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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 

H παρούσα μελέτη στοχεύει στην παρουσίαση της κρίσης των πυραύλων της Κούβας 

που υπολογίζεται ότι διήρκησε από τις 15 Οκτωβρίου 1962 έως και τις 28 Οκτωβρίου 

1962. Αρχικά, θα γίνει η τοποθέτηση της κρίσης στο ιστορικό της πλαίσιο και η 

εξιστόρηση του υποβάθρου των διακρατικών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, της Σοβιετικής Ένωσης και της Κούβας. Στη συνέχεια, θα 

εξετάσουμε τα πιθανά αίτια που οδήγησαν τη Σοβιετική Ένωση στη λήψη της 

απόφασης να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στην Κούβα και τη στρατηγική και τις 

διπλωματικές μεθόδους μέσω των οποίων η Κυβέρνηση του Προέδρου John 

F.Kennedy1 επιχείρησε να δώσει την Αμερικανική απάντηση στη Σοβιετική 

πρόκληση. Θα επιχειρηθεί μια απόδοση της κρίσης της Κούβας με αντικειμενική 

διάθεση και με την ελπίδα να δοθεί η ευκαιρία στους αναγνώστες να διαμορφώσουν 

μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συγκεκριμένη περίοδο.  

Η κρίση των πυραύλων της Κούβας ήταν η πιο δραματική ίσως στιγμή του Ψυχρού 

Πολέμου. Ήταν το σημείο εκείνο όπου οι δύο υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση, πλησίασαν η μία την άλλη σε απόσταση αναπνοής 

κατανοώντας τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορούσαν να κινηθούν και τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούσαν να αποφύγουν μια πυρηνική σύρραξη. Τα γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν αυτή την περίοδο, έθεσαν τα όρια και τους κανόνες της πυρηνικής 

αποτροπής και διαμόρφωσαν τις ισορροπίες μεταξύ της Μόσχας και της 

Ουάσινγκτον. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε το πώς οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση έφτασαν στα πρόθυρα της πυρηνικής 

σύρραξης με αφορμή την Κούβα, αυτό το μικρό νησί που βρίσκεται σε απόσταση 

ενενήντα μιλίων από το αμερικανικό έδαφος.2 

 

                                                           
1 Ο John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) ήταν ο τριακοστός-πέμπτος Πρόεδρος των Ηνωμένων 

Πολιτειών και ο πρώτος εκ των οποίων ήταν γεννηθείς τον εικοστό αιώνα. Ο Kennedy ήταν Πρόεδρος 

των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας.   
2 Dobrynin Anatoly, In Confidence, Μετάφραση Ερρίκου Μπαρτζινόπουλου, Αθήνα: Εκδόσεις 

Καστανιώτη, 1996, σ. 88 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

1.1. Το πλαίσιο της Κρίσης της Κούβας  

Οι δεκατρείς μέρες κατά τις οποίες θεωρείται ότι ξέσπασε, εξελίχθηκε και 

κορυφώθηκε η Κρίση της Κούβας υπολογίζονται από τις 15 Οκτωβρίου 1962, όταν οι 

Αμερικανοί ανακάλυψαν τους σοβιετικούς πυραύλους στην Κούβα μέχρι και τις 28 

Οκτωβρίου 1962, όταν ο Khrushchev συμφώνησε να αποσύρει τους πυραύλους από 

το νησί.3 Η κρίση των πυραύλων της Κούβας ήταν ένα προϊόν που προέκυψε μέσα 

από δύο συγκρουόμενες ιστορικά και ιδεολογικά δυνάμεις –τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και τη Σοβιετική Ένωση- και είχε σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για τα 

κράτη που ενεπλάκησαν σε αυτή, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα.  

H κρίση της Κούβας τοποθετείται χρονικά στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.4 Η 

κρίση έλαβε χώρα στο μέσο μιας σχεδόν πεντηκονταετούς περιόδου έντονης 

εχθρότητας και αντιπαλότητας μεταξύ των δύο παγκοσμίων υπερδυνάμεων, των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης και των αντίστοιχων 

συμμαχικών τους συστημάτων, του ΝΑΤΟ5 καθοδηγούμενου από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και του Συμφώνου της Βαρσοβίας6 από την πλευρά της Σοβιετικής 

Ένωσης. Ο Ψυχρός Πόλεμος είναι ένας πολύ καλός όρος για να περιγράψουμε την 

περίοδο ανάμεσα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης, διότι παρά την έντονη εχθρότητα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα στην 

πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ τους ένας «θερμός» πόλεμος.7 Η περίοδος 

του Ψυχρού Πολέμου ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρουσης συμφερόντων των δύο 

υπερδυνάμεων, που αναδύθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Ο έντονος 

ανταγωνισμός που χαρακτήριζε τις αμερικανο-σοβιετικές σχέσεις και οι προστριβές 

μεταξύ τους αποδίδονται στην έμφυτη τάση των μεγάλων δυνάμεων να διευρύνουν τη 

                                                           
3 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 3 
4 Ο Ψυχρός Πόλεμος υπολογίζεται ότι διήρκησε από το 1945 έως και το 1991.  
5 Το ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου 

γνωστός και ως Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία χωρών της 

Δύσης με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών σε διάφορους τομείς. 

Ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου του 1949.  
6 Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας (Warsaw Treaty Organization) ήταν μια στρατιωτική συμμαχία 

αμυντικού χαρακτήρα των κομμουνιστικών κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Ιδρύθηκε στις 14 Μαΐου του 1955.   
7 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 7 



 

7 

 

σφαίρα επιρροής τους και στην ανησυχία για τον κίνδυνο απώλειας των κεκτημένων  

τους.8  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η 

Σοβιετική Ένωση ήταν τα δύο πιο ισχυρά κράτη στον κόσμο και πρέσβευαν 

διαφορετικές αξίες και οράματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγωνίζονταν για 

μια φιλελεύθερη δημοκρατία και μια καπιταλιστική αγορά. Αντίθετα, η Σοβιετική 

Ένωση αγωνίζονταν υπέρ του σοσιαλισμού και μιας κατευθυνόμενης οικονομίας. Η 

κάθε δύναμη ξεχωριστά θεωρούσε την άλλη ως αναπόφευκτα εχθρική και κατά 

συνέπεια κακή. Έτσι, η σύγκρουση των συμφερόντων μεταξύ της επονομαζόμενης 

Ανατολής και Δύσης  -του σοσιαλιστικού μπλοκ και του «ελεύθερου κόσμου»- είχε 

λάβει έναν χαρακτήρα «ηθικού αγώνα». Καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε διάθεση 

για διάλογο ή για συμβιβασμούς. Και οι δύο πλευρές, για να αποτρέπουν τον 

αντίπαλο, βασίζονταν κυρίως σε στρατιωτικές απειλές. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν μια 

περίοδος έντονης αντιπαλότητας, με συνεχή υψηλά επίπεδα συναγερμού και ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα πυρηνικού εξοπλισμού. Με την εξαίρεση των περιόδων της ύφεσης, 

γνωστές ως détente9, όπου οι εντάσεις και ο κίνδυνος για θερμά επεισόδια 

μειώνονταν, για το μεγαλύτερο μέρος του Ψυχρού Πολέμου η ανθρωπότητα 

κινδύνευε από έναν εν δυνάμει πυρηνικό πόλεμο. 

Ανάμεσα στις χρονιές 1960 και 1964, ένα επικίνδυνο «κενό πυραύλων» αναδύθηκε 

ανάμεσα στη φαινομενικά ισχυρή Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 

«κενό πυραύλων» ήταν στην ουσία η αυξανόμενη αντίληψη στη Δύση, ιδίως στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι η Σοβιετική Ένωση ανέπτυσσε την ικανότητα 

διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) νωρίτερα, σε μεγαλύτερους αριθμούς 

και με μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με τις ΗΠΑ. Τα στοιχεία που οδήγησαν σε 

αυτή τη λανθασμένη εκτίμηση ήταν η αποτελεσματική Σοβιετική μυστικότητα, η 

περιορισμένη συλλογή πληροφοριών, προκατειλημμένες αναλύσεις, οι Σοβιετικές 

παραπλανητικές δηλώσεις και η όντως επιτυχημένη δοκιμή Σοβιετικών βαλλιστικών 

πυραύλων. Όλες αυτές οι ανησυχίες ήταν δικαιολογημένες, όχι όμως και αληθείς.10 

Επομένως, η πρώτη θητεία του Προέδρου Kennedy θα πραγματοποιούνταν σε μια 

                                                           
8 Καρβουναράκης Θεοδόσης, «Ο Ψυχρός Πόλεμος και ο κόσμος που διαμόρφωσε. Μια ερμηνευτική 

προσέγγιση».  
9 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 7 
10Bird Joan & Bird John, editors, Penetrating the Iron Curtain: resolving the missile gap with 

technology,  United States of America, από: Central Intelligence Agency, Historical Collections, p. 10 
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περίοδο κρίσης που η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε για να επεκτείνει την επιρροή της 

και να υπηρετήσει τον σκοπό της για παγκόσμια κυριαρχία. Ο νέος Πρόεδρος 

χρειάζονταν να αυξήσει τα έξοδα για την άμυνα της χώρας και να υιοθετήσει μια 

απείθαρχη στάση, προκειμένου να χειριστεί τον Σοβιετικό ηγέτη Nikita S. 

Khrushchev.11  

Σύμφωνα με τον Richard Goodwin που έγραψε πολλές από τις ομιλίες του Kennedy 

για εξωτερική πολιτική, το 1960 είχε γίνει ξεκάθαρο ότι η Κούβα ήταν ένα δεσπόζων 

διεθνές ζήτημα. Ο Kennedy ως υποψήφιος των Δημοκρατικών και οι σύμβουλοί του 

αποφάσισαν λοιπόν, να κάνουν το «ζήτημα της Κούβας» κυρίαρχο προϊόν της 

εκστρατείας τους.12 

1.2.  Αμερικανο-Σοβιετικές Σχέσεις  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ήταν δυο ισχυρές δυνάμεις, με 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ήταν με διαφορά η πλουσιότερη χώρα. Διέθεταν πυρηνικά όπλα από πολύ νωρίς και 

απολάμβαναν μέχρι το 1970 μια αξιοσημείωτη πυρηνική υπεροχή, όσον αναφορά την 

ποσότητα αλλά και ποιότητα των πυρηνικών τους όπλων. Η Σοβιετική Ένωση από 

την άλλη, διέθετε με διαφορά τον μεγαλύτερο στρατό και έδειχνε ικανή να συντρίψει 

τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη σε περίπτωση που ξεσπούσε ένας «θερμός» 

πόλεμος. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ελέγχουν τη Σοβιετική Ένωση 

βασίζονταν στην απειλή των πυρηνικών τους αντιποίνων. Από τη στιγμή που η 

Σοβιετική Ένωση απέκτησε σημαντική πυρηνική ικανότητα, κατά την δεκαετία του 

1960, οι δυο χώρες βρέθηκαν σε μια κατάσταση «βέβαιης αμοιβαίας καταστροφής»13 

γνωστής ως MAD.14 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 

Σοβιετική Ένωση του Joseph Stalin ήταν συμμαχικές χώρες εναντίον της Ναζιστικής 

Γερμανίας. Όμως, μετά την εξόντωση του κοινού τους εχθρού το 1945, οι διαφορές 

ανάμεση στη φιλελεύθερη δημοκρατία και τον σοβιετικού τύπου σοσιαλισμό έγιναν 

                                                           
11 Ο Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894-1971) ήταν ο Σοβιετικός ηγέτης που αντιμετώπισε τον 

Πρόεδρο Kennedy κατά την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας. Το 1919 ο Khrushchev εντάχθηκε 

στον Κόκκινο Στρατό και προς το τέλος της δεκαετίας του 1930 είχε εγείρει το ενδιαφέρον του Joseph 

Stalin. Το 1939 έγινε επικεφαλής της Πολιτικής Επιτροπής του Σοβιετικού Κόμματος.  
12 White Mark J., The Cuban Missile Crisis, Hampshire: Macmillan, 1996, p. 9 
13 MAD (Mutual Assured Destruction) 
14 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 7-8 
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άμεσα ορατές. Εκείνη την περίοδο, οι υπερδυνάμεις αδυνατούσαν να έρθουν σε 

συμφωνία για τη μακροχρόνια κατάσταση που επικρατούσε στη Γερμανία και την 

πρωτεύουσα της, το Βερολίνο. Υπήρχαν χαρακτηριστικά τέσσερις ζώνες κατοχής: η 

Αμερικανική, η Βρετανική, η Γαλλική και η Σοβιετική. Η σοβιετική ζώνη κατοχής 

στην Ανατολική Γερμανία διαχώριζε την πόλη του Βερολίνου, αποκόπτοντας την 

πρόσβαση των Δυτικών δυνάμεων στο ανατολικό μέρος. Με μια προσωρινή 

συμφωνία των Δυτικών συμμάχων, ζητήθηκε η πρόσβαση σε ορισμένες διαδρομές 

κατά μήκος της επικράτειας της Ανατολικής Γερμανίας για να επιτρέπεται η 

αποστολή προσωπικού και εφοδίων. Κατά τη δυτική αντίληψη, η Σοβιετική Ένωση 

θα έπρεπε να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα εδάφη στην Ανατολική Ευρώπη και να  

δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους της Ανατολικής Γερμανίας, Πολωνίας, 

Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας και των χωρών της Βαλτικής να αποφασίσουν 

δημοκρατικά για την τύχη τους. Ο Stalin όμως, δε μπορούσε να αντισταθεί στην 

ευκαιρία να διατηρήσει την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή. Γι’ αυτό 

θεώρησε δικαιολογημένη την ενέργειά του να εγκαθιδρύσει μια ουδέτερη ζώνη από 

φιλικά μεταξύ τους κράτη και να αποβιομηχανοποιήσει εκείνο το κομμάτι της 

Γερμανίας που ήλεγχε. Όταν οι Σοβιετικές δυνάμεις παρέμειναν στην Ανατολική 

Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση ξεκαθάρισε ότι δεν είχε την πρόθεση να 

αποστρατεύσει τις δυνάμεις της, -όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία είχαν 

πράξει- ένα «σιδηρούν παραπέτασμα» έμοιαζε να έχει έλθει στο μέσο της Ευρώπης 

όπως είχε αναφέρει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill το 1946 σε ένα 

διάσημο λόγο του.15 

Το 1949, η Σοβιετική Ένωση κατόρθωσε να φτάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον 

τομέα της κατασκευής και της κατοχής της βόμβας σχάσης με απόδοση που έφτανε 

στην κλίμακα των κιλοτόνων. Ακολούθησε ο συναγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων 

στήθος με στήθος στον τομέα ανάπτυξης των θερμοπυρηνικών βομβών, των 

διηπειρωτικών πυραύλων, των πολλαπλών πυρηνικών κεφαλών, των πυραύλων 

υποβρυχίων και γενικότερα στον τομέα των εξοπλισμών καταστροφής. Πίσω από την 

ανάπτυξη αυτών των εξοπλισμών βρίσκονταν η λογική όχι της χρήσης αλλά της 

«αποτροπής», η δημιουργία δηλαδή μιας κατάστασης αμοιβαίας βεβαιότητας, 

σύμφωνα με την οποία η χρήση πυρηνικών όπλων από τη μία πλευρά θα οδηγούσε σε 

                                                           
15 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 8 
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άμεση, αναπόφευκτη και ανεπιθύμητη ανταπόδοση από την άλλη. Από τη στιγμή που 

η Σοβιετική Ένωση βρέθηκε στη θέση να απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

με το πυρηνικό της οπλοστάσιο, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη.16 

1.3.  Αμερικανο-Κουβανικές Σχέσεις 

Ο Ψυχρός Πόλεμος είχε αρκετές επιπλοκές για τη Λατινική Αμερική και πιο 

συγκεκριμένα για την Κούβα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αφιέρωναν τους πόρους 

και την προσοχή τους στην ανασυγκρότηση της Δυτικής Ευρώπης, δημιουργούσαν 

ένα σημαντικό ανταγωνισμό για την βιομηχανία της Λατινικής Αμερικής 

διογκώνοντας τις δαπάνες για τις Λατινο-αμερικανικές εξαγωγές και προκαλώντας τη 

δυσαρέσκεια τους. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου τα προβλήματα μεταξύ 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής αυξήθηκαν 

σημαντικά.17  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να στηρίξουν το Δυτικό Ημισφαίριο 

ενάντια στη Σοβιετική εξάπλωση και να καλλιεργήσουν τη συμπάθεια των κρατών 

της Λατινικής Αμερικής βοήθησαν το 1951 στη δημιουργία του OAS18. Σύμφωνα με 

το άρθρο 15 του Χάρτη του OAS τα κράτη της Λατινικής Αμερικής κατοχύρωναν την 

αρχή της μη παρέμβασης στο εσωτερικό τους. Παρόλα αυτά, τρία χρόνια αργότερα η 

CIA19 έριξε την κυβέρνηση της Γουατεμάλας του Jacobo Arbenz Guzman, που 

επιζητούσε αγροτική μεταρρύθμιση, επειδή απειλούσε ισχυρά αμερικανικά 

συμφέροντα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούσε ότι κάθε ηγέτης της 

Λατινικής Αμερικής που ενδιαφέρονταν για αγροτική μεταρρύθμιση, είχε πιθανότατα 

κομμουνιστικές τάσεις.20 

Από τις αρχές της Αμερικανικής Δημοκρατίας, η Κούβα, που στη συνέχεια έγινε 

ισπανική αποικία, είχε θεωρηθεί ότι θα αποτελούσε τελικά τμήμα των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Όπως ο Υπουργός Εξωτερικών, John Quincy Adams είχε δηλώσει το 

1823, η Κούβα ήταν «ένα αντικείμενο ανωτάτης σημασίας για τα πολιτικά και 

                                                           
16 Howard Michael, Ο ρόλος του πολέμου στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, μετάφραση Ηρακλεία 

Στροίκου, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, σ.242-243 
17 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 8 
18Organization of American States (Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών) 
19 Central Intelligence Agency (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) 
20 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 9 
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εμπορικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».21 Έναν από τους λόγους 

της στρατηγικής της σημασίας αποτελούσε η γεωγραφική της θέση: βρίσκεται στη 

Βόρεια Καραϊβική, ανάμεσα στην Καραϊβική Θάλασσα, τον Κόλπο του Μεξικού και 

τον Ατλαντικό Ωκεανό.22 Ο χαρακτήρας του πληθυσμού της Κούβας, τα προϊόντα 

παραγωγής και ζήτησης και το ασφαλές και ευρύχωρο λιμάνι της Αβάνας, την 

καθιστούσαν πάντοτε σημαντική για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.  

Πριν από τον Εμφύλιο Πόλεμο, η δουλεία στην Κούβα ματαίωσε τα αμερικανικά 

σχέδια προσάρτησης της στις ΗΠΑ.23 Η Κούβα είχε τους περισσότερους σκλάβους 

ανά πρωτεύουσα από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Ήταν αδύνατο να προσέλθει η 

Κούβα στην Ένωση χωρίς να διαταραχθεί η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη 

Σύγκλητο των ελεύθερων κρατών και των κρατών με δουλοκρατία. Πολλοί 

Αμερικανοί που ήταν υπέρ της απο-αποικιοποίησης υποστήριζαν την Κουβανική 

ανεξαρτησία. Αρκετοί ήταν όμως και εκείνοι που ανησυχούσαν, μάλλον 

πατερναλιστικά, για το ότι η Κούβα δεν ήταν έτοιμη για ένα τέτοιο βήμα ίσως λόγω 

της ανησυχίας ότι μια ανεξάρτητη Κούβα θα έπεφτε στα χέρια των Άγγλων ή των 

Γάλλων δίνοντας τους ένα στρατηγικό κράτημα στην Καραϊβική.24 

Η Κούβα, σε μικρή απόσταση από τις νότιες ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής, από το τέλος της Ισπανικής κατοχής, το 1889, βρίσκονταν υπό τον 

αμερικανικό έλεγχο για δεκαετίες. Τον Ιανουάριο του 1959 ο νεαρός τότε Κουβανός 

ηγέτης Fidel Castro25 με τον συναγωνιστή του Che Guevara26, έριξε το αυταρχικό 

καθεστώς του δικτάτορα Batista27 και ανέλαβε την εξουσία. Αρχικά το καθεστώς του 

                                                           
21 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 10 
22 Η Κούβα βρίσκεται Νότια των ΗΠΑ και των νήσων Μπαχάμες. 
23 Ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσάρτηση της Κούβας στην Ένωση χωρίς να διαταραχθεί η 

ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των ελεύθερων κρατών και των δουλοκρατούμενων. Οι Ισπανοί 

αποικιοκράτες της Κούβας επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες αποξενώνοντας με ταχύτατους ρυθμούς 

πλήθος Κουβανών. Οι δυσαρεστημένοι Κουβανοί προτιμούσαν την ανεξαρτησία παρά την ένωσή τους 

με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
24 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 10 
25 Ο Fidel Castro Ruz (1926- ), ήταν ο Κουβανός ηγέτης που συνέβαλε με τον τρόπο του στη Κρίση 

της Κούβας όταν συμφώνησε να φιλοξενήσει τους Σοβιετικούς πυραύλους στην Κούβα το 1962. Με 

την κίνησή του σκόπευε κυρίως στο να αποτρέψει μια Αμερικανική εισβολή στην Κούβα και να 

εξισορροπήσει τη διεθνή κατάσταση ισορροπίας ισχύος.  
26 Ο Ernesto Che Guevara (1928-1967) ήταν ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών στην Κούβα και 

μέλος της επαναστατικής Κουβανικής Κυβέρνησης. Συμμετείχε στο κίνημα της 26ης Ιουλίου που 

πέτυχε την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Batista στην Κούβα.  
27 Ο Fulgencio Batista (1901-1973) ήταν Στρατηγός, Πρόεδρος και Δικτάτορας στην Κούβα με την 

υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  
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Castro δεν ήταν εχθρικό προς τις ΗΠΑ, όμως σύντομα προέκυψαν προβλήματα, 

κυρίως για ζητήματα οικονομικής φύσεως. Ο Castro στράφηκε προς τη Σοβιετική 

Ένωση, που τον στήριξε προσφέροντας πετρέλαιο για την αγορά ζάχαρης. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες δυσαρεστήθηκαν επειδή η Σοβιετική Ένωση είχε αρχίσει να 

αυξάνει την επιρροή της σε μια τόσο κοντινή απόσταση από το αμερικανικό έδαφος. 

Έτσι, από τον Ιανουάριο του 1961 οι Ηνωμένες Πολιτείες έκοψαν τις διπλωματικές 

τους σχέσεις με την Αβάνα.  

1.4.  Η σημασία της κρίσης για τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί ηγέτες την 

κρίση των πυραύλων της Κούβας ήταν πολύ διαφορετικός. Από την οπτική των 

Αμερικανών, η κρίση αποτελούσε μια σοβιετική πρόκληση σε μια αμερικανική 

σφαίρα ζωτικών συμφερόντων που έπρεπε να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την 

πολιτική ισχύος και την πάγια λογική του Ψυχρού Πολέμου. Οι Αμερικανοί πίστευαν 

ότι αν δεν αντιμετωπίζονταν ενεργά η ανάπτυξη των Σοβιετικών σε πυρηνικούς 

πυραύλους στο Δυτικό Ημισφαίριο, οι Σοβιετικοί θα πείθονταν ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν είχαν τη θέληση ή τη δύναμη να αντισταθούν στις προκλήσεις τους, με 

αποτέλεσμα να προβούν και αλλού σε αντίστοιχες ενέργειες. Οι υπόλοιπες χώρες θα 

αμφισβητούσαν με τη σειρά τους την αμερικανική ικανότητα στο να αντισταθεί στη 

σοβιετική εξάπλωση και κάποιες από αυτές θα στρέφονταν προς τη Μόσχα ή θα 

έπεφταν σε κομμουνιστικά καθεστώτα. Οι Σοβιετικοί ηγέτες από την πλευρά τους, 

έβλεπαν την ανάπτυξη των πυραύλων ως ένα απαραίτητο βήμα για να προστατέψουν 

και να διασφαλίσουν την πίστη ενός φιλικού σοσιαλιστικού κράτους και για να 

αυξήσουν τις αποτρεπτικές τους ικανότητες που αποδείχθηκαν να είναι πολύ πιο 

ανίσχυρες σε σχέση με όσα υποστήριζαν τότε οι Σοβιετικοί και με όσα πίστευε η 

κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Προέδρου Dwight D. 

Eisenhower.28  

Και οι δύο πλευρές, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν το πρόβλημα αμέλησαν 

να λάβουν υπόψη τις διακρατικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 

Κούβας. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία εντελώς διαφορετική εξέλιξη αν, για 

παράδειγμα, ο Fidel Castro ήταν φιλικά διακείμενος προς την Ουάσινγκτον. Η 

                                                           
28 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 9 
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εχθρότητα μεταξύ του Castro και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό ακριβώς που 

έδωσε την ευκαιρία στη Σοβιετική Ένωση να επιδιώξει να προστατέψει ένα φιλικό 

σοσιαλιστικό κράτος στο Δυτικό Ημισφαίριο και να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική 

θέση της Κούβας ως αντιστάθμισμα της πυρηνικής της κατωτερότητας. Χωρίς την 

ύπαρξη αυτής της εχθρότητας δε θα υπήρχε καμία σοβιετική πρόκληση στην Κούβα 

που να χρήζει αντιμετώπισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως, ο 

Castro έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γένεση της κρίσης της Κούβας.29  

1.5.  Ο κόλπος των Χοίρων 

Στις 20 Ιανουαρίου του 1961, ο John Fitzgerald Kennedy έγινε ο τριακοστός πέμπτος 

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μόλις ο Kennedy ανέλαβε τα 

Προεδρικά του καθήκοντα, φανέρωσε τις προθέσεις του, ζητώντας από το Κογκρέσο 

να αυξήσουν τις ετήσιες αμυντικές δαπάνες κατά έξι δισεκατομμύρια δολάρια.30 Στην 

εναρκτήρια ομιλία του γνωστοποίησε σε όλα τα έθνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

«ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν κάθε τίμημα, να αντέξουν οποιοδήποτε βάρος, να 

υποστηρίξουν κάθε φίλο και να εναντιωθούν σε κάθε εχθρό προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την επιβίωση και την επιτυχία της δημοκρατίας». Όταν άρθρωνε αυτά 

τα λόγια ο Kennedy, είχε πιθανότατα στο μυαλό του τον Fidel Castro, αν κρίνουμε 

από τις προσπάθειες της CIA την ίδια περίοδο να σαμποτάρει τον Castro με μια σειρά 

από επιχειρήσεις που τελικά δεν απέδωσαν καρπούς.31 

Η εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων από τις 17 έως τις 19 Απριλίου του 1961 υπήρξε 

η πιο σοβαρή προσπάθεια της CIA για να ανατρέψει το καθεστώς του Castro. Το 

αρχικό σχέδιο, που είχε εκκολαφθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του 

Eisenhower, περιλάμβανε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό μιας ομάδας εξόριστων 

Κουβανών στην Κεντρική Αμερική και τη διάχυσή τους στα βουνά Escambray, για 

να κινητοποιήσουν τον Κουβανικό λαό ενάντια στο νέο τους δικτάτορα. Η 

επιχείρηση είχε από την αρχή σοβαρές ελλείψεις επειδή βασίζονταν σε λανθασμένες 

εκτιμήσεις σε σχέση με την τρωτότητα του Castro, αλλά και σε σχέση με τον 

υπολογισμό της δύναμης που απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η 

                                                           
29 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 9 
30 Smith Joseph, The Cold War, Second Edition, 1945-1991, United Kingdom: Blackwell Publishing, 

1998, p. 44 
31 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 17 



 

14 

 

απόφαση της τελευταίας στιγμής να προσγειώσουν τους εξόριστους στη νότια ακτή 

κοντά στην Trinidad, στη βαλτώδη τοποθεσία Playa Giron, απεδείχθη αποτυχημένη 

γιατί δεν προσέφερε καμία κάλυψη και διαφυγή στους εξόριστους. Εξαιτίας του 

μικρού αριθμού των βομβαρδιστικών, η φτωχά εξοπλισμένη αεροπορική δύναμη των 

εξόριστων δεν μπόρεσε να αντικρούσει την αεροπορική ισχύ του Castro. Επιπλέον, 

την τελευταία στιγμή ο Kennedy δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της CIA για 

περαιτέρω αεροπορική ενίσχυση, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις του Castro να 

κατατροπώσουν τους εισβολείς.32 

Παρά τις προσπάθειες της CIA να αποκρύψουν το ρόλο της Αμερικής στην 

επιχείρηση της εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων, τα αποτυπώματα της Ουάσινγκτον 

ήταν ολοφάνερα. Ο Kennedy αποδέχτηκε την ευθύνη για αυτή την αποτυχία αμέσως 

μετά το γεγονός33, το οποίο αποτέλεσε χτύπημα στην αυτοπεποίθηση αλλά και τη 

φήμη του, καθώς ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη αποτυχία της προεδρίας του. Για τον 

Kennedy οι συνέπειες του φιάσκο στον Κόλπο των Χοίρων ήταν αρνητικές σε κάθε 

κατεύθυνση και ενέτειναν τον αντιαμερικανισμό στη Λατινική Αμερική, καθώς 

εξασφάλισαν την έχθρα του Castro και οδήγησαν την κοινότητα των 

Κουβανοαμερικανών στη Φλόριντα στις γραμμές των συντηρητικών στην εσωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ.34 Ένα κύριο μάθημα που πήρε ο Kennedy μέσα από την 

αποτυχημένη εισβολή ήταν να διαχειρίζεται στο μέλλον με μεγαλύτερο σκεπτικισμό 

τον κύκλο των ανθρώπων που συνιστούσαν την υπηρεσία πληροφοριών της 

κυβέρνησής του. Έπειτα από την καταστροφή στον Κόλπο των Χοίρων, οι επιλογές 

που βρίσκονταν στη διάθεση της διοίκησης ήταν ελάχιστες. Μία από αυτές ήταν το 

να ασκηθεί στην Κούβα μεγαλύτερη οικονομική και διπλωματική πίεση, που δεν 

ήταν όμως αρκετό για να αποσταθεροποιήσει την Κυβέρνηση του Castro. Έτσι, τον 

Ιανουάριο του 1962 στην Punta del Este, ο OAS διακήρυξε την Κυβέρνηση του 

Castro ως ασυμβίβαστη με το εσωτερικό αμερικανικό σύστημα και επέβαλε την 

απαγόρευση της μεταφοράς όπλων στην Κούβα. Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Kennedy 

κήρυξε αμερικανικό εμπάργκο σε κάθε μορφή εμπορίου με την Κούβα εκτός από την 

περίπτωση των ιατρικών προμηθειών. Όπως ήταν επόμενο, η Σοβιετική Ένωση και τα 

                                                           
32Nathan James A., Anatomy of the Cuban Missile Crisis, London: Greenwood Press, 2001, p. 48-49 
33 Paterson Thomas G., Merrill Dennis, Major Problems in American Foreign Relations: documents 

and essays, United States of America: Cengage Learning, 2009, p. 473 
34 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική, 1945-2002, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2002, σ. 191-192 
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κράτη-πελάτες της ήταν πρόθυμοι να αναπληρώσουν το «κενό» που είχε 

δημιουργηθεί.35 

1.6.  Η «Ειδική Ομάδα» (SGA) 

Οι επικρατούσες συνθήκες άφηναν μία ακόμη επιλογή στην Αμερική εκτός από τη 

στρατιωτική επίθεση πλήρους κλίμακας: τις μυστικές επιχειρήσεις. Επειδή στο 

παρελθόν τέτοιες συγκεκαλυμμένες ενέργειες είχαν σημειώσει πλήθος αποτυχιών, ο 

Kennedy σχηματίζοντας την Ειδική Ομάδα ή αλλιώς SGA36, το Νοέμβριο του 1961, 

θέλησε να τους δώσει μεγαλύτερη συνοχή και μια νέα δυναμική. Τα μέλη αυτής της 

ειδικής ομάδας περιλάμβαναν τον αδελφό του Προέδρου, Bobby Kennedy, τον 

διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, John McCone37, τον ειδικό 

βοηθό για την πολιτική εθνικής ασφαλείας, McGeorge Bundy38, τον Υφυπουργό 

Εξωτερικών, U. Alexis Johnson, τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, Roswell 

Gilpatric, τον πρόεδρο της Ένωσης Αρχηγών του Επιτελείου (JCS39), Στρατηγό 

Lyman Lemnitzer, και τον προεδρικό στρατιωτικό σύμβουλο, Στρατηγό Maxwell 

Taylor. Παρόλο που δεν ήταν επίσημα μέλη, στις συνεδριάσεις παρευρίσκονταν ο 

Υπουργός Εξωτερικών, Dean Rusk40 και ο Υπουργός Άμυνας, Robert S. 

McNamara41.42   

 

 

1.7.  Η Επιχείρηση ‘Mongoose’ 

                                                           
35 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.16-17 
36 Special Group (Augmented).  
37 Ο John McCone (1902-1991)  ήταν ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κατά τη 

διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας. Με τη διαρκή του διαίσθηση ότι οι Σοβιετικοί 

τοποθετούσαν πυραύλους στην Κούβα, παρακίνησε τις πηγές της Υπηρεσίας Πληροφοριών να 

προβούν άμεσα στην ανακάλυψή τους αμέσως μόλις είχαν τοποθετηθεί.  
38 Ο McGeorge Bundy (1919-1996) ήταν ο Κύριος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Kennedy και 

ένα από τα πιο έμπιστα πρόσωπα του Προέδρου κατά τη διάρκεια της Κρίσης της Κούβας.  
39 (JCS): Joint Chiefs of Stuff 
40 Ο Dean David Rusk (1909-1994) ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την Κρίση των Πυραύλων της 

Κούβας και έπαιξε κεντρικό ρόλο ως ένας από τους χαμηλών τόνων συμβούλους του Προέδρου.  
41 Ο Robert Strange McNamara (1916-2009) ήταν ο Υπουργός Άμυνας και κύριος σύμβουλος του 

Προέδρου κατά την Κρίση της Κούβας.  
42 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 18 
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Στα τέλη του 1961, η SGA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες για να 

ανατραπεί ο Castro θα έπρεπε να συντονιστούν και να τεθούν υπό την εποπτεία ενός 

ατόμου με την ενέργεια, το όραμα και τις δυνατότητες για να το πραγματοποιήσει. Το 

αποτέλεσμα αυτής της ιδέας ήταν η Επιχείρηση ‘Mongoose’43 και για να την 

εκτελέσει, η SGA επέλεξε τον Στρατηγό Edward Lansdale. Ο Lansdale ήταν ευρέως 

γνωστός ως ιδιοφυΐα στις «ειδικές επιχειρήσεις» και είχε μεγάλη εμπειρία στο να 

πολεμά τους κομμουνιστές στις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, κατά τη δεκαετία του 

1950.44 Από το γραφείο του στο Πεντάγωνο, ο Lansdale εργάστηκε μανιωδώς πάνω 

σε ένα εξαμερές σχέδιο για ένα μαζικό πρόγραμμα σαμποτάζ, οικονομικής 

παρενόχλησης και ψυχολογικών πολεμικών επιχειρήσεων, που ήταν σχεδιασμένο να 

φέρει σε δυσμενή θέση το καθεστώς του Castro μέχρι τον Οκτώβριο του 1962.45 

Στις 20 Φεβρουαρίου του 1962, ο Lansdale υπέβαλε για έγκριση το σχέδιό του στην 

«Ειδική Ομάδα». Εξαιτίας των αμφιβολιών ορισμένων μελών η ομάδα αποφάσισε να 

ξεκινήσει με μετριοπάθεια, παρά το μεγαλεπήβολο όραμα του Lansdale. Έτσι κατά 

την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού του 1962, η πρώτη φάση της Επιχείρησης 

Mongoose περιορίστηκε στη συλλογή πληροφοριών και σε επιχειρήσεις από 

εξόριστους Κουβανούς, οικονομικό σαμποτάζ και ψυχολογικές επιχειρήσεις, όπως 

προπαγανδιστικές εκπομπές που εύκολα αντιμετωπίζονταν από την Κυβέρνηση 

Castro. Για να ενισχυθεί η Επιχείρηση ‘Mongoose’ δημιουργήθηκε μια νέα μονάδα 

των μυστικών επιχειρήσεων της CIA, η Task Force W46 υπό την ηγεσία του William 

Harvey. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής της Γερουσίας47 που είχε 

διερευνήσει τις αμερικανικές μυστικές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια των ετών 1975-

76, περίπου 12.000 πράκτορες είχαν αναμειχθεί σε δραστηριότητες –ακόμη και 

απόπειρες δολοφονίας- κατά του Castro στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι 

αναλυτές της CIA είχαν συνειδητοποιήσει ότι η Επιχείρηση στον Κόλπο των Χοίρων 

είχε υποτιμήσει σημαντικά την εγχώρια δημοτικότητα του Castro. Λόγω της λαϊκής 

υποστήριξης και των κατασταλτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος του Castro, η CIA 

                                                           
43Η Επιχείρηση Mongoose θεωρήθηκε από τον Khrushchev και τον Castro ως μια σοβαρή προσπάθεια 

αμερικανικής στρατιωτικής ανάμειξης στην Κούβα για τη συλλογή πληροφοριών και την 

αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Castro.  
44Ο Lansdale χαρακτηρίζονταν από μια αστείρευτη ενέργεια, όμως όπως ο Thomas Powers ανέφερε 

αργότερα, ήταν ένας άνδρας με «άνιση κρίση» που περιστασιακά συνεπαίρνονταν από «τρελές ιδέες». 
45Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 19 
46Πρόκειται για ένα ειδικό τμήμα της CIA που συστάθηκε για να ενισχύσει την Επιχείρηση Mongoose.  
47Η Επιτροπή της Γερουσίας (Senate Committee) ονομάζονταν και Εκκλησιαστική Επιτροπή (Church 

Committee).  
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συμπέρανε ότι για να ανατραπεί, οι μυστικές επιχειρήσεις έπρεπε να ενισχυθούν με 

τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.48 

Η Επιχείρηση Mongoose, της οποίας την εποπτεία είχε ο Robert Kennedy, 

προχώρησε παράλληλα με το σχεδιασμό στρατιωτικών απροβλέπτων. Από το 1961, ο 

στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αρχίσει να ετοιμάζει το έδαφος για μια 

αεροπορική επίθεση και εισβολή στην Κούβα. Το σχέδιο αεροπορικού χτυπήματος με 

το όνομα OPLAN 31249 έψαχνε για πάνω από χίλιες διεξόδους για κάθε πτυχή των 

στρατιωτικών υποδομών της Κούβας, προκειμένου να προετοιμασθούν για μια 

μαζική χερσαία εισβολή στο νησί. Τα σχέδια αυτά, παρόλο που δέχθηκαν σταδιακά 

διάφορες τροποποιήσεις, δεν άλλαξαν στα πιο ουσιώδη σημεία τους και παρουσίαζαν 

τις πραγματικές στρατιωτικές επιλογές που ο Kennedy είχε στη διάθεσή του κατά τη 

διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας. Επειδή οι σχεδιαστές του 

Πενταγώνου ετοίμαζαν μια στρατιωτική δράση μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν μια πλήρως κινητοποιημένη κουβανική αντίσταση, ο Kennedy δεν 

είχε στη διάθεσή του ευέλικτες στρατιωτικές επιλογές μικρής κλίμακας.50 

1.8.  Η Σοβιετική απόφαση για την ανάπτυξη πυρηνικών στην Κούβα 

Η πιθανότητα να μετατρέψει ο Castro την Κούβα σε στρατόπεδο των Σοβιετικών 

ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική για την Κυβέρνηση Kennedy. Παρόλο που κατά τα έτη 

1961 και 1962 κανείς δε θεωρούσε πιθανή την ανάπτυξη πυρηνικών, υπέβοσκε πάντα 

ο φόβος ότι ο Castro θα επέτρεπε στη Σοβιετική Ένωση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα 

στο κουβανικό έδαφος. Αν και η αποστολή όπλων του ανατολικού μπλοκ στην 

Κούβα συνεχίζονταν, δεν υπήρχαν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ότι η 

Σοβιετική Ένωση και οι σύμμαχοί της έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που 

ισχυρίζονταν: να εφοδιάζουν δηλαδή την Κούβα με καθαρά αμυντικά όπλα. Κάθε 

χώρα είχε το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Επιπλέον, κανείς δεν 

περίμενε ότι ο Khrushchev ή ο Castro θα ενεργούσαν τόσο απερίσκεπτα. Σχεδόν οι 

πάντες στην Κυβέρνηση Kennedy θεωρούσαν ότι ο Khrushchev θα έπρεπε να 

γνωρίζει ότι η πυρηνικοποίηση της Κούβας θα προκαλούσε την άμεση αντίδραση των 

                                                           
48Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 19 
49Το OPLAN ήταν η ονομασία που είχε δοθεί από το Πεντάγωνο αντί του Operation Plan 

(Επιχειρησιακό Σχέδιο).  
50Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 20 
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Ηνωμένων Πολιτειών.51 Για να πάρει ένα τόσο τολμηρό στοίχημα ο Khrushchev, είχε 

πιστέψει ότι κάτι θα κέρδιζε. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν αυτή την πολιτική κίνηση του Σοβιετικού ηγέτη.  Κάποιες από αυτές 

είναι οι εξής:  

1. Η πιθανότητα o Khrushchev να επιθυμούσε να αντισταθμίσει το χάσμα των 

πυραύλων. Κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του 1950, ο 

Khrushchev είχε κάνει μεγάλο ζήτημα την υποτιθέμενη σοβιετική 

ανωτερότητα σε στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Γεγονότα όπως η εκτόξευση του 

δορυφόρου Sputnik και η επιτυχία του Yuri Gagarin να γίνει ο πρώτος 

άνθρωπος που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη γη τον Απρίλιο του 1961, 

στόχευαν στην επίδειξη της τεχνολογίας πυραύλων της σοβιετικής ηγεσίας. 

Ενώ ο Khrushchev καυχιόταν ότι η Σοβιετική Ένωση παρήγαγε 

διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ο φόβος των 

Ηνωμένων Πολιτειών να βρεθούν πίσω από τους σοβιετικούς στην ικανότητα 

πυρηνικών πυραύλων τις ώθησε στο να ξεκινήσουν ένα δικό τους πρόγραμμα 

εξοπλισμού. Όταν οι αμερικανικοί δορυφόροι αναγνώρισης κατάφεραν τελικά 

να φωτογραφήσουν λεπτομερώς τη Σοβιετική Ένωση, ανακάλυψαν ότι οι 

Σοβιετικοί είχαν ελάχιστους πυραύλους ICBM52. Αυτό λοιπόν που πολλοί 

θεωρούσαν ως «χάσμα των πυραύλων» υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, 

αποδείχτηκε ως ένα τεράστιο «χάσμα πυραύλων» που ευνοούσε τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1961, ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας 

Roswell Gilpatric αποκάλυψε σε μια ομιλία του ότι η Κυβέρνηση των 

Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζε για την πραγματική πυρηνική ισορροπία και 

εξέθεσε την μπλόφα του Khrushchev.53 Ο σοβιετικός ηγέτης στην προσπάθειά 

του να αποκαταστήσει τη στρατηγική ισορροπία, πήρε την απόφαση να 

τοποθετήσει στην Κούβα βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου και ενδιάμεσου 

                                                           
51Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 21 
52 Intercontinental Ballistic Missiles (Διηπειρωτικούς Βαλλιστικούς Πυραύλους) 
53 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York, Oxford University Press, 2007, 

p. 21 



 

19 

 

βεληνεκούς (MRBM54 και IRBM55), σε απόσταση αναπνοής από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες.56 

2. Για να υπερασπισθεί την Κούβα. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

ήταν εμφανώς εχθρική απέναντι στην Κουβανική Επανάσταση. Ο Κόλπος των 

Χοίρων, η Επιχείρηση Mongoose, το οικονομικό εμπάργκο, η συνάντηση του 

OAS στην Punta del Este και η όλο και περισσότερο εμφανής στρατιωτική 

ισχύς στην Καραϊβική μαρτυρούσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την 

ικανότητα και τη θέληση να καταστρέψουν το καθεστώς του Castro. Ο 

Khrushchev, επειδή δεν μπορούσε να προστατεύσει την Κούβα από μια 

αμερικανική αποφασιστική επίθεση μόνο με συμβατικά όπλα, είχε πιστέψει 

ότι ο μόνος τρόπος να την αντικρούσει ήταν μέσω της πυρηνικής 

αποτροπής.57 

3. Λόγω της κατάστασης στο Βερολίνο. Ο Khrushchev είχε αποτύχει στο να 

απομακρύνει τις Δυτικές δυνάμεις από το Βερολίνο, οι οποίες ήταν 

ανεπιθύμητες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, το ανατολικό 

κομμάτι της Γερμανίας. Τον Ιούνιο του 1961, στη Σύνοδο Κορυφής στη 

Βιέννη, ο Khrushchev φοβέρισε τον Kennedy πάνω σε αυτό το ζήτημα δίχως 

όμως κανένα αποτέλεσμα. Με την κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου που 

ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1961, σταμάτησε η εκροή των προσφύγων από το 

Ανατολικό στο Δυτικό Βερολίνο λύνοντας έτσι ένα άμεσο δημογραφικό και 

οικονομικό πρόβλημα και προστατεύοντας αποτελεσματικά τις συναλλαγές 

της Ανατολικής Γερμανίας. Παρέμεναν όμως στρατηγικά και πολιτικά 

ζητήματα, γιατί η Δυτική παρουσία στο Βερολίνο απειλούσε τη νομιμότητα 

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και αποτελούσε ορόσημο των 

Δυτικών αξιών στα μάτια των Σοβιετικών και μια πιθανή στρατιωτική 

επιπλοκή σε περίπτωση πολέμου στην Κεντρική Ευρώπη. Έτσι, η ανάπτυξη 

πυρηνικών πυραύλων στην Κούβα θα μπορούσε ίσως να αποσπάσει την 

προσοχή των Αμερικανών από το Βερολίνο, να διχάσει τη συμμαχία του 

ΝΑΤΟ και να προκαλέσει μια πιθανή στρατιωτική δράση των Ηνωμένων 

                                                           
54 Medium Range Ballistic Missiles (Βαλλιστικούς Πυραύλους Μεσαίου Βεληνεκούς) 
55 Intermediate Range Ballistic Missiles (Βαλλιστικούς Πυραύλους Ενδιάμεσου Βεληνεκούς) 
56 Howard Michael, Ο ρόλος του πολέμου στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, μετάφραση Ηρακλεία 

Στροίκου, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, p. 46 
57 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 21-22 
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Πολιτειών, δίνοντας ένα καλό άλλοθι στους Σοβιετικούς να κατασχέσουν το 

Δυτικό κομμάτι του Βερολίνου. Ακόμη, θα αποτελούσε μια τόσο σημαντική 

απειλή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών που θα τους παρακινούσε να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο της αποχώρησης από το Βερολίνο με αντάλλαγμα 

σοβιετικές παραχωρήσεις στην Κούβα.58 

4. Εξαιτίας των Πυραύλων στην Τουρκία. Το Μάιο του 1962, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες είχαν μόλις τελειώσει την εγκατάσταση Πυραύλων Jupiter59 IRBM 

στην Τουρκία, στην προσπάθεια να επεκτείνουν την πυρηνική τους ομπρέλα 

στους Ευρωπαίους συμμάχους του NATO. Η εγκατάσταση των Jupiter είχε 

γίνει ως αντιστάθμισμα του υποτιθέμενου χάσματος των πυραύλων που τότε 

ευνοούσε την ΕΣΣΔ60. Οι Jupiter ήταν αναξιόπιστοι και ευάλωτοι και χωρίς 

καμία στρατιωτική αξία, παρ’ όλα αυτά ενοχλούσαν έντονα τον Khrushchev 

λόγω της εγγύτητάς τους στη Σοβιετική Ένωση. Θα μπορούσε λοιπόν, να έχει 

συλλάβει την εγκατάσταση πυρηνικών στην Κούβα ως ένα μέσο ανταλλαγής 

ή ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί, για να διασφαλίσει την απομάκρυνση των 

Πυραύλων από την Τουρκία.61 

5. Λόγω της σχέσης της Σοβιετικής Ένωσης με την Κίνα. Η ενότητα μέσα στο 

σοσιαλιστικό μπλοκ χάνονταν, καθώς η Κίνα είχε αρχίσει να επιβάλει τις 

θέσεις της και να κριτικάρει την ανορθοδοξία του Khrushchev. Ο σοβιετικός 

ηγέτης ίσως είχε την πρόθεση να εγκαταστήσει τους πυραύλους στην Κούβα 

για να κάνει επίδειξη της σοβιετική τόλμης και ηγεσίας στον παγκόσμιο 

αγώνα κατά του καπιταλισμού ή ως έναν τρόπο για να αποτρέψει την Κούβα 

από το να ζητήσει την κινεζική προστασία.62 

6. Ως μια μορφή πολιτικής του Ψυχρού Πολέμου. Ο Khrushchev θα μπορούσε 

να έχει έναν πολύ γενικό στόχο στο μυαλό του: να θέσει τις Ηνωμένες 

Πολιτείες σε μια γεωπολιτική αμυντική κατάσταση αποσπώντας τους 

                                                           
58 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 22 
59 Πύραυλοι Jupiter είχαν επίσης εγκατασταθεί στην Ιταλία και Πύραυλοι Thor στη Μεγάλη Βρετανία, 

όμως οι Πύραυλοι στην Τουρκία είχαν προκαλέσει την οργή του Khrushchev περισσότερο από όλες τις 

προαναφερθείσες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.  
60 ΕΣΣΔ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) 
61Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 22 
62Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 23 
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Αμερικανούς από την Ευρώπη, να επηρεάσει τις μη συμμαχικές χώρες και να 

τονώσει το ηθικό του σοβιετικού μπλοκ.63 

7. Για τις ανάγκες εγχώριας πολιτικής. Ο Khrushchev αντιμετώπιζε γκρίνια και 

δυσαρέσκεια στην πατρίδα του. Το εγχώριο πρόγραμμά του -ιδίως το κομμάτι 

της αγροτικής μεταρρύθμισης- βρίσκονταν στο χάος και το ιστορικό της 

εξωτερικής πολιτικής του ήταν φτωχό. Ίσως ήλπιζε ότι μέσω μιας δυνατής 

επιτυχίας στην εξωτερική πολιτική θα ενισχύονταν η θέση του στο εσωτερικό 

της χώρας. Εναλλακτικά, σκληροπυρηνικοί της Κυβέρνησής θα μπορούσαν 

να τον έχουν πιέσει να προβεί στην ανάπτυξη των πυρηνικών στην Κούβα.64 

Η μεγάλη πρόκληση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η Κυβέρνηση του Kennedy, 

ήταν το να μπορέσει να διακρίνει ποιά ακριβώς ήταν τα κίνητρα που επηρέασαν τον 

Khrushchev στο να πάρει την απόφαση να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στην Κούβα, 

σε μια τόση κοντινή απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς να υπάρχει καμία 

βεβαιότητα πάνω στο τί ακριβώς ήλπιζε να επιτύχει με αυτή την ενέργεια ο 

Khrushchev, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπισθεί ειρηνικά η κρίση που 

ξέσπασε τον Οκτώβριο. Ο Ρώσος ηγέτης έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι 

αρχικό του κίνητρο ήταν το να αποτρέψει μια πιθανή αμερικανική εισβολή. Ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει τον Khrushchev και είναι 

βέβαιο ότι ο Κόλπος των Χοίρων, η Επιχείρηση Mongoose και οι προσπάθειες του 

Kennedy να απομονώσει την Κούβα οικονομικά και διπλωματικά, φανέρωναν τη 

διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να καταστρέψουν την Κουβανική Επανάσταση.65 

Ο Khrushchev δεν πίστευε μόνο στην πρόθεση του Kennedy να εισβάλει στην Κούβα 

αλλά και στην ικανότητά του για να το πραγματοποιήσει. Τον Μάρτιο του 1962, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες στρατιωτικές 

ασκήσεις στην ιστορία τους, τις LANTPHIBEX 1-62 και την Επιχείρηση Quick 

Kick66 επιδεικνύοντας τις «αμφίβιες» επιθετικές ικανότητες του στρατού των 

Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική. Ο Υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης του 

Khrushchev, Rodion Yakovlevich Malinovsky, είχε υπολογίσει ότι η Κούβα θα 
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μπορούσε να αντέξει μια αμερικανική αποφασιστική επίθεση μόλις για λίγες ημέρες 

έως και μία εβδομάδα. Για τον Khrushchev, το να χάσει την Κούβα θα ήταν ένα 

ισχυρό πλήγμα για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης που είχε 

αναπτύξει με τον Castro. Όπως είχε θέσει αργότερα ο Sergo Mikoyan «ο Castro έκανε 

τον Khrushchev να νιώθει και πάλι σαν νέος Μπολσεβίκος». Στην προσπάθεια να 

βρει έναν τρόπο να προστατεύσει την Κούβα από την αναπόφευκτη αμερικανική 

έφοδο, ο Khrushchev φάνηκε να προσελκύεται από το ενδεχόμενο της εγκατάστασης 

πυρηνικών.67 

Τα πυρηνικά δεν ήταν η μόνη εναλλακτική που είχε ο Khrushchev. Πολλοί ιστορικοί 

έχουν επισημάνει ότι σε περίπτωση που το μοναδικό κίνητρο του Σοβιετικού ηγέτη 

ήταν το να υπερασπισθεί την Κούβα, θα είχε επιλέξει κάτι λιγότερο επικίνδυνο όπως 

την ανάπτυξη Σοβιετικών συμβατικών δυνάμεων προορισμένων αποκλειστικά για 

αμυντικές επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση του Kennedy θα ήταν πολύ δύσκολο να 

εναντιωθεί σε οποιαδήποτε μορφή Σοβιετικής-Κουβανικής στρατιωτικής 

συνεργασίας που θα προορίζονταν καθαρά για λόγους αυτοάμυνας. Η ανάπτυξη 

συμβατικών δυνάμεων δε θα μπορούσε να αντικρούσει μια αποφασιστική 

αμερικανική επίθεση, θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Το γεγονός 

ότι ο Khrushchev επέλεξε την ανάπτυξη των πυρηνικών αντί των καθαρά συμβατικών 

όπλων, οδήγησε πολλούς να πιστέψουν ότι θα έπρεπε να υπήρχε κάποιο άλλο κίνητρο 

στο μυαλό του. Πράγματι, ο Khrushchev στα απομνημονεύματά του είχε σημειώσει 

ότι τον είχε προσελκύσει η επιλογή των πυρηνικών διότι θα επέφερε την «ισορροπία 

της ισχύος» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.68  

Ο Khrushchev είναι βέβαιο ότι είχε στο νου του την αποκατάσταση του «χάσματος 

των πυραύλων». Όμως το κίνητρο που τόνισε ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, στις 

προεδρικές συναντήσεις και στην επικοινωνία του με τον Castro ήταν η υπεράσπιση 

της Κούβας, γιατί θα ήταν ασύμφορο για τον ίδιο να προβάλει ένα εγωιστικό κίνητρο. 

Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που φανερώνουν ότι και οι Πύραυλοι Jupiter στην 

Τουρκία βρίσκονταν στο μυαλό του και τον χαροποιούσε ιδιαιτέρως το ενδεχόμενο 

να φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια αντίστοιχη θέση. Τον Απρίλιο του 1962, ο 

Malinovsky τον επισκέφτηκε στο εξοχικό του στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας 

                                                           
67 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.24 
68 Paterson Thomas G., Merrill Dennis, Major Problems in American Foreign Relations: documents 

and essays, United States of America: Cengage Learning, 2009, p. 511 



 

23 

 

απέναντι από την Τουρκία και τους Πυραύλους Jupiter, για να τον ενημερώσει για τη 

στρατηγική πυρηνική ισορροπία και για το ότι οι Αμερικανικοί Πύραυλοι στην 

Τουρκία είχαν αρχίσει να γίνονται επιχειρησιακοί. «Rodion Yakovlevich», ρώτησε ο 

Khrushchev, «τί θα συνέβαινε αν πετούσαμε ένα σκαντζόχοιρο στο παντελόνι του 

Θείου Σαμ;».69 Μιλώντας μεταφορικά ο Σοβιετικός ηγέτης, φαίνεται πως είχε ήδη 

σκεφθεί το ενδεχόμενο των πυρηνικών στην Κούβα, με σκοπό να φέρει σε δυσμενή 

θέση τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Η ιδέα της ανάπτυξης των πυραύλων φαίνεται πως προέκυψε προς το τέλος του 

Απριλίου του 1962. Η απόφαση αποδίδεται αποκλειστικά στον Khrushchev από την 

αρχή μέχρι και το τέλος της, παρά τους ισχυρισμούς του ίδιου αργότερα ότι επρόκειτο 

για συλλογική απόφαση, σε μια προσπάθεια να μοιράσει το φταίξιμο για την 

αποτυχία. Το ζήτημα ήρθε στην επιφάνεια σε συζητήσεις με τον πρώτο αναπληρωτή 

Πρωθυπουργό, Anastas Mikoyan και λίγο αργότερα με τον Malinovsky στις ακτές 

της Μαύρης Θάλασσας. Ο Mikoyan ήταν ο πρώτος Σοβιετικός υψηλού επιπέδου που 

επισκέφτηκε την Κούβα του Castro και γνώριζε τον Κουβανό ηγέτη για το 

μεγαλύτερο διάστημα. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στους λόφους Lenin στη 

Μόσχα, ο Khrushchev στοχάστηκε πάνω στην πιθανότητα να αναπτύξει στρατηγικά 

πυρηνικά όπλα στην Κούβα και να ενημερώσει τον Kennedy για το ζήτημα το 

Νοέμβριο μετά από τις εκλογές του Κογκρέσου. Θεωρούσε ότι ο Kennedy θα 

δέχονταν την ανάπτυξη των πυρηνικών, όπως η Σοβιετική Ένωση είχε αποδεχτεί τους 

πυραύλους Jupiter στην Τουρκία. Ο Mikoyan όμως αμφέβαλε, διότι πίστευε ότι μια 

τέτοια κίνηση θα έθετε σε ενέργεια μια σοβαρή κρίση. Παρ’ όλα αυτά, δεν εξέφρασε 

τον σκεπτικισμό του στον Khrushchev, επειδή πίστευε ότι ο Castro δε θα 

συμφωνούσε με κάτι τέτοιο.70 

Τον Μάιο, ο Khrushchev είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει υποστηρικτές για την 

ιδέα του φέρνοντας στη συζήτηση μια μικρή ομάδα που υπολόγιζε ότι είτε θα έδειχνε 

απλώς σεβασμό στην απόφαση του, είτε θα υποστήριζε με ενθουσιασμό την ιδέα του. 

Στην ομάδα περιλαμβάνονταν ο Στρατηγός S. S. Biryuzov και ο Γραμματέας της 

Κεντρικής Επιτροπής, Frol R. Kozlov.  Ο Kozlov ήταν μια πολιτική φιγούρα γνωστή 

για την αφοσίωσή της στο πρόσωπο του Khrushchev. Ο Biryuzov ήταν επικεφαλής 
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των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, του οργανισμού που θα ήταν ο πιο 

κερδισμένος θεσμικά από την ανάπτυξη των πυραύλων. Στη συζήτηση είχε 

συμπεριληφθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, Andrei Gromyko. Από τις συναντήσεις 

ήταν απόντες κυρίως όλοι όσοι διέθεταν λεπτομερείς γνώσεις για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, όπως ο Πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον, Anatoly Dobrynin ή ο 

ειδικός βοηθός του Khrushchev για τις διεθνείς υποθέσεις, Oleg Troyanovsky, ο 

οποίος είχε μεγαλώσει στην Ουάσινγκτον, μιλούσε άπταιστα την αγγλική γλώσσα και 

διέθετε αιχμηρή πολιτική ματιά. Επίσης, ο Khrushchev δεν συμβουλεύτηκε κανένα 

από τα πρόσωπα που ανήκαν στην σοβιετική κοινότητα της Υπηρεσίας 

Πληροφοριών, που παρακολουθούσαν στενά την αμερικανική πολιτική. Επομένως, 

δεν υπήρχε έλλειψη ειδικών που θα μπορούσαν να έχουν προειδοποιήσει τον 

Khrushchev για την επικινδυνότητα της απόφασής του. Απλώς ο Σοβιετικός ηγέτης 

δε θέλησε να τους συμβουλευθεί.71 

Εκείνη την περίοδο, ο Khrushchev αποφάσισε να στείλει μια αντιπροσωπεία στην 

Κούβα. Προκειμένου να θέσει σωστές βάσεις, χρειάζονταν έναν πιο αξιόπιστο άνδρα 

στην Αβάνα από τον τότε Σοβιετικό Πρεσβευτή, Sergei Kudriavtsev, ο οποίος λόγω 

της έπαρσής του ενοχλούσε τους Κουβανούς. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή 

τη δουλειά ήταν ο Aleksandr Alekseev που βρίσκονταν στην Αβάνα υπό την κάλυψη 

του επαγγέλματος του δημοσιογράφου, μιλούσε άπταιστα Ισπανικά και διατηρούσε 

καλές προσωπικές σχέσεις με τον Castro και με τον Che Guevara. Ο Alekseev 

ταξίδεψε στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Khrushchev και με την ad hoc ομάδα 

του, αναμένοντας σαφείς οδηγίες για το πώς ακριβώς να παίξει το νέο του ρόλο. Όταν 

ο Alekseev άκουσε ότι ο Khrushchev ενδιαφέρονταν να μάθει το πώς θα αντιδρούσε 

ο Castro σε μια πιθανή πρόταση για σοβιετικούς πυρηνικούς πυραύλους, 

ξαφνιάστηκε και διατύπωσε τις αμφιβολίες του. Θεωρούσε ότι ο Castro θα 

διαφωνούσε εξαιτίας των αρνητικών αντιδράσεων που θα δέχονταν από τις υπόλοιπες 

χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ο Khrushchev όμως, δεν ενδιαφέρονταν για διάλογο 

και υπερασπίσθηκε την ιδέα του τονίζοντας τη σημαντικότητα της αποτροπής μιας 

αμερικανικής εισβολής στην Κούβα. Έτσι, έδωσε στον Alekseev τις κατάλληλες 

οδηγίες για να προετοιμαστεί για την αποστολή του Biryuzov, στην οποία 

περιλαμβάνονταν και το αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου, ο Sharaf Rashidov 
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που είχε πρόσφατα ενταχθεί στην εσωτερική ομάδα του Khrushchev για να της δώσει 

κάποιο πολιτικό βάρος.72 

Στις 14 Μαΐου, ενώ η ομάδα του Biryuzov προετοιμάζονταν, ο  Khrushchev και ο 

Gromyko άφησαν τη Μόσχα για μια επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με 

τα απομνημονεύματα του Khrushchev, η ιδέα να εγκαταστήσει πυραύλους με 

πυρηνικές κεφαλές στην Κούβα κρυφά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να τις φέρει 

προ τετελεσμένου γεγονότος, προέκυψε στη Βουλγαρία. Ο Gromyko ισχυρίστηκε 

αργότερα ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Βουλγαρία στη Μόσχα εξέφρασε 

τις επιφυλάξεις του για την τοποθέτηση των πυραύλων στην Κούβα και για την 

πολιτική έκρηξη που θα προκαλούσε κάτι τέτοιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ήρεμη 

αντίδραση του Khrushchev εξέπληξε τον  Gromyko. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι είχε 

πάρει την απόφαση να προχωρήσει το σχέδιό του.73 

Πίσω στη Μόσχα, ο Khrushchev είχε συγκαλέσει το Συμβούλιο Άμυνας και διέταξε 

να ξεκινήσει ένας λεπτομερής σχεδιασμός. Έδωσε εντολή στον Γραμματέα του 

Συμβουλίου, τον Συνταγματάρχη Semyon Ivanov, να δημιουργήσει ένα εννοιολογικό 

πλάνο ενός σχεδίου ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην Κούβα. Μετά από τρείς 

ημέρες, σε μια συνδυαστική συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και της 

Κυβερνητικής Επιτροπής, ο Malinowski παρουσίασε επίσημα το σχέδιο και ο 

Khrushchev το ενέκρινε με ενθουσιασμό. Λόγω της χαρακτηριστικής κουλτούρας της 

Σοβιετικής λήψης των αποφάσεων ήταν δύσκολο για τους υφιστάμενους να 

διατυπώσουν τις αμφιβολίες που είχαν για ένα ζήτημα και να αμφισβητήσουν την 

προτίμηση του ηγέτη, γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν το επιχείρησε. 

Ο Khrushchev επειδή διαισθάνθηκε κάποια δυσαρέσκεια, επέμεινε στο να 

επισυνάψουν όλοι την υπογραφή τους προκειμένου να προχωρήσει η απόφαση.74 

Στις 27 Μαΐου ο επικεφαλής της αποστολής στην Κούβα, o Στρατηγός Biryuzov, 

έλαβε τις οδηγίες προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο. Η ομάδα έφτασε στην 

Αβάνα, στις 29 Μαΐου, υπό την κάλυψη μιας αγροτικής αποστολής. Όταν ο Alekseev 

ενημέρωσε τον Raul Castro ότι ο «Μηχανικός Petrov» ήταν στην πραγματικότητα ο 
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Biryuzov, οι Κουβανοί κατάλαβαν ότι κάτι σημαντικό ετοιμάζονταν και κανόνισαν 

αμέσως συνάντηση με τον Castro. Ο Castro άκουσε προσεκτικά την πρόταση του 

Biryuzov, όμως δεν απάντησε αμέσως. Σύμφωνα με τον Alekseev, ο Castro ήθελε να 

ξέρει αν ο σκοπός της ανάπτυξης των πυρηνικών ήταν να ενισχυθεί η παγκόσμια 

θέση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Ο Biryuzov απάντησε ότι ο σκοπός ήταν να 

υπερασπισθούν την Κουβανική Επανάσταση. Ο Castro συναίνεσε επιμένοντας  ότι το 

έκανε μόνο για το γενικότερο καλό του σοσιαλισμού.75 Οι εργασίες άρχισαν αμέσως 

μετά από την επίσημη συμφωνία.76  

Το γεγονός ότι το ζήτημα της άμυνας της Κούβας υπολογίσθηκε σε τόσο μεγάλο 

βαθμό στην πρόταση του Khrushchev αλλά και στην αποδοχή της από τον Castro 

εμπεριέχει κάποια ειρωνεία διότι ούτε η Σοβιετική ούτε η Κουβανική Υπηρεσία 

Πληροφοριών θεωρούσαν πιθανή μια Αμερικανική επίθεση εκείνη την εποχή. Η 

KGB77 είχε συμπεράνει από τον Κόλπο των Χοίρων ότι ο Kennedy ήταν μετριοπαθής 

και όχι σκληροπυρηνικός. Οι πληροφορίες που η KGB είχε λάβει κατά τη διάρκεια 

και αμέσως μετά από την επιχείρηση, υποδήλωναν ότι ο Kennedy ήταν απρόθυμος να 

ενεργήσει επιθετικά και ότι είχε πιεσθεί από τη CIA και άλλα σκληροπυρηνικά 

όργανα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία και τις μαρτυρίες από πρώην αξιωματούχους, σε καμία στιγμή μεταξύ του 

Κόλπου των Χοίρων και της απόφασης να αναπτυχθούν οι πύραυλοι δεν υπήρξε 

κάποια προειδοποίηση από τη Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι μεγάλωνε ο 

κίνδυνος για μια αμερικανική επίθεση. Αντίστοιχα, οι αναλυτές της Κουβανικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών πίστευαν ότι ο Kennedy δε θα ξεκινούσε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις εναντίον της Κούβας χωρίς την υποστήριξη του OAS.78 

Σύμφωνα με τον Domingo Amuchastegui79, όποτε παρουσιάζονταν η ευκαιρία στη 

Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών να εισβάλει, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου 

σχετικά με τις αμερικανικές προθέσεις. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, η KGB φαίνεται ότι 
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την ευθύνη για την εξωτερική κατασκοπεία, εσωτερική αντικατασκοπεία και τα εσωτερικά 

«εγκλήματα κατά του κράτους».  
78Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.29 
79Ο Amuchastegui ήταν πρώην αναλυτής της Κουβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.  
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είχε συμπεράνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ανέφερε στον Κουβανό 

ομόλογό της. Πιθανότατα με αυτό τον τρόπο η Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών 

επιχειρούσε να πείσει τους Κουβανούς να εγκρίνουν την πρόταση του Khrushchev 

για τα πυρηνικά. Από την πλευρά του ο Castro συμφωνούσε με τον Khrushchev στο 

ότι ο Κόλπος των Χοίρων σηματοδοτούσε την αδυσώπητη αμερικανική εχθρότητα. Ο 

Castro ήταν πεπεισμένος ότι ο Kennedy δε θα ανέχονταν για πάντα την ταπείνωση 

που προκάλεσε το φιάσκο του Κόλπου των Χοίρων και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δε 

θα μπορούσαν να ανεχθούν ένα σοσιαλιστικό καθεστώς σε μια πρώην αμερικανική 

αποικία. Έτσι, ο Κουβανός ηγέτης αποδέχθηκε τις εκτιμήσεις για την αμερικανική 

απειλή που η Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε περάσει στην Κουβανική 

Υπηρεσία Πληροφοριών και αγνόησε τις εκτιμήσεις της δικής του Υπηρεσίας 

Πληροφοριών. Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται η έλλειψη μιας εποικοδομητικής 

συνεργασίας και των τριών κρατών με τις κοινότητες των Υπηρεσιών Πληροφοριών 

τους.80 

Με τη συμφωνία του Castro, η ιδέα είχε αρχίσει να υλοποιείται. Η Σοβιετική Ένωση 

και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ερχόντουσαν σε αντιπαράθεση για τους Σοβιετικούς 

πυρηνικούς πυραύλους στην Κούβα. Κανείς από τους τρείς ηγέτες δεν περίμενε αυτή 

την εξέλιξη. Ο Kennedy δε φαντάζονταν ποτέ πως ο Khrushchev θα φέρονταν τόσο 

απερίσκεπτα ώστε να κρύψει στην Κούβα πυρηνικά όπλα που οι Αμερικανοί σίγουρα 

θα ερμήνευαν ως «επιθετικά». Ο Kennedy απέτυχε να το προβλέψει αυτό επειδή 

ήξερε το μέγεθος της αντίδρασης που θα προκαλούσε μια τέτοια κίνηση και υπέθεσε 

λανθασμένα ότι και ο Khrushchev θα το γνώριζε. Επίσης, δεν είχε καταλάβει τις 

αντιξοότητες που αντιμετώπιζε ο Khrushchev και δε μπόρεσε να εκτιμήσει το πόσο 

ριψοκίνδυνος και ισχυρογνώμων μπορούσε να γίνει ο Σοβιετικός ηγέτης όταν 

συνεπαίρνονταν από μια ιδέα. Ο Kennedy δε μπόρεσε να αντιληφθεί τα διδάγματα 

που έλαβαν ο Castro και ο Khrushchev από τον Κόλπο των Χοίρων, την Επιχείρηση 

Mongoose, τις προσπάθειες διπλωματικής, οικονομικής και πολιτικής απομόνωσης 

της Κούβας και τις επιδεικτικές παρουσιάσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των 

Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική.81 Επομένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος δε 

                                                           
80Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.30 
81Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.30 
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μπόρεσε να κατανοήσει εγκαίρως τα κίνητρα των αντιπάλων του και να προβλέψει 

τις κινήσεις τους.  

Από την πλευρά των Σοβιετικών, ο Khrushchev φορούσε παρωπίδες και ήταν 

ανεπαρκώς πληροφορημένος. Η πλάνη του σε σχέση με την υποτιθέμενη νομιμότητα 

της ανάπτυξης των πυραύλων στην Κούβα, λόγω της συμμετρίας που θεωρούσε ότι 

είχε με την ανάπτυξη των Αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων στην Τουρκία, δεν του 

άφησε το περιθώριο να αντιληφθεί την πιθανή αντίδραση του Kennedy και της 

διεθνούς κοινότητας σε μια τέτοια πρόκληση. Δεν μπόρεσε να δει ότι επιχειρώντας να 

εγκαταστήσει κρυφά πυραύλους στην Κούβα, θα ωθούσε τους άλλους να 

συμπεράνουν ότι οι προθέσεις του ήταν επιθετικές παρά αμυντικές ή ότι 

καθοδηγούνταν από ευκαιριακά κίνητρα. Αν είχε συμβουλευθεί τους ειδικούς που 

είχε στη διάθεσή του ίσως να είχε καταφέρει να αντιληφθεί την οπτική του Kennedy 

και να είχε αποφύγει εσφαλμένες εκτιμήσεις.82 

Όπως ο Khrushchev, έτσι και ο Castro δεν εκτίμησε σωστά τις Αμερικανικές 

προθέσεις, απέτυχε να υπολογίσει τις επιπτώσεις της ανάπτυξης πυρηνικών και 

αγνόησε τις συμβουλές των ειδικών. Με τα επιχειρησιακά Σοβιετικά πυρηνικά όπλα 

στο Κουβανικό έδαφος, ο Castro θεώρησε ότι η Κούβα για πρώτη φορά στην ιστορία 

της θα στέκονταν απέναντι στον αντίπαλό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Έτσι, με αυτή την απόφαση ικανοποίησε την υπερηφάνεια του καθώς του δίνονταν η 

ευκαιρία να αποκαταστήσει την μακρά ιστορική ταπείνωση της Κούβας.83   

Το γεγονός ότι οι τρείς ηγέτες βρέθηκαν στην κρίση των πυραύλων της Κούβας, θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες ως ένα φαινόμενο 

«απεικόνισης του καθρέπτη». Ο Kennedy, ο Khrushchev και ο Castro αντέδρασαν με 

βάση τις αντιλήψεις και τις κρίσεις που είχαν διαμορφώσει από τις προσωπικές τους 

εμπειρίες και απόψεις και υπέθεσαν ότι οι άλλοι έβλεπαν τον κόσμο όπως ακριβώς 

τον αντιλαμβάνονταν και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να μην υπολογίσουν σωστά τις 

απόρροιες των πράξεών τους.84 

 

                                                           
82Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.30 
83Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.30-31 
84Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 
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1.9. Η Επιχείρηση “Anadyr” 

Η Σοβιετική Ένωση για πρώτη φορά επιχειρούσε μια τόσο μεγάλη θαλάσσια μυστική 

στρατιωτική επιχείρηση. Όπως ήταν επόμενο, η επιχείρηση εγκατάστασης των 

πυρηνικών στην Κούβα απαιτούσε σχολαστικό σχεδιασμό, αδιαπέραστη ασφάλεια 

και άψογη εκτέλεση. Το κωδικό όνομα για την ανάπτυξη των πυρηνικών ήταν 

Επιχείρηση “Anadyr”85. Οι Σοβιετικοί σχεδιαστές ήλπιζαν ότι σε περίπτωση που το 

κωδικό όνομα γίνονταν γνωστό στη Δυτική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα συμπέραναν 

ότι η Επιχείρηση λόγω του ονόματός της ήταν σχετική με την Αρκτική και όχι με την 

Καραϊβική. Οι Σοβιετικοί διοικητές για να υπάρξει απόλυτη μυστικότητα, δεν είχαν 

ανακοινώσει στα στρατεύματα που προορίζονταν για την Κούβα τον πραγματικό 

προορισμό τους, για να αποφύγουν τις διαρροές πληροφοριών σε Δυτικούς 

κατασκόπους.86 

Υπεύθυνο για το σχεδιασμό της Επιχείρησης Anadyr ήταν το Γενικό Επιτελείο 

Διεύθυνσης Κύριων Επιχειρήσεων με επικεφαλή τον Στρατηγό Ivanov που 

υπηρέτησε και ως Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας. Μεγάλο μέρος του 

σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε από τον αναπληρωτή του Στρατηγού Ivanov, τον 

Στρατηγό Anatoly Ivanovich Gribkov.87 

1.10. Οι λεπτομέρειες της ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη των πυρηνικών Πυραύλων στην Κούβα εξυπηρετούσε περισσότερους 

από έναν σκοπό, γι’ αυτό και απαιτούσε ένα συνδυασμό δυνάμεων. Για την 

υπεράσπιση της Κούβας ενάντια σε μια πιθανή Αμερικανική επίθεση ήταν 

απαραίτητο να σταλεί ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός οπλικών συστημάτων που 

θα διέθετε την απαιτούμενη ισχύ για μια ένοπλη σύγκρουση. Ο μόνος τρόπος για να 

μπορέσουν τα Σοβιετικά στρατεύματα να υπερασπισθούν την Κούβα και να 

αντισταθμίσουν την αριθμητική τους κατωτερότητα έναντι των Αμερικανικών 

                                                           
85 Το όνομα αυτό δόθηκε στην επιχείρηση για παραπλανητικούς λόγους. Το Anadyr ήταν το όνομα 

ενός ποταμού στη βορειοανατολική ΕΣΣΔ το οποίο έρρεε στη Βερίγγειο θάλασσα (βραχίονας του 

Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού που βρίσκεται μεταξύ της βορειοανατολικής Σιβηρίας στη Ρωσία και την 

Αλάσκα).  
86 Paterson Thomas G., Merrill Dennis, Major Problems in American Foreign Relations, documents 

and essays, United States of America: Cengage Learning, 2009, p. 469 
87 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.32 
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στρατευμάτων ήταν να εξοπλισθούν με τακτικά πυρηνικά όπλα88. Ως αντιστάθμισμα 

της πυρηνικής ανισορροπίας, θα έστελναν στην Κούβα πυραύλους που έφεραν 

πυρηνικές κεφαλές και διέθεταν την ικανότητα να χτυπήσουν βαθειά τον αμερικανικό 

πυρήνα. Τα πυρηνικά όπλα που έφεραν οι πύραυλοι θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ 

σε σχέση με τα τακτικά πυρηνικά όπλα και την ικανότητα να καταστρέψουν 

ολόκληρες πόλεις. Για την προστασία των πυραύλων και των πυρηνικών κεφαλών 

έπρεπε να σταλεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και ένας σημαντικός αριθμός από 

υποστηρικτικά στρατεύματα.89 

Οι Σοβιετικοί, για να αποφύγουν μια πιθανή πρόωρη ανακάλυψη της πυρηνικής 

ανάπτυξης και να αντιμετωπίσουν μια Αμερικανική αεροπορική επίθεση και εισβολή, 

έπρεπε να στείλουν στην Κούβα εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους 

επιφάνειας αέρος SAM. Συνολικά, για την διεξαγωγή της Επιχείρησης Anadyr 

απαιτούνταν 50.000 Σοβιετικοί στρατιώτες, ναυτικοί και αεροπόροι, ενώ για να 

μεταφερθούν οι ίδιοι και ο εξοπλισμός τους χρειάστηκαν 85 πλοία, πολλά από τα 

οποία έπρεπε να πραγματοποιήσουν αρκετά ταξίδια μετ’ επιστροφής. Ο στόχος του 

Khrushchev ήταν να ανακοινώσει δημόσια την ανάπτυξη των πυρηνικών στα 

Ηνωμένα Έθνη (UN), το Νοέμβριο, αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές των 

Ηνωμένων Πολιτειών για το Κογκρέσο. Έτσι, ο Σοβιετικός στρατός είχε μόλις 

τέσσερις μήνες στη διάθεσή του για να επιτύχει την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην 

Κούβα. Παρά την εντατική προσπάθεια σχεδιασμού, εξαιτίας της πίεσης του χρόνου, 

δεν έλειψαν τα λάθη από την πλευρά των Σοβιετικών.90 

Το αρχικό σχέδιο “Anadyr” ζητούσε μόνο έναν τύπο συστήματος τακτικών 

πυρηνικών όπλων, τους πυραύλους κρουαζιέρας παράκτιας άμυνας FKR-191. Όμως 

τον Σεπτέμβριο, όταν ο Khrushchev άρχισε να φοβάται το ενδεχόμενο μιας πρόωρης 

Αμερικανικής ανακάλυψης και την πιθανή επιθετική της αντίδραση, οι Σοβιετικοί 

έσπευσαν να στείλουν στην Κούβα τους ευέλικτους τακτικούς πυρηνικούς 

πυραύλους, Luna και πυρηνικούς πυραύλους για τα ελαφριά βομβαρδιστικά Il-28. Τα 

                                                           
88 Αναφερόμαστε σε όπλα μικρού βεληνεκούς σχεδιασμένα όχι μόνο να καταστρέφουν πόλεις ή 

μακρινούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά να σκοτώνουν μεγάλους αριθμούς από στρατεύματα εισβολής 

καθώς αυτά πλησιάζουν ή φτάνουν στις ακτές.  
89 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.33 
90 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p.34 
91 FKR-1 (Frontovaya Krylaya Raketa) 
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συστήματα αυτά δεν είχαν άμεση αποτρεπτική αξία επειδή οι Αμερικανοί δεν είχαν 

ενημερωθεί για την παρουσία τους. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλυπταν κάποια 

από αυτά τα «διπλής χρήσης» συστήματα παροχής -συμβατικά ή πυρηνικά-, η 

Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών δε γνώριζε ότι είχαν εφοδιαστεί με πυρηνικά 

όπλα.92  

Τελικά, οι Σοβιετικοί ανέπτυξαν στην Κούβα τα εξής όπλα και δυνάμεις:  

1. Στρατηγικά πυρηνικά όπλα 

 Τριάντα έξι βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς R-12. Η 

απόδοση των πυρηνικών κεφαλών που έφεραν αυτοί οι πύραυλοι 

κυμαίνονταν από 200 κιλοτόνους μέχρι και 1 μεγάτονο ή περισσότερο ή 

τουλάχιστο από 15 έως 70 φορές το ίδιο ισχυρή με την ατομική βόμβα που 

κατέστρεψε την Χιροσίμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι  πύραυλοι 

R-12 είχαν βεληνεκές από 1.100 έως 1.300 μίλια και από τις βάσεις τους 

στην Κούβα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους τόσο μακριά όσο η Νέα 

Υόρκη, το Σικάγο και το Ντάλας και σημεία της Λατινικής Αμερικής.  

 Είκοσι τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους ενδιάμεσου βεληνεκούς R-14 εκ 

των οποίων μόνο οι πυρηνικές κεφαλές κατάφεραν να φτάσουν στην 

Κούβα, με βεληνεκές μεταξύ 2.200 και 2.800 μίλια. Σε περίπτωση που 

γίνονταν επιχειρησιακοί θα μπορούσαν να χτυπήσουν σχεδόν όλες τις 

Πολιτείες των ΗΠΑ.93 

2. Χερσαίες Δυνάμεις 

 Τέσσερα συντάγματα με ενισχυμένα μηχανοκίνητα τουφέκια, το καθένα 

από τα οποία είχε 3.500 στρατιώτες για ένα σύνολο των 14.000. Παρόλο 

που δεν ήταν βαριά τεθωρακισμένες μονάδες, διέθεταν ένα πλήρες εύρος 

εξοπλισμού όπως τανκς, πυροβολικό και αντιαρματικά βλήματα.  

 Έξι πυραύλους Luna, οι οποίοι ήταν μικρού βεληνεκούς αυτόματοι 

πύραυλοι.  
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3. Δυνάμεις αεράμυνας και αέρα 

 Σαράντα δύο ελαφριά βομβαρδιστικά Il-28 (Ilyushin Il-28), τα οποία 

ήταν παρωχημένα υποηχητικά αεροσκάφη με βεληνεκές μόλις 600 

μίλια, αλλά ικανά να χτυπούν στόχους νοτιοανατολικά των Ηνωμένων 

Πολιτειών.  

 Σαράντα μαχητικά αεροσκάφη MiG-21, τα οποία ήταν από τα πιο 

εξελιγμένα σοβιετικά αεροσκάφη. 

 Εβδομήντα δύο εκτοξευτές πυραύλων S-75 με συνολικά 144 

αντιαεροπορικούς πυραύλους.94  

4. Παράκτιες Αμυντικές Δυνάμεις 

 Ογδόντα πυραύλους κρουαζιέρας FKR-1 σε δύο συντάγματα με οκτώ 

εκτοξευτήρες το καθένα, πέντε πυραύλους ανά εκτοξευτήρα  και πέντε 

πυρηνικές κεφαλές από 5 έως 12 κιλοτόνους ανά εκτοξευτήρα, με 

εύρος 125 μίλια.  

 Τριάντα δύο πυραύλους S-2 ‘Sopka’ σε τέσσερις σταθερές τοποθεσίες 

πυραύλων κρουαζιέρας με δύο εκτοξευτές ο καθένας, με βεληνεκές 

έως 50 μίλια και με συμβατικές υψηλά εκρηκτικές κεφαλές.  

 Δώδεκα περιπολικά σκάφη ‘Komar’ με δύο εκτοξευτήρες το καθένα, 

για συμβατικά οπλισμένους πυραύλους, με βεληνεκές 25 μιλίων95.  

Για την εφαρμογή του αρχικού σχεδίου απαιτούνταν σημαντικές ναυτικές δυνάμεις, 

οι οποίες περιλάμβαναν μια μοίρα έντεκα υποβρυχίων και μια μοίρα στόλου πλοίων 

επιφανείας. Τελικά δε χρησιμοποιήθηκαν όλες αυτές οι δυνάμεις, με αποτέλεσμα να 

μειωθεί σημαντικά ο συνολικός αριθμός του σοβιετικού στρατιωτικού προσωπικού.96 

Όσον αφορά το ζήτημα της διοίκησης, σπουδαίο ρόλο έπαιξε η κακή κρίση του 

Khrushchev να επιλέξει τον Στρατηγό Issa Pliyev, ως επικεφαλή της Ομάδας των 

Σοβιετικών Δυνάμεων στην Κούβα. Ο Khrushchev τον διάλεξε επειδή δεν είχε καμία 

σχέση με τις Δυνάμεις Στρατηγικών Πυραύλων -επομένως δε θα κινούσε υποψίες- 

και λόγω της αφοσίωσής του. Όμως, η έλλειψη διακριτικότητας και λεπτότητας και η 

                                                           
94 Paterson Thomas G., Merrill Dennis, Major Problems in American Foreign Relations, documents 
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95 Paterson Thomas G., Merrill Dennis, Major Problems in American Foreign Relations, documents 
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96 Συνολικά εστάλησαν 45.234 στρατιωτικοί από τους οποίους οι 3.332 βρίσκονταν στο πέλαγος όταν 

ο Kennedy επέβαλλε την καραντίνα.  
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υπεροψία του οδήγησε σε τριβές τον σοβιετικό στρατό στην Κούβα και τους 

Κουβανούς οικοδεσπότες τους.97 

Ο Khrushchev είχε την πρόθεση να δώσει στον Pliyev την εξουσία να κάνει χρήση 

των τακτικών πυρηνικών όπλων υπό τις διαταγές του, στην περίπτωση μιας πιθανής 

Αμερικανικής εισβολής. Ο Khrushchev ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι η χρήση 

στρατηγικών πυρηνικών όπλων στην Κούβα μπορούσε να γίνει μόνο με εντολή από 

τη Μόσχα. Τον Ιούλιο έδωσε προφορικά αυτές τις οδηγίες στον Pliyev και τον 

Σεπτέμβριο τις επιβεβαίωσε εγγράφως. Όμως ο Malinovsky, επειδή το θεώρησε 

περιττό, δεν υπέγραψε ούτε παρέδωσε τη γραπτή επιβεβαίωση με τις οδηγίες. Κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, ο Khrushchev αναίρεσε την εξουσία που του είχε δώσει 

απαγορεύοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων χωρίς τη ρητή 

άδεια από τη Μόσχα. Όμως, το 1962 δεν υπήρχαν τα φυσικά μέσα για να 

επιβεβαιώσουν ότι τα πυρηνικά όπλα δε μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την 

κατάλληλη εξουσιοδότηση και ο Pliyev ως βετεράνος του Στάλινγκραντ ήταν ένας 

ισχυρογνώμων διοικητής που απεχθάνονταν οποιαδήποτε μείωση της εξουσίας του. 

Σε περίπτωση λοιπόν που η επικοινωνία με τη Μόσχα κόβονταν, ο Pliyev ήταν 

διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέσα για να εξοντώσει τις δυνάμεις 

του αντιπάλου του.98  

1.11.  Η Συνθήκη μεταξύ της Κούβας και της Σοβιετικής Ένωσης 

Καθώς η Κούβα και η Σοβιετική Ένωση είχαν ξεκινήσει ένα τόσο τολμηρό εγχείρημα 

στη μεταξύ τους στρατιωτική συνεργασία, ήταν απαραίτητο να προβούν σε κάποιες 

ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους. Έτσι στις 

αρχές Ιουλίου ο Raul Castro ταξίδεψε στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί μια 

επίσημη συνθήκη. Αρχικά, ονομάστηκε ως «η Συνθήκη μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Δημοκρατίας της Κούβας και της Κυβέρνησης της Ένωσης των Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για την Εγκατάσταση Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων 

στην Επικράτεια της Δημοκρατίας της Κούβας». Σύμφωνα με αυτή, η Σοβιετική 

Ένωση θα είχε τον έλεγχο πάνω στα όπλα και το προσωπικό που θα τοποθετούνταν 

στην Κούβα, όμως οι Σοβιετικές Δυνάμεις θα ήταν υποχρεωμένες να τηρούν τους 
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νόμους της Κούβας και θα τους χορηγούνταν μόνο προσωρινή χρήση της Κουβανικής 

επικράτειας. Η Συνθήκη ίσχυε για πέντε χρόνια και μπορούσε να ανανεωθεί ή να 

τερματιστεί με προειδοποίηση ενός έτους. Οι Κουβανοί πρότειναν να 

δημοσιοποιήσουν τη συμφωνία, για να αποφύγουν τη δυσμενή αντίδραση των 

Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που ανακάλυπταν πρόωρα την τοποθέτηση των 

πυρηνικών. Ο Khrushchev αρνήθηκε επιμένοντας ότι δε χρειάζονταν να υπάρξει 

καμία ενημέρωση. Η τελευταία έκδοση της Συνθήκης, θέλοντας να τονισθεί η 

αμυντική φύση της επιχείρησης, έφερε τον τίτλο «Συνθήκη μεταξύ της Κυβέρνησης 

της Δημοκρατίας της Κούβας και της Κυβέρνησης της Ένωσης των Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για τη Στρατιωτική Συνεργασία για την Άμυνα της 

Εθνικής Επικράτειας της Κούβας σε Περίπτωση Επίθεσης».99 

Οι Σοβιετικοί από τα μέσα του Ιουλίου είχαν αρχίσει να στέλνουν άνδρες και 

εξοπλισμό στην Κούβα. Στις 26 Ιουλίου, το πλοίο ‘Maria Ulyanov’ πραγματοποίησε 

με άκρα μυστικότητα το πρώτο από τα εκατόν πενήντα ταξίδια του. Όλες οι ενέργειες 

πραγματοποιούνταν τη νύχτα, ενώ το προσωπικό και οι αξιωματικοί δε γνώριζαν τον 

προορισμό τους εκ των προτέρων και οι καπετάνιοι τον μάθαιναν μόλις βρίσκονταν 

ήδη στο πέλαγος. Για να μην υποπέσει κάτι στην αντίληψη των Αμερικανικών 

αναγνωριστικών αεροσκαφών, ο εξοπλισμός φρόντιζαν να πακετάρεται ή να 

σκεπάζεται προσεκτικά και το προσωπικό μεταμφιέζονταν σε τουρίστες.100 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

2.1. Η  Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών παρατήρησε αμέσως τη δραματική αύξηση 

της ναυσιπλοΐας και προσπάθησε να κατανοήσει τη σημασία της. Έτσι λοιπόν, 

στράφηκε στις τρείς βασικές πηγές πληροφοριών της:  

1. Τη φωτογραφική υπηρεσία πληροφοριών -PHOTINT101- που παρείχε το υλικό 

της μέσω της εναέριας αναγνώρισης. Τα αναγνωριστικά αεροσκάφη U2 
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μπορούσαν να παίρνουν φωτογραφίες με επαρκή ανάλυση για να 

αναγνωρίζουν ακόμη και συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων. Είχαν 

πραγματοποιήσει δύο πτήσεις στις 5 και 29 Αυγούστου και μία στις 5 

Σεπτεμβρίου, όμως μέχρι και την 15η Οκτωβρίου δε μπόρεσαν να αποδείξουν 

την τοποθέτηση πυρηνικών πυραύλων στην Κούβα.  

2. Το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας πληροφοριών -HUMINT102- που 

αποτελούνταν από Κουβανούς πρόσφυγες και εργάτες σε διάφορα σημεία απ’ 

όπου μπορούσαν να παρατηρήσουν τις κινήσεις των Σοβιετικών πλοίων, όχι 

μόνο στην Κούβα αλλά και σε άλλα σημεία όπως τα στενά του Γιβραλτάρ ή ο 

Βόσπορος από τα οποία έπρεπε να περάσουν από τη Μαύρη Θάλασσα. 

3. Από την υπηρεσία πληροφοριών σινιάλων -SIGINT103- η οποία βασίζονταν 

στη λεπτομερή ερμηνεία και την αποκρυπτογράφηση της κυκλοφορίας του 

σοβιετικού ραδιοφώνου. Παρά τα μέτρα των Σοβιετικών και την προσπάθεια 

να αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η SIGINT κατάφερε να 

παρακολουθήσει τη σοβιετική ναυσιπλοΐα στην Κούβα και την εγκατάσταση 

συστημάτων ραντάρ στο νησί.104 

Η CIA δεν ήταν η μόνη οργάνωση που συνέλεγε και επεξεργάζονταν 

πληροφορίες. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και το Υπουργείο 

Εξωτερικών διέθεταν τους δικούς τους αναλυτές. Φυσικά, η CIA είχε αναλάβει 

τον ηγετικό ρόλο και ο John McCone, ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών ήταν ο επικεφαλής εκπρόσωπος της κοινότητας της Υπηρεσίας 

Πληροφοριών. Προς το τέλος του Αυγούστου, η CIA συμπέρανε ότι από τις αρχές 

του Ιουλίου είχε καταφθάσει στην Κούβα γύρω στις 4.000 με 6.000 σοβιετικό 

προσωπικό. Μεγάλα κιβώτια άγνωστου περιεχομένου ξεφορτώνονταν στα 

λιμάνια της Κούβας κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Η CIA υπολόγιζε ότι 

οι Σοβιετικοί είχαν εγκαταστήσει εξελιγμένο εξοπλισμό ραντάρ και ηλεκτρονικών 

συστημάτων. Στις 29 Αυγούστου, μια πτήση υψηλού υψομέτρου ενός U2 
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αποκάλυψε την κατασκευή βάσεων SAM, την παρουσία πυρηνικών πλοίων και 

διάφορους άλλους εξοπλισμούς εδάφους.105 

Ο μεγαλύτερος φόβος των Αμερικανών ηγετών ήταν ότι οι Σοβιετικοί θα 

μπορούσαν να τοποθετούν στρατηγικούς πυραύλους, όμως κανείς δεν περίμενε 

ότι θα φερόντουσαν τόσο απερίσκεπτα. Ο McCone είχε διαφορετική άποψη, διότι 

δεν μπορούσε να εξηγήσει για ποιο άλλο λόγο οι Σοβιετικοί θα χρησιμοποιούσαν 

στην Κούβα ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο αεράμυνας. Γι’ αυτό και σήμανε πολλές 

φορές τον συναγερμό σχετικά με την πιθανή απειλή πυρηνικών πυραύλων. Οι 

Σοβιετικοί στο μεταξύ προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την τοποθέτηση χωρίς 

να αποκαλυφθούν. Όμως, τα αποκαλυπτικά ίχνη των οχημάτων που μετέφεραν 

τους πυραύλους και οι διάφοροι εξοπλισμοί ήταν εύκολο να φωτογραφηθούν 

κατά τη διάρκεια πτήσεων αναγνώρισης των Ηνωμένων Πολιτειών.106  

2.2. Οι Προειδοποιήσεις του Kennedy 

Παρόλο που ο Kennedy δε διέθετε ακόμη αδιάσειστα στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι οι Σοβιετικοί τοποθετούσαν πυρηνικά όπλα στην Κούβα, είχε 

αποφασίσει να στείλει μηνύματα που να υποδηλώνουν πως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δε θα ανέχονταν μια τέτοια κατάσταση. Ο Kennedy αποφάσισε να 

πραγματοποιήσει αποτρεπτικές απειλές και να ασκήσει εγχώριες και 

κυβερνητικές πιέσεις. Ο Lansdale είχε αρχίσει να πιέζει για μια ενεργή δράση της 

Επιχείρησης Mongoose και οι υποστηρικτές του στη διοίκηση πίεζαν για μια πιο 

ισχυρή ενέργεια κατά του Castro. Κάποιοι -όπως ο McCone- ήταν πλέον 

πεπεισμένοι ότι δεν ήταν αρκετές οι συγκεκαλυμμένες δράσεις και πίεζαν για 

εντατική προετοιμασία μιας στρατιωτικής έκτακτης ανάγκης.107 

Ο Kennedy βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση διότι δεν ήθελε να φανεί αδύναμος 

ούτε όμως να προκαλέσει έναν πυρηνικό πόλεμο.108 Στις 31 Αυγούστου, ο 

Γερουσιαστής Kenneth Keating χρέωσε στην Κυβέρνηση Kennedy σκόπιμη 

αμέλεια για το ζήτημα της Κούβας. Η δήλωση του Keating δεν ήταν η μόνη 
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αρνητική κριτική που έλαβε ο Kennedy λίγο πριν από τις εκλογές του Κογκρέσου. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Kennedy συγκάλεσε μια αντιπροσωπεία του 

Κογκρέσου για μια λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τις πληροφορίες που 

υπήρχαν για την Κούβα. Παρόλο που δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για 

μεγάλη στρατιωτική σοβιετική συγκέντρωση, ο Kennedy επέμεινε ότι όλα όσα 

είχαν εξετάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν αμυντικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν 

υπήρχαν στοιχεία για πυραύλους, βάσεις πυραύλων ή άλλων οπλικών 

συστημάτων που να θέτουν σε απειλή το αμερικανικό έδαφος. Αμέσως μετά από 

την ενημέρωση ο Γραμματέας Τύπου, Pierre Salinger, διάβασε εκ μέρους του 

Προέδρου τη δήλωσή του πάνω στο ζήτημα.109 

Λίγες μέρες αργότερα ο Kennedy, για να τονίσει την αποφασιστικότητά του, 

έκανε ακόμη μία δημόσια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «αν σε οποιαδήποτε 

στιγμή η Κομμουνιστική συσσώρευση στην Κούβα επέμβει ή θέσει σε κίνδυνο 

την ασφάλειά τους και σε περίπτωση που η Κούβα γίνει μια επιθετική 

στρατιωτική βάση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν 

οτιδήποτε χρειάζεται για να προστατεύσουν την ασφάλειά τους αλλά και αυτή 

των συμμάχων τους». Ο Kennedy μιλώντας σκληρά, ήθελε ίσως να δείξει ότι είχε 

τον έλεγχο του προβλήματος και να εξυπηρετήσει εγχώριες πολιτικές 

σκοπιμότητες αλλά και να προσπαθήσει να αποτρέψει τον Khrushchev από 

ριψοκίνδυνες ενέργειες. Ο Khrushchev διαισθανόμενος τον κίνδυνο, θέλησε να 

ασκήσει τη δική του αποτρεπτική τακτική. Έτσι, στις 21 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός 

εξωτερικών Andrei Gromyko σε μια ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, απείλησε ότι 

μια επίθεση στην Κούβα θα σήμαινε πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση. Το ίδιο 

επανάλαβε μία εβδομάδα αργότερα ο Leonid Brezhnev στη Γιουγκοσλαβία. 

Όμως, ο Khrushchev δεν το θεώρησε αρκετό γι’ αυτό προχώρησε σε μια 

παρακινδυνευμένη ενέργεια: την αποστολή επιπλέον τακτικών πυρηνικών όπλων 

στην Κούβα με τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν κατά τη θαλάσσια μεταφορά 

τους.110 
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2.3. Οι Παραμονές της Κρίσης 

Ο Kennedy είχε ξεκινήσει να δίνει εντολές για να είναι σε ετοιμότητα σε 

περίπτωση που χρειάζονταν να προβεί σε στρατιωτικές επιλογές. Στις 2 

Οκτωβρίου, ανέθεσε στον McNamara να ενημερώσει το Γενικό Επιτελείο 

Στρατού -JCS111- ότι από τις 20 Οκτωβρίου θα έπρεπε να είναι όλοι σε 

ετοιμότητα να ξεκινήσουν αεροπορικές επιδρομές κατά της Κούβας. Ο Ναύαρχος 

Robert Dennison, διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στον Ατλαντικό, είχε 

ξεκινήσει να ετοιμάζεται για μια πιθανή εισβολή. Τα πλοία έπαιρναν θέσεις στη 

θάλασσα, τα αεροσκάφη αναδιατάσσονταν και τα στρατεύματα πλησίαζαν όλο 

και πιο κοντά στην Κούβα.112 

Οι Σοβιετικοί στην Κούβα κινούνταν με μεγάλες ταχύτητες. Οι εργάτες 

ξεφόρτωναν τα πλοία όσο το δυνατό γρηγορότερα και οι τεχνικοί βιάζονταν να 

κλείσουν το χάσμα που υπήρχε στο δίκτυο αεράμυνας της Κούβας. Οι εργασίες 

στις τοποθεσίες των πυραύλων είχαν εντατικοποιηθεί. Η εγκατάσταση των 

πυρηνικών είχε αρχίσει να γίνεται ακατάστατα και τα όπλα και ο εξοπλισμός 

έφθαναν σε τοποθεσίες που δεν ήταν έτοιμες για να τα δεχθούν. Οι πύραυλοι 

καλύπτονταν πρόχειρα με μουσαμάδες και όλα όσα θα έπρεπε να είναι καλά 

κρυμμένα είχαν αρχίσει να γίνονται ορατά από τον αέρα.113 

Στις 9 Οκτωβρίου, η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για την εναέρια 

αναγνώριση πρότεινε να πραγματοποιηθεί μια πτήση U2 στην περιοχή San 

Cristobal, δυτικά της Αβάνας. Η HUMINT114 είχε υποδείξει ότι επρόκειτο για μια 

περιοχή με ιδιαίτερα ύποπτη δραστηριότητα. Ο Kennedy αποφάσισε ότι είχε έρθει 

η ώρα να ρίξουν μια ματιά και ανακάλεσε την απαγόρευση των άμεσων 

υπερπτήσεων. Στις 14 Οκτωβρίου, ένα αεροσκάφος U2 απογειώθηκε για την 

Κούβα με πιλότο τον Ταγματάρχη Richard Heyser. Όταν το U2 επέστρεψε, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν τις πρώτες αδιάσειστες αποδείξεις της Σοβιετικής 

πυρηνικής ανάπτυξης στην Κούβα. Οι Αναλυτές του Εθνικού Κέντρου Ερμηνείας 
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Φωτογραφιών –NPIC-, αφού ανέλυσαν τη φωτογραφική ταινία, εντόπισαν τρείς 

τοποθεσίες Σοβιετικών βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς (MRBM).115 

Στις 15 Οκτωβρίου 1962, όταν ο McGeorge Bundy ενημερώθηκε για την 

κατάσταση από τη CIA σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερο να αφήσει τον Πρόεδρο 

να κοιμηθεί ήσυχα εκείνο το βράδυ, καθώς επρόκειτο να ακολουθήσει μια πολύ 

δύσκολη ημέρα.116 

2.4. Από την ανακάλυψη στον αποκλεισμό  

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου του 1962, ο McGeorge Bundy κοινοποίησε στον 

Πρόεδρο Kennedy ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν πλέον αποδεικτικά 

στοιχεία ότι οι Σοβιετικοί είχαν τοποθετήσει κρυφά επιθετικούς πυραύλους στην 

Κούβα.117 Ο Πρόεδρος αισθάνθηκε πως ο Khrushchev τον είχε παραπλανήσει και 

προσεβλήθην. «Δε μπορεί να μου το κάνει αυτό!» ήταν τα λόγια που ξεστόμισε 

μόλις πληροφορήθηκε την είδηση ότι οι Σοβιετικοί είχαν εγκαταστήσει πυρηνικά 

όπλα στην Κούβα. Ο Kennedy πήρε προσωπικά την εξαπάτηση, διότι ο 

Khrushchev στις δημόσιες δηλώσεις του αλλά και μέσω ενός καναλιού 

επικοινωνίας μεταξύ του Bobby Kennedy και του Σοβιετικού μυστικού πράκτορα, 

Georgi Bolshakov, επέμενε ότι η Σοβιετική Ένωση ανέπτυσσε στην Κούβα 

καθαρά «αμυντικά» όπλα. Μέσω του Bolshakov, o Khrushchev είχε υποσχεθεί ότι 

δε θα έκανε τίποτα που θα τάραζε τα νερά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 

Νοεμβρίου. Γι’ αυτό, το γεγονός ότι έπραξε ακριβώς το αντίθετο θεωρήθηκε από 

τον Kennedy ως μια εξαιρετικά διπρόσωπη ενέργεια.118 

 

 

 

                                                           
115Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 47 
116 May Ernest R., & Zelikow Philip D., The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban 

Missile Crisis, United States of America: the Belknap Press of Harvard University Press, 2007, p. 45-

46 
117 May Ernest R., & Zelikow Philip D., The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban 

Missile Crisis, United States of America: the Belknap Press of Harvard University Press, 2007, p. 46-

47  
118 Nathan James A., Anatomy of the Cuban Missile Crisis, United States of America: Greenwood 

Press, 2001, p. 89 



 

40 

 

2.5. Η ‘ExComm’ 

Ο Kennedy ζήτησε αμέσως από τον Bundy να συγκαλέσει μια επίλεκτη ομάδα 

που θα τον συμβούλευε στο να δώσει την αμερικανική απάντηση στην πρόκληση 

του Khrushchev. Η ομάδα αυτή έγινε τελικά γνωστή ως ‘ExComm’119 ή αλλιώς 

Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Το συμβούλιο της 

ExComm συνεδρίαζε σχεδόν καθημερινά και κάποιες φορές για περισσότερες 

από μία φορές την ημέρα.120 Ο ρόλος της κατά τη διάρκεια της Κρίσης ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικός και διαφοροποιήθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Στην αρχή 

της Κρίσης ο Kennedy χρησιμοποιούσε την ExComm ως πηγή ιδεών και 

απόψεων, ενώ αργότερα ως μέσο νομιμοποίησης των αποφάσεών του. Επομένως, 

καθώς ο Πρόεδρος αποκτούσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κρίση του, η 

εξάρτησή του από την ExComm μειώνονταν. 

Οι διαβουλεύσεις των μελών της ExComm είχε αποφασισθεί να παραμείνουν 

μυστικές έτσι ώστε να μην υποπέσει τίποτε στην αντίληψη των δημοσιογράφων 

και των Σοβιετικών κατασκόπων μέχρι ο Kennedy να έχει πάρει την απόφασή 

του. Γι’ αυτό τα μέλη της ExComm πήραν ακραίες προφυλάξεις στη μεταφορά 

τους από και προς τον Λευκό Οίκο και δεν είχαν κοινοποιήσει ούτε στις 

οικογένειές τους το λόγο για τον οποίο εργάζονταν επί τόσες ώρες. Επιπλέον εν 

αγνοία όλων -εκτός του Bobby Kennedy- o Πρόεδρος αποφάσισε να 

εγκαταστήσει μυστικό εξοπλισμό μαγνητοφώνησης στο γραφείο του στο Λευκό 

Οίκο και στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου για να κρατήσει ένα ακριβές 

ιστορικό των συνεδριάσεων που αργότερα θα χρησιμοποιούσε για να γράψει τα 

απομνημονεύματά του.121 Έτσι σήμερα διαθέτουμε αυτολεξεί τις απευθείας 

συζητήσεις της ExComm όπου είναι εμφανή τα συναισθήματα και πολλές φορές 

                                                           
119 Ο J.F.K. υπέγραψε το Υπόμνημα Δράσης Εθνικής Ασφάλειας (NSAM) 196, που ίδρυσε επίσημα 

την ExComm στις 22 Οκτωβρίου 1962. Τα τακτικά μέλη περιλάμβαναν τον Πρόεδρο Kennedy ως 

προεδρεύων, τον Αντιπρόεδρο Lyndon Johnson, τον Υπουργό Εξωτερικών Dean Rusk, τον Υπουργό 

Άμυνας Robert McNamara, τον Υπουργό Οικονομικών C. Douglas Dillon, τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

Robert Kennedy, τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DCI) John McCone, τον 

Υφυπουργό Εξωτερικών U. Alexis Johnson, τον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Roswell Gilpatric, τον 

Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (JCS) Στρατηγό Maxwell Taylor, τον Πρέσβη Llewellyn 

Thompson, τον Ειδικό Σύμβουλο Theodore Sorensen και τον Ειδικό Βοηθό του Προέδρου για τα 

ζητήματα Εθνικής Ασφαλείας McGeorge Bundy.  
120 Jones Howard, The Course of American Diplomacy, from the revolution to the present, Second 

Edition, Chicago: The Dorsey Press, 1988, p.577-578   
121 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 

2007, p. 50 
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η αμηχανία των ανδρών που βρίσκονταν στο «οβάλ γραφείο» ως λήπτες 

αποφάσεων σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.  

Το πρώτο στοιχείο προς ανάλυση που διέθετε η ExComm ήταν οι φωτογραφίες 

που είχαν τραβηχτεί από το αεροσκάφος U2. Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου 

Ερμηνείας Φωτογραφιών –NPIC-, Arthur Lundahl, είχε αναλάβει να εξηγήσει 

στους άνδρες της ExComm τί ακριβώς αποκαλύπτονταν στις διαθέσιμες εικόνες. 

Ο λόγος γίνεται για τους μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους (MRBM) 

R12 που ήταν σκεπασμένοι με μουσαμάδες και τοποθετημένοι διάσπαρτα σε μια 

ανοιχτή μισοτελειωμένη τοποθεσία πυραύλων στα δυτικά της Αβάνας. Αυτό που 

η CIA δε γνώριζε ήταν πόσοι ακόμη πύραυλοι βρίσκονταν στην Κούβα, πόσοι 

από αυτούς ήταν επιχειρησιακοί122 και πώς είχε σκεφθεί ο Khrushchev να τους 

χρησιμοποιήσει. Χωρίς αυτά τα στοιχεία οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αδύνατο να 

έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους γιατί δε γνώριζαν αν μπορούσαν 

να καταστρέψουν με ένα αμερικανικό ξαφνικό χτύπημα τη Σοβιετική στρατηγική 

πυρηνική ικανότητα στην Κούβα. Δεν ήταν σαφές αν το κίνητρο του Khrushchev 

πήγαζε από την αίσθηση του φόβου ή της ανάγκης ή αν επρόκειτο για μια 

ευκαιριακή προκλητική κίνηση του Σοβιετικού ηγέτη.123 

Το θετικό στοιχείο για τον Kennedy ήταν ότι διέθετε το χρονικό περιθώριο για να 

αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε απέναντι στη Σοβιετική 

πρόκληση, γιατί κανείς δε γνώριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακαλύψει 

τους πυραύλους στην Κούβα. Οπότε ο Kennedy είχε την πολυτέλεια να περιμένει 

μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν συλλέξει κι άλλες πληροφορίες σχετικά με 

την ανάπτυξη των πυρηνικών. Επιπλέον, η πολυτέλεια του χρόνου του επέτρεπε 

να μην προβεί σε μια βιαστική απόφαση ενώ αισθάνονταν θυμό. Σε περίπτωση 

που ήταν αναγκασμένος να αντιδράσει άμεσα και υπό πίεση θα επέλεγε 

πιθανότατα ένα είδος στρατιωτικής δράσης με τη μορφή μιας αεροπορικής 

επίθεσης ή με μια μαζική εισβολή που θα απελευθέρωνε την Κούβα όχι μόνο από 

το Σοβιετικό στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά και από το καθεστώς του Castro.124 

                                                           
122 Οκτώ MRBMs ήταν επιχειρησιακοί, εν αγνοία της ExComm.  
123Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 51 
124 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 

2007, p. 51 
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Η μόνη μη βίαιη επιλογή που εξέτασε ο Kennedy το πρωινό της 16ης Οκτωβρίου 

ήταν ένας πιθανός αποκλεισμός της Κούβας που θεωρούσε, όμως, ότι οι 

Σοβιετικοί θα ήταν πολύ εύκολο να παρακάμψουν125. Από την άλλη πλευρά, μια 

στρατιωτική δράση εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Σύμφωνα με τον Στρατηγό 

Maxwell Taylor, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (JCS), ένα 

αεροπορικό χτύπημα δεν ήταν βέβαιο ότι θα ήταν και αποτελεσματικό. Ο 

McNamara επέμεινε ότι σε περίπτωση που κάποιοι από τους πυραύλους στην 

Κούβα είχαν τεθεί σε λειτουργία, θα ήταν πολύ επικίνδυνο να επιχειρήσουν μια 

αεροπορική επίθεση. Ο Bobby Kennedy αναρωτιόταν με ποιον τρόπο θα 

μπορούσε ο Khrushchev να ανταποδώσει σε ένα Αμερικανικό χτύπημα. Παρά τις 

ανησυχίες των μελών της ExComm, ο Kennedy στο τέλος της πρώτης συνεδρίας 

είπε τα εξής: «Θα επιχειρήσουμε το νούμερο ένα (δηλαδή την αεροπορική 

επίθεση)… Οφείλουμε να προετοιμαστούμε καταλλήλως».126 

Όταν η ExComm συνεδρίασε για δεύτερη φορά, στις έξι το απόγεμα της ίδιας 

ημέρας, ο Taylor ανέφερε στον Kennedy ότι έπειτα από συζήτηση και με τα 

υπόλοιπα μέλη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δε θα ήταν αρκετή μια επίθεση 

κατά ενός συγκεκριμένου στόχου. Αυτό που χρειάζονταν ήταν μια μαζική 

αεροπορική επίθεση κατά του συνόλου των στρατιωτικών στόχων στην Κούβα. 

Παρόλο που δεν υπήρχε ακόμη γενική ομοφωνία στην ομάδα, ο Kennedy 

διαισθάνονταν ότι θα απαντούσε τελικά στην πρόκληση του Khrushchev μέσω 

της στρατιωτικής ισχύος. Από τις πρώτες διαβουλεύσεις της ExComm προκύπτει 

ότι δεν είχαν ακόμη καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τη φύση της 

Σοβιετικής απειλής. Ο Taylor πίστευε ότι η ανάπτυξη των πυρηνικών στην Κούβα 

μετέβαλε την παγκόσμια ισορροπία των δυνάμεων, ενώ ο McNamara θεωρούσε 

πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ήδη ευάλωτες λόγω των Σοβιετικών πυρηνικών 

υποβρυχίων και των όπλων που βρίσκονταν στην ΕΣΣΔ. Από την πλευρά του, ο 

Kennedy αντιμετώπιζε τους πυραύλους περισσότερο ως μια πολιτική παρά 

στρατιωτική απειλή. Αν και η ExComm είχε εξετάσει μια πληθώρα επιλογών, δε 

διείσδυσε μεθοδικά ούτε ξόδεψε τον ίδιο χρόνο σε όλες από αυτές. Για 

                                                           
125Ο Kennedy δεν ήταν ενήμερος για το γεγονός ότι τα υποβρύχια δε διέθεταν αρκετά μεγάλες 

καταπακτές για να δεχθούν στρατηγικούς πυρηνικούς πυραύλους, γι’ αυτό το λόγο θεώρησε ότι 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια υποθαλάσσια μεταφορά των όπλων.  
126Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 51-52 
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παράδειγμα, οι καθαρά διπλωματικές προσεγγίσεις θεωρήθηκαν μόνο ως ένα 

συνακόλουθο ή μια προετοιμασία για τη στρατιωτική δράση.127 

Οι διάφορες επιλογές που εξετάζονταν από την ExComm ευνόησαν τη διαδικασία 

επανεκτίμησης των δυνάμεων και των αδυναμιών των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ορισμένοι εξέφραζαν και αντάλλασαν δημόσια τις γνώμες τους επί σειρά μηνών. 

Επιφανείς Ρεπουμπλικάνοι υποστήριζαν τον αποκλεισμό ή ακόμη την εισβολή 

στην Κούβα. Ο Kennedy είχε ζητήσει από το στρατό να προετοιμάσουν διάφορες 

εναλλακτικές για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πριν από τον 

Οκτώβριο του 1962 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι τα δύο τρίτα των Αμερικανών 

ήταν κατά της ανατροπής του καθεστώτος του Castro από τα Αμερικανικά 

στρατεύματα. Αυτό όμως έπαψε να ισχύει όταν ανακαλύφθηκαν οι πυρηνικοί 

πύραυλοι στην Κούβα.128 

Στις 17 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος, για να μην εγείρει υποψίες, ακολούθησε το 

κανονικό του πρόγραμμα. Τα μέλη της ExComm συναντήθηκαν χωρίς τον 

Kennedy και δεν υπήρξε καμία πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη ομοφωνίας 

μεταξύ των εκφραζόμενων απόψεων. Ο McCone θεωρούσε ότι μια ξαφνική 

αεροπορική επιδρομή θα έθετε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια δύσκολη θέση για 

λόγους ηθικής129. Γι’ αυτό πρότεινε να ζητήσουν από τον Khrushchev να 

αποσύρει μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες όλα τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα και τα 

όπλα που ήταν ικανά να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση που ο 

ίδιος δε συμφωνούσε με αυτό -τότε μόνο- θα αναγκάζονταν να επιτεθούν κατά 

της Κούβας. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Dean Acheson, ήταν υπέρ μιας 

γρήγορης αεροπορικής επίθεσης κατά των ήδη γνωστών πυραύλων. Ο πρώην 

Πρόεδρος, Dwight D. Eisenhower, ήταν επίσης υποστηρικτής μιας αεροπορικής 

επιδρομής κατά του συνόλου των στρατιωτικών στόχων της Κούβας. Στην 

αντίπερα όχθη τάσσονταν ο Charles Bohlen και ο Πρέσβης του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, Adlai Stevenson, που υποστήριζε μια καθαρά διπλωματική 

                                                           
127Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 52 
128Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007,  

p. 52 
129 Οι μνήμες της αεροπορικής επίθεσης που εξαπολύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1941 από την 

Ιαπωνική αεροπορία κατά της Αμερικανικής Ναυτικής βάσης του Pearl Harbor, που ήταν 

καταστροφική  για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έθεταν στην Κοινή Γνώμη το ερώτημα αν μια 

αντίστοιχη ενέργεια από πλευράς των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι ηθική. 
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προσέγγιση. Ο Stevenson πρότεινε -σε ένα υπόμνημα που αρχικά είχε ενοχλήσει 

τον Πρόεδρο- ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να σκεφθούν το ενδεχόμενο 

να ανταλλάξουν τους πυραύλους Jupiter στην Τουρκία με τους Σοβιετικούς 

πυραύλους στην Κούβα, μια επιλογή που αργότερα ο Kennedy επρόκειτο τελικά 

να αποδεχθεί. Σε ένα κλίμα διαφωνίας μεταξύ της ομάδας της ExComm ο Bobby 

Kennedy έλαβε από τον Georgi Bolshakov το εξής αντιφατικό μήνυμα εκ μέρους 

του Khrushchev: «Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποσταλούν στην Κούβα 

βαλλιστικοί πύραυλοι130».131  

Την ίδια ημέρα, η έκκληση του Πρέσβη Charles E.Bohlen για διπλωματία, 

απορρίφθηκε. Ο Πρέσβης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε δράση εναντίον την 

Κούβας, πόσο μάλλον μια αεροπορική επίθεση χωρίς προειδοποίηση, θα τους 

εξέθετε στους συμμάχους τους και θα λάμβανε αρνητικές κριτικές. Γι’ αυτό, 

πρότεινε να συμβουλευτούν τους κύριους συμμάχους τους, να λάβουν 

πλειοψηφία δύο τρίτων από τον OAS και έπειτα να δράσουν. Όμως, τα μέλη της 

ExComm δεν είχαν την ίδια άποψη. Ο Dean Acheson δήλωσε ότι έπρεπε να 

προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες στρατιωτικές δράσεις και να αποφύγουν τις 

συζητήσεις με τους Σοβιετικούς, ενώ ο Rusk τόνισε τη σημασία της αφαίρεσης 

των πυραύλων για την προστασία των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Έτσι, η διπλωματική προσέγγιση του Bohlen δεν μπόρεσε να πείσει τα 

μέλη της ExComm.132 

2.6. Αποκλεισμός ή αεροπορική επίθεση; 

Την Πέμπτη της 18ης Οκτωβρίου η CIA είχε ανακαλύψει ακόμη περισσότερες 

τοποθεσίες πυραύλων στην Κούβα. Η ExComm είχε στα χέρια της νέες 

φωτογραφίες από τα αεροσκάφη U2 που αποκάλυπταν την κατασκευή θέσεων 

εκτόξευσης για τους R-14, οι οποίοι ήταν ακόμη πιο προηγμένοι πύραυλοι 

μεγάλου βεληνεκούς. Από τη στιγμή που οι πύραυλοι γίνονταν επιχειρησιακοί, 

πάνω από το ενενήντα τοις εκατό του Αμερικανικού πληθυσμού, τα αεροδρόμια 

και τα σιλό των πυραύλων των Μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών133 θα 

                                                           
130 Surface-to-surface missiles. 
131 Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 

2007, p. 53 
132 Paterson Thomas G., Merrill Dennis, Major Problems in American Foreign Relations, documents 

and essays, United States of America: Cengage Learning, 2009, p. 481-482 
133 Η περιοχή των βορειότερων Πολιτειών των ΗΠΑ από το Οχάιο δυτικά προς τα Βραχώδη Όρη.  
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καθίσταντο ευάλωτα σε ένα πυρηνικό χτύπημα από την Κούβα. Οι επικεφαλείς 

αποφάσισαν ότι το ενδεχόμενο των περιορισμένων αεροπορικών επιδρομών δε θα 

ήταν τελικά αποτελεσματικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να είναι στη θέση να 

διεξάγουν επιδρομές εναντίον του συνόλου των στρατιωτικών στόχων της 

Κούβας και έπειτα να ακολουθήσει μια Αμερικανική εισβολή στο νησί. Πολλοί 

ήταν εκείνοι που έπαψαν να θεωρούν ελκυστική τη στρατιωτική απάντηση από 

μόνη της λόγω του τεράστιου πολιτικού της κόστους. Επιπλέον, η Αμερικανική 

Υπηρεσία Πληροφοριών δε διέθετε ακόμη αδιάσειστα στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την ύπαρξη πυρηνικών κεφαλών στην Κούβα.134  

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της ExComm της 18ης Οκτωβρίου, οι 

επιλογές περιορίστηκαν τελικά σε δύο: στον αποκλεισμό της Κούβας ή σε μια 

αεροπορική επιδρομή εναντίον της. Οι περισσότεροι γνώριζαν ότι η επιλογή της 

αεροπορικής επίθεσης κατά της Κούβας θα συνοδεύονταν από την αμερικανική 

εισβολή. Όσοι ήταν υπέρ της στρατιωτικής δράσης, γνώριζαν ότι όσο οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, θα επιβάλλονταν ο 

αποκλεισμός. Επομένως η πραγματική επιλογή βρίσκονταν ανάμεσα στον 

αποκλεισμό με εναλλακτική περαιτέρω στρατιωτικές επιλογές -ενώ ο Khrushchev 

θα είχε την ευκαιρία να συμφωνήσει να κάνει πίσω- και σε μία επίθεση χωρίς 

προειδοποίηση κατά της Κούβας.135 Ο Llewellyn Thompson ένας από τους 

κορυφαίους σοβιετικούς εμπειρογνώμονες της Κυβέρνησης Kennedy που 

συμμετείχε εκείνη την ημέρα στη συζήτηση της ExComm τάχθηκε υπέρ της 

επιλογής του αποκλεισμού. Κατά τη γνώμη του, ο Khrushchev είχε αναπτύξει 

τους πυραύλους στην Κούβα για να τους ανταλλάξει πιθανότατα με 

παραχωρήσεις των Αμερικανών στο Βερολίνο. Παρόλο που ο Thompson έπεφτε 

έξω, η παρατήρησή του έγινε η αφορμή για να τονισθεί το πόσο σημαντικό ήταν 

να δοθεί στον Khrushchev η ευκαιρία για διαπραγμάτευση.136 

Από την άλλη πλευρά, ένα ξαφνικό στρατιωτικό χτύπημα ήταν βέβαιο πως θα 

ωθούσε τον Khrushchev να ανταποδώσει, ενεργοποιώντας έτσι μια σειρά από 

αντιδράσεις που θα ήταν δύσκολο να προβλεφθούν και κατά συνέπεια να 
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ελεγχθούν. Όσοι υποστήριζαν την επιλογή του αποκλεισμού της Κούβας, 

συμφωνούσαν στο να δώσουν στον Khrushchev ένα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα για να συμμορφωθεί με τα αμερικανικά αιτήματα και να αποσύρει τους 

πυραύλους.  Η ομάδα της ExComm αφιέρωσε αρκετό χρόνο προκειμένου να 

εξετάσει τα διάφορα ανταλλάγματα που θα μπορούσε ο Khrushchev να ζητήσει 

για να απομακρύνει τα πυρηνικά όπλα από την Κούβα. Ως πιθανό αντάλλαγμα 

θεωρήθηκε και η απομάκρυνση των αμερικανικών πυραύλων Jupiter στην 

Τουρκία. Μία από τις δυσκολίες του αποκλεισμού ήταν το γεγονός ότι δεν έπαυε 

να αποτελεί μια πράξη πολέμου. Ο Kennedy είχε εκφράσει τον φόβο του για τις 

επερχόμενες επιπτώσεις στην περίπτωση που κήρυτταν έμμεσα ή άμεσα τον 

πόλεμο στην Κούβα ή τη Σοβιετική Ένωση.137  

Η ανησυχία για το να βρεθεί ένας τρόπος που να δικαιολογεί νόμιμα τον 

αποκλεισμό και να μην εισάγει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάσταση πολέμου 

έγινε η αφορμή για μια εποικοδομητική συζήτηση της ExComm. Ο Rusk και ο 

Martin πρότειναν να λάβουν εξουσιοδότηση από τον OAS138 σύμφωνα με τη 

Συνθήκη του Ρίο. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο αναπληρωτής νομικός σύμβουλος 

του Υπουργείου Εξωτερικών πρότεινε εύστοχα να χρησιμοποιήσουν τη λέξη 

«καραντίνα» αντί της λέξης «αποκλεισμός». Ο Kennedy δεν είχε καταλήξει 

ακόμη αλλά έτεινε προς την επιλογή της εφαρμογής της καραντίνας.139 Ο 

McNamara για να διευκολύνει τον Kennedy στο να αποφασίσει, πρότεινε να 

σχηματισθούν δύο ομάδες για να δουλέψουν πάνω στις δύο αναδυόμενες επιλογές 

δημιουργώντας μια καθαρή βάση. Ο Kennedy πίεσε τον Taylor να είναι έτοιμος 

για στρατιωτική δράση το γρηγορότερο δυνατό σε περίπτωση που επέλεγε να 

διεξάγει μια αεροπορική επίθεση κατά της Κούβας.140  

Στις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Kennedy και ο Rusk παρευρέθηκαν σε μια 

ήδη προγραμματισμένη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Σοβιετικό Υπουργό 

Εξωτερικών, Andrei Gromyko. Ο Kennedy απέκρυψε από τον Gromyko το 

γεγονός ότι γνώριζε για την ύπαρξη των πυραύλων στην Κούβα, ενώ ο Gromyko 
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ανυποψίαστος επανάλαβε την καθιερωμένη σοβιετική γραμμή σχετικά με την 

αποστολή μόνο αμυντικών όπλων στην Κούβα. Μετά από τη συνάντηση ο 

Gromyko επιβεβαίωσε τους συμπατριώτες του στην αναφορά του προς τη Μόσχα, 

ότι η κατάσταση στην Ουάσινγκτον ήταν «εξολοκλήρου ικανοποιητική». Ένιωθε 

μάλιστα ανακουφισμένος που δε διερωτήθηκε από τον Kennedy για τον αν η 

ΕΣΣΔ διατηρούσε πυραύλους στην Κούβα, διότι αυτό σήμαινε ότι δε χρειάζονταν 

να πει ψέματα αλλά και ούτε να αποκαλύψει την αλήθεια.141 

Στο μεταξύ τα μέλη της ExComm συνέχιζαν τις συναντήσεις τους. Η πλειοψηφία 

έτεινε πλέον ξεκάθαρα προς την επιλογή του αποκλεισμού ως αρχικού βήματος. 

Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής ήταν ότι δε θα πυροδοτούσε μια ακραία 

αντίδραση από την πλευρά του Khrushchev. Ο Kennedy με ξεκάθαρη κρίση 

άρχισε να αντιλαμβάνεται τη σημασία που είχε το να αποφευχθούν αμετάκλητα 

βήματα που θα οδηγούσαν στον πόλεμο. Ο αποκλεισμός δεν απαιτούσε από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες να ρίξουν την πρώτη βολή ούτε όμως απέκλειε την 

πιθανότητα της στρατιωτικής δράσης σε περίπτωση που κρίνονταν αναγκαία. 

Παρ’ όλα αυτά συνέχιζαν ακόμη να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού, γι’ αυτό ο Πρόεδρος ζήτησε και πάλι από 

τα μέλη της ExComm να επανεξετάσουν τις διαφορές τους. 142  

2.7. Η Απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών  

Την επόμενη ημέρα, στις 19 Οκτωβρίου, επειδή τίποτε δεν ήταν ακόμη βέβαιο και 

για να μην κινήσει τις υποψίες, ο Kennedy αποφάσισε να παρευρεθεί στις 

προγραμματισμένες εμφανίσεις για την εκλογική του εκστρατεία στο Κλήβελαντ 

και το Σικάγο. Πριν αποχωρήσει ο Kennedy, ανέθεσε στον αδελφό του, Bobby, 

την αρμοδιότητα να φέρει τα μέλη της ExComm σε συμφωνία και να τον 

ενημερώσει άμεσα για οτιδήποτε νεότερο. Η ExComm που έχει χαρακτηρισθεί ως 

ένα υπόδειγμα οργανωτικής αποτελεσματικότητας143 είχε πλέον χωριστεί σε δύο 

ομάδες που είχαν αναλάβει να παρουσιάσουν την καλύτερη δυνατή επιλογή 

ανάμεσα στον αποκλεισμό της Κούβας και στην αεροπορική επίθεση εναντίον 
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της. Οι Acheson, Bundy, Dillon, Robert Kennedy και McCone είχαν αναλάβει να 

εξετάσουν την περίπτωση της αεροπορικής επιδρομής. Οι Ball, Alexis Johnson, 

McNamara, Rusk και Thompson δούλευαν πάνω στην επιλογή του αποκλεισμού. 

Στο τέλος της ημέρας ο Bobby όπως και η πλειοψηφία της ExComm ευνοούσαν 

την ιδέα του αποκλεισμού ως ένα αρχικό βήμα. Τηλεφώνησαν λοιπόν στον 

Kennedy για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον. Ο Πρόεδρος με τη σειρά του 

ζήτησε από τον Γραμματέα Τύπου, Pierre Salinger, να ανακοινώσει ότι το ταξίδι 

για την εκστρατεία του θα διακόπτονταν εξαιτίας ενός ελαφρού κρυολογήματος 

που τον ταλαιπωρούσε.144 

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος πληροφορήθηκε από τη CIA ότι οκτώ πύραυλοι 

R-12 βρίσκονταν πλέον στη θέση να εκτοξευθούν από την Κούβα μέσα σε οκτώ 

ώρες. Η προοπτική των πυρηνικών αντιποίνων κατά των πόλεων των ανατολικών 

Ηνωμένων Πολιτειών διέκοψε τον όποιο ενθουσιασμό υπήρχε σχετικά με την 

επιλογή της αεροπορικής επίθεσης κατά της Κούβας. Η πλειοψηφία των 

συμβούλων του Kennedy που συναντήθηκαν επίσημα την ίδια ημέρα ως το 

σύνολο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας συνέκλινε στην επιλογή του 

αποκλεισμού. Το ερώτημα που παρέμενε και πάνω στο οποίο συνέχιζε να υπάρχει 

διαφωνία ήταν τί ακριβώς θα έπρατταν στην περίπτωση που οι Σοβιετικοί 

αρνούνταν να αποσυναρμολογήσουν τις ήδη υπάρχουσες τοποθεσίες πυραύλων. 

Πολλοί υποστήριζαν ότι στην περίπτωση που ο Khrushchev αρνούνταν να 

αποσύρει τους πυραύλους μέσα σε σαράντα οκτώ ή εβδομήντα δύο ώρες, θα 

έπρεπε να προχωρήσουν σε μία αεροπορική επίθεση. Ο McNamara δεν ήθελε να 

δώσουν τελεσίγραφο στους Σοβιετικούς και τόνισε τη σημασία της 

διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος -όχι ο Adlai Stevenson-  πρότεινε το ενδεχόμενο της 

απόσυρσης των αμερικανικών πυραύλων από την Τουρκία και την Ιταλία και μια 

πιθανή μείωση της περιόδου της παραμονής των Αμερικανών στο Guantanamo. Ο 

Stevenson επανέλαβε την άποψη του McNamara επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα μπορούσαν να αποφύγουν τη στρατιωτική σύγκρουση, σε 

περίπτωση που προσέφεραν να αποσύρουν τους πυραύλους από την Τουρκία και 

να εκκενώσουν το Guantanamo. Ο Kennedy απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση που 

είχε σχέση με το Guantanamo και αρνήθηκε να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με 
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μια προσφορά ανταλλαγής πυραύλων. Ζήτησε όμως, από τον Paul Nitze,145 να 

εξετάσει τη λειτουργικότητα του ενδεχομένου της απόσυρσης των πυραύλων από 

την Τουρκία και την Ιταλία.146  

Σχετικά με τον αποκλεισμό, ο Πρόεδρος είχε αποφασίσει ότι θα 

χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεσή του αποκλειστικά επιθετικός στρατιωτικός 

εξοπλισμός. Ο αποκλεισμός θα ονομάζονταν επισήμως «καραντίνα» και ο Λευκός 

Οίκος θα αναζητούσε νομική κάλυψη εξασφαλίζοντας την εξουσιοδότηση του 

OAS. Ο Kennedy, για να εκτρέψει την προσοχή από το ζήτημα της νομικής 

αιτιολόγησης του αποκλεισμού, στην ομιλία όπου θα ανακοίνωνε την ανακάλυψη 

των πυραύλων και την επιβολή της «καραντίνας» επρόκειτο να τονίσει τη 

διπροσωπία και την εξαπάτηση από την πλευρά των Σοβιετικών.147 

Την Κυριακή της 21ης Οκτωβρίου, ο Kennedy συναντήθηκε με τον Διοικητή της 

Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τον Στρατηγό Walter Sweeney, για να 

επανεξετάσουν για τελευταία φορά το ζήτημα της αεροπορικής επίθεσης. Ο 

Sweeny είπε με ειλικρίνεια στον Πρόεδρο πως δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι θα 

κατέστρεφαν με μία επίθεση το σύνολο των πυραύλων στην Κούβα. Παρόλο που 

ο Kennedy αντελήφθην τη δυσκολία της κατάστασης, έδωσε την εντολή στην 

Πολεμική Αεροπορία να είναι όλοι έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή να διεξάγουν 

αεροπορικές επιδρομές. Την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον David 

Ormsby-Gore, τον Βρετανό Πρέσβη στην Ουάσινγκτον και παλιό φίλο της 

οικογένειας Kennedy. Ο Ormsby-Gore είχε ήδη πληροφορηθεί από την 

Παρασκευή μέσω ανθρώπων της Υπηρεσίας Πληροφοριών ότι ήταν επικείμενη 

μια κρίση στην Κούβα και είχε ενημερώσει σχετικά τον Βρετανό Πρωθυπουργό 

Harold Macmillan. Ο Kennedy εκμυστηρεύτηκε στον Ormsby-Gore ότι ο 

Khrushchev του είχε θέσει ένα τεράστιο δίλλημα. Από τη μία πλευρά, αν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες κινούνταν επιθετικά ο Khrushchev θα είχε μια δικαιολογία 

για να μπει στο Βερολίνο, ενώ στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δε 

δρούσαν αποφασιστικά, θα φαίνονταν αδύναμες στα μάτια των φίλων και 

συμμάχων τους. Όταν ο Kennedy ζήτησε την άποψη του Ormsby-Gore, ο 
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Πρέσβης υποστήριξε ότι ήταν υπέρ του αποκλεισμού. Τόνισε ακόμη ότι «μια 

εισβολή χωρίς την εσωτερική δημόσια υποστήριξη οδηγεί συνήθως σε ατέλειωτα 

προβλήματα και πως η ιδέα ενός καθεστώτος μαριονέτας από Αμερικανούς 

πεζοναύτες στην εξουσία δε θα ήταν μια ευτυχής προοπτική».148  

Ο Kennedy έστειλε και μια προσωπική επιστολή στον Macmillan. Παρόλο που ο 

Αμερικανός Πρέσβης στο Λονδίνο θα ενημέρωνε πληρέστερα τον Πρωθυπουργό 

το πρωινό της Δευτέρας, ο Kennedy εξήγησε ότι ήθελε να διαβάσει ο Macmillan 

το μήνυμα εκείνο το βράδυ, για να έχει το χρόνο να σκεφθεί με την ησυχία του 

τους κινδύνους που επρόκειτο να αντιμετωπίσουν από κοινού. Στην επιστολή του 

ο Πρόεδρος ενημέρωνε τους Βρετανούς για την κατάσταση στην Κούβα και 

εξέφραζε την επιθυμία για τη στενή μεταξύ τους συνεργασία, ενώ έκανε σαφές 

ότι για λόγους ασφαλείας και με δική του ευθύνη είχε προβεί άμεσα σε αυτή την 

απόφαση. Καθώς όλο και περισσότεροι επίσημοι εμπλέκονταν στις προετοιμασίες 

για την ομιλία του Προέδρου για τον αποκλεισμό, είχαν αρχίσει να διαρρέουν 

πληροφορίες στον Τύπο. Ο Πρόεδρος μίλησε ιδιαιτέρως σε εκδότες αρκετών 

εφημερίδων και τους ζήτησε να κρατήσουν κρυφές τις ιστορίες τους μέχρι να 

πραγματοποιηθεί η ομιλία του. Μια εφημερίδα που ενημερώθηκε για το συμβάν 

από τηλεφώνημα του ίδιου του Προέδρου ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα την 

επικείμενη ομιλία του Kennedy.149 

Κατά τη διάρκεια του πρωινού της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου, τακτοποιήθηκαν 

όλες οι εκκρεμότητες πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Μέσα σε αυτές 

περιλαμβάνονταν και η ενημέρωση άλλων σημαντικών συμμάχων. Ο Kennedy 

έστειλε τον Dean Acheson στο Παρίσι για να ενημερώσει τον Γάλλο Πρόεδρο 

Charles de Gaulle και για να παρουσιάσει στο ΝΑΤΟ την Αμερικανική υπόθεση. 

Άλλοι απεσταλμένοι ενημέρωσαν, εκτός από τον Πρωθυπουργό MacMillan, τον 

Καναδό Πρωθυπουργό John Diefenbaker και τον Καγκελάριο της Δυτικής 

Γερμανίας Konrad Adenauer. Προσωπικά μηνύματα του Προέδρου απεστάλησαν 

στο Δήμαρχο Willy Brandt του Δυτικού Βερολίνου, στον Πρωθυπουργό της 

Ιταλίας Amintore Fanfani και στον Πρωθυπουργό της Ινδίας Jawaharlal Nehru. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε αποστείλει προεδρικές επιστολές σε όλες τις  
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Κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής μαζί με την ανακοίνωση για τη συνάντηση 

του OAS που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συγκαλέσει για το πρωινό της Τρίτης. 

Παρόμοιες επιστολές απεστάλησαν σε χώρες οι οποίες παρευρέθησαν αργότερα 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.150 

Ο Kennedy λίγο πριν από την εμφάνισή του στην τηλεόραση, συναντήθηκε με μια 

ομάδα από επικεφαλείς του Κογκρέσου για να τους ενημερώσει για την 

κατάσταση και για την επικείμενη ανακοίνωσή του. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι 

δεν ενθουσιάστηκαν με την απόφαση του αποκλεισμού και ζήτησαν μια 

ισχυρότερη στρατιωτική δράση. Ο Πρόεδρος όμως υποστήριξε ότι η κατάσταση 

ήταν ήδη τεταμένη και έδωσε έμφαση στους κινδύνους μιας πιθανής 

στρατιωτικής κλιμάκωσης.151 Το κόστος θα ήταν πράγματι ανυπολόγιστο σε 

περίπτωση που οι Αμερικανοί έμπαιναν στην Κούβα και έπαιρναν το ρίσκο να 

ωθήσουν τους Σοβιετικούς στο να πυροδοτήσουν τους πυραύλους τους.  

 

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

3.1.  Η κατάσταση στη Μόσχα και την Κούβα 

Ενώ ο Πρόεδρος Kennedy και οι σύμβουλοί του συσκέπτονταν κατά τη διάρκεια 

της «μυστικής εβδομάδας» της κρίσης, μια ήρεμη ατμόσφαιρα επικρατούσε στη 

Μόσχα. Ο Khrushchev παρακολουθούσε προσεκτικά την εξέλιξη της Επιχείρησης 

Anadyr και δεν υπήρχε καμία ένδειξη που να μαρτυρεί την ύπαρξη κάποιου 

προβλήματος. Παρόλο που η Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών παρατήρησε μια 

αύξηση της Αμερικανικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην Καραϊβική, οι 

Σοβιετικοί δεν εξεπλάγησαν λόγω της παράλληλης αύξησης της Σοβιετικής 

ναυτιλίας. Αν όντως υπήρχε κάποιο ζήτημα η επίσκεψη του Gromyko στον Λευκό 

Οίκο θα ήταν η τέλεια ευκαιρία για να μιλήσει ο Kennedy. Το γεγονός ότι ο 
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Πρόεδρος δεν ανέφερε τίποτα σε σχέση με τους πυραύλους βόλευε απόλυτα τον 

Khrushchev.152  

Στις 17 Οκτωβρίου ο Castro δείπνησε στην Κούβα με τον Πρόεδρο της Αλγερίας, 

Ahmed Ben Bella που είχε μόλις πετάξει από την Ουάσινγκτον στην Αβάνα. Εκεί 

ο Kennedy του είχε αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία πρόθεση 

να παρέμβουν στην Κούβα. Σε περίπτωση όμως που οι Σοβιετικοί μετέτρεπαν την 

Κούβα σε μια «επιθετική» στρατιωτική βάση, ο Πρόεδρος του τόνισε πως οι 

Αμερικανοί θα δρούσαν κατά το δοκούν. Ο Castro έδειχνε ήρεμος και σχεδόν 

έμοιαζε να απορρίπτει το ενδεχόμενο της αμερικανικής απειλής. Η Κουβανική 

ηγεσία είχε επιπλέον την εντύπωση ότι η σοβιετική ανάπτυξη πυρηνικών είτε θα 

περνούσε απαρατήρητη, είτε θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για μια αμερικανική 

επίθεση. Τον Σεπτέμβριο ο Raul Castro είχε εμπιστευθεί στον Alekseev ότι είχε 

περάσει ο κίνδυνος για την αμερικανική παρέμβαση. Η Υπηρεσία Πληροφοριών 

της Κούβας -Direccion General de Inteligencia (DGI)- δεν ήταν τόσο βέβαιη γι’ 

αυτό. Την ίδια περίοδο που ο Castro φιλοξενούσε τον Ben Bella, η DGI 

προειδοποίησε για ένα ξαφνικό μαζικό αμερικανικό χτύπημα αμέσως μόλις 

γίνονταν ξεκάθαρη η φύση και το μέγεθος της σοβιετικής ανάπτυξης. Για τον 

λόγο αυτό, προέτρεψαν τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Υπουργείο Εσωτερικών να 

βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.153 

Στις 22 Οκτωβρίου, η κατάσταση άλλαξε ολοκληρωτικά για τη Σοβιετική Ένωση. 

Η GRU154, η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών της Σοβιετικής Ένωσης είχε αρχίσει 

να αναφέρει ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά της αμερικανικής στρατιωτικής 

δραστηριότητας. Η KGB υποπτεύονταν ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε στην 

Ουάσινγκτον. Στο Κρεμλίνο ψιθυρίζονταν ότι ο Kennedy είχε ζητήσει τηλεοπτικό 

χρόνο για μια ομιλία που θα έδινε εκείνο το απόγευμα, ενώ το θέμα της ομιλίας 

φημολογούνταν ότι θα σχετίζονταν με την Κούβα ή το Βερολίνο. Σε μια ξαφνική 

συναίσθηση της επικείμενης κρίσης ο Khrushchev συγκάλεσε την Κυβερνητική 

Επιτροπή για μια έκτακτη συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο 

Khrushchev διακατέχονταν από πλήρη απαισιοδοξία γιατί ήταν πεπεισμένος ότι ο 
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Kennedy θα ανακοίνωνε την ανακάλυψη των πυραύλων στην Κούβα. Ο 

Σοβιετικός ηγέτης είχε αρχίσει να σκέπτεται ότι θα ήταν τελικά πιο συνετό αν είχε 

δημοσιοποιήσει τη Συνθήκη. Ο Malinovsky προσπάθησε να καθησυχάσει την 

ομάδα του συμβουλίου λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δε θα μπορούσαν να 

δράσουν άμεσα και ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες ακόμη 

και αν προετοίμαζαν μια εναέρια επίθεση. Οι Σοβιετικοί είχαν το χρόνο να 

απαντήσουν. Ο Khrushchev όμως φοβόταν ότι όλο αυτό θα μπορούσε να 

εξελιχθεί σε έναν μεγάλο πόλεμο.155 

Ο Khrushchev και οι σύμβουλοί του δε γνώριζαν το τί θα έλεγε ο Kennedy στην 

ομιλία του, ούτε ποια δράση των Ηνωμένων Πολιτειών θα ανακοίνωνε. Έχει 

όμως ενδιαφέρον, ότι οι Σοβιετικοί προέβλεψαν ως ενδεχόμενες αντιδράσεις των 

Ηνωμένων Πολιτειών περίπου εκείνες που επί μία εβδομάδα εξετάζονταν από την 

ExComm. Ο Khrushchev είχε σκεφθεί την πιθανότητα ο Kennedy να ανακοινώσει 

τον αποκλεισμό της Κούβας και να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Οι 

περισσότεροι όμως, θεωρούσαν πιθανό ότι μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες ένας 

πόλεμος ήταν επικείμενος στην Καραϊβική. Για κάθε ενδεχόμενο, οι Σοβιετικοί 

έπρεπε να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στον Pliyev. Η Κυβερνητική Επιτροπή 

είχε την αίσθηση ότι έπρεπε να ελαττώσουν όσο το δυνατό περισσότερο την 

πιθανότητα ενός ακούσιου πυρηνικού πολέμου. Οι δυνάμεις του Pliyev θα έπρεπε 

να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονταν 

η χρήση πυρηνικών όπλων χωρίς ρητή άδεια από τη Μόσχα. Μετά από πολλή 

σκέψη οι Σοβιετικοί συνειδητοποίησαν ότι η άμυνα του Pliyev δε θα είχε κανένα 

νόημα αν του απαγόρευαν τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Έτσι, έγραψαν 

νέες οδηγίες που του επέτρεπαν τη χρήση πυρηνικών κατά των αμερικανικών 

δυνάμεων εισβολής, σε περίπτωση που κόβονταν η επικοινωνία με τη Μόσχα. Ο 

Malinovsky, με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτροπής πρότεινε να 

μεταβιβάσουν τις αρχικές οδηγίες στον Pliyev και το νέο πακέτο οδηγιών να 

σταλεί μόνο σε περίπτωση που οι εξελίξεις το απαιτούσαν. Έτσι, θα 

αποφεύγονταν ένα προληπτικό χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, αν διέρρεε 
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κάποια λεπτομέρεια σχετικά με τις οδηγίες για τα πυρηνικά και έπεφτε στην 

αντίληψη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.156 

      3.2.Η ομιλία του Προέδρου Kennedy 

Στις 22 Οκτωβρίου, στις 7 μμ, ο Πρόεδρος Kennedy έδωσε ίσως την πιο 

δυσοίωνη τηλεοπτική προεδρική ομιλία του Ψυχρού Πολέμου. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενά του, η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τηρώντας την υπόσχεσή 

της είχε επιτηρήσει στενά τη Σοβιετική στρατιωτική συσσώρευση στο νησί της 

Κούβας. Όπως ο Πρόεδρος τόνισε στο λόγο του, ο σκοπός αυτών των βάσεων δε 

θα μπορούσε να είναι άλλος από το να παρέχουν τη δυνατότητα ενός σοβιετικού 

πυρηνικού χτυπήματος κατά του Δυτικού Ημισφαιρίου. Η πράξη αυτή έρχονταν 

σε αντιπαράθεση με τις επανειλημμένες δημόσιες και ιδιωτικές επιβεβαιώσεις των 

Σοβιετικών ομιλητών σχετικά με τον αμυντικό χαρακτήρα της συσσώρευσης 

όπλων στην Κούβα και με τις δηλώσεις ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είχε καμία 

ανάγκη ή επιθυμία να τοποθετήσει στρατηγικούς πυραύλους στην επικράτεια ενός 

άλλου έθνους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Παγκόσμια Κοινότητα των Εθνών δε 

θα μπορούσαν να ανεχθούν τη σκόπιμη εξαπάτηση και τις επιθετικές απειλές σε 

κανένα μικρό ή μεγάλο έθνος. Επομένως, προκειμένου να υπερασπισθεί την 

εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ολόκληρου του Δυτικού 

Ημισφαιρίου και υπό την εξουσία που του είχε ανατεθεί από το Σύνταγμα και είχε 

εγκριθεί από το Κογκρέσο έδωσε την εντολή να παρθούν άμεσα τα ακόλουθα 

αρχικά βήματα:157  

1. Για να εμποδίσουν αυτή την επιθετική συσσώρευση στο νησί είχαν ξεκινήσει 

έναν αυστηρό αποκλεισμό σε όλους τους στρατιωτικούς επιθετικούς εξοπλισμούς 

με προορισμό την Κούβα. Όσα πλοία ταξίδευαν προς την Κούβα και εμπεριείχαν 

εξοπλισμό «επιθετικού» χαρακτήρα θα επέστρεφαν πίσω στα λιμάνια τους.  

2. Ο Πρόεδρος διέταξε τη συνεχή στενή επιτήρηση της Κούβας και της 

στρατιωτικής της συσσώρευσης. Αν οι στρατιωτικές προετοιμασίες συνεχίζονταν, 

αυξάνοντας έτσι την απειλή για το ημισφαίριο, θα ήταν δικαιολογημένη 
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οποιαδήποτε περαιτέρω δράση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι 

Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονταν σε προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο.  

3. Κάθε πυρηνικός πύραυλος που θα εκτοξεύονταν από την Κούβα κατά 

οποιουδήποτε έθνους του Δυτικού Ημισφαιρίου θα θεωρούνταν ως μια επίθεση 

της Σοβιετικής Ένωσης κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και θα σήμαινε μια 

ολοκληρωμένη απάντηση αντιποίνων κατά της Σοβιετικής Ένωσης.  

4. Ως ένα απαραίτητο στρατιωτικό μέτρο πρόληψης η βάση των Αμερικανών στο 

Guantanamo είχε ενισχυθεί με επιπλέον  στρατιωτικές μονάδες και βρίσκονταν σε 

κατάσταση αναμονής συναγερμού.  

5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν την άμεση συνάντηση του OAS για να 

υπολογίσουν το μέγεθος της απειλής της εθνικής ασφάλειάς τους και να 

επικαλεστούν τα άρθρα 6 και 8 της Συνθήκης του Ρίο προς ενίσχυση όλων των 

απαιτούμενων δράσεων. Ο πρόεδρος, επικαλούμενος τον Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, ανέφερε ότι επιτρέπονταν οι ρυθμίσεις που αφορούσαν την περιφερειακή 

ασφάλεια και ότι εδώ και χρόνια τα έθνη αυτού του ημισφαιρίου είχαν ταχθεί 

ενάντια στη στρατιωτική παρουσία εξωτερικών δυνάμεων. Επιπλέον, οι 

υπόλοιποι σύμμαχοί τους ανά τον κόσμο είχαν ήδη ειδοποιηθεί για την 

κατάσταση.  

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν τη σύγκληση μιας έκτακτης συνάντησης του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, στα πλαίσια του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη 

λήψη των απαιτούμενων μέτρων ενάντια στην τελευταία Σοβιετική απειλή κατά 

της παγκόσμιας ειρήνης. Η προτεινόμενη λύση απαιτούσε την άμεση αποξήλωση 

και απομάκρυνση όλων των επιθετικών όπλων στην Κούβα υπό την επιτήρηση 

των Ηνωμένων Εθνών και πριν από τη λήξη του αποκλεισμού.  

7. Τέλος, ο Kennedy ζήτησε από τον ίδιο τον Khrushchev να σταματήσει αυτή την 

παράτολμη και προκλητική ενέργεια που αποτελούσε απειλή ενάντια στην 

παγκόσμια ειρήνη και να σταθεροποιήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο εθνών. Να 

εγκαταλείψει αυτή την πορεία για παγκόσμια ηγεμονία και να συμμετάσχει στην 

ιστορική προσπάθεια για το τέλος της επικίνδυνης «κούρσας των εξοπλισμών» 

και για το καλό της ανθρώπινης ιστορίας.158  
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3.3.  Η Σοβιετική αντίδραση μετά από την Ομιλία Kennedy  

Στις 23 Οκτωβρίου, η Αμερικανική Πρεσβεία παρέδωσε ένα αντίγραφο της ομιλίας 

του Προέδρου στο Κρεμλίνο. Οι Σοβιετικοί ένιωσαν οργή αλλά και ανακούφιση, 

διότι υπήρχε ο χρόνος για να αντιδράσουν. Ο Khrushchev αποφάσισε να συνεχίσει 

την κατασκευή των πυρηνικών βάσεων. Η Προεδρική Επιτροπή ζήτησε έναν 

προληπτικού χαρακτήρα, χαμηλής κλίμακας συναγερμό των σοβιετικών 

στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων της Συνθήκης της Βαρσοβίας. Το 

Κρεμλίνο έδωσε νέες οδηγίες αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα 

Σοβιετικά πλοία που κατευθύνονταν προς την Κούβα από το Αμερικανικό ναυτικό. 

Όμως στο πλοίο Aleksandrovsk που μετέφερε το πολύτιμο φορτίο των πυρηνικών 

κεφαλών, δόθηκε η εντολή να φτάσει το γρηγορότερο δυνατό στο κοντινότερο λιμάνι 

της Κούβας. Τέσσερα ακόμη φορτηγά πλοία που μετέφεραν τον πλήρη εξοπλισμό 

από είκοσι τέσσερις πυραύλους R-14 συνέχισαν την πορεία τους.159 

3.4.Τα μηνύματα του Khrushchev στον Kennedy και τον Castro 

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ο Khrushchev έστειλε προσωπικά μηνύματα στον Kennedy 

και στον Castro. Στο πρώτο που απευθύνονταν στον Πρόεδρο Kennedy, αποδοκίμαζε 

τον αποκλεισμό και προειδοποιούσε ότι τα σοβιετικά πλοία δεν επρόκειτο να τον 

σεβαστούν. Επέμεινε ότι τα όπλα στην Κούβα ήταν αμυντικού χαρακτήρα και 

χαρακτήρισε προκλητικές τις αμερικανικές δράσεις. Ο Σοβιετικός ηγέτης απέκρυψε 

από τον Πρόεδρο ότι είχε δοθεί η οδηγία σε ορισμένα σοβιετικά πλοία να 

επιστρέψουν πίσω στη βάση τους.160 

Το δεύτερο μήνυμα του Khrushchev προς τον Fidel Castro, επιβεβαίωνε τον Κουβανό 

ηγέτη ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είχε την πρόθεση να υποχωρήσει. Ο Khrushchev 

και σε αυτό το μήνυμα απέφυγε να αναφέρει ότι κάποια από τα σοβιετικά πλοία 

επέστρεφαν πίσω στη Σοβιετική Ένωση. Ο Castro διέταξε τις Κουβανικές δυνάμεις 

να είναι στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έστειλε τον αδερφό του Raul να ηγηθεί 

των αμυντικών προετοιμασιών στην ανατολική Κούβα και τον Che Guevara στις 
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δυτικές επαρχίες. Μέσα σε τρεις ημέρες πάνω από 300.000 Κουβανοί πήραν τα όπλα 

και προετοιμάστηκαν για το χειρότερο.161 

3.5.  Το Πεντάγωνο 

Ενώ πραγματοποιούνταν η προεδρική ομιλία, το Πεντάγωνο162 διέταξε το στρατό των 

Ηνωμένων Πολιτειών να προετοιμασθεί για την Κατάσταση Άμυνας 3 -DEFCON 3-, 

το επίπεδο συναγερμού που βρίσκονταν ενδιάμεσα από τη φυσιολογική κατάσταση 

άμυνας που επικρατούσε εν καιρώ ειρήνης -DEFCON 5- και από τη μέγιστη δυνατή 

κατάσταση άμυνας DEFCON 1. Για πρώτη φορά τα αεροσκάφη αναχαίτισης 

διασκορπίστηκαν εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα. Η Στρατηγική Εντολή Αέρα163 

προέβη σε υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας με ένα σε κάθε οκτώ στρατηγικά 

βομβαρδιστικά αεροπλάνα να είναι αερομεταφερόμενο ανά πάσα στιγμή για να 

εξασφαλίσουν ότι στην περίπτωση μιας αιφνιδιαστικής σοβιετικής επίθεσης θα 

υπήρχαν επιζήσαντες. Ο Πρόεδρος παρήγγειλε να γίνουν στρατιωτικές προετοιμασίες 

και στη Γερμανία, σε περίπτωση που η Σοβιετική Ένωση επιχειρούσε ως αντίποινα 

τον αποκλεισμό του Βερολίνου. Ο Kennedy για να αποφύγει έναν ακούσιο πόλεμο, 

έδωσε οδηγίες για την πρόληψη της εκτόξευσης των πυραύλων Jupiter από την Ιταλία 

ή την Τουρκία.164 

Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Αμερικανό αξιωματικό που υπηρετούσε ως Ανώτατος 

Συμμαχικός Διοικητής στην Ευρώπη (SACEUR165), τον Στρατηγό Lauris Norstad, να 

ζητήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να θέσουν τις δυνάμεις τους σε επιφυλακή, 

όμως ο Norstad επέλεξε να λάβει περιορισμένα μέτρα. Οι σύμμαχοι ήταν ανήσυχοι. 

Παρόλο που υποστήριζαν δημοσίως τον Πρόεδρο, πολλές συμμαχικές κυβερνήσεις 

ανησυχούσαν από τη φαινομενική σταθεροποίηση των σχέσεων της Αμερικής με τον 

Castro και τον κίνδυνο η Κούβα να αποσπάσει την προσοχή από το κρίσιμο ζήτημα 

του Βερολίνου.166 
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3.6.  Η συνάντηση του OAS 

Κατόπιν αίτησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το πρωί της Τρίτης 23 Οκτωβρίου, 

συναντήθηκε ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών. Με ψήφους 20-0 και με τρείς 

απόντες ο OAS ενέκρινε στο ψήφισμά του όχι μόνο τον αποκλεισμό αλλά και άλλες 

μη προσδιορισμένες ενέργειες που θα ήταν απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι οι 

πύραυλοι στην Κούβα δε θα αποτελούσαν απειλή για το Δυτικό Ημισφαίριο. Την 

Τρίτη το απόγευμα, σε μια ειδική συνεδρία, συναντήθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Adlai Stevenson 

κατήγγειλε τη Σοβιετική ανάπτυξη και χαρακτήρισε την Κούβα ως «συνεργό στην 

κομμουνιστική επιχείρηση παγκόσμιας κυριαρχίας». Ο Σοβιετικός Πρέσβης Valerian 

Zorin δρώντας χωρίς περαιτέρω οδηγίες από τη Μόσχα και όντας σε πλήρη άγνοια 

για την ανάπτυξη των πυρηνικών, αρνήθηκε την ύπαρξη των πυραύλων στην Κούβα 

και δε δέχτηκε να απαντήσει σε επιπλέον ερωτήσεις.167  

Ο Zorin δεν ήταν ο μόνος επίσημος Σοβιετικός που δεν είχε ενημερωθεί για την 

ανάπτυξη των πυραύλων στην Κούβα. Ο Georgi Bolshakov, ο σύνδεσμος του 

Kennedy με τον Khrushchev και ο Anatoly Dobrynin, ο Πρέσβης της Σοβιετικής 

Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες δε γνώριζαν τίποτε για τα πυρηνικά. Όταν ο 

Stevenson έδειξε στο Συμβούλιο Ασφαλείας τις άκρως απόρρητες μέχρι τότε 

φωτογραφίες που είχαν συλλάβει τα αναγνωριστικά αεροσκάφη των Ηνωμένων 

Πολιτειών, η ταπείνωση για τους Σοβιετικούς ήταν μεγάλη.168 

3.7.  Η Διπλωματία 

Η ιδιωτική διπλωματία ξεκίνησε ταυτόχρονα με τη δημόσια διπλωματία. Ο Kennedy 

ανησυχούσε για την κλιμάκωση της κρίσης, όμως ήθελε να επιδείξει την αμερικανική 

αποφασιστικότητα. Την Κυριακή, μία μέρα πριν από τη δημόσια ομιλία του, ο 

Πρόεδρος είχε εκμυστηρευθεί στον προεδρικό βοηθό, Arthur Schlesinger, ότι θα 

έπρεπε στο τέλος να κάνουν μια συμφωνία. Αισθάνονταν όμως, ότι όφειλαν αρχικά 

να παραμείνουν σταθεροί στις απόψεις τους και ότι μόνο στο τέλος των 

διαπραγματεύσεων θα γίνονταν πιθανές παραχωρήσεις. Την Τρίτη, είχε έρθει η 

στιγμή της διερεύνησης των όρων μιας πολιτικής συμφωνίας, όπως η πιθανότητα της 
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απόσυρσης των Αμερικανικών πυραύλων Jupiter από την Τουρκία ως αντάλλαγμα 

για την απομάκρυνση των Σοβιετικών πυραύλων από την Κούβα. Έτσι ο Πρόεδρος 

άρχισε να επιδιώκει πιθανές λύσεις μέσω των ήδη υπαρχόντων αλλά και μερικών 

νεότερων μυστικών συνδέσμων με τη Σοβιετική Ένωση.169  

Αργά το απόγευμα της Τρίτης 23 Οκτωβρίου, ο Bobby συναντήθηκε με τον Dobrynin 

στη Σοβιετική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Η συνάντηση δεν ήταν ιδιαίτερα 

εποικοδομητική και δεν έγιναν προσφορές από καμία πλευρά. Οι δυο άντρες πέρασαν 

τον περισσότερο χρόνο διαφωνώντας για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 

παραπλανηθεί ή όχι από τις προγενέστερες δηλώσεις των Σοβιετικών. Ο αδελφός του 

Προέδρου θύμισε στον Dobrynin ότι ο ίδιος του είχε πει στις αρχές του Σεπτέμβρη 

ότι οι Σοβιετικοί δεν είχαν τοποθετήσει στην Κούβα πυραύλους που στόχευαν τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να το πράξουν. Ο Dobrynin 

ισχυρίστηκε ότι είχε παραπλανηθεί από τη δημόσια δήλωση του Khrushchev, όπου ο 

Σοβιετικός ηγέτης επιβεβαίωνε τα παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, ο Bobby υπενθύμισε 

στον Dobrynin ότι ο Πρόεδρος είχε βασιστεί στις διαβεβαιώσεις του Khrushchev, 

όταν προσπαθούσε να διαχειριστεί το ζήτημα της Κούβας.170 

Κάποιος άνθρωπος του Λευκού Οίκου, πιθανότατα ο Robert Kennedy, ζήτησε από 

έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Frank Holeman να μιλήσει στον Bolshakov. Ο 

Holeman ήταν αυτός που αρχικά είχε συστήσει τον Bolshakov στον Bobby και στις 

24 Οκτωβρίου είχε να αναφέρει δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι ο 

Πρόεδρος ήταν αποφασισμένος: οι πύραυλοι έπρεπε να απομακρυνθούν και αν 

κρίνονταν αναγκαίο ήταν προετοιμασμένος να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα. 

Δεύτερον, ο Kennedy ήταν ίσως πρόθυμος να συζητήσει μια συμφωνία που 

αφορούσε τους πυραύλους στην Τουρκία. Για να επιβεβαιώσουν ότι το μήνυμα που 

μετέφερε ο Holeman θα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη, ο Λευκός Οίκος ζήτησε και 

από έναν ακόμη δημοσιογράφο τον Charles Bartlett, φίλο της οικογένειας Kennedy, 

να μιλήσει στον Bolshakov. Λόγω της σύγχυσης που επικρατούσε από την έλλειψη 
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πληροφοριών, η GRU κατάφερε μόλις την επόμενη ημέρα να αναφέρει στη Μόσχα 

αυτές τις λεπτομέρειες.171 

3.8. Η απάντηση Kennedy στα μηνύματα του Khrushchev  

Στις 23 Οκτωβρίου, η απάντηση του Προέδρου Kennedy στο πρώτο μήνυμα του 

Khrushchev ήταν αρκετά σκληρή. Προειδοποιούσε για τους καταστροφικούς 

κινδύνους ενός πυρηνικού πολέμου και υποδείκνυε ότι ο Σοβιετικός ηγέτης είχε ίσως 

υποτιμήσει τη «θέληση και αποφασιστικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια 

στιγμή, ο Kennedy στο γράμμα του έδινε έμφαση στα μετριοπαθή βήματα των 

Ηνωμένων Πολιτειών και πρότεινε να έρθουν σε διαπραγματεύσεις για να λυθεί η 

κρίση. Στο δεύτερο γράμμα του ο Kennedy ζητούσε από τον Khrushchev να τηρήσει 

τη διακήρυξη του OAS ενώ έκανε και μία προσωπική έκκληση. «Με ανησυχεί» είπε 

ο Πρόεδρος «το αν θα δείξουμε και οι δυο τη σύνεση που απαιτείται για να μην 

πράξουμε τίποτε που να κάνει την κατάσταση δυσκολότερη απ’ ότι ήδη είναι».172 

Το πρωί της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου, ο Khrushchev έδωσε την απάντησή του με ένα 

μάλλον σκληρό μήνυμα, όπου αποκαλούσε τον αποκλεισμό ως «μια πράξη επιθετική 

που έσπρωχνε την ανθρωπότητα προς την άβυσσο ενός παγκόσμιου πυρηνικού 

πολέμου». Ο Khrushchev προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν «τις 

πειρατικές τους δράσεις», η ΕΣΣΔ θα προέβαινε σε δικά της μέτρα και επέμεινε ότι 

τα σοβιετικά πλοία θα αγνοούσαν τον αποκλεισμό. Όμως, το γεγονός ότι επεδίωκε 

μια σύνοδο κορυφής173 φανερώνει ότι ο θυμός του είχε ήδη αρχίσει να ξεθυμαίνει.174 

Την ίδια μέρα, η ατμόσφαιρα στη συνάντηση της ExComm ήταν τεταμένη. Οι 

φωτογραφίες από τα αναγνωριστικά αεροσκάφη έδειχναν ότι οι Σοβιετικοί συνέχιζαν 

τις εργασίες τους στα πεδία εκτόξευσης των πυραύλων R-12 και R-14 και είχαν 

εντείνει τις προσπάθειες συγκάλυψής τους, ενώ ανιχνεύθηκε ότι τα σοβιετικά πλοία 

συνοδεύονταν από υποβρύχια. Παρόλο που το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών 

προετοιμάζονταν εδώ και ημέρες, ο αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ επισήμως την 

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 10πμ. Ο Πρόεδρος έπρεπε να αποφασίσει με ποιον τρόπο 
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θα έθετε σε ενέργεια τον αποκλεισμό, κάτι που χειρίστηκε με μεγάλη επιδεξιότητα. 

Διέταξε το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτρέψει στο πρώτο πλοίο που 

έφτασε στη γραμμή του αποκλεισμού -ένα πετρελαιοφόρο- να συνεχίσει την πορεία 

του. Επίσης επέτρεψε να περάσει σε ένα επιβατικό πλοίο της Ανατολικής Γερμανίας. 

Όπως ο Robert Kennedy ανέφερε στο βιβλίο του «Δεκατρείς μέρες», ο Πρόεδρος 

ήθελε να δώσει στον Khrushchev περισσότερο χρόνο. «Δε θέλω να τον βάλω σε μια 

γωνιά από την οποία δε θα μπορεί να ξεφύγει» ήταν τα λόγια του Προέδρου.175 

Είκοσι πλοία των Σοβιετικών ακινητοποιήθηκαν στο νερό ή γύρισαν πίσω στις βάσεις 

τους. Ανάμεσα σε αυτά που γύρισαν πίσω ήταν και τέσσερα πλοία μεταφοράς που 

περιείχαν ολόκληρο των εξοπλισμό των πυραύλων R-14. Το μόνο πλοίο που 

κατάφερε να ξεγλιστρήσει ήταν το Aleksandrovsk που, λόγω της εναέριας 

δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε τελικά τον προορισμό του από το 

λιμάνι Mariel στο La Isabela. Παρόλο που οι πυρηνικές κεφαλές είχαν φτάσει με 

ασφάλεια στην Κούβα, είχαν κολλήσει στο πλοίο. Το λιμάνι La Isabela δεν ήταν 

κατάλληλα εξοπλισμένο για την εκφόρτωση και την εναποθήκευση πυρηνικών 

όπλων. Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής της 26ης Οκτωβρίου, το Ναυτικό των 

Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε κάνει έλεγχο σε κανένα πλοίο. Ένα ναυλωμένο 

λιβανέζικο φορτηγό πλοίο, το Marucla, αφού εξετάσθηκε, αφέθηκε ελεύθερο να 

συνεχίσει την πορεία του. Τα σοβιετικά υποβρύχια δέχθηκαν πιο σκληρή 

μεταχείριση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην προσπάθεια να δείξουν στους 

Σοβιετικούς ότι είχαν τον έλεγχο, ανίχνευσαν και αναγνώρισαν κάθε σοβιετικό 

υποβρύχιο στην περιοχή ρίχνοντας για άσκηση βόμβες βυθού και στοχεύοντας με 

ραντάρ τα υποβρύχια για να τα αναγκάσουν να έρθουν στην επιφάνεια.176 

3.9.Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών  

Τα Ηνωμένα Έθνη κατά την περίοδο της κρίσης της Κούβας αποτελούσαν κέντρο 

μεγάλης δραστηριότητας. Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά την πρώτη 

συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας, U Thant έστειλε 

στον Kennedy και στον Khrushchev την πρώτη συγκεκριμένη πρόταση για τη λήξη 

της κρίσης. Ο Thant σημείωσε ότι και «ο υπόλοιπος κόσμος ήταν μια ομάδα που 
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ενδιαφέρονταν για την αντιπαράθεση Σοβιετικών και Αμερικανών» και ζήτησε από 

τις δύο υπερδυνάμεις να απέχουν από πράξεις που θα μπορούσαν να χειροτερέψουν 

την κατάσταση. Στη συνέχεια, πρότεινε οι Σοβιετικοί να διακόψουν τις αποστολές 

όπλων στην Κούβα και οι Αμερικανοί να αναστείλουν την καραντίνα. Επεσήμανε 

ακόμη ότι ο τερματισμός της κατασκευής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Κούβα 

θα συνέβαλε σημαντικά στην όλη προσπάθεια. Ο Khrushchev δέχθηκε την πρόταση 

του Thant όμως δε συμφώνησε ρητά στο να σταματήσουν οι εργασίες στις τοποθεσίες 

των πυραύλων. Ο Kennedy ξεκαθάρισε ότι θα σταματούσε την καραντίνα μόνο αν οι 

Σοβιετικοί διέκοπταν τις εργασίες και σταματούσαν την αποστολή όπλων στην 

Κούβα. Συμφώνησε όμως να ξεκινήσουν συζητήσεις στη Νέα Υόρκη, υπό την αιγίδα 

των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες άρχισαν άμεσα και συνεχίστηκαν παράλληλα με τις 

συζητήσεις που διεξάγονταν στην Ουάσινγκτον. Ο Thant ζήτησε και από τις δύο 

πλευρές να κάνουν ότι μπορούσαν για να αποφύγουν μια αναμέτρηση στη θάλασσα. 

Την επομένη, ως απάντηση σε αυτή την παράκληση, ο Khrushchev ζήτησε από τα 

πλοία του να μην ξεπεράσουν τα όρια της καραντίνας.177  

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, στη συνάντηση με την ExComm, ο Πρέσβης 

Stevenson δεν είχε να αναφέρει σημαντικές εξελίξεις από τη Νέα Υόρκη. Εν μέρει, 

θεωρούσε πως αυτό συνέβαινε διότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε προσφέρει στους 

Σοβιετικούς κάποιο δελεαστικό αντάλλαγμα. Προέβλεψε εύστοχα ότι οι Σοβιετικοί 

θα ζητούσαν τελικά ως εχέγγυο, για να απομακρύνουν τους πυραύλους από την 

Κούβα, την απομάκρυνση των πυραύλων Jupiter από την Τουρκία και τη μη εισβολή 

των Αμερικανών στο νησί. Η ExComm σε αυτό το σημείο απέρριψε την πρόταση του 

Πρέσβη, όμως ο Kennedy είχε ήδη αρχίσει να το σκέφτεται. Παρόλο που ο Dean 

Rusk, ο υπεύθυνος της Αμερικανικής Διπλωματίας ήταν αντίθετος με την ανταλλαγή 

των πυραύλων στην Τουρκία, προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους του 

ΟΗΕ. Στις συζητήσεις της Παρασκευής η ExComm εξέτασε την πιθανότητα της 

επέκτασης του εμπάργκο πέρα από τα επιθετικά όπλα και ζήτησε την 

πραγματοποίηση αποστολών αναγνώρισης χαμηλού ύψους κατά τη διάρκεια της 

νύχτας.178 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4.1. Οι προβληματισμοί των Kennedy και Khrushchev  

Το βράδυ της Πέμπτης στην Εθνική Λέσχη Τύπου, δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι 

ακούστηκε να συζητούν σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούσαν την εισβολή των 

Αμερικανικών δυνάμεων στην Κούβα. Τα νέα δεν άργησαν να φθάσουν στο 

Κρεμλίνο μέσω της KGB. Την ίδια στιγμή η Σοβιετική Μυστική Υπηρεσία 

παρατήρησε το εξής ασυνήθιστο γεγονός: για πρώτη φορά στην ιστορία του, το 

τμήμα SAC179 του Υπουργείου Άμυνας πέρασε στην κατάσταση ετοιμότητας 

DEFCON 2180. Ο Khrushchev είχε ήδη αρχίσει να επανεξετάζει τη θέση του, καθώς η 

αποστολή των πυραύλων και των εξοπλισμών στην Κούβα δεν είχαν συμβάλει στο να 

προστατεύσουν το καθεστώς του Castro. Μάλιστα στην παρούσα φάση, η Κούβα 

κινδύνευε περισσότερο από ποτέ να δεχθεί μια αμερικανική εισβολή. Έτσι, ο 

Σοβιετικός ηγέτης πρότεινε στα μέλη του Προεδρείου η Σοβιετική Ένωση να 

προσφέρει την εξάρθρωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο νησί ως αντάλλαγμα 

της υπόσχεσης των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισβάλουν στην Κούβα.181  

Την Παρασκευή της 26ης Οκτωβρίου, ο Khrushchev έδωσε την απάντησή του στον 

Kennedy με ένα μακροσκελές και ασυνάρτητο γράμμα. «Πιστεύω πως θα με 

καταλάβεις αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για την ευημερία του κόσμου» είπε ο 

Σοβιετικός ηγέτης μεταξύ άλλων, τα οποία φανέρωναν την ανησυχία του για μια 

πιθανή κλιμάκωση της κρίσης. Ο Khrushchev πρότεινε εν ολίγοις το εξής: οι 

Σοβιετικοί από την πλευρά τους να διακήρυτταν ότι τα πλοία τους που προορίζονταν 

για την Κούβα δε μετέφεραν κανένα είδος οπλισμού και οι Ηνωμένες Πολιτείες από 

την πλευρά τους ότι δε θα εισέβαλαν με τις δυνάμεις τους στην Κούβα και δε θα 

υποστήριζαν καμία δύναμη με πρόθεση να εισβάλλει στο νησί. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Khrushchev, δε θα υπήρχε κανένας λόγος οι 

Σοβιετικοί στρατιωτικοί ειδικοί να βρίσκονται στην Κούβα.182 
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Εντελώς τυχαία και δίχως την έγκριση του Khrushchev, ο επικεφαλής της KGB της 

Σοβιετικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αποφάσισε να κάνει μια ανεξάρτητη 

διπλωματική κίνηση. Ο Aleksandr Feklisov που εργάζονταν με το ψευδώνυμο 

Alexander Fomin κάλεσε σε συνάντηση τον John Scali, έναν ανταποκριτή των ABC 

News με πολύ καλές διασυνδέσεις. Ο Feklisov ρώτησε τον Scali αν η κυβέρνηση θα 

ενδιαφέρονταν για μια συμφωνία κατά την οποία οι Σοβιετικοί πύραυλοι θα 

αποσύρονταν με αντάλλαγμα το τέλος του αποκλεισμού και την υπόσχεση των 

Αμερικανών ότι δε θα εισέβαλαν στην Κούβα. Όταν ο Scali απάντησε ότι δε γνώριζε, 

ο Feklisov τον παρακάλεσε να μάθει εγκαίρως. Ο Scali έδωσε αμέσως αναφορά στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και οι πληροφορίες πέρασαν με τη σειρά τους στην 

ExComm. Όταν συναντήθηκαν και πάλι, ο Scali ανέφερε ότι ήταν εξουσιοδοτημένος 

από «την ανώτατη αρχή» να υποδείξει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για 

την πρόταση του Feklisov.183 

Όταν η επιστολή του Khrushchev έφτασε στην Ουάσινγκτον, η ExComm τη διάβασε 

ως μια επιβεβαίωση όσων είχε προτείνει ο Feklisov. Υπήρχαν λοιπόν οι ενδείξεις ότι 

το Κρεμλίνο έψαχνε για μία διέξοδο, διότι σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία 

Πληροφοριών, οι εργασίες των Σοβιετικών στις εγκαταστάσεις των πυραύλων στην 

Κούβα εξελίσσονταν με ιλιγγιώδη ρυθμό.  Η ExComm είχε αρχίσει να διχάζεται για 

το ποιο θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα. Ο McNamara υποστήριζε μια 

περιορισμένη αεροπορική επίθεση, ο Dillon μια ακόμη μεγαλύτερη επίθεση, ενώ ο 

McCone την εισβολή στην Κούβα. Ο Πρόεδρος, παρά τις πιέσεις, το πρωί της 

Παρασκευής δήλωσε ότι οι Σοβιετικοί στρατηγικοί πύραυλοι θα έφευγαν από την 

Κούβα μόνο με την εισβολή στο νησί ή μέσω μίας ανταλλαγής.184 

 

 

 

 

                                                           
183Dobrynin Anatoly, In Confidence, Μετάφραση Ερρίκου Μπαρτζινόπουλου, Αθήνα: Εκδόσεις 

Καστανιώτη, 1996, σ. 110-111 
184Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007 
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4.2. Η κρίση αναθερμαίνεται  

Ενώ ο Kennedy και ο Khrushchev προσπαθούσαν να βρουν μια ειρηνική επίλυση 

στην κρίση, ο Castro εν γνώσει ή εν αγνοία του δυσκόλευε την κατάσταση με τις 

κινήσεις του. Η Κουβανική ηγεσία και ο Σοβιετικός στρατός στην Κούβα θεωρούσαν 

ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να επιτεθούν πολύ σύντομα, καθώς τα 

Αμερικανικά U2 διέτρεχαν διαρκώς την Κούβα. Το Κρεμλίνο, προκειμένου να 

αποφύγει έναν «θερμό» πόλεμο, αρνούνταν να επιτρέψει στις Σοβιετικές αεροπορικές 

αμυντικές δυνάμεις να πυροβολήσουν κατά των αμερικανικών αεροσκαφών και 

πίεζαν τον Castro να κάνει το ίδιο. Στις 26 Οκτωβρίου σύμφωνα με τα αρχεία της 

ExComm, ήταν η ημέρα που ο Πρόεδρος Kennedy έκλεινε περισσότερο προς τη 

στρατιωτική δράση για την εξόντωση των πυραύλων στην Κούβα που σύμφωνα με τα 

σχέδια του Πενταγώνου θα έπρεπε να ακολουθηθεί από την Αμερικανική εισβολή 

στο νησί.185 Την ίδια μέρα ο Castro ανακοίνωσε στον Pliyev ότι οι Κουβανικές αντί-

αεροπορικές δυνάμεις θα έριχναν το επόμενο πρωί τα πυρά τους κατά των 

αναγνωριστικών αεροσκαφών χαμηλών πτήσεων. Ο Pliyev ενημέρωσε τους 

ανωτέρους του στη Μόσχα για την κατάσταση και ανακοίνωσε την απόφασή του να 

μεταφέρει τις πυρηνικές κεφαλές πιο κοντά στους πυραύλους. Σε περίπτωση που οι 

Αμερικανοί πραγματοποιούσαν μια επίθεση κατά της Κούβας, ο Pliyev θα 

χρησιμοποιούσε όλα τα διαθέσιμα αμυντικά αεροπορικά μέσα. Ο Malinovsky και ο 

Khrushchev ενέκριναν τις αποφάσεις του Pliyev, όμως σίγουρα δεν είχαν την 

πρόθεση να επιτρέψουν τα αντιαεροπορικά πυρά πριν να έχει ξεκινήσει μια 

Αμερικανική επίθεση.186 

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, παρά τις προειδοποιήσεις που ο Khrushchev λάμβανε 

από διάφορες πηγές, αισθάνονταν ότι οι Αμερικανοί θα ήταν ίσως πρόθυμοι να 

παραχωρήσουν ως αντάλλαγμα για την απομάκρυνση των Σοβιετικών πυραύλων 

πολλά περισσότερα από την υπόσχεση της μη εισβολής τους στην Κούβα. Επιπλέον, 

στις 25 Οκτωβρίου ο Αμερικανός σχολιαστής Walter Lippmann είχε προτείνει σε μια 

στήλη εφημερίδας την ανταλλαγή των πυραύλων Jupiter στην Τουρκία για τους 

Σοβιετικούς πυραύλους στην Κούβα. Η πρόταση του Lippmann είχε φανεί στον 

Khrushchev ως ένα δείγμα της πιθανής ευελιξίας της Αμερικανικής κυβέρνησης. 
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Έτσι, ο Σοβιετικός ηγέτης αποφάσισε να στείλει στον Kennedy ένα δεύτερο εντελώς 

διαφορετικό γράμμα σε σύγκριση με το αρχικό. Αυτή τη φορά ο Khrushchev τόνισε 

το πόσο αδιάλλακτη ήταν η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταστήσουν 

επιθετικούς πυραύλους στην Τουρκία, ενώ διαμαρτύρονταν για την τοποθέτηση των 

Σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα. Ως αντάλλαγμα για την απόσυρση των 

Σοβιετικών πυραύλων από την Κούβα και την υπόσχεση να σεβαστούν την εθνική 

κυριαρχία της Τουρκίας, ο Khrushchev πρότεινε την απομάκρυνση των 

Αμερικανικών πυραύλων από την Τουρκία και την υπόσχεση της μη εισβολής τους 

στην Κούβα. Τόνισε ότι και οι δύο υπερδυνάμεις θα έπρεπε να κάνουν τις 

κατάλληλες δεσμεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να φθάσουν σε μία επίσημη 

συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Μια τέτοια συμφωνία θα 

διευκόλυνε την απαγόρευση κατά των πυρηνικών δοκιμών και θα προσέφερε στην 

ανθρωπότητα ένα τεράστιο δώρο.187 

Εκτός από το γράμμα προς τον Πρόεδρο Kennedy, o Khrushchev έστειλε στον Pliyev 

μέσω του Malinovsky το μήνυμα ότι απαγορεύονταν να τοποθετήσουν πυρηνικές 

κεφαλές στα αεροσκάφη FKR, Luna και Il-28 χωρίς εξουσιοδότηση από τη Μόσχα. 

Το νέο γράμμα του Khrushchev προκάλεσε αναταραχή στη συνάντηση της ExComm. 

Η μεγάλη αλλαγή στο ύφος της νέας επιστολής δημιούργησε ανησυχία στο 

συμβούλιο γιατί δεν ήταν γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν. Το πιο ανησυχητικό 

από όλα ήταν ότι ένα U2 που βρίσκονταν σε αποστολή στην Κούβα είχε 

καθυστερήσει να επιστρέψει. Οι φόβοι ότι είχε χαθεί σύντομα επιβεβαιώθηκαν. 

Τελικά το U2 είχε καταρριφθεί από έναν S-75 προηγμένο αντιαεροπορικό πύραυλο. 

Ο πιλότος του U2, Ταγματάρχης Rudolf Anderson ήταν νεκρός. Η ExComm είχε 

αποφασίσει ότι σε περίπτωση που ένα Αμερικανικό αεροσκάφος δέχονταν πυρά στην 

Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντούσαν με μια αεροπορική επίθεση στις 

τοποθεσίες των πυραύλων S-75. Ο Πρόεδρος όμως δίσταζε φοβούμενος τις 

επιπτώσεις από μία πιθανή κλιμάκωση της κρίσης.188 

Το κυρίαρχο ζήτημα στις συσκέψεις της ExComm, το Σάββατο, ήταν το πώς θα 

χειρίζονταν το αίτημα του Khrushchev για τους πυραύλους στην Τουρκία. Η ομάδα 

στο σύνολό της ήταν αντίθετη σε μια πιθανή ανταλλαγή. Η Τουρκική κυβέρνηση είχε 
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απορρίψει αυτή την ιδέα και πολλοί σύμβουλοι του Kennedy πίστευαν ότι μια τέτοια 

συμφωνία θα δίχαζε την συμμαχία του ΝΑΤΟ. Έπειτα από πολλή συζήτηση η ομάδα 

της ExComm αποφάσισε να χειριστεί το δίλημμα με μια καινοτομία: ο Πρόεδρος θα 

απαντούσε στην πρώτη επιστολή του Khrushchev αποδεχόμενος την προσφορά του, 

ενώ θα αγνοούσε δημόσια τη δεύτερη επιστολή. Το τέχνασμα αυτό έγινε αργότερα 

γνωστό ως το τέχνασμα «Trollope». Δε θα υπήρχε δηλαδή καμία δημόσια αναφορά 

για την ανταλλαγή που αφορούσε τους Τουρκικούς πυραύλους.189 

Ο Kennedy στην επιστολή του προς τον Khrushchev ανέφερε τα σημεία κλειδιά της 

πρότασης του Σοβιετικού ηγέτη, όπως είχαν γίνει κατανοητά από τον ίδιο. Πρώτον, ο 

Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Σοβιετικοί θα ήταν σύμφωνοι να απομακρύνουν τα οπλικά 

τους συστήματα από την Κούβα υπό την παρακολούθηση και την επίβλεψη των 

Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, οι Αμερικανοί από την πλευρά τους θα συμφωνούσαν 

μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών να αποσύρουν τα μέτρα της 

καραντίνας που είχαν τεθεί σε εφαρμογή και να διαβεβαιώσουν ότι δε θα εισέβαλαν 

στην Κούβα.190 

Ο Kennedy θεωρούσε πως δε θα ήταν αρκετή για τους Σοβιετικούς η Αμερικανική 

υπόσχεση της μη εισβολής στην Κούβα, γι’ αυτό και αν κρίνονταν αναγκαίο ήταν 

διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τους πυραύλους Jupiter στην Τουρκία. Όταν το 

συμβούλιο της ExComm τελείωσε, ο Πρόεδρος συναντήθηκε με κάποιους από τους 

συμβούλους του –τους McNamara, Sorensen, Rusk και Bundy- για να 

προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο της  ανταλλαγής των πυραύλων. Έτσι, 

συμφώνησαν να συναντηθεί ο Bobby Kennedy με τον Dobrynin για να του 

παραδώσει ένα αντίγραφο της επιστολής του Προέδρου. Επιπλέον, έδωσαν στον 

Bobby την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει το χαρτί της ανταλλαγής των 

πυραύλων Jupiter συμφωνώντας προφορικά για την απόσυρσή τους, αν το έκρινε 

απαραίτητο για την ομαλή έκβαση της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση 

Kennedy ετοίμαζε και ένα εφεδρικό σχέδιο. Ζήτησε από τον Rusk να επικοινωνήσει 

με τον παλιό φίλο του Andrew Cordier, έναν πρώην συνάδελφο του U Thant στον 

ΟΗΕ και να του δώσει την εντολή να παραδώσει στον Thant ένα μήνυμα που θα 

παρουσίαζε ως δικό του και που θα πρότεινε την αμοιβαία ανταλλαγή των πυραύλων. 
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Ο Kennedy θα μπορούσε αργότερα να αποδεχθεί αυτή την πρόταση διαφυλάσσοντας 

το πολιτικό του γόητρο και χωρίς να ενδώσει άμεσα στην απαίτηση των 

Σοβιετικών.191 

4.3. Η Συνάντηση με τον Dobrynin 

Το βράδυ του Σαββάτου της 27ης Οκτωβρίου ο Robert Kennedy κάλεσε τον Dobrynin 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για μια επείγουσα συνάντηση. Έπειτα από μια 

αποφασιστική συνομιλία μεταξύ των δύο αντρών, διαβιβάστηκε στον Khrushchev το 

μήνυμα ότι μπορούσε να διασώσει το γόητρό του εξασφαλίζοντας την ανταλλαγή των 

πυραύλων της Κούβας με τους πυραύλους Jupiter στην Τουρκία. Ο αδελφός του 

Προέδρου ανέφερε στον Πρέσβη ότι το γεγονός πως οι εργασίες στις πυρηνικές 

εγκαταστάσεις στην Κούβα συνεχίζονταν σε συνδυασμό με την εξόντωση του 

Αμερικανικού U2 είχαν κλιμακώσει την κρίση και καθιστούσαν τη στρατιωτική 

δράση μάλλον αναπόφευκτη. Προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία στις σχέσεις 

των υπερδυνάμεων ο Πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να συμπεριλάβει τους Jupiter  σε 

μια συμφωνία που θα έδινε τέλος στην κρίση. Η απομάκρυνση των πυραύλων της 

Τουρκίας δε θα ήταν άμεση αλλά θα πραγματοποιούνταν μέσα σε ένα διάστημα 

τεσσάρων με πέντε μηνών. Μέρος της συμφωνίας ήταν πως αυτό το κομμάτι της 

διαπραγμάτευσης θα παρέμενε κρυφό και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δε θα το 

αναγνώριζαν δημοσίως. Για τη μυστική συμφωνία γνώριζαν ελάχιστοι σύμβουλοι του 

Προέδρου, όπως ο McGeorge Bundy. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν είχαν δεχθεί καμία 

ενημέρωση για τη συμφωνία ανταλλαγής των πυραύλων.192 Ο Robert Kennedy είχε 

δηλώσει για την ημέρα της συνάντησης με τον Dobrynin τα εξής: «Έπρεπε να έχουμε 

μία συγκεκριμένη δέσμευση μέχρι την επόμενη ημέρα… έτσι ακριβώς είχαν τα 

πράγματα… αν δεν απομάκρυναν τις βάσεις θα τις απομακρύναμε εμείς».193 

Ο Πρόεδρος Kennedy πέτυχε μέσω της διπλωματικής κίνησης με τους πυραύλους 

Jupiter να διαπραγματευτεί μια ειρηνική διευθέτηση με τους Σοβιετικούς, χωρίς να 

ζημιωθεί το πολιτικό του κύρος απέναντι στους συμμάχους του ΝΑΤΟ και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη μυστική του υπόσχεση να αποσύρει τους Τουρκικούς 
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πυραύλους πέτυχε με μία πολιτική κίνηση να εξευμενίσει τους Σοβιετικούς, το 

ΝΑΤΟ και την Αμερικανική κοινή γνώμη.194 

Το πρωινό της Κυριακής της 28ης Οκτωβρίου, ο Khrushchev έλαβε μια επιστολή από 

τον Castro που ερμηνεύτηκε ως κάλεσμα του Κουβανού ηγέτη για ένα προληπτικό 

πυρηνικό χτύπημα. Ο Castro εξέφραζε την ανησυχία του για την κατάσταση επειδή η 

επικοινωνία με τη Μόσχα είχε ελαττωθεί, όμως δεν είχε την πρόθεση να 

δημιουργήσει αυτή την εντύπωση. Επιπλέον, το νέο ότι το Αμερικανικό U2 είχε 

καταρριφθεί στην Κούβα είχε εντείνει την ανησυχία του Khrushchev, ο οποίος 

φοβόταν ότι ο Kennedy θα ανακοίνωνε δημοσίως ότι είχαν ήδη ξεκινήσει 

στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Κούβας. Ο Khrushchev συγκάλεσε εσπευσμένα 

τα μέλη της Κυβερνητικής επιτροπής σε μια επίσημη συνάντηση όπου έδωσε οδηγίες 

στον Pliyev για την περίπτωση που δεχόντουσαν ένα Αμερικανικό χτύπημα. Ενώ το 

Προεδρείο συνεδρίαζε, κατέφθασε η αναφορά του Dobrynin από το Υπουργείο 

Εξωτερικών. Ο Πρέσβης στην επιστολή του έδινε έμφαση στην πίεση που δέχονταν ο 

Kennedy να λάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση αλλά και στην Αμερικανική 

προσφορά της μυστικής συμφωνίας για τους πυραύλους Jupiter. Ο Khrushchev δεν 

έχασε χρόνο και άρχισε να υπαγορεύει την απάντησή του στον Kennedy. Στο μήνυμά 

του υπόσχονταν πως οι Σοβιετικοί θα απέσυραν τα όπλα που θεωρούνταν ως 

επιθετικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τα μετέφεραν πίσω στη Σοβιετική 

Ένωση.195 

Στο Λευκό Οίκο μόλις η ανακοίνωση του Khrushchev γνωστοποιήθηκε, υπήρξε μια 

αίσθηση ανακούφισης,. Ο Πρόεδρος προειδοποίησε τους επισήμους του να 

διατηρήσουν μετριοπαθή στάση και να μην προβούν σε χαιρέκακες δηλώσεις σχετικά 

με τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της Σοβιετικής Ένωσης. Το πρωί της 

Δευτέρας, ο Dobrynin κάλεσε τον Robert Kennedy για να επιβεβαιώσει επίσημα ότι η 

Μόσχα είχε συμφωνήσει για την απόσυρση των πυραύλων από την Κούβα και 

μετεβίβασε τις καλύτερες ευχές του Khrushchev προς τον Πρόεδρο και τον αδελφό 

του. Παρέδωσε ακόμη μια επιστολή του Σοβιετικού ηγέτη όπου απαριθμούσε τους 

όρους της συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενης της μυστικής συμφωνίας με τους 

Jupiter. Την επόμενη ημέρα, ο αδελφός του Προέδρου επέστρεψε στον Πρέσβη την 
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επιστολή αρνούμενος να την αναγνωρίσει και προσέθεσε ότι δε θα μπορούσε να 

υπάρξει κανένα γραπτό αρχείο της ανταλλαγής των πυραύλων. Έδωσε όμως το λόγο 

του ότι οι Jupiter θα έφευγαν σύντομα από την Τουρκία.196 

Στην Αβάνα ο Castro ήταν εξοργισμένος επειδή δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση 

σχετικά με την απόφαση των Σοβιετικών. Ο Khrushchev έγραψε στον Castro για να  

δικαιολογηθεί και του εξήγησε πως η υπόσχεση των Αμερικανών να μην εισβάλουν 

στην Κούβα αποτελούσε μια σημαντική νίκη που διασφάλιζε το μέλλον της Κούβας. 

Ο Castro, παρόλο που ήταν δυσαρεστημένος με την τροπή της κατάστασης δεν ήθελε 

να διακινδυνεύσουν οι σχέσεις του με τη Μόσχα γι’ αυτό στην απάντησή του στον 

Khrushchev εξέφραζε την ελπίδα να ξεπεραστούν οι τρέχουσες δυσμενείς 

συνθήκες.197 

4.4. Έπειτα από την Κρίση… 

Στις 28 Οκτωβρίου, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της 

Μόσχας η Κρίση έμοιαζε να έχει φτάσει στο τέλος της. Η Κούβα όμως αρνούνταν να 

συνεργασθεί με αποτέλεσμα να προκύψουν κάποιες περαιτέρω επιπλοκές λίγο μετά 

από τη φαινομενική λήξη της κρίσης των πυραύλων της Κούβας. 

Αμέσως μετά από την αποδοχή της συμφωνίας από τον Nikita Khrushchev στις 28 

Οκτωβρίου, οι στρατιώτες των Σοβιετικών είχαν ήδη αρχίσει να αποσυναρμολογούν 

τις εγκαταστάσεις με τα πυρηνικά στην Κούβα. Οι πύραυλοι MRBM αφαιρούνταν 

και μεταφέρονταν στα λιμάνια της Κούβας απ’ όπου φορτώνονταν στα διαθέσιμα 

πλοία και επέστρεφαν στη Σοβιετική Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει 

έναν κατάλογο με τα οπλικά συστήματα που επρόκειτο να αφαιρεθούν και ένα 

πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιούνταν η μεταφορά τους. Στις 8 

Νοεμβρίου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι όλοι οι γνωστοί πύραυλοι MRBM και 

IRBM είχαν αποσυναρμολογηθεί από τις τοποθεσίες τους. Έπειτα από τρείς ημέρες, ο 

Khrushchev επιβεβαίωσε και επίσημα ότι είχαν αφαιρεθεί όλοι οι πύραυλοι από την 

Κούβα.198 
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Στην Ουάσινγκτον βέβαια, υπήρχαν φήμες ότι οι Σοβιετικοί συνέχιζαν να κρύβουν 

πυρηνικά όπλα σε σπηλιές της Κούβας, γεγονός που φανέρωνε την έλλειψη 

εμπιστοσύνης των Αμερικανών προς τη Σοβιετική Ένωση και ειδικότερα προς το 

πρόσωπο του Khrushchev. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει η κυβέρνηση Kennedy 

ότι τα πυρηνικά είχαν απομακρυνθεί από την Κούβα, ήταν να πραγματοποιηθούν 

επιτόπιοι έλεγχοι. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν έλαβε την υποστήριξη του Castro, ο οποίος 

δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στην υπόσχεση της μη εισβολής του Kennedy. Έτσι στις 

29 Οκτωβρίου, ο Castro έκανε λόγο για τα πέντε πιο καίρια ζητήματα των 

Κουβανικών-Αμερικανικών σχέσεων που έγιναν γνωστά ως «τα πέντε σημεία». Ο 

Κουβανός ηγέτης ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες: α) να σταματήσουν να 

παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Κούβας, β) να άρουν τον οικονομικό αποκλεισμό 

κατά του νησιού, γ) να θέσουν ένα τέλος στις προσπάθειες ανατροπής του 

καθεστώτος του Castro, δ) να αποτρέψουν τις πειρατικές επιθέσεις άλλων 

παραγόντων και ε) να κλείσουν τη ναυτική τους βάση στο Guantanamo. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες από την πλευρά τους αγνόησαν εντελώς τις απαιτήσεις του Castro.199 

Ο μόνος τρόπος για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ο Castro ήταν να ματαιώσει τις 

διεθνείς επιθεωρήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο νησί και που 

αποτελούσαν μία από τις βασικές διατάξεις της συμφωνίας του Kennedy με τον 

Khrushchev. Ο Castro ήταν αντίθετος με αυτή την απόφαση και θεωρούσε ότι για τη 

διαφύλαξη της εθνικής του κυριαρχίας το νησί έπρεπε να αποφύγει αυτή την 

ταπείνωση. Στις 30 Οκτωβρίου στη συνάντηση με τον U Thant στην Αβάνα ο Castro 

απέρριψε όλες τις συμφωνίες για αυτοψία στην Κούβα που προτάθηκαν από τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εφόσον δεν υπήρχε καμία 

συνεργασία από την Κυβέρνηση Castro, οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί έπρεπε να 

αναζητήσουν έναν άλλο τρόπο για να επαληθεύσουν την απομάκρυνση των 

πυραύλων R-12. Η λύση δόθηκε με την ακόλουθη μέθοδο: μόλις οι Σοβιετικοί 

στρατιώτες βρίσκονταν εκτός των Κουβανικών υδάτων, αφαιρούσαν τους 

μουσαμάδες με τους οποίους καλύπτονταν οι πύραυλοι. Με αυτό τον τρόπο τα 

αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη μπορούσαν να φωτογραφίζουν το 

κατάστρωμα των πλοίων και να διασφαλίζουν ότι ο ίδιος αριθμός των πυραύλων που 

οι Σοβιετικοί είχαν υποστηρίξει πως είχαν στείλει στην Κούβα, αποστέλλονταν πίσω 
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στη Σοβιετική Ένωση. Παρόλο που ο Λευκός Οίκος ήταν ευχαριστημένος με αυτή τη 

μέθοδο, δεν έπαψαν να υπάρχουν φήμες ότι είχαν απομείνει κάποιοι Σοβιετικοί 

πύραυλοι στην Κούβα.200 

Η αδιαλλαξία του Castro προβλημάτιζε έντονα τον Khrushchev διότι υπήρχε ο 

κίνδυνος να καθυστερήσει ο τελικός διακανονισμός μεταξύ των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Ο αποκλεισμός βρίσκονταν ακόμη σε ισχύ, οι 

Αμερικανικές δυνάμεις παρέμεναν σε επιφυλακή, ενώ προετοιμασίες για στρατιωτική 

δράση συνεχίζονταν. Ο φόβος να διαταραχθούν οι Σοβιετικές-Κουβανικές σχέσεις 

υπέβοσκε. Γι’ αυτό το λόγο ο Khrushchev για να σταθεροποιήσει την κατάσταση 

έστειλε στην Αβάνα τον έμπιστό του, Anastas Mikoyan. Στη διαδρομή του προς την 

Αβάνα ο Mikoyan σταμάτησε στη Νέα Υόρκη όπου ο Adlai Stevenson του παρέδωσε 

μια λίστα με τα όπλα που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ως «επιθετικά»201 και 

απαίτησε να αφαιρεθούν από την Κούβα. Για να κατευνάσει την Κούβα, ο Mikoyan 

έπρεπε να δηλώσει στη Νέα Υόρκη τα «πέντε σημεία» που είχε υποδείξει ο Castro 

για τη βελτίωση των Αμερικανικών-Κουβανικών σχέσεων, παρόλο που γνώριζε ότι 

σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο να εφαρμοσθούν από την πλευρά των Ηνωμένων 

Πολιτειών.202 

Τα Il-28 βομβαρδιστικά αποδείχθηκαν ως τα πιο δύσκολα στο να αφαιρεθούν από την 

Κούβα.  Ο Kennedy ήταν ανένδοτος για την αφαίρεσή τους διότι τα Il-28 ήταν ικανά 

να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και η ακτίνα τους έφθανε μέχρι και τη Φλόριντα. Παρά 

τη δυσαρέσκεια του Khrushchev, ο Kennedy επέμεινε και τον επιβεβαίωσε ότι σε 

περίπτωση που απομακρύνονταν τα βομβαρδιστικά Il-28203 μέσα σε τριάντα ημέρες, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούσαν στην άρση του αποκλεισμού και της 

κατάστασης επιθεώρησης στην Κούβα. Η τολμηρή απόφαση του Castro να διατάξει 

τις αντιαεροπορικές δυνάμεις του να πυροβολούν εναντίον των Αμερικανικών 

αναγνωριστικών αεροσκαφών δεν άφησε άλλα περιθώρια στον Khrushchev που 
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αποφάσισε να αποσύρει τελικά τα βομβαρδιστικά Il-28 μέσα στο περιθώριο των 

τριάντα ημερών που του είχε υποδείξει ο Kennedy. Με την ανακοίνωση της 

απόφασης των Σοβιετικών, ο Kennedy τερμάτισε την καραντίνα. Η κρίση των 

πυραύλων της Κούβας είχε φθάσει προς το τέλος της.204  

Η αρχική πρόθεση της Μόσχας ήταν να παραμείνουν στην Κούβα τα τακτικά 

πυρηνικά όπλα, για την ύπαρξη των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες δε γνώριζαν. 

Όταν ο Kennedy στην ομιλία του στις 20 Νοεμβρίου επιβεβαίωσε τον Αμερικανικό 

λαό ότι όλα τα πυρηνικά όπλα είχαν απομακρυνθεί από την Κούβα, ο Castro ρώτησε 

τον Mikoyan αν τελικά είχαν επιστραφεί και τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Ο Mikoyan 

απάντησε ότι όντως είχαν απομακρυνθεί. Παρά την απογοήτευση του Κουβανού 

ηγέτη λόγω της υπόσχεσης που είχε λάβει από τον ίδιο τον Khrushchev ότι ποτέ δε θα 

συνέβαινε κάτι τέτοιο, η Κούβα θα συνέχιζε να λαμβάνει την προστασία της 

Σοβιετικής πυρηνικής αποτροπής από απόσταση και όχι από το έδαφος του νησιού.205 

Όσον αφορά τους πυραύλους Jupiter στην Τουρκία, η Κυβέρνηση Kennedy κράτησε 

το λόγο της. Στις 27 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος Kennedy ζήτησε από έναν αξιωματούχο 

του Πενταγώνου να προετοιμάσει τα σχέδια για την απομάκρυνση των πυραύλων 

Jupiter. Στις 29 Οκτωβρίου ο McNamara ξεκίνησε μια απόρρητη διαδικασία 

αφαίρεσης των πυραύλων Jupiter από την Τουρκία και την Ιταλία. Μέχρι και την 1η 

Απριλίου οι πύραυλοι έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν το 

ζήτημα των Jupiter στην εξαμηνιαία υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ το Δεκέμβριο του 

1962, όπου υποστήριζαν ότι ήταν απαρχαιωμένοι και επομένως περιττοί και ότι θα 

έπρεπε να απομακρυνθούν. Την αποτρεπτική τους λειτουργία μπορούσε σύμφωνα με 

τους Αμερικανούς να εξυπηρετήσει πιο αποτελεσματικά ένα υποβρύχιο Polaris 

σταθμευμένο στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ιταλοί παρόλο που αρχικά ενοχλήθηκαν, 

συμφώνησαν. Η Τουρκία αν και ήταν πιο απρόθυμη, συμφώνησε μόλις οι Βρετανοί 

ανακοίνωσαν ότι θα καταργούνταν σταδιακά οι πύραυλοι Thor που ήταν 

εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πυρηνικές κεφαλές των κατεστραμμένων 
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πυραύλων Jupiter επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του Απριλίου του 

1963.206  

4.5. Η Συμφωνία Περιορισμένης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών  

Κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα έγινε σαφές και για τις δύο 

πλευρές το πόσο δύσκολο ήταν να επιτευχθεί η επικοινωνία ανάμεσά τους, γεγονός 

που επιφύλασσε πολλούς κινδύνους. Γι’ αυτό οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να 

προχωρήσουν στη δημιουργία της θερμής γραμμής –hot line-, δηλαδή στην απευθείας 

επικοινωνία με τηλέτυπο ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο. Οι δύο πλευρές 

θέλησαν επίσης να υιοθετήσουν μια λιγότερο ανταγωνιστική στάση. Έτσι, τον Ιούλιο 

του 1963 οδηγήθηκαν στη σύναψη Συμφωνίας Περιορισμένης Απαγόρευσης των 

Πυρηνικών Δοκιμών. Σύμφωνα με τη Συνθήκη απαγορεύονταν οι πυρηνικές δοκιμές 

κάτω από το νερό, στην ατμόσφαιρα και στο διάστημα.207 

Η απαγόρευση των δοκιμών των πυρηνικών όπλων προσέφερε μόνο πλεονεκτήματα 

και στις δύο χώρες. Η Συνθήκη είχε συμβολική σημασία διότι σηματοδοτούσε τη 

βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Ο Kennedy είχε σημειώσει ότι «η Συνθήκη αυτή μπορεί να σημάνει ένα 

βήμα προς την παγκόσμια ύφεση και προς ευρύτερους τομείς ύφεσης». Επιπλέον, 

δημιουργούνταν με αυτό τον τρόπο ένα νομικό εργαλείο που απαγόρευε στις χώρες 

που προσυπέγραφαν τη Συνθήκη να προχωρήσουν σε πυρηνικές δοκιμές, επομένως 

περιόριζε την ενδεχόμενη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Σημαντικό όφελος από 

τη Συμφωνία Περιορισμένης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών ήταν και η 

προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας με τα ραδιενεργά 

κατάλοιπα. Έτσι, λόγω της συνθήκης, οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί κέρδισαν σε 

διεθνές γόητρο, γεγονός που αποδεικνύεται από την πολύ μεγάλη προσχώρηση των 

κρατών στη Συνθήκη.208 
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4.6. Η Κοινή Γνώμη 

Ο Khrushchev, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση της Κούβας, έδωσε την 

εντύπωση στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι τελικά λύγισε μπροστά στην αμερικανική 

στρατιωτική ισχύ, θίγοντας ανεπανόρθωτα το πολιτικό του γόητρο. Επειδή ο 

Σοβιετικός ηγέτης είχε δεχθεί να κρατήσει μυστική τη συμφωνία για τους πυραύλους 

Jupiter, δε μπορούσε να βελτιώσει την δημόσια εικόνα του παρουσιάζοντας το 

διακανονισμό που είχε κάνει με τον Kennedy. Η αρνητική εντύπωση που είχε 

δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του συνέβαλε σημαντικά στην απώλεια της 

εξουσίας του έπειτα από δύο χρόνια. Αντιθέτως, ο Kennedy έλαβε θετικές κριτικές 

για τον αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την Κρίση.209 Ο Πρόεδρος 

κέρδισε πολύ κολακευτικά σχόλια αλλά και πόντους στις δημοσκοπήσεις για τη 

διαχείριση της κρίσης της Κούβας. Το ποσοστό της αποδοχής του στους Αμερικανούς 

ξεπέρασε το εβδομήντα τοις εκατό του πληθυσμού, ενώ το κόμμα του τα πήγε 

καλύτερα από το αναμενόμενο στις εκλογές του Κογκρέσου το Νοέμβριο του 

1962.210 

 Το ίδιο θετική με την εγχώρια κοινή γνώμη ήταν και η αποδοχή του Kennedy από 

τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι και οι 

κυβερνήσεις τους βρίσκονταν στο πλευρό του Προέδρου. Και στην Ευρώπη, 

σύμφωνα με Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών (USIA211) που είχε 

διεξάγει έρευνες για την κοινή γνώμη, τα συμμαχικά ευρωπαϊκά κράτη είχαν μια 

πολύ ευνοϊκή εικόνα για τον Kennedy και είχαν πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα του Προέδρου να διαχειρίζεται τα παγκόσμια προβλήματα αποφεύγοντας 

τον πόλεμο. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι είχαν σχηματίσει μια πολύ αρνητική εικόνα για 

τη Σοβιετική Ένωση, όπως συνέβαινε και για το μεγαλύτερο μέρος του Ψυχρού 

Πολέμου. Ορισμένοι όμως, εκτίμησαν την απόφαση του Khrushchev να αποσύρει 

τους πυρηνικούς πυραύλους,  γιατί ο Σοβιετικός ηγέτης έδειξε μεγαλύτερη ευελιξία 

και σωφροσύνη από το αναμενόμενο. Έτσι πολλοί από τους ερευνητές στην Αγγλία 

και τη Γερμανία θεώρησαν ότι η κρίση επιλύθηκε ειρηνικά χάρη στη «Σοβιετική 
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μετριοπάθεια» και όχι λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.212 Με αυτές τις 

εκτιμήσεις της εγχώριας και διεθνούς κοινής γνώμης, η κρίση των πυραύλων της 

Κούβας σηματοδότησε την αρχή του τέλους της κλασικής Ψυχροπολεμικής περιόδου 

και έθεσε τα θεμέλια της περιόδου της λεγόμενης «προ-ύφεσης». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

Συμπερασματικά: 

 Το γεγονός ότι ο Khrushchev δεν επέμεινε σε μία δημόσια δέσμευση του 

Kennedy για τους πυραύλους Jupiter στην Τουρκία, είχε μεγάλο πολιτικό 

κόστος για τον Σοβιετικό ηγέτη. Ο Kennedy δεν ήθελε να φανεί δημόσια ότι 

υποχωρεί με τρόπο συμμετρικό με την υποχώρηση του Khrushchev, για να 

μην κλονισθεί η αξιοπιστία της αμερικανικής αποτρεπτικής στρατηγικής στα 

μάτια των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.213 Επειδή λοιπόν, κανείς δε γνώριζε για τη 

μυστική συμφωνία, ο Kennedy αναδείχθηκε σε μεγάλο νικητή της κρίσης, ενώ 

ο Khrushchev ταπεινώθηκε επειδή απέσυρε τους πυραύλους από την Κούβα 

χωρίς να υπάρχει κάποιο ορατό όφελος για τη Σοβιετική Ένωση.214  

 Στην πραγματικότητα οι όροι της τελικής διαπραγμάτευσης δεν καθιστούσαν 

κανένα από τους δύο ηγέτες ως νικητή ή ηττημένο. Ο Kennedy κατόρθωσε να 

πετύχει τον βασικό του στόχο, δηλαδή να αποκαταστήσει το προηγούμενο 

status quo σε σχέση με την Κούβα, αν και αναγκάστηκε να αποδεχθεί την εκεί 

παρουσία Σοβιετικού προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, ο Khrushchev δεν 

κατόρθωσε να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων προς όφελος των 

Σοβιετικών, όμως εξασφάλισε τη δέσμευση της Ουάσινγκτον για τη μη 

εισβολή τους στην Κούβα και την απόσυρση των Αμερικανικών πυραύλων 

Jupiter από την Τουρκία.215 Για να αποδυναμώσει την κυβέρνηση του Castro, 

ο Kennedy απαγόρευσε τα ταξίδια προς την Κούβα και τις διεθνείς 

                                                           
212Munton Don, Welch David A., The Cuban Missile Crisis, New York: Oxford University Press, 2007, 

p. 93-94 
213 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική, 1945-2002, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2002, σ. 193 
214 Anatoly Dobrynin, In Confidence, Μετάφραση Ερρίκου Μπαρτζινόπουλου, Αθήνα: Εκδόσεις 

Καστανιώτη, 1996, σ. 107 
215Anatoly Dobrynin, In Confidence, Μετάφραση Ερρίκου Μπαρτζινόπουλου, Αθήνα: Εκδόσεις 

Καστανιώτη, 1996, σ. 107 
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νομισματικές συναλλαγές, κάτι που οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν με την αύξηση της βοήθειας τους προς την Κούβα.216   

 Η κρίση των πυραύλων της Κούβας εξέθεσε την πυρηνική κατωτερότητα της 

Μόσχας οδήγησε σε έναν επεκτατικό προγραμματισμό, συνέβαλε στην 

αλλαγή της Σοβιετικής ηγεσίας και ενθάρρυνε τη Μόσχα και την 

Ουάσινγκτον να στραφούν με έμμεσες πολιτικές προς τα προβλήματα του 

Τρίτου Κόσμου.217 

 Κατά την κρίση των πυραύλων της Κούβας, οι δύο υπερδυνάμεις είχαν ως 

ισχυρό κίνητρο την αποφυγή του πολέμου. Και οι δύο πλευρές κατόρθωσαν 

να αναγνωρίσουν εγκαίρως και να αδράξουν τις ευκαιρίες που τους 

παρουσιάστηκαν για να αποφύγουν μια πιθανή κλιμάκωση.218 Οι δύο ηγέτες 

χειρίστηκαν με επιδεξιότητα την κρίση, με αποτέλεσμα να την φέρουν εις 

πέρας χωρίς να παρασυρθούν στη δύνη μιας ένοπλης σύρραξης.  

 Από την αλληλεπίδραση των τριών κρατών -των Ηνωμένων Πολιτειών, της 

Σοβιετικής Ένωσης και της Κούβας- κατά τη διάρκεια της κρίσης, γίνεται 

ξεκάθαρο ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις ενδιαφέρονται κυρίως για άλλες Μεγάλες 

Δυνάμεις και δεν είναι εύκολο γι’ αυτές να ταυτιστούν με μικρότερους 

παράγοντες του διεθνούς συστήματος. Συνήθως τα ισχυρά κράτη αδιαφορούν 

για τα λιγότερο ισχυρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε μπορούν να δεχθούν 

από αυτά πιέσεις. Γι’ αυτό και κατά την κρίση των πυραύλων της Κούβας, 

παρατηρούμε πως ένα μικρό νησί μπόρεσε να ασκήσει πιέσεις αλλά και να 

συμβάλλει στη διαμόρφωση των εξελίξεων μαζί με δύο υπερδυνάμεις. Η 

ισχύς αν και καθοριστική, δεν είναι συνυφασμένη με το μέγεθος ή με τη 

στρατιωτική ικανότητα. Υπάρχουν παραδείγματα μικρών κρατών, όπως το 

Ισραήλ, που κατέχουν εξέχουσες θέσεις στο διεθνές σύστημα. 

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, προκάλεσε αίσθηση η ανακοίνωση ότι μετά από 

πενήντα δύο χρόνια από την κρίση των πυραύλων της Κούβας, οι 

διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών 

αποκαταστάθηκαν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Barack Obama, 

διέταξε για πρώτη φορά το άνοιγμα Πρεσβείας στην Αβάνα, αφήνοντας πίσω 
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Edition, Chicago: The Dorsey Press, 1988, p. 583 
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Edition, Chicago: The Dorsey Press, 1988, p. 583 
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τα κατάλοιπα του Ψυχρού Πολέμου. Ο Πρόεδρος Obama και ο Κουβανός 

ηγέτης Raul Castro ανακοίνωσαν ταυτόχρονα με διαγγέλματα την αλλαγή 

πολιτικής τους. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι Αμερικανοί πολίτες 

θα ταξιδεύουν πλέον εύκολα στην Κούβα ενώ, οι περιορισμοί στις 

μετακινήσεις και στο εμπόριο θα χαλαρώσουν. Ο Obama πρόσθεσε πως θα 

ζητήσει από το Κογκρέσο την άρση του εμπάργκο που είχε επιβληθεί για 

περισσότερα από πενήντα χρόνια στο νησί. Ο Πρόεδρος τόνισε πως «δε 

μπορούμε να διαγράψουμε την ιστορία, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε 

μπροστά». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, δήλωσε ότι «έχει 

έρθει η ώρα να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κούβα» και 

καλωσόρισε αυτή την ιστορική εξέλιξη.219 Σίγουρα στο μυαλό του Προέδρου 

Kennedy, του Nikita Khrushchev και του Fidel Castro δεν υπήρχε αυτή η 

προοπτική κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυραύλων της Κούβας, όμως η 

ίδια η ιστορία μας διδάσκει ότι τίποτε δεν είναι απίθανο να συμβεί όταν 

υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.  

Επιλογικά 

Από τη μελέτη της κρίσης της Κούβας και τον τρόπο της αντιμετώπισής της από την 

κυβέρνηση του Προέδρου Kennedy προκύπτει ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων που, 

παρά τις ατέλειες του, είναι αποτελεσματικό και επιτυχές όσον αφορά τους στόχους 

και τις επιδιώξεις που έθεσαν οι δημιουργοί του. Εξετάζοντας τα μέσα και τις 

μεθόδους αντιμετώπισης της κρίσης και εντοπίζοντας τα κακώς κείμενα, οι 

μελλοντικοί λήπτες αποφάσεων μπορούν να αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία για τη 

διαχείριση κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων, αποφεύγοντας τα λάθη του 

παρελθόντος. Φυσικά, επειδή κάθε περίπτωση είναι μοναδική, δε μπορούμε να 

προβλέψουμε εξελίξεις και αντιδράσεις. Μας δίνονται όμως, τα περιθώρια για τη 

βελτίωση της κρίσης και της αντίληψής μας και η μελέτη της ιστορίας μπορεί να μας 

χαρίσει τα πιο χρήσιμα και διαχρονικά διδάγματα. 

Όπως ο Martin Wight είχε θέσει:  

«ένας από τους βασικούς σκοπούς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι να 

ξεφύγει από το Zeitgeist, από το τιποτένιο, στενόμυαλο, επαρχιώτικο πνεύμα, 

                                                           
219 Baker Peter, “U.S. to Restore Full Relations With Cuba, Erasing a Last Trace of Cold War 

Hostility”, από: nytimes.com, 17.09.2014 



 

79 

 

που διαρκώς μας επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα των 

ανθρωπίνων επιτευγμάτων, ότι στεκόμαστε στην αρχή μιας άνευ 

προηγουμένου ευημερίας ή μιας πρωτοφανούς καταστροφής. Ότι η επόμενη 

σύνοδος κορυφής θα είναι η πιο κρίσιμη στην ιστορία της ανθρωπότητας ή ότι 

ο ηγέτης της εποχής μας είναι ο μεγαλύτερος ή ο χειρότερος όλων των 

εποχών. Είναι μια απελευθέρωση του πνεύματος, για να αποκτήσει 

προοπτική, να αναγνωρίσει ότι κάθε γενιά αντιμετωπίζει προβλήματα 

υποκειμενικής επιτακτικότητας ανώτατου βαθμού, αλλά ότι μια αντικειμενική 

αξιολόγηση είναι μάλλον αδύνατη. Να μάθει ότι οι ίδιες ηθικές αρχές και οι 

ίδιες ιδέες διερευνήθηκαν και στο παρελθόν».220 
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