάβη ένοπλον 

ρήξιν μεταξύ δύο μελών της, ευρίσκεται, κατά μείζονα λόγον, εις πλήρη αδυναμίαν 

να προστατεύση αυτά από ενδεχομένην έξωθεν επιβουλήν». 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο Καραμανλής αναφέρει στην επιστολή του ότι 

οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως έπρεπε να αναλάβει η κυβέρνησή του με τις δικές 

της δυνάμεις την προφύλαξη της ανεξαρτησίας της και να επαναφέρει υπό εθνική 

διοίκηση όλες τις ελληνικές δυνάμεις ξηράς, αεροπορίας και ναυτικού, οι οποίες 

είχαν διατεθεί στην ενοποιημένη διοίκηση της Συμμαχικής Στρατιωτικής Οργάνωσης, 

καθώς «ήτο αδύνατον εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν να συνεργάζεται, εις το 

πλαίσιον της στρατιωτικής οργανώσεως της Συμμαχίας, με Κράτος, το οποίον, διά 

απροκαλύπτου παραγνωρίσεως διεθνών συμφωνιών, ετραυμάτισε βαθύτατα 

σημαντικόν τμήμα του ελληνικού έθνους». Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση αποφάσισε 

να ανακτήσει την πλήρη κυριαρχία της σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο και τα χωρικά 

ύδατα της Ελλάδα, η οποία είχε περιορισθεί λόγω της μόνιμης παρουσίας ξένων 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων.  

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τη διαμαρτυρία του για την «επιδειχθείσα 

ανικανότητα της Ατλαντικής Συμμαχίας» για την αποτροπή της σύγκρουσης ανάμεσα 

σε δύο συμμάχους, και την προσπάθειά του να ασκήσει πίεση προς το ΝΑΤΟ για 



122 
 

ενεργό δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση της Άγκυρας, η αποχώρηση είχε και 

μία πρακτική χρησιμότητα στο στρατιωτικό επίπεδο, την οργάνωση της άμυνας κατά 

της Τουρκίας, κάτι που θα ήταν αδύνατο αν δεν επανακτούσε την χωρίς περιορισμούς 

εξάσκηση της εθνικής κυριαρχίας σε όλη την επιφάνεια, τον εναέριο χώρο και τα 

χωρικά ύδατα της χώρας.245 

Ωστόσο, επειδή αναγνώριζε ότι το ΝΑΤΟ είχε συμβάλει στη σταθερότητα των 

σχέσεων Ανατολής – Δύσης και είχε δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για την ύφεση της 

διεθνούς έντασης, η κυβέρνηση Καραμανλή αποφάσιζε να παραμείνει μέλος του. Στο 

πλαίσιο αυτό, εφόσον οι σχέσεις Ανατολής – Δύσης παρέμεναν αναλλοίωτες, θα 

αγωνιζόταν στο πλευρό των δυτικών συμμάχων, εάν κάποιος εξ αυτών δεχόταν 

απρόκλητη επίθεση.  

Μετά την απόφαση αυτή θα ακολουθούσε συνεργασία με τους συμμάχους και 

ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, ώστε να καθοριστούν τα πρακτικά μέτρα προς εφαρμογή της 

και προς πραγματοποίηση της μελλοντικής τους συνεργασίας,246 αφού ο 

Καραμανλής, μπορεί, όπως δήλωνε προς τον λαό της Θεσσαλονίκης στην πρώτη του 

ανοικτή ομιλία μετά την επάνοδό του στην Ελλάδα στις 31 Αυγούστου, να 

αισθανόταν οδυνηρή απογοήτευση για την ανικανότητα του ΝΑΤΟ να αποτρέψει την 

τουρκική εισβολή και τον κίνδυνο της σύρραξης δύο μελών του, «η απόφασις όμως 

αυτή δεν σημαίνει ότι η Ελλάς διακόπτει τους πολιτικούς και ψυχικούς της δεσμούς 

με την Ευρώπη, εις την οποίαν ανήκει και επιθυμεί ν’ ανήκη».247  

Με αυτήν του την απόφαση, συνεπώς, ο Καραμανλής, πρωταγωνιστής 

ραγδαίων εξελίξεων στην πορεία προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της 

πολιτικής ομαλότητας, σεβόμενος τη δημοκρατική παράδοση του τόπου, διακήρυξε 

την ανάγκη της απαλλαγής της χώρας του από τις στρατιωτικές δεσμεύσεις του 

ΝΑΤΟ, με βασικό σκοπό την επανάκτηση της άνευ περιορισμών εξάσκησης της 

εθνικής κυριαρχίας, διασφαλίζοντας την εθνική άμυνα και ασφάλεια από ενδεχόμενη 

τουρκική απειλή. Γι’ αυτό, κατήγγειλε την αδράνεια της Συμμαχίας και την εμμονή 

της στη θεωρία ότι εγγυούταν την ασφάλεια των μελών της μόνον έναντι εξωτερικού 

εχθρού. Με την απόφασή του αυτή ήθελε, επίσης, να καταγγείλει και την παράλογη 

δέσμευση της χώρας του να υποβάλλει στον έλεγχο των οργάνων του ΝΑΤΟ τις 

στρατιωτικές της κινήσεις. Κυρίως, όμως, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι με την 

                                                 
245 Βαληνάκης, ό.π., σ. 94. 
246 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 131-133.  
247 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 138.  
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ενέργειά του αυτή, αναζήτησε μία διέξοδο από την αμηχανία, στην οποία βρέθηκε, 

χωρίς δική του ευθύνη, για την αδυναμία στρατιωτικής αντίδρασης στην τουρκική 

εισβολή. Στο ίδιο πλαίσιο, το διαμορφούμενο από καιρό αντιαμερικανικό αίσθημα 

του ελληνικού λαού έπρεπε με κάποιον τρόπο να κατευναστεί τόσο για τη διατήρηση 

της εσωτερικής ομαλότητας και την αποτροπή νέων πολιτειακών εκτροπών όσο και 

για τη δημιουργία μίας έννομης εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. 

Μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα από την ανάληψη των 

καθηκόντων του, ο Καραμανλής ήταν αναγκασμένος να χαράξει υπό καθεστώς 

εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων την πολιτική του για την εθνική ανασυγκρότηση 

και εξυγίανση, με την υποχρέωση, ταυτόχρονα, να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη 

δικαιοσύνη στην Κύπρο. Εξάλλου, και η εκδήλωση της κυπριακής κρίσης οφείλεται 

κατ’ εξοχήν στις επιλογές του ελλαδικού χουντικού καθεστώτος, ενώ η μοιραία 

εξέλιξή της οφείλεται κατά μείζονα λόγο στη διάλυση της ισχύος και στην 

ανυποληψία του ελληνικού στρατού. Έχοντας ως ελπίδα την ομόθυμη συμπαράσταση 

του ελληνικού λαού και την κατανόηση της διεθνούς κοινής γνώμης, ο Καραμανλής 

διαβεβαίωνε από τη Θεσσαλονίκη ότι η προάσπιση της ασφάλειας της χώρας, η 

αφοσίωση στη δημοκρατία, η προσήλωση στα εθνικά συμφέροντα και η δικαίωση 

των προσδοκιών του λαού αποτελούσαν οδηγό στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Στο 

πλαίσιο αυτό, η απόφασή του για αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

ανταποκρινόταν στις δεσμεύσεις που αναλάμβανε ενώπιον του λαού και αποτελούσε, 

ουσιαστικά, μονόδρομο στις επιλογές του.248  

Η έκκλησή του στον λαό να στηρίξει τις προσπάθειές του για εσωτερική 

ανασυγκρότηση και διεθνή αποκατάσταση της θέσης της χώρας εν μέσω εθνικής 

κρίσης, ερχόταν σε μία περίοδο εκδήλωσης ακραίας αντιαμερικανικής και 

αντικαπιταλιστικής ρητορικής από νέους πολιτικούς σχηματισμούς, όπως το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο τόνιζε στην ιδρυτική του διακήρυξη 

της 3ης Σεπτεμβρίου ότι «η οικονομία πρέπει να απαλλαγεί από τον έλεγχο του ξένου 

μονοπωλιακού και ντόπιου μονοπωλιακού κεφαλαίου, η Ελλάδα να αποχωρήσει όχι 

μόνο από το στρατιωτικό αλλά και από το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, να 

ακυρωθούν όλες οι διμερείς συμφωνίες “που έχουν επιτρέψει στο Πεντάγωνο να 

                                                 
248 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 138-139. 
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μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο για την προώθηση της επεκτατικής 

πολιτικής”».249 

Τι σήμαινε, όμως, πραγματικά, η αποδέσμευση των ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων από την κοινή διοίκηση της Συμμαχίας, αλλά και η προσπάθεια 

διατήρησης όσων θεσμών θεωρούνταν απαραίτητοι για την κάλυψη ορισμένων 

πλευρών της ασφάλειας της χώρας, που ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση 

εξόδου της από το ΝΑΤΟ;  

Κατ’ αρχάς, η πικρία της πολιτικής ηγεσίας από τη στάση των ΗΠΑ έθετε επί 

τάπητος το σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η δυσαρέσκεια για τον ρόλο 

των ΗΠΑ στα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ήταν έκδηλη και στους 

κόλπους της πολιτικής ηγεσίας, η οποία δεν μπορούσε πλέον να αισθάνεται την ίδια 

εμπιστοσύνη για τη μεγάλη της σύμμαχο. Όσον αφορά στο καθεστώς των βάσεων, οι 

επιπτώσεις ήταν άμεσες, καθώς η ύπαρξή τους συνδεόταν λογικά, συμβατικά και 

στρατηγικά με τη συλλογική βοήθεια και τους κοινούς στόχους της Συμμαχίας. Ήδη, 

η Αθήνα είχε ενημερώσει ότι μετά τις εκλογές και τον σχηματισμό σταθερής 

κυβέρνησης, το καθεστώς των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων θα 

ετίθετο υπό επαναδιαπραγμάτευση, βάσει των νέων αναγκών ασφαλείας της χώρας. 

Στην Ελλάδα λειτουργούσαν διάφορες εγκαταστάσεις πολυμερούς χαρακτήρα, ενώ 

πολυάριθμο προσωπικό υπηρετούσε στα συμμαχικά στρατηγεία και όργανα, καθώς 

και στις κοινές ασκήσεις. Η απόφαση της αποχώρησης μέσα στο δαιδαλώδες αυτό 

πλαίσιο, το οποίο καθοριζόταν από την πληθώρα των κειμένων του 1953, ήταν 

βέβαιο ότι θα είχε ευρύτερες επιπτώσεις.250 

Από πρακτική άποψη, η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

δεν άλλαξε ριζικά την κατάσταση που επικρατούσε μετά τον Αττίλα 1, αφού από τις 

πρώτες ώρες της απόβασης, οι τεχνικές επαφές και η ροή των πληροφοριών προς το 

ΝΑΤΟ είχαν διακοπεί. Η απόφαση της αποχώρησης πήγε απλώς ένα βήμα πιο πέρα, 

φέροντας επιπτώσεις στο σύστημα των ραντάρ, στην αντιαεροπορική άμυνα και στις 

τηλεπικοινωνίες του ΝΑΤΟ. Οι αεροπορικές επικοινωνίες του ΝΑΤΟ ανάμεσα στην 

Ευρώπη και την Τουρκία διακόπηκαν, ενώ απαγορεύθηκε η χρήση και ο τεχνικός 

έλεγχος των συμμαχικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για συμμαχικούς σκοπούς, 

αλλά επιτράπηκε η «εθνική χρήση» τους από τα κράτη – μέλη. 

                                                 
249 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 146.  
250 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 89-93.  
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Παράλληλα, τέθηκαν σε εθνική αποστολή οι στρατιωτικές και αεροπορικές 

δυνάμεις, που ήταν εκχωρημένες στο Στρατηγείο της Σμύρνης, δηλαδή το Α΄ Σώμα 

Στρατού και η 28η Αεροπορική Δύναμη της Λάρισας, και διακόπηκε η συμμετοχή 

των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις συμμαχικές ασκήσεις. 

Αντίθετα, όμως, από ό,τι ίσχυσε κατά την αποχώρηση της Γαλλίας από το 

ΝΑΤΟ το 1966, ο Έλληνας αντιπρόσωπος στη Στρατιωτική Επιτροπή παρέμεινε στη 

θέση του, όπως και οι άλλοι επιτελείς στα διάφορα στρατηγεία, εκτός φυσικά από 

εκείνο της Σμύρνης, καθώς και στις περισσότερες επιτροπές. Πολύ σημαντική ήταν η 

παραμονή του Αρχηγού ΓΕΝ ως Διοικητή Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, άμεση, 

εντός 15ημέρου, ήταν η αποχώρηση από το ανώτατο όργανο της Συμμαχίας, την 

Επιτροπή Αμυντικής Σχεδίασης, που αποτελούν οι υπουργοί Άμυνας των κρατών – 

μελών.251 

Εκτός από τη νομική πλευρά των διμερών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, υπήρχαν 

και τα τεχνικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν αναφορικά με τη 

μεταφορά πυραύλων, κώνων με πυρηνικές κεφαλές, συστημάτων ραντάρ και άλλου 

εξοπλισμού, που απαιτούσαν προσεκτική μελέτη και ειδικές διαπραγματεύσεις με τα 

σχετιζόμενα επιτελεία του ΝΑΤΟ.252 Τα θέματα που επρόκειτο να τεθούν προς 

διαπραγμάτευση, αφορούσαν μεταξύ άλλων, την ικανοποίηση των άρθρων 3 και 5 

του Καταστατικού του ΝΑΤΟ, τις στρατιωτικές δεσμεύσεις της Συμμαχίας και των 

ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τις βάσεις του ΝΑΤΟ, τη συμμετοχή της Ελλάδας 

στις νατοϊκές επιτροπές και ασκήσεις κλπ.253 Ήδη από τον Σεπτέμβριο, οι Βρυξέλλες 

έθεσαν δύο σημαντικά ζητήματα: το πρώτο αφορούσε τη δέσμευση της Ελλάδας να 

συμμετάσχει στην αμοιβαία βοήθεια, σύμφωνα με το Καταστατικό της Συμμαχίας, 

ενώ το δεύτερο αφορούσε τα έργα υποδομής του ΝΑΤΟ, τα οποία όφειλε να θέτει 

                                                 
251 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 95-96. Ενδεικτικό της λύπης του Αβέρωφ, ως θερμού 
υποστηρικτή του ΝΑΤΟ, για την εξέλιξη αυτή, το τηλεγράφημά του προς τον 
Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή στις Βρυξέλλες στις 17 Αυγούστου, στο ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 
24/3. 
252 Αθηναϊκή, 14 Σεπτεμβρίου 1974. Σύμφωνα με αναφορές, μάλιστα, που 
κυκλοφορούσαν στις Βρυξέλλες, οι Έλληνες αξιωματούχοι είχαν ζητήσει στα τέλη 
Αυγούστου από τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα πληροφορίες για τους όρους της 
απόσυρσης από το ΝΑΤΟ και τη φύση των γαλλικών σχέσεων με τη Συμμαχία μετά 
το 1966, βλ. Iatrides, ό.π., σ. 34. 
253 Λουνς προς Ραφαήλ, 27 Σεπτεμβρίου 1974, ΑΚΚ/ΙΚΚ, φ. 20 Β-1499. 
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στη διάθεση των κρατών – μελών της Συμμαχίας, που είχαν μετάσχει με άνω του 

95% στην κατασκευή τους.254 

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ είχαν εκφράσει μεγάλο 

ενδιαφέρον για την απόσυρση των Ελλήνων στρατεύσιμων από τις συμμαχικές 

διοικήσεις. Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων της Νότιας Πτέρυγας 

παρατήρησε ότι ένα κενό συλλογής και αναφοράς πληροφοριών σε συνδυασμό με τη 

διάρρηξη των διαφόρων συμμαχικών λειτουργιών και σχεδιασμών, θα οδηγούσε σε 

αυξημένη απειλή από το σύμφωνο της Βαρσοβίας προς τις εναπομείνασες χώρες της 

Νότιας Πτέρυγας. Ακόμα, η αυξημένη απομόνωση της Τουρκίας από την υπόλοιπη 

συμμαχία θα απαιτούσε μεγάλη αναπροσαρμογή ισχύος στην περιοχή. Η πιο άμεση 

συνέπεια, πάντως, θα ήταν η δημιουργία της εντύπωσης μίας συμμαχίας σε 

αποσύνθεση, κάτι που θα είχε ψυχολογικό αντίκτυπο σε όλον τον δυτικό κόσμο προς 

εύνοια του Συμφώνου της Βαρσοβίας.255 

Αλλά και σε ημιεπίσημου χαρακτήρα μελέτη που συνέταξαν στρατιωτικοί 

εμπειρογνώμονες για λογαριασμό του Κογκρέσου, αναλύονταν τα προβλήματα που 

θα δημιουργούνταν από μία ενδεχόμενη ολοκληρωτική διακοπή της συνεργασίας του 

ΝΑΤΟ με την Ελλάδα:  

α. Θα δυσκολευόταν η αποτρεπτική και αμυντική αποστολή του Έκτου 

Στόλου και θα κόστιζε περισσότερο η συντήρησή του. 

β. Θα έπρεπε να μεταφερθούν σημαντικές εγκαταστάσεις, όπως στη Νέα 

Μάκρη και την Κρήτη. 

γ. Η Ιταλία, η Τουρκία και ο Έκτος Στόλος θα στερούνταν της έγκαιρης 

προειδοποίησης που παρείχαν οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. 

δ. Η Τουρκία θα απομονωνόταν από την εγγύτερη φιλική χώρα με 700 μίλια.  

ε. Τα Στενά θα γίνονταν πιο ευάλωτα σε βουλγαρική επίθεση. 

στ. Σε περίπτωση βουλγαρικής επιτυχίας, ο σοβιετικός στόλος στη Μαύρη 

Θάλασσα θα είχε ελεύθερη πρόσβαση στη Μεσόγειο. 

ζ. Θα δημιουργούνταν ψυχολογικής φύσης ανησυχίες στη Συμμαχία. 

η. Σε περίπτωση πολέμου θα ήταν μάλλον αδύνατη η εξασφάλιση κανονικής 

ροής πετρελαίου. 

θ. Θα δυσχεραίνονταν οι δυνατότητες των ΗΠΑ για παροχή βοήθειας σε 

φιλικές χώρες της Μέσης Ανατολής. 
                                                 
254 Βαληνάκης, ό.π., σ. 96. 
255 Έκθεση CINCSOUTH προς SACEUR, 13 Σεπτεμβρίου 1974, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 24/3. 
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ι. Θα χανόταν για το ΝΑΤΟ η δυνατότητα άσκησης ελέγχου στους 

αεροδιαδρόμους πάνω από την Ελλάδα. 

Βέβαια, ένας τόσο σημαντικός διαχωρισμός σε επιχειρησιακό και οργανωτικό 

– διοικητικό επίπεδο, ήταν επόμενο να επηρεάσει και τις δύο πλευρές. Ήδη, η 

ανωτέρω μελέτη επεσήμανε ότι, πέρα από τις δυσμενείς επιπτώσεις ως προς τη 

συνοχή της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η στρατιωτική αποχώρηση της Ελλάδας ή 

το κλείσιμο νατοϊκών εγκαταστάσεων θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

Ελλάδας και όχι του ΝΑΤΟ, καθώς, επειδή βασιζόταν στις στρατιωτικές υποδομές 

και δυνατότητες του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα σε 

διάφορους τομείς (επικοινωνίες, πληροφορίες, αεράμυνα, επιχειρησιακή διοίκηση και 

έλεγχος, σχεδιασμός, διοικητική μέριμνα, εκπαίδευση και ασκήσεις, οπλικά 

συστήματα). Σε κάθε περίπτωση δε, υπήρχε η εκτίμηση στη Συμμαχία ότι τα κενά 

αυτά θα καλύπτονταν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με εκείνα που όφειλε να 

αντιμετωπίσει η ελληνική πλευρά. 

Συμπερασματικά, κατέληγαν ότι, παρά τη συμβολή της Ελλάδας στη 

στρατηγική ισορροπία στην περιοχή και στο αμυντικό δυναμικό της Δύσης, η Ελλάδα 

δεν ήταν ζωτική για τον κεντρικό τομέα του ΝΑΤΟ και ήταν «περιθωριακής 

σημασίας για τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή, εξαιτίας των 

περιορισμών που επιβάλλει στη χρήση των βάσεων».256 

Πράγματι, παρά την έγνοια των στρατιωτικών αξιωματούχων στις Βρυξέλλες, 

το Συμβούλιο και τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν διέβλεψαν την ανάγκη άμεσης αντίδρασης 

στις εξελίξεις. Απόδειξη, το γεγονός ότι η απάντηση προς τον Καραμανλή έγινε 

αντικείμενο πολυάριθμων συναντήσεων σε πρεσβευτικό επίπεδο. Οι καταγραφές της 

αμερικανικής αντιπροσωπείας καταδεικνύουν έλλειψη συμπάθειας προς τον Έλληνα 

πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του παρά εγρήγορση για την απόφασή του να 

αποσυρθεί η χώρα από το ΝΑΤΟ. Όταν ο Λουνς ενημέρωσε ότι οι Έλληνες 

στρατιωτικοί αντιπρόσωποι θα παρέμεναν στη Στρατιωτική Επιτροπή, ο Αμερικανός 

αντιπρόσωπος, Ντόναλντ Ράμσφελντ, είπε στους συναδέλφους του στις 16 

Σεπτεμβρίου ότι «η απάντηση προς τον Καραμανλή φαίνεται να είναι λιγότερο 

επείγουσα». Καθώς κάθε μέλος επρόκειτο να αποφασίσει ξεχωριστά για την 

απάντησή του, ο Λουνς συνέχισε να υπηρετεί ως μεσολαβητής του ΝΑΤΟ με τους 

                                                 
256 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 97-99. 
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Έλληνες αξιωματούχους. Στις 23 Σεπτεμβρίου προέβη στις κάτωθι παρατηρήσεις 

προς τον Έλληνα αντιπρόσωπο:  

α. Το ΝΑΤΟ δεν επιθυμούσε να φέρει την ελληνική κυβέρνηση σε δύσκολη 

θέση,  

β. Αν η ελληνική κυβέρνηση επιθυμούσε να διαπραγματευθεί αργότερα επί 

των ζητημάτων που εγείρονταν από την απόφασή της να αποχωρήσει από το 

στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε. Το ΝΑΤΟ δεν 

ευχόταν να εκβιάσει ή να βιάσει αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά η 

τρέχουσα κατάσταση ήταν ασαφής.  

γ. Το ΝΑΤΟ δεν έφερνε προς το παρόν καμία αντίρρηση στην ασαφή 

κατάσταση που προέκυπτε στα όργανά του. 

Τα διλήμματα πλέον και οι αποφάσεις ανήκαν στην ελληνική πλευρά και το 

ΝΑΤΟ περίμενε από την Αθήνα την επόμενη κίνησή της. Ο Λουνς είχε ήδη πει στους 

υπόλοιπους αντιπροσώπους ότι δεν θεωρούσε το μοντέλο της Γαλλίας ταιριαστό στην 

περίπτωση της Ελλάδας και ότι τα γεγονότα θα υποχρέωναν την Αθήνα να λάβει 

ορισμένες δύσκολες αποφάσεις πολύ σύντομα. Ο Ολλανδός αντιπρόσωπος εξήγησε 

ότι, αν και η απάντηση της κυβέρνησής του δεν περιείχε καμία έκφραση λύπης, 

εξέφραζε την ελπίδα ότι μόλις τακτοποιούνταν το Κυπριακό, η Ελλάδα θα επέστρεφε 

κανονικά στη Συμμαχία. Γενικά, όμως, οι άλλες απαντήσεις στην επιστολή 

Καραμανλή ακολούθησαν τις συστάσεις του Αμερικανού αντιπροσώπου.257 Η 

σύντομη και άκομψη απάντηση του Φορντ την 1η Οκτωβρίου 1974, περιείχε την 

υπόσχεση της Ουάσινγκτον να εξετάσει προσεκτικά κάθε πρόταση της Ελλάδας και 

να συνδιαλεχθεί με τους υπόλοιπους συμμάχους, των οποίων τα συμφέροντα θα 

επηρεάζονταν, αλλά και να συζητήσει όλες τις κατάλληλες για την Ελλάδα 

προτάσεις. Ευχόταν να ενισχύσει τους συμμαχικούς δεσμούς και να βοηθήσει την 

ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο, αλλά δεν περιέλαβε καμία έκφραση ευχής για 

επιστροφή της Ελλάδας σε πλήρη ένταξη.258 Ήταν εμφανές ότι οι ΗΠΑ δεν 

θεώρησαν επ’ ουδενί ότι η αποχώρηση της Ελλάδας θα οδηγούσε σε κατάρρευση τη 

Νότια Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως προσδοκούσαν οι ελληνικοί σχεδιασμοί, 

προκειμένου να υποχρεώσουν την Ουάσινγκτον στην άσκηση πιέσεων προς την 

Άγκυρα για απόσυρση των στρατευμάτων από την Κύπρο και εξεύρεση δίκαιης και 

βιώσιμης λύσης. Αν και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν πίεσαν οι Αμερικανοί 
                                                 
257 Iatrides, ό.π., σσ. 34-35. 
258 Iatrides, ό.π., σ. 35. 
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τους Τούρκους προς την κατεύθυνση της επίδειξης μετριοπάθειας, οι προσπάθειες 

αυτές δεν ήταν ζωηρές αλλά, και υπό το καθεστώς δυναμισμού που επεδείκνυε η 

τουρκική πλευρά, ήταν μάλλον δύσκολο να καρποφορήσουν.259 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η Τουρκία ήταν εκείνη που επεδίωξε άμεσα να 

εκμεταλλευθεί την αποχώρηση της Ελλάδας και να καλύψει τα κενά που 

δημιουργούνταν στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Προσπαθούσε, μάλιστα, να 

αδράξει την ευκαιρία που της πρόσφερε η βραδυπορία των σχετικών 

διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό του ρόλου που 

διαδραμάτιζε η Ελλάδα στη Συμμαχία.260 Είναι ενδεικτική η προσπάθεια του 

Τούρκου πρωθυπουργού Μπουλέντ Ετσεβίτ να διαδηλώσει την καλή θέληση της 

χώρας του έναντι των ΗΠΑ και του Χένρυ Κίσινγκερ. Δεν ήταν τυχαία η επισήμανση 

του κινδύνου υποδαύλισης της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο, μέσω της 

δημιουργίας αξιώσεων σε ζητήματα, όπως η υφαλοκρηπίδα, ο εναέριος χώρος, η 

αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών, όπως έθεσε το ζήτημα σε βαρυσήμαντο 

άρθρο στους New York Times ο Σάυρους Σούλτσμπεργκερ.261 

Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσινγκτον δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει ζήτημα 

μετατόπισης της άμυνας του ΝΑΤΟ από την Ελλάδα στην Τουρκία και συνέχιζε να 

επιθυμεί την παραμονή των στρατιωτικών, αεροπορικών και ναυτικών 

εγκαταστάσεών της στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, άλλωστε, στο ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών υπήρχε η άποψη να ασκηθεί πίεση επί των Αμερικανών στο ζήτημα αυτό 

επί νομικής βάσεως και να μη θιγεί το θέμα της διατήρησης των εγκαταστάσεων, 

«διότι άπαξ δηλώσωμεν ότι αι βάσεις θα απομακρυνθούν, εξαντλούμεν το μέσον 

πιέσεως χωρίς να επιτύχωμεν το επιδιωκτέον αποτέλεσμα. Αντιθέτως, θα ηδυνάμεθα 

να επικαλεσθώμεν ότι αι συμφωνίαι περί των βάσεων έπαυσαν να ισχύουν κατόπιν 

της αποχωρήσεώς μας εκ του ΝΑΤΟ. Θα καλέσωμεν τους Αμερικανούς εις 

διαπραγματεύσεις προς κατάρτισιν νέων συμφωνιών υπό το φως της 

δημιουργηθείσης πραγματικότητος. Την πορεία και το αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων τούτων δυνάμεθα ωσαύτως να ρυθμίσωμεν αναλόγως των 

εξελίξεων του Κυπριακού».262 Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, το State Department 

                                                 
259 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 99-100. 
260 Πρεσβεία Ελλάδας στις Βρυξέλλες προς Υπουργείο Εξωτερικών, 8 Οκτωβρίου 
1974, ΑΚΚ/ΙΚΚ, φ. 20Β-1538. 
261 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 119-120. 
262 Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 16 Οκτωβρίου 1974, ΑΚΚ/ΙΚΚ, φ. 20 Β-
1507.  
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φαινόταν να ενεργοποιείται προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης της κατάστασης, 

φοβούμενο ότι η διαιώνιση της έντασης θα δηλητηρίαζε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 

με σοβαρές επιπτώσεις στη συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Με 

αυτό το σκεπτικό, ο Κίσινγκερ πρότεινε στον Καραμανλή μέσω του απεσταλμένου 

του στην Αθήνα, Ουίλλιαμ Τάιλερ,  να αναλάβει μεσολαβητική πρωτοβουλία, στο 

πλαίσιο των οποίων θα συναντιόταν διαδοχικά με τους δύο ηγέτες. Ο Καραμανλής, 

όμως, δεν έβρισκε σκόπιμη μία τέτοια πρωτοβουλία πριν σημειωθεί κάποια πρόοδος, 

ώστε να υπάρχει το κατάλληλο κλίμα. Έτσι, απέρριψε και μία συνάντηση Κίσινγκερ 

– Ετσεβίτ αλλά και μία επαφή Μαύρου – Γκιουνές στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 

συνόδου του ΟΗΕ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απραξία των ΗΠΑ και 

της Βρετανίας, που επέτρεψαν ελευθερία κινήσεων στην Τουρκία, σε αντίθεση με ό,τι 

είχε πράξει το 1964 ο Λύντον Τζόνσον. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι δεν θα ανεχόταν 

άλλες ταπεινώσεις για τη χώρα του, διαφορετικά θα αναγκαζόταν είτε να κηρύξει τον 

πόλεμο στην Τουρκία είτε να αναχωρήσει ξανά από την Ελλάδα. 

Η σκέψη του Καραμανλή ήταν ορθή. Όπως εισηγήθηκε στον νέο πρεσβευτή 

των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζακ Κιούμπις, ήταν ορθότερο να διεξαχθούν ενδοκοινοτικές 

συνομιλίες στη Λευκωσία ανάμεσα στον Κληρίδη και τον Ντενκτάς, παρά συνομιλίες 

σε ανώτατο επίπεδο, οι οποίες, μη στηριζόμενες σε συγκεκριμένες βάσεις, θα όξυναν 

περαιτέρω την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Κάθε τέτοιου είδους επαφή 

δημιουργούσε αρχικά κλίμα αισιοδοξίας, αλλά, όταν δεν έφερνε αποτέλεσμα, 

προκαλούσε έντονη απογοήτευση, η οποία, εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης, θα 

τραυμάτιζε την ελληνική κοινή γνώμη, που δεν είχε ανακτήσει ακόμα το ηθικό της. 

Εκτός αυτού, ο Καραμανλής επέμενε ότι το Κυπριακό, παρ’ ότι ήταν διεθνές ζήτημα, 

το μελλοντικό καθεστώς της νήσου ήταν υπόθεση καθαρά ενδοκυπριακή. 

Χρειάσθηκε, όμως, να περάσει αρκετός καιρός για να υιοθετηθεί ένα τέτοιο σχήμα. Ο 

Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε, ακόμα, ότι ο ίδιος δεν είχε αντίρρηση για μία 

ομοσπονδιακή λύση, εφόσον την αποδεχόταν και η ελληνοκυπριακή πλευρά, φθάνει 

να διασφαλιζόταν η αποστρατικοποίηση της νήσου, η μη μετακίνηση πληθυσμών, η 

πλήρης ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της νήσου, καθώς και η εκχώρηση 

ουσιαστικών εξουσιών στις ομοσπονδιακές αρχές.263 

Η υποχωρητικότητα που είχε αρχίσει να διαφαίνεται στην ελληνική πλευρά 

ανεστάλη μετά την απόφαση του Κογκρέσου στις 17 Οκτωβρίου να περικόψει τη 

                                                 
263 Βλάχος, ό.π., σσ. 111-114. 
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στρατιωτική βοήθεια προς την Τουρκία, δίνοντας μία περίοδο πέντε μηνών για την 

εξεύρεση λύσης, ώστε να επαναληφθεί η βοήθεια. Αυτή η κίνηση αφαίρεσε τη 

δυνατότητα ευελιξίας και από τις δύο πλευρές: η μεν Ελλάδα βρήκε την ευκαιρία να 

παρακάμψει τις υποχωρήσεις που είχε αρχίσει να σκέπτεται, η δε Τουρκία 

αντιμετώπισε με έκδηλη οργή το ψήφισμα, αλλά και με ανακούφιση γιατί και αυτή 

απέφευγε να προβεί σε παραχωρήσεις.264 

Στις προγραμματικές του δηλώσεις στις 11 Δεκεμβρίου 1974 ο Καραμανλής 

επιβεβαίωσε την οριστική αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και την 

πρόθεση της κυβέρνησης για αναθεώρηση του καθεστώτος των αμερικανικών 

βάσεων, ώστε να εξαλειφθούν τα προνόμια που είχαν προβλεφθεί στις αρχικές 

συμβάσεις. Πέραν αυτού, όμως, απέβλεπε και στην απόσυρση των βάσεων εκείνων, 

που, όπως δήλωσε, δεν είχαν σχέση με τα αμυντικά συμφέροντα της Ελλάδας. Αυτές 

οι εξαγγελίες, ωστόσο, δεν σήμαιναν ότι άλλαζε σε καμία περίπτωση τον εξωτερικό 

προσανατολισμό της χώρας, η οποία παρέμενε προσηλωμένη στη Δύση. Τυχόν 

απομόνωσή της από τον δυτικό κόσμο θα μείωνε, πέραν όλων των άλλων 

επιπτώσεων, την αμυντική της ικανότητα, πολλαπλασιάζοντας αντιστρόφως εκείνην 

της Τουρκίας, η οποία ήδη δραστηριοποιούνταν στα διάφορα κέντρα αποφάσεων, 

καθιστώντας δύσκολη τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και γενικά στο διεθνές 

προσκήνιο. «Την ειδικώτερη όμως πολιτική της Ελλάδος προς τον έξω κόσμο την 

προσδιορίζει η γεωπολιτική της θέσις και τα πάγια συμφέροντα του έθνους», 

διευκρίνισε ο πρωθυπουργός. «Γεωγραφικώς, πολιτικώς και ιδεολογικώς η Ελλάς 

ανήκει εις την Δύσιν. Και στην συνεργασίαν με την Δύση αποβλέπει κυρίως η Ελλάς 

για να κατοχυρώση την ασφάλειά της και να προωθήση την υλική ευημερία και την 

πολιτιστική της ανάπτυξη». Παρ’ όλα αυτά, επεσήμαινε ότι «με βάση την ισοτιμία, το 

αμοιβαίο συμφέρον και τον σεβασμό της αρχής της μη αναμίξεως στις εσωτερικές 

υποθέσεις, η Κυβέρνησις είναι πρόθυμη να επιδιώξη την φιλία και την συνεργασία 

όλων ανεξαιρέτως των χωρών του κόσμου, ανεξαρτήτως του πολιτικού και 

κοινωνικού των καθεστώτος».265 

Συνεπώς, ο Καραμανλής, παρά την απόφασή του να αποσπαστεί από το 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και να προχωρήσει στην, έστω μερική, απεξάρτηση 

από τις ΗΠΑ, με τις προγραμματικές του δηλώσεις επανήγαγε σε δόγμα τη σταθερή 

ένταξη της χώρας στη Δύση. Διαπνεόμενος από συγκεκριμένες ιδεολογικές αρχές, ο 
                                                 
264 Κίσινγκερ, ό.π., σ. 255. 
265 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 257-262. 
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Καραμανλής θεωρούσε ότι αυτός ο σταθερός προσανατολισμός εξυπηρετούσε και 

αδήριτες εθνικές αναγκαιότητες: ενδεχόμενη απομάκρυνση από τη Δύση θα 

αποδεικνυόταν ολέθρια για τη χώρα, διότι θα την απέκοπτε από την Ευρώπη, θα την 

οδηγούσε σε απομόνωση και, ως εκ τούτου, θα την άφηνε έκθετη στους εξωτερικούς 

κινδύνους. Άρα, η Ελλάδα όφειλε να επανακαθορίσει τη θέση της έναντι των 

συμμάχων της με δυναμισμό, χωρίς, όμως, να διαταράξει τη στρατηγική πορεία 

της.266 

Στη συζήτηση που ακολούθησε στις 12-14 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας 

Παπανδρέου απέρριψε την τοποθέτηση του Καραμανλή ότι η Ελλάδα ανήκει στη 

Δύση, λέγοντας ότι «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Ο Καραμανλής διευκρίνισε 

ότι δεν εννοούσε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Δυτικούς αλλά ότι αποτελεί τμήμα του 

δυτικού κόσμου, για να απαντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα είχε πληρώσει 

ακριβά αυτήν την τοποθέτηση, καθώς η δικτατορία ήταν αμερικανικής έμπνευσης, 

κατασκευασμένη από το Πεντάγωνο, τη CIA και το ΝΑΤΟ, παράγοντες που 

ευθύνονταν επιπλέον για την τραγωδία της Κύπρου. Γι’ αυτό και πίστευε ότι η 

Ελλάδα έπρεπε να αποχωρήσει εντελώς από το ΝΑΤΟ και όχι μόνο από το 

στρατιωτικό του σκέλος. Με την άποψη αυτή τάχθηκαν και άλλοι εκπρόσωποι της 

αντιπολίτευσης, διαγράφοντας μία εμφανή διαφορά στην αντίληψη της εξωτερικής 

πολιτικής που όφειλε να ακολουθήσει η χώρα και μία διαφορετική άποψη ως προς τη 

θέση της Ελλάδας στο διεθνές σκηνικό.267 

Ο Παπανδρέου έδινε, εξάλλου, μεγάλο βάρος στο μεσογειακό και βαλκανικό 

χαρακτήρα της Ελλάδας και στις δυνατότητες, λόγω ιστορικών, πολιτιστικών και 

γεωγραφικών παραμέτρων, συνεργασίας με τον Αραβικό κόσμο, σημειώνοντας ότι 

όταν η Αθήνα έλεγε ότι ανήκε στη Δύση, οι σύμμαχοί της της συμπεριφέρονταν όπως 

εκείνοι ήθελαν. Στο πλαίσιο αυτό ζητούσε αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και 

απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν 

γινόταν πιστευτός ότι έλεγε ότι υπό την ηγεσία του η Ελλάδα θα αποχωρούσε από τη 

Συμμαχία.268 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να υπεκφεύγουν της προσοχής μας οι 

συνομιλίες που είχε ο Καραμανλής στις 17 Δεκεμβρίου με τον Αμερικανό πρέσβη 

                                                 
266 Σβολόπουλος, 2001, σ. 206. 
267 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 263-264. 
268 Οι αναφορές αυτές έγιναν στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 1975 στη διάρκεια 
συζήτηση επί των ελληνοτουρκικών σχέσεων, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 311. 
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στην Αθήνα, Τζακ Κιούμπις, στον οποίον έδειχνε ότι η Ελλάδα είχε διάφορες 

προσφορές τόσο από δυτικές χώρες όσο και από την ΕΣΣΔ για την παροχή 

οικονομικής και εξοπλιστικής βοήθειας, και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να γνωρίζει 

το μέγεθος της βοήθειας που προτίθετο να παράσχει η Ουάσινγκτον. Όσον αφορά το 

θέμα των βάσεων, ο Κιούμπις έδειχνε κατανόηση στην ανάγκη μείωσης του 

στρατιωτικού προσωπικού τους αλλά και τη θέση της Ελλάδας ότι έπρεπε να 

διατηρηθούν μόνο εκείνες οι βάσεις που εξυπηρετούσαν κοινούς αμυντικούς 

σκοπούς. 

Ο Καραμανλής επεσήμανε στον Αμερικανό πρέσβη ότι το ζήτημα αυτό είχε 

και ουσιαστική και ψυχολογική παράμετρο, βεβαιώνοντας ότι υπήρχε κάθε καλή 

πρόθεση από ελληνικής πλευράς προς εξεύρεση λύσεως, ιδίως αν επιτυγχανόταν 

ικανοποιητική ρύθμιση του Κυπριακού.269 

Εφόσον, λοιπόν, σκοπός της κυβέρνησης δεν ήταν η αποχώρηση από το 

ΝΑΤΟ αλλά η χρησιμοποίηση της ενέργειας αυτής ως μέσου πίεσης για την επίλυση 

του Κυπριακού («επιδίωξίς μας δεν είναι να αποχωρήσωμεν οπωσδήποτε από την 

στρατιωτικήν οργάνωσιν, αλλά να επιτύχωμεν ικανοποιητικήν ρύθμισιν του 

Κυπριακού»), οι επικείμενες διαπραγματεύσεις με τη Συμμαχία έπρεπε να διεξαχθούν 

σε αργούς ρυθμούς από την πλευρά της Αθήνας, όπως αποφασίστηκε σε κυβερνητική 

σύσκεψη στις 4 Ιανουαρίου 1975.270 Η προαναφερθείσα σύσκεψη παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι σε αυτήν εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για τη στάση 

που θα μπορούσε να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι της νατοϊκής 

συμμαχίας, προσαρμοσμένα στην απόφαση που έλαβε ο Καραμανλής το πρωί της 

14ης Αυγούστου. Έτσι, υπήρξαν διάφορες εισηγήσεις, όπως ότι θα μπορούσε η 

κυβέρνηση να αποσύρει μέρος μόνο των ενόπλων της δυνάμεων από τη στρατιωτική 

διοίκηση του ΝΑΤΟ για να τις θέσει υπό εθνικό έλεγχο, οπότε δεν θα υπήρχαν οι 

νομικές συνέπειες της πλήρους αποχώρησης. Επιπλέον, ως κίνηση αντίδρασης κατά 

της αδράνειας της Συμμαχίας, θα μπορούσε να ζητήσει αναστολή της λειτουργίας των 

αμερικανικών βάσεων ή και να αποφασίσει την άμεση και πλήρη αποχώρηση από το 

ΝΑΤΟ, τόσο από το στρατιωτικό όσο και από το πολιτικό σκέλος, με ταυτόχρονο, 

όμως, αναπροσανατολισμό της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής. Ένα άλλο 

χαρτί που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ήταν η απαίτηση αποχώρησης όλων των 

συμμαχικών στρατιωτικών τμημάτων από τον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων 
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270 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 278. 
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και των τμημάτων φύλαξης πυρηνικών όπλων. Η επιλογή, τελικά, της αποχώρησης 

από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ κρινόταν ως η πλέον ανώδυνη για τους 

Συμμάχους αλλά και για την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αν και είχε το μειονέκτημα 

ότι άφηνε έκθετη τη χώρα στο βέτο της Τουρκίας σε όλα εκείνα τα θέματα που έθιγαν 

τα εθνικά συμφέροντά της.  

Αντίθετα, μία πλήρης αποχώρηση από το ΝΑΤΟ θα κλόνιζε συθέμελα τη 

στρατηγική ισορροπία και ασφάλεια στην περιοχή και τον αμυντικό μηχανισμό της 

Δύσης, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, εξαιτίας της όξυνσης του Μεσανατολικού 

και των ευαίσθητων ισορροπιών στις σχέσεις Δύσης – Ανατολής, δεδομένα που 

διαμόρφωναν ένα δυσμενές κλίμα για την προβολή των σθεναρών ελληνικών θέσεων, 

για τον πρόσθετο λόγο ότι η τουρκική προπαγάνδα είχε δραστηριοποιηθεί έντονα, 

προκαλώντας δυσπιστία στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον για τα ελληνικά 

κίνητρα αποχώρησης.  

Πέρα, όμως, από τις συγκυριακές συμμαχικές επιπτώσεις, μία τέτοια πολιτική 

θα μετέστρεφε πλήρως τον διεθνή προσανατολισμό της χώρας. «Είναι προφανείς αι 

συνέπειαι μίας τοιαύτης αποφάσεως», υπογράμμιζε σημείωμα του υπουργείου 

Εξωτερικών. «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος θα ετίθετο, διά πρώτην φοράν εις 

την σύγχρονον ιστορίαν της, επί νέας τροχιάς. Η Ελλάς θα έπαυε να αποτελή μέρος 

του αμυντικού συστήματος της Δύσεως και είναι λίαν αμφίβολον εάν θα 

εξακολουθούσε να είναι αποδεκτή εντός των πολιτικών και μόνο δυτικών πλαισίων… 

Ειδικότερον επί του Κυπριακού, τοιαύτη απόφασίς μας θα είχε πιθανώτατα ως 

συνέπεια την απώλειαν όχι μόνον του αμερικανικού ενδιαφέροντος δια τας ελληνικάς 

θέσεις, αλλά κατ’ επέκτασιν και του ευρωπαϊκού».271 

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνταν και το σχετικό υπόμνημα του υπουργού Εθνικής 

Άμυνας, Ευάγγελου Αβέρωφ, ο οποίος, αφού αναλύει την ειδική περίπτωση της 

Γαλλίας, αναφέρεται στις πρακτικές που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ελλάδα σε 

επιχειρησιακό επίπεδο. Ειδικότερα, θεωρούσε ότι έπρεπε να επιδιώξει τη διατήρηση 

της προστασίας του ΝΑΤΟ για τον από βορρά κίνδυνο, τη διατήρηση των πυρηνικών 

όπλων στο έδαφός της, τη συνέχιση στρατιωτικών έργων υποδομής με τη 

χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ και τη διατήρηση του υπηρεσιακού ελέγχου του 

θαλάσσιου εναέριου χώρου από την Ελλάδα, χωρίς, όμως, να φαίνεται ότι 

υπαναχωρεί από την γραμμή της αποχώρησης. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Ελλάδα 
                                                 
271 Σημείωμα Υπουργείου Εξωτερικών, 16 Οκτωβρίου 1974, ΑΚΚ/ΙΚΚ, φ. 20Β-
1507. 
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ήταν εκείνη που κυρίως θιγόταν από την αποχώρησή της από τη στρατιωτική δομή 

του ΝΑΤΟ. Ειδικά προς το τελευταίο θέμα, ο Αβέρωφ εξέφραζε την ανησυχία του ότι 

ήταν πολύ πιθανό ο επιχειρησιακός έλεγχος του Αιγαίου να ανατεθεί στον Τούρκο 

Αρχηγό Ναυτικού, καθώς αυτό ήταν κάτι που πάντοτε επιδίωκε η Άγκυρα, ενώ ήταν 

λογικό να συμβεί, διότι θα προτιμούσαν οι Βρυξέλλες να αναληφθεί η διοίκηση του 

χώρου αυτού από μία γειτονική διοίκηση. Μία τέτοια εξέλιξη, όμως, θα επέφερε μία 

σειρά από συνέπειες: α. ψυχολογικό αντίκτυπο στον ελληνικό λαό, β. απόκτηση από 

την Τουρκία ενός επικουρικού επιχειρήματος για τη θεωρητική και πρακτική 

διεκδίκηση του ημίσεως του Αιγαίου, γ. αδυναμία ελέγχου των αεροναυτικών 

δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, δ. αδυναμία ελέγχου των τουρκικών αεροναυτικών 

ενεργειών στο Αιγαίο, οι οποίες είτε θα ήταν πράγματι είτε θα βαφτίζονταν ενέργειες 

στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 

Κατά συνέπεια, ο Αβέρωφ πρέσβευε ότι έπρεπε να τεθούν οι ένοπλες 

δυνάμεις υπό εθνικό έλεγχο, αλλά σε περίπτωση επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ να 

θεωρούνται εφεδρείες της Συμμαχίας και να ενσωματώνονται σε αυτήν μετά από 

απόφαση των Αθηνών. Επίσης, θα μπορούσαν να παραμείνουν στη χώρα κλιμάκια 

του ΝΑΤΟ, αλλά μειωμένα σε αριθμό τόσο στα αρχηγεία όσο και σε επιτροπές. Με 

αυτές τις επιλογές, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε και να προσβλέπει στη 

διατήρηση των ωφελημάτων που είχε από τη συμμετοχή της στη Συμμαχία και να 

εμφανίζεται ταυτόχρονα σαν να έχει «αποχωρήσει» για λόγους εσωτερικής πολιτικής 

κατανάλωσης. Σε περίπτωση, μάλιστα, που αντιμετώπιζαν προβλήματα στις 

διαπραγματεύσεις, ο Αβέρωφ πίστευε ότι μπορούσαν να προτείνουν τη διάθεση όχι 

μόνο εφεδρειών αλλά και λίγων εκλεκτών μονάδων ως ενταγμένων στο ΝΑΤΟ, τη 

στιγμή που οι περισσότερες δυνάμεις θα είχαν τεθεί υπό εθνική ηγεσία.272 

Συνεπώς, η αναζήτηση μίας «ειδικής σχέσης» με το ΝΑΤΟ στον στρατιωτικό 

τομέα και η σύνδεση του ζητήματος αυτού με τις αμυντικές και εξοπλιστικές 

διευκολύνσεις που παρείχαν οι ΗΠΑ, συνδέονταν άρρηκτα με τις αμυντικές 

δυνατότητες και ανάγκες της χώρας, σε μία εποχή σημαντικών οικονομικών 

δυσχερειών και πίεσης από την Τουρκία. Η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο 

υποχρέωνε την Ελλάδα σε στρατιωτικές παραγγελίες, που υπερέβαιναν τις 

οικονομικές της δυνατότητες (το μεγάλο συναλλαγματικό έλλειμμα οφειλόταν κατά 

το ήμισυ στις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και κατά το ήμισυ στην υψηλές τιμές 

                                                 
272 Υπόμνημα Αβέρωφ προς Καραμανλή, 6 Ιανουαρίου 1975, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 27/4. 



136 
 

του εισαγόμενου πετρελαίου), τη στιγμή που η κατάσταση στην Κύπρο παρέμενε 

δύσκολη και η επίλυση του προβλήματος μακρινή.273  

Οι οικονομικοί και στρατιωτικοί δεσμοί με τις ΗΠΑ δεν ήταν δυνατό να 

διαρραγούν υπό τις πιεστικές δημοσιονομικές και αμυντικές συνθήκες που βρισκόταν 

η Ελλάδα, όπως δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση και από αμερικανικής πλευράς.274 Ούτε 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε στενό διμερές 

πλαίσιο, αφού άπτονταν ευθέως των σχέσεων που ανέπτυσσε η Ελλάδα με το ΝΑΤΟ 

και τα μέλη του. Η Ελλάδα είχε άμεση ανάγκη από τη συνέχιση της εισροής 

πολεμικού υλικού και τεχνογνωσίας από τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η επιρροή τους ήταν 

κρίσιμη για τη διατήρηση της ισορροπίας στο Αιγαίο και για τις προσπάθειες 

επίλυσης του Κυπριακού. Επιπλέον, αν η Ελλάδα αποκοπτόταν οριστικά από το 

ΝΑΤΟ ή ακολουθούσε πολιτική ρήξης με τις ΗΠΑ στο ζήτημα των βάσεων, θα έχανε 

τους αναγκαίους μοχλούς που θα της εξασφάλιζαν την ισορροπία στο Αιγαίο και μία 

στοιχειώδη πολιτική δέσμευση της Ουάσινγκτον για τη διαφύλαξη της ειρήνης στην 

περιοχή.275 

Το θέμα, όμως, της επανάληψης της δωρεάν στρατιωτικής βοήθειας, που 

ζητούσε η Αθήνα, ήταν λεπτό, διότι προϋπέθετε την έγκριση του Κογκρέσου και 

εμπλεκόταν με την εξέλιξη των σχέσεων της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, τις 

ελληνοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τις βάσεις, αλλά και την αμερικανική 

βοήθεια προς την Τουρκία.276 

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονταν για τη διατήρηση μίας 

όσο το δυνατό στενότερης σχέσης σε διμερές και νατοϊκό επίπεδο και έδειχναν 

ιδιαίτερη μέριμνα για τη συνέχιση των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε κομβικής 

σημασίας εγκαταστάσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, όπως στα 

αεροδρόμια του Ελληνικού και της Σούδας, αλλά και την παροχή ευκολιών που ήταν 

απαραίτητες για τη διατήρηση του 6ου Στόλου στη Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά 

κατέστησε σαφές ότι θα προσπαθούσε να πράξει ό,τι καλύτερο μπορούσε στα 

πλαίσια της νέας κατάστασης, εξαρτώντας τις εξελίξεις από την πορεία των 
                                                 
273 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 295. 
274 Ενδεικτική επ’ αυτού είναι η συνάντηση του Κιούμπις με τον υπουργό 
Συντονισμού, Παναγή Παπαληγούρα, στις 15 Ιανουαρίου 1975, βλ. Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 8, σ. 280-281. 
275 Ριζάς, «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη 
δεκαετία του 1970», στο Σβολόπουλος – Μπότσιου – Χατζηβασιλείου (επιμ.), ό.π., σ. 
320. 
276 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 349. 
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ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ειδικά στο θέμα της βάσης του Ελληνικού, ο Αβέρωφ 

θεωρούσε ότι είχε ιδιαίτερη σημασία, ειδικά από ψυχολογικής πλευράς, η κατάργησή 

της.277 

Η απόφαση του Κογκρέσου της 5ης Φεβρουαρίου για τη διακοπή της 

στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία μετά την παρέλευση της προθεσμίας που 

είχε ορίσει για την ευόδωση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, φάνηκε να 

δικαιώνει τη σθεναρή στάση της Ελλάδας και να αποτελεί ένα είδος ανταπόκρισης, 

έστω και ανεπαρκούς, στην αποχώρησή της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Στην απόφαση αυτή συνέβαλε θεμελιωδώς η ελληνοαμερικανική κοινότητα, με την 

άσκηση πιέσεων προς τους γερουσιαστές.278 

Η εξέλιξη αυτή ασφαλώς προκάλεσε κινητικότητα στο διεθνές πεδίο, καθώς η 

Άγκυρα, φοβερά ενοχλημένη, άφησε να εννοηθεί ότι το εμπάργκο θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε διάρρηξη των αμερικανοτουρκικών αμυντικών δεσμών και ότι θα 

αναζητούσε την προμήθεια όπλων από άλλες πηγές εντός του ΝΑΤΟ. Από την 

πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση, αντίθετη στο ψήφισμα του Κογκρέσου, 

επιδόθηκε σε μία προσπάθεια μεταστροφής του αντιτουρκικού κλίματος στα 

νομοθετικά σώματα της χώρας, ώστε να επαναληφθεί η αποστολή όπλων στην 

Τουρκία, υπέρ της οποίας τασσόταν και ο Γιόζεφ Λουνς, γεγονός που προκάλεσε 

αντιδράσεις στην Αθήνα.279  

Ήταν φανερό ότι το Κυπριακό έδωσε την ευκαιρία στο Κογκρέσο να επιβάλει 

τη θέλησή του στον Λευκό Οίκο επί ενός κρίσιμου ζητήματος εξωτερικής πολιτικής, 

στο πλαίσιο μίας διαδικασίας, η οποία είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 1973 με την 

αντιπαράθεση του Κογκρέσου με τον Νίξον και τον γενικότερο κλονισμό που είχε 

επέλθει στη συναίνεση της εκτελεστικής με τη νομοθετική εξουσία ως προς τις 

κατευθυντήριες αρχές της εξωτερικής πολιτικής εξαιτίας του πολέμου στο Βιετνάμ 

και της γενικότερης αμφισβήτησης της πολιτικών των Νίξον – Κίσσινγκερ. Η 

διαδικασία αυτή αφορούσε τη μετατόπιση της ισχύος προς όφελος του Κογκρέσου, το 

                                                 
277 Μνημόνιο Ι. Φωκά επί της συνομιλίας Αβέρωφ μετά βοηθού υφυπουργού Εθνικής 
Αμύνης ΗΠΑ κ. H. Burckold, 19 Φεβρουαρίου 1975, ΑΕΑ/ΙΚΚ, φ. 27/2. 
278 Για τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην απόφαση για το εμπάργκο 
προς την Τουρκία, βλ.  Στοφορόπουλος, ό.π., σ. 335. 
279 Πάντως, η απόφαση του Κογκρέσου δεν στάθηκε αρκετή για να καταστήσει πιο διαλλακτική την 
τουρκική πολιτική στην Κύπρο. Αντίθετα, λίγες ημέρες μετά, η Άγκυρα προχώρησε στην ανακήρυξη 
του «ομόσπονδου τουρκοκυπριακού κράτους», σε μία νέα προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στη 
νήσο, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 307. Θα πρέπει, επίσης, να ενταχθεί η κίνηση αυτή του 
Κογκρέσου στο γενικότερο πλαίσιο μίας τάσης για περιορισμό της ελευθερίας του Λευκού Οίκου σε 
αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, βλ. Κίσινγκερ, ό.π., σ. 209. 
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οποίο είχε αποδεχθεί από την εποχή του Φραγκλίνου Ρούζβελτ την ισχυροποίηση του 

Προέδρου ως απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής της 

χώρας. Είχε, όμως, ξεκινήσει από το 1973 η προσπάθεια περιορισμού των πολιτικών 

εξουσιών, ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογη εμπλοκή στο μέλλον με αυτή του 

Βιετνάμ. 

Το Κογκρέσο δεν έδειχνε στην περίπτωση της κυπριακής κρίσης τη διάθεση 

να αποδεχθεί τη γεωπολιτική επιχειρηματολογία του Κίσσινγκερ για την ιδιαίτερη 

αξία της Τουρκίας. Αντίθετα, ενήργησε στην απόφασή του με κριτήρια όχι την 

εξυπηρέτηση των αμερικανικών εθνικών συμφερόντων αλλά του διεθνούς δικαίου, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εσωτερικού δικαίου, που απαγόρευε την 

παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού σε επεκτατικά κράτη.280  

Ο Λευκός Οίκος, όμως, επέμενε για επανάληψη της στρατιωτικής βοήθειας 

προς την Τουρκία, όπως φάνηκε και από τη σχετική ανακοίνωση του προέδρου 

Φορντ στις 11 Απριλίου, ο οποίος υπογράμμισε επιπλέον την πρόθεση της 

κυβέρνησής του να δώσει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα, 

πιθανώς ως αντάλλαγμα για την επανάληψη της βοήθειας προς την Τουρκία. Οι 

Αμερικανοί εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν και τις δύο χώρες ως τμήματα μίας 

«στρατηγικής εξίσωσης» του Ψυχρού Πολέμου και όχι ως κράτη «με μακρά ιστορία 

και με στρατιωτικές και διπλωματικές προτεραιότητες βασισμένες σε περιφερειακές 

ανάγκες, που μπορεί να ήταν, αλλά μπορεί και να μην ήταν, συμβατές με την 

παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ».281 

Η ανακοίνωση αυτή έγινε με καχυποψία δεκτή από τον ελληνικό τύπο, ενώ ο 

Καραμανλής έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει, ότι, ενώ η κυβέρνησή του εκτιμούσε 

την πρόταση, «η παροχή βοηθείας προς την Ελλάδα δεν πρέπει να συσχετίζεται, όπως 

γνωρίζει άλλωστε και η αμερικανική Κυβέρνησις, με τας θέσεις της ελληνικής 

Κυβερνήσεως επί των ανοικτών θεμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής». Σε ανάλογο 

πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης.282 

Την ίδια εποχή, στις 10 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, ξεκίνησαν στην Αθήνα 

οι διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την αναθεώρηση των συμφωνιών για τις 

                                                 
280 Παπασωτηρίου, ό.π., σσ. 209-303.  
281 Χατζηβασιλείου, 2012, σσ. 260. Ανήκει σε φράση του πρέσβη των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα Monteagle Stearns, όπως διατυπώθηκε στο έργο του Entangled Allies: US 
Policy toward Greece, Turkey and Cyprus (New York: Council of Foreign Relations 
Press, 1992). 
 282 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 358.  
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αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, τις οποίες το υπουργείο Εξωτερικών θεωρούσε 

πολύ σημαντικές για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Σύμφωνα με τον υπουργό 

Εξωτερικών, Δημήτριο Μπίτσιο, ήταν αναγκαία αφενός η συμπύκνωση ενός 

δαιδαλώδους συμβατικού καθεστώτος και αφετέρου ο εκσυγχρονισμός του 

καθεστώτος των διευκολύνσεων, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί σε άλλες εποχές και 

υπό διαφορετικές συνθήκες. Εξάλλου, έπρεπε να τεθεί φραγμός στις υπερβάσεις που, 

κατά την εφαρμογή των συμφωνιών του 1953, είχαν καθιερώσει ένα απαράδεκτο 

εθιμικό καθεστώς. Στόχος του Καραμανλή ήταν να διατηρηθούν οι διευκολύνσεις 

εκείνες, οι οποίες συνέβαλαν στις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Γρήγορα έγινε 

αντιληπτό ότι οι διευκολύνσεις της Ελευσίνας ήταν στη πρώτη σειρά των υπό 

κατάργηση εγκαταστάσεων.283 

Από την αρχή των συνομιλιών, η ελληνική πλευρά κατέστησε σαφές ότι οι 

δύο χώρες ήταν δεσμευμένες σε μία διμερή σχέση, η οποία εμπεριείχε στοιχεία 

αμοιβαίας εξάρτησης και αντιμετώπισης κοινών κινδύνων. Εάν οι ΗΠΑ επιθυμούσαν 

να διατηρήσουν τις εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα, θα έπρεπε να αποδεχθούν 

συγκεκριμένους όρους και να ικανοποιήσουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, η 

προώθηση των οποίων συνδεόταν με την ασφάλεια της χώρας σε περιφερειακό 

επίπεδο, εννοώντας την προστασία της έναντι της Τουρκίας. Επρόκειτο πλέον, για 

σαφή διαφοροποίηση από τους προσανατολισμούς της Συμμαχίας, καθώς η κύρια 

απειλή για την Ελλάδα δεν προερχόταν από τον ανατολικό συνασπισμό αλλά από τη 

«σύμμαχο» Τουρκία. Με αυτό το σκεπτικό, η Αθήνα δεν επεδίωκε απλώς μία 

αναθεώρηση των ούτως ή άλλως ξεπερασμένων συμφωνιών: αναζητούσε έναν τρόπο 

να πείσει τις ΗΠΑ ότι η τουρκική πολιτική έπρεπε να ανασχεθεί, ώστε να διατηρηθεί 

η ισορροπία και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή τη 

νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.284 

Οι Αμερικανοί έδειξαν, πράγματι, κατανόηση, στις ελληνικές θέσεις, και έτσι, 

στις 29 Απριλίου, οπότε έληξε ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών, είχαν αποφασιστεί 

τα εξής:  

Α. Τερματισμός των λιμενικών διευκολύνσεων στην Ελευσίνα. 

Β. Κλείσιμο της βάσης στο Ελληνικό. Θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν 

μόνο όσες διευκολύνσεις συνέβαλαν στις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδας. 

                                                 
283 Μπίτσιος, ό.π., σ. 209. 
284 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 84-88. 
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Γ. Θα ακολουθούσε συμφωνία για την ενοποίηση, κατάργηση και περιορισμό 

άλλων διευκολύνσεων.  

Δ. Αναθεώρηση των ατελειών, ασυλιών και προνομίων του αμερικανικού 

προσωπικού.  

Ε. Οι εγκαταστάσεις όπου παρέμεναν οι διευκολύνσεις θα τελούν υπό 

Έλληνες διοικητές.285 

Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου, ο Καραμανλής βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου 

συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ως ο πρωθυπουργός του κράτους με τα 

περισσότερα και σημαντικότερα ανοικτά ζητήματα, ο Καραμανλής, επίτιμος 

πρόεδρος της συνόδου, έθιξε εύσχημα στην εναρκτήρια ομιλία του τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η συμμαχία αλλά και ο δυτικός κόσμος συνολικά, τα οποία 

εκκινούν από τη νοοτροπία του ευδαιμονισμού και του εγωκεντρισμού, που είχε 

εξαπλωθεί σε όλες τις χώρες. Προέταξε δε την πραγματική, ειλικρινή και 

ανυστερόβουλη αλληλεγγύη ως τη μόνη δυνατή απάντηση στα ερωτηματικά που 

ταλάνιζαν τη Συμμαχία. Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου είχε τη 

δυνατότητα να διευρύνει τον κύκλο των διεθνών επαφών που είχε ήδη ξεκινήσει με 

Ευρωπαίους ηγέτες, θίγοντας τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα της άμυνας, του 

Κυπριακού, της ένταξης στην ΕΟΚ και των σχέσεων με τη Συμμαχία.  

Ως προς το τελευταίο θέμα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιόζεφ Λουνς, 

εξέφρασε στον Καραμανλή την πίστη του ότι η Συμμαχία θα έπραττε ό,τι ήταν 

δυνατόν, ώστε, παρά την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος της, η άμυνα της 

χώρας να μην εξασθενήσει. Επανέλαβε τη δήλωση που είχε κάνει και στον Μαύρο 

τον Οκτώβριο, ότι το ΝΑΤΟ ήταν υποχρεωμένο να υπερασπιστεί την Ελλάδα σε κάθε 

περίπτωση. Αλλά το πρόβλημα ήταν όχι τι έπρεπε να πράξει αλλά τι μπορούσε, και 

αυτό θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων 

περί αποχωρήσεως.  

Στον Αμερικανό πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ, ο Καραμανλής επεσήμανε ότι οι 

λόγοι για τους οποίους δεν ήταν δυνατό να προωθήσει την επιστροφή της Ελλάδας 

στη στρατιωτική οργάνωση του ΝΑΤΟ, εάν δεν αίρονταν τα αίτια που προκάλεσαν 

την αποχώρησή της, ήταν λόγοι ουσίας και εντυπώσεων, συνδέοντας, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη διατήρηση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ με την αναστολή των τουρκικών 

προκλήσεων. Ανέλυσε δε διεξοδικά στους Φορντ και Κίσινγκερ τις ελληνικές θέσεις 

                                                 
285 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 307.  
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επί των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού, κινδυνολογώντας όσο 

χρειαζόταν, θέλοντας να τους επισημάνει ότι η προσήλωση στα τουρκικά 

συμφέροντα οδηγούσε την κατάσταση στην περιοχή σε αδιέξοδο και έθιγε σοβαρά τα 

συμφέροντα της Συμμαχίας. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «τα προβλήματα 

δημιουργούνται από την Τουρκίαν και όχι από την Ελλάδα. Κίνδυνον πολέμου 

προκαλεί η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Η Ελλάς επιδεικνύει μετριοπάθειαν. Όχι από 

φόβον. Οι Έλληνες είναι έτοιμοι να πολεμήσουν, αν μη τι άλλο από φιλοτιμίαν», την 

κατάσταση, όμως, συγκρατούσε ο ίδιος, όπως και τη νύχτα της 14ης Αυγούστου, αλλά 

δεν μπορούσε να το πράττει επ’ άπειρον, «διότι το αίσθημα ταπεινώσεως του λαού θα 

προκαλέση αντιδράσεις. Δεν ημπορεί να δέχεται καθημερινώς προκλήσεις και 

ραπίσματα από την Τουρκίαν. Πρέπει να συνειδητοποιηθή ότι εάν οδηγηθώμεν εις 

πόλεμον, πρώτον θύμα θα είναι η Τουρκία, διότι θα ανοίξη ο δρόμος εις την Ρωσίαν». 

Ο ίδιος θα μπορούσε να αναπροσανατολίσει την εξωτερική πολιτική της χώρας του, 

αλλά δεν επρόκειτο να το κάνει, αν και εκβιαζόταν προς αυτήν την κατεύθυνση από 

τη στάση της Τουρκίας και την αδιαφορία των δυτικών συμμάχων. «Όταν ανέλαβα 

την εξουσίαν ο στρατός ήτο κατά 80% καραμανλικός. Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται 

επιθετικός, διότι έχει το αίσθημα της ταπεινώσεως», τόνισε στον Αμερικανό 

πρόεδρο.286 

Η διενέργεια των διαπραγματεύσεων επί των μελλοντικών σχέσεων Ελλάδας 

– ΝΑΤΟ, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1975, κατά τις οποίες η ελληνική 

πλευρά απέβλεπε στη διατήρηση των πλεονεκτημάτων για την εθνική άμυνα, που 

απέρρεαν από τις υποδομές της Συμμαχίας, και στη σταδιακή απαγκίστρωσή της από 

τις υποχρεώσεις που έφερε ένα κράτος συμμετέχον στο στρατιωτικό σκέλος της, 

περιεπλάκησαν από την όξυνση που παρουσίασαν οι σχέσεις της Αθήνας με τον 

γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιόζεφ Λουνς, εξαιτίας της προσπάθειάς του να 

επηρεάσει το Κογκρέσο με σκοπό την επανάληψη της στρατιωτικής βοήθειας προς 

Τουρκία. Η ενέργειά του να αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν είχε καταβάλει καμία 

προσπάθεια για την παύση της βοήθειας προς την Τουρκία και ο ισχυρισμός του ότι 

ενεργούσε μετά από εξουσιοδότηση όλων των μελών, με την εξαίρεση της Ελλάδας, 

προκάλεσε αντιδράσεις από την κυβέρνηση στην Αθήνα.287 

Πιο συγκεκριμένα, ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης στο 

πλαίσιο της προσπάθειάς της να διατηρήσει ενισχυμένη την άμυνά της έναντι 
                                                 
286 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 409-418.  
287 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 17-22. 
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οποιασδήποτε επιβουλής, ήταν να κτίσει μία ιδιότυπη σχέση με το ΝΑΤΟ, η οποία θα 

ήταν παρεμφερής με εκείνες της Γαλλίας και της Νορβηγίας και θα στηριζόταν στις 

ακόλουθες αρχές, όπως τις διατύπωσε ο Καραμανλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

του στη Βουλή στις 16 Οκτωβρίου 1975:  

Α. Εν καιρώ ειρήνης, οι ένοπλες δυνάμεις θα υπάγονταν αποκλειστικά σε 

εθνική διοίκηση. 

Β. Εν καιρώ γενικότερης σύρραξης, θα υπήρχε πλήρης αμυντική συνεργασία, 

όπως ίσχυε και στην περίπτωση της Γαλλίας, της οποίας η πολιτική ηγεσία είχε 

διευκρινίσει, ότι, σε περίπτωση πολέμου ή προσβολής οιουδήποτε μέλους της 

Συμμαχίας, η Γαλλία θα ήταν πρόθυμη να πολεμήσει στο πλευρό της. 

Γ. Για την περίπτωση γενικής σύρραξης, θα προβλέπονταν μηχανισμοί, οι 

οποίοι θα ενεργοποιούσαν τη συνεργασία. 

Δ. Για οποιαδήποτε σοβαρή ενέργεια επί ελληνικού εδάφους, είτε σε περίοδο 

ειρήνης είτε σε πόλεμο, θα απαιτούνταν προηγούμενη συγκατάθεση της ελληνικής 

κυβέρνησης.  

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση επεδίωκε μέσω μίας νέας, ιδιότυπης σχέσης με το 

ΝΑΤΟ να διαθέτει αυτοδυναμία και αυτοτέλεια εν καιρώ ειρήνης αλλά και να 

ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνά της για την περίπτωση πολέμου. Υπ’ αυτό το 

πρίσμα αντιμετώπιζε το ζήτημα των βάσεων, ώστε να εναρμονιστεί το καθεστώς τους 

με τα διεθνώς ισχύοντα και τις εθνικές ανάγκες και με τελικό σκοπό να διατηρηθούν 

μόνον όσες εξυπηρετούσαν και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, πάντα υπό εθνικό 

έλεγχο. 

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η πολιτική αυτή ήταν συνεπής με την επιδίωξη της 

ένταξης στην ΕΟΚ. «Γιατί εντασσόμενοι στην Ευρώπη, πέραν των άλλων, θα 

ταυτίσωμεν και αμυντικά την τύχην μας με την Ευρώπη». Αυτήν την οπτική της 

σκοπιμότητας ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ όφειλαν, κατά τον Καραμανλή, να 

συνειδητοποιήσουν εκείνοι που, ενώ τάσσονταν υπέρ της, ενστερνίζονταν και 

ενθάρρυναν την αντιδυτική συνθηματολογία της Αριστεράς. Επρόκειτο για 

αντιφατική τακτική, η οποία παραπλανούσε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και 

κατηγορούσε τα κόμματα της Αριστεράς, τα οποία απέβλεπαν στην αποκοπή της 

Ελλάδας από τη δημοκρατική Δύση, σε αντίθεση με τα κομμουνιστικά κόμματα της 
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Δυτικής Ευρώπης, τα οποία δέχονταν τόσο την Κοινή Αγορά όσο και την Ατλαντική 

Συμμαχία.288 

Οι διευκρινίσεις αυτές του Καραμανλή στο Κοινοβούλιο έλαβαν χώρα μετά 

τη δυσμενή εξέλιξη που σημειώθηκε αναφορικά με τη στρατιωτική βοήθεια των 

ΗΠΑ προς την Τουρκία, καθώς το Κογκρέσο αποφάσισε στις 2 Οκτωβρίου 1975 την 

άρση του εμπάργκο προς την Άγκυρα, αποσυνδέοντας, ουσιαστικά, το ζήτημα αυτό 

από την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Η δήλωση του Φορντ περιείχε, 

ασφαλώς, και «προβλέψεις» για τις αμερικανικές προσπάθειες ως προς τις 

διαπραγματεύσεις επίλυσης του Κυπριακού, καθώς και δέσμευση για την παροχή 

οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, καθαρά «εξισορροπητικής» φύσεως.  

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στην Αθήνα, τόσο από 

την πλευρά της κυβέρνησης, όσο, κυρίως, από εκείνη της αντιπολίτευση, με τον 

Γεώργιο Μαύρο να καταλογίζει στην αδράνεια της κυβέρνησης την ευθύνη για την 

εξέλιξη αυτή και να ζητάει την υποβολή όλων των αμερικανικών βάσεων υπό 

ελληνικό έλεγχο, και τον Ανδρέα Παπανδρέου να αναφέρεται σε μειοδοτική στάση 

της κυβέρνησης και να τάσσεται υπέρ της άμεσης αποχώρησης από το ΝΑΤΟ.289 

Εξάλλου, ο Παπανδρέου δεν θεωρούσε αυτονόητη τη θέση της Ελλάδας στη Δύση, 

καθώς, μπορεί να ήταν τμήμα της Ευρώπης, αλλά δεν έπρεπε να δίνει την εντύπωση 

ότι ήταν δεδομένη για κανέναν.290 

Με επιστολή του πέντε ημέρες αργότερα προς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 

ο Τζέραλντ Φορντ παρείχε αναλυτική αιτιολόγηση της επίμαχης απόφασης και, 

παράλληλα, ενημέρωση για την πρόθεση της Ουάσινγκτον να ικανοποιήσει το αίτημα 

της Ελλάδας για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Παράλληλα, εξέφρασε τη 

σημασία που απέδιδε για το σύνολο της Συμμαχίας σε μία πλήρη 

                                                 
288 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σ. 77. Στην ομιλία του στις 20 Μαΐου 1977, όπου 
επανέλαβε τις θέσεις του επί του ζητήματος, ο Καραμανλής διέψευσε τις συνεχείς 
διαδόσεις περί πιέσεων, οι οποίες ασκούνταν στην κυβέρνηση για να μην εξέλθει 
πλήρως του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι κανείς δεν μπορούσε να την εμποδίσει να 
αποχωρήσει, εάν το ήθελε. «Εάν υπήρχαν πιέσεις, όχι μόνον θα είχα το θάρρος να τις 
καταγγείλω, αλλά και θα ζητούσα τη συμπαράσταση όλων σας. Μπορεί επί 
ωρισμένων θεμάτων να υπάρχει διαφορά εκτιμήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασκείται 
πίεση επί της Ελλάδος. Πίεση θα ησκείτο εάν θα έλεγαν “κάνε αυτό” ή “δεν γίνεται 
εκείνο”. Ουδείς μέχρι της στιγμής διενοήθη ή ετόλμησε να συνδυάση οιονδήποτε 
θέμα της Ελλάδος με την επάνοδόν μας στο ΝΑΤΟ», βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, 
σ. 449.  
289 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 56-57. 
290 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σ. 81. 



144 
 

επαναδραστηριοποίηση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την ελπίδα του ότι η ελληνική 

κυβέρνηση θα εξακολουθούσε να εκτιμά τη σπουδαιότητα των αμερικανικών 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, «των οποίων η παρουσία εις την Ελλάδα πιστεύω ότι 

εξυπηρετεί τα αμυντικά συμφέροντα αμφοτέρων των χωρών και της συμμαχίας του 

ΝΑΤΟ». 

«Νομίζω», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, «ότι είναι σημαντικόν να 

καταλήξωμεν ταχέως εις μίαν συμφωνίαν επί του μεγέθους του προγράμματός μας 

στρατιωτικής βοήθειας».  

Λαμβάνοντας την επιστολή αυτή από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, ο 

Καραμανλής εξέφρασε την έκπληξή του, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Φορντ 

φαινόταν να συνδέει τη χορήγηση της βοήθειας προς την Ελλάδα με το θέμα της 

επανόδου της στο ΝΑΤΟ και το ζήτημα των αμερικανικών βάσεων στο έδαφός της. 

«Εάν, είπεν ο κ. πρωθυπουργός», σύμφωνα με το σημείωμα της συνομιλίας του με 

τον Τζακ Κιούμπις, «η πρόθεσις των ΗΠΑ είναι πράγματι να τεθούν όροι δια την 

χορήγησιν της βοηθείας, είναι υποχρεωμένος να δηλώση κατηγορηματικώς ότι οι 

όροι αυτοί είναι απολύτως απαράδεκτοι. Είναι αδιανόητον, συνέχισεν ο κ. 

Καραμανλής, μετά την άρσιν του εμπάργκο να τίθενται όροι εις την Ελλάδα αντί να 

ζητούνται παραχωρήσεις από την Τουρκίαν και να τίθενται όροι προς αυτήν». Ο 

πρωθυπουργός επικαλέστηκε τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, τα οποία 

κληροδότησε η περίοδος της δικτατορίας, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν σύντομα και 

ικανοποιητικά, διαφορετικά δεν μπορούσε να αποκλείσει δραματικές εξελίξεις που θα 

επηρέαζαν και τη διεθνή της θέση. «Οι Αμερικανοί και οι λοιποί δυτικοί σύμμαχοι 

δεν πρέπει να πλανώνται από την επιφανειακήν ηρεμίαν που επικρατεί εις την 

Ελλάδα και από το γεγονός ότι το προσωπικόν του κύρος συγκρατεί ακόμα την 

κατάστασιν. Οι Έλληνες αισθάνονται ταπεινωμένοι και αρχίζει να διαφαίνεται 

δυσφορία έναντι της πολιτικής της Κυβερνήσεως διότι συνεχίζονται αι τουρκικαί 

προκλήσεις αντί να ικανοποιήται η εθνική φιλοτιμία των Ελλήνων, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι έχουν εγκαταλειφθή από τους συμμάχους των». Όπως δήλωσε 

χαρακτηριστικά ο Καραμανλής, η επιστολή του Αμερικανού προέδρου «δείχνει, εις 

την καλυτέραν περίπτωσιν, ότι η Αμερικανική Κυβέρνησις – και αν ακόμη έχη καλήν 

θέλησιν – δεν κατανοεί την ελληνικήν πραγματικότητα».  

Επεσήμανε, ακόμα, ότι, εφόσον οι σύμμαχοι της Ελλάδας δεν ενδιαφέρονταν 

γι’ αυτήν, δεν υφίστατο ζήτημα. Εξάλλου, ο ίδιος δεν είχε ζητήσει τίποτα από 

κανέναν. Εφόσον, όμως, ενδιαφέρονταν, «δικαιούται και εκείνος να υποδείξη τι 
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πρέπει να πράξουν». Ήλπιζε, λοιπόν ότι «η σύνδεσις της αμερικανικής βοηθείας με 

τα θέματα του ΝΑΤΟ και των αμερικανικών βάσεων… αποτελεί απλώς ένα σφάλμα 

και όχι την πολιτικήν της Αμερικανικής Κυβερνήσεως. Εάν, όμως, συμβαίνει το 

δεύτερον, είναι υποχρεωμένος να είπη εις τον Αμερικανόν πρέσβυν ότι η βοήθεια, 

υπό τους όρους αυτούς, δεν είναι αποδεκτή και θα πρέπη η Κυβέρνησίς μου να εύρη 

τον τρόπον να απαλλαγή εκ της υποχρεώσεώς της προς χορήγησιν βοηθείας». Γι’ 

αυτό και ζητούσε τέσσερις ενέργειες από την Ουάσινγκτον:  

Α. Να ασκήσει αποτελεσματική πίεση προς την Άγκυρα για την εξεύρεση 

δίκαιης λύσης επί του Κυπριακού . 

Β. Να δηλώσει ευθέως ότι δεν θα επέτρεπε τη διατάραξη της ειρήνης στο 

Αιγαίο, όχι για να λάβει θέση εναντίον της Τουρκίας αλλά για να μη θέσει σε κίνδυνο 

τη διεθνή ειρήνη. 

Γ. Να χορηγήσει ουσιαστική βοήθεια στην Ελλάδα άνευ όρων, καθώς ήταν 

αναγκαία για ουσιαστικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους. 

Δ. Να προβεί σε «ένα καλό λόγο» για την Ελλάδα, να αναγνωρίσει, δηλαδή, 

τα δίκαιά της. 

Μπροστά σ’ αυτή τη σθεναρή στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Κιούμπις 

δήλωσε ότι πίστευε πως η επίμαχη περικοπή της επιστολής του προέδρου οφειλόταν 

σε ατυχή έμπνευση των συντακτών της και δεν αποτελούσε την επίσημη πολιτική της 

κυβέρνησής του.291 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Καραμανλής ανέλυσε τη θέση του και στην επιστολή του 

προς τον Τζέραλντ Φορντ στις 8 Οκτωβρίου, όπου, αφού τόνισε την ελπίδα του ότι 

αυτή τη φορά η πίεση προς την Τουρκία θα είχε αποτέλεσμα και θα οδηγούσε σε 

δίκαιη λύση του Κυπριακού, επεσήμανε, αναφορικά με το ζήτημα της βοήθειας προς 

την Ελλάδα, ότι εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι «την συνδέετε με την επάνοδον της 

Ελλάδος εις το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και τας διαπραγματεύσεις μας επί του 

θέματος των αμερικανικών βάσεων εν Ελλάδι». Ο Καραμανλής τόνισε ότι δεν είχε 

αρθεί κανείς από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε στις 14 Αυγούστου 1974 

την έξοδο της χώρας του από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι «η 

κυπριακή τραγωδία συνεχίζεται, ενώ απαράδεκτοι τουρκικαί αξιώσεις διατυπούνται 

επί του Αιγαίου. Το ενδιαφέρον των Συμμάχων μας, εν τω ΝΑΤΟ επί των ζωτικής δι’ 

ημάς σημασίας θεμάτων τούτων, υπήρξε μέχρι της στιγμής αυτής, αν όχι 

                                                 
291 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 59-60. 



146 
 

περιθωριακόν, τουλάχιστον άνευ ουδενός αποτελέσματος». Διαβεβαίωνε δε τον 

Τζέραλντ Φορντ ότι η κυβέρνησή του ενεργούσε με αίσθημα ευθύνης και μοναδικό 

κριτήριο τα εθνικά συμφέροντα, χωρίς να επιδιώκει την αποχώρησή της από τη 

Συμμαχία αλλά μία «επιβληθείσαν εκ των πραγμάτων ρύθμισιν της σχέσεώς της 

εντός του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Ως εδήλωσα ενώπιον της Βουλής των 

Ελλήνων, η Ελλάς ανήκει και επιθυμεί να ανήκη εις την Δύσιν». 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, αδυνατούσε να αποδεχθεί τη σύνδεση των 

θεμάτων αυτών με την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που προτίθετο να 

εγκρίνει ο Λευκός Οίκος για την Ελλάδα, καθώς λόγω του αντιαμερικανικού 

αισθήματος που είχε διαμορφωθεί στη χώρα, θα έπρεπε να αποφευχθούν λόγοι 

ερεθισμού της κοινής γνώμης.292 

Πολύ σύντομα, στις 29 Οκτωβρίου, ο Κιούμπις επανήλθε στον Έλληνα 

πρωθυπουργό, διαβεβαιώνοντάς τον ότι, κατόπιν συνομιλίας του με τον πρόεδρο 

Φορντ, «ουδένα απολύτως όρον θέτει διά την χορήγησιν στρατιωτικής και 

οικονομικής βοηθείας προς την Ελλάδα, ως είχε δημιουργηθή η εντύπωσις». 

Συμφώνησαν δε, η αμερικανική βοήθεια να ανέλθει στα ποσά που είχε ζητήσει η 

Αθήνα, δηλαδή γύρω στα 250 εκατ. δολάρια, με αύξηση και των τριών κονδυλίων: 

των πωλήσεων του στρατιωτικού υλικού επί πιστώσει, της δωρεάν στρατιωτικής 

βοήθειας και της οικονομικής βοήθειας.293 

Η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα της βοήθειας προς την 

Τουρκία, παρά την προσπάθεια της ελληνικής να διατηρήσει την ψυχραιμία της, 

αποδείκνυε ότι η απόφαση της αποχώρησης από τη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ δεν 

απέδιδε τα αρχικώς προσδοκώμενα, τη στιγμή που η Άγκυρα κινείτο για την κάλυψη 

των κενών που είχαν δημιουργηθεί στη νοτιοανατολική πτέρυγα. Ήδη, οι νατοϊκές 

ασκήσεις που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο στο Αιγαίο υπό τη διοίκηση Τούρκου 

ναυάρχου είχαν ενισχύσει ιδιαίτερα τη θέση της Τουρκίας ειδικά στα μάτια των 

Αμερικανών. Διαβλέποντας, λοιπόν, ότι η κατάσταση εγκυμονούσε κινδύνους, η 

Αθήνα γνωστοποίησε στις Βρυξέλλες εντός του Οκτωβρίου την πρόθεσή της για την 

απόκτηση μίας ειδικής σχέσης εντός της Συμμαχίας.294 

Έτσι, στις 17 Νοεμβρίου, η Επιτροπής Αμυντικής Σχεδίασης του ΝΑΤΟ 

έκανε δεκτή την ελληνική εισήγηση και συνέστησε μία Ομάδα Ανοικτής Σύνθεσης, η 
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οποία θα χειριζόταν τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας – ΝΑΤΟ. Τον Δεκέμβριο, η 

ελληνική πλευρά κατέθεσε πρόταση 9 σημείων, επί των οποίων οι Βρυξέλλες 

απέστειλαν τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου πίνακα αποτελούμενο από 60 

ερωτήματα, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις επί των ανωτέρω σημείων, τα οποία 

ήταν:  

1. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα αναλάμβαναν σε κάθε περίπτωση τον 

ρόλο που τους αναλογούσε στην ατλαντική άμυνα, καθώς η άμυνα της Ελλάδας ήταν 

ταυτόχρονα και άμυνα της Συμμαχίας. 

2. Η παραπάνω αρχή θα έπρεπε να μεταφραστεί σε νέα αμυντικά σχέδια βάσει 

της νέας κατάστασης. 

3. Σε καιρό ειρήνης, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα υπάγονταν 

αποκλειστικά στις εθνικές αρχές, οι οποίες θα διατηρούσαν με τις αρχές του ΝΑΤΟ 

σχέσεις συνεργασίας. 

4. Σε καιρό πολέμου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα υπάγονταν στο 

Αρχηγείο του ΝΑΤΟ μόνο σε ό,τι αφορούσε τη διεξαγωγή των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων. 

5. Η ελληνική κυβέρνηση θα αποφάσιζε ανάλογα με την περίπτωση για τη 

συμμετοχή της χώρας στις ασκήσεις και τις γενικότερες δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.  

6. Η χρήση του ελληνικού εναέριου, θαλάσσιου και ηπειρωτικού χώρου από 

τα άλλα κράτη – μέλη της Συμμαχίας θα υπόκειντο σε προηγούμενη έγκριση της 

ελληνικής κυβέρνησης. 

7. Οι όροι χρησιμοποίησης του εθνικού οδικού δικτύου από τις στρατιωτικές 

μονάδες των άλλων κρατών – μελών του ΝΑΤΟ ήταν αντικείμενο μελλοντικής 

ρύθμισης.  

8. Τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και οι εγκαταστάσεις ραντάρ θα έμεναν 

στην ευθύνη του ΝΑΤΟ. 

9. Τα πυρηνικά όπλα μπορούσαν να μείνουν αποθηκευμένα στο ελληνικό 

έδαφος.295 

Οι εξελίξεις, ωστόσο, δεν ήταν ευοίωνες για την πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση της «ειδικής σχέσης», δεδομένου ότι άρχισαν 

να συμπλέκονται με το ζήτημα των βάσεων. Έτσι, ενώ στις 5 Μαρτίου 1976, η 

Ελληνική Βουλή επικύρωσε το νομοσχέδιο σχετικά με την αμερικανική βοήθεια 
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ύψους 250 εκατ. δολαρίων στην Ελλάδα και 175 εκατ. στην Τουρκία, υπό 

συγκεκριμένους όρους,296 και ενώ είχε από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 13 

Φεβρουαρίου προηγηθεί νέος γύρος συνομιλιών για την αναθεώρηση του καθεστώτος 

των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, η υπογραφή της αμερικανοτουρκικής 

αμυντικής συμφωνίας στις 26 Μαρτίου 1976, η οποία προέβλεπε την παραχώρηση 

στρατιωτικού υλικού αξίας 1 δισ. δολαρίων για τέσσερα χρόνια, σε αντάλλαγμα για 

την παρουσία βάσεων στο τουρκικό έδαφος, μετέβαλε εκ νέου την κατάσταση. 

Οι ΗΠΑ είχαν στο παρελθόν αρνηθεί το ενδεχόμενο να καταβάλουν 

οποιοδήποτε αντίτιμο για την παραμονή των βάσεών τους σε μία χώρα, από τη 

στιγμή που προορίζονταν για κοινούς αμυντικούς σκοπούς. Γι’ αυτό και συμφωνία με 

την Τουρκία εκλήφθηκε ως ένας εύσχημος ελιγμός του Κίσινγκερ να παρακάμψει το 

εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει το Κογκρέσο για τις πωλήσεις όπλων στην 

Τουρκία. Η προτεραιότητα που απέδιδε ο Κίσινγκερ στην αποκατάσταση των 

αμερικανοτουρκικών σχέσεων σε επίπεδο ασφαλείας, λόγω της υψηλής αποτίμησης 

του ρόλου της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και των δυνατοτήτων της να φιλοξενεί 

κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές και άλλες εγκαταστάσεις παρακολούθησης των 

σοβιετικών δραστηριοτήτων, παρείχε μία ευκαιρία στην ελληνική κυβέρνηση να 

διεκδικήσει την ικανοποίηση των αξιώσεών της, αφού η σύναψη συμφωνίας και με 

την Αθήνα ήταν απαραίτητη, προκειμένου να εγκριθεί από το Κογκρέσο η 

επανάληψη της βοήθειας προς την Άγκυρα.297  

Γενικά, οι οικονομική ενίσχυση από τις ΗΠΑ επιμεριζόταν σε τρεις άξονες: 

την δωρεάν στρατιωτική βοήθεια, της αμιγώς οικονομική και την παροχή δανείου για 

αγορά υλικού. Όμως, μετά τη συμφωνία της 26ης Μαρτίου, η Αθήνα αντέδρασε 

άμεσα με σκοπό να επιδιώξει ανάλογα πλεονεκτήματα με εκείνα που αποκτούσε η 

Τουρκία, αλλά και να εκμαιεύσει από τις ΗΠΑ την ηθική και πολιτική τους δέσμευση 

για τη διαφύλαξη της ισορροπίας και της ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βάσεων και 

γνωστοποίησε στην Ουάσινγκτον ότι η ειδική μεταχείριση της Τουρκίας συνιστούσε 

εχθρική πράξη εναντίον της Ελλάδας, η οποία θα καθόριζε τη μελλοντική της στάση 

από την αντίδραση της αμερικανικής πλευράς. 

Το State Department διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν πρόθεσή του η δημιουργία 

ανισορροπίας στο Αιγαίο αλλά η αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την 
                                                 
296 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σ. 164. 
297 Ριζάς, ό.π., σσ. 320-321. 
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Τουρκία. Όπως ανέφερε ο Χένρυ Κίσινγκερ στον Έλληνα πρέσβη στην Ουάσινγκτον, 

Μενέλαο Αλεξανδράκη, στις 31 Μαρτίου, θα μπορούσε να υπογραφεί ανάλογη 

ελληνοαμερικανική συμφωνία. Η ελληνική πλευρά αιτήθηκε, μέσω του Μπίτσιου, 

ανάλογης στρατιωτικής βοήθειας με την Τουρκία και διαβεβαίωση εκ μέρους των 

ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ελλάδας σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης.  

Η διπλωματική δραστηριοποίηση της Αθήνας προς την Ουάσινγκτον οδήγησε 

στην επιστολή του Φορντ προς τον Καραμανλή στις 10 Απριλίου, με την οποία ο 

Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε για την εξεύρεση μίας ικανοποιητικής λύσης σε 

διμερές επίπεδο. Η κινητικότητα αυτή η ελληνική πλευρά την επέδειξε και προς τις 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θέλοντας να τις ενημερώσει για την άνιση υπέρ της 

Τουρκίας μεταχείριση, καθώς η αμερικανοτουρκική συμφωνία υπογράφηκε χωρίς να 

αναλαμβάνεται από την Άγκυρα καμία δέσμευση για την προώθηση της ρύθμισης του 

Κυπριακού ή για μη χρησιμοποίηση του στρατιωτικού υλικού που θα παραλάμβανε, 

κατά της Ελλάδας. Έτσι, οι ΗΠΑ εμφανίζονταν να επιβραβεύουν την Τουρκία για την 

εισβολή τους στην Κύπρο και να ενθαρρύνουν την επιθετικότητά της έναντι της 

Ελλάδας.298 

Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, State Department και ελληνικό 

υπουργείο Εξωτερικών συμφώνησαν σε ανταλλαγή επιστολών των δύο υπουργών, 

καθώς το πρώτο αποφάσισε να δεσμευθεί για την ασφάλεια της Ελλάδας σε 

περίπτωση κρίσης στο Αιγαίο: «Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα αντετάσσοντο ενεργώς 

και ανεπιφυλάκτως εις την αναζήτησιν υπό εκατέρας πλευράς στρατιωτικής 

επιλύσεως των διενέξεων και θα καταβάλουν μείζονα προσπάθειαν διά να 

παρεμποδίσουν μίαν τοιαύτην εξέλιξιν των πραγμάτων». Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε 

για τη σταθερή προσήλωσή του στην επιδίωξη ταχείας και δίκαιης επίλυσης του 

Κυπριακού και πρότεινε στον Μπίτσιο τη διενέργεια συζητήσεων για την επίτευξη 

συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. 

Η συμφωνία για την ανταλλαγή επιστολών Κίσινγκερ – Μπίτσιου και η 

ανάληψη ρητών δεσμεύσεων από την αμερικανική πλευρά σχετικά με μία ενδεχόμενη 

κρίση στο Αιγαίο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής στάσης 

στην πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας. Έτσι, στο διάστημα 12-16 Απριλίου, ο 

Μπίτσιος μετέβη στην Ουάσινγκτον, όπου επέδωσε στον Αμερικανό υπουργό μήνυμα 

                                                 
298 Οι απαντήσεις που απέστειλαν οι Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, Σμιτ, και Κάλλαχαν ήταν 
άκρως ευνοϊκές και συμπαραστέκονταν στις ελληνικές θέσεις, βλ. Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 9, σσ. 176-180 
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του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος υπογράμμιζε τη θέληση της ελληνικής 

πλευράς όχι μόνο να παρακάμψει την κρίση που προκάλεσε η αμερικανοτουρκική 

συμφωνία, αλλά να επωφεληθεί από αυτήν την ευκαιρία και να δημιουργήσει ένα 

θετικότερο κλίμα στις διμερείς σχέσεις, διευκολύνοντας έτσι και την επίλυση των 

περιφερειακών προβλημάτων.  

Αποβλέποντας στην επίτευξη αυτού του κεντρικού στόχου, της βελτίωσης, 

δηλαδή, του κλίματος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο Καραμανλής επικαλέστηκε 

την προσοχή των Αμερικανών στα ακόλουθα σημεία:  

Α. Στην ανάγκη να υπάρξει άκρως δεσμευτική διαβεβαίωσή τους για τη 

διατήρηση της ειρήνης στο Αιγαίο. 

Β. Στην ανάγκη να καθυστερήσει η ανακοίνωση από το Κογκρέσο της 

διάθεσης των πυρηνικών δυνάμεων στο ΝΑΤΟ, ώστε να μη συμπέσει με τη σύναψη 

της Γενικής Συμφωνίας αλλά να γίνει κατά την υπογραφή του σχετικού 

Παραρτήματος. 

Γ. Στη διευκόλυνση της Ελλάδας να βρει από τράπεζες ή ιδρύματα και 

οργανισμούς δάνεια και πιστώσεις 300 εκατ. δολαρίων, ώστε να ρυθμιστούν τα 

προβλήματα που προέκυπταν από το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών.  

Δ. Στην ανάγκη να δηλωθεί από αμερικανικής πλευράς ότι οι εγκαταστάσεις ή 

οι πληροφορίες που συλλέγονταν από αυτές δεν θα χρησιμοποιούνταν από την 

Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας και το αντίθετο. 

Ε. Στην ανάγκη ταχείας επίλυσης του Κυπριακού. 

Οι υπουργοί των Εξωτερικών των δύο χωρών μονόγραψαν στις 15 Απριλίου 

το Κείμενο Αρχών, τη λεγόμενη συμφωνία – πλαίσιο, που προέβλεπε τη σε σύντομο 

διάστημα υπογραφή διμερούς αμυντικής συμφωνίας προς αντικατάσταση της 

αντίστοιχης του 1953, καθώς και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές της υπό 

διαπραγμάτευση συμφωνίας. Η νέα συμφωνία θα καθόριζε το καθεστώς και τους 

όρους λειτουργίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, στις οποίες 

υπηρετούσαν Αμερικανοί. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε εγκατάσταση θα ήταν ελληνική 

και θα διοικούνταν από Έλληνα διοικητή, θα εξυπηρετούσε σκοπούς εγκεκριμένους 

από την ελληνική κυβέρνηση και επί προγραμμάτων αμοιβαία συμφωνημένων, ενώ 

το ελληνικό προσωπικό θα έφθανε το 50% του συνολικού. Ακόμα, οι δύο πλευρές θα 

αποκτούσαν από κοινού όλες τις πληροφορίες που θα προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αμοιβαίων αμυντικών συμφερόντων 

των δύο χωρών ως κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό θα προβλέπονταν 
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παραρτήματα που θα αφορούσαν κάθε μείζονα εγκατάσταση (Νέα Μάκρη, Σούδα, 

Ηράκλειο), καθώς και το αμερικανικό στοιχείο της βάσης του Ελληνικού, στο 

πλαίσιο των οποίων θα προβλεπόταν και η κατάργηση των υπερβολικών προνομίων, 

με βασικότερο εξ αυτών την ετεροδικία. 

Αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας, η οποία θα είχε τετραετή διάρκεια, ήταν 

η υποχρέωση της αμερικανικής κυβέρνησης να παρέχει για το διάστημα αυτό 

στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα, ύψους 700 εκατ. δολαρίων, μέρος της οποίας θα 

ήταν δωρεάν. Η πρόβλεψη αυτή καθιέρωνε στην ουσία την άμεση σύνδεση της 

διατήρησης των βάσεων στην ελληνική επικράτεια με τον όγκο της αμερικανικής 

στρατιωτικής βοήθειας. 

Το σημείο αυτό αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τον διεθνή, ιδιαίτερα 

τον αμερικανικό, τύπο, λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της βοήθειας, καθώς, 

όπως σχολίασαν σχετικά και οι New York Times, «οι συμφωνίες αυτές συνομολογούν 

αμερικανικές υποχρεώσεις για εκτεταμένη στρατιωτική βοήθεια επί χρονικά 

διαστήματα μεγαλύτερα από αυτά που θα ήταν διατεθειμένο να δεχθεί το 

Κογκρέσο… Ο υπουργός Κίσινγκερ προφανώς πιστεύει ότι η συμφωνία με την 

Ελλάδα θα εξασθενίσει την αντίδραση των φιλελληνικών κύκλων στο Κογκρέσο για 

τη σύμβαση με την Τουρκία, ενώ θα βοηθήσει και τον Καραμανλή να μετριάσει την 

εχθρότητα προς τις ΗΠΑ, που εκδηλώθηκε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με 

την Άγκυρα». Όπως αναγνώριζε, όμως, και η εφημερίδα, το κλειδί των εξελίξεων 

ήταν η προώθηση της επίλυσης του Κυπριακού. 

Ουσιαστικά, όπως σχολίασαν και οι Times, με τη θεσμοθέτηση της αναλογίας 

7:10 για τη βοήθεια σε Ελλάδα και Τουρκία, ο Κίσινγκερ πετύχαινε τη διασφάλιση 

και των δύο κρατών, ενώ για τις ΗΠΑ εξασφάλιζε εγγυήσεις ότι οι βάσεις στην 

Τουρκία δεν θα έκλειναν ξανά ως αντίποινα.299 

Η συμφωνία, αν και υπόκειτο κάθε χρόνο στην, ιδιότυπη για τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα, διαδικασία έγκρισης των αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων μετά από 

σχετική διαπραγμάτευση με την εκτελεστική εξουσία, αποτέλεσε τη βάση για τη 

διατήρηση μίας στοιχειώδους ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ της Ελλάδας και της 

Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου.300 

Τη συμφωνία συνόδευαν δύο σημαντικές επιστολές των Κίσινγκερ – 

Μπίτσιου. Με την επιστολή του, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναλάμβανε την 
                                                 
299 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 184-189. 
300 Stearns, ό.π., σσ. 57-60. 
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υποχρέωση να αντιταχθούν οι ΗΠΑ «ενεργά και ανεπιφύλακτα στην επιδίωξη από 

την μια ή την άλλη πλευρά στρατιωτικής επίλυσης» των ελληνοτουρκικών διαφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό «θα καταβάλουν μείζονα προσπάθεια για να παρεμποδίσουν μια 

τέτοια εξέλιξη». Επίσης, η Ουάσινγκτον έδωσε διαβεβαίωση ότι θα υποστήριζε την 

προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων από ιδιωτικούς και διεθνείς φορείς. 

Αυτή η αμερικανική δέσμευση αποτελούσε επιτυχία για την ελληνική πλευρά 

και σημειώθηκε χάρις στις διπλωματικές ικανότητες του Μπίτσιου.301 Ωστόσο, χωρίς 

να αποτελεί εγγύηση ασφαλείας, η δέσμευση αυτή δεν σήμανε και την αποδοκιμασία 

της Τουρκίας, όταν λίγους μήνες αργότερα εξήλθε στο Αιγαίο το σεισμογραφικό 

σκάφος Σισμίκ Ι, ενέργεια που έφερε ξανά τις δύο χώρες κοντά στη σύρραξη. 

Πάντως, μία τέτοια δέσμευση δεν μπορούσε παρά να υποδηλώνει το ενδιαφέρον των 

ΗΠΑ για τη συγκράτηση των ελληνοτουρκικών τριβών σε ειρηνικό πλαίσιο, κάτι που 

εκδηλώθηκε, έστω και με μη θετικό για την ελληνική πλευρά τρόπο στην κρίση του 

Αυγούστου 1976.302 Εξάλλου, όπως τόνισε με την επιστολή του προς τον Κίσινγκερ 

στις 14 Αυγούστου ο Καραμανλής, μία ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύγκρουση δεν 

θα παρέμενε σε τοπικό επίπεδο. Αυτή ήταν μία επισήμανση που αύξανε σημαντικά 

τις δυνατότητες της ελληνικής αποτροπής.303 

Η συμφωνία – πλαίσιο με τις ΗΠΑ σηματοδότησε το τέλος της πολιτικής που 

είχε υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 1974, και είχε σαν 

αντικειμενικό σκοπό να υποχρεώσει τη Συμμαχία να επανορθώσει τα λάθη που είχαν 

προκληθεί από την αδράνειά της στη νοτιοανατολική πτέρυγά της, τόσο όσον αφορά 

το Κυπριακό ζήτημα, όσο και τη διαιώνιση της διαμάχης και μίας εν δυνάμει 

σύρραξης μεταξύ δύο εταίρων, της Ελλάδας και της Τουρκίας.  

Η συμφωνία Μπίτσιου – Κίσινγκερ ήταν το πρώτο επίσημο έγγραφο που 

επιδείκνυε τη νέα προσέγγιση της Αθήνας έναντι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, 

οι οποίες όφειλαν πλέον να αντικατοπτρίζουν τα αμοιβαία αμυντικά συμφέροντα των 

δύο πλευρών. Ειδικότερα, τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα συνδέονταν πλέον 

άρρηκτα με τη σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο και την αποτρεπτική δυνατότητα της 

χώρας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και η σημασία των αμερικανικών 

βάσεων και μίας ισόρροπα αναλογικής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς τα 

                                                 
301 Στοφορόπουλος, ό.π., σσ. 336-337. 
302 Ριζάς, ό.π., σ. 321. Αναλυτικά για την κρίση του καλοκαιριού του 1976, βλ. 
Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 271-282. 
303 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 279-280. 
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δύο κράτη έγκειτο ακριβώς στη διατήρηση αυτής της σταθερότητας. Επιπλέον, η 

εγγύηση που παρείχαν οι ΗΠΑ μέσω της επιστολής Κίσινγκερ εκπλήρωσε έναν από 

τους πρωταρχικούς στόχους της κυβέρνησης: σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση των 

αμερικανικών βάσεων στο ελληνικό έδαφος, έλαβε γραπτή δέσμευση της 

Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε νέα ανατροπή στον χώρο του Αιγαίου δεν θα γινόταν 

ανεκτή. Όπως αποδείχθηκε με το πέρασμα των χρόνων, ήταν η μεγαλύτερη 

παραχώρηση που πέτυχε ελληνική διαπραγματευτική ομάδα από τους Αμερικανούς. 

Γι’ αυτό, άλλωστε, αποτέλεσε σημείο αναφοράς κάθε μεταγενέστερης 

διαπραγμάτευσης.304 

Τη σημασία της συμφωνίας εξήρε ο Καραμανλής σε ειδική συνεδρίαση της 

Βουλής, κατά την οποία ενημέρωσε τους αντιπροσώπους του έθνους σχετικά με τους 

όρους της, μεταξύ των οποίων επεσήμαινε ως σημαντικότερους τη βοήθεια των 700 

εκατ. δολαρίων, τη διατήρηση τριών βάσεων υπό ελληνική διοίκηση, την ανάληψη 

από τις ΗΠΑ της ηθικής και πολιτικής υποχρέωσης για την προστασία της ειρήνης 

στο Αιγαίο και την υπόσχεσή της για άσκηση επιρροής προς επίλυση του Κυπριακού 

και εξεύρεση κεφαλαίων για την Ελλάδα. «Για να εκτιμηθή η σημασία της 

επιτευχθείσης Συμφωνίας», τόνισε ο πρωθυπουργός, «θα έπρεπε να συνεκτιμηθή και 

η κατάστασις εις την οποίαν θα ευρίσκετο η χώρα μας, εάν η Συμφωνία αυτή δεν είχε 

επιτευχθή. Πιστεύω – και το πιστεύω ειλικρινώς διότι το έζησα προσωπικώς κατά 

τρόπον έντονον τας τελευταίας τρεις εβδομάδας – ότι εις την περίπτωσιν αυτήν θα 

αντιμετωπίζαμε δραματικά διλήμματα, που θα μας οδηγούσαν σε επικίνδυνα 

αδιέξοδα. Και υπό την έννοιαν αυτήν, θα πρέπη η Συμφωνία αυτή να θεωρηθεί ως 

εθνική επιτυχία». 

Στην ίδια συζήτηση, ο Καραμανλής προέβη σε μία ορθολογική διατύπωση 

των στόχων της εξωτερικής πολιτικής του, προβαίνοντας σε διαδοχική απόρριψη 

προτάσεων της αντιπολίτευσης, μη στηριζόμενων σε στέρεες βάσεις.  

Κατά πρώτον, απέρριψε την πρόταση Παπανδρέου να επιδιώξει η κυβέρνηση, 

τη μη κύρωση της αμερικανοτουρκικής συμφωνίας από το Κογκρέσο, αντί να 

προσπαθεί να συνάψει μία αντίστοιχη με τις ΗΠΑ. Η θέση του αυτή βασιζόταν σε 

τρεις λόγους:  

α. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση να αναμιγνύεται στις διενέξεις μεταξύ 

αμερικανική κυβέρνησης και Κογκρέσου.  

                                                 
304 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 88-91. 
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β. Η επιτυχία μίας τέτοιας προσπάθειας ήταν εξαιρετικά αμφίβολη. 

γ. Ήταν αμφίβολο κατά πόσο θα ωφελούνταν το Κυπριακό από τυχόν επιτυχία 

μίας τέτοιας προσπάθειας, δεδομένου ότι θα επακολουθούσε ένταση στις σχέσεις με 

ΗΠΑ και Τουρκία.  

Κατά δεύτερον απέρριψε τεκμηριωμένα τη θέση της Αριστεράς για άσκηση 

αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής, θεωρώντας ότι μία τέτοια πολιτική:  

α. Θα απέκοπτε τη χώρα από τη Δύση, στην οποία την τοποθετούσαν τα πάγια 

συμφέροντά της και θα άφηνε ακάλυπτη την ασφάλειά της σε περίπτωση πολέμου.  

β. Θα πολλαπλασίαζε εις βάρος της χώρας την ισχύ της Τουρκίας, η οποία θα 

είχε ως συμμάχους την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα θα βρισκόταν σε 

απομόνωση.  

γ. Θα έκλεινε το δρόμο για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, με την οποία 

θεωρούσε ότι θα έπρεπε να ταυτίσουν και αμυντικώς την τύχη της χώρας.  

Υπογράμμισε δε, ότι θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί η έννοια της αδέσμευτης 

από την ανεξάρτητη πολιτική, διότι η συμμετοχή της χώρας σε συνασπισμούς δεν 

σήμαινε ότι δεν εφάρμοζε ανεξάρτητη πολιτική, που να υπηρετεί, πάνω και πέρα από 

τα συμφέροντα του συνασπισμού, τα εθνικά συμφέροντα. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ο Καραμανλής 

επεδίωκε:  

α. Την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 

β. Τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και ειρήνης στα Βαλκάνια. 

γ. Την εμπέδωση της φιλίας με όλους τους λαούς. 

δ. Τη δημιουργία ειδικής σχέσης με το ΝΑΤΟ, που να ενισχύει την ασφάλεια 

της χώρας. 

ε. Τη διατήρηση των βάσεων εκείνων που υπηρετούσαν συγχρόνως και τα 

αμυντικά συμφέροντα της Ελλάδας.305 

Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία – πλαίσιο έγινε αντικείμενο οξείας κριτικής από 

την αντιπολίτευση, ενώ υπήρξαν έντονες λαϊκές αντιδράσεις, με χαρακτηριστικότερη 

περίπτωση τις διαδηλώσεις στη Ρόδο κατά την επίσκεψη του 6ου Στόλου τον Μάιο, 

για τις οποίες η κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ ως 

υποκινητές. Μάλιστα, στις 12 Ιουνίου, ο Καραμανλής επέκρινε κατά πρόσωπο τον 

                                                 
305 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 198-203. 
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Παπανδρέου στη Βουλή, λέγοντάς του ότι «υποστηρίζετε θέσεις επί του θέματος 

αυτού, οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη χώρα».306 

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας – πλαισίου, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν 

μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν, το οποίο τόνιζε την πρόοδο 

που είχε συντελεστεί και ότι η υπογραφή της συμφωνίας ήταν θέμα διατύπωσης του 

τελικού κειμένου και ρύθμισης ορισμένων λεπτομερειών. 

Πράγματι, όπως σκιαγράφησε ο Καραμανλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

του στις 26 Οκτωβρίου στη Βουλή, τις βασικές αρχές επί των οποίων διεξάγονταν οι 

διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει στα εξής:  

Α. Κατάργηση των περίπου 40 συμφωνιών που ίσχυαν μέχρι τότε και 

αντικατάστασή τους από μία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τα παραρτήματά 

της.  

Β. Κατάργηση των εγκαταστάσεων Τατοΐου και Ελευσίνας. 

Γ. Εξελληνισμό των εναπομεινασών εγκαταστάσεων. 

Δ. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν είχαν πυρηνικά όπλα και δεν επιτρεπόταν να 

χρησιμοποιηθούν για πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς την άδεια της ελληνικής 

κυβέρνησης.  

Ε. Οι ελληνικές αρχές θα ήλεγχαν τις διευκολύνσεις προς τις ΗΠΑ και θα 

μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να διακόψουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση 

παραβίασης της συμφωνίας. 

Στ. Χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων για εθνικές ανάγκες. Ελληνική 

συμμετοχή σε προγράμματα πληροφοριών και προσωπικό μέχρι 50%. 

Ζ. Κατάργηση της ετεροδικίας και εφαρμογή ό,τι ίσχυε στις άλλες χώρες του 

ΝΑΤΟ. 

Η. Η ισχύς της συμφωνίας ήταν τεσσάρων ετών, κατά τα οποία θα 

χορηγούνταν στην Ελλάδα 700 εκατ. δολάρια.307 

 

 

 

 

                                                 
306 Γουντχάουζ, ό.π., σ. 327. Για τις θέσεις του Παπανδρέου κατά της συμφωνίας, βλ. 
Πότης Παρασκευόπουλος, Ανδρέας Παπανδρέου. Η πολιτική πορεία του, 1960-1995 
(Αθήνα: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, 1995), σσ. 106-108. 
307 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 312-313. 
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Ελληνοτουρκικές σχέσεις 

 

Η Ελλάδα βρέθηκε σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας μετά το 1974 ενώπιον νέων 

δεδομένων. Μέχρι τότε, ο βασικός προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της 

και της πολιτικής ασφαλείας στρεφόταν προς τον από βορρά κίνδυνο, στο πλαίσιο της 

διπολικής αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου. Οι όποιες ελληνοτουρκικές κρίσεις, 

είχαν περιοδικό χαρακτήρα αλλά η έκδηλη τουρκική επιθετικότητα και η 

αναθεωρητική της πολιτική στο Αιγαίο, συνηγορούσαν για μία αναγκαία 

αναθεώρηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Συνεπώς, 

η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και στη συνέχεια οι κυβερνήσεις της Νέας 

Δημοκρατίας, όφειλαν, εκτός από την άμεση διαχείριση της κυπριακής κρίσης, να 

διαμορφώσουν μία νέα στρατηγική στο Αιγαίο, η οποία θα επιχειρούσε, αφενός να 

διαφυλάξει τα δικαιώματα της Ελλάδας στο πέλαγός της, βάσει του διεθνούς δικαίου, 

αφετέρου να αποφύγει μία στρατιωτική εμπλοκή.308 

Όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

οξύνθηκαν μετά το 1974 εξαιτίας των διεκδικήσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο και της 

προσπάθειάς της να επιτύχει την αποδοχή ή τουλάχιστον την ανοχή της Ουάσινγκτον, 

εκμεταλλευόμενη την απουσία της Ελλάδας από τη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ.  

Το χειρότερο ήταν ότι, μετά την επιτυχία της εισβολής στην Κύπρο, ενισχύθηκε στην 

Τουρκία η αντίληψη ότι η απειλή βίας συνιστά αποτελεσματικό διαπραγματευτικό 

επιχείρημα έναντι της Ελλάδας. Πέραν αυτού, επιβεβαίωσε την απομάκρυνση της 

Τουρκίας από τους κανόνες ισορροπίας του Ψυχρού Πολέμου και ενεργοποίησε στον 

ανώτατο βαθμό τις γεωστρατηγικές φιλοδοξίες της.  

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Άγκυρα επιχείρησε να 

αναθεωρήσει την εξωτερική της πολιτική στην Εγγύς Ανατολή, φοβούμενη ότι οι 

τάσεις της διεθνούς ύφεσης θα υποβάθμιζαν τη γεωπολιτική της αξία. Για το λόγο 

αυτό, προσέγγισε τα αραβικά κράτη και γι’ αυτό στον πόλεμο του 1973 δεν 

συνέδραμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.  

Το κυρίαρχο, ασφαλώς, στοιχείο που σκίαζε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις την 

περίοδο αυτή ήταν το Κυπριακό, δεδομένης της παρελκυστικής στάσης που 

υιοθέτησε η Άγκυρα και της συστηματικής υπονόμευσης των διακοινοτικών 

                                                 
308 Σωτήρης Ριζάς, ό.π., σσ. 315-316. Χαρακτηριστικό το υπόμνημα που υπέβαλε ο 
Ευάγγελος Αβέρωφ στον Καραμανλή στις 30 Νοεμβρίου 1974, βλ. σχετικά 
Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 248-249. 
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συνομιλιών, με στόχο να παγιώσει το καθεστώς της εισβολής, παρά τη διαλλακτική 

στάση της ελλαδικής και κυπριακής κυβέρνησης. Αδιαφορούσε για τις αλλεπάλληλες 

καταδικαστικές αποφάσεις και τις αυστηρές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την 

αποχώρηση των εισβολέων, την επάνοδο των προσφύγων και την έναρξη διαλόγου 

για την εξεύρεση λύσης. Αντίθετα, προχωρούσε σε συστηματικούς εποικισμούς, 

προωθώντας το σχέδιό της για de facto διχοτόμηση της νήσου.  

Πέρα από τη στάση της στο Κυπριακό, η τουρκική κυβέρνηση επιχειρούσε 

συστηματικά να αμφισβητήσει το status quo στο Αιγαίο. 

Κατ’ αρχάς, προέβαλε το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση ορισμένων 

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου παραβίαζε τις συνθήκες της Λωζάννης του 1923 και 

των Παρισίων του 1947. Η Ελλάδα, όμως, αντέτασσε ότι η Λήμνος ανήκε ρητά βάσει 

των συνθηκών στην περιοχή των Στενών, των οποίων το καθεστώς άλλαξε με τη 

συνθήκη του Μοντρέ του 1936, αλλά η Τουρκία προέβαλε το επιχείρημα ότι ούτε η 

Λήμνος ούτε η Σαμοθράκη αναφέρονταν ρητά στη συνθήκη. Ωστόσο, το προοίμιο 

της Μοντρέ, ανέφερε ότι αντικαθιστούσε τη συνθήκη της Λωζάννης, γεγονός που 

είχε επιβεβαιώσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση ο υπουργός Εξωτερικών Τεβφήκ 

Ρουσδή, αμέσως μετά την υπογραφή της.  

Όσον αφορά στα Δωδεκάνησα, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης είχε 

επιβληθεί με τη συνθήκη των Παρισίων, μετά την πίεσης που άσκησε η Μόσχα αλλά 

οι ΗΠΑ αναγνώρισαν στην Ελλάδα το δικαίωμα να διατηρεί στρατό για αμυντικούς 

σκοπούς (Εθνοφυλακή).  

Όσον αφορά στη Χίο, τη Λέσβο και τη Σάμο, η Ελλάδα επικαλέστηκε την 

παρουσία της Τέταρτης Τουρκικής Στρατιάς και του δεύτερου μεγαλύτερου 

αποβατικού στόλου του ΝΑΤΟ, που έδρευε ακριβώς απέναντί τους, ως αιτία της 

ύπαρξης στρατού σ’ αυτά. Στο τουρκικό επιχείρημα ότι στρατός εκεί υπήρχε ήδη από 

τη δεκαετία του 1960, η Ελλάδα αντέτασσε τις πληροφορίες για τουρκικά σχέδια 

επιχείρησης για την κατάληψη νησιών κοντά στις τουρκικές ακτές. 

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορούσε στην υφαλοκρηπίδα, δηλαδή την 

οριοθέτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στα υποθαλάσσια τμήματα των ανοικτών 

θαλασσών, δηλαδή τον βυθό και το υπέδαφος έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η 

τουρκική πρόκληση ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 1973, οπότε η κρατική εταιρεία 

πετρελαίου απέκτησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης στα κοιτάσματα που βρίσκονται 

στην υφαλοκρηπίδα του βορειοανατολικού και κεντρικού Αιγαίου. Το δικαίωμα αυτό 

επεκτάθηκε, μάλιστα, προς το νότιο Αιγαίο στις 18 Ιουλίου 1974, μόλις 2 ημέρες πριν 
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την εκδήλωση του Αττίλα, διεκδικώντας έτσι τη μισή περίπου υφαλοκρηπίδα στο 

Αιγαίο, θεωρώντας την προέκταση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Μικράς 

Ασίας. Μην υπογράφοντας τις συμβάσεις της Γενεύης του 1958 για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, η Άγκυρα επικαλούνταν επιπλέον και τη ρήτρα ειδικών περιστάσεων, 

προβάλλοντας το επιχείρημα ότι, εάν εφαρμόζονταν οι συμβάσεις, το μέγιστο μέρος 

της υφαλοκρηπίδας θα ανήκε στην Ελλάδα, φθάνοντας πολύ κοντά στην τουρκική 

ακτογραμμή. 

Σε όλα αυτά, η Αθήνα αντέδρασε με μία ρηματική διακοίνωση στις 27 

Ιανουαρίου 1975, προτείνοντας στην Άγκυρα να συντάξουν από κοινού ένα 

συνυποσχετικό για την παραπομπή της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα στο Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης. Στις 6 Φεβρουαρίου, η Άγκυρα αποδέχθηκε κατ’ αρχήν τη 

διακοίνωση. Μάλιστα, στα τέλη Μαΐου, μετά και τη συνάντηση Καραμανλή – 

Ντεμιρέλ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, φάνηκε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μία 

διαδικασία συνομιλιών για τη σύνταξη του συνυποσχετικού, απαραίτητης 

προϋπόθεσης για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Διεθνές Δικαστήριο. Σύντομα, 

όμως, αποδείχθηκε ότι δεν προτίθετο να συναινέσει σε δικαστική επίλυση της 

διαφοράς Γι’ αυτό, και υιοθέτησε μία αναβλητική – παρελκυστική τακτική, όπως 

κατέδειξαν οι διακοινώσεις του Σεπτεμβρίου 1975, αρνούμενη να συμβάλει στη 

σύνταξη του συνυποσχετικού για την παραπομπή της διαφοράς στη Χάγη. Αντίθετα, 

δήλωνε ότι προτιμούσε την επίλυση του προβλήματος με διμερείς διαπραγματεύσεις, 

ώστε να επιτευχθεί μία πολιτική διευθέτησή του, μακριά από τους ορισμούς του 

Διεθνούς Δικαίου. 

Ταυτόχρονα, πέρα από την παρέλκυση της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα, η 

Άγκυρα επιχειρούσε να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η έξοδος του 

ωκεανογραφικού σκάφους Σισμίκ ή Χόρα τον Αύγουστο του 1976, με σκοπό τη 

διενέργεια σεισμογραφικών ερευνών για την ύπαρξη πετρελαίου στην επίμαχη 

περιοχή της υφαλοκρηπίδας, έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου, καθώς 

αμφισβήτησε ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ο κίνδυνος που 

επικαλέστηκε ο Καραμανλής, απευθυνόμενος στην Ουάσινγκτον, ότι ενδεχόμενος 

ελληνοτουρκικός πόλεμος θα ενεργοποιούσε τα αντανακλαστικά του ανατολικού 

στρατοπέδου, κινητοποίησε τους Αμερικανούς, που παρότρυναν την κυβέρνηση να 

προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη Χάγη. Η υιοθέτηση της 

παρότρυνσης από την Αθήνα ήταν αντιφατική, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο δεν 

δύναται καταστατικά να ενεργήσει σε μονομερή προσφυγή, ενώ το Συμβούλιο 



159 
 

Ασφαλείας, ως πολιτικό όργανο, λογικό ήταν να τηρήσει μία πολιτική ίσων 

αποστάσεων, όπως και έγινε: η απόφαση του Συμβουλίου στις 25 Αυγούστου ούτε 

υπεισήλθε σε θέματα ουσίας ούτε έριχνε ευθύνη σε κάποιο από τα δύο μέρη. 

Αντίθετα, καλούσε και τις δύο κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις 

και να εκτονώσουν την κατάσταση. Το Διεθνές Δικαστήριο, από την άλλη, απέρριψε 

το αίτημα της Ελλάδας για υπόδειξη προσωρινών μέτρων κατά της Τουρκίας, με το 

επιχείρημα ότι, αν οι τουρκικές ενέργειες ζημίωναν τα νόμιμα συμφέροντα της 

Ελλάδας, τότε αυτή μπορούσε να διεκδικήσει αποζημίωση. Αποφάνθηκε, μάλιστα, 

στις 19 Δεκεμβρίου 1978 ότι δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την ελληνική 

προσφυγή. Είναι προφανές ότι η διπλή προσφυγή κρίθηκε από την ελληνική ηγεσία 

ως η κατάλληλη κίνηση για να διαχειριστεί την κρίση και να αποκλιμακώσει την 

ένταση, μετά και τη νέα διέγερση της κοινής γνώμης, που απέδιδε ιδιαίτερη σημασία 

στη ρητορική του Παπανδρέου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ δυναμικής απάντησης στην 

τουρκική πρόκληση. Ο Καραμανλής ήταν ξεκάθαρο ότι αναζητούσε τη διαμόρφωση 

ενός πλαισίου διαλόγου, ο οποίος, χωρίς να προδιαγράφει τη λύση των διαφορών, θα 

απέφευγε να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.  

Με το σκεπτικό αυτό, οι δύο πλευρές, μετά και την υπόδειξη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για τη διενέργεια διαλόγου, συνυπέγραψαν στις 11 Νοεμβρίου 1976 το 

Πρακτικό της Βέρνης, το οποίο προέβλεπε τη διενέργεια διαλόγου για τα ζητήματα 

της υφαλοκρηπίδας, απέχοντας από κάθε ενέργεια που αφορούσε στην 

υφαλοκρηπίδα. Η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών Καραμανλή και Ετσεβίτ στο 

Μοντρέ τον Μάρτιο του 1978 πήγε ένα βήμα πιο πέρα, καταλήγοντας στην αποχή 

από υποθαλάσσιες έρευνες στις αμφισβητούμενες περιοχές.309 

Την ελληνοτουρκική διένεξη επιτείνει η πλήρης ασυμφωνία τους ως προς τα 

ελληνικά χωρικά ύδατα και το εύρος του εναέριου χώρου. Τα ελληνικά χωρικά ύδατα 

είχαν οριοθετηθεί στα 6 ναυτικά μίλια, με την ελληνική πλευρά να διατηρεί ανοικτό 

το δικαίωμα επέκτασής τους στα 12, κάτι που απέφευγε συνεχώς να εφαρμόσει για να 

μην κλιμακωθεί η ένταση. Ωστόσο, επέμενε για το δικαίωμά της αυτό, από τη στιγμή 

που η Τουρκία αμφισβητούσε την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών και 

                                                 
309 Ριζάς, ό.π., σσ. 327-330. Για την προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης στο 
Διεθνές Δικαστήριο ως προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης των διαφορών της με την 
Τουρκία, βλ. αναλυτικότερα στο Εμμανουήλ Ρούκουνας, «Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής και η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών: η προσφυγή της 
Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», στο Σβολόπουλος – Μπότσιου -  
Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 331-337. 
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παραβίαζε τον εναέριο χώρο, επικαλούμενη την ασυμμετρία που υπάρχει ανάμεσα 

στα 10 ναυτικά μίλια του εναέριου χώρου και τα 6 των χωρικών υδάτων.  

Το εύρος αυτό του εναέριου χώρου είχε θεσπιστεί το 1931 και η Τουρκία δεν 

είχε εκφράσει ποτέ αντιρρήσεις και ζητούσε κανονικά την άδεια για ασκήσει στο 

ελληνικό FIR. Όπως είδαμε, όμως, μετά την εισβολή στην Κύπρο κήρυξε το Αιγαίο 

απαγορευμένη ζώνη για αεροπορικές συγκοινωνίες και με τη ΝΟΤΑΜ 714 της 6ης 

Αυγούστου αμφισβήτησε τη ρύθμιση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO), που ανέθετε στην Ελλάδα το FIR του Αιγαίου για την πολιτική 

αεροπορία και καθόριζε στα 10 ναυτικά μίλια τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η 

ελληνική ΝΟΤΑΜ 1157, με την οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη ζώνη το FIR 

Αθηνών, είχε σημαντικές επιπτώσεις για την τουρκική αεροπλοΐα, διότι έκλεισε τους 

αεροδιαδρόμους προς την Τουρκία, υποχρεώνοντάς την να ανακαλέσει τον 

Φεβρουάριο του 1980 τη δική της ΝΟΤΑΜ και να επαναφέρει το προηγούμενο 

καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα διατηρούσε τον έλεγχο της εναέριας 

κυκλοφορίας σε ολόκληρο τον υπερκείμενο του Αιγαίου χώρο, ως τα όρια των 

τουρκικών χωρικών υδάτων. Συνέχισε, ωστόσο, να παραβιάζει τον εναέριο χώρο στη 

διαφορά των 4 μιλίων, που χωρίζουν τον εναέριο από τον θαλάσσιο χώρο.310 

Το θέμα του εύρους των χωρικών υδάτων συμπλεκόταν αναπόφευκτα τόσο με 

το Διεθνές Δίκαιο όσο και με τις διεθνείς ισορροπίες. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν οι 

αμερικανικές αντιλήψεις επί του ζητήματος, δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που 

προσέδιδε το Πεντάγωνο στην ευχέρεια κινήσεων των αμερικανικών ναυτικών και 

αεροπορικών δυνάμεων παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση των χωρικών 

υδάτων από 6 στα 12 ναυτικά μίλια ή ένας εναέριος χώρος 10 ναυτικών μιλίων 

συνιστούσαν για τις ΗΠΑ ανεπιθύμητο περιορισμό των κινήσεών τους, ιδίως σε μία 

περιοχή όπως το Αιγαίο, κατάσπαρτη από νησιά και νησίδες. Μάλιστα, μία επέκταση 

της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Ελλάδας, μπορούσε, λόγω των πολλών στενών, να 

οδηγήσουν ακόμα και σε κλείσιμο κρίσιμων περασμάτων για το αμερικανικό 

ναυτικό. Συνεπώς, η προειδοποίηση του Κίσινγκερ προς την Αθήνα τον Απρίλιο του 

1976 για το ανεπιθύμητο της επέκτασης των χωρικών υδάτων, δεν αντανακλούσε 

μόνο την επιθυμία της Ουάσινγκτον για αποτροπή μίας μονομερούς λύσης εις βάρος 

                                                 
310 Για το σύνολο των ελληνοτουρκικών διαφορών, βλ. Σβολόπουλος, 2001, σσ. 249-
258. 
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των τουρκικών αντιλήψεων ή της ισορροπίας στην περιοχή, αλλά και τα αμερικανικά 

συμφέροντα ασφαλείας.311 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
311 Παρόμοια ήταν και η στάση της Μόσχας, βλ. Ριζάς, ό.π., σσ. 325-326. Για το 
σύνολο των ελληνοτουρκικών διαφορών κατά την εξεταζόμενη περίοδο, βλ. ακόμα, 
Γουντχάουζ, ό.π., σσ. 320-326. 
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Έβδομο Κεφάλαιο 
Οι επιπτώσεις στη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ – Η πορεία επανένταξης 

 

Παρ’ ότι η πρωτοβουλία της εξόδου από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ φάνηκε 

στα πρώτα της στάδια ελπιδοφόρα και δραστική, αποδείχθηκε βήμα στο κενό, από τη 

στιγμή που η διεθνής κοινότητα και ειδικότερα η Ατλαντική Συμμαχία όχι μόνο δεν 

κινητοποιήθηκαν, αλλά, αντίθετα, παρείχαν στην Άγκυρα τη δυνατότητα να 

επεκτείνει την ενδοσυμμαχική της επιρροή σε στρατιωτικό επίπεδο, οξύνοντας την 

αδιαλλαξία της. Έτσι, η απόφαση της αποχώρησης κατέληξε να επενεργεί εις βάρος 

της περιφερειακής ισορροπίας, προς όφελος πάντα της Τουρκίας. Επιβεβαιωνόταν για 

ακόμα μία φορά ότι τα μέλη της διεθνούς κοινότητας, με πρωταγωνιστές εκάστοτε 

τους στενότερους συμμάχους της Ελλάδας, διακατέχονταν από την ψευδαίσθηση ότι 

η Τουρκία, ως υπολογίσιμος γεωπολιτικός παράγοντας, προσφερόταν ως αξιόπιστος 

και αξιόμαχος στρατηγικός σύμμαχος. Συνιστούσε δε ιδιαίτερη συγκυρία να 

επιβεβαιώνεται το αξίωμα αυτό όποτε η Ελλάδα βρισκόταν σε έκδηλη αδυναμία να 

αντιπαρατεθεί στο διπλωματικό ή το στρατιωτικό πεδίο.312 

Ωστόσο, όπως αναγνώριζε ακόμα και ο τύπος της Αριστεράς, η απόφαση 

αυτή της ελληνικής κυβέρνησης σφυρηλάτησε μία πρωτοφανή ενότητα του έθνους, 

του λαού με τον στρατό και δημιούργησε τη σταθερή βάση για να αναπτυχθεί μία 

ελληνική πολιτική, η οποία μπορούσε να υπηρετεί τα συμφέροντα του έθνους και της 

δημοκρατίας.313 

Εξάλλου, οι εξελίξεις στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η αναπόφευκτη 

σύναψή τους με τις ελληνοτουρκικές διαφορές και τη βιασύνη της Ουάσινγκτον να 

αποκαταστήσει τους πληγέντες από την επιβολή του εμπάργκο δεσμούς της με την 

Άγκυρα, κατέδειξαν πολύ σύντομα στην ελληνική ηγεσία ότι στρατηγικοί, πολιτικοί 

όσο και τεχνικοί λόγοι καθιστούσαν αναγκαία τη σταδιακή στροφή της ελληνικής 

πολιτικής προς την επανένταξη στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας και στη 

διατήρηση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όσο και αν αυτή η κίνηση θα ήταν δύσκολη 

υπό το καθεστώς των εντυπώσεων και των αισθημάτων οργής κατά της Ουάσινγκτον, 

που επικρατούσαν στην κοινή γνώμη.  

                                                 
312 Σβολόπουλος, 2011, ό.π., σ. 166.  
313 Αυγή, 29 Αυγούστου 1974. 
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Εξάλλου, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία 

είχε εξαρχής επίγνωση των δυσχερειών που θα επέφερε για τη θέση της Ελλάδας 

στον δυτικό συνασπισμό, η απόφαση για αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. Πράγματι, αυτόματα με την αποχώρηση έπαυαν να ισχύουν για την Ελλάδα 

συμμαχικές ρυθμίσεις, φέρνοντας πλέον την Ελλάδα σε θέση εξάρτησης έναντι της 

Τουρκίας, λόγω της δυνατότητας του βέτο που εκείνη διέθετε σε ζητήματα που 

άπτονταν της ελληνικής ασφάλειας και άμυνας. Πέραν αυτού, ήταν εξαρχής γνωστό 

στην πολιτική ηγεσία ότι για την επανένταξή της, όποτε αυτή το αποφάσιζε, θα 

χρειαζόταν οπωσδήποτε η τουρκική συγκατάθεση, γεγονός που δημιουργούσε ζήτημα 

για την Ελλάδα και για κανένα άλλο μέλος της Συμμαχίας.  

Όπως προειδοποιούσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, 

Άγγελος Χωραφάς, η αποχώρηση από την Ενιαία Στρατιωτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ 

είχε ως συνέπεια να μην υφίσταται ελληνικό κλιμάκιο στη Διοίκηση ούτε ανάμειξη 

της Ελλάδας σε θέματα στρατιωτικής συνεργασίας της Συμμαχίας. Δεδομένου του 

ελληνικού, όπως και του τουρκικού, ενδιαφέροντος σε θέματα της περιοχής (Αιγαίο, 

όρια Ναυτικών Διοικήσεων κ.ά.), ο Χωραφάς θεωρούσε ότι «η πιθανότης να 

επηρεασθούν εις βάρος μας είναι βεβαίως μεγαλυτέρα εάν αι συζητήσεις διεξαχθούν 

εν απουσία μας». Για τον λόγο αυτό, συνιστούσε τη συμμετοχή της χώρας με 

ανώτατο αξιωματικό του Ναυτικού. «Κρίνεται ότι η συμμετοχή Έλληνος 

αξιωματικού θα ηδύνατο να δικαιολογηθή εκ της υφισταμένης μέχρι σήμερον 

εκκρεμότητος περί τας σχέσεις μας με την Συμμαχίαν, εάν μάλιστα συνωδεύετο και 

από δήλωσιν ότι η συμμετοχή μας δεν προδικάζει την μελλοντικήν μας θέσιν».314 

Η τουρκική εισβολή αποτέλεσε για τον Καραμανλή μια μορφή ηθικής και 

πολιτικής χρεοκοπίας του ΝΑΤΟ και των Συμμάχων, της οποίας οι ζημίες έπρεπε να 

αποκατασταθούν. Δεδομένης, όμως, της συνεχιζόμενης τουρκικής πρόκλησης και στα 

πλαίσια διαφύλαξης των διεθνών σχέσεων, η απόφαση της απόσυρσης δεν 

καθησύχαζε την σκέψη του Καραμανλή και διαφαινόταν η μελλοντική του πρόθεση 

επιστροφής στη Συμμαχία, διότι η Ελλάδα δεν επιθυμούσε και δε μπορούσε, για 

ιστορικούς λόγους, να διακόψει τους πολιτικούς και ιστορικούς της δεσμούς με την 

Ευρώπη.315  Όμως, και αυτός φαινόταν οργισμένος με την εντύπωση που έδιναν γι’ 

αυτόν αμερικανικές πηγές, εξαιτίας διαφόρων ενεργειών του, όπως η αποχώρηση από 

το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ή η νομιμοποίηση του ΚΚΕ, ότι είχε ξεφύγει από 
                                                 
314 Σημείωμα Χωραφά 10 Μαΐου 1975, ΑΚΚ/ΙΚΚ, φ. 20 Β-1531. 
315 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σ. 161. 
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την αρχική συντηρητική του θέση αφότου ανέλαβε την εξουσία μετά την πτώση της 

Χούντας. Εκείνος, αντίθετα, επέμενε ότι στα 40 χρόνια του δημόσιου βίου του είχε 

ακολουθήσει την ίδια ανεξάρτητη πολιτική πορεία. «Δεν είμαι δεξιός, κεντρώος ή 

αριστερός. Ακολουθώ τις πολιτικές εκείνες τις οποίες θεωρώ ότι είναι καλές γι ‘αυτή 

τη χώρα», υπογράμμιζε σε συνέντευξή του προς τον Νίκολας Γκέιτζ για λογαριασμό 

των New York Times, στις 25 Οκτωβρίου 1977.316 

Διαβλέποντας, λοιπόν, την άγονη έκβαση του διαπραγματευτικού ελιγμού της 

απόσυρσης, ο Καραμανλής θεωρούσε αναπόφευκτη την ένταξη της χώρας σε τροχιά 

επανόδου στη Συμμαχία. Όπως, βέβαια, είχε ο ίδιος εκτιμήσει, εφόσον ο σκοπός δεν 

ήταν η αποχώρηση, οι διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να κινηθούν με αργούς ρυθμούς. 

Όσο περνούσε, όμως, ο καιρός, εντείνονταν οι τουρκικές προσπάθειες για 

εκμετάλλευση της κατάστασης στα όργανα του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα σε εκείνα που 

δεν μετείχε πλέον η Ελλάδα, όπως η Επιτροπή Αμυντικής Σχεδίασης (Defense 

Planning Committee), με απώτερο σκοπό την ανατροπή κάθε ευνοϊκής για την 

Ελλάδα πρόβλεψης. Στο πλαίσιο αυτό, λάμβανε αρνητική θέση σε θέματα 

διαδικαστικά (π.χ. υπέβαλε αιτήσεις «παγώματος» των ελληνικών θέσεων επί της 

Μελέτης Ευελιξίας του SACEUR), βρίσκοντας απήχηση σε πολλά μέλη της 

Συμμαχίας. Προβάλλοντας άλλοτε το δικαίωμα βέτο και άλλοτε ανυπέρβλητες 

δυσκολίες, και χρησιμοποιώντας τα συνήθη επιχειρήματα τους περί «συμμάχων 

δεύτερης κατηγορίας» και περί «κενών» που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο της 

Ελλάδας από τον στρατιωτικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ, ιδίως στο Αιγαίο, οι Τούρκοι 

απέβλεπαν στο να κρατήσουν τους Έλληνες όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις 

αποφάσεις της Συμμαχίας, πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να πετύχουν, έστω και 

προσωρινά, την υιοθέτηση μέτρων εις βάρος της Ελλάδας. Εξαιτίας ακριβώς των 

συνεχών τουρκικών αντιδράσεων σε συζητήσεις που αφορούσαν ελληνικά αιτήματα 

και της αδυναμίας αντίδρασης από ελληνικής πλευράς λόγω της απουσίας της από το 

DPC, προτάθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία να εξετασθεί η δυνατότητα ή ο τρόπος 

αναθεώρησης της ελληνικής θέσης και επιστροφής στο DPC, χωρίς αυτό να 

αποτελέσει, όμως, στοιχείο πλήρους υπαναχώρησης, και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα. 

Οι πλέον κραυγαλέες περιπτώσεις αφορούσαν την προσπάθειά των Τούρκων να 

αποκτήσουν την ευθύνη για τον θαλάσσιο και τον εναέριο χώρο του Αιγαίου.317 

                                                 
316 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 22. 
317 Σημείωμα Κ. Ιβράκη, 8 Ιουλίου 1977, ΑΚΚ/ΙΚΚ, φ. 20Β-1583. 
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Εκτός αυτού, η αποχώρηση δεν έδειχνε να προβληματίζει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, 

καθώς οι απώλειές τους αποδεικνύονταν περιορισμένες μετά την εδραίωση σταθερής 

κυβέρνησης στην Ελλάδα και την αποφυγή ελληνοτουρκικού πολέμου, τις επιπτώσεις 

του οποίου θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί η Μόσχα. Σε μία περίοδο διεθνούς 

ύφεσης, την οποία πρέσβευε η Ουάσινγκτον υπό την ηγεσία του προέδρου Ρίτσαρντ 

Νίξον και την καθοδήγηση του Χένρυ Κίσινγκερ, αρχικά ως επικεφαλής του 

Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και στη συνέχεια ως υπουργός 

Εξωτερικών, η γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ήταν ελαφρώς υποβαθμισμένη, 

οπότε το ΝΑΤΟ επεδείκνυε ελάχιστο ενδιαφέρον στο ελληνικό ζήτημα. Για την 

Τουρκία, όμως, ήταν μία μοναδική ευκαιρία να πετύχει την αναθεώρηση των 

διοικητικών πλεονεκτημάτων που απολάμβανε η Ελλάδα στον χώρο του Αιγαίου από 

την εποχή της κοινής τους ένταξης στη Συμμαχία, ζήτημα το οποίο ελάχιστα 

ενδιέφερε την Ουάσινγκτον, δεδομένου ότι οι διοικητικές ρυθμίσεις στην περιοχή 

είχαν πλέον ξεπεραστεί από την πρόοδο της τεχνολογίας, τα νέα δόγματα και τα 

στρατιωτικά δεδομένα. Εξάλλου, δεν υπήρχε κανένας λόγος να δυσαρεστηθεί η πιστή 

και χρήσιμη σύμμαχος Τουρκία.318 

Η κυβέρνηση Καραμανλή, έχοντας αναλάβει τις τύχες της χώρας υπό 

συνθήκες εθνικής κρίσης, έθεσε σαν πρωταρχικό της στόχο την ενίσχυση της 

ασφάλειάς της, με τη δημιουργία ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες το καλοκαίρι 

του 1974 αποδείχθηκε περίτρανα ότι βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση από άποψη 

οργάνωσης και εξοπλισμού. Εκτός από τη δημιουργία ενός στρατού ικανού να 

προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας, η 

κυβέρνηση όφειλε για την ασφάλειά της να την ενισχύσει και με τα κατάλληλα 

διπλωματικά ερείσματα. Για τον λόγο αυτό, ήταν υποχρεωμένη να διατηρήσει τους 

δεσμούς της με το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μίας ειδικής σχέσης, που θα παρείχε επαρκή 

προστασία στην Ελλάδα, ιδίως στην περίπτωση γενικότερης σύρραξης. Για να 

κατοχυρώσει, όμως, τη θεσμοθέτηση αυτής της ειδικής σχέσης, ο Καραμανλής δεν 

ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευθεί με την Τουρκία και προπαντός να αποδεχθεί 

μία διαπραγμάτευση κατά τρόπο ασύμφορο για τη χώρα του.319 

Τις θέσεις του επί των επίμαχων ζητημάτων είχε την ευκαιρία να αναλύσει ο 

Καραμανλής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον ειδικό απεσταλμένο του 

                                                 
318 Αντώνης Αντωνιάδης, «Ελλάδα και ΝΑΤΟ», Monthly Review, τ. 59.  
319 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σ. 365. Ομιλία Καραμανλή στη Βουλή στις 11 
Ιανουαρίου 1980. 
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νέου Αμερικανού προέδρου Τζίμμυ Κάρτερ, Κλαρκ Κλίφφορντ, ο οποίος περιόδευσε 

σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο το διάστημα 17-20 Φεβρουαρίου 1977, αλλά και με 

τον υπουργό Εξωτερικών, Σάυρους Βανς, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα στις 21 

Ιανουαρίου 1978.  

Ο Καραμανλής, στη συνάντησή του με τον Κλίφφορντ στις 18 Φεβρουαρίου, 

αναφέρθηκε σε ένα πλέγμα ζητημάτων, τα οποία επηρέαζαν ανασταλτικά τη 

βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την επανένταξη της χώρας στη 

Συμμαχία. Υπεύθυνη γι’ αυτήν την παρέλκυση θεωρούσε την τουρκική αυθαιρεσία, η 

οποία προκάλεσε την ελληνοτουρκική διένεξη, η οποία, με τη σειρά της, επέφερε όλα 

τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν όχι μόνο τις διμερείς αλλά και τις 

διεθνείς σχέσεις: Κυπριακό, Αιγαίο, ΝΑΤΟ, βάσεις, ελληνοαμερικανικές σχέσεις.  

Όσον αφορά στις σχέσεις της χώρας του με το ΝΑΤΟ, ο Έλληνας 

πρωθυπουργός επέμεινε τόσο στις πάγιες θέσεις για την ειδική σχέση που επιζητούσε 

η Ελλάδα μετά την αποχώρησή της από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, καθώς 

δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει ολοκληρωτικά από αυτήν, όσο 

και στους λόγους που έπρεπε να αρθούν, ώστε να επανέλθει η Ελλάδα στο προ του 

Αυγούστου 1974 καθεστώς σχέσεων με το ΝΑΤΟ. Σημείωσε, μάλιστα, ότι μία 

ενδεχόμενη πλήρης επάνοδος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, 

θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις για τη Συμμαχία, δεδομένου ότι όλα τα προβλήματα 

που είχε δημιουργήσει η Τουρκία θα μεταφέρονταν εντός της Συμμαχίας.  

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι επισημάνσεις του πρωθυπουργού όσον αφορά 

στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς ανέφερε στον Κλίφφορντ τα σημαντικά 

σφάλματα στα οποία είχε υποπέσει η χώρα του. Πρώτο εξ αυτών ήταν η σημαντική 

παράλειψη της Ουάσινγκτον να μην διαψεύσει έγκαιρα και επίσημα τις δύο σοβαρές 

επικρίσεις που στρέφονταν εναντίον της, ότι είχε ενθαρρύνει το κίνημα της 21ης 

Απριλίου αλλά και το πραξικόπημα εις βάρος του Μακαρίου, παρά άφησε να 

δημιουργηθούν εντυπώσεις, οι οποίες, εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικής αντίδρασης 

τον Αύγουστο του 1974, υπέθαλψαν και όξυναν το αίσθημα πικρίας και 

απογοήτευσης του ελληνικού λαού προς την ισχυρού του σύμμαχο. Επιπλέον, οι 

Αμερικανοί δεν άσκησαν καμία πίεση προς την Άγκυρα, όταν το καλοκαίρι του 1976 

ξεκίνησαν αυθαίρετα σεισμογραφικές έρευνες στο Αιγαίο από το ερευνητικό σκάφος 

Χόρα, με συνέπεια ο νέος κίνδυνος σύρραξης να αποφευχθεί μόνο χάρις στην 
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ελληνική αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία.320 Η απογοήτευση και η πικρία του 

ελληνικού λαού εξαιτίας της αμερικανικής στάσης σε τόσο κρίσιμης εθνικής 

σημασίας ζητήματα για την Ελλάδα θα μπορούσε να μεταστραφεί και να 

αποκατασταθεί η παραδοσιακή φιλία των δύο κρατών και των λαών τους, υπό τον 

όρο ότι θα συνέβαλε σ’ αυτό και η αμερικανική πολιτική. Εξάλλου, οι επικρίσεις 

στρέφονταν, σύμφωνα με τον Καραμανλή, στο πρόσωπο του Χένρυ Κίσινγκερ, οπότε 

η αποκατάσταση των φιλικών αισθημάτων δεν θα ήταν τόσο δύσκολη. 

Όσον αφορά στο θέμα των αμερικανικών βάσεων, ο Καραμανλής εκδήλωσε 

για άλλη μία φορά την πίστη του στη χρησιμότητά τους για την κοινή άμυνα, γεγονός 

που καθιστούσε ασύμφορη και για την Ελλάδα την παύση της λειτουργίας τους. 

Πίστευε, όμως, ότι το καθεστώς τους έπρεπε να προσαρμοσθεί στη σύγχρονη 

πραγματικότητα και πρωτίστως να αντικατασταθεί το χαώδες καθεστώς που είχαν 

κληροδοτήσει οι συμφωνίες του 1953. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις, όπως και 

γενικότερα η ισορροπία στο Αιγαίο, ανατράπηκαν από την αμερικανοτουρκική 

συμφωνία του Μαρτίου 1976, την οποία ο Καραμανλής χαρακτήρισε μέγα σφάλμα 

των ΗΠΑ, διότι ενέδωσαν στον εκβιασμό της Τουρκίας και δημιούργησαν ένα εις 

βάρος τους επικίνδυνο προηγούμενο. Η συμφωνία εκείνη υποχρέωσε την Ελλάδα, 

που μέχρι τότε δεν είχε ζητήσει καμία αμοιβή για τις βάσεις, να ζητήσει 

αποκατάσταση της ισορροπίας επί δύο σημείων: πρόβλεψη στρατιωτικής βοήθειας 

700 εκατ. δολαρίων σε 4 χρόνια και αμερικανική εγγύηση της ειρήνης στο Αιγαίο. 

Ατυχώς, παρ’ ότι υπήρξε η επιστολή Κίσινγκερ προς τον Μπίτσιο στις 10 Απριλίου 

υπ’ αυτό το πνεύμα, κατά τη διάρκεια της κρίσης του καλοκαιριού, δεν τηρήθηκε η 

σχετική υπόσχεση.  

Επρόκειτο, συνεπώς, για ένα πλέγμα παραγόντων, οι οποίοι επηρέαζαν τις 

ελληνοαμερικανικές σχέσεις και κατ’ επέκταση τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων 

για τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Όπως, χαρακτηριστικά ανέφερε και ο 

Κλίφφορντ, «η αντιμετώπισις των προβλημάτων συνίσταται στην διεύρυνση και 

ενίσχυση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Ταυτοχρόνως, οι ευθύνες 
                                                 
320 Οι δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ εκείνες τις 
κρίσιμες ημέρες, και ενώ είχαν προηγηθεί ο τορπιλισμός του διμερούς διαλόγου και η 
αναγγελία εκτεταμένων στρατιωτικών γυμνασίων στο Αιγαίο, είναι χαρακτηριστικές 
των διαθέσεων της Άγκυρας: «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει τις έρευνές 
μας έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Τουρκία ουδέποτε θα συναινέσει σε 
κατάσταση που εμφανίζει την Ελλάδα διεκδικούσα ολόκληρο το Αιγαίο σαν δική της 
λίμνη. Σε περίπτωση επεμβάσεως στην αποστολή του “Xόρα”, στο Αιγαίο, η Τουρκία 
θα ανταποδώσει την επέμβαση», βλ. Ελευθεροτυπία, 16 Ιουλίου 1976. 
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της Αμερικής στο ΝΑΤΟ επιβάλλουν την ίδια σχέση με την Συμμαχία. Η ανάπτυξις 

επίσης σωστής σχέσεως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας αποτελεί 

πρόσθετη προστασία για την Ελλάδα. Αν π.χ. η Αμερική διέκοπτε τις σχέσεις της με 

την Τουρκία, οι δυνατότητές της να βοηθήση σε τέτοιου είδους προβλήματα θα 

εξεμηδενίζετο. 

Επ’ αυτού, ο Καραμανλής θεωρούσε ότι είχε υπερεκτιμηθεί ο παράγων 

Τουρκία με συνέπεια να αδικείται η Ελλάδα και να υποκύπτει η Ουάσινγκτον στους 

εκβιασμούς της Άγκυρας. «Όταν όμως, υποκύψη κανείς στον εκβιασμό μια φορά, ο 

εκβιασμός δεν τελειώνει. Η Τουρκία είχε αποθρασυνθή. Απειλεί τώρα ότι θα φύγη 

από το ΝΑΤΟ. Εν τούτοις, ακόμα και αν της ζητήσουν να φύγη, εκείνη θα 

παραμείνη. Θα ήταν ευκολώτερο για την Ελλάδα», υπογράμμισε ο Καραμανλής στον 

Αμερικανό απεσταλμένο, επισείοντας τον κίνδυνο της αντιπολίτευσης, «να φύγη και 

είτε να γίνη ουδετέρα ή να ενταχθή αλλού, αν είχε άλλη Κυβέρνηση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, η Αμερική θα βρισκόταν μεταξύ δύο εκβιαστών».  

Οι δηλώσεις αυτές του Καραμανλή στον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού 

προέδρου υποδηλώνουν τα όρια των προθέσεών του έναντι της δυτικής Συμμαχίας, 

καθώς δεν επιθυμούσε επ’ ουδενί να διαδραματίσει αποσταθεροποιητικό ρόλο για τον 

δυτικό συνασπισμό ή να οξύνει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ.321 

Αυτόν τον χαρακτήρα είχε και η συνομιλία του με τον Σάυρους Βανς, στον 

οποίον επεσήμανε ότι η πρόταση περί ειδικής σχέσης με τη Συμμαχία υποβλήθηκε 

αφότου κρίθηκε ότι είχε κοπάσει η αγανάκτηση για τη συμπεριφορά των συμμάχων 

τον Αύγουστο του 1974, πρόταση, η οποία αποτελούσε «γέφυρα επιστροφής» και ένα 

ακόμα βήμα προς την πλήρη επάνοδο, η οποία θα ολοκληρωνόταν μόλις αίρονταν τα 

αίτια της αποχώρησης.  

Το ζήτημα ήταν, για την ελληνική πλευρά, τα διαρκή σφάλματα, τα οποία 

διέπραττε το ΝΑΤΟ, όπως ήταν η καθυστέρηση απόκρισης στις προτάσεις που είχε 

υποβάλλει μέσα στο 1977 η Αθήνα ή η μεταβολή του καθεστώτος στο Στρατηγείο 

της Σμύρνης, πριν ρυθμιστεί το καθεστώς της σχέσης με την Ελλάδα. Ο Καραμανλής 

προσπαθούσε να πείσει την αμερικανική και τη νατοϊκή πλευρά ότι η Ελλάδα ήθελε, 

πράγματι, να επανέλθει στο ΝΑΤΟ, και, μάλιστα, σύντομα. «Οφείλουν να μας 

διευκολύνουν», ανέφερε στον Βανς. «Εάν το Κυπριακό ελύετο αύριον θα 

επιστρέφαμε αμέσως. Επειδή όμως κανείς δεν γνωρίζει πότε θα λυθή, η ειδική μας 

                                                 
321 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 389-394. 
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σχέσις με το ΝΑΤΟ πρέπει να ρυθμισθή μέχρι του θέρους. Διότι τα διεθνή θέματα, 

όταν δεν ρυθμίζονται αμέσως, γίνονται χρόνια. Όταν πρωτοέγινε η πρότασις περί 

ειδικής σχέσεως, όλοι την εδέχθησαν με ανακούφισιν. Μετά εν έτος ήρχισαν αι 

δυσκολίαι». Για να αποφύγει τη μετατροπή του ζητήματος σε χρονίζον, που θα 

δυσχέραινε ολοένα και περισσότερο τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ο 

Καραμανλής επέσειε στον Βανς την απειλή ότι η μη επίσπευση του ζητήματος, 

πιθανόν να οδηγούσε σε απώλεια της Ελλάδας για τη Συμμαχία. Συνεπώς, έπρεπε να 

ολοκληρωθεί μέχρι το θέρος, και μάλιστα με την πρόβλεψη για τη δημιουργία 

ανάλογου στρατηγείου προς το Στρατηγείο της Σμύρνης, με ενδεικνυόμενο τόπο τη 

Λάρισα, ώστε και τα δύο Στρατηγεία να υπάγονται σε εκείνο της Νάπολης, που θα 

διατηρούσε τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. «Το θέμα επείγει, διότι εάν η 

σημερινή μας πρότασις δεν γίνη δεκτή, δεν αποκλείεται εις 5 ως 10 μήνας να έχει 

ξεπερασθή και να μην είναι πλέον δυνατή ούτε αυτή η λύσις».322 

Ο Καραμανλής έθιξε στη συνομιλία του αυτή και το ζήτημα της νέας 

αμυντικής συμφωνίας, που αφορούσε τις στρατιωτικές διευκολύνσεις προς τις ΗΠΑ, 

για την οποία απέμενε η ολοκλήρωσή τους, καθώς είχε μονογραφηθεί στις 28 Ιουλίου 

1977.323 Η ελληνική κυβέρνηση, όμως, δεν είχε σπεύσει για την υπογραφή της, 

κρίνοντας ότι, αφού οι συμφωνίες των ΗΠΑ με Ελλάδα και Τουρκία ήταν έτοιμες, το 

πιθανότερο ήταν να εγκριθούν και μαζί από το Κογκρέσο, αίροντας, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, το εμπάργκο προς την Τουρκία. Αυτό άλλωστε ήταν και το επιχείρημα που 

χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση για να κατηγορήσει την κυβέρνηση για τη 

μονογραφή της συμφωνίας.324 Και αυτό, τη στιγμή που η ελληνική ηγεσία πίστευε ότι 

θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί η οικονομική πλευρά αυτών των συμφωνιών, καθώς η 

                                                 
322 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 93-95. 
323 Τα κείμενα της συμφωνίας αυτής δεν ήλθαν τότε στη δημοσιότητα, αλλά από 
διάφορες πληροφορίες προέκυπτε ότι ακολούθησαν το πνεύμα της συμφωνίας – 
πλαισίου του 1976. Αρκετά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για 
τις επικείμενες νέες διαπραγματεύσεις του Αυγούστου 1982, οι Έλληνες αρμόδιοι 
υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες του 1977 είχαν οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμα 
που είχε πετύχει η χώρα στα θέματα αυτά. Αργότερα, όμως, ο Παπανδρέου 
κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση ότι είχε υπογράψει μυστικά πρωτόκολλα που 
αναιρούσαν τους όρους της συμφωνίας, βλ. Βαληνάκης, ό.π., σσ. 242-244. Πράγματι, 
οι όροι της συμφωνίας βασίζονταν στις προηγηθείσες διαπραγματεύσεις και 
επεκτείνονταν πέρα από τα σημεία που είχαν προσδιοριστεί με τη συμφωνία – 
πλαίσιο, βλ. Μητσοτάκης, ό.π., σ. 92. 
324 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 490-491.  
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ελληνική κυβέρνηση δεν είχε ζητήσει ανταλλάγματα για τη λειτουργία των βάσεων. 

Οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που ζητούσαν χρήματα, υπό την απειλή κλεισίματός τους.  

Εξάλλου, το ζήτημα της διμερούς συμφωνίας συναπτόταν, κατά τον 

Καραμανλή, άρρηκτα και με την εξέλιξη των σχέσεων της χώρας του με το ΝΑΤΟ, 

διότι η λειτουργία των στρατιωτικών διευκολύνσεων ήταν νοητή μόνο στο πλαίσιο 

του ΝΑΤΟ. Εάν η Ελλάδα αποχωρούσε από αυτό, δεν θα υπήρχε πλαίσιο για τη 

συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Συνεπώς, η καθυστέρηση της 

κύρωσης της συμφωνίας οφειλόταν όχι στην απροθυμία της ελληνικής κυβέρνησης 

αλλά στην εμπλοκή των σχέσεων με το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σήμαινε ότι η ρύθμιση της 

ειδικής σχέσης με το ΝΑΤΟ συνιστούσε όρο για την υπογραφή της συμφωνίας αλλά 

ότι χωρίς το ΝΑΤΟ, οι συμφωνίες δεν νομιμοποιούνταν. 

Η θέση του Βανς επί του θέματος ήταν ότι, πράγματι, δεν θα έπρεπε να είχαν 

περιληφθεί οικονομικοί όροι στις συμφωνίες αυτές, αλλά για τρεις τουλάχιστον 

συμφωνίες, με Ελλάδα, Τουρκία και Φιλιππίνες, οι οικονομικές ρήτρες δεν 

μπορούσαν να εγκαταλειφθούν και να διαχωριστούν από τους τεχνικούς όρους. 

Ειδικά, για τη συμφωνία με την Τουρκία, ο Βανς δεν απέκλεισε την προώθησή της 

στο Κογκρέσο, ανεξάρτητα από την ελληνοαμερικανική, ενδεχόμενο, το οποίο, κατά 

τον Καραμανλή, θα καθιστούσε αδύνατη πλέον την επίλυση του Κυπριακού, διότι θα 

εξάλειφε κάθε μέσο πίεσης προς την Άγκυρα, αφού, όπως είχε αποδειχθεί, μόνο το 

εμπάργκο θα μπορούσε κάποια στιγμή να μεταστρέψει την τουρκική πολιτική επί του 

Κυπριακού, ίσως και επί των ζητημάτων του Αιγαίου.325 

Ουσιαστικά, με την αμερικανοτουρκική συμφωνία να παραμένει ανεπικύρωτη 

λόγω της ισχύος του εμπάργκο, η ελληνική κυβέρνηση είχε καταλήξει ότι μία 

ταυτόχρονη επικύρωση των δύο συμφωνιών από το Κογκρέσο θα ήταν μάλλον 

επιβλαβής για τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς η κύρωση της αμερικανοτουρκικής 

συμφωνίας θα σήμαινε αυτόματα την άρση του εμπάργκο. Γι’ αυτό και η Αθήνα 

προσπαθούσε, υπό τη πίεση και της αντιπολίτευσης, να καθυστερήσει όσο γινόταν 

την κύρωση της συμφωνίας του Ιουλίου 1977.326 

Η ανάθεση της Διοίκησης της Νοτίου Ευρώπης με έδρα το Στρατηγείο της 

Σμύρνης εξολοκλήρου στην Τουρκία αποτέλεσε μία δυσάρεστη εξέλιξη για τα 

                                                 
325 Αναλυτικά η συνομιλία Καραμανλή – Βανς στο Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 
92-99. 
326 Χρήστος Σαζανίδης, Ξένοι, βάσεις και πυρηνικά στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, 1985), σ. 397. 
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ελληνικά συμφέροντα. Πλέον, η ελληνική ηγεσία θα έπρεπε, σύμφωνα με την έγκριτη 

Le Monde της 25ης Ιανουαρίου 1978, να διαπραγματευθεί υπό δυσμενείς όρους για 

την επάνοδο της χώρας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, προτού η Τουρκία 

ισχυροποιηθεί υπερβολικά.327  

Είχε προηγηθεί, ήδη από το 1970, η απόφαση της Στρατιωτικής Επιτροπής 

του ΝΑΤΟ για την καθιέρωση, ως εναλλακτικής, της αρχής της task force, δηλαδή 

μίας πολυεθνικής ναυτικής δύναμης κρούσης, η διοίκηση της οποίας θα μπορούσε να 

ανατεθεί όχι κατ’ ανάγκη στον περιφερειακό ναυτικό διοικητή αλλά σε άλλον 

αξιωματικό, ανάλογα με τις ανάγκες. Η λύση αυτή προτάθηκε ως απάντηση στον 

κατακερματισμό των θαλασσών σε εθνικούς τομείς. Η ελληνική πλευρά την 

θεωρούσε απαράδεκτη, πιστεύοντας ότι η κατανομή σε εθνικές ζώνες είχε αποδειχθεί 

λειτουργική. Άλλωστε, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να δεχθεί την άσκηση του 

επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο από μία ξένη δύναμη, ειδικά όταν επρόκειτο για 

την Τουρκία. Μία τέτοια λύση, όχι μόνο θα σήμαινε την πλήρη εξαφάνιση του 

χρόνου προειδοποίησης για την άμυνα των νησιών αλλά και θα συνεπαγόταν 

γενικότερες επιπτώσεις και για τις άλλες ρυθμίσεις στο Αιγαίο, τις οποίες 

αμφισβητούσε η Άγκυρα. Ειδικά μετά τα γεγονότα του 1974, η Τουρκία θεωρούσε 

«ξεπερασμένες» τις ισχύουσες συνθήκες, ενώ ο Ετσεβίτ είχε προτείνει τις ημέρες της 

κρίσης να αναλάβουν από κοινού Ελλάδα και Τουρκία την άμυνα των νησιών του 

Αιγαίου, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, διευκρίνιζε ότι, εάν το 

ΝΑΤΟ αποφάσιζε ότι τα νησιά ήταν χρήσιμα για τη συμμαχική άμυνα, η Τουρκία θα 

επιθυμούσε να μετάσχει στην προστασία τους, χωρίς να παραβιάζει την ελληνική 

κυριαρχία.328 

Τη δυσκολία στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική κυβέρνηση καταδεικνύει 

έκδηλα το κλίμα της συνάντησης Καραμανλή – Κάρτερ στο περιθώριο της συνόδου 

κορυφής των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, στις 10 Μαΐου 1977. Στη 

συνάντηση αυτή, ο Κλίφφορντ, παρών ως ειδικός στα θέματα του ΝΑΤΟ, έθεσε το 

θέμα της επανόδου της Ελλάδας στη Συμμαχία με τέτοιο τρόπο, που υποχρέωσε τον 

Καραμανλή να απαντήσει κάπως απότομα: «Ξέρετε γιατί έφυγα από το ΝΑΤΟ. Και 

δεν είσθε και σεις ανεύθυνοι για την απόφασή μου αυτή. Αν πράγματι θέλετε να 

επιστρέψω στη Συμμαχία δεν έχετε παρά να συμβάλετε στη λύση του Κυπριακού». 

Γι’ αυτό και η συνάντηση έληξε σε κλίμα ψυχρότητας, όπως αντιλήφθηκαν και οι 
                                                 
327 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ .102. 
328 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 106-108. 
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δημοσιογράφοι.329 Την εντύπωση αυτή, μάλιστα, είχε επιτείνει το γεγονός ότι η 

συνάντηση Κάρτερ – Ντεμιρέλ είχε γίνει σε θερμό κλίμα, με τον πρώτο να δηλώνει 

ότι η Τουρκία συνιστά ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ στην Αν. Μεσόγειο και ότι το 

Κογκρέσο όφειλε να προχωρήσει σε περαιτέρω άρση του εμπάργκο όπλων, ζήτημα, 

το οποίο διαχώριζε από τη δυνατότητα επίλυσης του Κυπριακού.330 

Η ελληνική εκκρεμότητα στο ΝΑΤΟ και τα προβλήματα με την Τουρκία 

συνιστούσαν, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, προσκόμματα στις διαπραγματεύσεις της 

ελληνικής κυβέρνησης για ένταξη στην ΕΟΚ, ενόψει της περιοδείας του Καραμανλή 

σε δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες στις αρχές του 1978, τη στιγμή που η Κοινότητα 

δεν είχε ακόμα διευκρινίσει στην Αθήνα τις προθέσεις της αναφορικά με τη 

μεταβατική περίοδο που απαιτούνταν για τη διαρρύθμιση διαφόρων θεμάτων πριν 

την ένταξη. Και δεν έφτανε αυτό, παρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούσε και 

τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ως μέσο πίεσης για να επιστρέψει η Ελλάδα στο 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και να επιδείξει ακόμα μεγαλύτερη υποχωρητικότητα 

στις σχέσεις της με την Τουρκία και το Κυπριακό. Ενδεικτικό των προθέσεων της 

Κοινότητας ήταν το μπλοκάρισμα της διαδικασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης τον 

Οκτώβριο του 1977, ώστε να μην εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για την Τουρκία 

για μαζική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.331 

Ο Καραμανλής, επιζητώντας πάση θυσία την επίσπευση των 

διαπραγματεύσεων, αναμενόταν στις κατ’ ιδίαν επαφές του με τους Ευρωπαίους 

ηγέτες, να διαβεβαιώσει ότι επεδίωκε την κατάρτιση ενός συμφωνημένου 

στρατιωτικού δεσμού με το ΝΑΤΟ, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για την άμυνα 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.332 Πράγματι, από τα τεκμήρια των επαφών του με 

τους Ευρωπαίους ομολόγους του και το υλικό των διαπραγματεύσεων, προκύπτει ότι 

η θεμελίωση της δημοκρατίας αποτελούσε το βασικό περιουσιακό στοιχείο του 

Καραμανλή, ενώ οικονομικά και στρατηγικά επιχειρήματα διατηρούσαν το ειδικό 

τους βάρος, κυρίως στην προσπάθεια να διορθωθεί η εικόνα από τη ρήξη με το 

ΝΑΤΟ, χωρίς να πληγεί η εικόνα της χώρας και η εμπιστοσύνη της ελληνικής 

                                                 
329 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ.  246-247. 
330 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σ. 436. Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει στα τέλη του 
χρόνου και ο Ανώτατος Διοικητής των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, 
Αλεξάντερ Χαίηγκ, στην Άγκυρα, ο οποίος είπε ευθέως ότι η επιβολή του εμπάργκο 
δεν είχε εξυπηρετήσει κανένα χρήσιμο σκοπό, βλ. Γουντχάουζ, ό.π., σ. 328. 
331 Στοφορόπουλος, ό.π., σ. 340.  
332 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 102. 
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κοινωνίας στη νέα πορεία της χώρας. Όχι μόνο αξίωνε ο Καραμανλής την 

προσχώρηση στην ΕΟΚ, ως ανταμοιβή της Ελλάδας να εκδημοκρατιστεί ειρηνικά 

υπό αντίξοες συνθήκες, αλλά και υπενθύμιζε στους ομολόγους του τις ευθύνες τους 

για την ανοχή τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κυρίως για τη συντήρηση της δικτατορίας 

και τον εκτροχιασμό της Σύνδεσης.333 

Η επίσπευση των διαδικασιών επανένταξης ήταν το αντικείμενο της 

συνάντησης του Καραμανλή με τον Γιόζεφ Λουνς στις Βρυξέλλες στις 26 

Ιανουαρίου, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να θεωρεί αναγκαία την επιτάχυνση 

των διαπραγματεύσεων, ώστε να ολοκληρωθούν πριν την εφαρμογή της νέας 

συμφωνίας της Συμμαχίας με την Τουρκία. Διέψευσε δε, ότι η ελληνική κυβέρνηση 

δεχόταν πιέσεις από το ΝΑΤΟ για υπαναχώρηση από τις θέσεις της: «Είναι πολύ 

φυσικό η Συμμαχία να επιθυμεί την επάνοδο της Ελλάδος. Δεν επιθυμεί όμως ούτε 

δύναται να ασκήσει πίεση επ’ αυτής. Οι σχέσεις Ελλάδος με ΝΑΤΟ ανήκουν στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Κυβερνήσεως της Ελλάδος, η οποία σαν κυρίαρχο 

κράτος θα καθορίσει τη στάση της ανάλογα με την εκτίμηση του εθνικού της 

συμφέροντος».334 

Πράγματι, το Λονδίνο, πρώτος σταθμός της περιοδείας Καραμανλή στις 25 

Ιανουαρίου, αποδέχθηκε ότι η πρωτοβουλία για την αποκατάσταση των σχέσεων με 

το ΝΑΤΟ ανήκε στην ελληνική κυβέρνηση και αποσυνέδεσε το θέμα της ένταξης 

στην ΕΟΚ με την εξέλιξη στις σχέσεις Ελλάδας – ΝΑΤΟ,335 ενώ ανάλογη θετική 

αντιμετώπιση συνάντησε ο Καραμανλής στο Παρίσι και τη Βόννη, όπου ο Σμιτ 

επανέλαβε τη μόνιμη ανυπομονησία του για την αβέβαιη στάση της Ελλάδας έναντι 

της Συμμαχίας. Όπως δήλωσε ο ίδιος κατά την επιστροφή του στην Αθήνα, επεδίωξε 

σ’ αυτές τις επαφές του, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την επίλυση των ειδικών 

προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα. Έτσι, πέρα από την επιδίωξη της ένταξης 

στην ΕΟΚ, εκκρεμούσε η ρύθμιση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ, θέμα εξίσου σοβαρό 

για τον ίδιο, καθώς αφορούσε την ασφάλεια της χώρας. Από τις συνομιλίες που είχε 

προέκυψε ότι και για τα δύο αυτά θέματα, θα επιδιωκόταν η προώθησή τους βάσει 

των θέσεων που είχε καθορίσει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό σήμαινε ότι, για μεν την 

                                                 
333 Μπότσιου, «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο…», ό.π., σ. 107. Αναλυτικά για τη 
διαπραγματευτική τακτική του Καραμανλή για την ένταξη στην ΕΟΚ, βλ. Γεώργιος 
Κοντογεώργης, Η Ελλάδα στην Ευρώπη: η πορεία προς την Ένωση και η πολιτική του 
Καραμανλή (Αθήνα: Γιοβάνης, 1985). 
334 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 104. 
335 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 102 
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ένταξη στην ΕΟΚ, θα επιταχυνόταν η ενταξιακή πορεία, ενώ για την ειδική σχέση 

που επεδίωκε με το ΝΑΤΟ, θα προωθούνταν με ανάλογη ταχύτητα.336 

Όσον αφορά ειδικότερα στο θέμα του ΝΑΤΟ, μετά την περιοδεία αυτή του 

Καραμανλή και την επίσκεψή του στην έδρα των Βρυξελλών, προέκυπτε ότι, παρά 

την ύπαρξη ορισμένων αντιρρήσεων, η Ελλάδα φαινόταν να επιτυγχάνει τον στόχο 

της ειδικής σχέσης, που είχε θέσει εξαρχής. Με αυτόν τον τρόπο, η Αθήνα κατάφερνε 

και την αμυντική κάλυψη του ελληνικού χώρου σε περίπτωση διεθνούς σύρραξης να 

εξασφαλίσει, και την ελληνική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεών της να διατηρήσει. 

Επομένως, δεν θα υπήρχε ξένη ανάμειξη στη διοίκηση των εθνικών ενόπλων 

δυνάμεων, όπως συνέβαινε με τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και γι’ αυτό το λόγο θα 

ιδρυόταν κάποιο στρατηγείο επί ελληνικού εδάφους, ώστε να μην υπάρχει καμία 

εξάρτηση από το Στρατηγείο της Σμύρνης.337 

Πράγματι, στις 24 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν από τη σύγκληση της Συνόδου 

Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον, οι προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις, οι 

οποίες είχαν εγκαινιαστεί με τη συνάντηση των στρατηγών Ντάβου και Χαίηγκ, 

αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης αντίστοιχα, στις 19 

Δεκεμβρίου 1977, κατέληξαν σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία, η οποία έλαβε το όνομα 

των δύο ανδρών. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, αποτελούσε «ένα 

εφαρμόσιμο πλαίσιο για την επιστροφή της Ελλάδας στην ενιαία στρατιωτική δομή 

του ΝΑΤΟ κάτω από προσωρινές στρατιωτικές ρυθμίσεις, μέχρι τη στιγμή που θα 

επιλυθούν οριστικά τα υπόλοιπα πολιτικά προβλήματα».338 

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν αποτελούσε παρά για κατ’ αρχήν αποδοχή 

των προτάσεων που είχε υποβάλει ο στρατηγός Ντάβος, ως απάντηση σε 12 

ερωτήματα που είχαν θέσει οι νατοϊκές αρχές. Σύμφωνα με αυτές καθοριζόταν η θέση  

των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπό ελληνική διοίκηση σε καιρό ειρήνης και υπό 

την αντίστοιχη του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης σε περίοδο πολέμου. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέφθηκε η ίδρυση της 7ης Συμμαχικής Τακτικής 

Αεροπορικής Δύναμης του ΝΑΤΟ και καθορίστηκαν τα όρια του Εναέριου 

Επιχειρησιακού Ελέγχου στο Αιγαίο. Τέλος, έγινε αποδεκτό ότι στον θαλάσσιο χώρο 

δεν θα επερχόταν καμία μεταβολή όσον καιρό δεν άλλαζε το νατοϊκό δόγμα. 

                                                 
336 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10. σσ. 112-113. 
337 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 116, από άρθρο της Καθημερινής, 3 Φεβρουαρίου 
1978. 
338 Βαληνάκης, ό.π., σ. 108. 
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Οι ρυθμίσεις αυτές, παρά τις απόψεις περί υποχωρήσεων, θεωρήθηκαν θετικές 

για την ελληνική πλευρά, δεδομένων των βελτιώσεων που είχε πετύχει η Άγκυρα 

όλον αυτόν τον καιρό για τις δικές της αρμοδιότητες. Είχε ήδη πετύχει την ανάθεση 

της διοίκησης του Στρατηγείου Σμύρνης όπου υπάγονταν η Συμμαχική Δύναμη 

Ξηράς Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η 6η Συμμαχική Τακτική Αεροπορική Δύναμη, 

σε Τούρκους αξιωματικούς, καθώς και την αναγνώριση από τη Στρατιωτική 

Επιτροπή του ΝΑΤΟ αλλά και από την πλειοψηφία των κρατών – μελών, ότι οι 

στρατιωτικές διευθετήσεις στο Αιγαίο πριν το 1974 δεν ήταν απόλυτα 

ικανοποιητικές. Γι’ αυτό και εξαρχής αφότου τέθηκε το ζήτημα της επανόδου της 

Ελλάδας στη Συμμαχία, η Άγκυρα απαίτησε τη μεταβολή των ορίων επιχειρησιακής 

ευθύνης στο Αιγαίο, ως προϋπόθεση για να αποσύρει το βέτο της από την Επιτροπή 

Αμυντικού Σχεδιασμού. 

Το ζήτημα του καθορισμού των περιοχών επιχειρησιακού ελέγχου ήταν 

εξαρχής, από την ένταξη, δηλαδή, και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, ζωτικής σημασίας. 

Έτσι, ήδη με την ένταξή τους είχε δημιουργηθεί το 1952 το νέο Στρατηγείο 

Μεσογείου, το CINCMED, το οποίο διαιρέθηκε σε εθνικούς τομείς, με κάθε κράτος – 

μέλος να ασκεί επιχειρησιακό έλεγχο για λογαριασμό του ΝΑΤΟ. Το 1954 

δημιουργήθηκαν έξι ναυτικές διοικήσεις στη Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων η 

Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου (COMEDEAST), με έδρα την Αθήνα και 

επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΝ, και η Διοίκηση Βορειοανατολικής Μεσογείου 

(COMEDNOREAST), με έδρα την Άγκυρα. Το 1957, η Στρατιωτική Επιτροπή της 

Συμμαχίας με την απόφαση MC 38/4 της 17ης Ιανουαρίου καθόρισε τα όρια των 

επιχειρησιακών ζωνών και ανέθεσε στην Αθήνα τον έλεγχο του Ιονίου και του 

Αιγαίου, εκτός βέβαια από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας κατά μήκος των δυτικών 

της ακτών. Έτσι, η Ελλάδα ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο για λογαριασμό του 

ΝΑΤΟ όχι μόνο στον δικό της θαλάσσιο χώρο, αλλά και στα διεθνή ύδατα ανάμεσα 

στα πολυάριθμα νησιά του Αιγαίου. Οι πρακτικοί λόγοι της ρύθμισης αυτής ήταν 

αρκετά εμφανείς και υπήρξε, πράγματι, αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, άλλωστε, το 1964 

έγινε η ίδια κατανομή για τον επιχειρησιακό έλεγχο του εναερίου χώρου στο Αιγαίο, 

με ανατολικά όρια τη γραμμή του FIR Αθηνών. Έτσι, η Ελλάδα ασκούσε τον νατοϊκό 

της ρόλο και πέρα από τα 10 μίλια του εναερίου χώρου της, ώστε οι ζώνες ευθύνης 

της στη θάλασσα και τον αέρα να ταυτίζονται. Αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα στο 
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Αιγαίο αμφισβητήθηκαν το 1974 από την Τουρκία, παράλληλα με την εισβολή στην 

Κύπρο.339  

Μετά τη θετική έκβαση των συνομιλιών, ο στρατηγός Χαίηγκ υπέβαλε 

εισήγηση για την οριστική αποδοχή της συμφωνίας προς το Διεθνές Στρατιωτικό 

Επιτελείο του ΝΑΤΟ, το οποίο θα προωθούσε το ζήτημα στη Στρατιωτική Επιτροπή. 

Αυτή με τη σειρά της, θα αξιολογούσε τα πορίσματα των συνομιλιών και θα υπέβαλε 

τα συμπεράσματά της στα αρμόδια πολιτικά όργανα, δηλαδή την Επιτροπή 

Αμυντικής Σχεδίασης και την Ομάδα Ανοικτής Συμμετοχής, όπου δεν μετείχαν η 

Ελλάδα και η Γαλλία.  

Σε όλα τα διαπραγματευτικά στάδια, η Τουρκία εξάρτησε ανοικτά την 

εξεύρεση λύσης από τη δική της συγκατάθεση, ασκώντας πιέσεις, όσο και αν η 

Συμμαχία έδειχνε διάθεση συνεννόησης. Παρ’ όλα αυτά, εκδηλώθηκε, μετά από 

τουρκική πίεση πάντα, η τάση για νέα ρύθμιση στον τομέα των θαλασσίων περιοχών 

του Αιγαίου, με αντικείμενο τον περιορισμό του επιχειρησιακού ελέγχου του 

Συμμαχικού Ναυτικού Διοικητή Ανατολικής Μεσογείου, που δεν ήταν άλλος από τον 

Έλληνα Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κάτι που θεωρήθηκε απαράδεκτο 

από την ελληνική πλευρά.340 

Εξαιτίας, ακριβώς, της τάσης που εκδηλωνόταν στους κόλπους της 

Συμμαχίας, να τεθούν ορισμένοι όροι στην επάνοδο της Ελλάδας στην στρατιωτική 

οργάνωση του ΝΑΤΟ, ο Καραμανλής υπογράμμισε ακόμα και στην ομιλία του στη 

Σύνοδο Κορυφής της Ουάσινγκτον στις 30 Μαΐου 1978, ότι «οι διαπραγματεύσεις 

αυτές θα πρέπει να αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στην ρύθμιση των θεμάτων 

εκείνων που προέκυψαν από την αποχώρησή μας από την Ενιαία Στρατιωτική 

Διοίκηση. Θέματα άσχετα με την αποχώρησή μας, προβλήματα που υπήρχαν πολύ 

πριν από το 1974 και που η Συμμαχία δεν κατόρθωσε ακόμα να επιλύσει, δεν έχουν 

θέση στις διαπραγματεύσεις αυτές. Εν τούτοις, παρατηρήσαμε με έκπληξη μία τάση 

να εισαχθούν στις διαπραγματεύσεις άσχετα με αυτές θέματα. Μία τέτοια τάση είναι 

τουλάχιστον ακατανόητη, αφού η επανασύνδεση της Ελλάδας με τη Συμμαχία 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων μας». Εξάλλου, όπως, είχε τονίσει επανειλημμένως 

ο Καραμανλής, η κυβέρνησή του αντιλαμβανόταν τις διαπραγματεύσεις αυτές ως το 
                                                 
339 Για ένα σύντομο ιστορικό της αντιδικίας περί τις ζώνες επιχειρησιακού ελέγχου 
στο Αιγαίο, βλ. Βαληνάκης, ό.π., σσ. 103-107. Βλ. ακόμα, Σοφία Αντωνοπούλου, Το 
επαίσχυντο χρονικό του τουρκικού επεκτατισμού στο Αιγαίο (1973-1994), 
http://history-of-macedonia.com. 
340 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 228-229. 
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μέσο για την αποκατάσταση μίας ομαλής και αποδοτικής συνεργασίας με τη 

Συμμαχία, την οποία η Αθήνα εκλάμβανε σαν τη γέφυρα για την ολοκληρωτική 

επιστροφή της χώρας στη Συμμαχία, εφόσον εξέλειπαν τελικά τα αίτια της 

αποχώρησής της. Βλέποντας, όμως, αυτή τη διαπραγματευτική τακτική, ο 

Καραμανλής ήταν υποχρεωμένος να προειδοποιήσει επίσημα ότι «παρ’ όλη την καλή 

διάθεση που υπάρχει από την δική μας πλευρά, οι διαπραγματεύσεις θα οδηγηθούν σε 

αποτυχία και η χώρα μου θα τεθεί προ διλημμάτων».341 

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ζήτησε να συναντηθεί εκ νέου με τον Σάυρους 

Βανς στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουνίου, με σκοπό να του επισύρει την προσοχή στις 

δυσκολίες που επιχειρούσαν να παρεμβάλουν οι Τούρκοι στις σχέσεις της Ελλάδας 

με το ΝΑΤΟ αλλά και με την ΕΟΚ, καθώς, ακόμα και μετά τη συμφωνία, στην οποία 

κατέληξαν οι στρατηγοί Χαίηγκ και Ντάβος, εξακολουθούσαν να προκαλούν 

προβλήματα. Γι’ αυτό και ο Καραμανλής ζήτησε από τον Βανς να μεσολαβήσει προς 

την Άγκυρα, διότι, στην περίπτωση που δεν ευοδώνονταν οι διαπραγματεύσεις, η 

κυβέρνησή του θα βρισκόταν στη δυσάρεστη θέση να αποσύρει τις προτάσεις της, 

οπότε το επόμενο βήμα θα ήταν η πλήρης αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ, 

εξέλιξη ασύμφορη για όλους. 

Το βασικό πρόβλημα πήγαζε από τη βούληση των Τούρκων να θέτουν 

ζητήματα που προϋπήρχαν της εξόδου της Ελλάδας από τη Συμμαχία. Γι’ αυτό και ο 

Χαίηγκ συμφωνούσε με την ελληνική θέση ότι αυτά θα μπορούσαν να τεθούν μετά 

την επάνοδο της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος. Εξήγησε δε στον Βανς ότι 

αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό λόγω των τακτικών γυμνασίων 

στην περιοχή και χρειαζόταν η αμερικανική μεσολάβηση για να δοθεί ένα τέλος στην 

εκκρεμότητα. Ο Βανς αποδέχθηκε την ελληνική πρόταση και είπε στον Καραμανλή 

ότι θα προέβαινε στις σχετικές συστάσεις προς την Άγκυρα.342 

Αυτή, όμως, δεν ήταν η μόνη δυσκολία που αντιμετώπιζε η ελληνική 

κυβέρνηση στις σχέσεις της με τη Συμμαχία. Στη διάρκεια της προπαρασκευαστικής 

φάσης αλλά και της ίδιας της συνόδου, η ελληνική αντιπροσωπεία κατέβαλε 

εντατικές προσπάθειες, για να αποτραπεί στο κείμενο του τελικού ανακοινωθέντος 

της συνόδου κορυφής, αναφορά στη σκοπιμότητα άρσης του εμπάργκο εναντίον της 

Τουρκίας. Υπήρχε, πράγματι, συντελεστεί η προεργασία από τα αρμόδια όργανα του 

ΝΑΤΟ, ώστε στο ανακοινωθέν να γίνεται αναφορά στη βελτίωση των 
                                                 
341 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 238-240. 
342 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 253. 
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ελληνοτουρκικών σχέσεων και να επιβραβεύεται η πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον να 

προχωρήσει σε άρση του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία, εκφράζοντας, μάλιστα, 

και την ελπίδα ότι σύντομα το πρόβλημα θα επιλυόταν.  

Η ελληνική κυβέρνηση και οι διπλωματικοί υπάλληλοι αποδύθηκαν σε μία 

σειρά ενεργειών και διαβημάτων, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γεώργιο Ράλλη, να 

χαρακτηρίζει απαράδεκτη μία τέτοια παρέμβαση του ΝΑΤΟ, την οποία εκλάμβανε 

ως προσπάθεια επηρεασμού του αμερικανικού Κογκρέσου, δηλώνοντας, ταυτόχρονα, 

ότι η Ελλάδα αδυνατούσε, πολιτικά και ηθικά, να συνηγορήσει σε μία τέτοια 

απόφαση, την οποία το ίδιο το Κογκρέσο είχε συνδέσει άμεσα με τη λύση του 

Κυπριακού. 

Τελικά, στο κοινό ανακοινωθέν διατυπώθηκε μόνο η ελπίδα των συμμάχων 

για τη διευθέτηση των εκκρεμών προβλημάτων στην περιοχή και ότι θα 

αποκαθίστατο σύντομα πλήρης συνεργασίας όλων των μελών της Συμμαχίας και σε 

όλους τους τομείς άμυνας. 

Όπως δήλωσε αργότερα ο Καραμανλής, αντιμετώπισε τότε μία από τις 

δυσκολότερες στιγμές της ζωής του λόγω της πρόθεσης να περιληφθεί στο 

ανακοινωθέν της συνόδου σύσταση προς το Κογκρέσο για άρση του εμπάργκο προς 

την Τουρκία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, «όταν ξεκίνησα να πάω στην 

Ουάσινγκτον εγνώριζα ότι θα είχα ν’ αντιμετωπίσω μία δύσκολη κατάσταση. Γιατί θα 

είχα το δίλημμα ή να συνυπογράψω το ανακοινωθέν ή να αρνηθώ και να φύγω και 

από το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση αυτή με βοήθησε πολύ ο Σμιτ με 

τον Γκένσερ. Τη δεύτερη μέρα δεν πήγα στη Διάσκεψη, αλλά ειδοποίησα τον Κάρτερ 

και τον Σμιτ ότι: “Αν επιμείνετε σ’ αυτό το ανακοινωθέν, θα βρεθώ στην ανάγκη να 

προβάλω veto και ν’ αποχωρήσω από τη Σύνοδο και από το πολιτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. Είναι αδιανόητο, τους είπα, να περιμένετε από Έλληνα πρωθυπουργό να 

ζητήσει από το αμερικανικό Κογκρέσο την άρση του εμπάργκο από την Τουρκία”. 

Επενέβη ο Σμιτ με τον Κάρτερ, με αποτέλεσμα να απαλειφθεί τελικά από το 

ανακοινωθέν η ευχή αυτή προς το αμερικανικό Κογκρέσο. Έγινε, όμως, τότε φανερό 

ότι η άρση του εμπάργκο που είχε επιβληθεί μετά την αποχώρησή μας από το ΝΑΤΟ 

ήταν ζήτημα χρόνου, αφού η Τουρκία με το κλείσιμο των βάσεων εξεβίαζε πλέον 

τόσο την Αμερική όσο και τη Συμμαχία».343 

                                                 
343 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 240-242. Στο ίδιο πνεύμα και η συνέντευξή του 
προς την Washington Post την 1η Ιουνίου, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 247-
249. 
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Ήδη η πολιτική αυτή της Τουρκίας είχε καρποφορήσει ως προς το σκέλος των 

σχέσεών της με τις ΗΠΑ, καθώς το Στέητ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε επίσημα στις 3 

Απριλίου 1978 την απόφαση της κυβέρνησης να άρει το εμπάργκο και να εγκρίνει τη 

χορήγηση στην Τουρκία για το 1979 βοήθεια ύψους 225 εκατ. δολαρίων, ενώ, 

παράλληλα, προτίθετο να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση της διμερούς 

συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας.  

Για την απόφασή της αυτή, που προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την 

αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης,344 η Ουάσινγκτον έφερε ως επιχείρημα την 

αναποτελεσματικότητα του εμπάργκο, τη δυσάρεστη τροπή των αμερικανοτουρκικών 

σχέσεων, την εξασθένηση της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μία εποχή 

έντασης των σοβιετικών εξοπλισμών, και, τέλος, την κακή οικονομική κατάσταση 

της Τουρκίας. Αντίθετα, πίστευαν ότι η απόφαση αυτή αν μη τι άλλο δεν θα 

διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και θα συνέβαλε στην επίλυση 

του Κυπριακού.345 

Η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Μετά την 

απόφαση της Γερουσίας και της Βουλής των ΗΠΑ την 1ης Αυγούστου να άρουν το 

εμπάργκο σε βάρος της Τουρκίας, ο Καραμανλής επεσήμανε εκ νέου στον Λευκό 

Οίκο ότι η απόφαση αυτή θα καθιστούσε ακόμα δυσκολότερη την επίλυση του 

Κυπριακού και, ταυτόχρονα, θα περιέπλεκε ακόμα περισσότερο τις ελληνοτουρκικές 

διαφορές, καθώς θα καθιστούσε περισσότερο αδιάλλακτη την Άγκυρα. «Συγχρόνως 

δε», υπογράμμισε ο Καραμανλής στην επιστολή του την 1η Αυγούστου προς τον 

Τζίμμυ Κάρτερ, «η άρση του εμπάργκο θα προκαλέσει μία ζωηρή πικρία στην κοινή 

γνώμη της χώρας μου και θα επιδράσει δυσμενώς στην ανάπτυξη των 

                                                 
344 Η δήλωση του Καραμανλή ήταν χαρακτηριστική: «Η αμερικανική Κυβέρνησις 
έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει τις σχέσεις της με την Τουρκία κατά την κρίσιν της. Δεν 
μπορεί όμως να το κάνει κατά τρόπο που να βλάπτει τα συμφέροντα της Ελλάδος και 
της Κύπρου. Ειδικώτερα ως προς το Κυπριακό, η έλλειψις σταθερής και συνεπούς 
πολιτικής από μέρους της Αμερικής περιέπλεξε το πρόβλημα χειρότερα αντί να 
διευκολύνει την λύση του. Πάντως, και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα 
διαμορφωθεί η πολιτική της αμερικανικής Κυβερνήσεως, η Ελλάς είναι 
αποφασισμένη και ικανή να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα», βλ. 
Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 175. Προειδοποίησε, μάλιστα, με την επιστολή του 
προς τον Αμερικανό πρόεδρο στις 18 Απριλίου, ότι με την πολιτική τους αυτή οι 
ΗΠΑ δυσχέραιναν την προσπάθειά του να επαναφέρει τις διμερείς σχέσεις στην 
παλαιά τους εγκαρδιότητα και να σταθεροποιήσει τη θέση της χώρας του στους 
κόλπους της Συμμαχίας, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 189-190. 
345 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 173-174. 
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ελληνοαμερικανικών σχέσεων».346 Πράγματι, η άρση του εμπάργκο και τα 

αυξανόμενα προβλήματα στις ελληνονατοϊκές σχέσεις ματαίωσαν την τελική 

υπογραφή της διμερούς συμφωνίας για το καθεστώς των βάσεων.347 Η ελληνική, 

όπως και η κυπριακή, ηγεσία μπορεί να μην αξιολόγησε όπως θα έπρεπε το εμπάργκο 

κατά της Τουρκίας, αλλά ήταν τόση η διάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να άρει 

το εμπάργκο, που, ακόμα και αν ήθελε ή μπορούσε η Αθήνα, η Ουάσινγκτον 

φαινόταν αμετακίνητη στη θέση της και παρείχε την καθιέρωση του 7:10 ως 

αντάλλαγμα.348 

Ο Καραμανλής δεν ήταν διατεθειμένος να υπαναχωρήσει στους τουρκικούς 

εκβιασμούς, όπως έκανε η αμερικανική πλευρά, θεωρώντας ότι με τη στάση της αυτή 

υποδαύλιζε την τουρκική αδιαλλαξία. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, θέλησε να είναι 

απόλυτα ξεκάθαρος κατά τη συνάντησή του με τον υφυπουργό Εξωτερικών των 

ΗΠΑ, Ουώρεν Κρίστοφερ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 19-21 Οκτωβρίου, 

ότι δεν θα δεχόταν να εξαρτηθεί η επανασύνδεση της χώρας του με το ΝΑΤΟ από τη 

συγκατάθεση της Τουρκίας ή και με ανταλλάγματα προς αυτήν, καθώς θεωρούσε 

απαράδεκτο να επανέλθει στο ΝΑΤΟ υπό συνθήκες χειρότερες από εκείνες που 

υφίσταντο κατά την αποχώρησή της.  

Οι διευκρινίσεις αυτές του Καραμανλή έγιναν υπό το φως των αξιώσεων που 

προέβαλαν από τον Ιούλιο οι ισχυροποιημένοι μετά την επίσημη άρση του εμπάργκο 

Τούρκοι, δηλώνοντας ότι α) έπρεπε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που άφηναν οι 

ελληνικές προτάσεις επανασύνδεσης, β) όλες οι διαρρυθμίσεις που αφορούσαν στις 

θέσεις της Ελλάδας στη Συμμαχία, είχαν ακυρωθεί μετά την αποχώρησή της και γ) 

δεν θα γινόταν αποδεκτή από την πλευρά τους η επανένταξη της Ελλάδας με το status 

                                                 
346 Οι κίνδυνοι αυτοί θα μπορούσαν κατά τον Καραμανλή να μετριασθούν αν η 
Ουάσινγκτον παρείχε ορισμένες διασφαλίσεις: α) συνέχιζε να μεριμνά για μία δίκαιη 
επίλυση του Κυπριακού, β) η στρατιωτική βοήθεια προς Ελλάδα και Τουρκία 
εξυπηρετούσε αποκλειστικά αμυντικούς σκοπούς και γ) υποστήριζε ενεργά την 
επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο μέσω των διεθνώς καθιερωμένων ειρηνικών 
διαδικασιών, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 294-296. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι επισημάνσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο της απόφασης της 13ης 
Σεπτεμβρίου, ως τροπολογίες, χάρις στο ενδιαφέρον ιθυνόντων μελών των δύο 
νομοθετικών σωμάτων, τα οποία ενήργησαν σε συνεργασία με την ελληνική 
κυβέρνηση, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 298-301. 
347 Ήδη, τον Απρίλιο του 1978, η Αθήνα είχε ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση 
ορισμένων σημείων της συμφωνίας του 1977. Στην ίδια κατεύθυνση είχε αρνηθεί να 
συζητήσει το ενδεχόμενο εγκατάστασης στην Ελλάδα μέρους των βάσεων που θα 
αποχωρούσαν από το κλυδωνιζόμενο Ιράν, βλ. Βαληνάκης, ό.π., σ. 244. 
348 Στοφορόπουλος, ό.π., σ. 335. 
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quo ante. Μέρος των επιφυλάξεων της χώρας του εξέφρασε τις ημέρες της επίσκεψης 

Κρίστοφερ στην περιοχή ο Τούρκος πρωθυπουργός, Μπουλέντ Ετσεβίτ, και 

συγκεκριμένα στις 20 Οκτωβρίου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το θέμα των ειδικών 

σχέσεων Ελλάδας – ΝΑΤΟ δεν επρόκειτο να επιλυθεί πριν διακανονιστεί η τουρκική 

διεκδίκηση κατανομής «ζωνών ευθύνης και διοίκησης» στο Αιγαίο».  

Η απάντηση του Καραμανλή στον Τούρκο πρωθυπουργό κινήθηκε με 

νηφαλιότητα σε συμμαχικά πλαίσια, καθώς θεώρησε ότι οι δηλώσεις του 

προκαλούσαν περισσότερο τους συμμάχους της Τουρκίας παρά την Ελλάδα, αφού η 

ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ ήταν προς το συμφέρον γενικά της Συμμαχίας. Εάν η 

σχέση αυτή εμποδιζόταν από την Τουρκία, αυτή θα έφερε την ευθύνη για την 

παράταση της κατάστασης στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.349 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Καραμανλής πρότεινε στον Κρίστοφερ να 

τηρηθεί στο επίπεδο της Στρατιωτικής Επιτροπής η συμφωνία Ντάβου – Χαίηγκ ή, αν 

υπήρχαν δυσχέρειες, να αναβληθεί η συζήτηση. Στην περίπτωση δε, που δεν 

υλοποιούνταν η επανασύνδεση, θα υπήρχε πρόβλημα διατήρησης και των 

αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, καθώς η τύχη τους ήταν συνδεδεμένη με την 

παρουσία της Ελλάδας στη Συμμαχία.350 

Με το σκεπτικό αυτό, επεσήμανε στους Ράλλη – Αβέρωφ τα βασικά σημεία 

που όφειλαν να επισημάνουν στη διάρκεια των συνομιλιών τους με τον Κρίστοφερ, 

στις 20 Οκτωβρίου 1978. Πράγματι, ο Ράλλης επεσήμανε στον Αμερικανό 

αξιωματούχο, ότι οι αντιδράσεις και εκδηλώσεις αντιαμερικανικού χαρακτήρα είχαν 

εξομαλυνθεί και ότι η αποκατάσταση ειδικής σχέσης με το ΝΑΤΟ γινόταν αποδεκτή 

ακόμα και από μέλη της αντιπολίτευσης. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στις προσπάθειες 

της κυβέρνησης και ειδικά του πρωθυπουργού, αλλά θετική αυτή ατμόσφαιρα 

κινδύνευε να χαλάσει εξαιτίας των αξιώσεων που προέβαλε η Τουρκία στη 

Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, για τις οποίες ο Κρίστοφερ πίστευε ότι 
                                                 
349 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 382-383. Η νομοθεσία για την άρση του 
εμπάργκο, πέρα από τα προφανή αρνητικά στοιχεία που έφερε για τις ελληνικές και 
κυπριακές θέσεις, εμπεριείχε και ένα θετικό, την τροπολογία ΜακΓκόβερν, η οποία 
ανέφερε ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία 
θα παρεχόταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η υπάρχουσα ισορροπία 
δυνάμεων μεταξύ τους, βλ. Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 98-99. 
350 Η ελληνική κυβέρνηση είχε πληροφορηθεί ότι η Στρατιωτική Επιτροπή 
ετοιμαζόταν να υιοθετήσει εισήγηση προς την Επιτροπή Αμυντικής Σχεδίασης, 
αντίθετη προς τα συμφωνηθέντα μεταξύ των στρατηγών Ντάβου και Χαίηγκ, γι’ αυτό 
και είχε ήδη από τις 17 Οκτωβρίου επισημάνει τις θέσεις της στην αμερικανική 
πρεσβεία, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 383. 
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μπορούσαν να γίνουν εν μέρει δεκτές. Αφού υπογράμμισε εκ νέου τον κίνδυνο 

εκτροχιασμού των διαπραγματεύσεων, επέσεισε την απειλή της πλήρους ρήξης με το 

ΝΑΤΟ, εάν η Στρατιωτική Επιτροπή ζητούσε ανταλλάγματα υπέρ της Τουρκίας, 

αλλά και της άρσης της λειτουργίας των αμερικανικών βάσεων.  

Ο Κρίστοφερ θεωρούσε, πράγματι, ότι η επιστροφή στο 1974 ήταν αδύνατη. 

Αναγνώρισε ότι η συμφωνία Ντάβου – Χαίηγκ παρείχε ένα πλαίσιο, λειτουργικό εν 

δυνάμει και αποδεκτό από τους συμμάχους σαν σύνολο. Από κει και πέρα, η Τουρκία 

διαφωνούσε με την οριστική επίλυση των προβλημάτων της Δομής Διοικήσεων. 

Καθώς οι προτάσεις της στρατιωτικής επιτροπής αποτελούσαν ένα ενδιάμεσο στάδιο, 

στα πλαίσια ενός τεχνικού οργάνου με περιορισμένες αρμοδιότητες, οι προσπάθειες 

θα συνεχίζονταν σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μία ικανοποιητική λύση για 

την Ελλάδα. Πίστευε, επίσης, ότι θα ήταν εις βάρος της εθνικής ασφάλειας της 

Ελλάδας, αν η κυβέρνηση αποφάσιζε την άρση της λειτουργίας των βάσεων, αλλά 

και ασυνεπές ως προς τους σκοπούς που είχε θέσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. 

Ο Ράλλης επέμεινε ότι η απόφαση της στρατιωτικής επιτροπής έπρεπε να 

είναι σύμφωνη με τις προτάσεις Χαίηγκ. Μόνο τότε θα αποδέχονταν μία τουρκική 

μειοψηφία. Σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης σε διαφορετική βάση, θα επέφερε την 

απόσυρση των ελληνικών προτάσεων. Προφανώς, από την υποβολή των προτάσεων 

Χαίηγκ είχαν παρεμβληθεί οι τουρκικοί εκβιασμοί. Όμως, και η Ελλάδα είχε φθάσει 

στο όριο των υποχωρήσεών της. Πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, «Κανείς Έλλην δεν θα 

δεχόταν άλλες υποχωρήσεις. Η στάση μας υπαγορεύεται από την ανάγκη. Αν κάναμε 

διαφορετικά θα χάναμε την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τη χώρα μας στον 

δυτικό κόσμο. Βοηθήστε μας. Αν νομίζετε πως δεν σας είμαστε χρήσιμοι, τότε θα 

βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Για μας δεν υπάρχει άλλη διέξοδος». 

Ο Κρίστοφερ πίστευε ότι ήταν νωρίς για να κριθεί η στάση της Τουρκίας μετά 

την άρση του εμπάργκο. Αυτή θα έπρεπε να εκτιμηθεί συνολικά και όχι μόνο από το 

θέμα της επανασύνδεσης της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ. Εκτιμούσαν τις ελληνικές 

θέσεις, αλλά θα έπρεπε να βρεθεί λύση για να μην προδικάσει ο τρόπος της 

επανασύνδεσης τα προβλήματα του Αιγαίου που ανάγονταν στις ελληνοτουρκικές 

διαφορές. Αυτό ήταν και το σκεπτικό της αμερικανικής πλευράς: αυτό που επείγε 

ήταν η ρύθμιση της επανασύνδεσης, που ίσως διευκολυνόταν από μία βεβαίωση της 

Αθήνας ότι η Δομή Διοίκησης που θα αποφασιζόταν δεν θα επηρέαζε διμερή 

ζητήματα, όπως η υφαλοκρηπίδα. Προσέφερε, μάλιστα, το δέλεαρ, σαν απόδειξη της 

τήρησης μίας στάσης ίσων αποστάσεων, της συμπαραγωγής πολεμικού υλικού. 
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Στη συζήτηση παρενέβη και ο Ευάγγελος Αβέρωφ, για να επισημάνει ότι η 

εξέλιξη του ελληνικού θέματος στο ΝΑΤΟ έλαβε δυσμενή τροπή με το δεύτερο 

σχέδιο εκτίμησης της Στρατιωτικής Γραμματείας, την κατάρτιση του οποίου 

επηρέασε ο Αμερικανός αντιπρόσωπος στη στρατιωτική επιτροπή, προφανώς 

εξαιτίας των τουρκικών πιέσεων, οι οποίες είχαν καταφέρει να αλλάξουν το κλίμα.351 

Ήδη, υπήρχε έντονη ανησυχία για διατάραξη της ισορροπίας 7:10 που είχε 

καθιερωθεί με τη μονογραφή της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας τον Ιούλιο του 

1977 και η οποία προέβλεπε αμυντική βοήθεια 1 δισ. δολαρίων προς την Τουρκία και 

700 εκατ. προς την Ελλάδα, καθώς ο Κάρτερ αποφάσισε τον Μάρτιο να προχωρήσει 

σε επαναδιαπραγμάτευση της αμερικανοτουρκικής αμυντικής συμφωνίας και σε 

επιπρόσθετη στρατιωτική βοήθεια προς την Τουρκία. Αυτή η τάση της Ουάσινγκτον, 

παρά την προσθήκη της τροπολογίας ΜακΓκόβερν στο νομοσχέδιο για την άρση του 

εμπάργκο προς την Τουρκία, είχε καταστήσει την Ελλάδα δύσπιστη για τις προθέσεις 

των Αμερικανών ως προς τη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο. Υπ’ 

αυτές τις εξελίξεις, η Αθήνα θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητη μία 

επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων σημείων της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας του 

Ιουλίου 1977. 

Επιπλέον, αντέδρασε στις προθέσεις των ΗΠΑ προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, 

το επιχείρημα ότι με τη στάση τους αυτή, καθιστούσαν την Τουρκία ακόμα πιο 

αδιάλλακτη. Πάντως, με την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Κρίστοφερ διαβεβαίωσε εκ 

νέου ότι η αμυντική βοήθεια των ΗΠΑ θα διαμορφωνόταν με τέτοιο τρόπο, που θα 

διατηρούσε την υφιστάμενη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή, ώστε να μπορούν 

οι σύμμαχοι να ικανοποιούν τις αμυντικές τους ανάγκες και να εκπληρώνουν τις 

συμμαχικές τους υποχρεώσεις.352 

Την κατάσταση επιδείνωσαν οι δηλώσεις Ετσεβίτ στις 20 Οκτωβρίου, κατά 

τις οποίες η Τουρκία προτίθετο να ασκήσει βέτο στην επάνοδο της Ελλάδας στο 

                                                 
351 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 362-366. Οι Financial Times, σε ανταπόκρισή 
τους για την επίσκεψη Κρίστοφερ στην Αθήνα, επεσήμαναν ότι ο Αμερικανός 
υφυπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε την υποστήριξη των ΗΠΑ στις ελληνικές 
προτάσεις ειδικών σχέσεων με το ΝΑΤΟ, οι οποίες υπονομεύονταν από την 
αντίδραση της Άγκυρας. Δεδομένης της απειλής Καραμανλή, ότι, αν η συμφωνία 
ειδικής σχέσης δεν υπογραφόταν σύντομα, η Ελλάδα ίσως αποχωρούσε πλήρως από 
τη Συμμαχία και έκλεινε τις αμερικανικές βάσεις, στο κοινό ανακοινωθέν οι ΗΠΑ 
αναλάμβαναν την υποχρέωση να διαφυλάξουν την ειρήνη και την στρατιωτική 
ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 369.  
352 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 369-370. 
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στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, εάν δεν ρυθμίζονταν πρώτα οι διμερείς τους 

διαφορές.  

Οι δηλώσεις αυτές βρήκαν τον Καραμανλή σε νέα περιοδεία σε ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες στο πλαίσιο των προσπαθειών του για υπερκέραση των τελευταίων 

διαπραγματευτικών δυσχερειών ενόψει της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι 

οποίες εστιάζονταν κυρίως στον αγροτικό τομέα. 

Αρκετά οργισμένος, ο Καραμανλής επεσήμανε στον Ιταλό πρωθυπουργό 

Τζούλιο Αντρεόττι, ότι η Ελλάδα προέβαινε συνεχώς σε υποχωρήσεις καλής 

θέλησης, όπως το γεγονός ότι δέχθηκε να επανέλθει στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχει λυθεί 

το Κυπριακό, κάτι που είχε θέσει ως προαπαιτούμενο για να συζητήσει την 

επανασύνδεσή της. Αυτός ήταν, εξάλλου, και ο λόγος αποχώρησής της. Του ήταν, 

όμως, αδύνατο να αποδεχθεί τουρκικούς όρους. «Η στάση της Τουρκίας», σημείωσε 

χαρακτηριστικά, «είναι έξαλλη και ο Ετσεβίτ δεν καταλαβαίνει ότι εάν η Ελλάς 

αποχωρήσει οριστικά από το ΝΑΤΟ, τούτο θα είναι εις βάρος όχι μόνο της 

Συμμαχίας, αλλά και της ίδιας της Τουρκίας. Χωρίς την Ελλάδα η Τουρκία είναι 

άχρηστη στο ΝΑΤΟ, διότι θα είναι πάντα αιχμάλωτη εκείνου που ελέγχει το Αιγαίο. 

Δεν αρνούμεθα να συζητήσουμε με την Τουρκία, αλλά μετά την επάνοδό μας στο 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Δεν δέχομαι τους τουρκικούς όρους για λόγους 

εθνικής αξιοπρέπειας. Η Ελλάς μπορεί να χαράξει δική της πολιτική, η Δύση είναι 

όμως εκείνη που θα ζημιωθεί περισσότερο».  

Οι θέσεις Καραμανλή βρήκαν ανταπόκριση στον Αντρεόττι, ο οποίος δήλωσε 

κατόπιν στους δημοσιογράφους ότι η Ελλάδα όφειλε να λάβει τις νόμιμες 

ικανοποιήσεις για την πλήρη επάνοδό της στη Συμμαχία. 

Ανάλογης υποδοχής έτυχαν οι απόψεις Καραμανλή και στο Παρίσι, δεύτερο 

σταθμό του ταξιδιού του, όπου στις 23 Οκτωβρίου συναντήθηκε με τον πρόεδρο 

Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν. Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τη γνώμη ότι η Ελλάδα, εάν 

δεν είχε ειδικούς λόγους, θα έπρεπε να αποφύγει να βρεθεί στη θέση του 

επισπεύδοντος, χωρίς, όμως, να φθάσει σε σημείο ρήξης με τη Συμμαχία. Αν, όμως, η 

διακοπή των σχέσεων με το ΝΑΤΟ ήταν αναπόφευκτη, οι δύο άνδρες συμφώνησαν 

να εξετάσουν κάθε δυνατότητα στενότερης διμερούς αμυντικής συνεργασίας.353 

Οι ανησυχίες της ελληνικής πλευράς ως προς τις προθέσεις της Στρατιωτικής 

Επιτροπής του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 1978, οπότε η Επιτροπή, 

                                                 
353 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 371-374. 
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επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων της Συμμαχίας με την 

Ελλάδα, υπέβαλε την τελική εκτίμησή της για τις ελληνικές θέσεις, όπως είχαν 

υποβληθεί στο πλαίσιο των επαφών Ντάβου – Χαίηγκ. Καθοριστικός για τη 

μεταστροφή των νατοϊκών διαθέσεων ήταν ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία στις 

συζητήσεις αυτές προέβαλε το αίτημα να καθοριστούν πρώτα τα όρια στο Αιγαίο και 

μετά να συζητηθεί το ζήτημα της επανένταξης, αλλιώς να μην υπάρχουν όρια. Παρ’ 

ότι η πρόταση αυτή δεν υποστηρίχθηκε από κανένα άλλο μέλος στη φάση αυτή, η 

Τουρκία παρέμενε αμετακίνητη, καθώς η θέση της είχε ισχυροποιηθεί μετά την 

ανάληψη της διοίκησης του Στρατηγείου Σμύρνης και την άρση του αμερικανικού 

εμπάργκο. 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε, υπ’ αυτές τις συνθήκες πίεσης, ότι οι ρυθμίσεις 

που είχαν προβλεφθεί πριν τον Αύγουστο του 1974 σε σχέση με τα όρια ευθύνης 

θεωρούνταν «μη πλήρως ικανοποιητικές», ενώ πρότεινε τη χάραξη νέων ορίων 

διοικήσεων στον ΝΑ τομέα, αναφέροντας ότι δεν λειτουργούσαν πλέον. Ακόμα, 

έκανε μνεία για τη χρήση του εναερίου χώρου στο Αιγαίο και ευχόταν να συμπτυχθεί 

το εύρος του ελληνικού εναερίου χώρου από τα 10 ναυτικά μίλια στο αντίστοιχου του 

θαλασσίου. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις θεωρήθηκαν δυσμενείς από την ελληνική 

κυβέρνηση. Μόνη ικανοποίηση αποτέλεσε η αναγνώριση της ανάγκης για άμεση 

επανασύνδεση με τη Συμμαχία, προτού ρυθμιστούν τα εκκρεμή ζητήματα, χωρίς, 

ωστόσο, να παραλείπεται η αναφορά στη διαφωνία της Άγκυρας, η οποία επέμενε σε 

επίλυση των εκκρεμών διαφορών πριν την επανασύνδεση.354 

Με τις διαπραγματεύσεις στους κόλπους του ΝΑΤΟ να βρίσκονται σε διαρκή 

εκκρεμότητα και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε στασιμότητα, ο Καραμανλής 

ανακοίνωσε στα τέλη Δεκεμβρίου ένα εκτενές πρόγραμμα επισκέψεων στο εξωτερικό 

για το 1979, που περιελάμβανε την ΕΣΣΔ, την Κίνα, κράτη του Αραβικού Κόσμου 

και της Ανατολικής Ευρώπης. Ο προγραμματισμός αυτός προκάλεσε ιδιαίτερη 

αίσθηση και επισημάνθηκε σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης ότι με την κίνησή του 

αυτή ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμιζε, ότι οι μέχρι τότε κατευθυντήριες 

γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που κατέτειναν στην καλλιέργεια 

φιλικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τις ανατολικές χώρες και τον λεγόμενο 

Τρίτο Κόσμο, δεν θα μεταβάλλονταν, αντίθετα θα εντείνονταν μετά την 

ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας με την επικείμενη ένταξή της στην 

                                                 
354 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 382, 
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ΕΟΚ. Ακόμα, αίσθηση προκάλεσε η επισήμανση ότι η Ελλάδα δεν δεσμευόταν από 

τις συμμαχικές της υποχρεώσεις, όσον αφορά την καλλιέργεια στενότερων σχέσεων 

με την ΕΣΣΔ και γενικά τον ανατολικό συνασπισμό, σε μία συγκυρία ιδιαίτερα 

κρίσιμη για το μέλλον της Ελλάδας στους κόλπους του δυτικού κόσμου.355 Στο 

πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Ράλλη η σύναψη μίας 

ιδιωτικής συμφωνίας των ναυπηγείων του Νεωρίου στη Σύρο με τη σοβιετική 

εταιρεία Sydoimport για την επισκευή βοηθητικών σκαφών του σοβιετικού ναυτικού. 

Επρόκειτο για ενέργεια που προκάλεσε ανησυχία στους κόλπους του ΝΑΤΟ, διότι 

φοβούνταν για την απαρχή μίας στενότερης συνεργασίας σε ναυτικό επίπεδο.356 Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο Ράλλης έλαβε αυτήν την απόφαση, κατόπιν συνεννόησης και με 

το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας στο νου του την άσκηση πίεσης προς τις 

ΗΠΑ για την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα ήταν ότι η απόφαση 

ελήφθη ερήμην του Καραμανλή, ο οποίος αντέδρασε για τη μη ενημέρωσή του επί 

ενός τόσο σημαντικού θέματος, θεωρώντας επιπλέον ότι επρόκειτο για ιδιαίτερα 

τολμηρή απόφαση. Πράγματι, ο Ράλλης, στη διάρκεια των συνομιλιών της Μόσχας 

τον Οκτώβριο, κατάφερε να πετύχει μία εύσχημη αναθεώρηση της συμφωνίας. 

Το ζήτημα των όρων, υπό τους οποίους θα γινόταν η επανένταξη της Ελλάδας 

στο ΝΑΤΟ απασχόλησε ιδιαίτερα την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας 

από τις αρχές του 1979. Το ίδιο ίσχυε και για τα υπόλοιπα ζητήματα που άπτονταν 

των σχέσεων ασφαλείας στο τρίγωνο Ελλάδας – Τουρκίας – Ηνωμένων Πολιτειών. 

Έτσι, όταν η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να παράσχει πρόσθετη οικονομική 

και αμυντική βοήθεια στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Ουώρεν Κρίστοφερ στις 12 

Ιανουαρίου 1979, η Αθήνα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, για άλλη μία φορά, να 

διατηρήσει τον συσχετισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς Ελλάδας και Τουρκία 

στην αναλογία 7 προς 10. Σύμφωνα, μάλιστα, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, 

η διατήρηση αυτής της αρχής αποτελούσε «παράγοντα προσδιοριστικό των 

ελληνοαμερικανικών σχέσεων» και, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργού Γεωργίου 

Ράλλη, «εφόσον δεν ικανοποιηθεί απερίφραστα προϋπόθεσις διατηρήσεως 

ισορροπίας δυνάμεως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, επανάληψις διαπραγματεύσεων 

για στρατιωτικές διευκολύνσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολύ δύσκολη αν 

όχι αδύνατη». Παράλληλα, η Αθήνα αρνήθηκε να συναφθεί η αρχή της ισορροπίας 

                                                 
355 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 423. 
356 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 245-246. 
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δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με άλλα κριτήρια, όπως οι νατοϊκές 

υποχρεώσεις, η σύνθεση των ενόπλων δυνάμεων κ.ά. 

Οι ελληνικές ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η κυβερνητική 

πρόταση για παροχή 50 εκατ. δολαρίων δωρεάν βοήθειας προς την Τουρκία από την 

Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Γερουσίας, η οποία αποφάσισε τη χορήγηση 

πρόσθετων πιστώσεων 50 εκατ. προς την Τουρκία και 42 εκατ. προς την Ελλάδα, 

προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων και να εξισορροπηθούν τα 

κονδύλια βοήθειας προς τις δύο χώρες.357 

Όσον αφορά το θέμα της επανασύνδεσης με το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, η ελληνική κυβέρνηση πληροφορήθηκε με ικανοποίηση την πρωτοβουλία 

του Λουνς να προτείνει στον ανώτατο διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ, στρατηγό Χαίηγκ, την προσπάθεια παράκαμψης του αδιεξόδου που 

προέκυπτε από τις ενστάσεις και αξιώσεις της Άγκυρας.  

Στο πλαίσιο αυτό, δέχθηκε στο Συμμαχικό Στρατηγείο στη Νάπολη στις 2 

Μαρτίου τον στρατηγό Ντάβο σε μία προσπάθεια να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα 

σχετικά με την ειδική σχέση Ελλάδας – ΝΑΤΟ. Οι προτάσεις Χαίηγκ προς τον 

Έλληνα στρατηγό αφορούσαν:  

α) Να γίνει μία δήλωση διαχωρισμού των στρατιωτικών προβλημάτων, που 

σχετίζονταν με την επάνοδο της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ από τα 

ελληνοτουρκικά θέματα πολιτικής φύσης, ώστε τυχόν επίλυση των πρώτων να μην 

επηρεάζουν τα δεύτερα. 

β) Να εφαρμοστεί για σκοπούς του ΝΑΤΟ και μόνο η δέσμευση της Ελλάδας 

από το 1960 για εναέριο χώρο εκείνον που βρίσκεται πάνω από τα χωρικά ύδατα, 

δηλαδή τα 6 μίλια. 

γ) Να συμφωνήσουν για την αυτόματη εφαρμογή της ανταλλαγής 

πληροφοριών για κινήσεις αεροσκαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με όλα τα 

μέσα πληροφοριών και όχι μόνο μεταξύ των στρατηγείων Λάρισας και Σμύρνης. 

Όπως επεσήμανε ο Χαίηγκ, η αποδοχή αυτών των τριών σημείων από την 

ελληνική πλευρά, θα τον διευκόλυνε, ώστε να θέσει στην τουρκική τα ακόλουθα:  

α) Να δεχθούν σαν διαχωριστική γραμμή για τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ το 

υφιστάμενο FIR. 

                                                 
357 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 19-20, 104. Η τελική απόφαση ελήφθη από την 
Επιτροπή της Γερουσίας στις 3 Μαΐου 1979, βλ. στο ίδιο, σσ. 112-113.  
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β) Να συμφωνήσουν για την αμοιβαία εφαρμογή της ανταλλαγής 

πληροφοριών για τις κινήσεις των αεροσκαφών. 

γ) Να άρουν τη ΝΟΤΑΜ 714, τουλάχιστον για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. 

Σύμφωνα με το σχέδιο του Αμερικανού επιτελάρχη, θα ακολουθούσε 

δεύτερος γύρος επαφών επί τεχνικών – διοικητικών αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, τη 

θετική απάντηση της ελληνικής πλευράς στα τρία σημεία που της τέθηκαν, δεν 

ακολούθησε ανάλογα θετική απόκριση από την τουρκική, κατά την επίσκεψη Χαίηγκ 

στην Άγκυρα στις 12 Μαρτίου, αν και είχε την ευκαιρία, σύμφωνα με πηγές του 

ΝΑΤΟ, να τονίσει ότι η οικονομική βοήθεια προς την Τουρκία θα ήταν μεγαλύτερη 

και θα εξασφαλιζόταν συντομότερα, εάν εγκατέλειπαν την αδιάλλακτη στάση τους 

και μετρίαζαν την αντίθεσή τους για την επάνοδο της Ελλάδας στη στρατιωτική δομή 

του ΝΑΤΟ.358 

Η στάση της Τουρκίας, η οποία επέμενε να απαιτεί τη διατύπωση νέων 

προτάσεων, οι οποίες θα υποβάλλονταν, μάλιστα, απευθείας στον γενικό γραμματέα 

του ΝΑΤΟ, και όχι στη Μικτή Πολιτικοστρατιωτική Επιτροπή, αλλά και τα συνεχή 

εμπόδια και οι καθυστερήσεις που παρενέβαλε επί διετία στη διαδικασία 

επανεισδοχής της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, υποχρέωσαν τον 

Καραμανλή να απευθυνθεί στους ισχυρούς συμμάχους της χώρας, για να τους 

ενημερώσει για τις εξελίξεις.  

Χαρακτηριστική ήταν η επαφή του με τον καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ, ο 

οποίος, μετά τις αρχικές του αντιρρήσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και 

τη διασύνδεση του ζητήματος αυτού με την αποχή της από τη στρατιωτική δομή του 

ΝΑΤΟ, είχε καταστεί πιστός σύμμαχος της χώρας και θερμός συνομιλητής του 

Έλληνα πρωθυπουργού.  

Σ’ αυτόν απευθύνθηκε, λοιπόν, ο Καραμανλής στις 15 Μαρτίου, με επιστολή 

που έφερε ο Αβέρωφ κατά την επίσκεψή του στη Βόννη, με το σκεπτικό ότι η 

Γερμανία, όπως και οι ΗΠΑ, ως τα ισχυρά μέλη της Συμμαχίας, ήταν εκείνα που 

είχαν τη δυνατότητα να βρουν τρόπους για να προστατεύσουν τα συμφέροντά της και 

να συνετίσουν την Τουρκία, η οποία είχε υιοθετήσει μία «ακατανόητη» στάση στο 

ζήτημα της επανασύνδεσης της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ.  

Στην επιστολή του, λοιπόν, αυτή ο Έλληνας ηγέτης επεσήμανε ότι, ενώ ο 

ίδιος ανέλαβε την ευθύνη, παρά τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, να προχωρήσει 

                                                 
358 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 58-59.  
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στην επανασύνδεση με το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, η Τουρκία διατηρούσε 

ανοικτή την πληγή του Κυπριακού, την αιτία, δηλαδή, για την οποία είχε αποφασίσει 

την έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. «Φτάσαμε στο παράλογο σημείο», τόνιζε ο 

Καραμανλής στην επιστολή του, «αντί να καλείται η Ελλάς να επανέλθει στην 

Συμμαχία και να θέτει αυτή όρους για την επάνοδό της, όπως θα ήταν η λύση του 

Κυπριακού, να τίθενται εις αυτήν όροι για την επάνοδό της. Όπως αντιλαμβάνεσθε, 

κύριε καγκελάριε, ως άνδρας πολιτικός, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται η χώρα μου, 

αλλά και εγώ προσωπικώς, την ταπείνωση να εμφανίζομαι ότι εκλιπαρώ την 

επανασύνδεση της χώρας μου στο ΝΑΤΟ, όταν η επανασύνδεση αυτή γίνεται προς 

όφελος και της Συμμαχίας αλλά και της ίδιας της Τουρκίας». Μετά την επίσκεψή του 

σε χώρες της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Συρία), διαπίστωσε την ανάγκη 

υιοθέτησης μίας ρεαλιστικής και συντονισμένης πολιτικής από την πλευρά της 

Δύσης, ώστε να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον δυσάρεστες καταστάσεις. Γι’ αυτό 

και θεωρούσε αναγκαία και επείγουσα την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και την 

αποκατάσταση της συνοχής στη Νοτιοανατολική του Πτέρυγα.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο Καραμανλής προειδοποιούσε ότι δεν θα μπορούσε 

να κρατήσει επί μακρόν τις προτάσεις του και να παρατείνει την ταπείνωση που 

υφίστατο η χώρα του εξαιτίας της έλλειψης κατανόησης από την πλευρά της 

Τουρκίας, παρά τις δηλώσεις Ετσεβίτ, που δήλωνε τις ίδιες εκείνες ημέρες ότι η 

Τουρκία δεν είχε αντίρρηση για την επιστροφή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, καθώς χωρίς 

αυτήν δεν μπορούσε να γίνει λόγος για τη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, 

αλλά διευκρίνισε ότι η στάση τους αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν αυτή 

η επιστροφή, και αυτός ο «τρόπος» δεν ήταν άλλος από τον επιχειρησιακό έλεγχο του 

θαλασσίου και εναερίου χώρου στο Αιγαίο. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Χέλμουτ Σμιτ για την ειλικρινή προσπάθεια προς 

εξεύρεση λύσης, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που έθετε η Τουρκία για την ταχεία 

επανασύνδεση της Ελλάδας με το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η εξέλιξη του 

θέματος απλά επιβεβαίωσε τις αρνητικές προθέσεις της Άγκυρας, η οποία έθεσε ως 

όρο για την άρση των αντιρρήσεών της, την άμεση οριοθέτηση του εναέριου χώρου 

του Αιγαίου και τη δέσμευση της Αθήνας να την αποδεχθεί. Μετά την ελληνική 

άρνηση, η εκκρεμότητα της επανένταξης έλαβε νέα παράταση.359 

                                                 
359 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 59-61. 
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Γενικά, ο Καραμανλής φαινόταν εκτεθειμένος στην ελληνική κοινή γνώμη, 

διότι, ενώ είχε προσπαθήσει με την πάροδο του χρόνου, και αφού είχε καταφέρει να 

εκτονώσει εν μέρει της αντιδράσεις της με την αποχώρηση από τη στρατιωτική δομή 

του ΝΑΤΟ, να την προσανατολίσει σιγά – σιγά προς την κατεύθυνση της 

επανασύνδεσης με τη Συμμαχία, η στάση της Τουρκίας επί του Κυπριακού τον 

καθιστούσε ανακόλουθο. Και ο ίδιος αναγνώριζε ότι, εφόσον είχε θέσει την επίλυση 

του ζητήματος ως όρο για την επανένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, η προσπάθειά του 

για επανασύνδεση με ειδική σχέση αποτελούσε «τη μεγαλύτερη και ίσως τη μόνη 

ασυνέπεια στην πολιτική μου καριέρα», όπως τόνισε στον Ολλανδό πρωθυπουργό, 

Αντρέας Βαν Αγκτ στις 15 Μαΐου 1979.360 

Υπό την εκβιαστική στάση της Άγκυρας, οι νέες προτάσεις Χαίηγκ προς τον 

Ιωάννη Ντάβο, οι οποίες υποβλήθηκαν στη διάρκεια μυστικής τους συνάντησης στη 

Βερόνα στις 5 Μαΐου, διέφεραν κατά πολύ από εκείνες που υποβλήθηκαν στη 

Νάπολη και είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την κατάργηση των υφιστάμενων 

ρυθμίσεων διοίκησης και ελέγχου στο Αιγαίο, από τη στιγμή που δεν συμφωνούσαν 

με τις νέες προτάσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, το λεγόμενο «σχέδιο της Βερόνα» προέβλεπε τη 

δημιουργία δύο προσωρινών ζωνών, μία για αεράμυνα και έγκαιρη προειδοποίηση 

άνω του ηπειρωτικού εθνικού εδάφους και μία ανταλλαγής πληροφοριών και 

αεράμυνας, που περιελάμβανε μόνο το Αιγαίο. Ακόμα προέβλεπαν τη δημιουργία στη 

Λάρισα ενός προκεχωρημένου κλιμακίου του COMAIRSOUTH, που θα είχε 

αντιπροσώπους του και στη Λάρισα όπως και στη Σμύρνη, με αποφασιστική 

αρμοδιότητα στην πρώτη. Το κλιμάκιο αυτό, επανδρωμένο αποκλειστικά από 

αξιωματικούς τρίτων χωρών, θα είχε την ευθύνη συντονισμού των καθημερινών 

επιχειρήσεων αεράμυνας. Σε ό,τι αφορούσε τη σχεδίαση, τις ασκήσεις, τη διοίκηση 

και τον έλεγχο και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, αρμόδιος θα ήταν ο διοικητής του 

Στρατηγείου στη Νάπολη, ο οποίος θα ενεργούσε βάσει του επιχειρησιακού 

ενδιαφέροντος των δύο πλευρών, ενός, δηλαδή, μάλλον ασαφούς κριτηρίου. 

Οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν από την ελληνική πλευρά, η οποία, για να 

αποφύγει τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, υπέβαλε πέντε ημέρες αργότερα, τις 

δικές της αντιπροτάσεις, που βασίζονταν στην αρχή της αμοιβαιότητας. Με αυτές τις 

αντιπροτάσεις, η ελληνική πλευρά θέλησε να προσφέρει μία διέξοδο σε θέματα 

                                                 
360 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σ. 134. 
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εκπαίδευσης και συνεργασίας στο Αιγαίο και να παράσχει, αμυδρά έστω, μία 

δικαιολογία στην Τουρκία να άρει τις επιφυλάξεις της για τη σύνδεση της Ελλάδας με 

την ενοποιημένη δομή του ΝΑΤΟ, υπό το πρόσχημα ότι επήλθε κάποια διευθέτηση 

των επίμαχων ζητημάτων στο Αιγαίο. Παραδεχόταν, ωστόσο, ότι άφηνε εκκρεμή τα 

πιο ευαίσθητα ζητήματα, όπως το εύρος του εναέριου χώρου.361 

Στις 30 Μαΐου, ο Χαίηγκ υπέβαλε νέο σχέδιο προτάσεων, ελαφρά 

τροποποιημένο, το οποίο δεν αναφερόταν σε ακυρότητα των προηγούμενων 

ρυθμίσεων, προέβλεπε τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων συντονισμού της 

αεράμυνας του ARAOC, του νέου Αεροπορικού Αρχηγείου για τη Νότια Πτέρυγα 

του ΝΑΤΟ, στον διεθνή χώρο του Αιγαίου, με διοικητές τρίτων χωρών, στους 

οποίους θα ανατίθετο η ευθύνη της άμυνας, διευκρίνιζε ότι οι ελληνικές και 

τουρκικές αρχές ήταν αρμόδιες για κάθε δραστηριότητα στους εθνικούς τους χώρους, 

ενώ οι αρμοδιότητες του CINCSOUTH (διοικητής του Στρατηγείου της Νάπολης) 

παρέμεναν κατά τις προηγούμενες προτάσεις του, αλλά υπό πιο ασαφείς όρους, 

καθώς οριζόταν ότι αυτός θα λάμβανε υπόψη του «τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα 

νέα ενδιαφέροντα των δυνάμεων της Ελλάδας και της Τουρκίας». Το κυριότερο 

σημείο ήταν η πρόταση για δημιουργία μίας νέας ζώνης ανταλλαγής πληροφοριών 

που θα περιελάμβανε όλον τον εθνικό – ελληνικό και τουρκικό – και τον διεθνή 

εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Έτσι, η Αθήνα θα έπρεπε να ενημερώνει την Άγκυρα 

ακόμα και για κινήσεις αεροσκαφών μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Εξάλλου, οι 

νέες προτάσεις αναφέρονταν στα νατοϊκά ραντάρ, που σημαίνει ότι τα ελληνικά δεν 

θα έπαιζαν πια ρόλο στη συμμαχική άμυνα του Αιγαίου.  

Όπως εξήγησε και στον Καραμανλή, με επιστολή του στις 16 Ιουνίου, 

προσπάθησε να κατοχυρώσει την εθνική κυριαρχία στον εθνικό εναέριο χώρο και να 

εισαγάγει πραγματιστικές αλλαγές στις καθημερινές επιχειρήσεις αεράμυνας, ώστε να 

εξυπηρετηθούν και η υπάρχουσα διοίκηση της Σμύρνης και η προγραμματισμένη νέα 

διοίκηση στη Λάρισα, όπου θα περνούσε και ο συντονισμός, που θα 

πραγματοποιούνταν από το εγκατεστημένο στη Λάρισα Κέντρο Προωθημένων 

Περιφερειακών Αεροπορικών Επιχειρήσεων του COMAIRSOUTH.362 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Ρόμπερτ Μακ 

Κλόσκυ, διαβεβαίωσε τον Καραμανλή ότι οι ρυθμίσεις ως προς την αεράμυνα δεν 

                                                 
361 Αναλυτικά οι προτάσεις Χαίηγκ και οι ελληνικές αντιπροτάσεις στο Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 11, σσ. 113-116. Ακόμα, βλ. Βαληνάκης, ό.π., σσ. 109-111. 
362 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σ. 116. 
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επρόκειτο να παρεμποδίσουν τις κυριαρχικές ευθύνες της Ελλάδας να υπερασπίζει 

τον εναέριο χώρο της, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών του Αιγαίου. 

Υπογράμμισε δε τις κατά την αμερικανική άποψη θετικές πτυχές του σχεδίου:  

Α) Επιτρέπεται η άμεση επιστροφή στη Συμμαχία. 

Β) Η Ελλάδα θα μπορεί να προβάλει τα επιχειρήματά της για μόνιμη διοίκηση 

και έλεγχο μέσα στα Συμβούλια του ΝΑΤΟ, ως πλήρες μέλος. 

Γ) Τα προ του 1974 σύνορα θα παρέμεναν «στα βιβλία», αφού δεν 

αναιρούνταν ρητά. 

Δ) Διατηρούνταν η ελληνική περιοχή ναυτικής διοίκησης, χωρίς άμεση 

αμφισβήτηση των συνόρων της. 

Ε) Η απόσυρση της τουρκικής ΝΟΤΑΜ 714 θα επέτρεπε την ανάκληση της 

ελληνικής ΝΟΤΑΜ 1157, ξανανοίγοντας τους αεροδιαδρόμους του Αιγαίου. 

Ήδη, όμως, η ελληνική πλευρά είχε απαντήσει αρνητικά, καθώς επέμενε ότι η 

βέλτιστη λύση βρισκόταν στη συμφωνία Χαίηγκ – Ντάβου, την οποία και είχαν 

υιοθετήσει όλα τα μέλη της Στρατιωτικής Επιτροπής πλην της Τουρκίας, θεωρώντας 

ότι και οι νέες προτάσεις συνιστούσαν έναν τελείως ανεφάρμοστο και επιζήμιο για 

την άμυνα της Ελλάδας και της Τουρκίας αλλά και της περιοχής διακανονισμό: από 

τη μία δεν υπήρχαν σαφώς καθορισμένα όρια διοίκησης, που μοιραία θα οδηγούσε σε 

προστριβές, ασυνεννοησίες και αδυναμία εκτέλεσης των αποστολών αεράμυνας, και 

από την άλλη ήταν ανεφάρμοστος λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας του Αιγαίου 

και των επιδόσεων των σύγχρονων αεροσκαφών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η ελληνική 

ηγεσία θεωρούσε αδιανόητη τη συνύπαρξη δύο διοικήσεων και δύο ευθυνών στο 

Αιγαίο. Θα ήταν, άλλωστε, αδύνατη από τη στιγμή που η Ελλάδα αποφάσιζε, όπως 

είχε κάθε δικαίωμα, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.363 

Ο Καραμανλής ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος με τη στάση των 

Αμερικανών και Νατοϊκών αξιωματούχων, οι οποίοι φαίνονταν να συμμερίζονται τις 

τουρκικές θέσεις, αφού υποστήριξαν τις τελευταίες προτάσεις Χαίηγκ, που 

αντανακλούσαν την προσπάθεια της Άγκυρας να εκμεταλλευθεί τη διαδικασία 
                                                 
363 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 116-119. Οι νέες προτάσεις Χαίηγκ ήταν, 
πράγματι, απαράδεκτες, διότι δημιουργούσαν άσχημες συνθήκες για την Ελλάδα στο 
Αιγαίο. Έδιναν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα στην τουρκική αεροπορία να 
διασχίζει το Αιγαίο χωρίς προειδοποίηση, ενώ την άμυνα του Αιγαίου θα μπορούσε 
να αναλάβει και Τούρκος ναύαρχος, ως διοικητής της task force. Εξάλλου, θα ήταν 
δυνατό να παρεμποδίζονται οι ελληνικές συγκοινωνίες, με ασκήσεις, βολές, 
ναρκοθετήσεις κλπ., καθώς και να αποκοπούν, έστω προσωρινά, ελληνικά νησιά από 
την ηπειρωτική Ελλάδα, βλ. Βαληνάκης, ό.π., σ. 111. 
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επανασύνδεσης της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, ώστε να επηρεάσει την έκβαση των 

ελληνοτουρκικών προβλημάτων στο Αιγαίο. «Είναι αδιανόητο για κάθε λογικό 

άνθρωπο να ζητά μία χώρα να επανέλθει σε μία Συμμαχία για να την ενισχύσει και να 

προβάλλονται από τη Συμμαχία όροι. Η Ελλάς ζητά να επανέλθει απλώς με το ίδιο 

καθεστώς που ίσχυε όταν απεχώρησε. Ούτε όρους θέτει, ούτε πιέζει, ούτε εκβιάζει. 

Όταν όμως τίθενται όροι στην Ελλάδα, δημιουργούνται, πέραν των άλλων, και 

σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που υποχρεώνουν την Κυβέρνηση να απολογείται 

καθημερινά στην κοινή γνώμη, η οποία αισθάνεται ότι ταπεινώνεται η Ελλάς. Υπό τις 

συνθήκες αυτές η ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει εκκρεμή επί μακρόν 

την αίτησή της για επανασύνδεση». Επικαλούμενος, λοιπόν, για άλλη μία φορά τις 

εσωτερικές δυσκολίες και προειδοποιώντας έμμεσα ότι η κατάσταση για τις 

ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη θέση της χώρας στη δυτική συμμαχία θα ήταν 

άδηλες υπό μία άλλη κυβέρνηση, ή ακόμα και τη δική του αν οι σύμμαχοι 

εξακολουθούσαν να τον εκθέτουν, προσπαθούσε ο Καραμανλής να πείσει την 

αμερικανική πλευρά να διευκολύνει την Αθήνα, πείθοντας την Άγκυρα να λογικευθεί, 

ώστε να αρθεί μία κατάσταση που μόνον έβλαπτε τη Συμμαχία.  

Από την άλλη, όμως, παρατηρούμε από τα λεγόμενα του Αμερικανού πρέσβη 

στην Αθήνα, ότι η Ουάσινγκτον είχε διαμορφώσει μία αρνητική εικόνα για τις 

προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης στο πεδίο των διμερών σχέσεων, θεωρώντας 

ότι καθυστερούσε την πρόοδο ορισμένων θεμάτων, άσχετων με τα θέματα ασφάλειας, 

τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κλίμα, όπως η συμφωνία 

οικονομικής και επιστημονικής συνεργασίας, το ζήτημα της ηλιακής ενέργειας κ.ά. 

Εκείνο που την ανησυχούσε, και φαινόταν να μη συμμερίζεται την άποψη 

Καραμανλή περί εξομάλυνσης του αντιαμερικανικού πνεύματος τον τελευταίο καιρό, 

ήταν οι δυσμενείς εντυπώσεις που είχαν διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη για την 

αμερικανική κυβέρνηση, εξαιτίας της μη επίλυσης των προβλημάτων που αφορούσαν 

τη χώρα. Ιδιαίτερα, επικεντρώθηκε ο Μακ Κλόσκυ στις καθημερινές δηλώσεις και 

την αρθρογραφία στον τύπο, «ότι η Αμερική θα υποστεί συνέπειες, αν δεν λυθεί 

ταχέως το θέμα του ΝΑΤΟ». 

Πέρα από τη δυσμενή εντύπωση για το κλίμα των ελληνοαμερικανικών 

σχέσεων, με ευθύνη και της κυβέρνησης, οι Αμερικανοί παρατηρούσαν ότι οι 

ρυθμίσεις που ζητούσε η Ελλάδα για τον διοικητικό έλεγχο στο Αιγαίο δεν είχαν γίνει 

αποδεκτές νομικά ή τεχνικά από την Τουρκία και πριν το 1974. Συμμερίζονταν, 

επίσης, τη θέση της Άγκυρας ότι είχε θεμιτά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή 
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και ήθελε να τα εξασφαλίσει πριν από την επιστροφή της Ελλάδας, γιατί δεν είχε 

εμπιστοσύνη ότι η Αθήνα θα αποδεχόταν τις προτεινόμενες λύσεις μετά την επίτευξη 

της επανόδου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θεωρούσαν καθόλου εποικοδομητική τη στάση 

της ελληνικής κυβέρνησης, όπως απέδειξε και η απόφασή της να μη συμμετάσχει 

στην τελευταία άσκηση «Athlete Express», η οποία αποσκοπούσε στο να καταδείξει 

ακριβώς ότι το ΝΑΤΟ θα παρείχε αποτελεσματική στρατιωτική και πολιτική βοήθεια 

σε περίπτωση απειλής κατά της Ελλάδας. 

Η άποψη αυτή φανέρωνε, κατά τον Καραμανλή, ότι οι Αμερικανοί δεν 

αντιλαμβάνονταν ότι η απειλή για την Ελλάδα προερχόταν από τη σύμμαχο Τουρκία. 

Όσον αφορά την αποχώρηση από την εν λόγω άσκηση, επεσήμανε ότι, παρά την 

έξοδό της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα εξακολουθούσε να 

συμμετέχει στις νατοϊκές ασκήσεις στην περιοχή, γιατί ήλπιζε στη σύντομη 

επανένταξή της. «Η προοπτική αυτή όμως δεν φαίνεται να διαγράφεται πλέον και 

είναι τουλάχιστον αντιφατικό να συμμετέχει η Ελλάς σε στρατιωτικές ασκήσεις, ενώ 

παραμένει έξω από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Την αντίφαση αυτή άλλωστε 

επισημαίνει καθημερινά η Βουλή, ο τύπος και γενικώτερα η κοινή γνώμη», 

υπογράμμισε στον Αμερικανό πρέσβη κατά τη συνάντησή τους στις 28 

Αυγούστου.364 Δεν έκρυψε, επίσης, την πικρία του όταν εξέφρασε την απορία, γιατί 

οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι δεν φαίνονταν να εκτιμούν τη μετριοπάθειά του, χάρις 

στην οποία είχε αποφευχθεί δύο φορές ο πόλεμος με την Τουρκία, τον Αύγουστο του 

1974 και τον ίδιο μήνα του 1976.365 

Η δυσκολία που αντιμετώπιζε στο εσωτερικό εξαιτίας της στάσης αυτής των 

συμμάχων, που δεν κάλυπταν την Ελλάδα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, 

κυριαρχούσε στην επιχειρηματολογία του Καραμανλή, όπως φαίνεται και από την 

επιστολή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου τόνισε ότι «η 

δημιουργία της εντυπώσεως ότι η Ελλάς, αντί να θέτει η ίδια, δέχεται να της τίθενται 

                                                 
364 Η συμμετοχή των Ελλήνων αξιωματούχων στη Συμμαχία είχε αποκατασταθεί στο 
80% το 1977, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, οι ένοπλες δυνάμεις έλαβαν 
κανονικά μέρος ξανά σε αεροναυτικά συμμαχικά γυμνάσια στο Αιγαίο. Η συμμετοχή 
αυτή έγινε δυνατή μετά την ανάθεση της διοίκησης της άσκησης στον Βρετανό 
διοικητή της Νάπολης και όχι στον Τούρκο του Στρατηγείου της Σμύρνης, βλ. 
Βαληνάκης, ό.π., σ. 102. 
365 Σχετικά με το θέμα των βάσεων, ο Καραμανλής διευκρίνισε εκ νέου ότι η 
παρουσία τους νομιμοποιούνταν εφόσον η Ελλάδα συμμετείχε στο ΝΑΤΟ, απέφυγε, 
ωστόσο, να αναλύσει λεπτομερώς τα μέτρα που θα υποχρεωνόταν να λάβει η Ελλάδα 
σε μία τέτοια απευκταία περίπτωση, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 201-203. 
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όροι για την επανένταξή της, προσβάλλει την αξιοπρέπεια της χώρας μας αλλά και 

της Κυβερνήσεώς μου, η οποία είναι υποχρεωμένη να απολογείται γι’ αυτό στην 

κοινή γνώμη. Οι αντιδράσεις που συναντά η Κυβέρνησή μου από την ελληνική κοινή 

γνώμη περιορίζουν τα περιθώρια, μέσα στα οποία οφείλει να αποφασίσει αν θα 

αποσύρει ή θα διατηρήσει την πρότασή της για την επανασύνδεση με το ΝΑΤΟ. Και 

θα ευχόμουν να εύρει η Συμμαχία τρόπους – και πιστεύω ότι τους έχει – να την 

απαλλάξει σύντομα από το δίλημμα αυτό». 

Με την επιστολή του αυτή, ο Έλληνας πρωθυπουργός επιχείρησε να 

επιστήσει την προσοχή στον Αμερικανό πρόεδρο στην αιτία του συνολικού 

προβλήματος των σχέσεων της Ελλάδας με τη Δύση και ειδικά με τις ΗΠΑ: 

«υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να είναι οι σχέσεις των δύο χωρών μας άριστες. 

Αν δεν είναι, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρεμβάλλεται στις σχέσεις αυτές η 

Τουρκία». Ο Καραμανλής κατανοούσε ότι έπρεπε να βοηθηθεί η Τουρκία χάριν του 

ΝΑΤΟ για να αντεπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Όμως, 

θεωρούσε «ακατανόητο για κάθε λογικό άνθρωπο», το γεγονός ότι της επέτρεπαν, 

ταυτόχρονα, να αποδυναμώνει το ΝΑΤΟ με την επιθετικότητά της και την 

παρεμπόδιση της επανασύνδεσης της Ελλάδας με τη Συμμαχία, κάτι που θα 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και της ίδιας της Τουρκίας. Όσον αφορά το θέμα της 

άρσης του εμπάργκο προς την Τουρκία, ο Καραμανλής επεσήμαινε με νόημα, ότι όχι 

μόνο δεν δικαιώθηκε η πρόβλεψη για διευκόλυνση της λύσης του Κυπριακού, αλλά 

κατέστησε την Τουρκία ακόμα πιο αδιάλλακτη «και με την συμπεριφορά της αυτήν 

αφήνει έκθετη τόσο την αμερικανική κυβέρνηση όσο και το Κογκρέσο».366 

Προσπαθούσε, λοιπόν, ο Καραμανλής με κάθε μέσο να φέρει την 

Ουάσινγκτον προ των ευθυνών της. Έχοντας κυρίαρχο ρόλο στην προστασία της 

εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας από το 1947, οι ΗΠΑ 

καλούνταν να συμβάλλουν στην επούλωση των τραυμάτων από την εθνική τραγωδία 

και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας της Ελλάδας, που δεν πήγαζαν 

πλέον από τον «από βορρά κίνδυνο» αλλά από τους κόλπους της ίδιας της Συμμαχίας. 

Γι’ αυτό και έθετε επιτακτικά το ζήτημα της εξάρτησης των ελληνοαμερικανικών 

σχέσεων από τις αντίστοιχες αμερικανοτουρκικές, στο πλαίσιο μίας έντονης 

υπερτίμησης της στρατηγικής αξίας του τουρκικού παράγοντα.367 

                                                 
366 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 224-226. 
367 Σβολόπουλος, 2001, σσ. 209-211. 
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Εν τω μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση, στη διάρκεια των επαφών με τον 

υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Τζέιμς Σιένα, στις 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, 

επιβεβαίωσε τη θέση της ότι δεν ήταν διατεθειμένη να επικυρώσει τη συμφωνία 

Μπίτσιου – Κίσινγκερ πριν επιλυθεί δίκαια και αποδεκτά και από την ίδια το θέμα 

της επανόδου στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ευρισκόμενη ενώπιον των 

«παράλογων», όπως ανέφερε η ελληνική ανακοίνωση, τουρκικών διεκδικήσεων στο 

Αιγαίο, τις οποίες είχε σπεύσει να υιοθετήσει ουσιαστικά το δεύτερο σχέδιο Χαίηγκ 

με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει στην 

επικύρωση της εκκρεμούς από τριετίας ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, από την 

οποία εξαρτιόταν και η λειτουργία των αμερικανικών βάσεων στη χώρα. Επιπλέον, η 

Αθήνα παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς τη μέριμνα της κυβέρνησης Κάρτερ να 

προωθήσει την ψήφιση της αμυντικής συμφωνίας με την Τουρκία από το Κογκρέσο, 

γνωρίζοντας ότι η συμφωνία ήταν δύσκολο να κυρωθεί αν δεν συνοδευόταν από την 

αντίστοιχη ελληνοαμερικανική, γιατί τότε αφενός θα ήταν σαν να επιβραβεύεται η 

τουρκική κυβέρνηση, ενώ δεν είχε πράξει τίποτα για το Κυπριακό, αφετέρου θα 

διασαλευόταν η ισορροπία στο Αιγαίο.368 

Εν αναμονή των νέων νατοϊκών προτάσεων, ο Καραμανλής έθιξε το ζήτημα 

της επανασύνδεσης με το ΝΑΤΟ στην Βρετανίδα πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, 

καθώς, ως νέα ηγέτις ζήτησε ενημέρωση από τον Έλληνα πρωθυπουργό κατά την 

επίσκεψή στο Λονδίνο στις 23 Οκτωβρίου 1979, στο πλαίσιο περιοδείας του σε χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία συγκεκριμένα). Ο 

Καραμανλής είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο ιστορικό της υπόθεσης και να 

τονίσει τον αρνητικό ρόλο της Τουρκίας σε αντιδιαστολή με τη διαλλακτικότητα που 

επεδείκνυε η κυβέρνησή του, επισημαίνοντας ορισμένες παραδοξότητες: κατ’ αρχάς 

τους όρους που έθετε η Συμμαχία για την επιστροφή της Ελλάδας στους κόλπους της, 

«πράγμα απολύτως απαράδεκτο και γελοίο», κατά δεύτερον το γεγονός ότι, ενώ οι 

σύμμαχοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν την Τουρκία χάριν του ΝΑΤΟ 

(οικονομική βοήθεια, άρση του εμπάργκο), επέτρεπαν ταυτόχρονα στη χώρα αυτή να 

μπλοκάρει την επάνοδο της Ελλάδας, προκαλώντας έτσι σοβαρά λειτουργικά 

προβλήματα στη Συμμαχία «Η στάση αυτή είναι καθαρός παραλογισμός», τόνισε ο 

Έλληνας πρωθυπουργός. Η Θάτσερ δήλωσε ανήσυχη για το κενό και την αδυναμία 

στον νοτιοανατολικό τομέα της Συμμαχίας, επειδή η κατάσταση αυτή εγκυμονούσε 

                                                 
368 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σ. 221-222. 
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κινδύνους για το Αιγαίο, την Κύπρο και γενικότερα τη Μέση Ανατολή, αλλά 

αντιλαμβανόταν ότι την ανησυχία αυτή συμμεριζόταν και ο Έλληνας ομόλογός της. 

Παρατήρησε δε, ότι συμφωνούσε πως έπρεπε να βρεθούν λύσεις για την 

αποκατάσταση της ενότητας του ΝΑΤΟ, ενόψει και των ανησυχιών που προκαλούσε 

η σοβιετική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό εντασσόταν και η βοήθεια προς την Τουρκία, 

γιατί μία κατάρρευσή της θα σήμαινε την κατάρρευση όλης της νοτιοανατολικής 

πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ως επίρρωση δε της αίσθησής της ότι έπρεπε και η Τουρκία να 

βοηθήσει αλλά δεν το έκανε, ο Καραμανλής παρατήρησε ότι «οι Τούρκοι δεν 

συνεργάζονται με κανένα και δεν βοηθούν κανένα. Και όχι μόνον αυτό αλλά, όπως 

δήλωσε ο Οκτσούν, “η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να ευχαριστήσει τη Δύση για 

την οικονομική βοήθεια που της έδωσε”».369 

Παρ’ όλα αυτά, και οι νέες προτάσεις που υπέβαλε ο στρατηγός Μπέρναρντ 

Ρότζερς, που είχε από το καλοκαίρι αντικαταστήσει τον Χαίηγκ, κατά τη συνάντησή 

του με τον Ιωάννη Ντάβο στη Μονς του Βελγίου, αν και τροποποιούσε ορισμένα 

σημεία του τελευταίου σχεδίου Χαίηγκ, δεν ικανοποίησε την ελληνική πλευρά, η 

οποία τις απέρριψε έντονα δυσαρεστημένη, αφού δεν άλλαζε τίποτα από την ουσία 

των τελευταίων προτάσεων Χαίηγκ. Μάλιστα, ανάγοντας το Στρατηγείο της Νάπολης 

σε τελικό κριτή για την ανάθεση των αεροπορικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο, 

μετέφερε ουσιαστικά και στον αέρα τις προτάσεις Χαίηγκ για τον θαλάσσιο χώρο. 

Παράλληλα, ο Ρότζερς πρότεινε τη διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων Αθήνας 

– Άγκυρας.370 

Η απόρριψη και των νέων προτάσεων ανταποκρινόταν στη γραμμή που είχε 

υιοθετήσει η κυβέρνηση, όπως είχε επιβεβαιώσει και με δηλώσεις του ο Αβέρωφ, 

λίγο πριν τη συνάντηση στη Μονς στις 8 Νοεμβρίου: «Η ελληνική Κυβέρνησις 

παραμένει στην γραμμή που χάραξε: εκείνη της επανασυνδέσεως με το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ, υπό όρους που η Κυβέρνησις θα κρίνη συμφέροντες για τη 

χώρα». Η στάση αυτή, άλλωστε, είχε επιβεβαιωθεί και κατά τη διάρκεια σύσκεψης 

που συγκλήθηκε υπό την προεδρία του Καραμανλή, την παραμονή της συνάντησης 

της Μονς.371 

Ο Ρότζερς δεν πτοήθηκε από την άρνηση της Αθήνας και πρότεινε στις αρχές 

Νοεμβρίου την επάνοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια τη συζήτηση των 

                                                 
369 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 275-277. 
370 Βαληνάκης, ό.π., σ. 112. 
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προβλημάτων που μέχρι τότε ήταν αντικείμενο των άκαρπων διαβουλεύσεων. Για να 

εξασφαλίσει την υποχώρηση της τουρκικής πλευράς, ο στρατηγός πρότεινε την 

υπογραφή συμφωνίας, που θα καθόριζε τις τεχνικοστρατιωτικές λεπτομέρειες της 

επανένταξης, αλλά θα άφηνε ανοικτό το ζήτημα της επιχειρησιακής ευθύνης στο 

Αιγαίο. Η πρόταση αυτή, όμως, συνάντηση την άρνηση και των δύο πλευρών.372  

Με τις ελληνονατοϊκές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό 

της «ειδικής σχέσης» που επιθυμούσε η Αθήνα εντός του ΝΑΤΟ, να έχουν βαλτώσει 

εξαιτίας των τουρκικών αξιώσεων και του ζητήματος του επιχειρησιακού ελέγχου 

στο Αιγαίο, ο Καραμανλής προέβαλε τη σθεναρή στάση της κυβέρνησής του, στη 

διάρκεια βαρυσήμαντης ομιλίας του αναφορικά με την πορεία των κρίσιμων εθνικών 

θεμάτων, στις 11 Ιανουαρίου 1980 στο Κοινοβούλιο. Αφού διαδήλωσε ότι δεν ήταν 

διατεθειμένος να διαπραγματευθεί τους όρους που έθετε η Τουρκία, και μάλιστα, 

κατά τρόπο ασύμφορο για τη χώρα, ο Καραμανλής γνωστοποίησε ότι αυτός ακριβώς 

ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν είχαν ευοδωθεί οι διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤΟ για 

την επανεισδοχή της χώρας στη στρατιωτική του δομή. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούσε 

ότι δεν θα έπρεπε να κατακρίνεται η κυβέρνηση και να της καταλογίζονται ευθύνες 

για την εκκρεμότητα αυτών των προβλημάτων. Αντίθετα, θα έπρεπε η αντιπολίτευση 

να αναγνωρίζει το γεγονός ότι εκκρεμούσαν αυτά τα ζητήματα επειδή η κυβέρνηση 

δεν ήταν διατεθειμένη να ενδώσει, μη αποδεχόμενη λύσεις, οι οποίες έβλαπταν τα 

εθνικά συμφέροντα.373 

Αυτό, όμως, που είχε ήδη αντιληφθεί ο Καραμανλής ήταν ότι με τη χρόνια 

στασιμότητα που διέκρινε όλο το φάσμα των εθνικών ζητημάτων, από το Κυπριακό 

μέχρι την επάνοδο στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, και τα ελληνοτουρκικά έως 

την ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις, ο πολιτικός χρόνος που διέθετε για 

να επιτύχει την επίλυση κάποιου ή κάποιων από τα ζητήματα αυτά, ολοένα και 

λιγόστευε.  

Με αυτό το σκεπτικό, θέλησε να ενημερώσει τους δύο ισχυρούς εταίρους του 

ΝΑΤΟ, την Ουάσινγκτον και τη Βόννη, σχετικά με την παράμετρο των εσωτερικών 

πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες έθεταν στην εξέλιξη του λεπτού αυτού διεθνούς 

ζητήματος  ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, εάν, όντως, η Συμμαχία ενδιαφερόταν για 

την επίλυσή του. Δεν παρέλειψε, επίσης, να επισημάνει ότι και η επιδείνωση της 

                                                 
372 Βαληνάκης, ό.π., σ. 113. 
373 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σ. 365. 
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διεθνούς κατάστασης επέτασσε μία πιο επείγουσα και προσεκτική εξέταση του 

προβλήματος από τη Συμμαχία. 

Έτσι, λίγες ημέρες μετά την ομιλία του στη Βουλή, και συγκεκριμένα στις 25 

Ιανουαρίου, ενημέρωσε τον Σάυρους Βανς, ότι τα θέματα που ενδιέφεραν τις δύο 

χώρες παρέμεναν ήδη για πολύ καιρό εκκρεμή και κινδύνευαν να λάβουν εξελίξεις 

αντίθετες από εκείνες που και τα δύο μέρη επιθυμούσαν. Εξάλλου, ήταν πάγια η 

πεποίθηση του Καραμανλή ότι όσο έμεναν κάποια ζητήματα ανοικτά, τόσο 

περισσότερο δυσκολευόταν τελικά η επίλυσή τους.  

Επιπλέον, τον ενημέρωσε ότι τα χρονικά περιθώρια που απέμεναν για τη 

ρύθμιση, ειδικά του ζητήματος της επανασύνδεσης της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ έβαιναν 

ολοένα και πιο περιορισμένα. Και αυτό συνέβαινε, γιατί, όπως τον ενημέρωνε «υπό 

απόλυτη εχεμύθεια», το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου θα λάμβαναν χώρα πολιτικές 

μεταβολές λόγω της λήξης της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπ’ αυτές τις 

συνθήκες, οι εξελίξεις ήταν δύσκολο να προβλεφθούν, αφού δεν αποκλειόταν ούτε η 

διενέργεια εκλογών, στην περίπτωση που η Βουλή δεν μπορούσε να εκλέξει 

Πρόεδρο. Το μόνο βέβαιο, όπως ενημέρωσε εμπιστευτικά την αμερικανική ηγεσία ο 

Καραμανλής,374 ήταν ότι ο ίδιος δεν επρόκειτο να παραμείνει στην πρωθυπουργία, 

διότι θα ήταν υποχρεωμένος είτε να μετακινηθεί στην προεδρία είτε να αποσυρθεί 

από την πολιτική. Γι’ αυτό πίστευε ότι, εάν η επανασύνδεση της χώρας με το ΝΑΤΟ 

δεν είχε υλοποιηθεί πριν από αυτές τις μεταβολές, θα ήταν αν όχι αδύνατη, πάντως 

προβληματική η πραγματοποίησή της υπό διαφορετικές πολιτικές συνθήκες. Με την 

ανακοίνωσή του αυτή προς τον Σάυρους Βανς, ο Έλληνας πρωθυπουργός πίστευε ότι 

εκπλήρωνε το καθήκον τόσο απέναντι στη χώρα του όσο και έναντι της Συμμαχίας.  

Για τους ίδιους λόγους, θεωρούσε ότι έπρεπε να δρομολογηθεί και η ρύθμιση 

του ζητήματος της συμφωνίας για τις βάσεις, με διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα 

ξεκινούσαν πριν τις διαγραφόμενες πολιτικές μεταβολές, ώστε να τεθούν οι βάσεις 

για την ταχεία και αίσια έκβασή τους. Μάλιστα, επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, η 

μονογραφηθείσα αμερικανοτουρκική αμυντική συμφωνία δεν ανέφερε το είδος και το 

ύψος της βοήθειας προς την Τουρκία, ο Καραμανλής έκρινε σωστό ότι βάση για την 

επανάληψη του διαλόγου και την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα έπρεπε να 

αποτελέσει η τήρηση της μέχρι τότε αναλογίας 7:10, καθώς αυτή είχε αναγνωριστεί 

                                                 
374 Ο Βανς, όπως επιβεβαίωσε αργότερα ο Έλληνας πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον, 
Ιωάννης Τζούνης, διαβίβασε εντός μίας ώρας στον πρόεδρο Κάρτερ το μήνυμα 
Καραμανλή με τις κρίσιμης σημασίας πληροφορίες. 
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και στις ΗΠΑ ως το αποτελεσματικότερο αποτρεπτικό για τη διατάραξη της 

ισορροπίας και της ειρήνης στο Αιγαίο.375 

Την ίδια ενημέρωση παρείχε και στον Γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ, με 

επιστολή του στις 21 Φεβρουαρίου. Αφού εξέθεσε εκ νέου το ιστορικό και τα 

τελευταία δεδομένα επί του επίμαχου ζητήματος, καθώς και τη σχετική αιτιολόγηση 

για την ελληνική στάση, ο Καραμανλής επεσήμαινε ότι ο ελληνικός λαός 

παρακολουθούσε με δυσφορία την εξέλιξη του θέματος, διότι πίστευε 

δικαιολογημένα ότι θιγόταν η εθνική του αξιοπρέπεια. Εν όψει, μάλιστα, των 

κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, πίστευε ότι εάν δεν ρυθμιζόταν μέσα 

στους επόμενους δύο μήνες, το θέμα κινδύνευε να ναυαγήσει οριστικά.  

Όπως εξήγησε στον Γερμανό καγκελάριο ο Έλληνας πρεσβευτής στη Βόννη, 

Π. Καλογεράς, βάσει των οδηγιών που είχε από τον ίδιο τον Καραμανλή, η έκβαση 

των εξελίξεων αυτών ήταν αβέβαιη, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν διέθετε μόνη της 

την αναγκαία πλειοψηφία που απαιτούσε το Σύνταγμα για την εκλογή Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Όπως και να εξελισσόταν, όμως, η κατάσταση, το μόνο βέβαιο ήταν 

ότι δεν θα παρέμενε ο Καραμανλής στην πρωθυπουργία. Δεδομένου, λοιπόν, ότι 

ακόμα και ένας πολιτικός του κύρους και της υπόστασης του Καραμανλή, ελεγχόταν 

όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, σχετικά με την απόφασή του για επανασύνδεση της χώρας με το ΝΑΤΟ, 

εφόσον δεν εκπληρωνόταν ο όρος που είχε θέσει, δηλαδή, η λύση του Κυπριακού και 

η αποχώρηση του τουρκικού στρατού από τη νήσο, τότε, μπορούσε να φανταστεί 

κανείς πόσο περισσότερο θα δυσκολευόταν ο διάδοχός του στην πρωθυπουργία να 

δώσει μία ικανοποιητική για τα εθνικά συμφέροντα λύση στο ζήτημα. 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πίστευε ότι η Σμιτ, με το προσωπικό κύρος που 

διέθετε, αλλά και με την παραδοσιακή επιρροή της χώρας του στην Τουρκία, θα 

μπορούσε να υποστηρίξει την επανασύνδεση της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ βάσει των 

ρυθμίσεων της συμφωνίας Ντάβου – Χαίηγκ, δεδομένου ότι για τη διαιώνιση των 

διαφορών που επικαλούνταν η Τουρκία ως προαπαιτούμενο για τη συγκατάθεσή της 

στην επάνοδο της Ελλάδας, υπεύθυνη ήταν βασικά η ίδια. Χαρακτηριστική 

περίπτωση ήταν η άρνησή της για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ο Καραμανλής αναγνώριζε ότι υπήρχαν, πράγματι, 

εκκρεμή προβλήματα σε διοικητικά θέματα και πριν τις ραγδαίες εξελίξεις του 1974, 
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201 
 

τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να συζητήσει «με ειλικρινή 

πρόθεση εξεύρεσης λύσεων» μετά την επάνοδό της στο ΝΑΤΟ. 

Το σημείο, τέλος, στο οποίο θέλησε να επιστήσει την προσοχή του ομολόγου 

του ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήταν η ανάγκη διατήρησης της αναλογίας 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αναφορικά με την παρεχόμενη από τη 

Γερμανία στρατιωτική βοήθεια, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανατροπής της 

ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή από τυχόν υπέρμετρη γερμανική βοήθεια προς 

την Τουρκία. Ο Καραμανλής αναγνώριζε το ορθόν της επιθυμίας του δυτικού κόσμου 

να την συνδράμει εν μέσω κρίσης, αλλά επέκρινε την ανοχή του στη συμπεριφορά 

της Άγκυρας, η οποία αποδυνάμωνε τη Συμμαχία με τις αντιρρήσεις της για την 

επάνοδο της Ελλάδας στους κόλπους της.376 

Η θέση του Σμιτ ήταν ξεκάθαρη, όπως και το ενδιαφέρον του για τις απόψεις 

Καραμανλή επί του θέματος, λόγω της μεγάλης εκτίμησης που έτρεφε προς το 

πρόσωπό του. Γι’ αυτό, εξάλλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του από τον 

Έλληνα πρέσβη, επεσήμανε ότι ο Καραμανλής «είναι γενναιόδωρος άνθρωπος και 

μπορεί, σε περίπτωση ανάγκης, να αλλάξη μερικώς τουλάχιστον την γνώμην του», 

αναφερόμενος στη συμφωνία Χαίηγκ – Ντάβου.  

Γενικότερα, ο Γερμανός καγκελάριος έδειξε κατανόηση στις ελληνικές θέσεις 

και γι’ αυτό, όπως εμπιστεύτηκε απολύτως προσωπικά στον Έλληνα πρωθυπουργό, 

θέλησε η χώρα του να συνδέσει την έκτακτη βοήθεια προς την Τουρκία με το 

ελληνικό ζήτημα, αναλαμβάνοντας σχετική πρωτοβουλία πριν καν λάβει την 

επιστολή Καραμανλή. Έτσι, μετά την έγκριση της βοήθειας από το Ομοσπονδιακό 

Συμβούλιο Ασφαλείας, κρίθηκε ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, ώστε να καταβάλει η 

Βόννη προσπάθεια να εξευρεθεί ένα modus vivendi στα θέματα του Αιγαίου, τα 

οποία σχετίζονταν με την επάνοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Ο Σμιτ διευκρίνισε ότι 

δεν θέλησαν να συνδέσουν τη χορήγηση της βοήθειας με το Κυπριακό, το οποίο 

αποτελούσε «πολυσύνθετον και δυσχερές πρόβλημα». Θεωρήθηκε, όμως, από την 

κυβέρνησή του ότι η Άγκυρα «πρέπει να κληθή να προσφέρη κάτι εις τον πολιτικόν 

τομέα». Γι’ αυτό το λόγο, ο αρμόδιος υπουργός Ματχόφερ συνάντησε κατ’ ιδίαν τον 

Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, χωρίς την παρουσία άλλου Τούρκου αξιωματούχου και, 

σύμφωνα με τον Σμιτ, αυτά που του μετέφερε έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στον 

Τούρκο πρωθυπουργό. Ο Σμιτ υποσχέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα συνέχιζε 

                                                 
376 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 397-399. 
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τη μεσολάβησή του, επιδιώκοντας, μάλιστα, να εξασφαλίσει και τη συνδρομή των 

Αμερικανών, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να υποσχεθεί για την επιτυχία του 

εγχειρήματός του.377 

Το Στέητ Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του, φάνηκε να λαμβάνει υπόψη του 

την παράμετρο της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και, σε 

συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τη μονογράφηση νέας αναθεωρημένης 

συμφωνίας με την Τουρκία, πείστηκε για την ανάγκη για μία σύντομη κατάληξη των 

διαπραγματεύσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί η σχέση της Ελλάδας με τη Συμμαχία. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση επρόκειτο να κινηθεί ο στρατηγός Ρότζερς στις επαφές 

του με τους αρμόδιους Έλληνες αξιωματικούς. Στο ίδιο πλαίσιο αναμενόταν να 

κινηθεί η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Σάυρους Βανς, ως προς 

τις διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βάσεων και την παροχή της στρατιωτικής 

βοήθειας, ώστε να διατηρηθεί αδιατάρακτη η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.378 

Πράγματι, στις 11 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα στη Μονς συνάντηση του 

Μπέρναρντ Ρότζερς με τον νέο αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Αγαμέμνονα Γκράτσιο, 

κατά την οποία ο Αρχηγός των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη υπέβαλε ένα 

νέο σχέδιο 9 σημείων για την επανένταξη της Ελλάδας στη στρατιωτική δομή του 

ΝΑΤΟ. Αυτό βασιζόταν στην υπόθεση ότι μόνιμη στρατιωτική λύση για την πλήρη 

επάνοδο της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας δεν ήταν δυνατή αλλά 

ούτε και επιθυμητή, μέχρι να επιλυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Υπ’ αυτές τις 

συνθήκες, οι ρυθμίσεις που αφορούσαν τη διοίκηση και τον έλεγχο στο Αιγαίο, 

ειδικότερα το θέμα των ορίων, θα αντιμετωπιζόταν σε μεταγενέστερη φάση και απλά 

τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αναζητούσαν μία προσωρινή στρατιωτική ρύθμιση, η 

οποία, πάντως, δεν θα αποτελούσε προηγούμενο. Τα βασικά σημεία του σχεδίου 

ήταν:  

α. Δημιουργία ζώνης ανταλλαγής αεροπορικών πληροφοριών που θα κάλυπτε 

τον εναέριο χώρο και των δύο γειτόνων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνταν 

μόνο τα ραντάρ του ΝΑΤΟ που βρίσκονταν στην Τουρκία, μία πάγια επιδίωξη της 

Άγκυρας. 

β. Μείωση του ελληνικού εναέριου χώρου στα 6 ν.μ. για τους σκοπούς του 

ΝΑΤΟ.  

                                                 
377 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 400-401. 
378 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 384-385. 
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γ. Η αεράμυνα στο Αιγαίο θα γινόταν κατά το εκάστοτε ισχύον επιχειρησιακό 

σχέδιο της Συμμαχίας.  

δ. Αμοιβαία άρση των ΝΟΤΑΜ 714 και 1157.  

ε. Η ναυτική άμυνα στο Αιγαίο θα γινόταν με βάση τις «μεικτές δυνάμεις 

επιχειρήσεων» που θα αποφασίζονταν από το Στρατηγείο της Νάπολης, αφού 

λαμβάνονταν υπόψη «κριτήρια επιχειρησιακού ενδιαφέροντος» των δύο χωρών.379 

Στις 21 Φεβρουαρίου, η Αθήνα ανακοίνωσε ότι δεν θεωρούσε τις προτάσεις 

Ρότζερς ικανοποιητική βάση για την επανασύνδεση της χώρας με το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, επέμενε στην επάνοδό της με βάση τις ρυθμίσεις της 

συμφωνίας Χαίηγκ – Ντάβου του Μαΐου 1978. Με τη θέση της αυτή, η κυβέρνηση 

πίστευε ότι κατοχύρωνε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και συνέβαλε στην 

αποκατάσταση της συνοχής στη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε 

χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωσή της, «εναπόκειται στην Συμμαχία να 

σταθμίσει τις προτεραιότητές της και να κρίνει εάν οι αβάσιμες αντιδράσεις ενός 

μόνο μέλους της μπορεί να υπερισχύσουν της ανάγκης να αποκατασταθεί, κάτω από 

τις σημερινές συνθήκες, η συνοχή και η αποτελεσματικότης της Συμμαχίας».380 

Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, που δεν σήμαιναν τίποτα άλλο παρά 

παράταση στης εκκρεμότητας, ο Ανδρέας Παπανδρέου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση 

κατά της κυβέρνησης, σε ομιλία του προς τους ανταποκριτές ξένου τύπου στην 

Αθήνα, στις 13 Φεβρουαρίου. Αφού επέκρινε τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, 

και αναφέρθηκε στα γενικότερα διεθνή γεγονότα, όπως η επαναστατική μεταβολή 

στο Ιράν, το ζήτημα των πυραύλων στην Ευρώπη και η κρίση του Αφγανιστάν, 

εστιάστηκε στα εθνικά ζητήματα, αμφισβητώντας έντονα τους χειρισμούς της 

ελληνικής διπλωματίας, ενώ τάχθηκε κατά της ένταξης στην ΕΟΚ, υποστηρίζοντας 

ότι αντί της ένταξης έπρεπε να διαμορφωθούν ειδικές σχέσεις που να 

ανταποκρίνονται στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τέλος, έδωσε έμφαση στην 

προσπάθεια της κυβέρνησης για πλήρη επάνοδο στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «η 

βιασύνη μας να επανέλθουμε στο ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με το βέτο της Τουρκίας, 

οδηγεί σε παραχώρηση εθνικού χώρου προς την Τουρκία ή το ΝΑΤΟ, παραχωρήσεις 

που όμως καμιά Κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει. Προειδοποιούμε τον κ. Καραμανλή 

ότι έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε λέξη προς 

λέξη τη συμφωνία και να την καταγγείλουμε στον ελληνικό λαό. Προειδοποιούμε 
                                                 
379 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 114-115.  
380 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 389-390. 
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ακόμη ότι δεν θα ανεχθούμε μυστικές συμφωνίες. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να 

γνωρίζει πώς προστατεύονται τα εθνικά του δίκαια». 

Η κυβερνητική απάντηση, αφού αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που 

εθίγησαν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «αβάσιμη 

συνθηματολογία περί ανταλλαγμάτων προς την Τουρκία, περί πιέσεων του ΝΑΤΟ, 

περί παραχωρήσεων εθνικού χώρου στο Αιγαίο και περί τριχοτομήσεως ή 

διχοτομήσεως του Αιγαίου. Ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να βλέπει συνεχώς 

διαψευδόμενες τις προβλέψεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ».381 

Οι υποψίες του ΠΑΣΟΚ για την εκμαίευση παραχωρήσεων από την ελληνική 

κυβέρνηση συνεχίστηκαν μετά την απόφαση της Άγκυρας στις 23 Φεβρουαρίου να 

άρει τη ΝΟΤΑΜ 714, σχετικά με τον έλεγχο του εναερίου χώρου στο Αιγαίο, κίνηση 

η οποία συνοδεύθηκε από την απόσυρση της ΝΟΤΑΜ 1157 από την Αθήνα, 

σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση Ρότζερς. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να 

αποκαταστάθηκε η ελευθερία της αεροπλοΐας στην περιοχή του Αιγαίου, η οποία θα 

διεξαγόταν πλέον κανονικά βάσει των κανονισμών του ΙCAO, αλλά αντιπολιτευτικοί 

κύκλοι στην Αθήνα διείδαν στην εξέλιξη αυτή την απαρχή μίας συνολικής λύσης στα 

προβλήματα του Αιγαίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ώστε να 

προχωρήσει η διαδικασία επανόδου της Ελλάδας στη στρατιωτική δομή της 

Συμμαχίας.382 

 Η στάση αυτή της αντιπολίτευσης συνέπλεε με το γενικότερο αίσθημα που 

επικρατούσε εκείνες τις ημέρες, και όχι μόνο, στην ελληνική κοινή γνώμη, όπως 

αποκάλυψε σφυγμομέτρηση της ICAP – HELLAS, σύμφωνα με την οποία μόνο το 

12% των ερωτηθέντων τάσσονταν υπέρ της επανόδου στο ΝΑΤΟ, υπό τους όρους 

που ετίθεντο, ενώ το 58% προτιμούσε την υιοθέτηση μίας αδέσμευτης εξωτερικής 

πολιτικής.383 

Δεν είναι τυχαία η σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης Καραμανλή, 

ενδεικτική της οποίας ήταν η άρνησή της να παράσχει διευκολύνσεις για την ταχεία 

πρόσβαση αμερικανικών δυνάμεων προς την ταραγμένη περιοχή του Κόλπου. Οι 
                                                 
381 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σσ. 390-391. 
382 Γενικά, τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την επανάληψη της 
ελεύθερης αεροπλοΐας στο Αιγαίο ήταν ανάμεικτα, εκφράζοντας και ικανοποίηση και 
επιφυλακτικότητα. Αρκετές αντιδράσεις υπήρξαν στην Άγκυρα, όπου η άρση της 
ΝΟΤΑΜ 714 εκλήφθηκε ως παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος, βλ. Καραμανλής: 
Αρχείο, τ. 11, σ. 396. 
383 Η σφυγμομέτρηση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1980 και δημοσιεύθηκε 
στον Ταχυδρόμο της 10ης Απριλίου. 
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Αμερικανοί είχαν ζητήσει αεροδιάδρομο πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και το 

Αιγαίο και τη δυνατότητα στάθμευσης σε περίπτωση αερομεταφοράς ενισχύσεων 

προς την περιοχή αυτή. Η Αθήνα, ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν δυνατή η εν 

λευκώ εκχώρηση αυτών των διευκολύνσεων και ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το 

θέμα κατά περίπτωση, ανάλογα και με τη φύση της επιχείρησης που ήθελαν να 

διενεργήσουν οι ΗΠΑ.384 

Παράλληλα, και υπό τη σκιά της αμερικανοτουρκικής συμφωνίας Αμυντικής 

και Οικονομικής Συνεργασίας του Μαρτίου 1980, που προέβλεπε γενναιόδωρη 

παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας σε αντάλλαγμα για την παραμονή 

των αμερικανικών βάσεων στο τουρκικό έδαφος, είχαν ξεκινήσει οι 

ελληνοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για το ίδιο θέμα, με τους Αμερικανούς να 

προβάλλουν ισχυρές αντιρρήσεις στις αξιώσεις που είχαν γίνει ουσιαστικά αποδεκτές 

το 1977, όπως η ένταξη της αναλογίας 7:10 στη συμφωνία, η προσφορά απτών 

εγγυήσεων απέναντι σε ενδεχόμενη επίθεση στα ανατολικά σύνορα της χώρας, η 

υπαγωγή των βάσεων υπό ουσιαστικό ελληνικό έλεγχο και διοίκηση. Οι Αμερικανοί 

ήταν προσηλωμένοι στην προσπάθειά τους να μην προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία 

στις ολοένα βελτιούμενες σχέσεις τους με την Τουρκία.385 

Η άποψη του Καραμανλή για επίσπευση των διαπραγματεύσεων μέχρι τις 

αρχές Μαΐου, περίοδο σημαντικών πολιτικών μεταβολών για τη χώρα, δεν 

εισακούστηκε, προφανώς, εν αναμονή της οριστικοποίησης της πολιτικής 

κατάστασης. Πάντως, η μετάβασή του, όπως από καιρό στόχευε, στην Προεδρία της 

Δημοκρατίας, και η αντικατάστασή του στην πρωθυπουργία από τον πρώην υπουργό 

Εξωτερικών, Γεώργιο Ράλλη, δεν επιβεβαίωσαν τους φόβους του για έκτακτες 

εξελίξεις, οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Αντίθετα, 

σηματοδότησαν τη συνέχιση των πάγιων θέσεων της κυβέρνησής του στα κρίσιμα 

εθνικά ζητήματα.  

Αυτό καταδείχθηκε με σαφήνεια στους συμμάχους στη διάρκεια των 

εργασιών της εαρινής συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 

όπου οι συνομιλίες που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 

επιβεβαίωσαν ότι οι Αμερικανοί είχαν κατανοήσει πλέον ότι δεν μπορούσε η 

ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί αιτήματα που έθιγαν, έστω και έμμεσα, τα εθνικά 

δίκαια. Ακόμα, φαίνονταν να συνειδητοποιούν ότι οι ελληνικές προτάσεις 
                                                 
384 Βαληνάκης, ό.π., σ. 246. 
385 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 100-102. 
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διασφάλιζαν την άμυνα της Νοτιοανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ και ότι η 

επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό του σκέλος συνιστούσε προϋπόθεση για τη 

διατήρηση των αμερικανικών βάσεων στη χώρα.386 Από την άλλη, υπήρχε και η 

πληροφορία ότι οι Αμερικανοί συνέδεσαν την επανένταξη της Ελλάδας με τη 

διεύρυνση του ρόλου των βάσεων και πέρα από τα νατοϊκά πλαίσια, κάτι το οποίο, 

ωστόσο, διαψεύστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση.387 

Δεδομένης της συνέχισης της ίδιας πολιτικής από την κυβέρνηση Ράλλη, 

βάσει της οποίας η επανένταξη συνδεόταν άμεσα με το θέμα των βάσεων, όπως 

καταδεικνύεται και από την προειδοποίηση του νέου πρωθυπουργού προς τον 

Κάρτερ, ότι θα έκλεινε τις βάσεις, αν η αίτηση της χώρας για επανένταξη στο ΝΑΤΟ 

δεν εγκρινόταν μέχρι το τέλος του χρόνου,388 ο στρατηγός Ρότζερς ανέλαβε νέα 

μεσολαβητική προσπάθεια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία και, 

επιδεικνύοντας μεγάλη επιμονή και πειθώ, κατόρθωσε να κάμψει στις 17 Οκτωβρίου 

να αποσπάσει την τουρκική συγκατάθεση. Εξάλλου, ο νέος ηγέτης της Τουρκίας, 

στρατηγός Κενάν Εβρέν, είχε δηλώσει, μετά την ανάληψη της εξουσίας,  ότι θα 

μπορούσαν να δεχθούν την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ και τη διενέργεια στη συνέχεια διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 

επιχειρησιακών ορίων στο Αιγαίο. Οι προτάσεις που υπέβαλε ο Ρότζερς στην 

τουρκική ηγεσία συνέπιπταν με τις ελληνικές απόψεις, οπότε έγιναν αποδεκτές από 

την Αθήνα την επόμενη κιόλας ημέρα. 

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο Ρότζερς προέβλεπε την ίδρυση δύο νέων 

Συμμαχικών Διοικήσεων στο Στρατηγείο της Λάρισας, για τις χερσαίες και 

αεροπορικές δυνάμεις αντίστοιχα, υπό τη διοίκηση Ελλήνων αξιωματικών, τα οποία 

θα υπάγονταν στις αντίστοιχες Διοικήσεις του Στρατηγείου της Νάπολης. Οι Έλληνες 

διοικητές θα ασκούσαν επιχειρησιακό έλεγχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων 

αλλά και των δυνάμεων τρίτων χωρών, οι οποίες θα αναπτύσσονταν εντός των ορίων 

ευθύνης τους. Όσον αφορά, ακόμα, τον καθορισμό των περιοχών επιχειρησιακού 

ελέγχου, και το αίτημα της Άγκυρας να διατηρήσει η 6η Αεροπορική Δύναμη, που 
                                                 
386 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 12, σ. 22. Όπως σημείωσε αργότερα με πολύ εύγλωττο 
τρόπο ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης, «χρειάστηκαν καιρό οι Αμερικανοί να 
αντιληφθούν αυτήν την αλήθεια, επιτέλους όμως κατανόησαν πώς δεν θα διστάσουμε 
να ζητήσουμε την απομάκρυνση των βάσεων, αν δεν δεχτούν την επάνοδό μας στο 
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο», βλ. Γεώργιος 
Ράλλης, Ώρες ευθύνης, (Αθήνα, 1983), σ. 42.  
387 Βαληνάκης, ό.π., σ. 248. 
388 Βαληνάκης, ό.π., σ. 115. 
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έδρευε στη Σμύρνη, τον συντονιστικό της ρόλο σε όλο το Αιγαίο, η έγκαιρη 

αντίδραση της Αθήνας ματαίωσε κάθε τέτοια βλέψη, και έτσι η 6η Αεροπορική 

Δύναμη περιορίστηκε στον επιχειρησιακό έλεγχο των FIR της Κωνσταντινούπολης 

και της Άγκυρας.  

Η συμφωνία Ρότζερς, όπως επεσήμανε στη Βουλή και ο Ράλλης, βασιζόταν 

στα έγγραφα του ΝΑΤΟ, τα οποία είχε προσυπογράψει και η ελληνική κυβέρνηση, 

και τα οποία ίσχυαν σε συνδυασμό με τις απαντήσεις της Ελλάδας στα ερωτήματα 

που είχε θέσει η Συμμαχία το 1977, τις γνωστές ως απαντήσεις Ντάβου. Για τις 

εκκρεμότητες που υπήρχαν ήδη το 1974, με την επιπρόσθετη της ίδρυσης του 

Στρατηγείου Σμύρνης, συμφωνήθηκε να λυθούν κατόπιν διαπραγματεύσεων ανάμεσα 

στους δύο διοικητές των Στρατηγείων Σμύρνης και Λάρισας με τον ανώτατο διοικητή 

του Στρατηγείου στη Νάπολη. Σε περίπτωση διαφωνίας, η συζήτηση θα συνεχιζόταν 

στα ανώτερα κλιμάκια, όπου επίσης ίσχυε η αρχή της ομοφωνίας.  

Όπως πίστευε η ελληνική κυβέρνηση, αυτές οι διατάξεις ήταν συμφέρουσες 

για τη χώρα, γιατί, χωρίς να υπάρχει, ασφαλώς, σχετική ρητή αναφορά, η Ελλάδα 

επανερχόταν στο ΝΑΤΟ με το καθεστώς του 1974, έχοντας αντιμετωπίσει την 

αρνητική στάση της Τουρκίας και έχοντας συνδέσει το ζήτημα αυτό με τις βάσεις, σε 

μία προσπάθεια αποτελεσματικότερης πίεσης προς τις ΗΠΑ. Η ελληνική κυβέρνηση 

έβλεπε τα θετικά στοιχεία της διαπραγματευτικής κατάληξης αυτής της δύσκολης 

πενταετίας: από τη μία πλευρά, ρυθμίστηκε η εκκρεμότητα της επανένταξης, και από 

την άλλη, όλες οι εκκρεμότητες θα επιλύονταν βάσει της αρχής της ομοφωνίας, μόνο, 

δηλαδή, κατόπιν ελληνικής συμφωνίας.389 Όπως, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο 

Ράλλης σε μεταγενέστερη συνέντευξή του, ακριβώς αυτή η αμφιλεγόμενη διατύπωση 

του σχεδίου Ρότζερς «μας επέτρεψε να επανενταχθούμε χωρίς βλάβη των εθνικών 

μας συμφερόντων. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να σταματήσουμε με ένα βέτο κάθε 

προσπάθεια να τροποποιηθεί εις βάρος της Ελλάδος η κατάσταση που ίσχυε πριν το 

1974».390 

Την ίδια άποψη είχαν και στο Foreign Office, όπου προέβλεπαν ότι η 

κυβέρνηση Ράλλη δεν θα βιαζόταν να προχωρήσει στις σχετικές διαβουλεύσεις, 

προτιμώντας να διευθετηθούν αυτά τα προβλήματα μετά τις εκλογές και ίσως ακόμα 

και στο απώτερο μέλλον, για να αποφύγει την αντίδραση των κομμάτων της 

                                                 
389 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 12, σσ. 49-50. Αναλυτικά το σχέδιο Ρότζερς και στο 
Βαληνάκης, ό.π., σσ. 117-120. 
390 Η Καθημερινή, 13-14 Δεκεμβρίου 1981. 
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αντιπολίτευσης. Ίσως, μάλιστα, θεωρούσαν στην Αθήνα ότι και στην Άγκυρα 

έβλεπαν θετικά μία τέτοια παρέλκυση του ζητήματος, πιστεύοντας ότι η 

αναζωογόνηση της αντιδικίας θα βοηθούσε το ΠΑΣΟΚ, η άνοδος του οποίου στην 

εξουσία πιθανόν να μην εξυπηρετούσε τις διμερείς συνομιλίες. 

Παραμένει, πράγματι, αναμφισβήτητο, ότι ο στρατηγός Ρότζερς πέτυχε, 

ασκώντας προσωπική πολιτική, εκεί που οι προκάτοχοί του είχαν αποτύχει, 

εκμεταλλευόμενος τις συγκυρίες που είχαν διαμορφωθεί στην Άγκυρα μετά το 

πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου. Μία στρατιωτική κυβέρνηση, χωρίς την πίεση της 

αντιπολίτευσης, αλλά υπό την πίεση των ΗΠΑ και της ΕΟΚ, καθώς στο ζήτημα 

εμπλέκονταν οι αμερικανικές βάσεις και οικονομικά – εμπορικά ανταλλάγματα, ήταν 

πιο εύκολο να αποδεχθεί τις νατοϊκές προτάσεις. 

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η Τουρκία πέτυχε σε 

μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της αναφορικά με τον επιχειρησιακό έλεγχο του 

θαλασσίου και εναερίου χώρου στο Αιγαίο, καθώς μέχρι τότε, σύμφωνα με τους 

νατοϊκούς σχεδιασμούς, η ασφάλεια των συμμαχικών δυνάμεων που θα έσπευδαν σε 

περίπτωση κρίσης να συνδράμουν την Τουρκία είχε ανατεθεί στην Ελλάδα στο 

σύνολο του Αιγαίου και του εναερίου χώρου του, μέχρι το όριο των τουρκικών 

χωρικών υδάτων. Γι’ αυτό και στόχος της Τουρκίας όλο αυτό το διάστημα των 

διαπραγματεύσεων για την επάνοδο της Ελλάδας στη Συμμαχία, ήταν να περιορίσει 

αυτά τα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Πράγματι, όπως υποστήριζε η Άγκυρα, αυτό 

επιτεύχθηκε με τη συμφωνία Ρότζερς – Εβρέν, καθώς η αρμοδιότητα της Ελλάδας 

μεταβιβάστηκε στο Στρατηγείο της Νάπολης. Γι’ αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον 

υπουργό Εξωτερικών Τουρκμέν, «η Τουρκία δεν έχασε τίποτα και εν μέρει βγήκε 

ενισχυμένη στο Αιγαίο».391 

Εξάλλου, όπως παραδέχθηκε και ο γενικός διευθυντής της Πολιτικής 

Διεύθυνσης του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών, Αϊχάν Καμέλ, στον Βρετανό 

πρεσβευτή στην Άγκυρα, Πίτερ Λόρενς, το αίτημα της χώρας του όλον αυτόν τον 

καιρό ήταν να επαναπροσδιορισθούν τα όρια ευθύνης των αεροπορικών δυνάμεων 

των δύο χωρών στο Αιγαίο και να μην ισχύσει το προ του 1974 καθεστώς. Ωστόσο, 

δεν κατέστη δυνατό να επέλθει συμφωνία, παρά τις παραχωρήσεις που ήταν 

διατεθειμένη να κάνει η τουρκική πλευρά. Έτσι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 

την αρχική τους θέση και να αποδεχθούν, έπειτα από συστάσεις της Διοίκησης των 

                                                 
391 http://news.in.gr. 
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Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, την επάνοδο της Ελλάδας στο 

στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, χωρίς να καθοριστούν εκ των προτέρων τα όρια 

του επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο.392  

Μετριοπαθείς τουρκικές εκτιμήσεις επεσήμαιναν ότι το σχέδιο δεν προέβλεπε 

ειδικές περιοχές διοίκησης στο Αιγαίο, αλλά ότι ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων 

του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εκδίδει διαταγές προς τον Έλληνα ή τον Τούρκο διοικητή 

των δυνάμεων του Αιγαίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Αλλά και ο πρώην υπουργός 

Άμυνας Τ. Ακμαντόρ, θεωρούσε ότι προέκυπταν ρυθμίσεις που προσέδιδαν τεχνική 

υπεροχή στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ίσχυαν τα παλαιά όρια των περιοχών 

επιχειρησιακής ευθύνης.393 

Η Αθήνα πρέσβευε ότι η συμφωνία σήμαινε επιστροφή στα προ του 1974 

όρια επιχειρησιακού ελέγχου, σύμφωνα, όμως, με την Άγκυρα και τις Βρυξέλλες, η 

θέσπισή του υπόκειτο σε διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέες 

εκκρεμότητες από τη δημιουργία τεσσάρων νέων Στρατηγείων: δύο ελληνικών στη 

Λάρισα και δύο τουρκικών στη Σμύρνη. Έτσι, έμενε ανοικτό το επίμαχο θέμα των 

ορίων του επιχειρησιακού ελέγχου από την ελληνική διοίκηση του Στρατηγείου στη 

Λάρισα, καθώς το σχέδιο Ρότζερς δεν κατοχύρωνε τον επιχειρησιακό έλεγχο του 

Αιγαίου από την ελληνική αεροπορία. Ο Έλληνας ναύαρχος, διοικητής των νατοϊκών 

δυνάμεων στο Αιγαίο, δεν είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο στην περιοχή, αφού, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, το Στρατηγείο της Νάπολης είχε την τελική ευθύνη και ήταν σε 

θέση, ύστερα από συνεννόηση με τον Έλληνα διοικητή, να αναθέσει σε Τούρκο 

διοικητή οποιαδήποτε αποστολή. Αντίθετα, δε, από την ερμηνεία της Αθήνας, ο 

Συμμαχικός Διοικητής στη Νάπολη καθίστατο κυρίαρχος σε περίπτωση διαφωνίας 

των δύο συναδέλφων του.394 

Συνεπώς, η αλήθεια όσον αφορά τις παραχωρήσεις των δύο πλευρών, ήταν, 

σύμφωνα με τους Βρετανούς διπλωμάτες, κάπου στη μέση: «Συμμερίζομαι την 

                                                 
392 Αποχαρακτηρισμός εγγράφων του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών με 
ελληνικό ενδιαφέρον, 31 Δεκεμβρίου 2010, 
http://www.agrupnoipolites.wordpress.com. 
393 Βαληνάκης, ό.π., σ. 124. 
394 Κώστας Υφαντής, «Τέλος εποχής… Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, 1975-1980», στο Σβολόπουλος – Μπότσιου – 
Χατζηβασιλείου (επιμ.), ό.π., σ. 533. Όπως αποδείχθηκε, μάλιστα, στη δεκαετία του 
’80, η ελληνική θέση αποδυναμώθηκε περαιτέρω, αφού, παρά την ελληνική εκδοχή 
και παρακάμπτοντας το ελληνικό βέτο, το ΝΑΤΟ εκτελούσε ασκήσεις στο Αιγαίου 
με τρόπο που ικανοποιούσε τις τουρκικές θέσεις, βλ. Βαληνάκης, ό.π., σσ. 356-357. 
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άποψη ότι οι Τούρκοι φαίνεται να έχουν κάνει τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις μετά 

την άρση του βέτο για την επανένταξη της Ελλάδας στη Συμμαχία», σημείωνε ο 

επικεφαλής της Διεύθυνσης Νότιας Ευρώπης στο Foreign Office, Τίμοθι Ντοντ στις 

30 Οκτωβρίου 1980. «Υπέρ της άρσης του τουρκικού βέτο συνηγορούσαμε αθόρυβα 

εδώ και αρκετό καιρό… Ήταν φανερό ότι θα ήταν αδύνατο να τετραγωνίσουμε τον 

κύκλο στον στρατιωτικό τομέα αν πρώτα αυτό δεν γινόταν (ενν. τη συναίνεση της 

Τουρκίας). Όταν η τουρκική πλευρά αποφάσισε την άρση του βέτο, δεν χρειάστηκε 

πολύς χρόνος για να επιτευχθεί μία λογική συμφωνία που απεικόνιζε ισόρροπες 

παραχωρήσεις αναφορικά με τις διευθετήσεις της μεταβατικής περιόδου».395 

Τα ζητήματα που παρέμεναν επί μακρόν σε εκκρεμότητα αποτελούσαν μία 

υπενθύμιση ότι μία πολιτική γενικευμένης αντίθεσης με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ δεν 

ήταν επωφελής, αφού οι σχέσεις με τον δυτικό συνασπισμό, η ένταξη της Ελλάδας σε 

αυτόν, αποτελούσαν το μόνο διαθέσιμο μέσο για την αποτροπή της τουρκικής 

επιθετικότητας. Η πολιτική αυτή ανταποκρινόταν και στην κατανομή ισχύος και 

παρεμβατικών δυνατοτήτων και στο διεθνές σύστημα, καθώς οι ΗΠΑ παρέμεναν ο 

αδιαφιλονίκητος ρυθμιστής του συστήματος. Για παράδειγμα, αυτό αποδεικνύεται 

από τη σχέση που, λόγω και των προσωπικών δεσμών του Καραμανλή με τον Ζισκάρ 

ντ’ Εσταίν, αναπτύχθηκε εκείνη την κρίσιμη περίοδο με τη Γαλλία. Όσο και αν ήταν 

το θετικό ενδιαφέρον της Γαλλίας για την Ελλάδα, ο γαλλικός ρόλος δεν μπορούσε 

παρά να είναι περιορισμένος, στο επίπεδο της διπλωματικής υποστήριξης και της 

άμεσης παράδοσης πολεμικών συστημάτων, όπως, άλλωστε, ήταν και οι ευρύτερες 

δυνατότητες παρέμβασης της Γαλλίας στο πλαίσιο του ψυχροπολεμικού 

διπολισμού.396 

Στην ανακοίνωσή του μετά την αποδοχή των προτάσεων Ρότζερς, το 

υπουργικό συμβούλιο στην Αθήνα επεσήμανε ότι «η επανασύνδεση ενισχύει τη 

διεθνή μας θέση και την αμυντική ικανότητα της χώρας μας και για αυτό η Ελληνική 

Κυβέρνηση την θεωρεί ως θετικό γεγονός», ιδιαίτερα μάλιστα, «σε μία περίοδο 

παγκόσμια ανησυχίας και αστάθειας». Στη συνέχεια, η ανακοίνωση εξηγούσε γιατί 

«η επάνοδός μας στο ΝΑΤΟ, αφού η απομάκρυνσίς μας το 1974 δεν πέτυχε όλα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, έπρεπε να πραγματοποιηθεί υπό όρους που φυσικά θα 

                                                 
395 Αποχαρακτηρισμός εγγράφων του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών με 
ελληνικό ενδιαφέρον, 31 Δεκεμβρίου 2010, 
http://www.agrupnoipolites.wordpress.com. 
396 Ριζάς, ό.π., σ. 322-323. 
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ήταν παραδεκτοί από μέρους μας. Μόλις οι όροι αυτοί εξασφαλίστηκαν, 

προχωρήσαμε αμέσως στη λήψη της αποφάσεως».397  

Η επανένταξη της Ελλάδας στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ εγκρίθηκε από 

την Επιτροπή Αμυντικής Σχεδίασης της Συμμαχίας και το υπουργικό συμβούλιο στην 

Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου και τέσσερις ημέρες αργότερα επικυρώθηκε από την 

ελληνική Βουλή με ψήφους 182 έναντι 20, καθώς απείχαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.  

Ένα σημαντικό θέμα που τέθηκε στον δημόσιο διάλογο αναφορικά με τη νέα 

συμφωνία, ήταν εκείνο των 10 μιλίων. Εφόσον, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έπρεπε να 

συμπίπτουν ο εναέριος με τον θαλάσσιο χώρο, οι ελληνικές αρχές αποδέχονταν τα 6 

ν.μ. για τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Το όριο αυτό επανήλθε με τη συμφωνία 

επανένταξης αλλά η μείωση του ορίου από τα 10 ν.μ. δεν αφορούσε τις εθνικές 

ασκήσεις, όπως προέβαλαν οι επικριτές, των άλλων κρατών – μελών ούτε και στις 

περιπτώσεις που δεν συμμετείχε η Ελλάδα στις συμμαχικές ασκήσεις. 

Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα, για το αν, δηλαδή, η Ελλάδα πέτυχε την 

«ειδική σχέση» που επιθυμούσε, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 

επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κύρωση της συμφωνίας, ότι η 

ειδική αυτή σχέση αναφερόταν αφενός στον όγκο των δυνάμεων τις οποίες διέθετε η 

χώρα εν καιρώ ειρήνης στο ΝΑΤΟ, σημαντικά μικρότερες από εκείνες που διέθετε 

πριν το 1974, αφετέρου στο βαθμό υπαγωγής τους, που ήταν επίσης χαμηλότερος. 

Από την πλευρά του, ο Παπανδρέου υποστήριξε ότι οι όροι της επανένταξης 

ήταν απαράδεκτο, διότι:  

α. Τέθηκε υπό αμφισβήτηση το επιχειρησιακό καθεστώς που ίσχυε έως το 

1974 στο Αιγαίο και η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη διαπραγμάτευση των ορίων των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων στον εναέριο χώρο. 

β. Υπήρχε τόση ασάφεια, ώστε να μπορεί η Τουρκία να χρησιμοποιεί τον 

εναέριο χώρο του Αιγαίου χωρίς τις δεσμεύσεις που προέκυπταν από το μέχρι το 

1974 καθεστώς. 

γ. Οριστικοποιήθηκε ο περιορισμός του εθνικού εναέριου χώρου στα 6 ν.μ. 

Γι’ αυτό και τη χαρακτήρισε «συμφωνία ένταξης», διότι επρόκειτο για νέους 

όρους που καθιστούσαν νέα και τη συμφωνία, την οποία δεσμεύθηκε, μόλις 

αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, να την ακυρώσει.398 

                                                 
397 Βαληνάκης, ό.π., σ. 121. 
398 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 121-122. 
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Ξένοι παρατηρητές και αναλυτές θεωρούσαν ότι η ελληνοτουρκική διαφορά 

που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τις ζώνες επιχειρησιακής ευθύνης, ήταν 

μάλλον συναισθηματικού και πολιτικού χαρακτήρα, παρά ουσιαστική, αφού οι 

εξελίξεις στην τεχνολογία επέτρεπαν τον έλεγχο των κινήσεων στο Αιγαίο από 

οπουδήποτε σχεδόν. Επίσης, επεσήμαιναν ότι δεν ανέμεναν ευτυχή κατάληξη των 

εκκρεμοτήτων. 

Πρακτικά, η επανένταξη θα σήμαινε ότι τα ελληνικά ραντάρ θα 

επαναλάμβαναν την τροφοδότηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του 

ΝΑΤΟ με πληροφορίες, ότι η Ελλάδα θα συμμετείχε ξανά στις στρατιωτικές 

ασκήσεις και ότι θα επέστρεφαν οι Έλληνες αξιωματικοί στις διοικήσεις και τις 

επιτροπές του ΝΑΤΟ.399 

Αμέσως μετά την κύρωση της συμφωνίας για την επανένταξη της Ελλάδας 

στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, και συγκεκριμένα στις 29 Οκτωβρίου, ξανάρχισαν 

εντατικά οι διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των αμερικανικών βάσεων. Οι όροι 

που έθεσε η ελληνική πλευρά περιελάμβαναν: τη διατήρηση της ισορροπίας των 

δυνάμεων στο Αιγαίο (αναλογία 7:10), την εγγύηση των ανατολικών της συνόρων, τη 

λειτουργία των βάσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μόνο, την ελληνοποίησή τους, 

μέσω της υπαγωγής τους σε Έλληνα διοικητή, τη χορήγηση ικανοποιητικού ετήσιου 

ποσού έναντι μισθώματος.  

Επιπλέον, εκκρεμούσαν σημαντικές υποθέσεις, όπως η ίδρυση του 

στρατηγείου της Λάρισας, ή η τύχη των παγωμένων πιστώσεων της Συμμαχίας για 

την περίοδο 1974-1980. Η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία επεδίωκε πλέον 

την επαναφορά στο προ του 1974 καθεστώς με αντάλλαγμα ορισμένες πρόσθετες 

διευκολύνσεις στην Τουρκία, κατά περίπτωση και μετά την παροχή άδειας. Στο 

πλαίσιο αυτό, το καλοκαίρι του 1981, η ελληνική πλευρά κατήργησε ορισμένους 

αεροδιαδρόμους ή διαπλάτυνε άλλους.400 

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν μέχρι τον Ιούνιο του 1981, με τους 

Αμερικανούς να υπαναχωρούν σε ορισμένα ουσιώδη σημεία, όπως η ρήτρα εγγύησης 

και άλλα ζητήματα συνεργασίας, αλλά οι εναπομείνασες διαφωνίες διαπιστώθηκε ότι 

ήταν αδύνατο να αρθούν εντός των στενών χρονικών περιθωρίων που έθεταν οι 

εκλογές του Οκτωβρίου. Έτσι, στις 18 Ιουνίου, η ελληνική κυβέρνηση ανήγγειλε την 

αναστολή των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «το καθεστώς των 
                                                 
399 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 123-125. 
400 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 125-127. 
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αμερικανικών στρατιωτικών ευκολιών στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ισχύει, 

μέχρις ότου η κυβέρνηση μετά τις προσεχείς εκλογές επιληφθεί του θέματος».  

Αλλά και η αμερικανική πλευρά δεν είχε κανένα λόγο να επιθυμεί την 

υπογραφή συμφωνίας σε μία τέτοια συγκυρία. Με την αίσθηση ότι πιθανός νικητής 

των εκλογών θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, που είχε δηλώσει ρητά ότι δεν δεσμευόταν από 

καμία συμφωνία που θα υπέγραφε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι 

Αμερικανοί επέλεξαν να αναμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών για να καθορίσουν 

τη στάση τους.401 Ήδη, εξάλλου, διαπίστωναν ότι η συνεχής αύξηση της στρατηγικής 

αξίας της Τουρκίας λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την 

ελληνική στάση στα θέματα Ανατολής – Δύσης και την άνοδο της κυβέρνησης 

Ρέηγκαν, που απέβλεπε στην ανόρθωση της ισχύος των ΗΠΑ, αναβάθμισαν τις 

αμερικανοτουρκικές σχέσεις ακόμα περισσότερο από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980. Από φόβο, λοιπόν, μην εμπλακεί σε περιπέτειες σχετικά με τη Μέση Ανατολή 

ενόψει εκλογών και εσωτερικών αντιδράσεων, οι ελληνικές κυβερνήσεις φάνηκαν 

ιδιαίτερα ευαίσθητες στο ζήτημα των βάσεων, αντίθετα με την προσέγγιση που είχε 

υιοθετήσει η Άγκυρα.402 Αλλά και οι Αμερικανοί εύκολα αντιλαμβάνονταν ότι σε μία 

παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, και με την αντιπολίτευση να έχει μία σημαντική 

δυναμική, ήταν δύσκολο η κυβέρνηση Ράλλη να δώσει μεγάλο βάρος στις εν λόγω 

διαβουλεύσεις.403  

Ανάλογη προσοχή θέλησαν να επιδείξουν οι Αμερικανοί και στο ζήτημα της 

συμφωνίας συνεργασίας που είχε συναφθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 1979 ανάμεσα στα 

Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρου και σοβιετική εταιρεία, και η οποία προέβλεπε την 

επισκευή και τον ανεφοδιασμό σοβιετικών σκαφών, όχι μόνο εμπορικών, αλλά και 

βοηθητικών πολεμικών. Παρά, λοιπόν, τις ανησυχίες που εξέφρασε προς την 

ελληνική πλευρά η Συμμαχία, η αυτοσυγκράτηση της οποίας για την εν λόγω 

συμφωνία δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνεται ως αδιαφορία, σύμφωνα με τον Λουνς, οι 

Αμερικανοί δεν έδειχναν διάθεση να θίξουν το θέμα σε διμερές επίπεδο, φοβούμενοι 

από τη μία επιπτώσεις στις ελληνοαμερικανικές συνομιλίες επί των βάσεων και από 

την άλλη συνέπειες στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία εν όψει εκλογών. 

Εξάλλου, όπως σημείωναν στο Foreign Office, η χρήση των διευκολύνσεων στη Σύρο 

                                                 
401 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 103-104. 
402 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 325-326. 
403 Για τις διαπραγματεύσεις της περιόδου 1980-1981, βλ. αναλυτικά Βαληνάκης, 
ό.π., σσ. 249-267. 
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από τους Σοβιετικούς ήταν ένα θέμα που έπρεπε να απασχολεί το ΝΑΤΟ, αλλά 

αμφέβαλαν κατά πόσο η συμφωνία αυτή ήγειρε σοβαρά ζητήματα ασφαλείας για τη 

Συμμαχία.404 Η ανησυχία των συμμάχων για την εν λόγω συμφωνία ουσιαστικά 

δικαίωσε τους λόγους για τους οποίους είχε συναφθεί, ενώ φάνηκε να επιβεβαιώνει 

τον Ράλλη, ο οποίος δεν τους ενημέρωσε για την αναθεώρησή της. Δικαιολογημένα, 

λοιπόν, πιθανολογούσε ότι «ίσως η επανένταξή μας στο ΝΑΤΟ να οφείλεται ως ένα 

ποσοστό και στο γεγονός ότι είχαμε αποδείξει έμπρακτα πως δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να παίξουμε μονόπλευρα το παιχνίδι τους».405 

Ουσιαστικά, μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ρότζερς, η ελληνική πλευρά 

εστίαζε το ενδιαφέρον της στη διατήρηση μίας αναγκαίας ισορροπίας ισχύος στο 

Αιγαίο, που θα της επέτρεπε να αποτρέπει μελλοντικές αναθεωρητικές ενέργειες της 

Τουρκίας. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, των οποίων ο ρόλος ήταν ο πλέον καθοριστικός 

στον καθορισμό αυτής της ισορροπίας, ήταν κρίσιμης σημασίας και έπρεπε να τεθούν 

σε νέα βάση, στο πλαίσιο μίας σταθερής και σταδιακά μειούμενης εξάρτησης. Στο 

πλαίσιο αυτό αξίζει να εξετάσουμε την προσήλωση του Καραμανλή στον στόχο της 

ένταξης στην ΕΟΚ ως μία προσπάθεια «εμπλουτισμού» της ελληνικής αποτρεπτικής 

πολιτικής.  

Διότι, πολύ περισσότερο υπό συνθήκες διεθνούς ύφεσης, η στρατηγική αξία 

της Τουρκίας για τις ΗΠΑ, δεδομένων και των κρίσιμων εξελίξεων στη Μ. Ανατολή, 

ήταν εξαιρετικά αναβαθμισμένη.406 Συνεπώς, η ευρωπαϊκή επιλογή του Καραμανλή, 

ήδη ειλημμένη από την πρώτη περίοδο της πρωθυπουργίας του, έγινε ακόμα 

σαφέστερη και αποτέλεσε, όπως αποδείχθηκε περίτρανα, μία στρατηγική απόφαση 

ιστορικής σημασίας, καθώς με αυτήν την κίνηση, όχι μόνο ισχυροποιούνταν η χώρα 

έναντι της Τουρκίας, αλλά και περιέπλεκε τους υπολογισμούς της Άγκυρας, 

αυξάνοντας το κόστος οποιασδήποτε στρατηγικής της κίνησης προς τα δυτικά. 

Αρχικά, δεν λειτούργησε τόσο αποτρεπτικά όσο αναμενόταν, αλλά με το πέρασμα 

του χρόνου η προοπτική της ένταξης και της Τουρκίας στην ΕΟΚ, εξομάλυνε την 

κατάσταση.  

                                                 
404 Αποχαρακτηρισμός εγγράφων του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών με 
ελληνικό ενδιαφέρον, 31 Δεκεμβρίου 2010, 
http://www.agrupnoipolites.wordpress.com. 
405 Γεώργιος Ράλλης, Πολιτικές εκμυστηρεύσεις, 1950-1989 (Αθήνα: Προσκήνιο, 
1990), σσ. 198-201.  
406 Για τον ρόλο και την ελαφρώς υπερεκτιμημένη στρατηγική σημασία της Τουρκίας 
για τις ΗΠΑ, βλ. Βαληνάκης, ό.π, σσ. 46-67. 
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Το βέβαιο ήταν, ότι με την ένταξη στην ΕΟΚ, το ισοζύγιο ισχύος στο Αιγαίο 

βελτιώθηκε προς την ελληνική πλευρά, καθώς η στρατηγική αυτή επιλογή εξόπλισε 

για πρώτη φορά στην ιστορία της την ελληνική εξωτερική πολιτική με το στρατηγικό 

βάθος που μέχρι τότε δεν διέθετε, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να είναι πιο 

ανθεκτική έναντι πιέσεων.407 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
407 Υφαντής, ό.π., σσ. 534-536. 
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Όγδοο Κεφάλαιο 
Παράγοντες επιρροής στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής.  

Η περίπτωση της αποχώρησης και επανένταξης στο ΝΑΤΟ 

 

Για να εξετάσουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές εκείνες μεταβλητές, οι οποίες 

επηρέασαν την πολιτική ηγεσία της χώρας να λάβει τις κρίσιμες αυτές αποφάσεις, 

κατ’ αρχάς για την έξοδό της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και εν συνεχεία 

για την επανένταξή της, θα βασιστούμε στο θεωρητικό πλαίσιο που τέθηκε στην 

εισαγωγή της εργασίας.  

Εξετάζοντας, λοιπόν, τις ανεξάρτητες μεταβλητές, που προσδιορίζουν την 

ικανότητα ενός κράτους να επηρεάζει το διεθνές περιβάλλον του, διαπιστώνουμε ότι 

η Ελλάδα εξακολουθούσε, υπό τις κρίσιμες συγκυρίες του 1974, να αποτελεί 

σημαντικό γεωπολιτικό παράγοντα για λογαριασμό του δυτικού συνασπισμού τόσο 

ως προς τη δομή της νατοϊκής συμμαχίας, όσο και ως προς τον ρόλο της ως 

συνδετικός κρίκος της Δύσης με τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και τα 

Βαλκάνια.  

Είχαν επέλθει, ωστόσο, σημαντικές αλλαγές στους εξωγενείς παράγοντες 

επιρροής, δηλαδή τις ανεξάρτητες εκείνες μεταβλητές, οι οποίες δημιουργούνται στο 

διεθνές περιβάλλον μίας χώρας και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα 

επιρροής της εξωτερικής της πολιτικής. 

Όσον αφορά ευρύτερα στο διεθνές σύστημα, η χαλάρωση που είχε επέλθει 

στο διπολικό σύστημα εκείνη την περίοδο, επέτρεπε σε μικρότερες χώρες, όπως η 

Ελλάδα, να ακολουθήσουν μία πιο ευέλικτη εξωτερική πολιτική, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να απεγκλωβιστούν από τους στενούς δεσμούς εξάρτησης που καθόριζε 

η συμμετοχή σε έναν αυστηρά προσδιορισμένο συμμαχικό συνασπισμό.  

Εκτός από τις εξελίξεις στη δομή και λειτουργία του διεθνούς συστήματος, 

παρατηρήθηκαν την περίοδο αυτή ουσιαστικές μεταβολές στην περιφέρεια της Αν. 

Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, που έθεταν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία 

αναδιαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.  

Σε πρώτο πλάνο, η έκρηξη της πετρελαϊκής κρίσης σε συνδυασμό με την 

αραβοϊσραηλινή διένεξη καθιστούσαν την περιοχή της Μ. Ανατολής κέντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ήταν λογικό να 

ακολουθήσει φιλική προς τα αραβικά κράτη στάση, θέλοντας να διατηρήσει άριστες 
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σχέσεις στο οικονομικό πεδίο αλλά και στο διπλωματικό, έχοντας την ανάγκη της 

αραβικής υποστήριξης στο Κυπριακό.  

Σε δεύτερο πλάνο, η διαμόρφωση του διεθνούς υφεσιακού κλίματος επηρέαζε 

τις σχέσεις στα Βαλκάνια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ενδυνάμωσης των σχέσεων 

της Ελλάδας με τους βόρειους γείτονές της σε διμερές και πολυμερές επίπεδο.  

Τέλος, και πιο σημαντικό, η ανάδειξη της ΕΟΚ σε πρωταγωνιστή της 

διεθνούς πολιτικής υποχρέωνε την ελληνική κυβέρνηση, προσανατολισμένη ήδη πριν 

το 1967 στη σύνδεση μαζί της, να επανεκκινήσει τις διαδικασίες ένταξης της χώρας 

στους κόλπους της.  

Μία άλλη ανεξάρτητη εξωγενής μεταβλητή, της οποίας η επίδραση 

αναφέρθηκε ήδη διεξοδικά ήταν η διαμόρφωση των σχέσεων της Ελλάδας με το 

ΝΑΤΟ μετά το 1974. Η θεμελιακή μεταβολή αυτής της μεταβλητής οφειλόταν σε δύο 

παράγοντες. 

Ο πρώτος ήταν η αντίληψη που κυριαρχούσε πλέον στη χώρα αναφορικά με 

τη θέση της Ελλάδας στη Συμμαχία, καθώς υπήρχε διάχυτη η εντύπωση ότι τα 

αμέσως προηγούμενα χρόνια το ΝΑΤΟ είχε μεταβληθεί από μηχανισμός προστασίας 

της εδαφικής της ακεραιότητας σε μηχανισμό υποστήριξης του δικτατορικού 

καθεστώτος. Πέρα, όμως, από την ελλειμματική στάση της έναντι των δημοκρατικών 

ιδεωδών, η Συμμαχία είχε υιοθετήσει ανεπαρκή στάση και έναντι της καταπάτησης 

εθνικών δικαιωμάτων ανεχόμενη την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 

Οι εντυπώσεις αυτές δεν διακατείχαν μόνο την κοινή γνώμη και τον λαό αλλά 

και σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και, ασφαλώς, τις ηγετικές 

φυσιογνωμίες της περιόδου, που διαπίστωναν ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν 

ταυτίζονταν αναγκαστικά ούτε απόλυτα με εκείνα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 

Πράγματι, παρά το πλήγμα που δεχόταν η νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας 

από την αντιπαλότητα των δύο γειτόνων συμμάχων και την αποχώρηση του ενός από 

τους κόλπους της, οι εξελίξεις αυτές δεν υπονόμευαν την ευρύτερη ισορροπία 

Ανατολής – Δύσης, που ήταν και η κύρια προτεραιότητα της Συμμαχίας. Αντίθετα, 

και εδώ υπεισέρχεται ο δεύτερος παράγοντας, για την Ελλάδα η εξ ανατολών απειλή 

εγκυμονούσε πολύ μεγαλύτερους κινδύνους για την εθνική ανεξαρτησία από την 

αόριστη απειλή του Συμφώνου της Βαρσοβίας.408 

                                                 
408 Τσαρδανίδης, ό.π., σσ. 113-118.  
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Όσον αφορά τους ενδογενείς παράγοντες επιρροής, δηλαδή τις μεταβλητές 

που πηγάζουν από το εσωτερικό περιβάλλον, εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο και 

ανανεωμένο το πολιτικό σύστημα, το οποίο επέτρεπε πλέον την πολιτική εκδήλωση 

της κοινωνικής και οικονομικής κινητικότητας σε μεγαλύτερο εύρος από ό,τι πριν το 

1967. Παράλληλα, παρουσιάζονται ενισχυμένες ορισμένες δομικές θεσμικές 

μεταβλητές, ενώ άλλες, που προϋπήρχαν, είχαν πλέον εξαλειφθεί ή μειωθεί λόγω της 

επταετούς δικτατορίας: ο βασιλιάς είχε αποπεμφθεί μετά το Δημοψήφισμα του 

Δεκεμβρίου 1974, ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων είχε απαξιωθεί, ενώ ο 

αμερικανικός παράγοντας είχε μειωθεί σε κάποιο βαθμό λόγω της έκλειψης των 

προηγούμενων και της λαϊκής αντίδρασης. Αντίθετα, είχαν ενισχυθεί εξαιρετικά, 

λόγω των έκτακτων πολιτικών συνθηκών ο ρόλος της ηγεσίας της εκτελεστικής 

εξουσίας, ο ρόλος ορισμένων διπλωματικών και στρατιωτικών παραγόντων λόγω της 

πληροφόρησης που παρείχαν, και του τύπου.  

Στο ανανεωμένο αυτό εσωτερικό περιβάλλον το αίτημα που φαινόταν να έχει 

κεντρική σημασία ήταν αυτό της εθνικής ανεξαρτησίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων 

ανερχόμενων κοινωνικών στρωμάτων. Το αίτημα αυτό εξέφραζε την ανάγκη για έναν 

αναπροσανατολισμό ή μία μετατόπιση του προσανατολισμού της εξωτερικής 

πολιτικής της χώρας, με σκοπό την αποκατάσταση του διεθνούς της κύρους. 

Πράγματι, η σταθεροποίηση του δημοκρατικού καθεστώτος και η σύγκληση 

αντιλήψεων των κυριότερων πολιτικών παρατάξεων επί των νέων εξωτερικών 

συνθηκών (απειλή από την Τουρκία, πρωταρχική αναγκαιότητα η διατήρηση της 

ισορροπίας στο Αιγαίο, μη ταυτόσημα συμφέροντα με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ κλπ.) ενίσχυαν 

μετά το 1974 την τάση για «εκσυγχρονισμό» της εξωτερικής πολιτικής, εξέλιξη που 

ολοκληρώθηκε μετά το 1981 με την αποδοχή του στόχου της συμμετοχής στην ΕΟΚ 

από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού συστήματος.409  

Με δεδομένη, συνεπώς, την, σε πολλούς τομείς, ριζική μεταβολή του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μετά το 1974, είμαστε υποχρεωμένοι να 

εμβαθύνουμε περισσότερο στις μεταβλητές εκείνες που επηρέασαν, βάσει και των 

ιδιόμορφων ελληνικών συνθηκών, τη διαμόρφωση των κρίσιμων αποφάσεων της 

εξωτερικής πολιτικής κατά την εξεταζόμενη περίοδο.  

Απλούστερη φαίνεται η εξέταση της απόφασης για την επανένταξη της 

Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η οποία, μάλιστα, συναρθρώθηκε με 

                                                 
409 Κουλουμπής, ό.π., σσ. 59-63. Τσαρδανίδης, ό.π., σσ. 119-121. 
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τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ειδικά με το ζήτημα των βάσεων στο ελληνικό 

έδαφος, και τις ελληνοτουρκικές διαφορές.  

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, εντάσσεται στην 

κατηγορία των προγραμματικών, οι οποίες λαμβάνονται σταδιακά και κατόπιν 

ενδελεχούς εξέτασης και ανάλυσης των εναλλακτικών επιλογών. Καθώς σε μία 

τέτοιου είδους απόφαση καθοριστικό ρόλο παίζουν οι μεταβλητές του κρατικού και 

του διεθνούς επιπέδου, η ανάλυση θα εστιαστεί σε παραμέτρους που ανήκουν σε 

αυτά τα επίπεδα.  

Έχουν ήδη σκιαγραφηθεί οι μεταβολές σε διεθνές επίπεδο, τόσο στο ευρύτερο 

όσο και στο στενότερο περιφερειακό περιβάλλον της χώρας. Το «ανήσυχο τρίγωνο» 

Ελλάδας – Τουρκίας – ΗΠΑ στην περιοχή είχε επιφέρει σημαντική ανησυχία στη 

Συμμαχία και είχε εξωθήσει την Ελλάδα σε μία ριζοσπαστική απόφαση, για την 

οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα πιο κάτω. Ο βασικός, όμως, προσανατολισμός της 

χώρας προς τη Δύση παρέμενε, έστω και στο πλαίσιο μίας πολυδιάστατης εξωτερικής 

πολιτικής, που στράφηκε «ακτινωτά» προς πάσα κατεύθυνση. Ήταν αρκετή, όμως, 

αυτή η κατεύθυνση, βασιζόμενη σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις της γεωπολιτικής θέσης 

της χώρας και των αναγκών της για να διατηρηθεί στην ίδια πορεία η εξωτερική 

πολιτική της χώρας, χωρίς να εξετάζεται από τη σκοπιά του παιγνίου των δύο 

επιπέδων, χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη οι εσωτερικές μεταβλητές και οι 

περιορισμοί που αυτές έθεταν;   

Σύμφωνα με τον Putnam, είναι το πολιτικό περιβάλλον κυρίως και όχι οι 

θεσμοί που συνιστά τη βασική παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής. Ούτως ή άλλως, 

στην περίπτωση της προγραμματικής απόφασης για την επανένταξη στο ΝΑΤΟ και 

τη διατήρηση της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Καραμανλή δεν 

υπόκειντο ουσιαστικά σε θεσμικούς περιορισμούς, καθώς με την επίλυση του 

πολιτειακού ζητήματος, την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 και μία ισχυρή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είχε διασφαλίσει ότι οι επιλογές της δεν περιορίζονταν 

από πολιτικούς παράγοντες. Έτσι, η ύπαρξη μίας ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας 

έγινε μεταπολιτευτικά το κύριο θεσμικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας 

διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, δεν 

υπήρχαν περιορισμοί είτε από ιδεολογικές διακηρύξεις, είτε από ενδοιασμούς της 

ηγετικής της ομάδας για την ακολουθούμενη πολιτική, που εμφορούνταν κατά βάση 

από πραγματιστικές αντιλήψεις. Ειδικά ο Καραμανλής αναγνώριζε ότι οι ορθές 

αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής μπορεί να μην ήταν αρεστές στο εσωτερικό αλλά 
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αποστρεφόταν έντονα την οποιαδήποτε χρήση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής για 

εσωτερική κατανάλωση.410 

Αν και, τόσο η δομή του πολιτικού συστήματος όσο και η φύση της Νέας 

Δημοκρατίας ως κόμματος και ηγεσίας διευκόλυναν την άσκηση μίας εξωτερικής 

πολιτικής, αδέσμευτης από την επίδραση παραμέτρων της εσωτερικής πολιτικής 

σκηνής, δεν συνέβαινε το ίδιο και με τον παράγοντα της κοινής γνώμης. Όπως 

αποδεικνύεται από τη συνολική εξέταση του ζητήματος, ο πιο σημαντικός 

παράγοντας που μπορούσε να ασκήσει περιοριστική επίδραση στην πολιτική έναντι 

των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αυτήν την περίοδο ήταν ο έντονος αντιαμερικανισμός που 

διακατείχε την ελληνική κοινή γνώμη, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 

εξαιτίας των παρεμβάσεων της δυτικής υπερδύναμης στα πολιτικά πράγματα της 

χώρας και, κυρίως, της στάσης της στο Κυπριακό ζήτημα (βλ. επόμενο κεφάλαιο). 

Γενικά, μέσω του αντιαμερικανισμού εκφράστηκε η υποσυνείδητη αντίληψη των 

Ελλήνων ότι η χώρα τους ήταν παραδοσιακά αντικείμενο ξένων παρεμβάσεων. Το 

αίσθημα αυτό εντάθηκε, όπως έχει ήδη αναφερθεί εξαιτίας της στάσης της 

Ουάσινγκτον έναντι του καθεστώτος των συνταγματαρχών και κορυφώθηκε με την 

υποστήριξή της στην αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε Κύπρο 

και Αιγαίο. 

Αυτή η αντιδυτική τάση εκφράστηκε πολύ δυναμικά πλέον τη δεκαετία του 

1970 και διαμόρφωσε μία κοινή γνώμη και, κατ’ επέκταση, ένα εκλογικό σώμα 

εξαιρετικά ευαίσθητο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Συνεπώς, αποτέλεσε κατά 

την εξεταζόμενη περίοδο σημαντική παράμετρο, την οποία αναπόφευκτα έπρεπε να 

λάβει υπόψη της η υπεύθυνη κυβέρνηση σε αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής και 

ειδικά επί των ζητημάτων που άπτονταν της τριγωνικής σχέσης με τις ΗΠΑ και την 

Τουρκία, καθώς και της επανένταξης στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, καθώς η 

ριζοσπαστικοποιημένη πλέον κοινή γνώμη αντιτασσόταν σε κάθε πρωτοβουλία που 

ήταν δυνατό να προάγει την πολιτική και οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ.  

Από την άλλη, όμως, η επισφαλής αμυντική θέση της Ελλάδας και η ανάγκη 

της για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια καθιστούσαν επικίνδυνη την πρόκληση 

ρήγματος στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, δεδομένου ότι η εξωτερική της ασφάλεια 

δεν ήταν δυνατό να κατοχυρωθεί από πουθενά αλλού. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η 

                                                 
410 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 63-78. 
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κυβέρνηση καλούνταν να σταθμίσει αν ήταν σκόπιμο να ακολουθήσει μία πολιτική 

συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η οποία θα δυσαρεστούσε την κοινή γνώμη, όσο και αν 

εξασφάλιζε τα εθνικά συμφέροντα, ή να αποστασιοποιηθεί διεθνοπολιτικά, 

συμβιβαζόμενη με τις απόψεις του λαού, θέτοντας, όμως, σε κίνδυνο την ασφάλειά 

της.411 

Οι σχετικές πιέσεις στην κυβέρνηση ήταν αμφίπλευρες, καθώς στο πολιτικό 

σκηνικό κυριαρχούσε η σκληρή ρητορική του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, που την 

καλούσαν να ακολουθήσει ανεξάρτητη και ουδέτερη εξωτερική πολιτική και 

επιδίωκαν να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά το προσδοκώμενο αίσθημα δυσαρέσκειας 

του λαού κατά της φιλοδυτικής – φιλοαμερικανικής πολιτικής της κυβέρνησης.412 

Στα ευαίσθητα ερωτήματα που θέτονταν, π.χ. για τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 

σχετικά με την ανανέωση των συμφωνιών για τη λειτουργία των βάσεων ή τη 

διαδικασία επανένταξης στο ΝΑΤΟ, ο ρόλος κομμάτων και προσωπικοτήτων της 

αντιπολίτευσης υπήρξε αξιοπρόσεκτος στο ποσοστό που κινητοποιούσε την κοινή 

γνώμη ως μέσο πίεσης και αποτροπής.413 Ειδικά το ΠΑΣΟΚ και ο ηγέτης του 

Ανδρέας Παπανδρέου, παρακολουθώντας την απήχηση της σχετικής 

συνθηματολογίας του, θέλησε να εκμεταλλευθεί το φορτισμένο κλίμα, προωθώντας 

ένα ιδεολογικό πρόγραμμα, που έδινε έμφαση στην επιδίωξη της εθνικής 

ανεξαρτησίας και στην αποδέσμευση της χώρας από την εξάρτηση. Στο παιχνίδι αυτό 

της υποκίνησης της κοινής γνώμης εντάχθηκε και ο Τύπος.414  

Παρ’ όλα αυτά, ο Καραμανλής, αλλά και τα μέλη της κυβέρνησής του, δεν 

έδειξαν ιδιαίτερη υποχωρητικότητα στο ολοένα ογκούμενο αντιαμερικανικό αίσθημα 

της κοινής γνώμης.415 Μπορεί η ριζοσπαστικοποιημένη αντιδυτική κοινή γνώμη του 

’70 να στρεφόταν ενάντια σε κάθε πρωτοβουλία που ήταν δυνατόν να προάγει την 

                                                 
411 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 32-34. 
412 Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 78-80.  
413 Κουλουμπής, ό.π., σ. 62. 
414 Είναι χαρακτηριστική η ερώτηση που υποβλήθηκε στον υπουργό Εξωτερικών 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις 16 Ιουλίου 1981, αν το ΝΑΤΟ εκβίαζε όταν έλεγε ότι 
δεν θα εξακολουθούσε τη στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα σε περίπτωση πλήρους 
αποχώρησης της χώρας. Ο Μητσοτάκης απάντησε τονίζοντας ότι «η συμμαχία είναι 
φυσικό να υποστηρίζει τα μέλη της και είναι φυσικό μία Συμμαχία να μην 
υποστηρίζει μια χώρα που δεν είναι μέλος της, πολύ περισσότερο όταν κινδυνεύει να 
στραφεί και προς κατευθύνσεις εχθρικές. Αυτά όλα είναι ξερές πραγματικότητες τις 
οποίες πρέπει να εκτιμήσουμε και τις οποίες βλέπετε ότι οι πάντες εκτιμούν», βλ. 
Μητσοτάκης, ό.π., σ. 83. 
415 Μητσοτάκης, ό.π., σ. 83. 
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πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά η 

επισφαλής αμυντική θέση της χώρας και η ανάγκη της για στρατιωτική και 

οικονομική βοήθεια καθιστούσαν επικίνδυνη τη διάρρηξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ, 

καθώς αυτό θα σήμαινε τη διεθνή απομόνωση της χώρας. Ήταν επόμενο, λοιπόν, να 

βρεθεί η κυβέρνηση ενώπιον του διλήμματος αν θα προτιμούσε μία πολιτική 

συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όσο και αν εξασφάλιζε τα εθνικά συμφέροντα, που θα την 

έφερνε αντιμέτωπη με την κοινή γνώμη, ή θα επέλεγε την αποστασιοποίηση, 

συμβιβαζόμενη με τις απόψεις του λαού, θέτοντας, όμως, σε κίνδυνο την ασφάλεια 

της χώρας. 

Η κυβέρνηση Καραμανλή είχε, όμως, αποφασίσει την κατεύθυνσή της. Σε 

πολιτικό επίπεδο, διέθετε μία άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είχε έναν έμπειρο 

πραγματιστή ηγέτη με μεγάλο κύρος στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ενώ δεν 

έφερε κάποιον έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα στις απόψεις της περί εξωτερικών 

σχέσεων της χώρας. Ειδικά μετά την πρώτη εξαγγελία των προγραμματικών 

δηλώσεων του Καραμανλή, περί πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής, κάθε υποψία 

για μονοδιάστατη, εξαρτημένη πολιτική εξαλείφθηκε, καθώς βασικός σκοπός της 

ήταν η χάραξη μίας πολιτικής, που να αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις εξωτερικές 

περιπλοκές. 

Παράλληλα, δεν έδειξε καμία διάθεση επηρεασμού από τις παραμέτρους του 

εσωτερικού πολιτικού παιγνίου, κάτι που της επέτρεψε να προσεγγίσει το ζήτημα της 

επανένταξης στο ΝΑΤΟ και τα συναφή με αυτό ελληνοαμερικανικά και 

ελληνοτουρκικά ζητήματα, με κυρίαρχο εκείνο των βάσεων, ως στρατηγικά και όχι 

πολιτικά προβλήματα.  

Χαρακτηριστικά φαινόμενα ήταν οι παράλληλες και αλληλεξαρτώμενες 

διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα 

και την επανένταξή της στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ. Στις διαβουλεύσεις αυτές, 

η Αθήνα διαπνεόταν από το σκεπτικό ότι η πολιτική – στρατιωτική συνεργασία με 

την Ουάσινγκτον ήταν απαραίτητη υπό την πίεση που δημιουργούσε η τριγωνική 

σχέση που σχημάτιζαν με την Άγκυρα, διότι είχε τη δυνατότητα να αποτελέσει τον 

κύριο ανασχετικό παράγοντα έναντι ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών της 

Τουρκίας. Από την άλλη, όμως, αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, και 

αντιαμερικανισμός καθιστούσαν μία τέτοια συνεργασία δύσκολη.  

Ο Καραμανλής αναφερόταν επανειλημμένως στη Βουλή στις συκοφαντίες 

κατά της κυβέρνησής του για έλλειψη εθνικής ευαισθησίας, ασυνειδησία κλπ. και 
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έψεγε την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει στον λαό αντιδυτικό 

πνεύμα, εξεγείροντάς τον και εξωθώντας τον σε εκδηλώσεις βίαιες εναντίον 

συμμάχων και φίλων κρατών, με αποτέλεσμα να διαταράσσει τις διεθνείς σχέσεις της 

χώρας και τα συμφέροντά της. Γι’ αυτό και έκρινε χρήσιμο να ενημερώνει τακτικά 

τον λαό ότι τυχόν απομάκρυνση της χώρας από τον δυτικό κόσμο θα επέφερε 

ολέθριες συνέπειες: αφενός θα έκλεινε τον δρόμο της ένταξης στην ΕΟΚ και 

αφετέρου θα οδηγούσε τη χώρα σε απομόνωση, προκαλώντας άδηλες επιπτώσεις 

στην ασφάλειά της, δεδομένης της αύξησης της τουρκικής επιθετικότητας σε μία 

τέτοια περίπτωση. 

Θεωρούσε, ακόμα, δυσάρεστο επιφαινόμενο των εκδηλώσεων αυτών τα 

συνεχή εχθρικά σχόλια εναντίον αξιωματούχων, όποτε αυτοί επισκέπτονταν την 

Ελλάδα, τα οποία αναφέρονταν στην άσκηση πιέσεων προς την κυβέρνηση ή τη 

διενέργεια συνωμοσιών εναντίον του ελληνικού λαού. «Μπορεί να έχωμεν υπόνοιες, 

ημπορεί να έχωμεν διαφωνίες, ημπορεί να ασκούμε την κριτική μας για τους ξένους 

κατά τρόπον ευπρεπή, δεν είναι όμως δυνατόν να τους υβρίζωμεν και συγχρόνως να 

θέλωμεν να έχωμεν την συνεργασία τους και την συμπαράστασή τους… Γιατί με 

τους λαούς αυτούς θα ταυτίσωμεν την τύχη μας όχι μόνον πολιτικώς και οικονομικώς 

αλλά και αμυντικώς», επεσήμανε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη 

Βουλή στις 20 Οκτωβρίου 1976.416  

Έτσι, παρ’ ότι διάφορες ρητορικές επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις στις 

νέες απαιτήσεις των καιρών και υποστήριζαν, άλλοι την καθολική ρήξη με το 

παρελθόν και το δόγμα του «Ανήκομεν εις την Δύσιν», και άλλη την ανανέωση του 

παλαιού προσανατολισμού χωρίς, όμως, αποκοπή από τους στενούς δεσμούς με το 

δυτικό σύστημα - οι πρώτοι, που ανήκαν στη ριζοσπαστική αριστερά και το ΠΑΣΟΚ 

επεσήμαναν την έξοδο από το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ σαν τη λύση στα προβλήματα της 

χώρας, ενώ οι δεύτεροι, ανήκοντες κυρίως σε συντηρητικά κόμματα του Κέντρου, 

πρέσβευαν τον προσανατολισμό στη Δύση, η πρόταση που επικράτησε, τελικά και σε 

βάθος χρόνου, ήταν αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή συνάρθρωνε τον πρωτεύοντα 

στόχο της εσωτερικής πολιτικής, δηλαδή την κατάκτηση και εδραίωση της 

δημοκρατίας, με τον κεντρικό στόχο της εξωτερικής, δηλαδή τον εξευρωπαϊσμό της 

χώρας και την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή της στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής 

                                                 
416 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 9, σσ. 312-314.  



224 
 

ενοποίησης, συντελούσε στην οικοδόμηση ενός ανανεωμένου οργανωτικού προτύπου 

για τη μεταδικτατορική Ελλάδα.417 

Παρά τις κατηγορίες που εξαπέλυε ο Παπανδρέου ότι η κυβέρνηση δεν έκανε 

τίποτα για να απεμπλακεί από την ξένη εξάρτηση, ο Καραμανλής επέλεξε ξεκάθαρα 

να μη συμβιβάσει αυτούς τους αντικρουόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

περιορισμούς και να μην υπολογίσει τις πολιτικές επιπτώσεις των αποφάσεων της 

εξωτερικής πολιτικής του. Δεν έδειξε, δηλαδή, καμία διάθεση επηρεασμού από τις 

παραμέτρους του εσωτερικού πολιτικού παιγνίου, κάτι που της επέτρεψε να 

προσεγγίσει το ζήτημα της επανένταξης στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και τα 

συναφή με αυτό ελληνοτουρκικά και ελληνοαμερικανικά ζητήματα, με κυρίαρχο 

εκείνο των βάσεων, ως στρατηγικά και όχι πολιτικά προβλήματα.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελιγμοί της στρατηγικής του Καραμανλή, όπως η 

επιλογή του να μην κυρώσει την ελληνοαμερικανική συμφωνία του Ιουλίου 1977 για 

να μην προχωρήσει το Κογκρέσο στην άρση του εμπάργκο προς την Τουρκία ή να 

συνδέσει τις διαπραγματεύσεις για τις βάσεις με την επανένταξη στο στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ, αποτελούσαν προσαρμογές ενός συνολικού πολιτικού πλαισίου 

σε ειδικές ανάγκες, τις οποίες δημιουργούσε ένα ρευστό περιφερειακό περιβάλλον, 

που τον υποχρέωνε να ενσωματώσει νέους στόχους στην προσέγγιση της εξωτερικής 

πολιτικής, αποδεικνύοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας της εξωτερικής 

πολιτικής στη μεταλλαγή των μεταβλητών.  

Όπως, όμως, αποδεικνύουν τα εκλογικά αποτελέσματα του Νοεμβρίου 1977, 

η Νέα Δημοκρατία υπέστη σοβαρές απώλειες εξαιτίας και αυτών των επιλογών της, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής του 

Καραμανλή προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την πτώση 

κατά 12,5% των ποσοστών του κόμματος (από 54,3% σε 41,8%). 

Όπως ανέφερε, εξάλλου, ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα, «εάν η Ελλάς 

αποχωρούσε από τη Δύση θα περιήρχετο σε διεθνή απομόνωση. Και θα ενίσχυε εις 

βάρος της την Τουρκία, που θα μονοπωλούσε την αλληλεγγύη, τα χρήματα και τα 

όπλα της Συμμαχίας και ιδίως της Αμερικής. Και αυτό ήταν ακριβώς το δράμα της 

Ελλάδος αλλά και το δικό μου κατά τα τελευταία 25 χρόνια. Ότι δηλαδή οφείλαμε να 

δίνουμε τη μάχη κατά της Τουρκίας στους κόλπους της Συμμαχίας – δεδομένου ότι 

                                                 
417 Κωνσταντίνα Μπότσιου, «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο: η ευρωπαϊκή τροχιά της 
Μεταπολίτευσης», στο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος – Μαριλένα Κοππά (επιμ.), 
ό.π., σσ. 102-103. 
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ήταν αδιανόητη εκτός αυτής – η οποία όμως για λόγους στρατηγικού ενδιαφέροντος 

ακολουθούσε πολιτική ίσης φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και ενίσχυε την 

Τουρκία κατά τρόπο τόσο αψυχολόγητο, ώστε να προκαλεί τις αντιδράσεις του 

ελληνικού λαού και να ενισχύει το πνεύμα το αντιδυτικό που εξεμεταλλεύετο έντονα 

η πολυκέφαλη Αριστερά. Και το πνεύμα αυτό το επλήρωσα και εγώ στις εκλογές του 

1977, επιμένοντας να κρατήσω την Ελλάδα – όπως και την εκράτησα – στον κόσμο 

το δυτικό».418  

Αρκετά πιο περίπλοκη διαδικασία συνιστά η λήψη της απόφασης της 14ης 

Αυγούστου για την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, στην οποία 

κατέληξε ο Καραμανλής και το επιτελείο του μέσα σε λίγες ώρες από την εμφάνιση 

της κρίσης, δηλαδή της νέας τουρκικής επίθεσης. Η κρίση εκείνη συνιστά 

χαρακτηριστική περίπτωση στη διεθνή πολιτική, κατά την οποία ο υπεύθυνος ηγέτης 

οφείλει να σταθμίσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλους τους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες για να λάβει, υπό συνθήκες ιδιαίτερης 

πίεσης, την πλέον ενδεδειγμένη απόφαση. Οι συνθήκες κρίσης, σύμφωνα με την 

Hermann, η υψηλού επιπέδου διπλωματία και οι δυναμικοί ηγέτες αυξάνουν την 

πιθανότητα ατομικού επιπέδου λήψης αποφάσεων.419 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ρόλος του ηγέτη ήταν, πράγματι, 

καταλυτικός. Η ψυχολογία, το άγχος υπό συνθήκες πίεσης, οι αντιλήψεις, η εμπειρία 

και οι ικανότητές του διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο. Η αποφασιστικότητα 

του χαρακτήρα του, η πολιτική του εμπειρία και ο μη εγκλωβισμός του σε προσωπικά 

συστήματα πεποιθήσεων ή σε μονοδιάστατες θεωρητικές εκτιμήσεις, η 

εμπεριστατωμένη πληροφόρηση και η ικανότητα ανάλυσής της, συνιστούν αναγκαίες 

προϋποθέσεις για τη χάραξη ενός συντονισμένου σχεδίου διαχείρισης της κρίσης. 

Αλλά ακόμα και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, το εσωτερικό και διεθνές κύρος 

του ηγέτη, η συνοχή και απήχηση του δημόσιου λόγου του και των διπλωματικών του 

χειρισμών, ο συντονισμός διπλωματικών και στρατιωτικών ενεργειών, όπως επίσης η 

καλή πίστη στις συμμαχικές του δεσμεύσεις αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 

ορθή αντιμετώπιση της κρίσης.420  

                                                 
418 Σημείωμα Καραμανλή, Φεβρουάριος 1982, Καραμανλής Αρχείο: τ. 12, σ. 135. 
419 Margaret Hermann, Political Psycology (London: John Wiley & Sons 
Incorporated, 1986) 
420 Βλ. Ενδεικτικά, Roger Carey, Trevor Salmon (eds.), International Security in the Modern World 
(Basingstoke: Macmillan Press, 1996) 
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Ο Καραμανλής σε μεγάλο βαθμό διέθετε αυτά τα χαρακτηριστικά και ένα 

επιτελείο πολιτικών και στρατιωτικών συνεργατών που διαπνέονταν από αντίστοιχες 

αντιλήψεις. Ευρισκόμενοι σε αδυναμία να χρησιμοποιήσουν το χαρτί της 

στρατιωτικής ισχύος, βασικός παράγοντας επίτευξης των εθνικών στόχων σε 

περιόδους κρίσης, οι Έλληνες ιθύνοντες υποχρεώθηκαν να κινηθούν σε συντηρητικά 

πλαίσια, υιοθετώντας περισσότερο αμυντική παρά επιθετική στρατηγική στον 

χειρισμό της κρίσης του Αυγούστου. Ο Καραμανλής όφειλε να προστατεύσει τα 

εθνικά συμφέροντα και ταυτόχρονα να βρει διέξοδο για την αποκλιμάκωση της 

κρίσης, χωρίς να φανεί υποχωρητικός σε μία κοινή γνώμη έκρυθμη και σε συνθήκες 

απόλυτης πολιτικής αβεβαιότητας. Η πίεση του χρόνου περιόριζε εκ των πραγμάτων 

τα περιθώρια για τη λήψη μίας απόφασης βασισμένης αποκλειστικά σε ορθολογικούς 

υπολογισμούς, χωρίς, ωστόσο, αυτό να προδιαγράφει τη λήψη μίας λανθασμένης 

απόφασης. Διότι, μπορεί η απόφαση της αποχώρησης από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ να επικρίθηκε ή να αποδείχθηκε σε πολλά τακτικά της σημεία εσφαλμένη, 

όμως, στη δεδομένη συγκυρία, η υπεύθυνη ηγεσία ανταπεξήλθε στην πίεση του 

χρόνου, ώστε να σταθμίσει ορθολογικά τις εναλλακτικές λύσεις και να αναλύσει τη 

σχέση κόστους – οφέλους από κάθε μία, για να καταλήξει σε εκείνη με το μικρότερο 

δυνατό κόστος.421 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι εναλλακτικές που διέθετε η κυβέρνηση, όπως 

επανειλημμένα τις έθεσε ο Καραμανλής, ήταν: α. Πόλεμος, β. παραίτηση της 

κυβέρνησης, γ. αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η τρίτη εναλλακτική προβλήθηκε ως επιβεβλημένη από 

εθνικής και ηθικής απόψεως στη βάση μίας όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικής 

προσέγγισης του ζητήματος και της θέσης της χώρας, με τη συναισθηματική φόρτιση 

και την επιρροή των απόψεων της κοινής γνώμης να διαδραματίζουν αναπόφευκτα 

καθοριστικό ρόλο. Το τετελεσμένο γεγονός που είχε προκαλέσει η Τουρκία και η 

αδυναμία στρατιωτικής απάντησης, η οποία θα λειτουργούσε πιθανόν αποτρεπτικά 

στην τουρκική επιθετικότητα, δεν άφηνε περιθώρια για λύσεις χωρίς κόστος. 

Θέλοντας να επισημάνουμε ξεχωριστά δύο παράγοντες που καθόρισαν σε 

μεγάλο βαθμό τη λήψη της απόφασης στις 14 Αυγούστου, θα αναλύσουμε στα 

επόμενα κεφάλαια την έντονη αντιαμερικανική τάση της κοινής γνώμης και τις 

ιστορικές της ρίζες, αλλά και τη διάψευση των προσδοκιών του Καραμανλή από τη 
                                                 
421 Alex Mintz, Karl DeRouen, Understanding Foreign Policy Decision Making (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010). 
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λειτουργία της νατοϊκής συμμαχίας και την πικρία του από τη στάση των Συμμάχων, 

και ειδικά των Αμερικανών απέναντί του. 
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Ένατο Κεφάλαιο 
Το αίσθημα του αντιαμερικανισμού στην ελληνική κοινή γνώμη  

και ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου 

 

Η στάση της κοινής γνώμης εναντίον των δυτικών συμμάχων και ιδιαίτερα εναντίον 

των ΗΠΑ είχε γερές ρίζες στην μεταδικτατορική ελληνική κοινωνία. Διατυπωμένα σε 

φορτισμένους συναισθηματικά και με όρους υψηλών απαιτήσεων από τις υπεύθυνες 

κυβερνήσεις, τα θέματα που κρίθηκε ότι επηρέαζαν τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα 

κατέστησαν ανέκαθεν, μετά την εκδήλωση της Μεγάλης Ιδέας και των αλυτρωτικών 

επιδιώξεων του ελληνικού κράτους, αντικείμενο έντονης εσωτερικής πολιτικής 

διαμάχης. Συσχετίστηκαν άμεσα με τη διεκδίκηση ή τη διατήρηση της πολιτικής 

εξουσίας και, συνεπώς, είναι λογικό να ταυτίζονται με ζητήματα εσωτερικής 

πολιτικής.422  

Η αντίθεση στη δυτικά προσανατολισμένη και με στενούς δεσμούς με τις 

ΗΠΑ εξωτερική πολιτική των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων αποτέλεσε ισχυρό 

αντιπολιτευτικό κίνητρο και όπλο, στο οποίο αντιτασσόταν με οργή ο Καραμανλής 

ήδη από την πρώτη περίοδο πρωθυπουργίας του, οπότε και πίστευε ότι 

χρησιμοποιούνταν από την αντιπολίτευση για να φθείρει την κυβέρνηση.423 Πάντοτε, 

όμως, η εκμετάλλευση της λαϊκής ευαισθησίας στα εθνικά ζητήματα αποτέλεσε έναν 

πιο περίπλοκο μηχανισμό, εφόσον οι κυβερνήσεις έμπαιναν στη διαδικασία ή τον 

πειρασμό να εκμεταλλευθούν τις λαϊκές κινητοποιήσεις ακόμα και ως 

διαπραγματευτικό όπλο για τα εθνικά θέματα, αλλά ήταν πολλές οι φορές που δεν 

μπορούσαν να ελέγξουν αυτό το φαινόμενο και μετά να το αγνοήσουν. 

Όμως, η διάψευση των προσδοκιών που καλλιεργούσαν οι πολιτικές ηγεσίες 

συνεπαγόταν σημαντικό πολιτικό κόστος. Οι κινητοποιήσεις αύξαναν το διακύβευμα 

για τις κυβερνήσεις και περιόριζαν στη συνέχεια το εύρος των επιλογών τους, με 

συνέπεια να ενθαρρύνουν την αδιαλλαξία των κυβερνώντων και τον μαξιμαλισμό εις 

βάρος της ευθυκρισίας και του ορθού λόγου.424 Έτσι, οι ηγεσίες, σύμφωνα με τη 

                                                 
422 Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Η ευγενής μας τύφλωσις: Εξωτερική πολιτική και 
«εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αθήνα: 
Βιβλιόραμα, 1999), σ. 56.  
423 Ενδεικτικά, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 2, σ. 23. 
424 Στεφανίδης, 2010, σσ. 98-99.  
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θεωρία του Putnam, επέλεγαν να ικανοποιήσουν τις εσωτερικές πιέσεις του Επιπέδου 

ΙΙ, θέτοντας σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.  

Η περίπτωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ παρουσίαζε, ασφαλώς, πολλές 

ιδιαιτερότητες, διότι ήταν η μόνη Μεγάλη Δύναμη έως τότε που προβαλλόταν ως 

ηγέτιδα δύναμη ενός «ελεύθερου κόσμου». Υπήρχε, δηλαδή, μία εξιδανικευμένη 

εικόνα της εξωτερικής της πολιτικής, ως ενσάρκωση της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας και άλλων υψηλών ιδεωδών και ήταν λογικό να γεννά ξεχωριστές 

προσδοκίες στον λαό.425 Η διάψευση αυτών των προσδοκιών ήλθε πολύ σύντομα και 

ως θρυαλλίδα λειτούργησε το Κυπριακό. 

Το Κυπριακό ήταν μία ξεχωριστή περίπτωση εθνικού ζητήματος, από την 

οπτική που το αντιμετώπιζαν η πολιτική ηγεσία και ο λαός, καθώς η αδυναμία των 

υπεύθυνων πολιτικών να ξεφύγουν από την ψευδαίσθηση του επικείμενου, όπως τον 

θεωρούσαν, εθνικού θριάμβου, και να στρέψουν τον λαό σε ειρηνιστικούς και όχι 

αλυτρωτικούς σκοπούς, είχε σαν συνέπεια να οδηγήσουν και τον λαό σε επικίνδυνα 

αδιέξοδα, καθώς εύκολα ξεχνούν όλοι ότι οι αλυτρωτικές αποτυχίες γεννούν μόνο 

οπισθοδρομήσεις και χαμένες ευκαιρίες.426 

Η εμφάνιση ενός δυναμικού ηγέτη στον Κυπριακό Ελληνισμό, του 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έθεσε, ήδη από το 1950 με το δημοψήφισμα για την 

Ένωση, στην ελληνική ηγεσία το δίλημμα να ακολουθήσει μία δυναμική πολιτική 

διεκδίκησης ή να αφήσει τον χρόνο να δώσει τη λύση στο πλαίσιο των 

αντιαποικιακών τάσεων που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται με την φθορά της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αν και ορισμένοι πολιτικοί υποστήριζαν τη δεύτερη 

επιλογή, δημόσια, όμως, δεν είχαν το πολιτικό θάρρος να την υπερασπιστούν (π.χ. Σ. 

Βενιζέλος).   

Η αναγωγή του Κυπριακού σε «μοναδικό σκοπό» της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής, παρά την αντίθετη θέληση του Καραμανλή, οδηγούσε πολλούς στο 

συμπέρασμα ότι και αυτή έχρηζε αναθεώρησης, εφόσον οι εταίροι στο ΝΑΤΟ δεν 

αναγνώριζαν το δίκαιο των ελληνικών διεκδικήσεων. Οι αναθεωρητικές αυτές 

απόψεις έγιναν σύντομα κοινός τόπος στον ελληνικό τύπο, που απαιτούσε μία πιο 

ανεξάρτητη και σθεναρή στάση έναντι της Ουάσινγκτον και της Δύσης γενικότερα. 

Όπως δήλωσε και το εξέχον στέλεχος της ΕΔΑ, Ηλίας Ηλιού, το Κυπριακό ήταν η 

λυδία λίθος επί της οποίας δοκιμάζονταν οι φιλίες και οι συμμαχίες της χώρας. Ήταν 
                                                 
425 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 302-305. 
426 Στεφανίδης, 2010, σ. 100. 



230 
 

κριτήριο διάκρισης ανάμεσα σε φίλους και εχθρούς και επίκεντρο της πολιτικής στην 

Ελλάδα. Παρ’ ότι, όμως, αυτό γινόταν αντιληπτό από τους συμμάχους, και κυρίως 

τους Αμερικανούς,427 αυτό δεν σήμανε σε κανένα σημείο, εκτός, ίσως από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1960, μία ευνοϊκότερη διάθεση απέναντι στις ελληνικές απόψεις. 

Οι Αμερικανοί κατανοούσαν ότι μία ειρηνική επίλυση του Κυπριακού ήταν το 

καλύτερο εργαλείο για την ασφαλή πρόσδεση της Ελλάδας στη δυτική συμμαχία και 

την εμπέδωση της εσωτερικής σταθερότητας. Όμως, η στάση του Παπάγου επέφερε 

δυσκολίες, με την υποστήριξή του προς τον Γρίβα και τη διεθνοποίηση του 

ζητήματος στον ΟΗΕ. Ακόμα, και η Εκκλησία υποστήριζε την άσκηση βίας ενάντια 

στη βρετανική διοίκηση ενώ πυροδοτούσε τον αντιαμερικανισμό.428 

Εξάλλου, έβλεπαν με εξαιρετική δυσπιστία την χρησιμοποίηση των λαϊκών 

κινητοποιήσεων και του εσωτερικού αναβρασμού, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η 

ριζοσπαστικοποίηση και πολιτική συμμετοχή της νεολαίας, ως επιχείρημα κατά τις 

διπλωματικές επαφές από τις ελληνικές κυβερνήσεις.429  

Οι λαϊκές αντιδράσεις και εκδηλώσεις γίνονταν εντονότερες όποτε θίγονταν 

άμεσα τα ελληνικά δίκαια, όπως τα Σεπτεμβριανά του 1955 ή η μη υποστήριξη των 

ελληνικών προσφυγών στον ΟΗΕ για την Κύπρο από τον Δεκέμβριο του 1954 έως 

τον Δεκέμβριο του 1958.430 Αυτές είχαν εισέλθει σε μία επικίνδυνη οδό, καθώς 

συνέβαλαν στην ένταση των λαϊκών αξιώσεων και από την άλλη τις επικαλούνταν ως 

περιοριστικό παράγοντα της δράσης τους. Βασικό παράγοντα, ασφαλώς, 

διαδραμάτιζαν οι θέσεις της εκάστοτε αντιπολίτευσης, που με την πρώτη ευκαιρία 

κατήγγειλε την κυβέρνηση για «εθνική μειοδοσία», με συνέπεια ο φόβος του 

πολιτικού κόστους να υποσκάπτει τη θέση της και τη διεθνή της αξιοπιστία. 

Επρόκειτο για μία διαδικασία, η οποία τελικά μετατράπηκε σε «μπούμερανγκ» για τα 

                                                 
427 Στα τέλη του 1957 οι Αμερικανοί έκαναν λόγο για απαγκίστρωση της Ελλάδας 
από την πολιτική των ΗΠΑ, καθώς διαπίστωναν ότι το Κυπριακό είχε βλάψει σοβαρά 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ενδεικτική περίπτωση την απενεργοποίηση του 
Βαλκανικού Συμφώνου, και είχε κλονίσει σοβαρά τους δεσμούς με το ΝΑΤΟ και 
τους δυτικούς συμμάχους. Βλ. Στεφανίδης, ό.π., σ. 288.   
428 James Miller, « “The Greek De Gaulle” or “Our Man in Athens”? Karamanlis and the Americans, 
1954-1974», στο Σβολόπουλος – Μπότσιου – Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
στον εικοστό αιώνα, ό.π., σ. 47. 
429 Γενικά για τις κινητοποιήσεις αναφορικά με το Κυπριακό, βλ. Στεφανίδης, ό.π., 
σσ. 175-195.  
430 Βλ. εμβριθή ανάλυση των αντιδράσεων λαού, τύπου και πολιτικής ηγεσίας στο 
Στεφανίδης, ό.π., σσ. 305 κ.ε. 
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ελληνικά δίκαια.431 Για τους λόγους αυτούς, είχαν φθάσει Αμερικανοί αξιωματούχοι 

να κάνουν λόγο κατά το 1957-1958, πριν ακόμα την εκπόνηση του Σχεδίου 

ΜακΜίλλαν, για «διακριτή ψυχολογική αποκοπή των Ελλήνων από τη Δύση. Πλέον, 

ο κίνδυνος σοβαρού κλονισμού των σχέσεων με το ΝΑΤΟ ήταν υπαρκτός.432 

Ο Καραμανλής, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, απεχθανόταν τη δίχως όρια 

δημόσια συζήτηση επί ζωτικής σημασίας εθνικών θεμάτων. Ο πόλεμος φθοράς 

κυβέρνησης – αντιπολίτευσης επί των θεμάτων αυτών το μόνο που κατάφερνε ήταν 

να υπονομεύει τους διπλωματικούς χειρισμούς και, εν τέλει, τη διεθνή θέση της 

χώρας. Παρόμοιες απόψεις έτρεφαν και τα υπόλοιπα σημαίνοντα στελέχη της 

παράταξής του (Αβέρωφ, Κανελλόπουλος, Τσάτσος Πρωτοπαπαδάκης, 

Παπαληγούρας), που τάσσονταν υπέρ μίας ρεαλιστικής προσέγγισης της εξωτερικής 

πολιτικής, μακριά από τις διαθέσεις και τις πιέσεις της κοινής γνώμης.  

Αντίθετα, ο Γεώργιος Παπανδρέου θεωρούσε ότι, διαδηλώνοντας η 

αντιπολίτευση το φρόνημα του λαού, εκπλήρωνε το πατριωτικό της καθήκον. Με 

αυτόν τον τρόπο, υποτίθεται ότι μία ασυμβίβαστη αντιπολίτευση ενίσχυε την 

προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκρούει τις εξωτερικές πιέσεις. Ουσιαστικά, όμως, 

με την εθνική της πλειοδοσία, η αντιπολίτευση προσδοκούσε να προσποριστεί 

πολιτικό κεφάλαιο, προβάλλοντας την εικόνα μίας μειοδοτικής κυβέρνησης.433 

Ειδικότερα, η Αριστερά είχε βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να αμφισβητήσει το 

ιδεολογικό μονοπώλιο των αντιπάλων της και να αποκαταστήσει τα πατριωτικά 

διαπιστευτήριά της, που τόσο είχαν αμφισβητηθεί λόγω των θέσεών της κατά τον 

Εμφύλιο περί Μακεδονικού. Έτσι, στράφηκε κατά του ΝΑΤΟ, προβάλλοντας ότι η 

παραμονή σ’ αυτό διατηρούσε την Ελλάδα εγκλωβισμένη ανάμεσα σε άπιστους 

συμμάχους και προαιώνιους εχθρούς. Πρότεινε ως εναλλακτική το παράδειγμα της 

Νορβηγίας και της Δανίας, που ακολουθούσαν μία αξιοπρεπή πολιτική μέσα στο 

πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι εναλλακτικές προτάσεις της ΕΔΑ για τον αναπροσανατολισμό 

της εξωτερικής πολιτικής έναντι της άνευ όρων πρόσδεσης στη Δύση περιελάμβαναν, 

λοιπόν, την εθνικιστική ρητορεία, την ουδετερότητα και τη βελτίωση των σχέσεων με 

τον ανατολικό συνασπισμό.434 

                                                 
431 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 146-150.  
432 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 165-170.   
433 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 153-159.  Είναι χαρακτηριστική η έκφραση του Τσάτσου, 
ότι η κυβέρνηση δεν ενέδωσε στις «εθνικώς επικίνδυνες παρορμήσεις του 
πεζοδρομίου», βλ. στο ίδιο, σ. 156.  
434 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 159-164. 
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Παρά τις αντιρρήσεις των συμμάχων και τη διαφαινόμενη 

αναποτελεσματικότητα του μέσου, η ελληνική κυβέρνηση διατήρησε τη 

διεθνοποίηση του ζητήματος, θεωρώντας ότι η εγκατάλειψή της θα έκανε μεγαλύτερη 

ζημία από την σκοπιά της εσωτερικής πολιτικής. Επρόκειτο για χαρακτηριστική 

περίπτωση υποχώρησης χάριν των σκοπιμοτήτων της εσωτερικής πολιτικής και των 

υπαγορεύσεων των εσωτερικών μεταβλητών παραγόντων, με τους εξωτερικούς 

παράγοντες είτε να αγνοούνται είτε να υποτιμούνται.435 

Η κατάσταση, όμως, είχε περιπλεχθεί ιδιαίτερα, καθώς η άνοδος του 

αντιαμερικανισμού συνεπαγόταν μία σταδιακή ενίσχυση των ουδετερόφιλων τάσεων 

σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, τόση ώστε να εκδηλώνονται αμφιβολίες για την 

προσήλωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στη δυτική συμμαχία, ακόμα και 

από συντηρητικούς πολιτικούς ή εφημερίδες, π.χ. Καθημερινή.436 

Μέχρι και τα τέλη του 1958, ο Καραμανλής, αντίθετα προς τις δικές του 

προτιμήσεις, εξακολούθησε την πολιτική της διεθνοποίησης του Κυπριακού, παρ’ ότι 

αυτή ανέστελλε την επίλυση κρίσιμων εσωτερικών – οικονομικών ζητημάτων αφενός 

και προκαλούσε οδυνηρά διλήμματα για τη διεθνή θέση της χώρας αφετέρου. Όμως, 

το αντιδυτικό – αντιαμερικανικό αίσθημα ήταν τόσο ισχυρό που η παραγνώρισή του 

ήταν σχεδόν αδύνατη, αν ήθελε να διατηρήσει τα πολιτικά του ερείσματα. Έτσι, 

προσπαθούσε να ισορροπήσει μα κάθε τρόπο ανάμεσα στις αξιώσεις της εσωτερικής 

πολιτικής σκηνής και τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της 

δυτικής συμμαχίας. Προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να διασώσει τον φιλοδυτικό 

προσανατολισμό της χώρας, γνωρίζοντας ότι ακολουθούσε μη δημοφιλή πολιτική. Γι’ 

αυτό και επιχειρούσε, όποτε έκρινε κατάλληλη την περίσταση, να προβάλει τις 

σχετικές αντιστάσεις στις συμμαχικές και, κυρίως, αμερικανικές επιταγές, ώστε να 

αφήνει να ξεσπά η διάχυτη δυσαρέσκεια για τη στάση των Συμμάχων.  

Πώς επιχειρούσε να εφαρμόσει αυτήν την ισορροπία; Αφήνοντας, ειδικά σε 

προεκλογικές περιόδους, ανοικτή τη δυνατότητα αναθεώρησης του φιλοδυτικού 

προσανατολισμού της χώρας, αν το όφελος της χώρας, η εθνική αξιοπρέπεια και τα 

συμφέροντα του λαού καθιστούσαν επιβεβλημένη μία τέτοια απόφαση. Γενικά, όμως, 

η θέση του ότι η σχέση με τη Δύση ήταν προδιαγεγραμμένη για λόγους ιστορικούς, 

πολιτικούς και προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας, παρέμενε 

                                                 
435 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 156-157.  
436 Ενδεικτικές καταγραφές των αντιδράσεων μετά τα γεγονότα εις βάρος των 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης, στο Στεφανίδης, ό.π., σσ. 313-322. 
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αμετακίνητη, όση και αν ήταν η πικρία και η διάψευσή του από τους χειρισμούς των 

ισχυρών συμμάχων επί του Κυπριακού.437  

Γι’ αυτό, προφανώς, και η αμερικανική πλευρά αντιμετώπιζε με στωικότητα 

τις ενδείξεις «αποστασιοποίησης» της Ελλάδας, όσο και αν αντιλαμβάνονταν ότι, 

μολονότι η κυβέρνηση θα διατηρούσε τον βασικό φιλοαμερικανικό και φιλοδυτικό 

προσανατολισμό της, θα επεδίωκε ενδεχόμένως να ακολουθήσει μία πιο ανεξάρτητη 

πολιτική. Ακόμα και στην οξύτερη φάση της αντιπαράθεσης για το Κυπριακό, όπως 

το σχέδιο ΜακΜίλλαν, Αμερικανοί και Σοβιετικοί παρατηρητές θεωρούσαν ότι δεν 

επρόκειτο να αλλάξει τίποτα ως προς τη διεθνή θέση της Ελλάδας. Ειδικά οι 

Αμερικανοί δεν έδιναν και ιδιαίτερη σημασία στη διαφαινόμενη αποξένωση ή και 

εχθρικότητα της κοινής γνώμης και γι’ αυτό δεν άλλαζαν την πολιτική τους επί του 

Κυπριακού. Αντίθετα με το ενδιαφέρον τους για τη διατήρηση των δεσμών με την 

Τουρκία, τα ανώτερα διπλωματικά κλιμάκια στην Ουάσινγκτον δεν έδειχναν ανάλογο 

ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η προφανής της αδυναμία και το αίσθημα ανασφάλειάς 

της έναντι του ανατολικού στρατοπέδου αλλά και της Τουρκίας κρίνονταν ως 

επαρκείς λόγοι για τη διατήρηση της πίστης στη δυτική συμμαχία. Αυτή, εξάλλου, η 

πρόσδεση συνιστούσε για τις εγχώριες ελίτ και προϋπόθεση για τη συνέχιση της 

κυριαρχίας τους.438 

Τελικά, η κυβερνητική πρόταση της αυτοδιάθεσης, μετά και την αποτυχία της 

πέμπτης προσφυγής στον ΟΗΕ, τον Δεκέμβριο του 1958, υιοθετήθηκε ως πιο ευνοϊκή 

από την Ένωση και η αντιπολίτευση απαιτούσε πλέον προσήλωση στον σκοπό της 

απελευθέρωσης της νήσου. Γι’ αυτό, και το Βήμα, ερμήνευσε τις συμφωνίες Ζυρίχης 

– Λονδίνου ως συμβιβασμό μεταξύ εφικτού και επιθυμητού, αποτέλεσμα «αδηρίτου 

ανάγκης», που απείχε πολύ από τον εθνικό στόχο της Ένωσης, εξαιτίας εμποδίων που 

παρενέβαλλαν διεθνείς παράγοντες. Η απεμπλοκή από τον αρχικό σκοπό απέτρεπε το 

ενδεχόμενο να βρεθεί η Ελλάδα εκτός δυτικού στρατοπέδου.439 Μολονότι η 

αντιπολίτευση στράφηκε με μένος κατά των συμφωνιών,440 οι λαϊκές αντιδράσεις 

εναντίον τους ήταν ανεπαίσθητες.441 

                                                 
437 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 340-342. 
438 Couloumbis, ό.π., σσ. 97-108, Στεφανίδης, ό.π., σσ. 353-356.  
439 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 165-169. Αντίθετα, η Ελευθερία τις κατήγγειλε ως προϊόν 
στυγνού εκβιασμού, βλ. στο ίδιο, σ. 170.  
440 Ενδεικτικά, η Ελευθερία τις κατήγγειλε ως προϊόν στυγνού εκβιασμού, βλ. 
Στεφανίδης, ό.π., σσ. 170-175.  
441 Στεφανίδης, ό.π., σ. 186.  
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Στη διάρκεια αυτής της ταραγμένης δεκαετίας, μέχρι την ανεξαρτητοποίηση 

της Κύπρου, η αντίθεση των περισσότερων δυτικών κυβερνήσεων στο αίτημα της 

Ένωσης όξυνε το αντιδυτικό και, ειδικότερα, το αντιαμερικανικό αίσθημα, το οποίο 

ήταν ήδη ενεργό σε μερίδα της κοινής γνώμης εξαιτίας των αμερικανικών 

παρεμβάσεων στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα,442 ή την καταστρατήγηση της 

δυνατότητας ετεροδικίας που απολάμβανε το προσωπικό των αμερικανικών 

εγκαταστάσεων.443 Όμως, όλη αυτή η κίνηση του αλυτρωτισμού στο Κυπριακό, όπως 

εκφραζόταν δυναμικά μέσα από το αίτημα της Ένωσης, αντιστρατευόταν άλλες 

επιτακτικές ανάγκες της χώρας, όπως η βελτίωση της οικονομίας και ο 

εκσυγχρονισμός του κράτους, και ερχόταν σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 

χώρας. Η εμμονή αυτή εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της 

χώρας, αφού η αμυντική της ικανότητα εξαρτιόταν από τη Δύση, ενώ έθετε σε 

αβεβαιότητα τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και τις προοπτικές σύνδεσής της με τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες.444  

Με την αναζωπύρωση του Κυπριακού μετά το 1963, στην Ελλάδα και την 

Κύπρο γεννήθηκαν ιδιαίτερες προσδοκίες για τον ρόλο που μπορούσε να 

διαδραματίσει η Ουάσινγκτον. Ως αντιπολίτευση, το Κέντρο και ο υποστηρικτικός σε 

αυτό τύπος εξέφραζαν με κάθε ευκαιρία τη δυσαρέσκειά τους για την αμερικανική 

πολιτική, ειδικά όσον αφορά την παρέμβασή της υπέρ των κυβερνήσεων της Δεξιάς, 

και πρέσβευαν με έμφαση μία ουδετερόφιλη πολιτική στο διεθνές πεδίο: «Είμεθα 

σύμμαχοι με την Δύσιν και θέλομεν να είμεθα φίλοι με την Ανατολήν», δήλωνε 

προεκλογικά τον Οκτώβριο του 1961 ο Γεώργιος Παπανδρέου.445  

Ως κυβέρνηση, ο αντίκτυπος των λαϊκών κινητοποιήσεων στην πολιτική του 

ενισχύθηκε χάρη στα αυξημένα λαϊκιστικά αντανακλαστικά του Γεωργίου 

Παπανδρέου και του περιβάλλοντός του, όπου σημαντικό ρόλο έπαιζε ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, βασικός συντελεστής της μεταστροφής του πατέρα του αναφορικά με 

το σχέδιο Άτσεσον. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου, επί ημερών 

του, η εξωτερική πολιτική εναρμονίστηκε ε το δημόσιο αίσθημα. Στην ουσία, όμως, 

επρόκειτο για εγκλωβισμό του ανάμεσα στις υποσχέσεις για μία νέα «ελληνική» 

εξωτερική πολιτική και το αντιδυτικό αίσθημα που σάρωνε τη χώρα και το οποίο είχε 
                                                 
442 Για τις παρεμβάσεις του «αμερικανικού παράγοντα», βλ. Στεφανίδης, ό.π., σσ. 
291-297. 
443 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 297-302.  
444 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 187-188.  
445 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 361-368. 
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ενοχλήσει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι 

το αίσθημα αυτό διαπέρασε και τις τάξεις αρκετών Ελλήνων ιθυνόντων, οι οποίοι 

απογοητεύθηκαν από τη στάση των συμμάχων, ενώ διακατέχονταν από 

αναμφισβήτητα έως τότε φιλοδυτικά αισθήματα, ανθρώπων, που, ακόμα και στη 

δύσκολη φάση του Κυπριακού το 1955-1958, είχαν ταχθεί ανοικτά υπέρ της ανάγκης 

παραμονής της χώρας στη Συμμαχία. Βέβαια, ζήτημα αποχώρησης δεν τέθηκε αλλά η 

φθορά των σχέσεων με το ΝΑΤΟ ήταν πασίδηλη, και το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν 

συζητήθηκε επέφερε μεγαλύτερη χαλάρωση σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε μέχρι το 1959, 

περίοδο κατά την οποία η ανοικτή διαμάχη είχε συσπειρώσει τους υπέρμαχους της 

παραμονής. Η αμφισβήτηση αυτή τέθηκε κατ’ εξοχήν στους κόλπους του Κέντρου, 

με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ζήτησε 

δημόσια την απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 1964 

κατήγγειλε, σε συνέντευξή του στη γαλλική Le Monde την αμερικανική πολιτική στο 

Κυπριακό. 

Ο Ανδρέας με τη νέα του ρητορική αναδύθηκε αυτήν την εποχή ως ο 

χαρισματικός ηγέτης μίας πλειάδας «κεντροαριστερών» δυνάμεων, θεωρούσε την 

κυπριακή πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου ως κρίσιμο βήμα προς την εθνική 

χειραφέτηση και ότι στην περήφανη εξωτερική πολιτική που άσκησε, βρίσκονται οι 

αιτίες της ανατροπής της, αλλά και της δικής του δίωξης λίγο καιρό πριν από την 

κυβέρνηση. Από αυτήν την περίοδο, η εξωτερική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο 

του οράματος του Ανδρέα Παπανδρέου για «δημοκρατία και εθνική αναγέννηση». 

Με μία ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική θα δικαιώνονταν οι αγώνες του ελληνικού 

έθνους.446  

Ο Παπανδρέου καταφερόταν ειδικά κατά των Αμερικανών για τη συμμετοχή 

τους σε έναν «συνασπισμό συμφερόντων», τα οποία κυβερνούσαν την Ελλάδα από το 

τέλος του Εμφυλίου και κατήγγειλε τους δεσμούς τους με τους θεματοφύλακες του 

μετεμφυλιακού καθεστώτος, δηλαδή τα Ανάκτορα, τον στρατό και τις δυνάμεις 

ασφαλείας, που λειτουργούσαν ως δικλείδα ασφαλείας για την προστασία των 

αμερικανικών συμφερόντων. Κατηγορούσε τους Αμερικανούς, επειδή είχαν 

υποβαθμίσει τις δημοκρατικές αξίες και παρενέβαιναν στα πολιτικά πράγματα της 

                                                 
446 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 379-387. Στεφανίδης, ό.π., σσ. 263-266. Για ένα 
αποκαλυπτικό ιστορικό της περιόδου διακυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου και των 
κυβερνήσεων αποστασίας μέχρι τις κυβερνήσεις αποστασίας, βλ. Παπαχελάς, ό.π., 
σσ. 103-236. 
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χώρας για την προάσπιση των συμφερόντων τους, π.χ. άνοδος Καραμανλή το 1955 

και πτώση Παπανδρέου δέκα χρόνια αργότερα με αφορμή πάντοτε το Κυπριακό. Η 

ρητορική του ταυτιζόταν σε πολλά σημεία με εκείνην της Αριστεράς. Ειδικά στο 

θέμα της Κύπρου, κατήγγειλε και αυτός τα διχοτομικά σχέδια του ΝΑΤΟ, που 

απέβλεπαν στη μετατροπή της Κύπρου σε νατοϊκή βάση, διαιρεμένη μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας, οι οποίες θα αποκαθιστούσαν τις σχέσεις τους εντός της Συμμαχίας.  

Τις απόψεις αυτές συμμεριζόταν ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της κοινής 

γνώμης, ανεξαρτήτως ιδεολογικού στρατοπέδου. Ήταν σαφές, λίγο καιρό πριν την 

επιβολή της δικτατορίας, ότι το αντιδυτικό και αντιαμερικανικό πνεύμα αποτέλεσαν 

μία χρήσιμη πλατφόρμα για τη σύγκλιση των υπέρμαχων του εθνικισμού, ανεξάρτητα 

πολιτικής τοποθέτησης. Και ο Παπανδρέου αποτέλεσε τον κατ’ εξοχήν διακομματικό 

εκφραστή αυτού του ρεύματος, που πίστευε ότι η εξωτερική πολιτική έπρεπε να 

απεγκλωβιστεί από τους δεσμούς του παρελθόντος και να παύσει να υπαγορεύεται 

από τους ξένους.447 

Όσον αφορά τις λαϊκές αντιδράσεις ή την έντυπη αρθρογραφία, αυτές 

εξακολούθησαν να στρέφονται κατά των ΗΠΑ ακόμα και μετά την καθοριστική 

παρέμβαση του προέδρου Τζόνσον, που αποσόβησε την τουρκική εισβολή. Το 

παράδοξο των ελληνικών αντιδράσεων επιβεβαιώνει το γεγονός ότι την ίδια εποχή 

κύμα αντιαμερικανικών αντιδράσεων σάρωσε και την Τουρκία. Το αίσθημα του 

αντιαμερικανισμού κορυφώθηκε μετά την αποστασία των στελεχών της Ένωσης 

Κέντρου και την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου τον Ιούλιο του 1965, η ευθύνη 

για την οποία βάρυνε την αμερικανική πλευρά, όχι αναιτιολόγητα.448 Με αυτόν τον 

τρόπο, το διεθνές αντιαμερικανικό κίνημα λόγω του πολέμου του Βιετνάμ 

εξαπλωνόταν έντονο και στην Ελλάδα, αλλά περιπλεγμένο με τις εσωτερικές 

εξελίξεις και το Κυπριακό. Έτσι, ενώ οι διμερείς διπλωματικές και αμυντικές σχέσεις 

παρέμεναν στενές, υπονομεύονταν από την εσωτερική πολιτική κρίση.449 

Αντί συμπεράσματος για την μετεμφυλιακή περίοδο, θα μπορούσε να 

διατυπωθεί η άποψη ότι το αίσθημα του αλυτρωτισμού αναζωπυρώθηκε με αιτία το 

Κυπριακό ζήτημα και τη διάλυση των ελπίδων ότι οι ΗΠΑ θα μεσολαβούσαν για τη 

δίκαιη επίλυσή του. Στην όξυνση αυτή συνέτεινε τόσο η ρητορεία και προπαγάνδα 

της αμερικανικής πλευράς, όσο και η υπερβολική ενθάρρυνση της εικόνας των ΗΠΑ 

                                                 
447 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 391-395. 
448 Στεφανίδης, ό.π., σσ. 379-391. 
449 Χατζηβασιλείου, 2009, σ. 387.  
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από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης στο εσωτερικό. Τα προβλήματα με τις 

ΗΠΑ ήταν πολυδιάστατα: επέμβαση στα εσωτερικά πράγματα, ετεροδικία, μείωση 

της οικονομική βοήθειας αλλά επισκιάζονταν από την άρνηση των ΗΠΑ να 

συναινέσει στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ουσιαστικά, η σύγκρουση της 

νέας αντίληψης για την αμερικανική εξωτερική πολιτική με τον αλυτρωτισμό της 

ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, προκάλεσε ένα κύμα αντιαμερικανισμού, που 

δύσκολα μπορούσε να αποκοπεί.450 

Η επιβολή της δικτατορίας έμελλε να σφραγίσει ανεξίτηλα το αίσθημα του 

αντιαμερικανισμού στην ελληνική κοινή γνώμη, η οποία πείσθηκε, χωρίς να 

απαιτηθεί πολύ προσπάθεια, ότι οι ΗΠΑ κρύβονταν πίσω από τη δυσμενή αυτή 

εξέλιξη. Ουσιαστικά, η Χούντα επιτάχυνε τη ριζοσπαστικοποίηση ενός μεγάλου 

τμήματος της κοινής γνώμης και νομιμοποίησε έναν στερεοτυπικό αντιαμερικανισμό 

που κυριάρχησε στα μεταπολιτευτικά χρόνια, δεδομένης της συνεργασίας που 

επέδειξε η Ουάσινγκτον με ένα καθεστώς απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα.451 

Το κλίμα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις επιδεινώθηκε σοβαρά μετά τα 

γεγονότα του 1974, οπότε οι Αμερικανοί, με την κριτική να εστιάζεται στο πρόσωπο 

του Χένρυ Κίσσινγκερ, αφενός μεν επέτρεψαν στην Τουρκία να σχεδιάσει και 

εκτελέσει την εισβολή στην Κύπρο, αφετέρου επέδειξαν απάθεια κατά τη δεύτερη 

εισβολή του Αυγούστου. 

Ο ρόλος του Αμερικανού υπουργού των Εξωτερικών, μίας ούτως ή άλλως 

αντιφατικής και για πολλούς σκοτεινής προσωπικότητας, ελέγχεται σοβαρά από τη 

στιγμή που δεν έπραξε τίποτα για να αποτρέψει το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, 

παρά άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν σε σύγκρουση. Η εικόνα αυτή φαίνεται 

εξαιρετικά πιθανή, δεδομένης της τάσης του ιδίου να προωθεί ή, τουλάχιστον, να 

προτιμά μία στρατιωτική λύση, ώστε να γίνεται μία πρώτη εκκαθάριση του 

ζητήματος πριν επιχειρήσει μία πολιτική διευθέτηση. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις 

που το επιχείρησε μέσα σε σύντομο διάστημα, Μεσανατολικό  και Κυπριακό, δεν 

υπήρξε αποτέλεσμα. Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά.  
                                                 
450 Στεφανίδης, ό.π., σ.  312., 
451 Όπως, άλλωστε, έχει καταδειχθεί η επίσημη διπλωματία των ΗΠΑ, State 
Department και πρεσβεία Αθηνών, δεν γνώριζαν ότι επίκειτο πραξικόπημα, 
προερχόμενο ειδικά από χαμηλόβαθμους αξιωματικούς. Για τις γενικότερες επαφές 
των μυστικών υπηρεσιών και των επίσημων αντιπροσώπων των ΗΠΑ  στην Ελλάδα 
με τους πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες της χώρας το κρίσιμο διάστημα 
πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματος, βλ. Παπαχελάς, ό.π., σσ. 237-324. Ακόμα, 
βλ. Χατζηβασιλείου, 2012, σσ. 252-253. 



238 
 

Αυτή η στάση της Ουάσινγκτον και των υπό την επικυριαρχία της Βρυξελλών 

κατά την εκδήλωση της εισβολής και, ιδίως, κατά την εκτέλεση του Αττίλα 2, βάρυνε 

καθοριστικά στις προσλήψεις τόσο της κοινής γνώμης όσο και της πολιτικής ηγεσίας 

στην Ελλάδα. Παρά την κυβερνητική παραλυσία στην Ουάσινγκτον εξαιτίας της 

παραίτησης Νίξον, η Αθήνα αισθάνθηκε ότι προδόθηκε από τους Αμερικανούς 

συμμάχους, οι οποίοι φαίνονταν να την εμπαίζουν σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό 

ζήτημα. Στο αίσθημα αυτό εμπεριέχεται, μεταξύ άλλων, εξίσου σοβαρών λόγων, και 

το υπόβαθρο της απόφασης του Καραμανλή να αποχωρήσει από το στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ.452 

Από τη δική του οπτική, ο Κίσινγκερ θεωρούσε ότι η ελληνική πλευρά, και 

ειδικά ο Καραμανλής, έπεσε θύμα της επιλογής της να αποφύγει την εθνικιστική 

κριτική, αναζητώντας καταφύγιο  στην εθνικιστική θέση που είχε υιοθετήσει και η 

Χούντα, αντί να προσπαθήσει να επιρρίψει τις ευθύνες στους προκατόχους της και να 

εδραιωθεί στην εξουσία με την αμερικανική στήριξη και με τους καλύτερους 

δυνατούς όρους. Γι’ αυτό και δεν επέδειξε κανέναν συμβιβασμό, δίνοντας έτσι στον 

Ετσεβίτ τη δυνατότητα να υποδύεται τον ευέλικτο, χωρίς να αφήνει κανένα 

περιθώριο στη διαπραγμάτευση. Θέλησε, κατά τη γνώμη του, η ελληνική κυβέρνηση 

να αποφύγει τη λήψη απόφασης, κάτι που συνεπαγόταν ο συμβιβασμός, και να 

απαλλαγεί από οποιαδήποτε ευθύνη, επικαλούμενη την αδυναμία δράσης της εξαιτίας 

των τετελεσμένων γεγονότων. Με αυτήν του τη στάση, ο Καραμανλής, επιχείρησε, 

κατά τον Κίσινγκερ, να εξευμενίσει τους δυνητικούς επικριτές του για ένα σύντομο 

διάστημα, αλλά, καθώς η πολιτική του αυτή ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, τον 

έκανε να φαίνεται ασυνεπής και αναποτελεσματικός. «Και όπως συμβαίνει συνήθως 

όταν η αναζήτηση της βραχυπρόθεσμης δημοτικότητας εξισώνεται με την άσκηση 

της πολιτικής, ο Καραμανλής ηττήθηκε, στο τέλος, από τους επικριτές του τους 

οποίους είχε προσπαθήσει να κατευνάσει».453  

Όποιες και αν ήταν, όμως, οι ενέργειες του Καραμανλή ή τα κίνητρα των 

αποφάσεών του δεν παύει, με τη στήριξή του προς τη Χούντα τις πρώτες ημέρες της 

κυπριακής κρίσης και γυρίζοντας την πλάτη του στον Καραμανλή, ο Κίσσινγκερ να 

ευθύνεται με την ολοκλήρωση της αποξένωση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η οποία 

                                                 
452 Χατζηβασιλείου, 2012, σσ. 254-255.  
453 Κίσινγκερ, ό.π., σσ. 248-249. 
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είχε διευρυνθεί ιδιαίτερα από τις αρχές του ’60 και συνέβαλε στην ανάδειξη του 

πολιτικού που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν εμπιστεύονταν, του Παπανδρέου. 454  

Ο Παπανδρέου υπήρξε, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο βασικός εκφραστής και 

υποκινητής ταυτόχρονα του ευρύτατης απήχησης μεταπολιτευτικού αντιδυτικού 

ρεύματος. Κατά την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα και του ΠΑΚ είχε 

υιοθετήσει με ιδιαίτερη ένταση μία αντιδυτική – αντιιμπεριαλιστική ρητορική, η 

οποία στρεφόταν κατά των ξένων δυνάμεων, οι οποίες κρατούσαν την Ελλάδα υπό 

εξάρτηση πολιτική και οικονομική, ταυτίζοντας στη ρητορική του, όπως και πριν το 

1967, τον αγώνα εναντίον της δυτικής εξάρτησης με τον αγώνα για μία ελεύθερη, 

δημοκρατική και κυρίαρχη Ελλάδα, προσδίδοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία 

ευρύτερη έννοια στην ιδέα της «εθνικής απελευθέρωσης», την οποία επαγγελόταν. 

Στην επίτευξη αυτή της απελευθέρωσης προσέδωσε θεμελιώδη ρόλο με την 

κομματική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, μέσα στο ιδεολογικό του οικοδόμημα, 

καθώς οι κύριοι «σοσιαλιστικοί» στόχοι του, η κοινωνική απελευθέρωση και η λαϊκή 

κυριαρχία, εξαρτιόνταν από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, ήταν λογικό να θέσει την 

αποδέσμευση από την καταστροφική εξάρτηση από τις ΗΠΑ ως πρωταρχικό του 

στόχο για τη θεμελίωση μίας νέας Ελλάδας, δεδομένου ότι ο αμερικανικός 

ιμπεριαλισμός είχε διαβρώσει όλα αυτά τα χρόνια την πολιτική και την οικονομία της 

χώρας. 

Η θεωρητική δομή αυτών των επαγγελιών βασιζόταν στις θεωρίες 

οικονομικής ανάπτυξης Κέντρου – Περιφέρειας, οι οποίες πρέσβευαν ότι ο κόσμος 

ήταν διαιρεμένος σε ένα «εκμεταλλευτικό κέντρο», μία Μητρόπολη, και σε μία 

«περιφέρεια – θύμα εκμετάλλευσης», με τις ΗΠΑ να κρατούν ασφαλώς τον πρώτο 

ρόλο. Με τον τρόπο αυτό, το καπιταλιστικό σύστημα διαιώνιζε την ύπαρξή του, 

καθώς το Κέντρο ελέγχει τα μέσα παραγωγής και, εκμεταλλευόμενο την περιφέρεια, 

και τις πρώτες ύλες που αυτή κατέχει. Για να συντηρήσει αυτό το καθεστώς θέτει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της περιφέρειας, πολιτικών – οικονομικών – αμυντικών 

κλπ. υπό την επιρροή του.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο Παπανδρέου θεωρούσε ότι η κατάσταση αυτή 

διαιωνιζόταν από την εποχή της Επανάστασης, με τις επιλογές στρατηγικής σημασίας 

να υπαγορεύονται από τα ξένα κέντρα, τα οποία παρενέβαιναν είτε άμεσα είτε 

                                                 
454 Miller, ό.π., σ. 61. 
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διαβρώνοντας τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, ώστε να ελέγχουν την εξέλιξη των 

πραγμάτων. 

Για την αποτίναξη αυτής της εξάρτησης, ο Παπανδρέου επαγγελόταν την 

ανάγκη μίας ανεξάρτητης οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής αυτονομίας, έχοντας 

πάντοτε ως πρωταρχική προϋπόθεση την επίτευξη της εθνικής ανεξαρτησίας. 

Έχοντας, λοιπόν, την έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης ως 

θεμέλιο λίθο της ιδεολογικής δομής του ΠΑΣΟΚ, ο Παπανδρέου ήταν λογικό να 

θέσει τις προτάσεις του για την εξωτερική πολιτική της χώρας στο πλαίσιο των 

ιδεολογικών του διακηρύξεων μετά το 1974, και ειδικά μετά το 1977, ενθαρρυμένος 

από το εκλογικό αποτέλεσμα και την αλματώδη άνοδο των ποσοστών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμιζε ότι η εθνική ανεξαρτησία ήταν εφικτή μόνο 

με την αποδέσμευση από τον δυτικό συνασπισμό και την υιοθέτηση μίας 

ανεξάρτητης, αδέσμευτης πολιτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ένταξη στις διακρατικές 

μορφές συνεργασίας για μία ενωμένη Ευρώπη δεν φαινόταν να συνιστά λύση για τα 

προβλήματα της χώρας, αλλά περισσότερο αντιμετωπιζόταν ως συνέχεια της 

μακρόχρονης εξάρτησης από τα ξένα κέντρα αποφάσεων. 

Παρά τον έντονο διπολισμό της εποχής, πίστευε ότι η Ελλάδα έπρεπε να 

ακολουθήσει την πορεία των Αδέσμευτων χωρών του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, 

έξω από τους δύο συνασπισμούς, με σκοπό την χειραφέτηση και την εθνική 

κυριαρχία. Η αποχώρηση, συνεπώς, από το ΝΑΤΟ και η μη ένταξη στην ΕΟΚ έγιναν 

κεντρικά σημεία της ρητορείας του για την εξωτερική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα 

διακήρυσσε ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα συμφέροντα 

της κυρίαρχης δύναμης, των ΗΠΑ, με την Ελλάδα να παραχωρεί την εθνική της 

κυριαρχία, χωρίς να λαμβάνει καν προστασία των συνόρων της από τον βασικό της 

αντίπαλο, την Τουρκία. Γι’ αυτό, εξάλλου, η συμμετοχή της χώρας στη Συμμαχία 

ήταν αποτέλεσμα εκβιασμών. 

Η μη προστασία από την Τουρκία συνιστούσε βασική παράμετρο της 

επιχειρηματολογίας του. Ο Παπανδρέου αντιλαμβανόταν ότι σε περιφερειακό πλαίσιο 

η Ελλάδα δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τη θέση που είχαν η Τουρκία και το Ισραήλ 

στα αμερικανικά συμφέροντα στη Μ. Ανατολή. Συνεπώς, δεν μπορούσε να προσδοκά 

προστασία των απειλούμενων από την Τουρκία κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο 

πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό και θα έπρεπε να αποχωρήσει από τη Συμμαχία και να 

ακολουθήσει αδέσμευτη πολιτική. Ενώ, λοιπόν, ο Καραμανλής και η Νέα 

Δημοκρατία πίστευαν ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ παρείχε τα μέσα προστασίας 
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έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ πρέσβευαν ότι η 

συμμετοχή της χώρας στη Συμμαχία διαιώνιζε την εκμετάλλευση της Ελλάδας από τη 

Δύση, χωρίς να της παρέχει την αυτονόητη προστασία που όφειλε από εξωτερικές 

απειλές. Σε επίπεδο συνθήματος, η αντίθεση αυτή συμβολίστηκε με τις φράσεις 

«Ανήκομεν εις την Δύσιν» και «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». 

Στο πλαίσιο αυτό, μετέτρεψε το επίκαιρο ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το 

μέλλον των αμερικανικών βάσεων σε σύμβολο αυτής της εξάρτησης και, συνεπώς, 

την απομάκρυνσή τους σε εκ των ουκ άνευ ενέργεια στην πορεία προς την 

απελευθέρωση, εφόσον η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η παραμονή των βάσεων σε 

εθνικό έδαφος συνεπάγονταν απώλεια της ανεξαρτησίας. Οι βάσεις κατά τον 

Παπανδρέου εγκυμονούσαν μόνο κινδύνους: από τη μία εξυπηρετούσαν μόνο τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιφέρεια και από την άλλη δεν 

προσέφεραν τίποτα σε περίπτωση εθνικής απειλής, ίσως δε να χρησιμοποιούνταν και 

εναντίον της. 

Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να εντάξει τις θέσεις του για τις βάσεις στον 

ογκούμενο αντιαμερικανισμό της κοινής γνώμης και σε όσα αυτή απεχθανόταν, 

δηλαδή τις επεμβάσεις των ξένων, την εκμετάλλευση της εθνικής κυριαρχίας από τις 

ΗΠΑ, την εξάρτηση που κρατούσε δέσμια τη χώρα στα οικονομικά – πολιτικά και 

στρατιωτικά συμφέροντα της δυτικής συμμαχίας. Γι’ αυτό, εξάλλου, η 

επιχειρηματολογία του για τις βάσεις απευθύνθηκε περισσότερο στο θυμικό του 

κόσμου παρά στη λογική, σε αντίθεση με τη θέση της χώρας στο ΝΑΤΟ που 

στηριζόταν στην εκτίμησή του για τις περιφερειακές συνθήκες στην Αν. Μεσόγειο. 

Αυτό που πέτυχε ο Παπανδρέου ήταν να συσπειρώσει το σύνολο του λαού, στον 

οποίο απευθυνόταν και όχι μόνο ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, κατορθώνοντας έτσι 

να κεφαλαιοποιήσει σημαντικά πολιτικά κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο, το κάλεσμά του 

για απελευθέρωση από τον ξένο παράγοντα για την επίτευξη της εθνικής 

ανεξαρτησίας είχε ολιστικό χαρακτήρα και απήχηση. Η σύνδεση αυτή της ρητορικής 

του Παπανδρέου για την εθνική ανεξαρτησία με την αντιαμερικανική ρητορεία του 

κόμματος αποτέλεσε τον πυλώνα της λαϊκιστικής προσέγγισης που υιοθέτησε το 

ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ρεαλιστική προσέγγιση των κυβερνήσεων Καραμανλή.455 

                                                 
455 Για μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της ιδεολογικής βάσης της αντιδυτικής 
ρητορικής του ΠΑΣΟΚ και της απήχησής της κατά την περίοδο 1974-1981, βλ. 
Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 107-142. Εξαιρετικά χαρακτηριστικό για τη ριζοσπαστική 
ρητορική της εποχής αυτής, το Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Η Ελλάδα στους Έλληνες 
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Είναι, ωστόσο, δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο οξυδερκής και πάντα πολύ 

καλά πληροφορημένος Παπανδρέου, ο άνθρωπος που τασσόταν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 αναφανδόν υπέρ του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας 

και κατηγορούσε την κυβέρνηση Καραμανλή ότι δεν έκανε γρήγορα βήματα προς 

αυτήν την κατεύθυνση, θα διακινδύνευε να αποσπάσει τη χώρα από τον δυτικό 

συνασπισμό ή ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είχε πιθανότητες επιτυχίας. Το πιθανότερο 

είναι ότι απλώς εμφάνιζε μία εξωτερική πολιτική με ιδιαίτερη απήχηση στο 

ριζοσπαστικοποιημένο και στραμμένο προς την Αριστερά κοινό, με στόχο την άνοδό 

του στην εξουσία.456 

Ήταν επόμενο, συνεπώς, οι κάθετα αρνητικές του τοποθετήσεις σχετικά με τη 

θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και το ζήτημα των βάσεων να αμβλυνθούν, καθώς η 

τύχη τους συνδεόταν με την αμυντική ετοιμότητα της χώρας έναντι της τουρκικής 

απειλής, την οποία ο Παπανδρέου είχε αναγάγει σε πρωτεύουσας σημασίας. Εξάλλου, 

σ’ αυτήν στηριζόταν και η συνολική αντιδυτική του πολιτική, διότι εμφάνιζε τους 

Δυτικούς ως υποστηρικτές των αναθεωρητικών τάσεων της Άγκυρας στην περιοχή. 

Ήδη, λοιπόν, από τον προεκλογικό αγώνα του 1981, ο Παπανδρέου διακήρυσσε ότι 

μετά την ανάληψη της εξουσίας δεν θα αναλάμβανε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, η 

οποία θα μπορούσε να πλήξει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, ανατρέποντας την 

ισορροπία στο Αιγαίο. Με γνωστή την καθοριστική σημασία του αμερικανικού 

παράγοντα ως προς τα εξοπλιστικά προγράμματα, το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: το 

ΠΑΣΟΚ θα απέφευγε τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και θα αναζητούσε λύσεις στα 

ελληνοαμερικανικά προβλήματα, αμοιβαίως αποδεκτές, όπως αποδείχθηκε και με το 

ζήτημα των βάσεων και τη συμφωνία του 1983.  

Συνεπώς, η διακηρυγμένη προτεραιότητα του Παπανδρέου, η προστασία της 

ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας εν όψει της κλιμακούμενης 

και συνεχούς τουρκικής απειλής, ήταν αναπόφευκτο να τον οδηγήσει σε 

πραγματιστικές επιλογές: παραμονή στην ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ, συμφωνία για τις 

βάσεις, επιτάχυνση της βαλκανικής συνεργασίας, οι οποίες μπορούσαν να συμβάλουν 

στην ικανότητα αποτροπής των τουρκικών αναθεωρητικών βλέψεων.457 

                                                                                                                                            
(Αθήνα: Καρανάσης, 1976). Για μία μερική αντίκρουση αυτών των θέσεων σε 
πολιτικό επίπεδο, βλ. Ευάγγελου Αβέρωφ – Τοσίτσα, Πολιτικές θέσεις (Αθήνα: 
Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1976). 
456 Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 95. Στέλιος Κούλογλου, Στα ίχνη του Τρίτου Δρόμου. 
ΠΑΣΟΚ 1974-1986 (Αθήνα: Οδυσσέας, 1986), σσ. 44-46. 
457 Κουλουμπής, ό.π., σσ. 68-72. 
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Δέκατο Κεφάλαιο 
Καραμανλής και ΝΑΤΟ: η διάψευση ενός οράματος 

 
Πέρα, όμως, από τον κρίσιμο παράγοντα της κοινής γνώμης, στην εξέταση των 

πολιτικών και διπλωματικών χειρισμών επί κρίσιμων εξωτερικών ζητημάτων με 

ευρύτερη χρονική διάρκεια, όπως η διαδικασία επανένταξης στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε 

να συνυπολογίσουμε την επίδραση και άλλων εσωτερικής φύσεως παραγόντων, όπως 

ο χαρακτήρας της ηγεσίας, η προσωπικότητα του ηγέτη, η ιδεολογία και η δομή του 

κυβερνώντος κόμματος, η σύνθεσή του, ο τρόπος λειτουργίας των θεσμικών του 

οργάνων, ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων των εντεταλμένων φορέων του.458 

Το πολιτικό μεγαλείο ενός άνδρα αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις επιτυχίες 

του αλλά και στους μεγάλους στόχους που έθεσε, ακόμα και αν η επίτευξή τους 

στάθηκε αδύνατη. Ανάμεσα στα μεγάλα σχέδια που επιχείρησε να υλοποιήσει ο 

Καραμανλής, δύο είναι εκείνα που αξίζουν ιδιαίτερης μνείας, διότι αποκαλύπτουν 

ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. 

Πρώτα απ’ όλα, η αποφασιστικότητά του να καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή 

από εξωτερικούς κινδύνους, κατά κύριο λόγο από τον βορρά. Δεύτερον, η φιλοδοξία 

του να εξασφαλίσει στην Ελλάδα μία θέση στον δυτικό κόσμο μέσω της συμμετοχής 

της σε μία γνήσια πολιτική ατλαντική κοινότητα. Ο Καραμανλής οραματιζόταν μία 

Συμμαχία πέρα από τα όρια μίας αμυντικής στρατιωτικής συσσωμάτωσης, η οποία θα 

μετατρεπόταν σε ισχυρό δεσμό εθνών, που διαπνέονταν από δημοκρατικές αρχές, και 

θα εργαζόταν για την εναρμόνιση των πολιτικών τους,. ενώ θα υπήρχαν ειδικοί 

μηχανισμοί για την επίλυση ενδεχόμενων ενδοσυμμαχικών διενέξεων. Πίστευε δε, 

όσον αφορά το κρίσιμο εθνικό ζήτημα, ότι με την απεριόριστη δυναμική του, ένας 

τέτοιος Οργανισμός θα ήταν το ιδανικό όργανο για τη διασφάλιση μίας δίκαιης και 

διαρκούς λύσης του Κυπριακού, ένα πρόβλημα που κληρονόμησε από τον προκάτοχό 

του και στη συνέχεια απείλησε την ίδια την ηγετική του υπόσταση και εξουσία. Στο 

ίδιο πλαίσιο, ήλπιζε ότι η στενή και τακτική σχέση με έναν τέτοιο Οργανισμό θα 

εισήγαγε στην Ελλάδα εκείνες τις κοινωνικές αξίες, την πολιτική νοοτροπία, αλλά και 

                                                 
458 Από τον πρόλογο του Χρήστου Ζαχαράκι, στο Μητσοτάκης, ό.π., σσ. 20-25. 
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την αίσθηση του εθνικού συμφέροντος, που προσδιόριζαν, όπως πίστευε, τις δυτικές 

δημοκρατίες. Επρόκειτο να διαψευστεί οικτρά.459 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ συνέβαλε αναμφισβήτητα στην 

ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Πρόσφερε επίσης ένα ψυχολογικό 

στήριγμα στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, χαλαρώνοντας την αίσθηση της 

απομόνωσης και ανασφάλειάς τους μετά τον Εμφύλιο. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος 

από βορρά παρέμενε ζωντανός, όπως και η αδυναμία του ελληνικού στρατού να 

αντέξει μόνος του ενδεχόμενη επίθεση. 

Ήδη, ως υπουργός Άμυνας για λίγους μήνες, ο Καραμανλής επιχείρησε να 

κεφαλαιοποιήσει την αμερικανική δέσμευση για προστασία της Ελλάδας από τον 

κομμουνισμό, δέσμευση η οποία δόθηκε με το Δόγμα Τρούμαν, πείθοντας τις ΗΠΑ 

και το ΝΑΤΟ να παράσχουν επαρκή άμυνα για όλον τον ελλαδικό χώρο. Γι’ αυτό και 

τον Οκτώβριο του 1950 προέβαλε την επείγουσα ανάγκη να επεκτείνει τις ένοπλες 

δυνάμεις και ταυτόχρονα έθιξε τη συνεισφορά που μπορούσε να έχει η Ελλάδα στην 

άμυνα της Δ. Ευρώπης.460  

Ως πρωθυπουργός ωθούσε με κάθε ευκαιρία τους αξιωματούχους των ΗΠΑ 

και του ΝΑΤΟ να καταστήσουν την Ελλάδα ικανή να αμυνθεί πλήρως έναντι 

εξωτερικών εχθρών. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 1956, εξέφρασε στον Αϊζενχάουερ 

την απογοήτευσή του, που το ΝΑΤΟ δεν έκανε πολλά για να βελτιώσει την ασφάλεια 

της Ελλάδας έναντι της απειλής από τη Βουλγαρία.461 

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ απέτρεψε 

μία βουλγαρική ή σοβιετική επίθεση εναντίον της, καθώς ο Στάλιν δεν φαινόταν 

διατεθειμένος να προσπαθήσει να αποσπάσει την Ελλάδα από τους 

Αγγλοαμερικανούς κηδεμόνες της. Αλλά και οι διάδοχοί του, παρά τις απειλές του 

Χρουστσώφ για βομβαρδισμό της Ακρόπολης δεν ήταν πρόθυμοι να προκαλέσουν 

κρίση με τις ΗΠΑ για χάρη της Ελλάδας. Όμως, μετά τη λήξη του Εμφυλίου, για τον 

Καραμανλή και τους συγχρόνους του, η κομμουνιστική απειλή, εσωτερική και 

εξωτερική, φαινόταν πολύ πραγματική. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, συνδυασμένη με 

την αξία της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, πρόσφερε στην Ελλάδα τη μόνη 

                                                 
459 John O. Iatrides, «Challenging the limitations of the Atlantic Community. 
Konstantinos Karamanlis and NATO», στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, 
Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 17-18.   
460 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 1, σσ. 131-137. 
461 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 2, σ. 198. 
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ελπίδα για την εδαφική της ακεραιότητα και την πολιτική της ελευθερία στο δυτικό 

στρατόπεδο. 

Η άλλη προϋπόθεση για επαρκή εξασφάλιση έναντι της Βουλγαρίας, ήταν η 

στρατιωτική συνεργασία με Γιουγκοσλαβία και Τουρκία, η οποία κατορθώθηκε για 

σύντομο διάστημα με το σύμφωνο του 1954, παρά τα εμπόδια που προέβαλαν άλλα 

μέλη του ΝΑΤΟ. Η χλιαρή αντίδραση στα γεγονότα του 1955 άφησε μικρή 

αμφιβολία για το γεγονός ότι οι προσπάθειες για λύση στο Κυπριακό δεν θα 

μπορούσαν να στηρίζονται στη στήριξη των συμμάχων. Παρ’ όλα αυτά, ελπίζοντας 

να αποφύγει τη διχοτόμηση της νήσου και υποψιασμένος για την αναποτελεσματική 

κατάληξη του ζητήματος στον ΟΗΕ, ο Καραμανλής επέμεινε να θεωρεί το 

Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, πιθανώς επηρεασμένος από τον γενικό γραμματέα του, Πωλ – 

Ανρί Σπάακ, που ευχόταν πάνω απ’ όλα την αρμονία μεταξύ των συμμάχων, ως ένα 

φόρουμ όπου μπορούσε να βρεθεί μία δίκαιη λύση.462 

Ήδη ως υπουργός του Παπάγου, είχε διατυπώσει τις ενστάσεις του για την 

ασκούμενη εξωτερική πολιτική, ειδικά στο βαθμό που απειλούσε να ζημιώσει τις 

σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ήταν επικριτικός ως προς την 

απόφαση προσφυγής στον ΟΗΕ για το Κυπριακό ενάντια στις παραινέσεις των 

συμμάχων.463 Όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία επικαλέστηκε την ανάγκη υιοθέτησης 

μίας νέας πολιτικής στο Κυπριακό, διότι, διαφορετικά, θα αντιμετώπιζαν είτε 

απομόνωση είτε πολιτική ήττα και εξευτελισμό. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να 

εισάγουν μία πολιτική που θα κέρδιζε την αμερικανική υποστήριξη και παρέμβαση, 

μεταμορφώνοντας την Ελλάδα σε εταίρο από ανταγωνιστή των συμμάχων της στο 

ΝΑΤΟ, Βρετανίας και Τουρκίας. Γι’ αυτό, άλλαξε την κυβερνητική πολιτική στο 

Κυπριακό, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1955, θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να 

εξέλθουν από το αδιέξοδο ήταν να προκαλέσουν την άμεση παρέμβασή των ΗΠΑ, 

τονίζοντάς τους τις ολέθριες συνέπειες που θα είχε για τους συμμάχους αλλά και για 

την εσωτερική πολιτική μία ενδεχόμενη αδιαφορία τους.464 Είδαμε, ακόμα, πώς ο 

Καραμανλής επεσήμανε στους νατοϊκούς συμμάχους ότι η Συμμαχία δεν ήταν 

αδιάλυτη εφόσον η Ελλάδα όφειλε να λαμβάνει υπόψη της στον αμυντικό της 

σχεδιασμό και την ελληνοτουρκική ισορροπία δυνάμεων. 

                                                 
462 Iatrides, ό.π., σ. 20-21. 
463 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 1, σσ. 257-258.  
464 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 1, σσ. 290-293. 
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Η ενσωμάτωση της Ελλάδας στη Δύση ήταν η μείζων επιλογή του 

Καραμανλή και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ήταν βασική πρακτική εκδήλωση της 

πολιτικής του «λειτουργισμού». Όμως, η εποχή δεν ήταν πρόσφορη για την 

αδιατάρακτη εφαρμογή μίας τέτοιας πολιτικής, εξαιτίας του Κυπριακού. Η επιμονή 

των κυβερνήσεων Καραμανλή να διεξαγάγουν τον Κυπριακό Αγώνα στο πλαίσιο των 

πάγιων συμμαχιών της ήταν δύσκολη επιλογή. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η θέση της 

χώρας στον δυτικό συνασπισμό δεν ήταν απόλυτα δεδομένη, διότι η αναίρεσή της 

χρειαζόταν στοιχεία που ήδη διέθετε το πολιτικό σκηνικό: ανευθυνότητα, λαϊκισμό 

και φόβο για το πολιτικό καθεστώς. 

Ο Καραμανλής δεν θέλησε να υποβάλει το Κυπριακό στη νατοϊκή διαδικασία 

επίλυσης ενδοσυμμαχικών διαφορών, γιατί φοβόταν ότι μία αρνητική απόφαση θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε έξοδο της χώρας από τη Συμμαχία. Αποδείχθηκε, όμως, 

από τις πρωτοβουλίες του Σπάακ, ότι, με τους κατάλληλους χειρισμούς, το ΝΑΤΟ 

μπορούσε να αποτελέσει θετικό παράγοντα για την Κύπρο.465 

Όμως, ο Καραμανλής ενστερνιζόταν την άποψη ότι ανώτερης αξίας και από 

την Κύπρο ήταν για την Ελλάδα η διατήρηση της θέσης της στη Συμμαχία. 

Αναγνώρισε ότι ως πιο αδύνατη και λιγότερο σημαντική στρατηγικά από τις 

εμπλεκόμενες χώρες, η Ελλάδα είχε λιγότερα πλεονεκτήματα. Ήθελε να κερδίσει την 

αμερικανική δήλωση στήριξης για την Ένωση αναπτύσσοντας μία αίσθηση κοινών 

στρατηγικών συμφερόντων, με υπέρτερη την ανάγκη της Ελλάδας να διατηρήσει την 

πολιτική της σταθερότητα, ενώ υιοθετούσε υπομονετική διπλωματία για να κερδίσει 

την τουρκική και βρετανική συναίνεση στην ενοποίηση. 

Αυτή η προσέγγιση έκανε δύσκολη τη ζωή του Καραμανλή. Η Ουάσινγκτον, 

αν και παρασκηνιακά ωθούσε τους Βρετανούς να συνομιλήσουν με τους Έλληνες, 

ανέλαβε δύο δράσεις, οι οποίες επιδείνωσαν τη θέση του. Μπλόκαραν την εξέταση 

του ζητήματος στον ΟΗΕ και συμπεριφέρθηκαν αδιάφορα στα επεισόδια του 1955, 

ξεσηκώνοντας αντιδράσεις στην Ελλάδα. 

Ο Καραμανλής έπρεπε να αποφύγει δημόσιους συμβιβασμούς, που θα τον 

έφερναν σε σύγκρουση με τον Μακάριο και την κοινή γνώμη. Επέμεινε ότι η Ελλάδα 

στήριζε τα δίκαια αιτήματα της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας, αλλά σύστησε ότι οι 

βελτιωμένες σχέσεις με την Τουρκία μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μία λύση 

που θα προστάτευε τα τουρκικά συμφέροντα στο πλαίσιο της ένωσης. Προσπαθώντας 

                                                 
465 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 195-196.  
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να διατηρήσει μία «χρυσή» ισορροπία ανάμεσα στις εσωτερικές αντιδράσεις και τις 

διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας εν καιρώ Ψυχρού Πολέμου, ο Καραμανλής εξέφραζε 

τη λύπη του για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στην Κύπρο ανάμεσα στον 

Μακάριο και τον Χάρντινγκ τον Μάρτιο του 1956, θεωρώντας ότι ευτελίζονταν οι 

ιδέες που επαγγελόταν ο δυτικός κόσμος. Επεσήμανε δε ότι δεν ήταν δυνατόν να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις του διεθνούς κομμουνισμού, εάν η 

δική τους συμπεριφορά δεν ήταν σύμφωνη προς τις αρχές, για την προστασία των 

οποίων είχαν συνασπιστεί.466  

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τον Απρίλιο του 1956 να είναι το ΝΑΤΟ ο 

μηχανισμός μέσω του οποίου θα ετίθετο σε λειτουργία η αποαποικιοποίηση και η 

αυτοδιάθεση της νήσου. Ιδιωτικά, διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς αντιπροσώπους ότι 

η Ελλάδα θα στήριζε τη συνέχιση των δικαιωμάτων της Βρετανίας και υποσχέθηκε 

να επικρατήσει του Μακάριου και των ενωτικών δυνάμεων. Υποσχέθηκε ακόμα ότι, 

αν η ένωση επικρατούσε σε δημοψήφισμα στην Κύπρο, η Ελλάδα θα προστάτευε την 

τουρκική μειονότητα, θα ανταποκρινόταν στα τουρκικά συμφέροντα ασφαλείας και 

θα πρόσφερε γενναία οικονομικά προνόμια στην Τουρκία και την Αγγλία.467 

Οι ΗΠΑ δεν ήταν πρόθυμες να παράσχουν στον Καραμανλή το είδος της 

βοήθειας που ήθελε, δηλαδή να πιέσουν Λονδίνο και Άγκυρα. Ο Καραμανλής ήταν 

έξαλλος με την άρνηση των βρετανικών αρχών να συνδιαλεχθούν απευθείας με την 

Ελλάδα αλλά και απρόθυμος και ρεαλιστικά αδύναμος να εγκαταλείψει τη στήριξή 

του προς τον Γρίβα. Ήθελε να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον κρίσιμο ρόλο της σύγκρουσης 

με τον Μακάριο, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο ίδιος λόγω της στήριξης της 

κοινής γνώμης προς τον Αρχιεπίσκοπο. Σε αντάλλαγμα, ήταν έτοιμος να αποδεχθεί 

μία λύση που θα δημιουργούσε μία ανεξάρτητη Κύπρο, που θα άφηνε ανοικτή την 

πόρτα για μετέπειτα ένωση. Παραπονιόταν για την έλλειψη αμερικανικής στήριξης 

για τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και για την πολιτική του καριέρα.  

Η κυβέρνηση Αϊζενχάουερ δεν είχε σχέδιο για την Κύπρο, την οποία 

εκλάμβανε ως ενόχληση. Ο Ντάλλες υιοθέτησε μία προσέγγιση χαμηλού ρίσκου, 

στόχευσε σε έναν συμβιβασμό των εμπλεκομένων και προσπάθησε να κρατήσει τις 

ΗΠΑ στα παρασκήνια. Μέχρι τις αρχές του 1957 προσδοκούσε αλλά δεν ενθάρρυνε 

το ελληνοκυπριακό αίτημα της ένωσης. Στόχευε σε μία λύση που θα ανταποκρινόταν 
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στο ελάχιστο των ελληνικών αξιώσεων αλλά ταυτόχρονα θα αποζημίωνε και την 

Τουρκία, στους οποίους αναγνώριζε το ενδιαφέρον τους από άποψη ασφαλείας.468  

Δεν είναι τυχαίο ότι, και σε επίπεδο εντυπώσεων αλλά και σε επίπεδο ουσίας, 

η κυβέρνηση Καραμανλή προσπαθούσε να δείξει στους Δυτικούς ότι υπήρχαν και 

άλλες εναλλακτικές. Το άνοιγμα προς τη Γιουγκοσλαβία και την Αίγυπτο, αλλά και η 

στάση της σε κρίσιμα επιμέρους ζητήματα του Μεσανατολικού, όπως η κρίση του 

Σουέζ, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, κατέδειξαν αυτήν την προσπάθεια.469 

Παράλληλα, ανέλαβε πρωτοβουλίες για να δείξει στους συμμάχους ότι έπρεπε να 

λάβουν υπόψη τους τις ελληνικές ευαισθησίες: άρνηση συμμετοχής σε ασκήσεις του 

ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία έως ότου υπάρξει ικανοποίηση για τα επεισόδια του 

Σεπτεμβρίου 1955, απόσυρση του εκστρατευτικού σώματος από την Κορέα, 

απόσυρση του ελληνικού κλιμακίου από το Στρατηγείο της Σμύρνης, έναρξη 

διαπραγματεύσεων για κατάργηση του προνομίου της ετεροδικίας.470 

Ο Καραμανλής απέδωσε την απροθυμία του ΝΑΤΟ να δράσει στο Κυπριακό, 

στην ενδογενή αποτυχία του να δημιουργήσει μία ενεργή πολιτική κοινότητα που θα 

λειτουργούσε με δημοκρατικές αρχές προς όφελος των μελών της. Ειδικά για την 

Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, πέρα από τον ρόλο της αμυντικής ασπίδας είχε και εκείνον του 

μοχλού της οργανικής, δηλαδή και οικονομικής, ενσωμάτωσής της στη Δύση. 

Δεδομένου του μικρού μεγέθους της χώρας του σε μία συμμαχία με μεγάλα κράτη, 

δεν έχανε ευκαιρία να υπερασπιστεί το όραμά του για μία γνήσια ατλαντική 

κοινότητα, γεγονός που αποδείκνυε την αυτοπεποίθησή του. Άλλωστε, την περίοδο 

αυτή βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις στους κόλπους της Συμμαχίας για σύσφιγξη 

της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της.471 Ήδη τον Νοέμβριο του 1956 

έθιξε αυτά τα ζητήματα στους Αμερικανούς, χωρίς να βρει θετική ανταπόκριση.472 

Τις ίδιες ιδέες παρουσίασε στη σύνοδο κορυφής του 1957 στο Παρίσι, όπου 

αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ ως μία ένωση ελευθέρων εθνών που συνεργάζονται για να 

διαφυλάξουν την ελευθερία και ειρήνη και να εξασφαλίσουν για τους λαούς τους 

δικαιοσύνη και ελευθερία. Σ’ αυτές τις αρχές, που συνέθεταν το θεμέλιο της 

συμμαχίας, έπρεπε να δώσουν διακριτή και ουσιαστική μορφή, ώστε να ενισχυθεί το 

αίσθημα της ασφάλειας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Συμμαχίας και να 
                                                 
468 Miller, ό.π., σσ. 49-50. 
469 Στεφανίδης, 2010, σσ. 342-343. 
470 Χατζηβασιλείου, 2009, σσ. 197-199.   
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συνειδητοποιήσουν οι αντίπαλοι τη συνοχή και αποφασιστικότητά τους. Παρ’ ότι 

επαινέθηκε γι’ αυτές του τις αναφορές, το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου δεν έκανε 

καμία αναφορά στις υψηλές του ιδέες περί της ανάγκης για κανονική πολιτική 

συγκρότηση της Συμμαχίας.473  

Η ιδέα ενός διεθνούς πολιτικού οργανισμού ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

αμυντικής συμμαχίας δεν προερχόταν από τον Καραμανλή αλλά βρισκόταν στην ίδια 

τη συνθήκη ίδρυσής της το 1949, οπότε η απειλή για τη Δ. Ευρώπη φαινόταν να είναι 

τόσο πολιτική όσο και στρατιωτική. Κυρίως στα άρθρα 2 και 4 γινόταν λόγος για την 

ανάγκη πολιτικής συγκρότησης και αναζήτηση ενότητας πέρα από αμυντικούς 

σκοπούς. Για την κατάθεση σχετικής εισήγησης είχε συγκροτηθεί το 1956 επιτροπή 

τριών υπουργών Εξωτερικών για να συμβουλεύσει το Συμβούλιο για τρόπους και 

μέσα βελτίωσης και επέκτασης της συνεργασίας σε μη στρατιωτικά πεδία και για την 

ανάπτυξη μεγαλύτερης ενότητας στη Συμμαχία. Συστάθηκε να κατατίθενται ετήσιες 

εκθέσεις από τους υπουργούς Εξωτερικών και τον γενικό γραμματέα για την πολιτική 

πρόοδο, τα προβλήματα και τις λύσεις που θα προτείνονταν. Η επιτροπή έδωσε 

έμφαση στην ανάγκη να αποφεύγονται σοβαρές διαφορές μεταξύ μελών, και στην 

ταχεία διευθέτησή τους, εφόσον παρουσιάζονταν. Το Συμβούλιο συμφώνησε να 

αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας πρωτοβουλίες μεσολάβησης, συμφιλίωσης ή 

διαιτησίας. Η αναφορά της επιτροπής δεν αφορούσε υποθετικές περιπτώσεις αλλά 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδοσυμμαχικής διαμάχης που επηρέαζαν το κοινό 

συμφέρον. Υπογράμμιζε δε ότι, αν αυτές οι αποκλίσεις δεν απομακρύνονταν ταχέως 

θα απειλούσαν όχι μόνο την αλληλεγγύη αλλά και την ασφάλεια στη Συμμαχία. 

Συνεπώς, με το να ωθεί τους συμμάχους να αναπτύξουν έναν θεσμό για στενή 

και τακτική πολιτική συνδιάσκεψη για να ασχολείται, μεταξύ άλλων, και με 

ενδοσυμμαχικές διαφορές, ο Καραμανλής απλά ζητούσε από τον Οργανισμό να 

ασκήσει τις υποχρεώσεις του. Οι αποτυχίες του συνέβησαν όχι γιατί η συμμαχία δεν 

είχε την εξουσία ή τους κατάλληλους μηχανισμούς για να επιλύσει διενέξεις μεταξύ 

μελών, όπως το Κυπριακό. Το βασικό εμπόδιο που δεν μπορούσε ο Καραμανλής να 

υπερβεί ήταν η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γαλλίας να μην 

υποβάλλουν τις εθνικές τους πολιτικές στον αυστηρό έλεγχο των συμμάχων τους. 

Προτιμούσαν αντίθετα, να διατηρήσουν πλήρη ελευθερία κινήσεων σε όλες τις 

περιστάσεις που αυτές θεωρούσαν ζωτικού ενδιαφέροντος. Φυσιολογικά, το 
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παράδειγμά τους ακολουθούσαν και άλλα μέλη, πολλά από τα οποία έθεταν κατ’ 

αρχήν το ζήτημα της πολιτικής συνδιαλλαγής αλλά τελικά την αγνοούσαν στην 

πράξη. Ακόμα και η κυβέρνηση Καραμανλή δεν αποτελούσε εξαίρεση σ’ αυτήν την 

τακτική. Θεωρούσε, αντίθετα, ότι η πολιτική συνδιαλλαγή εντός του ΝΑΤΟ δεν 

έπρεπε να εμβαθύνει αρκετά και να γίνει πολύ δεσμευτική για τον απλούστατο λόγο 

ότι δεν επρόκειτο να επιτύχει και συνεπώς δεν είχε νόημα να αποδυναμώσει τη θέση 

της επιμένοντας σε κάτι ανέφικτο.474 

Ειδικά μετά το 1959 και την επιλογή της να στραφεί προς την ΕΟΚ, η Αθήνα 

δεν πρόβαλε τη μετατροπή του ΝΑΤΟ σε καταλύτη για οικονομική συνεργασία. 

Γενικά, όμως, οι κυβερνήσεις του Καραμανλή δεν προέβαλαν ως προς το ΝΑΤΟ την 

ιδέα απλώς μίας στρατιωτικής συσσωμάτωσης ή ενός διαύλου για την εξασφάλιση 

μόνο στρατιωτικής βοήθειας, αλλά μία εικόνα συνολική της οργάνωσης του δυτικού 

κόσμου, στον οποίο ήθελε να ενσωματωθεί η Ελλάδα. Μπορεί μετά το 1960, και τη 

φθίνουσα πορεία της αμερικανικής βοήθειας, η προσέγγιση του ΝΑΤΟ να 

επικεντρωνόταν στη χορήγηση οικονομικής – στρατιωτικής βοήθειας, όμως, ο 

Καραμανλής ήταν σαφές ότι απέβλεπε στο ΝΑΤΟ ως μέσο ευρύτερης διπλωματικής 

δραστηριοποίησης, με σκοπό τη διασφάλιση της θεμελιώδους επιλογής της χώρας 

του: την ένταξη στη Δύση, η οποία θα ενίσχυε την ελληνική ασφάλεια σε όλα τα 

επίπεδα, στρατιωτικό – πολιτικό – οικονομικό – διπλωματικό.475 

To Κυπριακό, ως το πρωτεύον ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 

ήταν το ζήτημα εκείνο που καθόριζε εν πολλοίς τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. 

Όταν, λοιπόν, για άλλη μία φορά, μετά τα επεισόδια του Ιουνίου 1958 εις βάρος 

Ελληνοκυπρίων στη Λευκωσία, δεν αντιμετωπίστηκαν με συμπάθεια, η κυβέρνηση 

κλήθηκε να επιδείξει αποφασιστικότητα και απείλησε με διακοπή των διπλωματικών 

σχέσεων με την Τουρκία, ενώ ανακάλεσε το προσωπικό της που υπηρετούσε στο 

Στρατηγείο της Σμύρνης. Η ισότιμη αντιμετώπιση με την Άγκυρα ανάγκασε ακόμα 

και τον Ευάγγελο Αβέρωφ να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς ότι η στάση τους 

αυτή ήταν πιθανό να προκαλέσει «επανάστασιν ψυχών» με απρόβλεπτες 

συνέπειες.476  

Το σχέδιο ΜακΜίλλαν έλουσε σαν κρύο ντουζ τους Έλληνες ηγέτες. Ο 

Καραμανλής προσπάθησε και απέτυχε να εξασφαλίσει την αμερικανική παρέμβαση 
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για να μπλοκάρει την ιδέα. Αντιμέτωποι με την απομόνωση και μία λύση που 

προωθούσαν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, που με σιγουριά οδηγούσε στη διχοτόμηση, 

οι Έλληνες άλλαξαν πολιτική, συνδυάζοντας ρεαλισμό και παραμονή στο παιχνίδι. Ο 

Καραμανλής είχε αρχίσει να αναθεωρεί την αξία του ΟΗΕ στην επίτευξη λύσης. Το 

σχέδιο ΜακΜίλλαν ενεργοποίησε μία αμφίπλευρη προσέγγιση στην Ελλάδα. Στις 19 

Σεπτεμβρίου 1958, ο Καραμανλής εξήγησε την κατάσταση στον Μακάριο, ο οποίος 

απάντησε ότι έπρεπε η Αθήνα να χρησιμοποιήσει το πιο αποτελεσματικό της όπλο, 

την απόσυρση από το ΝΑΤΟ, για να εκβιάσει την αμερικανική παρέμβαση και μία 

λύση ευνοϊκή για την ένωση. Ο Καραμανλής απέρριψε την πρόταση ως αδιανόητη, 

λέγοντάς του ότι τα ελληνικά συμφέροντα ασφαλείας ήταν η κύρια προτεραιότητά 

του. Ο Μακάριος του είπε ότι θα αντιτασσόταν στη νέα πολιτική του. Όμως, στην 

Καστλ δήλωσε ότι θα ευνοούσε μία εγγυημένη ανεξαρτησία για την Κύπρο, 

αποδεχόμενος τουρκική ισότητα για να σώσει το μέλλον της νήσου και να 

εγκαταλείψει την ένωση. Η ελληνική ηγεσία αιφνιδιάστηκε. Οι παραχωρήσεις του 

Μακάριου είχαν υποβαθμίσει τη διαπραγματευτική της θέση πριν ξεκινήσει καν τις 

συνομιλίες με τους Τούρκους.477 

Πάντως, το σχέδιο ΜακΜίλλαν υποχρέωσε τον Καραμανλή να εντείνει τη 

ρητορική του προς τους Συμμάχους. Τον Σεπτέμβριο του 1958 επεσήμανε στον 

Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, ότι η Αθήνα θα βρισκόταν στη δύσκολη θέση είτε να 

αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της αναθεώρησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας 

είτε να παραιτηθεί, καταγγέλλοντας δημοσίως την έλλειψη κατανόησης των 

συμμάχων. Προειδοποίησε δε στους κόλπους του ΝΑΤΟ ότι τυχόν εφαρμογή του 

Σχεδίου θα έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή της Συμμαχίας. Παράλληλα, σε διάφορα 

ζητήματα ακολούθησε πολιτική παρέκκλισης από την πρόσδεση στη Συμμαχία. Αυτά 

όλα επέτρεπαν στον τύπο να υποθέτει ότι υπήρχε η πρόθεση από κυβερνητικής 

πλευράς να αποχωρήσει η χώρα από το ΝΑΤΟ. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι 

εξετάστηκε ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο πλήρους μεταστροφής της εξωτερικής 

πολιτικής της χώρας: «ούτε κατά την διάρκειαν της οξείας φάσεως του κυπριακού 

προβλήματος διενοήθημεν να διαρρήξωμεν τους δεσμούς μας με την Δύσιν», 

εκμυστηρεύθηκε ο Καραμανλής στον Σαρλ Ντε Γκωλ, κατά τη διάρκεια της 

συνάντησής τους στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1960. Προφανώς, η ρεαλιστική οπτική 

των διεθνών και εσωτερικών μεταβλητών υπέβαλε στον Καραμανλή την προσήλωση 
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στη με κάθε τρόπο διατήρηση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Οι υπαινιγμοί του 

Καραμανλή για αναθεώρηση της δυτικής πολιτικής παρέμειναν, κατά τον 

Κουλουμπή, «στο βασίλειο της υποθετικής αοριστολογίας».478 

Αν συνδυάσει κανείς με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τα παράπονα εξαιτίας 

της ελλιπούς χρηματοδότησης της Ελλάδας μέσω της στρατιωτικής βοήθειας, η 

οποία, ειδικά από το 1962 έβαινε συνεχώς μειούμενη, για να διακοπεί τελικά το 1964, 

με την αποτυχία συνολικά του ΝΑΤΟ, και πρωταρχικά των ΗΠΑ, να στηρίξουν τις 

ελληνικές προσπάθειες στον ΟΗΕ για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, ήταν λογικό να 

δημιουργηθεί στο εσωτερικό ένα ισχυρό και με διάρκεια αντινατοϊκό αίσθημα, που 

στοχοποίησε, τελικά, τον Καραμανλή. Το ίδιο αίσθημα αποξένωσης και θυμού 

διέλυσε την ελπίδα του ότι, με το πέρασμα του χρόνου, η στενή σχέση με το ΝΑΤΟ 

θα δυτικοποιούσε και θα βελτίωνε τον πολιτικό λόγο και τη δημόσια ζωή στην 

Ελλάδα.479 

Αν και ο Καραμανλής δήλωσε ότι η συμφωνία για την Κύπρο ήταν η 

ευτυχέστερη ημέρα της ζωής του, μόνο νίκη δεν αντιπροσώπευε για εκείνον. Οι 

αναταραχές στο νεοσύστατο κράτος θα βασάνιζαν το υπόλοιπο της πολιτικής του 

καριέρας. Έχοντας αποτύχει να παραδώσει την ένωση ή μία γνήσια αυτοδιάθεση, 

υπέστη νέα επίθεση από όλα τα μέρη, κατηγορούμενος ότι ξεπούλησε την Κύπρο στο 

ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Όπως εκμυστηρεύθηκε στον απεσταλμένο της αμερικανικής 

κυβέρνησης McGhee τον Ιανουάριο του 1959, «θα μπορούσε να είχε μείνει στην 

ιστορία της χώρας του σαν ένας μεγάλος άνδρας, αν είχε υποστηρίξει τον πόθο όλων 

των Ελλήνων για την Ένωση, αλλά εκείνος την είχε εγκαταλείψει και τώρα τον 

αποκαλούσαν προδότη». Και αυτό ισχυριζόταν ότι το είχε πράξει προς το συμφέρον 

της αλληλεγγύης του ελεύθερου κόσμου και της συνοχής της Συμμαχίας, παρά την 

ταπείνωση που είχε δεχθεί η χώρα του από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Τουρκία.480 

Η αντιπολίτευση και ο τύπος άσκησαν φοβερή κριτική στην ηγεσία του, ενώ 

διαιρέσεις εντός του κόμματός του και η υπεροπτική του προσωπικότητα 

υπονόμευσαν την ικανότητά του να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά. Όταν 

συγκρούστηκε με τα Ανάκτορα, εγέρθηκαν σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητά του 

να παραμείνει στην εξουσία. Τον Ιούνιο του 1963, πικραμένος με τους συμπατριώτες 

του όσο και με τους ξένους συμμάχους, παραιτήθηκε. Εκείνη την εποχή, η ρύθμιση 

                                                 
478 Couloumbis, ό.π., σ. 99. Στεφανίδης, ό.π., σσ. 345-346. 
479 Iatrides, ό.π., σ. 22. 
480 Στεφανίδης, ό.π., σ. 155.  
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του Κυπριακού είχε γίνει περίπλοκη και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιδεινώθηκαν 

ραγδαία. 

Σε όλη την περίοδο της απουσίας του Καραμανλή, ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην 

Κύπρο παρέμεινε σταθερός. Μετά την κρίση του Δεκεμβρίου 1963, το Συμβούλιο 

επέτρεψε στον γενικό γραμματέα να συνεχίσει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες, 

αλλά γενικά παρέμεινε παθητικός παρατηρητής. Διάφορες επιτροπές υπό την 

εποπτεία του γραμματέα συνέλεγαν πληροφορίες αλλά δεν είχαν εξουσιοδότηση να 

προβούν σε συστάσεις. Τον Μάιο του 1964, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η ευθύνη 

ανήκε στον ΟΗΕ και τον μεσολαβητή του και η γενική γραμματεία του όφειλε να 

αποφύγει την επιδείνωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων στη νοτιοανατολική 

πτέρυγα του ΝΑΤΟ.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η μεσολάβηση που ανέλαβε να βγάλει εις πέρας ο 

Μπρόζιο δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, αλλά και ο διάδοχός του Γιόζεφ Λουνς δεν 

φαινόταν να βρίσκεται εντός πραγματικότητας, ή τουλάχιστον να ασχολείται 

ιδιαίτερα με το ζήτημα. Ενδεικτική είναι η έκθεσή του για το 1973, η οποία 

αναφερόταν στις φιλικές σχέσεις των δύο κρατών, κάτι που τον χαροποιούσε γιατί 

παρείχαν μία σταθερότητα εν μέσω περιφερειακής αστάθειας εξαιτίας της 

αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης.481  

Μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου 1974, ο Καραμανλής απέρριψε την 

προσπάθεια μεσολάβησης του Λουνς, θεωρώντας ότι η προσφορά του να επισκεφθεί 

τις δύο πρωτεύουσες δεν ήταν κατάλληλη για εκείνη την εποχή. Αυτό που δεν ήλθε 

στο φως, όμως, ήταν το γεγονός ότι ο Κίσινγκερ έθεσε βέτο για τη σύγκληση μίας 

υπουργικής συνόδου στο ΝΑΤΟ, καθώς απασχολημένος με την επικείμενη 

παραίτηση του Νίξον, ήθελε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει πιθανές λύσεις στο 

νέο κυπριακό πρόβλημα και την ελληνοτουρκική κρίση.482 Όταν ο Αμερικανός 

υπουργός Εξωτερικών τηλεφώνησε στον Καραμανλή και τον προσκάλεσε στην 

Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Φορντ, η απάντηση ήταν ότι ο πρωθυπουργός δεν 

μπορούσε να αφήσει τη χώρα του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.483  

Έχοντας ελάχιστες επιλογές, ο Καραμανλής απέστειλε επιστολή προς τους 

ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 28 Αυγούστου, όπου επέκρινε τη στάση της Συμμαχίας. 

Βλέποντας ότι οι Αμερικανοί και οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ υιοθετούσαν 

                                                 
481 Iatrides, ό.π., σ. 32. 
482 Iatrides, ό.π., σσ. 32-33. 
483 Κίσσινγκερ, ό.π., σσ. 228-229. 



254 
 

παρελκυστική τακτική, και μην έχοντας άλλους τρόπους πίεσης, ο Έλληνας 

πρωθυπουργός έδωσε οδηγίες ώστε οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις 

με το ΝΑΤΟ να καθυστερήσουν. Στη σύνοδο του 1977 προειδοποίησε το Συμβούλιο 

ότι η φιλοτουρκική διάθεση του Λουνς και συγκεκριμένων υπουργών Άμυνας 

μπορούσε να βλάψει περαιτέρω τη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.484 

Με την ομιλία του, όμως, στη σύνοδο κορυφής του Μαΐου 1978 στην 

Ουάσινγκτον, ο Καραμανλής κατέδειξε σε όλη της την έκταση την αντίληψή του 

σχετικά με τις αξίες που όφειλαν να διέπουν τον Οργανισμό, δίνοντας έμφαση στις 

αδυναμίες που παρουσίαζε παρά την αναμφισβήτητη επιτυχία του στον στόχο για τη 

διασφάλιση της ειρήνης. Ως σημαντικότερες αδυναμίες του ΝΑΤΟ προσδιόρισε τη 

χαλάρωση της αμυντικής προσπάθειας των συμμάχων, την έλλειψη στενής 

συνεργασίας, που είχε σαν αποτέλεσμα το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης, την κατάχρηση της ελευθερίας και τον ευδαιμονισμό, που 

έπλητταν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο ρόλος της Συμμαχίας στην υπέρβαση της 

κρίσης ήταν καίριος, εάν αξιοποιούσε τις μεγάλες δυνατότητες που διέθετε και έδινε 

ουσιαστικό περιεχόμενο στις ηθικές αρχές που την χαρακτήριζαν. «Γιατί δεν 

μπορούμε να ομιλούμε», τόνισε «για την παγκόσμια τάξη και ειρήνη όταν δεν 

μπορούμε να εξασφαλίσουμε ειρήνη στους κόλπους της Συμμαχίας».485 

Παρά την ευμενή διάθεση που έδειξε ο Καραμανλή στη σύνοδο της 

Ουάσινγκτον αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την επανένταξη της Ελλάδας 

στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις με την Τουρκία, μία πρόταση, 

εμπνευσμένη από τον Λουνς, ήλθε να προστεθεί στο κοινό ανακοινωθέν ως δήλωση 

που καταδίκαζε το εμπάργκο στη στρατιωτική βοήθεια προς την Τουρκία. 

Οργισμένος ο Καραμανλής, προειδοποίησε τον Κάρτερ, ότι, αν υιοθετούνταν μία 

τέτοια δήλωση, θα αναγκαζόταν να αποχωρήσει από τη σύνοδο και να βγάλει την 

Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Τελικά, το ανακοινωθέν δεν περιείχε αναφορά στο 

εμπάργκο.486 

Η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ίσως ικανοποίησε την 

εσωτερική κοινή γνώμη και κατέστησε τον Καραμανλή ικανό να παραμείνει στην 

εξουσία αλλά δεν προσέφερε τίποτα για τη βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης 

της κυβέρνησής του στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με την Τουρκία επί του 

                                                 
484 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σ. 64. 
485 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 238-240. 
486 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 10, σσ. 240-242. 
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Κυπριακού. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι εταίροι στο ΝΑΤΟ ήταν πρόθυμοι να 

τον βοηθήσουν να ξεφύγει από το διπλωματικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε. Ούτε ο 

χρόνος ήταν σύμμαχός του. Με το ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό να έχει 

αποσυρθεί, οι τοπικές συμμαχικές διοικήσεις των δυνάμεων ξηράς και ναυτικού 

ανατέθηκαν σε Τούρκους αξιωματικούς, και τα τοπικά ναυτικά αρχηγεία, που 

βρίσκονταν υπό Έλληνα διοικητή, επρόκειτο να τεθούν εξολοκλήρου υπό τουρκική 

διοίκηση. Εντός της συμμαχίας, παρά τους αυξητικά στενούς δεσμούς με τη Δ. 

Ευρώπη, η απομόνωση και η τρωτότητα της Ελλάδας γινόταν πολύ εμφανής. Ήδη 

τον Οκτώβριο του 1975, ανήσυχος από τις επιπτώσεις της απόφασης αποχώρησης, ο 

Καραμανλής προσφέρθηκε να αποκαταστήσει τη θέση των ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, αλλά υπό μία ειδική σχέση που θύμιζε την 

περίπτωση της Γαλλίας. Όμως, η Τουρκία έθεσε βέτο στην ιδέα και επέμεινε ότι 

έπρεπε να προηγηθεί ένας νέος διαχωρισμός των επιχειρησιακών ευθυνών στο 

Αιγαίο. Ως συνέπεια, για τα επόμενα πέντε χρόνια, η θέση της Ελλάδας στη 

στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ παρέμενε σε εκκρεμότητα, ενώ η παρουσία της στο 

Συμβούλιο συνέχισε να είναι αμήχανη. Τελικά, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις 

και πολλές λανθασμένες εκκινήσεις, βάσει των προτάσεων Ρότζερς, η Ελλάδα 

επανήλθε στη στρατιωτική δομή της Συμμαχίας.  

Ο Καραμανλής είχε τότε μεταπηδήσει στην προεδρία, έχοντας επιτύχει έναν 

στόχο πολύ πιο πολύτιμο από τα προηγούμενα επιτεύγματά του: έναν ασφαλή τόπο 

με στενούς δεσμούς και ζωτική διεθνή συνεργασία δημοκρατικών κρατών, πολύ 

παρόμοια με εκείνη στην οποία ήλπιζε ότι θα εξελισσόταν το ΝΑΤΟ: την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.487 

Πέρα από τη διάψευση των προσδοκιών του από την εξέλιξη του ΝΑΤΟ και 

την προστασία που παρείχε στα δίκαια και τα συμφέροντα της χώρας του, ο 

Καραμανλής πικράθηκε και από τη στάση των Αμερικανών απέναντί του, εξαιτίας 

της οποίας δεν μπορέσει να πετύχει τη στήριξη που αποζητούσε για την Ελλάδα.  

Ίσως αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι, ενώ οι Αμερικανοί πρόεδροι 

αναγνώριζαν την αξία του και οι κατά καιρούς πρεσβευτές στην Αθήνα αναφέρονταν, 

πέραν όλων των άλλων, στην αδιαμφισβήτητη ηγετική του ικανότητα, σε κρίσιμα 

χρονικά σημεία διακύβευσης των ελληνικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ είτε δεν 

ενεπλάκησαν είτε αποφάσισαν κατά της αιτούμενης από τον Καραμανλή βοήθειας. 

                                                 
487 Iatrides, ό.π., σ. 36. 
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Αργότερα, ειδικά κατά την περίοδο της ενδεκαετούς του παραμονής στο εξωτερικό 

και στη διάρκεια της διακυβέρνησης Νίξον - Κίσινγκερ, οι Αμερικανοί τον είχαν 

ξεγράψει ή τον θεωρούσαν μπελά, του οποίου οι δραστηριότητες στην εξορία απλώς 

αύξαναν τα προβλήματα μίας ισχυρής αντικομμουνιστικής κυβέρνησης στην Αθήνα.  

Παρ’ όλα αυτά, ο Καραμανλής ποτέ δεν ξέχασε ότι η ασφάλεια της Ελλάδας 

απαιτούσε τη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Και ενώ οικοδομούσε τους δεσμούς της 

Ελλάδας με την ΕΟΚ, εν μέρει ως αντίβαρο στην αμερικανική εξάρτηση, 

καλλιέργησε καλές σχέσεις μετά το 1974 με όλους τους Αμερικανούς προέδρους, 

αρνούμενος, ωστόσο, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη ως 

πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

διαμαρτυρία του για τους χειρισμούς του Ιουλίου – Αυγούστου 1974.488 

Εξάλλου, παρά τα εμπόδια που έθετε το Κυπριακό και τις διαφωνίες για το 

μέγεθος της αμερικανικής βοήθειας, η δεκαετία 1953-1963 ήταν η χρυσή εποχή για 

τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς οι δύο κυβερνήσεις μοιράζοντας κοινούς 

στόχους, με βασικότερο την αντιμετώπιση της σοβιετικής ισχύος, ενώ προωθούσαν 

την ελληνική οικονομική ανάπτυξη και την ενσωμάτωση στη δυτική οικονομία.489 

Είναι γεγονός ότι η αμερικανική διοίκηση έθετε υπεράνω των εκκλήσεων για 

βοήθεια τα δικά της υψηλότερα συμφέροντα, ενώ δεν ήταν και ικανή να αντεπεξέλθει 

στα ελληνικά αιτήματα, κυρίως στο ζήτημα της οικονομικής και στρατιωτικής 

βοήθειας. Ήταν απρόθυμη να αποδεχθεί τα επιχειρήματα των Ελλήνων ηγετών και 

της αμερικανικής πρεσβείας ότι τόσο ο Παπάγος όσο και ο Καραμανλής ήταν 

απόλυτα σημαντικοί για την εκπλήρωση των αμερικανικών στόχων και για την 

εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ο Ντάλλες ήταν έτοιμος να αποδεχθεί την πτώση 

του Καραμανλή ως τίμημα για την επιδίωξη της δικής του πολιτικής στο Κυπριακό. 

Αν και αναγνώριζε την αξία του Καραμανλή για την Ελλάδα και τη Συμμαχία, ο 

διάδοχός του Ντιν Ρασκ, όταν ο Αβέρωφ χαρακτήρισε τον Καραμανλή ως τη 

συγκολλητική ουσία της Ελλάδας, θεωρούσε ότι δεν θα ήθελε να σκέφτεται το 

μέλλον μίας χώρας του ΝΑΤΟ με όρους μίας ζωής.490 Δεν ήταν, συνεπώς, παράδοξο 

που η αμερικανική διοίκηση έμεινε θεατής στην πτώση του.  

                                                 
488 James Miller, «“The Greek De Gaulle” or “Our Man in Athens”? Karamanlis and 
the Americans, 1954-1974» στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, Χατζηβασιλείου (επιμ.), 
ό.π., σ. 37. 
489 Miller, ό.π., σ. 40. 
490 Miller, ό.π., σ. 41. 
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Συνεπώς, η σχέση του Καραμανλή με τις ΗΠΑ ήταν πολύ πιο 

αποχρωματισμένη από ό,τι θεωρούσαν οι επικριτές του. Όχι μόνο δεν υποστήριζαν 

την Ελλάδα στους στόχους της για την Κύπρο, αλλά μείωναν και τη βοήθεια, τη 

στιγμή που την αύξαναν προς την Τουρκία, προκατειλημμένοι, όπως πίστευαν στην 

Αθήνα με τη θεώρηση μίας Τουρκίας ευάλωτης σε σοβιετική επίθεση. Οι Έλληνες 

ηγέτες προέβλεπαν την πιθανότητα η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια να στραφεί 

αργότερα εναντίον της Ελλάδας ή της Κύπρου. Άλλη μία αιτία όχλησης των διμερών 

σχέσεων, οι απαιτήσεις των Αμερικανών ομολογιούχων, έμενε επίσης ανεπίλυτη.491 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες των ανεκπλήρωτων αιτημάτων, ο Καραμανλής παραπονιόταν 

γιατί θεωρούνταν δεδομένος από τους συμμάχους. Άρχισε, μάλιστα, να εκδηλώνει 

φαινόμενα καχυποψίας για τη στάση των Αμερικανών απέναντί του, όπως στην 

περίπτωση των εκλογών του 1958, ενώ τους κατηγορούσε ότι δεν λάμβαναν υπόψη 

τους την εχθρική στάση του τύπου. 

Μετά το 1974 υπήρξε μία λειτουργικότητα στις σχέσεις του με τους 

Αμερικανούς. Ο Καραμανλής γνώριζε τα όρια που το Κογκρέσο έθετε στην 

εξωτερική βοήθεια και βοήθησε τους Αμερικανούς να μειώσουν την επίδραση των 

περικοπών της βοήθειας στην ελληνική κοινή γνώμη, όπως επίσης να υπερτονίζει 

περιστασιακές αναθεωρήσεις στην αμερικανική χρηματοδότηση. Οι ΗΠΑ 

αναγνώριζαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στα πλαίσια που έθεταν οι περίπλοκες 

συμμαχικές ρυθμίσεις και οι οικονομικές δεσμεύσεις και προσπάθησαν να 

αντεπεξέλθουν σε ορισμένες βασικές ελληνικές αξιώσεις. Αναγνώριζαν, επίσης, ότι 

αποτελούσε την καλύτερη εγγύηση της εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας και 

συνέχισης της ελληνικής παρουσίας στη δυτική άμυνα. Ο Καραμανλής 

εξακολουθούσε να απαιτεί υψηλότερα επίπεδα βοήθειας αλλά αποδεχόταν ό,τι του 

παρείχαν και ευθυγραμμιζόταν σε όλες τις αντιπαραθέσεις των ΗΠΑ με την ΕΣΣΔ.492  

Αυτή τη χροιά είχαν και τα λεγόμενα του Καραμανλή λίγο καιρό πριν την 

ολοκλήρωση της πρωθυπουργικής του θητείας σε συνομιλία του με Αμερικανούς 

γερουσιαστές στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 1980: «Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς 

την Συμμαχία και θα ήμασταν χειρότερα χωρίς αυτή, ακόμα και με τα χάλια που έχει. 

Θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις αδυναμίες και να επιδιώξουμε να τις βελτιώσουμε». 

                                                 
491 Miller, ό.π., σσ. 44-45. 
492 Miller, ό.π, σ. 46. 
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Αίσθηση, μάλιστα, έκανε στους γερουσιαστές η αναφορά του στον μοναδικό λόγο 

που χώριζε την Ελλάδα από τις ΗΠΑ, που δεν ήταν άλλος από την Τουρκία.493 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
493 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 11, σ. 422-424.  
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Ενδέκατο Κεφάλαιο 
Τα γεγονότα του 1974 ως σημείο καμπής  

στην ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική 

 

Τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1974 ήταν λογικό να σημάνουν την έναρξη μίας 

ενδελεχούς επαναξιολόγησης της εξάρτησης της χώρας από τον δυτικό συνασπισμό 

και ειδικότερα τις ΗΠΑ, σχέση, η οποία είχε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, μετά 

τον Εμφύλιο και το Δόγμα Τρούμαν, καθορίσει το σύνολο σχεδόν των επιλογών της 

σε ζητήματα ασφαλείας και άμυνας. Πρόκειται για μία «επανάσταση», η οποία, αν 

και ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν εν ζωή, έτεινε να θέσει σε αμφισβήτηση σε μεγάλο 

βαθμό τη λογική του, η οποία με τη σειρά της επίτασσε την προσαρμογή της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις αμερικανικές και νατοϊκές στρατηγικές 

αναγκαιότητες και προτεραιότητες. Αυτή η επαναξιολόγηση κρίθηκε επιτακτική μετά 

τη συσσώρευση αρνητικών εμπειριών, όχι μόνο για τα γεγονότα του 1974 αλλά και 

για τις προηγούμενες δύο δεκαετίες στο Κυπριακό, με την ευθύνη να βαραίνει στη 

συνείδηση της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας τις ΗΠΑ. 

Αντιμέτωπη με μία αναγκαστική επαναθεώρηση και του αμυντικού δόγματος, 

από τον «από βορρά κίνδυνο» στον «εξ ανατολών», η ελληνική πολιτική θέλησε μετά 

το 1974 να θέσει τις βάσεις μίας εξισορρόπησης της τουρκικής απειλής, παράλληλα 

με τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.  

Για να επιτύχει κάτι τέτοιο, έπρεπε να συνεξετάσει τη δομή του διεθνούς 

συστήματος και τη θέση της ίδιας της χώρας εντός του, με βασικές παραμέτρους την 

ισχύ και τη δυνατότητα οικονομικών παρεμβάσεών της σε ζωτικής σημασίας 

ζητήματα, και την υιοθέτηση μίας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, ώστε να 

αντεπεξέλθει στις πιέσεις που δεχόταν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικά, οι 

συνθήκες σύγκρουσης που διαμορφώθηκαν με έναν συμμαχικό εταίρο 

δημιουργούσαν μία νέα πραγματικότητα, που εγκλώβιζε την εξωτερική πολιτική και 

την πολιτική ασφάλειας της χώρας και στένευε τα περιθώρια ευελιξίας της.  

Οι συνθήκες ύφεσης που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται διεθνώς δεν είναι 

απαραίτητο να θεωρηθούν ως ευνοϊκές για την Ελλάδα, γιατί δεν ωφελούσαν σε 

τίποτα ως προς τις απειλές μίας συμμάχου χώρας. Θα μπορούσε, όμως, να 

αξιοποιήσει τα ρήγματα που είχαν αρχίσει από τις αρχές της δεκαετίας να 

διαφαίνονται στο δυτικό σύστημα, με βασικότερα την υποχώρηση της αμερικανικής 
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οικονομίας, εξαιτίας και του πολέμου στο Βιετνάμ, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

κ.ά., τα οποία εξασθένιζαν τον διπολισμό και διαμόρφωναν έναν ιδιότυπο «διπολι-

πολικεντρισμό», που άφηνε μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών και στρατηγικών 

επιλογών στην ελληνική εξωτερική πολιτική.  

Αυτή η κάμψη του διπολισμού και η διαφαινόμενη αταξία του συστήματος 

καθιστούσε περισσότερο αναγκαία την ολοένα και μεγαλύτερη στήριξη της Ελλάδας 

στον εαυτό της. Τα διαρκώς εντεινόμενα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας του πετρελαϊκού 

ζητήματος, αλλά και της επιτεινόμενης αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης, ανήγαγαν το 

πρόβλημα ασφαλείας της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας σε αποκλειστικό ζήτημα 

ενασχόλησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και επίκεντρο της στρατηγικής της, 

γύρω από το οποίο περιστρεφόταν η συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών της. Η 

πίεση αυξανόταν από το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον αξιολογούσε την Τουρκία πολύ 

ψηλά στο πλαίσιο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Έχοντας ήδη από 

παλαιότερα αντιληφθεί αυτόν τον παράγοντα ως καθοριστικό στη διαμόρφωση του 

τουρκικού αναθεωρητισμού στο Αιγαίο και την Κύπρο, ο Καραμανλής προσπάθησε 

από το 1974 να αμβλύνει τις πιέσεις που ασκούσε από τη μία η τουρκική 

επιθετικότητα και από την άλλη τα συμφέροντα των υπερδυνάμεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη, εκπροσωπώντας ένα μικρό κράτος, να 

επιλέξει μία πολιτική ασφαλείας που έδινε έμφαση στην αποτροπή, ώστε να 

βελτιώσει τους όρους εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης, δεδομένου ότι τα 

εχέγγυα που παρείχε το ΝΑΤΟ ως προς την εξωτερική εξισορρόπηση είχαν 

απαξιωθεί μετά την εκδήλωση της ενδοσυμμαχικής απειλής. Σε ποιο βαθμό, όμως, θα 

μπορούσε η Ελλάδα να στηρίζεται στις ΗΠΑ για την αποτροπή της Τουρκίας, 

αποδεχόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο την απομείωση της πολιτικής της αυτονομίας; 

Επρόκειτο για δυσάρεστο δίλημμα, που, σε συνδυασμό με την καχυποψία έναντι της 

Ουάσινγκτον λόγω του «βεβαρημένου» παρελθόντος της έναντι της Ελλάδας, 

ενέτεινε την αίσθηση της απογοήτευσης απέναντι στον μεγάλο σύμμαχο.494  

Με το σκεπτικό αυτό, ο Καραμανλής επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει την 

εξωτερική πολιτική της χώρας του και να αναβαθμίσει το κύρος και τη θέση της στο 

διεθνές περιβάλλον, παράλληλα με την προσπάθεια οικονομικής της ανασυγκρότησης 

                                                 
494 Υφαντής, ό.π., σσ. 530-532. Ακόμα, βλ. Κώστας Υφαντής, «Αναζητώντας 
επιλογές: Στρατηγικές εξισορρόπησης και συστημική πολικότητα», στο 
Αρβανιτόπουλος – Κοππά (επιμ.), ό.π., σσ. 425-433. 
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και εμπέδωσης των δημοκρατικών θεσμών. Ακριβώς αυτή η επαναθεώρηση της 

εξωτερικής πολιτικής αποτέλεσε την επιζητούμενη «επανάσταση», με την υιοθέτηση 

της λεγόμενης «ακτινωτής» διπλωματίας να συνιστά το κεντρικό της στοιχείο.495 

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι επιλογές του αυτήν την εποχή συνιστούν μία 

συνθετική προσέγγιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Έχοντας ως βάση του 

την κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας, ο 

Καραμανλής φρόντισε να εντάξει τη χώρα στη διεθνή κοινωνία, στο πλαίσιο του 

σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών της διεθνούς νομιμότητας. Ακόμα, 

άρχισε να διαμορφώνει ή μάλλον να εντατικοποιεί τις προδικτατορικές τάσεις 

περιφερειακής συνεργασίας, υπερβαίνοντας τους ψυχροπολεμικούς διαχωρισμούς και 

σχηματοποιώντας ένα πλαίσιο συνδιαλλαγής σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο, πολύ 

πιο εντατικά από ό,τι την πρώτη περίοδο της πρωθυπουργίας του, λόγω και των 

προσφορότερων διεθνών συνθηκών.496   

Κεντρικό στόχο της πολιτικής του αποτέλεσε η ένταξη της Ελλάδας στην 

ΕΟΚ, μέσω της οποίας αφενός διατηρούσε τη χώρα αναμφισβήτητα στον δυτικό 

συνασπισμό, μειώνοντας, ταυτόχρονα τις εξαρτήσεις από τις ΗΠΑ, αφετέρου 

δημιουργούσε τις αναγκαίες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, θεσμικής 

ανασυγκρότησης και διασφάλισης της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής 

ακεραιότητας της χώρας. Επρόκειτο για μία στρατηγικής σημασίας επιλογή, τον 

πυρήνα της εξωτερικής του στόχευσης, η οποία έθετε το πλαίσιο για τη λήψη όλων 

των μελλοντικών του αποφάσεων.497 

Σε ένα δεύτερο πλάνο, επιχείρησε με την προσέγγιση των βαλκανικών κρατών 

να θέσει τις βάσεις για την ειρηνική συνύπαρξη και αρμονική συνεργασία με τους 

βόρειους γείτονες. Η κίνησή του αυτή, ενταγμένη στο κλίμα της διεθνούς ύφεσης, 

αποσκοπούσε να αποκαταστήσει άμεσα το κλίμα δυσπιστίας, το οποίο, σύμφωνα με 

τον ίδιο, αποτελούσε τη «ρίζα του κακού» στις διεθνείς σχέσεις. Ο Καραμανλής 

τάχθηκε εξαρχής υπέρ της προσέγγισης με όλους βάσει των αρχών της ισοτιμίας, του 

αμοιβαίου συμφέροντος και της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου 
                                                 
495 Τον όρο «ακτινωτή» διπλωματία για την περίοδο αυτή της εξωτερικής πολιτικής 
υπό τον Καραμανλή, εισήγαγε ο Γεώργιος Τενεκίδης. Βλ. σχετικά Γιώργος 
Τενεκίδης, Κοινωνιολογία των Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα: Παπαζήσης, 1978), σ. 10. 
496 Κώστας Υφαντής, «Τέλος εποχής… Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, 1975-1980», στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, 
Χατζηβασιλείου (επιμ.), ό.π., σσ. 526-529.  
497 Για ένα σύντομο χρονικό της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, βλ. 
Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 259-272. 
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κράτους και της αποφυγής της χρήσης ή απειλής βίας. Τις αρχές αυτές πρέσβευε και 

η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, η οποία υπογράφηκε την 1η Αυγούστου 1975, και στην 

οποία στηρίχθηκε στη συνέχεια η ελληνική εξωτερική πολιτική. Η υιοθέτηση από τη 

ΔΑΣΕ (Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) αυτονόητων, 

για τον Καραμανλή διεθνών κανόνων και αρχών,498 αποτελούσε πολύ σημαντική 

εξέλιξη, διότι, ως ρασιοναλιστής πολιτικός, είχε απογοητευθεί ιδιαίτερα από την 

αδυναμία του διεθνούς δικαίου να αποτελέσει μία κεντρική ρυθμιστική αρχή στις 

διεθνείς σχέσεις και βασική αιτία της έλλειψης μίας διεθνούς ειρηνικής τάξης, όπως 

αποδείχθηκε περίτρανα στην περίπτωση της Κύπρου. Η αδυναμία επιβολής 

κυρώσεων στους παραβάτες των διεθνών κανόνων, αποτελούσε για τον Έλληνα 

ηγέτη βασικό μειονέκτημα της διεθνούς τάξης και ασφάλειας και αχίλλειο πτέρνα του 

ΟΗΕ.499 

Παρ’ όλα αυτά, σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στις απαιτήσεις 

που διατυπώνονταν στο εσωτερικό και τις δεσμεύσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, οι 

κυβερνήσεις Καραμανλή δραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όχι μόνο όσον 

αφορά το Κυπριακό, αλλά και το Μεσανατολικό, βάσει των διακηρυγμένων αρχών 

του, θέλοντας να εξυπηρετήσει στόχους, οι οποίοι άπτονταν τόσο της κυριαρχίας μίας 

κρατικής οντότητας όσο και της αύξησης του διεθνούς της γοήτρου.500 

Το γεγονός ότι ο Καραμανλής αντιλαμβανόταν τις διεθνείς σχέσεις ως ένα 

αδιάσπαστο πλέγμα, το οποίο «δεν θα ήτο εύκολον αλλά ούτε και ρεαλιστικόν να 

διασπάσωμεν», καταδεικνύει την ικανότητα ρεαλιστικής πρόσληψης της 

πραγματικότητας εκ μέρους του, καθώς διέβλεπε ότι οι διεθνείς σχέσεις καθιστούσαν 

αναγκαία μία συνθετική αντιμετώπιση των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Δεν 

επρόκειτο για μία ευκαιριακή ή συγκυριακή εκτίμηση των συστημικών και 

περιφερειακών σταθερών αλλά για μία ορθολογική ερμηνεία των διεθνών 

συστημικών διεργασιών και έναν ρεαλιστικό συσχετισμό τους με τις δυνατότητες της 

χώρας του και τους εσωτερικούς περιορισμούς. Αυτή του η δυνατότητα τον 

κατέστησε ικανό να ακολουθήσει την πολιτική του εφικτού, την οποία επιχείρησε να 
                                                 
498 Τις ίδιες αυτές αρχές είχε διατυπώσει ο Καραμανλής κατά τη διάρκεια των 
πρώτων μεταπολιτευτικών του προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή στις 11 
Δεκεμβρίου 1974, βλ. Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 258-259. 
499 Χειλά, ό.π., σσ. 518-520. 
500 Ειρήνη Χειλά, «Στόχοι, αντιλήψεις και προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής: η περίπτωση της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη», στο Κωνσταντίνος 
Αρβανιτόπουλος, Μαριλένα Κοππά (επιμ.), 30 χρόνια ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, 1974-2004 (Αθήνα: Λιβάνης, 2005), σσ. 143-147. 
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εξασκήσει ήδη από την πρώτη περίοδο της πρωθυπουργίας του, αλλά πιο εντατικά 

μετά το 1974, οπότε και η διεθνής συγκυρία ήταν πολύ πιο πρόσφορη.501  

Πράγματι, η επιθυμία του για μία δυναμική αξιοποίηση των νέων ευκαιριών 

που προσέφερε η διεθνής συγκυρία και το νέο πολυκεντρικό σύστημα των διεθνών 

σχέσεων ώθησε τον Καραμανλή, ήδη μετά την επικράτησή του στις εκλογές του 

Νοεμβρίου 1974 να εξαγγείλει την προθυμία της κυβέρνησής του «να επιδιώξει τη 

φιλία και τη συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των χωρών του κόσμου, ανεξαρτήτως του 

πολιτικού και κοινωνικού των καθεστώτος». 

Η επιθυμία του αυτή συνέπεσε με τη δημιουργία θετικού κλίματος στην 

Ευρώπη από τη γενικότερη ατμόσφαιρα της Ύφεσης και το «πνεύμα» του Ελσίνκι, 

δίνοντας στον Καραμανλή την ευχέρεια να αναλάβει  πρωτοβουλίες με σκοπό την  

επαναθεώρηση των σχέσεων με τα κράτη του ανατολικού συνασπισμού, ώστε να 

καλύψει το διπλωματικό «κενό» που είχε προκαλέσει η επταετής «ακινησία», 

δεδομένου ότι ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη στην Ευρώπη η Ostpolitik. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τον βαλκανικό χώρο με τις επισκέψεις του 

στις βαλκανικές πρωτεύουσες το 1975 και την προώθηση της ιδέας μίας πολυμερούς 

διαβαλκανικής συνεργασίας.502 Ο Καραμανλής στήριξε την πρωτοβουλία του για μία 

βαλκανική συνεργασία πρωταρχικά στον οικονομικοτεχνικό τομέα στην Τελική 

Πράξη της ΔΑΣΕ. Ο πολιτικός του στόχος ήταν η βελτίωση του κλίματος στην 

περιοχή, ως αντίβαρο και στην επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων,503 και στη 

μετακίνηση, κατά το δυνατόν, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας από τις πορείες που 

ακολουθούσαν στο διεθνές πεδίο.  

Όπως αναμενόταν, η Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία ήταν οι χώρες που 

ανταποκρίθηκαν θετικά, ενώ η Βουλγαρία τηρούσε επιφυλάξεις, πίσω από τις οποίες 

πιθανόν να υποκρύπτονταν η αντίθεση της Μόσχας σε μία περιφερειακή 

                                                 
501 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 485-488. Χειλά, ό.π., σσ. 516-517. 
502 Σπυρίδων Σφέτας, «Η βαλκανική περιοδεία του Καραμανλή (Μάιος – Ιούλιος 
1975): προάγγελος της βαλκανικής συνδιάσκεψης της Αθήνας (Φεβρουάριος 1976)», 
στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, Χατζηβασιλείου (επιμ.), σσ. 413-428. 
503 Το ότι το βλέμμα κατά την υιοθέτηση της προσέγγισης των βαλκανικών κρατών 
ήταν στραμμένο και προς την Τουρκία είναι αδιαμφισβήτητο, καθώς υιοθετήθηκε το 
λεγόμενο «δόγμα Θεοδωρόπουλου». Σύμφωνα με τον πρέσβη Βύρωνα 
Θεοδωρόπουλο, η επισκόπηση της ελληνικής ιστορίας αποδείκνυε ότι, όποτε η 
Ελλάδα αντιμετώπισε την Τουρκία μόνη της, έχασε, ενώ όταν την αντιμετώπιζε σε 
συνδυασμό με άλλες δυνάμεις, κέρδιζε ή, τουλάχιστον, δεν έχανε, βλ. Κουλουμπής, 
ό.π., σσ. 68-69. 
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συσσωμάτωση, που θα ήταν ικανή να δημιουργήσει προβλήματα στο Σύμφωνο της 

Βαρσοβίας, ενώ η Αλβανία διατήρησε την πολιτική του απομονωτισμού. 

Παρά τις όποιες, ψυχροπολεμικής προέλευσης, αναστολές, συγκλήθηκε στις 

26 Ιανουαρίου 1976 στην Αθήνα η πρώτη Διαβαλκανική Διάσκεψη σε επίπεδο 

υπουργών, η οποία ασχολήθηκε με καθαρά τεχνικά ζητήματα, με τη Βουλγαρία να 

υπονομεύει, εμμέσως πλην σαφώς, τον διαβαλκανικό χαρακτήρα της διάσκεψης. Η 

συνέχιση του θεσμού αυτών των διασκέψεων μέχρι και το 1984 μπορεί να συνέβαλε 

στη βελτίωση του γενικότερου κλίματος των διαβαλκανικών σχέσεων, δεν οδήγησε, 

όμως, σε απτά αποτελέσματα, ακόμα και στο επίπεδο της οικονομικής 

συνεργασίας.504 

Αλλά και σε διμερές επίπεδο, η βελτίωση των σχέσεων με τους βόρειους 

γείτονες, ειδικά η ανέλπιστη πρόοδος με τη Βουλγαρία, σε μία προσπάθεια 

αντιδιαστολής του «εξ ανατολών κινδύνου», ήταν αξιοζήλευτη. Σταθερά 

προσανατολισμένη στην επιδίωξη της ύφεσης και της ειρήνης στην περιοχή, η 

ελληνική κυβέρνηση επέμεινε στην αποφυγή της δημιουργίας οποιουδήποτε 

προβλήματος έθετε σε κίνδυνο τη συνεννόηση και τη συνεργασία με τους γείτονές 

της. Χαρακτηριστικότερη όλων ήταν η προσπάθεια υποβάθμισης του 

«Μακεδονικού», όποτε αυτό ετίθετο από την κυβέρνηση στο Βελιγράδι ή από τα 

Σκόπια.505 

Πέραν του στενά περιφερειακού περιβάλλοντος, η ελληνική διπλωματία 

ανέλαβε πρωτοβουλίες προσέγγισης και με τα υπόλοιπα κράτη του ανατολικού 

συνασπισμού, οι οποίες κορυφώθηκαν με τις επισκέψεις του Καραμανλή σε 

Σοβιετική Ένωση, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία τον Οκτώβριο του 1979. Επρόκειτο 

για μία προσπάθεια χωρίς άμεσα, απτά αποτελέσματα, που στράφηκε γύρω από τους 

τομείς της οικονομίας και της τεχνικής ή της μορφωτικής συνεργασίας, με την 

πολιτική συνεργασία να περιορίζεται σε μία ελαφρώς ευνοϊκή για τις ελληνικές 

θέσεις στάση κατά την εξέταση των ενδιαφερόντων την Ελλάδα ζητημάτων στον 

ΟΗΕ.506 

                                                 
504 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 243-247.  
505 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 227-243. Ειδικά για το θέμα του Μακεδονικού, βλ. το 
εμπεριστατωμένο άρθρο του Ευάγγελου Κωφού, «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
η αντιμετώπιση του Μακεδονικού ζητήματος», στο Σβολόπουλος, Μπότσιου, 
Χατζηβασιλείου (επιμ.), σσ. 473-495. Για τους χειρισμούς Καραμανλή κατά τη 
δεκαετία του 1970, βλ. σσ. 483-487. 
506 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 219-222. 
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Παράλληλα, και πάντα στο πλαίσιο της προάσπισης των αρχών του διεθνούς 

δικαίου, η Ελλάδα στράφηκε στη διεύρυνση των σχέσεών της με τις χώρες του 

Τρίτου Κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

παραδοσιακά φιλικών σχέσεων με τις αραβικές χώρες, με το Μεσανατολικό ζήτημα 

να κυριαρχεί στις διεθνείς και διμερείς επαφές. Οι ελληνικές θέσεις διαπνέονταν από 

την εμμονή στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης 

του ΟΗΕ, στην ανάγκη για αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης στους 

Παλαιστίνιους και για διασφάλιση της κρατικής ύπαρξης του Ισραήλ. 

Παράλληλα με τη σύσφιγξη της παραδοσιακής αλληλεγγύης και την αμοιβαία 

συμπαράσταση με τα αραβικά κράτη στους κόλπους του ΟΗΕ και σε διμερές 

επίπεδο, αναπτύχθηκε ένα σοβαρό δίκτυο οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, 

το οποίο ενίσχυσε με την παρουσία του ο Καραμανλής σε επανειλημμένες επισκέψεις 

σε σημαντικές δυνάμεις του αραβικού κόσμου, όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική 

Αραβία, το Ιράκ, η Συρία.  

Επιστέγασμα αυτής της εξωστρεφούς και πολυδιάστατης διπλωματίας, 

αποτέλεσε η επίσκεψη Καραμανλή στην Κίνα τον Νοέμβριο του 1979, με την οποία 

άνοιξε σημαντικούς διαύλους επικοινωνίας με μία ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη.507 

Η ελληνοτουρκική κρίση, λοιπόν, αποτέλεσε το κίνητρο για να επιταχύνει η 

Αθήνα την ανανέωση της εξωτερικής της πολιτικής, αποτέλεσε, όμως, και φραγμό 

στην πλήρη εφαρμογή της, διότι η τουρκική απειλή είχε σαν συνέπεια την υπέρμετρη 

αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη μετατροπή της απειλής αυτής σε κύριο άξονα 

γύρω από τον οποίο περιστράφηκαν όλες οι ενέργειες της εξωτερικής πολιτικής. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις με κράτη, σύνολα κρατών, οργανισμούς κλπ. 

αντιμετωπίζονταν μέσα από τον παραμορφωτικό φακό των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων. Δεν θα μπορούσε, όμως, η στάση αυτή να αποτελέσει αποκλειστικό σκοπό, 

διότι τότε, σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, η απομόνωση της Ελλάδας από την 

υπόλοιπη κοινότητα θα ωφελούσε μόνο την Τουρκία.508 

Συμπερασματικά, η προσήλωσή του στις αρχές του ΟΗΕ και της ΔΑΣΕ, ο 

ευρωπαϊκός του προσανατολισμός, με όλες τις αρχές που κατοχυρώνονταν μέσα από 

το ευρωπαϊκό οικοδόμημα (δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη κλπ.) και η άσκηση 

                                                 
507 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 222-226. Για τη διεύρυνση των οριζόντων της εξωτερικής 
πολιτικής του Καραμανλή προς τις ανατολικές, τις αραβικές και τις χώρες του Τρίτου 
Κόσμου, βλ. ακόμα, Γουντχάουζ, ό.π., σσ. 335-351. 
508 Τσαρδανίδης, ό.π., σσ. 123-124. 
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μίας «ακτινωτής» διπλωματίας προς τον αραβικό κόσμο και τις χώρες του 

ανατολικού συνασπισμού συνηγορούν υπέρ της αντίληψης ότι ο Καραμανλής 

προσέγγισε μετά το 1974 τις διεθνείς σχέσεις της χώρας από την οπτική της διεθνούς 

τάξης και της διεθνούς κοινωνίας, χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η συνύπαρξη 

στοιχείων σύγκρουσης και συνύπαρξης.509 

Όσον αφορά στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, αποδείχθηκε το καλοκαίρι του 

1974 η πλήρης αδυναμία του στρατηγικού δόγματος που είχε αναπτυχθεί από το 1952 

και ήθελε την αμυντική θωράκιση της χώρας να εξαρτάται πλήρως από τη συνδρομή 

των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση του από βορρά κινδύνου. Η τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο έγινε η αιτία για την αναθεώρηση, εκτός της εξωτερικής, και της 

αμυντικής πολιτικής της χώρας. 

Η αδυναμία της Συμμαχίας να προστατεύσει την Ελλάδα από την τουρκική 

απειλή έθεσε ευρύτερους προβληματισμούς στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία 

του τόπου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι θυσίες στις οποίες είχε υποβληθεί η χώρα, με 

το να πληρώνει το κόστος της εξάρτησης από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ με τον 

περιορισμό της εθνικής της ανεξαρτησίας, ήταν ανώφελες, αφού δεν απολάμβανε τα 

οφέλη που έπρεπε να προσφέρει αυτή η εξάρτηση, δηλαδή ασφάλεια και προστασία. 

Συνεπώς, η συμμετοχή στη Συμμαχία δεν είχε βελτιώσει την ασφάλεια της χώρας και 

η αμυντική της πολιτική, όπως είχε σχεδιαστεί από τους Συμμάχους δεν 

εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα ή ακόμα και τα ζημίωνε. Υπό τις συνθήκες 

αυτές, το μεταπολεμικό στρατηγικό δόγμα, το οποίο στηριζόταν στην έλευση 

εξωτερικής βοήθειας με τη μορφή των συμμαχικών ενισχύσεων, κατέρρευσε, 

οδηγώντας την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στην Ελλάδα στην αναζήτηση μίας 

πιο αυτόνομης και «ελληνοκεντρικής» αμυντικής πολιτικής. 

Αυτή ακριβώς, η ανάπτυξη, δηλαδή, αυτόνομης πολιτικής ασφάλειας προς 

αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, αποτέλεσε τη βασική αρχή της ελληνικής 

αμυντικής πολιτικής υπό τα νέα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, η Αθήνα αναζητούσε 

και στο επίπεδο της ασφάλειας μία στρατηγική εσωτερικής εξισορρόπησης, δηλαδή 

την κινητοποίηση των δικών της δυνάμεων, προς αντικατάσταση της εξωτερικής 

εξισορρόπησης, δηλαδή της προσδοκίας των συμμαχικών ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με τη νέα αμυντική πολιτική, οι ένοπλες δυνάμεις που είχαν 

παραχωρηθεί στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να επανακτήσουν την πλήρη ανεξαρτησία 

                                                 
509 Χειλά, ό.π., σσ. 522-523. 
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τους από τη Συμμαχία σε περίπτωση που τα εθνικά συμφέροντα βρίσκονταν σε 

κίνδυνο από τουρκικές ενέργειες. Επιπλέον, θα δημιουργούνταν δυνάμεις υπό 

αποκλειστικά εθνική διοίκηση. 

Για να τεθεί σε ισχύ αυτή η στρατηγική, η Αθήνα έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:  

α. Ενίσχυσε τις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες τέθηκαν υπό εθνική διοίκηση. 

Μάλιστα, η αναλογία των ειδικών προς τις άλλες δυνάμεις της χώρας ήταν μετά το 

1974 μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα στο ΝΑΤΟ.  

β. Ενίσχυσε σημαντικά το ναυτικό και την αεροπορία, παραμελημένα έως το 

1974, βάσει και των κατευθύνσεων που είχαν δώσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

και τα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στην 

κατανομή του αμυντικού προϋπολογισμού, όπου τα κονδύλια του στρατού μειώθηκαν 

και τα μερίδια του ναυτικού και της αεροπορίας αυξήθηκαν.  

γ. Ενίσχυσε την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Νήσων, που 

επίσης δεν υπήχθη σε νατοϊκό έλεγχο. 

δ. Μείωσε την εξάρτηση από τις ΗΠΑ σε επίπεδο προμήθειας στρατιωτικού 

υλικού, υιοθετώντας στρατηγικές προμήθειας από διάφορους προμηθευτές.  

Με αυτά τα μέτρα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο 

και αργότερα του ΠΑΣΟΚ έδωσαν έμφαση στην ποιοτική διάσταση της εσωτερικής 

εξισορρόπησης, δηλαδή στην ποιοτική βελτίωση του αμυντικού συστήματος, καθώς 

θα ήταν δύσκολο να υπάρξει ποσοτικός ανταγωνισμός με την Τουρκία. 

Πέρα από την εσωτερική εξισορρόπηση, ο άλλος πυλώνας της αμυντικής 

πολιτικής μετά το 1974 ήταν αποτροπή της τουρκικής απειλής. Η στρατηγική της 

αποτροπής αποσκοπούσε στο να καταδείξει στην τουρκική πλευρά ότι το τίμημα μίας 

επιθετικής της ενέργειας θα ήταν πολύ υψηλό. Γι’ αυτό και προχώρησε σε μία σειρά 

μέτρων διοικητικής μεταρρύθμισης, εκσυγχρονισμού και δομικών αλλαγών στις 

ένοπλες δυνάμεις.510 

Ειδικά για την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων που εκδηλώθηκαν 

μετά την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η πολιτική 

γραμμή του Καραμανλή έθεσε σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα: 

α. Νέα συστήματα συμμετοχής στις διεθνείς σχέσεις (όπως βαλκανικό 

άνοιγμα, φιλοαραβική στάση, διεργασίες ένταξης στην ΕΟΚ, βελτίωση των διμερών 

σχέσεων με τις ΗΠΑ).  

                                                 
510 Πλατιάς, ό.π., σσ. 219-223. 
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β. Παραπομπή των εθνικών θεμάτων σε ευρύτερα θεσμικά όργανα (όπως το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το ΝΑΤΟ) 

γ. Αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνταν από τις 

διεθνείς διεργασίες (δια μέσου διεθνών οργανισμών, άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ 

κλπ.).   

δ. Ένταση του εξοπλιστικού προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση της 

αεροναυτικής ισχύος της χώρας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας απεξάρτησης από την 

εισαγωγή εξοπλισμού από το εξωτερικό, υλοποιήθηκε η κατασκευή εγχώριας 

πολεμικής βιομηχανίας, της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). 

Παράλληλα, όμως, ήταν υποχρεωμένος να αποβλέψει, επίσημα από τις αρχές 

του 1977, στην επανασύνδεση της χώρας με το ΝΑΤΟ με τη μορφή «ειδικής 

σχέσης». Αυτό σήμαινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα διατηρούνταν υπό 

εθνική διοίκηση σε περίοδο ειρήνης, θα συνεργάζονταν πλήρως με τη Συμμαχία σε 

περίπτωση γενικότερης διεθνούς σύρραξης και θα συστηνόταν περιφερειακό 

συμμαχικό στρατηγείο στη Λάρισα. Τέλος, ο επιχειρησιακός έλεγχος στο Αιγαίο θα 

επέστρεφε στο προ του 1974 καθεστώς.511 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
511 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 207-208. 
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Συμπεράσματα - Αποτιμήσεις της εξόδου  

από τη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ 

 

Ο παράγοντας χρόνος είναι συχνά θεμελιώδης για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο 

εξωτερικής πολιτικής. Μία απόφαση, η οποία φαίνεται ασύμφορη ή απαράδεκτη με 

τη ματιά του σήμερα, μπορεί αύριο να αποδειχθεί συμφέρουσα ή και το αντίθετο, ενώ 

το τίμημά της είναι δυσανάλογο με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Αλλά και η 

καθυστέρηση στη λήψη μίας απόφασης μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια, 

μετατρέποντάς τη σε λαθεμένη. Στο πλαίσιο της αναμονής ενός καλύτερου διεθνούς ή 

εσωτερικού κλίματος μπορεί να χαθούν κρίσιμες ευκαιρίες. Όπως και η επίκληση 

ενός ευνοϊκότερου μέλλοντος, εν αναμονή της επικράτησης του διεθνούς δικαίου ή 

της προσδοκίας για μία θετικότερη εξέλιξη των πραγμάτων, δεν βασίζεται στον 

ορθολογισμό, όταν δεν στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία. 

Αρκετά αργότερα από τη χρονική περίοδο λήψης της επίμαχης απόφασης, 

κυρίως αφότου η Τουρκία ενέβαλε ισχυρές αντιστάσεις για την επάνοδο της Ελλάδας 

στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, ακούστηκαν διάφορες επικρίσεις, κατά τις οποίες 

η απόφαση εκείνη είχε αποβεί αρνητική για τα εθνικά συμφέροντα.  

Η ενέργεια εκείνη ασφαλώς και δεν είχε τα αποτελέσματα που υπολόγιζε η 

πολιτική ηγεσία και προσωπικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο βασικός 

υπερασπιστικός ισχυρισμός είναι ότι εκείνη τη χρονική στιγμή, που η κατάσταση 

ήταν οριακή, τα περιθώρια των επιλογών ήταν πολύ στενά. 

Όπως, ενδεικτικά, ανέφερε αργότερα και ο Γεώργιος Ράλλης, σε ομιλία του 

στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου 1980, κατά τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας 

Ρότζερς, η κυβέρνηση ήλπιζε ότι με την κίνηση αυτή θα συγκινούσε τον κόσμο, 

τουλάχιστον τον δυτικό, προκαλώντας την επέμβασή του. Όμως, «η λίαν ταραχώδης 

πολιτική κατάσταση», που επικρατούσε στις ΗΠΑ και τη Βρετανία δεν συνέτεινε 

στην ευόδωση του στόχου και να υπάρξουν «τα αποτελέσματα που αναμέναμε». 

Παρ’ όλα αυτά, θεωρούσε ότι υπήρξαν ορισμένα θετικά, όπως το εμπάργκο όπλων 

κατά της Τουρκίας και οι καταδικαστικές αποφάσεις των Διεθνών Οργανισμών.512  

Η απόφαση του Καραμανλή για την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ δεν οδήγησε, πράγματι, στα επιθυμητά αποτελέσματα. Λόγω των 

συνθηκών υπό τις οποίες λήφθηκε, είναι δύσκολο να μην αναγνωρίσει κανείς ότι 

                                                 
512 Πρακτικά Βουλής, 22 Οκτωβρίου 1980. 
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υπήρχαν στοιχεία ορθολογισμού, καθώς θεωρήθηκε επιβεβλημένη μετά τον Αττίλα 2, 

την αδυναμία οποιασδήποτε στρατιωτικής απάντησης και την αδιάφορη, αν όχι 

εχθρική στάση, των συμμάχων, με πρώτες τις ΗΠΑ. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η 

απόφαση για την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ αποσκοπούσε στην εκτόνωση της λαϊκής 

δυσαρέσκειας, αλλά στηρίχθηκε και σε διεθνοπολιτικά κριτήρια, ως προσπάθεια 

άσκησης πίεσης προς το ΝΑΤΟ για την ενεργοποίησή του με σκοπό την 

απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο. 

Ωστόσο, μία τέτοια απόφαση δεν μπορούσε παρά να εκληφθεί ως 

επιβεβαίωση της πλήρους αδυναμίας της Ελλάδας να αντιδράσει στρατιωτικά, με 

σκοπό να ανατρέψει τα τετελεσμένα γεγονότα στην Κύπρο. Η πρώτη αντίδραση του 

Καραμανλή ήταν να κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία. Όμως, οι αρχηγοί των 

Ενόπλων Δυνάμεων υποστήριξαν ότι η αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων στην 

Κύπρο δεν θα είχε αποτέλεσμα λόγω, κυρίως, της απόστασης και της απόλυτης 

τουρκικής υπεροχής στον αέρα, και θα οδηγούσε στη γενίκευση του πολέμου με τα 

ελλιπώς τότε οχυρωμένα νησιά του Αν. Αιγαίου να αποτελούν εύκολη λεία για τις 

τουρκικές αποβατικές δυνάμεις. Υπάρχει, ωστόσο, η άποψη, ότι στην περίπτωση που 

η Ελλάδα βρισκόταν σε ετοιμοπόλεμη κατάσταση, είτε θα γενικευόταν ο πόλεμος με 

την Τουρκία, το ενδεχόμενο, δηλαδή, που απευχόταν όσο τίποτα άλλο η 

Ουάσινγκτον, φοβούμενη τις επιπτώσεις για τη Συμμαχία, είτε οι Τούρκοι θα 

απέφευγαν να εξαπολύσουν και τον δεύτερο Αττίλα.513 

Σύμφωνα με την άποψη του Γ. Βαληνάκη, η αδυναμία στρατιωτικής 

παρέμβασης εξαιτίας της αποσύνθεσης των ενόπλων δυνάμεων δεν δικαιολογεί την 

απουσία κάθε πρόθεσης για βίαιη ανατροπή του νέου status quo στη νήσο. Ασφαλώς 

και δεν είχε τη δυνατότητα, ούτε και ήταν σκόπιμο, να κινητοποιηθούν οι 

Ελληνοκύπριοι στρατιωτικά, προκαλώντας μία σύρραξη που θα αποσταθεροποιούσε 

πλήρως την περιοχή και όχι μόνο. Όμως, με την απόφασή της αυτή, η ελληνική 

ηγεσία μετατόπισε την ουσία του προβλήματος: αντί να καλλιεργήσει στην κοινή 

γνώμη και στο πολιτικό σκηνικό έναν υγιή προβληματισμό για τον συσχετισμό των 

δυνάμεων με τη γείτονα χώρα, τις πολιτικές του συνέπειες και τις δυνατότητες 

ισχυροποίησης των ελληνικών θέσεων, έριξε τις ευθύνες στους «ξένους» και ζήτησε 

από αυτούς να ανατρέψουν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή. 

                                                 
513 Κουλουμπής, ό.π., σσ. 65-66.  
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Βεβαίως, είναι δύσκολο κάποιος να αρνηθεί το δίκαιο των ελληνικών 

αιτιάσεων προς την πλευρά των ισχυρών συμμάχων, η απραξία των οποίων επέτρεψε 

την πρόκληση αυτών των τετελεσμένων. Οπότε, φθάνουμε στο κρίσιμο ερώτημα, 

κατά πόσον υπήρχαν άλλες προσφορότερες επιλογές για την άσκηση πίεσης προς τις 

ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ώστε να επιτευχθούν οι προβαλλόμενοι στόχοι και να μην 

κινδυνεύσουν τα ελληνικά συμφέροντα. 

Μία πρώτη λύση θα ήταν η απειλή της πλήρους αναθεώρησης της στάσης της 

Ελλάδας έναντι του ΝΑΤΟ στην περίπτωση που εντός μικρού χρονικού διαστήματος, 

η Συμμαχία δεν πίεζε την Άγκυρα για απομάκρυνση των κατοχικών δυνάμεων από 

την Κύπρο. 

Μία δεύτερη, σε συνδυασμό πιθανώς με την πρώτη, θα ήταν η απειλή προς τις 

ΗΠΑ για πλήρη αναθεώρηση του καθεστώτος των βάσεων ή και της απομάκρυνσής 

τους, αν δεν ασκούσαν παρόμοια πίεση έναντι της Τουρκίας.  

Μία τρίτη, τέλος, επιλογή, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί αμέσως μετά τη μη 

εκπλήρωση των αξιώσεών της βάσει των δύο πρώτων επιλογών, θα αφορούσε στο 

καθεστώς υπό το οποίο θα παρέμενε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα, θα 

μπορούσε να δηλώσει η κυβέρνηση ότι θα πάγωνε μόνο ορισμένες δραστηριότητές 

της, όπως η παροχή πληροφοριών από τους σταθμούς επιτήρησης, σκάφη, 

αεροσκάφη κλπ., αλλά θα εξακολουθούσε να συμμετέχει στην Επιτροπή Αμυντικού 

Σχεδιασμού, όπου το δικαίωμα βέτο, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από τη στάση της 

Τουρκίας στη συνέχεια, αποτελούσε εξαιρετικά χρήσιμο όπλο. Ταυτόχρονα, θα 

μπορούσαν να υιοθετηθούν και πιο σκληρά μέτρα, όπως ο περιορισμός ή και η 

διακοπή λειτουργίας μίας ή περισσοτέρων βάσεων στη χώρα. 

Οι λύσεις αυτές είχαν μία θεμελιώδη διαφορά με αυτήν που τελικά 

επιλέχθηκε: έθιγαν περισσότερο τα νατοϊκά και αμερικανικά συμφέροντα από ό,τι τα 

ελληνικά και, άρα, ήταν σε θέση να προκαλέσουν την κινητοποίηση των συμμάχων, 

στην οποία απέβλεπε η ελληνική στάση. Έπρεπε, δηλαδή, να εκβιάσει η ελληνική 

κυβέρνηση με πιο δυναμικό τρόπο, από το να επιχειρήσει να «συγκινήσει» τις ξένες 

κυβερνήσεις, κάτι εξαιρετικά δύσκολο. 

Δεν παύει, ωστόσο, η απόφαση του τελικά ελήφθη, να αποτελεί μία ομόφωνη 

απόφαση του πολιτικού κόσμου της εποχής υπό συνθήκες έντονης συναισθηματικής 

φόρτισης. Δεδομένης της συνολικότερης παθογένειας του συστήματος λήψης 

αποφάσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, που διαχρονικά έπληττε και 

ζημίωνε τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και της έλλειψης προγραμματισμού, 
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δικαιολογημένης, πάντως, υπό τόσο έκτακτες συνθήκες, η τελική απόφαση δεν 

εκπλήσσει.514  

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν, όπως ισχυρίστηκε 

αργότερα ο Γλαύκος Κληρίδης, η ελληνική και κυπριακή αντιπροσωπεία στη Γενεύη 

αποδέχονταν μία ομοσπονδιακή λύση, όπως ο ίδιος υποστήριζε, αλλά δεν μπορούσε 

να συναινέσει εξαιτίας της διαφωνίας του Μακάριου και, δευτερευόντως, του 

Γεωργίου Μαύρου. Ο Καραμανλής τασσόταν υπέρ της ομοσπονδίας, αλλά δεν 

μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη αυτή χωρίς υποστήριξη. Γενικότερα, ο Κληρίδης 

θεωρούσε ότι η κυπριακή ηγεσία είχε προβεί σε σειρά λανθασμένων εκτιμήσεων, 

όπως ότι η Ελλάδα ήταν σε θέση να συγκρουστεί κατά μέτωπο με την Τουρκία ή η μη 

αποδοχή των τουρκικών προτάσεων στη Γενεύη, λόγω έλλειψης πολιτικού 

θάρρους.515 

Για τον πρέσβη Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, η σύγχυση των ημερών εκείνων του 

Αυγούστου 1974 δεν επέτρεπε εκ των πραγμάτων έναν πιο λεπτό χειρισμό. «Στη 

διεθνή ζωή», τονίζει ο Θεοδωρόπουλος, «παίζουν ξεχωριστό ρόλο οι αποχρώσεις των 

λόγων και των ενεργειών. Οι γενικεύσεις και οι απλοποιήσεις πάντοτε είναι 

ακατάλληλος τρόπος να προσεγγίζεις τα προβλήματα. Λέμε “αποχώρηση από το 

στρατιωτικό σκέλος”. Αυτό είναι μια αόριστη, γενικόλογη έκφραση.  Και ο κίνδυνος 

που ενέχει μια τέτοια διατύπωση φάνηκε ακριβώς στην περίπτωση του 1974», όπου 

παρουσιάσθηκε ένα κλασσικό παράδειγμα γραφειοκρατικής ευθυνοφοβίας και 

πολιτικής σύγχυσης. Κατά τον Θεοδωρόπουλο, η δήλωση περί αποχωρήσεως της 

Ελλάδας από την στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να αφορά τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες των στρατηγείων, δεν είχε όμως κανένα λόγο να σημαίνει 

αποχή της Ελλάδας από την παρακολούθηση ή και τη συμμετοχή της σε αποφάσεις 

στρατηγικής φύσεως. Η αναγκαιότητα και η σημασία συμμετοχής ή μη στην 

Στρατιωτική Επιτροπή μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Η Αθήνα μέσα στην παραζάλη της 

Μεταπολίτευσης δεν έκανε αυτή τη λεπτή διάκριση, ανάμεσα στις ευρείες 

αρμοδιότητες της Στρατιωτικής Επιτροπής, που είχε την έδρα της μέσα στο ΝΑΤΟ, 

και τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες των επιμέρους στρατηγείων (SHAPE, 

CINCSOUTH κλπ.) και έτσι αποφασίστηκε βιαστικά να μη συμμετέχει ούτε στην 

                                                 
514 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 351-355. 
515 Μακάριος Δρουσιώτης, «Ο Γλαύκος Κληρίδης για το 1974, τον Μακάριο, την 
Ένωση και την Ομοσπονδία. Χαμένες ευκαιρίες και τραγικά λάθη στο Κυπριακό», 
Ελευθεροτυπία, 15 Ιουλίου 2005. 
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Στρατιωτική Επιτροπή,516 με συνέπεια, επί σειρά ετών η Ελλάδα να μη λαμβάνει 

μέρος στις εργασίες μιας Επιτροπής που την ενδιέφερε ιδιαίτερα, αφού είχε 

αποχωρήσει από τα Στρατηγεία. Αυτή η κίνηση ενίσχυσε, όπως είδαμε, τη θέση της 

Τουρκίας, ακόμα και κατά την περίοδο επανένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, καθώς 

παρέμεινε αρνητική σε αποφάσεις που αφορούσαν στη δημιουργία χερσαίου 

νατοϊκού στρατηγείου στην Ελλάδα ή στην εφαρμογή των βασικών κειμένων της 

Στρατιωτικής Επιτροπής που διασφάλιζαν τον επιχειρησιακό έλεγχο του εναέριου 

χώρου εντός του FIR Αθηνών και του Αιγαίου συνολικά από την Ελλάδα (MC 61 και 

MC 36) ή στη στρατιωτική χρήση της Λήμνου εκ μέρους του ΝΑΤΟ ή και στην 

τοποθέτηση Ελλήνων επιτελών σε σημαντικές θέσεις στα επιτελεία του ΝΑΤΟ. 

Ο Θεοδωρόπουλος επεσήμαινε, συνεπώς, ότι ο χειρισμός της υπόθεσης θα 

μπορούσε να είναι διαφορετικός και πιο ριζοσπαστικός, ώστε να αποφέρει και 

αποτέλεσμα, αναγνώριζε, όμως, ότι υπό τις κρίσιμες εκείνες συνθήκες, που ο 

Ελληνισμός δεχόταν επίθεση από έναν σύμμαχο, αλλά η ίδια ευθυνόταν εξαιτίας του 

πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου, ήταν φυσικό ο Καραμανλής να 

υπογραμμίσει προς το ΝΑΤΟ ότι δεν είχαν να κάνουν με τη Χούντα και, άρα, έπρεπε 

να τον βοηθήσουν. Από την άλλη, «έπρεπε να εκτονώσει την κατάσταση στο 

εσωτερικό με μια θεαματική χειρονομία εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια, την πικρία 

των Ελλήνων. Επέλεξε την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος. Αλλά, όπως 

είπαμε, η σύγχυση των ημερών εκείνων δεν επέτρεψε να γίνει ένας πιο λεπτός 

χειρισμός».517 

Από τη δική του πλευρά, ο Θεόδωρος Κουλουμπής, παρ’ ότι επικρίνει, όπως 

αναφέρθηκε, την απόφαση αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, έκρινε μεγαλόθυμα την 

ιστορική απόφαση του Καραμανλή να μην κηρύξει έναν «διορθωτικό» πόλεμο 

ενάντια στην Τουρκία για την αποκατάσταση του status quo ante στην Κύπρο, διότι 

είχε τεράστιες επιπτώσεις για την εξέλιξη της ελληνικής Πολιτείας. Μία πολεμική 

αναμέτρηση με την Τουρκία θα καταδίκαζε και τις δύο χώρες, ανεξάρτητα από την 

έκβασή της, σε διαδοχικούς «ρεβανσιστικούς» πολέμου, κατά το πρότυπο των 

αραβοϊσραηλινών, κλείνοντας έτσι την πόρτα της Ευρώπης για την Ελλάδα. 

Προφανώς, λοιπόν, η επιλογή του Καραμανλή να υιοθετήσει αυτή τη στάση της 

«αποτροπής και άμυνας» στο Αιγαίο, προσπαθώντας με κάθε μέσο να διασφαλίσει το 

                                                 
516 Ινώ Αφεντούλη, Διαδρομές. Ο Βύρων Θεοδωρόπουλος αφηγείται στην Ινώ 
Αφεντούλη (Αθήνα: Ποταμός, 2005), σσ. 84-85. 
517 Αφεντούλη, ό.π., σ. 86. 
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καθεστώς ισορροπίας ανάμεσα στις δύο χώρες, συνδεόταν άρρηκτα με τον 

στρατηγικό στόχο που είχε θέσει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950: την ένταξη 

της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, μάλιστα, αποσυνδεδεμένη από την 

Τουρκία, με την οποία μέχρι τότε ταύτιζαν οι δυτικοί σύμμαχοι (βλ. κοινή ένταξη στο 

ΝΑΤΟ). Σ’ αυτό το πλαίσιο, ήταν υποχρεωμένος και στο Κυπριακό να ακολουθήσει 

μη-πολεμική πολιτική, χρησιμοποιώντας πολιτικά, διπλωματικά, συμμαχικά και άλλα 

μέσα, όπως η πίεση της παγκόσμιας κοινής γνώμης, ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία 

να αποσύρει τις δυνάμεις κατοχής από τη νήσο, επιτρέποντας στις δύο κοινότητες να 

ασπαστούν μία δίκαιη και βιώσιμη λύση.518 

Η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται σε μεγάλο 

βαθμό μία τακτική κίνηση, η οποία απέβλεπε στην εκτόνωση της οργής της 

ελληνικής κοινής γνώμης έναντι της στάσης των ΗΠΑ και των υπόλοιπων συμμάχων, 

που παρέμειναν αδιάφοροι και απαθείς στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 

Δεδομένου του αντιαμερικανικού και ευρύτερα αντιδυτικού πνεύματος που 

διακατείχε την ελληνική κοινωνία ήδη πριν τη δικτατορία, η επίταση αυτού του 

συναισθήματος εξαιτίας των ευθυνών της Ουάσινγκτον για την εγκαθίδρυση της 

Χούντας και της εκδήλωσης της τουρκικής επιθετικότητας στην Κύπρο και το 

Αιγαίο, έπρεπε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον Καραμανλή σε όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1970, όπως αποδείχθηκε, αφότου ενσωματώθηκε 

δυναμικά ως ρεύμα στη ρητορική του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου. 

Εκτός, όμως, από τους λόγους εσωτερικής σκοπιμότητας, η υιοθέτηση αυτής 

της θέσης ενείχε και μία διάσταση διεθνούς στρατηγικής. Η Αθήνα προσδοκούσε ότι 

η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θα αποτελούσε μία εκβιαστική 

κίνηση που θα έφερνε αποτέλεσμα, καθώς θα υπογράμμιζε τη στρατηγική σημασία 

της Ελλάδας για την ατλαντική στρατηγική, αφού θα απέκοπτε την Τουρκία από την 

αλυσίδα που τη συνέδεε με τον κορμό της Συμμαχίας. Αυτό, όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, αποτελούσε ένα πάγιο επιχείρημα των ελληνικών κυβερνήσεων, όποτε 

ήθελαν να διεκδικήσουν οικονομικά ή στρατιωτικά ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ ή το 

ΝΑΤΟ. Όπως καταδεικνύει σχετικό σημείωμα του Άγγελου Βλάχου, διευθυντή τότε 

του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, που συντάχθηκε στις 13 Αυγούστου, 

πέρα από την εσωτερική στόχευση, προς αποδυνάμωση της αντιδυτικής ρητορικής 

                                                 
518 Κουλουμπής, ό.π., σ. 67. 
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της Αριστεράς και του Παπανδρέου, η απόφαση της αποχώρησης απέβλεπε στο να 

υπενθυμίσει στους συμμάχους τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας.519 

Μπορεί, όμως, να αντιλαμβάνονταν στο ΝΑΤΟ το πλήγμα που δεχόταν ο 

στρατιωτικός σχεδιασμός της άμυνας της νότιας πτέρυγας από την αποχώρηση της 

Ελλάδας, καθώς και ότι επηρεάζονταν από την εξέλιξη αυτή η Τουρκία και η Ιταλία, 

ενώ, ταυτόχρονα δημιουργούνταν άσχημες εντυπώσεις για τη συνοχή της Συμμαχίας, 

αλλά είναι φανερό ότι οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούσαν κατά βάση την Ελλάδα. 

Αυτή είχε ανάγκη περισσότερο τη Συμμαχία και τις ΗΠΑ, ώστε να διατηρείται στην 

περιοχή μία στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δύο αντίπαλων συνασπισμών και να 

παραμένει υποθετικός μόνον ο από βορρά κίνδυνος.520  

Όπως αποδείχθηκε, όμως, από τη διαδικασία επανένταξης και την αλλαγή της 

στάσης της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η αποχώρηση του 

Αυγούστου ήταν αντιπαραγωγική και η εντύπωση ότι θα οδηγούσε όλη τη 

νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας στην κατάρρευση, ήταν ανεδαφική. Σίγουρα, 

στη διαδικασία έπαιξε ρόλο η μεταλλαγή των διεθνών εξελίξεων και η ατμόσφαιρα 

επιστροφής στον Ψυχρό Πόλεμο, που επίτασσε μεγαλύτερη συνοχή στο δυτικό 

στρατόπεδο. Ωστόσο, ο πρωταρχικός λόγος της επανένταξης υπό τις δύσκολες 

συνθήκες που προωθήθηκε, ήταν η συνεχής ενίσχυση της θέσης της Τουρκίας, η 

οποία κινείτο όλο και απειλητικότερα για την κάλυψη του κενού που είχε 

δημιουργηθεί.521 

Αυτός ο ουσιαστικά τριγωνικός χαρακτήρας των διαπραγματεύσεων 

επανένταξης ήταν μία παράμετρος που δεν είχε συνυπολογιστεί όταν λήφθηκαν οι 

αποφάσεις τον Αύγουστο του 1974 και όταν, στη συνέχεια, η πολιτική ηγεσία 

εισήγαγε τον όρο «ειδική σχέση» για να προσδιορίσει το καθεστώς της συμμετοχής 

της στο ΝΑΤΟ. Αποδείχθηκε πολύ σύντομα ότι δεν ήταν δυνατόν να 

διαπραγματευθεί η ελληνική κυβέρνηση την επανένταξή της στη Συμμαχία υπό το 

καθεστώς της «ειδικής σχέσης» που επιθυμούσε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 

αμερικανικός παράγοντας και να μην είναι παρών ο τουρκικός. Γι’ αυτό, άλλωστε, 

και οι διαβουλεύσεις τελμάτωσαν επανειλημμένα όλη αυτήν την περίοδο, εφόσον 

εμπλέκονταν συνεχώς τα εκκρεμή ελληνοαμερικανικά και ελληνοτουρκικά ζητήματα.  
                                                 
519 Ριζάς, «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις», ό.π., σσ. 
318-319.  
520 Ριζάς, «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις», ό.π., σσ. 
319-320. 
521 Βαληνάκης, ό.π., σ. 128. 
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Αλλά ούτε μπορούσε να θεωρεί η ελληνική πλευρά ότι ο επιχειρησιακός 

έλεγχος στο Αιγαίο καλυπτόταν από τις προ του 1974 ρυθμίσεις, που έθεταν ως όριο 

για την περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης το ανατολικό όριο του FIR Αθηνών. Όσο 

περνούσε ο χρόνος χωρίς τη διατύπωση οριστικής συμφωνίας, η Συμμαχία είχε τη 

δυνατότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί ασκήσεις με τρόπο που σχεδόν ταυτιζόταν με 

τις τουρκικές απόψεις, ενώ και η συμφωνία του 1980 προέβλεπε διαπραγματεύσεις 

για τη θέσπιση νέων ορίων. Μπορεί, συνεπώς, η αποχή από τις νατοϊκές ασκήσεις ή η 

παρέλκυση του ζητήματος να εξασφάλιζε τη μη νομιμοποίηση των ρυθμίσεων, αυτό, 

όμως, δεν σημαίνει ότι αποφεύχθηκε η de facto υλοποίησή τους. Έτσι, αντί για το 

ΝΑΤΟ «τιμωρούνταν» η Ελλάδα, με την έννοια ότι δεν ήταν σε θέση να ακυρώσει τη 

διεξαγωγή ασκήσεων στο Αιγαίο ή να αποτρέψει την εφαρμογή αρνητικών γι’ αυτήν 

ρυθμίσεων. Αντίθετα, έμπαινε στη διαδικασία να βρίσκεται σε επιφυλακή στη 

διάρκεια ασκήσεων και να ασχολείται με την αναχαίτιση τουρκικών και νατοϊκών 

αεροσκαφών ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους, επιδεινώνοντας το 

κλίμα εντός της Συμμαχίας.522 

Όσον αφορά στο ζήτημα των βάσεων, υπήρξε μία σταθερή διαπραγματευτική 

θέση των ελληνικών κυβερνήσεων, ακόμα και εκείνων μετά το 1981, αφού οι στόχοι 

που έθεταν ήταν σε μεγάλο βαθμό κοινοί. Η εξασφάλιση στρατιωτικών, 

τεχνολογικών, οικονομικών ανταλλαγμάτων, η διατήρηση και διεύρυνση της 

αναλογίας 7:10, η άσκηση διοίκησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων, το δικαίωμα 

αναστολής της λειτουργίας τους σε κρίσιμες εθνικά στιγμές και η παρεμπόδιση της 

χρήσης τους για ζητήματα καθαρά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, αν και 

ήταν δύσκολο να αποσαφηνιστεί ποια ζητήματα θα μπορούσαν να υπάγονται στα 

νατοϊκά και ποια στα αμερικανικά συμφέροντα, αποτέλεσαν πάγιους στόχους των 

ελληνικών κυβερνήσεων.523 

Παράλληλα, επιχειρούνταν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η 

εξασφάλιση πλεονεκτημάτων ή τουλάχιστον αναλογικής αντιμετώπισης με την 

Τουρκία, οπότε, ήδη λόγω των ελληνικών αξιώσεων, ο τουρκικός παράγοντας ήταν 

παρών τόσο στις ελληνονατοϊκές όσο και τις στενά ελληνοαμερικανικές 

διαβουλεύσεις. Από τη μία, η ελληνική ηγεσία προέβαλε το αίτημα για τη διατήρηση 

της αναλογίας 7:10 στην προμήθεια στρατιωτικού και άλλης φύσεως υλικού και από 

την άλλη, στόχευε στη λήψη μέτρων, που θα απέτρεπαν τη μετάδοση από τις 
                                                 
522 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 355-358. 
523 Βαληνάκης, ό.π., σ. 365. 
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αμερικανικές βάσεις πληροφοριών προς την άλλη πλευρά ή την παρεμπόδιση 

ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων. 

Αυτή η κατάσταση ήταν λογικό να φέρνει σε δύσκολη θέση τους 

Αμερικανούς διαπραγματευτές, δεδομένης της αύξησης της στρατηγικής αξίας της 

Τουρκίας στα μάτια της Ουάσινγκτον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαρκώς 

επιδεινούμενης θέσης της Ελλάδας, είναι η περίπτωση των επιστολών Μπίτσιου – 

Κίσινγκερ του 1976, μέσω των οποίων το State Department είχε ανταποκριθεί στο 

ελληνικό αίτημα για την προστασία της ειρήνης στην περιοχή. Τέσσερα χρόνια 

αργότερα, οι Αμερικανοί δεν έδειχναν καμία διάθεση να επαναλάβουν τις 

διαβεβαιώσεις τους ή να δεχθούν την πρακτική εφαρμογή του 7:10.524 

Γνωρίζοντας ό,τι ακολούθησε δικαιούμαστε να ρωτάμε αν υπήρχε, άραγε, 

άλλη εναλλακτική από την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, η οποία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει πιο αποτελεσματικά την ελληνική 

αντίδραση στην τουρκική πρόκληση και να ικανοποιήσει, ταυτόχρονα, την ιδιαίτερα 

ευαίσθητη ελληνική κοινή γνώμη. Υπό κανονικές συνθήκες, το εγχείρημα που 

αποτόλμησε η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να υποστεί αυστηρή κριτική. Υπό την 

απειλή, όμως, μίας περαιτέρω αποσταθεροποίησης, η στάση του Καραμανλή, ο 

οποίος διακρινόταν για την ψύχραιμη στάθμιση των εξελίξεων, μπορεί να 

ερμηνευθεί, κατά τον Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, ως ενταγμένη στην προσπάθειά του, 

ενόψει της απώλειας ενός μεγάλου εθνικού στόχου, της αποτροπής της καταστροφής 

της Κύπρου, να επιτύχει τον άλλον μεγάλο εθνικό στόχο, τη σταθεροποίηση του 

εσωτερικού καθεστώτος, προϋπόθεση για κάθε άλλη επιδίωξη.  

Η αδυναμία του να επανακτήσει για λογαριασμό της χώρας, και μέσα σε τόσο 

σύντομο διάστημα, το διεθνές κύρος και τα διπλωματικά ερείσματα που είχε 

ξεκινήσει ο ίδιος να οικοδομεί δύο δεκαετίες πριν, τη στιγμή που στις ΗΠΑ ηγούνταν 

άνθρωποι που προέτασσαν το φαινομενικά αποδοτικό συμφέρον τους έναντι του 

διεθνούς δικαίου, περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια επιλογών και κινήσεών του.525 

Όπως, εξάλλου, κατέθεσε τον Μάιο του 1987, μέσω της επιστολής του προς 

την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον Φάκελλο της Κύπρου, ο Καραμανλής 

υπογράμμισε ότι η απόφασή του αποσκοπούσε «αφ’ ενός μεν να προβάλη 

εντονώτερα στην διεθνή κοινή γνώμη το δράμα της Κύπρου, αφ’ ετέρου δε να 

ασκήση πίεση επί των Συμμάχων μας να επέμβουν ενεργά στο Κυπριακό. Η ενέργεια 
                                                 
524 Βαληνάκης, ό.π., σσ. 366-367. 
525 Σβολόπουλος, 2012, σ. 167.  
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αυτή της Κυβερνήσεως προκάλεσε, ως ήτο φυσικό, ζωηρή εντύπωση, με αποτέλεσμα 

τα μεν Ηνωμένα Έθνη, στα οποία προσέφυγε η Ελλάς, να καταδικάσουν με τις υπ. 

αριθ. 357, 358, 359, 360, 361 αποφάσεις τους την Τουρκία, οι δε ΗΠΑ να επιβάλουν 

εις αυτήν το γνωστό εμπάργκο, το οποίο όμως ήρθη τον Ιούνιο του 1978 κάτω από τις 

εκβιάσεις αλλά και τις δόλιες διαβεβαιώσεις της Τουρκίας ότι η άρση του εμπάργκο 

θα διευκόλυνε τη λύση του Κυπριακού».526 

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, κατόπιν τούτου, ότι οι στόχοι τους οποίους 

έθεσε ο Καραμανλής, αποφασίζοντας την αποχώρηση της Ελλάδας από τη 

στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, δεν εκπληρώθηκαν. Εξετάζοντας τους παράγοντες 

εκείνους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που επηρέασαν πρωταρχικά την απόφαση 

του Αυγούστου, συμπεραίνουμε ότι το ιστορικό του αντιαμερικανικού αισθήματος, 

ιδιαίτερα οξυμένου σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία κυβερνητικής αστάθειας και 

πολιτειακής αβεβαιότητας, αλλά και ο προσωπικός παράγοντας του υπεύθυνου ηγέτη, 

συνιστούν τις βασικές παραμέτρους που επηρέασαν τη λήψη της. Τα γεγονότα 

καταδεικνύουν ότι, ακόμα και στην περίπτωση ενός ρεαλιστή ηγέτη, όπως ήταν ο 

Καραμανλής, οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης είναι ποικίλες 

και αντικρουόμενες, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για κρίσιμες ιστορικά και 

εθνικά περιστάσεις.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, μπορεί η κρίση του Κίσσινγκερ για τα κίνητρα του 

Καραμανλή τον Αύγουστο του 1974 αναφορικά με τις αποφάσεις του για το 

Κυπριακό και το ΝΑΤΟ να είναι υπερβολική, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Έλληνας 

ηγέτης έλαβε σοβαρά υπόψη του την όξυνση των παθών της κοινής γνώμης, 

δεδομένης και της βεβαρημένης προϊστορίας του αντιαμερικανισμού στη χώρα. Όσον 

αφορά, όμως, τον εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας μετά το 1974, και παρά την 

υιοθέτηση μίας πολυδιάστατης διπλωματίας, η προγραμματική του απόφαση ως προς 

τους δεσμούς της χώρας με τη δυτική συμμαχία ήταν πάγια, και δεν επηρεάστηκε από 

τις τάσεις της κοινής γνώμης ή τις πιέσεις της αντιπολίτευσης, παρά μόνο ως 

επιχείρημα σε επιμέρους τακτικούς χειρισμούς, όπως οι διαπραγματεύσεις για τις 

αμερικανικές βάσεις. 

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καθοριστικής σημασίας οι πολιτικοί 

λόγοι της αποχώρησης, όπως η προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τη Συμμαχία για 

επίλυση του Κυπριακού και υποχώρηση της Τουρκίας. Σ’ αυτό το σημείο, άλλωστε, 

                                                 
526 Καραμανλής: Αρχείο, τ. 8, σσ. 101-102. 
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έγκειται ο λανθασμένος υπολογισμός, αρκετά δικαιολογημένος, δεδομένης της 

σύγχυσης που επικρατούσε, όπως επεσήμανε ο Β. Θεοδωρόπουλος.  

Η υπέρμετρη πίστη στη γεωπολιτική αξία της χώρας για το ΝΑΤΟ και η μη 

συνειδητοποίηση της αντίστοιχης σημασίας της Τουρκίας για τις ΗΠΑ και τη 

Συμμαχία συντέλεσαν στην υιοθέτηση αισιόδοξων προσδοκιών για την εξέλιξη των 

επίμαχων ζητημάτων. Όταν αυτό δεν συνέβη, η πορεία προς την επανένταξη 

αποτελούσε μονόδρομο. 

Από την αμερικανική οπτική, η κρίση του 1974 ολοκληρώθηκε με 

περιορισμένη ζημία για τη βασική διάρθρωση των αμερικανικών συμφερόντων στην 

περιοχή, αφού στην Αθήνα σταθεροποιήθηκε τελικά μία κυβέρνηση, η οποία απέδιδε 

ιδιαίτερη σημασία στη σταθερή πρόσδεση της Ελλάδας στον δυτικό συνασπισμό, 

ανεξάρτητα από την απόκλιση των πολιτικών τους στο Κυπριακό. Επιπλέον, 

κατάφερε η Ουάσινγκτον να διαφυλάξει τους στενούς συμμαχικούς της δεσμούς με 

την Τουρκία, την οποία απέφυγε έντεχνα να επικρίνει δημόσια για την επιθετικότητά 

της. Η στάση αυτή των ΗΠΑ και, ασφαλώς, της Συμμαχίας έδωσε το έναυσμα για μία 

σειρά διεκδικήσεων της Τουρκίας, οι οποίες δεν διατυπώνονταν ανοικτά παλαιότερα, 

δημιουργώντας τις συνθήκες μίας συνεχούς προστριβής. 

Κάθε κρίση, όμως, γεννά ευκαιρίες. Έτσι, και στην περίπτωση της ελληνικής 

κυβέρνησης, τα γεγονότα του 1974 αποτέλεσαν μία σημαντική καμπή ως προς την 

υιοθέτηση μίας νέας «ακτινωτής» διπλωματίας, η οποία, στο πλαίσιο μίας νέας 

πραγματικότητας, λιγότερο ψυχροπολεμικής, στράφηκε προς πάσα κατεύθυνση, και 

ειδικά προς τους Βαλκάνιους γείτονες, σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης των 

περιφερειακών κινδύνων και δεσμεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και ο 

στρατηγικός στόχος του Καραμανλή, ήδη από την πρώτη πρωθυπουργική του θητεία, 

η ένταξη στην ΕΟΚ. 

Μία άλλη διαπίστωση που προκύπτει από την πολυκύμαντη πορεία της 

Ελλάδας στους κόλπους του ΝΑΤΟ κατά την πρώτη περίοδο ένταξής της και 

αργότερα, όταν πέρασε μέσα από την τρικυμίες του Κυπριακού, της δικτατορίας και 

της Μεταπολίτευσης, είναι ότι η «ασύμμετρη» σχέση της χώρας με το ΝΑΤΟ και 

ειδικότερα με τις ΗΠΑ λειτουργούσε ομαλότερα όταν στην Αθήνα βρισκόταν μία 

στιβαρή μετριοπαθής ηγεσία, αλλά ήταν πολύ πιο προβληματική σε περιόδους 

πολιτικής αποσταθεροποίησης, λαϊκιστικής έξαρσης ή έλλειψης ηγεσίας. Στην 

δεύτερη αυτή περίπτωση τα προβλήματα έμεναν ανεπίλυτα από μία άβουλη και χωρίς 

συγκεκριμένη κατεύθυνση αμερικανική γραφειοκρατία, η οποία συνήθως 
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διαχειριζόταν τα ελληνικά πράγματα. Τότε ήταν που ο αντιαμερικανισμός κατέληγε 

σαν «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», παραβλέποντας τα λάθη και τις παραλείψεις 

της ελληνικής ηγεσίας.527 

Συνεπώς, η σταθεροποίηση του δημοκρατικού καθεστώτος και η θέσπιση ενός 

σύγχρονου Συντάγματος αποτέλεσαν τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός 

ευνομούμενου κράτους με λειτουργικές συμμαχίες σε συνθήκες ομαλότητας και 

λειτούργησαν ως βασικές προϋποθέσεις για την κατοχύρωση της εθνικής 

ανεξαρτησίας. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο πρωταρχικός προγραμματικός λόγος του 

Καραμανλή από την είσοδό του στην πολιτική. Να πετύχει την ανάπτυξη της χώρας, 

την έξοδό της από τη φτώχεια και την εμπέδωση ενός θεσμικού κράτους, που να 

προστατεύει την ελευθερία, να επιβάλλει την τάξη, να απονέμει κοινωνική 

δικαιοσύνη και να προστατεύει με τη συνδρομή των συμμάχων την ακεραιότητα της 

χώρας. Αυτός ήταν και ο λόγος πίσω από τον στρατηγικό στόχο της πρόσδεσης στη 

Δύση, με όλο το πολιτικό κόστος που πλήρωσε γι’ αυτήν του την προσήλωση στην 

πολιτική του διαδρομή, εξαιτίας του αντιδυτικού πνεύματος, που οξυνόταν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, εξαιτίας των εξελίξεων στο Κυπριακό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
527 Χατζηβασιλείου, 2012, σ. 261. 
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