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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηφρν έρεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δνκψλ 

ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ησλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ απνθαζηζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε, αιιά θαη ζηελ θαζ‘ εαπηή άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο 

θαη ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξσηίζησο απηνχ ηεο θξαηηθήο 

επηβίσζεο. Χο ζεσξεηηθφ θαη  εξκελεπηηθφ εξγαιείν επηιέρζεθε ε ξεαιηζηηθή 

παξάδνζε κε ξίδεο ζηε πξψηε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 

απφ ην Θνπθπδίδε. 

Μέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή  ηφζν θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αμηνζεκείσηε ζπλέρεηα, αιιά θαη κία ραξαθηεξηζηηθή 

ζπλέπεηα, αθελφο ζην ηξφπν πνπ απηή αζθήζεθε, αθεηέξνπ ζηνπο ζθνπνχο πνπ 

θιήζεθε λα εμππεξεηήζεη. Αλακθίβνια, δηαρξνληθή αμνληθή ζηξαηεγηθή πνπ 

πξνζδηφξηζε ηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ππήξμε ε 

δηπισκαηηθή ζχγθιηζε κε ηε Γχζε ζηα πιαίζηα ηεο βέιηηζηεο δηαζθάιηζεο ηνπ 

ζπκθέξνληνο ηεο επηβίσζεο. κσο ε έιιεηςε ηθαλψλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο θαη 

εγεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ κε ζπλεπαγφκελν ηελ αδπλακία 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γεσπνιηηηθήο αμίαο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ δελ επέηξεςαλ ηελ 

άζθεζε κίαο απηφθσηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ δηαξθήο ειιεληθή απίζρλαλζε 

έθαλε γηα ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο ηελ εμάξηεζε απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο κία 

αδήξηηε αλαγθαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ δπλαηέο, αθελφο ε δηαζθάιηζε 

ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ηεο επηβίσζεο, αθεηέξνπ ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο εμνπζίαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φζν θαη ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, επηδηψθνληαο  γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κία ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ δνκψλ ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ησλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ απνθαζηζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε, αιιά θαη ζηελ θαζ‘ εαπηή άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο 

θαη ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξσηίζησο απηνχ ηεο θξαηηθήο 

επηβίσζεο. 

Πσο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο θαη πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζή ηεο; χκθσλα 

κε ηνλ K. J. Holsti απηή ζπλίζηαηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ελφο θξάηνπο απέλαληη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη νη ελέξγεηεο απηέο. (Holsti 1977, 21)   O Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο 

αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ πσο «Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή έρνληαο άκεζε ζρέζε κε ηνπο 

αέλαα επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηεο επηβίσζεο ελφο έζλνπο-θξάηνπο, ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηζρχνο θαη ηεο αζθάιεηαο, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ θάζε θξάηνπο. Ο ηξφπνο άζθεζήο ηεο θαζνξίδεη ην ξφιν ηνπ 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα ππφινηπα. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πην θαίξηνπο ζπληειεζηέο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο κε ηελ νπνία θάζε 

ρψξα πνξεχεηαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Δπηπιένλ, ελψ ε εμσηεξηθή πνιηηηθή αθνξά 

ην ζχλνιν ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ κηαο ρψξαο, έρεη άκεζεο επηπηψζεηο θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεδίν»1. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα, σο ζεσξεηηθφ θαη  εξκελεπηηθφ 

εξγαιείν επηιέρζεθε ε ξεαιηζηηθή παξάδνζε κε ξίδεο ζηε πξψηε επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απφ ην Θνπθπδίδε2.  Δίλαη ν πνιηηηθφο 

ξεαιηζκφο πνπ ππνζηεξίδεη ην άλαξρν ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ηελ έιιεηςε 

                                            
1
 Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο, Μία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, www.kouskouvelis.gr 

2
 Θνπθπδίδνπ Ηζηνξίαη, (2011) Αζήλα, Γεσξγηάδε, κηθ:  Διεπζέξηνο Βεληδέινο 
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δειαδή θάπνηαο θεληξηθήο εμνπζίαο ε νπνία λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ.  

Ζ απνπζία αλψηαηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο απνηειεί ηε γελεζηνπξγφ αηηία ησλ 

αληαγσληζηηθψλ θαηά βάζε ζρέζεσλ ησλ θξαηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

δξψληεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Σα θξάηε πξέπεη απφ κφλα ηνπο λα κεξηκλνχλ γηα 

ηελ αζθάιεηά ηνπο(αξρή ηεο απηνβνήζεηαο), ηελ πξνάζπηζε, δειαδή, ηνπ βαζηθνχ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο ηεο επηβίσζήο ηνπο, κέζσ ηεο δηαθχιαμεο ηεο εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο. Λεηηνπξγνχλ σο νξζνινγηθνί 

δξψληεο πνπ ππνινγίδνπλ ην θφζηνο θαη ην φθεινο ησλ επηινγψλ ηνπο κε ζηφρν 

ηελ απφθηεζε ηζρχνο, ή θαιχηεξα ηελ επαχμεζε ηεο ήδε δηαηηζέκελεο. Μέζα απφ 

ηηο δξάζεηο ηνπο επηδηψθνπλ ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληηπάισλ ηνπο, ζπληειψληαο 

ζηε δεκηνπξγία ελφο απηνξπζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ηζρχνο. Ζ 

ζηαζεξφηεηα θαη ε αζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαζνξίδεη ηελ θιηκάθσζε ή ηελ 

χθεζε αληίζηνηρα, ζηηο αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο  κεηαμχ ησλ θξαηψλ3.  

Σα θξάηε επνκέλσο επηδηψθνπλ ηελ ηζρχ ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ έιιεηςε ξπζκηζηηθήο αξρήο. Ο θφβνο γίλεηαη θίλεηξν ζηξαηεγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. κσο ε αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ ελφο, απνηειεί απεηιή γηα ην άιιν 

πνπ βιέπεη ηελ ζρεηηθή ηνπ ηζρχ λα κεηψλεηαη (δίιιεκα αζθάιεηαο). Ζ 

ζπκπεξηθνξά θαηά ζπλέπεηα ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα εθθξάδεηαη κέζσ 

ηεο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

κέγηζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο επηβίσζεο, επηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο 

ζην ζχζηεκα θαηαλνκήο ηζρχνο. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΟ 

ΚΡΑΣΟΤ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ησλ  δηεζλψλ ζρέζεσλ, φπνπ νη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ηίζνληαη κε φξνπο ηζρχνο θαη εζληθνχ ζπκθέξνληνο, ην δίθαην δελ 

παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν θαη επηθαιείηαη κφλν φηαλ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θπξίαξρσλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο αληίζηνηρα θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

πνπ απνηεινχλ «δεκηνπξγήκαηα θαη εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ ηζρπξψλ». Ζ 

ζχκπξαμε ζε ζπκκαρίεο εμππεξεηεί θνηλά ζπκθέξνληα θαη απνηειεί «άζξνηζκα 

                                            
3
  Γηα κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε  ηεο ζεψξεζεο ηνπ ξεαιηζκνχ βι. Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο (2010) 
Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο,  Αζήλα,  Πνηφηεηα, ζ. 57-78. 



3 
 

πξφζθαηξσλ ζπκθεξφλησλ θαη φρη κνληκφηεξσλ ελδνδπλακηθψλ ζπλδπαζκψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ».  (Κνπζθνπβέιεο 2010, 61)  

Ζ ηζρχο δελ κπνξεί λα νξηζηεί κνλνζήκαληα. Οη εθθάλζεηο ηεο, 

αιιεινεμαξηψκελεο ζε κεγάιν βαζκφ, είλαη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζέζε 

ελφο θξάηνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

άιινπ απνηειεί ηε δπλακηθή έθθξαζε ηζρχνο ζε αληίζεζε κε ηε ζηαηηθή ηεο κνξθή 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πεγέο (ζπληειεζηέο) ηζρχνο πνπ είλαη δηαζέζηκεο σο κέζα γηα 

ηελ επηβνιή ηεο βνχιεζεο ελφο δξψληα ζην δηεζλέο ζχζηεκα. (Κνπζθνπβέιεο 

2010, 140) Ζ θαηνρή αιιά θαη ε δηεθδίθεζε απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθεί ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζε έλα 

θξάηνο4, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, αιιά θαη 

ηηο αιιαγέο ζε απηή. Απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε 

απφθαζεο  ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαζνξίδνπλ δειαδή κε ιίγα ιφγηα ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή αζθείηαη.  

Οη ζπληειεζηέο απηνί δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ ζε πιηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη 

ππνθεηκεληθνχο. (Κνπινπκπήο 1998, 97-107). Οη πιηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ράξαμε πνιηηηθήο ζην δηεζλέο ζχζηεκα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

γεσγξαθία, δειαδή ηελ έθηαζε, ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ην θιίκα θαη ηε ζέζε 

ηεο ρψξαο ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (γεηηλίαζε), φζν θαη ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα5, ηηο πεγέο πινχηνπ πνπ ην θξάηνο δηαζέηεη, θαη απφ ηε ζηαηηθή 

νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο, ην πξνβιεπφκελν δειαδή πνιηηηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο. (Κνπζθνπβέιεο 1997, 20-25) εκαληηθφ ξφιν εμάιινπ 

δηαδξακαηίδνπλ ην κέγεζνο θαη ε νξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. 

(Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο 2010, 166-169) 

Οη ιεηηνπξγηθνί ζπληειεζηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο ηφζν ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ. Πξφθεηηαη γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηε δηνίθεζε, ηε δπλαηφηεηα 

                                            
4
 Ο Kenneth Waltz ζην έξγν ηνπ «Θεσξία Γηεζλνύο Πνιηηηθήο» δηαηππψλεη ηηο δέθα αξρέο ηνπ 
πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο θιαζηθνχο ξεαιηζηέο εηζάγνληαο κία 
δηαθνξεηηθή εθδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεψξεζεο πνπ απνθαιείηαη λενξεαιηζκφο κε ηελ 
πξνζζήθε ηεο δηάζηαζεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

5
 εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κνξθή πνπ ην δηεζλέο ζχζηεκα έρεη. Ο Kenneth Waltz ζην βηβιίν 
ηνπ «Θεσξία Γηεζλνύο Πνιηηηθήο» δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο έλα δηπνιηθφ ζχζηεκα είλαη πην 
ζηαζεξφ απφ έλα πνιππνιηθφ. Kenneth Waltz (2011), Θεσξία δηεζλνύο πνιηηηθήο, Αζήλα, 
Πνηφηεηα,  Κεθ. 6, 7, 8. 
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ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπκκαρίεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

Σέινο νη ππνθεηκεληθνί ζπληειεζηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Ζγεζία θαη ηα θέληξα 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ο θφβνο ηεο απνηπρίαο (επζπλνθνβία), ε ιαλζάλνπζα 

έθθξαζε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ ελφο Ζγέηε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο, ε δπζπηζηία κεηαμχ ησλ εγεηψλ ή ησλ ιαψλ, νη δηαθσλίεο κέζα ζηελ 

νκάδα πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, ε ηάζε γηα αλαδήηεζε νκνθσλίαο πνπ κπνξεί 

λα απνθιείζεη άιιεο απφςεηο, ηα ζπκθέξνληα επί κέξνπο γξαθεηνθξαηηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη ηέινο ηα ήζε θαη 

νη ηδενινγίεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε θνηλσλία.6  

Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟ 

ια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα εξκελεχζνπλ 

ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ππφ εμέηαζε ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ, απηψλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Χο Μεζνπφιεκνο, 

γεληθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ε πεξίνδνο κεηαμχ ησλ δχν Παγθφζκησλ Πνιέκσλ, 

δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1919 κέρξη ην 1939. Ο ειιεληθφο, φκσο, 

Μεζνπφιεκνο νξίδεηαη, ηζηνξηνγξαθηθά, σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ην επηέκβξην ηνπ 1922 θαη ην μέζπαζκα ηνπ 

Διιελντηαιηθνχ Πνιέκνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1940 πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ είζνδν 

ηεο Διιάδαο ζην B Παγθφζκην Πφιεκν. 

Σν ηέινο ηνπ 1922 ε Διιάδα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηε κεγαιχηεξε 

θαηαζηξνθή ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο. Ζ απνηπρεκέλε κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία 

νδήγεζε ζηνλ εληαθηαζκφ ηεο Μεγάιεο Ηδέαο7 θαη ζηηο θιφγεο ηεο κχξλεο έγηλαλ 

ζηάρηε ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα ειιεληθήο παξνπζίαο ζηε γε ηεο Ησλίαο. Ζ 

θαηαζηξνθή απηή ζα έρεη ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο. ηε Λσδάλε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζα επηδηψμεη κία αμηνπξεπή 

                                            
6
 Γηα κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ ιήςεο απφθαζεο βι. Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο (1997), 
Λήςε απνθάζεσλ - Κξίζε - Γηαπξαγκάηεπζε, Αζήλα, Παπαδήζε, ζ. 147-186. 

7
 Ζ «Μεγάιε Ηδέα» σο έλλνηα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε Φηιηθή Δηαηξεία. Χο φξνο φκσο 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ησάλλε Κσιέηε ην 1844 γηα θαζαξά δεκαγσγηθνχο 
ιφγνπο. ηαδηαθά φκσο ζα απνηειέζεη ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 
κέρξη θαη ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Χο ζηφρν είρε ηελ επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ θπξηαξρνχζε ην ειιεληθφ 
ζηνηρείν θαη βξίζθνληαλ ππφ μέλε θπξηαξρία. 
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ζπκθσλία εηξήλεο. ηηο αξρέο ηνπ 1923 ζα ππνγξαθεί  ζχκβαζε πνπ επέβαιε ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. Με κνλαδηθφ θξηηήξην ηε ζξεζθεία 

1.300.000 πεξίπνπ Έιιελεο θαη  500.000 Σνχξθνη εθπαηξίζηεθαλ ρσξίο 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο. (Clark 2007, 13) Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε επηπιένλ 

πξνβιήκαηα ζην ειιεληθφ θξάηνο πνπ έπξεπε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελζσκάησζε 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. Απφ ηελ άιιε, κέζα απφ ηελ εζληθή 

θαηαζηξνθή ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ άιια θαη ηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ επηιχζεθε ην εζλνινγηθφ πξφβιεκα. Σν πξνζθπγηθφ 

ζηνηρείν εγθαηαζηάζεθε ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ Γπηηθή Θξάθε ζπκβάιινληαο 

θαηαιπηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Έηζη ελψ ην 1912 νη Έιιελεο 

ηεο Μαθεδνλίαο αληηπξνζψπεπαλ ην 42,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ην 1926 ην 

πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζην 88,8%.  Σν γεγνλφο ηεο εζληθήο νκνγελνπνίεζεο 

ζπλέβαιε ζην λα εμαιεηθζνχλ νξηζηηθά ζρέδηα θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ. (Βαθαιφπνπινο 2005, 432)  

Μεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ν αιπηξσηηζκφο θαη ε εδαθηθή νινθιήξσζε 

ζα πάςνπλ λα απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Σα εζσηεξηθά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά  πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ, αιιά θαη νη αιιαγέο ζηηο ηζνξξνπίεο ηζρχνο θαη ζπκθεξφλησλ ζην 

ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, έζεζαλ σο θχξην θαη 

πξσηαξρηθφ κέιεκα ηήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, απφ ηε κία ηελ πξνάζπηζε ηφζν ηεο 

εζληθήο αζθάιεηαο, φζν θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ απνδπλακσκέλνπ, απφ ηνπο ζπλερείο πνιέκνπο, ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Βαζηθφ ζηφρν ζα απνηειέζεη ε αλαδήηεζε ζπκκαρηψλ ζην πιαίζην κίαο 

απνηειεζκαηηθήο εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο αλαζεσξεηηθψλ δπλάκεσλ ηεο 

πεξηνρήο(Σζηξηγψηεο 2013, 363)  

Παξάιιεια, ε Διιάδα ζα επηδείμεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνχ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ είρε αλαιάβεη κέζσ ησλ πλζεθψλ πνπ είρε ππνγξάςεη. Θα 

επηδηψμεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην ππφ δηακφξθσζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο, 

κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη ζα επηδείμεη ζηαζεξή 

πξνζήισζε ζηε δηεζλή ηάμε. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 

1981 2014, 175) Θα αθνινπζήζεη πνιηηηθή θαηεπλαζκνχ θαη ζα επηδηψμεη κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο ζην βαιθαληθφ ππνζχζηεκα. κσο νη εμειίμεηο ηφζν ζην 

πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ, φζν θαη γεληθφηεξα ζην δηεζλέο 
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πεξηβάιινλ θαηέδεημαλ ηηο αδπλακίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ αθνχ ζε 

πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμαλ αλαπνηειεζκαηηθέο ζηελ πξνάζπηζε ησλ 

δσηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζχκπιεπζε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο απνηέιεζε 

κηα αδήξηηε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο «πςειήο επαηζζεζίαο 

ηξσηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζπκθέξνληνο επηβίσζεο» (Σζηξηγψηεο 2013, 368), έζησ 

θη αλ απηφ ζήκαηλε ηελ απεκπφιεζε εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ. H Διιάδα παξά ην 

φπνηα δηπισκαηηθά αλνίγκαηα, ζα επηιέμεη δηαρξνληθά θαη ζπλεηδεηά ζηελνχο 

δεζκνχο κε ηε λαπηηθή δχλακε πνπ ήιεγρε ηε Μεζφγεην θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

έλαξμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζα ηε βξεη ζην πιεπξφ ηεο Αγγιίαο.  

Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΝ ΦΤΥΡΟ ΠΟΛΔΜΟ – Ζ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΗ ΖΠΑ 

Σν ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζα επηβεβαηψζεη κία ζεκαληηθή αξρή 

ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ. Οη ζπκκαρίεο ππάξρνπλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εμππεξεηνχλ θνηλά ζπκθέξνληα. Ζ εηζβνιή ηεο Γεξκαλίαο ζηε νβηεηηθή Έλσζε 

θαη ε επίζεζε ηεο Ηαπσλίαο ζην Πεξι Υάξκπνξ δεκηνχξγεζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ελφο ζπλαζπηζκνχ αλάκεζα ζε ΖΠΑ, Ρσζία θαη Μεγάιε Βξεηαλία νη 

νπνίεο παξακέξηζαλ ηηο δηάθνξέο ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θνηλφ θίλδπλν. 

Ζ ιήμε φκσο ηνπ πνιέκνπ αλέδεημε εθ λένπ ηηο κεγάιεο κεηαμχ ηνπο 

αληηπαξαζέζεηο θαζψο εθπξνζσπνχζαλ, φρη κφλν δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, αιιά 

επηπιένλ εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο θνζκναληηιήςεηο. 

Μπνξεί ε Μεγάιε Βξεηαλία λα απνηεινχζε κία ζεκαληηθή κεηαβιεηή θαζνξηζκνχ 

ηεο ηειηθήο έθβαζεο ηνπ πνιέκνπ, φκσο δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη 

ηελ εγεκνληθή ηεο ζέζε ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Έηζη νη πξαγκαηηθέο ληθεηέο ήηαλ νη 

ΖΠΑ θαη ε ΔΓ.  

Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδφηεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο θαη ηε κεηάβαζε απφ ην ηδηαίηεξα αζηαζέο πνιππνιηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ  ζην δηπνιηθφ ζχζηεκα κε εγέηηδεο δπλάκεηο ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ. 

Με βάζε ην κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ δεκηνπξγήζεθαλ δχν κεγάινη ζπλαζπηζκνί 

θξαηψλ, ν δπηηθφο κε εγέηηδα δχλακε ηηο ΖΠΑ θαη ν αλαηνιηθφο κε εγέηηδα δχλακε 

ηε  νβηεηηθή Έλσζε. Ο αληαγσληζκφο απηφο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ έληνλε 

ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο 
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(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 227). Καζφζνλ ν 

αληαγσληζκφο απηφο δελ θαηέιεμε πνηέ ζε έλνπιε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο 

νλνκάζηεθε «Φπρξφο Πφιεκνο» θαη δηήξθεζε γηα πεξίπνπ κία πεληεθνληαεηία.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, ε ηειηθή επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δπλάκεσλ ζα ζεκάλεη θαη ηελ επίζεκε έληαμε ηεο Διιάδαο ζην δηπνιηθφ θφζκν, 

σο κέινο ηνπ δπηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη ησλ ζεζκψλ πνπ απηφο δεκηνχξγεζε. 

(Σζηξηγψηεο 2013, 481) Σν γεγνλφο απηφ ζα θαζνξίζεη ηζηνξηθά ηελ πνξεία ηεο 

ρψξαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ζα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηε δηακφξθσζε  ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αμηαθψλ δνκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Δπίζεο, ζε κία 

έθθξαζε πνιηηηθήο δηνξαηηθφηεηαο πνπ ζηφρν είρε ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο 

ζέζεο ζην ππφ δηακφξθσζε δηεζλέο ζχζηεκα, ε Διιάδα ζα απνηειέζεη ηδξπηηθφ 

κέινο, ή ζα ππνβάιεη αίηεκα έληαμεο ζε φινπο ηνπο λένπο ζεκαληηθνχο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, φπσο ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην Βνξεηναηιαληηθφ 

χκθσλν, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη 

Δκπνξίνπ, ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, θα. 

ηαζεξή επηδίσμε απνηέιεζε ε πξνάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ηεο 

επηβίσζεο φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 227) Παξάιιεια ην θελφ ηζρχνο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ πεξηνρή κε ηελ αδπλακία ηεο Αγγιίαο λα αζθήζεη ηελ επηξξνή ησλ 

παξειζφλησλ δεθαεηηψλ, ζα θαιχςνπλ ζε κεγάιν βαζκφ νη ΖΠΑ. Ζ πξφζδεζε ηήο 

Διιάδαο ζην ακεξηθαληθφ άξκα ζα είλαη απφιπηε θαη ην γεγνλφο απηφ ζα 

επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ρψξα, 

ηειηθψο, ζα αληηκεησπίζεη κία λέα εζληθή θαηαζηξνθή ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ 

Κχπξν κέζσ ηεο νπνίαο ζα νινθιεξσζεί «ε ζπξξίθλσζε ηνπ εμσειιαδηθνχ 

ειιεληζκνχ» (Σζηξηγψηεο 2013, 535). 

Οη ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηνπο βφξεηνπο γείηνλέο ηεο ζηαδηαθά ζα 

ακβιπλζνχλ, φκσο ην αληίζεην ζα ζπκβεί κε ηελ Σνπξθία. Αηηίεο ζα ζηαζνχλ 

αξρηθά ην «Κππξηαθφ Εήηεκα» πνπ θαηέιεμε ζηε de facto δηρνηφκεζε ηεο λήζνπ, 

νη δησγκνί θαη ν μεξηδσκφο πνπ ππέζηεζαλ νη ηειεπηαίεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. Μεηά ην 1974 ε Σνπξθία ζα ζέζεη λέα δεηήκαηα (πθαινθξεπίδα, 

ρσξηθά χδαηα, εχξνο ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ 
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λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πνπ ζα επηδεηλψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. 8  

Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο 

κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηε εμνπζία ην 1928. ην δεχηεξν 

θεθάιαην εμεηάδεηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηελ ηεηξαεηία 

(1928 - 1932) θαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ πνξεία πξνο ηε δηθηαηνξία ηνπ 

Μεηαμά θαη ηε λέα δηεζλή θξίζε. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηά ηε κεηαμηθή πεξίνδν 

απνηειεί μερσξηζηή πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, θαζφζνλ απνηειεί ίζσο ηελ πην 

ελδηαθέξνπζα πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ Μεζνπφιεκνπ θαη εμεηάδεηαη ζην ηξίην 

θεθάιαην.  

Με κία ζχληνκε αλαθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Μεζνπνιέκνπ θαη 

Φπρξνχ Πνιέκνπ μεθηλάεη ην ηέηαξην θεθάιαην πνπ εζηηάδεη ζηελ θξίζηκε ρξνληθή 

πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κέρξη ην 1955. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ησλ θπβεξλήζεσλ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1955, κέρξη θαη ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1967 αλαιχεηαη ζην 

πέκπην θεθάιαην. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο θαη ε ηξαγηθή 

θαηάιεμε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο κειεηψληαη ζην έθην θεθάιαην, ελψ ε πεξίνδνο 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ δχν ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο ηνπ 20νπ αηψλα, ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαη ν Αλδξέαο 

Παπαλδξένπ, εμεηάδεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. Σέινο, ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξείηαη κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο 

ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπφιεκν θαη ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, θαη αλαδεηνχληαη 

θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

                                            
8
 Πεξηζζφηεξα γηα ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο απφ ην 1922 κέρξη θαη ζήκεξα βι. Άγγεινο πξίγνο 
(2015), «Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο», Αζήλα, Παηάθε 



9 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο  

Ζ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΗΓΔΑ 

Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο 

απνηέιεζαλ νξφζεκα ζηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ηα 

πξνβιήκαηα πνιηηηθήο αζηάζεηαο πνπ ήδε είρε δεκηνπξγήζεη ν Δζληθφο Γηραζκφο1 

πξνζηέζεθαλ θνηλσληθά κε ζεκαληηθφηεξν ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ, θαη 

νηθνλνκηθά, φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ δπζβάζηαθηνπ ρξένπο, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ 

ππήξμε δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο εμνπζελσκέλνπ απφ ηνπο 

καθξνρξφληνπο πνιέκνπο θξάηνο. (ηαπξηαλφο 2007, 1230 - 1232).  

Μπνξεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα λα κελ θαηέζηε εθηθηή ε εθπιήξσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αιπηξσηηθψλ αηηεκάησλ φπσο απηά είραλ εθθξαζηεί κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο σο θχξην άμνλα άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

φκσο είλαη ζεκαληηθφ πσο ε Διιάδα επέηπρε ηελ επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο, 

πνιιαπιαζηάζηεθε εδαθηθά θαη νκνγελνπνηήζεθε εζληθά. (Βαθαιφπνπινο 2005, 

390) Οη αιπηξσηηθέο επηδηψμεηο φκσο, θπξίσο ιφγσ ησλ λέσλ ηζνξξνπηψλ ηζρχνο 

πνπ είραλ δηακνξθσζεί, δελ απνηεινχζαλ πιένλ παξάγνληα δηακφξθσζεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Εεηήκαηα φπσο ηεο ελζσκάησζεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, 

ηεο Κχπξνπ, ησλ Γσδεθαλήζσλ, θαη ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην, 

επηβεβαηψλνληαο ηε γλσζηή θξάζε ησλ Αζελαίσλ πξνο ηνπο Μειίνπο.2 

Οη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο απφ ην 1923 θαη κεηά είραλ λα 

θάλνπλ κε ηε δηαθχιαμε ησλ ζπλφξσλ πνπ ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαζφξηζε, ηελ 

πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηελ εζσηεξηθή αλαζπγθξφηεζε. 

(Σζηξηγψηεο 2013, 363) Χο εθ ηνχηνπ, ε Διιάδα επέδεημε δηάζεζε ζεβαζκνχ ηφζν 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, κέζσ ηεο απνδνρήο ησλ πλζεθψλ πνπ είρε ππνγξάςεη, 

                                            
1
 Ο Δζληθφο Γηραζκφο (1914-1917) ππήξμε κία ζεηξά γεγνλφησλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε δηέλεμε 
κεηαμχ ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Βαζηιηά Κσλζηαληίλν Α΄ ζρεηηθά 
κε ηελ είζνδν ή κε ηεο Διιάδαο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν.  Γηα κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Δζληθφ Γηραζκφ βι. Βεξέκεο, Θ. – Κνιηφπνπινο, Γ. 
(2006), Διιάο, Ζ ζύγρξνλε ζπλέρεηα, Από ην 1821 κέρξη ζήκεξα,  Αζήλα, Καζηαληψηε, ζει 338. 

2
 «…θαηά ηελ ζπδήηεζηλ ησλ αλζξσπίλσλ πξαγκάησλ ην επηρείξεκα ηνπ δηθαίνπ αμίαλ έρεη, φπνπ 
ηζε ππάξρεη δχλακηο πξνο επηβνιήλ απηνχ, φηη φκσο ν ηζρπξφο επηβάιιεη φ,ηη ηνπ επηηξέπεη ε 
δχλακίο ηνπ θαη ν αζζελήο παξαρσξεί φ,ηη ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ», Θνπθπδίδνπ, Ηζηνξίαη, 
Δ, 89,10-4. 
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φζν θαη ηεο «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο», κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Κνηλσλία ησλ 

Δζλψλ.  Γελ είλαη φκσο ην δίθαην απηφ πνπ θαζνξίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο ζρέζεηο 

ησλ θξαηψλ. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο, ε 

Διιάδα είρε λα αληηκεησπίζεη αλαζεσξεηηθέο βιέςεηο ρσξψλ ηεο πεξηνρήο κε 

ζεκαληηθφηεξεο απηέο ηεο Βνπιγαξίαο πνπ επίκνλα αξλνχληαλ λα απνδερζεί ην 

λέν εδαθηθφ θαζεζηψο, αιιά θαη ηεο Ηηαιίαο ηνπ Μπελίην Μνπζνιίλη πνπ 

δηεθδηθνχζε έλαλ εγεκνληθφ ξφιν ζηα Βαιθάληα θαη ηε Μεζφγεην γεληθφηεξα. ηα 

πιαίζηα απηά ε ρψξα ζα αλαδεηήζεη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο, αιιά θπξίσο 

εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπκκαρηψλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπ γείηνλέο ηεο πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληηκεηψπηζε κεκνλσκέλσλ, ή ζπλδπαζκέλσλ επηζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ απφ γεηηνληθά θξάηε. Ο λένο φκσο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ειιεληθήο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο πνπ ε απίζρλαλζε ηεο εζληθήο ηζρχνο επέβαιε, πεξηφξηδε θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε πνιηηηθψλ, δηπισκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ κέζσλ ππνζηήξημεο κέζσ ηφζν ησλ γεηηφλσλ ηεο, φζν θαη ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. (Σζηξηγψηεο 2013, 364 - 370) 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θξίζε ζηηο ειιελντηαιηθέο ζρέζεηο 

πνπ πξνθάιεζε ε δνινθνλία ηνπ Ηηαινχ ηξαηεγνχ Δλξίθν Σειίλη. Ο Σειίλη ήηαλ ν 

πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ράξαμεο ησλ ειιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ θαη βξέζεθε 

δνινθνλεκέλνο ζε ειιεληθφ έδαθνο. Ζ Ηηαιία ζα ζεσξήζεη ππεχζπλε ηελ Διιάδα 

θαη ζα θαηαιάβεη ηελ Κέξθπξα αθνχ πξψηα ηελ βνκβαξδίζεη.3 Παξφιν πνπ ε 

Ηηαιία θαηαπάηεζε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, νπζηαζηηθά ζα δηθαησζεί θαζφζνλ γηα λα 

ππνρσξήζνπλ ηα ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα ε Διιάδα ππνρξεψζεθε λα  θαηαδηθάζεη ην 

γεγνλφο θαη λα θαηαβάιεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε 50.000.000 ιηξεηψλ. 

(Βαθαιφπνπινο 2005, 457)  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θξίζε θαηέδεημε ηηο ηξσηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθήο 

αζθάιεηαο πνπ ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ επηδίσθε λα εθαξκφζεη. Οη αζπκβαηφηεηεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ, ηφηε, Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ε έιιεηςε 

απνθαζηζηηθφηεηαο θαη ζπλαληίιεςεο σο πξνο ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, ηα 

εηεξφθιεηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη ηέινο νη ειιείςεηο θαη νη αζάθεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

                                            
3
 Πεξηζζφηεξα γηα ην επεηζφδην ηεο Κέξθπξαο βι. Γξεγφξηνο Γάθλεο (1997), Ζ Διιάο κεηαμύ δύν 
πνιέκσλ,  ηφκνο Α΄,  Αζήλα, Κάθηνο, ζ. 71-111.  
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θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ νξγαληζκνχ, επέηξεςαλ ζηελ Ηηαιία λα θαηαπαηήζεη ηηο 

αξρέο θαη ην θχξνο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 177) Σν επεηζφδην ηεο Κέξθπξαο πνπ έκειιε λα είλαη ε 

πξψηε δνθηκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο πνπ ν λενζχζηαηνο 

νξγαληζκφο πξέζβεπε, θαηέδεημε ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο πνπ αξγφηεξα ζα 

απνδεηρηνχλ κνηξαίεο θαη ζα νδεγήζνπλ ζην μέζπαζκα ελφο κεγαιχηεξνπ θαη 

θαηαζηξνθηθφηεξνπ πνιέκνπ.  

ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΗ ΒΑΛΚΑΝΗΚΔ ΥΧΡΔ  

Ζ δηαπίζησζε φηη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ δελ κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα δηαζθαιίζεη ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ησλ κηθξψλ θξαηψλ, επνκέλσο θαη ην βαζηθφ ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο 

ηνπο αζθάιεηαο, ηα ψζεζε ζηε ζχλαςε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκαρηψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο Διιάδαο απηφ δελ ήηαλ 

εχθνιν λα ζπκβεί. Με ηελ Σνπξθία νη πιεγέο ηεο πνιπεηνχο αληηπαξάζεζεο ήηαλ 

αθφκα αλνηθηέο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ  θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε ηνπξθηθή πιεπξά δελ επέηξεπαλ ηελ 

νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ. Γείγκα ηεο ςπρξφηεηαο πνπ 

ραξαθηήξηδε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη δηκεξείο 

ζπκθσλίεο πνπ ππνγξαθήζαλ κεηαμχ 1924 - 1926  δελ βξήθαλ θακία νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή. (Βαθαιφπνπινο 2005, 457)  

Ζ Σνπξθία δεκηνπξγνχζε εμ αξρήο πξνζρψκαηα ζηελ επηζηξνθή ησλ 

θαηνίθσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, ελψ απφ ην 1927 αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηα δχν λεζηά. Ζ απέιαζε ηνπ Παηξηάξρε Κσλζηαληίλνπ Σ 

απνηέιεζε αθφκα κία ηνπξθηθή πξφθιεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο εκπφδην ζηελ 

εμνκάιπλζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ απνηεινχζε ην δήηεκα  ησλ 

«εγθαηεζηεκέλσλ» θαη ησλ «αληαιιάμηκσλ» θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 

1981 2014, 180)  Ζ Διιάδα επηζπκνχζε ηελ παξάηαζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κε 
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ζθνπφ ηελ εμεχξεζε κίαο δίθαηεο ιχζεο, ελψ ε Σνπξθία ππνζηήξηδε ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξφρεηξσλ ππνινγηζκψλ εηο βάξνο ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ. 4 

 Ζ θαηάζηαζε δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαιχηεξε ζε φ,ηη αθνξά 

ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηνπο βφξεηνπο γείηνλέο ηεο. ηε Βφξεηα Ήπεηξν ε 

θαηαπάηεζε ησλ θνηλνηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ  ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ δελ επέηξεπε ηελ νκαινπνίεζε ησλ ειιελναιβαληθψλ 

ζρέζεσλ. Εεηήκαηα ππήξραλ επίζεο έζεηαλ ην εδαθηθφ θαζεζηψο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ θαη ε ππαγσγή ησλ Σζάκεδσλ ζηνπο «αληαιιάμηκνπο» θαζφζνλ ηα Σίξαλα 

ηνπο ζεσξνχζαλ σο άηνκα «αιβαληθήο» ζπλείδεζεο. (βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 - 1945 2008, 202-203)  

Με ηε Ρνπκαλία νη ζρέζεηο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ζηάζηκεο, θαζψο θακία νπζηαζηηθή εμέιημε δελ 

έιαβε ρψξα. Καζφζνλ δελ ππήξρε άκεζε γεηηλίαζε, ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή. Ζ πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ Αζήλαο 

θαη Βνπθνπξεζηίνπ ζα θαηαζηεί εθηθηή κφιηο ην Μάξηην ηνπ 1928 φηαλ κε ηηαιηθή 

παξφηξπλζε ζπλαθζεί ζχκθσλν «κε επηζέζεσο θαη δηαηηεζίαο». Ζ ζπκθσλία 

απηή ήηαλ ε πξψηε κε δηαθξαηηθφ πεξηερφκελν πνπ ππφγξαθε ε Διιάδα κεηά ηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη εγθαηλίαζε κία ζεηξά απφ ζπκθσλίεο πνπ ζα ππνγξάςεη 

ε ρψξα κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κε ηνπο Βαιθάληνπο 

γείηνλέο ηεο, ρσξίο πάληα, σζηφζν, ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. (βνιφπνπινο, 

Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 182) 

Ζ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ζα απνηειέζεη δπζεπίιπην πξφβιεκα φρη 

κφλν κε ηελ Σνπξθία, αιιά ζα επεξεάζεη θαηαιπηηθά θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο 

κε ηε Βνπιγαξία. Δίλαη γεγνλφο πσο ην 1919  κε ηε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Νετγχ5 

δηεπζεηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην δήηεκα ηεο αληαιιαγήο ησλ ειιεληθψλ 

πιεζπζκψλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ησλ αληίζηνηρψλ βνπιγαξηθψλ ηεο Διιάδαο. 

                                            
4
«Δγθαηεζηεκέλνη» ζεσξνχληαλ νη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο έσο ηεο 30 
Οθησβξίνπ 1918 θαη νη Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. «Αληαιιάμηκνη» 
ραξαθηεξίδνληαλ νη νξζφδνμνη θάηνηθνη ηεο επεηξσηηθήο Μηθξάο Αζίαο θαη νη κνπζνπικάλνη πνπ 
θαηνηθνχζαλ ζηελ ππφινηπε Διιάδα. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη πεξηνπζίεο έπξεπε λα 
απνδνζνχλ ζηνπο λφκηκνπο  ηδηνθηήηεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ αληαιιάμηκσλ έπξεπε λα ηνπο 
δνζεί πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε απηή πνπ εγθαηέιεηπαλ, ελψ ε φπνηα δηαθνξά ζα ρξεσλφηαλ ηελ 
ρψξα ππνδνρήο.   

5
 Με ηε πλζήθε ηνπ Νετγχ ε Βνπιγαξία παξαηηήζεθε νξηζηηθά απφ ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα 
ζηε Γπηηθή Θξάθε πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ Διιάδα κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ. Βι. 
Κσλζηαληίλνο Βαθαιφπνπινο (2005), Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, Θεζζαινλίθε, ηακνχιεο, ζ. 408 
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(Βαθαιφπνπινο 2005, 456). Ζ Διιάδα φκσο, πηζαλψο πηεζκέλε απφ ηα γεγνλφηα 

ηεο Κέξθπξαο πνπ είραλ πξνεγεζεί θαη επηδηψθνληαο λα θεξδίζεη ηελ θαιή 

καξηπξία ηεο  Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, απφ ηελ νπνία κάιηζηα αλέκελε ηελ έγθξηζε 

ζχλαςεο δηεζλνχο δαλείνπ, κε ην πξσηφθνιιν Πνιίηε – Καιθψθ6 ην 1924 ζα 

δψζεη ην δηθαίσκα ζηε Βνπιγαξία λα επαλαζέζεη ζηε δηπισκαηηθή θνλίζηξα ην 

κεηνλνηηθφ δήηεκα, αιιά θαη ην θίλεηξν γηα λέεο αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο κε 

επηρείξεκα ηε βνπιγαξηθή κεηνλφηεηα ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο. 

Ζ θαηάζηαζε ζα γίλεη πην ζχλζεηε θαζφζνλ ε ειιεληθή πιεπξά δελ ζα 

επηθπξψζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, πνπ ήδε φκσο είρε ππνγξαθεί απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Κχξηα αηηία ε θαζ‘ φια αλακελφκελε 

αληίδξαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ δηαβιέπνληαο ηνλ θίλδπλν ε Βνπιγαξία λα 

νηθεηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ ιαβφθσλσλ ηεο πεξηνρήο, δήηεζε λα αλαγλσξηζζεί 

θαη ζεξβηθή κεηνλφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα θαηήγγεηιε ηελ πλζήθε πκκαρίαο ηνπ 

1913. (Πηπηλέιεο 1948, 28) Με δειψζεηο ηνπ ν έξβνο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

Βφηζιαβ Μαξίλθνβηηο ζα απεηιήζεη κε ζχκπξαμε εξβίαο θαη Βνπιγαξίαο κε 

ζθνπφ ηε δηαίξεζε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο ζε ζθαίξεο επηξξνήο. (Γηβάλε 2008, 

137-141) Σελ θαηάζηαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ επηδείλσλαλ ηα ζπλερή 

κεζνξηαθά επεηζφδηα κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηα γεγνλφηα ηνπ Σεξιίδ θαη 

ηνπ Γεκίξ Καπνχ πνπ νδήγεζε ζηελ αηπρή απφ ειιεληθήο πιεπξάο απφθαζε γηα 

θαηάιεςε ηνπ Πεηξηηζίνπ απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 7   

Ζ Βνπιγαξία πξνζέθπγε γηα ην επεηζφδην ζην Γεκίξ Καπνχ (Πεηξίηζη) ζηελ 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη δηθαηψζεθε. Ζ Διιάδα δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ αληζφηεηα 

ηεο κεηαρείξηζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ απφθαζε κε εθείλε ηεο ππφζεζεο «Σειίλη», 

φκσο ε επζχλε άλεθε απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή πιεπξά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην δηθηάηνξα Θεφδσξν Πάγθαιν πνπ εζθαικέλα αγλφεζε ηα θειεχζκαηα ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα απηνζπγθξάηεζε, αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο 

ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ ην πεξηζηαηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε απηφ ηε Κέξθπξαο 

επηβεβαίσζε έλα βαζηθφ αμίσκα ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ ζέιεη ηνπο δηεζλείο 

                                            
6
 Με ηε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςαλ ζηε Γελεχε ην επηέκβξην ηνπ 1924 ν Νηθφιανο Πνιίηεο σο 
εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο θαη ν Υξίζην Καιθψθ σο εθπξφζσπνο ηεο Βνπιγαξίαο, ε Διιάδα 
απνδερφηαλ φρη κφλν ηελ χπαξμε βνπιγαξηθήο κεηνλφηεηαο ζην έδαθφο ηεο, αιιά θαη  ηε 
ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο πνπ ζα εμαζθάιηδε ηα δηθαηψκαηά ηεο. Βι. Γξεγφξηνο Γάθλεο, φ.π., 
ζ. 264 - 2655 

7
 Γηα ηελ ειιελνβνπιγαξηθή θξίζε ην 1924 – 1925 βι. ππξίδσλ Πινπκίδεο (2006), Ζ 
ειιελνβνπιγαξηθή θξίζε ηνπ 1924 - 1925, Αζήλα, Γφξδηνο 
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νξγαληζκνχο εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ ηζρπξψλ. (Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο 

Γηζλείο ρέζεηο 2010, 61) 

ε κία πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ην 1927 ππεγξάθεη 

πξνζσξηλή εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ελψ αλειήθζεζαλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηαθηνπνίεζε ησλ αλνηθηψλ, νηθνλνκηθψλ θπξίσο δεηεκάησλ, πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ αληαιιαγή πξνζθχγσλ. (Κχξνο 1962, 114-115) Απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ππήξμε ε ζπκθσλία ησλ δχν ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

Γεσξγίνπ Καθαληάξε θαη Μνιψθ ζηε Γελεχε ηνλ ίδην ρξφλν. Ζ άξλεζε σζηφζν 

ηεο Βνπιγαξίαο λα θαηαβάιεη ην κεξίδην ησλ δηθψλ ηεο νθεηιψλ κε αθνξκή ηνπο 

θαηαζηξεπηηθνχο ζεηζκνχο πνπ έπιεμαλ ηε ρψξα ηνλ Απξίιην ηνπ 1928, είρε σο 

απνηέιεζκα ε ζπκθσλία λα κελ θπξσζεί απφ ηελ ειιεληθή βνπιή. (Παπαζηξαηήο 

2003, 267) Μεηά φκσο απφ πηέζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ απηφ ζα ζπκβεί ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1928. (βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηά ηε 

ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο - Ζ θξίζηκνο θακπή, Ηνχιηνο - Γεθέκβξηνο 1928 1977, 108-

109)  

Σνηνπηνηξφπσο νη ζρέζεηο Αζήλαο θαη Βειηγξαδίνπ γηα πξψηε ίζσο θνξά 

απνδεηθλχνληαλ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθέο. ε απηφ αζθαιψο ζπλεηέιεζε ε 

κεγέζπλζε ηεο εξβίαο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ππνηίκεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 181) Ζ ζεκαληηθφηεξε δηακάρε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

είρε λα θάλεη κε ηελ αμίσζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο γηα έμνδν ζην Αηγαίν ελδεηθηηθφ 

ηεο γεσζηξαηεγηθήο αμίαο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ. (Σζηξηγψηεο 2013, 365) Ζ 

Διιάδα κε βάζε ηε ζπκθσλία ηεο 14εο Μαΐνπ 1914 πνπ δελ ηέζεθε ζε ηζρχ ιφγσ 

ηεο έθξεμεο ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είρε δεζκεπηεί λα εθρσξήζεη ζηε εξβία 

κία ειεχζεξε δψλε εκπνξίνπ ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο. (Βεληήξεο 1970, 397-399) 

ηα ηέιε ηνπ 1922, ε Διιάδα φληαο εμαζζελεκέλε θαη επηδηψθνληαο λένπο 

ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο, εθθξάδεη ζηε ζεξβηθή πιεπξά ηελ 

πξφζεζή ηεο λα ζέζεη ζε ηζρχ ηε ζπκθσλία ηνπ 1914 κε ζθνπφ λα απνηξέςεη κία 

ζεξβνβνπιγαξηθή πξνζέγγηζε θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηεο εξβίαο ζην 

δήηεκα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Ζ ζπκθσλία ζα ηεζεί ηειηθά ζε ηζρχ ην Μάην ηνπ 

επφκελνπ ρξφλνπ. (Σνχληα-Φεξγαδε 1989, 223) 
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Με αθνξκή ην δήηεκα ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνχ Πξσηνθφιινπ Πνιίηε - 

Καιθψθ, ην Βειηγξάδη ζα ζέζεη ζηελ Διιάδα κηα ζεηξά δεηεκάησλ: κε 

ζεκαληηθφηεξα απηά ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Γεπγειή ‒ 

Θεζζαινλίθεο, ηελ επαχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επέθηαζε ηεο ζεξβηθήο 

δψλεο ζην ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο, ηε κεηαθνξά πνιεκηθνχ πιηθνχ κέζσ 

Θεζζαινλίθεο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα εκπιέμεη ηελ Διιάδα ζε έλαλ 

αλεπηζχκεην πφιεκν, ηελ αλαγλψξηζε ζεξβηθήο κεηνλφηεηαο ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία, θαη ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο εξβίαο επί ησλ πξνλνκίσλ ηεο κνλήο 

Υηιαλδαξίνπ. (θέηαο, εξβία θαη Γηνπγθνζιαβία - Διιάδα 2012, 129) Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο αξρηθά ζα απνβνχλ άθαξπεο, φκσο ν Θεφδσξνο Πάγθαινο 

ηειηθά ζα ππνρσξήζεη ζηα ζεξβηθά αηηήκαηα επειπηζηψληαο ζηελ ζεξβηθή 

ππνζηήξημε ζηνλ πφιεκν πνπ ζρεδίαδε κε ηελ Σνπξθία. 8 

Ζ ζπκθσλία ζα εγείξεη ζχειια αληηδξάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο 

θαζφζνλ έζηγε θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη ζα είλαη κία απφ ηηο αηηίεο πνπ ζα 

νδεγήζεη ηειηθά ζηελ αλαηξνπή ηνπ δηθηάηνξα. (Γάθλεο 1997, 368) Ζ νηθνπκεληθή 

θπβέξλεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Εαΐκε, πνπ αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε κεηά ηηο εθινγέο 

ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1926, πιεξνθφξεζε ην Βειηγξάδη φηη δε δεζκεχεηαη πιένλ απφ 

ηηο ζπκθσλίεο, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα επαλάιεςε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

γεγνλφο φκσο πνπ ζηάζεθε αδχλαην θαη νη εθθξεκφηεηεο ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

γεηηφλσλ παξέκεηλαλ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 

2014, 181)  

ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ  

Σα πξνβιήκαηα πνπ ε ειιεληθή δηπισκαηία είρε λα αληηκεησπίζεη ακέζσο 

κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ πξνέθππηαλ απφ ηελ 

απίζρλαζε ηεο ειιεληθήο ζέζεο ζην δηεζλέο ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ λέα θαηαλνκή ηζρχνο ζηελ πεξηνρή επεξέαδε αξλεηηθά 

θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο ηφηε Μεγάιεο Γπλάκεηο, πεξηνξίδνληαο ηα 

πεξηζψξηα πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ θαη ζέζεσλ.  

                                            
8
 Ο Θεφδσξνο Πάγθαινο δηθαηνινγψληαο ηηο ππεξβνιηθέο παξαρσξήζεηο πξνο ην Βειηγξάδη  
δήισζε φηη είρε πεηχρεη ηελ ππνγξαθή κπζηηθνχ ζηξαηησηηθνχ ζπκθψλνπ κε ην έξβν βαζηιηά 
Αιέμαλδξν βαζηιηά ε νπνία πξνέβιεπε ηελ παξνρή ζηξαηησηηθήο ζπλδξνκήο εθ κέξνπο ηεο 
εξβίαο ζηελ Διιάδα ζε πεξίπησζε ελφο ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ. Βι.(1974), Αξρείν 
Θενδώξνπ Παγθάινπ, ηφκνο β΄ (1925- 1952), Αζήλα, Κέδξνο, ζ. 117-118. 
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Οη ζηελνί δεζκνί κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία έηεηλαλ λα ππνβαζκηζηνχλ κε ηε 

δεχηεξε λα κε δείρλεη δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη ζαθείο δεζκεχζεηο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο. Οη θπβεξλήζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 

επηδίσμαλ παληνηνηξφπσο ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ην Λνλδίλν ηφζν ζε 

πνιηηηθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη είλαη γεγνλφο πσο ε βξεηαληθή 

παξνπζία θαη επηξξνή ήηαλ ζεκαληηθή ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ε θαρεμία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηέηξεπε ηα δάλεηα απφ ηελ θεθαιαηαγνξά ηνπ Λνλδίλνπ ζε 

κία αδήξηηε αλαγθαηφηεηα. Αμηνζεκείσηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζα θαηαζηεί 

εθηθηή επί θπβεξλήζεσο Αλδξέα Μηραιαθνπνχινπ ρσξίο φκσο ε πξνζπάζεηα 

απηή λα θαηαιήμεη ζε ζεηηθά θαη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Δμάιινπ ε ππνηίκεζε ηεο ειιεληθήο ζέζεο  ζηελ θαηαλνκήο 

ηζρχνο ηεο πεξηνρήο δελ επέηξεπε ηελ πξνψζεζε ηεο ρψξαο σο πεξηθεξεηαθή 

εγγπήηξηα δχλακε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν γηα ηα βξεηαληθά 

ζπκθέξνληα ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ πςειή γεσζηξαηεγηθή 

αμία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ δελ έβξηζθε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

αμηφινγν αληίθξηζκα.  (Σζηξηγψηεο 2013, 366-337) 

Οη ειιελνγαιιηθέο ζέζεηο βξίζθνληαλ ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζε 

ρεηξφηεξν επίπεδν απφ ηηο αληίζηνηρεο ειιελνβξεηαληθέο. Πέξα απφ ηε ζηξνθή ηνπ 

γαιιηθνχ δηπισκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, ηηο 

ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ επεξέαδαλ αξλεηηθά νη εθθξεκφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ 

δηεθδηθήζεηο πνιεκηθψλ ρξεψλ εθαηέξσζελ. (Σζηξηγψηεο 2013, 367) Ζ Γαιιία ην 

επηέκβξην ηνπ 1927 ζα εκπνδίζεη ηε ζχλαςε λένπ δαλείνπ πξνο ηελ Διιάδα, 

ζέζε πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηφζν ε Μεγάιε Βξεηαλία, φζν θαη ε Ηηαιία. Σειηθά, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1927 νη δχν ρψξεο ζα ζπκθσλήζνπλ γηα πξνζθπγή ζε δηαηηεζία. 

(βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 - 1945 2008, 207-208) Παξά 

ηα πξνβιήκαηα ζηηο δηκεξείο ηνπο ζρέζεηο ε Γαιιία ζα πηέζεη πξνο ηε βειηίσζε 

ησλ ειιελνγηνπγθνζιαβηθψλ ζρέζεσλ θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο επηδίσμή ηεο λα 

αλαζρέζεη ηνλ ηηαιηθφ επεθηαηηζκφ ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ. (βνιφπνπινο, Ζ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηά ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο - Ζ θξίζηκνο θακπή, 

Ηνχιηνο - Γεθέκβξηνο 1928 1977, 15&29) 

Ζ άκβιπλζε ηεο ζπκκαρηθήο αιιειεγγχεο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηεο 

ζπκκάρνπο έθαλε ειθπζηηθφηεξε ηελ πξνζέγγηζε κε ηελ Ηηαιία, ρψξα πνπ 

ακθηζβεηνχζε ηελ εγεκνληθή ζέζε Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Γαιιίαο ζηα Βαιθάληα 
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θαη ζηε Μεζφγεην γεληθφηεξα. Ο ηηαιηθφο θαηξνζθνπηζκφο έδηλε ζηελ Διιάδα κία 

επθαηξία γηα ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο. 

Παξά ηηο ηηαιηθέο πξνθιήζεηο ησλ παξειζφλησλ ρξφλσλ, ε θπβέξλεζε Εαΐκε ζα 

δεη επλντθά ηελ ηηαιηθή πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ειιελντηαιηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1926 ζα ππνγξάςεη δηκεξή ζπλζήθε, νηθνλνκηθήο θπξίσο, 

ζπλεξγαζίαο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 

182)   

Ζ ειιεληθή πιεπξά, κε πξσηεξγάηε ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ Αλδξέα 

Μηραιαθφπνπιν, ζα επελδχζεη ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ 

κε ηελ Ηηαιία, κέζσ ησλ νπνίσλ επεδίσθε λα εληζρχζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο 

ζέζε απέλαληη ζε Γηνπγθνζιαβία θαη Σνπξθία, λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε 

Βνπιγαξία θαη Αιβαλία θαη ηέινο λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

Διιήλσλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. Οπζηαζηηθά φκσο ην 

κνλαδηθφ απηφ απνηέιεζκα απφ ηελ ειιελντηαιηθή πξνζέγγηζε, ζα απνηειέζεη ε 

ππνγξαθή, κε ηελ πξνηξνπή ηεο Ρψκεο, δηκεξνχο ζπκθψλνπ κε επηζέζεσο θαη 

δηαηηεζίαο κεηαμχ Αζήλαο θαη Βνπθνπξεζηίνπ. (βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 - 1945 2008, 209)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο 

Ζ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΚΑΗ Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ 

ΥΧΡΑ ΠΡΟ ΣΖ «ΒΑΗΛΔΤΟΜΔΝΖ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ» 

Ζ ΣΔΣΡΑΔΣΗΑ  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 1928 – 1932 

Οη ζηόρνη ηεο βεληδειηθήο εμωηεξηθήο πνιηηηθήο 

Ζ θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1928, αιιά θαη ε επίιπζε ηνπ πνιηηεηαθνχ 

δεηήκαηνο ζα  ζπληειέζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

εκαληηθφο παξάγνληαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηειεί επίζεο ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξεηηθνχ πνιηηηθνχ αιιά θαη ε γλψζε πνπ είρε επί ησλ 

θξίζηκσλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ειιεληθή δηπισκαηία. (Γάθλεο, Ζ 

Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 52) Ζ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη 

επί ησλ εμσηεξηθψλ ζεκάησλ δελ απείρε πνιχ απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο 

Οηθνπκεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Αιεμάλδξνπ Εαΐκε. 

Οη ζηφρνη ηνπ γίλνληαη εκθαλείο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ζηελ νπνία πξνέβεη 

θαηά ηε δηάξθεηα απφξξεηεο ζχζθεςεο ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ, ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1934 επί ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ εμσηεξηθή ηνπ 

πνιηηηθή θαη  

Η πνιηηηθή απηή ζπλίζηαην πξώηνλ εηο ηελ απνθαηάζηαζηλ ζρέζεσλ 

κε ηελ Μεγάιελ Μεζνγεηαθήλ Γύλακηλ, ηελ γείηνλά καο Ιηαιίαλ, ζρέζεσλ 

όζνλ είλαη δπλαηόλ εγθαξδίσλ θαη αλαιόγσο κε εθείλαο, ηαο νπνίαο έρεη ε 

Διιάο επί έλαλ όινλ αηώλα κε ηε Γαιιίαλ θαη Αγγιίαλ. Γεπηέξα βάζηο ηεο 

εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο ήην λα εθθαζαξίζσκελ ηαο δηαθνξάο καο όρη 

κόλν κε ηελ Γηνπγθνζιαβίαλ, εμ αθνξκήο ηεο εξβηθήο δώλεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη κε ηελ Σνπξθίαλ θαη κεηά ηαύηελ ηελ Βνπιγαξίαλ 

θαη ηελ Αιβαλίαλ, δηόηη ζπκθέξνλ εκώλ ήην λα θζάζσκελ, αλ ήην δπλαηόλ, 

θαη κε απηά ηα θξάηε εηο κίαλ πιήξε εθθαζάξηζηλ ηνπ παξειζόληνο θαη ηελ 

ίδξπζηλ ζηελώλ ζρέζεσλ θηιίαο, κνινλόηη ε θηιία καο κε ηαο ηειεπηαίαο 

γεηηνληθάο ρώξαο ήξρεην εηο δεπηέξαλ κνίξαλ. Σξίηε βάζεο ήην ε επηκειήο 

απνθπγή ηεο εμαξηήζεώο καο από νηνλδήπνηε εθ ησλ ζπλδπαζκό ησλ 

Μεγάισλ  Γπλάκεσλ θαη δε εθείλσλ, αίηηλεο εδήηνπλ λα αζθνύλ επηξξνήλ 
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εηο ηα Βαιθάληα, εηο ηξόπνλ ώζηε, αλ ζα είρε ε αλζξσπόηεο ηελ δπζηπρίαλ 

λα ηδή θαη πάιηλ εθξεγλπόκελνλ έλαλ κεγάινλ πόιεκνλ, λα κε 

παξαζπξζώκελ θαη εκείο εηο απηόλ ππνρξεσηηθώο σο εθ ηνπ ζπλδέζκνπ, ηνλ 

νπνίνλ ζα είρνκελ κε ηνλ έλα εθ ησλ δηακαρνκέλσλ.
 1

 

Δπηρεηξψληαο κία πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα πάλσ ζηα νπνία ν Βεληδέινο 

φθεηιε λα ζρεδηάζεη ηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή, ζα εζηηάδακε ζηελ ππνβάζκηζε 

ηεο γεσπνιηηηθήο αμίαο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ απνηεινχζε απφξξνηα ηεο 

απίζρλαλζεο ηεο ειιεληθήο ηζρχνο, γεγνλφο πνπ επεξέαδε αξλεηηθά θαη ηηο 

ζρέζεηο κε Γαιιία θαη Αγγιία, ε εμέγεξζε ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ θαη νη 

επηθπιάμεηο ηεο αγγιηθήο δηπισκαηίαο γηα ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξνχζε ε ειιεληθή 

πιεπξά ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα,  ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ειιεληθψλ 

πιεζπζκψλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ πνπ έζεηε ζε δνθηκαζία 

ηηο ζρέζεηο κε Αιβαλία θαη Ηηαιία αληίζηνηρα, ηα αλνηθηά ζέκαηα ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Σνπξθία, ε αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηέινο, ε αιιαγή ζηνπο 

φξνπο παξαρψξεζεο ηεο ζεξβηθήο δψλεο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ απνηεινχζε ην 

κεγάιν «αγθάζη» ζηηο ειιελνζεξβηθέο ζρέζεηο  

Πεξηγξάθνληαο ζπλνπηηθά ηνπο άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θεληξηθνί ζηφρνη απνηεινχζαλ, αθελφο ε πξνζηαζία ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο επηβίσζεο κε βάζε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, αθεηέξνπ ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Διιάδαο ζην ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ην 

κεηξηαζκφ ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο εθείλεο. 

(Σζηξηγψηεο 2013, 373) Ζ έμνδνο απφ ηελ δηπισκαηηθή απνκφλσζε πξνυπέζεηε, 

ηελ άζθεζε πνιηηηθψλ πξνζέγγηζεο κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κε ηνπο βαιθάληνπο γείηνλεο, ηελ επηδίσμε ζπλελλφεζεο επί ησλ 

δηκεξψλ δεηεκάησλ κε ην θεκαιηθφ θαζεζηψο, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ησλ ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα εμηζνξξφπεζεο ησλ αλαζεσξεηηθψλ θαη εγεκνληθψλ 

βιέςεσλ Βνπιγαξίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο αληίζηνηρα. 

                                            
1
 Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2014), Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981, 
Αζήλα, Δζηία, ζ. 183   
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Ζ νινθιήξωζε ηεο ειιελνϊηαιηθήο πξνζέγγηζεο 

Ο Βεληδέινο ζπλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ 

ηηαιηθφ παξάγνληα ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, ζα επηζθεθηεί ηε Ρψκε θαη ζηηο 

23 επηεκβξίνπ 1928 ζα ζπλππνγξάςεη κε ην Μπελίην Μνπζνιίλη δηκεξή ζπλζήθε 

«θηιίαο,  ζπλδηαιιαγήο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ». Σν ζπγθεθξηκέλν ζχκθσλν 

είρε δηάξθεηα πέληε εηψλ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα πέληε αθφκα ρξφληα 

εθφζνλ έλα απφ ηα δχν κέξε δελ ην θαηήγγεηιε έμη κήλεο πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ. 

(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 184) Μεηαμχ 

άιισλ πξνέβιεπε θνηλφ δηπισκαηηθφ κέησπν ζε πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα δχν 

θξάηε απεηιεζεί απφ ηξίηε δχλακε ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη αλ ε αλαθνξά ζε 

απεηιή αθνξνχζε βαιθαληθφ ή εμσβαιθαληθφ θξάηνο. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 3, 

πξνέβιεπε «ηελ ακνηβαίαλ παξνρήλ πνιηηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ππνζηεξίμεσο, ελ 

πεξηπηψζεη θαζ΄ ελ ηα ζπκθέξνληα θαη ε αζθάιεηα ελφο ησλ πςειψλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήζεινλ απεηιεζή ζπλεπεία βηαίσλ εηζβνιψλ 

πξνεξρνκέλσλ έμσζελ»2 

Ζ ειιελντηαιηθή πξνζέγγηζε ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

δηακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ελαιιαθηηθφ 

παξάγνληα εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο πνπ ζε έλα βαζκφ πξνζέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα κεξηθήο απεμάξηεζεο απφ ηελ απνθιεηζηηθή αγγινγαιιηθή επηξξνή. 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γαιιία ζα εθθξάζνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ειιελντηαιηθνχ ζπκθψλνπ θαζφζνλ δηέβιεπαλ νξαηφ πιένλ ηνλ θίλδπλν νη 

επηδηψμεηο ηεο Ηηαιίαο λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζηε 

βαιθαληθή ρεξζφλεζν. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 

55), (Μαξθεδίλεο, Πνιηηηθή ηζηνξία ηεο λεψηεξεο Διιάδνο, 1924 - 1932 1978, 

204). Απνηειεί πάλησο αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πσο ε ζεκαζία ηεο κεηαβνιήο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθψλνπ ηεο Ρψκεο ήηαλ ηεξάζηηα θαη ε αμία ηεο ζα δηαθαλεί ην ακέζσο 

πξνζερέο δηάζηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Βεληδέινο ζα ζπλδπάζεη ηελ αιιαγή 

ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο κε εκκνλή ζηνπο θαλφλεο ηεο αλνηθηήο δηπισκαηίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζα αξλεζεί ηελ πξφηαζε Μπελίην Μνπζνιίλη γηα ζχλαςε δηκεξνχο 

ζπκκαρίαο επηδηψθνληαο ηελ απνθπγή πξνζβνιήο ηεο αξρήο ίζεο θηιίαο κε 

                                            
2
 Παξαηίζεηαη ζην Γξεγφξηνο Γάθλεο (1997), Ζ Διιάο κεηαμύ δύν πνιέκσλ, Σφκνο 2

νο
, φ.π., ζ. 55 
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Αγγιία θαη Γαιιία αληίζηνηρα, ελψ  ζα απνξξίςεη ηελ παξνρή έγγξαθεο ηηαιηθήο 

εγγχεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ θηλήζεη 

ππνςίεο γηα ζχλαςε κπζηηθψλ ζπκθσληψλ θαη δεζκεχζεσλ. (βνιφπνπινο, Ζ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 - 1945 2008, 184)  

Ο Βεληδέινο ζα εθκεηαιιεπηεί άκεζα ηηο λέεο δηαπξαγκαηεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζέθεξε ε ζπκθσλία κε ην Μπελίην Μνπζνιίλη. Θα 

επηζθεθζεί επζχο ακέζσο Παξίζη θαη Λνλδίλν κε ζθνπφ λα δηαζθεδάζεη ηνπο 

θφβνπο πνπ πξνθαινχζε ε λέα ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Διιάδα θαη ζα 

επηδηψμεη ηελ αλνρή ηνπο πξνβάιινληαο ην επηρείξεκα πσο ε ειιεληθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ε ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζηφρεπαλ ζηελ 

επίιπζε ησλ ελδνβαιθαληθψλ δηαθνξψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα. Θα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο  

ζπκθσλίαο κε ηε Ρψκε θαζφζνλ απηή δηαζθάιηδε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε 

Γηψξπγα θαη εμηζνξξνπνχζε ην νβηεηηθφ θπξίσο θίλδπλν. (βνιφπνπινο, 

Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 185)  

Δπηπιένλ ε αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο θαη ηνπ ξφινπ ηεο Διιάδαο ζηελ 

πεξηνρή, απφηνθν ην ζπκθψλνπ ηεο Ρψκεο, είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε νπνία δηαπίζησλε πσο ε Διιάδα δελ 

εμαξηάηαη πιένλ απνθιεηζηηθά απφ ην Βειηγξάδη πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα 

βφξεηα ζχλνξά ηεο. Ο Βεληδέινο κπνξνχζε πιένλ λα δηαπξαγκαηεπηεί κε άιινπο 

φξνπο ηελ αλαζεψξεζε ηεο «παγθαιηθήο» ζπκθσλίαο. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ 

δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 58-59) Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, ζα αγλνήζεη 

ηελ πνιηηηθή «εμηηαιηζκνχ» πνπ εθαξκνδφηαλ ζηα Γσδεθάλεζα θαη ηελ 

θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ο βεληδειηθφο πνιηηηθφο 

ξεαιηζκφο πξνέβιεπε ηελ εθαξκνγή εθεθηηθήο πνιηηηθήο ζε φ,ηη αθνξνχζε ηα 

πάιαη πνηέ ειιεληθά αιπηξσηηθά  αηηήκαηα θαη επηδηψμεηο. 

Ζ βειηίωζε ηωλ ειιελνγηνπγθνζιαβηθώλ ζρέζεωλ 

Ζ δπλακηθή πνπ πξνζέδσζε ζηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ην 

ειιελντηαιηθφ ζχκθσλν ζα επηβεβαησζεί απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο ζρέζεηο κε ηε 

Γηνπγθνζιαβία. Ζ επηδίσμε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα αλαζεψξεζε ησλ φξσλ 

ηεο ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ν Θεφδσξνο Πάγθαινο ζρεηηθά κε ηα 
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δηθαηψκαηα ησλ έξβσλ ζην ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε άξλεζε ηνπ 

Βειηγξαδίνπ λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είρε ζπληειέζεη ζην 

νπζηαζηηθφ «πάγσκα» ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Ρψκεο ν Βεληδέινο ζα 

επηζθεθηεί δηαδνρηθά Παξίζη θαη Βειηγξάδη. ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα κεηαμχ 

άιισλ ζα δειψζεη πσο ε Διιάδα δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλάςεη ζπκκαρία κε ηελ 

γηνπγθνζιαβηθή πιεπξά, ζην βαζκφ πνπ απηή ζα έζηγε ηα ηηαιηθά ζπκθέξνληα. ην 

δε Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πνπ βξηζθφηαλ ζην Παξίζη ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έζεζε ζέκα κεηαθνξάο πνιεκηθνχ κέζσ ηνπ ιηκέλα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ν Βεληδέινο απήληεζε πσο απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζχκθσλα κε 

ην θαηαζηαηηθφ ράξηε ηεο Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ ειιελντηαιηθνχ ζπκθψλνπ. (Γάθλεο, 

Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 55) 

ην Βειηγξάδη ζα ζπλαληεζεί κε ηνλ βαζηιηά Αιέμαλδξν ζηνλ νπνίνλ αθελφο 

ππελζχκηζε ηηο δηαρξνληθά θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ ηδίνπ κε ην βαζηιηθφ νίθν ηεο 

εξβίαο θαη ηε βνήζεηα πνπ είρε πξνζθέξεη ηφζν ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα, φζν θαη 

ζην ιαφ ηεο εξβίαο θαηά ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν, αθεηέξνπ ηνλ έπεηζε φηη 

πξφζεζή ηνπ ππήξμε ε απνθαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ ππνγξαθή 

ζπκθσλίαο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ηζνηηκίαο. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν 

πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 61) Ζ αλνηθηή δηπισκαηία ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη 

ε δηακεζνιάβεζε ηνπ Παξηζηνχ πξνο ην Βειηγξάδη πνπ δηέβιεπε ηνλ θίλδπλν 

αιιαγήο ησλ ηζνξξνπηψλ ζην βαιθαληθφ ππνζχζηεκα εηο βάξνο ησλ γαιιηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ζα ζπληειέζνπλ ζηελ νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν πιεπξψλ. 

(Πηπηλέιεο 1948, 34 - 35) 

ηηο 11 Οθησβξίνπ 1928, ε ππνγξαθή δχν πξσηνθφιισλ ζα ππνγξακκίζεη 

ηελ θνηλή ζέιεζε γηα ηαθηνπνίεζε ησλ δηκεξψλ εθθξεκνηήησλ θαη ζα απνηειέζεη  

ηελ αθεηεξία γηα ηελ ηειηθή ζπκθσλία. ηηο 17 Μαξηίνπ 1929 ζα ζπλαθζνχλ  ζηε 

Γελεχε πέληε πξσηφθνιια πνπ ξχζκηδαλ ην θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ 

παξαρσξήζεσλ, αιιά θαη ησλ ζεξβηθψλ δεζκεχζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζεξβηθή 

δψλε θαη ηε ρξήζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθεο - Γεπγειήο. Γέθα 

εκέξεο κεηά, ζηηο 27 Μαξηίνπ 1929, ζα ππνγξαθεί ζην Βειηγξάδη ζχκθσλν θηιίαο 

θαη εηξεληθήο δηεπζεηήζεσο. Σν ζχκθσλν απηφ πξνέβιεπε ηηο ίδηεο γεληθέο 
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δηαηάμεηο κε ην αληίζηνηρν ηεο Ρψκεο, δελ εκβάζπλε φκσο ζε δεηήκαηα πεξί 

πνιηηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο απεηιήο απφ 

ηξίην θξάηνο ιφγσ ζρεηηθήο άξλεζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαζφζνλ δελ είρε γίλεη 

δεθηφ ην αίηεκά ηεο γηα ηε κεηαθνξά πνιεκηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ ειιεληθνχ 

εδάθνπο. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 63)  

Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ην θεκαιηθφ θαζεζηψο. Δμάιινπ ε ζχζθημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ Διιάδνο - Σνπξθίαο απνηεινχζε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

πνιηηηθήο. Έληεθα κφιηο εκέξεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ πξσζππνπξγηθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ ζα απνζηείιεη επηζηνιή ζηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ 

Ρνπζδή Μπέε επηζηνιή ζηελ νπνία θαη πεξηειάκβαλε έηεξε επηζηνιή γηα ηνλ 

Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Ηζκέη Ηλνλνχ. Μέζσ ηεο επηζηνιήο ζα πξνηείλεη ηε ζχλαςε 

ζπκθψλνπ θηιίαο θαη κε επηζέζεσο πνπ ζα επηβεβαίσλε ηελ νξηζηηθή παξαίηεζε 

θαη ησλ δχν πιεπξψλ απφ αλαζεσξεηηθέο βιέςεηο. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν 

πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 65) 

Ο Ηζκέη ζα αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζέηνληαο επηπιένλ ηνλ φξν γηα ηε ζπλνιηθή 

δηεπζέηεζε ησλ δηκεξψλ δηαθνξψλ. Οη θαιέο πξνζέζεηο φκσο δελ ήηαλ πνηέ 

αξθεηέο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ άκεζα φκσο ην δηζεπίιπην πξφβιεκα 

ησλ πξνζθπγηθψλ απνδεκηψζεσλ δελ επέηξεπε ηε επφδσζή ηνπο. Σν αξρηθφ 

ζεηηθφ θιίκα αληηθαηέζηεζαλ ε δπζπηζηία θαη λέεο δηαθνξέο. Σειηθά, χζηεξα θαη 

απφ ηηαιηθή παξέκβαζε, ν Βεληδέινο ζα απνθαζίζεη λα δψζεη ηέινο ζην 

δηπισκαηηθφ αδηέμνδν. ηηο 10 Ηνπλίνπ 1930 ζα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ 

βαζηδφηαλ ζην ζπκςεθηζκφ ησλ πεξηνπζηψλ ησλ αληαιιάμηκσλ θαη ησλ κε 

αληαιιάμηκσλ πνπ είραλ απνδνζεί ζηνπο πξφζθπγεο. Με ηε ζπκθσλία απηή ε 

Διιάδα ζα παξαηηεζεί απφ ην άξζξν 14 ηεο χκβαζεο ηεο Λσδάλεο πνπ 

ππνρξέσλε ηελ Σνπξθία λα απνδεκηψζεη  ηνπο Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο. Δπηπιένλ 

ζα θαηαβάιεη 425.000 ιίξεο Αγγιίαο σο αληηζηάζκηζκα ηεο επηζηξνθήο απφ ηελ 

ηνπξθηθή πιεπξά  ησλ  θαηαπαηεκέλσλ θηεκάησλ ζηνπο Έιιελεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 

2014, 188) 
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ηηο 30 Οθησβξίνπ 1930 ε ζπκθσλία απηή ζα επηζθξαγηζζεί κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ Φηιίαο, Οπδεηεξφηεηαο θαη Γηαηηεζίαο ζπλνδεπφκελν 

απφ κία εκπνξηθή ζπκθσλία θαη κία εηδηθή ζπκθσλία ειέγρνπ ησλ λαπηηθψλ 

εμνπιηζκψλ. πγθεθξηκέλα ε ζπκθσλία πξνέβιεπε ηελ ακνηβαία απνθπγή 

ζπκκεηνρήο ζε νηθνλνκηθή ή πνιηηηθή ζχκπξαμε ε νπνία ζα ζηξεθφηαλ εηο βάξνο 

ησλ ζπκθεξφλησλ κίαο εθ ησλ δχν πιεπξψλ, ελψ αλαγλσξηδφηαλ ε ππνρξεσηηθή 

δηθαηνδνζία ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο ηεο Υάγεο γηα ηελ 

επίιπζε πηζαλψλ δηκεξψλ λνκηθψλ δηαθνξψλ.  (Σζηξηγψηεο 2013, 384-385) 

Δπηπιένλ κε ην πξσηφθνιιν πεξηνξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ ηα δχν θξάηε 

αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ην έηεξν ζπκβαιιφκελν θξάηνο γηα 

ηελ πξφθηεζε ή ηε λαππήγεζε λέσλ πνιεκηθψλ κνλάδσλ έμη κήλεο λσξίηεξα. 

(Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 69) 

Γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ε απνθαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Σνπξθία θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε απνηεινχζε κία επηινγή πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ. 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζην βαιθαληθφ ππνζχζηεκα εληζρχζεθε. Ο 

άμνλαο Διιάδαο - Σνπξθίαο ζα ιεηηνπξγνχζε σο αληίβαξν ζην γηνπγθνζιαβηθφ 

εγεκνληζκφ θαη ζην βνπιγαξηθφ αλαζεσξεηηζκφ ζηα Βαιθάληα. Ο ίδηνο ν Βεληδέινο 

ζε δειψζεηο ηνπ ζε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1934 ζα 

ραξαθηεξίζεη ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε σο κία δχλακε πνπ δε ζα επέηξεπε 

ζε θαλέλα άιιν θξάηνο ηεο πεξηνρήο λα έρεη εγεκνληθέο βιέςεηο ζηα Βαιθάληα. 

(βνιφπνπινο, Σν Βαιθαληθφλ ζχκθσλνλ θαη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1928 

- 1934 1974, 51) Ζ δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ηεο Θξάθεο, επέηξεπε ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα εζηηάζνπλ 

ζηελ πξνάζπηζε ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ. Δπηπιένλ ν έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ησλ 

λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ πεξηφξηδε ηηο ακπληηθέο δαπάλεο πξνο φθεινο ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ ν Βεληδέινο επηζπκνχζε λα εθαξκφζεη. 

(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 189) 

Ζ ζπκθσλία απηή φκσο πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο πνπ πήγαδαλ, 

φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο, αιιά θαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θφκκαηνο ησλ Φηιειεχζεξσλ θαζφζνλ ζην βσκφ ηεο ειιελνηνπξθηθήο 
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πξνζέγγηζεο ζπζίαδε δίθαηα αηηήκαηα  ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ.3 Έληνλεο 

ήηαλ θαη νη αληηδξάζεηο ησλ πξνζθχγσλ πνπ απνηεινχζαλ δηαρξνληθά 

ππνζηεξηθηέο ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο. (Ρνχζζνο 1975, 479) Ζ ππνγξαθή ησλ 

ζπκθσληψλ πξνζσξηλά κφλν αλαθνχθηζε ηε δηαβίσζε ησλ Διιήλσλ πνπ δνχζαλ 

ζηελ Σνπξθία ελψ ε πνιηηηθή εθηνπξθηζκνχ ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο εληάζεθε. (Αιεμαλδξήο 1988, 73-95) 

Παξά ηελ εζσηεξηθή ππνλφκεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο, νη δηπισκαηηθέο δηεξγαζίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

ζπλερίζζεθαλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1931 ζα επηζθεθζεί ηελ Αζήλα ν Ηζκέη Ηλνλνχ 

θαη ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1933 ζα ππνγξαθεί ην χκθσλν Δγγπήζεσο πνπ 

κεηέηξεπε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ «εηο θαζαξάλ ακπληηθήλ ζπκκαρίαλ απέλαληη ηεο 

Βνπιγαξίαο εηο ελ πεξίπησζηλ ήζειελ αχηε λα παξαβηάζε ηα θνηλά καο ζχλνξα». 

(βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 - 1945 2008, 225) Ζ 

ειιεληθνηνπξθηθή ζπλελλφεζε επεθηάζεθε θαη ζε δεηήκαηα ρακειήο πνιηηηθήο κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ ππνγξαθή εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ ην 1933 θαη 

1934 αληίζηνηρα πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεξηθή θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Δπίζεο ζα ζπκβάιεη ζηελ εκπέδσζε θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν.  (Σζηξηγψηεο 2013, 386) 

Οη ζρέζεηο κε ηηο ππόινηπεο βαιθαληθέο ρώξεο 

Ζ ζεηηθή απφιεμε ησλ δηπισκαηηθψλ δηεξγαζηψλ κε Σνπξθία θαη 

Γηνπγθνζιαβία αληίζηνηρα δελ βξήθε ζπλέρεηα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε Αιβαλία θαη 

Βνπιγαξία. Αληηζέησο, ε επίιπζε ησλ αλνηθηψλ ζεκάησλ εκθάληδε κία ζεηξά απφ 

δπζθνιίεο. Οη θχξηεο αηηίεο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ Διιήλσλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ απφ ηε κία θαη ηηο αλαζεσξεηηθέο βιέςεηο ηεο 

                                            
3
 Ο Κσλζηαληίλνο Βαθαιφπνπινο γξάθεη ζρεηηθά : « Με άιια ιφγηα ν Δι. Βεληδέινο ζην φλνκα ηεο 
αβέβαηεο εηξήλεο πνπ επηζπκνχζε λα ζπλάςεη κε ηελ Σνπξθία, ράξηζε ηελ πεξηνπζία ησλ 
πξνζθχγσλ ζηνπο Σνχξθνπο. Έηζη ε ζπκθσλία εηξήλεο ηνπ Δι. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε ηνλ 
Κεκάι Αηαηνχξθ, πνπ απφ ηνλ ηχπν ραηξεηίζηεθε σο ζεηηθφ βήκα γηα ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ 
δχν ιαψλ θαη απφ ηνπο δηπισκαηηθνχο θχθινπο ζεσξήζεθε κεγάιε πνιηηηθή λίθε ηνπ Δι. 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, έγηλε «αλαιψκαζη  ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Διιήλσλ ηεο Σνπξθίαο» θαη 
απνδείρζεθε , ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, πσο ήηαλ ε απαξρή ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ 
Διιεληζκνχ πνπ απέκεηλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, Ίκβξν θαη Σέλεδν». Παξαηίζεηαη ζην Κ. 
Βαθαιφπνπινο (2005), Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, Θεζζαινλίθε, ηακνχιε, ζ. 430. 
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Βνπιγαξίαο απφ ηελ άιιε πνπ εζηίαδε ζηε δηεθδίθεζε ειιεληθψλ εδαθψλ πνπ ζα 

ηεο επέηξεπαλ ηελ απξφζθνπηε «έμνδν» ζην Αηγαίν. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο φθηαο είρε ζεκείν αθεηεξίαο ηνλ ηζρπξηζκφ γηα ηελ 

χπαξμε βνπιγαξηθήο κεηνλφηεηαο ζηε βφξεηα Διιάδα. Γηεθδηθνχζε κάιηζηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο βνπιγαξηθήο δηαιέθηνπ ζηα κεηνλνηηθά ζιαβφθσλα ζρνιεία πνπ ν 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζρεδίαδε λα ηδξχζεη. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 

ζα θαηαζηήζεη εμ αξρήο ζαθέο ζηε φθηα φηη δελ απνδέρεηαη ηελ χπαξμε 

βνπιγαξηθήο κεηνλφηεηαο, αιιά ζιαβφθσλσλ κε ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε. 

Δπηπιένλ ε φθηα αληηδξνχζε ζζελαξά ζηελ ειιεληθή πξφηαζε γηα πξνζπάζεηα 

επίιπζεο ησλ δηκεξψλ δηαθνξψλ κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πξνζθπγή ζε 

δηαηηεζία ζε πεξίπησζε πνπ απηέο απνηχρνπλ (Κχξνο 1962, 114-115). Σν 

αδηέμνδν ζα θνξπθσζεί ην 1931 φηαλ ζε απάληεζε ηεο αχμεζεο ησλ δαζκψλ πνπ 

επέβαιε ε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε ζε ειιεληθά πξντφληα, ε Διιάδα ζα θαηαγγείιεη 

ηελ πξνζσξηλή ειιελνβνπιγαξηθή ζχκβαζε. (Σζηξηγψηεο 2013, 377) 

Ζ Αιβαλία απνηεινχζε έλα θξάηνο δνξπθφξν θαη πξνπχξγην ησλ ηηαιηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηα Βαιθάληα. Ζ ειιεληθή πιεπξά δελ είρε ζε ηίπνηα λα αλεζπρεί 

γηα χπαξμε πηζαλήο αιβαληθήο απεηιήο. Δπεδίσθε κάιηζηα κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο 

κε ηελ Ηηαιία λα αζθήζεη έκκεζε πίεζε ζηε γείηνλα ρψξα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε επίδεημεο θαιήο ζέιεζεο ε Διιάδα ζα είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο 

πνπ ζα αλαγλσξίζνπλ ην βαζηιηά Εφγνπ ρσξίο απηφ φκσο λα κεηαβάιεη 

νπζηαζηηθά ηελ θαηάζηαζε. (Βαθαιφπνπινο 2005, 461) ηνλ αληίπνδα, νη ζρέζεηο 

κε ηε  Ρνπκαλία κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο 20 Μαξηίνπ 1928 πνπ 

έιαβε ρψξα κε ηηαιηθή παξφηξπλζε, ζα βειηησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Ο 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζα επηζθεθζεί ην Βνπθνπξέζηη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1931. Δθεί 

ζα επηβεβαησζεί ην θηιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ, 

ελψ ζα ππνγξαθεί λέα ζχκβαζε Δκπνξίνπ, Ναπζηπινΐαο θαη Δγθαηαζηάζεσο  

Ζ εμωηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 

ηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο αλήιζε ζηελ εμνπζία νη ζρέζεηο κε ηηο 

Μεγάιεο Γπλάκεηο δελ επξίζθνλην ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηα ειιεληθά 

ζπκθέξνληα. ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο βξεηαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ 
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ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα Βαιθάληα. Ζ παξέκβαζή ηεο πεξηνξίδνληαλ ζε 

πξνηξνπέο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηκεξψλ ειιελνηνπξθηθψλ θαη 

ειιελνγηνπγθνζιαβηθψλ ζρέζεσλ. Ζ Γαιιία, ηεο νπνίαο ηα ζπκθέξνληα ζηε 

βαιθαληθή ρεξζφλεζν εθπξνζσπνχζε ε Γηνπγθνζιαβία, πίεδε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ειιελνγηνπγθνζιαβηθψλ ζρέζεσλ κε βάζε ηηο 

γηνπγθνζιαβηθέο επηδηψμεηο. Ήηαλ ε Ηηαιία κφλν πνπ, επηδηψθνληαο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο γηνπγθνζιαβηθήο ηζρχο ζηα Βαιθάληα, ζα επηδηψμεη ηελ 

πξνζέγγηζε κε ηελ Διιάδα. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 

1997, 53) 

Καηά ζπλέπεηα, πξνηεξαηφηεηα ηεο ηεηξαεηνχο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ζα 

απνηειέζεη ε άζθεζε πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αλαζέξκαλζεο ησλ ζρέζεσλ κε 

ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Σαπηφρξνλα φκσο ζα επηδηψμεη ηελ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε απεμάξηεζε απφ ηελ πνιηηηθνζηξαηησηηθή επηξξνή ηνπο, αλνίγνληαο 

παξάζπξα επθαηξίαο πνπ ζα ηνπ πξφζθεξαλ ελαιιαθηηθνχο ζπληειεζηέο 

εμηζνξξφπεζεο. (ηαπξηαλφο 2007, 1237). Ο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο γλψξηδε εμ 

αξρήο φηη Γαιιία θαη Αγγιία ζα ήηαλ αληίζεηεο ζε κία νπζηαζηηθή ειιελντηαιηθή 

πξνζέγγηζε θαη άκεζε πξνηεξαηφηεηά ηνπ ζα απνηειέζεη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ελζηάζεσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ. θνπφο ηνπ ήηαλ ε πξνζέγγηζε κε ηελ Ηηαιία λα 

κελ πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ ηξηβέο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηηο δχν επξσπατθέο 

εγέηηδεο δπλάκεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθά, ζε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηε ζχδπγφ ηνπ κε ηελ νπνία 

ηεο αλήγγειιε ηε κεηάβαζή ηνπ ζηε Ρψκε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ, ζα 

γξάςεη ζρεηηθά:  

«Δηο ην Παξίζηλ δελ ζα είλαη πνιύ  επραξηζηεκέλνη, αιιά έιαβα όια 

ηα αλγθαία κέηξα ώζηε ε θηιία καο κε ηελ Ιηαιία λα κε έρε θακίαλ αηρκήλ 

ελαληίνλ θαλελόο άιινπ. Καη ηδηαηηέξσο νύηε θαηά ηεο Αγγιίαο, νύηε θαηά 

ηεο Γαιιίαο, νύηε θαηά ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δλ πάζεη πεξηπηώζε ζα θάκσ 

ηελ πνιηηηθήλ πνπ ζπκθέξεη ηελ Διιάδα θαη όρη ηελ πνιηηηθή πνπ αξέζεη 

ζηνπο άιινπο» 
4
 

                                            
4
 Παξαηίζεηαη ζην Γξεγφξηνο Γάθλεο (1997), Ζ Διιάο κεηαμύ δύν πνιέκσλ, Σφκνο 2

νο
, φ.π., ζ. 54 
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Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Ρψκεο ζα ηαμηδέςεη 

δηαδνρηθά ζε Παξίζη θαη Λνλδίλν. ην Παξίζη ζα ελεκεξψζεη ην Γάιιν Τπνπξγφ 

ησλ Δμσηεξηθψλ Αξηζηείδε Μπξηάλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ειιελντηαιηθήο 

ζπκθσλίαο θαη ζα ηνλ δηαβεβαηψζεη πσο νη επηδηψμεηο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ζηνρεχνπλ ζηε δηεζλή λνκηκφηεηα θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ 

ελδνβαιθαληθψλ δηαθνξψλ, ελψ επ‘ νπδελί δελ αληηηίζεην ζηα γαιιηθά 

ζπκθέξνληα. Δπηπιένλ ζα επηηχρεη ηε γαιιηθή παξέκβαζε ζην Βειηγξάδη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ειιελνγηνπγθνζιαβηθή πξνζέγγηζε ζηε βάζε 

ηεο ηζνηηκίαο ησλ δχν κεξψλ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 

1981 2014, 185) 

ηηο 30 επηεκβξίνπ ζα επηζθεθζεί ην Λνλδίλν φπνπ ζα δηαβεβαηψζεη φηη ε 

Διιάδα παξακέλεη πίζηε ζηελ παξαδνζηαθή ειιελναγγιηθή θηιία θαη νηθνλνκηθή 

ζπλεξγαζία. Σε βξεηαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε δηαθχιαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Γεξαηάο Αιβηφλαο θαη ιηγφηεξν 

ε ελδνεπξσπατθέο δηαθνξέο. Δπνκέλσο ηελ Αγγιία ελδηέθεξε λα κελ 

επεξεαζζνχλ αξλεηηθά νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ην 

ηζνδχγην ησλ νπνίσλ έγεξλε ζαθψο ππέξ ησλ αγγιηθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ 

επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο ηαχηηζεο ησλ ειιεληθψλ επηινγψλ κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο βξεηαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κέζσ δηκεξψλ 

ηνπηθψλ ζπκθψλσλ ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο ) θαη ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηαζψηεο ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ κε αλεπηπγκέλε 

ηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ ζα αληηιεθζεί πσο ε πξνζέγγηζε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο 

ζπλεπαγφηαλ ηελ παξαίηεζε απφ αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο. Ήηαλ αδχλαην ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή λα ηεζεί ζηελ Ηηαιία δήηεκα παξαρψξεζεο ησλ 

Γσδεθαλήζσλ θαη ζηελ Αγγιία δήηεκα έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα. Δπί 

πξσζππνπξγίαο ηνπ ε Διιάδα ζα απνθχγεη ζπζηεκαηηθά ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ζε επαλαζηαηηθέο αιπηξσηηθέο θηλήζεηο, θαζφζνλ κία αλνξζνινγηθή 

πξνζέγγηζε ζα απνηεινχζε απεηιή γηα ην ειιεληθφ ζπκθέξνλ επηβίσζεο θαη ζα 
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επέθεξε κεγαιχηεξν θφζηνο, παξά θέξδνο, γηα ηνπο νκνεζλείο εμσειιαδηθνχο 

πιεζπζκνχο.5 

Ζ θξίζε πνπ πξνθάιεζε ε ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε ζηε πνιηηηθή ζθελή 

ηεο ρψξαο θαη ε απψιεηα ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο, ιφγσ ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ ζα νδεγήζνπλ ηνλ θξεηηθφ πνιηηηθφ ζε 

παξαίηεζε. κσο, ε εμσζηξεθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ζην εμσηεξηθφ είρε 

ζχληνκα απηά απνηειέζκαηα. Σν γφεηξν ηεο Διιάδαο ζην βαιθαληθφ ππνζχζηεκα 

ζα απνθαηαζηαζεί θαη νη ζρέζεηο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ φκνξσλ ρσξψλ ζα 

βειηησζνχλ ζεκαληηθά,  ελψ θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο ρψξαο εληζρχζεθε 

θάηη πνπ δηεθάλεη ζηε πλδηάζθεςε ηεο Υάγεο (1929 - 1930) γηα ηηο 

επαλνξζψζεηο, φπνπ κε ηελ ζηήξημε Αγγιίαο θαη Ηηαιίαο ζα επηηχρεη θαιχηεξεο 

απνδεκηψζεηο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 

188) 

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ 

Ζ πεξαηηέξω εκβάζπλζε ηωλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεωλ θαη ην «ύκθωλν 

Βαιθαληθήο πλελλνήζεωο» 

Αξρηθή πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Παλαγή Σζαιδάξε ήηαλ ε δηαηήξεζε 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν 

πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 237) Θα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή πξνζέγγηζεο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο θαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζεηηθή 

απάληεζε ζηελ ηνπξθηθή πξφηαζε γηα ηε ζχλαςε ζπκθψλνπ εγγπήζεσο ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ δχν ρσξψλ.6 Ζ ζπκθσλία ζα πινπνηεζεί ζχληνκα, 

απφδεημε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο δηκεξείο ζρέζεηο. Σν 

επηέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ζα κεηαβεί ζηελ Άγθπξα 

φπνπ ζα ππνγξάςεη ην ζχκθσλν πνπ ζα απνηειέζεη ην θνξπθαίν ζεκείν 

πξνζέγγηζεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

                                            
5
 Υαξαθηεξηζηηθά γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζα αλαθέξεη: «πσο εδήισζα θαη άιινηε, δήηεκα 
θππξηαθφλ δελ πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο αγγιηθήο. Τθίζηαηαη κεηαμχ 
ηεο ηειεπηαίαο ηαχηεο θαη ησλ Κππξίσλ». Παξαηίζεηαη ζην Γξεγφξηνο Γάθλεο (1997), Ζ Διιάο 
κεηαμύ δύν πνιέκσλ, Σφκνο 2

νο
, φ.π., ζ. 80-81 

6
 Ζ πξφηαζε ζα γίλεη απφ ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ Ρνπζδή Μπέε ζηνλ Έιιελα 
νκφινγφ ηνπ Γεκήηξην Μάμηκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δηάζθεςεο ηνπ 
Λνλδίλνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1933. Θα πξνηείλεη κάιηζηα ηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ε ζπκθσλία λα 
ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο. Παξαηίζεηαη ζην Γξεγφξηνο Γάθλεο (1997), Ζ 
Διιάο κεηαμύ δύν πνιέκσλ, Σφκνο 2

νο
, φ.π., ζ. 238 
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Σν λέν δεδνκέλν πνπ εξρφηαλ λα πξνζηεζεί ζηελ ειιελνηνπξθηθή 

ζπλεξγαζία ήηαλ ε πξφβιεςε γηα ηελ εγγχεζε ηνπ «θνηλνχ» ζπλφξνπ. Ζ 

ζπκθσλία αθνξνχζε ζηε ζπλδπαζκέλε αλάιεςε δηπισκαηηθψλ δξάζεσλ, αιιά 

δελ απέθιεηε(ρσξίο φκσο θαη λα ηελ πξνβιέπεη)  ηελ ζηξαηησηηθή  ζπλεξγαζία ζηα 

πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο απεηιψλ απφ ηξίηεο ρψξεο. Ζ πεξηνρή γηα ηελ νπνία ζα 

έβξηζθε εθαξκνγή ε λέα ζπκθσλία ήηαλ ηεο ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο Θξάθεο, ελψ 

κεηά απφ ειιεληθφ αίηεκα εμαηξέζεθαλ ηα ζαιάζζηα ζχλνξα πξνθεηκέλνπ λα κελ 

εθιεθζεί σο πξφθιεζε απφ ηελ Ηηαιία πνπ θαηείρε ηα Γσδεθάλεζα. 

Παξά ην ζεηηθφ πξφζεκν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ 

ζπκθψλνπ ηα πξνβιήκαηα δελ εμέιεηπαλ κε ζεκαληηθφηεξν απηφ ηεο αζαθνχο 

δηαηχπσζεο ηνπ είδνπο ηεο απεηιήο, ηεο βνήζεηαο, αιιά θαη ηεο αθξηβήο έθηαζεο 

ηνπ «θνηλνχ» ζπλφξνπ. Απφ ηνπο πξψηνπο  κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή, ε ειιεληθή 

πιεπξά ζα επηδηψμεη, απφ ηε κία ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο βνήζεηαο θαη ηεο 

αθξηβνχο εδαθηθήο έθηαζεο, θσηνγξαθίδνληαο σο θχξηα απεηιή ηε Βνπιγαξία, 

απφ ηελ άιιε λα πξνζδψζεη ζην ζχκθσλν ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα θάηη πνπ βξήθε 

αληίζεηε ηελ Σνπξθία θαη νπζηαζηηθά ζα νξηνζεηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο. (βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

1900 - 1945 2008, 251) 

Ζ αλάιεςε φκσο ησλ θαζεθφλησλ ηεο θπβέξλεζεο ζα ζπκπέζεη κε ηελ 

επηβεβαίσζε πσο ην ζχζηεκα ζπιινγηθήο αζθάιεηαο πνπ ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ 

επεδίσμε λα εγθαζηδξχζεη θαζψο θαη νη εγγπεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαδχνληαλ απφ 

ηελ πνιηηηθή ησλ αλαζεσξεηηθψλ θξαηψλ. Ζ άλνδνο θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

Αδφιθνπ Υίηιεξ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ πφινπ ησλ ρσξψλ πνπ 

επηδίσθαλ ηελ αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία ηζρχνο, ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Σν πεξηβάιινλ ακθηζβήηεζεο θαη αζηάζεηαο πνπ δηακνξθσλφηαλ ζηηο 

ζρέζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Δζλψλ λα εγγπεζεί ηελ πξνζηαζία ηνπ status quo, έζηξεςε ηα πεξηθεξεηαθά 

θξάηε ζηε δεκηνπξγία επξχηεξσλ δηαθξαηηθψλ, ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο 

πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα πξναζπίζνπλ απνδνηηθφηεξα ην ζπκθέξνλ ηεο εδαθηθήο 
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ηνπο αθεξαηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο. πγθεθξηκέλα γηα ηα βαιθαληθά θξάηε νη 

δπκψζεηο έιαβαλ ρψξα κέζα απφ κία ζεηξά δηαβαιθαληθψλ ζπζθέςεσλ.7  Οη 

ηειηθέο πξνεξγαζίεο ζα γίλνπλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1933, έσο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1934 θαη ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1934 ζα ππνγξαθεί ζηελ Αζήλα ην χκθσλν 

Βαιθαληθήο πλελλνήζεσο απφ ηνπο Τπνπξγνχο ησλ Δμσηεξηθψλ Ρνπκαλίαο, 

Γηνπγθνζιαβίαο, Σνπξθίαο θαη Διιάδαο. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ εμέθξαδε 

πεξηζζφηεξν ηε βνχιεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, παξά ηε ζχκπησζε απφςεσλ θαη ηε ζπλαληίιεςε ζε 

δσηηθά ζπκθέξνληα (βνιφπνπινο 2014, 195)  

Σν ζχκθσλν αλαθεξφηαλ ζηα θίλεηξα ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

απηφ, δειαδή ζηελ θαηνρχξσζε ηεο εηξήλεο θαη ηνπ status quo ζην βαιθαληθφ 

ππνζχζηεκα θαη πξνέβιεπε ηελ ακνηβαία εγγχεζε ησλ θνηλψλ ζπλφξσλ θαη ηε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απέλαληη ζε 

ελέξγεηεο ηξίησλ πνπ ζέηνπλ ελ ακθηβφισ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Δπηπιένλ επέβαιε 

ηελ απνρή απφ δξάζεηο πνπ έζηγαλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα  βαιθαληθψλ 

θξαηψλ πνπ δελ είραλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν 

πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 245-248) Σα θξάηε απηά πνπ κε ηε ζηάζε ηνπο 

ππνλφκεπζαλ εμ αξρήο ηε ζπλνρή ηνπ ζπκθψλνπ, ήηαλ ε Αιβαλία πνπ ππφ ηελ 

πιήξε ηηαιηθή επηξξνή, είρε επηιέμεη πνιηηηθή απνκνλσηηζκνχ ζηηο ζρέζεηο κε ηα 

άιια βαιθαληθά θξάηε θαη ε Βνπιγαξία πνπ εμαθνινπζνχζε λα ακθηζβεηεί ην 

status quo αγθηζηξσκέλε ζην, μεπεξαζκέλν απφ ηηο εμειίμεηο, πεξηερφκελν ηεο 

πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Ζ δηάξθεηά ηνπ ήηαλ δηεηήο κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζήο ηνπ εθφζνλ δελ θαηαγγειιφηαλ γηα πέληε ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα επηά 

ρξφληα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ην ζχκθσλν γηα λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ απαηηνχζε ηε 

ζπλαίλεζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Απφ απηέο ε κφλε πνπ ήηαλ ζεηηθά 

πξνζθείκελε ήηαλ ε Γαιιία. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία ηεξνχζε επηθπιαθηηθή ζηάζε 

θαζφζνλ ε ζπκθσλία εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή ηεο επηδίσμε γηα ηελ 

ππαγσγή φισλ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο ζε έλα πνιπεζληθφ ζρήκα πνπ δελ 
                                            
7
 πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο ζπλδηαζθέςεηο κεηαμχ 1930 θαη 1933, ππφ ηελ αηγίδα 
ηεο  Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζε Αζήλα, Κσλζηαληηλνχπνιε, Βνπθνπξέζηη, Θεζζαινλίθε. Οη 
ζπλαληήζεηο απηέο ζα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε δεηήκαηα ρακειήο πνιηηηθήο, ηαπηφρξνλα 
φκσο ζα θαηαδείμνπλ ηηο αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ επηδηψμεσλ θάζε θξάηνπο αιιά θαη ηελ 
έιιεηςε ζπλαληίιεςεο ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο. Βι Κσλζηαληίλνο 
βνιφπνπινο (2014), Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981, Αζήλα, Δζηία, ζ. 194   
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ζηξεθφηαλ θαηά άιισλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, ελψ εμέθξαδε ηε δπζαξέζθεηά ηεο 

γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία, σο αλαζεσξεηηθέο 

δπλάκεηο, ήηαλ αληίζεηεο ζε κία ζπκθσλία πνπ πξναζπηδφηαλ ηηο ηζρχνπζεο 

πλζήθεο. (βνιφπνπινο, Σν Βαιθαληθφλ ζχκθσλνλ θαη ε ειιεληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή 1928 - 1934 1974, 22) 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ απνηεινχζε 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γηα ηε 

ζχλαςε δηκεξψλ θαη φρη πνιπεζληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ειιφρεπαλ ηνλ θίλδπλν 

εκπινθήο ζε αληαγσληζκνχο ησλ ηζρπξψλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη απνηειεί 

γεγνλφο πσο ην Βαιθαληθφ χκθσλν εμππεξεηνχζε πξσηίζησο ηα γαιιηθά 

ζπκθέξνληα. Παξφια απηά ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο δελ ήηαλ εμ αξρήο αληίζεηνο ζε 

κία ηέηνηα ζπκθσλία αξθεί λα εμαζθάιηδε ηε ζπκκεηνρή ηεο Βνπιγαξίαο, θαζψο 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο λα κε έζεηε ζε δνθηκαζία ηηο ειιελντηαιηθέο ζρέζεηο.  

Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο θαζψο θαη ε ελεκέξσζε πνπ ν Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο είρε γηα χπαξμε κπζηηθνχ άξζξνπ πνπ πξνέβιεπε ηελ απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζε επηζεηηθήο ελέξγεηαο ελφο ζπλαζπηζκνχ κίαο Μεγάιεο Γχλακεο κε 

έηεξε βαιθαληθή ελαληίνλ θξάηνπο κέξνπο ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ 

εκπιέθνληαο ππνζεηηθά ηελ Διιάδα ζε κία ηηαινγηνπγθνζιαβηθή δηέλεμε, 

απνηέιεζαλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ν θξεηηθφο πνιηηηθφο 

ζα αληηηαρζεί ζζελαξά ζηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή.8 Γηα ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ν 

δηκεξήο ζπλαζπηζκφο κε ηελ Σνπξθία απνηεινχζε επαξθή αληηζηαζκηζηηθφ 

παξάγνληα εμηζνξξφπεζεο απέλαληη ζε κία ζιαβηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ 

ππνζηήξημε ηε ζέζε πσο ην ηεηξακεξέο ζχκθσλν εμππεξεηνχζε θπξίσο ηα δσηηθά 

ζπκθέξνληα επηβίσζεο Ρνπκαλίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο . (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ 

δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 252) 

Ζ αληίδξαζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ πνιηηηθψλ 

αξρεγψλ ζηε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηε Βαιθαληθή πλελλφεζε, αιιά θαη ην 

γεγνλφο πσο νη Φηιειεχζεξνη ιφγσ ηεο πιεηνςεθίαο πνπ θαηείραλ ζηε Γεξνπζία 

κπνξνχζαλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμαλάγθαζαλ ηνλ 

                                            
8
 «Σα πθηζηάκελα ήδε ζχκθσλα αξθνχλ· κηα βαιθαληθή πξνζέγγηζηο δελ είλαη αδχλαηνο αιιά δελ 
πξέπεη ελ ηνχηνηο λα ζπεχζσκελ![…]Γηαηί λα εκπιαθεί ε Διιάο εηο ηαο γεληθνηέξαο αληηζέζεηο 
πεξί ηελ θεληξηθήλ θαη αλαηνιηθήλ Δπξψπελ;» Βι. Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (1974), Σν 
Βαιθαληθόλ ύκθσλνλ, Αζήλα, Δζηία, ζ. 29 
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Γεκήηξην Μάμηκν λα πξνβεί ζε εξκελεπηηθή δήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Διιάδα ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε Μεγάιε Γχλακε 

ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ είρε αλαιάβεη κέζσ ηνπ πκθψλνπ. (βνιφπνπινο, 

Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 - 1945 2008, 244) ηε ζπλέρεηα ε Διιάδα ζα 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηηο ζηξαηησηηθέο ζπκβάζεηο πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 4 ηνπ 

κπζηηθνχ πξσηνθφιινπ ηηο νπνίεο ππέγξαςαλ νη ππφινηπεο ρψξεο ζηηο 5 Ηνπλίνπ 

1934. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 252) Ζ δήισζε 

ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη αλάινγε ηνπξθηθή απαίηεζε πνπ 

εμαηξνχζε ηελ Σνπξθία απφ ηελ εκπινθή ηεο ζε πεξίπησζε ξσζνξνπκαληθήο 

ζχγθξνπζεο ζα ζπληειέζνπλ ζηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

πκθψλνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο φκσο αηηίεο απαμίσζεο θαη αρξήζηεπζήο ηνπ, 

απνηεινχλ, ε θαηάξξεπζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη νη 

δξακαηηθέο κεηαβνιέο πνπ ειάκβαλαλ ρψξα ζηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζηελ Γεξαηά 

Ήπεηξν. Οη αιιαγέο απηέο επλννχζαλ ηηο θπγφθεληξεο ηάζεηο δηάζπαζεο 

ζπκκαρηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ζηα 

πιαίζηα πξνάζπηζεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θάζε θξάηνπο. (βνιφπνπινο, 

Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 196)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο  

Ζ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΞΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖ «ΒΑΗΛΔΤΟΜΔΝΖ» ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ 

Έμη ζάλαηνη κέζα ζην 1936 ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεκαληηθφ θελφ εγεηηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ, ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ  ηελ 

θξίζηκε θαη αζηαζή πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ζα νδεγήζνπλ ηνλ Ησάλλε Μεηαμά, 

αξρηθά ζηελ αλάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ ηξαηησηηθψλ, ηεο πξσζππνπξγίαο ηεο 

ρψξαο κεηέπεηηα θαη ηειηθά ζηελ επηβνιή δηθηαηνξίαο θαη ηελ απφιπηε θπξηαξρία 

ηνπ.1 Ο Ησάλλεο Μεηαμάο ζα αλαιάβεη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο δηαδερφκελνο 

ηνλ Κσλζηαληίλν Γεκεξηδή ν νπνίνο απεβίσζε ζηηο 13 Απξηιίνπ 1936. Ο Βαζηιηάο 

Γεψξγηνο Β΄ ζα ηνλ νξίζεη πξσζππνπξγφ ηελ ίδηα εκέξα ρσξίο λα ελεκεξψζεη 

ηνπο αξρεγνχο ησλ ππνινίπσλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο. (Αιηβηδάηνο 1995, 101-102) 

Θα δεηήζεη ςήθν εκπηζηνζχλεο θαη ζα ηε ιάβεη ζηηο 25 Απξηιίνπ 1936 κε ηελ 

ςήθν ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηψλ. Πέληε εκέξεο κεηά ε βνπιή 

ζα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο εμνπζηνδνηψληαο ην Μεηαμά γηα ηελ έθδνζε 

λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ. (Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 

1997, 405) Ο δξφκνο πξνο ηε δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ είρε αλνίμεη θαη ηελ 

πνξεία ζα δείμεη ν ίδηνο ν θνηλνβνπιεπηηζκφο αλίθαλνο λα βξεη ηνπο εγέηεο πνπ ζα 

βγάινπλ ηε ρψξα απφ ην πνιηηηθφ αδηέμνδν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ 

βνπιεπηή Βάζνπ ηεθαλφπνπινπ θαηά ηελ αγφξεπζή ηνπ ζηε Βνπιή ζηηο 29 

Απξηιίνπ 1936: 

«Δρξεσθνπήζακελ σο Κνηλνβνπιεπηηζκόο, εμεπέζακελ σο 

πλέιεπζηο [...] Δράζακελ ίζσο θαη ηνλ ςπρηθόλ ζύλδεζκνλ πξνο ηνλ ιαόλ, 

ηνλ νπνίνλ ελεηάιεκελ λα δηαθπβεξλήζσκελ. Γηόηη, ηη είδνπο ςπρηθόο 

ζύλδεζκνο είλαη δπλαηόλ λα δηαηεξεζή, όηαλ ν κελ ιαόο θσλάδεη δελ ζέισ 

λα κε θπβεξλήζε ν Μεηαμάο, εκείο δε αδηαθνξνύληεο πξνο ηελ θξαπγήλ 

ηαύηελ ηνπ απαληώκελ: Καη όκσο ζα ζε θπβεξλήζε ν θ. Μεηαμάο».
2
 

                                            
1
 Σνλ Ηαλνπάξην πεζαίλεη ν Γεψξγηνο Κνλδχιεο, ην Μάξηην ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ηνλ Απξίιην ν 
Κσλζηαληίλνο Γεκεξηδήο, ηνλ Μάην ν Παλαγήο Σζαιδάξεο, ην επηέκβξην ν Αιέμαλδξνο Εαΐκεο 
θαη ην Ννέκβξην ν Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ.  Παξαηίζεηαη ζην ππξίδσλ Μαξθεδίλεο (1994), 
ύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, ηφκνο Α΄, Αζήλα, Πάππξνο, ζ.6 

2
 Παξαηίζεηαη ζην  Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ηφκνο ΗΔ (1978),Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελψλ, ζει. 378. 
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Ζ ΑΞΟΝΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΣΑΞΑ 

Δλδεηθηηθή, γηα ην πνηα ήηαλ ε αμνληθή πνιηηηθή ηνπ Ησάλλε Μεηαμά επί ησλ 

εμσηεξηθψλ ζεκάησλ, είλαη  ε παξαθάησ δήισζή ηνπ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 3 

Μαξηίνπ 1934 κε αθνξκή ηε ζχλαςε ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ: 

''Η Διιάο δελ είλαη κία ρεξζόλεζνο πεξηβξερνκέλελ από ζάιαζζαλ, 

αιιά κία ζάιαζζα πεξηβαιινκέλε ππό μεξάο…ε Διιάο δελ δύλαηαη ινηπόλ 

λα ηα βάιε σο εθ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεσο κε θακκίαλ απνιύησο 

λαπηηθήλ Γύλακηλ Μεγάιελ. Δίλαη πξάγκα ην νπνίνλ νπδέ δύλαηαη λα 

ζθεθζή… Αλ θαη είλαη βεβαίσο παξάηνικνλ εηο ηελ πνιηηηθήλ λα 

δεκηνπξγή θαλείο δόγκαηα, ε Διιάο δύλαηαη λα ζέζε σο δόγκα πνιηηηθόλ 

όηη ελ νπδεκία πεξηπηώζεη δύλαηαη λα επξεζή εηο ζηξαηόπεδνλ αληίζεηνλ 

εθείλνπ, εηο ην νπνίνλ ζα επξίζθεηαη ε Αγγιία. Γπλάκεζα ηνύην λα ην 

ζεσξήζσκελ σο δόγκα. Δγώ ηνπιάρηζηνλ ην αζπάδνκαη''
3
 

Δπηπιένλ, φηαλ ην Μάην ηνπ 1936 ζην Βειηγξάδη, ξσηήζεθε ηη ζηάζε 

ζα ηεξνχζε ζε πεξίπησζε πνπ ε Ηηαιία βξεζεί αληηκέησπε ζε πφιεκν κε 

Αγγιία θαη Γαιιία,  απάληεζε φηη ε Διιάδα ζα ζπλέπξαηηε κε ηηο Γπηηθέο 

Γπλάκεηο. Κάζε ακθηβνιία γηα ην πνηα ήηαλ ε πςειή ζηξαηεγηθή ηνπ 

δηαιχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην κπζηηθφ πξαθηηθφ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ ησλ Δμσηεξηθψλ ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ ζηηο 6 Μαΐνπ 1936, 

δέρζεθε λα πεξηιεθζεί ε αθφινπζε παξάγξαθνο: «Σν πκβνχιηνλ ηεο 

Βαιθαληθήο πλελλνήζεσο, κεη εμέηαζηλ ησλ πξνβιεκάησλ ππφ ην πξίζκα 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ, απεθάζηζελ φηη αχηε ζα 

πξνζερψξεη εηο θάζε γαιινβξεηαλληθήλ ζπλεξγαζίαλ» 

Ζ Γηθηαηνξία Μεηαμά, σο γεγνλφο, δελ επεξέαζε ηε δηεζλή ζέζε ηεο ρψξαο. 

Δμάιινπ, κε εμαίξεζε ηελ Αγγιία, ηε Γαιιία, ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο  θαη 

ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε ηεο επνρήο εθείλεο 

θπξηαξρνχζαλ απηαξρηθά θαζεζηψηα ελψ ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηα Βαιθάληα ζα 

παξέκελε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο 

Διιάδνο 1936-1944 1994, 16) Πνηνη ήηαλ ηφηε νη παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ηνλ 

Ησάλλε Μεηαμά λα  αθπξψζεη ελ κέξεη ηελ βεληδειηθή πνιηηηθή πεξί ίζσλ 

                                            
3
 Παξαηίζεηαη ζην  Παλαγηψηεο Πηπηλέιεο (1948), Δμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο 1923-1941, 
Αζήλα, αιηβέξνπ. 
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απνζηάζεσλ θαη απνθπγή εκπινθήο ζηηο δηακάρεο ησλ ηζρπξψλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ θαη λα αθνινπζήζεη θηινβξεηαληθή πνιηηηθή; 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία κέζσ ησλ επελδχζεσλ πνπ είρε ζηελ Διιάδα θαη 

θπξίσο ησλ δαλείσλ πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο είρε ζπλάςεη κε ην αγγιηθφ θεθάιαην 

αζθνχζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηε ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή. Μπνξεί ζηνλ εκπνξηθφ 

ηνκέα ε ππεξνρή ηνπ γεξκαληθνχ παξάγνληα λα ππήξμε αδηακθηζβήηεηε, φκσο ηα 

αγγιηθά θεθάιαηα ήιεγραλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ  δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ηεο 

ρψξαο.4  Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ην Λνλδίλν θαζφξηδε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ 

πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

παξαίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Κσλζηαληίλνπ Εαβηηζάλνπ, ιφγσ ηεο 

βξεηαληθήο αληίδξαζεο ζηελ πξφζεζή ηνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη έλα ζεκαληηθφ 

εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα κε γεξκαληθά θεθάιαηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή δελ 

πινπνηήζεθε πνηέ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 

2014, 203) Απελαληίαο, ε Διιάδα ππέγξαςε ην επηέκβξην ηνπ 1939 εκπνξηθή 

ζπκθσλία κε ηελ νπνία αλαιάκβαλε ηε δέζκεπζε λα πεξηνξίζεη ηηο εμαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηε Γεξκαλία (Κνιηφπνπινο 1978, 406-407) 

Ζ Αγγιία είρε πηέζεη γηα ηελ παιηλφξζσζε θαη ν Βαζηιηάο Γεψξγηνο Β' είρε 

θάζε ιφγσ λα ηεξεί, αιιά θαη λα επηζπκεί ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ζπλαξκνδφκελεο ζηα αγγιηθά ζπκθέξνληα. Ο Ησάλλεο Μεηαμάο απφ ηελ άιιε δελ 

δηέζεηε ιατθή βάζε, νχηε ηζρπξά εξείζκαηα ζηνλ ζηξαηφ. Δμάιινπ ν Γεψξγηνο Β΄ 

ηνλ είρε θαιέζεη λα αλαιάβεη ην Τπνπξγείν ησλ ηξαηησηηθψλ γηα λα εκπνδίζεη ηελ 

εθδήισζε ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο 

Διιάδνο 1936-1944 1994, 15) Δπνκέλσο ε επηδίσμε γηα εξείζκαηα πνπ ζα 

πξφζθεξαλ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε ζην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο 

κεηέηξεπαλ ηελ πξφζδεζε ζην αγγιηθφ άξκα ζε κία αδήξηηε αλαγθαηφηεηα. 

(Μεηαμάο 1960, 359,460) 

Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο αηηία ηεο θηινβξεηαληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

θεθαιινλίηε πνιηηηθνχ, ήηαλ ε νξζνινγηθή δηάγλσζε ηεο απεηιήο γηα ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ ηεο επηβίσζεο. Ο Ησάλλεο Μεηαμάο παξά ηα θηινγεξκαληθά ηνπ 

αηζζήκαηα, ηε γεξκαληθή ζηξαηησηηθή παηδεία θαη θνπιηνχξα πνπ ηνλ 

                                            
4
 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην 67% ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ δηαρεηξηδφηαλ απφ αγγιηθά θεθάιαηα. 
Βι. Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2014), Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, Αζήλα, Δζηία, ζ. 203 
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ραξαθηήξηδαλ, εληφπηδε ην ζεκείν επαηζζεζίαο ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο 

ζέζεο είρε αλάγθε ηελ ππνζηήξημε κία κεγάιεο λαπηηθήο δχλακεο θαη ε Αγγιία 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα ζηεξίμεη ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνψζεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ζηε ιεθάλε ηνπ Λεβάληε, κέζσ θηιηθά 

πξνζθείκελσλ πξνο απηή θπβεξλήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επίζθεςε ηνπ 

Βαζηιηά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο Δδνπάξδνπ Ζ΄ δχν κφιηο εβδνκάδεο κεηά ηελ 4ε 

Απγνχζηνπ πνπ ππνδήισλε ηε ζηήξημε ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο ζην λέν 

θαζεζηψο. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1936-1944 1994, 

22) Δπηπιένλ ν Ησάλλεο Μεηαμάο γλψξηδε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1936 πσο ε 

Διιάδα απνηεινχζε θνκκάηη ηεο ηηαιηθήο ζθαίξαο επηξξνήο ζηνλ θαζνξηζκφ πνπ 

είρε γίλεη κεηαμχ Ηηαιίαο θαη Γεξκαλίαο. (Καηζίθεο 1990, 85) Δζηηάδνληαο ηελ 

απεηιή γηα ην εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο επηβίσζεο ηφζν ζηνλ ηηαιηθφ, φζν θαη ζηνλ 

δηαξθή βνπιγαξηθφ αλαζεσξεηηζκφ, ε πξνζέγγηζε κε ηνλ βξεηαληθφ παξάγνληα 

(εθφζνλ απηή ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα 

νηθνλνκηθνζηξαηησηηθή βνήζεηα  θαη δηαζθάιηζεο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο) 

απνηεινχζε ηνλ απαξαίηεην ζπληειεζηή εμηζνξξφπεζεο. (Σζηξηγψηεο 2013, 413)  

Ζ ινγηθή εμάξηεζεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Αγγιία 

θαηαδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμειίμεηο ζην δήηεκα ηεο αλαλέσζεο ηνπ 

Διιελντηαιηθνχ πκθψλνπ ηεο Ρψκεο ην 1939. Ζ ηηαιηθή πιεπξά ζα απνζηείιεη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο, ηηο νπνίεο ε ειιεληθή πιεπξά ζα ηηο παξαδψζεη ζην Λνλδίλν γηα λα 

δηεξεπλήζεη ηελ αγγιηθή άπνςε επί απηψλ. Ζ αληίδξαζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

ζην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ θαη θπξίσο ζηελ πξφβιεςε γηα αλάιεςε 

δεζκεχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο γηα ηήξεζε νπδεηεξφηεηαο ζε 

πεξίπησζε πνπ ε Ηηαιία εκπιαθεί ζε πφιεκν κε άιιν θξάηνο, αλάγθαζαλ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά λα αληηπξνηείλεη πιήξε ειεπζεξία δξάζεο ζε πεξίπησζε ξήμεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ηηαιίαο. (Κνιηφπνπινο 1978, 405) Σειηθά ζα ππνγξαθεί 

ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1939 κηα γεληθφινγε ζπκθσλία έθθξαζε ηεο θνηλήο 

βνχιεζεο ησλ δχν ρσξψλ γηα άζθεζε εηξεληθήο πνιηηηθήο. Ζ απαίηεζε ηνπ 

Λνλδίλνπ πνπ φξηδε ε πξνζέγγηζε Ηηαιίαο - Διιάδαο λα κε ζίγεη ηα αγγιηθά 

ζπκθέξνληα, γηλφηαλ πξάμε.  

Χζηφζν ε Βξεηαλία δελ επηζπκνχζε λα αλαιάβεη νπζηαζηηθέο ζπκκαρηθέο 

ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Διιάδνο, πνιχ πεξηζζφηεξν λα εγγπεζεί ηελ εδαθηθή ηεο 
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αθεξαηφηεηα έλαληη εμσηεξηθψλ απεηιψλ. Βαζηθή αηηία ηεο αγγιηθήο ζηάζεο 

απνηεινχζε ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο αγγιηθήο δηπισκαηίαο γηα απνθπγή 

δηκεξψλ ζπκκαρηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ (Ζ Αγγιία, επηπιένλ, ήζειε λα 

απνθχγεη ηελ εκπινθή ζε έλα πηζαλφ ειιελνβνπιγαξηθφ πφιεκν), ελψ 

νηθνλνκηθνζηξαηησηηθνί πεξηνξηζκνί δελ επέηξεπαλ ηελ παξνρή ζπληειεζηψλ 

εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο. Έλαο έηεξνο ιφγνο ήηαλ ε βνχιεζε δηαηήξεζεο 

θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ Ηηαιία θαη ζην πιαίζην απηφ ε νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ησλ 

ειιεληθψλ αηηεκάησλ ζα έζεηε ζε δνθηκαζία ηε ζπγθεθξηκέλε επηδίσμε. Δπηπιένλ 

ιφγσ ηεο απαμίσζεο ησλ ειιεληθψλ ακπληηθψλ ηθαλνηήησλ, ε Αγγιία έδηλε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηε γείηνλα Σνπξθία κέζσ ηεο νπνίαο 

επηδεηνχζε ηελ πξνψζεζε ησλ βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε Βαιθάληα θαη Μέζε 

Αλαηνιή. (Καηζίθεο 1990, 50-51)  

Ζ παζεηηθή αγγιηθή ζηάζε ζα αιιάμεη κφλν φηαλ ε Ηηαιία εηζβάιεη ζηελ 

Αιβαλία ηνλ Απξίιην ηνπ 1939, ελέξγεηα πνπ πξνκήλπε ηε ζχειια πνπ εξρφηαλ, 

αιιά πνπ νη εκπλεπζηέο ηνπ Μνλάρνπ αξλνχληαλ λα  δνπλ, πφζν κάιινλ λα 

αληηκεησπίζνπλ5. Μπνξεί Αγγιία θαη Γαιιία λα δηαβεβαίσλαλ γηα ηελ εγγχεζε ησλ 

ειιεληθψλ ζπλφξσλ ζε πεξίπησζε επίζεζεο απφ ηξίηε ρψξα, θσηνγξαθίδνληαο 

ηελ Ηηαιία, φκσο αθφκα θαη ηφηε δελ αλειήθζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

Ζ θξηηηθή πνπ δχλαηαη λα αζθεζεί ζηνλ Ησάλλε Μεηαμά είλαη ε εγθαηάιεηςε 

ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ φπσο απηή εθθξαδφηαλ απφ ην 

«είκεζα θίινη φισλ, αιιά ζχκκαρνη θαλελφο»6, θαη εδξαδφηαλ ηφζν ζηε ζχλαςε 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ, φζν θαη ζηελ ηήξεζε ίζσλ απνζηάζεσλ απέλαληη ζηηο 

Μεγάιεο Γπλάκεηο. Σελ επνρή φκσο πνπ ν θξεηηθφο πνιηηηθφο πηνζεηνχζε ηελ 

πνιηηηθή απηή, Ηηαιία θαη Αγγιία, παξά ηηο φπνηεο αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, 

δηαηεξνχζαλ κεγάιν βαζκφ ζπλεξγαζίαο ζηα δεηήκαηα ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

θαηάζηαζε πιένλ είρε αιιάμεη δξακαηηθά θαη νη δχν ρψξεο απνηεινχζαλ ζηνλ ίδην 

ρψξν ηνχο θχξηνπο εθθξαζηέο δχν αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ κίαο κειινληηθήο 

ζχγθξνπζεο πνπ έκνηαδε ζρεδφλ αλαπφθεπθηε. Απφ ηε κία νη Γπλάκεηο ηνπ Άμνλα 
                                            
5
 χζθεςε ηνπ Μνλάρνπ(1938): Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Άγγινπ Πξσζππνπξγνχ Νέβηι Σζακπεξιέηλ λα 
δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία παξαρσξψληαο ηε νπδεηία κε ηελ 
πξνυπφζεζε ν Υίηιεξ λα κελ εηζβάιεη ζηελ ππφινηπε Σζερνζινβαθία. Πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ 
απνηπρεκέλε έθθξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θαηεπλαζκνχ πνπ νδήγεζε ηειηθά ζην μέζπαζκα ηνπ 
Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

6
 Παξαηίζεηαη ζην Πηθξφο Ησάλλεο (1996), Σνπξθηθόο Δπεθηαηηζκόο, Αζήλα, Δζηία, ζ. 18. 
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θαη απφ ηελ άιιε νη Γπηηθνί χκκαρνη. Σίζεηαη πιένλ ην εξψηεκα θαηά πφζν ε 

ηήξεζε κίαο απζηεξήο νπδεηεξφηεηαο, απνηεινχζε νξζνινγηθή επηινγή 

δηαθχιαμεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο επηβίσζεο, ή  παξάγνληα αλάδεημεο λέσλ 

απεηιψλ θαη θηλδχλσλ. Ο «Κπβεξλήηεο» παξά ηελ ηδενινγηθή ζπγγέλεηα κε ηα 

θαζεζηψηα Γεξκαλίαο θαη Ηηαιίαο, ήηαλ ζίγνπξνο πσο ζε κία ελδερφκελε 

ζχγθξνπζε ε Μεγάιε Βξεηαλία ζα επηθξαηνχζε νξκψκελνο απφ ην «ζαιάζζηνλ 

ζηνηρείνλ» 7 ηνπ Θνπθπδίδε. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 

1936-1944 1994, 8) Οη εμειίμεηο κάιινλ δηθαίσζαλ ηνλ Ησάλλε Μεηαμά. 

ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΖ ΝΑΕΗΣΗΚΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Οη ζρέζεηο κε ηε Γεξκαλία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ο Ησάλλεο 

Μεηαμάο ζα επηδηψμεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνηξνπή πξνο ηνλ Βαζηιηά Γεψξγην Β΄ 

λα επηζθεθζεί ηνλ Υίηιεξ ζηε Γεξκαλία θάηη πνπ ν ηειεπηαίνο αξλήζεθε λα πξάμεη. 

(Γάθλεο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ - Σφκνο Β' 1997, 458) Μπνξεί απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη Ναδί λα εμέθξαδαλ ην ζαπκαζκφ ηνπο θαη θάζε ηη αξραηνειιεληθφ 

δελ απνδέρνληαλ φκσο ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ 

«Μεγάιν Πφιεκν» πξνο ηελ Διιάδα, θαζφζνλ φπσο ηζρπξίδνληαλ, δελ ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ην παξειζφλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κέζσ επηινγψλ ρακειήο 

πνιηηηθήο θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ηεο γεξκαληθήο επηξξνήο 

ζηηο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζα επηδηψμνπλ ηε ζχζθημε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1936-1944 1994, 

24)  Ζ εκπνξηθή δηείζδπζε θαη θπξηαξρία ηεο Γεξκαλίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

ήηαλ αδηακθηζβήηεηε, εθκεηαιιεπφκελε ζην βέιηηζην βαζκφ ηελ αγγιηθή απνπζία 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ Γεξκαλία ζα απνηειέζεη θαηά ηε κεηαμηθή πεξίνδν 

ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Διιάδαο, εμάγνληαο ζε απηήλ ρεκηθά 

θαη ηερλνινγηθά πξντφληα ελψ απνξξνθνχζε πάλσ απφ ην κηζφ ηεο ειιεληθήο 

παξαγσγήο ζε θαπλά, πξντφλ πνπ θάιππηε πάλσ απφ ην κηζφ ηεο αμίαο ησλ 

                                            
7
 «Δγψ φκσο ζαο ιέσ φηη, απφ ηα δχν κέξε ηνπ θφζκνπ πνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο, 
ηελ γε θαη ηελ ζάιαζζα, εμνπζηάδεηε απφιπηα ηελ δεχηεξε, φρη κφλν ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζήκεξα 
θπξηαξρείηε, αιιά θαη ζ‘ εθείλεο φπνπ, ζην κέιινλ, ζ‘ απνθαζίδαηε λα εθηαζείηε. Με ην λαπηηθφ 
πνχ έρεηε ζήκεξα, νχηε ν Μέγαο Βαζηιεχο νχηε άιιν θαλέλα έζλνο κπνξεί λα ζαο εκπνδίζεη λα 
πάηε φπνπ ζέιεηε. Ή λαπηηθή απηή δχλακε έρεη πνιχ κεγαιχηεξε αμία…» Θνπθπδίδνπ, Ηζηνξίαη, 
Β, 62,10-4. 
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ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ζ ζχλαςε ζπκθσληψλ «θιήξηγθ»8 ζα επηηξέςνπλ επίζεο 

ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αγνξάο γεξκαληθνχ ακπληηθνχ πιηθνχ. (βνιφπνπινο, 

Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 202-203)  

Ζ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ζα είλαη ζεκαληηθή θαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Με 

γεξκαληθή ζπλδξνκή ζα ζπλερηζηνχλ ην επηέκβξην ηνπ 1936 νη αλαζθαθέο ζηελ 

αξραία Οιπκπία, ελψ ζα επηδνηεζνχλ γεξκαληθέο ζρνιέο θαη εθζέζεηο γεξκαληθήο 

ηέρλεο ζηελ Διιάδα. Οη Γεξκαλνί επίζεο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο αεξνπνξίαο κέζσ αεξνπιάλσλ ηεο Lufthansa, δηαπηζηψλνληαο ηελ αμία 

ηεο Αζήλαο σο ελδηάκεζνπ αεξνιηκέλα ζχλδεζεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο κε ηε 

Μέζε Αλαηνιή. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1936-1944 

1994, 24-25) Δίλαη αμηνζεκείσην πάλησο πσο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην μέζπαζκα ηνπ 

Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη Γεξκαλνί ζα επηδείμνπλ ηδηαίηεξε δηπισκαηηθή 

δεμηνηερλία πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή 

επηξξνή ηνπο ζηα Βαιθάληα, αθεηέξνπ λα κελ πξνθαιέζνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

αληαγσλίδνληαη ην βξεηαληθφ παξάγνληα ζηελ Διιάδα, θέξλνληαο θαηά απηφ ηνλ 

ηξφπν ζε δχζθνιή ζέζε ηελ ειιεληθή πιεπξά θαη δεκηνπξγψληαο θαηά ζπλέπεηα 

δεηήκαηα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο - Αγγιίαο. (Σζηξηγψηεο 2013, 404) 

ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΒΑΛΚΑΝΗΟΤ ΓΔΗΣΟΝΔ – Ζ ΑΠΟΓΟΜΖΖ ΣΖ 

ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΤΝΔΝΝΟΖΔΧ 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ηεο ρψξαο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ 

Βαιθαληθήο πλελλνήζεσο ην 1934 εμαζζέλεζε ζεκαληηθά. (Βαθαιφπνπινο 2005, 

466) Με ην πξαθηηθφ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1936 ν Ησάλλεο Μεηαμάο ζα επηδηψμεη ηελ 

δηεπθξίληζε ησλ ειιεληθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Ζ 

Διιάδα ζα ζπλέδξακε ζηξαηησηηθά ηε ρψξα κέινο πνπ ζα δερφηαλ επίζεζε απφ 

Αιβαλία, Βνπιγαξία θαη Οπγγαξία θαη ζα ηεξνχζε νπδεηεξφηεηα ζε πεξίπησζε 

εκπινθήο ηεο Ηηαιίαο. Αληίζηνηρεο επηθπιάμεηο δηαηχπσζαλ νη Σνχξθνη γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε Ρσζία ζπλαζπηζκέλε κε ρψξα κέινο ιάβεη κέξνο ζε δηεζλή 

ζχγθξνπζε. Οη εμαηξέζεηο απηέο νπζηαζηηθά άθελαλ εθηεζεηκέλε ηε Γηνπγθνζιαβία 

απέλαληη ζηελ ηηαιηθή απεηιή θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηδηψμεη ζπληειεζηέο 

                                            
8
 Πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  πνπ θπξηάξρεζε ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο γίλνληαλ κε βάζε 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ θνζηνινγνχζαλ ηα πξνο αληαιιαγή πξντφληα θαη ηζνζθέιηδαλ ηελ 

αμία ησλ εηζαγσγψλ κε ηελ αληίζηνηρε ησλ εμαγσγψλ, ζην πιαίζην εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 
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εμηζνξξφπεζεο ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο κε Ηηαιία θαη 

Βνπιγαξία. Ζ ζηάζε απηή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζα απνηειέζεη ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα απνδφκεζεο ηνπ πκθψλνπ Βαιθαληθήο 

πλελλνήζεσο.  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1936 ε Γηνπγθνζιαβία ζα ελεκεξψζεη ηνπο εηαίξνπο ηεο 

ζηε Βαιθαληθή πλελλφεζε γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπλάςεη μερσξηζηή ζπλζήθε 

θηιίαο κε ηε Βνπιγαξία θάηη πνπ ηειηθά ζα πξάμεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ επφκελνπ 

ρξφλνπ Ο θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ελφο λνηηνζιαβηθνχ ζπλαζπηζκνχ ήηαλ θαη πάιη 

νξαηφο. Ζ εθηίκεζε ηεο ειιεληθή πιεπξάο ήηαλ πσο ε πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνηεινχζε ην ηέινο ηεο Βαιθαληθήο Αληάλη. Σε 

ειιεληθή αλεζπρία ζπκκεξίδνληαλ ηφζν ε Ρνπκαλία, φζν θαη ε Σνπξθία παξφιν 

πνπ δελ ήηαλ αξλεηηθά δηαθείκελε ζε κία ζιαβηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα επίιπε 

δηκεξή δεηήκαηα. Καζφζνλ φκσο ηελ πξνζέγγηζε ππνζηήξηδαλ δηπισκαηηθά ηφζν 

ε Αγγιία φζν θαη ε Ηηαιία νη αληηδξάζεηο δελ ήηαλ ζνβαξέο. Έμαιινπ ε πξνζέγγηζε 

κε ηε Βνπιγαξία απνηεινχζε δηαθαή πφζν ηεο αγγιηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνκαθξχλεη απφ ηνλ Άμνλα. Ζ αιιαγή ζηάζεο ηεο 

γηνπγθνζιαβηθήο πιεπξάο ζα γίλεη πιένλ νξαηή φηαλ ζηηο 25 Μαξηίνπ 1937, 

ππνγξάςεη ζχκθσλν θηιίαο κε ηελ Ηηαιία, ελψ ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ νλ 

Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ν Γηνπγθνζιάβνο Πξσζππνπξγφο Μίιαλ 

ηνγηαληίλνβηηο, ζα επηζθεθζεί ηε Ρψκε θαη ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ ζα έρεη κε ην 

Μπελίην Μνπζνιίλη ζα ζέζεη ζέκα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζην Αηγαίν. (Ληλαξδάηνο 

1993, 88-89) 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Μφληκνπ πκβνπιίνπ ηεο Βαιθαληθήο πλελλφεζεο 

πνπ δηεμήρζε ζηελ Άγθπξα ζηηο 25-27 Φεβξνπαξίνπ 1938 θαη ππφ ηελ πίεζε ηνπ 

βξεηαληθνχ παξάγνληα, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο βνπιγαξηθήο πξνζρψξεζεο ζε 

απηή. Οη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ έθξηλαλ σο ζεηηθή κία ηέηνηα εμέιημε κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Βνπιγαξία πξνέβαηλε ζε δήισζε κε επηζέζεσο ζηα φκνξα 

θξάηε. Δπηπιένλ ν επαλεμνπιηζκφο ηεο ζα εμηζνξξνπείην κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νπδέηεξεο δψλεο ηεο Θξάθεο (θέηαο, Σν ζχκθσλν ηεο Θεζζαινλίθεο ηεο 31εο 

Ηνπιίνπ 1938 2006, 458-459). Ο Ησάλλεο Μεηαμάο δελ ήηαλ αληίζεηνο ζε κία 

πξνζέγγηζε κε ηε Βνπιγαξία πνπ πηζαλψο ζα άλνηγε έλα παξάζπξν επθαηξίαο 

ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. (Μεηαμάο, Λφγνη θαη θέςεηο 1936-

1941 1968, 321)  
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Παξά ηελ θαιή πξφζεζε πνπ επέδεημαλ νη ρψξεο ηνπ πκθψλνπ ν 

βνπιγαξηθφο αλαζεσξεηηζκφο ζα δηαηεξεζεί δεκηνπξγψληαο δεχηεξεο ζθέςεηο γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο φθηαο. Γελ απνηειεί εμάιινπ ηπραία επηινγή ε 

απφθαζε ηνπ Ησάλλε Μεηαμά λα επελδχζεη ηεξάζηηα γηα ηελ επνρή θαη ηηο 

ειιεληθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηηθά πνζά κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

ακπληηθήο ζσξάθηζεο ηεο ρψξαο απέλαληη ζηε βνπιγαξηθή απεηιή. (Σάζηνο 2002) 

Σειηθψο, ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1938, ζα ππνγξαθεί ζηε Θεζζαινλίθε ζπκθσλία  κε ηελ 

νπνία αλαγλσξηδφηαλ ζηε Βνπιγαξία ην δηθαίσκα επαλεμνπιηζκνχ κε ηαπηφρξνλε 

θαηάξγεζε ηεο απνζηξαηηθνπνηεκέλεο δψλεο ηεο Θξάθεο θαη ηε δέζκεπζε ησλ 

κεξψλ γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο βίαο κεηαμχ ηνπο. (Ληλαξδάηνο 1993, 58) Ζ 

ζπκθσλία φκσο ζα παξακείλεη ζηα ραξηηά θαζφζνλ νη αλαζεσξεηηθέο πξαθηηθέο 

ηεο φθηαο νπζηαζηηθά δε ζα κεηαβιεζνχλ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Σνπξθία, ν Ησάλλεο Μεηαμάο ζα παξακείλεη πηζηφο ζηελ 

αμνληθή πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ, αιιά θαη ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ θαη νη 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ ηνλ θεθαιινλίηε 

πνιηηηθφ  ζα γίλνπλ αθφκα ζηελφηεξεο. Ζ ζπλζήθε ηνπ Μνληξέ ε νπνία 

ηξνπνπνηνχζε ελ κέξεη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη παξαρσξνχζε ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ ζηελψλ ζηελ Σνπξθία, ήηαλ ε πξψηε πνπ επηθπξψζεθε απφ ην λέν 

θαζεζηψο ζηηο 7 Απγνχζηνπ 1936. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο 

Διιάδνο 1936-1944 1994, 26) Καζφζνλ ν έιιελαο πξσζππνπξγφο είρε απφ λσξίο 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ην Βαιθαληθφ χκθσλν δελ κπνξνχζε λα πξναζπίζεη ηελ 

εδαθηθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο, ε δεκηνπξγία ειιελνηνπξθηθνχ ζηξαηησηηθνχ άμνλα 

απνηεινχζε πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη παξάγνληα εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

αλαδπφκελσλ απεηιψλ ζην βαιθαληθφ ππνζχζηεκα. Ζ Σνπξθία ζα αληηδξάζεη 

ζεηηθά  θαη ζηηο 27 Απξηιίνπ 1938 ζα ππνγξαθεί λέα ειιελνηνπξθηθή ζπλζήθε 

«ζπκπιεξσκαηηθήο» ησλ ζπκθσληψλ ηνπ 1930 θαη 1933. 

Ο ζάλαηνο φκσο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι ην Ννέκβξην ηνπ 1938 θαη ε 

αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ Ηζκέη Ηλνλνχ, ζα ζεκαηνδνηήζεη ηε ζηαδηαθή 

αιιαγή ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζα ζέζεη σο ζηφρν ηελ άζθεζε 

εγεηηθνχ ξφινπ ζηελ πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηνπξθηθή 

άξλεζε γηα ηε ζχλαςε θνηλνχ κεηψπνπ ζηε Θξάθε απέλαληη ζε κία βνπιγαξηθή, ή 

γεξκαλνβνπιγαξηθή απεηιή. (Παπάγνο 1945, 40-42) Δπηπιένλ ζα αθνινπζήζεη 

παξειθπζηηθή πνιηηηθή ζηε ειιελνηνπξθηθέο ζπλνκηιίεο πνπ ζπλερίζηεθαλ θαηά 



43 
 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1940 θαη ηειηθά κε ην μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ζα αζεηήζεη ην ζχλνιν ησλ ζπκκαρηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο 

απέξξεαλ απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο ηνπ 1933 θαη 1938, αιιά θαη ηελ απφ 

θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην Βαιθαληθφ χκθσλν, ηεξψληαο απζηεξή νπδεηεξφηεηα. 

(Αιεμαλδξήο 1988, 88)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο  

Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ Δ ΔΝΑ ΝΔΟ ΚΟΜΟ 

ALORS, C’ EST LA GUERRE1 

ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1940 έιαβε ρψξα ε 8ε θαη ηειεπηαία ζχλνδν ηνπ 

Βαιθαληθνχ πκθψλνπ ζην Βειηγξάδη φπνπ απνθαζίζηεθε ε αλαλέσζή ηνπ. Σα 

κέιε αξθέζηεθαλ ζε  γεληθφινγεο αλαθνξέο πεξί ελφηεηαο θαη νκνςπρίαο φκσο «ν 

θχβνο είρε ήδε ξηθζεί» θαη νη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ην θαηέζηεζαλ αλελεξγφ. 

(Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1936-1944 1994, 157) Ήδε 

ε Ηηαιία είρε απνβηβάζεη δπλάκεηο ζηελ Αιβαλία απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1939 θαη ην 

επηέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ μεζπάεη ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Μέρξη ηηο 10 

Ηνπλίνπ ηνπ 1940 πνπ ε Ηηαιία ζα εηζέιζεη θαη επίζεκα ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ 

ηεο Γεξκαλίαο, ν Μνπζνιίλη δηαβεβαίσλε επαλεηιεκκέλσο γηα ην ζεβαζκφ ηεο 

ειιεληθήο αθεξαηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, ελψ ν «Κπβεξλήηεο» ζα δειψζεη ζηηο 

11 Ηνπλίνπ φηη ε Διιάδα ζα παξακείλεη νπδέηεξε θαη δελ ζα επηηξέςεη ζε αγγιηθά 

πνιεκηθά πινία λα εηζέιζνπλ ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο. (Γθξάηζη 1980, 54-56, 61-62) 

Απφ ην ζεκείν εθείλν φκσο θαη κεηά, νη πξνθιήζεηο ζα είλαη ζπρλέο. Αιιεπάιιεια 

δηαβήκαηα γηα ρξήζε ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ απφ αγγιηθά πνιεκηθά πινία, 

θαηεγνξία γηα ειιεληθή εκπινθή ζην θφλν ηνπ Αιβαλνχ ιεζηαληάξηε Νηανχη 

Υφηδα, θαηαγγειίεο γηα θαηαπίεζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Σζακνπξηάο θαη ηειηθά ε 

απνδεδεηγκέλε απφ ηηαιηθφ ππνβξχρην βχζηζε ζηελ Σήλν ηνπ θαηαδξνκηθνχ 

«ΔΛΛΖ». (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 210) 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ζα επηδείμεη απηνζπγθξάηεζε φκσο ε απφθαζε είρε 

ιεθζεί. ηηο 28 Οθησβξίνπ 1940 ε Ηηαιία ζα εηζβάιιεη ζηελ Διιάδα. Πηζαλψο ν 

ειιελντηαιηθφο πφιεκνο λα είρε μεθηλήζεη λσξίηεξα, φκσο ηα ζρέδηα ησλ Ηηαιψλ 

έβξηζθαλ εκπφδηα κπξνζηά ζηελ πεξί ηνπ αληηζέηνπ γλψκε ηνπ Βεξνιίλνπ. Οη 

Γεξκαλνί αθελφο είραλ ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο ζην βνξεηνδπηηθφ κέησπν, 

αθεηέξνπ επηζπκνχζαλ πξψηα ηελ θαηάιεςε ηεο αλνρχξσηεο κέρξη ηφηε Κξήηεο 

αληηιακβαλφκελνη απφ πνιχ λσξίο ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο λήζνπ ζηηο φπνηεο  

                                            
1
 «Λνηπφλ, απηφ ζεκαίλεη πφιεκνο» είλαη ε απάληεζε ηνπ Ησάλλε Μεηαμά ζην ηειεζίγξαθφ πνπ ηνπ 
επέδσζε ν Ηηαιφο Πξέζβεο ζηελ Αζήλα Δκκαλνπέιε Γθξάηζη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 28

εο
 

Οθησβξίνπ 1940. 
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ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε 

Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1936-1944 1994, 168-169) 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ αηθληδηάζηεθε θαζφζνλ ήηαλ ελήκεξε γηα ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο ησλ Ηηαιψλ φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Οη 

ηηαιηθέο δπλάκεηο αξρηθά ζα πξνειάζνπλ ζην ειιεληθφ έδαθνο, φκσο απφ ηα κέζα 

Ννεκβξίνπ θαη κεηά ζα ππνρσξήζνπλ. Ο ειιεληθφο ζηξαηφο ζα αλαιάβεη 

επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941 ζα αλαθαηαιάβεη ηε 

Βφξεηα Ήπεηξν. Μέρξη ηνλ Απξίιην πνπ ζα νη Γεξκαλνί ζα επηηεζνχλ ζηελ Διιάδα  

ην κέησπν ζα παξακείλεη νπζηαζηηθά ζηάζηκν. ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1941 πεζαίλεη ν 

Ησάλλεο Μεηαμάο θαη ζηηο 18 Απξηιίνπ, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ Αιέμαλδξνο Κνξπδήο 

ζα απηνθηνλήζεη. Ζ ειιεληθή αληίζηαζε ζα ηεξκαηηζηεί ηελ 1ε Ηνπλίνπ φηαλ 

γεξκαληθέο δπλάκεηο ζα θαηαιάβνπλ ηελ νρπξσκέλε πιένλ Κξήηε κε βαξηέο φκσο 

απψιεηεο. Ζ Διιάδα ζα βηψζεη γηα ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα ηελ ηξηπιή θαηνρή 

Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο θαη Βνπιγαξίαο. Ο Βαζηιηάο Γεψξγηνο Β΄ θαη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε κε επηθεθαιή ηνλ Δκκαλνπήι Σζνπδεξφ κεηά ηελ άξλεζε ηεο Αγγιίαο 

λα ηνπο δηαζέζεη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο Κχπξνπ γηα εγθαηάζηαζε ζα δηαθχγνπλ ζηηο 

21 Μαΐνπ ζηελ Αίγππην, αξρηθά ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη θαηφπηλ ζην Κάηξν.  

(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 219) 

Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟΤ ΚΑΨΡΟΤ 

Ζ εμφξηζηε θπβέξλεζε πνιχ ζχληνκα ζα ππνβάιιεη ζην βαζηιηά Γεψξγην 

ππφκλεκα κε ηνπο πνιηηηθνχο ηεο ζηφρνπο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο πθίζηαηαη 

ζε αξρηθφ ηνπιάρηζηνλ ζηάδην αλαθνινπζία κέζσλ θαη ζηφρσλ θαζφζνλ απνηειεί 

γεγνλφο πσο  πξψηε θπβέξλεζε ειάρηζηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο δηέζεηε. 

Απνηεινχζε κία θξαηηθή εμνπζία πνπ δελ δηέζεηε παξφια απηά εδαθηθή θπξηαξρία, 

πιεζπζκφ θαη άιιεο πεγέο εζσηεξηθήο ηζρχνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κεηαμχ 

άιισλ ην απφζπαζκα απφ ηελ πξψηε δηαθήξπμή ηεο: 

«…Σν έδαθόο καο θαηειήθζε, αιιά ζα εμαθνινπζήζσκελ ηνλ 

αγώλα κέρξη ηέινπο, κε όια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε παξαπιεύξσο ησλ 

ζπκκάρσλ καο…»
2
 

                                            
2
 Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1900 – 1945, φ.π., 
ζ. 297. 
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Δίλαη νη ζχκκαρνη θαη θπξίσο ε Βξεηαλία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα αλαδεηεζνχλ 

εμσηεξηθνί ζπληειεζηέο εμηζνξξφπεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο. Απφ ηνλ Λνλδίλν 

εμαξηάηαη ε δηάζεζε δηπισκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. Ζ 

επαλαζχζηαζε θαη νξγάλσζε ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, αιιά θαη ε έληαμε 

ηνπο ζηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ πκκάρσλ εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηε 

ζπλδξνκή ησλ Άγγισλ. Μέζσλ βξεηαληθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζα θαηαζηεί 

εθηθηή σο έλα βαζκφ ε δηαηήξεζε δεζκψλ κεηαμχ ηεο εμφξηζηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο θαηερφκελεο Διιάδαο. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

απαίηεζε ηεο αγγιηθήο ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαηήξεζεο 

ηεο ππφζηαζεο ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο. (Woodhouse 1976, 51-52) πλεπψο, 

νη ζηφρνη πνπ ζα ηεζνχλ θαη ν ζρεηηθφο βαζκφο ηνπ εθηθηνχ πνπ ζα ηηο 

ραξαθηεξίζεη,  πξνυπνζέηνπλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο βξεηαληθήο ππνζηήξημεο ηφζν 

ζε πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ, φζν θαη νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν.  

Οη άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα επηρεηξήζεη λα αζθήζεη ε 

θπβέξλεζε Σζνπδεξνχ θαη ζπλεπαθφινπζα νη επφκελεο θπβεξλήζεηο ηνπ Καΐξνπ, 

ζπλνςίδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ππφ ηξηπιή θαηνρή δνθηκαδφκελνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηε 

δηεθδίθεζε ησλ εμσειιαδηθψλ πεξηνρψλ φπνπ θπξηαξρνχζε ην ειιεληθφ ζηνηρείν, 

ήηνη Γσδεθάλεζα, Κχπξν θαη Βφξεηα Ήπεηξν θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ  

απαηηνχκελσλ κέζσλ – ζπληειεζηψλ ηζρχνο – ηθαλψλ γηα ηε επίηεπμε ησλ 

αλσηέξσ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 219) 

Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζπγθξφηεζε αμηφκαρσλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζα απνηειέζεη 

κία αδήξηηε αλαγθαηφηεηα. 

Ζ ΣΤΥΖ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

Ο Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο είρε ζέζεη σο «ειάρηζην φξην» ησλ ειιεληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηεο 

Κχπξνπ.  Δπξφθεηην γηα δεηήκαηα αλνηθηά απφ ην ηέινο ηνπ Α Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ηα νπνία ε αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ ζηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

είρε ζέζεη ζην πεξηζψξην θαη πνπ νη δηεζλείο εμειίμεηο άλνηγαλ έλα παξάζπξν 

επθαηξίαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  
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Ζ Βφξεηα Ήπεηξνο είρε θαηαιεθζεί εθ λένπ3 απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ  ζηε 

δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν. Σν 

δήηεκα ζα ηεζεί απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά κε ππφκλεκα πξνο ηελ αγγιηθή 

θπβέξλεζε ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1941.Σν Γεθέκβξην ηνπ 1942 φκσο ηφζν νη ΖΠΑ, 

φζν θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία ζα εθθξάζνπλ ηε ζπκπάζεηά ηνπο ζηνλ αιβαληθφ ιαφ 

θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλεμάξηεηε Αιβαλία. Ζ θπβέξλεζε 

Σζνπδεξνχ ζα αληηδξάζεη απαηηψληαο ην ζπλδπαζκφ ηεο φπνηαο παιηλφξζσζεο 

ηεο αιβαληθήο αλεμαξηεζίαο, κε ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. Ο Βξεηαλφο Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ Άληνλη Ήληελ ζα επηδηψμεη λα 

δηαζθεδάζεη ηηο εληππψζεηο αλαθέξνληαο πσο φια ηα αλνηθηά εδαθηθά δεηήκαηα 

ζα δηεπθξηλίδνληαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. (Μαξθεδίλεο 1994, 365) 

Σν αίηεκα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Κχπξν ηέζεθε γηα πξψηε θνξά επίζεκα 

απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ Αιέμαλδξν Κνξπδή ζηηο 2 Μαξηίνπ 1941ζηνλ Άληνλη Ήληελ 

σο έλδεημε αλαγλψξηζεο ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο θαη ζπκβνιήο ζην ζπκκαρηθφ 

αγψλα. Σν Λνλδίλν ζα απαληήζεη δχν κήλεο κεηά φηαλ ε Διιάδα είρε νπζηαζηηθά 

θαηαιεθζεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη νη ζπλζήθεο ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθέο. 

Αλαπφθεπθηα ε απάληεζε ήηαλ αλάινγε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είρε 

πεξηέιζεη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε εηδηθφηεξα. Κάζε εδαθηθφ 

δήηεκα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπδεηεζεί ζηα πιαίζηα κίαο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο κεηά 

ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Ζ πιήξεο εμάξηεζε απφ ηνλ αγγιηθφ παξάγνληα δελ 

επέηξεπε ζηελ εμφξηζηε ειιεληθή θπβέξλεζε λα πηέζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

ζα ηθαλνπνηνχζε ην αίηεκα γηα ηελ έλσζε Διιάδαο - Κχπξνπ. Ο Οπίλζηνλ 

Σζφξηζηι δελ ζα δηζηάζεη λα δειψζεη πσο δελ παξαρσξείηαη ίληζα βξεηαληθήο γεο 

πξηλ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 

1981 2014, 225) 

Οη ζπλζήθεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Γσδεθαλήζσλ έκνηαδαλ πην ζεηηθέο 

απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. Απηφ είρε λα θάλεη κε ηηο επλντθέο. γηα ην 

ειιεληθφ αίηεκα, ζέζεηο ηεο βξεηαληθήο δηπισκαηίαο αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο 

φηη ζα απνθχγνπλ θάζε κνξθήο δηαπξαγκάηεπζε επί ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ. Ζ ζέζε φκσο ηεο Αγγιίαο ζα δηαθαλεί κέζα απφ ηελ αξλεηηθή 

                                            
3
 Ζ πξψηε παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε Βφξεηα Ήπεηξν έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ 1912-1913 θαη ε δεχηεξε ην 1917 θαη ηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ.  
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απάληεζε πνπ έδσζε ν Άληνλη Ήληελ ζηνλ ηάιηλ, φηαλ απηφο εηζεγήζεθε ηελ 

παξαρψξεζε ησλ λεζηψλ ζηελ Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθεί ζηνλ πφιεκν κε 

ην κέξνο ησλ πκκάρσλ. (Μαξθεδίλεο 1994, 250) Ο Άγγινο Τπνπξγφο ησλ 

Δμσηεξηθψλ ζα έξζεη ζε αληίζεζε θαη κε ηνλ Οπίλζηνλ Σζφξηζηι φηαλ απηφο 

πξφηεηλε ηελ παξαρψξεζε ηεο Ρφδνπ ζηελ Σνπξθία. Σελ ζεηηθή  ζηάζε ησλ 

Άγγισλ ζπλεπηθνπξνχζε θαη ε πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζην δήηεκα. Οη Σνχξθνη δελ 

επηζπκνχζαλ λα έξζνπλ ζε ξήμε κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα κία πεξηνρή κάιηζηα 

πνπ ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν ήηαλ πεξηνξηζκέλν.  Απφ ην 1942 θαη κεηά ε 

Σνπξθία θαηέζηεζε ζαθέο πσο απνδερφηαλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Γσδεθαλήζσλ 

ζηελ Διιάδα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ήηαλ δηαζθαιηζκέλε ε αζθάιεηα ηεο 

λνηηνδπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Δπηπιένλ ε Άγθπξα πξνηηκνχζε κία ειιεληθή 

θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή απφ ηελ κφληκε παξνπζία κίαο Μεγάιεο Γχλακεο.  

κσο ε ειιεληθέο παζνγέλεηεο ζα θπξηαξρήζνπλ θαη απηή ηελ θξίζηκε 

ρξνληθή πεξίνδν σο παξεπφκελν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ. Ζ αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ δχν πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ (ζπληεξεηηθνί θαη θνκκνπληζηέο) πνπ ζα μεζπάζεη 

ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηηο ηάμεηο ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζε 

Αίγππην θαη Μέζε Αλαηνιή κε ζηφρν ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία θαη εμνπζία ηελ 

επνκέλε ηεο απειεπζέξσζεο θαη ζα εμειηρζεί ζε εκθχιηα δηακάρε, ζα νδεγήζνπλ 

ζηε απίζρλαζε ηνπ θχξνπο ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηε απαμίσζε ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ. Ο ειιεληθφο εκθχιηνο 

θαη νη δηαδνρηθέο ηνπ θάζεηο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Διιάδα λα εκθαληζζεί 

δηαζπαζκέλε θαη απνδπλακσκέλε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ 

δηαράξαμε ησλ λέσλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ, πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο χζθεςεο ησλ Παξηζίσλ ην 1946 γεγνλφο πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δελ ζα 

επηηξέςεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ.4 (Βαθαιφπνπινο 

2005, 475) 

ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΥΧΡΑ Δ ΜΗΟ ΚΟΜΜΑΣΗ ΥΑΡΣΗ 

Ο ειιαδηθφο ρψξνο ζα απνηειέζεη κήιν ηεο έξηδνο αλάκεζα ζε νβηεηηθή 

Έλσζε θαη Μεγάιε Βξεηαλία. Ζ ζέζε ηεο ρψξαο επεξέαδε ηνλ έιεγρν ηφζν ησλ 

                                            
4
 Ζ Διιάδα δηεθδηθνχζε ηελ επαλαράξαμε ησλ ειιελναιβαληθψλ θαη ειιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ 
δηεθδηθψληαο ηελ ελζσκάησζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο αληίζηνηρα. 
Παξαηίζεηαη ζην Γεψξγηνο Αιεμηάδεο (1946), Γεσνηθνλνκία θαη γεσπνιηηηθή ησλ ειιεληθώλ 
ρσξώλ, Αζήλα, ζ.83. 
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ηελψλ, φζν θαη ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν απνθηνχζε 

ηδηαίηεξε γεσζηξαηεγηθή αμία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελ ιφγσ 

δπλάκεσλ ζην ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σα δχν 

κέξε ζα πξνζπαζήζνπλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο πξνσζψληαο σο ιχζε 

κία θνηλά απνδεθηή δηαίξεζε ησλ Βαιθαλίσλ ζε ζθαίξεο επηξξνήο. (Σζηξηγψηεο 

2013, 451)  Ζ «αληαξζία» πνπ εθδειψζεθε ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΔΑΜ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ειιεληθψλ αληηζηαζηαθψλ 

νξγαλψζεσλ, ζα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ Άγγισλ πνπ δηέβιεπαλ ηνλ 

θίλδπλν λα βξεζνχλ πξν ηεηειεζκέλσλ κε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππφ  θνκκνπληζηηθφ 

έιεγρν πξηλ ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ, γεγνλφο πνπ ζα δπζρέξαλε ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε. Δπηπιένλ ε αλακελφκελε πξνέιαζε ηνπ Κφθθηλνπ 

ηξαηνχ πξνο ηνλ βαιθαληθφ ρψξν ζα πεξηέπιεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηάζηαζε θαη ππφ απηφ ην πξίζκα νη Βξεηαλνί ζα επηδηψμνπλ ηελ επίζπεπζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Σν Μάην ηνπ 1944 ν Άγγινο Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ Άληνλπ Ήληελ ζα 

πξνηείλεη ζην ζνβηεηηθφ πξεζβεπηή ζην Λνλδίλν Φένληνξ Γθνχζεθ λα ηεζεί ε 

Ρνπκαλία ππφ ηε ξσζηθή ζθαίξα επηξξνήο, ελψ ε Διιάδα ππφ ηελ βξεηαληθή 

φκσο ε ακεξηθαληθή αληίδξαζε ζα καηαηψζεη ηε ζπκθσλία. (ηαπξηαλφο 2007, 

1498-1501) Σειηθά απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ φηαλ 

ζε ζπλάληεζε κεηαμχ Σζψξηζηι θαη ηάιηλ ζηε Μφζρα ζα θαζνξηζζνχλ 

εθαηέξσζελ ηα πνζνζηά επηξξνήο. Ο Άγγινο Πξσζππνπξγφο  ζα πξνηείλεη ηελ 

απνδνρή ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο ζηελ Ρνπκαλία κε αληηζηάζκηζκα ηελ αγγιηθή 

επηθπξηαξρία ζηελ Διιάδα. Ζ επηξξνή ζηε Γηνπγθνζιαβία ζα ήηαλ πελήληα -

πελήληα. ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ, ζα πεξηγξάςεη πνιχ γιαθπξά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζθξαγίζζεθε ε ηχρε ηεο ρψξαο, αιιά θαη ην κέιινλ εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ: 

«Δλώ κεηέθξαδαλ όζα είπα, έγξαςα ζε κηζή θόιια ραξηί: 

Ρνπκαλία 

Ρσζία  90% 

Οη άιινη 10% 

Διιάο 

Μεγάιε Βξεηαλία (κε ηε ζπκθσλία ησλ Η.Π.Α.) 90% 

Οη άιινη 10% 
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Γηνπγθνζιαβία 50% - 50% 

Οπγγαξία 50% - 50% 

Βνπιγαξία 

Ρσζία 75% 

Οη άιινη 25% 

Έζπξσμα ην ραξηί πξνο ζηνλ ηάιηλ, πνπ είρε ήδε αθνύζεη ηε 

κεηάθξαζε. Δπεθξάηεζε κηα κηθξή ζηγή θαη θαηόπηλ πήξε ην κπιε κνιύβη 

ηνπ θαη ζεκείσζε έλα ηεξάζηην V, θαη θαηόπηλ ην επέζηξεςε. Σν όιν ζέκα 

ηαθηνπνηήζεθε ζε ιηγόηεξν ρξόλν από ό,ηη ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα ην 

γξάςεη. Δπεθξάηεζε θαηόπηλ κηα καθξηά ζηγή. Σν ραξηί κε ην κπιε ζήκα 

έκελε ζην θέληξν ηνπ ηξαπεδηνύ. 

Σειηθώο είπα: 

‘‘Μήπσο ζεσξεζεί θπληθό, ην γεγνλόο όηη ιύζακε απηά ηα δεηήκαηα 

πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο κε ηόζν 

επηπόιαην ηξόπν; Αο θάςνπκε απηό ην ραξηί.’’ 

‘‘Όρη, θξαηήζηε ην εζείο’’ είπε ν ηάιηλ».
5
 

Με ηε ζπκθσλία απηή ε Διιάδα ζα παξακείλεη ππφ ηελ επηξξνή ηεο 

Αγγιίαο. Ζ πξνψζεζε ησλ αγγιηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απαηηνχζε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ. Καηά ζπλέπεηα ζα ππνζηεξίμεη κε θάζε ηξφπν 

ηελ εμφξηζηε ειιεληθή θπβέξλεζε, ζα ζπλαηλέζεη ζηελ παιηλφξζσζε ηεο 

κνλαξρίαο θαη ζα ζηεξίμεη ηελ αληηζηαζηαθή νξγάλσζε ηνπ ΔΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε αλάζρεζε ηνπ ΔΑΜ. 

Ζ Αγγιία ζα επηδηψμεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1943 κε ηε δηάζθεςε ηνπ Καΐξνπ 

ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ απνηεινχζαλ ην ειιεληθφ 

πξφβιεκα. ηηο ζπλνκηιίεο ζα πάξνπλ κέξνο εθπξφζσπνη απφ φιεο ηξείο 

ζεκαληηθφηεξεο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο δειαδή ην ΔΑΜ, ηνλ ΔΓΔ θαη ηελ 

ΔΚΚΑ. Οη Άγγινη ζα πξνθξίλνπλ ηε δεκηνπξγία θπβέξλεζεο εζληθήο ελφηεηαο, 

φκσο ε εκκνλή ηνπο γηα ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ Γεσξγίνπ πξηλ ηε δηεμαγσγή 

δεκνςεθίζκαηνο νδήγεζε ηηο ζπλνκηιίεο ζε αδηέμνδν, ηελ επηδείλσζε ηνπ 

                                            
5
 Παξαηίζεηαη ζην Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο (2013), Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία, Αζήλα, 

Πνηφηεηα, ζ.453. 
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θιίκαηνο κεηαμχ ησλ αληίπαισλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ θαη  ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο 

θάζεο ηνπ εκθπιίνπ. (Ηαηξίδεο 2013, 45-46) 

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Σν μέζπαζκα ηεο αληαξζίαο ζηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο ζα νδεγήζεη ηνλ Δκκαλνπήι Σζνπδεξφ ζε παξαίηεζε ζηηο 14 Απξίιηνπ 

ηνπ 1944. Με βξεηαληθή παξέκβαζε, ελδεηθηηθή ηεο πιήξνπο ειιεληθήο 

εμαξηήζεσο απφ ηνλ αγγιηθφ παξάγνληα, ζα αλαιάβεη ηελ πξσζππνπξγία ν 

νθνθιήο Βεληδέινο. Θα θαηαζηείιεη ηελ εμέγεξζε κε ζεκαληηθφ πνιηηηθφ θφζηνο 

γηα ηνλ ίδην θαη ελ ηέιεη ζα αληηθαηαζηαζεί πάιη κε παξέκβαζε ησλ Άγγισλ πνπ ζα 

θαιέζνπλ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ λα αλαιάβεη Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο 

Κπβεξλήζεσο ζηηο 26 Απξηιίνπ 1944. (Μαξθεδίλεο, χγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο 

Διιάδνο 1936-1944 1994, 380-386) Ο λένο πξσζππνπξγφο είρε κεηαβεί ζην 

Κάηξν ζηα πιαίζηα ηνπ αλνίγκαηνο πνπ επεδίσθε ε θπβέξλεζε Σζνπδεξνχ πξνο 

πνιηηηθνχο θαη αγσληζηέο ηεο θαηερφκελεο Διιάδαο.  

ε ζρεηηθφ ππφκλεκα πνπ ν ίδηνο ππέβαιε πξνο ηελ θπβέξλεζε Σζνπδεξνχ 

πεξηγξάθνληαη μεθάζαξα ηφζν νη πνιηηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο, φζν θαη νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ ζα ζέζεη ζρεδφλ έλα ρξφλν αξγφηεξα. Ο Αραηφο πνιηηηθφο 

ζα ηαπηίζεη ηα ειιεληθά δσηηθά ζπκθέξνληα κε εθείλα ηεο Αγγιίαο. Αληηιακβάλεηαη 

πσο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ δξψλησλ πιένλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

δηακνξθνχκελε αληηπαξάζεζε πνπ ηείλεη λα δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηνλ 

«θηιειεχζεξν αγγινζαμνληζκφ» θαη ηνλ «θνκκνπληζηηθφ παλζιαβηζκφ». Ζ ζέζε 

ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζην ζπλαζπηζκφ ησλ θξαηψλ πνπ αληηκάρνληαη ηνλ 

παλζιαβηζκφ κε εγέηηδα δχλακε ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Μαδί κε ηελ Σνπξθία ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνπο εθθξαζηέο ησλ βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην 

βαιθαληθφ ππνζχζηεκα θαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

ειιαδηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο εμφξηζηεο θπβέξλεζεο νθείιεη λα απνηειεί θαη 

γηα ηα δχν κέξε αδήξηηε πνιηηηθή θαη εζληθή αλαγθαηφηεηα. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

ελφο πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ δηεπζπληεξίνπ ηεο Αληίζηαζεο θαζψο θαη ε ελίζρπζε 

ησλ αληηθνκνπληζηηθψλ (εζληθηζηηθψλ) αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. Σέινο θαη 

παξά ηελ θηινβξεηάληθή ηνπ ζηάζε, ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζα επηδηψμεη ηελ 

άζθεζε δηαιιαθηηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζην ΔΑΜ γεγνλφο πνπ ζπλεπαγφηαλ ηελ 
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απνδνρή δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο γηα ην πνιηηεηαθφ δήηεκα. (Σζηξηγψηεο 

2013, 457) 

Σελ απνηπρεκέλε δηάζθεςε ηνπ Καΐξνπ πνπ νδήγεζε ζηελ έλαξμε ηεο 

πξψηεο θάζεο ηνπ Διιεληθνχ Δκθπιίνπ θαη ζηηο ζηαζηαζηηθέο θηλήζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ζα αθνινπζήζεη ην ζπλέδξην ηνπ Ληβάλνπ ζηηο 17 

Μαΐνπ 1944 ππφ ηελ αηγίδα ησλ Άγγισλ. Μπνξεί απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1944 κε 

αγγιηθή παξέκβαζε λα είραλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ ησλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ, ε ίδξπζε φκσο απφ ην ΔΑΜ ηεο Πνιηηηθήο 

Δπηηξνπήο Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ) ην Μάξηην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ελ είδεη θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο ζηηο  πεξηνρέο πνπ ήιεγρε ν ΔΛΑ 

θαη πεξηφξηδε ην βαζκφ λνκηκνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Καΐξνπ, 

θαζψο θαη ην ζπλεπαθφινπζν θηιναξηζηεξφ θίλεκα ζηηο ηάμεηο ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ6 ζα απνηειέζνπλ ηνλ θαηαιχηε ηνλ εμειίμεσλ. 

Τπφ ηελ αζθπθηηθή αγγιηθή πίεζε νη αληηπξνζσπείεο φισλ ησλ πιεπξψλ 

ζα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία πνπ είρε σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο 

εζληθήο ελφηεηαο θαη ζηελ νπνία ην ΔΑΜ ζα ζπκκεηείρε κε πέληε δεπηεξεχνληα 

ππνπξγηθά ραξηνθπιάθηα. Σν ζχλνιν ησλ έλνπισλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ 

ηέζεθαλ ππφ αγγιηθή δηνίθεζε. ηε ζπκθσλία γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ επηδίσμε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ θαη ζηε δεκηνπξγία κίαο «λέαο  ειεπζέξαο θαη 

Μεγάιεο Διιάδνο» (Ηαηξίδεο 2013, 68-69) Απφηνθν ηνπ ελ ιφγσ ζπλεδξίνπ ζα 

απνηειέζεη ν ζρεκαηηζκφο ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο κε 

Πξφεδξν ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ ζηηο 15 Απγνχζηνπ 1944. Σα δεηήκαηα 

απνθαηάζηαζεο ηεο  θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ εγθαζίδξπζε 

πνιηηηθήο  θαη θνηλσληθήο νκαιφηεηαο ζηε ρψξα θαη ε αλαδήηεζε ζπληειεζηψλ 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ζα θάλνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ 

αγγιηθφ παξάγνληα αθφκα πην έληνλε θαη ηελ παξνπζία ηνπ αγγιηθνχ ζηξαηνχ 

ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα κία επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα. (Σζηξηγψηεο 2013, 460) 

Ζ Κπβέξλεζε Παπαλδξένπ ζα θζάζεη ζηελ Διιάδα ζηηο 18 Οθησβξίνπ 

1944 έμη κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Ζ ζηνρνζεζία ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

                                            
6
 ηηο 31 Μαξηίνπ 1944 θηιναξηζηεξνί Αμησκαηηθνί ζα ππνβάιινπλ ζηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ 
Δκκαλνπήι Σζνπδεξφ ππφκλεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θπβέξλεζε ηνπ Καΐξνπ φθεηιε λα  
αλαγλσξίζεη ηελ ΠΔΔΑ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξνθαινχληαλ εκθχιηα ξήμε. Βι. Ησάλλεο 
Ηαηξίδεο (2013), Δμέγεξζε ζηελ Αζήλα, Αζήλα, Ληβάλεο, ζ. 58-60. 
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πνιηηηθήο δελ δηαθέξεη απφ απηή ηνπ Δκκαλνπήι Σζνπδεξνχ. ηνλ πξψην ιφγν 

ηνπ πξνο ην ιαφ ηεο Αζήλαο ν Πξσζππνπξγφο ζα δηαθεξχμεη ην δσηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλεθπιήξσησλ εζληθψλ ζηφρσλ κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. (βνιφπνπινο, 

Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 224) Δπηπιένλ ε Διιάδα 

δηεθδηθνχζε ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία (Βνπιγαξηθή Θξάθε) απφ ηε Βνπιγαξία, κε 

ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο.  Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε 

απνθπγή θάζε αλαθνξάο ζηελ έλσζε κε ηελ Κχπξν, είρε λα θάλεη κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα πνπ δηλφηαλ ζηελ απνθπγή δηαηάξαμεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε 

ηελ Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ νπνία φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε κέρξη εθείλν ην ζεκείν ήηαλ πιήξσο εμαξηεκέλε. Ζ εμάξηεζε απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ δηραζκνχ ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο ρψξαο δε ζα επηηξέςνπλ ηελ επφδσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ παξά κφλν ηελ ελζσκάησζε ησλ Γσδεθαλήζσλ  

ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1947. (Σζηξηγψηεο 

2013, 462-463) 

Ζ ζπκθσλία πνπ είρε επηηεπρζεί κε ην ηάιηλ ζηελ θαηαλνκή ησλ δσλψλ 

επηξξνήο ζηα Βαιθάληα, έδηλε ζηελ Αγγιία ηε δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο θηλήζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ ζην ειιεληθφ δήηεκα. Απφθαζε ηνπ Σζφξηζηι ήηαλ ε επηβνιή ησλ 

αγγιηθψλ φξσλ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή αθφκα θαη κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο 

απφ βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα. (ηαπξηαλφο 2007, 1520-1521) Ζ μεθάζαξε 

ππνζηήξημε ηνπ Βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄ θαη ηεο Κπβέξλεζεο Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ Άγγισλ, ν αθνπιηζκφο ηνπ ΔΛΑ θαη ν αληαγσληζκφο ζηελ 

θαηαλνκή εμνπζίαο αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πφισζε θαη ηειηθά ζην μέζπαζκα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ εκθπιίνπ. Ζ 

ζπγθξνχζεηο ζα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξσηεχνπζα θαη ζα ιήμνπλ κε ηελ 

επηθξάηεζε ησλ αγγιηθψλ δπλάκεσλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1945 θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο. Οπζηαζηηθά φκσο ε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή πφισζε 

πνπ είρε επηθξαηήζεη δελ επέηξεςε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ. 

(βνξψλνο 1977, 143) 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνιηηεηαθνχ δεκνςεθίζκαηνο ην επηέκβξην ηνπ 

1946 θαη ε «Λεπθή Σξνκνθξαηία»7, απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ην μέζπαζκα ηεο 

ηειεπηαίαο θαη ζεκαληηθφηεξεο θάζεο ηνπ εκθπιίνπ.  Ο ζπγθεθξηκέλνο γχξνο ηεο 

εκθχιηαο ζχξξαμεο ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο ε πξψηε ζχγθξνπζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθά θφζκσλ θαη ην πξνάγγεικα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηελ 

Δπξψπε. Μία αληηπαξάζεζε πνπ ειάκβαλε ρψξα κέζσ αληηπξνζψπσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηά ηεο ππήξμαλ ζπζηεκηθέο αιιαγέο πνπ νπζηαζηηθά ζα θξίλνπλ θαη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Διιάδα νξηζηηθά 

θαη ακεηάθιεηα ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ Γπηηθνχ Κφζκνπ. Δμάιινπ ν ίδηνο ν 

ηάιηλ, πέξα απφ ηελ δέζκεπζή ηνπ γηα ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ πνζνζηψλ 

ηνπ 1944, ζεσξνχζε ηελ ππφζεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ κία ρακέλε ππφζεζε 

γηα ηα ζνβηεηηθά ζπκθέξνληα ιφγσ ηεο αλακθηζβήηεηεο λαπηηθήο ππεξνρήο ησλ 

Γπηηθψλ ζηε Μεζφγεην. (Clogg 1992, 150) 

ΟΗ ΖΠΑ ΑΝΣΗΚΑΘΗΣΟΤΝ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ 

Ζ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ην ειιεληθφ θξάηνο ιφγσ 

ησλ ζπλεπεηψλ ηφζν ηεο θαηνρήο, φζν θαη ηεο καθξνρξφληαο εκθχιηαο δηακάρεο 

έθαλαλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνπο πκκάρνπο αθφκα πην έληνλε. Απνηειεί πάλησο 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πσο ε αλαηξνπή ηεο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ε απνθαηάζηαζε ηφζν ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, φζν θαη ηεο 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο νκαιφηεηαο δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβνχλ ρσξίο ηελ 

έμσζελ πνιηηηθή νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα. Ζ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

βνήζεηαο ζα ζεκάλεη θαηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ηελ πιήξε ππνηέιεηα 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο  ζηα θειεχζκαηα ησλ ηζρπξψλ ηεο παηξψλσλ θαη ηελ 

άζθεζε απφιπηνπ ειέγρνπ ησλ δξάζεσλ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ 

επίπεδν. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 229) 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο απφ ηηο ΖΠΑ ζην ξφιν ηνπ 

ξπζκηζηή ησλ εμειίμεσλ ζηε δπηηθή ζθαίξα επηξξνήο ηνπ βαιθαληθνχ 

ππνζπζηήκαηνο ζα απνηειέζεη ηνλ θαηαιχηε ησλ εμειίμεσλ. Ζ Αγγιία ήδε κεηά ηε 

ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είρε απνιέζεη κέξνο ηεο παγθφζκηαο εγεκνλίαο 

                                            
7
 Ζ «Λεπθή Σξνκνθξαηία» απνηέιεζε ηε κεζνδεπκέλε πξνζπάζεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ κεηά 
ηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο, γηα ηελ ζηαδηαθή απνδπλάκσζε θαη ηελ ηειηθή δηάιπζε ησλ 
νξγαλσκέλσλ θνκκνπληζηηθψλ ππξήλσλ κέζσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο βίαο. Βι. Γηεχζπλζε 
Ηζηνξίαο ηξαηνχ (1998), Αξρεία Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 1944-1949, ηφκνο Α΄, Αζήλα. 
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ηεο. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζα ηε βξεη ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

ληθεηψλ, φκσο ε νηθνλνκηθνζηξαηησηηθή ηεο θζνξά, απφηνθν ηεο καθξνρξφληαο 

εκπινθήο ηεο ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ηφζν ζην Γπηηθφ, φζν θαη ζην Αλαηνιηθφ 

εκηζθαίξην δε ζα ηεο επηηξέςεη λα δηαηεξήζεη ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν. ε φ,ηη αθνξά 

ηελ Διιάδα κεηά απφ εθαηφ θαη πιένλ έηε θαζνξηζηηθήο παξνπζίαο θαη επηξξνήο, 

ν αγγιηθφο παξάγνληαο ζα εθρσξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. 

Οη ΖΠΑ ζα βγνπλ νπζηαζηηθά αιψβεηεο απφ ηνλ πφιεκν θαη ζα θαηαζηνχλ 

ε λέα παγθφζκηα εγέηηδα δχλακε, πνπ σο ηέηνηα, φθεηιε λα δηαθπιάμεη ηα δσηηθά 

ηεο ζπκθέξνληα ζε φινλ ηνλ πιαλήηε, εγθαηαιείπνληαο νπζηαζηηθά ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ απνκνλσηηζκνχ.8 ηε ιεθάλε ηνπ Λεβάληε ζα επηδηψμνπλ ηελ αλάζρεζε ηεο 

ζνβηεηηθήο επεθηαηηθφηεηαο9. Γχν ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ  ζα 

δηαηππψζνπλ ην δφγκα Σξνχκαλ10 κέζσ ηνπ νπνίνπ παξερφηαλ νηθνλνκηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ζηήξημε ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 

κε έκθαζε ηελ Διιάδα, ζηελ Σνπξθία. Ζ βνήζεηα απηή ζα ζπλδπαδφηαλ κε ηελ 

άκεζε παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ησλ ρσξψλ απηψλ. Δπίζεκνο ζηφρνο ηεο 

ζπλδξνκήο, ζχκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή πιεπξά απνηεινχζε ε ζηήξημε ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηθήο ηνπο 

αλεμαξηεζίαο, ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηεο εδαθηθήο ηνπο 

αθεξαηφηεηαο. (βνξψλνο 1977, 143) 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, νη ΖΠΑ εθηηκνχζαλ πσο ζηφρνο ηεο ΔΓ 

απνηεινχζε ε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο απίζρλαζεο ηεο ρψξαο θαη ε δηαηήξεζε 

ησλ θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ κέζσ ηεο δξάζεο ησλ αληαξηψλ δηακνξθψλνληαο 

                                            
8
 Ζ αξρή ηνπ απνκνλσηηζκνχ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Πξνεδξία ηνπ Σδνξηδ Οπάζηγθηνλ θαη εθθξάδεη 
ηε βνχιεζε ηεο κε εκπινθήο ησλ ΖΠΑ ζηηο επξσπατθέο δηελέμεηο. Βι. Κσλζηαληίλνο 
Αξβαληηφπνπινο (2000), Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηά ηνλ Φπρξό Πόιεκν. Ηδενινγηθά 
Ρεχκαηα, Αζήλα, Πνηφηεηα, ζ. 22. 

9
 Σν δφγκα ηεο αλάζρεζεο πνπ αθνινχζεζε ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηά ηνλ Β΄ 
Παγθφζκην Πφιεκν ζηεξίδεηαη ζε έλα ηειεγξάθεκα πνπ απέζηεηιε ν George Kennan απφ ηε 
Μφζρα. χκθσλα κε απηφ ε πνιηηηθή πνπ νη ΖΠΑ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ έλαληη ηεο ΔΓ 
‗φθεηιε λα ήηαλ ζρεδηαζκέλε, ψζηε λα θέξλεη ηνπο νβηεηηθνχο αληηκέησπνπο κε κηα ακεηάβιεηε 
αληηζηαζκηζηηθή δχλακε ζε θάζε ζεκείν φπνπ έδεηρλαλ, φηη ήηαλ έηνηκνη λα πιήμνπλ ηα 
ζπκθέξνληα ελφο εηξεληθνχ θαη ζηαζεξνχ θφζκνπ. Βι. Henry Kissinger (1995), Γηπισκαηία, 
Αζήλα, Ληβάλεο, ζ. 501. 

10
χκθσλα κε απηφ νη ΖΠΑ ζα ππνζηήξηδαλ νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά Διιάδα θαη Σνπξθία 
πξνθεηκέλνπ απηέο λα κελ θαηαιήμνπλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ησλ ΖΠΑ. Βι. Κσλζηαληνπνχινπ-
Σνµαή, Φσηεηλή (2002) Ζ Διιάδα ζην κεηαίρκην ελόο λένπ θόζκνπ: Φπρξόο πόιεµνο-∆όγµα 
Σξνύµαλ-ρέδην Marshall. Μέζα από δηπισµαηηθά θαη ηζηνξηθά έγγξαθα. 1948-1951. Σφκνο Α΄, 
Αζήλα, Καζηαληψηε, ζ. 59. 
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έηζη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο. Δπηπιένλ ζα αλαγλσξίζνπλ ηελ γεσζηξαηεγηθή 

αμία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ηφζν γηα ηε ζνβηεηηθή επηδίσμε γηα επέθηαζε ηεο δψλεο 

επηξξνήο ηεο ζηε ιεθάλε ηνπ Λεβάληε, φζν θαη γηα ηα ακεξηθαληθά ζρέδηα 

αλάζρεζεο ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο ζηνλ ίδην ρψξν. Μέζα απφ ηελ απφθαζε ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο λα δηαθφςεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζε 

Διιάδα θαη Σνπξθία αλαθπφηαλ ε απεηιή κεηαηξνπήο ηνπο ζε ρψξεο δνξπθφξνπο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ο θίλδπλνο «ζνβηεηηθνπνίεζεο» νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο 

ήηαλ πιένλ νξαηφο. (Σζηξηγψηεο 2013, 470-472) Ζ παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζα είλαη 

δηαξθήο θαη απνθαζηζηηθή.  

ηηο 5 Ηνπλίνπ 1947, ελ κέζσ ηεο εκθχιηαο δηακάρεο, ν λένο Τπνπξγφο ησλ 

Δμσηεξηθψλ ζηξαηεγφο Σδνξηδ Μάξζαι ζα εμαγγείιεη έλα  πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο. Ζ Διιάδα ζα 

είλαη ε κφλε ρψξα ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ ζα ιάβεη βνήζεηα κε απνηέιεζκα 

απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν σο κέζν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θξαηηθψλ 

δνκψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, αιιά επηπιένλ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ επηθξάηεζε ησλ «εζληθνχ» ζηξαηνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη εηξήλεο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 232-233)  

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 1950-1955 – Ζ ΔΗΟΓΟ ΣΟ ΝΑΣΟ 

Σν ηέινο ηνπ Διιεληθνχ Δκθπιίνπ θαη ε επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δπλάκεσλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ ΖΠΑ, ζα επηβεβαηψζεη ην δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο ρψξαο θαη ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ πιήξε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ 

ηνλ ακεξηθαληθφ παξάγνληα. Ζ ηξνπή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε 

αλαδήηεζε ηεο ακεξηθαληθήο θεδεκνλίαο ζα απνηειέζεη επηδίσμε φισλ 

αλεμαηξέησλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ ηα πξψηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα, σο πεγή ζπληειεζηψλ ηζρχνο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

ελίζρπαλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο λνκηκνπνίεζε θαη ζα επηηχγραλαλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

έθθξαζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. (Σζηξηγψηεο 2013, 481-482) 
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Απφηνθν ηεο δπηηθφηξνπεο αληίιεςεο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζα 

απνηειέζεη ε έληαμε ηεο ρψξαο ζην Δπξσαηιαληηθφ χκθσλν (ΝΑΣΟ)11. Αξρηθά, 

νχηε ε Διιάδα, αιιά νχηε θαη ε Σνπξθία ήηαλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ 

ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ζχκπεμεο. Παξά ηελ επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ εκθπιίνπ, ην ζχλδξνκν ηνπ θνπκκνπληζηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε δελ ζα ππνρσξήζεη. Ζ 

γεηηλίαζε κε θξάηε κέιε ηνπ ζνβηεηηθνχ κπινθ δελ επέηξεπε ηνλ εθεζπραζκφ. Ζ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ «αξηζηεξνχ» θηλδχλνπ ζα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα ησλ 

πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο 

ζπιινγηθήο αζθάιεηαο αμνληθή ζηξαηεγηθή.   Σν αίηεκα ζα δηαηππψζεη αξρηθά ν 

Νηθφιανο Πιαζηήξαο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1950. Μία ζεηξά απφ ιφγνπο12 ζα 

θαηαζηήζνπλ επλντθή ηελ απνδνρή ηνπ ειιεληθνχ αηηήκαηνο θαη ε Διιάδα ζα 

πξνζρσξήζεη ζηε πκκαρία ηαπηφρξνλα κε ηελ Σνπξθία ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1952.  

Ζ Διιάδα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην ΝΑΣΟ θάιππηε ζε κεγάιν βαζκφ 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη εμαζθάιηδε ζεκαληηθή ακπληηθή βνήζεηα, είηε κέζσ ηνπ 

ΝΑΣΟ, είηε κέζσ ησλ ΖΠΑ απεπζείαο, γεγνλφο πνπ αλαβάζκηδε ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. ε αληηζηάζκηζκα ε ειιεληθή πιεπξά ζα δηαζέζεη ζηε 

πκκαρία ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρεξζαίσλ, λαπηηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ 

θαη πεξηνρέο γηα ηελ αλάπηπμε ακεξηθαληθψλ θαη λαηντθψλ βάζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ππφ εηδηθφ θαζεζηψο. Ζ χπαξμε ησλ βάζεσλ εμππεξεηνχζε 

αθελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηήξημε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζε 

πεξίπησζε εμσηεξηθήο απεηιήο, αθεηέξνπ απνηεινχζε κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζε πεξηθεξεηαθά ππνζπζηήκαηα ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Γφγκαηνο ηεο Αλάζρεζεο. Ζ πξψηε δηκεξή ζπκθσλία γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζηελ Διιάδα ππεγξάθεη ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 1953 κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ Αιέμαλδξνπ 

Παπάγνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζα ζεκάλεη ηελ πεξαηηέξσ φμπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο 

                                            
11

 Σν ΝΑΣΟ ηδξχζεθε ην 1949 κε ζθνπφ λα πξνζηαηέςεη ηα κέιε ηνπ απφ ηε ζνβηεηηθή απεηιή. 
12

 Οη ιφγνη απηνί είραλ λα θάλνπλ κε ηελ παξάηαζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Κνξέα, ν θφβνο ηεο 
ζνβηεηηθήο απεηιήο θαη ν επαλεμνπιηζκφο ησλ δνξπθφξσλ ηεο, ην ζπγθξνπζηαθφ θιίκα ζηε Μέζε 
Αλαηνιή θαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζην γεληθφηεξν ακπληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ Δπξψπε 
πνπ απαηηνχζε ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία. Βι. Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο 
(2014), Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 234. 
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ρψξεο ηνπ ζνβηεηηθνχ κπινθ θαη ζα πξνθαιέζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Κξεκιίλνπ. 

(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 235-236) 

Δίλαη γεγνλφο πσο νη πξψηεο κεηεκθπιηαθέο θπβεξλήζεηο αληηκεηψπηδαλ 

νπζηαζηηθέο δπζθνιίεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ηεο 

επηβίσζεο απφηνθν ηεο ρξφληαο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ηεο θξαηηθήο απίζρλαλζεο 

θαη ησλ ζεκαληηθψλ δηκεξψλ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ ζηηο ζρέζεηο κε ηηο 

φκνξεο ρψξεο. Ζ θζνξά ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζα νδεγήζεη 

ζηε ζπγθξφηεζε λέσλ. ην πιαίζην απηφ ν ηξαηάξρεο Αιέμαλδξνο Παπάγνο ζα 

ηδξχζεη ηνλ Διιεληθφ πλαγεξκφ πνπ απνηεινχζε κεηεμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο 

δεμηάο πνιηηηθήο παξάηαμεο θαη ζα θεξδίζεη ηηο εθινγέο ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 1952. 

Οη ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα ηνπ ΝΑΣΟ, ζηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο 

ΖΠΑ θαη ζηελ αλαδήηεζε ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ηεο 

βνπιγαξηθήο απεηιήο. Σα αλσηέξσ απαηηνχζαλ πνιηηηθέο πνπ δηαζθάιηδαλ ην 

θξίζηκν ζπκθέξνλ ηεο επηβίσζεο, ηελ νηθνλνκηθή θαη δνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

θξάηνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο έλαληη απεηιψλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ππξήλεο αληηθξνλνχλησλ.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο βφξεηνπο γείηνλεο, Βνπιγαξία θαη 

Γηνπγθνζιαβία  ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εγείξνπλ εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο γηα ηελ 

ίδξπζε καθεδνληθνχ θξάηνπο κε ηελ πξνζάξηεζε ειιεληθψλ εδαθψλ, ελψ κε ηελ 

Αιβαλία ην αλνηθηφ δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζα δηαηεξήζεη ην θαζεζηψο ηεο 

εκπφιεκεο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. ηα Βαιθάληα πιένλ ν 

πξναηψληνο ζιαβηθφο θίλδπλνο ηαπηηδφηαλ κε ηνλ ηδενινγηθφ ερζξφ. (Βαιληέλ 1991, 

121) ηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαη πέξα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε Διιάδα ζα επηδηψμεη κε ηελ παξφηξπλζε 

ησλ ΖΠΑ, ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ άμνλα . (Σζηξηγψηεο 

2013, 493) Δπηπιένλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ζα δεκηνπξγεζεί ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1953, έλα λέν Βαιθαληθφ 

χκθσλν κε επίζεζεο θαη θηιίαο. Σν ηξηκεξέο ζχκθσλν ζα εληζρπζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν φηαλ ζην Μπιελη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηηο 9 Απγνχζηνπ 1953, 

ππνγξαθεί ζπλζήθεο ζπκκαρίαο, πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο βνήζεηαο. 

(Υαηδεβαζηιείνπ 2007, 103-114)  
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Σν ηξηκεξέο Βαιθαληθφ χκθσλν ζα ππνρξεψζεη ηε Βνπιγαξία λα επηδείμεη 

δηάζεζε νκαινπνίεζεο ησλ δηκεξψλ ηεο ζρέζεσλ. Μεηά ηελ επίδεημε ηεο 

βνπιγαξηθήο δηαιιαθηηθφηεηαο ε ειιεληθή πιεπξά ζα ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ ειιελνβνπιγαξηθψλ ζρέζεσλ θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1953 ζα 

ππνγξαθνχλ δχν ζπκθσλίεο, κία γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη κία 

γηα  ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε ηεο ζπλνξηνγξακκήο. Ζ κεηαζηξνθή φκσο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα Βαιθάληα, πνπ ζηφρεπε ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κε Σνπξθία θαη Γηνπγθνζιαβία ζα εμαιείςεη εκκέζσο  

ην ιφγν χπαξμεο ηνπ ζπκθψλνπ θαη ζα πεξηπέζεη ζε αρξεζηία επηβεβαηψλνληαο 

έλα βαζηθφ αμίσκα ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ φηη, δειαδή, νη ζπκκαρηθνί δεζκνί 

είλαη πεξηζηαζηαθνί θαη ππάξρνπλ γηα φζν θαηξφ εμππεξεηνχλ θνηλά ζπκθέξνληα. 

Ζ ΑΝΑΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ 

Σε ζηάζε πνπ θξάηεζε ν Βεληδέινο απέλαληη ζηα αιπηξσηηθά αηηήκαηα ησλ 

Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ ζα δηαηεξήζνπλ θαη νη πξψηεο κεηαπνιεκηθέο θπβεξλήζεηο 

απφηνθν ηεο εμαξηεζηαθήο ινγηθήο απφ ηνλ αγγιηθφ παξάγνληα, αιιά θαη ηεο 

απίζρλαλζεο ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο πνπ δελ επέηξεπε ηελ πξνβνιή εζληθψλ 

αηηεκάησλ αληίζεησλ πξνο ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα. Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζα 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε Διιάδα αλαπλέεη κε δχν πλεχκνλεο ηνλ αγγιηθφ 

θαη ηνλ ακεξηθάληθν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί ιφγσ ηνπ θππξηαθνχ λα 

δηαθηλδπλεχζεη κία αζθπμία. (Βαιελάθεο 1989, 61) 

Με ηελ αλάκεημε ηνπ Μαθαξίνπ αξρηθά σο Δπηζθφπνπ Κπηίνπ (1948) θαη ζηε 

ζπλέρεηα σο Αξρηεπηζθφπνπ, ν ελσηηθφο αγψλαο ηνλ Κππξίσλ απέθηεζε 

κεγαιχηεξε δπλακηθή. Ο ίδηνο πίζηεπε πσο κέζα απφ ηνπο αγψλεο ζα θακθζεί 

ηφζν ε ζηάζε ηνπ Λνλδίλνπ, φζν θαη ησλ Αζελψλ. (Βιάρνο 1980, 22-24) ηα 

πιαίζηα απηά δηνξγαλψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1950 δεκνςήθηζκα πνπ ην 

πνζνζηφ ησλ ελσηηθψλ αλήιζε ζην 92%. Ζ αξρηθή αξλεηηθή ζηάζε ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ αξρίδεη λα θάκπηεηαη. Ο Αιέμαλδξνο Παπάγνο ζα επηδηψμεη λα ζέζεη 

ην δήηεκα ζε επίπεδν δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ Διιάδαο – Αγγιίαο γηα λα ιάβεη 

φκσο ηελ θαηεγνξεκαηηθή απάληεζε ηνπ Λνλδίλνπ πσο ηέηνην δήηεκα ζηηο δηκεξείο 

ζέζεηο δελ πθίζηαηαη. (Ηεξνδηάθνλνο 1975, 45) 
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Ζ ειιεληθή πιεπξά ζα απνθαζίζεη ηελ πξνζθπγή ζηνλ Οξγαληζκφ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ δεηψληαο ηελ εθαξκνγή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ. κσο ε πξνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηαπηίζηεθε κε ηελ έλλνηα 

ηεο Έλσζεο γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε δηεζλψο ηελ εληχπσζε φηη ε Αζήλα 

επηδηψθεη ηελ πξνζάξηεζε μέλνπ εδάθνπο. Με λσπέο αθφκα ηηο κλήκεο απφ ηα 

δεηλά πνπ αλαζεσξεηηθέο δπλάκεηο πξνθάιεζαλ επηδηψθνληαο ηελ αιιαγή 

ζπλφξσλ, ην αίηεκα δελ είρε θακία ηχρε. Παξά ην αηπρέο απνηέιεζκα ε απφθαζε 

γηα ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ είρε πιένλ ιεθζεί παξά ηηο ζθνδξέο αληηδξάζεηο 

Αγγιίαο θαη Σνπξθίαο θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ΖΠΑ. (Βαιελάθεο 1989, 63) 

Οη ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί ζηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ επί ηνπ 

ζέκαηνο ζα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ιαλζαζκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 29 

Απγνχζηνπ ηνπ 1955 πνπ σο αληηθείκελν είρε ηελ αληηκεηψπηζε ζηξαηεγηθψλ 

δεηεκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε ζπλέπεηα ην Κππξηαθφ λα κεηαιιαρζεί 

απφ έλα δηεζλέο δήηεκα πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ απηνδηάζεζε ελφο ιανχ ζε δηκεξή 

δηαθνξά Αζήλαο – Άγθπξαο κε ηε Βξεηαλία ζε ξφιν επηδηαηηεηή. Αθφκα ρεηξφηεξα 

ζηελ Σνπξθία αλαγλσξίζζεθαλ, αλεπηζηξεπηί, ξφινο θαη δηθαηψκαηα παξέκβαζεο 

ζηελ ηειηθή ξχζκηζε ηνπ  Κππξηαθνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ο 5 

Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΑΠΟ 

ΣΟ 1955 ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΠΡΑΞΗΚΟΠΖΜΑ ΣΟΤ 1967 

Ζ  ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 1955-1963 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπάγνπ ν Βαζηιηάο Παχινο ζα αλαζέζεη 

ην ζρεκαηηζκφ Κπβέξλεζεο ζηνλ Τπνπξγφ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κσλζηαληίλν 

Καξακαλιή. Ο ηειεπηαίνο ζα ζρεκαηίζεη πξνζσξηλή θπβέξλεζε ζηηο 10 

Οθησβξίνπ 1955. ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1956 ζα ηδξχζεη ηελ Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή 

Έλσζε ζηελ νπνία ζα πξνζρσξήζνπλ νη βνπιεπηέο ηεο Έλσζεο Κέληξνπ θαη ησλ 

Φηιειεχζεξσλ. Θα πξνθεξχμεη εθινγέο ηηο νπνίεο θαη ζα θεξδίζεη ζηηο 19 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. (Μαξθεδίλεο, χρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 

1952-1975 1994, 67-72) 

Άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο, αιιά θαη ηεο εζσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο ζα 

απνηειέζνπλ απφ ηε κία ε δηαρείξηζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο, απφ ηελ άιιε ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα 

ηζρπξνπνηνχζαλ ηε ρψξα θαη ζα επέηξεπαλ ηε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο 

λένπο δπηηθνχο ζεζκνχο. (Σζηξηγψηεο 2013, 495-496) ην πιαίζην απηφ ζα 

επηδηψμεη ηελ εκβάζπλζε ησλ ζπκκαρηθψλ ζρέζεσλ κε ην ΝΑΣΟ ηφζν ζε 

ζηξαηησηηθφ, φζν θαη ζε πνιηηηθννηθνλνκηθφ επίπεδν, επηδίσμε φκσο πνπ κφλν 

κεξηθψο ζα ηθαλνπνηεζεί. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζα αθνινπζήζεη ηελ πξνζεθηηθή εμσζηξεθή πνιηηηθή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη 

ζα επηδηψμεη ηε βειηίσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θπξίσο ζε δεηήκαηα ρακειήο 

πνιηηηθήο, κέζσ ηεο ζχλαςεο εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ κε ηηο 

ρψξεο ηνπ «αλαηνιηθνχ» κπινθ θαη ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, ελψ θνξπθαία ζηηγκή 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ ζα απνηειέζεη ζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1962.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηε Ρσζία, αιιά θαη ηηο 

βαιθαληθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ζα αθνινπζήζεη 

πνιηηηθή πξνζέγγηζεο, παξφιν πνπ νη εληάζεηο θαη ηα θξαζηηθά επεηζφδηα δε ζα 

απνθεπρζνχλ σο απφξξνηα ησλ ηδενινγηθψλ αζπκβαηνηήησλ. ηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζα επηδηψμεη κέζσ θπξίσο ηεο ζπκκεηνρήο 
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ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηελ πξνβνιή ησλ δηαθξηηψλ ειιεληθψλ 

απφςεσλ ρσξίο φκσο λα μεθεχγεη απφ ηηο αξρέο ηεο Γπηηθήο πκκαρίαο.1 

Δλδεηθηηθά, ζην ζέκα ηεο απναπνηθηνπνίεζεο θαη ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαη 

ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζα ππνζηεξίμεη ζέζεηο 

θαη πξνηάζεηο πνπ εμέθξαδαλ ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα θαη έξρνληαλ ζε αληίζεζε 

κε αληίζηνηρα ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ φπσο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο. 

(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 239)  

Ζ ΑΤΜΔΣΡΖ ΑΛΛΖΛΔΞΑΡΣΖΖ ΔΛΛΑΓΑ- ΖΠΑ 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα πσο ε ινγηθή ηεο  

εμάξηεζεο σο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηελ εθάζηνηε 

πξνζηάηηδα δχλακε ππήξμε δηαρξνληθή επηινγή άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο. Οη ιφγνη νπζηαζηηθά είλαη δχν. Πξψηνλ ε 

απίζρλαλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε ζηξαηησηηθφ 

επίπεδν πνπ δηαρξνληθά επεξέαδε αξλεηηθά ην ξφιν θαη ην θχξνο ηεο ρψξαο ζην 

δηεζλέο γίγλεζζαη θαη εηδηθφηεξα ζην ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, γεγνλφο πνπ δελ επέηξεπε ηελ άζθεζε απηφλνκεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Γεχηεξνλ νη 

δηεζλείο πάηξσλεο πξνζέθεξαλ ηνπο ζπληειεζηέο εθείλνπο πνπ επέηξεπαλ ηε 

δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ θαζεζηεθπία πνιηηηθή ηάμε.  

Μπνξεί ε Κπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή λα πξνψζεζε ηε 

ζχζθημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ζε δεηήκαηα ρακειήο θπξίσο πνιηηηθήο κε ηξίηεο 

ρψξεο θαη θπξίσο κε ηα θξάηε ηνπ ζνβηεηηθνχ κπινθ, φκσο ε επηινγή απηή ζε 

θαλέλα ζεκείν δελ ζα ακθηζβεηήζεη θαη δελ ζα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο πίζηεο θαη 

λνκηκνθξνζχλεο κε ην ΝΑΣΟ. (Γνχληρανπδ 1982, 105) Παξφια απηά κε ηελ 

παξαιαβή ησλ ελίσλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ζα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

πνπ ζθνπφ είραλ ηελ απνθιηκάθσζε ηεο θνηλσληθήο δπζθνξίαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

έληαζεο. Άκεζα επέζηξεςε ην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα Κνξέαο θαη δήηεζε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ειιελνακεξηθαληθήο ζπκθσλίαο πεξί εηεξνδηθίαο ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ ην 1958 δελ επέηξεςε ηε 

                                            
1
 Υαξαθηεξηζηηθά, ν Έιιελαο Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ Δπάγγεινο Αβέξσθ ζα δειψζεη απφ ηελ 
Οπάζηγθηνλ ην Μάην ηνπ 1957: «Θα ζπλερίζνπκε ηελ ίδηα πνιηηηθή – ελ πλεχκαηη θαινχ ζπκκάρνπ  
ηνπ ΝΑΣΟ, αιιά νπρί θαη ελ πλεχκαηη εμαθαλίζεσο ηεο πξνζσπηθφηεηφο καο». Παξαηίζεηαη ζην 
Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2014), «Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830-1981», φ.π., ζ. 240.  
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ρξήζε ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ζηξαηεπκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζην Λίβαλν, ελψ  δε ζα δηζηάζεη λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε 

απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθιηκαθσζεί ε εζσηεξηθή θνηλσληθνπνιηηηθή πφισζε. 

(Σζηξηγψηεο 2013, 506) 

Οη Ακεξηθαλνί αλαγλψξηδαλ ην γεγνλφο πσο ιφγνη πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

εμειίμεσλ θαη ηεο ξεπζηήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, επέβαιαλ ζηνλ Κσλζηαληίλν 

Καξακαλιή λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ πηνζέηεζε 

ζηξαηεγηθψλ πνπ απνθιηκάθσλαλ ηελ έληαζε. Ζ ακεξηθαληθή πξεζβεία ζε 

αλαθνξά ηεο ην Ννέκβξην ηνπ 1957 ζα ηνλίζεη ην γεγνλφο ηεο απφθιηζεο απφ ηελ 

γξακκή πιήξνπο ηαχηηζεο κε ηνλ ακεξηθαληθφ παξάγνληα πνπ αθνινπζνχζαλ νη 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. (ηεθαλίδεο 2002, 308-309) ε γεληθέο γξακκέο φκσο 

ε ειιεληθή πιεπξά, ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε θξίζηκα δεηήκαηα ζα 

ζπλεξγαζηεί πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα ακεξηθαληθά θειεχζκαηα. 

(βνιφπνπινο, Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα 1992-

1999, 417) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο ε πξεζβεία ησλ ΖΠΑ ζηηο αξρέο 

Μαξηίνπ 1958 ζα ππνβάιιεη έθζεζε ζην ηέεη Νηηπάξηκελη ζηε νπνία ζα αλαθέξεη 

πσο ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαη ε θπβέξλεζή ηνπ παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε 

εγγχεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή, απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε επηινγή (ηεθαλίδεο 2002, 314).  

Ζ πξνζέγγηζε κε ηηο ρψξεο ηνπ «ηδεξνχλ Παξαπεηάζκαηνο» εμέθξαδε κία 

εμσζηξέθεηα ζηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη κία πξνζπάζεηα 

κεξηθήο απεμάξηεζεο απφ ηελ απφιπηε επηξξνή ησλ ΖΠΑ, φκσο δελ ζα 

κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο κία αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ ράζκαηνο ζε φινπο ηνπ ηνκείο πνπ ηηο ρψξηδε απφ ηελ Διιάδα. Γηα ηνλ 

Έιιελα Πξσζππνπξγφ ε επηινγή ηεο Γχζεο απνηεινχζε κνλφδξνκν. Ζ 

νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ζηήξημε ησλ ΖΠΑ δελ κπνξνχζε λα 

εμηζνξξνπεζεί απφ ηνλ ειιεληθή παξάγνληα. Ζ Διιάδα απνηεινχζε ηνλ πξφζπκν 

εηαίξν πνπ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο ίδηνο ν 

Πξσζππνπξγφο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Ατδελράνπεξ ζηελ Διιάδα ζα 

ηνλίζεη ηελ αλάγθε πνιηηηθήο, εζηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηεξίμεσο θαζφζνλ απηφ 

απνηειεί κία ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο θξάηνπο πνπ άλεθε ηδενινγηθψο ζηε 
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Γχζε, αιιά πνπ γεσγξαθηθά θαη θπιεηηθά ήηαλ απνκνλσκέλν. (βνιφπνπινο, 

Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα 1992-1999, 122) 

Ζ ΣΑΓΗΑΚΖ ΔΠΗΓΔΗΝΧΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 

Πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πξψηεο θαξακαλιηθήο θπβέξλεζεο 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1955 είραλ πξνεγεζεί ηα επηεκβξηαλά2 ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ επηβάξπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο, ήδε, ιφγσ ηνπ 

θππξηαθνχ δεηήκαηνο, ηεηακέλεο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Ζ Σνπξθία, κε ηελ 

πξνηξνπή ηνπ Λνλδίλνπ,3 ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο σο κνριφ πίεζεο πξνο ηελ  Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα 

απνδερζεί ηηο ηνπξθηθέο επηδηψμεηο ζηελ Κχπξν. Ζ Κχπξνο ίζσο ππήξμε φκσο 

κφλν ε αθνξκή. Απφδεημε απνηειεί ην γεγνλφο πσο ζηα ζχκαηα ησλ επεηζνδίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θη άιιεο κεηνλφηεηεο. Σν πνγθξφκ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

αιιά θαη ηεο κχξλεο ζα απνηειέζεη έλα αθφκα ζηάδην ηεο εζλνθάζαξζεο πνπ 

ζπζηεκαηηθά εθάξκνδε ε Σνπξθία απφ ην 1915. Ήηαλ εμάιινπ ε πεξίνδνο ηεο 

νηθνδφκεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο.   

Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζα επηδηψμεη ηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο 

ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ θάηη πνπ ηππηθά θαη ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, ζα ζπκβεί 

κε ηελ ηειεηή απφδνζεο ηηκψλ πνπ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δηνξγάλσζε ζην 

Ναηντθφ ηξαηεγείν ηεο κχξλεο ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1955. ηε ζπλέρεηα ν 

Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ζα επηζεκάλεη κε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηνλ Σνχξθν 

νκφινγφ ηνπ Αληλάλ Μεληεξέο πσο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δηκεξψλ ζρέζεσλ απνηειεί ε   θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνπο Έιιελεο πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηηο δηψμεηο. (Βξπψλεο 2007, 420) Οη πξνζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζα εθθξαζζνχλ κέζσ ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηελ Άγθπξα ζηηο 7 Μαΐνπ 1959. Σν Κππξηαθφ πνπ 

                                            
2
 Οη δηψμεηο ελαληίνλ Διιήλσλ θαη άιισλ κε κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζε Κσλζηαληηλνχπνιε 
θαη κχξλε θαζψο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ κε αθνξκή ηελ έθξεμε 
βφκβαο ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1955, ζηελ πξψελ θαηνηθία ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι ζηε Θεζζαινλίθε,  
πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ηνπξθηθφ πξνμελείν. 

3
 «Έλα έηνο πξηλ απφ ηα γεγνλφηα ηνπ επηεκβξίνπ, θζάλεη ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο 
Αγγιίαο απφ ην αγγιηθφ πξνμελείν ηεο Αζήλαο ηειεγξάθεκα, ην νπνίν αλαθέξεη: ―Οη ζρέζεηο 
Σνπξθίαο θαη Διιάδαο είλαη άξηζηεο. Δάλ φκσο γίλεη θάηη ζηελ νηθία ηνπ Αηαηνχξθ ζηε 
Θεζζαινλίθε, ζαπκάζηα κπνξεί λα γίλνπλ φια άλσ θάησ‖». Παξαηίζεηαη ζηελ έληππε έθδνζε ηεο 
Κπξηαθάηηθεο Διεπζεξνηππίαο (1

εο
 επηεκβξίνπ 2013). Απνηειεί ηκήκα ζπλέληεπμεο πνπ έδσζε ε 

Σνπξθάια ηζηνξηθφο Νηηιέθ Γθνπβέλ ζηνλ Αξκέλην δεκνζηνγξάθν Υξαλη Νηηλθ, ιίγν πξηλ ηε 
δνινθνλία ηνπ. 
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απνηεινχζε ηξνρνπέδε ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο είρε επηιπζεί κε 

ηε ζπλνκνιφγεζε ησλ πκθσληψλ ηεο Επξίρεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1959. Ζ επίζθεςε έδεηρλε λα επηηπγράλεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έγηλε. κσο 

ηα φπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα απνδεηρζνχλ πξνζσξηλά.  Ο Αληλάλ Μεληεξέο 

ζα αθνινπζήζεη εμαξρήο, ζην δήηεκα ηεο πξνζέγγηζεο, παξειθπζηηθή πνιηηηθή 

ιφγσ ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε, ελψ ην Μάην ηνπ 1960 ζα 

αλαηξαπεί πξαμηθνπεκαηηθά θαη ην λέν θαζεζηψο δε ζα επηδείμεη θαιή δηάζεζε, 

θπξίσο ζε ζέκαηα ηεο Μεηνλφηεηαο. Ζ  θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηε κνηξαία πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ΄ ην Γεθέκβξην ηνπ 1963 γηα αλαζεψξεζε 

ηνπ Κππξηαθνχ πληάγκαηνο, φηαλ πιένλ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο δε ήηαλ 

Πξσζππνπξγφο.  

 ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ 

Λίγν πξηλ ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ έδεηρλαλ λα νδεγνχληαη ζε 

απνηπρία. Ζ Σξηκεξήο Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ (Αχγνπζηνο 1955) είρε θαηαιήμεη ζε 

αδηέμνδν. Σα επηεκβξηαλά ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ κνριφο πίεζεο πξνο ηελ ειιεληθή 

πιεπξά ελψ νη ΖΠΑ ηεξνχζαλ πνιηηηθή ίζσλ απνζηάζεσλ.4 Οπζηαζηηθά ζηελ 

Διιάδα ππήξρε έιιεηκκα εμνπζίαο θαζψο ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο λνζνχζε 

βαξηά. Δπηπιένλ ηνλ ίδην κήλα, νη Βξεηαλνί εκπφδηζαλ ηε ζπδήηεζε ηνπ δεηήκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 10εο πλφδνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

Γχν κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο ζα μεθηλήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ θαη ηνπ λένπ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ ηξαηάξρε ζεξ 

Σδνλ Υάξληηλγθ. Μπνξεί νη λέεο πξνηάζεηο ησλ Άγγισλ γηα απηνθπβέξλεζε λα 

εγθαηέιεηπαλ ηελ άθακπηε ζηάζε ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ, νπζηαζηηθά φκσο 

πξνσζνχζαλ ην ζηαδηαθφ δηακειηζκφ ηεο Μεγαινλήζνπ λνκηκνπνηψληαο ηηο 

ηνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο. Ζ Κπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζα ζηεξίμεη ην 

ζρέδην Υάξληηλγθ εγθαηαιείπνληαο ηε ζπκπεθσλεκέλε, απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1954 ζέζε πεξί «ηαθηήο θαη επιφγνπ πξνζεζκίαο». Υαξαθηεξηζηηθά  ν Έιιελαο 

                                            
4
 Ο Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ Σδνλ Φφζηεξ Νηάιιεο, ζα απνζηείιεη δχν ηαπηφζεκεο 
επηζηνιέο ζηνπο Πξσζππνπξγνχο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο θαη ζα ζπζηήζεη απηνζπγθξάηεζε θαη 
πλεχκα ζπκθηιίσζεο. Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2014), «Διιεληθή Δμσηεξηθή 
Πνιηηηθή 1830-1981», φ.π., ζ. 272. 
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Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ππξίδσλ Θενηφθεο εθθξάδνληαο ην δηαρξνληθφ 

αίζζεκα ππνηέιεηαο ησλ ειιήλσλ πνιηηηθψλ ζα πξνηξέςεη γηα ηελ απιή εμεχξεζε 

ηεο θφξκνπιαο πινπνίεζεο «θαη φ,ηη άιιν ζέιεη ν θ. Μαθκίιαλ».5  Δπηπξφζζεηα 

ζεηηθή ήηαλ θαη ε ζηάζε ησλ ΖΠΑ ζηηο ζέζεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Οη 

αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ απνηέιεζαλ ηελ αηηία ψζηε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε λα 

αθνινπζήζεη παξειθπζηηθή ηαθηηθή (Σεξιεμήο 2004, 417), πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ άθακπηε ζηάζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ γηα απηνδηάζεζε, ζα νδεγήζνπλ 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε αδηέμνδν  θαη ζα πξνθαιέζνπλ ηε βηαία αληίδξαζε ησλ 

Άγγισλ.6  Ο Μαθάξηνο ζα εθηνπηζζεί ζηηο ευρέιιεο καδί κε ζηελνχο ηνπ 

ζπλεξγάηεο θαη ζην λεζί ζα επηθξαηήζεη ε βία θαη έλα ζηξαηνθξαηηθφ θαζεζηψο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αγρφλε Κχπξηνπο αγσληζηέο. Πνιχ αξγφηεξα, ην 1967, ν 

Τθππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο Άληνλη Νάηηλγθ, ζα 

απνθαιχςεη πσο ε ζθιεξή βξεηαληθή πνιηηηθή νθείιεην θπξίσο ζηελ αλζειιεληθή 

λννηξνπία ηνπ Άληνλη Ήληελ. (Μαξθεδίλεο, χρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 

1952-1975 1994, 75) 

Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζε κία πξνζπάζεηα λα απνθιηκαθψζεη ηελ 

έληαζε ζην εζσηεξηθφ ζα αληηθαηαζηήζεη ζην Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ ηνλ 

ππξίδσλ Θενηφθε, πνπ θαηεγνξήζεθε γηα επίδεημε αηνικίαο, κε ηνλ Δπάγγειν 

Αβέξσθ. Ζ ειιεληθή πιεπξά ζα εζηηάζεη ζηε ελεκέξσζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο 

γλψκεο κε απνζηνιέο πξνζσπηθνηήησλ ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

λα δεκηνπξγήζεη έλα επλντθφ, γηα ηηο ειιεληθέο ζέζεηο, θιίκα κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηνπ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θπξίσο ησλ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ 

φπνπ θπξηαξρνχζαλ αληηαπνηθηαθά ζπλαηζζήκαηα. κσο νη ειιεληθέο πξνζθπγέο 

ζην δηεζλή νξγαληζκφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1957, θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1957 θαη 

1958, ζα απνθέξνπλ κφλν αφξηζηεο αλαθνξέο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ  κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε ελφο δίθαηνπ απνηειέζκαηνο. 

Μνλαδηθή ζεηηθή εμέιημε απνηειεί ε παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ Μαθαξίνπ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 

274) 

                                            
5
 Παξαηίζεηαη ζην ππξίδσλ Μαξθεδίλεο (1994), ύγρξνλε πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1952-
1975, Αζήλα, Πάππξνο, ζ. 74. 

6
 Δλδεηθηηθή ησλ αγγιηθψλ πξνζέζεσλ γηα ηελ Κχπξν απνηειεί ε απνραηξεηηζηήξηα απνζηξνθή ηνπ 
Τπνπξγνχ Απνηθηψλ Λέλνμ Μπφπλη πξνο ηνλ Μαθάξην: «…ηψξα ν Θεφο αο ζψζεη ην Λαφ ζαο» 
Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2014), «Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830-1981», 
φ.π., ζ. 272.  
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Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν Αξρηεπίζθνπνο ζα επηδείμεη ζπκβηβαζηηθή ζέιεζε 

θαη ην επηέκβξην ηνπ 1958 ζα πξνηείλεη ηε ιχζε ηεο αλεμαξηεζίαο ρσξίο απηή λα 

ζπλδπάδεηαη νχηε κε έλσζε, αιιά νχηε θαη κε δηρνηφκεζε. Δπξφθεηην γηα έλαλ 

αλαγθαίν ζπκβηβαζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα ρεηξφηεξα. Ζ πξφηαζε 

απηή ζα γίλεη απνδεθηή απφ φιεο ηηο πιεπξέο. κσο νη φξνη ησλ ζπκθσληψλ 

Επξίρεο7 θαη Λνλδίλνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1959 πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

δεκηνπξγνχζαλ έλα αζηαζέο θξαηηθφ κφξθσκα θαη ζπλζήθεο θπβεξλεηηθήο 

ξεπζηφηεηαο  ζην εζσηεξηθφ ηνπ, επνκέλσο θαη ζηελ επηθείκελε απνδφκεζή ηεο. 

Θα επηδηψμνπλ ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο ζηελ νπζία φκσο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Κππξηαθφ. Δπηπιένλ, κε ηε ζπκθσλία απηή νπζηαζηηθά ε 

Σνπξθία ζα «παηήζεη» ζην λεζί πνιχ πξηλ απφβαζε ηνπ 1974. Ο Μαθάξηνο ζα 

αξλεζεί λα εθαξκφζεη ηα ζπκθσλεζέληα γηα ηε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ δήκσλ 

ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ θαη νη Σνπξθνθχπξηνη ζα αληηδξάζνπλ 

παξεκπνδίδνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ κέζσ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο αξλεζηθπξίαο. Ζ έληαζε ζα θνξπθσζεί ην 1962 φηαλ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην απνθάζηδε ηελ νξηζηηθή αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ρσξηζηψλ δήκσλ, ελψ ε Κνηλνηηθή Βνπιή ησλ Σνπξθνθππξίσλ 

ςήθηδε γηα ηε ζχζηαζή ηνπο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 

1981 2014, 277)  

Ζ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΟΤ 

Ο  Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζα παξαηηεζεί ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1963 ιφγσ ηεο 

επηκνλήο ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο λα παξαζηεί ζηνπο γάκνπο ηεο Πξηγθίπηζζαο 

Αιεμάλδξαο ηνπ Κελη ηνλ Ηνχιην ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ, γεγνλφο ζην νπνίν ν 

Πξσζππνπξγφο ήηαλ αληίζεηνο. Σν Γεθέκβξην ζα εγθαηαιείςεη αηθληδηαζηηθά ηελ 

πνιηηηθή, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ Διιάδα εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπ ζηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο. Θα αθνινπζήζνπλ ηέζζεξηο βξαρχβηεο Κπβεξλήζεηο απηέο ησλ 

Παλαγηψηε Πηπηλέιε, ηπιηαλνχ Μαπξνκηράιε, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη Ησάλλε 

                                            
7
 Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ θξάηνπο κε Διιελνθχπξην Πξφεδξν θαη 
Σνπξθνθχπξην Αληηπξφεδξν εθιεγκέλνπο απφ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο γηα πέληε έηε. Γηέζεηαλ θαη νη 
δχν ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο ζε δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, άκπλαο θαη εζσηεξηθήο 
αζθάιεηαο. Πξνβιεπφηαλ επίζεο ε ζχλαςε πλζήθεο Δγγπήζεσο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
Μεγάιε Βξεηαλία, Διιάδα θαη Σνπξθία απνηεινχζαλ εγγπήηξηεο δπλάκεηο ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο 
εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο 
Κχπξνπ. Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2014), «Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 
1830-1981», φ.π., ζ. 272. 
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Παξαζθεπφπνπινπ. ηηο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1964 ζα επηθξαηήζεη ε 

«Έλσζηο Κέληξνπ» ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ κε απφιπηε πιεηνςεθία. Ζ 

«Έλσζηο Κέληξνπ» φκσο δελ απνηεινχζε εληαίν θφκκα, θαη νη πεξηζζφηεξνη εθ 

ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπλαζπηζκφ ηεο δε δηαηεξνχζαλ 

θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. (Μαξθεδίλεο, χρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 

1952-1975 1994, 109-113) Σν γεγνλφο απηφ ζα απνηειέζεη ηνλ θαηαιχηε 

αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ηφζν γηα ηελ Κπβέξλεζε Παπαλδξένπ, φζν θπξίσο γηα ηελ 

Διιάδα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζα 

αλαδεηήζεη ηελ άκβιπλζε ηεο αζχκκεηξεο αιιειεμάξηεζεο ΖΠΑ – Διιάδα. Θα 

επηδηψμεη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ πνιηηηθή ππνηέιεηαο πνπ αθνινχζεζαλ 

απέλαληη ζην ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ην ΝΑΣΟ πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο 

επηδεηψληαο ηε δηακφξθσζε δηκεξψλ ζρέζεσλ ζηε βάζε ακνηβαίσλ δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ νπζία φκσο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηνπο δπηηθνχο 

ζεζκνχο νπδέπνηε ζα ακθηζβεηεζεί. Υαξαθηεξηζηηθά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1963 ζα 

δειψζεη: 

«Η Έλσζηο Κέληξνπ έρεη επαλεηιεκκέλσο δηαθεξύμεη ηελ εμσηεξηθή 

ηεο πνιηηηθή. Αλήθσκελ εηο ηνλ ειεύζεξνλ θόζκν, αιιά δηεθδηθνύκελ 

εζηθώο νκόηηκνλ ζπκκεηνρήλ. Όπσο εθπιεξνύκε ηηο ππνρξεώζεηο καο, ζα 

δηεθδηθνύκε θαη ηα δίθαηά καο. Γελ είκεζα ππνηειείο. Δίκαζηε 

ζύκκαρνη…»
8
 

Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζα δηαηεξήζεη ηελ εμσζηξέθεηα πνπ ραξαθηήξηδε 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηε πξνζέγγηζε ησλ 

δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. κσο ε καηαίσζε ηεο 

επίζθεςεο ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ ζηε Μφζρα ιφγσ ησλ ακεξηθαληθψλ 

αληηδξάζεσλ ζα θαηαδείμεη ηα ξεαιηζηηθά φξηα ηεο αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο πνπ 

ήζειε λα εθαξκφζεη. ηα εζληθά ζέκαηα, θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηνλ ίδην ζα 

απνηειέζνπλ «…ε απειεπζέξσζε ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Κχπξνπ θαη ε πξνζηαζία 

ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο» (Σζηξηγψηεο 2013, 526) πγθεθξηκέλα 

γηα ην θππξηαθφ ζεσξνχζε ηηο ζπκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ θαηαζηξνθηθέο γηα ηα 

                                            
8
 Παξαηίζεηαη ζην Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο (2013), Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία, φ.π., ζ. 
524-525 
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εζληθά ζπκθέξνληα αιιά ζηε βάζε ηεο αξρήο φηη νη ζπκθσλίεο πξέπεη λα 

ηεξνχληαη, πξνζέβιεπε ζηελ πξνζεθηηθή ηνπο δηαρείξηζε.  

Δίλαη γεγνλφο πσο νη κνλνκεξείο απνθάζεηο ηνπ Μαθαξίνπ θαη ε 

πξνζέγγηζε κε ηε Μφζρα πνπ νπζηαζηηθά δελ πξνζέθεξε επαξθείο ζπληειεζηέο 

εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ζα δηεπξχλνπλ ην ράζκα κεηαμχ Αζήλαο – Λεπθσζίαο. 

Αθφκα θαη ε κπζηηθή απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Μεξαξρίαο απνηεινχκελε απφ 8000 

άλδξεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1964, ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηεο Κχπξνπ, ζα νμχλεη 

παξά ζα ακβιχλεη ηελ αληηπαξάζεζε. Σν ειιεληθφ ζηνηρείν ζηελ Κχπξν ζα 

δηραζηεί ζε «ελσηηθνχο», πεξηραξαθσκέλνπο γχξσ απφ ηελ παξνπζία ηεο 

Μεξαξρίαο ζην λεζί θαη ζε «αλζελσηηθνχο», φπσο ραξαθηήξηδαλ ηνπο θαλαηηθνχο 

νπαδνχο ηνπ Μαθαξίνπ. Ζ απνζηνιή ηνπ Γηγελή Γξίβα  ηνλ Ηνχιην ηνπ 1964 θαη ε 

αλάιεςε απφ ηνλ ίδην ηεο δηνίθεζεο ησλ θππξηαθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζα 

επηηείλεη ηε δηάζηαζε. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 

2014, 280-281)  

Παξφια απηά, ε αλαγλψξηζε ηνπ ΟΖΔ σο απνθιεηζηηθφ αξκφδην δηεζλή 

νξγαληζκφ γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ ζε αληίζεζε κε ηελ ακεξηθαληθή 

βνχιεζε πνπ ππνζηήξηδε ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΝΑΣΟ δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο 

δηπισκαηηθή επηηπρία. (Σζηξηγψηεο 2013, 527) Κξηηηθή φκσο επηδέρεηαη ε απφθαζε 

ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ κεηά θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Μαθάξηνπ, λα 

απνξξίςεη ην ρέδην Άηζεζνλ γηα ην Κππξηαθφ.9 Γηα πνιινχο ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην απνηέιεζε ηελ ηειεπηαία ρακέλε επθαηξία γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, (Παπαθσλζηαληίλνπ 1997, 210) ελψ θαη ε ζηάζε ησλ ΖΠΑ κεηά ηελ 

απφξξηςε ζα είλαη απφ αδηάθνξε, έσο αξλεηηθή γηα ηα ειιεληθά αηηήκαηα ζην 

δήηεκα. (Μαξθεδίλεο, χρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1952-1975 1994, 

116) Μέρξη ην απξηιηαλφ πξαμηθφπεκα ην ζχλνιν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε αδηέμνδν. 

Ζ Κπβέξλεζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζα επηδηψμεη ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία πνπ ηελ πεξίνδν 1964 - 1965 δηήιζαλ πεξίνδν κεγάιεο 

                                            
9
 Ο πξψελ Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Νηελ Άηζεζνλ κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ Λίληνλ 

Σδφλζνλ ζα ππνβάιεη δχν δηαδνρηθά ζρέδηα. Σν δεχηεξν πην θνληά ζηηο ειιεληθέο ζέζεηο 
πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε ηεο Καξπαζίαο σο ζηξαηησηηθή βάζε ζηελ Σνπξθία κε ελνίθην γηα  
πελήληα ρξφληα θαη ηε δηνίθεζε απφ ηνπξθνθχπξηνπο δχν επαξρηψλ φπνπ θπξηαξρνχζε ην 
ηνπξθνθππξηαθφ ζηνηρείν.. 
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έληαζεο ιφγσ ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηηο εμειίμεηο ζηε 

Μεγαιφλεζν.10 Γηα ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ ε πξνάζπηζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο 

θηιίαο ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δχν ρσξψλ, φκσο πιένλ νη δηαθνξέο δελ 

εζηηάδνληαλ κφλν ζην Κππξηαθφ. Οη Σνχξθνη ζηα πιαίζηα ηεο εζλνθάζαξζεο πνπ 

κε ζπλέπεηα αθινπζνχζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ζα εθαξκφζνπλ δηαρξνληθά 

πνιηηηθέο δηψμεσλ θαη εθηνπηζκνχ εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ  θαη ηεο Σελέδνπ.  

Ζ ειιεληθή πιεπξά ρσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο πνπ ζα 

ηηο επέηξεπαλ ηε ζζελαξφηεξε πξνζηαζία ησλ εμσειιαδηθψλ πιεζπζκψλ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο ζα πεξηνξηζηεί ζηελ θαηαγγειία ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ησλ 

ηνπξθηθψλ πξαθηηθψλ ρσξίο φκσο πξαθηηθφ αληίθξηζκα. Ζ αληίδξαζε ζα είλαη πην 

δπλακηθή ζηελ πξφζεζε ησλ Σνχξθσλ λα απμήζνπλ ηα ρσξηθά ηνπο χδαηα απφ 

6λ.κ. ζε 12λ.κ. θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δψλεο 6 λ.κ., δειψλνληαο πσο ε ειιεληθή 

πιεπξά ζα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζην Αηγαίν.  

πλεπαθφινπζα ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα αλαδεηήζεη ζπληειεζηέο 

εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζηε ζχζθημε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηηο φκνξεο βαιθαληθέο ρψξεο. ην πιαίζην απηφ, ην θαινθαίξη ηνπ 

1964 ζα απνθαηαζηαζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη δηκεξείο ειιελνβνπιγαξηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ ππνγξαθή 11 επηκέξνπο ζπκθσληψλ πνπ δηεπζεηνχζαλ αλνηθηά 

δεηήκαηα φπσο απηά ησλ βνπιγαξηθψλ επαλνξζψζεσλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ. (Σνχληα-Φξεγάδε 

2009, 201-213) Αληίζηνηρα, θαη ζηε βάζε ηνπ ήδε θαινχ θιίκαηνο πνπ πξνυπήξρε 

ζα αλαπηπρζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη ζρέζεηο κε ηε Γηνπγθνζιαβία κε ηελ 

ππνγξαθή δχν ζπκθσληψλ, κία γηα ηελ εθαηέξσζελ αληαιιαγή θηεκάησλ ζηε 

ζπλνξηαθή δψλε θαη κία γηα εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηεο κεζνξηαθήο επηθνηλσλίαο. 

ηα πιαίζηα, φκσο, ηεο επηδησθφκελεο γηνπγθνζιαβηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

                                            
10

 Ζ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα πνπ απφ ην 1963 είρε απνζπξζεί απφ ηηο δνκέο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο είρε δεκηνπξγήζεη ζχιαθεο ζε φιν ην λεζί. Ζ πξνζπάζεηα ηνπο λα επεθηείλνπλ ην 
ζχιαθα Μαλζνχξαο – Κνθθίλσλ ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ρψξν 
ππνζηήξημεο απνβαηηθψλ ελεξγεηψλ, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο Δζλνθξνπξάο ε νπνία 
επηρείξεζε ηε δηάιπζε ηνπ ζχιαθα. Πξνο ππνζηήξημε ησλ ηνπξθνθππξίσλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1964 
ηνπξθηθά αεξνζθάθε ζα βνκβαξδίζνπλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζηελ Σειιπξία. Ζ επηζεηηθή απηή 
ελέξγεηα ησλ Σνχξθσλ απνηέιεζε ην πξψην κήλπκα γηα ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή. 
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ειιεληθψλ ζέζεσλ ζην Κππξηαθφ, ε Διιάδα ζα ζέζεη ζε δεχηεξε κνίξα θαη ζα 

δηαηεξήζεη αλεθηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ιαβνκαθεδφλσλ πνπ κεηέβαηλαλ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία κε βάζε ηε ζπκθσλία 

γηα ηε κεζνξηαθή επηθνηλσλία. (θέηαο, εξβία θαη Γηνπγθνζιαβία - Διιάδα 2012, 

166) Αληίζεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία ζα δηαηεξεζεί ην αξλεηηθφ θιίκα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο θαη ε 

έληαζε γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ο 6 

Ζ ΔΠΣΑΔΣΖ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ 

ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΗ ΖΠΑ 

Ζ ζχγθξνπζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ κε ηνλ Βαζηιηά Κσλζηαληίλν Β΄ ζα 

νδεγήζεη ηνλ πξψην ζε παξαίηεζε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1965. Απφηνθν ηεο θξίζεο 

απνηέιεζε ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αζηάζεηα πνπ επηθξάηεζαλ ζηε ρψξα θαη πνπ 

ελάκηζε ρξφλν κεηά νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε πξαμηθνπήκαηνο. ηηο 21 Απξηιίνπ 

1967 κία νκάδα ζπληαγκαηαξρψλ κε επηθεθαιή ηνλ Γεψξγην Παπαδφπνπιν ζα 

αλαηξέςνπλ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ θαη ζα θαηαιχζνπλ ην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, εμέιημε πνπ ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εηθφλα ηεο 

Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. Ζ Διιάδα ζα απνκνλσζεί δηπισκαηηθά, ην  θχξνο ηεο ζα 

πιεγεί θαη ζα απνιέζεη κέζα πίεζεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ ελίζρπαλ ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη ηηο πξνζέδηδαλ ζπληειεζηέο εμηζνξξφπεζεο 

ησλ αλαθπφκελσλ απεηιψλ. Μνλαδηθφ έξεηζκα γηα ηελ δηθηαηνξία απνηεινχζε ε 

αλνρή ή αθφκα θαη ε ζηήξημε ησλ ΖΠΑ πνπ αληαλαθινχζε ηελ πξνζπάζεηα 

δηαθχιαμεο ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 297-

298) 

Απνηειεί πάλησο γεγνλφο, πσο κεηά ηηο πξψηεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, νη 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο κε εμαίξεζε ηηο ζθαλδηλαβηθέο ζα επηδείμνπλ 

αλνρή κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο αξρήο ηεο κε αλάκεημεο ζηηο εζσηεξηθέο ειιεληθέο 

ππνζέζεηο. Γηα ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ εμάιινπ πξνηεξαηφηεηα απνηεινχζε ε 

ηζρχο ηεο πκκαρίαο πνπ δελ επέηξεπε ηελ παξέκβαζε ζε «εζσηεξηθά» δεηήκαηα 

πνπ επ‘ νπδελί δελ επεξέαδαλ ηε ζπλνρή ηεο, ελψ γηα ηα θξάηε κέιε ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ε αληηθνκνπληζηηθή ξεηνξηθή ηνπ λένπ θαζεζηψηνο δελ 

ζα επεξεάζεη ηε ζχλαςε δηκεξψλ ζρέζεσλ καδί ηνπ θπξίσο ζε εκπνξηθφ επίπεδν. 

(Γηακαληφπνπινο 2000, 285) Αλ ζηελ Δπξψπε ππήξμαλ επί κέξνπο θαηαγγειηηθέο 

αληηδξάζεηο ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ νη «Απξηιηαλνί» βξήθαλ 

απνθιεηζηηθά «επήθνα ψηα».  

Ζ ειιεληθή γεσπνιηηηθή αμία πνπ ηεο πξνζέδηδε ε εγγχηεηα ζηηο ρψξεο ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Μπινθ, απνηεινχζε ζεκαληηθφ έξεηζκα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 
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δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΖΠΑ ζηε Λεθάλε ηνπ Λεβάληε θαη ην βαιθαληθφ 

ππνζχζηεκα. (Σζηξηγψηεο 2013, 541) Δπηπιένλ, κία ζεηξά απφ δηεζλή γεγνλφηα 

πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ πεξηνρή ζα ζπληειέζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  Ο 

ηξίηνο αξαβντζξαειηλφο πφιεκνο (Ηνχληνο 1967), ε ζνβηεηηθή εηζβνιή ζηελ 

Σζερνζινβαθία (Αχγνπζηνο 1968), ε αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ζηε Ληβχε απφ ηνλ 

Καληάθη θαη ε απνκάθξπλζε ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ απφ ηε ρψξα, θαζψο θαη 

νη έληνλεο αληηακεξηθαληθέο εθδειψζεηο ζε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ ειιεληθή 

ρεξζφλεζνο απνθηνχζε κεγαιχηεξε αμία ζηελ πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο ηεο 

ζνβηεηηθήο επεθηαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνάζπηζε ησλ δσηηθψλ 

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. ην πιαίζην απηφ ζα αλαζηείιεη ην 

εκπάξγθν φπισλ πξνο ηελ Διιάδα κφιηο κεξηθνχο κήλεο ηελ εθαξκνγή ηνπ.  Δμ 

αξρήο, εμάιινπ, είραλ θξνληίζεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθή ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηελ 

πιήξε ηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απέξξεαλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν, ελψ επέδεημαλ απφιπηε 

πξνζπκία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ακεξηθαληθψλ θειεπζκάησλ. (Σζηξηγψηεο 2013, 

542-543) 

Οη ζρέζεηο αζθαιψο θαη δελ ήηαλ πάληα αγαζηέο. Ηδίσο ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν αληίπαισλ ζπλαζπηζκψλ, νη ακεξηθαληθέο πηέζεηο γηα 

επαλαθνξά ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο απνηεινχζε δπζάξεζηε εμέιημε γηα ην 

«απξηιηαλφ» θαζεζηψο θάηη πνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ακεξηθαλφο πξέζβεο 

ζηελ Διιάδα Υέλξη Σάζθα ζε ζρεηηθφ ηνπ ηειεγξάθεκα. Οπζηαζηηθά φκσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη ελ ιφγσ δηελέμεηο ζρεδφλ πνηέ δελ απνηειέζαλ 

πξαγκαηηθέο αηηίεο θξίζεσλ ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ θαη νπδέπνηε θαηέιεμαλ 

ζε πξαγκαηηθή θξίζε. (Ρηδάο 2002, 151-152) 

Ζ δηζππφζηαηε δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ Απξηιηαλψλ απφ ηηο ΖΠΑ 

απνθαιχπηεηαη κέζα απφ ηε δήισζε ηνπ ακεξηθάλνπ Τθππνπξγνχ ησλ 

Δμσηεξηθψλ Ρφηδεξ Νηέηβηο ελψπηνλ ηεο Γεξνπζίαο: 

«Γε ζπκθσλνύκε κε ην επηθξαηνύλ εηο ηελ Διιάδα πνιηηηθό 

ζύζηεκα θαη ζεσξνύκελ ηελ επηζηξνθήλ εηο ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκόλ σο 

νπζηώδε πξνϋπόζεζηλ δηα ηελ καθξνπξόζεζκνλ ζηαζεξόηεηα θαη επεκεξίαλ 

ηεο Διιάδνο. πγρξόλσο είκεζα ππνρξεσκέλνη λα πεξηθξνπξήζνπκε ηα 

ζεκαληηθά ζηξαηεγηθά καο ζπκθέξνληα εηο ηελ Διιάδα, ε νπνία απνηειείλ 
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αμηόινγνλ γεσγξαθηθόλ ζεκείνλ εηο ηελ θξίζηκελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Η κεγαιπηέξα θξνληίο ηεο πνιηηηθήο ησλ ΗΠΑ πξνο ηελ 

Διιάδα από ηεο επνρήο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ήην αθξηβώο ε πξνζπάζεηα λα 

ηζνξξνπήζε ηα ζπρλά αληηκαρόκελα ζπκθέξνληα ηαύηα.»
1
 

Οη ΖΠΑ ζα πξνζθέξνπλ πέξα απφ ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθνδηπισκαηηθή 

ζηήξημε ζην ρνπληηθφ θαζεζηψο κέζσ κίαο ζεηξάο αληαιιαγήο επηζθέςεσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν ρσξψλ ζε αλψηαην επίπεδν. Οη δχν πην 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ζηελ ηδηαίηεξε αθξφαζε ηνπ ηπιηαλνχ 

Παηηαθνχ απφ ηνλ Πξφεδξν Ρίηζαξλη Νίμνλ ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 1969 θαη ηελ  

επίζεκε επίζθεςε ηνπ, κε ειιεληθή θαηαγσγή, Αληηπξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ πχξν 

Άγθληνπ ην 1971 φηαλ ραξαθηήξηζε ηελ Διιάδα  «απαξαίηεηνλ γξακκή ακχλεο» 

ζηελ νπνία νξηζκέλεο ακεξηθαληθέο βάζεηο είραλ ηεξάζηηα ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο Ακεξηθήο. (Γηακαληφπνπινο 2000, 284) 

Οη ΖΠΑ, πξάγκαηη, επέλδπζαλ αξθεηά ζηελ ζηξαηησηηθή ηνπο παξνπζία 

ζηελ Διιάδα θαηά ην δηάζηεκα ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνάζπηζεο ησλ δσηηθψλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή. Ζ 

απνρψξεζε ησλ Άγγισλ απφ ηε Μάιηα θαηέζηεζε ηελ παξνπζία ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ζηε Μεζφγεην επηηαθηηθή αλάγθε. Οη ΖΠΑ ζα 

αηηήζνπλ ζεκαληηθφηεξεο ιηκεληθέο δηεπθνιχλζεηο θαη ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1973  ζα 

ππνγξαθεί ζπκθσλία δηάξθεηαο πέληε εηψλ πνπ πξνέβιεπε ηνλ ειιηκεληζκφ 

αληηηνξπηιηθψλ θαη ελφο αεξνπιαλνθφξνπ ηνπ 6νπ ηφινπ, ζηελ Διεπζίλα.  

(Σζηξηγψηεο 2013, 546) Με ηηο θηλήζεηο απηέο, γηλφηαλ ζαθέο πσο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζηελ Διιάδα ζα αζθνχληαλ 

θπξίσο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ζηξαηησηηθψλ θξηηεξίσλ ζε βάξνο εζηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 

2014, 299) Ζ ειιεληθή πιεπξά πξνζπάζεζε λα σθειεζεί απφ ηελ παξνπζία ησλ 

πινίσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ζηε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη 

ην δηεζλή ξφιν ηεο ρψξαο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη λα αζθήζεη πίεζε ζηηο ΖΠΑ γηα 

κία ζεηξά απφ δεηήκαηα, ρσξίο φκσο πάληα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

                                            
1
 Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (2008), Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1945-1981, 

Αζήλα, Δζηία, ζ. 170. 
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ηα πιαίζηα αλαδήηεζεο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ην 

ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ζα επηδηψμεη ηελ ηαθηνπνίεζε αλνηθηψλ δεηεκάησλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηξίηεο ρψξεο. (Σζηξηγψηεο 2013, 549) Ο ηδενινγηθή 

αληηπαξάζεζε θαη ε αληηθνκνπληζηηθή ξεηνξηθή δε ζα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε, ή 

αθφκε θαη ζχζθημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ρψξεο ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο. ην πιαίζην απηφ ε Αζήλα ζα ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε ησλ 

νβηεηηθψλ γηα ζχγθιεζε επξσπατθήο δηάζθεςεο γηα ηελ αζθάιεηα, ζα 

απνθαηαζηήζεη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηα Σίξαλα ην 1971, ρσξίο σζηφζν λα άξεη 

ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ ίζρπε απφ ην 1940, ζα αλαγλσξίζεη ηελ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο ην 1972 θαη ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ην 1973 

θαη ζα πξνζθαιέζεη ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο ζηελ 

Αζήλα ην 1973. (Woodhouse, Ζ άλνδνο θαη ε πηψζε ησλ ζπληαγκαηαξρψλ 1980, 

137, 169)  

ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤΡΚΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ 

Σν Απξηιηαλφ θαζεζηψο ζα αληηκεησπίζεη ηελ πξψηε θξίζε ιίγν κεηά ηελ 

εγθαζίδξπζή ηνπ θαη ε δνθηκαζία ζα έρεη ζρέζε κε ην Κππξηαθφ. Οη Σνχξθνη ήηαλ 

ηδηαίηεξα ελνριεκέλνη απφ ηελ παξνπζία ηεο Διιεληθήο Μεξαξρίαο «Γελλεκαηά» 

ζην λεζί. Οη δηελέμεηο είραλ θιηκαθσζεί θαη νη Ακεξηθάλνη γλψξηδαλ φηη πεξίπησζε 

ζπκβηβαζκνχ δελ ππήξρε. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ απέθιεηε ηελ πξνζθπγή ζηα 

φπια. ηηο 15 Ννεκβξίνπ 1967 ζα ιάβεη ρψξα ζηελ πεξηνρή Κνθίλνπ έλνπιε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ   ηεο  Δζληθήο Φξνπξάο θαη Σνπξθνθππξίσλ ηεο πεξηνρήο κε 

απνηέιεζκα ην ζάλαην δεθάδσλ αλζξψπσλ. Ζ Σνπξθία, εθαξκφδνληαο 

εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία, ζα απεηιήζεη κε απφβαζε ζην λεζί θαη πφιεκν κε ηελ 

Διιάδα. Ο Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Άγγιν Πξέζβε ζηελ 

Διιάδα, Μάηθι ηηνχαξη θαη ζα ηνπ δεηήζεη λα παξέκβεη ψζηε λα απνθιηκαθσζεί ε 

θξίζε δηαβεβαηψλνληαο γηα ηελ άκεζε απνρψξεζε ηεο Μεξαξρίαο απφ ην λεζί. Ζ 

Αγγιία παξελέβε θαη ε ηξαγσδία απεθεχρζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.  (Μαξθεδίλεο, 

χρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1952-1975 1994, 154) Σν ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθφ θαηέδεημε ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Κχπξν 

απφ ηελ Διιάδα. κσο ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε απφ ηε κία είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αλάθιεζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ γεγνλφο πνπ έπιεμε ηα ειιεληθά 

ζπκθέξνληα ζην λεζί θαη απφ ηελ άιιε θαηέδεημε ηελ απξνζπκία ησλ Ακεξηθαλψλ 
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λα δηακεζνιαβήζνπλ αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 306) 

Οπζηαζηηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

αλαζεξκαίλεηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 1971. (Ηγλαηίνπ 2002, 41-42) ηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ γηλφηαλ αληηιεπηή ε πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ην πιήζνο 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έπξεπε λα ζπλεθηηκεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ακεξηθαληθήο 

ζηάζεο ζην πξφβιεκα. Αθελφο νη ΖΠΑ πξνζέβιεπαλ ζε ακνηβαία δηαηήξεζε 

θαιψλ ζρέζεσλ ηφζν κε ηελ Διιάδα θαη ζηελ εμεχξεζε κίαο θνηλά απνδεθηήο 

ιχζεο γηα ηελ Κχπξν. Δξσηεκαηηθφ φκσο απνηεινχζε ηφζν ε δηθή ηνπο ζηάζε, 

φζν θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε νδεγεζεί ζε 

αδηέμνδν. (Ρηδάο 2002, 120-121) 

Παξά ηελ έληαζε πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο νη Πξαμηθνπεκαηίεο ζα επηδηψμνπλ ηελ εκπέδσζε 

θαινχ θιίκαηνο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο. Ο Σνχξθνο Πξέζβεο ζηελ Αζήλα, Ηιηέξ 

Σνπξθκέλ ζα δειψζεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ειιεληθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

Σνπξθία ππήξμε «ελαξγήο, εηιηθξηλήο θαη δηαιιαθηηθή» κε απνηέιεζκα λα κελ 

παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ Σνχξθνπ αμησκαηνχρνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ εδξαδφηαλ ζηελ πνιηηηθή ζηάζε ηφζν ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ 

Παλαγηψηε Πηπηλέιε, φζν θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ. Ο  

κελ πξψηνο δηαθξηλφηαλ γηα ηε ζηαζεξή πνιηηηθή ηνπ άπνςε, αιιά θαη πξνζέγγηζε 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κχπξν, ελψ ν κελ δεχηεξνο γλψξηδε πσο κία 

ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε ζα έζεηε ζε θίλδπλν ην θαζεζηψο. (Σζηξηγψηεο 2013, 

550) 

πλαθφινπζν ηεο αμνληθήο επηινγήο πξνζέγγηζεο Αζήλαο – Άγθπξαο ζηελ 

άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Απξηιηαλψλ απνηέιεζε ε επηδίσμε άκεζεο 

επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνχ. Σν πξφβιεκα πιένλ πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηελ επηδίσμε  

ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα θνηλνηηθή απηνλνκία θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο 

Διιελνθππξίνπο ελφο εληαίνπ θξάηνπο κε παξαρψξεζε ζεκαληηθψλ δηθαησκάησλ 

ζηελ ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα. Με ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ 

εμεχξεζε ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηηο ζπλνκηιίεο 

κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ. ηε ζπλάληεζε ησλ Πξσζππνπξγψλ θαη Τπνπξγψλ 
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ησλ Δμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1967 πνπ έιαβε ρψξα ζε κία 

πεξηνρή κε ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ, ηνλ Έβξν, δηεπθξηλίζηεθαλ νη ζέζεηο ησλ δχν 

πιεπξψλ.  

Ζ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή πξφηεηλε σο ιχζε ηε δεκηνπξγία κίαο ηνπξθηθήο 

ζηξαηησηηθήο βάζεο θαη ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζηε κεηνλφηεηα. Ζ Σνπξθία 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ απνδπλακσκέλε ειιεληθή ζέζε,  αθνινπζνχζε  πιένλ 

καμηκαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Θα αληηπξνηείλεη είηε δηπιή έλσζε κε απνηέιεζκα ηε 

δηρνηφκεζε ηεο λήζνπ, είηε ηελ επηζηξνθή ζην θαζεζηψο Επξίρεο – Λνλδίλνπ. Ζ 

απφζηαζε πνπ ρψξηδε ηηο δχν πιεπξέο θαζηζηνχζε ηε ζπκθσλία αδχλαηε. 

Δπηπιένλ ην 1970 πεζαίλεη ν Παλαγηψηεο Πηπηλέιεο, έλαο πνιηηηθφο πνπ γλψξηδε 

θαιά ην Κππξηαθφ θαη πνπ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαρξνληθά, ζπλέβαιε ζηελ 

εκπέδσζε  ζπλαίλεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ. Σν θελφ 

πνπ άθεζε δελ βξήθε άμηνπο αληηθαηαζηάηεο θάηη πνπ νδήγεζε ζε αλεχζπλνπο 

ρεηξηζκνχο θαη άζηνρνπο πεηξακαηηζκνχο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 306) 

Οη ζρέζεηο ηνπ θαζεζηψηνο κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην ππήξμαλ εμ 

αξρήο ηεηακέλεο ρσξίο φκσο πνηέ λα νδεγεζνχλ ζε αδηέμνδν. Ζ έληαζε 

πξνέθππηε απφ ηε δηαθσλία ηνπ Κχπξηνπ Πξνέδξνπ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο 

ησλ ζπλνκηιηψλ, επηδηψθνληαο έλα πεξηζζφηεξν παξεκβαηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο. Ζ Αζήλα πίεδε ηνλ Μαθάξην γηα επίδεημε δηαιιαθηηθφηεηαο 

ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. (Κξαληδηψηεο 1984, 202) Δπηπιένλ ε ηειηθή επηδίσμε 

δελ ήηαλ θαη‘ αλάγθε ηαπηφζεκε γηα Αζήλα θαη Λεπθσζία. Ζ επηζπκία γηα Έλσζε 

εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηε βνχιεζε γηα ηελ εθαξκνγή θαζεζηψηνο 

αλεμαξηεζίαο. Οη ζρέζεηο Αζήλαο – Λεπθσζίαο ζα επηδεηλσζνχλ φηαλ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1971 ν Γεψξγηνο Γξίβαο ζα επηζηξέςεη ζηελ Κχπξν πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιάβεη ηελ εγεζία ηνπ ΔΟΚΑ Β΄. Απηή ηε θνξά ερζξφο ήηαλ ην καθαξηαθφ 

θαζεζηψο. κσο ε επαλεθινγή ηνπ Μαθάξηνπ ζηηο εθινγέο ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 

1973, ε απνδνθηκαζία απφ ην θαζεζηψο ηεο Αζήλαο ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχζε ν Γξίβαο θαη ε πξσηνβνπιία Μαξθεδίλε γηα απνθαηάζηαζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ ζα απνθιηκαθψζεη ηελ έληαζε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο 

νξζνινγηθήο βνχιεζεο λα κελ νδεγεζεί ε θαηάζηαζε ζε νξηζηηθή ξήμε.  
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Απηφ φκσο πνπ απνθεπρζεί θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ 

Γεψξγην Παπαδφπνπινπ, ζα  δξνκνινγεζεί χζηεξα απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ απφ ηνλ Σαμίαξρν Γεκήηξην Ησαλλίδε. Ζ αιιαγή εμνπζίαο ζηελ Διιάδα 

ζπλέπεζε νπζηαζηηθά κε ην ζάλαην ηνπ Γεσξγίνπ Γξίβα ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 1974 

πνπ νδήγεζε ζηελ αλάδεημε πξνζψπσλ πνπ δελ δηέζεηαλ ηελ απαξαίηεηε 

εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε  ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο, ελψ κε ηελ αλεχζπλε ζηάζε 

ηνπο ζπλέβαιαλ ζηε κνηξαία θαηάιεμε ηεο ηνπξθηθήο απφβαζεο. 

Ζ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΜΑΚΑΡΗΟΤ 

ηφρνο ηνπ λένπ δηθηάηνξα απνηεινχζε ε αλαηξνπή ηνπ Μαθαξίνπ. 

(Ηγλαηίνπ 2002, 42,44,47,50)  Οη ζρέζεηο Αζήλαο – Λεπθσζίαο είραλ νμπλζεί 

θαζφζνλ ηφζν ζε Κχπξν, φζν θαη ζε Διιάδα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο είραλ 

αλαιάβεη αδαή θαη αλεχζπλα πξφζσπα ησλ νπνίσλ  νη απνθάζεηο δηαθξίλνληαλ 

απφ άθξαην θαλαηηζκφ.  Ο Μαθάξηνο ιίγν πξηλ αλαηξαπεί, ζα απνζηείιεη επηζηνιή 

ζηνλ Έιιελα Πξφεδξν Φαίδσλα Γθηδίθε κε ηελ νπνία ζα θαηαγγέιιεη ηελ 

ππνλνκεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ειιαδηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ άθακπηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπ ζηάζε θαη ε πξνζέγγηζε κε ηνλ νβηεηηθφ παξάγνληα ζηνλ νπνίν πξνζέβιεπε 

γηα απφθηεζε ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο, απνηεινχζαλ αλάρσκα 

ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Αζήλαο. Ζ πνιεκηθή 

ζχξξαμε φκσο, δελ απνηεινχζε επηινγή ηεο ζηξαηησηηθήο ρνχληαο αλ θαη 

δηαθήξπηηε πξνο πάζα θαηεχζπλζε πσο δε ζα έθαλε απνδεθηή  ηελ ακθηζβήηεζε 

ησλ ειιεληθψλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε Αηγαίν θαη Κχπξν. 

ην πιαίζην απηφ ν Ησαλλίδεο επηδίσθε ηελ εμηζνξξνπεηηθή παξέκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηνρεχνληαο ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο 

ηζρχνο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαη επηδηψθνληαο ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

επηπινθψλ ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζα 

πξνσζήζεη ηε ιχζε ηεο Έλσζεο,  ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα ηνπ πξνζέθεξε θαη 

ηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε. Γηα ηνλ Ησαλλίδε είηε ην λεζί ζα 

κεηαηξεπφηαλ ιφγσ ηεο καθαξηαθήο πνιηηηθήο ζε Κνχβα ηεο Μεζνγείνπ, είηε ζα 

απνηεινχζε κέξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  Ζ Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Σνπξθία ήηαλ κία επηινγή πνπ απέξξηπηε θαηεγνξεκαηηθά.  (Ρηδάο 2002, 181) 
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Οη ΖΠΑ πξηλ ηελ αλαηξνπή Μαθαξίνπ απέθεπγαλ ηελ άκεζε εκπινθή ζηα 

εζσηεξηθά ηεο Διιάδαο θαζφζνλ ηηο ΖΠΑ ηηο ελδηέθεξαλ πξσηίζησο ε 

ζηαζεξφηεηα ζην ΝΑΣΟ θαη δεπηεξεπφλησο ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ παξφιν πνπ γλψξηδαλ πσο ε αληηκαθαξηαθή πνιηηηθή ηνπ 

απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγνχζε απνζηαζεξνπνηεηηθά γηα ηελ πεξηνρή. 

(Ρηδάο 2002, 173). Δμάιινπ νη ΖΠΑ δηέζεηαλ ζηελ Διιάδα λαπηηθέο θαη 

αεξνπνξηθέο δηεπθνιχλζεηο ηηο νπνίεο επ‘ νπδελί δελ επηζπκνχζαλ λα ζέζνπλ ελ 

ακθηβφισ κέζσ κίαο ζχγθξνπζεο κε ηελ ειιεληθή ρνχληα. (Ηγλαηίνπ 2002, 113) 

Δπηπιένλ ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Υέλξπ Κίζηλγθεξ, ζε κεηέπεηηα 

δειψζεηο ηνπ, ζα επηζεκάλεη ην γεγνλφο πσο ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ην ζθάλδαιν 

Watergate θαη ην Μεζαλαηνιηθφ δελ ηνπ επέηξεςαλ λα αζρνιεζεί κε ην Κππξηαθφ 

ζην βαζκφ πνπ ε θξηζηκφηεηα ησλ εμειίμεσλ απαηηνχζε. (Σζηξηγψηεο 2013, 563) 

Ζ κνλαδηθή παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπ 

ζρεδηαδφκελνπ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά  πξαμηθνπήκαηνο θαηά ηνπ Μαθαξίνπ 

έιαβε ρψξα κφιηο ιίγεο εκέξεο πξηλ απηφ εθδεισζεί. ηηο 29 Ηνπλίνπ 1974 ν 

Ακεξηθαλφο Τθππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ δηαβίβαζε κήλπκα ζηνλ Γεκήηξην 

Ησαλλίδε κε ην νπνίν ηνλ πξνεηδνπνηνχζε γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

κπνξνχζε λα έρεη ε αλαηξνπή ηνπ Μαθάξηνπ. Πξνέηξεπε δε ζηελ εμεχξεζε κίαο 

θνηλά απνδεθηήο ιχζεο κε ρξήζε εηξεληθψλ κέζσλ. (Ηγλαηίνπ 2002, 94) Παξφια 

απηά, κεηά ην ειιεληθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν, ζα εζηηάζνπλ φρη ηφζν ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ζην λεζί, αιιά θπξίσο ζηελ απνηξνπή ελφο 

ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ θαη ζηελ απνθπγή δηεζλνπνίεζεο ηνπ φινπ δεηήκαηνο 

κέζσ δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ, θάηη φκσο πνπ δελ θαηέζηεη εθηθηφ. (Σζηξηγψηεο 2013, 

565-566)  

 ην πιαίζην απηφ ζα πξνσζήζνπλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αγγιίαο, ηελ 

αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην Γιαχθν Κιεξίδε πξνθεηκέλνπ ε επηζηξνθή ηνπ 

Μαθάξηνπ λα κελ ππξνδνηήζεη λέν θχθιν αληηπαιφηεηαο θαη ηελ άκεζε έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ εγγπεηξηψλ δπλάκεσλ. (Ρηδάο 2002, 213) Γηα ηηο 

ΖΠΑ ε απνηξνπή κε ρξήζε βίαο κίαο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο παξέκβαζεο ζηελ 

Κχπξν  δελ απνηεινχζε επηινγή θαζφζνλ ζα νδεγνχζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο 

αλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ ΝΑΣΟ. (Ρηδάο 2002, 209-210)  
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ηηο 16 Ηνπιίνπ ζα επηδηψμνπλ λα μεθαζαξίζνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. 

Ο Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο ζα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ 

αχμεζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ ζην λεζί, φκσο γηα ηελ Σνπξθία ε ειιεληθή 

παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ απνηεινχζε έλα αθφκε βήκα 

πξνο ηελ επηβνιή ηεο Έλσζεο. Ζ απφθαζε είρε ήδε ιεθζεί απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ. Ζ 

ζηξαηησηηθή εηζβνιή ήηαλ κφλν ζέκα θάπνησλ εκεξψλ. (Ηγλαηίνπ 2002, 373) 

Ζ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΑΠΟΒΑΖ ΚΑΗ Ζ ΝΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ 

ηηο 20 Ηνπιίνπ 1974 ε ηνπξθηθή απφβαζε ζηελ Κχπξν απνηεινχζε 

γεγνλφο. Μία θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ εζθαικέλε αληηκεηψπηζε κίαο 

πξνεγνχκελεο (πκθσλίεο Γελεχεο Λνλδίλνπ γηα Κππξηαθή Αλεμαξηεζία) ζα 

θαηαιήμεη ζε κία λέα (Καηνρή ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο θαη de facto δηρνηφκεζε ηεο 

Μεγαινλήζνπ). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε θαλεξή ε έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κίαο ζηξαηησηηθήο 

επέκβαζεο, αιιά θαη ε νπζηαζηηθή αδπλακία ηεο Διιάδαο λα ζπλδξάκεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ειιελνθππξηαθέο δπλάκεηο ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο θαη 

δηπισκαηηθήο  απίζρλαλζεο απφξξνηα ησλ ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ ηεο 

επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο. 

Ζ πξψηε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο ζα θαηαζηεί εθηθηή ζηηο 22 Ηνπιίνπ θαη ελψ 

νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο πξνέιαπλαλ πξνο ηε Λεπθσζία έρνληαο δεκηνπξγήζεη έλα 

ζεκαληηθφ πξνγεθχξσκα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεξχλεηαο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 309) ηηο 23 Ηνπιίνπ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Κχπξνπ αλαιακβάλεη ν Γιαχθνο Κιεξίδεο, ελψ ζηηο 24 Ηνπιίνπ ην απηαξρηθφ 

θαζεζηψο ησλ Αζελψλ ζα θαηαξξεχζεη θαη ηελ εμνπζία ζα θιεζεί λα αλαιάβεη εθ 

λένπ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. Θα αθνινπζήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο 

Γελεχεο. Ζ ειιεληθή πιεπξά έρνληαο απνιέζεη ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ηζρχνο 

ζα επηδηψμεη ηελ ακεξηθαληθή παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξέςεη ηα 

ηεηειεζκέλα ζην λεζί θαη λα θαηαζηεί εθηθηή κία «έληηκε» θαη «δίθαηε» ιχζε. 

(Σζηξηγψηεο 2013, 573) Δίραλ εθδνζεί νη απνθάζεηο 353 θαη 354 ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο πνπ θαηαδίθαδαλ ηελ εηζβνιή. Ζ επίδξαζή ηνπο ζηηο εμειίμεηο ζα είλαη 

πξαθηηθά αλχπαξθηε θαη ελδεηθηηθή γηα ηα απνηειεζκαηηθά φξηα παξέκβαζεο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ. 
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Ζ θαηαθαλήο ειιεληθή δηαπξαγκαηεπηηθή αδπλακία θαη ε έιιεηςε ησλ 

απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο ζα αλαγθάζεη ηελ Διιάδα λα αθνινπζήζεη 

θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή κέζσ ηεο επηδίσμεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ θαη ηεο πηνζέηεζεο ηνπξθηθψλ καμηκαιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.(Σζηξηγψηεο 

2013, 575) πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα απνδερζεί ηελ χπαξμε δχν 

ρσξηζηψλ δηνηθήζεσλ, ηελ απνρψξεζε ηεο Δζληθήο Φξνπξάο απφ ηνπο ηνπξθηθέο 

ζχιαθεο, παξφιν πνπ δελ απνζαθεληδφηαλ ην δήηεκα ηεο απνρψξεζεο ησλ 

ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ. (Ν. Κξαληδηψηεο 1984, 444-459)  Αληίζεηα ε Σνπξθία 

απφ ζέζε ηζρχνο ζα εζηηάζεη πιένλ ζηελ πιήξε επηβνιή ησλ απαηηήζεψλ ηεο 

ζηελ ειιελνθππξηαθή πιεπξά. Γηα ηνπο Σνχξθνπο νη εηξελεπηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο μεθηλνχζαλ απφ ηελ απνδνρή ηνπ λένπ status quo ζην λεζί. Θα 

πξνηείλνπλ ηελ νπζηαζηηθή δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ απαηηψληαο ην δηαρσξηζκφ ζε 

δψλεο θαη ηελ παξακνλή ηνπ 34% ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ππφ ηνπξθηθή 

δηνίθεζε θάηη πνπ ππνζηήξηδε θαη ν Υέλξπ Κίζηλγθεξ. (Ηγλαηίνπ 2002, 313)  Οη 

Βξεηαλνί ππνζηήξημαλ, επίζεο, ηε δηδσληθή ιχζε, ζεσξνχζαλ φκσο ππεξβνιηθφ ην 

πνζνζηφ πνπ δηεθδηθνχζε ε Σνπξθία. (Ηγλαηίνπ 2002, 232,239)  

Οη καμηκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζα πξνδηαγξάςνπλ 

ην λαπάγην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ερζξνπξαμηψλ. ηηο 14 

Απγνχζηνπ, νη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζα εμαπνιχζνπλ λέν θχκα επηζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ. Δθκεηαιιεπφκελεο ην κεζνδηάζηεκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ζε κέζα θαη πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηελ παληειή 

αδπλακία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο λα πξναζπίζεη ηα δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα ζην 

λεζί, ζα πξνειάζνπλ θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθά ην 38% ηνπ θππξηαθνχ εδάθνπο. 

Ζ Διιάδα πιήξσο αλίθαλε λα αλαζηξέςεη ηεο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζα ζηξαθεί γηα 

αθφκα κία θνξά ζην δηεζλή παξάγνληα. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο ζα ζπλεδξηάζεη 

εθ λένπ γηα ην ζέκα εθδίδνληαο ηα θαηαδηθαζηηθά ςεθίζκαηα 357, 358, 359 θαη 

360, πνπ φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ζα κείλνπλ θαη απηά αλελεξγά. Δπηπιένλ ζα 

αληηδξάζεη ακήραλα κε ηελ, εζθαικέλε φπσο ζα απνδεηρζεί αξγφηεξα, 

απνρψξεζε απφ ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ. Μία 

αθφκα εζληθή ηξαγσδία είρε νινθιεξσζεί αθήλνληαο φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο 

αλεμίηεια ηα ζεκάδηα ηεο ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. 

(βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 312)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ο 6 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ 

H ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 

Μεηά ηελ ηξαγωδία – Ζ απνρώξεζε από ην ΝΑΣΟ 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο παξέιαβε κία δξακαηηθή 

θαηάζηαζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ Κχπξν. Οη πξψηεο θξίζηκεο απνθάζεηο έπξεπε λα 

ιεθζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε απηνχο πνπ απέηπραλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε 

θαη ζηηο 14 Απγνχζηνπ ζα αλαθνηλψζεη ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ην ζηξαηησηηθφ 

ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ θαηαγγέιινληαο ηαπηφρξνλα ηελ αδπλακία ηνπ Οξγαληζκνχ  λα 

απνηξέςεη ηελ δεκηνπξγία θαηάζηαζεο ζχξξαμεο αλάκεζα ζε δχν ζπκκάρνπο. 

(Μαξθεδίλεο, χρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο 1952-1975 1994, 243) 

Ζ απφθαζε, πνπ ζα ραξαθηεξηζζεί σο νξηζηηθή, ζηελ πνξεία απνδείρζεθε 

απνιχησο βεβηαζκέλε θαη εζθαικέλε. Οη Σνχξθνη εθκεηαιιεπφκελνη ην θελφ πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ειιεληθή απνρψξεζε  ζα εγείξνπλ κία ζεηξά απφ δεηήκαηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Λήκλνπ, θαηά ηε δηεμαγσγή λαηντθψλ λαπηηθψλ γπκλάζησλ ζηελ 

πεξηνρή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Λάξηζαο σο ζηξαηησηηθνχ θέληξνπ ηεο ειιεληθήο 

πηέξπγαο ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο. Ζ ειιεληθή πιεπξά δηαπίζησζε ην ιάζνο ηεο 

απφθαζεο θαη ηηο ηξσηφηεηεο πνπ απηή δεκηνπξγνχζε ζηελ πξνάζπηζε ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο, ζρεηηθά ζχληνκα, θαη φηαλ παξήιζαλ νη πξψηεο εληππψζεηο 

ζα αλαδεηήζεη δίαπιν επηζηξνθήο ζην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηεο πκκαρίαο. 

Δμάιινπ θαη γηα ην ΝΑΣΟ ε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Διιάδαο παξέκελε 

πςειή.  Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1977 ζα πξνσζήζεη ην αίηεκα ηεο επαλαζχλδεζεο κε 

ηηο ζπκκαρηθέο δνκέο. Παξά ηα πξνζρψκαηα πνπ έζεηε ε ηνπξθηθή πιεπξά  ε 

ειιεληθή πνιηηηθή βνχιεζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα γηα επάλνδν ζην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο ζα απνθέξεη θαξπνχο θαη ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1980 ν επφκελνο 

Πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο Ράιιεο ζα απνδερζεί ηε ζπκκαρηθή πξφηαζε πνπ 

πξνέβιεπε ηελ επαλέληαμε ηεο Διιάδαο κε ηνπο φξνπο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ 

απνρψξεζε θαη ρσξίο αλεπαλφξζσηεο απψιεηεο. (βνιφπνπινο, Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 316)  
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Σα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζα 

επηρεηξήζεη λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηεο ρψξαο ηφζν ζην ππνζχζηεκα ησλ 

Βαιθαλίσλ, φζν θαη δηεζλψο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα ιάβεη ρψξα κέζα ζε έλα 

δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Ζ πεηξειατθή θξίζε 

ηνπ 1973-1974 ζα πξνζδψζεη ζεκαληηθφ ξφιν, σο δηεζλείο δξψληεο, ζηηο αξαβηθέο 

ρψξεο, ελψ ην θιίκα χθεζεο (détente) πνπ δηακνξθψζεθε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

ππεξδπλάκεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηε ζνβηεηηθή 

επηξξνή ρσξψλ φπσο ε Αιβαλία, ε Ρνπκαλία θαη ηελ ήδε αδέζκεπηε 

Γηνπγθνζιαβία, ζα θαηαζηήζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ κία 

ειθπζηηθή επηινγή πξνψζεζεο δηαθξηηψλ πνιηηηθψλ θαη ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ ε 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ζα εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ δηεζλή νξγαληζκφ 

ζηελ Δπξψπε. (Σζηξηγψηεο 2013, 586-587)   

Ζ εμωηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Κωλζηαληίλνπ Καξακαλιή – Αλήθνκελ εηο ηε 

Γύζηλ 

Ο ξεαιηζκφο πνπ δηέθξηλε ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή ζηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο ήηαλ απηφο πνπ δελ ηνπ επέηξεπε λα αγλνήζεη ην γεγνλφο πσο ην 

γεσπνιηηηθφ status quo ηεο πεξηνρήο επέβαιε γηα ιφγνπο φρη κφλν ηδενινγηθνχο 

αιιά θπξίσο πξνάζπηζεο ησλ δσηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηελ ειιεληθή 

ζχκπξαμε κε ην Γπηηθφ Κφζκν. Ζ δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ΖΠΑ ιφγσ ηεο 

νπδέηεξεο ζηάζεο πνπ απηέο είραλ θξαηήζεη ζηελ θξίζε ηεο Κχπξνπ θαη ην 

ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο 

δελ απνηεινχζαλ επαξθείο αηηίεο γηα ηελ δηακφξθσζε λέαο ζηξαηεγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ο ίδηνο ζηηο πξνγξακκαηηθέο 

δειψζεηο ηηο Κπβέξλεζήο ηνπ ζηε Βνπιή ην Γεθέκβξην ηνπ 1974 ζα δειψζεη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

«…Σελ εηδηθόηεξε όκσο πνιηηηθή ηεο Διιάδνο πξνο ηνλ έμσ θόζκν 

ηελ πξνζδηνξίδεη ε γεσπνιηηηθή ηεο ζέζηο θαη ηα πάγηα ζπκθέξνληα ηνπ 

έζλνπο. Γεσγξαθηθώο, πνιηηηθώο θαη ηδενινγηθώο ε Διιάο αλήθεη εηο ηελ 

Γύζηλ. Καη ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ Γύζε απνβιέπεη θπξίσο ε Διιάο γηα λα 
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θαηνρπξώζεη ηελ αζθάιεηά ηεο θαη λα πξνσζήζεη ηελ πιηθή θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο επεκεξία».
1
 

Ζ δήισζε απηή αλαδεηθλχεη ηε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο άζθεζεο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ εζσηεξηθή 

θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή γηα ην Μαθεδφλα πνιηηηθφ απνηεινχλ ρψξνπο δηαθξηηνχο 

πνπ φκσο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Ζ απνθαηάζηαζε 

ηνπ θχξνπο ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ζα εμππεξεηνχζε κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα δσηηθά ειιεληθά ζπκθέξνληα, επνκέλσο θαη απηφ ηεο 

αζθάιεηαο. δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. Απφ ηελ άιιε, ε νηθνλνκηθή επεκεξία είλαη 

απηή πνπ πξνζδίδεη ζπληειεζηέο ηζρχνο ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

θαζφζνλ επηηξέπεη αθελφο ηελ βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο 

ζε δηεζλέο επίπεδν, αθεηέξνπ ηελ επαξθή ελίζρπζε ηήο ακπληηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. 

Άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο θαξακαλιηθήο θπβέξλεζεο ζα 

απνηειέζνπλ ε εζληθή αζθάιεηα, ε εζληθή αλεμαξηεζία θαη ε εζληθή αμηνπξέπεηα. 

(βνιφπνπινο, Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα. Σφκνο 8 

1997, 191) ην πιαίζην απηφ ζα εζηηάζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θξαηηθψλ 

δνκψλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο επηδηψθνληαο ηελ επαχμεζε ηεο 

νηθνλνκηθνζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθνδηπισκαηηθήο ηεο ηζρχνο κε ηε δεκηνπξγία 

ζπκκαρηψλ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηα φκνξα βαιθαληθά θξάηε θαη ηέινο ηελ επαλαράξαμε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δηπισκαηηθψλ επηινγψλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. (Σζηξηγψηεο 2013, 594-597) 

Ζ αμνληθή πνιηηηθή επηινγή γηα ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ. 

Μέζσ ηεο έληαμεο ζηνλ ζεκαληηθφ επξσπατθφ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ζα επηδηψμεη 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ρψξαο ζην πεξηθεξεηαθφ 

ππνζχζηεκα ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, ελψ 

ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη θεληξηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζηελ άζθεζε ηεο 

                                            
1
 Παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο - επηκέιεηα (1997), Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. 
Αξρείν– Γεγνλόηα – Κείκελα, Πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή ζηε Βνπιή 
ησλ Διιήλσλ, 11 Γεθεκβξίνπ 1974, ηφκνο Ζ΄ Αζήλα, Ίδξπκα Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο, ζ. 
258. 
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εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πξνσζεί ηελ νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηα πνηνηηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη επηρεηξείηαη ε κεηάβαζε απφ ηε κνλνκεξή εμάξηεζε ησλ 

ΖΠΑ, ζην θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθνπνιηηηθήο αιιειεμάξηεζεο κε 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηφζν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ακεξηθαληθήο παξεκβαηηθφηεηαο 

ζηελ Διιάδα, φζν θαη ηελ άζθεζε κίαο πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. (Ρνδάθεο 1986, 116) Αλ θαη ε ακεξηθαληθή παξέκβαζε ζηελ ειιεληθή 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηψλεηαη, νη ζρέζεηο ζα παξακείλνπλ ζηελέο 

θπξίσο ιφγσ ησλ ακπληηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ 

ακεξηθαληθή, αιιά θαη λαηντθή ππνζηήξημε κία αδήξηηε αλαγθαηφηεηα. 

(βνιφπνπινο, Κσλζηαληηλνο Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα. Σφκνο 9 

1997, 313-314) Δπνκέλσο ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ πνπ πξναπαηηεί ηελ 

άζθεζε θηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη ε επηζηξνθή ζην 

ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ ιεηηνπξγνχλ απνθαζηζηηθά πξνο ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο ρψξαο ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο.  

Απφ ηελ άιιε θαη ζην πιαίζην δηακφξθσζεο κίαο δηαθξηηήο ειιεληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζα επηρεηξήζεη «άλνηγκα» 

ηφζν πξνο ηηο ρψξεο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, φζν θαη πξνο ηηο ρψξεο ηνπ 

Σξίηνπ Κφζκνπ. ε φ,ηη αθνξά ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, θχξην ζηφρν ζα 

απνηειέζεη ε κέζσ ησλ δηκεξψλ επαθψλ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ 

θαη κνξθσηηθψλ ζρέζεσλ, ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο κίαο ειιεληθήο «νζηπνιηηίθ». 

Οη ζρέζεηο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε ζα γλσξίζνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ε πξψηε 

επίζθεςε Έιιελα Πξσζππνπξγνχ ζηε Μφζρα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1979 γηα 

ζπλνκηιίεο κε ην νβηεηηθφ Πξφεδξν Λενλίλη Μπξέδληεθ ζα απνηειέζεη ηελ 

θνξπθαία ζηηγκή ηεο ειιελνξσζηθήο πξνζέγγηζεο.  (βνιφπνπινο, Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 321) 

Ζ ζεκαζία πνπ απέδηδε ζηελ εμσζηξεθή ράξαμε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ν 

Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ επηδίσμε λα απνθηεζνχλ 

δηπισκαηηθά εξείζκαηα ζην γεσπνιηηηθφ ρψξν ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ κε ηα αξαβηθά θξάηε. Μέζα απφ ηελ έθθξαζε 

ελδηαθέξνληνο γηα δεηήκαηα θαη θξίζεηο φπσο ην Μεζαλαηνιηθφ, αιιά θαη ε 

ζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ππνδήισλε ην 

ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα θξαηψλ θαη ιαψλ θαη ηελ απαίηεζε γηα άξζε 

ηεηειεζκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ρξήζεο βίαο, θσηνγξαθίδνληαο νπζηαζηηθά 
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ηελ ηνπξθηθή θαηνρή κέξνπο ηεο Κχπξνπ. Δπηπιένλ, ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα 

απνθηνχζε φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκίεο θαη ε 

ειιεληθή πιεπξά επηδίσθε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζηελφηεξσλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε 

αξαβηθέο ρψξεο λα ην επηιχζεη. Ζ Διιάδα ζα ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κε 

ζπλνιηθά έληεθα αξαβηθέο ρψξεο πνπ σο απνηέιεζκα ζα έρνπλ ηελ αλάπηπμε 

ζηελψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δεζκψλ. Σν 1977 ην 20% ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ έρεη ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ αξαβηθή αγνξά, ελψ ζηελ πεξηνρή ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ πιήζνο ειιεληθψλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. Σε ζεκαζία πνπ 

απέδηδε ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ζην «άλνηγκα» πξνο ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη 

ηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζε Κίλα, 

Αίγππην, πξία, ανπδηθή Αξαβία θαη Ηξάθ. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 321-323)  

Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο κεηά ηελ εηζβνιή ζηελ Κύπξν 

Σα γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ ζα επαλαθαζνξίζνπλ ηηο απεηιέο γηα ηελ ειιεληθή 

αζθάιεηα θαζφζνλ, αλακθηζβήηεηα, πξνηεξαηφηεηα έπξεπε λα δνζεί ζηελ 

θιηκάθσζε ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθφηεηαο. Οη ειιελνηνπξθηθέο δηαθνξέο πιένλ 

δηαρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη ζε απηέο 

πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο ζην Αηγαίν. (βνιφπνπινο, Ζ Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1945-1981 2008, 250) Με αθνξκή ηελ θιηκάθσζε ζηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε ηνπξθηθή πιεπξά ζα 

ζέζεη ζηαδηαθά κία ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ακθηζβεηνχλ βαζηθά ειιεληθά 

θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζην Αξρηπέιαγνο αθφκα θαη κε ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο.  

Ζ θιηκάθσζε ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαηαδεηθλχεη ηνλ αμνληθφ ζηφρν 

ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ζρέζεο εμάξηεζεο 

εγεκφλα θαη εγεκνλεπφκελνπ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Διιάδαο. (Βεξέκεο 2000, 345). 

Ζ ζέζε φηη ηα ειιεληθά λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ δελ δηαζέηνπλ 

πθαινθξεπίδα, ε απαίηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

απνζηξαηηθνπνίεζεο ηνπο, ε ακθηζβήηεζε ησλ νξίσλ ηνπ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ 

πέξα απφ ηα 6 λαπηηθά κίιηα θαζψο θαη ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο πιεξνθφξεζεο 

πηήζεσλ (FIR) Αζελψλ θαη ηέινο ηνπ ειιεληθνχ δηθαηψκαηνο γηα επέθηαζε ησλ 

ρσξηθψλ πδάησλ νξηνζεηνχλ ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο ζηελ ειιελνηνπξθηθή 

αληηπαξάζεζε ζην Αηγαίν. 
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Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζα εζηηάζεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη έλαλ ηθαλφ 

ζπληειεζηή εμηζνξξφπεζεο ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο. Ζ απνηπρεκέλε 

επηζηξάηεπζε ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1974 πνπ κεηαηξάπεθε ζε θηάζθν θαη ε αδπλακία 

αλάιεςεο νπνηαζδήπνηε απνηειεζκαηηθήο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, θαζηζηνχζαλ  

ηνλ εθζπγρξνληζκφ δνκψλ θαη κέζσλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο κία αδήξηηε 

αλαγθαηφηεηα. (βνιφπνπινο, Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη 

θείκελα. Σφκνο 8 1997, 347) 

Ζ επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο απνηξεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο 

απνηεινχζε ηελ κία φςε ηνπ λνκίζκαηνο θαζφζνλ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο 

ζα επηδηψμεη ηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο κέζσ δηκεξψλ επαθψλ κε ηε ρξήζε 

θάζε λφκηκνπ κέζνπ, αιιά θαη ηελ απνθπγή θάζε πξνθιεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο, αθνινπζψληαο θαη‘ νπζίαλ 

θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή πνπ επηβαιιφηαλ απφ ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθψλ 

ζπληειεζηψλ απνηξνπήο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1975 ζα πξνηείλεη ζηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά ηελ παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο ζην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο ή ζηε δηεζλή δηαηηεζία ελψ ην Μάην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ζα 

ζπλαληεζεί ζηηο Βξπμέιιεο κε ηνλ Σνχξθν νκφινγν ηνπ νπιετκάλ Νηεκηξέι ρσξίο 

φκσο απνηέιεζκα. (βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 

2014, 327)  

Οη ζρέζεηο ζα νμπλζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ έμνδν ζην Αηγαίν ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζεηζκνγξαθηθνχ ζθάθνπο «εηζκίθ Η» γηα έξεπλεο ζηηο επίκαρεο 

πεξηνρέο εληφο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Ζ Αζήλα ζα επηδηψμεη εθ λένπ ηελ 

απνθιηκάθσζε κέζσ πξνζθπγήο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο πνπ ζπλέζηεζε 

επαλάιεςε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο πνπ 

αξλήζεθε λα εμεηάζεη ηελ ειιεληθή πξνζθπγή πξνηξέπνληαο γηα ηε δηεμαγσγή 

ζπλνκηιηψλ. (Σζηξηγψηεο 2013, 608)  Δπηπιένλ κε επηζηνιή ζηνλ Ακεξηθαλφ 

Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ θαηέδεημε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο λα αληηδξάζεη 

δπλακηθά ζε πεξίπησζε πνπ νη ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο ζπλερηζηνχλ. 

(βνιφπνπινο, Κσλζηαληηλνο Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα. Σφκνο 9 

1997, 279) Απνηέιεζκα ηεο ειιεληθήο ζηάζεο ππήξμε ε απνρψξεζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ πινίνπ απφ ηελ πεξηνρή ησλ εξεπλψλ θαη ε ζχλαςε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 

Βέξλεο κε ην νπνίν νη δχν ρψξεο δεζκεχνληαλ λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα 
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πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη λέα θιηκάθσζε ζηηο ήδε ηεηακέλεο ζρέζεηο. Ζ 

ηνπξθηθή ππαλαρψξεζε ζην ζέκα ηεο πξνζθπγήο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην  γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ε ζπλέρηζε ησλ πξνθιεηηθψλ 

ελεξγεηψλ ζα εμαλεκίζεη ηηο φπνηεο ειπίδεο δεκηνχξγεζε ην Πξαθηηθφ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηαδφηαλ ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή έλαληη 

ηεο Σνπξθίαο κπνξεί λα εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ ηελ επηγξακκαηηθή 

αλαθνξά ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηε Βνπιή. χκθσλα κε ηνλ Έιιελα 

πνιηηηθφ ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη γηα ηελ επίιπζε δηεζλψλ δηαθνξψλ, ν δηάινγνο, ε 

δηαηηεζία θαη ν πφιεκνο. Οη ψξηκνη ιανί, πξηλ θζάζνπλ ζηνλ πφιεκν, 

ρξεζηκνπνηνχλ εμαληιεηηθά ηηο εηξεληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ νδφ απηή αθνινπζεί ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο παξαιείπεη λα πάξεη κέηξα 

απαξαίηεηα γηα ηελ αζθάιεηά ηεο. Πξάγκαηη, νη δηκεξείο ζπλνκηιίεο πεξηνξίδνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο πξνζθπγήο ζε αθξαίεο ιχζεηο. (βνιφπνπινο, Κσλζηαληίλνο 

Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα. Σφκνο 9 1997, 146) Ζ ζπλάληεζε ηνπ 

Μνληξέ κεηαμχ Καξακαλιή θαη Δηζεβίη ην Μάξηην ηνπ 1978 ζα εληζρχζεη ηελ 

πξννπηηθή ηνπ δηαιφγνπ αλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα αλακελφκελα. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Κχπξν, ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζθφπηκα δελ ηε 

ζπκπεξηιάκβαλε ζηηο δηκεξείο ζπδεηήζεηο Διιάδαο – Σνπξθίαο. Ζ ζηξαηεγηθή 

επίιπζεο ηνπ Μαθεδφλα πνιηηηθνχ γηα ην Κππξηαθφ εζηηαδφηαλ ζηε ζπλέρηζε ηνπ 

δηθνηλνηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ ΟΖΔ. Ζ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζα πξνθαινχζε απηή ηεο Σνπξθίαο θαη κία 

ηέηνηα εμέιημε κφλν εκπφδηα ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζηελ εμεχξεζε κίαο 

θνηλά απνδεθηήο ιχζεο ελψ επηπιένλ ζα θαηέγξαθε ην δήηεκα ζηελ αηδέληα ησλ 

άιπησλ δηκεξψλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ.  

Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1981 ηελ εμνπζία ηεο ρψξαο ζα αλαιάβεη ην Παλειιήλην 

νζηαιηζηηθφ Κίλεκα(ΠΑΟΚ) ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Σν ΠΑΟΚ μεθίλεζε σο 

έλαο αξηζηεξφζηξνθνο ζνζηαιηζηηθφο πνιηηηθφο ζρεκαηηζκφο κε αδηάιιαθηεο 

ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο απφςεηο πάλσ ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη κέζσ κίαο ζηαδηαθήο θαη αληηθαηηθήο 
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κεηάιιαμεο, ζα εμειηρζεί ζε έλα ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κφξθσκα πνπ κπνξεί λα 

δηαηήξεζε ηε αληηδπηηθή θαη αληηεπξσπατθή ηνπ ξεηνξηθή, φκσο ε πνιηηηθή ηνπ 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ειάρηζηα δηαθνξνπνηήζεθε απφ 

απηή ησλ πξνεγνχκελσλ δεμηψλ θπβεξλήζεσλ. (Γηακαληφπνπινο, Ζ ειιεληθή 

πνιηηηθή δσή. Δηθνζηφο αηψλαο 1997) 

Αξρηθά νη ζέζεηο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ δηαηεξνχζαλ κία μεθάζαξε 

αληίζεζε ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. Ο λένο 

Πξσζππνπξγφο επαγγειηδφηαλ κία πην αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε άζθεζε 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο καθξηά απφ ηελ εμαξηεζηαθή ινγηθή ησλ πξνεγνχκελσλ 

θπβεξλήζεσλ, ελψ δηαθήξπηηε ηελ αλάγθε εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηνπο δπηηθνχο 

ζεζκνχο (ΝΑΣΟ - ΔΟΚ). Δπηπιένλ απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ θαηεπλαζηηθή 

πνιηηηθή ησλ αηειέζθνξσλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαιφγσλ ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, ζα 

ζηνρεχζεη ζηελ πηνζέηεζε κίαο πην ζζελαξήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηηο ηνπξθηθέο 

δηεθδηθήζεηο θαη  ζα επηδηψμεη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ηνπξθηθήο απεηιήο κέζσ ηεο 

επαχμεζεο ησλ απνηξεπηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ηε ζχλαςε 

ζπκκαρηθψλ θαη ζηελφηεξσλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε βαιθαληθά θξάηε, ην αλαηνιηθφ 

κπινθ θαη ρψξεο ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ. (Σζηξηγψηεο 2013, 655) 

Σν ΠΑΟΚ φκσο έπξεπε λα δηαρεηξηζηεί, κε κηθξά πεξηζψξηα ειηγκψλ, κία 

πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή είρε ήδε δηακνξθσζεί κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ηελ πιήξε έληαμε ηεο 

ρψξαο ζην δπηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε έπξεπε λα αζρνιεζεί κε 

ζεκαληηθά αλνηθηά δεηήκαηα φπσο απηφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην κέιινλ θαη 

ην θαζεζηψο ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ ην θιίκα χθεζεο 

πνπ είρε επηθξαηήζεη ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ θαη πνπ δηεπθφιπλε ηελ 

αλάπηπμε δηαθξηηψλ ζηξαηεγηθψλ πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κειψλ ησλ δχν πλαζπηζκψλ έηεηλε λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία λέα 

φμπλζε πνπ δεκηνπξγνχζε ε αλαδσπχξσζε ησλ ςπρξνπνιεκηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ κε ηελ εηζβνιή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζην Αθγαληζηάλ ην 1979 

θαη ηελ άλνδν ζην πξνεδξηθφ ζψθν ησλ ΖΠΑ ηνπ Ρφλαιλη Ρέηγθαλ ην 1980. 

(Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1981-1990 2000, 372-373) Σέινο ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ απμαλφκελνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

δεκηνπξγνχζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο 

ΔΟΚ. (Σζνχθαιεο 1988, 210-211)  
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε πξψηε πξσζππνπξγηθή πεξίνδνο ηνπ Αλδξέα 

Παπαλδξένπ (1981 - 1985) ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ παξακνλή ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ 

ηεο ρψξαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή σο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Αλ θαη ν 

δεχηεξνο πίζηεπε πσο ε λέα θπβέξλεζε ζα ππνρξεσζεί λα αθνινπζήζεη 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,2  κε ηε ζηάζε ηνπ 

ζα επηδηψμεη ηελ πξνάζπηζε ησλ αμνληθψλ επηινγψλ ησλ δηθψλ ηνπ θπβεξλήζεσλ, 

είηε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην λέν Πξσζππνπξγφ, είηε κε ηελ έθθξαζε ηεο 

δηαθσλίαο ηνπ ζε επηκέξνπο δεηήκαηα. (βνιφπνπινο, Κσλζηαληίλνο 

Καξακαλιήο. Αξρείν, γεγνλφηα θαη θείκελα.Σφκνο 12 1997, 299-300) Ζ παξνπζία 

ηνπ Μαθεδφλα πνιηηηθνχ θαη ε επηξξνή πνπ απηφο αζθνχζε, ζα επεξεάζνπλ σο 

έλα βαζκφ ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα 

Παπαλδξένπ θαη ζα ηνλ παξσζήζνπλ ζηελ επίδεημε κεηξηνπάζεηαο θαη ζχλεζεο, 

ηδίσο θαηά ην πξψην θξίζηκν δηάζηεκα απφ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο. (Κψλζηαο 

1988, 41)  

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο ζα ππνρξεψζνπλ ηε λέα 

θπβέξλεζε ζηελ άζθεζε κίαο ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ιίγα θνηλά είρε κε ηηο 

πξνεθινγηθέο ηεο δεζκεχζεηο. Πξνθαλψο θαη νη αμνληθέο επηινγέο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, είραλ σο ζεκείν εθθίλεζεο ηε δηαζθάιηζε ηνπ δσηηθνχ ζπκθέξνληνο 

ηεο επηβίσζεο γεγνλφο πνπ απαηηνχζε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αλαθπφκελσλ απφ 

ηελ ηνπξθηθή πξνθιεηηθφηεηα απεηιψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζρέζεσλ κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην ΝΑΣΟ. (Κψλζηαο 1988, 21-22) Σελ 

ίδηα ζηηγκή νη αληηδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ην ΠΑΟΚ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

αλέιζεη ζηελ εμνπζία ζα ηεζνχλ ζην πεξηζψξην. Οη πξνεθινγηθέο ηνπ ζέζεηο ζα 

επηρεηξεζεί λα εθαξκνζζνχλ κφλν ζην θνκκάηη πνπ αθνξνχζε ζηελ πεξαηηέξσ 

ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ  κε ηηο ρψξεο ηνπ Αξαβηθνχ αιιά θαη ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, 

θαζψο θαη ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη αζθάιεηα.  

Μπνξεί, βέβαηα, ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα επηδείρζεθε έλαο 

αμηνζεκείσηνο πξαγκαηηζκφο, δε ζπλέβε φκσο ην ίδην κε ηε ξεηνξηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείην ζην εζσηεξηθφ θαη ηαπηηδφηαλ κε απηή ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ 

                                            
2 Οη πξψηεο ζθέςεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή γηα ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην 

ΠΑΟΚ απνηππψλνληαη εχγισηηα ζην ζεκείσκα πνπ ζπλέηαμε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1982 θαη 
παξαηίζεηαη ζην Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο - επηκέιεηα (1997), Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. 
Αξρείν– Γεγνλόηα – Κείκελα, ηφκνο ΗΒ΄ Αζήλα, Ίδξπκα Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο, ζ. 132-136. 
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ρξφλσλ. (Κνπινπκπήο, Γνκέο θαη δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

1974-1987 1988, 71) Ζ επηινγή απηή δελ ήηαλ ηπραία. Μέζα απφ ηελ ηαχηηζε 

πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ θαη θξίζηκσλ εζληθψλ ζεκάησλ, θαζψο ηε δηαηήξεζε ελφο 

θιίκαηνο πφισζεο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο επηρεηξείην ε εμηζνξξφπεζε 

ηεο αδπλακίαο εθαξκνγήο αμνληθψλ πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ θάηη πνπ είρε πιήμεη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ θφκκαηνο απέλαληη ζηελ εθινγηθή ηνπ βάζε.  

 Ζ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ιφγσλ θαη δξάζεο ζα αλαδείμνπλ ηελ «ειιεληθή 

ηδηαηηεξφηεηα» ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ε πηνζέηεζε ηεο «πνιηηηθήο ησλ 

αζηεξίζθσλ», ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνάζπηζε ησλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. (Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1974-1985. 

Δθζπγρξνληζκφο θαη δηεζλήο ξφινο ελφο κηθξνχ θξάηνπο. 1986, 123) 

πλαθφινπζα κε ηελ ηαθηηθή απηή, ε επηινγή ηεο παξακνλήο ηεο ρψξαο ζηηο δνκέο 

ηνπ ΝΑΣΟ αηηηνινγήζεθε κε ηελ επηδίσμε γηα ηε δηαζθάιηζε ξεηψλ εγγπήζεσλ 

έλαληη ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθφηεηαο, αιιά θαη ηα ηεξάζηηα νθέιε πνπ ζα επέθεξε 

γηα ηελ Σνπξθία κία ειιεληθή απνρψξεζε, ελψ ε επζχλε γηα ηελ αθχξσζε ηεο 

απνρψξεζεο απφ ηελ ΔΟΚ κεηαθέξζεθε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαζφζνλ 

ήηαλ απηφο πνπ είρε ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή 

δεκνςεθηζκάησλ. Δπηπιένλ ε νξζνινγηθή πξνζέγγηζε θφζηνπο νθέινπο 

κεηέηξεπε ηελ απνρψξεζε ζε αζχκθνξε επηινγή. (Υξηζηνδνπιίδεο 1988, 236) 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ν Αλδξέαο 

Παπαλδξένπ, ζα ζέζεη σο ζηφρν, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο Διιάδαο 

ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, λα ηελ θαηαζηήζεη πεξηθεξεηαθή δχλακε ζην ππνζχζηεκα 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. (Σζηξηγψηεο 2013, 670) ην πιαίζην απηφ ζα επηδηψμεη 

ηε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ θαη κε 

ηα βαιθαληθά θξάηε. ηηο 10 επηεκβξίνπ ηνπ 1986 ζα ππνγξαθεί κεηαμχ Διιάδαο 

θαη Βνπιγαξίαο δηαθήξπμε Φηιίαο, Καιήο Γεηηνλίαο θαη πλεξγαζίαο. Οη 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο έληαζεο κε ηε γείηνλα ρψξα απνηεινχζαλ πιένλ παξειζφλ. 

Δπίζεο ζα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κε ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Αιβαλία κε ηελ νπνία 

ζπκθσλήζεθε ε άξζε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο. Αληίζεηα νη ζρέζεηο κε ηε 

Γηνπγθνζιαβία ζα γλσξίζνπλ πεξίνδν φμπλζεο ιφγσ ηνπ «καθεδνληθνχ» 

δεηήκαηνο  πνπ αλαθίλεζε ε γείηνλα ρψξα. (Υξηζηνδνπιίδεο 1988, 231) 
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Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζα επηδησρζεί θαη κε ηηο ρψξεο ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο γεληθφηεξα. ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1983 ν νβηεηηθφο Πξσζππνπξγφο 

Νηθνιάη Σηρφλνθ ζα επηζθεθηεί ηελ Αζήλα φπνπ ζα ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία 

δηάξθεηαο δέθα εηψλ ζε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο, βηνκεραληθήο, επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο. (Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1981-1990 

2000, 385)  Σνηνπηνηξφπσο ζα πξναρζεί ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο 

ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, αιιά θαη ηνλ αξαβηθφ θφζκν κε ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο, ηε 

δηπισκαηηθή αλαγλψξηζε ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο 

Παιαηζηίλεο. (Υξηζηνδνπιίδεο 1988, 231) 

Ζ δηαρείξηζε ηωλ εζληθώλ ζεκάηωλ 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ΠΑΟΚ βξηζθφηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε ν 

θαηαγγειηηθφο ηνπ ιφγνο ζηειίηεπε ην γεγνλφο πσο ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ δελ 

κπνξνχζαλ, ή δελ ήζειαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Διιάδαο. 

Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίδνληαλ ην ζχλνιν ησλ θνκκάησλ φκσο απηφ πνπ δηέθξηλε 

ην ΠΑΟΚ απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ήηαλ ην ιατθίζηηθν θαη 

εζληθηζηηθφ πνιιέο θνξέο χθνο ηεο ξεηνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε. Ζ ζηάζε απηή 

κπνξεί λα ήηαλ επσθειήο γηα ην θφκκα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηφ ήηαλ ζηελ 

αληηπνιίηεπζε, φκσο φηαλ ην ΠΑΟΚ βξέζεθε ζηελ εμνπζία ηα πξάγκαηα ζα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθα. Δπηπξφζζεηα δε ζα βνεζήζεη ηε λέα θπβέξλεζε 

ζηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. (Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή 1981-1990 2000, 373)  

Παξά ηελ επηζεηηθή ηνπ ξεηνξηθή, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ζα επηδείμεη βνχιεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ 

κε ηελ Σνπξθία αλ θαη γηα ηνλ ίδην ην κφλν ζέκα πξνο ζπδήηεζε ήηαλ απηφ ηεο 

πθαινθξεπίδαο. Ο δηάινγνο κε ηελ Σνπξθία ζα ζπλερηζηεί θαη ζην πιαίζην απηφ ζα 

επηηεπρζεί κηα θαηαξρήλ ζπκθσλία γηα ηελ αλαζηνιή ελεξγεηψλ ζην Αηγαίν πνπ ζα 

επέθεξαλ επηδείλσζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο (moratorium). κσο ε ζπλερηδφκελε 

ηνπξθηθή πξνθιεηηθφηεηα ζα νδεγήζεη ηελ θαηάζηαζε ζε ζηαδηαθή φμπλζε. 3 Ζ 

                                            
3
Σν moratorium πνπ ζπκθσλήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1982 ζα δηαθνπεί ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ 

ρξφλνπ  δηαθφπεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ιφγσ ηεο αληηπαξάζεζεο πνπ πξνέθπςε γηα ην 
δήηεκα ηεο Λήκλνπ θαηά ηε δηάξθεηα λαηντθήο άζθεζεο ζηελ πεξηνρή, κε απνηέιεζκα απηή λα 
καηαησζεί. 
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Άγθπξα επηηαθηηθά έζεηε ηα δεηήκαηα ηεο πθαινθξεπίδαο, ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε 

ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, αιιά θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Αξρηπειάγνπο ηεξψληαο ηαπηφρξνλα αδηάιιαθηε ζηάζε. (Ρνδάθεο, Οη 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο: ε λνκηθή δηάζηαζε 1988, 23) Δπηπιένλ ε ζηάζε 

παξαηεξεηή πνπ ηεξνχζαλ ηφζν νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φζν θαη ην ΝΑΣΟ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζα νδεγήζεη ηελ ειιεληθή 

πιεπξά ζε αιιαγή ζηάζεο. Απφ ηε κία ζα επηδηψμεη ηε δηεζλνπνίεζε ηεο θξίζεο 

κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγγειίαο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ησλ ηνπξθηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη απφ ηελ άιιε, αλαδεηθλχνληαο θαη επίζεκα πιένλ ηηο ηνπξθηθέο 

δηεθδηθήζεηο σο ηελ θχξηα απεηιή γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, ζα αλαδεηήζεη 

εζσηεξηθνχο ζπληειεζηέο εμηζνξξφπεζεο κέζσ επαχμεζεο ησλ ακπληηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, αθνινπζψληαο ζην δήηεκα απηφ 

ηελ πνιηηηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.  

Ζ ζηαδηαθή θιηκάθσζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζα θαηαιήμεη ζηελ 

θξίζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1987 κε ηελ έμνδν ηνπ «ηζκίθ» ζην Αηγαίν ππφ ηε 

ζπλνδεία πνιεκηθψλ πινίσλ θαη ηελ πξφθαζε ησλ εξεπλψλ, αιιά νπζηαζηηθά ζε 

κία πξνζπάζεηα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν κέζσ 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο. (Σζηξηγψηεο 2013, 678) Ζ 

απνθαζηζηηθφηεηα πνπ ζα επηδείμεη ε ειιεληθή πιεπξά ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

κίαο επηηπρεκέλεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ εμαλάγθαζε ηνλ ηνπξθηθφ 

παξάγνληα ζε αλαδίπισζε. (Καςήο 1990, 65) Ζ θξίζε ζα θαηαδείμεη ηελ αλάγθε 

ηεο επαλαπξνζέγγηζεο θάηη πνπ ζα πινπνηεζεί κε ηε ζπλάληεζε ηνπ Νηαβφο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1988 αλάκεζα ζε Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη Σνπξθνχη Οδάι. Δλψ 

φκσο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε απνηεινχζε επθαηξία 

γηα ζπλνκηιίεο ζηα δχν δεηήκαηα πνπ αλαγλσξηδφηαλ ε χπαξμε δηαθνξψλ δειαδή 

ηελ πθαινθξεπίδα θαη ην Κππξηαθφ, ε ηνπξθηθή ηελ αληηκεηψπηζε σο κία 

αλαγλσξηζηηθή ζπλάληεζε. Οη ειιεληθέο πξνηάζεηο γηα αθνπιηζκφ ηεο 

Μεγαινλήζνπ θαη παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο ζηε Υάγε ζα 

απνξξηθζνχλ. (Λπγεξφο 1993, 137) Σν κνλαδηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ζπλάληεζεο απνηέιεζε ε βνχιεζε γηα εθαξκνγή ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ηνπ 

δηαηαθηηθνχ «κε πφιεκνο» θαη ηε δεκηνπξγία δχν επηηξνπψλ, κία γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ ζε ηνκείο ζπλεξγαζίαο φπσο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη κία γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ δηκεξψλ δηαθσληψλ θαη ηελ 
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εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο εμεχξεζεο νξηζηηθψλ ιχζεσλ. (νιηαξίδεο 1988, 107-

108) Οη δχν εγέηεο ζα ζπλαληεζνχλ εθ λένπ ζηηο Βξπμέιεο  ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ 

ρξφλνπ. Σν θιίκα επθνξίαο δε ζα θξαηήζεη γηα πνιχ. Ο Σνχξθνο Τπνπξγφο ησλ 

Δμσηεξηθψλ Μεζνχη Γηικάδ, ην Μάην, ζα εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Γπηηθή Θξάθε θαη ζα απνθιείζεη 

ηελ απνρψξεζε ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Κχπξν. 

Μπνξεί ηα ειιελνηνπξθηθά δηκεξή ζέκαηα λα ελίζρπζαλ ην θιίκα δπζπηζηίαο 

αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, νη εμειίμεηο φκσο ζην Κππξηαθφ ζα είλαη απηέο πνπ ζα 

ζέζνπλ ζε πξαγκαηηθή δνθηκαζία ηηο κεηαμχ ηνπ ζρέζεηο. Ο λένο Πξσζππνπξγφο 

ζα επηιέμεη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ζην αλνηθηφ εζληθφ δήηεκα, απφ απηή ηνπ 

πξνθαηφρνπ ηνπ. ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζηελ Λεπθσζία ην Φεβξνπάξην ηνπ 

1982 ζα εηζάγεη ζηηο ειιελνθππξηαθέο ζρέζεηο ηελ έλλνηα ηεο «ζπκπαξάηαμεο» ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «ζπκπαξάζηαζε» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ζε 

κία πξνζπάζεηα λα ππνδειψζεη ηε βνχιεζε ηεο Αζήλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κχπξνπ ζε πεξίπησζε ηνπξθηθήο επίζεζεο. 

Ζ αληίδξαζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο, ππνθηλνχκελεο απφ ηελ 

Σνπξθία, απνηέιεζε κία δπζάξεζηε έθπιεμε. Σν Ννέκβξην ηνπ 1983 ζα 

αλαθεξπξερζεί κνλνκεξψο ε ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνξείνπ 

Κχπξνπ γεγνλφο πνπ εθιήθζεθε σο εζθεκκέλε ηνπξθηθή πξφθιεζε. Ζ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζα αληηδξάζεη ςχρξαηκα απνθεχγνληαο ηε ιήςε αθξαίσλ κέηξσλ. Θα 

πξνζθχγεη ζηνλ ΟΖΔ, φπνπ ζα επηηχρεη ηελ θαηαδίθε ηεο κνλνκεξνχο ηνπξθηθήο 

ελέξγεηαο θαη ζηελ κε αλαγλψξηζε ηνπ ςεπδνθξάηνπο, απφ ηελ άιιε φκσο ζα 

πξνβεί ζηε δηαθνπή ησλ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε γείηνλα ρψξα, ζε φια 

ηα επίπεδα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα θαηνρήο 

παξακέλνπλ ζηελ Κχπξν. Σε ζέζε απηή ε Κπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ 

ζα ηεξήζεη κέρξη ην 1988 φηαλ ζην πλεχκα ηνπ Νηαβφο ζα πξνηείλεη ηνλ 

αθνπιηζκφ ηεο Μεγαινλήζνπ.  

Οη ζρέζεηο κε ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ 

Ζ πξνεθινγηθή ξεηνξηθή ηνπ ΠΑΟΚ θαη νη ξηδνζπαζηηθέο ηνπ πξνηάζεηο 

γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο, δε ζα ζηαζνχλ εκπφδην ζηνλ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ γηα λα αζθήζεη νξζνινγηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή  
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αλαγλσξίδνληαο ηνλ εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ηφζν ησλ Ακεξηθάλσλ, φζν θαη ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο έληαζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

πξνάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο απαηηνχζε ηε ζπλέρηζε αμνληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ. Αλ θαη ε λέα ειιεληθή θπβέξλεζε 

γξήγνξα εγθαηέιεηςε ηηο ζέζεηο γηα νξηζηηθή απνρψξεζε απφ ηνπο δπηηθνχο 

ζεζκνχο, ε ερζξηθή ξεηνξηθή πνπ δηαηήξεζε γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο 

δεκηνπξγνχζε πξνζρψκαηα ζηελ νκαιή εμέιημε ησλ ειιελνακεξηθαληθψλ 

ζρέζεσλ. 

Γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά  ν ηνπξθηθφο παξάγνληαο απνηεινχζε επηπιένλ 

θαζνξηζηηθή κεηαβιεηή ζηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ. (Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή 1981-1990 2000, 381) Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπο αιιά θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζεκαηνινγίαο ηφζν ζε λαηντθφ, φζν θαη ζε δηκεξέο επίπεδν 

επεξεάδνληαλ ελ πνιινίο απφ ηελ ηνπξθηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηε ζεηηθή εμέιημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ απνηεινχζε ε ακνηβαία 

θαρππνςία. Γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, αιιά θαη κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλήο γλψκεο, ν ακεξηθαληθφο παξάγνληαο ήηαλ ππαίηηνο γηα ηε δηθηαηνξία θαη ηελ 

πξφζθαηε εζληθή ηξαγσδία ζηελ Κχπξν. Απφ ηελ άιιε νη Ακεξηθάλνη 

αληηκεηψπηδαλ κε ζθεπηηθηζκφ ηηο εμειίμεηο ζηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο ιφγσ 

ηνπ άθξαηνπ αληηακεξηθαληζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο.  (Μεηζνηάθεο 2006, 158-159)  Σν αξλεηηθφ θιίκα ζα επηδεηλσζεί 

φηαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1981 ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ δε ζα θαηαθέξεη θαη κεηά ηελ 

αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο, λα πείζεη ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζηε χλνδν Κνξπθήο ησλ 

Τπνπξγψλ Άκπλαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ αλάγθε εγγχεζεο ησλ αλαηνιηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο ρψξαο απφ ηε πκκαρία. (Υαξαιακπφπνπινο 2000, 308-309) Δπηπξφζζεηα ε 

ειιεληθή πιεπξά θαη ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηε ζπκκαρία, ζα 

εγθαηληάζεη ηελ πνιηηηθή ησλ αζηεξίζθσλ πνπ δηαηεξήζεθε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο ηεηξαεηίαο δηαθπβέξλεζεο απφ ην ΠΑΟΚ. (Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή 1981-1990 2000, 376) 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζέγγηδε ε ειιεληθή πιεπξά ηηο ζρέζεηο κε ηε 

πκκαρία θαη ε πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε πξνζέγγηζε σο κνριφο 

πίεζεο πξνο ηελ Σνπξθία δε ζα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ζην 

εζσηεξηθφ φκσο ζα θαηνξζψζεη λα πεξηνξίζεη ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηηο ηειηθέο 

επηινγέο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο. Γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαιπζεί ν 
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Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζα απνδερηεί, αξρηθά κε επίδεημε αλνρήο θαη ηειηθψο κε 

ππνγξαθή ζπκθσλίαο ην 1983, ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ακεξηθαληθψλ 

βάζεσλ  ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα πξσηίζησο ηεο επηδίσμεο δηαηήξεζεο ηεο 

αλαινγίαο 7 πξνο 10 ζηελ δηάζεζε ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ πξνο Διιάδα θαη 

Σνπξθία αληίζηνηρα. (Ρνδάθεο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1981-1990 2000, 

381) 

Παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο θαηά θαηξνχο δηαθσλίεο πνπ νδεγνχζαλ ζε 

έληαζε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο δπηηθνχο εηαίξνπο, ε Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 

δηαθπβέξλεζεο ζα επηβεβαηψζεη έζησ θαη ζησπεξά απφ ηε κία ηελ επξσπατθή 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ άιιε ε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκκαρηθψλ 

δεζκψλ κε ηηο ΖΠΑ. (Σζηξηγψηεο 2013, 695) πλαθφινπζα, ε θξάζε «Αλήθνκελ 

εηο ηε Γχζηλ» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, αλ θαη πήξε ρξφλν, ζα επηβεβαησζεί 

θαη απφ ηελ πνιηηηθή πνπ ηειηθά εθάξκνζε θαη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ (ΑΝΣΗ ΓΗΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ) 

ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηφζν θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φζν 

θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αμηνζεκείσηε 

ζπλέρεηα, αιιά θαη κία ραξαθηεξηζηηθή ζπλέπεηα αθελφο ζην ηξφπν πνπ απηή 

αζθήζεθε, αθεηέξνπ ηνπο ζθνπνχο πνπ θιήζεθε λα εμππεξεηήζεη. Απνηειεί 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πσο πξφζεζε φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ θιήζεθαλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηχρεο ηεο ρψξαο ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ππήξμε, 

πξσηίζησο, ε πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη αθνινχζσο ε πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ γεληθφηεξα. Ο ηξφπνο πνπ θάζε θνξά απηφ ειάκβαλε 

ρψξα, είρε λα θάλεη κε ηελ αληίιεςε ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο πεξί ηνπ 

βέιηηζηνπ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ δηπισκαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ρψξαο, ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ επηξξνή ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ζηα Βαιθάληα. 

Αλακθίβνια, αμνληθή πξνηεξαηφηεηα πνπ πηνζέηεζαλ φινη αλεμαηξέησο νη 

πνιηηηθνί εγέηεο ηνπ έζλνπο θαη πξνζδηφξηζε ηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ππήξμε ε δηπισκαηηθή ζχγθιηζε κε ηε Γχζε ζηα πιαίζηα ηεο βέιηηζηεο 

δηαζθάιηζεο ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο επηβίσζεο. Ζ επηκνλή φκσο ζε απηή ηελ 

επηινγή δελ είρε πάληα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.  (βνιφπνπινο, Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830 - 1981 2014, 339) Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί 

ε ζπξξίθλσζε ηνπ εμσειιαδηθνχ ειιεληζκνχ πνπ έρεη αθεηεξία ηελ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο. (Σζηξηγψηεο 2013, 799) 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν πεξηφδσλ απνηειεί επίζεο ε αδπλακία 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ γεσπνιηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ 

θαζφζνλ πέξα απφ ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε Διιάδα ζπάληα δηέζεηε έηεξνπο 

αμηφινγνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο(νηθνλνκία, ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο, 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, θα.). (Γηαλλαξάο 203, 109) Σν πιενλέθηεκα κάιηζηα  

απηφ απνθηνχζε κεγαιχηεξε αμία ζε πεξηφδνπο έληαζεο φπσο ε πεξίνδνο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ. Καζφζνλ φκσο ε πνιηηηθή εμνπζία ζηελ Διιάδα ήηαλ 

δηαρξνληθά ζπλπθαζκέλε κε θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα, εμππεξέηεζε πειαηεηαθψλ 



98 
 

ζπκθεξφλησλ θαη πθαξπαγήο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ζπάληα νη πνιηηηθνί ηαγνί ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηε αλάπηπμε απηφθσησλ, ή ηελ εθκεηάιιεπζε πθηζηάκελσλ 

ζπληειεζηψλ ηζρχνο. (Κνλδχιεο 2007, 21-22) Καηά ζπλέπεηα ε έιιεηςε ησλ 

απαξαίηεησλ εμηζνξξνπεηηθψλ κεηαβιεηψλ , αιιά θαη ε πνιηηηθή δηαρείξηζε ζηελ 

Διιάδα, κεηέηξεπαλ ηελ εμάξηεζε απφ κία κεγάιε δχλακε ζε κία αδήξηηε 

αλαγθαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ηφζν ε δηαζθάιηζε ηνπ εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο ηεο επηβίσζεο, φζν θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Ζ κνλφπιεπξε εμαξηεζηαθή ινγηθή ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ 

δηαπεξλνχζε ηηο ζρέζεηο κε ηελ πξνζηάηηδα δχλακε (Αγγιία, ΖΠΑ) δελ 

απνηεινχζε πάληα νξζνινγηθή επηινγή, θαζφζνλ δελ δηαζθάιηδε ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα, δελ πξνσζνχζε ηα εζληθά αηηήκαηα θαη γεληθφηεξα δελ πξνζέδηδε 

θάπνην ηδηαίηεξν φθεινο ζηελ ειιεληθή δηπισκαηία. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πξφζδεζε ζηνλ αγγιηθφ παξάγνληα πνπ επέιεμε ν Ησάλλεο Μεηαμάο. Ο βαζκφο 

εμάξηεζεο ππήξμε ηέηνηνο πνπ ε ειιεληθή πιεπξά ζα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

Λνλδίλνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζεη ην ειιελντηαιηθφ ζχκθσλν θηιίαο ην 1939. 

Σνηνπηνηξφπσο ν Αιέμαλδξνο Παπάγνο απφιπηα εμαξηψκελνο απφ ηνλ 

ακεξηθαληθφ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ελφο 

δηαιπκέλνπ απφ ηελ θαηνρή θαη ηελ εκθχιηα δηακάρε θξάηνπο ζα παξαρσξήζεη ην 

1953 ζηηο ΖΠΑ ειιεληθφ έδαθνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ην ακεξηθαληθφ δφγκα αλάζρεζεο ρσξίο νπζηαζηηθά αληαιιάγκαηα 

θαη νθέιε γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά. Σέινο ε απφιπηε πξφζδεζε ζην ακεξηθαληθφ 

άξκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ δε ζα ζηαζεί ηθαλή γηα λα απνηξέςεη 

ην 1974, ηελ ηνπξθηθή απφβαζε ζηελ Κχπξν πνπ θαηέιεμε ζηε de facto 

δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ. 

Ζ δηαρξνληθή ειιεληθή απίζρλαζε θαη ε έιιεηςε ηθαλψλ εγεηψλ, γίλνληαη 

επίζεο αληηιεπηέο κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ θαη ε πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ζηελφηεξσλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ πνπ επηδίσμαλ πνιιέο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εμηζνξξνπεζνχλ έηεξεο αλαθπφκελεο πεξηθεξεηαθέο απεηιέο, αιιά θαη ν ίδηνο, 

πνιιέο θνξέο, ν ηνπξθηθφο αλαζεσξεηηζκφο, δελ εκπφδηζαλ ηελ πινπνίεζε ησλ 

ηνπξθηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ εμαθάληζε νπζηαζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ 

Μηθξά Αζία, θαζψο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην 

Διιεληθφ Αξρηπέιαγνο. 
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Γεληθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ κεηά ην 1932 ζα 

επηιέμνπλ ηελ άζθεζε κίαο παζεηηθήο πνιηηηθήο έλαληη ηεο ηνπξθηθήο 

πξνθιεηηθφηεηαο ρσξίο ηνλ θαζνξηζκφ κίαο δηαθξηηήο γξακκήο απνηξνπήο, πέξαλ 

ηεο νπνίαο ην θέξδνο ησλ ηνπξθηθψλ αμηψζεσλ απεηιείηαη απφ ηελ αλάιεςε ελφο 

δπζαλάινγα πςεινχ θφζηνπο. Δμαίξεζε ζα απνηειέζνπλ ε ηειεπηαία ηεηξαεηία 

ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (1928-1932) φπνπ ν θξεηηθφο πνιηηηθφο κέζσ κίαο 

εμσζηξεθνχο πνιηηηθήο, ζα επηδηψμεη ηελ πξφζθηεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπληειεζηψλ εμηζνξξφπεζεο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη φρη έλα θαζεζηψο αζχκκεηξεο 

αιιειεμάξηεζεο, θαζψο θαη ε κεκνλσκέλε επηηπρεκέλε απνηξεπηηθή πνιηηηθή ηνπ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ ην Μάξηην ηνπ 1987. 

Αλάρσκα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

ζα απνηειέζεη θαη ε γλσζηή ειιεληθή παζνγέλεηα ηνπ δηραζκνχ ρσξίδνληαο 

δηαρξνληθά ηνπο Έιιελεο, είηε ζε Βεληδειηθνχο θαη Βαζηιηθνχο, είηε ζε 

Δζληθφθξνλεο θαη Κνκνπληζηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αξλεηηθήο 

επίδξαζεο πνπ απηφο είρε απνηεινχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ εκθχιηνπ ζπαξαγκνχ ζηα 

ηέιε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πνπ εκπφδηζαλ ηελ νκαιή αλαζχληαμε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ εμαξηεζηαθή ζρέζε αξρηθά κε ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηηο ΖΠΑ θαη ελ ηέιεη δελ επέηξεςαλ ηελ 

επφδσζε ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ παξά κφλν ηελ ελζσκάησζε ησλ 

Γσδεθαλήζσλ  ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1947. 

Μέξνο, επίζεο, ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απνηέιεζε ε βειηίσζε 

ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ηφζν κε ηηο φκνξεο ρψξεο, φζν θαη κε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνλ 

θξαηψλ ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ηεο Λεθάλεο ηνπ Λεβάληε. Σν γεγνλφο απηφ 

ζε θακία πεξίπησζε δε ζα απνηειέζεη παξάγνληα δηαηάξαμεο ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

εθάζηνηε εγέηηδα δχλακε – «πάηξσλα» (Αγγιία – ΖΠΑ) αιιά θαη ζχγθξνπζεο κε 

ηα ζπκθέξνληα απηήο ζηελ πεξηνρή. Δπνκέλσο θάζε πξνζπάζεηα δηπισκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο κε ηξίηεο ρψξεο πεξηνξηδφηαλ ζε δεηήκαηα ρακειήο πνιηηηθήο, φπσο 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ην εκπφξην, ηνπο ηνκείο κνξθσηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ, ηηο κεηαθνξέο, θα. Παξφια απηά νη δηκεξείο αιιά θαη πνιπεζληθέο 

ζπκθσλίεο απνηέιεζαλ αξθεηά ζπρλά έλα παξάζπξν επθαηξίαο γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ εμεχξεζε ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο 

εμηζνξξφπεζεο. Παξάδεηγκα ζα απνηειέζεη, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, ην Βαιθαληθφ 
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χκθσλν ηνπ 1934 πνπ σο έλα βαζκφ εμηζνξξφπεζε ηε ηφηε βνπιγαξηθή απεηιή, 

ε πξνζέγγηζε κε ηελ Ηηαιία πνπ απνηέιεζε κνριφ πίεζεο πξνο ηνλ 

γηνπγθνζιαβηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνδνρή ησλ ειιεληθψλ φξσλ ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ζεξβηθή δψλε ζην ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηηο αξαβηθέο ρψξεο πνπ επέηξεςε ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δηείζδπζε 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο. 

Σίζεηαη επνκέλσο ην εξψηεκα αλ ηειηθά νη αμνληθέο επηινγέο ηεο ειιεληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ εζθαικέλεο. Αλ ην «Αλήθνκελ εηο ηελ Γχζηλ» ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή πνπ δηαρξνληθά, είηε θαλεξά, είηε ζπγθεθαιπκκέλα, 

απνηέιεζε ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ  ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ απφ ην 

1922 έσο ην 1989, ππήξμε ε ηδαληθή πςειή ζηξαηεγηθή. Οη εμειίμεηο κεηά ην Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, αιιά θαη ην κεηαςπρξνπνιεκηθφ πεξηβάιινλ δείρλνπλ λα 

δηθαηψλνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ. Απηφ φκσο πνπ δελ 

επέηξεςε ζηελ Διιάδα λα θεξδίζεη ην κέγηζην δπλαηφ απφ ηε ζχκπξαμε  κε ην 

Γπηηθφ Κφζκν είλαη ε κνλνκεξήο θαη αζχκκεηξε εμάξηεζε απφ ηα ηζρπξά θξάηε 

ηνπ Γπηηθνχ πλαζπηζκνχ. «Κακία πκκαρία θαη θακία πξνζηαζία δελ 

θαηαζθαιίδεη φπνηνλ βξίζθεηαη καδί ηεο ζε ζρέζε κνλνκεξνχο εμάξηεζεο. Ηζρπξνί 

ζχκκαρνη είλαη άρξεζηνη ζ‘ φπνηνλ δε δηαζέηεη ν ίδηνο εηδηθφ βάξνο, εθ‘ φζνλ 

αλάινγα κε ηνχην εδψ απμνκεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ηζρπξψλ» (Κνλδχιεο, 

Θεσξία ηνπ πνιέκνπ 1997, 409) 

Απαηηείηαη ινηπφλ ε βέιηηζηε δπλαηή αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ 

ζπληειεζηψλ ηζρχνο θαη ε επηδίσμε δεκηνπξγίαο αληαπνδνηηθψλ ζρέζεσλ κε ηεο 

ηζρπξνχο δξψληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ππνζχζηεκα ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γεσπνιηηηθήο αμίαο ηεο 

ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνθφκηζε ζηξαηησηηθψλ, 

δηπισκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ εμππεξέηεζεο «ελφο ζπγθξνηεκέλνπ 

θαη νξζνινγηθά πξνζδηνξηζκέλνπ εζληθνχ αηηήκαηνο» (Σζηξηγψηεο 2013, 803) θάηη 

πνπ κέρξηο ζηηγκήο δε ζπκβαίλεη. 
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