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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Αντικείµενο της έρευνας κι επιλογή του θέµατος 

Η κοινότητα των Αµερικανών ελληνικής καταγωγής, ως φορέας πολιτικής βούλησης 

µε την έννοια της εθνοτικής (ethnic) οµάδας πίεσης, έχει αποτελέσει στο παρελθόν 

αντικείµενο αρκετών µελετών, τόσο από Ελληνοαµερικανούς όσο και από Έλληνες 

ερευνητές. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι αξιόλογες ωστόσο εξετάζουν σε βάθος 

κυρίως την περίοδο της συγκρότησης και πολιτικής δραστηριοποίησης του «ελληνικού 

λόµπι», το οποίο δηµιουργήθηκε αµέσως µετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και 

ατόνησε µετά την άρση του εµπάργκο πώλησης αµερικανικών όπλων στην Τουρκία το 

1978.  

Οι µελέτες αυτές είναι περιπτωσιολογικές και περιορίζονται σε ένα συγκεκριµένο 

ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο χωρίς να δίνουν τη συνολική εικόνα των µερών που 

συµµετείχαν στις αναφερόµενες δράσεις. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές, οι 

ερευνητές συνδέουν τον εθνοτικό ακτιβισµό µε το φαινόµενο της µετανάστευσης και 

φωτίζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων που αναλύουν. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι όντως σπουδαία και χρήσιµα ωστόσο είναι συµπληρωµατικά 

προς την έρευνα επί της εξωτερικής πολιτικής, η οποία οφείλει να εξηγήσει τον τρόπο 

µε τον οποίο µια εθνοτική οµάδα µπορεί (ή δεν µπορεί) να παρεµβαίνει στο πολιτικό 

σύστηµα των ΗΠΑ και να διαµορφώνει αντίστοιχα τις επιλογές του. 

Από την άλλη, στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τον ρόλο της διασποράς στην εξωτερική 

πολιτική είναι περιορισµένο. Παρά το γεγονός ότι εκτός των ορίων του µητροπολιτικού 

κέντρου διαβιούν ζώσες ελληνικές κοινότητες, οι προσπάθειες που έχουν γίνει να 

αξιολογηθεί η συµβολή τους σε ζητήµατα εθνικού ενδιαφέροντος είναι ασθενείς. Έτσι, 

η  παρούσα µελέτη ξεκίνησε µε τη δύσκολη αποστολή να διερευνήσει την ελληνική 

παρουσία στην Αµερική, την κοινωνική της θέση, τους θεσµούς της και τις σχέσεις της 

µε τις άλλες κοινότητες, µε στόχο να αναλύσει τον ρόλο της ως οµάδα πίεσης. Στη 

συνέχεια, η εξέλιξη της έρευνας και η ανακάλυψη νέων στοιχείων έστρεψε το 

ενδιαφέρον του ερευνητή στην Εκκλησία και πιο συγκεκριµένα στο πρόσωπο του 

Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αµερικής Ιακώβου. Η εστίαση στην Εκκλησία, 

αντί της γενικής µελέτης των ελληνικών κοινοτήτων και των οργανώσεων τους στην 

Αµερικής, προέκυψε από τη µελέτη του βίου του Ιακώβου και της έντονης πολιτικής 
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και κοινωνικής του δράσης που του εξασφάλισε προσβάσεις στα πιο σηµαντικά 

κυβερνητικά γραφεία κατά τη διάρκεια της ποιµαντορίας του (1959-1996).  

Η έρευνα έφερε στο φως πρωτογενές υλικό που συνθέτει ένα νέο αφήγηµα για τον 

χαρακτήρα και τη δυναµική των σχέσεων που ανέπτυξαν η Ελλάδα και οι ΗΠΑ την 

εξεταζόµενη περίοδο µε επίκεντρο τα διµερή ζητήµατα και ευρύτερο αλλά πιεστικό 

πλαίσιο τις ισορροπίες και τις ανάγκες του διπολικού διεθνούς συστήµατος. Το θέµα 

επιλέχθηκε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διερευνητικός. Η συµβολή της ανά χείρας 

µελέτης έγκειται στην εξέταση του θέµατος σε βάθος, παράγοντας ένα εύληπτο και 

αυτάρκες εγχειρίδιο για τις πολιτικές παρεµβάσεις του θρησκευτικού ηγέτη των 

Ελλήνων της Αµερικής. Το εγχείρηµα αυτό είχε να αποφύγει δύο κινδύνους: ο πρώτος 

ήταν η µεροληπτική αφήγηση και η «αγιοποίηση» ή η «δαιµονοποίηση» του προσώπου 

και ο δεύτερος ήταν να αποκτήσει η προσέγγιση βιογραφικό χαρακτήρα. Η αυστηρή 

εφαρµογή των καθιερωµένων προτύπων, η προσήλωση στις µεθοδολογικές σταθερές 

και ο εξωτερικός έλεγχος µέσω της δηµοσίευσης των προϊόντων της έρευνας σε 

επιστηµονικά περιοδικά, βοήθησαν τον συγγραφέα να επαληθεύσει την αποφυγή των 

µη επιθυµητών αποτελεσµάτων. 

Ο δεύτερος λόγος είναι αυτογνωσιακός. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται η διάδοση µιας διάχυτης αντιεπιστηµονικής αντίληψης ότι  την τύχη της 

Ελλάδας την επιβουλεύονται ξένες δυνάµεις και ότι το πολιτικό σύστηµα είναι 

διεφθαρµένο σε βαθµό υποτέλειας1 ή από την άλλη ότι η Ελλάδα είναι µονίµως ο 

υπερβολικός παίκτης λόγω εγγενούς µειονεξίας σε σχέσης µε τους εταίρους της,2 η 

εργασία θέλει να αποδείξει ότι η παραγωγή (εξωτερικής) πολιτικής δεν γίνεται από 

µονολιθικές οντότητες αλλά επηρεάζεται από πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

παραµέτρους. Αν και αυτές οι ιδεολογικές τάσεις δεν είναι καινούριες ούτε καθαρές 

από δογµατικές προκαταλήψεις, το γεγονός ότι έχουν ενσωµατωθεί στον δηµόσιο 

διάλογο µέσα από υπεραπλουστευτικά σχήµατα3 -µε την άνεση που παρέχουν τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης-, επισηµαίνει την ανάγκη για µια πιο κατατοπιστική µελέτη των 

διεθνών σχέσεων της χώρας. Με την ίδια αφετηρία, η εργασία επιχειρεί να ξεπεράσει 

																																																								
1 Σπύρος Βλέτσας, Βολικοί µύθοι, καταστροφικές απάτες (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2016).  
2 Βλ. για παράδειγµα τις αιτιάσεις του Ράµφου για τον ψυχισµό των Ελλήνων, στο: Στέλιος Ράµφος, Ο 
καηµός του ενός, Κεφάλαια της ψυχικής ιστορίας των Ελλήνων (Αθήνα: Αρµός, 2007). 
3 Βλ. τον σχολιασµό του Γιαννόπουλου ως προς την ανάγκη νηφάλιας κι επιστηµονικής προσέγγισης 
των ευαίσθητων ιστορικών ζητηµάτων, στο: Θεόδωρος Γιαννόπουλος, Πόθεν και πότε οι Έλληνες; Οι 
υπεύθυνες απαντήσεις τις επιστήµης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του 
ελληνικού πολιτισµού (Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014), 1-5.  



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
9 

τις αδιέξοδες και ιδεολογικοποιηµένες προσεγγίσεις οι οποίες καταλήγουν σε διάφορα 

διχαστικά σχήµατα για την ελληνική ιστορία, µέσω µίας -δηµοσιογραφικού 

χαρακτήρα- αυθαίρετης αξιολογικής διαβάθµισης θεσµών και ιστορικών περιόδων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το αρχικό ερώτηµα της εργασίας είναι αν η Ελλάδα είχε τη 

δυνατότητα να αντιστρέψει τους όρους της πολιτικής επιρροής, δηλαδή να είναι εκείνη 

ο παράγοντας που ασκεί πίεση στις ΗΠΑ. Εστιάζοντας στον Ιάκωβο, η εργασία θέλει 

να διερευνήσει τις προσπάθειές του εκκλησιαστικού ηγέτη να υποστηρίξει την Ελλάδα, 

καθώς επίσης και τα αίτια που διαµόρφωσαν τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Η υπόθεση 

εργασίας είναι ότι ο Ιάκωβος επιχείρησε να προωθήσει στους αρµόδιους φορείς 

συγκεκριµένες πολιτικές πολιτικοποιώντας τη δύναµη της ελληνορθόδοξης 

κοινότητας, δηλαδή αξιοποιώντας την αριθµητική της δύναµη και την κοινωνική της 

θέση ως πολιτική παράµετρο για την άσκηση πίεσης.  

Όπως θα συζητηθεί στα κεφάλαια που ακολουθούν, η ενεργοποίηση του προέκυπτε 

κάθε φορά που αισθανόταν ότι απειλείται η ασφάλεια ή η εθνική κυριαρχία της 

Ελλάδας, χωρίς όµως να προβάλλει φιλελληνικά επιχειρήµατα. Αντίθετα, επέλεγε να 

παρουσιάζει τις προτάσεις του ως συµφέρουσες πρακτικές για το αµερικανικό εθνικό 

συµφέρον και απολύτως συµβατές µε το πνεύµα µιας ισχυρής και σύγχρονης 

δηµοκρατίας, που αποτελεί πρότυπο και ηγέτη για όλο τον δυτικό κόσµο.  

Κατά καιρούς ο Ιάκωβος συγκρότησε ένα ενιαίο µέτωπο µαζί µε άλλους οµογενείς, οι 

οποίοι αναγνώρισαν στο πρόσωπό του έναν φυσικό ηγέτη. Βέβαια, οι πρωτοβουλίες 

του δεν έχαιραν καθολικής εκτίµησης αφού πολλοί πίστευαν ότι η Εκκλησία δεν πρέπει 

να συµµετέχει στην πολιτική. Ωστόσο, οι στενές σχέσεις µε την Ορθοδοξία ήταν 

αναπόσπαστο στοιχείο των Ελλήνων της Αµερικής καθώς αποτελούσε τον βασικό 

θεσµό κοινωνικοποίησης.4 Άλλωστε, σε µια πολυεθνική και πολυπολιτισµική κοινωνία 

είναι πρόκληση αλλά κι επιδίωξη για µια οµάδα µεταναστών να διατηρήσει τις 

παραδόσεις και τις αναµνήσεις της παλιάς πατρίδας. 

Οι Έλληνες που µετανάστευσαν στην Αµερική διατήρησαν τις λατρευτικές τους 

συνήθειες, αρχικά ως δεσµό µε το εθνικό κέντρο και στη συνέχεια ως ταυτοτικό τους 

γνώρισµα στην αµερικανική κοινωνία που τους υποδέχτηκε. Καθώς η θρησκεία τους 

																																																								
4 Nicon Patrinacos, “The role of the Church in the evolving Greek American Community,” in The 
Greek American Community in transition, ed. Harry Psomiades and Alice Scourby (New York: Pella, 
1982), 123-136, Τάκης Δόξας, Ανάµεσα στην οµογένεια της Αµερικής (Νέα Υόρκη: Ελληνική 
Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αµερικής, 1972). 
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αποτέλεσε το σηµείο αναφοράς, οργανώθηκαν γύρω από τις κατά τόπους ενορίες και 

την Αρχιεπισκοπή η οποία έγινε ο πρώτος και ισχυρότερος φορέας συλλογικής 

έκφρασης.  

 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

Μία επιστηµονική µελέτη αποσκοπεί στην εξαγωγή πρωτότυπων συµπερασµάτων που 

συµβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών φαινοµένων και διευρύνουν το 

υπό εξέταση γνωστικό πεδίο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το έργο 

του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, να αξιολογήσει τον 

ρόλο του στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ως προς την Ελλάδα και να 

χρησιµοποιήσει αυτή την ανάλυση για να εξάγει θεωρητικές γενικεύσεις αναφορικά µε 

τη διαδικασία και τις διάφορες παραµέτρους που επηρεάζουν την παραγωγή πολιτικής 

από την οπτική της επιστήµης των Διεθνών Σχέσεων. Για να επιτύχει τους σκοπούς 

της, η εργασία στηρίζεται σε περιγραφικές επιστηµονικές ερευνητικές µεθόδους 

αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πηγές. Αυτή η διαδικασία είναι απαιτητική και 

προϋποθέτει το έντονο προσωπικό́ ενδιαφέρον του ερευνητή, το οποίο αποτέλεσε και 

τη βασική αιτία αλλαγής τους θέµατος και εξειδίκευσής του στην Εκκλησία.  

Τα βασικά ερωτήµατα, στα οποία προσπαθεί να απαντήσει η διατριβή, είναι: 

1) Ποιοι παράγοντες ανέδειξαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο σε ηγετική 

προσωπικότητα των Ελλήνων της Αµερικής; 

2) Γιατί ο Ιάκωβος ενεπλάκη στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις; 

3) Ποια η σηµασία της συµµετοχής του στις σχέσεις µεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ 

κατά τη διάρκεια της θητείας του; 

Για να απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήµατα, εξετάστηκε το ιστορικό πλαίσιο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τον αυστηρό διπολισµό του ψυχροπολεµικού κόσµου, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους γεωπολιτικούς στόχους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην 

Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.  

 
1.3 Δοµή της εργασίας 

Για την καλύτερη ανάλυση του θέµατος η εργασία έχει χωριστεί σε τρία µέρη. Το 

πρώτο ασχολείται µε τη θεωρητική προσέγγιση στο φαινόµενο της διασποράς και τη 
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δυνατότητα της να προσλαµβάνει τον χαρακτήρα της οµάδας πίεσης. Το δεύτερο 

εξετάζει τις θεµατικές περιπτώσεις πολιτικής ενεργοποίησης του Ιακώβου, που 

αφορούν στο Κυπριακό, στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980 και 

στη νεότερη φάση του Μακεδονικού.  Το τρίτο και τελευταίο µέρος, αποτελεί το 

αµιγώς θεωρητικό σκέλος της διατριβής κι εντάσσει τα πορίσµατα των προηγούµενων 

µερών στο διάλογο για τις θεωρίες λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική 

αξιοποιώντας τα συµπεράσµατα της περιπτωσιολογικής µελέτης που προηγήθηκε. Η 

διατριβή αποτελεί µέρος της συζήτησης που γίνεται στην επιστήµη των Διεθνών 

Σχέσεων για τον ρόλο των ταυτοτήτων και των ιδεών και υποστηρίζει την άποψη ότι 

πέρα από τις υλικές δοµές του διεθνούς συστήµατος, σηµαντικό ρόλο στην 

διαµόρφωση της διεθνούς πολιτικής έχουν οι ιδέες, µε τη έννοια των κοινωνικών 

προσλήψεων ή των ψυχολογικών κριτηρίων των αρµόδιων οργάνων για τη λήψη 

αποφάσεων.  

Η εργασία χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή 

και την αιτιολόγηση επιλογής του θέµατος.  

Το δεύτερο σχολιάζει τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων σε σχέση µε τη δηµιουργία, 

ανάπτυξη και πολιτική ενεργοποίηση των διασπορικών κοινοτήτων. Εστιάζει στις 

διασπορές εξετάζοντας τον τρόπο που αυτές εξελίσσονται σε εθνοτικές οµάδες πίεσης, 

πως δηλαδή οργανώνονται πολιτικά στην χώρα υποδοχής, υπέρ της χώρας προέλευσης. 

Για την Αµερική, η µετανάστευση είναι ένας παράγοντας που διαµόρφωσε τη 

φυσιογνωµία της και λόγω του πολιτικού πλαισίου και οι εθνοτικές οµάδες, όπως και 

πολλές άλλες οµάδες πίεσης, εκφράζουν τα πολιτικά τους αιτήµατα ακόµη κι όταν 

αφορούν στις σχέσεις µε άλλες χώρες. Εξάλλου, για την επιστήµη των Διεθνών 

Σχέσεων η συµµετοχή µιας διασποράς (και πιο γενικά των ενδοκρατικών υποκειµένων) 

στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή και η συµβολή της στην διαµόρφωση 

της εξωτερικής πολιτικής έχει αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια 

αµφισβητώντας κατά κάποιον τρόπο την κυριαρχία του νεορεαλισµού. Έτσι, η 

ανάλυση που γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο, πέραν από την χρησιµότητα της για τη 

µελέτη της περίπτωσης του Αρχιεπισκόπου, αποτελεί σηµαντική παρακαταθήκη για 

την συζήτηση επί της θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο τελευταίο µέρος της εργασίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζει το ιστορικό και πλαίσιο σε συνδυασµό µε τη 

σκιαγράφησή της προσωπικότητας µέσω της παράθεσης των πιο σηµαντικών 

βιογραφικών στοιχείων. Στη συνέχεια, εξετάζει τους βασικούς θεσµούς που θα 
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απασχολήσουν την εργασία και τις σχέσεις που τους συνδέουν. Σχολιάζεται η ιστορία 

και η εξέλιξη της Αρχιεπισκοπής, ο ρόλος της εντός της ελληνοαµερικανικής 

κοινότητας και η σηµασία της στην καθηµερινή ζωή των ορθόδοξων µεταναστών. 

Σχολιάζεται επίσης η σχέση της µε την προϊσταµένη αρχή, το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως µε στόχο να γίνει κατανοητό ότι η Αρχιεπισκοπή, 

ως επαρχία του Πατριαρχείου, λογοδοτεί στο Φανάρι, όχι µόνο πνευµατικά αλλά και 

διοικητικά. Επίσης, σχολιάζεται ενδελεχώς η συµµετοχή του Ιακώβου στο Κίνηµα των 

Αφροαµερικανών για τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα τη δεκαετία του 1960, 

που αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές της Ορθοδοξίας στην Αµερική. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Ιάκωβος συµπαραστάθηκε στις διεκδικήσεις των εγχρώµων και 

προσωπικά στον ηγέτη τους Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, µε τον οποίο περπάτησε στην 

πορεία διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθηκε στην αυστηρά διαχωρισµένη πόλη της 

Σέλµα (Selma). Η σηµασία αυτού του υποκεφαλαίου είναι αρκούντως σηµαντική διότι 

συνετέλεσε στην αναγνώριση και καταξίωση του Ιακώβου στην αµερικανική κοινωνία, 

µετά την τελική δικαίωση του αγώνα των Αφροαµερικανών.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την πρώτη θεµατική ανάλυση της εργασίας κι εξετάζει 

τις ενέργειες που ακολούθησαν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι πρωτοβουλίες 

του Ιακώβου σε αυτή την διαδικασία, που κινητοποίησε ολόκληρο τον Ελληνισµό της 

Αµερικής, είχε στόχο είχε την εφαρµογή του αµερικανικού νόµου για την επιβολή 

εµπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία µέχρι να αποσύρει τα στρατεύµατά της 

από το νησί. Η επιστολογραφία του µε την αµερικανική ηγεσία, όπως και µε Έλληνες 

πολιτικούς, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποκαλύπτει την αµερικανική 

οπτική. 

Το πέµπτο κεφάλαιο µελετά την περίοδο µετά την άρση του εµπάργκο. Η 

συγκεκριµένη περίοδος έχει την ιδιαιτερότητα ότι στην Ελλάδα ανέρχεται στην 

κυβέρνηση για πρώτη φορά ένα κεντροαριστερό κόµµα, το ΠΑΣΟΚ, στηριζόµενο σε 

ένα ριζοσπαστικό, αντιαποικιακό, αντιαµερικανικό και γενικότερα αντιδυτικό λόγο 

που δεν βοηθά την ελληνοαµερικανική προσέγγιση. Εξάλλου, πολλά στελέχη του 

ΠΑΣΟΚ αντιµετώπιζαν µε καχυποψία τους Έλληνες της Αµερικής, κυρίως λόγω των 

σχέσεων που ανέπτυξαν µερικοί από αυτούς µε την Απριλιανή Δικτατορία. Η κριτική 

που ασκήθηκε έθεσε στο στόχαστρο και τον Αρχιεπίσκοπο, παρά το γεγονός ότι ο 

ελληνοαµερικανικός παράγοντας ήταν χρήσιµος µπροστά στα ανοικτά ζητήµατα για 

την ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Ο Ιάκωβος, προσπάθησε να πείσει την ελληνική 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
13 

πλευρά να χαµηλώσει τους τόνους και να µην εξωθήσει στα άκρα τις 

ελληνοαµερικανικές σχέσεις. 

Το έκτο κεφάλαιο εξετάζει την τελευταία περίοδο του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, που 

συµπίπτει µε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας. Το πιο σηµαντικό αίτηµα της Ελλάδας σχετίζεται µε την ανακήρυξη 

της ανεξαρτησίας της τότε Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας από τη 

Γιουγκοσλαβική Οµοσπονδία. Αυτή η πράξη προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις από 

τους Έλληνες της διασποράς οι οποίοι θεωρούσαν το όνοµα της Μακεδονίας µέρος της 

ελληνικής πολιτιστικής της κληρονοµιάς που σφετερίζεται η γείτονα χώρα. Ο Ιάκωβος 

υποστήριξε σταθερά την άποψη αυτή κι ενεργοποιήθηκε για να αποτρέψει τυχόν 

αναγνώριση του νέου κράτους από τις ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο όµως, προκλήθηκαν 

εσωτερικές ανακατατάξεις στην Αρχιεπισκοπή λόγω της εκλογής του Βαρθολοµαίου 

στη θέση του Οικουµενικού Πατριάρχη, που δηµιούργησαν συνθήκες οι οποίες δεν 

ευνοούσαν περισσότερες ενέργειες. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στις προσωπικές ενέργειες του 

Ιακώβου, υπό τη θεσµική ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου. Ο Ιάκωβος αναµείχθηκε ενεργά 

και στις κινήσεις των λαϊκών, υποβοηθώντας τη σύσταση οργανώσεων πίεσης όπως το 

Ηνωµένο Ελληνοαµερικανικό Κογκρέσο (United Hellenic American Congress - 

UHAC). To UHAC -πρόεδρος του οποίου ήταν ο στενός φίλος του Ιακώβου Άντι 

Άθενς (Andy Athens)-, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στα ελληνικά θέµατα ακόµη 

και ανταγωνιστικά προς τις άλλες οργανώσεις.5 Η διείσδυση της µελέτης στο πλαίσιο 

της δράσης και στο πολιτικό λόµπι θα επεξέτεινε κατά πολύ το πεδίο έρευνας, θα 

επέβαλλε νέες παραµέτρους και θα ξέφευγε από το κεντρικό ερώτηµα όπως τίθεται 

στην εισαγωγή. Έτσι, επιλέχθηκε η µελέτη µόνο του έργου του υπό τη θεσµική κάλυψη 

της Αρχιεπισκοπής. 

Το έβδοµο κεφάλαιο αποτελεί το σκέλος της διατριβής στο οποίο ολοκληρώνεται η 

θεωρητική συζήτηση σύµφωνα µε όσα εξετάζονται στα προηγούµενα κεφάλαια. Εδώ 

εξετάζεται το έργο του Ιακώβου µε αναφορά στις επικρατέστερες θεωρίες Διεθνών 

Σχέσεων, σχολιάζονται οι θέσεις τους και ενσωµατώνονται σε αυτές τα συµπεράσµατα 

από́ την παρούσα εργασία. Η εργασία όµως επιδιώκει να µιλήσει για µια υποενότητα 

των Διεθνών Σχέσεων που είναι η εξωτερική́ πολιτική́ και η διαδικασία παραγωγής της. 

																																																								
5 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Διασπορά και εθνική στρατηγική (Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2000), 
51. 
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Έτσι, σε αυτό το κεφάλαιο διαχωρίζει τα δυο επίπεδα ανάλυσης µαζί́ µε τις 

διαφορετικές απόψεις για την προσέγγιση του τρόπου λήψης αποφάσεων. Σχολιάζεται 

η θεωρητική́ αντιλογία στο συστηµικό́ επίπεδο και συνεχίζεται η ανάλυση σε επίπεδο 

µονάδας έτσι ώστε να βρεθούν τα εργαλεία εκείνα που µπορούν να εξετάσουν τη σχέση 

των ιδεολογικών παραγόντων µε την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική́ 

πολιτική́. Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η Πολυευρετική Θεωρία, 

που συνδυάζει γνωσιολογικά́ στοιχειά µε τη θεωρία του ορθολογικού́ δρώντος και 

εφαρµόζοντας την εξηγεί τις αποφάσεις που έλαβε ο Ιάκωβος σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις (case studies).  

Ακολουθεί το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο που παρουσιάζει τα γενικά 

συµπεράσµατα της διατριβής. 

Από µια άλλη οπτική, η έρευνα επιχειρεί να γεφυρώσει ένα χάσµα της σύγχρονης 

ελληνικής ιστοριογραφίας που προκαλείται από τον περιορισµό της ιστορικής έρευνας 

στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο µείζονα ελλαδικό χώρο, αγνοώντας την ελληνική 

ιστορία όταν γράφεται εκτός των συνόρων. 

  

1.4 Πηγές της εργασίας 

Για την πραγµατοποίηση της έρευνα αντλήθηκε αρχειακό υλικό κι εξαντλήθηκε η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, επικαιροποιώντας τη διατριβή µε τίτλους που 

δηµοσιεύτηκαν µέχρι και την τελευταία στιγµή. Κατ’ αρχάς, µελετήθηκε το πλήρως 

ψηφιοποιηµένο αρχείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αµερικής 

(GOARCH) κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του συγγραφέα στη Νέα Υόρκη το 2011 

και το 2015. Επίσης, µελετήθηκε το Ιστορικό Αρχείο του Ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών (ΥΔΙΑ), το αρχείο του Ιδρύµατος Καραµανλή (ΙΚΚ), το αρχείο του 

Ιδρύµατος Μητσοτάκη (ΙΚΜ) και  το ψηφιακό αρχείο της Προεδρικής βιβλιοθήκης 

του Τζέραλντ Φορντ (Gerald Ford - GFPL) στις ΗΠΑ. 

Στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Αµερικής, το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά 

οργανωµένο Αρχείο µελετήθηκε σε βάθος και µε λεπτοµέρεια το σύνολο του έργου 

του Ιακώβου, οι ιδιόχειρες επιστολές του προς και από τους Προέδρους των Ηνωµένων 

Πολιτειών και τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Τουρκίας, η αλληλογραφία 

µε σηµαντικούς Αµερικανούς ελληνικής καταγωγής, οι επαφές του µε τους παράγοντες 
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των οµάδων πίεσης της οµογένειας και ακόµη οι αναφορές και τα σηµειώµατα που 

έγραφε για να απαθανατίσει τις σκέψεις του.  

Στο Υπουργείο Εξωτερικών µελετήθηκε η αλληλογραφία του µε Έλληνες πολιτικούς 

καθώς επίσης και οι εκθέσεις που έστελναν οι Έλληνες πρέσβεις και πρόξενοι προς την 

Κεντρική Υπηρεσία µε τα εθνικά θέµατα. 

Στο Ίδρυµα Καραµανλή µελετήθηκε η αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Καραµανλή 

µε τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο σε όλη τη διάρκεια της γνωριµίας τους, από την δεκαετία 

του 1950. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υλικό που αποτυπώνει τις ενέργειες 

του Καραµανλή να προωθήσει την υποψηφιότητα του Ιακώβου στην Αρχιεπισκοπή, 

όπως επίσης και οι διάλογοί τους τη δεκαετία του 1980. Επίσης, µελετήθηκαν οι 

σχέσεις του Καραµανλή µε τους Έλληνες της Αµερικής όταν αυτοί οργανώθηκαν 

υπερασπιζόµενοι τα συµφέροντα της Ελλάδας.  

Στο Ίδρυµα Μητσοτάκη µελετήθηκαν οι σχέσεις που είχε ο Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός µε διάφορους παράγοντες της ελληνικής κοινότητας 

στην Αµερική και ιδιαίτερα οι συζητήσεις κορυφής µε τον Ιάκωβο. Άλλωστε, η 

περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας (1990-1993) συµπίπτει µε την κρίση 

του Μακεδονικού Ζητήµατος. 

Η µελέτη δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τις συνεντεύξεις ορισµένων εκ των 

πρωταγωνιστών, οι οποίοι βίωσαν τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα των τελευταίων 

τριάντα ετών που απασχολούν το παρόν κείµενο. Με χρονική σειρά, κατά την διάρκεια 

της έρευνας έλαβαν χώρα συζητήσεις µε τον Νίκο Λαρυγκάκη (Nick Larigakis), 

Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου, τον πρώην Κυβερνήτη της 

Μασαχουσέτης και πρώην Δηµοκρατικό υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ Μιχάλη 

Δουκάκη (Michael Dukakis), τους δηµοσιογράφους Μαρία Αντωνιάδου και Άλκη 

Κούρκουλα, τον διάδοχο του Ιακώβου, Αρχιεπίσκοπο πρώην Αµερικής Σπυρίδων, τον 

πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Πρωτοπρεσβύτερο του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου Αλέξανδρο Καρλούτσο (Father Alex Karloutsos), τον 

Ελληνοαµερικανό Καθηγητή Ιστορίας Αλέξανδρο Κιτροέφ (Professor Alex Kitroeff), 

τη διευθύντρια της οργάνωσης Ηγεσία 100 (Leadership 100) της Αρχιεπισκοπής 

Αµερικής Πολέτ Πούλος (Paulet Poulos), τη διευθύντρια του Αρχείου της 

Αρχιεπισκοπής Νίκη Καλέ, τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο και 
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τέλος τον δικηγόρο και ιδρυτή του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου Ευγένιο Ρωσσίδη 

(Eugene Rossides).  

Οι συζητήσεις µαζί τους ήταν πολύτιµες και αποκαλυπτικές όχι µόνο για τον πλούτο 

των πληροφοριών που προσέφεραν αλλά περισσότερο διότι µετέδωσαν το κλίµα 

εκείνης της περιόδου που µόνο από την ανάγνωση των κειµένων και των βιβλίων δεν 

είναι δυνατόν να προκύψει. Παρά τις αντικρουόµενες απόψεις που είχαν µεταξύ τους, 

επικρατεί η άποψη ότι οι συνεντευξιαζόµενοι ήταν ειλικρινείς και µετέδωσαν αυτά που 

πραγµατικά πίστευαν.  

 
1.5 Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος: η µέχρι τώρα ιστοριογραφία 

Αν στραφούµε στην ιστοριογραφία που καλύπτει τον βίο του Ιακώβου θα 

διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν ελάχιστες πηγές οι οποίες µάλιστα έχουν άµεσα ή έµµεσα 

αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο είναι το βιβλίο Εγώ, ο 

Ιάκωβος (2002) του δηµοσιογράφου Γιώργου Μαλούχου, το οποίο όµως δεν αποτελεί 

ιστορική έρευνα αλλά την αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη που του παραχώρησε ο 

Αρχιεπίσκοπος το καλοκαίρι του 2002, µε σκοπό να παρουσιαστεί αποσπασµατικά σε 

εβδοµαδιαίες εκποµπές από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,4. Σε αυτή την έκδοση, ο 

ίδιος ο Ιάκωβος εξιστορεί τις εµπειρίες του και αναφέρεται στα πιο σηµαντικά 

γεγονότα της ζωής του, επειδή όµως πρόκειται για την παράθεση της δικής του οπτικής, 

τα όσα γράφονται χρειάζονται επιστηµονική τεκµηρίωση. Αναφορικά µε το έργο του 

για την Αρχιεπισκοπή, υπάρχει η τριλογία Ιάκωβος, µια ζωή για την Ορθοδοξία και τον 

Ελληνισµό (1990) που έγραψε η Ειρήνη Δορκοφίκη και παρουσιάζει το έργο του για 

την παιδεία και την εκκλησιαστική και κοινωνική οργάνωση των Ελλήνων της 

Αµερικής. Τα δύο αυτά έργα έχουν ένα έντονο στοιχείο προσωπικού θαυµασµού κι 

εξιδανικεύουν τον Αρχιεπίσκοπο, ωστόσο έχουν σηµασία διότι διασώζουν σπάνιο 

υλικό που µπορεί να καθοδηγήσει τον ερευνητή στην αναζήτησή του.  

Άλλο βιβλίο είναι το Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, ο ηγέτης του Ελληνισµού της Αµερικής 

(1989) από τον δικηγόρο κι εκδότη Λάκη Ιωαννίδη. Το συγκεκριµένο βιβλίο έχει 

γραφτεί µε δηµοσιογραφικό χαρακτήρα, παραθέτει πολλά σηµαντικά βιογραφικά 

στοιχεία για τον Ιάκωβο και η σηµαντικότερη συµβολή του είναι ότι συµπεριλαµβάνει 

και διασώζει αρκετές συνεντεύξεις που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος σε αθηναϊκές 
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εφηµερίδες, στις οποίες αποκαλύπτονται σηµαντικές πληροφορίες για τα πολιτικά 

θέµατα µε τα οποία καταπιάστηκε και το κλίµα της εποχής.  

Πρόσφατα, υπέπεσε στην αντίληψη του συγγραφέα το έργο Ξενία, Ιακώβω 

Αρχιεπισκόπω Βορείου και Νοτίου Αµερικής επί τη 25ετηρίδι της Αρχιερατίας αυτού που 

εξέδωσε το Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών το 1985. Πρόκειται για µια 

τιµητική έκδοση για τη συµπλήρωση 25 ετών από την ενθρόνιση του Ιακώβου η οποία 

αποτελείται από διάφορα κείµενα για τη ζωή και λειτουργία της Εκκλησίας και της 

ελληνικής διασποράς στην Αµερική, καθώς επίσης και από άλλες µελέτες ιστορικού 

και θεολογικού ενδιαφέροντος. Για την παρούσα έρευνα, ξεχωρίζει η µελέτη του Δρ. 

Πρεσβυτέρου Γεωργίου Παπαϊωάννου µε τίτλο «Η ιστορία του Αρχιεπισκόπου 

Αµερικής Ιακώβου. Το οδοιπορικό ενός δούλου του Θεού». Στο εν λόγω κείµενο, ο 

συγγραφέας παραθέτει µια κριτική αξιολόγηση της βιογραφικής πορείας του Ιακώβου, 

σε τρεις κατηγορίες: α) τον βίο και την πορεία του από τα παιδικά χρόνια έως την 

κεφαλή της εν Αµερική Εκκλησίας, β) το έργο του Αρχιεπισκόπου για την Εκκλησία 

και τις ελληνικές κοινότητες (οργανωτική δράση, ελληνικά σχολεία, κατηχητική 

παιδεία) και γ) την προσφορά του προς την Ελλάδα (συνοδευόµενη από πολλές 

φωτογραφίες µε Έλληνες πολιτικούς όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος 

Καραµανλής, ο Γεώργιος Ράλλης και ο Ανδρέας Παπανδρέου). Το δοκίµιο 

ολοκληρώνεται µε τη συζήτηση για τις σχέσεις του Ιακώβου µε τον Αθηναγόρα και 

αναφέρεται ότι επιθυµία του µακαριστού Οικουµενικού Πατριάρχη ήταν να τον 

διαδεχτεί ο Ιάκωβος. Η τελευταία αναφορά αποκτά ειδική σηµασία, όπως θα λεχθεί 

παρακάτω, λόγω του χρονικού σηµείου που εκδίδεται ο τόµος, αποκαλύπτοντας 

πιθανώς τις φιλοδοξίες του Ιακώβου. 

Επίσης, υπάρχουν και δύο τόµοι πρωτογενούς υλικού που αποτυπώνουν αυτούσια την 

πολιτική σκέψη του Ιακώβου. Πρόκειται για το ογκώδες Τα άπαντα επί πανανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και εθνικών θεµάτων (2008) σε επιµέλεια Αθανάσιου Αγγελόπουλου, 

που περιλαµβάνει µεγάλο µέρος της επιστολογραφίας που είχε ο Ιάκωβος µε τους 

Προέδρους των ΗΠΑ και τους Πρωθυπουργούς και τους Προέδρους της Ελλάδας, 

καθώς επίσης και για το Οραµατισµοί και Προσδοκίες δια µιαν ζώσαν Εκκλησίαν (1998) 

σε επιµέλεια Δηµητρίου Κωνσταντέλου, που παρουσιάζει τις εισηγητικές οµιλίες κι 

εκθέσεις του Αρχιεπισκόπου στις Κληρικολαϊκές συνελεύσεις της Αρχιεπισκοπής από 

το 1960 έως το 1996. Πέραν των ανωτέρω, έχουν εκδοθεί και ορισµένα ακόµα βιβλία, 
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κυρίως τιµητικού χαρακτήρα, τα οποία δεν εµφανίζουν ενδιαφέρον για τη θεµατολογία 

της παρούσας έρευνας.  

Εκτός από τα παραπάνω, πρόσθετες πληροφορίες για τη δράση του Ιακώβου 

λαµβάνονται από τα δοκίµια που αναφέρονται στην ελληνική διασπορά στις ΗΠΑ. Εκ 

του αποτελέσµατος, γνωρίζουµε ότι η κρίση του Κυπριακού το 1974 ενεργοποίησε 

πολιτικά τους Ελληνοαµερικανούς που απαιτούσαν από το Κογκρέσο να λάβει µέτρα 

κατά της Τουρκίας. Ο Ιάκωβος, είτε σε επίπεδο προσωπικό είτε σε θεσµικό, µέσω της 

Αρχιεπισκοπής, εργάστηκε παράλληλα προς τις λαϊκές οργανώσεις για να βοηθήσει 

στους συγκεκριµένους στόχους. Ο Γουατανάµπι (Watanabe) στο άρθρο “Ethnicity and 

Foreign Policy: Greek American Activism and the Turkish Arms Ban” που 

περιλαµβάνεται στο βιβλίο Diasporas and World Politics, The Greeks in comparative 

perspective (1993) σε επιµέλεια των Δηµήτρη Κώνστα και Αθανάσιου Πλατιά, εκτιµά 

ότι η Εκκλησία υπό την ηγεσία του Ιακώβου αποτελεί το σηµείο αναφοράς, η οποία 

διαθέτει και αξιοποιεί το δίκτυο των ενοριών της για να κινητοποιήσει τα µέλη της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας. Ακόµη, ο Clifford Hackett στο άρθρο “The role of 

Congress and Greek-American Relations” που περιλαµβάνεται στο βιβλίο Greek 

American Relations, a critical review σε επιµέλεια των Theodore Couloumbis και John 

Iatrides επισηµαίνει ότι για το πολιτικό σύστηµα των ΗΠΑ ο Ιάκωβος αποτελούσε ένα 

είδος εκπροσώπου της κοινότητας και γι’ αυτό ο Πρόεδρος θέλησε να συναντηθεί µαζί 

του σχετικά µε τα γεγονότα της Κύπρου. Αν αποµακρυνθούµε από αυτά τα βασικά 

εγχειρίδια, η βιβλιογραφική παραγωγή παραµένει πολύ περιορισµένη όχι µόνο για τον 

Ιάκωβο αλλά συνολικά για τον Ελληνισµό της Αµερικής. Οι κυρίαρχες δηµοσιεύσεις 

εξαντλούνται χρονικά στην περίοδο 1974-1977 και δεν προσφέρουν ικανοποιητικά 

στοιχεία ούτε για τα πρόσωπα ούτε για τους θεσµούς των Ελλήνων της Αµερικής, οι 

οποίοι ήδη βρίσκονται σε νέα φάση µετάβασης λόγω των διαρκών και πολυσύνθετων 

εθνοτικών αλληλεπιδράσεων στις ΗΠΑ. 
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2. Οι διασπορές στις Διεθνείς Σχέσεις 

 

2.1 Εισαγωγή 

Οι οµάδες πίεσης είναι ενώσεις πολιτών µε πολιτικούς στόχους και συµφέροντα τα 

οποία υπερασπίζονται ή προωθούν µέσω της επιρροής στην εκτελεστική ή νοµοθετική 

εξουσία. Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής παρατηρούνται οµάδες πίεσης µε 

εθνοτικά κίνητρα µε σκοπό να πείσουν την Αµερικανική πολιτική ελίτ να 

αντιµετωπίσει ευνοϊκά µια άλλη χώρα, την χώρα προέλευσης αυτών των οµάδων.  

Ως έθνος µεταναστών, η πλουραλιστική κοινωνία των Η.Π.Α. είναι εκ φύσεως 

ανεκτική στα διάφορα εθνοτικά στοιχεία που την απαρτίζουν6. Ως εθνοτική νοείται µία 

οµάδα µε κοινή καταγωγή και ταυτότητα που έχει αφοµοιωθεί και αποτελεί µέρος της 

αµερικανικής κοινωνίας. Ο όρος εθνικός που χρησιµοποιείται ενίοτε δεν είναι δόκιµος 

διότι αναφέρεται σε εξωγενή στοιχεία του πολιτικού συστήµατος, δηλαδή σε µη 

Αµερικανούς πολίτες. Πιο κάτω θα εξεταστεί εκτενώς το φαινόµενο της διασποράς και 

θα διαχωριστούν αναλυτικότερα οι σχετικές έννοιες. 

Το αµερικανικό έθνος είναι προϊόν µετανάστευσης εποµένως το µεγαλύτερο µέρος των 

πολιτών ανήκει σε µια εθνική διασπορά. Οι διασπορές µπορεί να είναι ενεργές, δηλαδή 

να έχουν συνείδηση διατήρησης της συλλογικής µνήµης, των εθίµων και των 

παραδόσεων της χώρας προέλευσης ή αντίθετα µπορεί να έχουν αφοµοιωθεί πλήρως 

από την κοινωνία της χώρας υποδοχής και να διατηρούν ελάχιστα ή καθόλου την 

αντίληψη της µεταναστευτικής τους καταγωγής, κάτι που συναντάται περισσότερο στις 

νεότερες γενιές µεταναστών. Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά στην ουσία την 

παρούσα διατριβή, µια διασπορά µπορεί να ενεργοποιείται στην εθνοτική πολιτική. 

Βέβαια, η θέση των εθνοτικών οµάδων στην Αµερικανική κοινωνία επηρεάζεται από 

τις κοινωνικές συνθήκες σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Για παράδειγµα, στα πρώτα 

χρόνια Ψυχρού Πολέµου οι έκτακτες συνθήκες δεν ευνοούσαν την ελεύθερη έκφραση 

των εθνοτικών χαρακτηριστικών στην Αµερικανική κοινωνία ούτε την έντονη σύνδεση 

µε την χώρα προέλευσης. Ως γεγονός δηµόσιας έκφρασης αυτοί οι δεσµοί σίγησαν για 

λόγους εθνικού συµφέροντος υπό την απειλή ενός πυρηνικού πολέµου, όταν οι δύο 

συνασπισµοί ακροβατούσαν σε µια λεπτή κλωστή. Ωστόσο, µε αφετηρία τις αρχές της 

																																																								
6 Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, Πολιτική συγκρότηση και Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ (Αθήνα: 
Φέξης, 1968), 23. 
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δεκαετίας του 1960 και τη σταδιακή είσοδο στην περίοδο της ύφεσης, προέκυψε το 

Κίνηµα των Αφροαµερικανών για τα Πολιτικά Δικαιώµατα που ενίσχυσε την 

ταυτότητα των Αφροαµερικανών, την πολιτική τους δύναµη, την κουλτούρα τους και 

µέσω αυτής της εξέλιξης αφύπνισε και άλλες εθνοτικές οµάδες που αντιλήφθηκαν ότι 

είχαν και αυτές ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ήθελαν ελεύθερα να εκφράσουν.7 Αυτή 

η κοινωνική αλλαγή δεν σκόπευε να αποσυνθέσει την αµερικανική κοινωνία ούτε να 

διαλύσει το αµερικανικό έθνος αλλά να αποδεσµεύσει τα ιδιαίτερα εθνοτικά στοιχεία 

των οµάδων που το συνθέτουν µε σκοπό να αξιοποιήσει την εθνοτική ποικιλία για να 

εµπλουτίσει το αµερικανικό κοινωνικό µωσαϊκό. Ως συνέπεια αυτού του κινήµατος, 

διάφορες εθνοτικές οµάδες όπως οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί και οι Πολωνοί ανέδειξαν την 

εθνοτική τους ταυτότητα και συνδέθηκαν πάλι µε την χώρα καταγωγής όχι µόνο µέσα 

από εθνικές εορτές και εκδηλώσεις µνήµης αλλά επίσης µε προσπάθειες πολιτικής 

επιρροής.8 Έτσι, η προσπάθεια των Αφροαµερικανών να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα 

που τους αναγνωρίζονταν από το Σύνταγµα, διεύρυνε τους εθνοτικούς ορίζοντες στην 

Αµερική κι εξελίχθηκε σε µια ευρύτερη διαδικασία χειραφέτησης στο πλαίσιο της 

αµερικανικής κοινωνίας.9  

Η ενεργοποίηση µιας εθνοτικής οµάδας δεν συνεπάγεται αυτόµατα την προώθησή της 

στον εθνοτικό ακτιβισµό. Το πολιτικό λόµπι δεν είναι µονόδροµος. Σε κάθε περίπτωση, 

προηγείται η φάση της εθνοτικής αφύπνισης, δηλαδή η σύνδεση των µελών µιας 

εθνοτικής οµάδας και η δηµιουργία µίας εθνοτικής κοινότητας κι έπεται ο διάλογος µε 

την εξουσία όταν υπάρχουν αιτήµατα που σχετίζονται είτε µε την κοινότητα είτε µε το 

µητροπολιτικό κέντρο. 

																																																								
7 David Goldfield, Black, White, and Southern: Race Relations and Southern Culture, 1940 to the 
Present (Louisiana: Louisiana State University Press, 1990). 
8 Ενδεικτικά, για τις εθνοτικές οµάδες στις ΗΠΑ, βλ: Louis Gesualdi, The Italian-American 
Experience (Lahnam: University Press of America, 2012), Patrick J. Gallo, Ethnic Alienation: The 
Italian-Americans (Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, 1974), John J. Bukowczyk, 
Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics (Pittsburg: University of 
Pittsburg Press, 1996). 
9 Για το κίνηµα των πολιτικών δικαιωµάτων βλ: Steven F. Lawson and Charles Payne, Debating the 
Civil Rights Movement, 1945-1968 (Lahnam: Rowman & Littlefield Publishers, 1998), Robert 
Weisbrot, Freedom Bound: A History of America's Civil Rights Movement (New York: Penguin Group, 
1989), Charles W. Eagles, ed., The Civil Rights Movement in America (Jackson: University Press of 
Mississippi, 1986), Mike Scott-Baumann and Mark Stacey, History for the IB Diploma: Civil Rights 
and Social Movements in the Americas (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), Jack E. Davis, 
The Civil Rights Movement (Malden: Wiley-Blackwell, 2001), Andrew Young, An Easy Burden: The 
Civil Rights Movement and the Transformation of America (Waco: Baylor University Press, 2008). 
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Σχολιάζοντας τα όσα έχουν λεχθεί έως τώρα, ακολουθούν µερικές εννοιολογικές 

αποσαφηνίσεις: 

1) Ο όρος διασπορά αναφέρεται στις εθνοτικές οµάδες που αποτελούν προϊόν 

µετανάστευσης. Οι οµάδες που οι κοιτίδες τους βρίσκονται εκτός 

µητροπολιτικού κέντρου είναι εθνικές και ο κατάλληλος όρος είναι οµογένεια.  

2) Η ύπαρξη της διασποράς δεν προϋποθέτει την πολιτική ύπαρξη της χώρας 

προέλευσης. Η εθνοτική οµάδα µπορεί να διαβιεί σε µία χώρα αλλά το 

µητροπολιτικό κέντρο να µην υπάρχει (ή να µην υπήρχε) ως φορέας πολιτικής 

εξουσίας (διεθνώς αναγνωρισµένος). 

3) Η διασπορά δεν είναι οµάδα πίεσης. Μπορεί να ασκήσει πίεση µέσω 

δεδοµένων καναλιών, ωστόσο ο όρος είναι ανθρωπολογικός και αναφέρεται 

κατά βάση στο ερώτηµα της ταυτότητας µιας µεταναστευτικής οµάδας. 

Επίσης, όταν µία διασπορά ασκεί πίεση, δεν το κάνει αποκλειστικά για την 

χώρα προέλευσης. Υπάρχουν σοβαρά αιτήµατα που αφορούν στις συνθήκες 

διαβίωσης της ίδιας της οµάδας εντός της χώρας υποδοχής, που είναι δυνατόν 

να την ενεργοποιήσουν για να τα διεκδικήσει.  

4) Η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής επιρροής εξαρτάται από το πολιτικό 

σύστηµα της χώρας υποδοχής σε συνδυασµό µε την κοινωνική θέση της 

διασποράς. 

Αναλύοντας τις παραπάνω σηµειώσεις, ως διασπορά νοείται µία εθνοτική οµάδα που 

άφησε τις εστίες της για να αναζητήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε έναν 

διαφορετικό τόπο. Είναι µία µεταναστευτική οµάδα που είτε µετακινήθηκε 

οικειοθελώς (αναζήτηση εργασίας, αλλαγή φυσικού περιβάλλοντος) είτε εκδιώχθηκε 

από κάποια άλλη πολιτική ή εθνική οµάδα και οδηγήθηκε στην προσφυγιά. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές οµάδες που αναζήτησαν εργασία στις 

ΗΠΑ από τα µέσα του 19ου αιώνα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι διασπορές που 

προέκυψαν µετά από µια συλλογική καταστροφή, όπως για παράδειγµα η Γενοκτονία 

των Αρµενίων στις αρχές του 20ου αι. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι εκτός συνόρων κοινότητες χωρίζονται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες, (α) τη διασπορά (εθνοτική οµάδα) και (β) την οµογένεια (εθνική οµάδα). 

Η οµογένεια, αντίθετα µε τη διασπορά, δεν είναι προϊόν µετανάστευσης αλλά ζει στην 

κοιτίδα της, η οποία όµως δεν βρίσκεται εντός των συνόρων του εθνικού κέντρου. 
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Καθώς τα όρια του κράτους δεν συµπίπτουν πάντα µε τα όρια του έθνους, πολλές 

εθνικές οµάδες ζουν εκτός του εθνικού κορµού, όπως οι Ούγγροι της Σερβίας και της 

Ρουµανίας, οι Τούρκοι της Βουλγαρίας, οι Ρώσοι της Ουκρανίας και οι Έλληνες της 

Βορείου Ηπείρου. Αυτοί οι πληθυσµοί είναι γηγενείς, κατοικούν στις πατρώες εστίες 

τους, για αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις αναγνωρίζονται ως εθνικές µειονότητες 

µε ειδικά δικαιώµατα.10 

Η ύπαρξη διασποράς και συλλογικής ταυτότητας δεν προϋποθέτει την ύπαρξη της 

χώρας προέλευσης, µε την έννοια της κρατικής υπόστασης. Η χώρα µπορεί να έχει 

κατακτηθεί και ο λαός της να έχει εκδιωχθεί, εν τούτοις για τους ξεριζωµένους εκεί 

βρίσκεται η φαντασιακή τους εστία (imaginary homeland) που προσλαµβάνει µυθικές 

διαστάσεις.11 Οι Εβραίοι δεν σταµάτησαν ποτέ να µνηµονεύουν την αρχαία κοιτίδα 

τους παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε σύµπνοια ούτε ως προς την αναγκαιότητα 

δηµιουργίας κράτους ούτε ως προς την τοποθεσία του12. Αντίστοιχα, οι Έλληνες 

πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και τον Πόντο συνεχίζουν να κάνουν λόγο για 

«αλησµόνητες πατρίδες» και οι Κούρδοι της διασποράς αγωνίζονται µε ζήλο για να 

ενισχύσουν τους συµπατριώτες τους στο δικό τους αίτηµα αυτοδιάθεσης.13 

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η διασπορά δεν συγκροτεί απαραίτητα οµάδα 

πίεσης. Για να περάσει µια διασπορά στο επίπεδο της πολιτικής δράσης πρέπει να 

διαθέτει συγκεκριµένα πολιτικά αιτήµατα και να αναπτύξει µια βασική οργανωτική 

δοµή. Είναι αυτονόητο ότι τα αιτήµατα έχουν τύχη όταν δεν είναι αντίθετα προς την 

διακηρυγµένη πολιτική και τα συµφέροντα της χώρας υποδοχής. Για παράδειγµα, οι 

Αµερικανοί µε καταγωγή από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που ενδιαφέρονται για την 

ένταξη των πατρίδων τους στο ΝΑΤΟ, βρήκαν ευήκοα ώτα στο Κογκρέσο ενώ 

αντίθετα οι πολίτες ιαπωνικής καταγωγής που ζούσαν στην Δυτική Ακτή την περίοδο 

αµέσως µετά την επίθεση στο Περλ Χάρµπορ (Pearl Harbor) το 1942 οδηγήθηκαν σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης µε την υποψία ότι µπορεί να εκδηλώσουν εχθρικές 

																																																								
10 Robin Cohen, “Diasporas and the Nation-State: From Victims to Challengers,” International Affairs 
72, (July 1996), 514. 
11 Armine Ishkarian, “Home-Coming and Goings,” review of Homecomings: Unsettling Paths of 
Return, by Ed. Fran Markowitz and Anders Stefansson, Diaspora: A Journal of Transnational Studies 
13.1 (2004), 111-121. 
12 Οι διαµορφωτές του σύγχρονου εβραϊκού κράτους ανησυχούσαν για το ενδεχόµενο να 
εξαφανιστούν οι εβραϊκοί µειονοτικοί πυρήνες στο εξωτερικό, από την συγκέντρωση των 
περισσότερων Εβραίων στο Ισραήλ, Steven Gold, The Israeli Diaspora (London: Routledge, 2002). 
13 Bahar Baser, Diasporas and Homeland Conflicts: A Comparative Perspective (Farnham: Ashgate, 
2015). 
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ενέργειες στο αµερικανικό έδαφος.14 Συµπερασµατικά, για να αποδίδει καρπούς η 

πολιτική πίεση πρέπει να µπορεί να πείθει ότι η ικανοποίηση των αιτηµάτων του 

πολιτικού υποκειµένου εξυπηρετούν το ευρύτερο αµερικανικό εθνικό συµφέρον και 

αποφέρει διπλό όφελος.  

Στην περίπτωση που η διασπορά συγκροτήσει πολιτικό φορέα για την άσκηση 

πολιτικής πίεσης µπορεί να έχει στόχο να προωθήσει τα δικά της συµφέροντα στη 

χώρα, ειδικά όταν πρόκειται για οµάδες που αντιµετωπίζουν το φαινόµενο του 

κοινωνικού αποκλεισµό και την πολιτική των διακρίσεων. Τα πρώτα µεταναστευτικά 

κύµατα των Ελλήνων της Αµερικής αντιµετώπισαν πολλά προβλήµατα κοινωνικού 

αποκλεισµού γι’ αυτό µία προοδευτική οµάδα µεταναστών ίδρυσε την ΑΧΕΠΑ 

(Αµερικανοελληνική Προοδευτική κι Εκπαιδευτική Ένωση - American Hellenic 

Progressive and Educational Association) µε σκοπό να διευκολύνει τις προσπάθειες 

ένταξης των συµπατριωτών τους στην αµερικανική κοινωνία.15 

Ως προς την κοινωνιολογία της διασποράς, σύµφωνα µε την τυπολογία του 

Άρµστρονγκ (Armstrong) διακρίνονται δύο τύποι διασπορικών κοινοτήτων16. Η πρώτη 

αφορά στις προλετάριες (proletarian diasporas), οι οποίες όπως δηλώνει το όνοµα τους 

έχουν χαµηλό οικονοµικό και κοινωνικό status, αντιµετωπίζουν ουσιαστικές 

διακρίσεις, παρουσιάζουν όµως πολύ µεγάλη εσωτερική συνοχή και τα µέλη τους 

προσδιορίζονται µε βάση την χώρα προέλευσης. Η δεύτερη αφορά στις  

κινητοποιηµένες (mobilized diasporas), οι οποίες έχουν αφοµοιωθεί σηµαντικά στην 

κοινωνία που ζουν, απολαµβάνουν υψηλότερο κύρος, τα µέλη τους κατέχουν 

σηµαντικές θέσεις στο σύστηµα (επαγγελµατικό ή πολιτικό), έχουν ανώτερη µόρφωση 

κι έχουν τη δυνατότητα άσκησης επιρροής. Εποµένως, όσο πιο νέα και φτωχή είναι µια 

εθνοτική οµάδα τόσο πιο προσηλωµένη βρίσκεται στα συνδετικά στοιχεία µε την χώρα 

προέλευσης. Αντίθετα, όταν η οµάδα αναπτύσσεται και ανυψώνεται κοινωνικά, όπως 

συµβαίνει µε τους Ελληνοαµερικανούς µετά τη δεκαετία του 1960, τα εθνικά 

																																																								
14 Για τον εγκλεισµό (internment) των Ιαπώνων βλ: Roger Daniels, Prisoners Without Trial: Japanese 
Americans in World War II (New York: Hill and Wang, 1993), Peter Irons, Justice at War: The Story 
of the Japanese-American Internment Cases (New York: Oxford University Press, 1983). 
15 Paul Watanabe, “Ethnicity and Foreign Policy: Greek-American Activism and the Turkish Arms 
Ban” in Diasporas in World Politics, the Greeks in Comparative Perspective, ed. Dimitri Constas and 
Athanassios Platias (Houndills: Macmillan, 1993), 35-36. 
16 John Armstrong, “Mobilized and Proletarian Diasporas,” The American Political Science Review 70 
(June 1976): 393-408. 
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χαρακτηριστικά υποχωρούν και αντικαθίστανται από την εθνοτική ταυτότητα 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες της χώρας υποδοχής. 

Για να ευδοκιµήσουν οι προσπάθειες µιας οµάδας πίεσης απαιτείται ένα πολιτικό 

σύστηµα που ανέχεται την πολυφωνία και την διαφορετικότητα. Στις ΗΠΑ παρέχεται 

η γενική δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συµµετέχει στον πολιτικό διάλογο και να 

προσπαθεί ανεµπόδιστα να προωθεί τις θέσεις του, έστω και µέσα από δαιδαλώδεις 

διαδικασίες ενηµέρωσης και πληροφόρησης που επιβάλλει η ανάγκη για εξειδικευµένη 

γνώση της νοµοθετικής διαδικασίας.17 Οι πολίτες µπορούν να συγκροτούν ενώσεις και 

οµάδες πίεσης για την καλύτερη πληροφόρηση των νοµοθετών, την κατασκευή και 

διατήρηση δικτύων µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων και την προβολή των ζητηµάτων 

που τους αφορούν στους πολιτικούς και τους εµπειρογνώµονες. Πρόκειται για τη 

δηµοκρατική απαίτηση για κοινωνική εξισορρόπηση στην εξυπηρέτηση των 

συµφερόντων που λαµβάνει χώρα µέσα στο πλαίσιο συνταγµατικά εξασφαλισµένων 

και νοµικά προστατευόµενων διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

 

2.2 Ορισµός της διασποράς 

Ο όρος διασπορά (diaspora) προέρχεται από το ρήµα διασπείρω που σηµαίνει  

διασκορπίζω. Το ρήµα είναι ενεργητικό και κατ’ επέκταση το ουσιαστικό εκφράζει 

κίνηση υπονοώντας τη δράση ενός υποκειµένου που προβαίνει στη διασπορά µιας 

οµάδας ανθρώπων. Η λέξη διασπείρω σύµφωνα µε τον Παπασωτηρίου χρησιµοποιείται 

για πρώτη φορά στην ελληνική µετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης και αναφέρεται στην 

εκδίωξη των Εβραίων από τους Αγίους Τόπους κατά την περίοδο της Βαβυλώνιας 

Αυτοκρατορίας του Ναβουχοδονόσορα.18 Ο  Σέφερ (Sheffer), στην µελέτη του 

Diaspora Politics: at home abroad, αναφέρει την περίπτωση της Παλαιάς Διαθήκης, 

όµως εντοπίζει την πρώτη χρήση του όρου στον Θουκυδίδη, στην Ιστορία του 

Πελοποννησιακού Πολέµου, όταν αναφέρεται στη διασπορά των Αιγινητών.19 Κατόπιν, 

συµπεραίνει ότι πολύ νωρίς, ο όρος χρησιµοποιείται για τις δυο παλαιότερες εθνικές 

																																																								
17 R.A. Maidment and Anthony McGrew, The American political process (London: SAGE, 1986), 127-
128. 
18 Παπασωτηρίου (2000),ό.π., 5-6. 
19 Gabriel Sheffer, Diaspora politics; At home abroad (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), 9. 
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διασπορές -την εβραϊκή και την ελληνική- που έχουν ιδρυθεί έξω από την πατρίδα τους 

ως αποτέλεσµα αναγκαστικής και εθελούσιας µετανάστευσης. 

Μία διαφορά µεταξύ των δύο περιπτώσεων παρατηρεί ο Μόχαν (Mohan)20: για τους 

αρχαίους Έλληνες, ο όρος διασπορά έχει θετική και ιµπεριαλιστική σηµασία επειδή 

εννοούσε την εξάπλωση και τον αποικισµό της Μικράς Ασίας. Στην περίπτωση όµως 

των Εβραίων, στους οποίους επιβλήθηκε δουλεία κι εξορία, όπως επίσης των Αρµενίων 

και των Παλαιστινίων, ο ίδιος όρος παραπέµπει σε αρνητικές αναφορές. Εποµένως, η 

εµπειρία της µετανάστευσης, αναλόγως αν πρόκειται για ήπια ή βίαιη, καθορίζει και 

την ταυτότητα της διασποράς ως συλλογικού υποκειµένου. Η τραυµατική µνήµη 

επιφέρει ισχυρή συνοχή και δηµιουργεί έναν άρρηκτο συνεκτικό δεσµό που δύναται 

να γεννήσει πολιτικούς στόχους για την χώρα προέλευσης. Σύµφωνα µε τον παραπάνω 

διαχωρισµό ο Κοέν (Cohen) προτείνει δύο µεγάλες κατηγορίες, τις διασπορές-θύµατα 

(victim diasporas) και τις αποικιακές διασπορές (colonization diasporas)21 που 

στέκονται αντίθετες στην άκρη του φάσµατος.  

Κάθε µεταναστευτική οµάδα έχει να αντιµετωπίσει την πρόκληση της αφοµοίωσης 

(assimilation) από την χώρα υποδοχής ή την διατήρηση της ταυτότητάς της µε τελικό 

σκοπό την επιστροφή στην χώρα προέλευσης.22 Στη µέση υπάρχει η οδός της ήπιας 

προσαρµογής που µετατρέπει την εθνική ταυτότητα σε ενεργούµενη εθνοτική 

ετερότητα. Ο Κοέν υποστηρίζει ότι καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτή τη µετάβαση 

είναι ο χρόνος23 εποµένως η εγκαθίδρυση µιας διασποράς δεν γίνεται τη στιγµή που οι 

πρώτοι εκπρόσωποι της φτάνουν στην χώρα υποδοχής αλλά όταν λάβει καθαρή µορφή 

η κυρίαρχη ταυτότητα.  

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και η οµάδα ενταχθεί στην παραγωγική 

διαδικασία, προκύπτει το ερώτηµα της σχέσης της µε την κυρίαρχη οµάδα. Ο 

Άρµστρονγκ, στο πλαίσιο της συγκριτικής ανάλυσης µιας πολυεθνικής κοινωνίας, 

προτείνει ότι διασπορά είναι «µια εθνοτική οντότητα που υπολείπεται εδαφικής βάσης 

σε µια δεδοµένη πολιτεία, δηλαδή µια σχετικά µικρή µειονότητα σε κάθε µέρος της 

πολιτείας.»24 

																																																								
20 Gilles Mohan, “Diaspora and development,” in Development and Displacement, ed. Jenny Robinson 
(Oxford: Oxford University Press, 2002), 77-139. 
21 Cohen (1996), ό.π., 508. 
22 Sheffer (2003), ό.π., 23-24. 
23 Cohen (1996), ό.π., 517. 
24 Armstrong (1976), ό.π., 394. 
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Αν και πρωτοπόρος στη µελέτη της διασποράς, έδωσε έναν πολύ γενικό και σχετικό 

ορισµό, ο οποίος παρουσιάζει δύο σηµαντικές ελλείψεις: δεν ξεχωρίζει την οµογένεια 

από τη διασπορά ούτε προβλέπει δεσµούς µε το εθνικό κέντρο.25 Μια άλλη µελέτη 

προτείνει ότι «διασπορά είναι ένας λαός µε κοινή καταγωγή που διαµένει, λίγο ή πολύ 

σε µόνιµη βάση, εκτός των συνόρων της εθνοτικής ή θρησκευτικής πατρίδας, είτε η 

πατρίδα αυτή είναι αληθινή, συµβολική, ανεξάρτητη ή υπό ξένο έλεγχο.»26 

Εν τούτοις, ούτε σε αυτή την περίπτωση συναντά κανείς τον απαραίτητο διαχωρισµό 

µεταξύ διασποράς και οµογένειας, ο οποίος είναι κρίσιµος για το αντικείµενο της 

µελέτης. Ο Σέφερ προσφέρει έναν πληρέστερο αλλά µακροσκελή ορισµό: 

«Μια εθνική-εθνοτική διασπορά είναι ένας κοινωνικοπολιτικός σχηµατισµός, 

που δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα εθελούσιας ή βεβιασµένης µετανάστευσης, 

τα µέλη του οποίου θεωρούν εαυτούς ως όµοιας εθνικής κι εθνοτικής καταγωγής 

και που µόνιµα κατοικούν ως µειονότητες σε µια ή περισσότερες χώρες 

υποδοχής. Τα µέλη τέτοιων οντοτήτων διατηρούν τακτική ή περιστασιακή επαφή 

µε αυτό που θεωρούν πατρίδα και µε ιδιώτες ή οµάδες της ίδιας προέλευσης, που 

διαµένουν σε άλλες χώρες. Βασισµένα στην απόφαση να παραµείνουν στις ξένες 

χώρες, αλλά να διατηρήσουν την ταυτότητα τους, τα µέλη της διασποράς 

αναγνωρίζονται µε αυτό τον τρόπο, δείχνουν αλληλεγγύη στους οµοεθνείς τους 

και οργανώνονται ενεργά στην πολιτιστική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 

σφαίρα. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, τα µέλη της διασποράς θεσπίζουν 

διακρατικά δίκτυα που αντανακλούν τις πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ τους, µεταξύ 

των κρατών υποδοχής, των πατρίδων τους και τους διεθνείς δρώντες.»27 

																																																								
25 Παπασωτηρίου (2000), ό.π., 11-12. 
26 “Diaspora is a people with a common origin who reside, more or less on a permanent basis, outside 
the borders of their ethnic or religious homeland-whether that homeland is real or symbolic, 
independent or under foreign control”, στο: Yossi Shain and Aaron Barth, “Diasporas and International 
Relations Theory,” International Organization 57 (Summer 2003): 452. 
27 “An ethno-national diaspora is a social-political formation, created as a result of either voluntary or 
forced migration, whose members regard themselves as of the same ethno-national origin and who 
permanently reside as minorities in one or several host countries. Members of such entities maintain 
regular or occasional contacts with what they regard as their homelands and with individuals and 
groups of the same background residing in other host countries. Based on aggregate decisions to settle 
permanently in host countries, but to maintain a common identity, diasporans identify as such, showing 
solidarity with their group and their entire nation, and they organize and are active in the cultural, 
social, economic, and political spheres. Among their various activities, members of such diasporas 
establish trans-state networks that reflect complex relationships among the diasporas, their host 
countries, their homelands, and international actors,” στο: Sheffer, ό.π., 9. 
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Οι προηγούµενοι ορισµοί, παρά τις ατέλειες τους, επισηµαίνουν τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά του αντικειµένου: πρώτον, αναφέρεται σε µια οµάδα η οποία να είναι 

προϊόν µετανάστευσης. Δεύτερον, αυτή η οµάδα έχει συνείδηση της εθνικής της 

προέλευσης ή όπως το θέτει ο Μπρουµπέικερ (Brubaker) «έχει οριοθετηµένη µια 

διακριτή ταυτότητα σε σχέση µε αυτήν που κυριαρχεί στη χώρα υποδοχής.»28 Τρίτον, 

υπάρχει κάποιο σηµείο αναφοράς της οµάδας σε σχέση µε την χώρα προέλευσης, είτε 

είναι υπαρκτή είτε συµβολική.  

Σύµφωνα µε αυτές τις διαπιστώσεις, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους προϋπάρχοντες 

ορισµούς, η παρούσα εργασία προτείνει τον ακόλουθο ορισµό από το πρίσµα των 

Διεθνών Σχέσεων: 

διασπορά είναι µια οργανωµένη εθνοτική οµάδα που προέκυψε κατόπιν 

µετανάστευσης, αναγκαστικής ή εθελούσιας, ζει εκτός των εθνικών συνόρων, 

υπαρκτών ή συµβολικών και διατηρεί πάγιο ενδιαφέρον κι ενεργό ανάµειξη στα 

θέµατα της χώρας καταγωγής. 

Ο προτεινόµενος ορισµός καλύπτει τα κενά των προηγούµενων προσπαθειών, 

επισηµαίνοντας τον τρόπο δηµιουργίας του υποκειµένου, αφού τονίζει ότι είναι προϊόν 

µετακίνησης πέραν του χώρου που γίνεται αντιληπτός ως «πατρίδα» ή «χώρα 

προέλευσης». Επίσης, δεν θεωρεί απαραίτητο ότι η «πατρίδα» διαθέτει πολιτική 

οντότητα, αναγνωρίζει όµως ότι είναι απαραίτητη η σχέση µε το γεωγραφικό σηµείο 

αναφοράς. Επιπλέον, η διασπορά, για να λογίζεται ως τέτοια, πρέπει να εκφράζει 

ενδιαφέρον και να ασχολείται µε τα θέµατα που αφορούν την υπόσταση του 

µητροπολιτικού κέντρου επειδή αυτή η παράµετρος αποτελείτο δοµικό στοιχείο της 

συλλογικής συνείδησης. Η διασπορά δεν υπάρχει ως ανεξάρτητη οντότητα σε µια ξένη 

χώρα αλλά ως εθνοτική οµάδα µε συνεκτικό δεσµό τη διακριτή της ταυτότητα ως προς 

την χώρα υποδοχής. Η επιµονή στην ενεργό ανάµειξη µε τα θέµατα της χώρας 

προέλευσης οφείλεται στο γεγονός ότι ο ορισµός δίνεται από την οπτική της επιστήµης 

των Διεθνών Σχέσεων µε αντικείµενο τη µελέτη του διεθνούς συστήµατος και των 

διακρατικών σχέσεων. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η ταυτότητα ως ουσιαστικός µοχλός 

για τον πολιτικό ρόλο της διασποράς. 

 

																																																								
28 Rogers Brubaker, “The ‘diaspora’ diaspora,” Ethnic and Racial Studies 28 (January 2005): 6. 
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2.3 Ζητήµατα ταυτότητας και πολιτικής προσήλωσης 

Το ζήτηµα της ταυτότητας έχει απασχολήσει αρκετά τους διεθνολόγους που 

ασχολούνται µε την µελέτη της διασποράς επειδή σχετίζεται άµεσα µε το ζήτηµα της 

πολιτικής αφοσίωσης. Όταν οι Ελληνοαµερικανοί επέκριναν τους χειρισµούς του 

Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσιντζερ (Henry Kissinger) ως προς την 

κρίση του Κυπριακού το καλοκαίρι του 1974, εκείνος αµφισβήτησε την αφοσίωση 

(loyalty) τους στην Αµερική, υπονοώντας ότι εργάζονται για να εξυπηρετήσουν άλλα 

συµφέροντα.29 Η ύπαρξη τόσων εθνοτικών οµάδων στην Αµερικανική κοινωνία, οι 

οποίες µάλιστα σηµειώνουν έντονη εθνοτική δράση, προκαλεί τον ακαδηµαϊκό και τον 

πολιτικό διάλογο για τον ρόλο τους στην διατήρηση της ενότητας στο εσωτερικό της 

χώρας.  

Ο Σµιθ (Smith) διαφωνεί ριζικά µε το µέρος της βιβλιογραφίας που εκφράζει την 

παραδοχή ότι η εθνοτική (ethnic) ταυτότητα προηγείται συναισθηµατικά και ηθικά των 

υποχρεώσεων απέναντι στην εθνική (national) ταυτότητα και απορρίπτει τον όρο χώρα 

υποδοχής (host land) αναφερόµενος στις εργασίες του Σέφερ, του Σέιν και των Κώνστα 

και Πλατιά.30 Με αφετηρία τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα των ΗΠΑ 

(multiculturalism) θεωρεί δικαιολογηµένη την ανησυχία ορισµένων συµπατριωτών του 

για το ενδεχόµενο έως και βαθιάς κοινωνικής ρήξης, προερχόµενης από τα αιτήµατα 

των διαφόρων εθνοτικών κοινοτήτων, οι οποίες µε την σειρά τους εκφράζουν αιτήµατα 

ξένων συµφερόντων. Για την ενδυνάµωση των διασπορικών θέσεων31 δεν ψέγει µόνο 

τις εθνοτικές οµάδες αλλά και το πολιτικό σύστηµα που τείνει να «κολακεύει» τους 

ψηφοφόρους.  

Ο Κοέν υποστηρίζει ότι ο επανακαθορισµός των ταυτοτήτων µέσα από την πολιτισµική 

διάσπαση απειλεί το έθνος κράτος επειδή όπως πιστεύει, η εθνοτική ταυτότητα είναι 

πιο ισχυρή από την εθνική. Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εθνική ταυτότητα δέχεται 

ανταγωνισµό από τις µη εδαφικές κοινωνικές ταυτότητες (de-territorialized social 

identities),32 γεγονός που συνάγεται ότι το έθνος κράτος φθίνει ενώ από µέσα του 

																																																								
29 Watanabe (1993), ό.π., 45. 
30 Tony Smith, Foreign Attachments; The power of ethnic groups in the making of American Foreign 
Policy (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 154-156. 
31 Ο Σέιν αναφέρει ότι η ικανότητα των διασπορών να επηρεάζουν την αµερικανική Εξωτερική 
Πολιτική υπέρ της χώρας προέλευσης έχει αυξηθεί (και είναι πιθανό να αυξηθεί περισσότερο) επειδή ο 
διαχωρισµός «φίλων» κι «εχθρών» µετά την πτώση του κοµµουνισµού είναι πολύ πιο σύνθετος, στο: 
Yossi Shain, “Ethnic Diasporas and U.S. Foreign Policy,” Political Science Quarterly 109 (Winter, 
1994-1995): 812. 
32 Cohen (1996), ό.π. 
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αναδύονται εθνοτικές κοινότητες µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά (αναφέρει 

για παράδειγµα την Τσαϊνατάουν-China Town).  

Το παράδοξο ως προς την υποχώρηση της εθνικής ταυτότητας για την χώρα υποδοχής 

και της ενίσχυσης της για την χώρα προέλευσης που περιγράφει ο Κοέν, αποδίδει µε 

συντοµία ο Άντερσον (Anderson), κάνοντας λόγο για «εξ αποστάσεως εθνικιστές» 

(long-distance nationalists).33 Εν τούτοις, οι παρατηρήσεις τόσο του Κοέν όσο και του 

Άντερσον δεν µπορούν να αναχθούν σε θεωρητικές γενικεύσεις διότι δεν 

ανταποκρίνονται σε καθολικά πρότυπα συµπεριφοράς. Πρώτα απ’ όλα, η διπλή 

προσήλωση δεν σηµαίνει και διπλή εθνικότητα, δηλαδή δεν εµπεριέχει αναπόφευκτα 

τη σύγκρουση των δύο ταυτοτήτων. Επιπλέον, οι διασπορές που είναι περισσότερο 

δεµένες µε τη χώρα προέλευσης είναι οι προλετάριες στις οποίες ο νόστος για την 

πατρίδα είναι πιο έντονος, αφού άλλωστε για τους περισσότερους µετανάστες η 

επιστροφή αποτελεί τον βασικό στόχο. Όταν όµως η αναφορά γίνεται σε διασπορές µε 

κοινωνικά θεµέλια στις νέες πατρίδες τους, τότε ο «εθνικισµός» τους εκφράζεται µε 

όρους συµφέροντος της χώρας υποδοχής.34 Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ένας 

Ελληνοαµερικανός πρώην ακτιβιστής στον συγγραφέα, «κανείς δεν θα δεχτεί να 

βοηθήσει ένα λόµπι αν υπερασπίζεται τα συµφέροντα µια ξένης χώρας.»35 

Στη θεωρία  οι διασπορές έχουν κατηγορηθεί ότι στην ενασχόλησή τους µε την 

εξωτερική πολιτική δρουν προς όφελος ξένων κυβερνήσεων, πιέζοντας για αιτήµατα 

άσχετα µε τις αµερικανικές προτεραιότητες, όπως τουλάχιστον της ορίζει το 

Υπουργείο Εξωτερικών.36 Στην πράξη, η µοµφή περί ελλιπούς αφοσίωσης έχει 

παρατηρηθεί από την κορυφή της πυραµίδας. Ο Πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον 

(Woodrow Wilson), σε ένα µήνυµα του προς το Κογκρέσο το 1915, εν µέσω του Α’ 

Παγκοσµίου Πολέµου, υπονόησε ότι οι Γερµανικής καταγωγής Αµερικανοί τείνουν 

προς την ανυπακοή (disloyalty) στις Ηνωµένες Πολιτείες37 κατά τον τρόπο που το 

έκανε ο Κίσιντζερ το 1974.38 

																																																								
33 Benedict Anderson, “Exodus,” Critical Inquiry 20 (Winter 1994): 314-327. 
34 Walker Connor, “Diasporas and the formation of Foreign Policy,” in Constas and Platias, ibid, 167-
180. 
35 Eugene Rossides, Ελληνοαµερικανός δικηγόρος, ιδρυτής και πρ. Πρόεδρος του American Hellenic 
Institute, συνέντευξη στον συγγραφέα στις 20 Μαρτίου 2012. 
36 Smith (2000), ibid, 44-45. 
37 Ayumi Takenaka and Mary Jonson Osirim, ed., Global Philadelphia: Immigrant Communities Old 
and New (Philadelphia: Temple University Press, 2010), 141. 
38 Παπασωτηρίου (2000),ό.π., 54. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί επίσης ότι τον Κίσιτζερ στήριξε η 
εφηµερίδα Washington Post και συγκεκριµένα οι αρθρογράφοι Robert Novak και Rowland Evans 
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Κατά συνέπεια, οι εθνοτικές οµάδες αναγκάζονται εκ των πραγµάτων να 

δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους µε όρους αµερικανικού συµφέροντος. Ο Αχράρι 

(Ahrari) υποδεικνύει δύο πρωταρχικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την επιρροή των 

εθνοτικών οµάδων και υπολογίζονται ως ένα «πηλίκο ισχύος» (power quotient). 

Πρώτον, η πολιτική που προωθεί µία οµάδα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα στρατηγικά 

συµφέροντα των Ηνωµένων Πολιτειών και δεύτερον, για να έχει αποτελεσµατικότητα 

η δράση της πρέπει να αγγίξει ένα ισορροπηµένο σηµείο στην διαδικασία αφοµοίωσης 

που να είναι ταυτόχρονα κοντά και στις δύο ταυτότητες.39 

Οι επιφυλάξεις για την αφοσίωση των διασπορικών κοινοτήτων δηµιουργεί την 

εντύπωση ενός δυνάµει «δούρειου ίππου». Η τριγωνική σχέση χώρας προέλευσης-

διασποράς-χώρας υποδοχής όµως δεν εµφορείται µόνο από ιδεαλιστικά κίνητρα αλλά 

περιλαµβάνει όλα τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά που αποκτά µία 

κοινότητα σε βάθος χρόνου. Κανένας φορέας δεν θα είχε όφελος να επιδιώκει την 

προαγωγή των συµφερόντων της χώρας προέλευσης αν οι συνέπειες θα ήταν επιζήµιες 

για την χώρα υποδοχής, στην οποία ζει και δραστηριοποιείται. Εποµένως αυτό το 

τρίγωνο ισοσκελίζεται έτσι ώστε εξυπηρετεί κατ’ αρχήν, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη40.  

Εποµένως, η πολεµική που ασκείται στην εθνοτική πολιτική αγνοεί την οντολογική 

διαφοροποίηση που προκύπτει από την παραδοχή ότι όταν µια εθνοτική οµάδα µπορεί 

να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της χώρας υποδοχής έχει ήδη ενσωµατωθεί σε 

αυτήν, είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της, έχει τα ίδια συµφέροντα µε εκείνη και ως εκ 

τούτου περιορίζεται στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων. 

Η ταυτότητα παραµένει ζωντανή και τα όρια εθνικού-εθνοτικού είναι δυσδιάκριτα 

όταν πρόκειται για µια νεοσύστατη κοινότητα, µε νωπές αναµνήσεις από την χώρα 

προέλευσης και χαµηλό επίπεδο αφοµοίωσης στην χώρα υποδοχής. Όταν όµως µια 

εθνοτική οµάδα έχει µακρά παρουσία και ιδιαίτερα όταν η κοινωνία χαρακτηρίζεται 

από µία έντονη εθνοτική πολυµορφία, η καταγωγή µε την υπηκοότητα µπορούν να 

συνυπάρχουν χωρίς εσωτερική σύγκρουση. Η διαµόρφωση της πολιτικής ταυτότητας 

δεν εξαρτάται µόνο από τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις άλλες 

																																																								
“Ford fights unholy alliances,” Tri City Herald, April 14, 1975. Επίσης: Novak and Evans, “Turkish 
Turnaround; No trend-Settler,” Pittsburg Post Gazette, October 6, 1975. 
39 Ειδικά για τους Εβραίους της Αµερικής ο Ahrari αναφέρει: “[they retain a] paradoxical ability to 
assimilate enough yet still retain ample ethnic identification to pursue foreign goals affecting Israel,” 
Mohammed Ahrari, Ethnic Groups and U.S. Foreign Policy, (Westport: Greenwood Press, 1987), 156. 
40 Gabriel Sheffer, Modern Diasporas in International Politics (Kent: Mackays, 1986), 8. 
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οµάδες αλλά και από αυτά που την ενώνουν µαζί τους και στις ΗΠΑ η κατασκευή της 

διαφορετικότητας είναι ταυτόχρονα µέρος της αµερικανικής ταυτότητας.41 

 

2.4 Οι διασπορές και η αµερικανική εξωτερική πολιτική 

Ο Σέιν παρατηρεί ότι η ικανότητα µιας διασποράς να διαδραµατίσει σοβαρό ρόλο στην 

εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αποτελεί συνάρτηση του πολιτικού πλαισίου που 

χαρακτηρίζεται από φιλελεύθερα και δηµοκρατικά ήθη που χειραφετούν τους πολίτες 

ανεξαρτήτως καταγωγής, την ευρέως αναγνωρισµένη εθνοτική πανσπερµία, τη 

θεσµική πραγµατικότητα της κατακερµατισµένης αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής 

που ενισχύει τη θέση των µελών του Κογκρέσου -και ως εκ τούτου των ισχυρών 

µειοψηφιών- και τέλος, την επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.42 Ειδικά τα 

ΜΜΕ, στα οποία πλέον συµπεριλαµβάνονται τα κοινωνικά δίκτυα, διαθέτουν 

παγκόσµια εµβέλεια ενισχύοντας την απήχηση των θεµάτων που µεταδίδουν κι έτσι 

µετατρέπονται αυτοµάτως σε ισχυρό µοχλό πίεσης προς τους πολιτικούς. 

Παράλληλα, υπογραµµίζεται ότι η ανάπτυξη της εθνοτικής πολιτικής δράσης είναι ένα 

φαινόµενο που συνδέεται µε την εξέλιξη στην τεχνολογία της επικοινωνίας, η οποία 

εκµηδενίζει τις αποστάσεις κι επιτρέπει την ταχεία διακίνηση πληροφοριών και  ιδεών 

σε παγκόσµια κλίµακα.43 Αυτό σηµαίνει ότι οι διασπορές υποστηρίζονται καθοριστικά 

από την παγκοσµιοποίηση. Αξίζει να υπολογίσει κανείς τις ευκαιρίες πληροφόρησης 

που προσφέρονται σήµερα από την χρήση των νέων µέσων ενηµέρωσης και ιδιαίτερα 

των κοινωνικών δικτύων. Η πλατφόρµα του παγκοσµίως δηµοφιλούς Facebook έχει 

προσφέρει ελεύθερο ηλεκτρονικό χώρο σε χιλιάδες κοινότητες για να οργανώσουν την 

επικοινωνία τους και σε άλλες να διασπείρουν τα πολιτικά τους µηνύµατα ή να 

διεξάγουν προπαγάνδα. Η Μπρίνκερχοφ (Brinkerhoff) µελέτησε το φαινόµενο της 

«ψηφιακής» διασποράς δηλαδή τον τρόπο που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο οι 

µετανάστες που αναζητούν τη σύσφιξη των δεσµών τους µε τις χώρες προέλευσης. Στο 

βιβλίο της Digital Diasporas; Identity and Transnational Engagement44 υποστηρίζει 

																																																								
41 Gillian Rose, “Place and Identity: a sense of place,” in A Place in the World? Places, Cultures and 
Globalization, ed. Doreen Massey and Pat Jess (Oxford: Oxford University Press in Association with 
the Open University Press, 1995), 87-132. 
42 Yossi Shain, Marketing the American creed abroad, Diasporas in the U.S. and their homelands 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 51-52. 
43 Sheffer (2003), ibid, 180-181. 
44 Jennifer Brinkerhoff, Digital Diasporas; Identity and Transnational Engagement (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009). 
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ότι µέσω των ηλεκτρονικών δικτύων, οι διασπορές µπορούν να διαδραµατίσουν έναν 

διττό εποικοδοµητικό ρόλο, ενισχύοντας το αίσθηµα της ασφάλειας στη χώρα 

προέλευσης και στη χώρα υποδοχής, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των µεταναστών 

την ίδια στιγµή που συνεισφέρουν οικονοµικά και κοινωνικά στην ανάπτυξη της χώρας 

προέλευσης. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι σε άλλες εποχές η διασπορά δεν ήταν ή δεν µπορούσε να είναι 

ενεργή. Από την ελληνική ιστορία είναι γνωστό ότι η ιδεολογική ζύµωση για την 

Ελληνική Επανάσταση έλαβε χώρα στις κοινότητες της Εσπερίας και της Μαύρης 

Θάλασσας, ωστόσο η χρήση των παλαιών µέσων επικοινωνίας δεν ευνοούσε την 

ταχεία αντίδραση των οργανωτικών της δοµών σε σχέση µε τις εξελίξεις στη χώρα 

προέλευσης. Είναι η παγκοσµιοποίηση που ευνοεί την αυξανόµενη οικονοµική 

αλληλεξάρτηση των κρατών σε παγκόσµια κλίµακα και τη ραγδαία αύξηση των πάσης 

φύσεως διεθνών συναλλαγών, τις οποίες αξιοποιεί και η διασπορά χτίζοντας µία 

αµφίδροµη σχέση µαζί της: µέσω της µεταφοράς ανθρώπων, ιδεών και κεφαλαίων σε 

ελάχιστο χρόνο δηµιουργεί διεθνιστικά δίκτυα, τα οποία αντιστρόφως εµβαθύνουν κι 

εµπλουτίζουν την παγκοσµιοποίηση.45 Εποµένως, η τεχνολογία δηµιουργεί µία 

σταθερή διασύνδεση µεταξύ των οµοεθνών κοινοτήτων, που ευνοεί την άνθηση 

πολιτιστικών, τεχνολογικών, οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων46 χωρίς να εµποδίζει 

την αυτόνοµη εξέλιξη της διασπορικής ταυτότητας, η οποία αποκτά τα δικά της 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δική της αντίληψη για τα κοινά ζητήµατα µε το εθνικό 

κέντρο.47 

 

2.5 Το  κοινωνικό κεφάλαιο και η διασπορά 

Οι διασπορικές ροές, φτάνοντας σε ένα νέο περιβάλλον οδηγούνται αργά ή γρήγορα 

στη δηµιουργία κοινοτήτων. Σκοπός της συσπείρωσης µε τους όµοιούς τους είναι η 

εµπέδωση του αισθήµατος της ασφάλειας κι εµπιστοσύνης. Εφόσον έχει συνείδηση της 

																																																								
45 Βλ. J. Michael Greig, “The End of Geography? Globalization, Communications, and Culture in the 
International System,” The Journal of Conflict Resolution 46 (April 2002): 225-243. 
46 David J. Elkins, “Globalization, Telecommunication, and Virtual Ethnic Communities,” 
International Political Science Review 18 (April 1997): 139-152. Επίσης, για τον ρόλο των 
διαδικτυακών µέσων στην συσπείρωση της ινδουιστικής διασποράς: Vinay Lal, “The Politics of 
History on the Internet: Cyber-Diasporic Hinduism and the North American Hindu Diaspora,” 
Diaspora: A Journal of Transnational Studies 8 (Fall 1999): 137-172. 
47 Pnina Werbner, “Introduction: The Materiality of Diaspora—Between Aesthetic and ‘Real’ Politics,” 
Diaspora: A Journal of Transnational Studies 9 (Spring 2000): 5-20. 
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ταυτότητάς της, η διασπορά είναι ένα µεγάλο δίκτυο  ανθρώπων που ζουν στις ίδιες 

γειτονιές, διατηρούν τις παραδόσεις τους, έχουν την ίδια θρησκεία και πιθανώς έχουν 

ιδρύσει κάποια µορφή συλλογικής έκφρασης. Πρόκειται για έναν ισχυρό κοινωνικό 

ιστό αυτοπροστασίας που τους διευκολύνει να διατηρήσουν στοιχεία της ταυτότητάς 

τους και προσφέροντας ταυτόχρονα υποστήριξη σε όλα τα µέλη του. 

Καθώς η διασπορά αναβαθµίζει το βιοτικό της επίπεδο και τα µέλη της ανέρχονται 

κοινωνικά το δίκτυο διευρύνεται και περιλαµβάνει περισσότερα µέλη µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Οι µεικτοί γάµοι, οι κύκλοι από τις πανεπιστηµιακές σπουδές ή ο 

επαγγελµατικός περίγυρος φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικά τέτοια 

δίκτυα, δηµιουργώντας µέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις τις προσβάσεις σε 

κοινότητες που προηγουµένως ήταν κλειστές. Εποµένως, όσο πιο κινητοποιηµένη είναι 

µία διασπορά τόσο ευρύτερο δίκτυο διαθέτει, το οποίο µπορεί να αξιοποιήσει για να 

εξυπηρετήσει τους σκοπούς της κοινότητας. 

Το σύνολο των χαρακτηριστικών της κοινωνικής αυτής δικτύωσης αποτελεί την 

κεντρική ιδέα του κοινωνικού κεφαλαίου. Ο Πάτναµ (Putnam) ορίζει το κοινωνικό 

κεφάλαιο ως το σύνολο από «τα κοινωνικά δίκτυα και τα συνδεδεµένα µε αυτά 

πρότυπα αµοιβαιότητας και αξιοπιστίας»48. Στην ανάλυσή του συµπεριλαµβάνει τα 

άτοµα που δηµιουργούν την κοινωνική δικτύωση και τις θεσµικές µορφές που 

αποτελούν τα πρότυπα δικτύωσης βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα στην 

επίτευξη κοινών στόχων.49 Η προϋπόθεση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι τα 

κοινωνικά δίκτυα να έχουν αξία έτσι ώστε η ενεργοποίησή τους να επιφέρει θετικά 

αποτελέσµατα. Εποµένως το περιεχόµενο του κοινωνικού κεφαλαίου αφορά στην 

προστιθέµενη αξία αυτών των δικτύων και στις δυνατότητες τους να συνεισφέρουν 

στους άλλους.50  Αδροµερώς αναφέρεται ότι για να βρει κάποιος εργασία δεν έχει 

σηµασία µόνο τι γνωρίζει αλλά και ποιους γνωρίζει.51 

Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι µία έννοια που προέρχεται από την Κοινωνιολογία αλλά 

βρίσκει εφαρµογή σε πολλά άλλα πεδία των κοινωνικών επιστηµών. Αναφέρεται στις 

																																																								
48 Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: 
Simon & Schuster 2000), 18–24. 
49 Για την ανάλυση του Πάτναµ βλ: “Features of social life – networks, norms and trust – that enable 
participants to act together more effectively to pursue shared objectives”, Robert Putnam, “Bowling 
alone: America's declining social capital,” Journal of Democracy 6 (1995): 67. 
50 Βλ. τις σηµειώσεις του σεµιναρίου για το κοινωνικό κεφάλαιο στην οικεία ιστοσελίδα του 
Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, στο: https://www.hks.harvard.edu/programs/saguaro/about-social-capital.  
51 John Field, Social Capital, 2nd edition (London: Routledge, 2008), 3. 
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κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται όχι µόνο ανάµεσα σε οµοιογενείς οµάδες αλλά 

και στις ανοµοιογενείς οι οποίες βρίσκουν ένα σηµείο τοµής. Αν και ως επιστηµονική 

έννοια το κοινωνικό κεφάλαιο θεωρητικοποιεί µία εγγενή στον άνθρωπο ιδιότητα να 

αναζητά κοινωνικές διόδους για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, η µεθοδική προσέγγιση 

του θέµατος είναι σχετικά πρόσφατη και ξεκίνησε στις αρχές του εικοστού αιώνα από 

τον Χάνιφαν (Hanifan).52 Μελετώντας τα δίκτυα που αναπτύσσουν οι σχολικές 

κοινότητες, χρησιµοποίησε τη σχετική έννοια για να εξηγήσει το περιεχόµενο και τη 

λειτουργική σχέση των συναναστροφών µεταξύ του κύκλου που περιελάµβανε τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους µαθητές και διαπίστωσε ότι η προσέγγιση των 

µελών της σχολικής κοινότητας οδήγησε σε µία επωφελή συνεργασία µε απλά και 

καθηµερινά αποτελέσµατα όπως η αλληλοβοήθεια, η συµπαράσταση και η 

συντροφικότητα. Ακολούθησαν κι άλλες µελέτες που εξέτασαν τη σχέση της 

κοινωνικής θεωρίας µε τον αστικό τρόπο ζωής και τη γειτνίαση, δεδοµένου ότι 

σταδιακά και λόγω της συχνής µετακίνησης πληθυσµών για οικονοµικούς λόγους οι 

σύγχρονες κοινωνίες της Δύσης αναγκάστηκαν να επεκτείνουν το δίκτυο εµπιστοσύνης 

των µέχρι τότε κλειστών κοινοτήτων και σε ξένους (outsiders) εφόσον αυτοί 

υιοθετούσαν τα τοπικά πρότυπα.53 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι το ζήτηµα της µετακίνησης, ειδικά σε σχέση µε την άφιξη 

µεταναστών και ξένων είχε βραχυπρόθεσµα αρνητικές επιπτώσεις. Στο άρθρο E 

Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century,54 ο Πάτναµ 

διαπιστώνει ότι οι κάτοικοι ανοµοιογενών κοινοτήτων τείνουν να αποσύρονται από τον 

δηµόσιο βίο, να απέχουν από δηµόσιες εκδηλώσεις όπως οι εκλογές και οι 

																																																								
52 “I do not refer to real estate, or to personal property or to cold cash, but rather to that in life which 
tends to make these tangible substances count for most in the daily lives of people, namely, goodwill, 
fellowship, mutual sympathy and social intercourse among a group of individuals and families who 
make up a social unit… If he may come into contact with his neighbor, and they with other neighbors, 
there will be an accumulation of social capital, which may immediately satisfy his social needs and 
which may bear a social potentiality sufficient to the substantial improvement of living conditions in 
the whole community. The community as a whole will benefit by the cooperation of all its parts, while 
the individual will find in his associations the advantages of the help, the sympathy, and the fellowship 
of his neighbors”, in: Lyda J. Hanifan, “The rural school community center,” Annals of the American 
Academy of Political and Social Science 67 (1916): 131. 
53 Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: 
Vintage Book Editions, 1992), Pierre Bourdieu, “The forms of capital.” Translated by Richard Nice. 
University of Georgetown, 1983, http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-
Forms_of_Capital.html, James Coleman, “Free Riders and Zealots: The Role of Social Networks,” 
Sociological Theory 6 (Spring, 1988): 52-57. 
54 Robert Putnam, “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century” (The 
2006 Johan Skytte Prize Lecture), Journal compilation, Nordic Political Science Association 2007: 
150-151. 
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φιλανθρωπίες και να δείχνουν λιγότερη εµπιστοσύνη όχι µόνο στα µέλη διαφορετικών 

οµάδων αλλά και στα µέλη της δικής τους οµάδας. Η πολυµορφία αποτελεί προσωρινά 

ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνική συµµετοχή και οδηγεί στην αποµόνωση. 

Από την άλλη πλευρά όµως, επισηµαίνει ότι οι ταυτότητες είναι δυναµικές κατασκευές 

και αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου συνεπώς, το αίτηµα αφοµοίωσης των 

νεοεισερχόµενων σε µία υφιστάµενη µορφή -µεταβλητής- ταυτότητας χάνει το νόηµα 

του. Σταδιακά οι κοινωνικές ζυµώσεις οδηγούν σε αυτό που ο εξελικτικός βιολόγος 

Ρίτσαρντ Ντόκινς (Richard Dawkins) ονοµάζει πολιτισµική µετάλλαξη,55 δηλαδή στη 

σύνθεση ενός νέου «εµείς» το οποίο συµπεριλαµβάνει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, 

καταργώντας τις παλαιότερες διακρίσεις. Έτσι, ενώ στην αρχή οι άνθρωποι επιλέγουν 

την αποχή από τα κοινοτικά πράγµατα, η γειτνίαση και η συµµετοχή σε κοινούς 

θεσµούς όπως η εκκλησία, η εκπαίδευση, ο στρατός και οι διάφορες υπηρεσίες, 

επιφέρουν σε βάθος χρόνου σηµαντικά πολιτιστικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη, 

αποσύρουν τις επιφυλάξεις τους και δηµιουργούν πρότυπα κατανόησης και ανοχής. 

Ένα επιτυχηµένο παράδειγµα αποτελεί η ενσωµάτωση των ξένων στην αµερικανική 

κοινωνία που έγινε εφικτή µετά τη σταδιακή µετατροπή του λευκού προτεσταντικού 

αγγλοσαξωνικού εθνικισµού σε ένα νέο µοντέλο πολιτικού πατριωτισµού, ως 

απάντηση στα κύµατα µαζικής µετανάστευσης επιτρέποντας στους νέους µετανάστες 

να ενταχθούν µε περισσότερη επιτυχία στην αµερικανική κοινωνία.56 

Η διασπορά, ως κοινωνική δοµή, αποτελεί το πρωταρχικό κοινωνικό κεφάλαιο των 

µελών της, που αναζητούν βοήθεια από τα άλλα µέλη της κοινότητας. Σε δεύτερη 

φάση, η ανάπτυξη των κοινωνικών της δεσµών οδηγεί στη συναλλαγή µε άλλα δίκτυα 

συνδέοντας (bonding) οµοιογενείς και γεφυρώνοντας (bridging) ετερογενείς οµάδες. Ο 

Αόκι (Aoki)57 διαχωρίζει τα κοινωνικά δίκτυα από τα κοινωνικά πρότυπα και 

υποστηρίζει ότι στις σχέσεις µεταξύ των δικτύων πρυτανεύει η αρχή της αµοιβαιότητας 

καθώς οι συµµετέχοντες προσµένουν ένα είδος «κοινωνικού αντιτίµου» (social 

payoff). Το άθροισµα αυτών των αντιτίµων είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που 

																																																								
55 Ο Ντόκινς υποστηρίζει ότι όπως εξελίσσονται τα γονίδια, έτσι και τα συµπεριφορικά τους ανάλογα 
(αντίγραφα κοινωνικών και πολιτισµικών δεδοµένων) µεταλλάσσονται διευρύνοντας το πεδίο 
συλλογικής δράσης µε σκοπό το ευρύτερο γενικό όφελος. Richard Dawkins, The Selfish Gene, 30th 
anniversary edition (Oxford: Oxford University Press, 2006), 189-201. 
56 Βλ. για παράδειγµα: George McKenna, The Puritan Origins of American Patriotism (New Haven: 
Yale University Press, 2009). 
57 Masahiko Αoki, “Individual Social Capital, Social Networks, and Their Linkages to Economic 
Game” (paper presented to the Annual World Bank Conference on Development Economics 2010, The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank). 
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εξαργυρώνεται σε «συναισθηµατικό αντίτιµο» (emotional payoff) και χρησιµοποιείται 

από τον Αόκι για ως απάντησή στους οικονοµολόγους που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση 

στην οικονοµική διάσταση του κοινωνικού κεφαλαίου.58 Το δίκτυο της διασποράς 

αποτελεί ταυτόχρονα µέρος του κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας προέλευσης και της 

χώρας υποδοχής. Οι Έλληνες της Αµερικής προεκτείνουν το δίκτυο τόσο της Ελλάδας 

όσο και των ΗΠΑ και αυξάνουν δυναµικά το κοινωνικό κεφάλαιο των δύο πλευρών. 

Η διασύνδεση µεταξύ ανεπίσηµων (µη κρατικών) φορέων, του επιχειρηµατικού 

κόσµου και της κοινωνίας των πολιτών δηµιουργούν πιο βαθιά διασύνδεση από τα 

επίσηµα δίκτυα της διπλωµατίας και παράγουν πόρους που µπορούν να αξιοποιηθούν 

για πολιτικούς σκοπούς.59 

Στην παρούσα εργασία, η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί ένα χρήσιµο 

θεωρητικό εργαλείο για την κατανόηση των µεθόδων που ακολουθούν τα πρόσωπα 

που επιθυµούν να κινητοποιήσουν άλλους ανθρώπους και κοινωνικές οµάδες. Η 

Εκκλησία διαθέτει το µεγαλύτερο και ισχυρότερο δίκτυο από όλους τους άλλους 

οργανισµούς, έχει κεντρική διοίκηση και καλύπτει όλη την αµερικανική επικράτεια. 

Συνδυάζει το δίκτυο των Ελληνοαµερικανών,60 των ορθοδόξων, των χριστιανών των 

άλλων οµολογιών, του διαθρησκευτικού διαλόγου και του διαλόγου µε το κράτος. Ο 

ίδιος ο Ιάκωβος ανέπτυξε πολυδιάστατη δράση συµµετέχοντας σε πολλούς 

οργανισµούς κι ενώσεις έχοντας στενές σχέσεις όχι µόνο µε τους παράγοντες της 

ελληνικής διασποράς αλλά και µε στελέχη από κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά 

δίκτυα, όπως το Εθνικό Συµβούλιο Εκκλησιών και το Παγκόσµιο Συµβούλιο 

Εκκλησιών και µπορούσε να διαχειριστεί το κοινωνικό κεφάλαιο της Αρχιεπισκοπής 

για να ενισχύσει τη δυναµική των πολιτικών του πρωτοβουλιών.    

Αυτό που υποστηρίζεται εδώ είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν σηµασία και η 

πολιτική απαιτεί την καλλιέργεια σχέσεων µεταξύ πολιτικών και πολιτών. Ο Ιάκωβος 

επαύξησε την προσδοκώµενη αξία του κοινωνικού κεφαλαίου της ελληνοαµερικανικής 

κοινότητας χτίζοντας ένα µεγάλο δίκτυο πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος το 

																																																								
58 Michael Woolcock and Deepa Narayan, “Social Capital: Implications for Development Theory, 
Research, and Policy,” The World Bank Research Observer, Vol. 15 (2000), Francis Fukuyama, 
“Social Capital and Development: The Coming Agenda,” SAIS Review vol. XXII (Winter–Spring 
2002), Christiaan Grootaert and Thierry Van Bastelaet, The Role of Social Capital in Development: An 
Empirical Assessment (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). 
59 John Field, Social Capital (London: Routledge, 2008), 132-142. 
60 Claire Dwyer et al., “Ethnicity as social capital? Explaining the differential educational achievements 
of young British Pakistani men and women,” Paper presented at the Ethnicity, Mobility and Society 
Leverhulme Programme Conference at University of Bristol, 16-17 March 2006. 
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οποίο σε συνδυασµό µε το ευρύτατο δίκτυο της Αρχιεπισκοπής αξιοποιήθηκε από τον 

ίδιο για να επιτύχει τους σκοπούς τους ως προς τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις. 

 

2.6 Το δίκτυο της Αρχιεπισκοπής 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αµερικής -όπως ονοµάζεται σήµερα- ιδρύθηκε ως 

Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αµερικής στις 11 Μαΐου 

1922,61 κατόπιν µιας περιόδου ρήξης στο εσωτερικό της κοινότητας των Ελλήνων 

µεταναστών ως συνέπεια του Εθνικού Διχασµού, οι εντάσεις του οποίου είχαν 

µεταφερθεί και στην Αµερική.  

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η διακονία των κατά τόπους ελληνικών κοινοτήτων 

της Αµερικής λάµβανε χώρα αυτόνοµα από ενορίες που ίδρυαν και λειτουργούσαν µε 

µεγάλες δυσκολίες οι ίδιοι, χωρίς να έχει προβλεφθεί η δηµιουργία κεντρικής 

διοίκησης από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Μετά τη λήξη του Α’ ΠΠ, καθώς η 

ελληνική κοινότητα µεγάλωνε µε την αύξηση των µεταναστευτικών ροών, προέκυψε 

η ανάγκη οργάνωσης των ενοριών που λειτουργούσαν στην Αµερική όµως ο 

µετασχηµατισµός που συνέβαινε εντός της φθίνουσας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας δεν 

επέτρεπε στο Πατριαρχείο να επιτελέσει αυτό το έργο κι έτσι το 1908 παραχώρησε την 

κηδεµονία των εκκλησιών της διασποράς στην Εκκλησία της Ελλάδος, διατηρώντας 

την πνευµατική τους εξάρτηση.62 

Την ίδια χρονική περίοδο, το ελληνικό κράτος επιχειρούσε να ασκήσει πολιτική 

επιρροή επί των µεταναστών63 και η µεταφορά της δικαιοδοσίας της Αµερικής στην 

Εκκλησία της Ελλάδος έδωσε την ευχέρεια στους διπλωµάτες να χρησιµοποιήσουν την 

Αρχιεπισκοπή ως προέκταση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εναλλαγή των 

κυβερνήσεων στην Αθήνα και ο διπολισµός ανάµεσα στους βενιζελικούς και τους 

βασιλικούς είχε δραµατικές συνέπειες διχάζοντας της ελληνική διασπορά. Ο 

εισαγόµενος θόρυβος καταλάγιασε µερικώς µόνο µετά την περιοδεία του 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών Μελέτιου Μεταξάκη στην Αµερική (1918) όπου ίδρυσε 

																																																								
61 George Nicozisin, “The Mission of the Greek Orthodox Parish in America,” στην ιστοσελίδα της 
Αρχιεπισκοπής Αµερικής, http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith7125, ανακτήθηκε στις 12 
Φεβρουαρίου 2009. 
62 Γιάννης Παπαδόπουλος, «Η µετανάστευση από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στην Αµερική (19ος 
αιώνας-1923): οι ελληνικές κοινότητες της Αµερικής και η αλυτρωτική πολιτική της Ελλάδας» 
(Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 2008), 193-194. 
63 Αυτόθι, 528. 
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Συνοδική Επιτροπεία µε επικεφαλής τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Αλέξανδρο κι έπαυσε 

οριστικά το 1922, µε την ανάκληση του τόµου του 1908 από τον Μεταξάκη ο οποίος 

στο µεταξύ είχε εκλεγεί Οικουµενικός Πατριάρχης, θέτοντας τις Εκκλησίες της 

διασποράς ξανά υπό τον έλεγχο του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Ο τόµος του 1922 

έθεσε τις βάσεις µιας Εκκλησίας νοµιµοποιηµένης από τις αµερικανικές Αρχές, όχι από 

την ελληνική κυβέρνηση, ανατρέποντας 

«τη λογική µε την οποία η ελληνική κυβέρνηση προώθησε την ίδρυση της 

Αρχιεπισκοπής. Η Αρχιεπισκοπή µετατρεπόταν σε µέσο αυτονόµησης των 

κοινοτήτων της Αµερικής από την επιρροή του ελληνικού κράτους και είχε ως 

αποτέλεσµα τη συγκρότηση ενός ελληνοαµερικανικού συµβολικού κέντρου.»64 

Στην περίοδο που ακολούθησε, η Αρχιεπισκοπή εξελίχθηκε στον ισχυρότερο 

οργανωτικά θεσµό της διασποράς, χωρίς όµως να περιορίζει τη διακονία της µόνο 

στους Έλληνες.65 Ο όρος ελληνικός δεν είναι δηλωτικό εθνικού περιεχοµένου αλλά 

εκπορεύεται από την ελληνική γλώσσα που ήταν η πρώτη γλώσσα της αρχαίας 

Χριστιανικής Εκκλησίας και χρησιµοποιείται για να περιγράψει Χριστιανούς που 

κατάγονται από την ελληνόφωνη πρώιµη Χριστιανική Εκκλησία.66 Έτσι, το κοινωνικό 

κεφάλαιο της Εκκλησίας επεκτείνεται και σε άλλες εθνότητες εντός της αµερικανικής 

επικράτειας όπως οι Αλβανοί, οι Ουκρανοί, οι Καρπαθορώσσοι και οι Παλαιστίνιοι.67 

Ως το πρώτο και µεγαλύτερο οµογενειακό δίκτυο µπορούσε να βοηθήσει τους 

απόδηµους στην οµαλή προσαρµογή και αφοµοίωση τους,68 να απαλύνει τον πόνο της 

ξενιτιάς και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες βιοπορισµού.69 Παράλληλα, στοχεύοντας 

																																																								
64 Αυτόθι, 484-485. 
65 Αρχικά, στα διοικητικά συµβούλια των ενοριών συµµετείχαν σλαβόφωνοι, ελληνόφωνοι, 
αραβόφωνοι και αλβανόφωνοι ορθόδοξοι. Γιάννης Παπαδόπουλος, «Κράτος, σύλλογοι Εκκλησία: 
Απόπειρες ελέγχου των Ελλήνων µεταναστών στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα,» στο Το Έθνος 
πέραν των συνόρων, επιµ. Λίνα Βεντούρα και Λάµπρος Μπαλτσιώτης (Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2013), 
241. 
66 Rev. Alciviadis Calivas (Th.D.), “The Greek (Eastern) Orthodox Church,” στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της Αρχιεπισκοπής Αµερικής: http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith7061. 
67 Πανοσιολ. Aρχιµ. Ελπιδοφόρος Λαµπρυνιάδης (νυν Μητροπολίτης Προύσσης), Aρχιγραµµατέας 
της Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, «Ελληνική Ορθοδοξία, Οικουµενικό Πατριαρχείο 
και η εν ΗΠΑ Εκκλησία,» στην ιστοσελίδα του πρακτορείου εκκλησιαστικών ειδήσεων AMEN, 
http://www.amen.gr/article2616. 
68 Η Φιλόπτωχος Εταιρεία για παράδειγµα, που αποτελεί βραχίονα της Αρχιεπισκοπής µε έτος ίδρυσης 
το 1902 έθεσε ως σκοπό να βοηθήσει τους Έλληνες να διατηρήσουν την πίστη, να µορφώσουν τους 
νέους και να βοηθούν τους αναξιοπαθούντες. Stella Coumantaros, “The Greek Orthodox Ladies 
Philoptochos Society and the Greek American Community,” in The Greek American community in 
transition ed. Harry Psomiades and Alice Scourby (New York: Pella, 1982), 191. 
69 Ι.Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής διασποράς, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 
1993), 182. 
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στην συλλογική πνευµατική έκφραση και όχι στην ατοµική θρησκευτικότητα, 

προσέφερε το θεσµικό πεδίο για να αναπτυχθούν ισχυροί δεσµοί ανάµεσα στους 

Ελληνοαµερικανούς σε όλη την επικράτεια.70 Η σταδιακή προσαρµογή της στα 

αµερικανικά πρότυπα λειτουργίας έδωσε στην Αρχιεπισκοπή την ευκαιρία να εξελιχθεί 

από ένα θρησκευτικό όργανο σε έναν «από τους κύριους φορείς συγκρότησης µιας 

αµερικανικής ελληνικότητας και όχι ένα κεντρικό όργανο ελέγχου των κοινοτήτων από 

το ελληνικό κράτος.»71 

Το σύστηµα διοίκησης θεµελιώθηκε µε τον Καταστατικό Χάρτη του 1931, κι είχε 

αρκετά συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Ο Αρχιεπίσκοπος ασκούσε τη διοίκηση µε όλες τις 

εξουσίες και τα καθήκοντα που παρέχονταν από τους Ιερούς Κανόνες και την πράξη 

της Εκκλησίας ενώ η επικράτεια ήταν διαιρεµένη σε επισκοπικές περιφέρειες τις οποίες 

επέβλεπαν οι Βοηθοί Επίσκοποι. Το 1959 οι Περιφέρειες αυτές ήταν: 1) η 

Αρχιεπισκοπή, µε έδρα τη Νέα Υόρκη, 2) το Σικάγο, 3) η Βοστώνη, 4) το Λος 

Άντζελες, 5) το Σάρλοτ, 6) το Πίτσµπουργκ και 7) το Μπουένος Άιρες (Αργεντινή). Το 

1961, ο Ιάκωβος δηµιούργησε επίσης το Ντιτρόιτ, τη Νέα Ορλεάνη και το Τορόντο 

(Καναδάς). Το 1971 δηµιουργήθηκε νέα Περιφέρεια µε έδρα το Μεξικό, η οποία όµως 

καταργήθηκε το 1977. 

Τον Δεκέµβριο του 1970, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας έκρινε ότι στην 

Αµερική τόσο οι ανάγκες της Εκκλησίας όσο και ο ανταγωνισµός µε τους άλλους 

Κανονικούς Ορθοδόξους επέβαλλαν µεγαλύτερη ισχύ στον Αρχιεπίσκοπο και τον 

όρισε πληρεξούσιο Πατριαρχικό Έξαρχο72 «για να προεδρεύει συνεδρίων των ιεραρχών 

τούτων, προς από κοινού εξέτασιν και κατεύθυνσιν των γενικότερων αυτόθι 

εκκλησιαστικών ζητηµάτων,»73 ώστε να ερευνά τα κοινά προβλήµατα και να αναζητά 

κοινές λύσεις µέχρι την «τελική και οριστική λύση του ευρύτερου ζητήµατος της 

Ορθόδοξης διασποράς.»74 

																																																								
70 Nicon Patrinacos, “The role of the church in the evolving Greek American community,” in The 
Greek American community in transition ed. Harry Psomiades H. and Alice Scourby, (New York: 
Pella, 1982), σελ. 125. 
71 Παπαδόπουλος (2013), ό.π., 247 
72 Επιστολή, του Οικουµενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου 
Αµερικής Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 9 Δεκεβρίου 1970. Στο: GOARCH, Box300, Folder EX, 103a. 
73 Οι λεπτοµέρειες στην επιστολή του Αθηναγόρα προς τον Ιάκωβο  µε ηµεροµηνία 9 Δεκεµβρίου 
1970, στο: GOARCH, Box 300, Folder EX, 102. 
74 Οι σχετικές ανακοινώσεις στο αρχείο της Αρχιεπισκοπής, GOARCH, Box 300, Folder EX, 104a και 
104b. 
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Τα τµήµατα της Αρχιεπισκοπής περιλάµβαναν την Πρωτοσυγκελία (Γραµµατεία), το 

Ληξιαρχείο, το Τµήµα Οικονοµικών, το Τµήµα Νεολαίας, το Τµήµα Παιδείας (που 

αφορούσε στα ελληνικά σχολεία και στα κατηχητικά), και το Τµήµα Ιεραποστολής. 

Παράλληλα µε αυτά, λειτουργούσαν οι οργανισµοί και τα ιδρύµατα που είχαν άµεση 

σχέση µε την Αρχιεπισκοπή όπως η Φιλόπτωχος Αδελφότητα, οι Χορωδίες και τα 

Επισκοπικά Συµβούλια. 

Οι Βοηθοί Επίσκοποι εκλέγονταν από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, κατόπιν σύστασης 

του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος διατηρούσε το δικαίωµα να τους µεταθέτει σε άλλη 

Περιφέρεια ανάλογα µε τις ανάγκες. Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, όλες οι ευθύνες 

και αποφάσεις βάραιναν τους ώµους του προκαθηµένου. Εκείνος ήταν ο κυρίαρχος και 

λογοδοτούσε µόνο στην Ιερά Σύνοδο του Οικουµενικού Πατριαρχείου και στην 

Κληρικολαϊκή Συνέλευση.75 Αυτή η αυτονοµία ήταν το «κλειδί» που του έδινε το 

περιθώριο να αναπτύσσει και άλλες δραστηριότητες, αναφορικά µε τις πολιτικές 

εξελίξεις. Σε αντίθεση µε το συνοδικό σύστηµα, όπου ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος 

µεταξύ ίσων, το Αρχιεπισκοπικό σύστηµα είναι ηγεµονικό και οι Βοηθοί Επίσκοποι 

είναι υποδεέστεροί του αφήνοντας στον Αρχιεπίσκοπο µεγάλο περιθώριο για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών, το οποίο ο Ιάκωβος αξιοποίησε κάθε φορά που προέκυπτε 

ανάγκη για να παρέµβει στο πολιτικό σύστηµα ως προς τα θέµατα ελληνικού 

ενδιαφέροντος.76 

 

2.7 Συµπεράσµατα 

Η µελέτη της διασποράς καταλαµβάνει έναν αυξανόµενο χώρο στο πλαίσιο της 

θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων. Οι εθνικές/εθνοτικές κοινότητες αποτελούν 

οµοιογενείς πληθυσµούς που βρίσκονται ανάµεσα σε δύο χώρες αλλά δεν ταυτίζονται 

µε καµία. Αυτές οι κοινότητες διαµορφώνουν µία νέα ταυτότητα η οποία έχει 

οµοιότητες και διαφορές σε σχέση µε τις χώρες προέλευσης και υποδοχής, ωστόσο 

είναι σαφώς διακριτές. Οι διασπορές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις προλετάριες 

και τις κινητοποιηµένες, ανάλογα µε το κοινωνικό τους επίπεδο. Όσο πιο κοντά 

																																																								
75 Οι Κληρικολαϊκές συνελεύσεις που συνέρχονται κάθε δύο χρόνια είναι το ανώτατο νοµοθετικό 
Σώµα της Αρχιεπισκοπής και οι αποφάσεις εφαρµόζονται κατόπιν έγκρισης από το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο. Όπως αποκαλύπτει το όνοµα, συµµετέχουν από κοινού ιερείς και λαϊκοί. 
76 Για το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Αρχιεπισκοπής βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου: http://www.ec-patr.org/dioceses.php?lang=&id=1, ανακτήθηκε στις 12 
Φεβρουαρίου 2009. 
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βρίσκονται στην αφετηρία της κοινωνικής ένταξης είναι φτωχές, έχουν περιορισµένη 

πολιτική επιρροή αλλά έχουν ισχυρή συνοχή. Όσο πιο πολύ προάγονται κοινωνικά, 

πλουτίζουν, αποκτούν µεγαλύτερη επιρροή αλλά καθώς προχωρά η αφοµοίωσή τους 

από την κοινωνία της χώρας υποδοχής, εξασθενεί τη συνοχή τους. 

Η συνοχή και η διαµόρφωση των διασπορικών ταυτοτήτων έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

για τον αυτοπροσδιορισµό των µελών και  την επίτευξη των κοινών τους στόχων. 

Εξετάζοντας τη δυναµική τους, η ενότητα εισήγαγε την έννοια του κοινωνικού 

κεφαλαίου το οποίο αποτελείται από τα κοινωνικά δίκτυα και τα πρότυπα 

αµοιβαιότητας κι εµπιστοσύνης που αυτά δηµιουργούν. Το κοινωνικό κεφάλαιο 

αναφέρεται στις δοµές δικτύωσης όχι µόνο ανάµεσα σε οµοιογενείς οµάδες, όπως µία 

επαγγελµατική οµάδα ή µία κοινότητα µεταναστών, αλλά και σε ετερογενείς, όπως για 

παράδειγµα το δίκτυο µεταξύ των Αµερικανών ελληνικής κι εβραϊκής καταγωγής. Αν 

οι οµάδες αυτές αναπτύσσουν σταθερή επικοινωνία κι αποκτούν αίσθηµα 

εµπιστοσύνης για την αµοιβαιότητα των σχέσεων τους, τότε αυξάνουν το κοινωνικό 

τους κεφάλαιο. Πρακτικά, σε πολιτικό επίπεδο αυτό θα µπορούσε να συµβεί µε το εξής 

παράδειγµα: έστω ότι η οµάδα πίεσης των Εβραίων χρειάζεται υποστήριξη για να 

επιτύχει την ψήφιση ενός νόµου στο Κογκρέσο. Αν διατηρεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε 

την οµάδα των Αρµενίων και αυτοί πιστεύουν ότι οι Εβραίοι θα ανταποδώσουν τη 

βοήθεια όταν χρειαστεί, τότε είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το κοινωνικό τους 

κεφάλαιο. Αντίστοιχα, µια διασπορά που είναι ανοικτή, εξωστρεφής κι ασχολείται µε 

τα κοινωνικά ζητήµατα έχει αυξηµένο κοινωνικό κεφάλαιο και είναι πιο εύκολο να 

βρει υποστήριξη από το περιβάλλον της.  

Το δίκτυο της Αρχιεπισκοπής αναπτύχθηκε σταθερά στον 20ο αιώνα ακολουθώντας 

την πορεία της ελληνικής παρουσίας στις ΗΠΑ. Τη δεκαετία του 1920 

απογαλακτίστηκε από την άµεση επιρροή της Ελλάδας κι επικεντρώθηκε στις 

προσπάθειες θεµελίωσής της στην Αµερική. Εν τούτοις, η πνευµατική και διοικητικής 

της εξάρτηση από το Οικουµενικό Πατριαρχείο διαµόρφωσε ένα συγκεντρωτικό 

πλαίσιο διοίκησης, σύµφωνα µε το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος είχε την ευχέρεια να παίρνει 

πρωτοβουλίες για να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις. 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξετάσουµε το θεσµικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

γαλουχήθηκε ο Ιάκωβος, καθώς επίσης και τις βασικές σχέσεις που ανέπτυξε µε την 

ελληνική και την αµερικανική πολιτική.  



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
42 

  



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
43 

3. Το θεσµικό και ιστορικό πλαίσιο 

 

3.1 Η συµβολή της βιογραφίας του Ιακώβου στην έρευνα 

Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις διεθνείς 

σχέσεις χωρίς να έχουν κάποια θεσµική νοµιµοποίηση. Προσωπικότητες όπως ο Γκάντι 

και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αποτελούν τέτοια παραδείγµατα επειδή κατόρθωσαν µε 

τον προσωπικό τους αγώνα να αλλάξουν όχι µόνο τις κοινότητες και τις χώρες τους 

αλλά -άµεσα ή έµµεσα- και τον υπόλοιπο κόσµο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, το έργο 

του οποίου εξετάζει το παρόν κείµενο, δεν ήταν επαναστάτης, ούτε επιχείρησε να 

ανατρέψει υφιστάµενες πολιτικές και κοινωνικές δοµές, εν τούτοις οι ιδέες του για την 

προάσπισή της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτέλεσαν τον 

ιδεολογικό πυρήνα του έργου του το οποίο περιλάµβανε τις προσπάθειές του να 

συµβάλλει στην καλλιέργεια στενότερων σχέσεων µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών 

και της Ελλάδας καθώς επίσης και στην προώθηση κοινωνικών διεκδικήσεων από 

µέρος της αµερικανικής κοινωνίας.  

Ο Ιάκωβος γεννήθηκε σε µια εποχή που βρισκόταν σε εξέλιξη ο µετασχηµατισµός της 

πολυεθνικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στο νεωτερικό εθνικιστικό τουρκικό κράτος 

και ο ίδιος βρέθηκε ανάµεσα σε δυο κόσµους, χωρίς να ανήκει σε κανέναν. Η 

προσπάθεια διαφυγής ήταν µία λύση η οποία όµως δεν µπορούσε να επιφέρει τη λήθη, 

αντίθετα εµβολίασε µέσα του την ανάγκη να παλέψει έτσι ώστε µέσα από τον 

χριστιανικό «τρόπο» να διαδώσει αξίες που ο ίδιος και η οικογένεια του στερήθηκαν 

στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. 

Συνάµα, πρέπει να σηµειωθεί ότι για την προώθηση των ιδεών του αξιοποίησε την 

ικανότητά του να χτίζει κοινωνικά δίκτυα και κυρίως να συναναστρέφεται µε τα 

σηµαντικότερα πολιτικά πρόσωπα στις ΗΠΑ. Ο Ιάκωβος ανέπτυξε προσωπικές 

σχέσεις µε πολλές και σηµαντικές -πολιτικές και άλλες- προσωπικότητες της Αµερικής 

(συνεργάστηκε και µε τους εννιά σύγχρονούς του Προέδρους), της Ελλάδας και του 

οικουµενικού χριστιανικού κινήµατος.  

Η αναζήτησή των στοιχείων για τη βιογραφική αναφορά του έχει δύο κατευθύνσεις, 

την «εξωτερική» -µε την έννοια ότι καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα και τις 

πράξεις-, και την «εσωτερική» που ενδιαφέρεται να διαπιστώσει αν η προσωπικότητα 
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ήταν κάτι περισσότερο από το άθροισµα των ενεργειών του. Η ανά χείρας προσέγγιση 

επιλέγει τη δεύτερη. 

Στη διάρκεια της έρευνας εγέρθηκαν πολλές φορές ερωτήµατα για τους λόγους που ο 

Ιάκωβος επέλεξε αυτή την πορεία, όπως επίσης κατά πόσο είναι θεµιτό για έναν 

Αρχιεπίσκοπο να βγαίνει από τα όρια της διακονίας του και να εκφέρει λόγο µε 

πολιτικό περιεχόµενο. Καµιά απάντηση όµως δεν µπορεί να είναι µονοδιάστατη, ούτε 

οφείλει να υποκύπτει στην τυπική συζήτηση περί των ορίων παρέµβασης των 

εκκλησιαστικών θεσµών στα κοινωνικά ζητήµατα. Από τον Αριστοτέλη γνωρίζουµε 

ότι η φύση του ανθρώπου είναι πολιτική,77εποµένως καθένας δικαιούται να διατυπώνει 

την άποψή του και να συµµετέχει στα κοινά. Ο Ιάκωβος πορεύτηκε σε όλη του τη 

διαδροµή µε γνώµονα αυτό το αξίωµα. Από τη στιγµή που χειροτονήθηκε αφιερώθηκε 

στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισµό, από ενδιαφέρον για προσφορά στους 

συµπατριώτες του. Όταν ανέλαβε την ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 

Αµερικής, έχοντας προηγουµένως πλούσια θητεία στο Παγκόσµιο Συµβούλιο 

Εκκλησιών, είχε αποκτήσει µία τεκµηριωµένη άποψη για τις προϋποθέσεις της ειρήνης 

και της ευηµερίας στον κόσµο και αναγνώριζε ότι µόνο οι Ηνωµένες Πολιτείες είχαν 

το ηθικό ανάστηµα να προωθήσουν τις χριστιανικές ηθικές αξίες απέναντι σε κάθε 

είδους καταπίεση, είτε αυτή προέρχεται από τη Σοβιετική Ένωση είτε από την Τουρκία. 

Αυτοί οι στοχασµοί για τον αµερικανικό ρόλο στην παγκόσµια πολιτική δηµιούργησαν 

µια σταθερή σχέση µε την αµερικανική ηγεσία και µάλιστα δυσανάλογα µεγάλη σε 

σχέση µε το µέγεθος της ελληνορθόδοξης κοινότητας στη χώρα.  

Πέρα από τις κοινωνικές του θέσεις, ο Ιάκωβος ήταν ένας ένθερµος οικουµενιστής και 

υποστηρικτής της ενότητας της χριστιανικής Εκκλησίας, χωρίς όµως να τρέφει 

αυταπάτες. Δεν πίστευε, για παράδειγµα, ότι η Ένωση των Εκκλησιών ήταν δυνατή επί 

των ηµερών του, διότι καµία πλευρά δεν είναι έτοιµη να υποχωρήσει στο δόγµα και τις 

παραδόσεις της. Όµως, µέχρις ότου να ωριµάσουν οι συνθήκες, θεωρούσε ότι τη 

µεγαλύτερη συµβολή στην µελλοντική Ένωση θα την προσέφερε η «ένωση» του 

σκοπού, της σκέψης και της καρδιάς.78  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η κριτική παράθεση  της βιογραφίας του Ιακώβου έχει 

σηµασία για τρείς λόγους: 

																																																								
77 Αριστοτέλης, Πολιτικά (Αθήνα: Ζήτρος, 2005). 
78 Ο Ιάκωβος αναφέρει: «Η ενότητα µπορεί να προχωρήσει από εµάς [...] Η Ένωση είναι στα χέρια του 
Θεού». Σηµείωµα χωρίς ηµεροµηνία, στο: GOARCH, Box 300a, Folder HP. 
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Πρώτον, θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τον χαρακτήρα του. Μεγάλωσε 

στην Τουρκία ως Έλληνας και βίωσε τις φυλετικές διακρίσεις που επέβαλε το 

καθεστώς. Οι σοβαροί περιορισµοί τον έκαναν να καταλάβει την αξία και τη σηµασία 

της ελευθερίας για τη ζωή και την πολιτική έκφραση. Ως θεολόγος, αντιλήφθηκε αυτές 

τις θεµελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες µε τη µεταφυσική τους διάσταση, ως θεόπνευστες 

και ως εκ τούτου παγκόσµιες και πανανθρώπινες. Εποµένως, φαίνεται ότι η πολιτική 

του ενεργοποίηση (εννοώντας την υπηρεσία στα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώµατα) 

σχετιζόταν µε τη δική του εµπειρία από τον φυλετικό διαχωρισµό και την ανάγκη του 

να αντιδράσει. 

Δεύτερον, σκιαγραφεί τη σχέση που ανέπτυξε µε τους σηµαντικότερους πολιτικούς και 

θρησκευτικούς θεσµούς στην Αµερική. Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή είχε 

προϊστορία σχέσεων µε την αµερικανική ηγεσία. Ο Αθηναγόρας ως Αρχιεπίσκοπος 

είχε δεσµούς µε τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ (Franklin Roosevelt) την περίοδο του 

Ελληνοϊταλικού πολέµου, όταν η Ελλάδα πέτυχε την πρώτη συµµαχική νίκη έναντι του 

Άξονα. Ο διάδοχος του, Χάρι Τρούµαν (Harry Truman), διέκρινε στον Αθηναγόρα 

έναν έµπιστο συνεργάτη και τον συµπεριέλαβε στα σχέδια του για µία θρησκευτική 

συµµαχία εναντίον του κοµµουνισµού, στο πλαίσιο του «δόγµατος της ανάσχεσης.» Ο 

Ιάκωβος, ως πνευµατικό τέκνο του Αθηναγόρα, όταν εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος 

συµµεριζόταν τις ίδιες αξίες για την κατανοµή ισχύος στον µεταπολεµικό κόσµο και 

στο ίδιο πλαίσιο προσπάθησε να εντάξει τις προτάσεις του για τις ελληνοαµερικανικές 

σχέσεις. Εξάλλου, είχε την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης µε σκοπό να 

εξυπηρετήσει τις σχέσεις και την επικοινωνία των δύο χωρών. Με αυτά τα εχέγγυα, 

πέτυχε την αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως µείζον θρήσκευµα στις ΗΠΑ79 και ως 

αρχηγός της συµµετείχε 3 φορές σε ορκωµοσία Αµερικανών Προέδρων80 

αναπέµποντας την ευλογία το 1965 στον Λύντον Τζόνσον (Lyndon Johnson)81 και την 

																																																								
79 Για την αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως µείζον θρήσκευµα (major faith) στις ΗΠΑ βλ: GOARCH, 
Box W2, Folder NN. 
80Το έθιµο της ανάγνωσης της προσευχής από τους εκπροσώπους των µείζονων θρησκειών στις 
Προεδρικές ορκωµοσίες ξεκίνησε το 1937 από τον Φρανκλίνο Ρούζβελτ και το ακολούθησαν όλοι οι 
Πρόεδροι µέχρι το 1973 (η δεύτερη ορκωµοσία του Nixon). Έκτοτε ο Πρόεδρος προσκαλεί τον ιερέα 
της αρεσκείας του. Βλ. “A tribute to the Pastoral Ministry of Archbishop Michael of North and South 
America,” DVD Documentary, GO Telecom, New York, 2008, http://www.goarch 
.org/ourfaith/ourfaith7052 και την κριτική του Steven Waldman, “The Power of Prayer”, The Wall 
Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB123215076308292139.html. 
81 Swearing-In Ceremony for President Lyndon Baines Johnson, “Forty-Fifth Inaugural Ceremonies, 
January 20, 1965,” στο: http://www.inaugural.senate.gov/swearing-in/event/lyndon-baines-johnson-
1965. 
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προσευχή το 1961 στον Τζον Κένεντι (John Kennedy)82 και το 1969 στον Ρίτσαρντ 

Νίξον (Richard Nixon).83 

Τρίτον, αξιολογεί τις διοικητικές του επιλογές, το έργο του προς την αναδιοργάνωση 

της Αρχιεπισκοπής και τις συνέπειές τους για τις δοµές της ελληνοαµερικανικής 

κοινότητας, αναδεικνύοντας τους ενδοεκκλησιαστικούς περιορισµούς που 

δηµιουργούσε η οργανική σχέση µε τον Οικουµενικό Πατριαρχείο. Ο Ιάκωβος 

προώθησε την Παιδεία και την κατήχηση, ενισχύοντας τη θρησκευτική ταυτότητα σε 

συνδυασµό µε την εθνοτική και παράλληλα προετοίµασε το δίκτυο της Εκκλησίας 

ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται και να ακολουθεί τις πρωτοβουλίες του αναφορικά 

µε τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις. Με την ανάπτυξη της λειτουργίας των ιδρυµάτων 

της Αρχιεπισκοπής, τη συµµετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και τις κληρικολαϊκές 

συνελεύσεις καλλιέργησε την ενότητα των Ελλήνων της Αµερικής, δηµιουργώντας 

ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς που επέτρεψαν την άνθηση λαϊκών οργανώσεων και τη 

συνεργασία σε ζητήµατα κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος. 

Στις επόµενες σελίδες εξετάζονται τα στοιχεία εκείνα της βιογραφίας του Ιακώβου που 

τον φωτίζουν την προσωπικότητα και το έργο του στην Αρχιεπισκοπή, έτσι ώστε να 

προετοιµάσουν την πλήρη εξέταση του ρόλου τους στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις 

που θα ακολουθήσει στα επόµενα κεφάλαια. Εδώ δεν γίνεται καµία αναφορά στις 

παράλληλες πολιτικές ενέργειες για να παραµείνει η ανάλυση ανεπηρέαστη από 

εξωτερικούς παράγοντες. 

 

3.2 Ο Δηµήτριος Κουκούζης 

Ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αµερικής Ιάκωβος, γεννήθηκε ως Δηµήτριος 

Κουκούζης στις 29 Ιουλίου 1911,στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι της νήσου Ίµβρου που 

βρίσκεται στο Ανατολικό Αιγαίο, στην είσοδο των Δαρδανελίων. Ο πατέρας του, 

Αθανάσιος Κουκούζης, διατηρούσε το παντοπωλείο του χωριού και η µητέρα του 

Μαρία ασχολούταν µε τα οικιακά, µαζί µε τις δύο αδελφές του, τη Βιργινία και τη 

																																																								
82 Swearing-In Ceremony for President John F. Kennedy, “Forty-Fourth Inaugural Ceremonies, 
January 20, 1961,” στο:http://www.inaugural.senate.gov/swearing-in/event/john-f-kennedy-1961. 
83 Swearing-In Ceremony for President Richard M. Nixon, “Forty-Sixth Inaugural Ceremonies, January 
20, 1969,” στο: http://www.inaugural.senate.gov/swearing-in/event/richard-m-nixon-1969#oath-media. 
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Χρυσάνθη. Ο Δηµήτριος είχε ακόµη έναν αδερφό, τον Παναγιώτη, ο οποίος όµως ήταν 

εγκατεστηµένος στην Αθήνα. 

Οι κάτοικοι της Ίµβρου ήταν στην πλειονότητα Έλληνες Χριστιανοί. Αυτός ήταν o 

λόγος που µετά τη λήξη του Ελληνοτουρκικού Πολέµου και την υπογραφή της 

Συνθήκης της Λωζάνης το 1923 (µε την οποία το νησί αποδόθηκε µεν στην Τουρκία 

αλλά η ελληνική µειονότητα προστατευόταν), το κεµαλικό καθεστώς εφάρµοσε µια 

πολιτική φυλετικού διαχωρισµού σε βάρος των Ελλήνων Ιµβρίων.84 Ο Δηµήτριος, 

παιδί τότε, έγινε µάρτυρας την παράδοσης της διοίκησης από τους Έλληνες στους 

Τούρκους, την οποία ακολούθησε µια σειρά άλλων σοβαρών διακρίσεων και 

περιέγραψε τη νέα σελίδα για τον τόπο του µε τα πιο µελανά χρώµατα λόγω της 

σκληρότητας των τουρκικών στρατιωτικών δυνάµεων.85 Στη µνήµη του η ελληνική 

κοινότητα της Ίµβρου αποτυπώθηκε ως ασφυκτιούσα υπό την αυστηρότητα του 

κεµαλικού καθεστώτος.86  

Στις 17 Ιανουαρίου 1927, όντας µαθητής του Ελληνικού Ηµιγυµνασίου που βρισκόταν 

στην πρωτεύουσα της Ίµβρου, το χωριό Παναγιά, ο δάσκαλος τους προειδοποίησε να 

µην πάνε την εποµένη στο σχολείο παρά µόνο εάν τους καλέσει ο ίδιος. Ο δάσκαλος 

είχε πληροφορηθεί ότι µε απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης το σχολείο θα έκλεινε 

αποκόπτοντας τους Έλληνες από κάθε επαφή µε τα ελληνικά γράµµατα. Ο Αθανάσιος 

Κουκούζης όµως, ήθελε ο γιος του να σπουδάσει και να ξεφύγει από τους περιορισµούς 

του µικρού νησιού αλλά δεν διέθετε τους πόρους για να τον στείλει στην Πόλη. 

Γνώριζε όµως ότι ο µακαριστός Αρχιµανδρίτης Χρύσανθος Βατοπεδινός, θείος της 

συζύγου του, είχε αφήσει ένα κληροδότηµα για να σπουδάζει στη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης87 ένας νέος από την Ίµβρο. Αποφάσισε τότε να γράψει στον Μητροπολίτη 

Ίµβρου και Τενέδου Ιάκωβο, που βρισκόταν στην Πόλη, ο οποίος όµως του απάντησε 

ότι το κληροδότηµα έπαψε να υφίσταται. Παρ’ όλ’ αυτά, δέχθηκε να εγγράψει τον 

Δηµήτριο στη Σχολή ως δικό του υπότροφό, δίνοντας του την ευκαιρία να φοιτήσει 

στο πιο σηµαντικό εκκλησιαστικό σχολείο του Πατριαρχείου.  

																																																								
84 Για την εξέλιξη της ελληνικής µειονότητας της Ίµβρου, βλ: Γιώργος Ξείνος, Ίµβρος και Τένεδος, 
ιστορία παράλληλη (Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ηµάς Ανατολής, 2011). 
85 Ειρήνη Δορκοφίκη, Ιάκωβος, µια ζωή κοντά στα παιδιά (Αθήνα: Ευρωεκδοτική, 1985), 28-29. 
86 Γιώργος Μαλούχος, Εγώ, ο Ιάκωβος (Αθήνα: Λιβάνης, 2002), 25-30. 
87 Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα του Πατριαρχείου και 
απευθύνεται στην µόρφωση του κλήρου και των θεολόγων. Η λειτουργία του απαγορεύτηκε από το 
τουρκικό κράτος το 1971. Βλ. την αναφορά στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου: 
http://www.ec-patr.org/mones/chalki/english.htm.  
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Από το 1927 έως το 1934, ο Δηµήτριος σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 

και αποφοίτησε µε άριστα χωρίς όµως να τρέφει φιλοδοξίες για να ενταχθεί στον 

κλήρο. Το καλοκαίρι του 1934 επέστρεψε στην Ίµβρο για να εργαστεί ως ιεροκήρυκας 

στον Ιερό Ναό της  Αγίας Μαρίνας Σχοινουδίου ωστόσο το πάθος στο κήρυγµά του 

προκάλεσε τις τουρκικές Αρχές οι οποίες τον κατηγόρησαν για αντιτουρκικές 

δραστηριότητες και του απαγόρευσαν να συνεχίσει.88 

 

3.3 Τα πρώτα βήµατα ως κληρικός 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, απογοητευµένος και προβληµατισµένος για το µέλλον 

του, ο Ιάκωβος έλαβε τη µεγαλύτερη απόφαση της ζωής του αποδεχόµενος την 

πρόσκληση του Μητροπολίτη Δέρκων Ιωακείµ, πρώην Σχολάρχη στη Χάλκη, να 

µεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να χειροτονηθεί διάκονος. Στις 25 Νοεµβρίου 

1934, ο Δηµήτριος Κουκούζης  εντάχθηκε στην τάξη του κλήρου λαµβάνοντας το 

όνοµα του ευεργέτη και πνευµατικού του, Μητροπολίτη Ιακώβου,89 στα Θεραπειά του 

Βοσπόρου. 

Ακολούθησε η δεκαοκτάµηνη υποχρεωτική υπηρεσία στον τουρκικό στρατό η οποία 

του άφησε µια ακόµα πικρή γεύση από την αντιµετώπιση των Τούρκων αξιωµατικών, 

κάτι που όπως είπε ενίσχυσε περισσότερο µέσα του την ανάγκη για ελευθερία. Τότε 

ήταν που αποφάσισε ότι  θέλει να φύγει από την Τουρκία και να πάει κάπου όπου θα 

µπορεί να ζει µε ουσιαστική πολιτική ανεξαρτησία.90 Έτσι, υπέβαλε αίτηση στην 

Εκκλησία Βορείου και Νοτίου Αµερικής, για να υπηρετήσει ως κληρικός 

οποιασδήποτε βαθµίδας. Αυτή έγινε δεκτή το 1939 κι έτσι επιλέχθηκε να γίνει ο 

Αρχιδιάκονος του Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα.91 

 

																																																								
88 Μαλούχος (2002), ό.π., 34. 
89 Το όνοµά του ο Ιάκωβος το επέλεξε για να τιµήσει τον πρώην Μητροπολίτη Ίµβρου και Τενέδου 
Ιάκωβο, ο οποίος τον βοηθησε να σπουδάσει στη Χάλκη. Δρ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, «Η ιστορία του 
Αρχιεπισκόπου Αµερικής Ιακώβου. Το οδοιπορικό ενός δούλου του Θεού,» στο Ξενία, Ιακώβω 
Αρχιεπισκόπω Βορείου και Νοτίου Αµερικής (Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών, 
1985), 35. 
90 Μαλούχος (2002), ό.π., 47-49. 
91 Θεόδωρος Καλµούκος, «Επτά χρόνια από τον θάνατο του Ιακώβου,», στο Πρακτορείο 
εκκλησιαστικών ειδήσεων ΑΜΕΝ, http://www.amen.gr/article/epta-xronia-apo-to-thanato-tou-
iakwbou, ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου 2012. 
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3.4 Η µετάβαση στην Αµερική 

Ο Ιάκωβος φτάνοντας στην Αµερική τον Ιούνιο του 1940 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 

και τον Αύγουστο προήχθη σε Αρχιµανδρίτη, από τον Επίσκοπο Βοστώνης και 

µετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Αθηναγόρα Καββαδά. Ταυτόχρονα, ανέλαβε 

ιερατικός προϊστάµενος στο Χάρτφοργκ (Hartforg) του Κονέκτικατ για ένα χρόνο και 

το 1941 τοποθετήθηκε ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Ναού της Νέας Υόρκης.  

Με τον ενθουσιασµό που τον διέκρινε, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ίδρυσε µε την 

συγκατάθεση του Αθηναγόρα την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία, µε σκοπό να 

οργανώσει θρησκευτικά και κοινωνικά τους νέους της οµογένειας, ωστόσο η κίνηση 

αυτή συνάντησε την αντίδραση της ΑΧΕΠΑ92 η οποία είχε ήδη τη δική της πτέρυγα 

για νέους και είδε ανταγωνιστικά αυτή την πρωτοβουλία. Ο Ιάκωβος υποχώρησε 

προκειµένου να διατηρηθεί η ηρεµία στις σχέσεις των µελών της κοινότητας, η ιδέα 

του όµως συνεχίστηκε περίπου µια δεκαετία αργότερα από τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ, 

ο οποίος ίδρυσε τη GOYA (Greek Orthodox Youth Association) στο πλαίσιο των 

ιδρυµάτων της Αρχιεπισκοπής. 

Το καλοκαίρι του 1942, µε εντολή του Αθηναγόρα ανέλαβε προϊστάµενος του 

Καθεδρικού Ναού του Σεντ Λούις (Saint Louis) ενώ από το 1942 έως το 1954 

υπηρέτησε ως ιερατικός προϊστάµενος του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισµού 

Βοστώνης και Νέας Αγγλίας. Ενδιάµεσα, συνέχισε τις θεολογικές του σπουδές στη 

Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, απ’ όπου αποφοίτησε µε 

Μεταπτυχιακό τίτλο Θεολογίας (Master of Sacred Theology - 1945) και το 1950 έλαβε 

την αµερικανική υπηκοότητα.  

Στη Βοστώνη, ακολούθησε το παράδειγµα του Αθηναγόρα παρακολουθώντας τις 

δραστηριότητες του οικουµενικού κινήµατος κάνοντας πολλούς νέους φίλους, όπως ο 

Καρδινάλιος της Βοστώνης Κάσιγκ (Cushing), οι οποίοι θα στήριζαν αργότερα πολλές 

από τις πρωτοβουλίες του για τα ελληνικά θέµατα. Αναγνωρίζοντας την έντονη 

δραστηριότητά του και τις καλές διεκκλησιαστικές σχέσεις που ανέπτυξε, ο 

Αθηναγόρας (ο οποίος από το 1949 είχε εκλεγεί Οικουµενικός Πατριάρχης) τον 

διόρισε µόνιµο αντιπρόσωπο του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Παγκόσµιο 

Συµβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ), στη Γενεύη τον Φεβρουάριο του 1955. Για να τον 

																																																								
92 Ειρήνη Δορκοφίκη, Ιάκωβος, Κοντά στον λαό (Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1990), 78. 
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διευκολύνει στο νέο του ρόλο η Ιερά Σύνοδος του Φαναρίου τον εξέλεξε Επίσκοπο 

Μελίτης, στις 17 Δεκεµβρίου 1954. 

 

3.5 Οι σχέσεις Αθηναγόρα και Ιακώβου 

Ο Αθηναγόρας (κατά κόσµον Αριστοκλής Σπύρου), µετέπειτα Οικουµενικός 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ήταν µία από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες 

που ανέδειξε η Ορθοδοξία στον εικοστό αιώνα.93 Το έργο του επεκτείνεται πολύ πέρα 

από τα στενά διοικητικά του καθήκοντα, στις ενέργειες για διεθνή κατανόηση, 

ανθρωπιστική αλληλεγγύη και βιώσιµη ειρήνη σε όλο τον κόσµο. Κατά τη διάρκεια 

της θητείας του στην Αµερική, καλλιέργησε στενές σχέσεις µε τους Προέδρους 

Ρούσβελτ και Τρούµαν και όπως θα λεχθεί στο επόµενο υποκεφάλαιο συµµετείχε στην 

εκστρατεία του Τρούµαν µε αντικείµενο τη σύµπραξη όλων των θρησκειών σε µια 

προσπάθεια ανάσχεσης του κοµµουνισµού. Εξάλλου, ήταν από τους πιο ένθερµους 

φίλους του οικουµενισµού κι έλαβε πρωτοβουλίες για την επανένωση των Εκκλησιών.  

Γεννηµένος το 1886 στο Βασιλικό των Ιωαννίνων, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης και ως διάκονος συνδέθηκε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος Μελέτιο Μεταξάκη, τον µετέπειτα Οικουµενικό Πατριάρχη (1921-1923). Το 

1922, επί επαναστατικής κυβέρνησης Πλαστήρα εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κερκύρας 

και παρέµεινε στη θέση αυτή έως το 1930 όταν εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Βορείου και 

Νοτίου Αµερικής.  

Στην Αµερική το έργο που ανέλαβε ήταν πολύ δύσκολο διότι κλήθηκε να διαχειριστεί 

την κρίση του Εθνικού Διχασµού που είχε µεταφερθεί αυτούσια από τους µετανάστες 

που έρχονταν από την Ελλάδα. Η πόλωση ήταν τόσο δυνατή που οι βασιλικοί και οι 

βενιζελικοί εκκλησιάζονταν σε διαφορετικούς ναούς. Ο Αθηναγόρας όµως, µε 

προσεκτικά βήµατα κατάφερε να ενώσει την οµογένεια, να βάλει γερά διοικητικά και 

οργανωτικά θεµέλια για την Αρχιεπισκοπή και να επιτύχει την οικονοµική της 

																																																								
93 Λεπτοµέρειες για την προσωπικότητα του Αθηναγόρα στο: Παύλος Σεραφείµει«Η εκλογή του 
Αρχιεπισκόπου Αµερικής Αθηναγόρα στον Οικουµενικό Θρόνο (1946-1948)» (Διδακτορική διατριβή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2016). 
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ενίσχυση που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει να επιτελέσει το έργο 

της.94 

Στα πιο σηµαντικά του επιτεύγµατα συγκαταλέγεται ακόµη η αγορά του κτηρίου που 

στεγάζει την έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη, και η ίδρυση της Θεολογικής 

Σχολής του Τιµίου Σταυρού στο Πόµφρετ (Pomfret) για να στελεχώσει τον κλήρο µε 

καταρτισµένους ιερείς.95 Η βασική του αρχή ήταν ότι για να στηριχθεί ο Ελληνισµός 

στην Αµερική πρέπει να αποκτήσει περισσότερες προσβάσεις στην αµερικανική 

κοινωνία επενδύοντας στις επόµενες γενιές που θα έχουν γεννηθεί στην Αµερική.  

Παράλληλα, ο Αθηναγόρας ήταν ένας εκ των θεµελιωτών της οικουµενικής κίνησης 

και υπέρµαχος της προσέγγισης των Εκκλησιών. Ως εκ τούτου πρωτοστάτησε στην 

έναρξη του διαλόγου µεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωµαιοκαθολικών ο οποίος 

οδήγησε µε γρήγορα βήµατα στην οµαλοποίηση των µεταξύ τους σχέσεων µε την άρση 

του «αναθέµατος» τον Δεκέµβριο του 1965.  

Ο Ιάκωβος συνδέθηκε στενά µε τον Αθηναγόρα και επηρεάστηκε τόσο από τη σκέψη 

όσο και από την πολιτεία του. Οι σχέσεις τους ήταν πολύ βαθιές, όχι µόνο από 

προσωπική εκτίµηση αλλά και από ταύτιση ιδεών στα εκκλησιαστικά θέµατα.96 Ο 

Αθηναγόρας από την πλευρά του τον εµπιστευόταν και του ανέθετε πολύ κρίσιµες 

αποστολές, όπως η εκπροσώπησή του στο Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ). 

Από τη θητεία του στο ΠΣΕ η πληροφόρηση που παρέχει ο Ιάκωβος στον Αθηναγόρα 

και η µεσολάβησή του για λογαριασµό του Πατριάρχη διευκολύνουν την εκκίνηση του 

ιστορικού διάλογου µε τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία τη δεκαετία του 1960. Ο ίδιος ο 

Αθηναγόρας τον έπεµψε στον Πάπα Ιωάννη ΚΓ’ µε σκοπό να διερευνήσει τις 

προθέσεις του αναφορικά µε την προσέγγιση των δύο Εκκλησιών τον Μάρτιο του 

1959.97 Έτσι, ο Ιάκωβος πραγµατοποίησε την πρώτη επίσηµη επίσκεψη ορθόδοξου 

κληρικού σε Πάπα από το 1547, ενώ το 1965 συµπεριελήφθη στην πατριαρχική 

																																																								
94 Ο Αθηναγόρας επέβαλε το «µονοδολάριον», δηλαδή την υποχρεωτική κατά κεφαλήν ενίσχυση ενός 
δολαρίου τον χρόνο από κάθε ενοριακό µέλος. Βλ: George Michalopoulos and Herb Ham, The 
American Orthodox Church. A History of its Beginnings (Salisbury: Regina Orthodox Press, 2003), 
107. 
95 Ο Patrinacos αναφέρει ότι οι πρώτοι ιερείς που έφτασαν στην Αµερική ήταν και οι ίδιοι µετανάστες 
από την Ελλάδα, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο και όχι εντεταλµένοι να ανταποκριθούν στις 
πνευµατικές ανάγκες των υπολοίπων µεταναστών. Εξάλλου, η µόρφωση τους δεν ήταν αξιόλογη και οι 
περισσότεροι δεν µιλούσαν αγγλικά. Patrinakos (1982), ibid, 123. 
96 Λάκης Ιωαννίδης, Αρχιεπίσκοπος Αµερικής κ. Ιάκωβος, ο Ηγέτης του Ελληνισµού της Αµερικής 
(Θεσσαλονίκη, 1987), 57. 
97 Νίκος Παπαχρήστου, «Η εκλογή του Πάπα Ιωάννη 23ου», Καθηµερινή, 8 Μαρτίου 2015, 
http://www.kathimerini.gr/806488/article/epikairothta/kosmos/h-eklogh-toy-papa-iwannh-23oy. 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
52 

αποστολή που συνόδευσε τον Αθηναγόρα στην ιστορική συνάντησή µε τον Πάπα 

Παύλο ΣΤ’ στα Ιεροσόλυµα.  

 

3.6 ΠΣΕ και οικουµενική δράση 

Το ΠΣΕ98 ιδρύθηκε το 1948 µε σκοπό να προωθήσει την ενότητα των χριστιανικών 

Εκκλησιών. Ήταν µια πρωτοβουλία που έλαβαν κατά κύριο λόγο οι προτεσταντικές 

Εκκλησίες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική ανταποκρινόµενες στις προκλήσεις 

του µεταπολεµικού κόσµου, όπως η καταπολέµηση του ρατσισµού, και η προώθηση 

της ειρήνης.99 Ανάµεσα στα ιδρυτικά µέλη ήταν το Οικουµενικό Πατριαρχείο, η 

Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου. Το περιβάλλον αυτό αποτέλεσε 

για τον Ιάκωβο ένα αποκαλυπτικό πεδίο για να αναπτύξει τις οικουµενικές του 

ανησυχίες και να έρθει σε επαφή µε σπουδαίους θεολόγους και κληρικούς από όλα τα 

χριστιανικά δόγµατα.  

Η εντολή που έλαβε από τον Πατριάρχη ήταν να δηµιουργήσει και να λειτουργήσει το 

γραφείο της Αντιπροσωπείας του Οικουµενικού Πατριαρχείου.100 Ταυτόχρονα ανέλαβε 

να φέρει σε πέρας τρία διαφορετικά καθήκοντα: πρώτον, να οµιλεί στο όνοµα του 

Πατριάρχη, δεύτερον, να ενηµερώνει τον Αθηναγόρα για τα προβλήµατα και την 

πρόοδο που συντελείται στο ΠΣΕ και τρίτον, να διαφωτίζει και να ενηµερώνει τις άλλες 

Ορθόδοξες Εκκλησίες για τις δραστηριότητες και την πορεία της Οικουµενικής 

Κίνησης.101 

Στη θητεία του ο Ιάκωβος ταξίδεψε πολύ συµµετέχοντας σε συναντήσεις και συνέδρια 

του ΠΣΕ σε όλο τον κόσµο. Στη Γενεύη  είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και να 

συνεργαστεί µε άλλους αφοσιωµένους οικουµενιστές και µάλιστα για τον ζήλο του 

χαρακτηρίστηκε µεταγενέστερα «µία δύναµη του Οικουµενισµού.»102 Ο Αθηναγόρας 

																																																								
98Η σύντοµη ιστορία του ΠΣΕ παρατίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.oikoumene.org/ 
en/about-us/wcc-history.  
99 Ken Dark, Religion and International Relations (Houndmills: Macmillan Press, 2000), 229, William 
Inboden, Religion and American Foreign Policy 1945-1960, The Soul of Containment (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008), 41. Για το ΠΣΕ βλ. επίσης: Thomas Fitzgerald, The Ecumenical 
Movement: An Introduction History (Westport: Praeger, 2004), J. A. Emerson Vermaat, The World 
Council of Churches and Politics, 1975–1986 (New York: Freedom House, 1989). 
100 Μαλούχος (2002), ό.π., 191. 
101 Παπαϊωάννου (1985), ό.π., 43. 
102 Richard Severo, “Archbishop Iakovos, 93, Greek Orthodox Primate and Major Ecumenical Force, 
dies,” New York Times, April, 12 2005. 
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έµεινε ικανοποιηµένος από την επιλογή του και τον Απρίλιο του 1956 αναβάθµισε την 

Επισκοπή Μελίτης σε Μητρόπολη και προήγαγε τον Ιάκωβο σε Μητροπολίτη. Το 

1959, έτος εκλογής του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αµερικής, ο Ιάκωβος 

εκλέχθηκε επίσης (συν) Πρόεδρος του ΠΣΕ και διατηρεί τη θέση αυτή έως το 1968. 

 

3.7 Η εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου 

Όταν ο Αθηναγόρας εκλέχθηκε Οικουµενικός Πατριάρχης τον διαδέχθηκε αρχικά ο 

Μητροπολίτης Ρόδου Τιµόθεος ο οποίος όµως απεβίωσε αιφνιδίως στα µέσα του 1949, 

πριν προλάβει να αναλάβει τα καθήκοντα του Αρχιεπισκόπου. Έτσι, η Ιερά Σύνοδος 

του Οικουµενικού Πατριαρχείου εξέλεξε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους τον 

Μητροπολίτη Κορίνθου, Μιχαήλ (κατά κόσµο Θουκυδίδη Κωνσταντινίδη) ως νέο 

Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αµερικής.  

Ο Μιχαήλ συνέχισε µε σταθερότητα το έργο του προκατόχου του, αναβαθµίζοντας 

οργανωτικά την Αρχιεπισκοπή. Κατάφερε να ενισχύσει περισσότερο την οικονοµική 

της δύναµη για να µπορεί να είναι πιο παραγωγική, µετατρέποντας το «µονοδόλαρο» 

της ενοριακής συµµετοχής σε «δεκαδόλαρο» και επικεντρώθηκε στην  

«αναδιοργάνωση του Γραφείου Παιδείας για τη βελτίωση της λειτουργίας των 

ελληνικών σχολείων, την ίδρυση νέων σχολικών µονάδων [...] την 

αναδιοργάνωση της θεολογικής σχολής του Μπρουκλάιν (Brookline)103 και της 

Ορθόδοξης Ακαδηµίας του Αγίου Βασιλείου καθώς επίσης την ίδρυση της 

ελληνορθοδόξου οργανώσεως νεολαίας Αµερικής.»104 

Η εκδηµία του, στις 15 Ιουλίου 1958, άφησε ένα σηµαντικό κενό δεδοµένου ότι πολλά 

θέµατα για το Οικουµενικό Πατριαρχείο και την οµογένεια παρέµεναν ανοικτά και 

ιδιαίτερα το ζήτηµα της ανάπτυξης της ελληνορθόδοξης παρουσίας στην Αµερική.  Στη 

συζήτηση για  την διαδοχή του, το επικρατέστερο όνοµα στον φαναριώτικο κύκλο ήταν 

																																																								
103 Το Μπρουκλάιν είναι πόλη της Μασσαχουσέτη και δεν πρέπει να συγχέεται µε το Μπρούκλυν 
(Brooklyn) της Νέας Υόρκης. Η Θεολογική Σχολή µεταφέρεται εκεί από το Πόµφρετ, το 1946. 
104 Ιωάννης Σιδηράς, «Ο εκ Μαρωνείας Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης (1892-
1958),» στο: http://www.enromiosini.gr/arthrografia/ο-εκ-µαρωνειασ-αρχιεπισκοποσ-αµερικη/, 
ανακτήθηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2012. 
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αυτό του Μητροπολίτη Ίµβρου & Τενέδου Μελίτωνος Χατζή,105 ο οποίος ήταν παλιό 

µέλος της πατριαρχικής αυλής κι εξέχουσα φυσιογνωµία της εκκλησιαστικής 

διπλωµατίας. Εθεωρείτο δε ο καταλληλότερος να προωθήσει τα συµφέροντα της 

«Μητρός Εκκλησίας» στον Νέο Κόσµο. 

Ωστόσο, η κατάσταση αποδείχθηκε πολύ ρευστή και τα πράγµατα πήραν µια 

διαφορετική τροπή όταν για τις διαθέσιµες επιλογές λήφθηκαν υπόψη και οι πολιτικές 

παράµετροι. Η θέση του Αρχιεπισκόπου ήταν «νευραλγική» γιατί είχε την αποστολή 

να εκπροσωπεί το Οικουµενικό Πατριαρχείο στη µεγαλύτερη δύναµη του πλανήτη, 

όπου διακονούσε µια συνεχώς αναπτυσσόµενη κοινότητα που αντιµετώπιζε την 

πρόκληση της αφοµοίωσης και τον ανταγωνισµό άλλων δογµάτων και οµολογιών. 

Εποµένως, το πρόσωπο που θα επιφορτιζόταν αυτή την ευθύνη θα έπρεπε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στο έργο αυτό.  

Από την άλλη, το Φανάρι βασιζόταν στην υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης µε 

την οποία είχε κοινά συµφέροντα και δεν µπορούσε να παραγνωρίζει την βούληση της 

για ένα τόσο σπουδαίο ζήτηµα. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος, εκείνη την περίοδο, θα έπρεπε 

να αντιλαµβάνεται τον ρόλο του όχι µόνο στο πλαίσιο της πνευµατικής διακονίας του 

αλλά και στην εξυπηρέτηση των ψυχροπολεµικών ισορροπιών, οι οποίες άλλωστε 

είχαν αναδείξει και τον ίδιο τον Πατριάρχη ως προκαθήµενο του Ορθόδοξου 

Χριστιανικού κόσµου.106 

Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής διανύει µια περίοδο 

στενής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες γνωρίζοντας ότι η βοήθεια που 

λαµβάνει είναι πολύτιµη και απαραίτητη. Εσωτερικά, έχει ήδη θέσει σε εφαρµογή ένα 

φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραµµα για την οικονοµία, το οποίο εξαρτάται από τη 

βοήθεια που λαµβάνει από το Κογκρέσο107 κι εξωτερικά, καθώς η χώρα είναι 

																																																								
105 Η Αντωνιάδου γράφει: «Οι µητροπολίτες και ο Οικουµενικός Πατριάρχης ήθελαν να στείλουν στη 
Νέα Υόρκη έναν ‘βέρο’ Φαναριώτη ιεράρχη, τον µετέπειτα Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα 
Χατζή. Τα πάντα είχαν σχεδιαστεί και προετοιµαστεί. Ο Μελίτων Χατζής όµως θα πάρει ένα µήνυµα 
ότι για κάποιες θέσεις σηµασία δεν έχει µόνο να θέλεις,» Μαρία Αντωνιάδου, «Βυζαντινές ίντριγκες 
στην Εκκλησία της Αµερικής,» Το Βήµα, http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=113993, 
ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2010. 
106 Σεραφείµ (2016), ό.π. 
107Βλ. σχετικά: James Miller, “The Greek De Gaulle or ‘Our Man in Athens’?,” στο Ο Κωνσταντίνος 
Καραµανλής στον εικοστό αιώνα: διεθνές επιστηµονικό συνέδριο, τόµος Β’, επιµ. Κωνσταντίνος 
Σβολόπουλος, Κωνσταντίνα Μπότσιου και Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Αθήνα: Ίδρυµα Κωνσταντίνος 
Καραµανλής, 2008), τόµος Β ́, 40-46.  
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γεωγραφικά αποµονωµένη από την υπόλοιπη Δύση, επενδύει στον αµερικανικό 

παράγοντα για τη διατήρηση της ασφάλειας αφού η Ελλάδα  

«πλαισιωµένη από Σλάβους υφίσταται από αιώνων µία πίεση η οποία τον 

τελευταίον καιρόν, συνδυασθείσα µε τον κοµµουνισµόν [...] εγένετο 

περισσότερον έντονος και επικίνδυνος.»108  

Σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησής σταθερότητας και ανάπτυξης, ο Καραµανλής έχει 

ανάγκη από πρόσωπα της εµπιστοσύνης του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να 

διευκολύνεται ο διάλογος µε την αµερικανική ηγεσία. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος µπορεί 

να προσφέρει στον Έλληνα Πρωθυπουργό έναν επιπλέον δίαυλο µε τον πολιτικό 

κόσµο και την οµογένεια στις ΗΠΑ. Στις 8 Αυγούστου 1958, παρεµβαίνει καταλυτικά 

στη διαδικασία επιλογής Αρχιεπισκόπου, µε την πρωτοβουλία του να αποστείλει στον 

Αθηναγόρα µια επιστολή µε την οποία θέτει στην κρίση του Οικουµενικού Πατριάρχη 

έναν σαφή υπαινιγµό: ο νέος Αρχιεπίσκοπος «θα κληθή να εκπληρώσει ιδιάζοντα 

εθνικά συµφέροντα,»εποµένως δεν θα πρέπει να είναι προσανατολισµένος µόνο στα 

εκκλησιαστικά του καθήκοντα. 

Η επιστολή αναφέρει: 

«Η προκύψασα χηρεία εις τον αρχιεπισκοπικόν θρόνον της Βορείου και Νοτίου 

Αµερικής [...] εδηµιούργησε ουχί µόνον εκκλησιαστικόν πρόβληµα πρώτου 

µεγέθους εις το σεπτόν Οικουµενικόν Πατριαρχείον αλλά και εξέχουσαν 

απασχόλησιν εις την Β. Κυβέρνησιν. 

Ευθύς εξ αρχής επιθυµώ να τονίσω, Παναγιώτατε, ότι η εξεύρεσις του από πάσης 

απόψεως πλέον ενδεδειγµένου αντικαταστάτου αποτελεί µέριµναν της Υµετέρας 

Θειοτάτης Παναγιότητος, ήτις αναµφιβόλως θα προκρίνη τον καταλληλότερον 

ιεράρχην προς πλήρωσιν του δηµιουργηθέντος κενού. 

Εξ ετέρου, όµως, δεδοµένου ότι οµού µετά των θρησκευτικών καθηκόντων, 

άτινα θα κληθή να εκπληρώσει ο εκλεγεισόµενος αρχιεπίσκοπος, εύρηνται 

συνυφασµένα ιδιάζοντα εθνικά συµφέροντα αφορώντα τον εν Αµερική 

Ελληνισµόν, ας µοι επιτραπή να διατυπώσω την ευχήν όπως η Υµετέρα Θειοτάτη 

Παναγιότης, κατά την επιλογήν Αυτής µεταξύ των ικανοτέρων Ιεραρχών της 

Μητρός Εκκλησίας, ευαρεστηθή και λάβη υπ' όψιν της την υποψηφιότητα του 

																																																								
108 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, επιµ., Κωνσταντίνος Καραµανλής: Αρχείο, γεγονότα και κείµενα, τόµος 
4 (Αθήνα: Ίδρυµα Κωνσταντίνου Καραµανλή κι Εκδοτική Αθηνών, 1994), 223. 
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Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μελίτης κυρίου Ιακώβου, ούτινος αι ικανότητες, 

το ήθος και ο εθνικός παλµός τυγχάνουν της πλήρους εκτιµήσεως και απολύτου 

εµπιστοσύνης της Β. Κυβερνήσεως.»109 

Με βάση το κοινό συµφέρον της Αθήνας και του Φαναρίου ο Αθηναγόρας απορρίπτει 

την υποψηφιότητα του Μελίτωνα και στρέφεται στον Ιάκωβο. Άλλωστε ο Ιάκωβος, 

σπούδασε στη Χάλκη, γαλουχήθηκε µέσα στο πατριαρχικό περιβάλλον γνωρίζοντας 

καλά κι εκ των έσω τα ζητήµατα του Οικουµενικού Θρόνου και κυρίως θήτευσε για 

πολλά χρόνια ως ιερέας στην Αµερική κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της χώρας και 

της οµογένειας στη βάση τους. Οι σπουδές, η καλή γνώση της Αγγλικής, η εξέλιξη των 

θεολογικών του γνώσεων και η προϋπηρεσία του στη Θεολογική Σχολή του Τιµίου 

Σταυρού αποτελούσαν εχέγγυα για τη θέση του Αρχιεπισκόπου Αµερικής. Με πιο απλά 

λόγια, ο Ιάκωβος ήταν κατάλληλος γιατί κατείχε την αµερικανική εµπειρία και µάλιστα 

περισσότερο από κάθε άλλο ιεράρχη του Οικουµενικού Θρόνου. Ήταν σε θέση να 

ξεκινήσει αµέσως το έργο του χωρίς να χρειάζεται χρόνο προσαρµογής (όπως συνέβη 

µε τον Μιχαήλ), έχοντας ήδη ζήσει σε πολλές περιοχές κι έχοντας προσωπική κι 

εµπεριστατωµένη άποψη για τον οργανισµό της Αρχιεπισκοπής. 

Ο ελιγµός του Αθηναγόρα όµως συνάντησε την αντίθεση της πλειοψηφίας της Ιεράς 

Συνόδου και των συντηρητικών κύκλων της Πόλης που υποστήριζαν σθεναρά τον 

Μελίτωνα. Το αδιέξοδο που προκλήθηκε διήρκησε επτά µήνες καθώς ήταν αδύνατο να 

προκύψει συµφωνία στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου. Για να ξεπεράσει τον 

σκόπελο, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να φτάσει στα άκρα και να κάνει χρήση του 

δικαιώµατος απολύσεως µελών της Συνόδου, κάτι που χρησιµοποιείται σε πολύ 

έκτακτες περιστάσεις. Απέλυσε επτά από τα δώδεκα µέλη της Συνόδου και στις 14 

Φεβρουαρίου 1959, µε τους εναποµείναντες, εξέλεξε τον Ιάκωβο.110Αν και 

κατακρίθηκε έντονα για τη µέθοδο της εκλογής από τους εσωτερικούς του αντιπάλους 

(ορισµένοι έκαναν λόγο για «πραξικόπηµα»),111ο ίδιος δήλωσε µεταγενέστερα ότι  

																																																								
109 Σβολόπουλος (1994), τόµος 3, ό.π., 204-205. 
110 Παπαϊωάννου, ό.π., 42. 
111 Εφηµερίδα Χρόνος (Κωνσταντινούπολης), 14 Φεβρουαρίου 1959. 
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«ο Ιάκωβος [είναι κατάλληλος γιατί] γνώριζε πρόσωπα και πράγµατα στην 

Αµερική και για τους ίδιους λόγους εδώ κατάλληλος είναι ο Μελίτων,»112 

συµπυκνώνοντας σε αυτά τα λόγια την ουσία της απόφασης.  

 

3.8 Το διοικητικό έργο 

Ο Ιάκωβος ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αµερικής την 1η 

Απριλίου 1959 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη και ανέλαβε 

να διοικήσει µια ραγδαία αναπτυσσόµενη κοινότητα, µε 350 περίπου ενορίες. Παρότι 

γνώριζε τα κοινοτικά προβλήµατα, µόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ξεκίνησε έναν 

µακρύ γύρο επισκέψεων σε όλες τις κοινότητες για να τα µελετήσει εκ νέου. Διένυε 

πολλές χιλιάδες χιλιόµετρα κάθε χρόνο για να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες ενορίες της αµερικανικής ηπείρου ήταν δυνατόν και το ενδιαφέρον του 

περιστρεφόταν γύρω από την αναγνώριση των οµοιόµορφων κοινοτικών κανονισµών 

από µέρους όλων των κοινοτήτων που θα εξασφάλιζε την καλή λειτουργία της 

Αρχιεπισκοπής και θα απέτρεπε αυτονοµιστικές τάσεις.   

Ακόµη, επιδίωκε –όπως και οι προκάτοχοι του- την αύξηση της οικονοµικής 

συνεισφοράς των µελών των κοινοτήτων προς την Αρχιεπισκοπή για να 

εξασφαλιστούν τα µέσα για την ανάπτυξη και την πρόοδο του οργανισµού. Το 1984 

ίδρυσε την οργάνωση «Ηγεσία 100» (Leadership 100), µε στόχο να προσελκύει πόρους 

(fundraising) για να καλύπτονται οι ανάγκες της Αρχιεπισκοπής. Όπως ο Μιχαήλ έκανε 

αύξησε το µονοδόλαρο σε δεκαδόλαρο, έτσι η «Ηγεσία 100» ζητούσε 10.000 δολάρια 

τον χρόνο για δέκα χρόνια από εκατό επιφανείς κι εύπορους Ελληνοαµερικανούς. Η 

οργάνωση βρήκε ανταπόκριση, οι δωρητές ξεπέρασαν σταδιακά τους εκατό και τα 

χρήµατα που συλλέγονταν κάλυπταν σηµαντικές ανάγκες για υποτροφίες, για 

προγράµµατα νεολαίας, για τη συνταξιοδότηση κληρικών και για φιλανθρωπίες. 

Ως προς την Παιδεία, αναβάθµισε το πρόγραµµα της Θεολογικής Σχολής του Τιµίου 

Σταυρού κι επέτυχε την από χρόνια επιδιωκόµενη αναγνώριση από το κράτος, ως 

																																																								
112 Αριστείδης Πανώτης, «Μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας 40 χρόνια µετά την κοίµηση του 
Πατριάρχη Αθηναγόρα», Πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων ΑΜΕΝ, 7 Ιουλίου 2012, 
http://www.amen.gr/ 
article/mia-agnwsti-ptuxi-tis-istorias-40-xronia-meta-tin-koimisi-tou-patriarxi-athinagora.  
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ελληνικό κολλέγιο τετραετούς φοίτησης και την ισοτιµία της µε τη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Αθηνών.113 

Κατά τη διάρκεια της διακονίας του αυξήθηκαν τα ηµερήσια και τα απογευµατινά 

σχολεία (εκµάθησης ελληνικών), ενισχύθηκαν τα κατηχητικά και πραγµατοποιήθηκαν 

πολλές εκδόσεις βοηθηµάτων. Για τους νέους, προσπάθησε να τους ενθαρρύνει να 

συµµετέχουν στην κοινοτική ζωή µε διοργάνωση συνεδρίων, µορφωτικών συµποσίων 

και διάφορες άλλες συλλογικές δράσεις. 

Ένα πολύ σηµαντικό έργο για τη νέα γενιά ήταν η ίδρυση του «Ιονικού Χωριού» στο 

Βαρθολοµιό Ηλείας όπου εγκαταστάθηκαν παιδικές και νεανικές κατασκηνώσεις για 

τα παιδιά των οµογενών. Τα εγκαίνια του «Χωριού,» το καλοκαίρι του 1970, 

µετουσίωσαν το όραµα του Ιακώβου από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 για µια 

γέφυρα µεταξύ της Αµερικής και της µητέρας Ελλάδας. Για την πραγµατοποίηση 

αυτού του οράµατος, η Κυβέρνηση Στεφανόπουλου είχε παραχωρήσει στην 

Αρχιεπισκοπή µία έκταση 14.000 στρεµµάτων.114 Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 

κατασκήνωσης περιλάµβανε µαθήµατα ιστορίας, ελληνικής γλώσσας, πολιτισµού και 

επισκέψεις σε σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή 

µε τον πολιτισµό των προγόνων τους. 

Στον τοµέα της φιλανθρωπίας, ο Ιάκωβος ενίσχυσε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, η 

οποία συνεισέφερε σε πολλές ανθρωπιστικές αποστολές στις ΗΠΑ, στην Αφρική, στην 

Ασία και στην Λατινική Αµερική.115 Ακόµη, ίδρυσε την Παιδική Στέγη στην Ακαδηµία 

του Αγίου Βασιλείου, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη και για τη φροντίδα της Τρίτης 

Ηλικίας, ίδρυσε το γηροκοµείο «Αρχάγγελος Μιχαήλ», στη µνήµη του Αρχιεπισκόπου 

Μιχαήλ. Επίσης, ίδρυσε το Προσκύνηµα του Ιερού Φωτίου στον Άγιο Αυγουστίνο της 

Φλώριδας όπου οι πρώτοι Έλληνες µετανάστες είχαν ιδρύσει εκκλησία, τιµώντας την 

πρώτη ορθόδοξη κοινότητα και την πρώτη µεταναστευτική γενιά Ελλήνων στην 

Αµερική. Όσο για το επίσηµο έντυπο της Αρχιεπισκοπής, τον Ορθόδοξο Παρατηρητή 

που κυκλοφορούσε δύο φορές τον µήνα σε µερικές εκατοντάδες φύλλα, το αναβάθµισε 

κι έφτασε να κυκλοφορεί σε 140.000 φύλλα.  

 

																																																								
113 Παπαϊωάννου (1985), ό.π., 81. 
114 Ιωαννίδης (1987), ό.π., 51-57. 
115 Coumantaros (1982), ibid, 195-196. 
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3.9 Το ζήτηµα της γλώσσας 

Σε οµογενειακό επίπεδο, ο Ιάκωβος προέβλεψε ότι το γλωσσικό ζήτηµα θα ήταν ένα 

από αυτά που θα κληθεί σύντοµα να αντιµετωπίσει ο ίδιος αλλά και η ελληνική 

κοινότητα συνολικά. Αυτό το ζήτηµα ήταν αρκετά παλιό και σχετιζόταν µε τα δύο 

ρεύµατα που δηµιουργήθηκαν στην ελληνική κοινότητα της Αµερικής. Το πρώτο 

έβλεπε στο µέλλον τους Έλληνες αφοµοιωµένους από την αµερικανική κοινωνία, να 

διαµορφώνουν µια εθνοτική κοινότητα και το δεύτερο επιθυµούσε τη διατήρηση των 

εθνικών χαρακτηριστικών και της γλώσσας µε την προοπτική της επιστροφής, αργά ή 

γρήγορα, στην Ελλάδα.  

Ο Ιάκωβος έβλεπε ότι η ελληνική κοινότητα αφοµοιωνόταν µε πολύ γρήγορους 

ρυθµούς και καταλάβαινε ότι οι νέες γενιές των αµερικανογεννηµένων Ελλήνων (τρίτη 

και τέταρτη γενιά µεταναστών) όπως επίσης τα νέα µέλη της κοινότητας που έρχονταν 

λόγω µικτών γάµων, κοινωνικών σχέσεων κι επαγγελµατικής προόδου, δεν µπορούσαν 

να παρακολουθήσουν ούτε τη λειτουργία ούτε άλλες εκδηλώσεις όταν γίνονται σε µια 

γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν.116 Εξάλλου, η Εκκλησία ήθελε να έχει ενεργό 

συµµετοχή στη διαµόρφωση του µέλλοντος και αντιλαµβανόταν ότι διοικούσε κάτι 

πολύ περισσότερο από την «Εκκλησία των µεταναστών» από τον ελληνόφωνο κόσµο. 

Θεωρούσε ότι η επιµονή ενός µεγάλου µέρους του ποιµνίου στις συνήθειες που 

πρυτανεύουν στη µητέρα πατρίδα (Ελλάδα και Κωνσταντινούπολη) δεν θα της 

επέτρεπαν να προσαρµοστεί στις συνθήκες του Νέου Κόσµου και αργά ή γρήγορα θα 

την αποδυνάµωναν.117 Η Αρχιεπισκοπή όφειλε να είναι δίπλα στους ανθρώπους, µέσα 

στην κοινωνία και να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής. Σε 

αυτό το πλαίσιο, µε αφορµή το ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων που ανέκυψε τη 

δεκαετία του 1960, ο Ιάκωβος επισήµανε ότι η Εκκλησία πρέπει να αγωνιστεί στον 

στίβο του αµερικανικού τρόπου ζωής, να αναπτύξει την πνευµατική ζωή στην 

αµερικανική κοινωνία και να είναι έτοιµη να σηκώσει τα βάρη που τις αναλογούν.118 

																																																								
116 Δόξας (1972), ό.π., 30.  
117 Stanley S. Harakas, “Orthodox Social Conscience: Archbishop Iakovos, 1959–1979,” in Orthodox 
Theology and Diakonia, ed. Demetrios J. Constantelos (Brookline, MA: Hellenic College Press, 1981), 
191-192. 
118 «Η εν Αµερική Εκκλησία µας [...] δεν δύναται να αρκείται στον ρόλο του παρατηρητού ή του 
ακροατού [...]. Η Εκκλησία µας από το περιθώριο οφείλει να κατέλθει εις την παλαίστρα της 
Αµερικανικής ζωής. Να εργασθεί, να αγωνισθεί, να αναπτύξει την πνευµατική της ζωή, να καταλάβει 
τη θέση της µεταξύ των άλλων Εκκλησιών, ως ζώσα, δρώσα, θαραλλέα, έτοιµη να επωµισθεί ευθύνες 
και πρόθυµη να υποβληθεί σε θυσίες», στο: Αρχιεπίσκοπος πρώην Αµερικής Ιάκωβος, Οραµατισµοί 
και Προσδοκίες δια µίαν ζώσαν Εκκλησίαν (Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών, 
1998), 95. 
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Αφού όµως η Εκκλησία του δεν ήταν «µεταναστευτική» αλλά αµερικανική, τότε η 

επικοινωνία µε το ποίµνιο θα γινόταν πιο απλή σε γλώσσα κατανοητή από τους 

πιστούς. Έτσι, στην Κληρικολαϊκή του 1964 πρότεινε την «περιορισµένη χρήση της 

Αγγλικής εν τη Θεία Λειτουργία και τοις ιεροίς Μυστηρίοις», µε σκοπό, κατά την 

αναφορά του, να ικανοποιηθούν «ωρισµένες δίκαιες παρακλήσεις ευσεβών µελών της 

Εκκλησίας µας, και ιδίως των µη εξ Ορθοδόξων Ελλήνων προερχόµενων.»119 Με 

αφετηρία το γλωσσικό, το οποίο αποτελούσε ένα σηµαντικό ζήτηµα για την ανάπτυξη 

της Ορθοδοξίας στην Αµερική, ο Ιάκωβος θέλησε να εισάγει µια σειρά από 

ρηξικέλευθες µεταρρυθµίσεις που θα ευνοούσαν τη διείσδυση της Εκκλησίας 

βαθύτερα µέσα στην αµερικανική κοινωνία.  

 

3.10 Η Κληρικολαϊκή του 1970 και το ζήτηµα της Αυτοκεφαλίας 

Στην Κληρικολαϊκή της Νέας Υόρκης (Ιούνιος 1970) ο Ιάκωβος εµφανίστηκε ακόµα 

πιο τολµηρός και εισηγήθηκε, ως πρώτη ανάγκη, µία νέα µετάφραση της Θείας 

Λειτουργίας στην αγγλική µε την προοπτική ότι εφόσον εγκριθεί από το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο θα είναι δυνατό να εισαχθεί προς χρήση σε όλα τα µυστήρια. Η πρόταση 

του ήταν άκρως ριζοσπαστική για τα δεδοµένα της εποχής, όµως αποτελούσε προϊόν 

µιας ρεαλιστικής προσέγγισης του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος διαισθάνθηκε τις 

προκλήσεις του µέλλοντος δεδοµένου ότι η οµογένεια αριθµούσε ήδη δύο και τρεις 

γενιές ανθρώπων γεννηµένων στην Αµερική. Σε όλους τους τοµείς της κοινοτικής και 

κοινωνικής ζωής η χρήση της ελληνικής γλώσσας υποχωρούσε έναντι της αγγλικής 

ενώ τα νέα µέλη που έρχονταν, από άλλες εθνοτικές οµάδες, αδυνατούσαν να 

κατανοήσουν τη Λειτουργία, τα µυστήρια και τις ιεροτελεστίες. Η αδυναµία 

παρακολούθησης στερούσε τον βιωµατικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής λειτουργίας 

από τους µη ελληνόφωνους µε κίνδυνο να τους οδηγήσει στην προσχώρηση σε κάποια 

άλλη οµολογία –µαζί µε τους ελληνοφώνους συντρόφους τους- κι ακόµα «σε πλήρη 

αποξένωση και στον εξ εγκαταλείψεως ή απ’ ευθείας πνευµατικό θάνατο της 

Ορθοδοξίας εν Αµερική.»120 Με αυτό το σχέδιο, ο Ιάκωβος εξέφρασε στην πράξη την 

τάση εκείνη που έβλεπε την Ορθοδοξία στην Αµερική έξω από τα στενά όρια της 

																																																								
119 Έκθεση και εισηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου στην 17η Κληρικολαϊκή Συνέλευση που 
συνήλθε στο Ντένβερ τον Ιούνιο 1964, αυτόθι, 101-102. 
120 Εναρκτήρια οµιλία προς τα µέλη της 20ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, Νέα Υόρκη, 29 Ιουνίου 
1970, αυτόθι, 194. 
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εξυπηρέτησης µιας µεταναστευτικής οµάδας και αντιλαµβανόταν την ανάγκη να 

προσελκύσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία νέα µέλη ανεξάρτητα από τη γλώσσα και την 

καταγωγή. 

Πέραν όµως της γλώσσας, στη Συνέλευση άνοιξε ένα ακόµα πιο ακανθώδες ζήτηµα 

για την εκκλησιαστική ατζέντα. Στην κατακλείδα της εναρκτήριας οµιλίας του121 ο 

Αρχιεπίσκοπος πρότεινε στο σώµα να υποβάλλει στο Οικουµενικό Πατριαρχείο αίτηµα 

για τη δηµιουργία Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας Αµερικής, δηλαδή απόσχιση 

της έως τώρα επαρχίας του Οικουµενικού Θρόνου και ανύψωσή της σε αυτόνοµη 

Εκκλησία. Ο Ιάκωβος επιχειρηµατολόγησε υπέρ της ανεξαρτησίας λέγοντας ότι οι 

συνθήκες που επικρατούσαν στην Αµερική επέβαλλαν την ευελιξία ενός 

αυτοδιοίκητου θεσµού σε αντίθεση µε το υφιστάµενο καθεστώς, σύµφωνα µε το οποίο 

όλα τα θέµατα πρέπει πρώτα να έχουν την έγκριση του Φαναρίου. Εξάλλου, ανέφερε 

στην ίδια οµιλία, σε κοινοτικό επίπεδο συµµετείχαν στη διοίκηση και λαϊκά µέλη, τα 

οποία επιθυµούσαν ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της εκκλησιαστικής ζωής βάσει της 

αµερικανικής νοµοθεσίας για τις σωµατειακές οργανώσεις,122 κάτι που οι ισχύοντες 

κανόνες δεν επιτρέπουν κι έρχονται σε σύγκρουση µε το αµερικανικό δίκαιο και 

κουλτούρα.  

Πέρα όµως των παραπάνω, σε πολιτικό επίπεδο, η κίνηση του Ιακώβου αποσκοπούσε 

να προλάβει τη δυνάµει αύξηση της επιρροής επί των Αµερικανών Ορθοδόξων από την 

Αυτοκέφαλη Ρωσική Εκκλησία (Russian Orthodox Greek Catholic Church of America) 

η οποία έγινε αυτοκέφαλη λίγους µήνες πριν. Πιο συγκεκριµένα, τον Απρίλιο του 1970, 

ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος Α’ υπέγραψε τον Τόµο περί Αυτοκεφαλίας ενώ 

ταυτόχρονα η Εκκλησία µετονοµάστηκε σε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αµερική 

(Orthodox Church in America - OCA) µε σκοπό να πάρει κανονικώς την πρώτη θέση 

στην Αµερική123 -την οποία κατέχει η Αρχιεπισκοπή- και στη συνέχεια να επιδιώξει την 

ένωση όλων των ορθόδοξων χριστιανών της Αµερικής σε µία εκκλησία (γι’ αυτό 

χρησιµοποίησαν την πρόθεση in αντί της πρόθεσης of).124 Η OCA αναγνωρίστηκε 

αµέσως από τις Εκκλησίες που βρίσκονταν στη σφαίρα της σοβιετικής επιρροής, όχι 

όµως από το Φανάρι και τις Εκκλησίες που το υποστήριζαν, µε το επιχείρηµα ότι µόνο 

																																																								
121 Αυτόθι, 202, 204. 
122 Αυτόθι, 203. 
123 Παπαϊωάννου (1985), ό.π., 45. 
124 Mark Stokoe and Rev. Leonid Kishkovsky, Orthodox Christians in North America (1794-1994), 
(Orthodox Christian Publications Center (OCPC), 1995) ηλεκτρονική έκδοση, βρέθηκε στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της OCA: http://oca.org/cdn/PDFs/dept-archives/orthodox-christians-na.pdf. 
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το Οικουµενικό Πατριαρχείο, ως primus inter pares, έχει δικαίωµα να χορηγεί 

αυτοκεφαλία.125 

Οι ανησυχίες του Ιακώβου που εκφράστηκαν στη Νέα Υόρκη δίχασαν την οµογένεια 

και δεν έτυχαν θετικής αναγνώρισης στην Κωνσταντινούπολη. Οι πιο συντηρητικοί 

κύκλοι στην Αµερική, τα οµογενειακά έντυπα (Εθνικός Κήρυκας και Ατλαντίς) και 

πολλές οργανώσεις, θεώρησαν ότι εγκατέλειπε τα «τιµαλφή του Γένους και της 

Φυλής» ζητώντας έως και την αποµάκρυνσή του.126 Η κίνησή του εκλήφθηκε ως πράξη 

αποστασίας και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Οικουµενικού Πατριαρχείου, το 

οποίο δεν είχε κανένα συµφέρον να αποχωριστεί την πιο σηµαντική –από πολιτική και 

οικονοµική άποψη- επαρχία του. Ο Αθηναγόρας απάντησε ρητά ότι, πρώτον, η 

Αρχιεπισκοπή αποτελεί «Επαρχία του κλίµατος του Αγιοτάτου Αποστολικού και 

Πατριαρχικού Οικουµενικού Θρόνου» και δεύτερον, λειτουργική της γλώσσα είναι η 

ελληνική.127 Παρά την υπερψήφιση αυτών των προτάσεων από την Κληρικολαϊκή, που 

σηµαίνει ότι είχαν την αποδοχή της πλειοψηφίας του ποιµνίου, το Φανάρι επέβαλε την 

ισχύουσα κανονικότητα κλείνοντας για την ώρα ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα το οποίο 

συνδέεται ευρύτερα µε τη φύση των υπερπόντιων Εκκλησιών και τις κανονικές σχέσεις 

τους µε το εκκλησιαστικό κέντρο.  

Παρά την κρίση όµως, τα βήµατα που έγιναν στην 20η Κληρικολαϊκή, έθεσαν 

ξεκάθαρα το υπαρκτό διοικητικό αδιέξοδο της Αρχιεπισκοπής, αφού έως τότε 

λειτουργούσε µε βάση τον Καταστατικό Χάρτη του 1931. Ο Ιάκωβος το 1973 υπέβαλε 

αίτηµα στον νέο Οικουµενικό Πατριάρχη Δηµήτριο Α’, που στο µεταξύ είχε διαδεχτεί 

τον Αθηναγόρα, να επιληφθεί του θέµατος εκπόνησης ενός νέου Καταστατικού Χάρτη 

που θα επέτρεπε στην Εκκλησία της Αµερικής να λειτουργεί προσαρµοσµένη στις 

απαιτήσεις του τόπου και του χρόνου. Μετά από πολλές ζυµώσεις που διήρκησαν 

αρκετά χρόνια, η 24η Κληρικολαϊκή (1978) ενέκρινε το νέο Σύνταγµα που προετοίµασε 

το Πατριαρχείο την προηγούµενη χρονιά, µε το οποίο θα αναδιάρθρωνε τη λειτουργία 

της Αρχιεπισκοπής και θα εφάρµοζε αποκεντρωτικά χαρακτηριστικά δίνοντας στους 

																																																								
125 Ο Αθηναγόρας φέρεται να θέλει να αποκηρύξει την OCA. Ωστόσο, χάρη στην παρέµβαση του 
Ιακώβου, ο οποίος προβλέπει ότι σε αυτή την περίπτωση θα προκύψει «σχίσµα» στην Αµερική µε 
απρόβλεπτες συνέπειες για τα πρωτεία της Αρχιεπισκοπής, µετριάζει την αντίδραση του Φαναρίου στη 
µη αναγνώριση. Ιωαννίδης (1987), ό.π., 16.  
126 Παναγιώτης Μακριάς, «Τρεις εθνικές κρίσεις στα 16 χρόνια µου στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας 
Υόρκης», The Panhellenic Post, 5 Ιουνίου 2015, http://www.panhellenicpost.com/2015/06/05/τρεις-
εθνικές-κρίσεις-στα-16-χρόνια-µου/.  
127 Μπάµπης Μαρκέτος, Οι Ελληνοαµερικανοί. Ιστορία της ελληνικής οµογένειας των ΗΠΑ (Αθήνα: 
Παπαζήσης, 2006), 192. 
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Επισκόπους περισσότερες αρµοδιότητες. Ακολουθώντας την παρότρυνση του 

Ιακώβου, στο νέο κείµενο διακηρυσσόταν ότι η Αρχιεπισκοπή υπηρετεί όλους τους 

Ορθόδοξους του δυτικού ηµισφαιρίου,128 απαντώντας µε αρκετή καθυστέρηση στον 

επεκτατισµό της OCA. 

Ο υπεύθυνος σύνταξης του Εθνικού Κήρυκα την εξεταζόµενη περίοδο, Παναγιώτης 

Μακριάς, τόσο στο γλωσσικό όσο και στην Αυτοκεφαλία είχε ταχθεί εναντίον του 

Ιακώβου. Σε µεταγενέστερο άρθρο του όµως, που έγραψε το 2015, εξέφρασε την 

αντίθετη άποψη. 

«Νοµίζω τώρα ότι ο αγώνας µας δεν ήταν ορθός [...]. Η Αυτονοµία που πρότεινε 

[ο Ιάκωβος] ήταν σωστό µέτρο.  Σ’ ό,τι δε αφορά την καθιέρωση της Αγγλικής 

στη Θεία Λειτουργία, ήταν κάτι το αναπόφευκτο, αφού ήταν απαίτηση της νέας 

γενιάς των οµογενών, ενώ κάλπαζε ο αριθµός των µικτών γάµων. Ίσως να 

βιάστηκε και για την Αυτονοµία και για την γλώσσα.  Αλλά είχε δίκιο ο Ιάκωβος, 

ο οποίος δεν συγχώρησε ποτέ την άρνησή µου να τον επισκεφθώ στην διάρκεια 

της κρίσης.»129 

Τα ζητήµατα που µόλις το 1970 είχε συλλάβει ο Ιάκωβος αντηχούν ακόµα και 

παραµένουν επίκαιρα για την Εκκλησία της Αµερικής. Τον Μάιο του 2015, στην 

Καθηµερινή δηµοσιεύτηκε ένα άρθρο που αναφερόταν στις ζυµώσεις διαδοχής του νυν 

Αρχιεπισκόπου Δηµητρίου. Ο συντάκτης ανέφερε ότι ανάµεσα στις προκλήσεις που θα 

κληθεί να διαχειριστεί ο διάδοχος του Δηµητρίου είναι:  

«Η ισορροπία που απαιτείται στο γλωσσικό ζήτηµα της Θείας Λειτουργίας, 

καθώς ουκ ολίγοι οµογενείς δεν γνωρίζουν ελληνικά σε τέτοιο βαθµό που να τους 

επιτρέπει να παρακολουθούν τη θεία λειτουργία στη γλώσσα των Ευαγγελίων. 

Η θέση που θα λάβει ο Αρχιεπίσκοπος στο συγκεκριµένο θέµα συναρτάται και 

από απαραίτητο άνοιγµα της Εκκλησίας της Αµερικής και στους γηγενείς και όχι 

µόνο στο ορθόδοξο στοιχείο. Δηλαδή, να προβάλει στην αµερικανική κουλτούρα 

και τρόπο σκέψης τον πλούτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τη συµβολή της 

στην πραγµάτωση του, λεγόµενου, αµερικανικού ονείρου.»130 

																																																								
128 Thomas E. Fitzgerald, The Orthodox Church (Westport: Praeger Publishers, 1998), 109. 
129 Μακριάς, ό.π.  
130 Απόστολος Λακασάς, «Ζυµώσεις διαδοχής στην Αρχιεπισκοπή Αµερικής,» Καθηµερινή, 17 Ιουνίου 
2015, http://www.kathimerini.gr/815666/article/epikairothta/ellada/zymwseis-diadoxhs-sthn-arxiepis 
koph-ths-amerikhs.  
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3.11 Το Κίνηµα των πολιτικών δικαιωµάτων των Αφροαµερικανών και η σχέση 

του Ιακώβου µε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 

Τόσο οι δράσεις του για το Οικουµενικό Κίνηµα όσο και οι µεταρρυθµίσεις που 

εφάρµοσε στα εκκλησιαστικά θέµατα ήταν εξίσου σηµαντικά έργα ωστόσο, αυτό που 

συνέβαλε τα µέγιστα στην αναγνώριση του Ιακώβου από την αµερικανική κοινωνία 

ήταν η καίρια και αταλάντευτη υποστήριξή του για τα πολιτικά και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα µε αποκορύφωµα τη συµµετοχή του στο κίνηµα των Αφροαµερικανών, το 

οποίο εκδηλώθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1960, µε ηγέτη τον Μάρτιν Λούθερ 

Κίνγκ Τζούνιορ (Martin Luther King Jr.).  

Το κίνηµα των Αφροαµερικανών για τα Πολιτικά Δικαιώµατα ξεκίνησε στα µέσα της 

δεκαετίας του 1950 ως αντίδραση στις συστηµατικές διακρίσεις που επιβάλλονταν στις 

κοινότητες του Νότου. Παρά τις συνταγµατικές προβλέψεις, οι τοπικές αρχές 

εξακολουθούσαν να εφαρµόζουν διάφορα νοµικά εµπόδια που απαγόρευαν την 

ισότιµη πρόσβαση στα πανεπιστήµια, στους κοινόχρηστους χώρους και στους 

ιδιωτικούς χώρους δηµόσιας χρήσης, καθώς και την εγγραφή των έγχρωµων 

ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους. Πιο ειδικά, ο φυλετικός διαχωρισµός στα 

σχολεία είχε γίνει ανυπόφορος, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού 

δαπανιούνταν για τα σχολεία των λευκών ενώ οι έγχρωµοι µαθητές αναγκάζονταν να 

κάνουν µάθηµα σε σχολικές αίθουσες και κτήρια µε ανεπαρκείς ή επικίνδυνες 

εγκαταστάσεις. Στην πράξη, οι Αφροαµερικανοί ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  

Το πρώτο βήµα έγινε το 1954, όταν το ζήτηµα του φυλετικού διαχωρισµού έφθασε στο 

Ανώτατο Δικαστήριο. Με την καθοριστική απόφαση Brown vs. Board of Education το 

Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι διαχωριζόµενες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έπρεπε 

να είναι ίσες.131 Αυτή η πρόωρη επιτυχία ακολούθησε µια δυναµική διαµαρτυρία κατά 

των φυλετικών διακρίσεων στις δηµόσιες συγκοινωνίες, στην πρωτεύουσα της 

Αλαµπάµα (Alabama), Μοντγκόµερι (Montgomery). Το Δεκέµβριο του 1955, η Ρόζα 

Παρκς (Rosa Parks), γραµµατέας της Εθνικής Ένωσης για την Προαγωγή των 

Έγχρωµων Ατόµων (National Association for the Advancement of Colored People - 

NAACP) αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της το λεωφορείο σε λευκό επιβάτη, όπως 

																																																								
131 Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas 347 US 483 (1954). See also: Mark Whitman, 
Removing a Badge of Slavery: The Record of Brown v. Board of Education (Princeton: Markus Wiener 
Publishing, 1993). 
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συνηθιζόταν. Για την αντίστασή της συνελήφθη προκαλώντας την έντονη αντίδραση 

της αφροαµερικανικής κοινότητας. Τελικά, το επεισόδιο οδήγησε σε µία οργανωµένη 

αποχή των εγχρώµων της πόλης από τη χρήση των λεωφορείων, ακόµα και αν πολλοί 

από αυτούς χρειαζόταν να περπατήσουν χιλιόµετρα καθηµερινά για να φτάσουν στις 

δουλειές τους. Το «µποϊκοτάζ» (Bus Boycott) διήρκησε 381 ηµέρες κι έληξε µε την 

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το Δεκέµβριο του 1956, που ανέφερε ότι ο 

διαχωρισµός στις δηµόσιες συγκοινωνίες ήταν αντισυνταγµατικός.  

Για τον συντονισµό της δράσης -η οποία προκάλεσε σοβαρές ζηµίες στην εταιρεία 

συγκοινωνιών- οι ακτιβιστές δηµιούργησαν την Ένωση για τη Βελτίωση του 

Μοντγκόµερι (Montgomery Improvement Association) εκλέγοντας εκπρόσωπο τύπου 

τον 28 ετών Βαπτιστή πάστορα Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η επιτυχής εξέλιξη ανέδειξε 

τον Κινγκ ως τον ανερχόµενο αστέρα του κινήµατος.132 

Ο δραστήριος ηγέτης των Αφροαµερικανών έλαβε αµέσως νέες πρωτοβουλίες για να 

στηρίξει τον αγώνα της κοινότητάς του. Για να κινητοποιήσει το δίκτυο των 

χριστιανικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα υπέρ της φυλετικής ισότητας ίδρυσε τον 

Ιανουάριο του 1957, την οργάνωση Συνδιάσκεψη των Χριστιανών Ηγετών του Νότου 

(South Christian Leadership Conference - SCLC) η οποία λίγες εβδοµάδες αργότερα, 

στις 14 Φεβρουαρίου, τον εξέλεξε πρόεδρο. Ο Κινγκ ξεκίνησε να ταξιδεύει αρκετά, 

έτσι ώστε για να διευκολύνει τον συντονισµό των δράσεων στις νότιες πολιτείες, 

οργανώνοντας ειρηνικές διαµαρτυρίες. Το Μάρτιο του 1957, έκανε το πρώτο του ταξίδι 

στο εξωτερικό για τους εορτασµούς της ανεξαρτησίας της Γκάνας από τη Μεγάλη 

Βρετανία.133 Κατά την επιστροφή του, σταµάτησε σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

κι επισκέφθηκε την έδρα του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών στη Γενεύη. Εκεί 

συναντήθηκε για πρώτη φορά µε τον Ιάκωβο, όταν εκείνος ήταν ακόµα Μητροπολίτης 

Μάλτας κι εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου.134 

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν το 1965, την περίοδο που οι ενέργειες του κινήµατος των 

Αφροαµερικανών κλιµακώθηκαν εν µέσω βίαιων αντιδράσεων από τα συντηρητικά 

στοιχεία του Νότου και τη δράση της ρατσιστικής οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν (Ku 

Klux Klan). Στο µεταξύ, ο Ιάκωβος παρακολουθούσε µε προσοχή αυτές τις εξελίξεις 

																																																								
132 “The South: Attack on the Conscience,” Time, February 18, 1957.  
133 Clayborne Carson et al., eds., The Papers of Martin Luther King, Jr., Volume IV: Symbol of the 
Movement, January 1957-December 1958 (University of California Press: Berkeley, 2000), 9. 
134 Taylor Branch, At Canaan's Edge: America in the in King Years, 1965-68 (New York: Simon and 
Schuster, 2006), EPUB version, 331. Βλ. επίσης: Μαλούχος (2002), ό.π., 224. 
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προσυπογράφοντας τις ανακοινώσεις υπέρ της κατάργησης των διακρίσεων που 

εξέδωσε η Επιτροπή για τη Θρησκεία και τη Φυλή (Commission on Religion and Race), 

του Εθνικού Συµβουλίου Εκκλησιών (National Council of Churches), της οποίας η 

Αρχιεπισκοπή ήταν µέλος.135 Στις 28 Σεπτεµβρίου 1963,  ο Ιάκωβος εξέδωσε ένα 

ψήφισµα για τη φυλετική ισότητα µε το οποίο καταδίκαζε τις πολιτικές διαχωρισµού 

και υποστήριζε ότι οι ίσες ευκαιρίες είναι απαραίτητες για όλες τις φυλές και τους 

ανθρώπους στην Αµερική. Καλούσε επίσης τους Αµερικανούς πολίτες να αποφύγουν 

ενέργειες µισαλλοδοξίας επειδή η ισότητα και η δικαιοσύνη πρέπει να υπακούν στις 

χριστιανικές αρχές της αγάπης και της κατανόησης, επισηµαίνοντας ότι η κοινότητα 

των εγχρώµων διαθέτει πολλά χαρίσµατα και να της δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξει 

περαιτέρω τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας.136 

Στις αρχές του 1964, ο Πρόεδρος Τζόνσον εισήγαγε στο Κογκρέσο έναν νέο 

νοµοσχέδιο για τα ατοµικά δικαιώµατα µε σκοπό να εξαλείψει τις υφιστάµενες 

ανισότητες. Τον Απρίλιο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Γερουσία, η 

Μόνιµη Συνδιάσκεψη των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων στην Αµερική (Standing 

Conference of Canonical Orthodox Bishops in the America - SCOBA), µε πρόεδρο τον 

Ιάκωβο, εξέδωσε µία ανακοίνωση στην οποία απέρριπτε τον φυλετικό διαχωρισµό και 

τη βία, τονίζοντας ότι οι διώξεις, η προκατάληψη και η µισαλλοδοξία είναι η 

µεγαλύτερη αµαρτία για τον άνθρωπο.  

Τελικά, η Γερουσία ενέκρινε το νοµοσχέδιο τον Ιούνιο, όπως είχε κάνει προηγουµένως 

και η Βουλή των Αντιπροσώπων, και ο Τζόνσον υπέγραψε τον νόµο στις 2 Ιουλίου 

1964 (1964 Civil Rights Act). Την ίδια περίοδο, ο Ιάκωβος βρισκόταν στο Ντένβερ 

(Denver) όπου διεξάγονταν οι εργασίες της 17η Κληρικολαϊκής Συνέλευσης. Μόλις 

ανακοινώθηκε η είδηση για την υπογραφή του νόµου, εξέδωσε µια δήλωση στην οποία 

συνέκρινε ενθουσιωδώς το πνεύµα της ηµέρας µε το πνεύµα του 1776 και 1863 ως 

ορόσηµο της δικαιοσύνης και ισότητας για όλους τους πολίτες: 

«Δόξα στον ύψιστο Θεό! […] Φέτος δεν εορτάζουµε και τιµούµε µόνο την 

Ηµέρα της Ανεξαρτησίας αλλά εφαρµόζουµε κι εµπλουτίζουµε το νόηµά της 

																																																								
135 Βλ. για παράδειγµα την ανακοίνωση που προσκαλεί τα νοµοθετικά σώµατα να θεσπίσουν ισχυρή 
νοµοθεσία που να διασφαλίζει για τα πολιτικά δικαιώµατα σε όλους τους πολίτες, του  Commission on 
Religion and Race of the National Council of Churches, Legislative Action Bulletin, August 1, 1963, 
στο: GOARCH, Box E24, Folder CA. 
136 Greek Orthodox Statement on Racial Equality, September 28, 1963, in: GOARCH, Box E24, Folder 
CA. 
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µε την υπογραφή του τα πολιτικά δικαιώµατα νοµοσχέδιο,» ανέφερε η 

ανακοίνωση.137 

Στο Ντένβερ, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε κάποιες πολύ σηµαντικές ανακοινώσεις σχετικά 

µε τη νέα πολιτική που ήθελε να ακολουθήσει η Εκκλησία, χαράσσοντας επί της ουσίας 

µία στρατηγική ανάπτυξης και πορείας για το µέλλον. Με αφορµή τις συνεχιζόµενες 

ενέργειες των Αφροαµερικανών για τα πολιτικά δικαιώµατα, είπε ότι η Ορθόδοξη 

Εκκλησία όφειλε να ασχοληθεί ενεργά µε τα µείζονα κοινωνικά ζητήµατα, να µην 

αποµονωθεί και να εκφράσει τις θέσεις της και τις αρχές της στο πλαίσιο του 

κοινωνικού διαλόγου. Για τον Ιάκωβο, η υποστήριξη στους Αφροαµερικανούς δεν 

εκπλήρωνε µόνο το χριστιανικό του καθήκον εκφράζοντας έµπρακτα την αλληλεγγύη 

του αλλά αναβάθµιζε τον ρόλο της Εκκλησίας του στην κοινωνία, ως αναπόσπαστο 

µέλος της, έτοιµη να υπερασπιστεί τις αξίες της και να βοηθήσει στη διαµόρφωση του 

µέλλοντος.  

Στην εισηγητική του έκθεση, ο Ιάκωβος ξεκίνησε µε τη δήλωση ότι η Εκκλησία δεν 

ανήκει αποκλειστικά στους ελληνικής καταγωγής Αµερικανούς, αλλά σε όλους τους 

Αµερικανούς, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή και, συνεπώς, είναι ζωτικής 

σηµασίας να εκφράσει την αγάπη της χωρίς περιορισµούς. Επιπλέον, υπογράµµισε την 

ανάγκη να ωριµάσει για να γίνει µία από τις πιο ισχυρές και πολυπληθείς αµερικανικές 

Εκκλησίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, επεσήµανε ότι ήταν ώρα να εκφράσει µια πιο 

ενεργή στάση σε θέµατα εθνικού ενδιαφέροντος, αντί να αρκείται στον ρόλο του 

παρατηρητή. Οφείλει να κατέλθει στην παλαίστρα της αµερικανικής ζωής και να 

αγωνισθεί για να λάβει της θέση της ανάµεσα στις άλλες Εκκλησίες «ως ζώσα, δρώσα, 

θαρραλέα, έτοιµος να επωµισθή ευθύνας και πρόθυµος να υποβληθή εις θυσίας.»138 Για 

τον Φιτζέραλντ, η δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Ιάκωβος 

«έρχεται σε αντίθεση µε την έλλειψη ενδιαφέροντος για κοινωνικά ζητήµατα που 

επέδειξε η Ορθόδοξη Εκκλησία την πρώτη περίοδο της ανάπτυξης της στην 

Αµερική [...] εκφράζει µακράν περισσότερο ενδιαφέρον για τις σύγχρονες 

προκλήσεις [...] και θεωρείται ως η αρχή µιας µεγάλης [Ορθόδοξης] συµµετοχής 

στα ζητήµατα της κοινωνίας.»139 

																																																								
137 Archbishop Iakovos, “Statement issued on the occasion of the signing of the Civil Rights Bill into 
the Law of the Land”, July 4, 1964, in: GOARCH, Box E24, Folder XX.   
138 Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (1998), ό.π., 95. 
139 Fitzgerald (1998), ibid, 128-129. 
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Μετά την ψήφιση του Civil Rights Act, οι ενέργειες του Κινγκ επικεντρώθηκαν σε ένα 

άλλο ζήτηµα που παρέµενε εκκρεµές: το δικαίωµα ψήφου. Στην Αµερική η εγγραφή 

στους εκλογικούς καταλόγους δεν γίνεται αυτόµατα όπως στην Ευρώπη, αλλά πρέπει 

να προηγηθεί αίτηση από τον ενδιαφερόµενο. Δεδοµένου ότι σε πολλές περιοχές του 

Νότου, οι έγχρωµοι εµποδίζονταν µε διάφορους τρόπους να εγγραφούν, ο Κινγκ 

αποφάσισε να εστιάσει στην πόλη της Σέλµα, µία από τις πιο αυστηρά διαχωρισµένες 

πόλεις.140 Με σκοπό να προσελκύσει τα φώτα της δηµοσιότητας και να αφυπνίσει το 

αµερικανικό κοινό για το θέµα, οργάνωσαν µαζί µε τους συνεργάτες του µία πορεία 

διαµαρτυρίας 54 µιλίων, από τη Σέλµα στο Μοντγκόµερι, για να διαµαρτυρηθούν τόσο 

για τον αποκλεισµό από τις δηµοκρατικές διαδικασίες όσο και για τη ρατσιστική βία, 

η οποία στις 18 Φεβρουαρίου 1965 είχε στοιχίσει τη ζωή στον νεαρό ακτιβιστή Τζέιµι 

Λι Τσάκσον (Jammie Lee Jackson) από πυρά αστυνοµικών.  

Η πορεία ορίστηκε για την Κυριακή 7 Μαρτίου 1965, ωστόσο ο Κινγκ έπρεπε να 

ταξιδέψει εκτάκτως στην Ατλάντα κι έτσι δεν θα ήταν παρών.141 Μόλις η ποµπή έφτασε 

στη γέφυρα που βρισκόταν στην έξοδο της πόλης (Edmund Pettus Bridge), οι 

αστυνοµικές δυνάµεις που είχαν φράξει τον δρόµο επιτέθηκαν µε µένος στους 600 

διαδηλωτές, διαλύοντας την πορεία. Τα στιγµιότυπα, που µεταδίδονταν ζωντανά από 

την τηλεόραση, πάγωσαν το αµερικανικό κοινό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ λόγω των 

γεγονότων η ηµέρα έµεινε στην ιστορία ως η «µατωµένη Κυριακή» (Bloody Sunday).  

Ο Κινγκ επέστρεψε εσπευσµένα στη Σέλµα και στις 9 Μαρτίου ηγήθηκε ο ίδιος µίας 

πορείας 2000 ατόµων, πολλά εκ των οποίων είχαν έρθει από άλλες πολιτείες για να 

υποστηρίξουν την πρωτοβουλία του. Φτάνοντας όµως ξανά στη γέφυρα, είδε τις 

αστυνοµικές δυνάµεις να έχουν παραταχθεί στην άλλη άκρη και προκειµένου να 

αποφύγει νέα αιµατοχυσία, ζήτησε από τον αστυνοµικό διοικητή να τους επιτρέψει να 

γονατίσουν, να προσευχηθούν και να επιστρέψουν στην πόλη. Η πρόταση του Κινγκ 

έγινε δεκτή προκαλώντας απογοήτευση στους διαδηλωτές. Το ίδιο βράδυ, ένα πολύ 

δυσάρεστο γεγονός επισκίασε τα συναισθήµατα που προκάλεσε η πρωινή υποχώρηση 

και κλιµάκωσε την οργή της κοινότητας των Αφροαµερικανών. Μέλη της Κου Κλουξ 

Κλαν τραυµάτισαν σοβαρά τον λευκό Ουνίτη ιερέα Τζέιµς Ριµπ (James Reeb) από τη 

																																																								
140 Οι Richardson και Luker εγραψαν: “Selma was 57 percent African American, but only 130 
individuals were actually registered to vote.” Christopher M. Richardson and Ralph E. Luker, 
Historical Dictionary of the Civil Rights Movement (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), 475. 
141 Athanasios Grammenos, “The African American Civil Rights Movement and Archbishop Iakovos 
of North and South America,” Journal of Religion & Society 18 (2016), 8. 
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Βοστώνη, που είχε φτάσει στη Σέλµα για να συµµετάσχει στην πορεία µαζί µε άλλους 

κληρικούς. Ο ιερέας υπέκυψε στα τραύµατα του στις 11 Μαρτίου. 

Η δολοφονία του Ριµπ συγκλόνισε την Αµερική. Στις 12 Μαρτίου ο Ιάκωβος έστειλε 

ένα τηλεγράφηµα στη χήρα του Ριµπ εκφράζοντας τη δική του συµπαράσταση και 

ολόκληρης της ελληνοαµερικανικής κοινότητας.142 Στις 13 Μαρτίου, έλαβε επείγον 

µήνυµα από τον Ρόµπερτ Σπάικ (Robert Spike),εκτελεστικό διευθυντή της Επιτροπής 

για τη Θρησκεία και τη Φυλή, µε το οποίο τον προσκαλούσε στη Σέλµα, για το 

µνηµόσυνο του Ριµπ. Ο Ιάκωβος αποδέχτηκε την πρόσκληση παρά τις σοβαρές 

επιφυλάξεις των συµβούλων του που σχετίζονταν µε την ασφάλεια του ταξιδιού.143 

Το πρωί της 15ης Μαρτίου, o Αρχιεπίσκοπος µαζί µε τον πρωτοσύγκελο Γεώργιο 

Μπακόπουλο και πολλούς άλλους ιερείς από το Εθνικό Συµβούλιο Εκκλησιών, 

προσγειώθηκαν µε ειδική πτήση στην ευρύτερη περιοχή της Σέλµα και οδηγήθηκαν 

στην εκκλησία των Βαπτιστών (Brown Chapel). Ο Αρχιεπίσκοπος, ως ο πιο 

υψηλόβαθµος κληρικός, κάθισε σε µια διακεκριµένη θέση και ο Κινγκ, ο οποίος 

έφθασε µε καθυστέρηση, τον καλωσόρισε µε θέρµη, επτά χρόνια µετά την πρώτη τους 

συνάντηση στη Γενεύη.  

Μετά τις πρώτες οµιλίες, το µνηµόσυνο διακόπηκε για να ανακοινωθεί ότι ο 

οµοσπονδιακός δικαστής µόλις είχε αποδεχτεί το αίτηµα του Κινγκ να επιτρέψει στους 

παριστάµενους να πραγµατοποιήσουν πορεία διαµαρτυρίας µέχρι το κτήριο του 

δικαστηρίου της πόλης, για να καταθέσουν ένα στεφάνι για τις φυλετικές διακρίσεις 

και για τους θανάτους των Τζάκσον και Ριµπ.144 Μετά από λίγη ώρα, ο ίδιος ο Κινγκ, 

µε τον Ιάκωβο στο πλάι του, ηγήθηκε µιας πορείας 8 οικοδοµικών τετραγώνων, στην 

οποία συµµετείχαν 3.500 άτοµα.145 Μόλις έφτασαν στον προορισµό τους, ανέβηκαν τα 

σκαλιά του δικαστικού µεγάρου, εκφώνησε µία σύντοµη οµιλία και τραγούδησε µαζί 

µε το πλήθος το τραγούδι «Θα το ξεπεράσουµε» (We shall overcome). Η στιγµή εκείνη, 

																																																								
142 Telegram to Mrs. James J. Reeb, sent by Archbishop Iakovos, on March 12, 1965, in: GOARCH, 
Box E24, Folder CD. 
143 Branch (2006), ibid, 325. 
144 Harakas (1981), ibid, 187. 
145 Charles E. Fager, Selma 1965: The March that Changed the South, 50th Anniversary Edition 
(Boston: Beacon Press, 1974), 150. 
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µε τον Ιάκωβο πλάι στον Κινγκ, αποτυπώθηκε από έναν φωτογράφο του περιοδικού 

Life, και δηµοσιεύτηκε στο εξώφυλλο της 26ης Μαρτίου 1965.146 

Το ίδιο απόγευµα, ο Τζόνσον προέβη σε µια αιφνιδιαστική ανακοίνωση, µε αφορµή τα 

γεγονότα της Σέλµα. Είπε ότι θα εισηγηθεί άµεσα στο Κογκρέσο ένα νοµοσχέδιο που 

θα καταργεί οριστικά τις διακρίσεις επί των πολιτικών δικαιωµάτων και θα εγγυάται 

το δικαίωµα ψήφου για όλους τους πολίτες. Ο Ιάκωβος απέστειλε τηλεγράφηµα στον 

Τζόνσον εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη του ποιµνίου του για αυτή την εξέλιξη147 ενώ 

µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό CBS, επαίνεσε την απόφαση του Προέδρου 

εξηγώντας ότι το ανεπίλυτο ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων έχει προκαλέσει 

σοβαρή ζηµιά στο γόητρο της Αµερικής.148 

Η συµµετοχή του Ιακώβου στο κίνηµα των πολιτικών δικαιωµάτων είχε σηµαντικές 

συνέπειες για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Όπως ο ίδιος είχε προβλέψει το 1964, η 

συµµετοχή στα κοινωνικά ζητήµατα θα βοηθήσει την Εκκλησία να αναπτυχθεί και να 

αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους Αµερικανούς. Μετά τη Σέλµα, καθώς ο αγώνας 

των Αφροαµερικανών είχε δικαιωθεί, ο Ιάκωβος αναγνωρίστηκε ως υπέρµαχος των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων κάτι που θα αξιοποιούσε αργότερα, στην κρίση του 

Κυπριακού (1974).149 Σύµφωνα µε τη χήρα του Κινγκ, Κορέτα Σκοτ Κίνγκ (Coretta 

Scott King), ο Ιάκωβος ήταν από τους σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στην Αµερική 

και η παρουσία του ήταν σηµαντική γιατί µπορούσε να επηρεάσει κι άλλους 

ανθρώπους.150 

Ωστόσο, η πράξη του δεν ήταν εύκολη κι έπρεπε να ξεπεράσει εµπόδια µέσα στη δική 

του Εκκλησία. Συνάντησε µικρή αλλά ισχυρή αντίδραση από πιστούς που ήταν υπέρ 

του φυλετικού διαχωρισµού και δεν συµφωνούσαν µε την πρωτοβουλία του. Το βράδυ 

της 15ης Μαρτίου, κάποιοι τηλεφωνούσαν στο δωµάτιο του ξενοδοχείου που 

διανυκτέρευσε, απειλώντας ακόµα και τη ζωή του. Ο ίδιος ανέφερε: 

																																																								
146 Στην ολοσέλιδη φωτογραφία του εξωφύλλου, ο Ιάκωβος στέκεται δίπλα στον King µε τα 
χαρακτηριστικά ορθόδοξα άµφια, LIFE Magazine, March 26, 1965, Martin Luther King Jr. Civil 
Rights Selma Alabama. 
147 Telegram sent by Archbishop Iakovos to President Johnson, March 16, 1965, in: GOARCH, Box 
E24, folder CK. 
148 Remarks delivered by Archbishop Iakovos on the CBS nationwide radio program The World 
Tonight, March 16, 1965, in: GOARCH, Box E24, folder CK.  
149 Grammenos (2016), ibid. 
150 Greek Orthodox Telecommunications, “Archbishop Iakovos of North and South America: A 
Legacy. A documentary for the life of Archbishop Iakovos,” VHS format, New York 1996, 04:12. 
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«Κατά την επιστροφή µου κάποιος µε αποκάλεσε “προδότη,” κάποιος µου είπε 

ότι θα έπρεπε να ντρέποµαι για ό,τι έκανα, άλλοι ότι δεν είµαι Αµερικανός, άλλοι 

ότι δεν είµαι χριστιανός. Γνωρίζω ότι τα πολιτικά δικαιώµατα συνεχίζουν να 

είναι το πιο ακανθώδες κοινωνικό ζήτηµα του έθνους µας αλλά θα παλέψω και 

για τα δύο, τα ανθρώπινα και τα πολιτικά, για όσο ζώ. Αυτό είναι το χριστιανικό 

µου καθήκον και το καθήκον ενός ανθρώπου που γεννήθηκε...σκλάβος.»151 

Οι προσπάθειες του Ιακώβου συνεχίστηκαν και το επόµενο διάστηµα, στέλνοντας 

εγκυκλίους προς τον κλήρο και τους πιστούς για την προώθηση της φυλετικής ισότητας 

και την καταπολέµηση του ρατσισµού. Η πολιτική σηµασία της συνεισφοράς του 

Ιακώβου τεκµηριώθηκε το 1980, όταν ο Πρόεδρος Τζίµυ Κάρτερ (Jimmy Carter) τον 

τίµησε µε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας,152 την υψηλότερη διάκριση που 

µπορεί να λάβει ένας Αµερικανός πολίτης, επειδή αφιέρωσε τη ζωή του «στην 

υπεράσπιση των θεµελιωδών πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όχι µόνο στις 

ΗΠΑ, αλλά σε ολόκληρο τον κόσµο.»153 

Το ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων αποτέλεσε µια ευκαιρία για τον Ιάκωβο αφενός 

να κάνει το καθήκον του ως χριστιανός και αφετέρου να προάγει τον θεσµό του ως 

εκκλησιαστικός ηγέτης εντός της Αµερικής.  Στο ίδιο πλαίσιο, επέλεξε να ταξιδέψει 

στο Βιετνάµ, το 1966, όχι µόνο για να τελέσει λειτουργία για τους Ορθόδοξους 

Αµερικανούς στρατιώτες αλλά και για να «εδραιώσει το κύρος και την υπόσταση της 

Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο εντός της αµερικανικής κοινής γνώµης όσο 

κι έναντι της αµερικανικής Κυβερνήσεως.»154 Συµπερασµατικά, τη δεκαετία του 1960 

ο Ιάκωβος επιχείρησε και πέτυχε τη µετάβαση της Εκκλησίας του στην εποχή της 

αφοµοίωσης στην αµερικανική κοινωνία. 

 

																																																								
151 Greek Orthodox Telecommunications (1996), ibid, 2:00-2:30. 
152 Jimmy Carter: "Presidential Medal of Freedom Remarks at the Presentation Ceremony," June 9, 
1980. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=45389.  
153 Jimmy Carter: "Archbishop Iakovos of the Greek Orthodox Church in North and South America 
Remarks at a White House Reception Honoring the Archbishop. ," September 18, 1979. Online by 
Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=31371. Μέχρι τότε, το µετάλλιο είχε απονεµηθεί µόνο σε 14 
Αµερικανούς, κανείς εκ των οποίων δεν ήταν θρησκευτικός ηγέτης: Telegraph, May 31, 1980. 
154 Βλ. το σχόλιο του Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Κ. Π. Παναγιωτάκου, µε ηµεροµηνία 19 
Δεκεµβρίου 1966, αναφορικά µε την επίσκεψη του Ιακώβου στο Νότιο Βιετνάµ (όπου πολεµούσαν 
περίπου 1500 ορθόδοξοι χριστιανοί) στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών: ΥΔΙΑ/ ΚΥ 1966/ Φ 24/ 
Υ 1, ΓΗ412-165. 
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3.12 Το εκκλησιαστικό έργο στην Αµερική 

Ο Ιάκωβος ενδιαφερόταν πολύ για τον διάλογο µεταξύ των Εκκλησιών και των 

θρησκειών στην Αµερική και η σταθερή προσήλωσή του στη βελτίωση των σχέσεων 

µε τα άλλα δόγµατα τον ανέδειξε σε εξέχουσα εκκλησιαστική φυσιογνωµία 

αδιαµφισβήτητου κύρους. 

Ένα χρόνο µετά την ανάδειξή του σε Αρχιεπίσκοπο, το 1960, ίδρυσε τη SCOBA,155 µε 

στόχο την προώθηση στενότερων δεσµών µεταξύ των διαφόρων ορθόδοξων δογµάτων 

στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ αυτών και των άλλων χριστιανικών 

οµολογιών. Η SCOBA λειτούργησε µε πολλούς τοµείς εργασίας που πέρα από τον 

οικουµενικό διάλογο και την προοπτική στενότερης συνεργασίας µεταξύ των 

Εκκλησιών-µελών της, περιέλαβε και την Παιδεία µε την έκδοση και διδασκαλία 

κοινών συγγραµµάτων για όλες τις κοινότητες. Στο πλαίσιο της δράσης του στη 

SCOBA, ο Ιάκωβος διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για τον διάλογο µε τη 

Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία  (Orthodox Catholic Consultation), της Επιτροπής διαλόγου 

µε τις Εκκλησίες των Αγγλικανών, των Λουθηρανών και των Μεθοδιστών, ενώ µε δική 

του πρωτοβουλία εγκαινιάζεται ο διάλογος των Ορθοδόξων µε τους Εβραίους. 

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, συµµετείχε και στο Εθνικό Συµβούλιο 

Εκκλησιών της Αµερικής, στο οποίο εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος για την περίοδο 1967-

1969.  Διατέλεσε επίσης επίτιµο µέλος του Συµβουλίου για τα θρησκευτικά 

δικαιώµατα στην Ανατολική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ, της Επιτροπής Εξωτερικών 

Σχέσεων του Κογκρέσου όπως και αντιπρόεδρος της επιτροπής  Θρησκεία στην 

Αµερικανική ζωή και µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Αµερικανικής Βιβλικής 

Εταιρείας.156 

 

3.13 Οι φιλοδοξίες του Ιακώβου για τον Πατριαρχικό Θρόνο 

Ο Ιάκωβος βρέθηκε δύο φορές σε θέση διεκδίκησης του αξιώµατος του Οικουµενικού 

Πατριάρχη, η πρώτη το 1972 µετά τον θάνατο του Αθηναγόρα και, η δεύτερη το 1991 

µετά τον θάνατο του Δηµητρίου. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηµατικά ότι θέλησε ποτέ 

																																																								
155 Από το 2010, τη SCOBA διαδέχεται η Συνέλευση Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων στις ΗΠΑ 
(Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America). Η συνοπτική ιστορία της 
Επιτροπής στον ιστότοπο της Συνέλευσης: http://www.assemblyofbishops.org/about/scobaresources. 
156 Βλ. σχετικά τις πληροφορίες που συµπεριλαµβάνονται στο βιογραφικό του Ιακώβου, στο: 
GOARCH, Box 300a, Folder BB. 
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αυτό το αξίωµα και ισχυρίζεται ότι του προτάθηκε από άλλους. Σε συνέντευξη που 

έδωσε στον δηµοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά ανέφερε:  

«Επειδή το θέµα αυτό πολυσυζητήθηκε µου εζητήθη κάτι τέτοιο, δεν το ζήτησα 

εγώ. Διότι, ήξευρα πάρα πολύ καλά ότι και λόγω αµερικανικής υπηκόοτητός και 

λόγω φακέλου που έχω στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας για εθνική µου 

δράση τάχα αντιτουρκική, δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγώ.»157 

Το στενό του περιβάλλον υποστηρίζει ότι οι ψίθυροι για τις φιλοδοξίες του Ιακώβου 

οφείλονται στις εντυπώσεις που δηµιουργούσε ο δυναµικός του χαρακτήρας  και όχι 

σε ρητές διαβεβαιώσεις του ίδιου.158 Άλλωστε, συµπληρώνουν, την εποχή που 

εξετάζεται εδώ συνέτρεχαν ορισµένα αντικειµενικά εµπόδια όπως ότι από το 1964 έχει 

κηρυχθεί persona non grata στην Τουρκία και του έχει αφαιρεθεί η τουρκική 

υπηκοότητα159 µε αποτέλεσµα να µην διαθέτει τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο Νόµος 

για να εκλεγεί Πατριάρχης . 

Σε κάθε περίπτωση, δεν διέθετε τα ερείσµατα εκείνα που θα του επέτρεπαν να 

συγκεντρώσει τις συνοδικές ψήφους,160 ούτε ήταν δηµοφιλής στην Τουρκία. 

Χαρακτηριστικά, η εφηµερίδα The Evening Star της Ουάσιγκτον έγραψε ότι ακόµα κι 

αν ο Ιάκωβος ήταν υποψήφιος -και οι τουρκικές Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν ήταν- θα 

έβρισκε µικρή υποστήριξη στην δεκαπενταµελή Ιερά Σύνοδο.161 

 

3.14 Ο αποκλεισµός από την Τουρκία το 1972 

Όταν το 1970 ο Αθηναγόρας αρρώστησε, ξεκίνησε µία συζήτηση στον τουρκικό Τύπο 

αναφορικά το ενδεχόµενο παραίτησής του για λόγους υγείας και αναφέρθηκε ότι ο 

Ιάκωβος, µε την υποστήριξη του -ελληνικής καταγωγής- Αντιπροέδρου των ΗΠΑ 

Σπύρου Άγκνιου (Spiro Agnew) θα προσπαθούσε να πάρει τη θέση του.162 Ο βασικός 

																																																								
157 Τηλεοπτική συνέντευξη του Ιακώβου στον Αλέξη Παπαχελά για το MEGA Channel, µεταδόθηκε 
στις 29 Ιανουαρίου 1994, VHS, αρχείο MEGA Channel. 
158 Από τις συζητήσεις µε την κα Νίκη Καλέ (Niki Calle) και την κα Πολέτ Πούλος (Paulette Poulos), 
που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που ο συγγραφέας µελετούσε το Αρχείο της Αρχιεπισκοπής, από 
τις 11 έως τις 19 Οκτωβρίου 2011. 
159 Βλ. και Hürriyet, 18 Αυγούστου 1976, «Ο φάκελος του Πατριαρχείου». Η κήρυξη του 
«ανεπιθύµητου» παραµένει ανεπίσηµη διότι επίσηµο έγγραφο δεν έχει βρεθεί και πιθανώς δεν έχει 
εκδοθεί ποτέ. 
160 Βλ. Γεώργιος Σπυρίδων Μάµαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την περίοδο 1918-
1972. Διεθνής πολιτική και Οικουµενικός προσανατολισµός (Αθήνα: Σάκκουλας, 2011), 282-288. 
161 The Evening Star, 20 Ιουλίου 1972. 
162 Βλ. το εξώφυλλο της Milliyet, 9 Φεβρουαρίου 1970 και της Aksam 9 Φεβρουαρίου 1970. 
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διεκδικητής του Οικουµενικού Θρόνου ωστόσο ήταν ο τότε Μητροπολίτης Ίµβρου και 

Τενέδου Μελίτων Χατζής,163 για τον οποίο οι Τούρκοι είχαν σοβαρές επιφυλάξεις.164 

Σύµφωνα µε τον Ιάκωβο, όσο ο Αθηναγόρας νοσηλευόταν στη Βιέννη του ζήτησε να 

τον επισκεφτεί και του µίλησε για την τραγική θέση στην οποία είχε περιέλθει το 

Πατριαρχείο, υπό την πίεση του τουρκικού κράτους, προτείνοντας ως βέλτιστη λύση 

τη µετάθεσή του στη Χαλκιδική.165 

Η εφηµερίδα Χουριέτ (Hürriyet) χαρακτήρισε «µυστική» τη συνάντηση που έκανε ο 

«γνωστός ως εχθρός των Τούρκων Ιάκωβος [...] µετά του ασθενούντος Αθηναγόρου 

[...] δια την εξεύρεσιν του νέου Πατριάρχου [...] µε τον παρουσιαζόµενον κίνδυνον της 

ανά πάσαν στιγµήν κενώσεως του θρόνου.»166 Ανέφερε ακόµα ότι στο Φανάρι δεν 

πιστεύουν στις καλές προθέσεις του Ιακώβου ούτε πιστεύουν ότι µπορεί να επιτελέσει 

το έργο του σωστά διότι δεν γνωρίζει την Τουρκία.167 

Ο Αθηναγόρας απεβίωσε στις 7 Ιουλίου 1972,168 κατά τη διάρκεια της 21ης 

Κληρικολαϊκής που λάµβανε χώρα στο Χιούστον (Houston). Ο Ιάκωβος 

συντετριµµένος διέκοψε τις εργασίες για να αναγγείλει λακωνικά ότι «ο Οικουµενικός 

Πατριάρχης Αθηναγόρας δεν ευρίσκεται πλέον µεταξύ µας. Επανήλθεν εις τον 

πλάστην του.»169 Ο Άγκνιου, που βρισκόταν στην Κληρικολαϊκή ως επίσηµος 

εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, πρότεινε στον Ιάκωβο να συστήσει και να ηγηθεί µιας 

πενταµελούς αντιπροσωπείας Αµερικανών ιεραρχών, στο πλαίσιο της επίσηµης 

αποστολής που θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία του Πατριάρχη, 

µε επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Γουίλιαµ Ρότζερς (William Rogers). Ο 

Ιάκωβος προσκάλεσε τον Ρωµαιοκαθολικό Καρδινάλιο Νέας Υόρκης Τέρενς Κουκ 

(Terrence Cooke), τον Επισκοπελιανό Επίσκοπο Νέας Υόρκης Τζόναθαν Σέρµαν 

(Jonathan Sherman), τον Ραβίνοδιευθυντή διαθρησκευτικών υποθέσεων της 

Αµερικανοεβραϊκής Επιτροπής Μαρκ Τάνενµπαουµ (Marc Tanenbaum) και τον 

																																																								
163 Η Yenigazete έγραψε ότι «ο ισχυρότερος υποψήφιος για τη θέση του βαριά ασθενούντος Πατριάρχη 
είναι ο Μελίτων», Yenigazete, 6 Απριλίου 1970. 
164 Cumhuriyet, 8 Απριλίου 1970. 
165 Λάκης Ιωαννίδης, Αρχιεπίσκοπος Αµερικής κ. Ιάκωβος: Πορεία προσφοράς και θυσίας, (Αθήνα, 
1993), 58. 
166 Hürriyet, 11 Απριλίου 1970. 
167 Το περιεχόµενο των γραφοµένων στον τουρκικό Τύπο για τις διαθέσεις του Φαναρίου 
επιβεβαίωσαν οι δηµοσιογράφοι Άλκης Κούρκουλας (ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την 
Κωνσταντινούπολη, συνέντευξη στον συγγραφέα στις 31 Ιουλίου 2011) και Μαρία Αντωνιάδου 
(δηµοσιογράφος, Το Βήµα, συνέντευξη στον συγγραφέα στις 19 Φεβρουαρίου 2011). 
168 Βιογραφία του Αθηναγόρα στην ιστοσελίδα του Οικουµενικού Πατριαρχείου: http://www.ec-
patr.org/list/index.php?lang=gr&id=326. 
169 Ιωαννίδης (1993), ό.π., 59. 
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Γενικό Γραµµατέα του Εθνικού Συµβουλίου Εκκλησιών Δρ. Έντγουιν Εσπάι (Dr. 

Edwin Espy) εν τούτοις, το µεσηµέρι της Κυριακής 9 Ιουλίου, λίγο πριν την 

προγραµµατισµένη αναχώρηση, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγορεύει 

στον Ιάκωβο να εισέλθει στη χώρα εκτός αν αιτηθεί τουριστικής βίζας που θα του 

επέτρεπε να εισέλθει στη χώρα µε πολιτικά.170 

Η ταπεινωτική πρόταση των Τούρκων δεν έγινε αποδεκτή και ανάγκασε τον Άγκνιου 

να ακυρώσει την αποστολή και να αποστείλει διάβηµα διαµαρτυρίας στην 

Τουρκία.171Η Αρχιεπισκοπή, από την πλευρά της, εξέδωσε ένα σκληρό δελτίο 

Τύπου,172 θέλοντας να εξηγήσει ότι η πραγµατική αιτία της απαγόρευσης ήταν βαθιά 

πολιτική και να καταδείξει το έλλειµµα δηµοκρατίας και την καταπάτηση των 

θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία. Υποστήριξε, ότι ο Ιάκωβος στοχοποιήθηκε 

επειδή µιλούσε για την καταπίεση των δικαιωµάτων του Οικουµενικού Πατριαρχείου 

και των µειονοτήτων από την Τουρκία κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης και 

δηµιουργούσε την αίσθηση ότι αναφερόταν σε  ένα αυταρχικό κράτος που δεν σέβεται 

θεµελιώδεις δυτικές αξίες. Η Χέραλντ Τρίµπιουν (HeraldTribune)σχολίασε το συµβάν 

σε επίπεδο διµερών σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, λέγοντας ότι 

«οι Αµερικανοί έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον για την σύγκρουση µεταξύ κράτους 

και εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι µόνο αντίθετο προς το πλαίσιο 

των θρησκευτικών ελευθεριών της χώρας: ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, 

επικεφαλής της Βόρειας και Νότιας Αµερικής, µε περίπου δύο εκατοµµύρια 

Ορθοδόξους πιστούς, όχι µόνο αποκλείστηκε από την είσοδο στην 

Κωνσταντινούπολη για την κηδεία του Αθηναγόρα αλλά ήταν ανάµεσα σ’ 

αυτούς για τους οποίους αναφέρεται ότι τέθηκε βέτο εκ των προτέρων από την 

τουρκική κυβέρνηση. Ότι ένας σύµµαχος των Ηνωµένων Πολιτειών του 

αρνήθηκε να λάβει υπ’ όψιν την υποψηφιότητά του είναι αντικείµενο εθνικής 

µέριµνας.»173 

																																																								
170 Η εφηµερίδα The Evening Star έγραψε ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ως αιτία της απαγόρευσης 
«οι παλαιές ενέργειες εναντίον της Τουρκίας,» στο: “Iakovos denied Turk Visa”, 10 Ιουλίου 1972, A3. 
171 Για την παραπάνω παράγραφο βλ. το σχετικό µνηµόνιο που συνέταξε ο Πρωτοσύγκελος Γεώργιος 
Μπακόπουλος στις 9 Ιουλίου 1972, GOARCH, Box 50, Folder BA, 0002_s. 
172 Το δελτίο Τύπου αναφέρει: “Because Archbishop Iakovos did not conceal the above transgressions 
[παρατίθεται µία λίστα 10 σηµείων] but he protested them in private as well as in public 
communications, on Sunday, July 9, 1972, Turkish authorities prohibited the Greek Orthodox 
Archbishop in the Americas from leading a delegation of Ecumenical Church leaders from the United 
States to pay last respects at the funeral of Patriarch Athenagoras,” στο: GOARCH, Box 50, Folder 
BA, 0007_s. 
173 “New and Old in Istanbul”, International Herald Tribune, 18 Ιουλίου 1972. 
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Η Ουάσιγκτον Ποστ (Washington Post) έγραψε ότι η τουρκική πράξη θεωρήθηκε από 

εκκλησιαστικούς κύκλους ως προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επιρροής του 

Πατριαρχείου στην µουσουλµανική αυτή χώρα και ως αποστροφή προς τον Ιάκωβο, 

πιθανό διάδοχο του Αθηναγόρα.174 Στην Αθήνα, ο δηµοσιογράφος και συγγραφέας 

Δηµήτρης Ψαθάς έγραψε στα Νέα:  

«Δεν εννοούν οι φίλοι µας οι Τούρκοι να µη µας δίνουν -κάθε τόσο και σε κάθε 

ευκαιρία- δείγµατα των καλών και αγαθών προθέσεων τους και της ειλικρίνειας 

µε την οποία χειρίζονται το θέµα εκείνο που λέγεται ελληνοτουρκική φιλία [...] 

Τώρα πάλι -πέραν του Πατριαρχικού- απαγορεύουν στον Αρχιεπίσκοπο 

Αµερικής Ιάκωβο να µπή στην χώρα τους για να παραστεί απλώς στην κηδεία 

του Αθηναγόρα. “Πρόσωπο ανεπιθύµητο” χαρακτηρίστηκε από την τουρκική 

κυβέρνηση [...] Να είναι άραγε η πατροπαράδοτη φιλυποψία κι 

επιφυλακτικότητα που έχουν εναντίον ορισµένων φωτεινών προσωπικοτήτων, 

ιδιαίτερα της Εκκλησίας µας;»175 

Αναφορικά µε τον διάδοχο του Αθηναγόρα, η Αρχιεπισκοπή απέστειλε εγκύκλιο προς 

τον κλήρο επικαλούµενη την ανταπόκριση του πρακτορείου U.P.I. αναφέροντας ότι η 

Τουρκία προσπαθεί να χειραγωγήσει την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου για να ελέγξει 

την εκλογή νέου Πατριάρχη. Στην εγκύκλιο, επισυνάπτεται «δήλωση ενδιαφέροντος» 

(statement of concern) µε την πρόσκληση προς τους παραλήπτες να δηµοσιευτεί στον 

Τύπο της περιφέρειάς τους.176 

Από την άλλη πλευρά, ο Μελίτων αν και «πανίσχυρος» εντός του Φαναρίου,177 

βρέθηκε προ τετελεσµένων αποφάσεων καθώς η υποψηφιότητα του απορρίφθηκε από 

την τουρκική κυβέρνηση και το όνοµα του διαγράφηκε από την σχετική λίστα.178 

Ακολούθησαν διαβουλεύσεις επί των ονοµάτων που είχαν αποµείνει και τελικά στις 16 

Ιουλίου η Σύνοδος κατέληξε σε έναν ιεράρχη υπεράνω πάσης υποψίας,179 τον 

προσφάτως εκλεγµένο Μητροπολίτη Ίµβρου και Τενέδου Δηµήτριο. Η εκλογή του 

προκάλεσε έκπληξη ακόµα και στον ίδιο επειδή είχε εκλεγεί Μητροπολίτης πριν 

																																																								
174 Washington Post, Α10, 10 Ιουλίου 1972. 
175 Δηµήτρης Ψαθάς, «Ο ανεπιθύµητος,» Τα Νέα, 11 Ιουλίου 1972. 
176 Η εγκύκλιος είναι γραµµένη στην ελληνική και στην αγγλική, µε ηµεροµηνία 11 Ιουλίου 1972 και 
την υπογράφει ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Γερανίας. Αναφέρει 
ωστόσο ότι «η παρούσα προσωπική και εµπιστευτική επιστολή απευθύνεται υπό του υπογράφοντος εξ 
ιδίας πρωτοβουλίας αυτού» στο:GOARCH, Box 50, Folder BA, 0010_s. 
177 Έτσι χαρακτηρίζει τον Μελίτωνα η Washington Daily News, July 17, 1972. 
178 “Orthodoxy’s New Leader,” The New York Times, July 17, 1972. 
179 “New Eastern Orthodox Leader to be in”, Chicago Daily News, July 17, 1972. 
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µερικούς µήνες, ήταν ο νεότερος από τους υποψήφιους180 και κυρίως δεν έτρεφε 

τέτοιες φιλοδοξίες.181  

 

3.15 Η ταυτότητα του Οικουµενικού Πατριαρχείου 

Το σηµαντικότερο στοιχείο της πατριαρχικής εκλογής του 1972 ήταν η παρέµβαση της 

τουρκικής κυβέρνησης στα εσωτερικά του Πατριαρχείου182 µε την οποία καθόρισε -

έστω και δια αποκλεισµού- το πρόσωπο που θα γίνει ο επόµενος ηγέτης του µε τις 

προεκτάσεις που έχει αυτή η απόφαση στο ποίµνιο του Πατριαρχείου. Όπως γράφει ο 

Σάµιουελ Χάντιγκτον (Samuel Huntington), η άνοδος της θρησκείας ως πηγή εθνικής 

ταυτότητας, έχει βαρύνουσες προεκτάσεις για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Κράτη που 

αυτοπροσδιορίζονται ως κοσµικά µπορεί να απαγορεύουν ή να καταπιέζουν όλες τις 

θρησκείες. Αν πάλι µια κοινωνία αυτοπροσδιορίζεται στην βάση της θρησκευτικής 

ταυτότητας, τότε η είσοδος άλλων θρησκειών µπορεί να θεωρηθεί απειλή για αυτή την 

ταυτότητα.183 Η περίπτωση της Τουρκίας βρίσκεται κάπου στην µέση. Το κεµαλικό 

καθεστώς προσπάθησε να εκκοσµικεύσει απότοµα το νέο κράτος, υποβαθµίζοντας 

ανεξαιρέτως όλες τις θρησκείες. Ωστόσο, το Ισλάµ είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι 

της παράδοσης της χώρας το οποίο δεν µπορεί να εξαλειφθεί, πόσο µάλλον µε 

νοµοθετήµατα, εφόσον µάλιστα η πλειονότητα των Τούρκων είναι µουσουλµάνοι και 

για αιώνες η Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν η έδρα του Χαλιφάτου. Συνεπώς, οι 

εφαρµοσµένοι περιορισµοί είναι περισσότεροι για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία 

µπορεί να θεωρείται απειλή για την εθνική ταυτότητα για έναν ακόµη λόγο, ότι 

προέρχεται από τους «ραγιάδες» για τους οποίους υποβόσκει µια µόνιµη αντιπαλότητα 

και καχυποψία.184 

																																																								
180 Χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου: “Abilities Unknown”, The Oregonian, July 26, 1972. 
181 G. Cornell, “Patriarch shocked by his own election,” The Evening Bulletin, July 2, 1972. 
182 Ο Ιάκωβος γράφει στον Δηµήτρη Ψαθά: «72 ώρες για την Πατριαρχική εκλογή, διαγραφή 
τεσσάρων επιπλέον του ιδικού µου ονοµάτων, αναφορά δια το κάθε τι εις τον Βαλήν -όχι εις την 
Κυβέρνησις Αγκύρας- κι όλα αυτά δεκτά χωρίς διαµαρτυρίαν ή προσφυγή στο δικαστήριο της 
παγκόσµιας κοινής γνώµης και εν ανάγκη στην προσφυγιά, πάει πάρα πολύ». Επιστολή του 
Αρχιεπισκόπου στον Δηµήτρη Ψαθά, µε ηµεροµηνία 24 Ιουλίου 1972, µε την ένδειξη «Αυστηρώς 
προσωπικό» στο: GOARCH, Box 50, Folder BA, 0021_s. 
183 Samuel Huntington, “Religious persecution and religious relevance in today’s world,” in The 
influence of faith; Religious groups and U.S. Foreign Policy, ed. Elliott Abrams (Lahnam: Rowman & 
Littlefield Publishers Inc., 2001), 59. 
184 Σε µια προσπάθεια να υποβιβάσει το Οικουµενικό Πατριαρχείο και να αποκτήσει επιρροή στους 
Ορθοδόξους, το νεοσύστατο τουρκικό κράτος υποστήριξε το 1923 την ίδρυση του «Τουρκικού 
Ορθόδοξου Πατριαρχείου», βλ. Hikmet Ercan, “Fener ve Turk Ortodoks Patrikhanesi,” Tarih 
Araştırmaları Dergisi 5 (1967): 411-429. 
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος γράφει ότι «η ταύτιση έθνους και εκκλησίας 

αδικεί την φύση της µίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας», σπεύδει 

όµως να συµπληρώσει ότι «η προσοικείωση της Ορθοδοξίας από ένα έθνος ή ορισµένα 

έθνη επ’ ουδενί δικαιολογεί την αντίληψη ότι αποτελεί αποκλειστική τους 

ιδιοκτησία.»185 Ωστόσο, η βυζαντινή καταγωγή και παράδοση186 δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις για την εκλογή ιεραρχών από την ρωµαίικη κοινότητα της Τουρκίας 

ενισχύοντας το επιχείρηµα του Χάντιγτκον.  

 

3.16 Η διαδοχή του Δηµητρίου το 1991 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Δηµήτριος εµφάνισε προβλήµατα υγείας που 

πυροδότησαν συζητήσεις για τη διαδοχή του. Ο Θεόδωρος Καλµούκος του Εθνικού 

Κήρυκα έγραψε ότι ο Ιάκωβος από το 1988 µεθόδευε την εκλογή του και τον 

κατηγόρησε ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση Παπανδρέου-Οζάλ, η οποία θα 

συζητηθεί στο οικείο κεφάλαιο, δεν εξυπηρετούσε τίποτα παραπάνω από τις 

πατριαρχικές του φιλοδοξίες.187 

Ο Δηµήτριος απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 1991 και η Κυβέρνηση στην Ελλάδας 

αναζητούσε τρόπους για να προωθήσει ένα οικείο πρόσωπο στο Φανάρι. Ο τότε 

Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σχολίασε ότι προσπάθησε 

να ζητήσει από τους Τούρκους να αποδεχτούν την υποψηφιότητά του Ιάκωβου, 

επαναλαµβάνοντας -κατά κάποιον τρόπο- το προηγούµενο του Αθηναγόρα.  

«Αλλά, πολύ γρήγορα αντελήφθηµεν ότι τα πράγµατα ήταν τελείως 

ξεκαθαρισµένα µέσα στην Ιερά Σύνοδο, ότι ο σηµερινός Πατριάρχης 

[Βαρθολοµαίος] είχε την ολότητα των µελών και δεν κάναµε καν προσπάθεια 

προς την κατεύθυνση αυτή - κι εγκαταλείψαµε κάθε σκέψη.»188 

Στις 22 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίος και πνευµατικό 

τέκνο του Μελίτωνα, εκλέχθηκε Οικουµενικός Πατριάρχης, παρά τις προσπάθειες της 

																																																								
185 Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία (Νέα 
Σµύρνη: Ακρίτας, 2005), 271. 
186 Bartholomew, Ecumenical Patriarch, Encountering the mystery; Understanding Orthodox 
Christianity today (New York: Doubleday, 2008), 11-19. 
187 Θεόδωρος Καλµούκος, «Νταβός και κέρδη - οι βαθύτερες επιδιώξεις του Αρχιεπισκόπου Αµερικής 
κ. Ιακώβου,» Εθνικός Κήρυκας, 29 Φεβρουαρίου 1988. 
188 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός (1990-1993), συνέντευξη στον συγγραφέα, 9 
Δεκεµβρίου 2011. 
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ελληνικής Κυβέρνησης και του ευεργέτη του Οικουµενικού Πατριαρχείου Παναγιώτη 

Αγγελόπουλου να βοηθήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής.189Ο Ιάκωβος πίστευε ότι ο 

σκληρός πυρήνας του Φαναρίου δεν τον ήθελε και τον θεωρούσε ξένο σώµα όπως και 

τον µέντορά του, Αθηναγόρα.190 

Βασικό µέληµα του Βαρθολοµαίου µετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η 

ανάκτηση του πλήρους ελέγχου του µεγάλου οργανισµού που διοικούσε, σε όλο τον 

κόσµο. Η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αµερικής, ήταν από οικονοµική άποψη η 

πλουσιότερη και από πολιτική η ισχυρότερη επαρχία του Οικουµενικού Θρόνου, όµως 

λειτουργούσε υπό την διακονία ενός Αρχιεπισκόπου που µετά από τριάντα πέντε έτη 

σταθερής πορείας είχε ισχυροποιηθεί όσο κανένας άλλος ιεράρχης του Πατριαρχείου. 

Αυτό το γεγονός δηµιουργούσε ανησυχία στο Φανάρι,191το οποίο επικεντρώθηκε στη 

στενή εποπτεία της λειτουργίας της συγκεκριµένης επαρχίας.192 Πολύ σύντοµα, ο 

αρκούντως παρεµβατικός κι ενίοτε άκοµψος τρόπος που διεξαγόταν αυτή η νέα 

συνεργασία προκάλεσε τριβές µεταξύ Βαρθολοµαίου και Ιακώβου διότι περιόριζε 

ασφυκτικά την αυτονοµία της Αρχιεπισκοπής. Αντίστοιχα, τριβές παρατηρούνταν 

συνολικά στις σχέσεις µε τις άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες την περίοδο αυτή λόγω του 

δυναµισµού που αποκαλύπτει ο Βαρθολοµαίος σε σύγκριση µε την προηγούµενη ήπια 

προσέγγιση του Δηµητρίου.193 

 

																																																								
189 Ο εφοπλιστής Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ανέλαβε πλήρως την ανοικοδόµηση του Πατριαρχείου 
και του ναού του Αγίου Γεωργίου, και υποστήριξε σθεναρά την πατριαρχική προοπτική του 
Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αµερικής. Βλ. Μαρία Αντωνιάδου, «Οικογένεια Αγγελόπουλου, η 
θύελλα πριν από την εκλογή Βαρθολοµαίου και η λιποθυµία της κυρίας Δασκαλάκη,» Το Βήµα, 10 
Ιουνίου 2001. 
190 Σύµφωνα µε αναφορά του Ιακώβου, µέλος του Οικουµενικού Θρόνου δήλωνε την δεκαετία του 
1980 ότι ούτε θέλουν, ούτε θα επιτρέψουν να έλθει κάποιος τόσο προοδευτικός όσο Αθηναγόρας, ως 
Πατριάρχης. Η αναφορά στο: Μαλούχος (2000), ό.π., 177. 
191 Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, Η µοναξιά ενός ασυµβίβαστου (Αθήνα: Εξάντας, 2000), 114. 
192 Ο Ιάκωβος αντιδρά και γράφει στον Βαρθολοµαίο: «Δεν γνωρίζω Παναγιώτατε τον λόγον (ή τους 
λόγους) δια τον οποίον επιδιώκετε συστηµατικώς, αφ’ ής ανελάβετε τα υψηλά σας καθήκοντα να 
ασκήτε έλεγχον επί της Ιεράς ταύτης Αρχιεπισκοπής, η οποία και χωρίς Πατριαρχικόν έλεγχον επί της 
Πατριαρχείας των δύο µεγάλων προκατόχων σας, υπήρξε η πρώτη και η µόνη, που εστάθη 
αφωσιωµένη και εκπληρούσα όλας τας υποχωρεσεις της (και πλέον τούτων) προς την Μητέρα 
Εκκλησίαν», επιστολή µε ηµεροµηνία 10 Ιουλίου 1993, στο: GOARCH, Box 15a, Folder DS, 0035_s. 
193 Βλ. για παράδειγµα την ένταση που προέκυψε στις σχέσεις µεταξύ Φαναρίου και Αγίου Όρους, 
Εφηµερίδα Κωνσταντινούπολις, τεύχος Μαρτίου 1995, καθώς και στις σχέσεις µεταξύ Φαναρίου και 
Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Hürriyet , 12 Νοεµβρίου 1992. 
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3.17 Η µετωπική σύγκρουση Βαρθολοµαίου-Ιακώβου 

Η συµβίωση του Βαρθολοµαίου και του Ιακώβου δεν ήταν εύκολη. Οι πιέσεις από 

πλευράς του Φαναρίου ήταν ισχυρές διότι ο νέος Πατριάρχης ήθελε να επιβάλει την 

κανονική τάξη στην Αρχιεπισκοπή Αµερικής. Ο Ιάκωβος όµως διοικούσε επί τρεις 

δεκαετίες µε ελάχιστες παρεµβάσεις και πλέον δεν διέθετε την ευελιξία να 

προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες. Ακολούθησε µία περίοδος έντασης καθώς το 

Πατριαρχείο απαιτούσε να έχει τον τελευταίο λόγο για κάθε ζήτηµα και κυρίως για τον 

διοικητικό έλεγχο της Αρχιεπισκοπής και των ιδρυµάτων της, κάτι που πρακτικά 

παρουσίαζε δυσκολίες λόγω του κανονιστικού πλαισίου που όριζε ο αµερικανικός 

νόµος και της de jure αυτονοµίας που διέθεταν τα ενοριακά συµβούλια. Μη 

αποδεχόµενος τις αιτιάσεις του Ιακώβου, ο Βαρθολοµαίος εξέδωσε διάταγµα στις 

αρχές του 1995µε το οποίο ανάγγειλε την απόφαση για αποστολή Πατριαρχικής 

Εξαρχίας «προς επιτόπιον διεξοδική του προβλήµατος µελέτη και επιµερισµό 

ευθυνών», απαιτώντας ταυτόχρονα να διακοπεί ο διάλογος µε τις ορθόδοξες εκκλησίες 

άλλων εθνοτήτων στις ΗΠΑ.194 

Αφορµή για αυτή την απόφαση που έβλαψε την εικόνα της Αρχιεπισκοπής ήταν τα 

αποτελέσµατα της Συνδιάσκεψης της SCOBA που έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο 

της Αντιοχειανής Εκκλησίας (Antiochian Orthodox Archdiocese), στο Λιγκονίερ 

(Ligonier), από τις 30 Νοεµβρίου έως τις 2 Δεκεµβρίου 1994. Η συνέλευση, σε 

συνέχεια του µακροχρόνιου διαλόγου για ενότητα των Εκκλησιών, έκανε ένα τολµηρό 

βήµα καταλήγοντας σε ένα κοινό ανακοινωθέν195 µε το οποίο απέρριψε τον όρο 

διασπορά για τις αµερικανικές Εκκλησίες ως «προβληµατικό» επειδή, όπως 

υποστήριζε, υποβάθµιζε την πληρότητα της πίστης και της παράδοσης που έχει 

δηµιουργηθεί επί δεκαετίες στις ΗΠΑ. 

Στην πράξη, εκφράστηκε η επιθυµία να αναγνωριστεί στις Εκκλησίες της Αµερικής η 

ωριµότητα της αυτοδιαχείρισης,196 δεδοµένου ότι οι εθνότητες τις οποίες καλούνται να 

																																																								
194 Η επιστολή έχει ηµεροµηνία 9 Ιανουαρίου 1995 και βρέθηκε στο: GOARCH, Box 15c, Folder OH, 
0048_s. 
195 Tο πλήρες κείµενο (statement) στην Αγγλική, µε ηµεροµηνία 2 Δεκεµβρίου 1994, στο: GOARCH, 
Box 15c, Folder CO, 0030a_s. 
196 D. Gonzalez, “Leaders of 11 Orthodox Churches in America Plan Unity Move,” The New York 
Times, December 9, 1994. 
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διακονήσουν είχαν πάψει από καιρό να είναι και να θεωρούνται διασπορές.197 Εφόσον 

οι εθνοτικές αυτές οµάδες αφοµοιώθηκαν στην χώρα υποδοχής, το ίδιο συνέβαινε και 

µε τις Εκκλησίες, οι οποίες επιτελούσαν το έργο τους στο δεδοµένο πλαίσιο της 

αµερικανικής κοινωνίας.  

Η ανακοίνωση εκλήφθηκε από το Φανάρι ως δηλωτικό πρόθεσης για Αυτοκεφαλία 

παρά το γεγονός ότι δεν αµφισβητούσε τις κανονικές σχέσεις µε τα µητρικά 

ιδρύµατα.198 Ο Βαρθολοµαίος επιτέθηκε στον Ιάκωβο και τον διέταξε να αποσύρει την 

υπογραφή του. Ο Ιάκωβος αρνήθηκε,199 απορρίπτοντας όλες αυτές τις κατηγορίες.200 

Η κατάσταση έφτασε στα άκρα στα τέλη του 1995, όταν ο Ιάκωβος προετοίµασε ένα 

σχέδιο του νέου Καταστατικού Χάρτη της Αρχιεπισκοπής, που θα αντικαθιστούσε 

εκείνο του 1977. Όπως έχει λεχθεί και νωρίτερα, ο Χάρτης τίθεται σε ισχύ µόνο εφόσον 

εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου, εποµένως υπάρχει χρόνος για 

διορθώσεις και αλλαγές. Ωστόσο, µε αφορµή κάποια αναφορά στο κείµενο για  

«αυτονοµία» της Αρχιεπισκοπής, ο Βαρθολοµαίος εξαπέλυσε δηµόσια επίθεση 

εναντίον του Ιακώβου κατηγορώντας τον για «επαναστατικό κίνηµα εναντίον του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου.»201 

Ο Ιάκωβος όµως ήταν πια σε προχωρηµένη ηλικία και δεν µπορούσε να συνεχίσει τον 

ανταγωνισµό µε τον κατά πολύ νεότερό του Βαρθολοµαίο, έτσι αποφάσισε να του 

υποβάλει προφορικά και αυτοπροσώπως την παραίτηση του σε συνάντηση που είχαν 

στη Ζυρίχη το καλοκαίρι του 1995, µε σκοπό να τεθεί σε ισχύ στις 29 Ιουλίου του 

επόµενου έτους, ανήµερα των ογδοηκοστών πέµπτων γενεθλίων του.202 Ο Ιάκωβος 

ζήτησε από τον Βαρθολοµαίο να του δώσει λίγο χρόνο για να ανακοινώσει ο ίδιος στο 

ποίµνιό του αυτή του την απόφαση και ο Βαρθολοµαίος τον διαβεβαίωσε ότι θα 

σεβαστεί την επιθυµία του. Όµως, στις 2 Αυγούστου η πληροφορία διέρρευσε και 

δηµοσιεύτηκε στον Εθνικό Κήρυκα.203 

																																																								
197 James Counelis, “The Holy American Church and the Ecumenical Patriarchate: Two Ecclesial 
cultures,” in The American Church and the Ecumenical Patriarchate: Governance, Diaspora, Role of 
Women, ed. Alice Copan (Chicago: Orthodox Christian Laity, 1998), 11. 
198 Religious News Service, 9 Δεκεµβρίου 1994, σε1. 
199 Severo (2005), ibid. 
200 Δελτίο Τύπου της Αρχιεπισκοπής, µε ηµεροµηνία 4 Ιανουαρίου 1995, στο: GOARCH, Box 15c, 
Folder CP, 0018_s. 
201 Ανταπόκριση του Άλκη Κούρκουλα από την Κωνσταντινούπολη για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µε ηµεροµηνία 
14 Ιανουαρίου 1996, στο: GOARCH, Box Q15b, Folder BI, 0007_s. 
202 “Greek Orthodox Prelate to Retire,” Νewsday, 23 Αυγούστου 1995. 
203 Θεόδωρος Καλµούκος, «Προφορική παραίτηση Ιακώβου σε Πατριάρχη,» Εθνικός Κήρυκας, 2 
Αυγούστου 1995. 
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3.18 Η ολοκλήρωση της διακονίας του Ιακώβου 

Στην αναγγελία της είδησης της παραίτησης του Ιακώβου σύσσωµη η πολιτική ηγεσία 

της Ελλάδας ενεργοποιήθηκε για να πείσει τον Βαρθολοµαίο να µην κάνει δεκτή την 

παραίτηση.204 Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, στις 24 Αυγούστου, έγραψε 

στον Πατριάρχη ότι το προσωπικό κύρος του Ιακώβου συνέβαλε θετικά τόσο στην 

εσωτερική συνοχή της οµογένειας όσο και στην προώθηση των εθνικών ζητηµάτων. 

«[Η] σπουδή στην αποδοχή της υποβληθείσης παραιτήσεως αποδυναµώνει την 

επιρροή του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αµερικής και γι’ αυτή ακόµη την περιορισµένη 

µεταβατική περίοδο, ενώ ανοίγει την οδό των παρατεταµένων διαδικασιών της 

διαδοχής, οι οποίες δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστη και την εσωτερική συνοχή της 

εθνικής µας οµογένειας στη Β. Αµερική. 

Οι άριστες σχέσεις συνεργασίας του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε την 

Ελληνική Κυβέρνηση κυρίως για τα θέµατα της εθνικής µας οµογένειας άφηναν 

την εντύπωση ότι δεν θα αιφνιδιασθούµε σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα, το οποίο 

υπερβαίνει τα πλαίσια µιας απλής εσωτερικής µεταβολής στην λειτουργία του 

σώµατος της Αρχιεπισκοπής Αµερικής. Οι προεκτάσεις του επηρεάζουν 

αναµφιβόλως και τις προοπτικές προωθήσεως των εθνικών µας θεµάτων. 

Έχω την ελπίδα ότι η παραίτηση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αµερικής θα 

επανεξεταστεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο ώστε να µην δηµιουργηθούν 

πρόωρες ζυµώσεις [...].»205 

Η απάντηση του Βαρθολοµαίου στις 2 Σεπτεµβρίου απέρριψε το αίτηµα του 

Παπανδρέου λέγοντας ότι  

«η εκκλησία κατανοεί πλήρως την θέσιν των αρµοδίων όσον αφορά εις τα 

συγκεκριµένα θέµατα, και προς διευκόλυνσιν των πραγµάτων φρονεί ότι 

σκόπιµον θα ήτο όπως δια σχετικού αυτού ανακοινωθέντος ο Σεβ. 

																																																								
204 Πέραν της Κυβέρνησης, ο νέος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδης Έβερτ εξέδωσε στις 10 
Οκτωβρίου µία ανακοίνωση υπέρ της παραµονής του Ιακώβου «για να διαφυλαχθεί η ενότητα της 
οµογένειας.» Η επιστολή βρέθηκε στο: GOARCH, Box 15a, Folder GG, 0020. Βλ. και την 
ανακοίνωση που εξέδωσε την ίδια ηµέρα η Πολιτική Άνοιξη, στο:GOARCH, Box 15a, Folder GG, 
0021_s. Βλ. επίσης και το σχετικό δηµοσίευµα: «Έκκληση της πολιτικής ηγεσίας να παραµείνει στην 
θέση του ο Αρχιεπίσκοπος,» Οι Ρεπόρτερς, 2 Σεπτεµβρίου 1995. 
205 Η επιστολή βρέθηκε στο: GOARCH, Box 15a, Folder GG, 0001_s. 
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Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, εκφράζων τας ευχαριστίας αυτού προς την µητέρα 

εκκλησίαν επί τη αποδοχή της οικειοθελούς παραιτήσεως αυτού […].»206 

Παρά την πίεση της ελληνικής Κυβέρνησης, ο Βαρθολοµαίος δεν υποχώρησε. Ο 

Ιάκωβος παρέµεινε στην θέση του για το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα µε σκοπό 

να προσφέρει τις υπηρεσίες του «για την προαγωγή των εθνικών θεµάτων.»207 

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, που εκλέχθηκε το 1996, αντιµετώπισε πολλά και 

σοβαρά προβλήµατα στη διοίκηση της Αρχιεπισκοπής καθώς δεν µπόρεσε να 

διαχειριστεί τα διοικητικά ζητήµατα ούτε να καλύψει το µεγάλο κενό που άφησε πίσω 

ο Ιάκωβος. Η ελληνοαµερικανική κοινότητα κατέληξε επί των ηµερών του σε µια 

µεγάλη κρίση µε διάρκεια δυόµιση χρόνων, µέχρις ότου αντικαταστάθηκε από τον 

Μητροπολίτη Βρεσθένης Δηµήτριο, το 1999. 

Ο Ιάκωβος πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του µε διακριτικότητα χωρίς να παρεµβαίνει 

στις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής, µένοντας στην οικία που του παραχωρήθηκε στα 

προάστια της Νέας Υόρκης. Απεβίωσε στις 11 Απριλίου 2005. 

 

3.19 Διακρίσεις και αναγνώριση208 

Για το πολύπλευρο έργο του ο Ιάκωβος τιµήθηκε σε διάφορα κοµβικά σηµεία του βίου 

του και µαζί του η Ελληνορθόδοξη κοινότητα που µέσα στον χρόνο ανελίχθηκε 

κοινωνικά. Πέρα από το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας που αναφέρθηκε πιο 

πάνω, ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον (Richard Nixon) του απένειµε το 1970 το βραβείο 

Εθελοντικής Προσφοράς (Distinguished American in Volunteer Service, The White 

House, Washington, D.C.). Ο Δήµος Νέας Υόρκης του απένειµε το Βραβείο της 

Ελευθερίας (Freedom Award - 1986) ενώ ο Δήµος Αθηναίων (1989) και ο Δήµος 

Θεσσαλονίκης (1990) το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης. 

																																																								
206 Σηµείωµα υπ’ αριθ. 264/2.9.95 του Οικουµενικού Θρόνου, στο: GOARCH, Box 15a. Folder GG, 
0011. 
207 Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου µετά από την συνάντηση του µε τον πρώην Πρωθυπουργό 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην Αθήνα, στις 30 Αυγούστου 1995, ΙΚΜ: ΠΟΛΟΓ/1995/074.35. 
208 Για την καταγραφή των διακρίσεων του Ιακώβου, εκτός από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
χρησιµοποιήθηκαν τα βιογραφικά σηµειώµατα και οι επίσηµες ανακοινώσεις της Αρχιεπισκοπής, στο 
GOARCH, Box 300, Folder BB, 101a (Biographical Sketch 1994), 102a (Βιογραφικό Σηµείωµα, 
Ιούνιος 1992), 108a (CV, June 1990), 109a (Δελτίο Τύπου 9 – Βιογραφικό Σηµείωµα, 4-9 Ιουλίου 
1982) και124a (CV, 1964). 
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Η Ελλάδα τον τίµησε µε τον Μεγαλόσταυρο της Τιµής, που του απένειµε ο προσωπικός 

φίλος του Κωνσταντίνος Καραµανλής ως Πρόεδρος της Δηµοκρατίας (1984). Το 1985 

έλαβε το χρυσό βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών. Το 1986 έλαβε το Μετάλλιο της 

Τιµής της νήσου Έλις (Ellis  Island Medal of Honor), που αποτέλεσε τον πρώτο σταθµό 

εισόδου των µεταναστών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η Κύπρος βράβευσε τον Ιάκωβο 

για την προσφορά του στο νησί µε τον Μεγαλόσταυρο του Μακαρίου Γ’ (1989) και 

τον Μεγαλόσταυρο (1995).  

Για τη συµβολή του στον διάλογο µε τους Εβραίους τιµήθηκε το µε το βραβείο του 

«Θρησκευτικού Ηγέτη της Χρονιάς» (Religious Leader of the Year) από την Εθνική 

Συνδιάσκεψη Χριστιανών και Ιουδαίων (1969). Το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων τον 

τίµησε µε τον Μεγαλόσταυρο (1982), ο Αρχιεπίσκοπο του Καντέρµπουρι, Ρόµπερτ 

Ράνσι (Archbishop of Canterbury Robert Runcie) µε τον Σταυρό του Lambeth (1988), 

η Αντιοχειανή Εκκλησία Αµερικής τον τίµησε µε το Χρυσό Μετάλλιο της Τιµής (1990) 

και ο Πατριάρχης Σερβίας Παύλος του απένειµε τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Σάββα 

(1992). 

Η οµογένεια τίµησε τον Ιάκωβο πολλές φορές. Ξεχωρίζει το Βραβείο Σωκράτους από 

το Τάγµα της ΑΧΕΠΑ (1988), το Χρυσό Μετάλλιο της Οµοσπονδίας Ελληνικών 

Οργανώσεων Μείζονος Νέας Υόρκης (1991), το Βραβείο Ελευθερίας από την 

Παγκύπρια Ένωση Αµερικής (1992). 

Επίσης, στον Ιάκωβο απονεµήθηκαν περισσότεροι από 40 διδακτορικοί τίτλοι επί τιµή, 

από διάφορα πανεπιστήµια όπως το Καθολικό Πανεπιστήµιο Αµερικής (1974), το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο (1975), η Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης 

(1982), το Queen’s College (1982), το Πανεπιστήµιο της Νότιας Καρολίνας (1984), το 

Πανεπιστήµιο του Οχάιο (1984), το Πανεπιστήµιο της Φλώριδας (1986), το 

Πανεπιστήµιο του Αγίου Φραγκίσκου (1987), το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (1990), το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (1991), το Δηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης (1995), το Ελληνικό Κολλέγιο του Τιµίου Σταυρού (1996). 

 

3.20 Συµπεράσµατα 

Με την ενεργό συµµετοχή του στα εκκλησιαστικά της Αµερικής, ο Ιάκωβος εξέφρασε 

ένα προοδευτικό µέρος της Ορθοδοξίας που επιθυµούσε να παίζει ενεργό ρόλο στην 
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ενότητα των χριστιανικών δογµάτων. Αυτό τον έκανε πολύ γνωστό και προσφιλή 

στους ηγέτες των άλλων Εκκλησιών, δηµιουργώντας έναν ισχυρό κοινωνικό κύκλο 

εκτίµησης και φιλίας που οδήγησε και σε σταθερή επικοινωνία µεταξύ τους. Με τη 

συµµετοχή του στο Οικουµενικό Κίνηµα βοήθησε στην αλληλοκατανόηση των 

χριστιανικών δογµάτων που εκείνα τα χρόνια ήταν ακόµα παγιωµένη στα στερεότυπα 

του µεγάλου Σχίσµατος. 

Επίσης, µε τη συµµετοχή του στο Κίνηµα των Αφροαµερικανών για τα Πολιτικά 

Δικαιώµατα έκανε ένα µεγάλο βήµα εµπρός αποδεικνύοντας ότι διαθέτει την τόλµη και 

την ικανότητα να εφαρµόζει µε κοινωνικές ενέργειες τους πανανθρώπινους νόµους. 

Πίστεψε ότι ο αγώνας των µαύρων διαθέτει ένα πανανθρώπινο και οικουµενικό αίτηµα 

και τον υποστήριξε χωρίς δισταγµό φέρνοντας τον εαυτό του και την Ορθοδοξία στην 

πρώτη γραµµή των κοινωνικών αγώνων µε µια µεγάλη παρακαταθήκη µέσα στην 

αµερικανική κοινωνία, την ίδια στιγµή που οι άλλες Εκκλησίες αµφιταλαντεύονταν ή 

αρνούνταν να λάβουν επίσηµη θέση.  

Με τις ανθρωπιστικές δράσεις του ο Ιάκωβος µοιράστηκε ένα σπουδαίο όραµα µε το 

ποίµνιο του: οι Έλληνες της Αµερικής ήταν κι αυτοί πολίτες του κόσµου κι εφόσον 

είχαν εγκατασταθεί σε αυτή την ήπειρο όφειλαν να υποστηρίξουν τις χριστιανικές 

αρχές µέσα στο πλαίσιο της αµερικανικής δηµοκρατίας. Έτσι έδωσε µία νέα διάσταση 

στην Αρχιεπισκοπή, βγάζοντας την από το ελληνικό «γκέτο» ανοίγοντας την στο ευρύ 

αµερικανικό κοινό. Η πορεία αυτή δεν ξεκίνησε το 1959 αλλά, όπως δικαιολογεί και η 

πορεία του, ανάγεται πίσω στη δεκαετία του 1940 από τότε που υπηρετούσε ως απλός 

κληρικός. Το µεταρρυθµιστικό και αναπτυξιακό έργο του στην Αρχιεπισκοπή ήταν 

εξίσου σηµαντικό. Αντιµετώπισε τις ανάγκες µιας αυξανόµενης κοινότητας, 

αφουγκράστηκε τις διοικητικές της ανάγκες και πέτυχε την οικονοµική της αυτοτέλεια.  

Η πορεία του Ιακώβου βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια µε το αρχικό πρόταγµα της 

ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, που γεννήθηκε από τα βιώµατά του στην Ίµβρο και 

την Κωνσταντινούπολη. Η άνοδος του στην ιεραρχία τον έκανε κήρυκα ανθρωπισµού 

διατηρώντας µέσα του αναλλοίωτη την εθνική του ταυτότητα. Στα επόµενα κεφάλαια, 

η έρευνα επικεντρώνεται σε αυτή την ταυτότητα και στον τρόπο µε τον οποίο 

αξιοποίησε το κοινωνικό του κεφάλαιο για να βοηθήσει στις σχέσεις Ελλάδας και 

ΗΠΑ.  



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
86 

4. Το Κυπριακό Ζήτηµα και ο Ιάκωβος 

 

4.1 Η επιστολή Τζόνσον (1964) 

Το 1959, µια µακρά περίοδος συγκρούσεων και διπλωµατικών διεργασιών για το 

Κυπριακό έλαβαν τέλος µε τις Συµφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Με αυτές τις Συνθήκες 

µεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, ελληνοκυπριακής και 

τουρκοκυπριακής κοινότητας, τερµατίστηκε οριστικά η βρετανική κυριαρχία επί της 

νήσου και ιδρύθηκε η ανεξάρτητη Κυπριακή Δηµοκρατία. Η Συµφωνία της Ζυρίχης 

υπογράφτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1959 από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και 

της Τουρκίας, Κωνσταντίνο Καραµανλή και του Αντνάν Μεντερές (Adnan 

Menderes),ενώ η Συνθήκη επικυρώθηκε µια εβδοµάδα αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου 

1959 στο Λονδίνο µε την υπογραφή της Συµφωνίας του Λονδίνου από τους 

πρωθυπουργούς και υπουργούς εξωτερικών των «εγγυητριών δυνάµεων» Ελλάδας, 

Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας και τους εκπροσώπους των δύο εθνοτικών 

κοινοτήτων, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Φαζίλ Κιουτσούκ (Fazıl Küçük).  

Η συνθήκη κατοχύρωσε την ανεξαρτησία της Κύπρου και καθόρισε το Σύνταγµα και 

τα δικαιώµατα κάθε κοινότητας. Στις συµφωνίες συµπεριελήφθη η Συνθήκη των 

Εγγυήσεων µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Μεγάλης Βρετανίας και Κύπρου µε την οποία, 

σε περίπτωση διασάλευσης της συνταγµατικής τάξης, µια από τις τρεις πρώτες 

«εγγυήτριες δυνάµεις» µπορούσε να προβεί σε µονοµερή δράση, µε την προϋπόθεση 

ότι προηγουµένως είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια διαπραγµατεύσεων µε τις άλλες 

δύο.209 

Η πολιτειακή οργάνωση του νεοσύστατου κράτους ήταν πολύπλοκη και απαιτούσε 

οµοφωνία των δύο κοινοτήτων σε µια σειρά από θέµατα, ενώ η παροχή στον Πρόεδρο 

και στον Αντιπρόεδρο του δικαιώµατος της αρνησικυρίας έκανε τη λειτουργία του 

πολιτεύµατος αρκετά δύσκολη. Αν και ο Πρόεδρος οριζόταν να είναι Ελληνοκύπριος 

και ο Αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος, επί της ουσίας το συνταγµατικό πλαίσιο ευνοούσε 

																																																								
209 Για την προηγούµενη παράγραφο βλ. την εξαιρετική ανάλυση του Woodwell στο: Douglas 
Woodwell, Nationalism in International Relations; Norms, Foreign Policy and Enmity (New York: 
Palgrave, 2007), 170-171. Επίσης, βλ: Richard Clogg, A concise History of modern Greece (New 
York: Cambridge University Press, 1992) και Clement Dodd, The History and Politics of the Cyprus 
Conflict (Hampshire: Palgrave, 2010). 
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τους Τουρκοκύπριους,210 οι οποίοι αν και πολύ λιγότεροι αριθµητικά απέκτησαν 

δυσανάλογα µεγάλη πολιτική ισχύ.211Αυτά τα χαρακτηριστικά προκάλεσαν από πολύ 

νωρίς προβλήµατα λειτουργίας στο κυπριακό κράτος, τόσο που δεν µπορούσε να 

κυβερνηθεί.212 Μέσα σε τρία µόλις χρόνια, στις 30 Νοεµβρίου 1963, ο Μακάριος 

πρότεινε ένα πακέτο µεταρρυθµίσεων «δεκατριών σηµείων»213 που αφορούσαν στη 

διανοµή των εξουσιών στις δύο κοινότητες, περιορίζοντας ουσιαστικά τις εξουσίες των 

Τουρκοκυπρίων µε τη µετατροπή του συστήµατος από δικοινοτικό σε πλειοψηφικό. 

Την αναµενόµενη άρνηση των Τουρκοκυπρίων, για τους οποίους οι προτάσεις αυτές 

ισοδυναµούσαν µε ανατροπή της συµφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου, διαδέχθηκαν ταραχές 

κι επεισόδια ανάµεσα στις δύο κοινότητες µε διεθνείς προεκτάσεις.214 

Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο η Τουρκία προσπάθησε να επωφεληθεί και να κερδίσει 

τον έλεγχο µε όλα τα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών. 

Χαρακτηριστικά, από τον Νοέµβριο του 1963 έως τον Αύγουστο του 1964 οι ΗΠΑ 

αναγκάστηκαν να αποτρέψουν πέντε προσπάθειες της Τουρκίας να εισβάλει στην 

Κύπρο215 και µία από αυτές, η πιο σοβαρή και η πιο αυστηρή, έγινε µε επίσηµη 

επιστολή του Αµερικανού Προέδρου Λύντον Τζόνσον (Lyndon Johnson), στη σύνταξη 

της οποίας φέρεται να συµµετείχε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. 

Τον Μάρτιο του 1964, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων µεταξύ Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων, η Τουρκία προετοίµασε ένα εκστρατευτικό σώµα µε σκοπό να 

αποβιβαστεί στο νησί.216 Όταν το πληροφορήθηκε ο Τζόνσον έσπευσε να γράψει στον 

Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ισµέτ Ινονού (İsmetİnönü)µε τον πιο κατηγορηµατικό 

																																																								
210 James Edward Miller, The United States, and the making of modern Greece; History and power, 
1950-1974 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009), 63. 
211Tozun Bahceli, “Turning a New Page in Turkey’s Relations with Greece? The Challenge of 
Reconciling Vital Interests,” in Turkish-Greek Relations; the security dilemma in the Aegean, ed. 
Mustafa Aydin and Kostas Ifantis, (London: Routledge, 2004): 95-120. 
212Philippos Savvides, “U.S. Foreign Policy Toward Cyprus: Is the ‘Theory of Continuity’ still 
Relevant?” Journal of the Hellenic Diaspora 24 (1998), 39. 
213Τα δεκατρία αναθεωρητικά σηµεία του Συντάγµατος που προτείνει ο Μακάριος προβλέπουν ότι όλα 
τα µέλη του Κοινοβουλίου θα εκλέγονται µε εθνικές εκλογές και όχι από τις κοινότητες µε 
ποσόστωση, τα κοινοτικά δικαστήρια θα συγχωνευθούν, καθώς επίσης ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο 
Αντιπρόεδρος θα απεµπολήσουν το δικαίωµα της αρνησικυρίας επί των νόµων που ψηφίζει η Βουλή, 
John Koliopoulos and Thanos Veremis, Modern Greece, A History since 1821 (Chichester: Blackwell 
Publishing, 2010), 138-139. 
214 Ioannis Stefanidis, “Pressure Groups and Greek Foreign Policy, 1945-67,” Discussion Paper No. 6, 
The Hellenic Observatory, The European Institute, London School of Economics & Political Science, 
December 2001, 26. 
215 Christos Kassimeris, Greece and the American embrace; Greek Foreign Policy towards Turkey, the 
U.S. and the Western Alliance (New York: I.B. Tauris & Co, 2012), 82. 
216  Richard Campany, Turkey and the United States; The arms embargo period (New York: Praeger, 
1986), 32-33. 
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τρόπο ότι η χώρα του δεσµευόταν για την χρήση στρατιωτικού εξοπλισµού που έχει 

προµηθευτεί από την Αµερική από την διµερή συµφωνία του 1947.217 Ο Τζόνσον ήθελε 

να αποτρέψει µε κάθε τρόπο την αναταραχή στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και 

ουσιαστικά απαγόρεψε στον Ινονού να υλοποιήσει το σχέδιο του. 

Η στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο ήταν πολύ πιθανό να προκαλέσει επίθεση της 

ΕΣΣΔ στην Τουρκία. Σε µια τέτοια περίπτωση, ανέφερε ο Τζόνσον, οι χώρες-µέλη του 

ΝΑΤΟ δεν δεσµεύονταν να προστατέψουν την Τουρκία επειδή θα είχε κάνει ένα 

ριψοκίνδυνο βήµα χωρίς την πλήρη συγκατάθεση και κατανόηση των συµµάχων της.218 

Με ρητή ανακοίνωση ότι η Τουρκία θα έµενε ακάλυπτη απέναντι στη σοβιετική απειλή 

σε περίπτωση που προκαλούσε αναταραχή στην Κύπρο, ο Αµερικανός Πρόεδρος πίεσε 

τον Ινονού να αναθεωρήσει και τελικά να µαταιώσει το σχέδιο, προκαλώντας 

επιδείνωση στις τουρκοαµερικανικές σχέσεις.219 

Το ύφος της επιστολής ήταν αρκετά οξύ κάνοντας φανερό ότι επρόκειτο για µια 

«σκληρά διατυπωµένη αλλαγή σχεδίων για τον Τούρκο Πρωθυπουργό», από τον 

Λευκό Οίκο.220 Ο Τζορτζ Μπολ (George Ball), Υφυπουργός Εξωτερικών του Τζόνσον, 

έκανε λόγο για το πιο σκληρό διπλωµατικό σηµείωµα που διάβασε ποτέ221 και ο 

διπλωµάτης Μοντίγκλ Στερνς (Monteagle Stearns), επέκρινε τον Τζόνσον 

σχολιάζοντας ότι «η έγκαιρη, πιο σχολαστική και καλύτερα ενηµερωµένη διπλωµατία 

θα µπορούσε να έχει λιγότερο αιχµηρές εκφράσεις.»222 

Την περίοδο στην οποία λαµβάνουν χώρα αυτά τα γεγονότα το αµερικανικό Υπουργείο 

Εξωτερικών έχει καταλήξει στην άποψη ότι η ανεξάρτητη Κύπρος είναι µια απειλή για 

τα αµερικανικά συµφέροντα διότι προκαλεί αστάθεια στη νοτιοανατολική Μεσόγειο 

κάνοντας πιθανή µια ελληνοτουρκική σύρραξη.223 Αυτή η ερµηνεία οδηγεί λίγους 

µήνες αργότερα στο Σχέδιο Άτσεσον (Acheson Plan) που θα παρουσιαστεί στη 

																																																								
217 Christos Kassimeris, “The inconsistency of United States Foreign Policy in the aftermath of the 
Cyprus invasion: The turkish arms embargo and its termination,” Journal of Modern Greek Studies 26 
(May 2008), 93. 
218 Heinz Kramer, A Changing Turkey; The Challenge to Europe and the United States (Washington 
DC: Brookings, 2000), 184. 
219 Αυτόθι, 184-185. 
220 Monteagle Stearns, Entangled Allies; U.S. policy toward Greece, Turkey and Cyprus (New York: 
Council on Foreign Relations, 1992), 36-39. 
221 Brendan O’Malley and Ian Craig, The Cyprus Conspiracy; America, Espionage and the Turkish 
Invasion (New York: I.B. Tauris, 2000), 108. 
222 Stearns (1992), ibid, 36-39. 
223 Douglas Brinkley, “The Cyprus Question: Dean Acheson as Mediator,” Journal of the Hellenic 
Diaspora 15 (1988). 
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συνέχεια. Μέχρι τότε ο Τζόνσον ανησυχούσε ιδιαίτερα για την ενδεχόµενη εµπλοκή 

των Σοβιετικών, οι οποίοι έκαναν λόγο για διεθνείς επιπτώσεις µιας στρατιωτικής 

εισβολής από δυτικές δυνάµεις στην Κύπρο, συµπεριλαµβανοµένης της Τουρκίας ως 

µέλους του ΝΑΤΟ.224 

Επειδή το κείµενο της επιστολής ήταν ασυνήθιστα επιθετικό, εγείρεται το ερώτηµα 

περί των συντακτών του, δεδοµένου ότι είθισται τέτοια κείµενα να γράφονται όχι από 

τους ίδιους τους πολιτικούς αλλά από τους συµβούλους τους. Ο Ιάκωβος, ο οποίος 

διένυε τότε τον πέµπτο χρόνο της ποιµαντορίας του, διεκδικεί την πατρότητα αυτής της 

επιστολής. Στη συζήτηση µε τον Μαλούχο, οι δύο άνδρες µιλούν για την µεταστροφή 

της αµερικανικής πολιτικής στο Κυπριακό και αναφέρονται στην παραπάνω επιστολή. 

Ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι εκείνος έγραψε το σχέδιο της επιστολής, µετά από την 

ολοκλήρωση ενός επίσηµου δείπνου που παρέθεσε ο Τζόνσον στον Γεώργιο 

Παπανδρέου. 

«Την επιστολή αυτή την παρέδωσε στα χέρια του Τζόνσον ο πατέρας Μανάτος 

[Ελληνοαµερικανός σύµβουλος του Τζόνσον], που ήταν πολύ στενός φίλος και 

σύνδεσµος µε το Κογκρέσο. Την πήρε την επιστολή ο ίδιος ο Μανάτος και την 

έδωκε στον Τζόνσον. Την υπέγραψε ο Τζόνσον και την έστειλε στους 

Τούρκους. 

Τη δέχτηκε την επιστολή [ο Τζόνσον] όπως ήταν [...] και πήγε µέσω βεβαίως 

της διπλωµατικής οδού ή δεν ξέρω ποιάς άλλης οδού.»225 

Πέραν αυτής της µαρτυρίας δεν υπάρχουν αποδείξεις και η µόνη αναφορά έγινε πάλι 

από τον Μαλούχο σε µία άλλη έκδοση, αναφέροντας ότι ο Ιάκωβος ήταν «ένας από 

τους συντάκτες.»226 Ο συγγραφέας, από την έρευνα και τις συνεντεύξεις που διεξήγαγε 

δεν τεκµηρίωσε αυτή την πρόταση εποµένως η αναφορά στην επιστολή γίνεται µε 

επιφύλαξη και µε γνώµονα την κινητικότητα που επέδειξε ο Ιάκωβος εκείνη την 

περίοδο για το Κυπριακό. 

																																																								
224 Savvides (1998), ibid, 40. 
225 Μαλούχος (2000),ό.π., 98. 
226 Πέραν του βιβλίου στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι αποµαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες 
συνεντεύξεις του Μαλούχου µε τον Ιάκωβο, ο επιµελητής θα το αναφέρει ξανά σε άρθρο του στην 
εφηµερίδα Το Βήµα. Γράφει: “[Α]πό εκεί που οι Αµερικανοί το 1964 είχαν σταµατήσει την 
επερχόµενη τότε τουρκική εισβολή µε µια αυστηρότατη επιστολή του προέδρου Τζόνσον προς την 
Άγκυρα – µεταξύ των συντακτών της ήταν και ο τότε αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ιάκωβος -, κάτι τέτοιο 
δεν επαναλήφθηκε πλέον το 1974.» Γιώργος Μαλούχος, «Ο “κόκκινος”πρόεδρος που νικά τον 
Ερντογάν,» Το Βήµα, βρέθηκε στο: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=421004, 22 
Σεπτεµβρίου 2011. 
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Πιο συγκεκριµένα, οι κινήσεις του εκδηλώθηκαν παράλληλα µε τις νέες 

διαπραγµατεύσεις που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1964. Στη διάσκεψη της Γενεύης, η 

αµερικανική πλευρά έθεσε στην κρίση των Ελλήνων και των Τούρκων το σχέδιο που 

ετοίµασε ο ειδικός απεσταλµένος και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντιν Άτσεσον 

(Dean Acheson).227 Το σχέδιο προέβλεπε τη διάλυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας και 

τη διπλή ένωση του νησιού. Το µεγαλύτερο µέρος της Κύπρου θα έπρεπε να 

ενσωµατωθεί µε την Ελλάδα ενώ µία στρατιωτική βάση (περίπου το 4% του συνολικού 

εδάφους) θα έπρεπε να παραχωρηθεί στην Τουρκία, µε ενοικίαση για µια περίοδο 

τριάντα χρόνων.228 

Το σχέδιο Άτσεσον δεν έγινε αποδεκτό από την ελληνική πλευρά, κυρίως λόγω της 

αδυναµίας της να κάµψει τη σταθερή άρνηση του Μακάριου κι ακολούθησε η 

απόρριψη από την πλευρά της Τουρκίας.229 Η εξέλιξη αυτή είχε βαρύνουσα σηµασία 

για την Ελλάδα επειδή η απόρριψη µιας πρότασης µε πολλές ευνοϊκές προβλέψεις 

δηµιούργησε αρνητικό κλίµα στην αµερικανική πλευρά.230 Επίσης, το διπλωµατικό 

αυτό αδιέξοδο προκάλεσε ένα νέο ξέσπασµα διακοινοτικών συγκρούσεων στην 

Κύπρο.  

Τον Αύγουστο του 1964 ο Ιάκωβος ζήτησε από την ΑΧΕΠΑ231 να τον ενηµερώσει 

σχετικά µε τις συζητήσεις επί του Κυπριακού που λάµβαναν χώρα στο πλαίσιο του 

ύπατου συνεδρίου το οποίο διεξαγόταν εκείνη την περίοδο. Στις 23 Αυγούστου, η 

ΑΧΕΠΑ του απάντησε ότι εκδόθηκε σχετικό ψήφισµα που υποστήριζε την 

αυτοδιάθεση της νήσου κι ενηµέρωσε σχετικά τα µεγάλα εθνικά και διεθνή πρακτορεία 

ειδήσεων, τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών, καθώς επίσης όλους τους 

Βουλευτές και Γερουσιαστές.232 

																																																								
227 Glenn Hastedt, Encyclopedia of American Foreign Policy (New York: Facts on File Inc., 2004). 
228 Για το σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, βλ. την επιστολή του πρέσβη ε.τ. Ι.Ν. Σωσσίδη στον 
Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, στην οποία επισύναψε απόρρητη επιστολή του ίδιου του 
Άτσεσον, στο: «Η αλήθεια για το σχέδιο Άτσεσον. Ο επαναπατρισµός των οµογενών της 
Κωνσταντινούπολης και η αντίδραση του Μακαρίου,» Το Βήµα, 27 Ιανουαρίου 2002. 
229Αργότερα, το 1983, ο Πρόεδρος της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού θα αναγνωρίσει την απόρριψη του 
σχεδίου ως «σφάλµα,», Βλ: Σβολόπουλος (1994), τόµος 12ος, ό.π., 274. 
230 O’Malley and Craig (2000), ibid, 114-115. 
231 Η AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association), είναι η µεγαλύτερη 
οµογενειακή οργάνωση της Αµερικής η οποία ιδρύθηκε το 1922 µε σκοπό να βοηθήσει τους Έλληνες 
µετανάστες να αφοµοιωθούν στην αµερικανική κοινωνία και να καταπολεµήσει τις διακρίσεις και τον 
ρατσισµό που βρίσκοντας σε έξαρση εναντίον των ξένων. 
232 Επιστολή της AHEPA στον Ιάκωβο, από 23 Αυγούστου 1964, στο:GOARCH, Box 252, Folder PO, 
0001. 
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Στις 23 Σεπτεµβρίου, παρά την πίεση του Άτσεσον το σχέδιο απορρίφθηκε και σε µία 

δεύτερη εκδοχή του.233 Την ίδια ηµέρα, η Αµερικανική Επιτροπή για την Αυτοδιάθεση 

της Κύπρου, στην οποία συµµετείχαν 28 ελληνοαµερικανικές οργανώσεις µε ηγετικό 

στέλεχος τον Ιάκωβο234απέστειλε ανοικτή επιστολή στον Τζόνσον µε την οποία 

ανέφερε ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ και η διατήρηση των παραδοσιακά καλών σχέσεων 

της Αµερικής µε την Ελλάδα και την Κύπρο είναι πρωτίστης σηµασίας. Στην ίδια 

επιστολή επισηµαίνεται ότι στην Κύπρο η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων ήταν 

Έλληνες ενώ οι λίγοι Τούρκοι που διέµεναν εκεί δεν ήταν αυτόχθονες αλλά απόγονοι 

των στρατιωτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο νησί τα 

τελευταία χρόνια.235 

Επικαλούµενοι λόγους δικαιοσύνης και πολιτικού ρεαλισµού, οι συντάκτες της 

επιστολής, πρότειναν στον Πρόεδρο  

α) να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους να αποφασίσουν για το ενδεχόµενο της 

Ένωσης µε την Ελλάδα, και  

β) η τουρκική µειονότητα να προστατευθεί σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο.  

Κλείνοντας, ζητούσαν από τον Τζόνσον να χρησιµοποιήσει το κύρος της Αµερικής για 

να λύσει το Κυπριακό στο πλαίσιο της οικογένειας των δυτικών κρατών, για να 

αποφευχθεί η εµπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης ενώ τόνιζαν πως µια λύση που θα 

παρέδιδε στην Τουρκία τµήµα του νησιού -υπό οποιαδήποτε νοµική µορφή- θα 

προκαλούσε περισσότερα προβλήµατα από αυτά που θα έλυνε γιατί θα δηµιουργούσε 

ερείσµατα έτσι ώστε να παρεµβαίνει σε µόνιµη βάση.236 

 

4.2 Συµπεράσµατα για τη σηµασία της επιστολής Τζόνσον 

Η προσπάθεια του Ιακώβου να επηρεάσει τον Αµερικανό Πρόεδρο ακόµη και µετά την 

απόρριψη του αµερικανικού σχεδίου από την ελληνική πλευρά συνεχίστηκε και την 

νέα χρονιά, όταν µε αφορµή τη διένεξη στην Κύπρο, η Τουρκία ξεκίνησε τις µαζικές 

																																																								
233 Αλέξης Ηρακλείδης, Κυπριακό, σύγκρουση και επίλυση, (Αθήνα: Σιδέρης, 2002), 112-117. 
234 Πρόκειται για την American Committee for Cyprus’ self-determination. Στην Επιτροπή συµµετείχαν 
28 οργανώσεις Ελληνοαµερικανών, όπως η Greek American Progressive Association (GAPA), η 
Greek Orthodox Youth Association (GOYA), η Cyprus Federation of America, η Παµµακεδονική, η 
Πανηπειρωτική, η Παναρκαδική, η Παγκρήτιος και άλλες. Βλ. την επιστολή που έστειλε η Επιτροπή 
στον Τζόνσον, µε ηµεροµηνία 23 Σεπτεµβρίου 1964, στο: GOARCH, Box 252, Folder PO, 0070.  
235 Αυτόθι 
236 Αυτόθι. 
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απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, σε µια προσπάθεια να ασκήσει ξανά 

αφόρητη πίεση στην ελληνική µειονότητα. Πιο συγκεκριµένα, στις 20 Απριλίου του 

1965, ο Αρχιεπίσκοπος απέστειλε επιστολή στον Τζόνσον µε την οποία του ζητούσε 

να κάνει κάτι για να σταµατήσει αυτή η ταπείνωση τόσο των Ελλήνων όσο και του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου µε το επιχείρηµα ότι «ούτε το ελληνικό στοιχείο ούτε το 

Πατριαρχείο είναι µέρος του Κυπριακού Προβλήµατος.»237 Κατά τον Ιάκωβο, η 

Αµερική όφειλε να πολεµήσει την αδικία όχι µόνο στη Σέλµα, όπου εκείνες τις ηµέρες 

κλιµακώνονταν οι ενέργειες των Αφροαµερικανών για τα πολιτικά τους δικαιώµατα, 

αλλά και σε κάθε άλλο σηµείο του κόσµου. Στην επιστολή αυτή δεν έλαβε απάντηση, 

ωστόσο στην Αµερική είχε ήδη αρχίσει να κλιµακώνεται η ένταση εν όψει των 

προεδρικών εκλογών του Νοεµβρίου. 

Η περίοδος που προηγήθηκε χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια του Τζόνσον να 

διατηρήσει την ειρήνη στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο Τζόνσον ήταν ένας λαϊκός 

κι ευθύς πολιτικός από τον αµερικανικό Νότο (Τέξας). Ανέλαβε τα ηνία των ΗΠΑ µετά 

τη δολοφονία του Κένεντι κι είχε να αντιµετωπίσει µια σειρά από ανοιχτά ζητήµατα 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Τουρκία ήταν µία σύµµαχος που είχε 

απόλυτη εξάρτηση από την αµερικανική στήριξη ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 επιχείρησε να διεξάγει µια «αυτόνοµη» πολιτική, υπό την ενθάρρυνση των 

σοβιετικών. Η κίνηση της Τουρκίας είχε αντίθετη κατεύθυνση προς τους 

αµερικανικούς σχεδιασµούς, οι οποίοι την ίδια περίοδο πρότειναν το σχέδιο Άτσεσον.  

Ως προς την Ελλάδα, επί των ηµερών του Κένεντι είχε ξεκινήσει µία σηµαντική στροφή 

στην αµερικανική πολιτική, µε τη στήριξη στη δηµιουργία µιας αξιόπιστης 

δυτικόφιλης και αντικοµµουνιστικής  αντιπολίτευσης προς τον Καραµανλή, ο οποίος 

δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιµος. Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν η 

εξάλειψη του κινδύνου της ανόδου στην εξουσία της ΕΔΑ, η οποία το 1958 είχε εκλεγεί 

αξιωµατική αντιπολίτευση και θα µπορούσε να ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες 

στην Ελλάδα µε σοβαρές συνέπειες για τους αµερικανικούς σχεδιασµούς στην περιοχή. 

Από αυτές τις διεργασίες ενισχύθηκε η Ένωση Κέντρου (ΕΚ), του Γεωργίου 

Παπανδρέου, µε την ισχυρή παρουσία της οποίας οι Αµερικανοί πίστευαν ότι 

µπορούσαν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συµµετοχή της χώρας στο δυτικό 

στρατόπεδο η οποία το 1963είχε κερδίσει τις εκλογές και ο Παπανδρέου µε συµβολικές 

																																																								
237 Η επιστολή, µε ηµεροµηνία 20 Απριλίου 1965, δηµοσιεύεται στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), 
ό.π., 81-83. 
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κινήσεις έστειλε το µήνυµα της εξωτερικής του πολιτικής, αφενός διορίζοντας τον 

Πέτρο Γαρουφαλιά, πρόσωπο που έχαιρε της εµπιστοσύνης των Αµερικανών και των 

Ανακτόρων, στο Υπουργείο Αµύνης και αφετέρου µετονοµάζοντας τον στρατό σε 

«Βασιλικό.»  

Έτσι, όταν το 1964 η Τουρκία αγνόησε τον αµερικανικό παράγοντα κι απείλησε να 

διεξάγει περιφερειακή πολιτική µε πιθανή εισβολή στην Κύπρο, η αµερικανική 

εξωτερική πολιτική δεν ήταν διατεθειµένη να διακινδυνέψει την κοπιώδη επένδυση 

στη σταθερότητα για την οποία εργαζόταν τα προηγούµενα χρόνια. Άλλωστε, η 

εισβολή θα προκαλούσε πόλεµο στην Κύπρο και πιθανότατα στο Αιγαίο, ενώ 

ταυτόχρονα θα ενίσχυε το αντιαµερικανικό κλίµα στην Ελλάδα και ακολούθως και την 

Αριστερά. Με την επιστολή του 1964 ο Τζόνσον απέτρεψε το ενδεχόµενο να έρθουν 

δύο σύµµαχες χώρες σε πόλεµο, η ΕΔΑ στην εξουσία και η ΕΣΣΔ σε τουρκικά, δηλαδή 

νατοϊκά, εδάφη. Αυτά τα αντικοµµουνιστικά αντανακλαστικά ενεργοποίησε ο Ιάκωβος 

συζητώντας µε τον Τζόνσον, προβάλλοντας τη φιλελληνική του θέση ως φιλοδυτική, 

όπως φαίνεται από το περιεχόµενο της επιστολής, εφόσον γίνει δεκτό ότι πράγµατι 

ήταν ο συντάκτης της ή ένας εξ αυτών. 

 

4.3 Από το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ στην εισβολή του 1974 

Το 1972 ο Ρίτσαρντ Νίξον (Richard Nixon) κέρδισε για δεύτερη φορά (µετά το 1968) 

τις αµερικανικές εκλογές και µαζί µε τον Σπύρο Άγκνιου εδραίωσαν την κυριαρχία της 

πολιτικής τους στις Ηνωµένες Πολιτείες. Στην τελετή της προεδρικής ορκωµοσίας που 

έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου 1973, ο Αρχιεπίσκοπος  Ιάκωβος ανέπεµψε την 

καθιερωµένη προσευχή,238 ενώ στις 26 Φεβρουαρίου ο Νίξον τον ευχαρίστησε για τη 

συµµετοχή µε µία επιστολή στην οποία του ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να τιµήσει 

την εµπιστοσύνη των Αµερικανών και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου για ειρήνη στον 

κόσµο.239 

																																																								
238 Ήταν η τέταρτη φορά που ο Ιάκωβος ανέπεµψε προσευχή σε προεδρική ορκωµοσία. Οι 
προηγούµενες ήταν: 1) Τζον Κένεντυ (1961), 2) Λύντον Τζόνσον (1965) και 3) Ρίτσαρντ Νίξον 
(1969). Bλ. Το σχετικό Δελτίο Τύπου στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 143-144. 
239 Επιστολή του Νίξον στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 26 Φεβρουαρίου 1973, αυτόθι, 145. 
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Στην πολιτική της διάσταση η νίκη του Νίξον, µολονότι εντυπωσιακή, ήταν πύρρειος 

επειδή το Κογκρέσο παρέµεινε υπό δηµοκρατικό έλεγχο και στα δύο σώµατα.240 

Ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα όµως, ήταν η κατάχρηση εξουσίας, που σταδιακά 

ενέπλεξε τον Λευκό Οίκο σε παράνοµες δραστηριότητες και κατέστη «αχίλλειος 

πτέρνα της προεδρίας Νίξον.»241 Ήδη από τον Ιούνιο του 1972 είχε συλληφθεί η 

«οµάδα των υδραυλικών» που όπως έγινε γνωστό αργότερα εγκατέστησε κατ’ εντολή 

του ίδιου του Νίξον το σύστηµα παρακολούθησης στα γραφεία της Εθνικής 

Δηµοκρατικής Επιτροπής, στο κτηριακό συγκρότηµα Γουότεργκεϊτ (Watergate) κι 

ακολούθησαν οι αποκαλύψεις του οµώνυµου σκανδάλου. Από τον Απρίλιο του 1973 

άρχισαν να έρχονται στο φως συνεχώς νέα στοιχεία που έφθειραν αργά αλλά σταθερά 

τον ίδιο τον Πρόεδρο ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν άρχισαν να δηµοσιεύονται 

πληροφορίες που ενέπλεκαν και τον Αντιπρόεδρο Άγκνιου σε σκάνδαλα την περίοδο 

που ήταν κυβερνήτης του Μέριλαντ (Maryland).242 

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των 

Αντιπροσώπων κίνησε τη διερευνητική διαδικασία µε το ερώτηµα της αποποµπής του 

Προέδρου (impeachment) κι ακολούθησε µια οδυνηρή περίοδος για τον ίδιο, η οποία 

τερµατίστηκε στις αρχές Αυγούστου 1974 µε την παραίτησή του.243 

Με όρους Πολιτικής Επιστήµης, µια µακρά περίοδος συναίνεσης υπέρ µιας ισχυρής 

Προεδρίας -κυρίως λόγω των αναγκών του Ψυχρού Πολέµου- άφησε µικρά περιθώρια 

δράσης στα νοµοθετικά σώµατα, επιτρέποντας την ανάπτυξη δράσεων που οδήγησαν 

σε µια σοβαρή εκτροπή προς παράνοµες πράξεις µε ευθύνη του ίδιου του Προέδρου. 

Αυτή η εξέλιξη όµως, έδωσε το έναυσµα για την αµφισβήτηση εκ µέρους του 

Κογκρέσου της «αυτοκρατορικής προεδρίας», µε πρωτοβουλία κυρίως της 

φιλελεύθερης πτέρυγας και ταυτόχρονα συνέβαλε στη διεκδίκηση µεγαλύτερου ρόλου 

στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.  

Το Κογκρέσο, στη δεδοµένη ιστορική συγκυρία απαίτησε ενεργό ρόλο στη 

συνδιαµόρφωση πολιτικών που σχετίζονταν τόσο µε τα εσωτερικά όσο και µε τα 

																																																								
240 Οι αναλογίες ήταν: στη Γερουσία 56 Δηµοκρατικοί - 42 Ρεπουµπλικανοί - δύο ανεξάρτητοι, ενώ 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων 239 Δηµοκρατικοί - 192 Ρεπουµπλικανοί. Statistics of the Presidential 
and Congressional Election of November 7, 1972, U.S. Government Printing Office, Washington 1973. 
 241 Β Παπασωτηρίου, Αµερικανικό Πολιτικό Σύστηµα και Εξωτερική Πολιτική 1945-2002, (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2003), 288. 
242 Melvin Small, The Presidency of Richard Nixon (Kansan: University Press of Kansas, 1999). 
243 Για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και τις τελευταίες ηµέρες της Προεδρίας του Νίξον βλ: Theodore 
Harold White, Breach of faith: the fall of Richard Nixon (New York: Atheneum Publishers, 1975), Carl 
Bernstein and Bob Woodward, All the President’s Men (London: Simon & Schuster, 1974). 
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εξωτερικά θέµατα, εκφράζοντας την αντίδραση του στην ανισορροπία που 

δηµιούργησε τα σκάνδαλα της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία για 

την εξέταση του θέµατος της παρούσας διατριβής διότι το καλοκαίρι του 1974, ενώ οι 

ΗΠΑ βρίσκονταν σε πολιτική κρίση και κυβερνητική µετάβαση, η κατάσταση στην 

Κύπρο ξέφυγε από κάθε έλεγχο µε αποτέλεσµα οι τουρκικές δυνάµεις να εισβάλουν 

στο νησί και να καταλάβουν ένα µεγάλο µέρος του.  

Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα συµπληρώθηκαν επτά χρόνια δικτατορικής 

διακυβέρνησης. Στα τέλη του προηγούµενου έτους (25 Νοεµβρίου 1973), ένα 

εσωτερικό πραξικόπηµα ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και στη θέση του 

ανήλθε ο Ταξίαρχος Δηµήτριος Ιωαννίδης, ο οποίος σχηµάτισε νέα κυβέρνηση και 

αφοσιώθηκε στη δυναµική επίλυση του Κυπριακού µε στόχο κατ’ αρχάς την ανατροπή 

του Μακαρίου κι εν συνεχεία της ένωσης της νήσου µε την Ελλάδα.  

Ο Ιωαννίδης ήταν φανατικός εχθρός του Μακαρίου και σύµφωνα µε τη µαρτυρία που 

καταγράφει στα αποµνηµονεύµατα του ο Γρηγόρης Μπονάνος, ο στρατηγός που ο 

ίδιος ο Ιωαννίδης είχε προάγει σε Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάµεων το 1973, θεωρούσε 

ότι ήταν «καταστροφή δια την Κύπρον αλλά και δια την Ελλάδα και δι’ αυτό πρέπει 

οπωσδήποτε να παύση να ασκή εξουσίαν, είτε πολιτικήν, είτε θρησκευτικήν. Πρέπει 

να εξουδετερωθεί οπωσδήποτε.»244 

Το πραξικόπηµα που οργάνωσε ο Ιωαννίδης και τέθηκε σε εφαρµογή από την 

Εθνοφρουρά µε τη µερική υποστήριξη της ΕΛΔΥΚ στις 15 Ιουλίου 1974απέτυχε, διότι 

ο Μακάριος κατάφερε να φυγαδευτεί στο εξωτερικό. Ωστόσο παρέσχε στην Τουρκία 

την αφορµή που αναζητούσε από το 1964 για να εισβάλουν στο νησί αφού αυτή τη 

φορά η Ελλάδα είχε παραβιάσει τη Συνθήκη των Εγγυήσεων και οι ΗΠΑ, οι οποίες θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν έναν ανασταλτικό παράγοντα, ήταν ακέφαλες. Έτσι, στις 

20 Ιουλίου, λίγο µετά το πραξικόπηµα εναντίον του Μακάριου, η Τουρκία εξαπέλυσε 

µια περιορισµένη απόβαση στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, ενώ στις 14 

Αυγούστου διείσδυσε ακόµα περισσότερο στην ενδοχώρα καταλαµβάνοντας συνολικά 

το 40% της Κύπρου. 

Στις ΗΠΑ, µέχρι την εκλογή νέου Προέδρου την κατάσταση χειριζόταν ο Υπουργός 

Εξωτερικών Χένρι Κίσιντζερ ο οποίος ήταν αποκλειστικά προσανατολισµένος στα 

ψυχροπολεµικά συµφέροντα των Ηνωµένων Πολιτειών µε κύριο µέληµα να µην 

																																																								
244 Γρηγόρης Μπονάνος, Η αλήθεια: 21η Απριλίου, 25η Νοεµβρίου, Κυπριακόν (Αθήνα, 1986), 172. 
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διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.245 Ήταν κι αυτός ένας από τους 

ανθρώπους που δεν είχαν εµπιστοσύνη στον Μακάριο, σε ό,τι αφορά το ενδεχόµενο να 

στραφεί για υποστήριξη στην ΕΣΣΔ.246 

 

4.4 Οι πρώτες αντιδράσεις του Ιακώβου στην είδηση της εισβολής 

Όταν η είδηση της εισβολής έγινε γνωστή στις ΗΠΑ, οι αντιδράσεις των 

Ελληνοαµερικανών ήταν άµεσες. Οι πρώτες οµάδες πίεσης που συγκροτήθηκαν 

έθεσαν ως βασικό στόχο να επιτύχουν την επιβολή εµπάργκο πώλησης όπλων στην 

Τουρκία, όπως όριζε ο αµερικανικός Νόµος για τη χρήση πολεµικού εξοπλισµού για 

επιθετικούς σκοπούς και πέραν του πλαισίου του Ψυχρού Πολέµου, δεδοµένου ότι η 

επιχείρηση στην Κύπρο διεξήχθη µε οπλισµό που προοριζόταν για προστασία σε 

περίπτωση σοβιετικής επίθεσης. Εποµένως, η πολιτική εκστρατεία των 

Ελληνοαµερικανών υποστήριζε την επιβολή του κράτους δικαίου (Rule of Law) ως 

τιµωρητικό µέσο προς την Τουρκία προσπαθώντας ταυτόχρονα να να την αναγκάσει 

να προβεί σε υποχωρήσεις.247 

Παράλληλα µε τη δράση των λαϊκών οργανώσεων κινήθηκε ο Ιάκωβος. Μόλις 

ενηµερώθηκε για την εισβολή, τα χαράµατα του Σαββάτου 20 Ιουλίου, απέστειλε ένα 

τηλεγράφηµα στον παραπαίοντα Νίξον παροτρύνοντας τον να ασκήσει όλη του την 

επιρροή προκειµένου να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός.248 Η απάντηση δόθηκε 

από τον Υφυπουργό Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Γουέλς Στάµπλερ 

																																																								
245 Henry Kissinger, Years of Renewal (London: Simon and Schuster, 1999), 213. 
246 Βλ. για παράδειγµα την άποψη του Κίσιντζερ στην τηλεφωνική του συνοµιλία µε τον Νίξον, στις 
17 Ιουλίου 1974, στο: “Transcript of Telephone Conversation Between President Nixon and Secretary 
of State Kissinger,” Library of Congress, Manuscript Division, Kissinger Papers, Box 384, document 
93.  
247 Για τις οργανωµένες ενέργειες των Ελληνοαµερικανών να πείσουν το Κογκρέσο να επιβάλλει τον 
Νόµο βλ: Gene Rossides, Kissinger and Cyprus: A Study in Lawlessness (American Hellenic Institute 
Foundation: Washington DC, 2014), Αλέξανδρος Κιτροέφ, «Ο Ρόλος του Ελληνο-Αµερικανικού 
Λόµπι στην Εξωτ. Πολιτική των ΗΠΑ,» στο Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια συνολική 
προσέγγιση, τόµ. Α’, επιµ. Παναγιώτης Τσάκωνας (Αθηνα: Σιδέρης, 2003), Hrair Dekmejian and 
Angelos Themelis, “Ethnic lobbies in U.S. foreign policy; A comparative perspective of the Jewish, 
Greek, Armenian and Turkish lobbies,” Occasional research paper 13 (Athens: Institute of International 
Relations, 1997). 
248 Ο Ιάκωβος γράφει: “Peace in the world is at stake partly because of our own indecisive role in 
preventing causes of war long seen on the horizon. Your own efforts for peace in the world seem to 
have been undermined by an ally nation, namely Turkey [...] I urge you on behalf of all my fellow 
communicants [...] to exert all the influence of your high office in bringing about a cease fire which 
could permit a reasonable dialogue in favor of peace.”Το τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 20 Ιουλίου 
1974 κοινοποιείται στον Κίσιντζερ και στον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. Κουρτ Βάλντχαϊµ (Kurt Waldheim). Βλ: 
GOARCH, Box 255, Folder FN, 0001. 
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(Wells Stabler) µε αρκετή καθυστέρηση, στις 6 Αυγούστου249 και ακολούθησε µια 

δεύτερη όµοια µε την προηγούµενη από την Υφυπουργό Δηµοσίων Σχέσεων Κάρολ 

Λέιζ (Carol Laise),250 στις 13 Αυγούστου. Και οι δύο επιστολές εξέφρασαν στον 

Ιάκωβο το αιχµηρό σχόλιο ότι η κυβέρνηση Μακαρίου εκθρονίστηκε από πραξικόπηµα 

που ενορχηστρώθηκε από την Ελλάδα, συµπληρώνοντας ότι η Κυβέρνηση των 

Ηνωµένων Πολιτειών εξακολουθούσε  να εκφράζει την υποστήριξη της στην 

ανεξαρτησία, στην εδαφική ακεραιότητα και στις συνταγµατικές προβλέψεις της 

Κύπρου.   

Ενδιάµεσα, στις 9 Αυγούστου, µεσολαβεί η παραίτηση του Νίξον και η αντικατάσταση 

του από τον Αντιπρόεδρο Τζέραλντ Φορντ (Gerald Ford), ο οποίος προηγουµένως είχε 

αναπληρώσει τον Άγκνιου που είχε παραιτηθεί τον Οκτώβριο του 1973 υπό το βάρος 

της αποκάλυψης σκανδάλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Κυβερνήτη του 

Μέριλαντ.251 Οι αλλαγές σε επίπεδο κορυφής δεν άλλαξαν τις κατευθυντήριες γραµµές 

της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία παρέµεινε προσανατολισµένη στην 

πάση θυσία αποφυγή µιας πολεµικής σύρραξης µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας 

στο Αιγαίο ή στην Κύπρο επειδή αυτή θα µπορούσε να διαταράξει την ισορροπία στην 

νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να αφήσει χώρο για να αυξήσει την επιρροή 

της η Σοβιετική Ένωση. 

Ενώ οι εχθροπραξίες στην Κύπρο εξελίσσονταν µε αµείωτη ένταση, το αµερικανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών, κάτω από τους αποκλειστικούς χειρισµούς του Κίσιντζερ, 

παρακολουθούσε τις τουρκικές δυνάµεις να µετατρέπονται σε δύναµη κατοχής χωρίς 

αντίδραση.252 Ο Ιάκωβος αντιλήφθηκε αυτή την αναβλητικότητα και προσπάθησε να 

παρέµβει σε τέσσερις άξονες:  

1) να µεσολαβήσει απ’ ευθείας στο προεδρικό περιβάλλον ώστε να προτείνει 

την αποφασιστική  παρέµβαση των ΗΠΑ υπέρ της ειρήνευσης,  

																																																								
249 Επιστολή του Στάµπλερ στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 6 Αυγούστου 1974, στο: GOARCH, Box 
255, Folder DS, 0023. 
250 Επιστολή της Λέιζ στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 13 Αυγούστου 1974, στο: GOARCH, Box 255, 
Folder DS, 0026. Εντός εισαγωγικών, και οι δύο επιστολές, αναπαράγουν εµφατικά την δήλωση του 
State Department µετά την εκδήλωση της εισβολής: “We regret this military action by Turkey just as 
we deplore the previous action by Greece that precipitated the crisis.” 
251 Βλ. James Patterson, Restless giant: The United States from Watergate to Bush v. Gore (Oxford: 
Oxford University Press, 2005), 4-5. 
252 Laurence Stern, The wrong horse; The politics of intervention and the failure of American 
Diplomacy (New York: Times Books, 1977), 131-132, Ηρακλείδης (2002), ό.π., 312-315, Theodore 
Couloumbis and John Petropoulos and Harry Psomiades, Foreign interference in Greek Politics; a 
historical perspective (New York: Pella, 1976), 140. 
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2) να αξιοποιήσει το ευρύ δίκτυο της Εκκλησίας σε όλη την αµερικανική 

επικράτεια έτσι ώστε να κινητοποιήσει τους Έλληνες της Αµερικής για να 

συνεισφέρουν υλικά και χρήµατα για την ενίσχυση των προσφύγων, 

3) αναγνωρίζοντας ότι η κρίση του Κυπριακού αποτελεί αποτυχία για την 

αµερικανική εξωτερική πολιτική, να επιρρίψει όλη την ευθύνη στον 

Κίσιντζερ ώστε να µην θίξει το γόητρο του Φορντ, και 

4) να συντονίσει υπό την σκέπη της Αρχιεπισκοπής τις ελληνοαµερικανικές 

οργανώσεις για να προωθήσουν µαζικά τα αιτήµατά τους δια της 

οργανωµένης διαµαρτυρίας.  

Πέραν της δυσκολίας των παραπάνω επιδιώξεων, ο Ιάκωβος βρέθηκε αντιµέτωπος µε 

τις προσωπικές ενστάσεις κάποιων παραγόντων της ελληνοαµερικανικής κοινότητας 

που δεν αποδέχονταν την εµπλοκή του στις πολιτικές υποθέσεις.  Ο εκδότης του 

Εθνικού Κήρυκα την περίοδο που εξετάζεται εδώ, Μπάµπης Μαρκέτος, έγραψε ότι «η 

ανάµειξη του Αρχιεπισκόπου σε θέµατα εθνικής φύσεως προκαλεί δυσαρέσκειες και 

διαφωνίες»253  και ο Ευγένιος Ρωσσίδης, ιδρυτής του Αµερικανικοελληνικού 

Ινστιτούτου (American Hellenic Institute – AHI) τη χαρακτήρισε ως «µέγα λάθος.»254 

Ωστόσο, ακόµα και οι επικριτές του συµφωνούσαν στη διαπίστωση ότι η 

Αρχιεπισκοπή επί Ιακώβου διαδραµάτισε έναν δραστήριο ρόλο επί των εθνικών 

θεµάτων,255 επειδή ο ίδιος διέθετε ανεξάντλητα πατριωτικά αισθήµατα υπέρ της 

Ελλάδος µε συνέπεια να αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο λόγω της θεσµικής του 

ιδιότητας.256 

Χωρίς καθυστέρηση η Εκκλησία οργάνωσε επιτροπές σε κάθε Πολιτεία για να 

παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες, να ενθαρρύνουν την επικοινωνία των 

Ελληνοαµερικανών µε τους αιρετούς κάθε βαθµίδας και να πραγµατοποιούν εράνους 

υπέρ των προσφύγων της Κύπρου σε όλη τη χώρα.257 Στις αρχές Αυγούστου, ο Ιάκωβος 

ίδρυσε το Αρχιεπισκοπικό Ταµείο Ενίσχυσης της Κύπρου (Archdiocese Cyprus Relief 

Fund), για το οποίο το Αρχιεπισκοπικό Συµβούλιο έθεσε στόχο τη συγκέντρωση 

																																																								
253 Μαρκέτος (2006), ό.π., 192-193. 
254 Rossides, συνέντευξη στον συγγραφέα, ό.π. 
255 Παπασωτηρίου (2000), ό.π., 49-50, Dekmejian and Themelis (1997), ibid, 24-25. 
256 Δρ. Αριστείδης Καρατζάς, Ελληνοαµερικανός πρώην ακτιβιστής, συνέντευξη στον συγγραφέα στις 
26 Μαρτίου 2011. 
257 Watanabe (1993), ibid, 34. 
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2.500.000 δολαρίων.258Λίγο νωρίτερα, στις 26 Ιουλίου, έγραψε στον Νίξον ζητώντας 

του να στείλει στο νησί πλάσµα αίµατος από το απόθεµα του έκτου στόλου που έπλεε 

στη Μεσόγειο259 για τις ανάγκες των τραυµατιών και ταυτόχρονα έστειλε ένα 

τηλεγράφηµα µε παραλήπτες τον Νίξον, τον Κίσιντζερ, τον Αντιπρόεδρο Φορντ, τον 

Υπουργό Αµύνης Τζέιµς Σλέσινγκερ (James Schlesinger), τον Αρχηγό της 

Πλειοψηφίας στην Βουλή Καρλ Άλµπερτ (Carl Albert), τους Γερουσιαστές Μάικ 

Μάνσφιλντ (Mike Mansfield), Χιου Σκοτ (Hugh Scott), Τζον Ρόουντς (John Rhodes), 

Τεντ Κένεντι (Ted Kennedy), Έντ Μάσκλ (Ed Muskle), Τζέικοµπ Τζέιβιτς (Jacob 

Javits), Τζέιµς Μπάκλεϊ (James Buckley) και τον Βουλευτή Τζον Σκάλι (John Scali), 

ζητώντας τους να πιέσουν την τουρκική κυβέρνηση να εφαρµόσει την κατάπαυση 

πυρός.260 

Στη συνέχεια ενηµέρωσε το ΠΣΕ, το οποίο στις 17 Αυγούστου εξέδωσε ανακοινωθέν 

στο οποίο καταδίκαζε την εισβολή261 και λίγες ηµέρες αργότερα, στις 21 Αυγούστου, 

ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει χρήµατα και υλικά για τους πρόσφυγες.262 Με την εµπλοκή 

του ΠΣΕ ο Ιάκωβος ήθελε να δώσει τη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα στο θέµα 

προκαλώντας το ενδιαφέρον περισσότερων φορέων σε διεθνή κλίµακα και ταυτόχρονα 

προσπάθησε να στηρίξει τον Μακάριο τόσο σε πολιτικό όσο και σε ανθρωπιστικό 

επίπεδο.  

 

4.5 Η κριτική στην αµερικανική ηγεσία 

Για τη διάθεση του Ιακώβου να απευθυνθεί στην αµερικανική ηγεσία για να βοηθήσει 

την Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο Ρωσσίδης ανέφερε στον συγγραφέα 

ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν ήθελε να αντιπαρατεθεί µε τον Κίσιντζερ διότι τον απέτρεπε 

η δηµοτικότητα που είχε εκείνη την περίοδο ο Υπουργός Εξωτερικών κι έτσι δεν είχε 

ενεργό ανάµιξη στις προσπάθειες των Ελληνοαµερικανών που βρίσκονταν σε εξέλιξη 

																																																								
258 Βλ. το σχετικό δελτίο τύπου της Αρχιεπισκοπής, µε ηµεροµηνία 24 Σεπτεµβρίου 1974, στο: 
GOARCH, Box 254, Folder NY, 0010. 
259 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Νίξον, µε ηµεροµηνία 26 Ιουλίου 1974, στο: GOARCH, Box 255, 
Folder FN, 0002. 
260 Βλ. το αναφερόµενο τηλεγράφηµα στο GOARCH:, Box 255, Folder FN, 0003. 
261 Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, κατόπιν παρότρυνσης του Ιακώβου, εξέδωσε ανακοινωθέν, 
µε ηµεροµηνία 17 Αυγούστου 1974, στο οποίο καταδίκαζε την εισβολή: GOARCH, Box 259, Folder 
WC, 0003. 
262 Tο ανακοινωθέν για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας βρίσκεται στο: GOARCH, Box 258, 
Folder WC, 0005, και η ανακοίνωση περί ενεργοποίησης της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής Βοήθειας 
(Interchurch Aid Commission), στο: GOARCH, Box 258, Folder WC, 0047. 
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για να πείσουν το Κογκρέσο να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία.263 Ο Καρατζάς 

εξέφρασε την ίδια άποψη συµπληρώνοντας ότι ο Ιάκωβος ήταν φειδωλός αναφορικά 

µε το εµπάργκο και περιορίστηκε στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσφορά 

ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύµατα της εισβολής. Ανέφερε ακόµη την εµπειρία του 

όταν µαζί µε µια οµάδα Ελληνοαµερικανών  που βρίσκονταν σε συνεννόηση µε τον 

Ρωσσίδη, επισκέφτηκαν την Αρχιεπισκοπή και ζήτησαν από τον Ιάκωβο να 

κινητοποιήσει τις ενορίες υπέρ της εκστρατείας για το εµπάργκο. Η σοβαρή 

διστακτικότητα του, σύµφωνα µε τον Καρατζά, κάµφθηκε µε δυσκολία όταν του 

υποσχέθηκαν ότι την ενδεχόµενη επιτυχία του εγχειρήµατος θα πιστωνόταν ο ίδιος ενώ 

σε ενδεχόµενο αποτυχίας θα αναλάµβαναν οι ίδιοι την ευθύνη.264 

Ωστόσο, ήδη από τις 16 Ιουλίου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη µόνο το πραξικόπηµα της 

ελληνικής Κυβέρνησης ο Ιάκωβος είχε στείλει ένα τηλεγράφηµα στον Κίσιντζερ µε το 

οποίο του ζητούσε να ασκήσει πίεση στην ελληνική πλευρά υπέρ της κατάπαυσης του 

πυρός στην Κύπρο, διότι µε τις ενέργειές της εξέθετε σε µεγάλο κίνδυνο τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Οικουµενικό Πατριαρχείο και τη νοτιοανατολική 

πτέρυγα του ΝΑΤΟ.265 Στις 22 Ιουλίου, µε νέο τηλεγράφηµα υποστήριξε ότι το δόγµα 

της «µη ανάµιξης» που είχε εφαρµόσει το προηγούµενο διάστηµα ο Κίσιντζερ, ήταν το 

πρελούδιο της τουρκικής εισβολής,266 επιρρίπτοντας µε αυτό τον έµµεσο τρόπο 

ευθύνες στον Υπουργό Εξωτερικών. Στο ίδιο µήνυµα τον προσκαλούσε, εκ µέρους δύο 

εκατοµµυρίων Ελληνοαµερικανών όπως ανέφερε, να παρέµβει στην Ελλάδα έτσι ώστε 

να επιστρέψει ο Βασιλιάς και να σχηµατιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.  

Οι απόψεις του Ιακώβου τις πρώτες κρίσιµες ηµέρες µετά την τουρκική εισβολή 

εκφράζουν την αγωνία του για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική 

πλευρά, η οποία πολιτικά βρισκόταν στο κενό και στρατιωτικά αδυνατούσε να 

																																																								
263 Ο Ρωσσίδης ανέφερε: “I say that in 1974 Iakovos was not involved and I believe that one of the 
reasons was that he did not want to openly criticize Kissinger, who was of course favored [by the] 
public opinion at that time. It was OK for me to attack Kissinger. I believe that one of the reasons he 
didn't do it was not to attack Kissinger,” Rossides, συνέντευξη στον συγγραφέα, ό.π. 
264 Η ηµεροµηνία της συνάντησης δεν καταγράφηκε αλλά τοποθετείται από τα µέσα Αυγούστου έως 
τα µέσα Σεπτεµβρίου 1974. Η ακριβής φράση του Καρατζά ήταν: “Let us try; if we win you take the 
glory, if we fail you don’t know us!,”  Καρατζάς, συνέντευξη στον συγγραφέα, ό.π. 
265 Πράγµατι, ο Ιάκωβος έκρουσε πολύ νωρίς τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά µε την ασφάλεια 
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ως επιχείρηµα για την κατάπαυση του πυρός, πριν ακόµη η 
Ελλάδα και η Τουρκία φτάσουν στα όρια του πολέµου. Βλ. το τηλεγράφηµα προς τον Κίσιντζερ µε 
ηµεροµηνία 16 Ιουλίου 1974, στο GOARCH, Box255, Folder DS, 0018.  
266 “This would be your greatest act of intervention in favor of peace,” γράφει µε κατηγορηµατικό 
τρόπο στο τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 22 Ιουλίου 1974, που βρέθηκε στο: GOARCH, Box 255, 
Folder DS, 0020. 
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ανταποκριθεί στην υπεράσπιση της Κύπρου. Δεδοµένης της κατάστασης, 

προσπαθούσε να υποστηρίξει τα ελληνικά συµφέροντα από τη δηµιουργία 

τετελεσµένων και την επαναφορά της ισορροπίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Εξάλλου, σε αντίθεση µε τις αναφορές του Ρωσσίδη, από τις επιστολές του προς τον 

Κίσιντζερ γίνεται γνωστό ότι ο Ιάκωβος του άσκησε αιχµηρή κριτική. Όπως θα 

επισηµανθεί στην επόµενη ενότητα, χαρακτήρισε την πολιτική του «αξιοθρήνητη» σε 

δύο επιστολές που έστειλε στις 13 Αυγούστου 1974, την πρώτη στον Φορντ και τη 

δεύτερη στον ίδιο ενώ αργότερα έκανε λόγο για «µετερνίχειες» αντιλήψεις, για ηθική 

πτώχευση και για απερίσκεπτη κι επιβλαβή πολιτική. 

Ενδιάµεσα, την 1η Αυγούστου 1974, ο Ρωσσίδης ίδρυσε το AHI267 και σε συνεργασία 

µε Ελληνοαµερικανούς και φιλέλληνες Γερουσιαστές και Βουλευτές ξεκίνησε την 

προετοιµασία για την εισαγωγή στο Κογκρέσο του αιτήµατος της διακοπής εµπορίας 

όπλων µε την Τουρκία. Ταυτόχρονα, και σε συνδυασµό µε τη νοµοθετική δράση, οι 

Ελληνοαµερικανοί διοργάνωναν εκστρατείες ενηµέρωσης, συγκεντρώσεις και 

συλλαλητήρια268 µε αποτέλεσµα το µέγεθος της αντίδρασης να αιφνιδιάσει, να 

θορυβήσει και να ανησυχήσει τον Κίσιντζερ. 

 

4.6 Προσπάθειες για την άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση 

Τις πρώτες εβδοµάδες µετά την εισβολή, η ένταση στην ελληνική κοινότητα της 

Αµερικής ήταν έκδηλη. Από την πλευρά του ο Ιάκωβος προσπάθησε να συντονίσει το 

ποίµνιό του στην κατεύθυνση της οργανωµένης διαµαρτυρίας, υποστηρίζοντας το 

κύµα των λαϊκών οργανώσεων που εξέφραζαν συγκεκριµένα και χειροπιαστά πολιτικά 

αιτήµατα, όπως το AHI. Με τηλεγράφηµα που απέστειλε σε όλες τις κοινότητες της 

χώρας στις 5 Αυγούστου, ζήτησε από εκείνους που έχουν οριστεί υπεύθυνοι κάθε 

Πολιτείας να σχηµατίσουν δύο επιτροπές, µία µε σκοπό τη συλλογή εισφορών υπέρ 

των Κυπρίων και µία µε σκοπό να πραγµατοποιήσει επισκέψεις στους κατά τόπους 

αξιωµατούχους (τον Κυβερνήτη, τον Δήµαρχο, τους Γερουσιαστές, τους Βουλευτές) 

και τα ΜΜΕ στους οποίους θα παρουσίαζαν τη «βαρβαρότητα και τις απάνθρωπες 

πράξεις των Τούρκων στρατιωτών [...] (καθώς) τα δολάρια των φορολογουµένων που 

																																																								
267 Για το AHI βλ: Watanabe (1993), ibid, 37-39. 
268 Για τις λαϊκές εκδηλώσεις βλ: Μαρκέτος (2006), ό.π., 176-177. 
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διατίθενται για την προάσπιση της ελευθερίας µέσω του ΝΑΤΟ χρησιµοποιούνται για 

να σκοτώσουν αθώους και να καταστρέψουν ένα έθνος.»269 

Στο τηλεγράφηµα του Φορντ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου επισήµως 

στις 12 Αυγούστου, προς τους θρησκευτικούς ηγέτες, µε το οποίο τους ζητούσε να 

προσευχηθούν γι’ αυτόν ώστε να είναι ένας καλός Πρόεδρος, ο Ιάκωβος απάντησε ότι 

πράγµατι σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπής θα αναπέµπονταν προσευχές και 

συµπλήρωσε ότι το ίδιο θα γίνει και για τον Κίσιντζερ «του οποίου η αξιοθρήνητη 

πολιτική στο θέµα της Κύπρου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν τιµά ούτε [τον 

Πρόεδρο] ούτε την υπερήφανη αµερικανική παράδοση υπεράσπισης της δικαιοσύνης 

και της ειρήνης στον κόσµο.»270 Σε συνέχεια αυτής της επικοινωνίας, ο Ιάκωβος 

απέστειλε ένα αρκούντως επικριτικό τηλεγράφηµα στον ίδιο τον Κίσιντζερ, 

αναφέροντας ότι ο κόσµος θα περίµενε από την Αµερική να υιοθετήσει µια 

διαφορετική στάση ως προς την υπεράσπιση της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, δεδοµένου ότι είναι το νεότερο και θεωρητικά το λιγότερο διεφθαρµένο 

έθνος. Όπως υποστηρίζει όµως ο Ιάκωβος, στις επαφές που έκανε ο Κίσιντζερ µε την 

ελληνική Κυβέρνηση της ζήτησε να ενδώσει στις «αναιδείς και αλαζονικές τουρκικές 

απαιτήσεις προκειµένου να διατηρηθεί η ειρήνη ανάµεσα στην Τουρκία και στην 

Ελλάδα», και αυτή η πράξη δεν ήταν σύµφωνη µε ούτε µε το αµερικανικό πνεύµα ούτε 

µε τις παραδόσεις του αµερικανικού Έθνους. Κατόπιν τούτου, έκλεισε το µήνυµά του 

µεταφέροντας του τη δυσαρέσκεια των Αµερικανών ελληνικής για τις «φιλοτουρκικές 

του προτάσεις»271 και του ζήτησε για δεύτερη φορά ακρόαση.272 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυναµική στάση τόσο του Ιακώβου όσο και άλλων 

παραγόντων απέναντι στον Κίσιντζερ ανατροφοδοτήθηκε από την άρνηση της 

Κυβέρνησης να καταδικάσει επισήµως την εισβολή, όπως είχε αρνηθεί να καταδικάσει 

																																																								
269 Εγκύκλιος του Ιακώβου προς τις κοινότητες ανά την αµερικανική επικράτεια, µε ηµεροµηνία 5 
Αυγούστου1974, στο: GOARCH, Box 254, Folder AI, 0054. 
270 Τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 13 Αυγούστου 1974, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 160.  
271 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Κίσιντζερ, µε ηµεροµηνία 13 Αυγούστου 1974, στο: GOARCH, 
Box 255, Folder DS, 0025. 
272 Η πρώτη αίτηση ακρόασης υποβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 1974 µε τηλεγράφηµα στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: “Continued violation and defiance of conventions, recommendations and 
agreements by traditional leaders of Turkish government together with killings, persecutions, rapes and 
inhuman actions at the expense os a small and independent nation aspiring and agonizing all these 
years for peace force me to request an audience with you, Dr Kissinger, for the purpose of interpreting 
to you the strong and passionate feelings and disappointments of more than two million loyal American 
Christians of Greek origin.” Το τηλεγράφηµα βρέθηκε στο: GOARCH, Box 25, Folder DS, 0022. 
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το πραξικόπηµα του 1967, γεγονός που τη δεδοµένη στιγµή θεωρήθηκε σκάνδαλο κι 

ενοχλητική παράβλεψη για την ελληνική κοινότητα. 

Στις 14 Αυγούστου, µόλις ανακοινώθηκε το δεύτερο κύµα της εισβολής κι έγινε 

γνωστό στην Αµερική ότι οι Τούρκοι προχώρησαν σε µεγαλύτερο βάθος στην Κύπρο, 

ο Ιάκωβος έστειλε ένα τηλεγράφηµα στον Κίσιντζερ ζητώντας του να υπενθυµίσει 

στον Ετζεβίτ ως πρώην καθηγητής του, από την εποχή που ο Τούρκος Πρωθυπουργός 

σπούδαζε στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ, ότι ο ανθρωπισµός και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα προδίδονταν από τις ενέργειες της κυβέρνησής του.273 Την ίδια φράση 

επανέλαβε σε µεταγενέστερη συνάντηση που είχε µε τον Κίσιντζερ:  

«Όχι ως Υπουργός Εξωτερικών αλλά ως δάσκαλος του, δεν µπορούσατε να 

πείτε στον Ετζεβίτ ότι δεν του δώσατε τέτοια µαθήµατα άνανδρης και 

αδικαιολόγητης εισβολής σε ένα άµαχο νησί χωρίς αντίσταση, χωρίς όπλα;»274 

Δύο ηµέρες αργότερα, στις 16 Αυγούστου, ενώ η Κυβέρνηση των Ηνωµένων 

Πολιτειών δεν είχε ξεκαθαρίσει τη θέση της σε σχέση µε τις εξελίξεις στην Κύπρο η 

επιστολογραφία κορυφής συνεχίστηκε. Ο Ιάκωβος παρενέβη απ’ ευθείας στον Φόρντ 

για να του ζητήσει να µην επιτρέψει στους «αρχιτέκτονες της αµερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής να δηλώνουν τόσο εξευτελιστικά ότι οι ΗΠΑ έχουν µεγαλύτερα συµφέροντα 

στην Τουρκία,»275 αναφερόµενος σε προηγούµενο σχόλιο που είχε κάνει στον ίδιο ο 

Κίσιντζερ.276 Για να αντικρούσει αυτή τη γνώµη περί της Τουρκίας, ο Αρχιεπίσκοπος 

δεν του µίλησε µε τους όρους της realpolitik, σε αυτό άλλωστε ήταν ειδήµων ο 

Κίσιντζερ, αλλά αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη και την ηθική, που όµως έχουν 

περιορισµένη αποτελεσµατικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Παράλληλα, αµφισβήτησε τη 

γεωπολιτική χρησιµότητα της Τουρκίας επικαλούµενος την ουδετερότητά της στον Β’ 

																																																								
273 Ο Ετζεβίτ ήταν φοιτητής του Κίσιντζερ στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ. Το σχετικό τηλεγράφηµα, µε 
ηµεροµηνία 14 Αυγούστου 1974, βρέθηκε στο: GOARCH, Box 25, Folder DS, 0032. 
274 Μαλούχος (2002), ό.π., 93. 
275 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Φορντ, µε ηµεροµηνία 16 Αυγούστου 1974, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου, ό.π., 161. 
276 Η ακριβής φράση που -σύµφωνα µε τον Ιάκωβο- του είπε ο ίδιος ο Κίσιντζερ, είναι: «Τα 
γεωπολιτικά συµφέροντα της Αµερικής τα εξυπηρετεί πιο πολύ η φιλία µε την Τουρκία,» στο: 
Μαλούχος (2002), ό.π., 94. Η ακρόαση του Ιακώβου από τον Κίσιντζερ, στην οποία ο δεύτερος του 
λέει ότι η Τουρκία εξυπηρετεί τα συµφέροντα της Αµερικής, γίνεται στις 24 Αυγούστου ή αργότερα. 
Προηγουµένως, δεν αναφέρεται πουθενά ότι συναντώνται, από τότε που ξεσπά η κρίση. Ωστόσο, στο 
προαναφερθέν τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 16 Αυγούστου, φαίνεται ότι έχει ήδη λεχθεί στον Ιάκωβο 
αυτή η άποψη, εφόσον την καυτηριάζει στον Φόρντ. Χωρίς να είναι σαφές, από τα λεγόµενα του ή από 
το αρχείο πότε ηµερολογιακά συνέβησαν κάποιες συναντήσεις και συνοµιλίες στην παρούσα έρευνα 
εκτιµάται ότι είτε προηγείται κάποια συνοµιλία που δεν έχει καταγραφεί είτε ότι ο Κίσιντζερ έκανε 
αυτή τη δήλωση σε τρίτο µέρος κι έτσι ενηµερώθηκε ο Ιάκωβος. 
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ΠΠ, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη που υπέφερε θυσίες.  Τέλος, εξέφρασε 

την άποψη ότι «οι µετερνίχειες αντιλήψεις του Υπουργού» προκαλούν την ηθική 

έκπτωση της Αµερικής γεγονός που κάνει τους Ελληνοαµερικανούς να αισθάνονται 

ότι όχι µόνο εγκαταλείφθηκαν, αλλά ακόµα χειρότερα ότι προδόθηκαν.277 

 

4.7 Ο Κίσιντζερ συναντά τον Ιάκωβο 

Καθώς οι ενέργειες διαµαρτυρίας της ελληνοαµερικανικής κοινότητας εντείνονται, ο 

Κίσιντζερ αποφάσισε να προσκαλέσει τον Ιάκωβο σε µία συζήτηση για το Κυπριακό. 

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 24 Αυγούστου κι εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην 

πρώτη, κατά την οποία οι δύο άνδρες συζήτησαν µόνοι τους, ο Κίσιντζερ ζήτησε από 

τον Ιάκωβο να µεταφέρει ένα µήνυµα στον Κωνσταντίνο Καραµανλή,  που µόλις είχε 

αναλάβει την Προεδρία της µεταδικτατορικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ο Κίσιντζερ 

ήθελε να διαβεβαιώσει τον Καραµανλή ότι µόνο στενή συνεργασία των δύο 

Κυβερνήσεων θα µπορούσε να δώσει επωφελή λύση στο πρόβληµα κι ακόµη να τον 

πείσει δεχθεί να τον συναντήσει ώστε να µπορέσει να του εξηγήσει γιατί η Αµερική 

δεν έκανε ό,τι ανέµενε εκείνος από αυτήν. Σε αυτή την προσδοκώµενη συνάντηση ο 

Κίσιντζερ ήλπιζε ότι θα συζητούσαν και θα συµφωνούσαν για το είδος της επίλυσης 

του Κυπριακού, έτσι ώστε σε αυτή τη βάση να πιέσει αργότερα ο ίδιος τον Ετζεβίτ. Επί 

τούτου, πρότεινε τη λύση των καντονιών (cantonal arrangement) ως την πλέον 

ενδεδειγµένη για την Κύπρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο διαµελισµός της, 

αποκλείοντας κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο πολέµου µεταξύ της Ελλάδας και της 

Τουρκίας. «Αυτό δεν θα επιτρέψουµε,» είπε στον Ιάκωβο. Τέλος, ως προς τις δυνάµεις 

κατοχής, δήλωσε ότι θα ασκούσε πίεση στην Τουρκία έτσι ώστε να µειώσει τις 

στρατιωτικές της δυνάµεις στο νησί.278 

Ο Ιάκωβος µετέφερε τα παραπάνω στον Καραµανλή σε δύο σηµειώµατα, στα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα δικά του σχόλια επί των προτάσεων του 

Κίσιντζερ. Ο Ιάκωβος έφυγε από τη συνάντηση µε την εντύπωση ότι ο Κίσιντζερ ήταν 

απολογητικός, αφού παραδέχτηκε πως έγιναν σφάλµατα τόσο από τις εγγυήτριες 

δυνάµεις όσο και από τις ΗΠΑ αλλά τη δεδοµένη στιγµή η προτεραιότητά του ήταν να 

																																																								
277 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Φορντ, µε ηµεροµηνία 16 Αυγούστου 1974, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 161. 
278 Επιστολή του Ιακώβου στον Κωνσταντίνο Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 28 Αυγούστου 1974, στο: 
ΙΚΚ, 44.-214. 
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αναστρέψει το αντιαµερικανικό κλίµα στην Ελλάδα υπό τον φόβο της ενίσχυσης του 

Ανδρέα Παπανδρέου.  Έτσι, ο Ιάκωβος συµβούλεψε τον Καραµανλή να εκµεταλλευτεί 

τον «αντιρωσισµό» και τον «αντιπαπανδρεϊσµό» του Κίσιντζερ.279 

Στη δεύτερη φάση της συνάντησης προσήλθε ο νεοδιορισθείς Πρέσβης στην Αθήνα 

Τζακ Κιούµπις (Jack Kubish) κι ακόµα ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Γουέλς Στάµπλερ (Wells Stabler) και οι συνοδοί αρχιερείς του Ιακώβου. Στην γενική 

συζήτηση που ακολούθησε σχολιάστηκε ο ηθικός χαρακτήρας της εισβολής, το 

αντιαµερικανικό κλίµα στην Ελλάδα, οι δυνατότητες των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην 

αποκατάσταση των προσφύγων και οι πιθανές ενέργειες για τη βελτίωση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων.280 Ο Κίσιντζερ επισήµανε τη δύσκολη θέση στην οποία 

βρέθηκε η αµερικανική Κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης, εννοώντας το 

πραξικόπηµα της ελληνικής πλευράς και αρνήθηκε κατηγορηµατικά ότι η πολιτική του 

είναι φιλοτουρκική και ανθελληνική, όπως ισχυρίζονταν οι Ελληνοαµερικανοί.281 

Στο δεύτερο σηµείωµα που έστειλε ο Ιάκωβος στον Καραµανλή κατέγραψε τις σκέψεις 

του επί των διπλωµατικών και στρατηγικών αναγκών της Ελλάδας, αποκαλύπτοντας 

στον ερευνητή ότι διέθετε σφαιρική γνώση των διεθνών ισορροπιών και των πολιτικών 

κινδύνων που µπορούσαν να µετατρέψουν την Ελλάδα από το «συµπαθές θύµα», σε 

«απολωλός πρόβατο.» Συγκεκριµένα, υποστήριξε ότι: 

1. οι καλές σχέσεις µε την Αµερική είναι βασική προϋπόθεση για τη µελλοντική 

δικαίωση των ελληνικών θέσεων, 

2. η ελληνική Κυβέρνηση έπρεπε να διατηρήσει την παρούσα «αξιοπρεπή της 

θέση» χωρίς όµως να προκαλέσει κλιµάκωση της υφιστάµενης έντασης στις 

σχέσεις µε την Αµερική, 

3. η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να επιδιώξει µία διµερή συνάντηση των αρµόδιων 

υπουργών Ελλάδας και ΗΠΑ όπου θα συζητούσαν τα επόµενα βήµατα για την 

αποκλιµάκωση του Κυπριακού, προσπαθώντας να αποµονώσει την Τουρκία, 

η ελληνοαµερικανική κοινότητα έπρεπε να συνεχίσει να εκφράζει την δυσαρέσκεια της 

προς την αµερικανική Κυβέρνηση αλλά «µε έναν νέο και αποτελεσµατικό ει το 

																																																								
279 Αυτόθι. 
280 Το δεύτερο -απόρρητο- σηµείωµα προς τον Καραµανλή µε µε ηµεροµηνία 28 Αυγούστου 1974, 
στο: ΙΚΚ, 44.-285. 
281 Το πρακτικό του State Department από την συζήτηση, στο: GOARCH, Box 255, Folder DS, 0036. 
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δυνατόν τρόπο όπως η κινητοποίησης των οµοσπονδιακών βουλευτών και 

γερουσιαστών [...] από τας επί µέρους Ελληνικάς Ορθοδόξους Κοινότητας.»282 

 

4.8 Οι διεργασίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο 

Από τις αρχές Σεπτεµβρίου ξεκίνησε ένας έντονος διάλογος στο Κογκρέσο µε 

αντικείµενο την εφαρµογή του Νόµου για τη διακοπή του προγράµµατος στρατιωτικής 

βοήθειας προς την Τουρκία, µε πρωτοβουλία των ελληνικής καταγωγής Βουλευτών 

Πολ Σαρµπάνη (Paul Sarbanes) και Τζον Μπραδήµα (John Brademas), του εβραϊκής 

καταγωγής Βουλευτή Μπέντζαµιν Ρόζενθολ (Benjamin Rosenthal) και του 

Γερουσιαστή Τόµας Ήγκλτον (Thomas Eagleton).283 Σε αυτή τη µικρή οµάδα, 

προστέθηκαν σύντοµα περισσότερα µέλη του Κογκρέσου και από τα δύο Σώµατα, οι 

οποίοι υποστήριζαν -λιγότερο ή περισσότερο πρόθυµα- την επιβολή του εµπάργκο.  

Στις 8 Σεπτεµβρίου διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον η µεγαλύτερη διαδήλωση στην 

ιστορία των Ελλήνων της Αµερικής,  στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 60.000 

άτοµα που συγκεντρώθηκαν από όλη τη χώρα.284 Αµέσως µετά την επιτυχηµένη αυτή 

διαµαρτυρία, ο Ιάκωβος µετέβη στο Σικάγο, όπου συσκέφθηκε µε τους εκπροσώπους 

των εκεί ελληνοαµερικανικών οργανώσεων και τους κατά τόπους εκπροσώπους της 

Αρχιεπισκοπής, ζητώντας τους να επιµείνουν στην «καταγγελία της παρά τον νόµον 

παροχής προς την Τουρκία στρατιωτικής και οικονοµικής βοήθειας.»285 Παράλληλα, 

διαβλέποντας τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών, στις 18 Σεπτεµβρίου έγραψε στον 

Φορντ ζητώντας του να πάρει ο ίδιος πρωτοβουλίες για το Κυπριακό διότι στα χέρια 

του Κίσιντζερ η εξωτερική πολιτική της Αµερικής ήταν «άφρων και επιζήµιος.»286 

																																																								
282 Σηµείωµα του Ιακώβου προς τον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 28 Αυγούστου 1974, στο: ΙΚΚ: 44.-
285. 
283 Peter Marudas, “Greek American involvement in contemporary politics,” in The Greek American 
Community in transition, ed. Harry Psomiades and Alice Scourby (NewYork: Pella, 1982), 96, 
Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, Το Κογκρέσο στην διαµόρφωση της Αµερικανικής Εξωτερικής 
πολιτικής - ο ρόλος του στην περίπτωση της Ελλάδας (Αθήνα: Σιδέρης, 1996), Laurence Halley, Ancient 
affections. Ethnic Groups and Foreign Policy (New York: Praeger, 1985), Sallie Hicks and Theodore 
Couloumbis, “The Greek Lobby: illusion or reality?” in Ethnicity and U.S. foreign policy, ed. Abdul 
Aziz Said (New York: Praeger, 1977), 83-116. 
284 Μαρκέτος (2006), ό.π., 238.  
285 Οι λεπτοµέρειες των προτάσεων του Αρχιεπισκόπου στο δελτίο Τύπου, µε ηµεροµηνία 16 
Σεπτεµβριου 1974, στο: GOARCH, Box 254, Folder CH, 0001. Προτείνει την περαιτέρω διαφώτιση 
της κοινής γνώµης επί του Κυπριακού, την προώθηση του νοµοσχεδίου για το εµπάργκο όπλων στην 
Τουρκία και τη διεξαγωγή εράνων για την οικονοµική ενίσχυση των προσφύγων µέσω του 
λογαριασµού της Εκκλησίας. 
286 Τηλεγράφηµα στον Φόρντ, µε ηµεροµηνία 18 Σεπτεµβρίου 1974, στο: GOARCH, Box 255, Folder 
FN, 0006. 
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Ακολούθησε µία ειδική συνάντηση που διοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή στις 20 και 21 

Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη. Σκοπός της συνάντησης, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο 

Σεν Μόριτζ (St Moritz), ήταν η διερεύνηση αποτελεσµατικών τρόπων ενηµέρωσης της 

αµερικανικής κοινής γνώµης για όσα συµβαίνουν στην Κύπρο.287 Στη συνάντηση 

προσήλθαν οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι των ελληνικών οργανώσεων και της 

Αρχιεπισκοπής, όχι µόνο από τις ΗΠΑ αλλά και από τον Καναδά. Πιο συγκεκριµένα, 

παρέστησαν οι Βοηθοί Επίσκοποι του Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου, οι Πρόεδροι 

AHEPA και της GAPA288 καθώς επίσης οι αντιπρόσωποι από την Οµοσπονδία 

Ελληνικών Οργανώσεων και Σωµατείων Mείζονος Νέας Υόρκης, την Παγκυπριακή 

Οµοσπονδία, την Παµµακεδονική Οµοσπονδία, την Πανηπειρωτική Οµοσπονδία, την 

Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, την Παλλακωνική Οµοσπονδία, την Παγκρήτια 

Οµοσπονδία, την Παλληµνιακή Ένωση, την Οµοσπονδία Μικρασιατικών και 

Θρακικών Σωµατείων και την Πανιµβριακή Αδελφότητα.289 

Οι συγκεντρωµένοι διαπίστωσαν ότι υπήρχε ανάγκη για τη δηµιουργία µιας 

οργανωτικής «οµπρέλας» που θα µπορούσε να συντονίζει τις ενέργειες των 

«εθνικών Ελληνοαµερικανικών Οµοσπονδιών και Οργανώσεων, Συλλόγων και 

Αδελφοτήτων εν Ηνωµέναις Πολιτείαις Αµερικής και Καναδά, ίνα χρησιµεύσει 

ως Εθνικόν Κεντρικόν Γραφείον, έχον αποστολή τον καταρτισµόν και 

συντονισµόν ενός ενιαίου Προγράµµατος προς προαγωγήν των γενικότερων 

συµφερόντων των εχόντων Ελληνικήν καταγωγήν, προς προάσπισιν των 

Ελληνικών υποθέσεων και δικαίων και προς προβολήν της Ελληνικής 

Παιδείας, των ιδεωδών και των παραδόσεων.»290 

Για να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της πρότασης, εξουσιοδότησαν τον 

Αρχιεπίσκοπο να ορίσει µια επιτροπή που θα επεξεργαστεί ένα καταστατικό ώστε να 

δοθεί νοµική υπόσταση σε αυτό το όργανο που προσωρινά ονοµάστηκε «Ηνωµένο 

Ελληνικό Συµβούλιο» (United Hellenic Council) και ουσιαστικά αποτελούσε τον 

																																																								
287Απόσπασµα από το δελτίο Τύπου της Αρχιεπισκοπής, µε ηµεροµηνία 23 Σεπτεµβρίου 1974, στο: 
GOARCH, Box 254, Folder NY, 0012.  
288 Πρόκειται για την Ελληνοαµερικανική Προοδευτική Οργάνωση (Greek American Progressive 
Association) που τη δεδοµένη περίοδο αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη οµογενειακή οργάνωση. 
Ιδρύθηκε το 1923 αλλά, σε αντίθεση µε την AHEPA, σκοπός της δεν ήταν η αφοµοίωση των Ελλήνων 
µεταναστών αλλά η διατήρηση των παραδόσεων και της γλώσσας τους στην Αµερική. 
289 Οι παριστάµενοι και η ροή της συζήτησης διασώζεται στα πρακτικά από την συνεδρίαση, µε 
ηµεροµηνία 20 Σεπτεµβρίου 1974, στο: GOARCH, Box 254 (εκτός φακέλου). 
290 Απόσπασµα από την ανακοίνωση της συνεδρίασης, µε ηµεροµηνία 20 Σεπτεµβρίου 1974, στο: 
GOARCH, Box 254, Folder NY, 0008. 
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προάγγελο της οργάνωσης λόµπι που συστάθηκε λίγους µήνες αργότερα. Πρέπει να 

σηµειωθεί ωστόσο ότι στην συνάντηση δεν παρέστη το AHI του Ρωσσίδη ο οποίος, 

όπως γράφτηκε πιο πάνω, ήταν αντίθετος µε τη συµµετοχή του Ιακώβου στην 

εκστρατεία για το εµπάργκο. Οι αντιρρήσεις του είχαν να κάνουν τόσο µε λόγους 

αρχής, δηλαδή την πίστη στον διαχωρισµό Kράτους-Εκκλησίας, όσο και µε 

εσωτερικούς ανταγωνισµούς διότι όπως υποστήριξε, όταν ο Ιάκωβος ασχολήθηκε µε 

τις πολιτικές ενέργειες των Ελληνοαµερικανών για το Κυπριακό προσπάθησε να γίνει 

ο ίδιος πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός της κοινότητας, κάτι που κατά τη γνώµη 

του δεν άρµοζε σε έναν Αρχιεπίσκοπο. Ο Ρωσσίδης είπε σχετικά στον συγγραφέα: 

«Δεν θα τον επέκρινα εκείνη την στιγµή δυσχεραίνοντας την πορεία του - δεν 

θα τον επέκρινα δηµοσίως. Εξέφρασα τις απόψεις µου στον ίδιο. Ζήτησε να µε 

δει αρκετές φορές και του εξήγησα τις σκέψεις µου […]. 

Ο ρόλος της Εκκλησίας θα έπρεπε να είναι η [θρησκευτική] έγερση του 

ποιµνίου. Ο ρόλος της Εκκλησίας θα έπρεπε είναι τέτοιος που κάθε κληρικός, 

κάθε ενορία να ωθούν την λαϊκή ηγεσία της Εκκλησίας να βγει µπροστά, µαζί 

µε τους πολιτικούς ηγέτες. Αυτός είναι ο κανονικός ρόλος της Εκκλησίας. Όχι 

να έχει τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο ή τον ιερέα µπροστά.»291 

Ενώ στο εσωτερικό της ελληνοαµερικανικής κοινότητας οι προετοιµασίες 

συνεχίζονταν, σε εθνικό επίπεδο η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο της 

Κυβέρνησης. Η πολιτική του Υπουργού Εξωτερικών και κυρίως ο αποκλειστικός 

τρόπος που χειριζόταν τις εξωτερικές υποθέσεις προκάλεσε αντιδράσεις στα 

νοµοθετικά Σώµατα, οι οποίες εξελίχθηκαν σε αντιπαράθεση ανάµεσα στη Νοµοθετική 

και την Εκτελεστική Εξουσία. Φαίνεται ότι ο Κίσιντζερ, ο οποίος δεν ήταν εκλεγµένος 

και ως εκ τούτου είχε διαφορετική αντίληψη της πολιτικής από τα µέλη του 

Κογκρέσου, δεν είχε προβλέψει αυτή την εξέλιξη των πραγµάτων και βρέθηκε 

εγκλωβισµένος στην αδιαλλαξία του στρατηγικού του σχεδιασµού. Ωστόσο, θεωρούσε 

																																																								
291 Το ακριβές απόσπασµα από την αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη: “(When he) became involved 
he tried to become the political and religious leader which i don't believe it's the proper role of an 
Archbishop; and we had a close relationship. I would not criticize the Archbishop at that time enduring 
his career; I would not criticize him in public, I expressed my views to him, he asked to see me several 
times and I explained him my views [...] The role of the Church should be to stimulate the laity 
community. The role of the Church should be that every priest every church is the key person to push 
the laity leadership of the church to be in front with the political leaders. That is the proper role of the 
Church. Not having the Archbishop or the priest all in front.” Rossides, συνέντευξη στον συγγραφέα, 
ό.π. 
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ότι το εµπάργκο στην Τουρκία θα προκαλούσε σοβαρό πρόβληµα στις αµυντικές 

δυνατότητες του ΝΑΤΟ εποµένως το σχετικό νοµοσχέδιο έπρεπε να καταψηφιστεί.  

Στις 7 Οκτωβρίου ο Φορντ και ο Κίσιντζερ δέχθηκαν στον Λευκό Οίκο τον Ιάκωβο, 

προσπαθώντας να βρουν τρόπους για να µετριάσουν την πίεση της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας εν όψει της συζήτησης στο Κογκρέσο. Για την 

προετοιµασία της συζήτησης, ο Κίσιντζερ ετοίµασε ένα σηµείωµα για τον Φόρντ, στο 

οποίο ανέλυε τους στόχους της συνάντησης.292 Πρώτον, θα έπρεπε να πειστεί ο 

Ιάκωβος ότι οι ΗΠΑ συµπάσχουν µε τον πόνο των ανθρώπων της Κύπρου και 

κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να βρεθεί η συµβιβαστική εκείνη λύση που θα 

αναγνώριζε τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών. Δεύτερον, οι αντιδράσεις 

των Ελληνοαµερικανών και η πίεση προς το Κογκρέσο για την επιβολή εµπάργκο, 

έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να παίξει έναν 

αποτελεσµατικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις, εποµένως υπονόµευε τις προσπάθειές 

τους.293 

Από τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συζήτησης προκύπτει ότι ο Φόρντ 

προσπαθούσε να δηµιουργήσει ένα ρήγµα εντός της ελληνοαµερικανικής κοινότητας, 

πείθοντας τον Ιάκωβο ότι οι συντονισµένες ενέργειες υπέρ του εµπάργκο δεν 

µπορούσαν να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα για την Κύπρο µε απώτερο στόχο να 

αποσύρει την υποστήριξη του.294 Ο Φόρντ και ο Κίσιντζερ, µιλώντας εναλλάξ, 

παρουσίασαν τις θέσεις τους για την κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί στο εσωτερικό 

της Αµερικής αλλά και στο πεδίο των συνοµιλιών µε την Τουρκία. Υποστήριξαν ότι η 

ηγεσία του Κογκρέσου κατανοεί τους προβληµατισµούς και τα όρια δράσης της 

Κυβέρνησης αλλά πιέζεται έντονα από τους ψηφοφόρους στις διάφορες εκλογικές 

περιφέρειες. Πιο απλά, ισχυρίστηκαν ότι η συναισθηµατική φόρτιση πολλών πολιτών 

έχει εκτρέψει τη διαδικασία παραγωγής εξωτερικής πολιτικής από τον πραγµατισµού 

που εξυπηρετεί το πραγµατικό εθνικό συµφέρον.  

Επισήµαναν ότι η Τουρκία είχε διάθεση να κάνει υποχωρήσεις µε την προϋπόθεση ότι 

θα φαίνονταν ως δική της πρωτοβουλία και όχι ως αποτέλεσµα πίεσης από την 

																																																								
292 Το σηµείωµα δηµοσιεύεται σε µετάφραση στο: Μαλούχος (2002), ό.π., 347-351. 
293 Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή µετά την συνάντηση, στις8 Οκτωβρίου 
1974, ο Ford «εξέφρασε την στενοχώρια του, διότι πιθανή επιψήφιση της προτάσεως Ήγκλτον θα τον 
ανάγκαζε να κάνει χρήση του βέτο, ως και την πρόσθετη στενοχώρια του, ότι τούτο δεν θα διευκόλυνε 
της συνοµιλίες για το Κυπριακό,» στο: GOARCH, Box 255, Folder FN, 0008. 
294 Τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνάντησης, στο: GFPL: -1552819. 
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Αµερική. Έτσι, η αµερικανική Κυβέρνηση δεν θα είχε αντίρρηση να ψηφιστεί ένας 

νόµος που να προβλέπει κυρώσεις, υπό τον όρο όµως ότι θα ετίθετο σε ισχύ µόνο αν η 

Τουρκία δεν έδειχνε καλή θέληση. Έτσι, η διακοπή παροχής στρατιωτικής βοήθειας θα 

λειτουργούσε ως απειλή που θα έδινε στην αµερικανική πλευρά το πλεονέκτηµα στις 

διαπραγµατεύσεις. Διαφορετικά, εξέφρασε ο Κίσιντζερ, οι Τούρκοι δεν θα είχαν λόγο 

να παραµείνουν στο τραπέζι των συνοµιλιών και ίσως στρέφονταν προς την ΕΣΣΔ.295 

Ως προς την ουσία του Κυπριακού, είπαν ότι το ζήτηµα έπρεπε να παραµείνει έξω από 

τα µεγάλα φόρουµ όπως ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, διότι δεν µπορούν να 

συνεισφέρουν σε κάποια ουσιαστική και γρήγορη λύση. Τέλος, ο Φόρντ ανακοίνωσε 

ότι σκόπευε να ασκήσει βέτο στο προτεινόµενο από τον Ήγκλτον νοµοσχέδιο, δηλαδή 

στην άµεση και ανεπιφύλακτη διακοπή παροχής στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. 

Έχοντας αναλύσει τις απόψεις τους, οι δύο άνδρες απευθύνθηκαν προσωπικά στον 

Ιάκωβο ζητώντας του να µιλήσει στους Ελληνοαµερικανούς για να χαλαρώσουν την 

πίεση προς τους Γερουσιαστές και τους Βουλευτές που θα κληθούν να ψηφίσουν. Ο 

Αρχιεπίσκοπος άκουσε χωρίς να διακόψει τους συνοµιλητές του και όταν έφτασε η 

σειρά του µίλησε κατ’ αρχάς για να τους µεταφέρει τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων της 

Αµερικής όχι µόνο για την επίσηµη σιωπή της Ουάσιγκτον296 αλλά και για τη στάση 

του ιδίου, δεδοµένου ότι όπως ανέφερε, πολλοί του καταλόγιζαν ότι δεν κάνει 

αρκετά.297 Επί της ουσίας, ο Ιάκωβος είπε στον Φορντ ότι βρίσκεται µεταξύ σφυρός 

και άκµωνος γι’ αυτό του ζήτησε µια επίσηµη δήλωση του, την οποία θα µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει για να ηρεµήσει τα πνεύµατα και να µεταστρέψει τα αισθήµατα της 

κοινότητας.298 Και τις τέσσερις φορές που ζήτησε µία δήλωση έλαβε την επίµονη 

άρνηση του Κίσιντζερ µε την αιτιολόγηση ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση τον είχε 

ενηµερώσει ότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο για να µην επηρεαστούν οι αντιαµερικανοί 

ψηφοφόροι ενόψει των εκλογών της 17ης Νοεµβρίου στην Ελλάδα.  Ο ισχυρισµός του 

																																																								
295 Αυτόθι. 
296  Όπως επίσης και για δηλώσεις που έκανε ο Κίσιντζερ υπέρ των τουρκικών αιτηµάτων στην Κύπρο. 
Με προγενέστερο τηλεγράφηµα στον Κίσιντζερ, από τις 18 Σεπτεµβρίου, ο Ιάκωβος του επιρρίπτει 
ευθύνες που σιώπησε (maintained silence) όχι µόνο στις τουρκικές αλλά και στις ελληνικές 
δραστηριότητες σε βάρος του νησιού. Βλ. το τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Κίσιντζερ, µε 
ηµεροµηνία 18 Σεπτεµβρίου 1974, στο: GOARCH, Box 255, Folder DS, 0043.  
297 Ο Ιάκωβος τους λέει ότι βιώνει τους πιο δυστυχισµένους µήνες της θητείας του ως Αρχιεπίσκοπος 
επειδή οι πιστοί διαµαρτύρονται εναντίον του, στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνάντησης, 
που βρέθηκαν στο: GFPL: -1552819. 
298 Ο Ιάκωβος το ζήτησε 3 φορές: “Could you make a brief statement which could help me?”, “If you 
could talk just in terms of the 200,000 refugees, not even negotiations”, “Can't you make a brief 
statement which would calm our people?” Αυτόθι. 
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Κίσιντζερ ήταν αναληθής299 όµως είναι πιθανότερο ότι η πραγµατική αιτία της άρνησης 

να σχετιζόταν µε το ενδεχόµενο µία τέτοια ανακοίνωση να επιδείνωνε τις 

αµερικανοτουρκικές σχέσεις. 

Ο Ιάκωβος απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως στο ζήτηµα του εµπάργκο και προσήλθε 

περισσότερο για να ακούσει παρά για να µιλήσει. Εξέφρασε δε την κατανόησή του για 

το πνεύµα της επιχειρηµατολογίας της άλλης πλευράς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε στην 

πρόταση περί απειλής αλλά όχι επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία κρατώντας µε αυτό 

τον τρόπο ανοικτούς τους διαύλους µε τον Λευκό Οίκο, ανεξάρτητα από την κατάληξη 

της συγκεκριµένης συζήτησης. 

Στο σηµείωµα που συνέταξε ύστερα από αυτή τη συνάντηση, έγραψε ότι µίλησε 

προτάσσοντας την ιερατική του ιδιότητα σε µια χώρα που υπάρχει πλήρης διαχωρισµός 

Kράτους-Eκκλησίας. Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε στον Φορντ ότι ενώ  

εκείνος βλέπει την Τουρκία ως σύµµαχο, ο ίδιος τη βλέπει ως «βάρβαρη χώρα» και 

εποµένως η βοήθεια προς την αυτήν, αν συνεχιστεί, «θα είναι καταπάτησις όλων των 

ηθικών αρχών και καταστρατήγησις του γοήτρου, το οποίον προσπαθούµεν, ως χώρα, 

να αποκαταστήσωµεν.»300 

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Φόρντ ανέφερε ότι θα µπορούσε να κάνει µία µη πολιτική 

δήλωση, αναφορικά µε την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κύπρο,301 

επανέλαβε όµως την πάγια θέση του, ότι αν υπερίσχυε στη Βουλή η πρόταση Ρόζενθολ-

Μπραδήµα και στη Γερουσία η πρόταση Ήγκλτον-Κένεντι, υπέρ της επιβολής 

εµπάργκο όπλων στην Τουρκία, θα έκανε χρήση του προεδρικού βέτο παρά το γεγονός 

ότι έτσι θα όξυνε τις σχέσεις του µε το Κογκρέσο.302 

Μετά τη συνάντηση, ο Ιάκωβος κατέθεσε στον Φόρντ ένα υπόµνηµα στο οποίο του 

έθετε συνολικά το ζήτηµα των αµερικανοτουρκικών σχέσεων. Εξέφρασε και γραπτώς 

την απογοήτευση των Ελληνοαµερικανών που η Κυβέρνηση δεν έπραξε τα δέοντα για 

να εµποδίσει την εισβολή κι ακόµη περισσότερο που µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν την 

είχε ακόµα καταδικάσει. Πέραν από την εισβολή, ο Ιάκωβος υπενθύµισε στον Φορντ 

																																																								
299 Watanabe (1993), ό.π., 38. 
300 Βλ. το σηµείωµα µε τα βασικά σηµεία της οµιλίας του Ιακώβου, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου 
(2008), ό.π., 171-173. 
301 Τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνάντησης, στο: GFPL: -1552819. 
302 Ο Φορντ πρότεινε µια ευέλικτη ρύθµιση για να έχει εκείνος το δικαίωµα να διακόψει την 
στρατιωτική βοήθεια αν δεν διαπιστωθούν προσπάθεια καλής θέλησης από την Τουρκία. Βλ. το 
ενηµερωτικό σηµείωµα του Ιακώβου προς τον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 8 Οκτωβρίου 1974, στο: 
GOARCH, Box 255, Folder FN, 0010. 
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ότι η Τουρκία συνέχιζε να καλλιεργεί όπιο το οποίο κατέληγε στην Αµερική και το 

χρησιµοποιούσε η αµερικανική νεολαία.303 

Ως προς το εµπάργκο, του έθεσε το ερώτηµα αν ο ίδιος θεωρούσε την Τουρκία 

αξιόπιστη ειρηνοποιό, έτσι ώστε να εφαρµόσει όσα είχε προτείνει ο Φορντ και του 

ανέφερε ως παράδειγµα την καταπίεση του Οικουµενικού Πατριαρχείου και της 

ελληνικής µειονότητας στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος, πρότεινε ως ενδεδειγµένη 

λύση τον σεβασµό στην ανεξαρτησία της Κύπρου µε ταυτόχρονη απόσυρση των 

στρατευµάτων της Ελλάδας και της Τουρκίας σχολιάζοντας ότι η περαιτέρω σιωπή της 

Αµερικής διακινδύνευε την ηθική της ανωτερότητα.304 

Η απ’ ευθείας επικοινωνία µεταξύ του Φορντ και του Ιακώβου έδειξε ότι παρά τις 

διαφωνίες υπήρχε κατανόηση των ορίων κάθε πλευράς. Ταυτόχρονα, αναγνώριζε στον 

Ιάκωβο πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, γεγονός που είναι 

αυτονόητο σε θρησκευτικό επίπεδο. Εν τούτοις, σε µία χώρα όπου ο διαχωρισµός 

κράτους-Εκκλησίας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένος, η πρόσκληση σε πολιτικό 

διάλογο στον θρησκευτικό ηγέτη µιας εθνοτικής κοινότητας δηµιουργεί νέα 

ερωτηµατικά στον ερευνητή. Έτσι, το ενδιαφέρον της διατριβής στρέφεται στους 

λόγους που ο Αµερικανός Πρόεδρος επέλεξε να υποβάλλει τις προτάσεις του στον 

Αρχιεπίσκοπο.  

Κατ’ αρχάς, οι εκκλησιαστικοί χώροι αποτελούσαν παραδοσιακά το σηµείο 

συνάντησης των µελών της ελληνοαµερικανικής κοινότητας και κατά συνέπεια εκεί 

διακινούνταν οι ιδέες για τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Εκεί θα αντάµωναν οι 

Έλληνες της Αµερικής για να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις για το Κυπριακό και να 

διακινήσουν τις ιδέες τους και τις πολιτικές που ήθελε να ανατρέψει ο Κίσιντζερ. Από 

το κήρυγµα της Κυριακής µέχρι τις εγκυκλίους προς τα εκκλησιαστικά συµβούλια, η 

Αρχιεπισκοπή διέθετε το δίκτυο, και τους µηχανισµούς, που αν χρησιµοποιούνταν για 

µία πολιτική εκστρατεία θα αποτελούσαν ένα σηµαντικό εργαλείο επικοινωνίας. Για 

τον Φορντ το ζητούµενο ήταν να εξουδετερώσει τα µέσα που τον απειλούσαν 

περισσότερο, εν προκειµένω το δίκτυο της Αρχιεπισκοπής. 

Δεύτερον, η ίδια η Εκκλησία είχε εµπλακεί, έστω διακριτικά, στις αντιδράσεις των 

Ελληνοαµερικανών όµως δεν είχε επισήµως συµµετοχή στην πίεση υπέρ του 

																																																								
303 GFPL: -1552819 
304 Υπόµνηµα που υπέβαλε ο Ιάκωβος στον Φόρντ, µε ηµεροµηνία 7 Οκτωβρίου 1974, στο: 
GOARCH, Box 255, Folder FN, 0022. 
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εµπάργκο. Αυτό το γεγονός επέτρεψε στον Φορντ να επιχειρήσει να διασπάσει το 

µέτωπο των Ελληνοαµερικανών εκ των έσω προσκαλώντας τον Ιάκωβο να χαµηλώσει 

την πίεση στον τοµέα ευθύνης του. Από τα πρακτικά των συζητήσεων διαφαίνεται η 

προσπάθεια του Προέδρου να πείσει τον Ιάκωβο να τοποθετηθεί απέναντι στο 

µεγαλύτερο µέρος της ελληνοαµερικανικής κοινότητας ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος είχε 

τη δική του άποψη για το θέµα και δεν µπορούσε να αποδεχτεί έναν ρόλο που θα τον 

εξέθετε στους δικούς του πιστούς. Ταυτόχρονα, προσπάθησε να παρασύρει µε τη 

διαλλακτικότητα του τον Φορντ σε µια έµµεση σύγκρουση µε την Τουρκία 

επιζητώντας έντονα κι επίµονα µια καταδικαστική δήλωση σχετικά µε την επέµβαση. 

Τέλος, η πρόσκληση που έλαβε από τους επικεφαλής της αµερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής αποκαλύπτει ότι τη δεδοµένη στιγµή του αναγνώριζαν τον ρόλο του 

«εθνάρχη», ο οποίος διατηρούσε ειδική πνευµατική σχέση µε τους Έλληνες της 

Αµερικής. Σε αυτή την αναγνώριση συνέβαλλε και η απεριόριστη χρονικά θητεία του 

Αρχιεπισκόπου, που τον καθιστούσε τον πιο σταθερό συνοµιλητή του πολιτικού 

συστήµατος.  

O ίδιος ο Ιάκωβος δεν αποδέχτηκε δηµοσίως τον ηγετικό χαρακτήρα που του επέδωσε 

τοις πράγµασι ο Φορντ. Στα αποµνηµονεύµατά του αφηγήθηκε ότι όταν στη 

συγκεκριµένη συζήτηση ο Κίσιντζερ τον ρώτησε ποιος είναι ο ηγέτης των Ελλήνων 

της Αµερικής εκείνος αποκρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει και του 

αντέστρεψε το ερώτηµα, ζητώντας να του πει εκείνος τη γνώµη του:  

«Με ποιούς συνδιαλέγεστε για τα ζητήµατα που αφορούν την Ελλάδα; Σίγουρα 

µε τον πρέσβη της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ρωτήστε εκείνον ποιός 

είναι ο αρχηγός του Ελληνισµού της Αµερικής. Αν µε ρωτούσατε ποιός είναι ο 

θρησκευτικός ηγέτης των Ελλήνων της Αµερικής, θα έλεγα ο Ελληνορθόδοξος 

Αρχιεπίσκοπος Αµερικής. Αλλά ποιός είναι ο πολιτικός και ο εθνικός 

εκπρόσωπος; Ο µεν πολιτικός είναι ο πρέσβης, ο δε οµογενειακός αρχηγός για 

εµένα είναι ανύπαρκτος, γιατί υπάρχει ένας ελληνισµός ο οποίος, αν θέλει, 

οµιλεί ο ίδιος απ’ ευθείας µε τον Λευκό Οίκο και µε τους αρχηγούς της 

αµερικανικής Κυβερνήσεως και όχι µε ενδιάµεσους.»305 

Η παραπάνω συνάντηση έληξε χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα, αφού δεν 

βρέθηκε σηµείο τοµής, έφερε όµως τις δυο πλευρές πιο κοντά. Ο Φορντ αφοσιώθηκε 

																																																								
305 Μαλούχος (2002), ό.π., 93 
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στην κατάσταση που διαµορφώθηκε στο Κογκρέσο, στη βάση της γραµµής Κίσιντζερ 

περί µη διατάραξης της ψυχροπολεµικής ισορροπίας  και της σχέσης µε την Τουρκία.  

Ο Ιάκωβος αποχώρησε αµετάπειστος306 κι ενέτεινε την πίεση προς τον Φορντ, 

λαµβάνοντας εµφανή θέση υπέρ του εµπάργκο. Στις 14 Οκτωβρίου απέστειλε 

τηλεγράφηµα στον Φορντ ζητώντας του να µην ασκήσει βέτο στην Κοινή Απόφαση 

του Κογκρέσου που διακόπτει την στρατιωτική και οικονοµική βοήθεια στην 

Τουρκία.307 Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραµανλής, τον οποίον ο 

Ιάκωβος ενηµέρωνε διαρκώς για τις εξελίξεις στην Αµερική, του έγραψε στις 15 

Οκτωβρίου για να του εκφράσει τη «βαθείαν εκτίµησιν και ευγνωµοσύνη δια την 

πολύπλευρον και πολύτιµον συνδροµή επί του Εθνικού ζητήµατος.»308 Πρόκειται για 

την πρώτη επίσηµη αναγνώριση των υπηρεσιών του από το ελληνικό κράτος. 

 

4.9 Το εµπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία 

Η πίεση που άσκησαν οι ελληνοαµερικανικές οργανώσεις, σε µια ιστορική συγκυρία 

κατά την οποία οι σχέσεις των δύο εξουσιών ήταν ανταγωνιστικές, είχε θετικό 

αποτέλεσµα και τελικά το Κογκρέσο ενέκρινε το νοµοσχέδιο που επέβαλλε εµπάργκο 

στην πώληση όπλων από την Αµερική στην Τουρκία, για την παραβίαση του νόµου 

περί εξωτερικής βοήθειας.309Για να περάσει ο νόµος, το Κογκρέσο διεξήγαγε τη 

διαδικασία 3 φορές, διότι ο Φορντ έκανε πράξη την πρόθεση που είχε εκφράσει στον 

Ιάκωβο, ασκώντας το προεδρικό δικαίωµα της αρνησικυρίας δύο φορές, στις 15 και 

στις 17 Οκτωβρίου. Ωστόσο, στις 17 Οκτωβρίου η ψηφοφορία επαναλήφθηκε, το 

εµπάργκο υπερψηφίστηκε τρίτη φορά και τελικά ο Φορντ αναγκάστηκε εκ των 

πραγµάτων να υπογράψει τον νόµο 93-448, µε την προϋπόθεση ότι η ισχύς του θα 

ξεκινούσε την 1η Φεβρουαρίου 1975.310 

Παρά την δυσµενή εξέλιξη, την εποµένη της υπογραφής, ο Φορντ και ο Κίσιντζερ 

κήρυξαν την έναρξη της προσπάθειας ανατροπής του εµπάργκο το συντοµότερο 

																																																								
306 Clifford Hackett, “The role of Congress and Greek-American relations,” in Theodore Couloumbis 
and John Iatrides and Harry Psomiades, Greek American relations, a critical review (New York: Pella, 
1980), 141. 
307 Το τηλεγράφηµα βρέθηκε στο: GOARCH, Box 255, Folder FN, 0019. 
308 Ευχαριστήρια επιστολή του Καραµανλή στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου 1974, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π. 679.  
309 Βλ. τη λεπτοµερή ανάλυση του Θεοδωρακόπουλου (1996), ό.π. 
310 Πρόκειται για τον Public Law 93-448, που υπέγραψε ο Φόρντ στις 17 Οκτωβρίου 1974 και 
προέβλεπε την επιβολή του εµπάργκο από τις 10 Δεκεµβρίου 1974. Βλ: Θεοδωρακόπουλος (1996), 
ό.π., 129. 
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δυνατόν αν και η ροή των ειδήσεων από την Κύπρο, αναφορικά µε τη συµπεριφορά 

της Τουρκίας στα κατεχόµενα εδάφη, δεν ευνοούσε την προσπάθειά τους. Οι Τούρκοι 

στρατιώτες επιδίδονταν σε βανδαλισµούς κι εµπρησµούς σε τόπους λατρείας και 

µνηµεία και αυτό ώθησε τον Ιάκωβο να καταγράψει αυτές τις πληροφορίες και στις 28 

Οκτωβρίου να τις αποστείλει στον Φορντ. Ο Ιάκωβος περιέγραψε µε λεπτοµέρεια τις 

καταστροφές και τις κλοπές που προκαλούσαν τα στρατεύµατα κατοχής σε εκκλησίες, 

σχολεία, βιβλιοθήκες µε σπάνιο υλικό, καθώς και σε άλλους σηµαντικούς χώρους, 

στην Κυρήνεια, στη Μόρφου και στη Λευκωσία, ζητώντας του να σώσει ό,τι απέµενε 

στα Κατεχόµενα.311 Με αυτό τον τρόπο, έδινε στον Φορντ µία εναλλακτική εικόνα σε 

σχέση µε τα σηµειώµατα που έρχονταν µέσω της διπλωµατικής οδού από τους 

Αµερικανούς ανταποκριτές στο νησί. Εξάλλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 

εφηµερίδα The Grand Rapids Press κατήγγειλε τις καταστροφές  που προκαλούσαν σε 

χώρους πολιτισµού και υποδοµές κατά την προέλασή τους τα τουρκικά στρατεύµατα, 

επαναλαµβάνοντας ότι πολλοί άνθρωποι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους και να µετακινηθούν προς τον Νότο για να σώσουν τις ζωές τους.312 Αυτή η 

δηµόσια παρέµβασή του, έδωσε την αφορµή στον Γερουσιαστή Τεντ Κένεντι (Ted 

Kennedy) να τον προσκαλέσει σε ακρόαση στη Γερουσία µε σκοπό να µιλήσει για τις 

ενέργειες της Αρχιεπισκοπής για τους πρόσφυγες έτσι ώστε, µέσω της εµφατικής 

απόδοσης της κατάστασης στην Κύπρο, να ενισχύσει µία τροπολογία που είχε 

εισηγηθεί ο Γερουσιαστής για τη ψήφιση επιπλέον χρηµάτων ως ανθρωπιστικής 

βοήθειας.313 

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 1975, µε απόφαση του Ιακώβου, η Αρχιεπισκοπή 

τύπωσε κι απέστειλε σε κάθε Γερουσιαστή προσωπικά το WHITE PAPER, έναν πλήρη 

φάκελο για την εισβολή, τον οποίο είχε παρουσιάσει στον Οργανισµό Ηνωµένων 

Εθνών ο µόνιµος Πρέσβης της Κύπρου Ζήνων Ροσσίδης.314 Επρόκειτο για µια 

συστηµατική προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης όπως είχε διαµορφωθεί έξι 

																																																								
311 Στο τηλεγράφηµα, µε ηµεροµηνία 28 Οκτωβρίου 1974, ο Ιάκωβος καταγράφει ότι περισσότεροι 
από 170 ναοί σφραγίστηκαν στην Κυρήνεια, στη Μόρφου και στη Λευκωσία, δύο ναοί και δύο 
σχολεία κάηκαν συθέµελα, βιβλιοθήκες µε σπάνια βιβλία βανδαλίστηκαν και αντικείµενα λατρείας 
κλάπηκαν. GOARCH, Box 255, Folder FN, 0027. Είναι σηµαντικό ότι ο Ford µαθαίνει για όλη αυτή 
την κατάσταση προσωπικά από τον Ιάκωβο και όχι από ενδιάµεσους ή τα ΜΜΕ. 
312 Συνέντευξη του Ιακώβου στην εφηµερίδα The Grand Rapids Press: “Archbishop calls Cyprus 
situation: Outrageous betrayal of peace,” 28 Δεκεµβρίου 1974. 
313 Για την ακρόαση του Ιακώβου βλέπε το σχετικό σηµείωµα, µε ηµεροµηνία 16 Δεκεµβρίου 1974, 
στο: GOARCH, Box 254, Folder TC, 0021. 
314 Ο πλήρης τίτλος είναι: “WHITE PAPER: The ‘Attila’ aggression and invasion of Cyprus in 1974,” 
και βρέθηκε στο: GOARCH, Box 260, Folder WP, 0001. 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
116 

µήνες µετά την εισβολή, µε σκοπό να ενηµερώσει τον πολιτικό κόσµο για το 

ανθρωπιστικό δράµα που προέκυψε στο νησί και να ευαισθητοποιήσει τα µέλη της 

Γερουσίας υπέρ της συνέχισης του εµπάργκο - να τους πείσει δηλαδή ότι οι ενέργειες 

που επιχειρούσε ο Φορντ θα επιδεινώσουν την ανθρωπιστική κρίση. Στα περιεχόµενα 

του εγγράφου περιλήφθηκε ο µέχρι τότε κατάλογος δολοφονηθέντων και 

αγνοουµένων, περιγραφές από την µεταχείριση των αιχµαλώτων, αποσπάσµατα από 

τον διεθνή Τύπο, καταγραφή των υλικών ζηµιών και παράθεση επιχειρηµάτων για την 

εκ των προτέρων διάθεση της Τουρκίας να οδηγήσει σε ντε φάκτο διχοτόµηση του 

κυπριακού κράτους. 

Παράλληλα προς τις παραπάνω ενέργειες, ο Ιάκωβος έπεµψε στην Κύπρο µία 

αντιπροσωπεία του Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου για να προβεί σε επιτόπια αποτίµηση 

της κατάστασης και να παραδώσει τα χρήµατα από το ειδικό Ταµείο που είχε ιδρύσει 

για τους πρόσφυγες στην αρχή της κρίσης. Η οµάδα που περιόδευσε στην Κύπρο, 

έφερε εις πέρας µία ακόµη αποστολή που της είχε αναθέσει ο Ιάκωβος και αφορούσε 

στην παραγωγή µιας ταινίας µε τίτλο Ένα αγόρι που το έλεγαν Παναγιώτη (Α boy named 

Panayotis), στην οποία απεικονιζόταν το δράµα των προσφύγων µε επίκεντρο τα 

παιδιά.315 

 

4.10 Η επικοινωνία µε τον Καραµανλή 

Στην Ελλάδα η κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί και στις 17 Νοεµβρίου 1974 

διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές µετά τη δικτατορία. Πρώτο κόµµα αναδείχθηκε η Νέα 

Δηµοκρατία µε αρχηγό τον Κωνσταντίνο Καραµανλή που έλαβε 54% και σχηµάτισε 

αυτοδύναµη κυβέρνηση. Λίγο αργότερα, στις 8 Δεκεµβρίου, διεξήχθη δηµοψήφισµα 

για το πολιτειακό ζήτηµα, στο οποίο επικράτησε η αβασίλευτη κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία µε ποσοστό που άγγιξε το 70%.316 Η νίκη του Καραµανλή ικανοποίησε κι 

ενθουσίασε τον Ιάκωβο, µε τον οποίον ο νέος Πρωθυπουργός συνδεόταν µε µακρά 

φιλία. «Δοξάζω τον Θεόν δια τον εκλογικό σας θρίαµβο», του έγραψε την εποµένη των 

																																																								
315 Μαλούχος (2002), ό.π., 88. 
316 Για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, βλ: Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 
1974-1990, (Αθήνα: Θεµέλιο, 2001). 
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εκλογών, στις 18 Νοεµβρίου, σχολιάζοντας ότι η Ελλάδα µπορούσε πλέον να γίνει 

ξανά ένας αξιόπιστος συνοµιλητής της Αµερικής.317 

Ο Καραµανλής από την πλευρά του προσπαθούσε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της 

Ελλάδας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για να µπορέσει να προωθήσει τα ελληνικά 

συµφέροντα. Στην αλληλογραφία που είχε µε τον Ιάκωβο, ζήτησε τη συµβουλή του για 

κάποια πρόσωπα που θα µπορούσαν να αναλάβουν τις δηµόσιες σχέσεις της Ελλάδας 

στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και για οικονοµική βοήθεια που οι µπορούσαν να 

παράσχουν οι Έλληνες της Αµερικής, δεδοµένου ότι αναζητούσε πόρους για την 

ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας, η οποία µετά την πτώση της δικτατορίας 

ξεκινούσε από το µηδέν.318Στο ίδιο πλαίσιο, τον ενηµέρωσε ότι ο Διοικητής της 

Εθνικής Τράπεζας Άγγελος Αγγελόπουλος θα ταξίδευε προσεχώς στην Αµερική και 

τον Καναδά και του ζήτησε να τον φέρει σε επαφή µε τα «κατάλληλα πρόσωπα.»319 

Ο Αγγελόπουλος συναντήθηκε µε τον Ιάκωβο320 και κατέληξαν στην πρόταση για 

έκδοση οµολογιακού δανείου στην Ελλάδα (αντί οµογενειακού δανείου στην Αµερική) 

το οποίο θα προωθούσε η ίδια η Αρχιεπισκοπή, ενθαρρύνοντας την ελληνική 

κοινότητα«εις οµαδικάς πτήσεις εις Ελλάδα και αφετέρου µε την αρτιωτέραν 

οργάνωσιν του GREEK LOBBY εις την WASHINGTON.»321 

Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Ιάκωβος έστειλε στον Καραµανλή δύο επιστολές στις 

οποίες κυριαρχούσε η προτροπή να «επισπευσθή και τερµατισθή η κάθαρσις»322 και 

να ανακοπεί (µέσω του λόµπι και του Τύπου) η «υπόκωφος προπαγάνδα, ότι η 

κατάστασις δεν είναι οµαλή, ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόµενον πολέµου, ότι το 

δολάριο έχασε την αγοραστικήν του αξίαν και εις την Ελλάδα.»323 Ο Καραµανλής, από 

την άλλη πλευρά, δεν εξέφρασε τη διάθεση να αξιοποιήσει το εµπάργκο ή τον 

ελληνοαµερικανικό παράγοντα γενικότερα προφέροντας ευρύτερο πεδίο δράσης για 

την Τουρκία.  

																																																								
317 Επιστολή του Ιακώβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 18 Νοεµβρίου 1974, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 680. 
318Πρόκειται για επαγγελµατίες δηµοσίων σχέσεων που θα αναλάµβαναν την προβολή της Ελλάδας. 
Για τις συστάσεις του Ιακώβου βλ. την επιστολή που έστειλε στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 21 
Φεβρουαρίου 1975, αυτόθι, 683-684. 
319 Επιστολή του Καραµανλή προς τον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 6 Μαρτίου 1975, αυτόθι, 685.  
320 Επιστολή του Ιάκωβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 1975, αυτόθι, 687. 
321 Στην επιστολή του προς τον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 21 Μαρτίου 1975, ο Ιάκωβος έγραψε ότι 
µε την αρµόζουσα διαφήµιση οι (οµογενείς) επισκέπτες στην Ελλάδα θα αγόραζαν οµόλογα. Αυτόθι, 
688-690. 
322 Επιστολή του Ιακώβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 1975, αυτόθι, 687. 
323 Επιστολή του Ιακώβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 21 Μαρτίου 1971, αυτόθι, 689. 
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Έτσι, στην κρίσιµη διπλωµατική κονίστρα, η τουρκική πλευρά προσπάθησε να πείσει 

ότι εκείνη ήταν ο διαλλακτικός παίκτης που αναζητούσε συµβιβασµούς. Στις 5 

Φεβρουαρίου 1975, έλαβε χώρα η συνάντηση µεταξύ των ηγετών των δύο κυπριακών 

κοινοτήτων Γλαύκου Κληρίδη και Ραούφ Ντενκτάς στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα η 

τουρκική Κυβέρνηση, σε µία ένδειξη καλής διάθεσης, ανακοίνωσε την αποχώρηση 

1000 στρατιωτών  από τα Κατεχόµενα.324 Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν επηρέασε την 

πολιτική του Κογκρέσου, οδηγώντας σε διευκολύνσεις ως προς τους εξοπλισµούς όπως 

θα ήθελαν οι Τούρκοι µε συνέπεια στις 16 Ιουλίου 1975 να διακόψουν τη λειτουργία 

των αµερικανικών εγκαταστάσεων στην Τουρκία. Το κλείσιµο των βάσεων δεν 

περιλάµβανε και τις νατοϊκές, ωστόσο είχε σοβαρές συνέπειες στις επιχειρησιακές 

δυνατότητες της Αµερικής στα νότια της Σοβιετικής Ένωσης αποδεικνύοντας ότι η 

στρατηγική διάσταση του τουρκικού παράγοντα δεν µπορούσε να παραµεληθεί.  

 

4.11 Κυβερνητική προσπάθεια για την ανατροπή του εµπάργκο 

Στις 23 Ιουνίου 1975, ο Κίσιντζερ απηύθυνε µια οµιλία στην Ατλάντα µε θέµα 

«Σταθερότητα και Αλλαγή στην Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική,»325 στην οποία 

πραγµατευόταν τις µελλοντικές προκλήσεις για το αµερικανικό Έθνος και τον τρόπο 

που πρέπει να διαχειριστεί τις σχέσεις του µε τις µεγάλες δυνάµεις και τους συµµάχους. 

Εκεί, ανάµεσα σε άλλα ανέφερε ότι η εξωτερική πολιτική είναι διαδικασία και ως εκ 

τούτου δεν µένει στάσιµη, γι’ αυτό η Αµερική όφειλε να διαφυλάξει πρωτίστως την 

αµυντική της ασφάλεια. Επισήµανε ακόµα ότι οι συµµαχίες είναι απαραίτητες για να 

εξυπηρετηθούν κοινοί στόχοι, όµως αυτές δεν λειτουργούν ως φιλανθρωπία αλλά ως 

µέσο για την εξυπηρέτηση αµοιβαίων συµφερόντων.  

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι το εµπάργκο όπλων στην Τουρκία αποδυνάµωσε τις 

διµερείς πολιτικές σχέσεις όπως και τις δυνατότητες συλλογικής άµυνας στην περιοχή, 

και ανακοίνωσε τη συνεργασία του Φορντ µε το Κογκρέσο για την άρση του. 

Ταυτόχρονα όµως, σχολίασε µε αυστηρότητα την απόφαση της Τουρκίας να 

σταµατήσει τη λειτουργία των αµερικανικών βάσεων στα εδάφη της λέγοντας ότι 

κανένας σύµµαχος δεν πρέπει να βλέπει τη συνεργασία τους ως χάρη προς την 

																																																								
324 Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π.,135. 
325 Το κείµενο της οµιλίας βρίσκεται στο: Atlanta, Jun 23, 1975 [1 of 2], 1975. Henry A. Kissinger 
Papers, Part II (MS 1981). Manuscripts and Archives, Yale University Library. 
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Αµερική, ούτε να την απειλεί µε τερµατισµό της συµµαχίας, διότι αυτό θα 

ισοδυναµούσε µε απειλή στα αµερικανικά συµφέροντα.  

Με αφορµή αυτή την οµιλία, ο Ιάκωβος ετοίµασε µία ανοικτή επιστολή για τον Φορντ, 

τον Κίσιντζερ και τα µέλη του Κογκρέσου την οποία απέστειλε στις 20 Ιουλίου, όταν 

συµπληρώθηκε ένας χρόνος από την τουρκική εισβολή. Στο κείµενο ανέφερε ότι 

αποδέχεται και υποστηρίζει πλήρως την προειδοποίηση του Κίσιντζερ από την 

Ατλάντα προς όποιον θα απειλούσε τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να δοθεί 

βοήθεια σε µια χώρα χωρίς ηθική που προσπαθεί να εκβιάσει το «αγαπηµένο µας 

Έθνος όπως κανείς στο παρελθόν.»326 

Η επιστολή του Ιακώβου ακολούθησε ένα προσωπικό µήνυµα προς τον Φορντ, που 

εστάλη σε σχέση µε την επιδείνωση των αµερικανοτουρκικών σχέσεων και τις 

στρατιωτικές της συνέπειες που είχαν χρησιµοποιηθεί από τον Κίσιντζερ ως µοχλός 

πίεσης στα αναποφάσιστα µέλη του Κογκρέσου.327 Ο Ιάκωβος παρακολουθούσε αυτή 

την εξέλιξη και στις 18 Ιουλίου έγραψε στον Φορντ. Ξεκίνησε εκφράζοντας τον 

σεβασµό του για τις προσπάθειές του να αποτρέψει την κατάρρευση της 

νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ύστερα όµως αναφέρθηκε -για πρώτη φορά- 

στο ενδεχόµενο άρσης του εµπάργκο. Το περιεχόµενο της επιστολής ακολουθούσε τον 

πραγµατισµό που επέβαλλαν οι περιστάσεις γι’ αυτό πρότεινε ότι η ελληνοαµερικανική 

κοινότητα και ο ίδιος θα µπορούσαν να τον στηρίξουν στην προσπάθειά του να 

ξεπεράσει το εµπάργκο µε την προϋπόθεση όµως ότι εκείνος θα αποκαθιστούσε την 

αδικία στην Κύπρο και τη συµµαχική σχέση µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.328 Ο 

Ιάκωβος δεν προσδιόρισε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να αποκατασταθεί αυτή 

η αδικία, ωστόσο η αναφορά του ότι η Τουρκία ήταν «ένοχη για την εισβολή και τον 

αδικαιολόγητο βιασµό» της Κύπρου κάνοντας απεριόριστη χρήση αµερικανικού 

οπλισµού επιτρέπει στον αναλυτή να υποθέσει ότι αναφέρεται στην απόσυρση της 

Τουρκίας από την Κύπρο. 

Εκ µέρους του Φορντ απάντησε, στις 14 Αυγούστου, ο Ρόλαντ Έλιοτ (Roland Elliott), 

ειδικός σύµβουλος επικοινωνίας του Λευκού Οίκου από την περίοδο του Νίξον, ο 

																																																								
326 Σχέδιο τηλεγραφήµατος του Ιάκωβου προς τους Φορντ, Κίσιντζερ και µέλη του Κογκρέσου, µε 
ηµεροµηνία 20 Ιουλίου 1975, στο: GOARCH, Box 255, Folder FN, 0039. 
327 Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π., 140-141. 
328 Η επιστολή µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου 1975 αναφέρει: “I and my people would be more than 
willing to support your efforts (restoring aid to Turkey) Mr President if you would endeavor to repair 
the injustice in Cyprus and restore friendship and alliance between Turkey and Greece,” στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 182-183. 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
120 

οποίος επανέλαβε την άποψη του Φορντ αναφορικά µε τη θεµελιώδη σηµασία που έχει 

η διατήρηση στενών σχέσεων τόσο µε την Τουρκία όσο µε την Ελλάδα για τη συνοχή 

της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι το εµπάργκο 

δεν λειτούργησε προς αυτή την κατεύθυνση αλλά επέδρασε αρνητικά στην ασφάλεια 

και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ η πιθανή ανανέωση του θα ήταν 

τροχοπέδη για τις σχέσεις µε την ΗΠΑ-Τουρκίας. Τέλος, κατέληξε ότι η άρση του 

εµπάργκο θα µπορούσε να δώσει την απαραίτητη ευελιξία στην Αµερική ώστε, σε 

συνεργασία µε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές, να πετύχει µια δίκαιη και 

ισορροπηµένη διευθέτηση του Κυπριακού.329 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι από τη στιγµή που το εµπάργκο τέθηκε σε ισχύ 

(Φεβρουάριος 1975) οι παράγοντες της ελληνοαµερικανικής κοινότητας εστίασαν τις 

προσπάθειες τους στην υπεράσπισή του, περνώντας σε θέση άµυνας, διότι από την 

άλλη πλευρά γίνονταν έντονες προσπάθειες να µεταπειστεί το Κογκρέσο και να το άρει 

στην επόµενη συζήτηση για τα πακέτα βοήθειας στου συµµάχους. Την προσπάθεια της 

αµερικανικής Κυβέρνησης συνεπικουρούσαν διάφορα δηµοσιεύµατα που είχαν στόχο 

να καταδείξουν την αποφασιστικότητα του Προέδρου έτσι ώστε να διασπάσουν το 

µέτωπο του εµπάργκο. Δύο συντάκτες της Ουάσιγκτον Ποστ (Washington Post), ο 

Ρόουλαντ Έβανς (Rowland Evans) και ο Ρόµπερτ Νόβακ (Robert Novak), έγραψαν για 

τις συνοµιλίες Φορντ-Ιακώβου µε τρόπο που αµφισβητούσε τα αµερικανικά 

αντανακλαστικά του Αρχιεπισκόπου, υπονοώντας ότι η ελληνοαµερικανική πίεση 

εµπόδισε την προάσπιση του αµερικανικού εθνικού συµφέροντος.330  Το άρθρο 

προκάλεσε την άµεση αντίδραση του Ιακώβου ο οποίος απάντησε µε αιχµηρό ύφος, 

χαρακτηρίζοντας τους συντάκτες «µισθωµένους αρθρογράφους» και διαψεύδοντας το 

µεγαλύτερο µέρος του δηµοσιεύµατος.331 

																																																								
329 Στην επιστολή αναφέρεται: “The arms embargo affecting Turkey has had an adverse impact on the 
security and stability of the Eastern Mediterranean [...] the continuation of the ban on arms assistance is 
a serious impediment in our bilateral relations with Turkey [...] (lifting the embargo) would increase 
our ability to work effectively with all the parties involved -Greece, Turkey and Cyprus- in achieving a 
just and equitable settlement to the difficult and complex Cyprus problem and an end to human 
suffering on the island,” στο: GOARCH, Box 255, Folder FN, 0037. 
330 Rowland Evans and Robert Novak, “Ford and the Archbishop,” Washington Post, 11 Νοεµβρίου 
1975. 
331 Το Δελτίο Τύπου µε ηµεροµηνία 15 Νοεµβρίου 1975 (µία ηµέρα µετά το δηµοσίευµα), 
χαρακτηρίζει τους συντάκτες “syndicated columnists” και αναφέρει ότι το µόνο θέµα που συζητήθηκε 
ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πρόσφυγες. GOARCH, Box 255, Folder FN, 0028. Ωστόσο, 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν ήταν µόνο αυτό το αντικείµενο της συζήτησης αλλά ασχολήθηκαν 
εκτενώς µε τις αντιδράσεις των Ελληνοαµερικανών. Εκ των υστέρων και εκ του περιεχοµένου των 
πρακτικών έγινε γνωστό ότι τα σχόλια του άρθρου αποτελούν προσωπική ερµηνεία των γεγονότων 
από τους συντάκτες. 
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Καθώς η πρωτοβουλία των κινήσεων αναφορικά µε την εξέλιξη του εµπάργκο 

βρισκόταν πλέον στην Κυβέρνηση, στην προσπάθεια ανατροπής του προστέθηκε ένας 

υπερβάλλων πραγµατισµός που εξέφραζε κατανόηση για την εισβολή. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Αντιπρόεδρος Νέλσον Ροκφέλερ (Nelson Rockfeller), σε µια 

συνέντευξη που στην Ουάσιγκτον Ποστ στις 16 Απριλίου 1975, δικαιολόγησε τις 

αντιδράσεις της Τουρκίας στην απόφαση του Κογκρέσου επειδή αφενός ήταν 

υποχρεωµένη από την Αµερική να αγοράζει αποκλειστικά αµερικανικά όπλα και 

αφετέρου επειδή τα χρησιµοποίησε για να υπερασπίσει την τουρκική µειονότητα που 

καταπιεζόταν στην Κύπρο.332 Ο κυνικός τρόπος του Ροκφέλερ επικρίθηκε για τις 

δηλώσεις του στο κεντρικό άρθρο της εφηµερίδας, µία ηµέρα µετά, στις 17 

Απριλίου.333 Στον Ροκφέλερ απάντησε και ο Ιάκωβος στις 24 Απριλίου, µε ένα 

προσωπικό τηλεγράφηµα διαµαρτυρίας προσκαλώντας τον να σεβαστεί την αλήθεια 

και την αξιοπρέπεια σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιµες περιστάσεις, προσάπτοντάς του 

ακόµη ευθύνες για την κατάρρευση του γοήτρου της Αµερικής.334 

Η απάντηση από τον Λευκό Οίκο δεν ικανοποίησε τον Ιάκωβο. Προσπαθώντας να 

προλάβει τις εξελίξεις εν όψει της ψήφισης του νέου Προϋπολογισµού αποφάσισε να 

παραθέσει επίσηµο δείπνο στους Γερουσιαστές και τους Βουλευτές της Πολιτείας 

Νέας Υόρκης, καθώς επίσης και στους σηµαντικότερους εκπροσώπους των ενοριών 

και των οργανώσεων της Αρχιεπισκοπής. Βλέποντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος 

µεταστροφής των µελών του Κογκρέσου στην επικείµενη ψηφοφορία, ο Ιάκωβος 

ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους Ελληνοαµερικανούς να υπενθυµίσουν τη σηµασία 

της ελληνοαµερικανικής ψήφου µε δεδοµένο ότι τον Νοέµβριο θα διεξάγονταν 

ταυτόχρονα προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.  

Στο δείπνο που έλαβε χώρα στις 19 Σεπτεµβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου Νέας Υόρκης,335 ο Ιάκωβος τίµησε τους πολιτικούς 

εκπροσώπους για την «αγνή έκφραση ενδιαφέροντος και τις διαρκείς ενέργειες προς 

																																																								
332 Σε δηλώσεις που φιλοξένησε η Ουάσιγκτον Ποστ, o Ροκφέλερ δήλωσε: “Now if I were a Turk and 
had built my army totally on American weapons and spare parts and was dependent on them and had 
paid cash for delivery of weapons and then got cut off when I was trying to defend a minority of mine, 
who had really been having a rough time on an island, I’d have to think twice”, Washington Post, 16 
Απριλίου 1975, Α10. 
333 Η εφηµερίδα αναφέρθηκε στην «προσβλητική ψυχρότητα» του Ροκφέλερ: Washington Post, 17 
Απριλίου 1975, Α18. 
334 To τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Ροκφέλερ, µε ηµεροµηνία 24 Απριλίου 1975, βρέθηκε στο: 
GOARCH, Box 255, Folder NR, 0001. 
335 Η πρόσκληση στους εν λόγω φορείς εστάλη από τον Επίσκοπο Αµφίπολης Σίλα και βρέθηκε στο: 
GOARCH, Box 255, Folder CL, 0035. 
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επίλυση του -επί έναν χρόνο- Κυπριακού προβλήµατος καθώς και την ανακούφιση των 

200.000 προσφύγων.»336 Στην εκδήλωση παρέστησαν 9 Βουλευτές, τα µέλη του 

Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου, οι Προέδροι των Ενοριακών Συµβουλίων, οι κατά 

τόπους επικεφαλής της Φιλόπτωχου Εταιρείας, τα µέλη της Επιτροπής για την 

Κύπρο.337 Ο Ιάκωβος στην οµιλία του έθεσε ευθέως το θέµα της ανανέωσης του 

εµπάργκο, επικαλούµενος τις πολιτικές και ηθικές αρχές εκείνων που το ψήφισαν την 

προηγούµενη χρονιά. Ανέφερε ακόµη ότι η παρελκυστική πολιτική της Τουρκίας 

αποτελούσε εκβιασµό τον οποίο οι Αµερικανοί δεν έπρεπε να αποδεχθούν και τους 

ζήτησε να µην επιβραβεύσουν µε την ψήφο τους παράνοµες και ανήθικες πρακτικές.338 

Η οµιλία του αποτελούσε την ύστατη προσπάθεια να πρυτανεύσει η λογική του 

κράτους δικαίου έναντι της στρατηγικής σκοπιµότητας.  

Τελικά, στις 2 Οκτωβρίου το Κογκρέσο επέλεξε τη µέση οδό, δίνοντας το δικαίωµα 

στην Τουρκία να παραλάβει όπλα που είχε προπληρώσει πριν επιβληθεί ο αποκλεισµός 

και να κάνει απ’ ευθείας αγορές από την ελεύθερη αγορά. Ουσιαστικά, ο νόµος 94-104  

προέβλεπε τη µερική άρση του εµπάργκο διότι δεν νοµιµοποιούσε την Τουρκία να 

ενταχθεί στο πρόγραµµα δωρεάν στρατιωτικής βοήθειας.339 Το Κογκρέσο µετέστρεψε 

την πολιτική του διότι αντιλήφθηκε ότι η Τουρκία είχε αποδυναµωθεί δραστικά, µε 

προφανείς περιοριστικές συνέπειες στις δυνατότητες της νοτιοανατολικής πτέρυγας 

του ΝΑΤΟ, οι οποίες µειώθηκαν περισσότερο αν συνυπολογιστεί η αποχώρηση της 

Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος της Συµµαχίας ως διαµαρτυρία για την εισβολή, 

στις 14 Αυγούστου 1974.340 Υπό αυτές τις συνθήκες, το εµπάργκο έπληξε τα 

αµερικανικά συµφέροντα, αλλά ευνόησε το ελληνικό δεδοµένου ότι προκάλεσε 

σοβαρή καθυστέρηση στον εκσυγχρονισµό των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων. 

Από την Κυβέρνηση Καραµανλή δεν σηµειώθηκαν αντιδράσεις. Εν τούτοις, οι 

ελληνοαµερικανικές σχέσεις εισήλθαν σε νέα φάση κρίσης λόγω της δολοφονίας του 

επικεφαλής του κλιµακίου της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Ουέλχ (Richard Welch),341 

από την πρωτοεµφανιζόµενη τροµοκρατική οργάνωση «17 Νοέµβρη» στις 23 

																																																								
336 Βλ. το δελτίο Τύπου της Αρχιεπισκοπής, µε ηµεροµηνία 12 Σεπτεµβρίου 1975, στο: GOARCH, 
Box 255, Folder CL, 0010. 
337 Για την επίσηµη λίστα των προσκεκληµένων βλ: GOARCH, Box 255, Folder CL, 0003. Βλ. επίσης 
το σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή, µε ηµεροµηνία 22 Σεπτεµβρίου 1975, στο: 
GOARCH, Box 255, Folder CL, 0011. 
338 Βλ. το κείµενο του λόγου που εκφώνησε ο Ιάκωβος, στο: GOARCH, Box 255, Folder CL, 0001. 
339 Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π., 143.  
340 Campany (1986), ibid, 63. 
341 Kissinger (1999), ibid, 336. 
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Δεκεµβρίου 1975. Ο Ιάκωβος έγραψε στον Φορντ την ίδια ηµέρα αναφέροντας για την 

περίσταση ότι οι Αµερικανοί ελληνικής καταγωγής καταδικάζουν τόσο τη 

συγκεκριµένη δολοφονία όσο κάθε άλλη πράξη βίας, εκφράζοντας του ακόµα τα 

συλλυπητήρια του.342 Το µήνυµα, που διαχώριζε τη θέση των Ελληνοαµερικανών ως 

προς το αντιαµερικανικό αίσθηµα που είχε αυξανόµενη απήχηση στην Ελλάδα την 

περίοδο µετά την πτώση της δικτατορίας,343 είχε σκοπό να προλάβει τυχόν διάρρηξη 

της σχέσης του Ιακώβου και της ελληνοαµερικανικής κοινότητας µε τον Λευκό Οίκο. 

Στις 19 Ιανουαρίου 1976, Ο Φορντ του απάντησε ότι εκτιµά βαθύτατα αυτή την 

εκδήλωση συµπαράστασης, η οποία ενισχύει τις προσπάθειες του να καταπολεµήσει 

την τροµοκρατία.344 

 

4.12 Από τον πραγµατισµό του Φορντ στον ιδεαλισµό του Κάρτερ 

Στις αρχές του 1976 ξεκίνησαν στις ΗΠΑ οι συζητήσεις για τη νέα Αµυντική Συµφωνία 

(Defense Cooperation Agreement - DCA) µε την Τουρκία. Τον Μάρτιο, ο Φορντ και ο 

Κίσιντζερ συναντήθηκαν µε Τούρκους αξιωµατούχους στους οποίους κατέθεσαν 

προτάσεις επί του προγράµµατος που αφορούσαν τόσο σε υλικό όσο και σε 

πιστώσεις.345 Ενώ οι αµερικανοτουρκικές σχέσεις περνούσαν σε µία νέα φάση 

βελτίωσης, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθούσε αδρανής και απορροφηµένη από 

τις εσωτερικές εξελίξεις.  

Στις 4 Απριλίου 1976, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνος 

Τσάτσος, µετέφερε την ανησυχία του στον Ιάκωβο και για πρώτη φορά διατύπωσε την 

ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας δυνάµεων στο Αιγαίο. Ο Τσάτσος διέβλεψε ότι είχε 

ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση για την πλήρη άρση του εµπάργκο που θα µπορούσε 

να γιγαντώσει στρατιωτικά την Τουρκία δηµιουργώντας µία νέα δυναµική στην 

νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αναζητώντας τρόπους για να αποτρέψει τη δραµατική 

αύξηση των δυνατοτήτων της Τουρκίας έγραψε στην επιστολή του προς τον Ιάκωβο 

																																																								
342 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Φορντ, µε ηµεροµηνία 23 Δεκεµβρίου 1973, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 186-187. 
343 Για τα αίτια και την έκταση του αντιαµερικανισµού στην Ελλάδα βλ. Couloumbis et al. (1976), 
ibid, 129-146 και Robert Keeley, The Colonels' Coup and the American Embassy: A Diplomat's View 
of the Breakdown of Democracy in Cold War Greece (Pennsylvania: Penn State Press, 2010), 26-33. 
344 Απαντητική επιστολή του Φορντ στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 19 Ιανουαρίου 1976, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 187-188. 
345 Στις 24 Μαρτίου 1976, ο Φορντ συνάντησε µαζί µε τον Κίσιντζερ τον Τούρκο Υπουργό 
Εξωτερικών Ιχσάν Σαµπρί Τσαγλαγιανγίλ (İhsan Sabri Çağlayangil) και του πρότεινε $250 εκ. σε 
βοήθεια και επιπλέον $50 εκ. σε άλλες πιστώσεις. Βλ: GFPL, 1553406. 
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ότι η Ελλάδα επιζητούσε τη διασφάλιση της ακεραιότητας της και την προστασία της 

από ενδεχόµενη επίθεση γι’ αυτό θα έπρεπε να προβλεφθεί η εξισορρόπηση των 

εξοπλισµών των δύο χωρών. Ζήτησε ακόµη την κατηγορηµατική αναγνώριση των 

υφιστάµενων συνόρων αναφέροντας ότι οι Έλληνες είναι έτοιµοι να τα υπερασπίσουν 

διότι προτιµούν να πεθάνουν ως ήρωες παρά ως δειλοί. Αναφορικά µε την ανάπτυξη 

των αµερικανοτουρκικών σχέσεων σχολίασε µε αιχµηρό ύφος ότι 

«οι ανιστόρητοι Αµερικανοί βαυκαλίζονται µε την ιδέα ότι µε τη συµφωνία 

τους εξασφάλισαν όχι µόνον ένα πεδίο όπου εν καιρώ ειρήνης θα έχει χρήσιµα 

παρατηρητήρια αλλά και εις περίπτωσιν συρράξεως έναν σύµµαχο που θα 

εµποδίσει τους Ρώσους να φθάσουν στα αραβικά πετρέλαια. Το πρώτο 

ασφαλώς το επιτυγχάνουν. Το δεύτερο είναι βέβαιο ότι δεν θα το πετύχουν 

ποτέ. Οι Τούρκοι -και ορθώς για αυτούς- όπως και στους δύο άλλους 

παγκοσµίους πολέµους θα είναι ή εχθροί ή ουδέτεροι. Πάντως δεν θα 

πολεµήσουν».346 

Στο σηµείο αυτό, διατυπώνεται µία σηµαντική παρατήρηση· την περίοδο που στην 

Αµερική εξελισσόταν ο διάλογος για το εµπάργκο και τις αµερικανοτουρκικές σχέσεις 

συνολικά, η Ελλάδα διατηρούσε στάση παρατηρητή, χωρίς να επισηµαίνει τα δικά της 

επιχειρήµατα. Ακόµη και η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ έγινε 

σπασµωδικά χωρίς διαπραγµάτευση ούτε προσπάθεια για να αποκοµίσει η Ελλάδα 

έστω κάποια ανταλλάγµατα από τις ΗΠΑ. Επέτρεψε µε την αδράνειά της στην Τουρκία 

να αναβαθµίσει τη στρατηγική της αξία γεγονός που σε συνδυασµό τον βραχύβιο 

αποκλεισµό της χώρας από την αγορά όπλων ώθησε τον Λευκό Οίκο να είναι πιο 

γενναιόδωρος απέναντι στη σύµµαχο του.  Αν ο συµβιβασµός στο ζήτηµα του 

εµπάργκο ήταν αναπόφευκτος, θα µπορούσε να τουλάχιστον να επιφέρει χειροπιαστά 

ανταλλάγµατα για την άρση του, αφήνοντας την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι η 

υποχωρητική και διαλλακτική δύναµη στο τρίγωνο των σχέσεων µε τις ΗΠΑ και την 

Τουρκία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και το ενδιαφέρον µεταφέρθηκε στις αµερικανικές 

εκλογές, τον µόνο παράγοντα που θα µπορούσε να επιφέρει κάποιες αλλαγές στην 

αµερικανική πολιτική. 

Η ελληνική κοινότητα της Αµερικής, η οποία είχε έρθει σε ρήξη µε τον Φορντ, 

εναπόθεσε τις ελπίδες της για αλλαγή πολιτικής στην Κύπρο στον Δηµοκρατικό 

																																																								
346 Επιστολή του Τσάτσου στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 4 Απριλίου 1976, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 854. 
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υποψήφιο, Τζίµυ Κάρτερ (Jimmy Carter), ο οποίος παρουσίασε µία πρόταση 

εναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής βασισµένη όχι µόνο στην ισχύ, όπως επικριτικά 

ανέφερε για τον απελθόντα Φορντ,347 αλλά και στη δικαιοσύνη,348 δηµιουργώντας 

ενθουσιώδεις προσδοκίες349 για τη λύση του Κυπριακού, όπως τουλάχιστον την 

αντιλαµβάνονταν οι Ελληνοκύπριοι.350 

Ο Ιάκωβος, παρότι δεν ήταν ευχαριστηµένος ούτε από την πολιτεία του Φορντ ούτε 

από την διπλωµατία του Κίσιντζερ, διατήρησε τις επιφυλάξεις του ως προς τις 

προγραµµατικές δεσµεύσεις του Κάρτερ. Σε γράµµα του προς τον Καραµανλή, στις 17 

Σεπτεµβρίου 1976,δήλωσε ότι «η στάσις του µέχρι σήµερον ήτο κάθε άλλο παρά 

διάφορος της του Φορντ».351Επειδή όµως το ζητούµενο ήταν η πάση θυσία 

αποµάκρυνση του Κίσιντζερ, τόλµησε να έρθει για πρώτη φορά πιο κοντά σε έναν 

προεδρικό υποψήφιο.352 Με µία συγχαρητήρια επιστολή προς τον Κάρτερ για την 

ανάληψη του χρίσµατος των Δηµοκρατικών, στις 19 Ιουλίου 1976, τον προσκάλεσε να 

αναγεννήσει το πολιτικό και πνευµατικό όραµα των Ηνωµένων Πολιτειών. Μετά από 

αυτό, ο Κάρτερ επεδίωξε να συναντηθεί µαζί του τον Σεπτέµβριο, ωστόσο κάτι τέτοιο 

δεν κατέστη δυνατό λόγω της αναβλητικότητας του Ιακώβου, ο οποίος για λόγους 

ισορροπίας δεν ήθελε να ταυτιστεί πολιτικά µαζί του.353  Τον συνεχάρη όµως µε 

																																																								
347 Dale Tatum, Who influenced whom? Lessons from the Cold War America (Lanham: University 
Press of America, 2002), 54. Βλ. επίσης το προεκλογικό πρόγραµµα του Κάρτερ βρέθηκε στο 
GOARCH, Box 261, Folder EM, 0002. 
348 Για παράδειγµα, η οµιλία Κάρτερ µετά την απονοµή του χρίσµατος του Δηµοκρατικού κόµµατος 
διέθετε έντονα συναισθηµατικά στοιχεία. Ανάµεσα στα άλλα ανέφερε: “It is time for America to move 
and to speak not with boasting and belligerence but with a quiet strength, to depend in world affairs not 
merely on the size of an arsenal but on the nobility of ideas, and to govern at home not by confusion 
and crisis but with grace and imagination and common sense,” Jimmy Carter: “Our Nation's Past and 
Future,” Address Accepting the Presidential Nomination at the Democratic National Convention in 
New York City, July 15, 1976. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American 
Presidency Project. 
349 Στην είδηση της εκλογής του Κάρτερ χτύπησαν χαρµόσυνα οι καµπάνες στην Κύπρο. Michael 
Τheodorou, “Elders trio in Cyprus for peace talks,” The National, 
http://www.thenational.ae/news/world/americas/elders-trio-in-cyprus-for-peace-talks, ανακτήθηκε στις 
7 Οκτωβρίου 2008. 
350 Hackett (1980), ό.π., 144. Βλ. ακόµη: Farid Mirbagheri, Historical Dictionary of Cyprus (Lanham: 
Scarecrow Press, 2010), 29. 
351 Επιστολή του Ιακώβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 17 Σεπτεµβρίου 1976, αναφορικά µε 
δηλώσεις του Κάρτερ µε τις οποίες κρατά ίσες αποστάσεις από της ελληνοκυπριακή και την 
τουρκοκυπριακή πλευρά, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 705. 
352 Βλ. το συγχαρητήριο τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Κάρτερ µε την ανάληψη του χρίσµατος του 
Δηµοκρατικού κόµµατος, µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου 1976, αυτόθι, 201-202. Ο Ιάκωβος του πρότεινε 
να χρησιµοποιήσει το σύνθηµα “Being reborn” και ταυτόχρονα τον παρότρυνε να ανοίξει νέους 
πολιτικούς ορίζοντες για το έθνος στην περίπτωση εκλογής του. 
353 Προεκλογικά, ο Κάρτερ είχε ζητήσει να συναντήσει τον Ιάκωβο, τον Σεπτέµβριο του 1976, κάτι 
που δεν κατέστη δυνατό. Αργότερα, τις παραµονές του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου, ο Κάρτερ 
απέστειλε στον Ιάκωβο ένα τηλεγράφηµα εκφράζοντας την εκτίµησή του για την συµβολή της 
Ελλάδας στον Β’ ΠΠ. Βλ: αυτόθι, 203, 705. 
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ενθουσιασµό για την επικράτησή του στις εκλογές, προσδοκώντας την πιο ευνοϊκή 

αντιµετώπιση των ελληνικών ζητηµάτων. Στο τηλεγράφηµα που έστειλε ο Ιάκωβος την 

εποµένη των εκλογών, στις 4 Νοεµβρίου, του ανέφερε ότι έκανε τον σταυρό του, κατά 

τη συνήθεια των Ορθοδόξων, στο άκουσµα των αποτελεσµάτων και του ευχήθηκε να 

πορευτεί ως Πρόεδρος των ΗΠΑ µε γνώµονα τη δικαιοσύνη.354 

Ως Πρόεδρος, ο Κάρτερ προσκάλεσε τον Ιάκωβο στον Λευκό Οίκο µόλις λίγες 

εβδοµάδες µετά την ορκωµοσία του, στις 29 Απριλίου 1977. Στη συνάντησή τους είχαν 

την ευκαιρία να συζητήσουν γενικά για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, το µέλλον της 

Ορθοδοξίας στην Αµερική, το Κυπριακό και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε 

σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.355 

Ο Κάρτερ ήταν ένας µετριοπαθής και χαµηλών τόνων πολιτικός ο οποίος στα διεθνή 

ζητήµατα υποστήριξε «την πολιτική του Κογκρέσου ενάντια στις αµερικανικές 

επεµβάσεις στον Τρίτο Κόσµο αναδεικνύοντας την προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων παγκοσµίως σε µείζονα στόχο».356 Την εξωτερική πολιτική την 

αντιµετώπιζε µε ιδιαίτερη προσοχή, γεγονός που οφειλόταν εν µέρει στην απειρία 

του,357 ειδικότερα όµως για το Κυπριακό, διατήρησε ίσες αποστάσεις από κάθε πλευρά, 

διαψεύδοντας τρόπον τινά τις προσδοκίες της ελληνοκυπριακής πλευράς.358 Ένας από 

τους λόγους γι’ αυτή τη στάση υπήρξε η πίεση που δέχτηκε από τη δεξιά πτέρυγα του 

																																																								
354 Γράφει ο Ιάκωβος: “I was waiting together with you in spirit last night until you were declared the 
winner and then I crossed myself as we Orthodox Christians do [...] My soul offered (to Christ) the 
following prayer for you: [...] to be steward of the world in holiness and righteousness, and to 
administer justice with an upright heart [...].” Τηλεγράφηµα στον Κάρτερ, µε ηµεροµηνία 4 Νοεµβρίου 
1976, αυτόθι, 219. 
355 Φαίνεται ότι ο Κάρτερ αναγνώριζε το πολιτικό αισθητήριο του Ιακώβου, δεν παύει όµως να είναι 
µια γενική συζήτηση γνωριµίας, βλ. το δηµοσίευµα: «Συνοµιλία του Προέδρου µε τον Αρχιεπίσκοπο,» 
Εθνικός Κήρυκας, 2 Μαΐου 1977. Σε άλλη στιγµή, τον Αύγουστο 1978, ο Κάρτερ ζήτησε από τον 
Ιάκωβο να µεσολαβήσει στους θρησκευτικούς ηγέτες στις ΗΠΑ, έτσι ώστε εκείνοι µε την σειρά τους 
να ασκήσουν πίεση στους Βουλευτές για να ψηφίσουν προτεινόµενα νοµοθετήµατα. Αυτή η 
προσέγγιση υποδηλώνει ταυτόχρονα και σηµεία αδυναµίας του Κάρτερ. Βλ. επιστολή, µε ηµεροµηνία 
17 Αυγούστου 1978, αυτόθι, 219. 
356 Παπασωτηρίου (2003), ό.π., 306.  
357 Νίκος Ιτσινές Ν, «Υποσχέσεις και πεπραγµένα Αµερικανών προέδρων,» Καθηµερινή, 11 
Φεβρουαρίου 2009, http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_ 
1_11/02/2009_267097. 
358 Jimmy Carter: “The Cyprus Conflict Message to the Congress Reporting on Progress Made Toward 
a Negotiated Settlement,” April 15, 1977. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The 
American Presidency Project.  
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Κογκρέσου όταν µία οµάδα συντηρητικών πολιτικών υπέβαλλαν τις ανησυχίες τους 

για τις προθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης, κατηγορώντας την πολιτική της ύφεσης.359 

Στην ανωτέρω πίεση προστέθηκε η απειλή της Τουρκίας τον Απρίλιο του 1978 να 

εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ εφόσον συνεχιζόταν το εµπάργκο από τις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Σε αντίθεση µε την προχειρότητα που χειρίστηκε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ η 

ελληνική πλευρά το 1974, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ (Bülent 

Ecevit) ενίσχυσε την απειλή προς τους συµµάχους του υπογράφοντας πρωτόκολλο 

συνεργασίας µε την ΕΣΣΔ, τον Ιούνιο.360 Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε και θορύβησε τον 

Κάρτερ ο οποίος αποφάσισε να υποστηρίξει την πλήρη κατάργηση του εµπάργκο ώστε 

να κρατήσει την Τουρκία στον δυτικό συνασπισµό και να µην χρεωθεί πολιτικά την 

απώλεια ελέγχου ενός κρίσιµου γεωστρατηγικού σηµείου στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Μπροστά στον κίνδυνο να εκπέσει και το τελευταίο τιµωρητικό µέτρο προς την 

Τουρκία, ο Ιάκωβος βρήκε αφορµή για να διαµαρτυρηθεί στον Κάρτερ µε αναφορές 

από την περιοδεία που πραγµατοποίησε τον Μάρτιο του 1978 σε χώρες της Λατινικής 

Αµερικής και της Αφρικής, όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Λιβερία. 

Με αυτές τις επισκέψεις, η Κυβέρνηση ήθελε να συµβολίσει την αλλαγή πολιτικής 

στον Τρίτο Κόσµο προσπαθώντας να επανακαθορίσει την εικόνα της στο 

ψυχροπολεµικό πλαίσιο και να εµφανιστεί ως η ηγέτιδα δύναµη που σέβεται και 

προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα.361 Στο σχόλιό του, ο Ιάκωβος τον καλωσόρισε 

πίσω στην Αµερική µετά από αυτό το «ιστορικό ταξίδι» δηλώνοντας ότι συµµεριζόταν 

πλήρως το µήνυµα υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της καταδίκης του 

ρατσισµού που κόµισε ο Κάρτερ στις χώρες που επισκέφτηκε. Ταυτόχρονα, τον 

επέκρινε για τη σύσταση που έκανε προς το Κογκρέσο να άρει το εµπάργκο στην 

Τουρκία,362 µε την αιτιολόγηση ότι αποτελούσε αντίφαση προς το πνεύµα των λόγων 

του, δεδοµένου ότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο ήταν ανοικτή και «αδιάντροπη» 

παραβίαση των πιο βασικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

																																																								
359 Η προσφάτως ιδρυθείσα (1976) «Επιτροπή του Παρόντος Κινδύνου» (Committee on the Present 
Danger) επιτέθηκε στην διακηρυγµένη πρόθεση των ΗΠΑ να ελαστικοποιήσουν τα µέτρα ενάντια 
στους Σοβιετικούς ασκώντας επιτυχώς πίεση για τη µη κύρωση της Συνθήκης SALT II, στο: Melvin 
Small, Democracy and Diplomacy; The impact of domestic politics on U.S. Foreign Policy, 1789-1994 
(Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996), 137-138. 
360 Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π., 149. 
361 Επρόκειτο για την προσπάθειά του να σβήσει τα ίχνη της πολιτικής του Κίσιντζερ από τη διεθνή 
εικόνα των ΗΠΑ, στο: Peter Vale, “President Jimmy Carter’s recent trip to Latin America and Africa 
(March/April 1978),” The South African Institute of International Affairs, Brief Report 5 (May 1978). 
362 Επιστολή του Ιακώβου στον Κάρτερ, µε ηµεροµηνία 3 Απριλίου 1978, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 209-211. 
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Στις 20 Απριλίου, ο Ιάκωβος έγινε δεκτός τον Αντιπρόεδρο Γουόλτερ Μοντέιλ (Walter 

Mondale), κατ’ εντολή του Κάρτερ, σε µια µακρά και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, 

παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Γουόρεν Κρίστοφερ (Warren 

Christopher) και του Υφυπουργού Εξωτερικών Τζορτζ Μπεστ (George Best). Στο 

οκτασέλιδο σηµείωµα που συνέγραψε ο ίδιος ο Ιάκωβος µε τα όσα συζητήθηκαν, τόσο 

ο Κρίστοφερ όσο και ο Μοντέιλ αποτυπώνονται αµήχανοι ως προς τον χειρισµό της 

Τουρκίας, φοβούµενοι ότι αν θιγόταν η «εθνική της υπερηφάνεια» δεν θα επέστρεφε 

στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Ο Ιάκωβος τους δήλωσε ότι ήταν «αδιανόητο» να 

προσµένουν πράξεις καλής θέλησης από την Τουρκία, στην περίπτωση άρσης του 

εµπάργκο, διότι οι πολιτικοί της είναι σκόπιµα αναβλητικοί και γι’ αυτό ανάξιοι καλής 

πίστης. Εποµένως, ο Ιάκωβος παρουσίασε την Τουρκία ως αναξιόπιστο συνοµιλητή 

όχι αποκλειστικά ως προς το Κυπριακό αλλά γενικότερα προς τους συµµάχους της µε 

αποτέλεσµα να τη θεωρεί επικίνδυνη για τα αµερικανικά συµφέροντα. Ο Μοντέιλ 

απάντησε στην κριτική που ασκούσε έως τότε ο Ιάκωβος ότι δεν είχε λησµονήσει τις 

υποσχέσεις που έδωσε µε τον Κάρτερ πριν από τις εκλογές και ότι δεν θα ήθελε να 

απογοητευτούν περισσότερο οι Ελληνοαµερικανοί από την Κυβέρνηση. Χωρίς κάποια 

συγκεκριµένη πρόταση όµως, περιορίστηκε να δηλώσει αόριστα ότι θα φρόντιζε να 

κάνει ό,τι καλύτερο µπορούσε ζητώντας του να επικοινωνούν συχνότερα. Από τα 

λεχθέντα φαίνεται ότι ο Μοντέιλ προσπαθούσε να µεταθέσει το ζήτηµα στην 

αρµοδιότητα του ΟΗΕ ώστε να απεµπλακεί από αυτό η αµερικανική εξωτερική 

πολιτική.363 

Προσπαθώντας να πιέσει περισσότερο, ο Ιάκωβος αξιοποίησε το γεγονός ότι ο Κάρτερ 

ήταν αρκετά θρησκευόµενος. Έτσι, όταν στις 5 Ιουλίου 1978 συναντήθηκε µε 

Επισκόπους όλων των οµολογιών στο Ντιτρόϊτ, στο πλαίσιο µίας µεγάλης 

θρησκευτικής εορτής, συγκέντρωσε τις υπογραφές πολλών εξ αυτών κάτω από ένα 

σηµείωµα που έγραψε και το έστειλε στον Κάρτερ. Στο σηµείωµα αυτό ο Ιάκωβος τον 

προσκάλεσε να ακολουθήσει την αµερικανική πολιτική παράδοση και να 

εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για την υποστήριξη των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων όπου αυτά παραβιάζονται. Αµέσως µετά τον Ιάκωβο υπέγραψε ο 

Επίσκοπος Έτζελ Άµονς (Edsel Ammons) της Εκκλησίας των Μεθοδιστών, µέλος της 

οποίας ήταν ο Κάρτερ.364 Εκ µέρους του Προέδρου απάντησε στις 10 Ιουλίου ο 

																																																								
363 Για την παραπάνω παράγραφο βλ. το σηµείωµα του Ιακώβου για τη συνάντηση, µε ηµεροµηνία 21 
Απριλίου 1978, στο: GOARCH, Box 255, Folder MW, 0001. 
364 Το τηλεγράφηµα, µε ηµεροµηνία 5 Ιουλίου 1978, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, ό.π., 217. 
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υπεύθυνος του Γραφείου Αλληλογραφίας του Λευκού Οίκου, Λάντον Κάιτ (Landon 

Kite), ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Ιάκωβο για την επικοινωνία, είπε ότι τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα είχαν την ύψιστη προτεραιότητα για τον Κάρτερ.365 

Την περίοδο που ακολούθησε, εν όψει των νοµοθετικών διαδικασιών που αφορούσαν 

στο εµπάργκο, ο Ιάκωβος εφάρµοσε µια αρκούντως ενεργητική επικοινωνιακή τακτική 

προσπαθώντας να πιέσει περισσότερο τον Κάρτερ αποκαλύπτοντας την ασυνέπεια 

µεταξύ των προεκλογικών του λόγων και των εκτελεστικών του επιλογών. Είναι ορατό 

ότι µπροστά στα αντικειµενικά ζητήµατα του Ψυχρού Πολέµου ο Κάρτερ έπρεπε να 

λάβει αποφάσεις µε σοβαρές συνέπειες στην κατανοµή ισχύος µεταξύ των δύο 

συνασπισµών, έτσι ήταν εκ των πραγµάτων αναγκασµένος να διασφαλίσει τη 

συµµαχία µε την Τουρκία κι εποµένως να ζητήσει την άρση του εµπάργκο. Με τον 

Κάρτερ διακηρυγµένα αντίθετο στο αίτηµα του, ο Ιάκωβος προσπάθησε να επηρεάσει 

τα µέλη του Κογκρέσου, συσχετίζοντας τη στάση κάθε Βουλευτή µε τη στάση 

υπερηφάνειας που πρέπει να κρατά το αµερικανικό έθνος, ως η ηγέτιδα δύναµη του 

ελεύθερου κόσµου.  

Από την άνοιξη έως το φθινόπωρο του 1978 ο Ιάκωβος προσπάθησε να επικοινωνήσει 

µε τους Γερουσιαστές και τους Βουλευτές, αλλά και µε Κυβερνήτες και Δηµάρχους 

ζητώντας -εκ µέρους των Αµερικανών ελληνικής καταγωγής- να υποστηρίξουν την 

παράταση του εµπάργκο, µέχρι οι 200.000 πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 

Στις 24 Απριλίου απέστειλε ένα τηλεγράφηµα στους βασικούς εκφραστές του 

εµπάργκο στο Κογκρέσο, τους Βουλευτές Γκαζ Γιάτρον (Gus Yatron), Τζον 

Μπραδήµα και Μπέντζαµι Ρόζενθολ και τους Γερουσιαστές Τόµας Ήγκλτον και Πολ 

Σαρµπάνη (ο οποίος είχε εκλεγεί από τη Βουλή στη Γερουσία στις εκλογές του 1976), 

επικρίνοντας την πολιτική του Κάρτερ η οποία θεωρεί ότι αντίκειται στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και ως εκ τούτου αφήνει ανοικτά ερωτήµατα για τις σχέσεις που καλλιεργεί 

η Κυβέρνηση µε τους συµµάχους και τους αντιπάλους της χώρας.366 

Σε επίπεδο βάσης, απευθύνθηκε στο ποίµνιό του ηχογραφώντας ένα µήνυµα που 

απέστειλε σε όλα τα ελληνοαµερικανικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Το διάγγελµα αυτό ο 

Ιάκωβος ζήτησε να αναµεταδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε οι 

ακροατές να παραµείνουν σε εγρήγορση και να δράσουν, ασκώντας πίεση, όταν θα 

																																																								
365 Επιστολή του Κάιτ στον Ιάκωβo, µε ηµεροµηνία 10 Ιουλίου 1978, αυτόθι, 218. 
366 Το τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 24 Απριλίου 1978, στο: GOARCH, Box 261, Folder EM, 0018. 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
130 

κρινόταν αναγκαίο.367 Ενδοεκκλησιαστικά, είχε τακτική επικοινωνία µε το δίκτυο της 

Αρχιεπισκοπής, στέλνοντας εγκυκλίους κι ενηµερωτικά σηµειώµατα σε κάθε στάδιο 

της νοµοθετικής διαδικασίας αναφορικά µε το εµπάργκο.368 Στα µηνύµατά του 

ενθάρρυνε κάθε µέλος του κλήρου ξεχωριστά να ζητήσει από τους πιστούς να 

τηλεφωνήσουν ή να στείλουν ένα τηλεγράφηµα στον Λευκό Οίκο και να δηλώσουν 

την αντίθεσή τους στην αλλαγή του ισχύοντος νόµου 

«µέχρι η Τουρκία συµµορφωθεί µε την καταστατική Χάρτα του ΝΑΤΟ, την 

απόφαση 3212 του ΟΗΕ, και την αµερικανική νοµοθεσία βάσει της οποίας 

λάµβανε στρατιωτική βοήθεια στο παρελθόν.»369 

Εξάλλου, στις 16 Απριλίου συµµετείχε σε µία µεγάλη πορεία διαµαρτυρίας που 

διοργάνωσε η Οµοσπονδία Ελληνοαµερικανικών Οργανώσεων στην Ουάσιγκτον, 

στην οποία συµµετείχαν πάνω από 20.000 άτοµα.370 Στην οµιλία που εκφώνησε, 

παρουσία πολιτειακών και οµοσπονδιακών πολιτικών και πολλών εκπροσώπων από 

ελληνοαµερικανικές οργανώσεις, απευθύνθηκε στον Κάρτερ λέγοντας ότι η πιθανή 

άρση του εµπάργκο θα είχε δυσάρεστες συνέπειες για την αµερικανική εξωτερική 

πολιτική επισηµαίνοντας ότι η Αµερική είχε δείξει στο παρελθόν ότι δεν θα 

εγκατέλειπε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για πολιτικές 

σκοπιµότητες.371 

Στις 8 Μαΐου ο Ιάκωβος έστειλε ένα λακωνικό τηλεγράφηµα σε 16 Γερουσιαστές 

νοτιοανατολικών πολιτειών, ζητώντας τους να µην υποκύψουν στον «εκβιασµό» της 

Τουρκίας αλλά να ψηφίσουν υπέρ του εµπάργκο µέχρι τα τουρκικά στρατεύµατα να 

αποχωρήσουν από την Κύπρο και οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους.372Στις 

14 Ιουνίου, ο νεαρός τότε Γερουσιαστής Τζόζεφ Μπάιντεν (Joseph Baiden) και 

																																																								
367 Εγκύκλιος της Αρχιεπισκοπής, χωρίς ακριβή ηµεροµηνία (Απρίλιος 1978), στο: GOARCH, Box 
261, Folder EN, 0007. 
368 Με µήνυµά του σε όλες τις ενορίες, ο Ιάκωβος κινητοποίησε τους πιστούς να επικοινωνήσουν µε 
τους Γερουσιαστές που ήταν µέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων επειδή στις 12 Μαΐου θα 
συζητούσε το θέµα. Λίγο νωρίτερα, στις 3 Μαΐου, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων είχε υπερψηφίσει το 
σχετικό νοµοσχέδιο. Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π., 150. 
369 Το µήνυµα, µε ηµεροµηνία 3 Απριλίου 1978, ανέφερε: “We urge you and all the members of your 
Parish to immediately call, write or wire the White House (202-456-1414) to protest the lifting of the 
Arms Embargo on Turkey until it complies with the NATO Charter, the United Nations General 
Assembly Resolution 3212, and the United States law under which it received military aid in the past.” 
GOARCH, Box 261, Folder CL, 0005.  
370 “Greeks stage D.C. rally on arming Turks,” The Star-Ledger, 17 Απριλίου 1978. 
371 Βλ. το δελτίο Τύπου της Αρχιεπισκοπής µε ηµεροµηνία 17 Απριλίου 1978, στο: GOARCH, Box 
245, Folder DC, 0026. 
372 Το τηλεγράφηµα,  µε ηµεροµηνία 8 Μαΐου 1978, στο: GOARCH, Box 261, Folder EM, 0033. 
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µετέπειτα Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ (2008-2016), ο οποίος είχε υποστηρίξει το 

εµπάργκο, του έγραψε ότι ως µέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του 

Κογκρέσου, κατέστησε σαφές στην Τουρκία πώς οι διµερείς σχέσεις θα επέστρεφαν 

στα προ του 1974 επίπεδα εφόσον σηµειωνόταν πρόοδος στο Κυπριακό. Ωστόσο, 

συνέχισε, δεν αισθανόταν ότι η Τουρκία είχε καταβάλει προσπάθειες που να 

δικαιολογούν την άρση του εµπάργκο κι έτσι η Επιτροπή απέρριψε την πρώτη πρόταση 

του Κάρτερ.373 

Ο Κάρτερ είχε αποφασίσει να πιέσει περισσότερο το Κογκρέσο, ωστόσο ήθελε να 

αποφύγει τη ρήξη µε την ελληνοαµερικανική κοινότητα. Για να µετριάσει τις 

αντιδράσεις προσκάλεσε στις 22 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας, ανάµεσα τους και τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι ώστε να 

τους ενηµερώσει για το σχέδιο και την αναγκαιότητα άρσης του αποκλεισµού της 

Τουρκίας από την αγορά όπλων. Ο Ιάκωβος αρνήθηκε εµφατικά την πρόσκληση του 

Προέδρου των ΗΠΑ απορρίπτοντας την ειληµµένη απόφαση και τις αιτιάσεις του.374 

Στο ανακοινωθέν που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή στις 21 Ιουνίου, δήλωσε ότι ο 

εξοπλισµός της Τουρκίας, µιας χώρας που κατά τη γνώµη του δεν σεβόταν τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν ήταν δυνατόν να προωθήσει την ειρήνη.  

«Εποµένως,» συνέχισε, «µετά λύπης αρνούµαι την πρόσκληση επειδή θεωρώ 

ανάρµοστο να παρακολουθήσω µια συζήτηση επί της πολιτικής που έχει ήδη 

κρυσταλλωθεί από τη διοίκηση και την οποία επισταµένως απορρίπτω.»375 

Τις θέσεις της Κυβέρνησης παρουσίασαν στους παριστάµενους πολιτικοί και 

στρατιωτικοί, ανακυκλώνοντας τα όσα είχαν γίνει ήδη γνωστά προηγουµένως, είτε για 

τη γεωστρατηγική σηµασία της Τουρκίας, που επέβαλλε τον εκ νέου εξοπλισµό της, 

είτε για τον «υπερήφανο» τουρκικό χαρακτήρα, που δεν θα ανεχόταν να 

διαπραγµατευτεί κάτω από «απειλές και πίεση» όπως το εµπάργκο.376 Ο Κάρτερ, ο 

οποίος εµφανίστηκε µε καθυστέρηση, τους είπε αναφορικά µε τις προεκλογικές του 

υποσχέσεις ότι δεν άλλαξε ο στόχος, δηλαδή η δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακού, αλλά 

																																																								
373 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Μπάιντεν, µε ηµεροµηνία 14 Ιουνίου 1978, στο: GOARCH, Box 
261, Folder EM, 0067. 
374 «Ο κ. Ιάκωβος αρνείται πρόσκληση του Κάρτερ,» ΠΡΩΙΝΗ, 21 Ιουνίου 1978. 
375 Ανακοινωθέν της Αρχιεπισκοπής, µε ηµεροµηνία 21 Ιουνίου 1978, στο: GOARCH, Box 261, 
Folder EN, 0014. 
376Την περίληψη των όσων ειπώθηκαν στη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν περίπου 200 
Ελληνοαµερικανοί,   συνέταξε ο Ernest J. Vardalas και βρέθηκε στο: GOARCH, Box 255, Folder CR, 
0025. 
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προσαρµόστηκε η τακτική, που δεν ήταν πια η υποστήριξη του εµπάργκο αλλά η 

ανατροπή του. 

Η άρνηση του Ιακώβου να παραστεί στην ενηµέρωση του Κάρτερ είχε αρκετά θετική 

απήχηση στους Ελληνοαµερικανούς. Η εφηµερίδα Σηµερινή δηµοσίευσε στο 

εξώφυλλο της 21ης Ιουνίου τον τίτλο: «Ιάκωβος προς Κάρτερ: Η συνείδησή µου δεν 

µου επιτρέπει συµβιβασµούς»377 και η εφηµερίδα Εκκλησιαστική Αλήθεια, στο φύλλο 

της 1ης Ιουλίου, έκανε λόγο για «ένα τίµιο όχι στον Κάρτερ».378 Στο ίδιο πλαίσιο, 

πλήθος συγχαρητηρίων τηλεγραφηµάτων κι επιστολών στάλθηκαν στον Ιάκωβο, τόσο 

από λαϊκούς όσο και και κληρικούς, επαινώντας τον για τη στάση που κράτησε.379 

Στις 25 Ιουλίου, η Γερουσία υπερψήφισε την πρόταση πλήρους άρσης του εµπάργκο 

αλλά για να περάσει ο νόµος έπρεπε να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Στις 26 Ιουλίου απέστειλε ένα επείγον µήνυµα σε όλα τα ενοριακά συµβούλια της 

χώρας αναφέροντας ότι είναι χριστιανικό τους καθήκον να προστατεύσουν τα 

αναφαίρετα δικαιώµατα των λαών και τους κατηύθυνε να επικοινωνήσουν µέσω 

τηλεφωνηµάτων ή τηλεγραφηµάτων µε τους Βουλευτές της περιφέρειάς τους ζητώντας 

τους να ψηφίσουν υπέρ της επέκτασης της χρονικής διάρκειας του εµπάργκο.380 Την 

ίδια ηµέρα, εξέδωσε ανακοινωθέν στο οποίο εξέφραζε την πικρία του προς την ψήφο 

της Γερουσίας, επειδή έτσι στερούσε την ηθικότητα και τη νοµιµότητα από την 

εξωτερική πολιτική. Ταυτόχρονα όµως παρακινούσε τους Ελληνοαµερικανούς να 

αποστείλουν άµεσα «κατά χιλιάδες» τηλεγραφήµατα στους Βουλευτές εν όψει της 

κρίσιµης ψηφοφορίας την 1η Αυγούστου, χρησιµοποιώντας ως επιχείρηµα όχι το 

όφελος της Κύπρου ή της Ελλάδας, αλλά την αποκατάσταση του γοήτρου της 

Αµερικής: 

«Η ήττα εις την Γερουσίαν ηµπορεί να µετατραπή εις νίκην εις την Βουλήν εάν 

δραστηριοποιηθώµεν αµέσως, χωρίς χρονοτριβήν, όλοι ανεξαιρέτως, διότι 

εκείνο το οποίο κινδυνεύει δεν είναι η Κύπρος και η Ελλάς αλλά το κύρος και 

																																																								
377 Σηµερινή, 21 Ιουνίου 1978 
378 «Ένα τίµιο όχι στον Κάρτερ,» Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1η Ιουλίου 1978. 
379 Βλ. τον σχετικό φάκελο στο: GOARCH, Box 255, Folder CR. 
380 Ξεχωριστό τηλεγράφηµα στάλθηκε στον κλήρο, µε ηµεροµηνία 26 Ιουλίου 1978, στο: GOARCH, 
Box 261, Folder CL, 0003. 
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το γόητρον των Ηνωµένων Πολιτειών, που είναι και πρέπει να είναι πάντοτε η 

ηγέτις δύναµις του ελεύθερου κόσµου.»381 

Η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν αµφίρροπη, αλλά τελικά µε οριακή διαφορά 3 ψήφων 

(208-205) και 19 Βουλευτές απόντες υπερψηφίστηκε η άρση του εµπάργκο.382 Από τις 

26 Σεπτεµβρίου, όταν ο σχετικός νόµος υπεγράφη από τον Κάρτερ,383 η Τουρκία 

µπορούσε να προµηθεύεται όπλα χωρίς κανέναν περιορισµό. Ο Ιάκωβος ήταν έκδηλα 

απογοητευµένος όµως αντιλήφθηκε ότι µέσα από αυτή την επίπονη πολιτική πάλη ο 

Ελληνισµός της Αµερικής είχε αναβαπτιστεί κι είχε αποκτήσει σηµαντική επιρροή. Με 

µία ανακοίνωσή του προς όλους τους Έλληνες της Αµερικής, τους ζήτησε να 

αντιµετωπίσουν την άρση του εµπάργκο ως πρόκληση, όχι ως απογοήτευση και τούτο 

επειδή είχε αποδειχθεί ότι η ελληνοαµερικανική κοινότητα διέθετε και δύναµη και 

επιρροή, τόσο ώστε να είναι υπολογίσιµη από τους Βουλευτές. Στη συνέχεια τους 

συµβούλευσε, για να είναι αποτελεσµατικότεροι στο µέλλον, να δρουν ενωµένοι «υπό 

µίαν Αρχήν και κατευθυντήριον γραµµήν», χωρίς όµως να διευκρινίζει αν εννοεί την 

Αρχιεπισκοπή ή κάποια λαϊκή οργάνωση. Κλείνοντας, τους ζήτησε να µην 

λησµονήσουν ότι ο αγώνας των ελληνικών κοινοτήτων έγινε για την υπεράσπιση του 

δικαίου και της αλήθειας, ιδιαίτερα σε µελλοντικές περιπτώσεις που θα βρεθούν 

απέναντι σε πολιτική σκοπιµότητας και κυνισµού.384 

Ο Ιάκωβος, συµπληρώνοντας τη δεύτερη δεκαετία της διακονίας του στην Αµερική 

ήταν αρκετά έµπειρος για να αντιµετωπίζει τα γεγονότα µε ρεαλισµό. Εξάλλου, 

γνώριζε ότι η εξωτερική πολιτική διαµορφώνεται µέσα από σύνθετες διαδικασίες στις 

οποίες δεν συµµετέχει ή αποφασίζει µόνο ο Πρόεδρος αλλά ένας µεγάλος µηχανισµός 

συµπεριλαµβανοµένου του Υπουργείου Εξωτερικών. Εποµένως, παρά τις καλές 

προθέσεις που αναγνώριζε στον Κάρτερ, υπήρχαν προτεραιότητες τις οποίες του 

υπενθύµιζαν αξιωµατούχοι όπως ο Σύµβουλος Εθνικής Ασφάλειας Ζµπίγκνιου 

																																																								
381 Ανακοινωθέν της Αρχιεπισκοπής, µε ηµεροµηνία 26 Ιουλίου 1978, στο: GOARCH, Box 261, 
Folder EN, 0015. 
382 Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π., 151.  
383 Σε συµπληρωµατικό µνηµόνιο επισηµάνθηκε ότι η συνέχιση της πλήρους βοήθειας προς την 
Τουρκία ήταν προς το εθνικό αµερικανικό συµφέρον, καθώς και τα συµφέροντα της Ατλαντικής 
Συµµαχίας. Προέβλεπε την καλή θέληση της Τουρκίας για την επίτευξη ειρηνικής λύσης στο 
Κυπριακό, την επιστροφή των προσφύγων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων. Jimmy 
Carter: “United States-Turkey Military Cooperation Memorandum from the President,” September 26, 
1978. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project.  
384 Η ανακοίνωση, µε ηµεροµηνία 2 Αυγούστου 1978, στο: GOARCH, Box 261, Folder EN, 0016. 
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Μπρεζίνσκι (Zbigniew Brzezinski).385 Για τον Κάρτερ ειδικότερα, τον περιέγραψε ως 

άνθρωπο απλό, βαθιά θρησκευόµενο, ο οποίος αντιµετώπιζε µε συµπάθεια τα αιτήµατα 

της ελληνοαµερικανικής κοινότητας. «Κανένας δεν εθλίβη περισσότερο απ’ ό,τι ο 

Κάρτερ για την ατυχή εξέλιξη του Κυπριακού», ανέφερε.386 

Η κατάληξη του εµπάργκο, το οποίο τόσο σθεναρά υποστήριξε ο Ιάκωβος, δεν 

επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις των δύο ανδρών. Αντίθετα, δηµιούργησε χώρο για να 

αναδειχθεί ο σεβασµός που έτρεφε ο Κάρτερ για τη γνώµη του Ιακώβου. Στην 

αλληλογραφία που διατήρησαν το επόµενο διάστηµα µέχρι τη λήξη της θητείας του 

Κάρτερ (1981), αντάλλαξαν απόψεις για θέµατα εσωτερικής κι εξωτερικής πολιτικής, 

ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές τους αναφορικά µε τις 

ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Προέδρου για τη Μέση Ανατολή, που κατέληξαν στη 

Συµφωνία του Καµπ Ντέιβιντ (Camp David) µεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου,  τον Μάρτιο 

του 1979. Στο επίσηµο δείπνο που παρέθεσε ο Κάρτερ µε την ευκαιρία της υπογραφής 

της Συµφωνίας, στις 26 Μαρτίου 1979, παρέστη και ο Ιάκωβος.387 

Τον Ιούνιο του 1980 o Κάρτερ απένειµε στον Ιάκωβο το Προεδρικό Μετάλλιο της 

Ελευθερίας αναγνωρίζοντας τον ως έναν «προοδευτικό ηγέτη»388 που διεξήγαγε 

αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αµερική.389 Η συγκεκριµένη διάκριση είναι 

η ύψιστη που µπορεί να λάβει ένας Αµερικανός πολίτης σε καιρό ειρήνης και ο 

Ιάκωβος την εξέλαβε όχι µόνο ως προσωπική τιµή αλλά ως απόδειξη ότι ο Κάρτερ 

																																																								
385 Σε επιστολή του προς τον Τσάτσο, ο Ιάκωβος περιέγραψε τον Κάρτερ «ταραγµένο και µε 
σκιασµένη την µορφήν» στη συνάντηση µε τους θρησκευτικούς ηγέτες κατά την οποία «υπό την σκιά 
του Μπριζίνσκυ» τους ζήτησε να στηρίξουν µια νοµοθετική του πρωτοβουλία,. Η επιστολή, µε 
ηµεροµηνία 1η Αυγούστου 1978, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 872-873. 
386 Μαλούχος (2002), ό.π., 151. 
387 Αυτόθι, 100. Βλ. επίσης την ανταλλαγή επιστολών µεταξύ Κάρτερ και Ιακώβου, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 220-227. 
388 Jimmy Carter: “Presidential Medal of Freedom Remarks at the Presentation Ceremony,” June 9, 
1980. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
389 Το µετάλλιο θεσπίστηκε από τον Τρούµαν κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου για να 
τιµήσει τη µη στρατιωτική συνεισφορά στην εθνική ασφάλεια και στην παγκόσµια ειρήνη. Με τον 
καιρό τα κριτήρια γενικεύτηκαν ώστε να τιµώνται προσωπικότητες µε ευεργετική προσφορά από κάθε 
τοµέα. Αποδέκτες του µεταλλίου είναι συνθέτες, συγγραφείς, καλλιτέχνες, θρησκευτικοί και 
πνευµατικοί ηγέτες οι οποίοι αναπτύσσουν µια δραστηριότητα που οι ελεύθεροι άνθρωποι θεωρούν ως 
ανεκτίµητη συµβολή στην ποιότητα ζωής, στην ειρήνη και στην πολιτιστική πρόοδο των ανθρώπων. Η 
απονοµή του στον Ιάκωβο ανακοινώθηκε σε ειδική τελετή προς τιµήν του στο Ανατολικό Δωµάτιο 
(East Room) του Λευκού Οίκου παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσµου, καθώς επίσης και της 
ελληνοαµερικανικής κοινότητας, στις 18 Σεπτεµβρίου 1979. Βλ. τη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα 
της Αρχιεπισκοπής: http://www.goarch.org/archbishop/iakovos/us_government/medal_ 
of_freedom. Η επίσηµη τελετή απονοµής, η οποία περιλάµβανε και άλλες προσωπικότητας που τίµησε 
η Προεδρία, έλαβε χώρα µερικούς µήνες αργότερα, στις 9 Ιουνίου 1980, στον Νότιο Κήπο (South 
Lawn) του Λευκού Οίκου. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Προεδρίας των ΗΠΑ: http://www. 
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=45389.  
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«σέβεται τη θρησκευτική ηγεσία της ελληνοαµερικανικής κοινότητας και εποµένως 

αγαπάει και σέβεται και την ίδια.»390 

 

4.13 Συµπεράσµατα 

Στο ανωτέρω κεφάλαιο εξετάστηκε η δράση του Ιακώβου σε µία κρίσιµη καµπή της 

ελληνικής ιστορίας και των ελληνοαµερικανικών σχέσεων. Το Κυπριακό πρόβληµα, 

το οποίο πυροδοτήθηκε από το αδικαιολόγητο πραξικόπηµα της δικτατορικής 

Κυβέρνησης των Αθηνών, έδωσε την κατάλληλη αφορµή στην Τουρκία να εισβάλει 

στο νησί και µετά από µια σύντοµη εκστρατεία να αποκτήσει το στρατηγικό 

πλεονέκτηµα διαµορφώνοντας προς όφελος της την ισορροπία ισχύος στην ευρύτερη 

περιοχή. Ο Ιάκωβος αντιλαµβανόταν την πρόθεση της Τουρκίας να ασκήσει 

επεκτατική πολιτική στη Μεσόγειο από το 1964, όταν την εµπόδισε σε αυστηρό τόνο 

ο Πρόεδρος Τζόνσον. Από την άλλη, ως Αµερικανός πολίτης και θρησκευτικός ηγέτης 

όφειλε να εκφράσει τα επιχειρήµατα που ανταποκρίνονταν στις αµερικανικές ανάγκες 

και όχι στα συµφέροντα ενός τρίτου κράτους, όπως η Ελλάδα. 

Από τις παρεµβάσεις του την κρίσιµη τετραετία (1974-1978) παρατηρούνται τα εξής: 

1. Απευθυνόταν στον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών επικαλούµενος τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου, τονίζοντας από τη µία πλευρά 

το ηθικό χρέος των ΗΠΑ απέναντι στα µικρά έθνη και από την άλλη, την 

προσδοκία των πολιτών να γίνει σεβαστός ο Νόµος. Για τον Ιάκωβο, η 

αµερικανική εξωτερική πολιτική είχε ηθική υποχρεώσει να σέβεται τη 

συνιστώσα της δικαιοσύνης, εφόσον η χώρα ήταν η ηγέτιδα του ελεύθερου 

κόσµου. 

2. Η ηθική που προτάσσει ο Ιάκωβος δεν είναι ασύµβατη µε το ρεαλιστικό 

µοντέλο της πολιτικής όπως εκφραζόταν από την Κυβέρνηση. Οι απόψεις του 

δεν εµφορούνταν από έναν ουτοπικό ιδεαλισµό που οραµατιζόταν έναν κόσµο 

όπως θα έπρεπε να είναι και όχι όπως είναι, αντιθέτως, συνδύαζαν τα ηθικά 

επιχειρήµατα µε την προάσπιση του εθνικού συµφέροντος κι εκφράζονταν µε 

τρόπο κατανοητό τόσο για τους νοµοθέτες όσο και για τους πολίτες. Όταν για 

																																																								
390 Όπως πίστευε ο Ιάκωβος «το έκανε αυτό (την απονοµή µεταλλίου) όχι µονάχα εκτιµώντας την 
προσπάθεια µου [...] αλλά και για να δείξει στην κοινότητα µας εδώ ότι σέβεται τη θρησκευτική 
ηγεσία της και εποµένως αγαπάει και σέβεται και την ίδια,» στο: Μαλούχος (2002), ό.π., 151. 
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παράδειγµα έγραψε ότι οι ΗΠΑ δεν θα µπορούσαν να γίνουν ο «παγκόσµιος 

αστυνόµος,»391 εξέφραζε τον πραγµατισµό του µε την εκτίµηση ότι στην 

εξωτερική πολιτική υπάρχει ένα ανυπέρβλητο όριο στις δυνατότητες κάθε 

κράτους. Σε αυτή την κατεύθυνση αντιπρότεινε ότι ο κοµµουνιστικός κίνδυνος 

εν προκειµένω και οι σύγχρονες προκλήσεις γενικότερα θα αντιµετωπίζονταν 

από την πνευµατική πανοπλία της αµερικανικής παράδοσης και όχι από τους 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς. Με αυτό το πνεύµα άσκησε κριτική στον Φορντ, 

χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναµο», διότι κατανοούσε ότι η πολιτική του 

στερούνταν ξεκάθαρων αρχών µπροστά στις σαφείς προκλήσεις του 

αµερικανικού έθνους. Ουσιαστικά, η στάση του στο Κυπριακό έθετε το ζήτηµα 

του προσανατολισµού της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία 

τουλάχιστον την περίοδο Φορντ-Κίσιντζερ καθοριζόταν από την ερµηνεία των 

ψυχροπολεµικών. 

3. Το βασικό επιχείρηµα του Ιακώβου ήταν ότι τα αµερικανικά συµφέροντα δεν 

περιορίζονταν στις σχέσεις µε την Τουρκία αλλά επεκτείνονταν στο 

παράδειγµα που έδινε η Αµερική στον υπόλοιπο κόσµο ως το φιλελεύθερο 

πρότυπο απέναντι στην αυταρχική Σοβιετική Ένωση. Ο ίδιος διέβλεπε ότι µετά 

από τις αποτυχηµένες εκστρατείες των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Ασία, ο 

Κίσιντζερ προσπαθούσε να εδραιώσει τους εθνικούς στόχους θυσιάζοντας την 

ακεραιότητα της Κύπρου. 

4. Όταν απευθυνόταν στην πολιτική ηγεσία ποσοτικοποιούσε την παρουσία του, 

υπενθυµίζοντας άµεσα ή έµµεσα ότι εκπροσωπούσε τους ελληνικής καταγωγής 

Αµερικανούς και όλους τους Ορθόδοξους χριστιανούς της χώρας. Ο Ιάκωβος 

γνώριζε ότι οι πολιτικοί επιθυµούν την επανεκλογή τους και όπως λέχθηκε στο 

σχετικό κεφάλαιο, η εθνοτική ψήφος έχει µεγάλη σηµασία για τις αµερικανικές 

εκλογές. Εποµένως, ο Ιάκωβος προσπάθησε να ενισχύσει την 

επιχειρηµατολογία του συνδέοντας τις εξελίξεις στο Κυπριακό και, µετά από 

ένα χρονικό σηµείο το εµπάργκο, µε την ελληνοαµερικανική ψήφο. Γι’ αυτό, 

ακόµη κι όταν η Κυβέρνηση πήρε ανοικτά θέση στο ζήτηµα της πώλησης 

όπλων στην Τουρκία, επιδίωξε να στείλει στην ελληνοαµερικανική κοινότητα 

ένα µήνυµα καλής θέλησης υποσχόµενη έστω οικονοµική και ανθρωπιστική 

																																																								
391 B. Bell, “Αn idealist speaks his mind; Archbishop Iakovos reflects a full life,” Daily News, 7 
Μαρτίου 1982. 
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βοήθεια. Για τον Φορντ, ο στόχος του στο πλαίσιο της εθνοτικής πολιτικής, 

ήταν αφενός να εφαρµόσει την πολιτική που θεωρούσε απαραίτητη για το 

αµερικανικό συµφέρον και αφετέρου να δείξει ότι σεβόταν το δράµα των 

θυµάτων και προσπαθούσε να συνδράµει στις προσπάθειες αποκατάστασης. 

Στο ίδιο πνεύµα, ο Κάρτερ επέλεξε τη χρονική στιγµή λίγο µετά την άρση του 

εµπάργκο για να απονείµει στον Ιάκωβο το «Προεδρικό µετάλλιο της 

Ελευθερίας». 

5. Όταν απευθυνόταν στην πολιτική ηγεσία φρόντιζε να ποσοτικοποιεί την 

παρουσία του, υπενθυµίζοντας άµεσα ή έµµεσα ότι εκπροσωπούσε τους 

ελληνικής καταγωγής Αµερικανούς και όλους τους Ορθόδοξους χριστιανούς 

της χώρας µέγεθος κατανοητό από τους πολιτικούς. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

στο πεδίο της πολιτικής -σε µια αστική αντιπροσωπευτική δηµοκρατία- οι 

αριθµοί έχουν µεγάλη σηµασία. Για να είναι κάποιος υπολογίσιµος πρέπει κατ’ 

αρχήν να µπορεί να κερδίζει ψήφους. Ο Ιάκωβος προσπαθεί να ενισχύσει την 

επιχειρηµατολογία του υπονοώντας ότι η ελληνική ψήφος κρίνεται από την 

πορεία των γεγονότων στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην τύχη του εµπάργκο. 

Έτσι, όταν η Διοίκηση παίρνει σαφή θέση στο ζήτηµα της πώλησης όπλων στην 

Τουρκία επιδιώκει να προλάβει τις αντιδράσεις την ελληνοαµερικανικής 

κοινότητας µε κινήσεις καλής θέλησης, έστω κι αν αυτές περιορίζονται στην 

υπόσχεση για οικονοµική και ανθρωπιστική βοήθεια στους Ελληνοκύπριους. 

Στόχος είναι, στο πλαίσιο της εθνοτικής πολιτικής, η Κυβέρνηση να δείξει ότι 

αφενός εξυπηρετεί τους γεωστρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ αλλά σέβεται το 

δράµα των θυµάτων και προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές τους. Συµβολικά, 

λίγο µετά την απόλυτη άρση του εµπάργκο ο Κάρτερ τιµά τον Ιάκωβο µε το 

Προεδρικό µετάλλιο της Ελευθερίας. 

6. Κατά την κρίσιµη πρώτη φάση του Κυπριακού ο Ιάκωβος δεν στοχοποίησε τον 

Φορντ αλλά τον Κίσιντζερ, ακολουθώντας τη γραµµή που είχαν χαράξει εξ 

αρχής οι ελληνικής καταγωγής Βουλευτές. Ο Κίσιντζερ ήταν για τον Ιάκωβο 

κυνικός ρεαλιστής και θεωρούσε ότι η αυτονοµία που απολάµβανε για τη 

χάραξη της εξωτερικής πολιτικής ήταν τόσο µεγάλη που στην ουσία είχε 

υποκαταστήσει τον πολιτικό του προϊστάµενο. 

Χρονικά, η περίοδος από τη γέννηση του ελληνοαµερικανικού λόµπι έως την απονοµή 

στον Ιάκωβο του Προεδρικού µεταλλίου της Ελευθερίας σηµατοδοτεί την περίοδο 
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αφύπνισης της ελληνικής κοινότητας της Αµερικής. Τόσο οι λαϊκές οργανώσεις όσο 

και η Εκκλησία άσκησαν σηµαντική επιρροή στη  Τόσο οι λαϊκές οργανώσεις όσο και 

η Εκκλησία άσκησαν σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση της αµερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής, µε σοβαρές συνέπειες στην ισορροπία δυνάµεων στο Αιγαίο, 

όπως επίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το εµπάργκο καθυστέρησε τη στρατιωτική 

εξέλιξη της Τουρκίας, προκάλεσε ρήξη στις αµερικανοτουρκικές σχέσεις κι έδωσε 

χρόνο στο ελληνικό κράτος να αναδιοργανωθεί. Παρά το γεγονός ότι µέχρι τώρα έχει 

αγνοηθεί από την εγχώρια ιστοριογραφία, η εν λόγω ενότητα αποτελεί µέρος της 

ελληνικής ιστορίας. Συνάµα, γεννά νέα ερωτήµατα όπως ποιοι παράγοντες οδήγησαν 

την ελληνική εξωτερική πολιτική σε αδράνεια ή σε αµφίσηµες επιλογές, παρά την 

ευνοϊκή συγκυρία που δηµιούργησαν οι Έλληνες της Αµερικής, τα οποία όµως 

βρίσκονται εκτός του αυστηρού πεδίου έρευνας του ανά χείρας κειµένου. 
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5. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τη δεκαετία του 1980 
 

5.1 Το ψυχροπολεµικό πλαίσιο 

Η δεκαετία του 1980 βρήκε τις ελληνοτουρκικές διαφορές σε όξυνση. Μετά από την 

κορύφωση της κρίσης του Κυπριακού το καλοκαίρι του 1974, οι δύο χώρες πέρασαν 

σε µία νέα φάση ανταγωνισµού στις οποίες κυριαρχούσαν οι τουρκικές αµφισβητήσεις 

στο νοµικό καθεστώς του Αιγαίου και το καθεστώς της κατοχής του βορείου µέρους 

της Κύπρου. Η εξωτερική πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών τη δεδοµένη περίοδο 

ακολουθούσε το γενικότερο δόγµα του Ψυχρού Πολέµου, δηλαδή εµφορείτο από τη 

θεωρία της ανάσχεσης του κοµµουνιστικού κινδύνου που απαιτούσε τη διατήρηση της 

συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.392 Ο κύριος αµερικανικός στόχος 

ήταν να παραµείνουν οι δύο σύµµαχοι στον δυτικό συνασπισµό και για να συµβεί αυτό 

οι εσωτερικές πολιτικές δυνάµεις που ενδεχοµένως αµφισβητούσαν αυτή την αρχή 

έπρεπε να εξουδετερωθούν.393 Γι’ αυτό η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία 

προκαλούσε ένα µεγάλο ερωτηµατικό στην αµερικανική διπλωµατία αναφορικά µε την 

πιθανότητα να κάνει πράξη τις προγραµµατικές του διακηρύξεις περί αποχώρησης από 

το ΝΑΤΟ και τους δυτικούς θεσµούς. Οι διµερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας ήταν σε 

ύφεση ωστόσο, µε βάση τις ανάγκες της συµµαχίας, µία σύρραξη στο Αιγαίο θα έπρεπε 

να απορριφθεί ως εναλλακτική και να αποτραπεί µε κάθε τρόπο καθώς θα µπορούσε 

να προκαλέσει ευρύτερους κλυδωνισµούς στο περιφερειακό σύστηµα το οποίο 

περιλάµβανε το «µαλακό υπογάστριο» της Σοβιετικής Ένωσης.  

Από την άλλη, η Ελλάδα είχε ανάγκη την υποστήριξη των ΗΠΑ διότι αποτελούσαν τον 

πιο σηµαντικό παράγοντα στην περιοχή σε µια περίοδο µε πολλά ανοικτά θέµατα. Ένας 

σηµαντικός δίαυλος µεταξύ των δύο πλευρών ήταν ήδη από τη δεκαετία του 1970 ο 

Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, ο οποίος επί χρόνια συµµετείχε ενεργά στις διµερείς σχέσεις, 

διευκολύνοντας σηµαντικά την επικοινωνία των δύο κυβερνήσεων. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί εξετάζεται ο ρόλος του Ιακώβου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά τη 

																																																								
392 Για τη θεωρία της ανάσχεσης βλ: Wilson D. Miscamble, George F. Kennan and the Making of 
American Foreign Policy, 1947-1950 (Princeton: Princeton University Press, 1992), Thomas G. 
Paterson, ed., Containment and the Cold War: American Foreign Policy Since 1945 (Reading, MA: 
Addison-Wesley, 1972), John Lewis Gaddis, Strategies of Containment, A Critical Appraisal of 
American National Security Policy during the Cold War (Oxford: Oxford University Press, 2005). 
393 Robert Frazier. “Kennan, Universalism, and the Truman Doctrine,” Journal of Cold War Studies 11 
(Spring 2009): 3–34. 
 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
140 

διάρκεια των δύο κυβερνητικών θητειών του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980, όταν 

ανέκυψαν σηµαντικές προκλήσεις και πρωτοβουλίες για τα εκκρεµή ζητήµατα. 

 

5.2 Το ΠΑΣΟΚ και ο Ιάκωβος 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στην Ελλάδα, οι αναµνήσεις από τη σύνδεση των 

κυβερνήσεων της ΕΡΕ µε τον αµερικανικό παράγοντα κατά τη δεκαετία του 1960, την 

απριλιανή δικτατορία και βεβαίως την απώλεια της µισής Κύπρου ήταν ακόµα νωπές. 

Στον αντίποδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου εξέφραζε την πρόταση για µία νέα, 

ασυµβίβαστη εξωτερική πολιτική394 που θα απήλλασσε τη χώρα από την «αποικιακού 

τύπου εκµετάλλευση» των ΗΠΑ,395 αποδοκιµάζοντας πρόσωπα που έχουν συνδεθεί µε 

την προηγούµενη κατάσταση. Ανάµεσα τους βρισκόταν και ο Ιάκωβος για τέσσερις 

κυρίως λόγους: 

1) Ένα µεγάλο µέρος του αριστερού ακροατηρίου στην Ελλάδα είχε συνδέσει τον 

Ιάκωβο όχι µε τον αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή για την Κύπρο αλλά 

µε τους απριλιανούς δικτάτορες. Βεβαίως, στοιχεία που τεκµηριώνουν αυτό τον 

ισχυρισµό δεν έχουν αναδειχθεί και η συζήτηση γίνεται βάσει απλών ενδείξεων. Για 

παράδειγµα, στο βιβλίο CIA – Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα οι συγγραφείς 

Ιγνατίου και Ευρυβιάδης χαρακτηρίζουν τη σχέση του Παπανδρέου µε τον Ιάκωβο 

ως «αµοιβαία αντιπάθεια [...] µε αφορµή την φιλοχουντική στάση του 

τελευταίου»396 χωρίς ωστόσο να τεκµηριώνουν την αναφορά τους. 

Πάντως, αφορµή για τη σύνδεση του Ιακώβου µε τη χούντα στάθηκε η απόφαση 

του να διοργανώσει την ΙΘ’ Κληρικολαϊκή Συνέλευση (1968) στην Αθήνα. Ο ίδιος 

ισχυρίστηκε αργότερα ότι βασική αιτία για την απόφαση αυτή ήταν το ενδιαφέρον 

και η βούληση για συµπαράσταση της διασποράς στο εθνικό κέντρο και ειδικότερα 

																																																								
394 Βλ. Στέφανος Κωνσταντινίδης, «Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Θεωρία και Πράξη,» στο Σύγχρονη 
ελληνική εξωτερική πολιτική: µια συνολική προσέγγιση, τόµος Α’, επιµ. Παναγιώτης Τσάκωνας (Αθήνα: 
Σιδέρης, 2003), 178-81.  
395 Ανδρέας Πανταζόπουλος, Για τον λαό και το έθνος. Η στιγµή του Ανδρέα Παπανδρέου 1965-1989 
(Αθήνα: Πόλις, 2001), 139-143. 
396 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο η επιστηµονική όσο και η δηµοσιογραφική έρευνα, να 
συνοδεύονται από την παράθεση συγκεκριµένων στοιχείων που να τεκµηριώνουν τις απόψεις και τους 
χαρακτηρισµούς προσώπων, ιδιαιτέρως όταν αναφέρονται σε ζητήµατα ηθικής τάξης. Οι συγγραφείς 
δεν µας παρέχουν περαιτέρω διευκρινήσεις. Μιχάλης Ιγνατίου και Μάριος Ευρυβιάδης, CIA - ο 
απόρρητος φάκελος του Ανδρέα (Αθήνα: Λιβάνης, 2011), 20. 
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στους πολίτες, καθώς βρίσκονται κάτω από ένα αυταρχικό καθεστώς.397 «Ουδέποτε 

ονόµασα την κυβέρνηση των συνταγµαταρχών εθνική,» ανέφερε σε µία συνέντευξη 

του στην αθηναϊκή εφηµερίδα Αυριανή, που αποτελεί τον ανεπίσηµο εκφραστή του 

ΠΑΣΟΚ και συνέχισε, «ποτέ στην 21η Απριλίου δεν ετέλεσα δοξολογία […] Όταν 

µερικοί είπαν να µην πάµε να κάνουµε το Κληρικολαϊκό στην Αθήνα, αν και δεν 

µας κάλεσαν, εµείς το αποφασίσαµε διότι νοµίσαµε ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να 

αποµονωθεί, εξαιτίας της δικτατορίας.»398 

2) Ως Αµερικανός πολίτης και συνοµιλητής των Αµερικανών Προέδρων, σε µια εποχή 

που ο αµερικανικός παράγοντας αντιµετωπιζόταν µε καχυποψία στην Ελλάδα, 

υπήρχαν φωνές που θεωρούσαν ότι ο Ιάκωβος είχε σχέσεις µε τις µυστικές 

υπηρεσίες και τη CIA399 και ότι προσπαθούσε να επηρεάσει τον Παπανδρέου ώστε 

να εγκαταλείψει τις ριζοσπαστικές του διακηρύξεις και να ευθυγραµµιστεί µε το 

ΝΑΤΟ. Επηρεασµένοι από τον καταγγελτικό λόγο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και 

τις αιχµές για την δράση κατασκόπων (οι οποίες δεν ήταν αβάσιµες όσον αφορά την 

δράση τους στο παρελθόν),400 ορισµένοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ παραποίησαν το όνοµα 

του Αρχιεπισκόπου σε «Σιάκωβος.»401 

3) Ο Ιάκωβος διατηρούσε στενή προσωπική φιλία µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή. 

Από µόνο του αυτό το γεγονός αρκούσε για να προκαλέσει ρήγµα στη σχέση του µε 

µια µεγάλη µάζα των οπαδών του ΠΑΣΟΚ που ταύτιζε τον Καραµανλή µε το παλιό 

κράτος της Δεξιάς.402 

																																																								
397 Μαλούχος (2002), ό.π., 74. 
398 Συνέντευξη του Ιακώβου στον Μάνο Χάρη της Εφηµερίδας «Αυριανή», στο: «Η Αυριανή 
ανακρίνει τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αµερικής», Αυριανή, 21 Φεβρουαρίου 1988. 
399 Βλ. για παράδειγµα την ακραία πολεµική που ασκεί στον Ιάκωβο ο Αθανασιάδης στο: Κώστας 
Αθανασιάδης, ΣΙΑΚΩΒΟΣ, ο ανελέητος αυτός δεσπότης (Νέα Υόρκη: Καµπάνα, 1990), 64-66. Ο 
Παπαχελάς αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά τον θεωρούν «πολιτικά λεπρό» και δεν αφήνουν 
τα στελέχη τους να συναντηθούν µαζί του λόγω του χαρακτηρισµού «Σιάκωβος»: Αλέξης Παπαχελάς, 
«Ο Ιάκωβος που γνώρισα,» Καθηµερινή, 17 Απριλίου 2005. 
400 Βλ. για παράδειγµα τις αναφορές στη δράση των αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών στο: 
Couloumbis et al. (1976), ibid, 122-125. 
401 Αυτό αναφέρει ο δηµοσιογράφος Μάνος Χάρης στην αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη από τον 
Ιάκωβο και του αναφέρει ότι ο εµπνευστής του δυσφηµιστικού χαρακτηρισµού είναι υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ -τον οποίον γνωρίζει ο Ιάκωβος αλλά δεν τον κατονοµάζει στο κείµενο- και αργότερα τον 
χαρακτηρισµό «ΣΙΑΚΩΒΟΣ» τον ασπάστηκαν και άλλοι. Αυριανή, ό.π. 
402 Ενδεικτικό της πόλωσης και του αντικαραµανλικού αισθήµατος στις τάξεις των οπαδών του 
ΠΑΣΟΚ είναι ότι η φιλοκυβερνητική εφηµερίδα Αυριανή από το 1985 που ο Καραµανλής αποχωρεί 
από την Προεδρία της Δηµοκρατίας, προσθέτει στο εξώφυλλο της τον υπότιτλο «Η εφηµερίδα που 
γκρέµισε τον καραµανλισµό». «Αφιέρωµα στον Τύπο: Αυριανή», Παραπολιτική, 8 Σεπτεµβρίου 2008, 
http://www.parapolitiki.com/2008/09/blog-post_9859.html. 
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4) Όταν ο ρεπουµπλικάνος υποψήφιος Ρόναλντ Ρήγκαν (Ronald Reagan), εκλέχθηκε 

Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών (1980) ζήτησε από τον Ιάκωβο να του 

συντάξει ένα ενηµερωτικό υπόµνηµα για την προσωπικότητα του Παπανδρέου. Το 

ανεπίσηµο έγγραφο (non paper) που ετοίµασε ο Ιάκωβος διέρρευσε στον ελληνικό 

Τύπο προκαλώντας αντιδράσεις ενώ εξελίχθηκε σε ζήτηµα που έφτασε έως τη 

Βουλή των Ελλήνων.403 

 

5.3 Το ΠΑΣΟΚ για τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας 

Οι εκλογές του 1981 ανέδειξαν νικητή το ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό τον Ανδρέα 

Παπανδρέου. Το προηγούµενο διάστηµα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ακολουθήσει 

την οδό της πόλωσης ως στρατηγική επιλογή,404 καταγγέλλοντας την κυβέρνηση της 

Νέας Δηµοκρατίας  για ενδοτισµό στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ. Η ανάληψη της 

εξουσίας δεν κατεύνασε ούτε στο ελάχιστο τον πολιτικό λόγο των νικητών, µε 

αποτέλεσµα -όπως υποστηρίζει ο Ροζάκης- η πολιτική ρητορεία του Παπανδρέου να 

παίξει αρνητικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας και µάλιστα σε συνδυασµό µε 

τις αποκλίσεις από τις αρχικές του διακηρύξεις, να οδηγήσει στην δηµιουργία 

δυσµενών εντυπώσεων για τις πραγµατικές προθέσεις της κυβέρνησης.405 

Δεδοµένου ότι η εξωτερική πολιτική ήταν ο τοµέας που διατηρούσε ο Παπανδρέου υπό 

την προσωπική του δικαιοδοσία, δεν υπήρχε µια συγκεκριµένη γραµµή πλεύσης. Όπως 

καταγράφει ο Ιωακειµίδης, ο Πρωθυπουργός «συµβουλευόταν τον Υπουργό 

Εξωτερικών συνήθως σε άτυπες συναντήσεις που διοργανώνονταν µε στενούς φίλους 

κι έµπιστους, ενώ σπάνια, αν όχι ποτέ, συνέρχονταν τα επίσηµα όργανα εξωτερικής 

πολιτικής (Υπουργικό Συµβούλιο, ΚΥΣΕΑ) για να συζητήσουν καίρια θέµατα 

εξωτερικής πολιτικής µε την προοπτική να αποφασίσουν γι’ αυτά.»406 

																																																								
403Δυστυχώς το υπόµνηµα δεν έχει βρεθεί. Αναφορές γίνονται στο: Μαλούχος (2002), ό.π., 103. Βλ. 
επίσης: «Ρ. Ρήγκαν: Φοβούµαι ότι Θεός του Παπανδρέου είναι ο Καρλ Μαρξ!», Παρόν, 2 Σεπτεµβρίου 
2007, http://www.paron.gr/v3/article_print.php?id=16467&colid=37&catid=. 
404 Stathis Kalyvas, “Polarization in Greek Politics: PASOK's First Four Years, 1981-1985,” Journal of 
the Hellenic Diaspora 23 (June 1997): 83–104.  
405 John O. Iatrides, “Papandreou’s foreign policy,” in The Greek Socialist Experiment; Papandreou’s 
Greece 1981-1989, ed. Theodore Kariotis (New York: Pella, 1992), 158-159. 
406 Παναγιώτης Ιωακειµίδης, «Το µοντέλο σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα,» στο 
Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια συνολική προσέγγιση, τόµ. Α, επιµ. Παναγιώτης 
Τσάκωνας (Αθηνα: Σιδέρης, 2003), 114. 
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Η πολιτική σκέψη του Παπανδρέου βασιζόταν στην υπόθεση ότι το διπολικό σύστηµα 

του Ψυχρού Πολέµου είναι παρωχηµένο και η διεθνής θέση της Ελλάδας θα πρέπει να 

αλλάξει ώστε από ένα µέρος της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ να αναδειχθεί σε µια 

γέφυρα σύνδεσης της Δυτικής Ευρώπης µε τα Βαλκάνια, τον Αραβικό Κόσµο και την 

Αφρική.407 Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνταν η έκφραση της αντίθεσης της 

Ελλάδας σε σηµαντικά ή συµβολικά συµµαχικά ζητήµατα όπως «η εγκατάσταση των 

πυρηνικών πυραύλων Πέρσινγκ και Κρουζ στην Ευρώπη, η άρνηση συνυπογραφής 

κυρώσεων κατά της Πολωνίας µετά την επιβολή στρατιωτικού νόµου από τον 

στρατηγό Γιαρουζέλσκι, καθώς και η άρνηση καταδίκης της ΕΣΣΔ για την κατάρριψη 

ενός επιβατικού αεροσκάφους τύπου τζάµπο της Ν. Κορέας το οποίο θεωρήθηκε 

ύποπτο κατασκοπείας.»408 Ο Παπανδρέου ήταν αρκετά τολµηρός την πρώτη περίοδο 

της θητείας του και αυτό για τον Ιωακειµίδη οφείλεται στο γεγονός ότι «έβλεπε τον 

εαυτό του ως παγκόσµιο πολιτικό άνδρα κ είχε την τάση να έχει τον λόγο για 

οποιοδήποτε µεγάλο διεθνές πολιτικό ζήτηµα.»409 Για τον Βούλγαρη, από την άλλη 

πλευρά, ο Παπανδρέου µε αυτές τις ενέργειες απευθυνόταν πρωτίστως στο εσωτερικό 

της χώρας -ειδικά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ- καθώς η εξωτερική του πολιτική 

ήταν «από την αρχή βεβαρηµένη µε εσωτερικές δεσµεύσεις και εκλογικές 

σκοπιµότητες»410 και χρησιµοποιούνταν για να επιβληθεί η απαραίτητη κοινωνική και 

πολιτική συναίνεση.411 

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριζε την προσέγγιση και τον συντονισµό των χωρών της 

Νότιας Ευρώπης, της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής µε σκοπό να 

αντιµετωπίσουν την εξάρτηση από τις χώρες του Βορρά. Ήδη από το 1961, χώρες του 

Τρίτου Κόσµου όπως η Αίγυπτος, η Ινδία, η Ινδονησία, αλλά πέραν αυτών και η 

Γιουγκοσλαβία, είχαν συγκροτήσει το «Κίνηµα των Αδέσµευτων», µε σκοπό να 

λάβουν θέση ουδετερότητας στον ψυχροπολεµικό ανταγωνισµό, προτείνοντας τον 

«τρίτο δρόµο» ως φιλειρηνική εναλλακτική των δύο συνασπισµών.412 Η Ελλάδα, ως 

																																																								
407 Iatrides (1992), ό.π., 127-128. 
408 Βούλγαρης (2001), ό.π., 224. Για την περίπτωση της κατάρριψης του κορεατικού αεροπλάνου βλ: 
Lester H. Brune, Chronological History of U.S. Foreign Relations: 1932-1988 (New York: Routlege, 
2003), 1014. 
409 Ιωακειµίδης (2003), ό.π., 114. 
410 Βούλγαρης (2001), ό.π., 222. 
411 Πανταζόπουλος (2001), ό.π., 252. 
412 Για το Κίνηµα των Αδέσµευτων βλ: A. Singham and Shirley Hune, “From Third World Non-
alignment to European Dealignment to Global Realignment,” in Dealignment, A Bew Foreign Policy 
Perspective, eds. Mary Kaldor and Richard Falk (New York: Basil Blackwell, 1987), 185-204. 
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µέλος του ΝΑΤΟ, δεν µπορούσε να έχει επίσηµη σχέση µε το Κίνηµα, εν τούτοις ο 

Παπανδρέου σε προσωπικό επίπεδο καλλιέργησε σχέσεις µε τους ηγέτες των 

Αδέσµευτων, ιδιαίτερα µετά τον θάνατο του Τίτο, το 1980, όταν διέβλεψε ότι θα 

µπορούσε να αποτελέσει ο ίδιος τη διάδοχη κατάσταση στη Βαλκανική.413 Σταδιακά, 

µετά το 1985, εγκαταλείπεται αυτή η προσπάθεια και η εξωτερική πολιτική της 

Ελλάδας προσηλώνεται στους ευρωπαϊκούς στόχους.     

Γενικότερα όµως, η πρώτη διετία του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίστηκε από µεγάλη 

αυτοπεποίθηση, η οποία οφειλόταν αφενός στην πλήρη κυριαρχία της παράταξης στην 

εσωτερική πολιτική σκηνή (µε την εκλογική ήττα της Νέας Δηµοκρατίας) και 

αφετέρου στην ψυχολογία του Παπανδρέου ως «ατόµου ειδικών ιστορικών 

δικαιωµάτων.»414 Ωστόσο, αυτό το αίσθηµα υπεροχής αποδείχθηκε εύθραυστο επειδή 

πολύ σύντοµα η Ελλάδα βρέθηκε ενώπιον µιας πραγµατικότητας, τόσο εντός όσο κι 

εκτός συνόρων, που περιόριζε ασφυκτικά τη δυνατότητα υλοποίησης των 

ρηξικέλευθων υποσχέσεων του παρελθόντος και προκάλεσε τη δραστική υποχώρηση 

-αν όχι κατάρρευση- των ψευδαισθήσεων αναφορικά µε τις δυνατότητες της 

κυβέρνησης να χαράξει την εξωτερική πολιτική έξω από το πλαίσιο των παραδοσιακών 

της συµµαχιών. 

 

5.4 Η ανακήρυξη της «Τουρκικής Δηµοκρατίας Βορείου Κύπρου» 

Ο συνδυασµός των επικρίσεων προς την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ415 και της 

προσέγγισης µε τους ηγέτες «ασυµβίβαστων» (και) τριτοκοσµικών κρατών έδινε την 

																																																								
Γεώργιος Σπυρόπουλος, Ο Τρίτος Κόσµος στις διεθνείς σχέσεις: Μύθοι και πραγµατικότητες (Αθήνα: 
Παπαζήσης 2006), 109-113. 
413 Χαράλαµπος Τσαρδανίδης και Στέλιος Αλειφαντής, «Η Ελλάδα και οι βαλκανικές χώρες 1974-
1987,» στο Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, τόµος Α’, επιµέλεια Δηµήτρης Κώνστας και 
Χαράλαµπος Τσαρδανίδης (Αθήνα: Σάκκουλας, 1988), 291-292.  
414 Ακριβώς αυτό και µάλιστα εντός εισαγωγικών γράφει ο Διαµαντόπουλος, στο: Θανάσης 
Διαµαντόπουλος, Ελληνική πολιτική ζωή: εικοστός αιώνας. Από την προβενιζελική στην 
µεταπαπανδρεϊκή εποχή (Αθήνα: Παπαζήσης, 1997), 343. 
415 Η βιογράφος του Ανδρέα Παπανδρέου, Κατερίνα Βαρελά, γράφει: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε 
υποσχεθεί στους µη προνοµιούχους Έλληνες την ‘Αλλαγή, Εδώ και Τώρα’, την Αλλαγή  που θα 
έβγαζε την Ελλάδα από το τέλµα, θα καταργούσε την κηδεµονία των ξένων κέντρων και θα επέβαλε 
την δίκαιη ανακατανοµή του εθνικού πλούτου», στο Κατερίνα Βαρελά, «Το µεταρρυθµιστικό έργο της 
πρώτης Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα», οµιλία στις 2 Ιουλίου 2008, βρέθηκε στην 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ιδρύµατος Ανδρέα Παπανδρέου: http://www.agp.gr. Ο Παπανδρέου κάνει 
λόγο για «ξένα κέντρα», συνθέτοντας µια θεωρία συνωµοσίας σε βάρος της Ελλάδας. Στο ίδιο πλαίσιο 
ρητορικής, σύµφωνα µε τον Διαµαντόπουλο, «το ΠΑΣΟΚ ιδιοποιήθηκε, αντιστρέφοντας το, το 
µετεµφυλιακό ιδεολογικό οπλοστάσιο της δεξιάς, που αντιπαρέθετε το έθνος στο σύνολό του προς 
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εικόνα ότι η Ελλάδα διατηρεί αποστάσεις από τον δυτικό συνασπισµό. Με αυτόν τον 

τρόπο όµως, η βοήθεια που µπορούσε να έρθει από την Αµερική (το 

ελληνοαµερικανικό «λόµπι» και την Αρχιεπισκοπή) συναντούσε το ανυπέρβλητο 

εµπόδιο της έλλειψης εµπιστοσύνης αφού οι Έλληνες της Αµερικής δεν µπορούσαν να 

ισχυριστούν πλέον στην κυβέρνησή τους ότι η Ελλάδα ήταν ένας σταθερός και 

αξιόπιστος σύµµαχος.416 Παρατηρείτο δε το φαινόµενο της «αντίστροφης επιρροής,» 

δηλαδή της άσκησης πίεσης όχι προς την Αµερική αλλά προς την Ελλάδα, µε απώτερο 

στόχο για να αναθεωρήσει εκείνη την πολιτική της.417 

Ενώ η διασπορά θα µπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί ως βραχίονας για την Ελλάδα, 

όπως συνέβαινε την ίδια στιγµή µε το Ισραήλ, η κυβέρνηση την άφησε στο περιθώριο, 

ρισκάροντας επίσης τις ευρύτερες γεωστρατηγικές συνεργασίες σε µια εποχή 

αναδιαµόρφωσης της ισορροπίας ισχύος παρά το γεγονός ότι σοβαρά εθνικά και 

κοινωνικά ζητήµατα βρίσκονταν σε εκκρεµότητα. Η αντιµετώπιση ήταν τόσο αρνητική 

που ο Ιάκωβος δήλωσε ότι οι Ελληνοαµερικανοί δεν αισθάνονται φιλόξενα όταν 

επιστρέφουν στην πατρίδα και προσκάλεσε τον αθηναϊκό Τύπο να συνεισφέρει στη 

βελτίωση των ελληνοαµερικανικών σχέσεων µε το ίδιο ακριβώς σθένος που οµιλούσε 

στους Αµερικανούς αξιωµατούχους για την µεγάλη αξία της διατήρησης των σχέσεων 

µε την Ελλάδα.418 

Το παράδοξο για µια ευρωπαϊκή χώρα και µέλος του ΝΑΤΟ να αντιµετωπίζει τη 

δεδοµένη χρονική συγκυρία τις εξωτερικές σχέσεις µε τέτοια ταλάντευση οφείλεται 

στην απειρία της νέας ηγεσίας και πιο πολύ στο γεγονός ότι τα δύο πρώτα χρόνια του 

στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ απολάµβανε µία πρωτοφανή ηρεµία στις εξωτερικές σχέσεις. 

Άλλωστε, το κυρίαρχο δόγµα στην εξωτερική πολιτική της χώρας από την περίοδο του 

Καραµανλή µετά το 1974 µετουσίωνε την εδραίωση της δηµοκρατίας και την ένταξη 

																																																								
τους εχθρούς του, και µάλιστα τους ξένους, που υπονοµεύονταν ή επιβουλεύονταν τις αξίες και τα 
συµφέροντα του», Διαµαντόπουλος (1997), ό.π., 289, σηµ. 2. 
416 Iatrides (1992), ό.π., 152. 
417 Van Coufoudakis, “The reverse influence phenomenon: The impact of the Greek-American lobby 
on the foreign policy of Greece,” in Diasporas in World Politics; the Greeks in comparative 
perspective, ed. Dimitris Constas and Athanasios Platias (The Macmillan Press: London, 1993), 65. 
418 Με δεδοµένη την άνοδο του αντιαµερικανισµού στην Ελλάδα και αφορµή τον διάλογο για τις 
αµερικανικές βάσεις στην χώρα, ο Ιάκωβος γράφει «µε πόνο ψυχής» (“[...] Hoping that you fully 
understand my pain and agony”) στον Σύµβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Robert Mc Farlane, 
συστήνοντας του να λειτουργήσει µε σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Εκείνος τον καθησυχάζει λέγοντας 
ότι δεν θα υπάρξει κάποια αρνητική για την Ελλάδα πολιτική και ότι εργάζεται για την βελτίωση των 
ελληνοαµερικανικών σχέσεων προσβλέποντας στην συνεργασία του Αρχιεπισκόπου. Αµφότερες οι 
επιστολές (η πρώτη µε ηµεροµηνία 10 Ιουλίου 1984 και η δεύτερη 30 Ιουλίου 1984) στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 327-328. 
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στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες µε τη βεβαιότητα ότι έτσι θα θωρακιστεί η άµυνα της 

χώρας.  

Στις 15 Νοεµβρίου 1983 όµως, η ψευδαίσθηση της ασφάλειας κατέρρευσε 

γκρεµίζοντας τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες είχε οικοδοµηθεί η αδέσµευτη πολιτική 

της προηγούµενης διετίας.419 Ο κατεχόµενος βορράς στην Κύπρο ανακήρυξε την 

ανεξαρτησία του µε το όνοµα «Τουρκική Δηµοκρατία Βορείου Κύπρου» (ΤΔΒΚ) και 

η κυβέρνηση Παπανδρέου ήλθε σε πολύ δύσκολη θέση µπροστά στο ενδεχόµενο µιας 

εθνικής ήττας, στην περίπτωση που η νέα κρατική οντότητα αναγνωριστεί διεθνώς και 

κυρίως από τις ΗΠΑ. Η νέα αυτή πρόκληση του Κυπριακού ανέδειξε µε τον πιο σαφή 

τρόπο την αξία των πολιτικών ερεισµάτων στην Αµερική.420 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ιάκωβος αντέδρασε πιο γρήγορα από την 

ελληνική κυβέρνηση, αναλαµβάνοντας δικές του πρωτοβουλίες. Την ίδια ηµέρα 

(15/11), συνάντησε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Χαβιέ  Πέρεζ ντε 

Κουέγαρ (Javier Pérez de Cuéllar)421 και στη συνέχεια ταξίδεψε  έως την Ουάσιγκτον 

όπου έγινε δεκτός -παρά την απρογραµµάτιστη επίσκεψη- από τον Υπουργό 

Εξωτερικών Τζόρτζ Σουλτζ (George Shultz).422 Ο Ιάκωβος ανέφερε στον Σουλτζ ότι ο 

σκοπός της επίσκεψής του είναι να εκφράσει τη διαµαρτυρία των Αµερικανών πολιτών 

ελληνικής καταγωγής, για την ανακήρυξη της ΤΔΒΚ και να του ζητήσει να µην 

αναγνωρίσει το κράτος αυτό.423 Ενίσχυσε το επιχείρηµά του µε την υπενθύµιση ότι η 

πιθανή αναγνώριση ίσως αναβιώσει τις ηµέρες του 1974, όταν δεκάδες χιλιάδες 

Ελληνοαµερικανοί διαδήλωναν µπροστά από το Καπιτώλιο υπέρ της εφαρµογής του 

αµερικανικού νόµου και της επιβολής εµπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία ως 

απάντηση στην παράνοµη χρήση αµερικανικού οπλισµού κατά την εισβολή στην 

Κύπρο.424 

																																																								
419 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι σύµφωνα µε τον πρέσβη Ζαχαράκη, παρά την επιµονή ορισµένων 
διπλωµατικών πηγών σε όλη τη διάρκεια του 1983, ότι ο Ντενκτάς σκόπευε να προβεί σε µονοµερή 
ανακήρυξη (Unilateral Declaration of Independence - UDI), ο Παπανδρέου θεωρούσε κάτι τέτοιο 
«απίθανο», στο: Χρήστος Ζαχαράκις, Άκρως απόρρητο - ειδικού χειρισµού. Κατάθεση µνήµης και 
στοχασµών 1979-2004 (Αθήνα: Λιβάνης, 2008), 222. 
420 Παπαχελάς (17/4/2005) ό.π. 
421 Μαλούχος (2002), ό.π., 104. 
422 Γιώργος Μαλούχος, επιµ., Το ΒΗΜΑ-90 χρόνια, τόµος Ζ’, (Αθήνα: Δηµοσιογραφικός Οργανισµός 
Λαµπράκη, 2012), 57. 
423 Μαλούχος (2002), ό.π., 104. 
424 Watanabe (1993), ό.π., 33. 
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Πίσω από το πέπλο της πολιτικής διάστασης όµως, δεδοµένης της κυβερνητικής 

αλλαγής στην Ελλάδα, ο Ιάκωβος υπενθύµισε ότι η αναγνώριση της ΤΔΒΚ θα είχε 

δυσµενείς συνέπειες για την αµερικανική στρατηγική στα Βαλκάνια διότι πιθανώς να 

εξωθούσε την ελληνική κοινωνία σε ακόµα πιο οξύ αντιαµερικανισµό. Αυτό που 

απέφυγε η αµερικανική εξωτερική πολιτική τη δεκαετία του 1960 -την άνοδο της 

Αριστεράς στην κυβέρνηση- συνέβη µόλις το 1981, εποµένως η όξυνση της 

αντιπαράθεσης θα µπορούσε να στείλει τη χώρα πιο κοντά στη Σοβιετική Ένωση.  

Την ίδια στιγµή, οι ΗΠΑ, ως ηγέτιδα χώρα του ελεύθερου κόσµου, θα παρείχε πολιτική 

κάλυψη στην εισβολή των τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο, την οποία είχε ήδη 

καταδικάσει ως παράνοµη το Κογκρέσο µε την επιβολή του τριετούς εµπάργκο. Αυτές 

οι παρατηρήσεις, που επισηµάνθηκαν από τον Ιάκωβο, σε συνδυασµό µε τα ανοικτά 

µέτωπα σε χώρες του Τρίτου Κόσµου (στην Κεντρική Αµερική και στην Αφρική),425  

βοήθησαν ώστε οι ΗΠΑ να µην οδηγηθούν σε µια µεγάλη αντίφαση µε την 

αναγνώρισης της ΤΔΒΚ. 

Ο Ιάκωβος έστειλε τηλεγράφηµα στον ίδιο τον Ρήγκαν µε το οποίο του ζήτησε να 

εµποδίσει τη διεθνή αναγνώριση της Βορείου Κύπρου, γεγονός που θα συνιστούσε 

«θανάσιµο κτύπηµα στη δηµοκρατία, στη δικαιοσύνη και στην ειρήνη, για τις οποίες 

µάχεται η Αµερική.»426 Απαντώντας, την 1η Δεκεµβρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών 

Ρίτσαρντ Μπαρτ (Richard Burt) έγραψε στον Ιάκωβο ότι καταδικάζει απερίφραστα τη 

µονοµερή πράξη των Τουρκοκυπρίων επειδή υπονοµεύει τις επίµονες προσπάθειες του 

Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κι ακόµη του επισήµανε ότι οι Ηνωµένες 

Πολιτείες έχουν πιέσει και άλλες χώρες -τις οποίες απέφυγε να κατονοµάσει- να 

πράξουν αναλόγως.427 Σε συνέχεια την επιστολής αυτής, ο ίδιος ο Πρόεδρος Ρήγκαν, 

έκρινε σκόπιµο να διαβεβαιώσει γραπτώς τον Ιάκωβο ότι σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε 

τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας Σπύρο Κυπριανού και τον Υπουργό 

Εξωτερικών της Τουρκίας Ιλτέρ Τουρκµέν (İlter Türkmen), αποσαφήνισε την αντίθεσή 

																																																								
425 Παπασωτηρίου (2006), ό.π., 356. 
426 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Ρήγκαν µε ηµεροµηνία 15 Νοεµβρίου 1983. Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008),ό.π., 311. 
427 “We have condemned this unilateral act by the Turkish Cypriots, which we consider most unhelpful 
to the laudable efforts of the UN Secretary General to make progress towards a just and lasting 
settlement to the Cyprus problem. The U.S. will not recognize the new entity and we have strongly 
urged other countries not to do so. We joined Greece and Cyprus in supporting the UN Security 
Council Resolution urging reversal of the declaration of the Turkish Cypriots and support for the UN 
Secretary General’s good offices role”. Η επιστολή µε ηµεροµηνία 1η Δεκεµβρίου 1983, στο: ΙΚΚ, 44.-
251. 
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του στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους428 ενώ στην Ελλάδα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ 

Μοντίγκλ Στερνς (Monteagle Stearns) ενηµέρωσε αυτοπροσώπως τον Παπανδρέου για 

τις εξελίξεις.429 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε από την εξέλιξη του Κυπριακού και 

«πρόδηλα σοκαρισµένος»430 έσπευσε να πέµψει τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη 

Χαραλαµπόπουλο στην Αµερική, ο οποίος όµως έφτασε στην Ουάσιγκτον αφού είχε 

διευθετηθεί η υπόθεση και περιορίστηκε σε αναµνηστικές φωτογραφίες µε τον Σουλτζ 

για τα εξώφυλλα των εφηµερίδων.431 

Λίγες ηµέρες αργότερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου τηλεφώνησε για πρώτη φορά στον 

Aρχιεπίσκοπο, τον συνεχάρη για αυτή την «εθνική επιτυχία» και του απηύθυνε 

επίσηµη πρόσκληση να επισκεφθεί την Αθήνα για να συζητήσουν «το δέον γενέσθαι 

µετά από αυτή την «αστραπιαία ενέργειά του.»432 Ως αποτέλεσµα αυτής της 

επικοινωνίας, στις 29 Νοεµβρίου, ο Ιάκωβος συνοδευόµενος από εκπροσώπους 

ελληνοαµερικανικών οργανώσεων, έγινε δεκτός στην Αθήνα -µε τιµές πρωθυπουργού- 

για να διαβουλευτεί µε τον Παπανδρέου σχετικά µε την δραστηριότητα της διασποράς 

µε σκοπό την κλιµάκωση των ενεργειών που θα συνεισέφεραν στην εφαρµογή των 

αποφάσεων του ΟΗΕ για την Κύπρο. Εκτός από τον Παπανδρέου, ο Ιάκωβος 

συνάντησε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Κωνσταντίνο Καραµανλή και τον Πρόεδρο 

της Κυπριακής Δηµοκρατίας Σπύρο Κυπριανού.433 Με αυτό τον τρόπο, όπως 

υποστηρίζει ο Μαλούχος, ο Παπανδρέου αναγνώρισε ρητά ως λανθασµένη την έως 

τότε άποψή του.434 

 

																																																								
428 “I have made clear our opposition to the Turkish Cypriot declaration of statehood,” γράφει ο 
Πρόεδρος Reagan. Η επιστολή του Reagan στον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 1η Φεβρουαρίου 1984, 
προωθήθηκε εµπιστευτικά στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας Κωνσταντίνο Καραµανλή: ΙΚΚ, 
44.-253. 
429 Ζαχαράκις (2008), ό.π., 228. 
430 Αυτόθι, 226. 
431 Το Βήµα, 20 Νοεµβρίου 1983. 
432 Μαλούχος (2002), ό.π., 105. 
433 Σβολόπουλος (1996), τόµος 12, ό.π., 343. 
434 Μαλούχος (2012), ό.π., 57. 
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5.5 Η εποχή του ρεαλισµού 

Το αποτέλεσµα που προέκυψε µετά τα γεγονότα του 1983 ήταν η µετατόπιση της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προς το ορθολογικότερο. Οι πληροφορίες που 

υπήρχαν για τις τουρκικές προθέσεις δεν είχαν αξιολογηθεί µε τη δέουσα προσοχή, οι 

αρµόδιες υπηρεσίες δεν ήταν σε εγρήγορση και ο ελληνοαµερικανικός παράγοντας, ως 

βραχίονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, είχε αποµονωθεί. Ο Ιάκωβος από την 

άλλη, εµφανίστηκε αυτόκλητα κι αιφνιδιαστικά κι ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά 

του αµερικανικού πολιτικού συστήµατος αποτρέποντας το χειρότερο για την Ελλάδα. 

Ο Παπανδρέου κατάλαβε στην πράξη τη σηµασία διατήρησης των ισορροπιών που 

προσφέρει µια πολιτική «ζώνη ασφαλείας.» Η πρόσκληση που απηύθυνε, η οποία 

αποτελούσε και µία ακόµη τυπική αναγνώριση του Ιακώβου ως ηγετικού παράγοντα 

του Ελληνισµού της Αµερικής σηµατοδότησε την εντατικοποίηση της επικοινωνίας 

και την εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. 

Με την ίδια ετοιµότητα, ο Ιάκωβος έγραψε και πάλι στον Ρήγκαν όταν εκείνος 

απηύθυνε δηµόσια δήλωση για την κατάσταση στην Κύπρο, τον Μάιο του 1984. 

Συγκεκριµένα, ύστερα από συνάντηση της αρµόδιας διακοµµατικής επιτροπής του 

Κογκρέσου, ο Πρόεδρος θέλησε να εκφράσει την αναγκαιότητα υπερψήφισης των 

κονδυλίων βοήθειας στην Τουρκία, ποσοστό των οποίων είχε καταψηφιστεί κάτω από 

την πίεση του ελληνοαµερικανικού λόµπι τους προηγούµενους µήνες. Στις 8 Μαΐου, 

δήλωσε απογοητευµένος που σηµαντική χρηµατοδότηση προς την Τουρκία, σχετική 

µε τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, διακόπηκε µε την προοπτική να προχωρήσει η επίλυση του 

Κυπριακού. Μη έχοντας άλλο µέσο, κινητοποίησε και πάλι τη διπλωµατία και 

προτείνει  

«αντί να τιµωρήσουµε την Τουρκία, ας εστιάσουµε την εποικοδοµητική ενέργεια 

σε τρόπους ενθάρρυνσης των πλευρών στην Κύπρο, καθότι εκεί πρωτίστως 

πρέπει να λυθούν οι διαφορές. […] Ζητούµε από το Κογκρέσο […] να άρει 

τιµωρητικούς όρους σε αυτή την βοήθεια. […] Είµαι προετοιµασµένος να 

εργαστώ µε το Κογκρέσο στην άµεση δέσµευση για ένα Ταµείο Ειρήνης και 

Ανοικοδόµησης $250 εκ.»435 

																																																								
435 Ronald Reagan: “Statement on the Situation in Cyprus,” May 8, 1984. Online by Gerhard Peters and 
John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=39878. 
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Την επόµενη κιόλας ηµέρα, ο Ιάκωβος του υπέβαλε συγκεκριµένες ενστάσεις σε αυτές 

τις δηλώσεις: το Κυπριακό δεν έπρεπε να αντιµετωπίζεται ως ένα πρόβληµα που θα 

λύσουν οι δύο κοινότητες -η τουρκική µε 18% και η ελληνική µε 80% του πληθυσµού 

αντίστοιχα- αλλά θα έπρεπε να είναι έγνοια των τριών εγγυητριών κρατών, 

συµπεριλαµβανοµένης της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό το πρόβληµα, πρέπει να λυθεί 

στην βάση της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και οι προτάσεις του Προέδρου δεν 

συνάδουν µε αυτές τις αξίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ίδρυση Ταµείου µε χρήµατα 

των Αµερικανών φορολογουµένων, για καταστροφές που προκάλεσε ο στρατός της 

Τουρκίας το 1974.436 

 

5.6 Η δεύτερη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ 

Το 1985 το ΠΑΣΟΚ κέρδισε και πάλι τις εκλογές και καθιερώθηκε ως µια σταθερή 

πολιτική δύναµη στην Ελλάδα. Καθώς η ακραία και ριζοσπαστική πολιτική ρητορική 

εγκαταλείφθηκε437 και η πόλωση έδωσε τη θέση της στην συνειδητή -αν και αργή- 

προσαρµογή στους ρεαλιστικούς στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι διµερείς 

σχέσεις µε τις ΗΠΑ αναπτύσσονταν κατά την περίοδο αυτή «υπό τον εύγλωττο τίτλο 

των ήρεµων νερών.»438 Στο νέο πλαίσιο, ο Ιάκωβος προσέγγισε τον Παπανδρέου, 

εκθέτοντας µια σειρά από ανησυχίες του γύρω από τις ανοικτές υποθέσεις της χώρας. 

Για παράδειγµα, εξακολουθούσε να αισθάνεται ανασφάλεια για τη σταθερότητα της 

πορείας ενσωµάτωσης της Ελλάδας στον δυτικό κόσµο, δεδοµένων των πολιτικών 

τοποθετήσεων που συνέχιζαν να εξωτερικεύονται από διάφορες κυβερνητικές πλευρές 

και για να τονίσει το µήνυµά του υποστήριξε ότι η Δύση είναι παιδί της Ελλάδας. 

Παράλληλα, του έγραψε µε νόηµα ότι «όλοι οι δρόµοι περνούν από την Αθήνα και την 

Ουάσιγκτον,»439 υπονοώντας ότι η προοπτική βελτίωσης των σχέσεων της ελληνικής 

κυβέρνησης µε την αµερικανική θα ήταν αµοιβαία επωφελής. Για τις πρωτοβουλίες 

που ανέλαβε ο ίδιος ο Ιάκωβος από την Αµερική, είπε ότι εµπνέονταν από το αίσθηµα 

																																																								
436 Τηλεγράφηµα του Αρχιεπισκόπου στον Πρόεδρο των Η.Π.Α. µε ηµεροµηνία 9 Μαΐου 1984, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 322. 
437 Akis Kalaitzidis and Nikolaos Zahariadis, “Papandreou's NATO Policy: Continuity or Change?” 
Journal of the Hellenic Diaspora 23 (March 1997): 105-116. 
438 Βούλγαρης (2001), ό.π., 306. 
439 Με την ευκαιρία της ονοµαστικής εορτής του Πρωθυπουργού τον Νοέµβριο του 1984, του εύχεται 
εκφράζοντας ανοικτά την αγωνία του για το αν ο Παπανδρέου εξακολουθεί να πιστεύει αυτό που ένα 
χρόνο νωρίτερα του είχε πει, ότι δηλαδή η Ελλάδα «ανήκει στη Δύση». Επιστολή του Αρχιεπισκόπου 
από 16 Νοεµβρίου 1984, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 957-960. 
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υποχρέωσης όχι µόνο για να κάνει γνωστή στην αµερικανική κοινωνία την ύπαρξη της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας, αλλά ακόµη για να ενισχύσει την φωνή και τη γνώµη 

της, η οποία είχε ιερό χρέος να στηρίξει την Ελλάδα:  

«Δυνάµεθα σήµερον ως Οµογένεια ηνωµένη ψυχικώς να αµυνθώµεν, αλλά και 

να προβάλωµεν µετά δυνάµεως τα δίκαια της Ελλάδος. Αυτό δεν σηµαίνει ότι 

επιτυγχάνοµεν πάντοτε. Εκείνο που επιτυγχάνοµεν είναι ότι τυγχάνοµεν της 

προσοχής που αναµένουµε ή και απαιτούµεν.»440 

Συµπλήρωσε δε, ότι καθώς εκκρεµούν σηµαντικά ζητήµατα άµεσου ελληνικού 

ενδιαφέροντος (το αίτηµα περί αναλογίας 7 προς 10 στην αµερικανική βοήθεια για 

εξοπλισµούς µε την Τουρκία, εµπορικές συναλλαγές, επιχειρούµενη τουρκική 

εκµετάλλευση των ελληνοαµερικανικών σχέσεων), για να µπορέσει να δράσει η 

οµογένεια πιο αποτελεσµατικά, πρέπει η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης να 

προχωρήσει σε αλλαγές στο θέµα της τροµοκρατίας και στη συµβολική 

επανατοποθέτηση του αγάλµατος του Τρούµαν.441 

Παράλληλα, δεν δίστασε να ζητήσει την µεσολάβηση του Πρωθυπουργού όταν τον 

χρειάστηκε, όπως για παράδειγµα όταν προέκυψε ένα ζήτηµα µε την δηµιουργία 

κοινοτικών σχολείων στον Καναδά, που ανταγωνίζονταν τα σχολεία της 

Αρχιεπισκοπής, µε κίνδυνο κοµµατικοποίησης και διάσπασης της κοινότητας. Στο 

όνοµα της ενότητας, του ζήτησε να πέµψει τον Υπουργό Παιδείας ώστε να ζητήσει από 

τις ελληνικές κοινότητες να συνεργάζονται µε τις εκκλησιαστικές αρχές για να 

σταµατήσει αυτή η διαίρεση.442 

Ο Παπανδρέου µε την σειρά του, συνεχάρη προσωπικά τον Αρχιεπίσκοπο -και στο 

πρόσωπο του, όλους τους Έλληνες της Αµερικής- για την καθιέρωση της 25ης Μαρτίου 

ως ηµέρας εορτασµού των ΗΠΑ.443 Ο Ιάκωβος αισθάνθηκε ιδιαίτερα υπερήφανος για 

																																																								
440 Επιστολή του Ιακώβου στον Παπανδρέου από 14 Μαΐου 1986, αυτόθι, 968-969. 
441 Αναφορικά µε την τροµοκρατία, παραµένει ανεξέλεγκτη η δράση της οργάνωσης «17 Νοέµβρη». 
Την επανεγκατάσταση του αγάλµατος του Τρούµαν είχε απορρίψει το Δηµοτικό Συµβούλιο Αθηναίων, 
αυτόθι. 
442 Αυτόθι, 969. 
443 Το Κογκρέσο µε τον νόµο PL 99-532, ανακήρυξε την 25η Μαρτίου ως ηµέρα εορτασµού της 
ελληνικής και της αµερικανικής δηµοκρατίας. Το κείµενο (Proclamation) αναφέρει: “The Congress, by 
Public Law 99 - 532, has designated March 25, 1987, as “Greek Independence Day: A National Day of 
Celebration of Greek and American Democracy” and has authorized and requested the President to 
issue a proclamation in observance of this event. Now, Therefore, I, Ronald Reagan, President of the 
United States of America, do hereby proclaim March 25, 1987, as Greek Independence Day: A 
National Day of Celebration of Greek and American Democracy, and I urge all Americans to join in 
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την επιτυχία αυτή444 κι εξέφρασε την άποψη ότι έτσι προσφέρει «την ελάχιστη 

υπηρεσία στην Ελλάδα,»445 αφού πέραν της ανύψωσης της ελληνικής σηµαίας, 

παρατίθενται επίσηµες δεξιώσεις στον Λευκό Οίκο για τους αντιπροσώπους της 

Ελλάδας, δίνοντας τους την ευκαιρία να συναντηθούν και να συνοµιλήσουν, έστω και 

για ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα µε τον Πρόεδρο.  

Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός τον παρακάλεσε «να επιτευχθεί όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη κινητοποίηση των οµογενών και των φίλων για τον περιορισµό της 

αµερικανικής βοήθειας στην Τουρκία, την διατήρηση της αναλογίας 7 προς 10 και την 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για το Κυπριακό.»446 Η απάντηση του Ιακώβου στην 

παράκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού αναφορικά µε τον περιορισµό στους 

τουρκικούς εξοπλισµούς είχε στοιχεία γλαφυρότητας, καθώς του υπενθύµιζε ότι ο 

αγώνας των Ελληνοαµερικανών κατά της Τουρκίας σε αυτό το πεδίο ξεκίνησε το 1974 

και συνεχιζόταν ακόµα, παρά τα πολλά «εµπόδια» που υπήρχαν.447 

 

5.7 Η κρίση του Μαρτίου 1987 

Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ (Turgut Özal), ήθελε να εκκινήσει 

τον διάλογο µε τον Παπανδρέου µε σκοπό την επίλυση των ελληνοτουρκικών 

διαφορών αλλά εκείνος αρνείτο. Όταν επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο του 

1985,448 ο Οζάλ προσκάλεσε τον Ιάκωβο για να συζητήσουν την ανάγκη εξοµάλυνσης 

των ελληνοτουρκικών σχέσεων449 µε τη σκέψη ότι οι δύο λαοί πρέπει να λησµονήσουν 

																																																								
appropriate ceremonies and activities to salute the Greek people and Greek independence”, στο: 
Ronald Reagan: “Proclamation 5623 - Greek Independence Day: A National Day of Celebration of 
Greek and American Democracy, 1987,” March 24, 1987. Online by Gerhard Peters and John T. 
Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=34015.  
444 Ο Reagan τον ενηµερώνει µε επιστολή από 19 Δεκεµβρίου 1986 ότι υπέγραψε τον σχετικό νόµο 
«εορτασµού της ελληνικής και της αµερικανικής Δηµοκρατίας» και συγχαίρει τον ίδιο και τους 
Ελληνοαµερικανούς για την επιτυχή προσπάθεια τους, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2002), ό.π., 347. 
445 Μαλούχος (2002), ό.π., 96. 
446 Επιστολή του Παπανδρέου στον Ιάκωβο από 18 Φεβρουαρίου 1987, Αρχιεπισκόπου Ιακώβου 
(2002), ό.π., 972. 
447 Επιστολή του Ιακώβου στον Παπανδρέου από 27 Φεβρουαρίου 1987, αυτόθι., 973. 
448 Η επίσκεψη Οζάλ στην Νέα Υόρκη έχει σκοπό την αίτηση δανείου από αµερικανικές τράπεζες, Τα 
Νέα της Κυριακής, 31 Μαρτίου 1985. 
449 Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Οζάλ εκτός από τον Ιάκωβο, συναντά και αντιπροσωπεία της 
AHEPA. Τόσο από το υπόµνηµα του Ιακώβου (GOARCH: Box 46, Folder ΤΟ, 0001_s) όσο και από 
τα όσα γράφονται στον Τύπο, γίνεται αντιηπτό ότι υποβόσκει ένας ανταγωνισµός ανάµεσα στους δύο 
ελληνο-αµερικανικούς φορείς. Βλ. «Ο Οζάλ συναντάται µε τον Ιάκωβο και τους Αχέπανς,» 
Μακεδονία, 31 Μαρτίου 1985. 
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το παρελθόν και να εργαστούν µε αφοσίωση για ένα καλύτερο µέλλον και του ζήτησε 

να µεσολαβήσει στον Παπανδρέου για να δεχτεί να ξεκινήσει ο διάλογος. 

Αυτή η συνάντηση, που απασχόλησε αρκετά τον ελληνικό450 και τον τουρκικό451 Τύπο, 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον επειδή ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας 

υπογράµµισε ότι επιθυµεί ειλικρινώς την ανάπτυξη καλών σχέσεων µε την Ελλάδα και 

ζήτησε ανοικτά µια συνάντηση µε τον Παπανδρέου «όπου και όποτε» εκείνος 

ορίσει.452 Ο Ιάκωβος, από την άλλη πλευρά, βρήκε την ευκαιρία να επισηµάνει στον 

Οζάλ ότι είναι παράδοξο να του ζητά µια τέτοια διαµεσολάβηση ο Πρωθυπουργός µιας 

χώρας η οποία θεωρεί τον ίδιο ανεπιθύµητο (persona non grata)453 και τότε εκείνος του 

υποσχέθηκε να διευθετήσει αυτή την εκκρεµότητα ώστε να µπορέσει να επισκεφτεί 

την Τουρκία. 

Οι δύο άνδρες διατήρησαν τους διαύλους επικοινωνίας ανοικτούς και µετά τη 

συνάντηση της Νέας Υόρκης και ο Τούρκος ηγέτης δεσµεύτηκε να επιτρέψει την 

ανοικοδόµηση του τµήµατος του Πατριαρχείου που είχε καεί το 1942 αλλά όλες οι 

κυβερνήσεις αρνούνταν µέχρι τότε. Ως προς τις σχέσεις µε την Ελλάδα, ο Οζάλ του 

ζήτησε να προτείνει στον Παπανδρέου µια φόρµουλα διαλόγου σύµφωνα µε την οποία 

θα άφηναν κατά µέρος τα φλέγοντα και δύσκολα πολιτικά ζητήµατα και θα 

προωθούσαν τη συνεργασία σε θέµατα τουρισµού, εµπορίου και πολιτισµού.454 Ο 

Παπανδρέου απάντησε στον Ιάκωβο ότι θα δεχόταν να συναντηθεί µε τον Οζάλ ή να 

																																																								
450 Εκτενείς αναφορές γίνονται σε πολλές Κυριακάτικες εφηµερίδες, «Οζάλ: θα δω τον Ανδρέα όποτε 
και όπου θέλει,» Ακρόπολις, 31 Μαρτίου 1987, «Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής κ. Ιάκωβος για την 
συνοµιλία του µε τον κ. Οζάλ,» Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής, 31 Μαρτίου 1985, «Συνάντηση Ιακώβου-
Οζάλ,» Εξπρές, 31 Μαρτίου 1985, «Ο Ιάκωβος τα είπε µε τον Οζάλ,» Έθνος, 31 Μαρτίου 1985. 
451 Ο τουρκικός Τύπος επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Ιακώβου, στο καθεστώς «ανεπιθύµητου» που 
έχει επιβληθεί από το τουρκικό κράτος και στο ενδεχόµενο να του δοθεί άδεια να επισκεφτεί την 
Τουρκία. Αναλυτικά ρεπορτάζ µε έµφαση στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου αναρτούν οι περισσότερες 
τουρκικές εφηµερίδες όπως: Milliyet, Cumhuriyet, Günaydın Gazetesi στις 30 Μαρτίου 1985. 
452 «Νέα πρόταση του κ. Οζάλ για την έναρξη του διαλόγου,» Καθηµερινή, 31 Μαρτίου 1985. Βλ. και 
Günes από 31 Μαρτίου 1985. 
453 Η Τουρκία φέρεται να έχει κηρύξει ανεπιθύµητο τον Ιάκωβο από το 1964, λόγω ενεργειών του προς 
τον Πρόεδρο Τζόνσον για την προστασία του Οικουµενικού Πατριαρχείου, εν τούτοις είναι αµφίβολο 
αν έχει εκδοθεί κάποιο επίσηµο έγγραφο. Βλ. το σηµείωµα του Ιακώβου από την συνάντηση του µε 
τον Οζάλ στις 29 Μαρτίου 1985, στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria. Το σηµείωµα µε ηµεροµηνία 23 
Απριλίου 1985 στο: GOARCH, Box 46, Folder ΤΟ, 0001_s. 
454Επιστολή του Ιακώβου στον Οζάλ µε ηµεροµηνία 25 Νοεµβρίου 1985, στο: GOARCH, Box 46, 
Folder DM,0002_s. 
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γίνει ένας διάλογος σε επίπεδο πρεσβευτών, υπό την προϋπόθεση να µην ετίθετο στη 

συζήτηση το Κυπριακό.455 

Ωστόσο, πριν προχωρήσει η προσέγγιση, τον Μάρτιο του 1987, οι σχέσεις µεταξύ της 

Ελλάδας και της Τουρκίας κλιµακώθηκαν επικίνδυνα εξ αιτίας της πάγιας διαφοράς 

των δύο χωρών στο ζήτηµα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Αφορµή αποτέλεσε η 

αίτηση της κοινοπραξίας Ντένισον Μάιλς (Denison Miles Ltd.), η οποία διεξήγαγε 

έρευνες για πετρέλαιο στα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Βόρειο Αιγαίο,456 να επεκτείνει 

τη δραστηριότητα της στα 10 ναυτικά µίλια ανατολικά της Θάσου457 σε µία µη 

αµφισβητούµενη από τους Τούρκους περιοχή. Το Εθνικό Συµβούλιο της Τουρκίας, σε 

µια προσπάθεια δηµιουργίας τετελεσµένων, διέταξε τον απόπλου του ωκεανογραφικού 

σκάφους Σισµίκ Ι -µε συνοδεία πολεµικών σκαφών- για να διενεργήσει έρευνες και 

γεωτρήσεις σε αναζήτηση υδρογονανθράκων εντός των ορίων της ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας.458 Ο Παπανδρέου, σε µια εντυπωσιακή κινητοποίηση «ολόκληρης της 

πολεµικής µηχανής της χώρας»459 ανάγκασε την τουρκική πλευρά να ανακαλέσει το 

σκάφος.460 

Η σοβαρότητα της κρίσης, που έφερε τις δύο πλευρές στα πρόθυρα µιας πολεµικής 

σύγκρουσης,  επικαιροποίησε το αίτηµα του Οζάλ για µία ελληνοτουρκική προσέγγιση 

σε επίπεδο κορυφής. Ο Ιάκωβος ενθάρρυνε τον Παπανδρέου να τολµήσει τον διάλογο, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποδέχεται τετελεσµένα γεγονότα. Του πρότεινε να 

συµφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραµµα αντιµετώπισης των ζητηµάτων, θεωρώντας ότι 

µε τη διαλεκτική του θα µπορέσει να επιβληθεί στους Τούρκους και του υπενθύµισε 

																																																								
455 Επιστολή του Ιακώβου στον Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία συνοψίζει τα συµπεράσµατα από 
προηγούµενες συνοµιλίες τους, η επιστολή γράφεται µαζί µε την ανωτέρω επιστολή που στέλνει στον 
Οζάλ, στις 25 Νοεµβρίου 1985, και το αναφέρει στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η επιστολή στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 964. 
456 Η διεξαγωγή των ερευνών έγινε στο πλαίσιο εφαρµογής της συµφωνίας της κοινοπραξίας µε το 
ελληνικό κράτος από το 1976, Panayotis Dimitrakis, “Greek Military Intelligence and the Turkish 
Threat,” Journal of Modern Greek Studies 25 (May 2007), 102. 
457 «Η κρίση του '87 και η εικόνα πλήρους πολεµικής ετοιµότητας,» Ελευθεροτυπία, 31 Μαρτίου 2007. 
458 Οι έρευνες από το Σισµίκ θα γίνονταν ανατολικά της Θάσου. Βλ: Ζαχαράκις (2008), ό.π., 358. 
459 Γιάννης Καψής, «Προσχεδιασµένη προβοκάτσια από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία και τις 
ΗΠΑ,» Καθηµερινή, 27 Μαρτίου 2007. 
460 Η ελληνική πολεµική προετοιµασία, προκάλεσε την επέµβαση του Οζάλ ο οποίος νοσηλευόταν σε 
νοσοκοµείο του Λονδίνου λόγω καρδιακού προβλήµατος. Άλλωστε, η απόφαση για την έξοδο του 
Σισµίκ στο Αιγαίο λήφθηκε ερήµην του, ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέµβαση. «Η κρίση του 
'87 και η εικόνα πλήρους πολεµικής ετοιµότητας,» Ελευθεροτυπία, 31 Μαρτίου 2007. 
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ότι η οµογένεια θα του συµπαραστεκόταν όπου καθίστατο απαραίτητο.461 Ο 

Παπανδρέου άκουσε µε θετική διάθεση την προτροπή του συνοµιλητή του όµως του 

επανέλαβε την πάγια θέση του, ότι η ελληνική πλευρά είναι πρόθυµη να προσέλθει 

στην τράπεζα των συζητήσεων εφόσον αφορούν νοµικά θέµατα, όπως η οριοθέτηση 

της υφαλοκρηπίδας, όπου είναι δυνατόν να εξευρεθεί µία λύση από ένα ουδέτερο -

αναµφισβήτητου διεθνούς κύρους- όργανο, όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 

ενώ αρνείτο τον διάλογο γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας.462 

Ακολούθησαν νέες επαφές µεταξύ του Παπανδρέου και του Οζάλ µέσω προσωπικής 

αλληλογραφίας463 και µετά από λίγους µήνες ο Παπανδρέου δέχτηκε τελικά την 

πρόσκλησή του οµολόγου του αναζητώντας τον τρόπο οικοδόµησης µιας µόνιµα 

ειρηνικής σχέσης µε την Τουρκία.464 Ο διάλογος εγκαινιάστηκε στις 30 Ιανουαρίου 

1988 στο πλαίσιο που είχε διαµορφωθεί από την κρίση του Μαρτίου, έναν χρόνο 

νωρίτερα. Παρά τις αναστολές και την επιφυλακτικότητα, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν 

στο Νταβός, στο πλαίσιο του παγκόσµιου οικονοµικού φόρουµ κι εξέφρασαν τη 

βούληση τους να βελτιώσουν τις διµερείς σχέσεις ώστε να αποφύγουν αντίστοιχες 

κρίσεις στο µέλλον. Στο πλαίσιο που τιτλοφορήθηκε «µη πόλεµος», συµφώνησαν 

επίσης στην οικοδόµηση µέτρων εµπιστοσύνης. Βέβαια η τουρκική πλευρά είχε έναν 

επιπλέον λόγο να επιδιώκει την προσέγγιση, αφού τον Απρίλιο του 1987 κατέθεσε την 

αίτηση ένταξης της Τουρκίας στην ΕΟΚ. Πάντως το θετικό κλίµα επισφραγίστηκε τον 

Ιούνιο του 1988, όταν ο Οζάλ επισκέφθηκε την Αθήνα. 

Ο Ιάκωβος ενθουσιάστηκε διότι τα αποτελέσµατα της προσέγγισης «ξεπέρασαν τις 

προσδοκίες του»465 και συνεχάρη τους δύο Πρωθυπουργούς για το «γιγάντιο βήµα 

προς την φιλία και την ειρήνη.»466 Την ίδια περίοδο, σχετικά µε συζητήσεις που 

λαµβάνουν χώρα ανεπισήµως, δήλωσε κατά τη διάρκεια µίας συνέντευξης ότι εν όψει 

µιας νέας σελίδας στις σχέσεις των δύο χωρών, θα αποδεχόταν τον ρόλο του 

																																																								
461 Επιστολή του Ιακώβου στον Παπανδρέου από 28 Ιουνίου 1987. Βρέθηκε στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 978. 
462 Δηλώνει ακόµη τη βούληση του να συνεχίσει την σταδιακή βελτίωση των ελληνοαµερικανικών 
σχέσεων, µε την προϋπόθεση να υπάρχει ισοτιµία και αλληλοσεβασµός. Αυτόθι, 980. 
463 Γιάννης Βαληνάκης, Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1949-1988 (Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, 1989), 215. 
464 Ιωάννα Ηλιάδη, «1987: Όταν η Ελλάδα πήγαινε για πόλεµο,» Έθνος, 23 Νοεµβρίου 2010. 
465 Η έκφραση στο τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, µε ηµεροµηνία 17 
Φεβρουαρίου 1988, στο: GOARCH, Box 46, Folder DM, 0001. 
466 Τηλεγράφηµα συγχαρητηρίων σε Παπανδρέου και Οζάλ, µε ηµεροµηνία 1η Φεβρουαρίου 1988, 
στο: GOARCH,Box 46, Folder DM, 0023_s. 
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διαµεσολαβητή στα ελληνοτουρκικά, αν του ζητείτο και από τις δύο πλευρές.467 Με 

την παρέµβασή του και την υποστήριξή του σε αυτές τις διεργασίες, η τουρκική 

Χουριέτ τον χαρακτήρισε «αρχιτέκτονα» του Νταβός468 ενώ ο Εθνικός Κήρυκας τον 

κατηγόρησε ότι προσπαθούσε να κερδίσει τις εντυπώσεις στις δύο χώρες γιατί 

αποσκοπούσε να εκλεγεί Οικουµενικός Πατριάρχης.469 

Ένα µήνα µετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ασκώντας προσωπική διπλωµατία, 

συνάντησε τον Οζάλ στην Κωνσταντινούπολη (στο µεταξύ ο Οζάλ έχει άρει το 

καθεστώς του ανεπιθύµητου για τον Ιάκωβο)470 και του έθεσε δύο ζητήµατα: την 

επιστροφή των 12.000 εξαναγκασθέντων σε φυγή από την Πόλη Ελλήνων υπηκόων το 

1964, ώστε να εκποιήσουν της περιουσίες τους και την επαναλειτουργία της 

Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.471 Ο Οζάλ επιφυλάχθηκε να εξετάσει τα αιτήµατα 

αυτά, πρόσθεσε πάντως κάτι πρωτόγνωρο για Τούρκο Πρωθυπουργό: ότι τον 

θεωρούσε φίλο και ότι χρειαζόταν την συµβουλή του.472 Σε άλλη επικοινωνία µαζί του, 

εν όψει της επίσκεψης του Οζάλ στην Αθήνα, τον ενθάρρυνε λέγοντας ότι όλα τα 

προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε σύνεση και καλή βούληση. Παρά τις αβρότητες, 

τόνισε µε νόηµα ότι ο δρόµος θα έχει ούτως ή άλλως πολλά εµπόδια και τον 

συµβούλευσε να µην αφήσει κανέναν να προσθέσει περισσότερα, δείχνοντας τις 

εσωτερικές διαστάσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.473 

Στον Παπανδρέου, πρότεινε να προχωρήσει «θαρρετά και σταθερά πάνω στο δρόµο 

που χαράχτηκε στο Νταβός και στις Βρυξέλλες», δηλώνοντας βέβαιος πως θα 

																																																								
467 Συνέντευξη του Ιακώβου στην οµογενειακή εφηµερίδα The Greek American, 13 Φεβρουαρίου 
1988. 
468 Hürriyet, 16 Φεβρουαρίου 1988. 
469 Καλµούκος, 29 Φεβρουαρίου 1988, ό.π. 
470 Βλ. υποσηµείωση 519. 
471 Επιστολή του Ιακώβου στον Οικουµενικό Πατριάρχη µε κοινοποίηση στον Ανδρέα Παπανδρέου 
αναφορικά µε την παρακολούθηση του Συµποσίου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην 
Κωνσταντινούπολη. Στο περιθώριο της εκδήλωσης έχει προσωπική συνάντηση µε τον Οζάλ. Η 
επιστολή, µε ηµεροµηνία 24 Φεβρουαρίου 1988, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ο.π, 984-989. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ιάκωβος δεν ενηµέρωνε τον Πατριάρχη για όλες τις κινήσεις του. Για 
παράδειγµα, για την προαναφερθείσα σύσκεψη µε τον Οζάλ στην Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο 1985, δεν 
ζητήθηκε η άδεια της ανώτατης εκκλησιαστικής Αρχής. 
472 Αυτόθι, 984. 
473 “The road will be full of obstacles. Try to allow no one to add to the existing ones. Ethnic pride 
should concede for the welfare of all. Territories, territorial waters and skies are to unite us. Not to 
divide us further.” Επιστολή του Ιακώβου στον Οζάλ, µε ηµεροµηνία 2 Μαΐου 1988, στο: GOARCH, 
Box 46, Folder DM, 0011_s. 
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συνεχίσει «το έργο του µεγάλου Βενιζέλου για την πατρίδα και την φυλή.»474 Ακόµη, 

τον ενηµέρωσε για τις θέσεις που του εξέφρασε ο Οζάλ -ως προς την πορεία και την 

ουσία των διµερών ζητηµάτων- σε προσωπική τους συνοµιλία, κρίνοντας ότι είναι η 

καλύτερη στιγµή, λόγω της παρουσίας των δύο συγκεκριµένων προσώπων στις ηγεσίες 

της Ελλάδας και της Τουρκίας «να τεθούν τα θεµέλια µιας βραδείας µεν σταθεράς όµως 

θεµελίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.»475 

Εν τούτοις, το 1989 ήταν έτος εκλογών στην Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, όπως και η χώρα, 

συγκλονίστηκε από τις αποκαλύψεις µεγάλων σκανδάλων. Η ελληνοτουρκική 

προσέγγιση «πάγωσε» λόγω των γεγονότων, ωστόσο τα βήµατα που έγιναν µέχρι 

εκείνο το σηµείο βελτίωσαν σηµαντικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε αυτή την 

εξέλιξη ξεχωρίζει η συµβολή του Ιακώβου, ο οποίος λειτούργησε ως µεσολαβητής 

διευκολύνοντας σηµαντικά την επικοινωνία µεταξύ των δύο ηγετών µετά από µία 

περίοδο κρίσης και υψηλής έντασης. Το γεγονός ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση µε 

τους δύο Πρωθυπουργούς, ήταν ουδέτερος παράγοντας και γνώριζε καλά τα διµερή 

ζητήµατα, κατέστησε τον Ιάκωβο έναν αξιόπιστο δίαυλο µέσω του οποίου οι δύο 

πλευρές µπόρεσαν να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις της επίσηµης πολιτικής και να 

διευκολύνουν τη µεταξύ τους συνεννόηση. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι οι 

διαστάσεις που λαµβάνει η εξωτερική πολιτική µπορούν να ξεφύγουν από το 

καθιερωµένο πλαίσιο των διµερών επαφών και µπορεί να εµπλέξουν περισσότερους 

παράγοντες στον βαθµό που διευκολύνουν την εξεύρεση λύσης. Εν προκειµένω, η 

παρουσία µιας πληθωρικής προσωπικότητας όπως του Ιακώβου στην Αρχιεπισκοπή 

																																																								
474 Επιστολή του Ιακώβου στον Ανδρέα Παπανδρέου µε ηµεροµηνία 9 Μαρτίου 1988, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, ό.π., 994. 
475 Επιστολή στον Παπανδρέου µε συνηµµένο το απόρρητο πρακτικό της συνοµιλίας (πιθανότατα δια 
τηλεφώνου), που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος µε τον Οζάλ. Σύµφωνα µε το πρακτικό, ο Τούρκος 
Πρωθυπουργός επιµένει σε έναν βραδύ και προσεκτικό ρυθµό, που θα βασίζεται από την µια στην 
προσπάθεια αλληλοκατανόησης των θέσεων κάθε πλευράς και από την άλλη στην αποφυγή 
εσωτερικής πολιτικής εκµετάλλευσης των υπό συζήτηση διαφορών. Υπογραµµίζει ότι οι δυσκολίες 
είναι η εγγύτητα των ελληνικών νησιών προς τις τουρκικές ακτές, η πιθανότητα επέκτασης της 
αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 µίλια, το γεγονός ότι ο ελληνικός εναέριος χώρος εκτείνεται στα 10 µίλια, ο 
καθορισµός της υφαλοκρηπίδας και ο εξοπλισµός των νησιών. Ως προς το Κυπριακό, δεν το θεωρεί 
ελληνοτουρκικό θέµα αλλά κατ’ αρχήν ζήτηµα της ίδιας της Κύπρου, εξισώνοντας έτσι τις δύο 
κοινότητες. Δεν είναι αρνητικός στην µείωση των στρατευµάτων στο νησί αλλά δεν σκέπτεται 
επιστροφή κατεχόµενων εδαφών. Θα δεχόταν να συναντηθεί µε τον Κύπριο Πρόεδρο Βασιλείου µόνο 
εφόσον οι δύο Κύπριοι ηγέτες καταλήξουν σε κάποιο σχέδιο συµφωνίας. Επίσης, δηλώνει ότι η 
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν θα πρέπει να απειλείται από το ελληνικό βέτο ούτε να εµφανίζεται 
η αρνησικυρία ως διαπραγµατευτικό χαρτί, διότι αυτή η τακτική «θα ωθούσε εις άλλας σκέψεις ή 
αντιδράσεις». Η επιστολή έχει ηµεροµηνία 6 Ιουνίου 1988 και το πρακτικό 3 Ιουνίου 1988. 
Βρίσκονται στο: Μαλούχος (2002), ό.π., 282-286. 
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Αµερικής, συνδύαζε το κύρος και τις ικανότητες που χρειάζονταν οι δύο πλευρές για 

να διεξάγουν έναν διάλογο οµαλοποίησης των επαφών και προετοιµασίας της 

διπλωµατικής οδού. Από την πλευρά του, ο Ιάκωβος έθεσε στην κρίση των 

συνοµιλητών του τα προβλήµατα όπως τα αντιλαµβανόταν εκείνος. Η πιθανή 

φιλοδοξία του να εκλεγεί Οικουµενικός Πατριάρχης, όπως γράφτηκε, θα µπορούσε, 

υπό προϋποθέσεις πολιτικής σταθερότητας, να επισφραγίσει τη νέα συνεργασία. 

Ωστόσο, ακολούθησε η πολιτική µετάβαση στην Ελλάδα (και λίγο αργότερα και στην 

Τουρκία) που άλλαξε τις προτεραιότητες και µαταίωσε αυτή την προσδοκία. 

 

5.8 Συµπεράσµατα 

Στην περίοδο που εξετάστηκε πιο πάνω, ο Παπανδρέου αποτελούσε το κεντρικό 

πρόσωπο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς διαχειριζόταν προσωπικά το 

συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. Την ίδια στιγµή που επιχειρείται –έστω και φραστικά- η 

αποσύνδεση της νέας κυβέρνησης από τη ρητορική της προηγούµενης, κάθε συζήτηση 

µε την Τουρκία θεωρούνταν κατ’ αρχήν επικίνδυνη, υπό τον φόβο ότι µπορούσε να 

οδηγήσει σε ολική ανατροπή του στάτους κβο στο Αιγαίο. Η Τουρκία αντίστοιχα, 

αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση καλής θέλησης, όπως η απόσυρση των 

στρατευµάτων της από την Κύπρο µε αποτέλεσµα η αµοιβαία επιµονή των δύο χωρών 

στις µαξιµαλιστικές τους θέσεις να οδηγήσει σε αδιέξοδο και σοβαρή ένταση. Οι 

ασθενικές προσπάθειες εφαρµογής ενός µορατόριουµ έχασαν το νόηµα το 1983 µε την 

ανακήρυξη της ΤΔΒΚ. 

Ο Ιάκωβος επεσήµανε στον Παπανδρέου την πολιτική διάσταση που δεν µπορούσε να 

αγνοήσει. Η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να χρεωθεί τη de jure διχοτόµηση της Κύπρου 

όπως δεν θα µπορούσε να αντέξει την υποβάθµιση της θέσης της στον ανταγωνισµό µε 

την Τουρκία για το Αιγαίο. Μετά τον αιφνιδιασµό του Νοεµβρίου του 1983, οι 

διαθέσιµες επιλογές του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν ελάχιστες και η µόνη 

«αντισταθµιστική» (compensatory) ήταν η υποχώρηση από τη σκληρή ρητορική και η 

συµφιλίωση µε τον αµερικανικό παράγοντα, συµπεριλαµβανοµένου –κυρίως- του 

ελληνοαµερικανικού. Η ανέλπιστη συµπαράσταση του Ιακώβου, ο οποίος 

προηγουµένως είχε αφυπνίσει και το αµερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, έδωσε την 

ευκαιρία στην Ελλάδα να επιλέξει και πάλι την ασφάλεια κατανοώντας ότι η διεθνής 
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συνεργασία, στο πλαίσιο του δυτικού συνασπισµού, δεν είναι επιλογή αλλά 

προϋπόθεση για την επιτυχία των εθνικών αιτηµάτων της. 

Στην πορεία, ο Παπανδρέου βελτίωσε τη σχέση του µε τον Ιάκωβο και παρά τα όσα 

είχαν λεχθεί από το περιβάλλον του για τον Αρχιεπίσκοπο, διατηρούσε συχνή 

επικοινωνία µαζί του ακούγοντας τη γνώµη του. Έτσι, ενώ αρχικά ενήργησε µε βάση 

την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπιµοτήτων προσπαθώντας να διαφοροποιηθεί από 

την ψυχροπολεµική στοίχιση πίσω από την ηγεµονία των ΗΠΑ, σύντοµα αντιλήφθηκε 

τους περιορισµούς που θέτει το ίδιο το διεθνές σύστηµα, επαληθεύοντας κατά κάποιο 

τρόπο τη νεορεαλιστική θεωρία του Γουόλτζ.476 

Μετά την επανεκλογή του ΠΑΣΟΚ το 1985, ο Παπανδρέου καθιερώθηκε στην 

εσωτερική πολιτική σκηνή κι αισθάνθηκε ότι πλέον µπορούσε να προσαρµόσει τόσο 

τη ρητορική του όσο και την πολιτική του στις πραγµατικές ανάγκες της χώρας µε βάση 

την κατανοµή των γεωπολιτικών συσχετισµών. Έτσι, στην κρίση του 1987 η οδός της 

κλιµάκωσης είναι µονόδροµος επειδή οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σήµαινε εθνική 

υποχώρηση εποµένως θα ήταν µη-αντισταθµιστική. Αυτή η κρίση όµως επέτρεψε τη 

διακρατική προσέγγιση σε επίπεδο κορυφής µε την προοπτική να απαντήσει στο 

επίκαιρο πρόβληµα της αλληλοκατανόησης και να αποκαταστήσει τις σχέσεις των δύο 

χωρών, ικανοποιώντας την ανάγκη για κατοχύρωση της ασφάλειας. Η νέα ισορροπία 

ισχύος, που αποµάκρυνε το ενδεχόµενο της σύγκρουσης, δεν συνιστούσε συµβιβασµό 

ή υποχώρηση αλλά προσαρµογή στις νέες ανάγκες που επιβάλλουν οι εξελίξεις και το 

διεθνές περιβάλλον κι έγινε εφικτή µέσα από µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση των 

δεδοµένων στην οποία συνέβαλε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. 

  

																																																								
476 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Boston: McGraw Hill, 1979). 
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6. Ο Ιάκωβος στη νεότερη φάση του Μακεδονικού 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η ανάδυση του Μακεδονικού Ζητήµατος στα τέλη του 19ου ήταν απόρροια του 

συνολικού µετασχηµατισµού της ευρύτερης περιοχής στο πλαίσιο του Ανατολικού 

Ζητήµατος. Ξεκίνησε µέσω του εκκλησιαστικού κι εκπαιδευτικού ανταγωνισµού 

µεταξύ Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων για την ενσωµάτωση των µακεδονικών 

εδαφών και των λαών που κατοικούσαν εκεί στον εθνικό κορµό και συνεχίστηκε µε τη 

διεξαγωγή ένοπλων επιχειρήσεων άτακτων σωµάτων στις αρχές του 20ου αιώνα ο 

οποίος κορυφώθηκε µε τους Βαλκανικούς Πολέµους. Οι δύο Βαλκανικοί και κυρίως ο 

Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος δηµιούργησαν ένα νέο καθεστώς στη νότια Βαλκανική που 

ικανοποιούσε τον ελληνικό και σερβικό επεκτατισµό, όχι όµως και τον βουλγαρικό -

που ήταν ουσιαστικά ο ηττηµένος- κι αφοσιώθηκε στην αναθεώρησή του.477 Εν τούτοις, 

οι ανταλλαγές χριστιανικών και µουσουλµανικών πληθυσµών που ακολούθησαν τη 

λήξη του ελληνοτουρκικού πολέµου και τη Μικρασιατική Καταστροφή άλλαξαν 

ριζικά την πληθυσµιακή σύνθεση της Μακεδονίας εδραιώνοντας την ελληνική 

κυριαρχία.  

Το Μακεδονικό Ζήτηµα άλλαξε εκ νέου χαρακτήρα και ανταγωνιστές στο τέλος του 

Β’ ΠΠ όταν ο Τίτο δηµιούργησε στις 2 Αυγούστου 1944 τη «Λαϊκή Δηµοκρατία της 

Μακεδονίας» ως οµόσπονδο µέλος της –σοσιαλιστικής- Γιουγκοσλαβίας, 

αναγνωρίζοντας την ύπαρξη «µακεδονικού έθνους.» Αυτό είχε ως συνέπεια τη γέννηση 

ενός νέου έθνους, που αποκτούσε ταυτότητα από τα γεωγραφικά του χαρακτηριστικά, 

συνθέτοντας όµως την ιστορική και πολιτισµική του φυσιογνωµία δανειζόµενο 

στοιχεία των γειτονικών λαών. Ταυτόχρονα, η εν λόγω «Μακεδονία» περιείχε τον 

σπόρο του αναθεωρητισµού επειδή ισχυριζόταν ότι το ελληνικό και το βουλγαρικό 

τµήµα είχαν αποσχιστεί βίαια από τον εθνικό κορµό.478 

																																																								
477 V.K. Sugareff, “The Bulgarian Nationality of the Macedonians,” The Journal of Race Development 
9, n.4 (April 1919): 382-393.  
478 Βλ. σχετικά: Ευάγγελος Κωφός, «Μακεδονικές ταυτότητες και κρατική πολιτική µετά τον Εµφύλιο 
Πόλεµο, 1949-1974,» στο Ιωάννης Στεφανίδης και Βλάσης Βλασίδης και Ευάγγελος Κωφός, 
Μακεδονικές Ταυτότητες στον Χρόνο. Διεπιστηµονικές Προσεγγίσεις (Αθήνα: Πατάκης, 2008), 360-379, 
Κωνσταντίνος Κατσάνος, Το «ανύπαρκτο» ζήτηµα, οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το 
Μακεδονικό, 1950-1967 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2013). 
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Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση της «Δηµοκρατίας 

της Μακεδονίας,» το ζήτηµα µεταλλάχθηκε στο ερώτηµα του ονόµατος του κράτους 

και της ταυτότητας των πολιτών του. Πιο συγκεκριµένα, οι Σλαβοµακεδόνες 

υποστηρίζουν ότι αποτελούν συνέχεια των αρχαίων Μακεδόνων οι οποίοι µε το 

πέρασµα του χρόνου αναµείχθηκαν µε τα σλαβικά φύλα που έφταναν στον Νότο. Η γη 

της Μακεδονίας, η οποία µε τους δύο Βαλκανικούς Πολέµους µοιράστηκε στην 

Ελλάδα, τη Σερβία και τη Βουλγαρία, θεωρείται διαµελισµένη κι ένας από τους 

θεµελιακούς στόχους της σλαβοµακεδονικής ταυτότητας είναι η «απελευθέρωση» κι 

ενοποίηση της σε ένα εθνικό «µακεδονικό» κράτος. Αυτή η ιδεολογία εκλαµβάνεται 

διαχρονικά από την ελληνική πλευρά ως ιστορικά λανθασµένη και κυρίως απειλητική 

για τα ζωτικά συµφέροντα της χώρας, η Ελλάδα αρνείται να αναγνωρίσει την εθνική 

ταυτότητα της άλλης πλευράς ως «µακεδονική» και η εξωτερική της πολιτική 

προσπαθεί από τη δεκαετία του 1950 να βρει µια συµφέρουσα λύση.  

Το παρόν κεφάλαιο ωστόσο δεν επικεντρώνεται στο Μακεδονικό Ζήτηµα καθαυτό –

επί τούτου υπάρχει διαθέσιµη αρκετά εκτενής κι εξειδικευµένη βιβλιογραφία-, αλλά 

στον ρόλο που διαδραµάτισε ο Ιάκωβος ως προς αυτό. Ο σκοπός εδώ είναι να 

διερευνηθούν και να σχολιαστούν οι απόψεις και οι σχετικές ενέργειες του 

Αρχιεπισκόπου για το θέµα, τόσο προς τους Αµερικανούς αξιωµατούχους όσο και προς 

τους Έλληνες πολιτικούς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όπως αναφέρθηκε στο οικείο 

κεφάλαιο η διασπορά σχηµατίζει τη δική της γνώµη για την εξωτερική πολιτική του 

µητροπολιτικού κέντρου και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται µε τη γραµµή της 

εκάστοτε κυβέρνησης. Στις επόµενες ενότητες θα διαπιστωθεί αν υπήρξε διάσταση 

ανάµεσα στις δύο θέσεις ιδιαίτερα γνωρίζοντας ότι ένα µεγάλο µέρος του αµερικανικού 

Ελληνισµού προήλθε από περιοχές της -ελληνικής, κατά κύριο λόγο- Μακεδονίας.  

Συµπληρώνεται ότι για τις ανάγκες του κεφαλαίου η παράθεση της ιστορίας του 

Μακεδονικού γίνεται µόνο επικουρικά έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά στον 

αναγνώστη το ιστορικό πλαίσιο και η αλληλουχία των γεγονότων στα οποία απαντά ο 

Ιάκωβος. Πιο συγκεκριµένα, το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην τελευταία φάση του 

Μακεδονικού, αυτή που σχετίζεται µε την ταυτότητα των Σλαβοµακεδόνων, ξεκινά 

µετά τη λήξη του Β’ ΠΠ και διαιρείται σε δύο υποπεριόδους: α) η πρώτη περιλαµβάνει 

τα γεγονότα κατά τα οποία ο σλαβοµακεδονικός εθνικισµός αποκτά κρατική υπόσταση 

ως οµόσπονδο κράτος εντός της Γιουγκοσλαβίας αρχικά µε το όνοµα «Λαϊκή 

Δηµοκρατία της Μακεδονίας - ΛΔΜ» (1944) και στη συνέχεια µε τη µετονοµασία του 
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σε «Σοσιαλιστική Δηµοκρατία της Μακεδονίας - ΣΔΜ» (1963)479, και β) η δεύτερη 

περιλαµβάνει τα γεγονότα που ακολουθούν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τις 

ενέργειες που έλαβαν χώρα ως αποτέλεσµα της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της 

«Δηµοκρατίας της Μακεδονίας», έως και τη χορήγηση στη χώρα της ιδιότητας µέλους 

του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών µε την προσωρινή ονοµασία «Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ), τον Απρίλιο του 1993. Και 

στις δύο περιπτώσεις η ελληνική εξωτερική πολιτική παρακολουθούσε τις εξελίξεις µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσπαθώντας να εµποδίσει τη διεθνή αναγνώριση της γείτονος 

χώρας µε όνοµα που να περιέχει το συνθετικό «Μακεδονία» (και παράγωγά του) και 

για να το επιτύχει αυτό χρησιµοποίησε όλους τους βραχίονες που είχε στη διάθεσή της, 

µεταξύ τους και την Αρχιεπισκοπή Αµερικής.  

Πέραν όµως των λειτουργιών του ελληνικού κράτους, οι ελληνικές διασπορικές 

κοινότητες ανέπτυξαν αυτόνοµα έντονη δράση κατά των ενεργειών των εκεί 

βουλγαρικών480 και σλαβοµακεδονικών481 πυρήνων επειδή σε χώρες όπως η Αµερική, 

ο Καναδάς και η Αυστραλία πολλοί Έλληνες µετανάστες κατάγονταν από περιοχές της 

Βορείου Ελλάδος, είχαν θεσπίσει µακεδονικές πολιτιστικές οργανώσεις κι 

αντιλαµβάνονταν ως πρόκληση την προσπάθεια µονοπώλησης του ονόµατος της 

Μακεδονίας (και της µετάγγισης σε αυτό εθνικού περιεχοµένου) από τους 

Σλαβοµακεδόνες µετανάστες.482 Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιάκωβος ως Αρχιεπίσκοπος 

Αµερικής ανέπτυξε δράσεις για να τονώσει το αίσθηµα των Ελλήνων Μακεδόνων, είχε 

σταθερή συνεργασία µε τις ελληνικές διπλωµατικές αρχές ενηµερώνοντάς τις για τις 

κινήσεις των Σλαβοµακεδόνων ιερέων και µετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας 

προσπάθησε να πιέσει την αµερικανική ηγεσία να µην αναγνωρίσει τη «Δηµοκρατία 

της Μακεδονίας» µε τη συνταγµατική της ονοµασία, πιστεύοντας ότι αυτό θα ήταν 

ιστορικό και πολιτικό λάθος. 

																																																								
479 Η χρήση των όρων ακολουθεί τη χρονολογική σειρά. Για τις πολιτικές εξελίξεις στα Σκόπια, στο 
πλαίσιο της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας βλ: Evangelos Kofos, “The Making of the People’s 
Republic of Macedonia,” Balkan Studies 3 (1962): 375-396.  
480 Chris Kostov, Contested Ethnic Identity: The Case of Macedonian Immigrants in Toronto 1900-
1996 (Bern: International Academic Publishers, 2010).  
481 Victor Roudometof, Collective Memory, National Identity, and Ethnic Conflict: Greece, Bulgaria 
and the Macedonian Question (Westport: Praeger, 2002).  
482 Για παράδειγµα αναφέρεται Παµµακεδονική Ένωση (Panmacedonian Association) ως η 
µεγαλύτερη µακεδονική οργάνωση των Ελλήνων σε ΗΠΑ και Καναδά. Για τις ενέργειες της 
Παµµακεδονικής βλ: Riki Van Boeschoten, “Enemies of the nation - a nation of enemies: The long 
Greek Civil War,” in After Civil War: Division, Reconstruction, and Reconciliation in Contemporary 
Europe, ed. Bill Kissane (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015), 93-120. 
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Στις σελίδες που ακολουθούν, εξετάζεται η δράση των Βουλγάρων και των 

Σλαβοµακεδόνων της Βορείου Αµερικής να προβάλλουν τα αιτήµατά τους για τη 

Μακεδονία, καθώς επίσης και οι αντιδράσεις των Ελλήνων υπό το πρίσµα της 

Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής. Το Μακεδονικό ήταν και παραµένει ένα 

ζήτηµα που αφορά όχι µόνο την Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία 

της Μακεδονίας αλλά και τη Βουλγαρία, η οποία έχει κατά καιρούς εγείρει τις δικές 

της διεκδικήσεις. Έτσι,  µέσα από το πρωτογενές υλικό το κεφάλαιο θα προσεγγίσει τα 

γεγονότα στις δύο υποπεριόδους, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά, ακολουθώντας 

τη χρονική σειρά των εξελίξεων. Ως προς τη δοµή του κεφαλαίου, προηγείται η σύνοψη 

της νεότερης φάσης του Μακεδονικού, έτσι ώστε να είναι πιο εύληπτο το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο έδρασε ο Ιάκωβος. Αµέσως µετά, ακολουθεί η ανάλυση των στοιχείων 

αναφορικά µε τον ρόλο του Ιακώβου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και η µελέτη 

ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα από τη δράση του.  

 

6.2 Η εµπλοκή των Σκοπίων στο Μακεδονικό 

Από την απελευθέρωση και τη συγκρότηση της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, 

στα τέλη του 1944, και πιο εντατικά αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, το 

οµόσπονδο γιουγκοσλαβικό κρατίδιο της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας 

(ΛΔΜ), που συνόρευε µε την Ελλάδα στον Βορρά, επιχείρησε τις πρώτες οργανωµένες 

προσπάθειες εµπέδωσης του αισθήµατος ιδιαίτερης εθνοτικής ταυτότητας στους 

κατοίκους του.  Είχε προηγηθεί η λήξη του ελληνικού Εµφυλίου, στον οποίον έλαβαν 

µέρος πολλές χιλιάδες Σλαβοµακεδόνες στο πλευρό του Δηµοκρατικού Στρατού 

(ΔΣΕ), ενθαρρυµένοι από τη δέσµευση ότι µετά την πιθανολογούµενη νίκη, η ελληνική 

Μακεδονία θα ενωνόταν µε τη γιουγκοσλαβική και τη βουλγαρική σχηµατίζοντας την 

«Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία σε µια Βαλκανική Οµοσπονδία.»483 Ωστόσο, η 

εξέλιξη του πολέµου και η καθολική ήττα του ΔΣΕ ανάγκασε πολλούς µαχητές –

																																																								
483 Σπυρίδων Σφέτας, Η διαµόρφωση της σλαβοµακεδονικής ταυτότητας (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003), 
263. Σηµειώνεται ότι πολλοί σλαβόφωνοι εντάχθηκαν στις τάξεις του Δηµοκρατικού Στρατού όχι 
επειδή τους ωθούσε το αίσθηµα της αυτοδιάθεσης αλλά πρωτίστως επειδή είχαν αποξενωθεί από την 
κατασταλτική πολιτική που ακολούθησε απέναντί τους το µεταξικό καθεστώς του Μεσοπολέµου 
(1936-1940). 
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Έλληνες και Σλαβοµακεδόνες- να εγκαταλείψουν τη χώρα και να περάσουν στη 

Γιουγκοσλαβία αναζητώντας προστασία.484 

Οι προσπάθειες αυτές περιλάµβαναν τη δηµιουργία ιδιαίτερης «µακεδονικής» 

γλώσσας και αλφαβήτου που θα ήταν διακριτά από τα αντίστοιχα σερβικά και 

βουλγαρικά, την καλλιέργεια εθνικής ταυτότητας µέσω της κατασκευής συνεκτικής 

ιστορίας και λαϊκής παράδοσης, χωρίς να προϋπάρχει απαραίτητα η απαιτούµενη 

επιστηµονική τεκµηρίωση και, τέλος, τη δηµιουργία εθνικής Εκκλησίας η οποία να 

υποστηρίζει το αίσθηµα συνοχής του λαού. Σκοπός αυτών των προσπαθειών ήταν η 

ανάπτυξη µιας εσωτερικής δυναµικής του «µακεδονικού» εθνικισµού που θα 

εξουδετέρωνε την επιρροή των γειτονικών εθνικισµών (κυρίως του βουλγαρικού) και 

θα διευκόλυνε την τακτική της Γιουγκοσλαβίας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. 

Αυτή η νέα εθνική ιδεολογία δοµήθηκε από ιστορικές παραδοχές αναφορικά µε την 

καταγωγή των «Μακεδόνων» που δέχτηκαν σοβαρή κριτική, όριζε δε ότι η µακεδονική 

επικράτεια είχε χωριστεί ντε φάκτο σε τρία µέρη εκ των οποίων µόνο το 

γιουγκοσλαβικό ήταν ελεύθερο. Το τµήµα του Αιγαίου (Ελλάδα) και του Πιρίν 

(Βουλγαρία) ήταν «κατεχόµενα» και οι εκεί «Μακεδόνες» προσδοκούσαν την 

απελευθέρωσή τους. Αυτή η θεωρία, η οποία παραµένει κυρίαρχη στη χώρα και 

σήµερα, εµφορείται πυρηνικά από αναθεωρητικές προθέσεις και αλυτρωτικές 

διεκδικήσεις προς τις γειτονικές χώρες και αποτέλεσε ένα αγκάθι στις γιουγκοσλαβικές 

σχέσεις µε τους γείτονες και αργότερα στη διεθνή αναγνώριση των Σκοπίων και στη 

συµµετοχή της χώρας σε διεθνείς θεσµούς.485 

 

6.3 Η «Μακεδονική Εκκλησία» 

Η εκκλησιαστική δικαιοδοσία της περιοχής που κάλυπτε η ΛΔΜ ανήκε στο 

Πατριαρχείο της Σερβίας µε έδρα το Βελιγράδι. Ωστόσο, κατά τον Β’ ΠΠ οι Γερµανοί 

																																																								
484 Για τον Δηµοκρατικό Στρατό και την εµπλοκή του στο Μακεδονικό Ζήτηµα βλ: Νίκος 
Μαραντζίδης, Δηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) 1946-1949 (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2010), Αρετή 
Τούντα-Φρεγάδη, «Παράµετροι των Διεθνών Διαστάσεων του Εµφυλίου, 1943-1949» στο Πτυχές του 
Εµφυλίου Πολέµου, επιµελητές Κλεοµένης Κουτσούκης και Ιωάννης Σακκάς (Αθήνα: Φιλίστωρ, 
2000), 233-256, Βασίλης Κόντης, «Η διεθνής διάσταση του εµφυλίου πολέµου στην Ελλάδα 1946-
1949,» Βαλκανικά Σύµµεικτα 5-6 (1993-1994), Σπυρίδων Σφέτας, «Ανεπιθύµητοι σύµµαχοι και 
ανεξέλεγκτοι αντίπαλοι: Οι σχέσεις ΚΚΕ και NOF στη διάρκεια του εµφυλίου», Βαλκανικά Σύµµεικτα 
8 (1996), Evangelos Kofos, “The Impact of the Macedonian Question on Greek Civil Conflict (1943-
1949),” Occasional Papers 3 (Athens: ELIAMEP, 1989). 
485 Για την κατασκευή της «µακεδονικής» εθνοτικής ταυτότητας βλ: Σφέτας (2003), ό.π. 
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αντικατέστησαν τους Σέρβους ιεράρχες µε Βούλγαρους για να εξυπηρετήσουν τις 

επεκτατικές βλέψεις των συµµάχων τους. Μετά την αποχώρηση των γερµανικών 

στρατευµάτων και την ίδρυση της ΛΔΜ (1944) ως οµόσπονδο γιουγκοσλαβικό 

κρατίδιο, οι Βούλγαροι επίσκοποι αντικαταστάθηκαν από Σλαβοµακεδόνες, οι οποίοι 

έθεσαν εξ αρχής το ζήτηµα της αυτονοµίας από τη Σερβική Εκκλησία. Πιο 

συγκεκριµένα, η Κληρικολαϊκή Συνέλευση που διοργανώθηκε τον Μάρτιο του 1945 

στα Σκόπια, ψήφισε την ανασύσταση της «πάλαι ποτέ διαλαµψάσης» Αρχιεπισκοπής 

Αχρίδας ως αυτοκέφαλη «Μακεδονική Εκκλησία» κι υπέβαλε το αίτηµά της στην 

κρίση του Πατριαρχείου Σερβίας, το οποίο είχε την κανονική δικαιοδοσία καθώς ήταν 

υπεύθυνο για τα γεωγραφικά όρια της ΛΔΜ, όπου ήδη λειτουργούσε η Μητρόπολη 

Σκοπίων και οι Επισκοπές Ζλετόβου - Στρωµνίτσης, Αχρίδας και Βιτωλίων.486 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940 ο Τίτο συµφωνούσε µε την άποψη του 

Βικέντιου. Έχοντας κατά νου την προσχώρηση της Βουλγαρίας στη Γιουγκοσλαβία 

προσπαθούσε να αποφύγει κινήσεις που πιθανόν να προκαλούσαν τριγµούς στις 

πολιτικές ή εκκλησιαστικές σχέσεις των δύο χωρών. Όταν όµως η βουλγαρική πλευρά 

µετά το 1947 άρχισε να εκφράζει την άποψη ότι οι «Μακεδόνες» της Γιουγκοσλαβίας 

είναι Βούλγαροι και, αντίθετα προς τις φιλοδοξίες του Τίτο, να ενδιαφέρονται για την 

προσάρτηση της ΛΔΜ, η αλλαγή πολιτικής -µέσω της Αυτοκεφαλίας της 

«Μακεδονικής Εκκλησίας»- θεωρήθηκε µονόδροµος.487 

Παρά τις πιέσεις του Τίτο, το Πατριαρχείο Σερβίας επέµεινε στην άρνησή του µέχρι 

τον Ιούνιο του 1958. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, ενώπιον της οποίας τέθηκε το 

ζήτηµα της «Μακεδονικής Εκκλησίας,» απέρριψε µεν το αίτηµα ως αντικανονικό όµως 

λίγες ηµέρες αργότερα, στις 5 Ιουλίου 1958, ο Βικέντιος πέθανε κάτω από 

																																																								
486 Τον Μάρτιο του 1945, µε τη συµµετοχή 300 κληρικών και λαϊκών, συνήλθε στα Σκόπια 
Κληρικολαϊκή συνέλευση που απαίτησε η περιοχή να αποσχισθεί Εκκλησιαστικά από το Σερβικό 
Πατριαρχείο και να ιδρυθεί µια νέα «Μακεδονική Εκκλησία». Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του 
ψηφίσµατος που εκδόθηκε, αποφασίστηκε «να ιδρυθεί Αρχιεπισκοπή Αχρίδας ως Μακεδονική (sic) 
Αυτόνοµη Εκκλησία, η οποία δεν θα είναι υποταγµένη σε καµία τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η 
Εκκλησία θα έχει εθνικούς επισκόπους και εθνικό κλήρο, οι οποίοι θα διαφυλάξουν την ιδιαιτερότητα 
του µακεδονικού λαού να παραµείνει στη δική του Εκκλησία». Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργή 
του Βελιγραδίου το οποίο υπήρξε από την αρχή αρνητικό σε µία τέτοια αντικανονική διάσπαση και 
καταδίκασε όλες αυτές τις ενέργειες ως αυθαίρετες και αντικανονικές. Τα παραπάνω αναφέρονται ως 
έχουν στην επίσηµη ιστοσελίδα της «Μακεδονικής Εκκλησίας», στο: http://www.mpc.org.mk/english/ 
mpc/history-mpc.asp.  Βλ. επίσης: Sabrina P. Ramet and Nihil Obstat, Religion, Politics, and Social 
Change in East-Central Europe and Russia (Durham: Duke University Press, 1998), 164-165. 
487 Sabrina P. Ramet, Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics (Durham: Duke 
University Press, 1989), 22-23.  Για την αντίθετη άποψη βλ: Ρουµιάνα Μαρίνοβα-Χρηστίδη, «Η 
σοσιαλιστική Βουλγαρία, 1944-1989,» στο Ιστορία της Βουλγαρίας, Ilchev Ivan et al. (Αθήνα: 
Επίκεντρο, 2015): 406-412. 
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αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύµφωνα µε πληροφορίες που περιέχει ένα απόρρητο 

σηµείωµα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών, ο Βικέντιος δηλητηριάστηκε επειδή µε τη στάση του εµπόδιζε τα 

επεκτατικά σχέδια του κοµµουνιστικού καθεστώτος,488 η άποψη αυτή όµως δεν έχει 

γίνει δυνατό να διασταυρωθεί µε σερβικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος 

Πατριάρχης Γερµανός, σε αντίθεση µε τον προκάτοχό του αποδέχτηκε το fait accompli 

στη ΛΔΜ και το 1959 παραχώρησε αυτονοµία στη «Μακεδονική Εκκλησία» χρίζοντας 

πρώτο «Αρχιεπίσκοπο Αχρίδας και Σκοπίων και Μητροπολίτη Μακεδονίας» τον 

Δοσίθεο.489 

Σύµφωνα µε τη συντακτική πράξη της 6ης Οκτωβρίου 1958, η «Μακεδονική 

Εκκλησία» είναι µία, αδιαίρετη κι ενωµένη κανονικά µε τη Σερβική Ορθόδοξη 

Εκκλησία, υπό την εξουσία του Πατριάρχη Βελιγραδίου ο οποίος και µνηµονεύεται 

στη Θεία Λειτουργία. Ο επικεφαλής της φέρει τον βαθµό του Μητροπολίτη και ο τίτλος 

του είναι «Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας και Σκοπίων και Μητροπολίτης Μακεδονίας». Η 

γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι η «Μακεδονική» γραµµένη στο κυριλλικό 

αλφάβητο ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 µόνο ένας «Ορθόδοξος Μακεδόνας» που 

πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις µπορεί να γίνει Μητροπολίτης.490 

Η τελευταία πρόβλεψη υπονοεί τη σηµασία του εθνικού προσδιορισµού για τη 

«Μακεδονική Εκκλησία», προσδίδοντας πολιτική διάσταση στην ίδρυσή της. Στο ίδιο 

πλαίσιο παρατηρήθηκαν τάσεις οικειοποίησης ιστορικών προσώπων και οροσήµων 

των γειτονικών λαών στην προσπάθεια να κατασκευαστεί µία «µακεδονική» 

εκκλησιαστική ιστορία παράλληλα µε την πολιτική. Για παράδειγµα, το περιοδικό 

Beznik της «Μακεδονικής Εκκλησίας» έγραψε το 1964 για τον βίο της Αγίας Χρυσής 

της Αλµωπίας, την οποία όµως µετονόµασε σε Ζλάτα Μεγκλένσκα, αναφέροντας ότι 

																																																								
488 Απόρρητο σηµείωµα µε ηµεροµηνία 4 Οκτωβρίου 1965, που απέστειλε η Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών (ΚΥΠ) στο Υπουργείο Εξωτερικών µε θέµα: «Ιστορικόν ιδρύσεως της “µακεδονικής 
εκκλησίας”». Το σηµείωµα συνετάχθη από συνεργάτη της ΚΥΠ, το όνοµα του οποίου δεν αναφέρεται, 
ο οποίος άντλησε πληροφορίες από παράγοντες του Σερβικού Πατριαρχείου. 
ΥΔΙΑ/ΚΥ/1965/Φ75/Υ1/Α1418-7. 
489 Ronald G. Roberson, “The Macedonian Orthodox Church,” Catholic Near East Welfare Association 
(CNEWA), http://www.cnewa.org/default.aspx?ID=52&pagetypeID=9&sitecode=hq&pageno=1  Βλ. 
επίσης: John Phillips, Macedonia, Warlords and Rebels in the Balkans (London: IB Tauris, 2004), 42. 
490 Το Σύνταγµα της «Μακεδονικής Εκκλησίας» βρίσκεται σε αγγλική µετάφραση στο Αρχείο της 
Αρχιεπισκοπής,  GOARCH, Box 118, Folder MC, 0001_s.  
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ήταν «Μακεδονίς» η οποία µαρτύρησε όχι µόνο για την πίστη της αλλά και για τον 

«µακεδονικό λαό.»491 

Μολαταύτα, µετά από µία σύντοµη περίοδο ηρεµίας, οι σχέσεις µεταξύ των δύο 

Εκκλησιών επιδεινώθηκαν ραγδαία όταν το 1966 υπεβλήθη εκ νέου το αίτηµα της 

Αυτοκεφαλίας της «Μακεδονικής Εκκλησίας». Το Πατριαρχείο απέρριψε πάραυτα 

οποιαδήποτε τέτοια προοπτική, ωστόσο στην 3η Κληρικολαϊκή Συνέλευση που έλαβε 

χώρα στα Σκόπια από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου 1967 ανακηρύχθηκε το αυτοκέφαλο 

αγνοώντας την απόφαση της µέχρι τότε ανωτέρας Αρχής.492 

Η αντίδραση της Σερβικής Εκκλησίας ήταν άµεση: συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο στις 14 

Σεπτεµβρίου και µη αποδεχόµενη µια πράξη και µια διαδικασία που έκρινε ως 

αντικανονικές και ταυτόχρονα συντελούσαν στη διοικητική και πνευµατική της 

συρρίκνωση, κήρυξε τη «Μακεδονική Εκκλησία» σχισµατική και διέκοψε τις 

κανονικές σχέσεις µαζί της. Τη θέση αυτή του σερβικού Πατριαρχείου ακολούθησαν 

αµέσως και οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες ενώ η επίσκεψη που πραγµατοποίησαν 

αντιπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου της «Μακεδονικής Εκκλησίας» στον Πατριάρχη 

Αθηναγόρα τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα. Ο 

Οικουµενικός Πατριάρχης δεν δέχτηκε να τους συναντήσει δηµόσια και τελικά τους 

παρέπεµψε στην απόφαση του Πατριαρχείου Σερβίας.493 

 

6.4 Οι κοινότητες των Βουλγάρων και των Σλαβοµακεδόνων στη Β. Αµερική 

Η αποµόνωση της «Μακεδονικής Εκκλησίας» δεν άλλαξε τη στάση της ως προς τα 

πολιτικά ζητήµατα στη ΛΔΜ. Όσον αφορά στις διασπορικές κοινότητες των 

Σλαβοµακεδόνων, προσπάθησε από τα πρώτα της βήµατα να αναπτύξει το δίκτυο των 

πιστών της στη Βόρεια Αµερική (και ιδιαίτερα στον Καναδά), υποστηρίζοντας τη 

δηµιουργία ενοριών µε σκοπό τη συσπείρωση αυτών των πυρήνων και αργότερα τον 

προσηλυτισµό Ελλήνων και Βουλγάρων Μακεδόνων. Τις ενέργειες αυτές 

παρακολουθούσε στενά η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή στην Αµερική µέσω των 

																																																								
491 Η αναφορά σχετικά µε το περιοδικό Beznik (12, 1964) γίνεται σε έγγραφο του ελληνικού 
Προξενείου Σκοπίων προς το Υπουργείο Εξωτερικών από 31 Μαρτίου 1965: ΥΔΙΑ/ ΚΥ/1965/ 
Φ75/Υ1/Α1418-2. 
492 Βλ. Ramet (1998), ό.π., 164. 
493 Δελτίο Τύπου του Religious News Service µε ηµεροµηνία 28 Δεκεµβρίου 1967 και θέµα 
“Macedonian Churchmen visit Patriarchate,” στο: GOARCH, Box 118, Folder MG, 0106_s.   
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κατά τόπους Βοηθών Επισκόπων και των Αρχιερατικώς Προϊσταµένων οι οποίοι 

αλληλογραφούσαν συχνά προωθώντας τις πληροφορίες από τις περιφέρειές τους.  

Η πρώτη καταγεγραµµένη αναφορά στη δράση «Μακεδόνων» ιερέων και µελών της 

«Μακεδονικής Εκκλησίας» στην Αµερική έγινε τον Οκτώβριο του 1957 σε εγκύκλιο 

του Επισκόπου Ναζιανζού -και µετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας- Ιεζεκιήλ προς 

τους ιερείς και τα Διοικητικά Συµβούλια των ελληνικών κοινοτήτων. Ο Ιεζεκιήλ 

κοινοποίησε τις πληροφορίες της Αρχιεπισκοπής για την παρουσία ιερέων που 

δήλωναν την εξάρτησή τους από τη «Μακεδονική Εκκλησία» κι ενηµέρωσε τα µέλη 

της Αρχιεπισκοπής ότι αυτή η Εκκλησία είναι ανύπαρκτη και ως εκ τούτου κάθε επαφή 

µαζί της απαγορεύεται.494 

Έναν µήνα αργότερα, τον Νοέµβριο του 1957, ο Αθηναγόρας έγραψε στον 

Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Μιχαήλ ζητώντας πληροφορίες για τη σύσταση και δράση 

των Σλαβοµακεδόνων. Ήταν άλλωστε η ίδια περίοδος κατά την οποία το τιτοϊκό 

καθεστώς ενέτεινε τις πιέσεις του προς το Πατριαρχείο Σερβίας να αναγνωρίσει την 

Εκκλησία των Σκοπίων. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης ήταν αρκετά ενοχληµένος από 

αυτές τις παρεµβάσεις και δεδοµένου ότι -όπως σηµείωνε- το θέµα είχε δηµιουργηθεί 

από µία Εκκλησία που «δεν υφίσταται» παρατήρησε ότι αυτές οι ενέργειες 

«σκανδαλίζουν το Ορθόδοξο πλήρωµα» στη Βόρεια Αµερική.495  Ο Μιχαήλ του 

απάντησε ότι η εν λόγω Εκκλησία αποτελούσε επινόηση της εν Αµερική βουλγαρικής 

προπαγάνδας κι ότι επ’ αυτού οι ιερείς της Αρχιεπισκοπής παρακολουθούσαν τις 

κινήσεις της άλλης πλευράς και συνέλλεγαν πληροφορίες ενηµερώνοντάς τον.496 

Ο Αθηναγόρας, ο οποίος δεν είχε πειστεί ότι το όλο θέµα ήταν σχέδιο που υπηρετούσε 

µόνο ή κυρίως τους βουλγαρικούς σχεδιασµούς ανταπάντησε στον Μιχαήλ µε νεότερη 

επιστολή του ζητώντας του να διατάξει τους Βοηθούς Επισκόπους να παρακολουθούν 

τις κινήσεις των µελών της «Μακεδονικής Εκκλησίας» και να αναφέρουν ό,τι 

γνωρίζουν ούτως ώστε να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση «του καρκινώµατος τούτου, 

όπερ ιδρύθη εις τα Σκόπια δια να παρουσιάσει ζητήµατα και εις την Ορθόδοξον 

																																																								
494 Εγκύκλιος της Αρχιεπισκοπής µε ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου 1957, στο: GOARCH, Box 118, 
Folder MG, 0001_s. 
495 Επιστολή του Αθηναγόρα στον Μιχαήλ µε ηµεροµηνία 4 Νοεµβρίου 1957: GOARCH, Box 118, 
Folder MΟ, 0002. 
496 Απαντητική επιστολή του Μιχαήλ στον Αθηναγόρα µε ηµεροµηνία 15 Νοεµβρίου 1957: GOARCH, 
Box 118, Folder MΟ, 0001. 
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Σερβική Εκκλησία.»497 

Εν τούτοις το σχόλιο του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ προς τον Αθηναγόρα αναφορικά µε 

τον βουλγαρικό παράγοντα δεν ήταν αδικαιολόγητο. Πολλοί Έλληνες της Αµερικής 

εκείνη την περίοδο αισθάνονταν ως πραγµατική απειλή για την ελληνική Μακεδονία 

τη Βουλγαρία και όχι τη ΛΔΜ. Οι αναµνήσεις από τον πολυετή ελληνοβουλγαρικό 

ανταγωνισµό για τα µακεδονικά εδάφη ήταν ακόµη πολύ νωπές ενώ οι 

Σλαβοµακεδόνες δεν είχαν εµφανιστεί στο ιστορικό προσκήνιο ως συµπαγής εθνοτική 

οµάδα που βλέπει τον εαυτό της ως αποκλειστικό κληρονόµο της Μακεδονικής γης και 

ιστορίας από την αρχαιότητα κι ένθεν. Άλλωστε, σύµφωνα µε αναφορά του ελληνικού 

Υποπροξενείου στο Τορόντο το 1967, οι οργανώσεις που λειτουργούσαν στον Καναδά 

προπαγανδίζοντας εθνικιστικές θέσεις για τη Μακεδονία ήταν 12 βουλγαρικές και 

µόλις 2 σλαβοµακεδονικές.498 Μάλιστα, οι δύο βουλγαρικές ενορίες της πόλης, ο Άγιος 

Γεώργιος και ο Καθεδρικός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, χρησιµοποιούσαν για 

πολιτικούς λόγους τον προσδιορισµό «Μακεδονο-Βουλγαρικές» (Macedono-

Bulgarian) παρά το γεγονός ότι η κανονική τους ονοµασία, σύµφωνα µε την αντίστοιχη 

Αρχιεπισκοπή και το Πατριαρχείο Βουλγαρίας δεν προέβλεπε αυτό τον όρο.499 

Ο εντεταλµένος από τον Ιάκωβο να παρακολουθεί τις ανθελληνικές κινήσεις στον 

Καναδά ως προς το Μακεδονικό, Αρχιµανδρίτης Πηλίλης, είχε διαπιστώσει και ο ίδιος 

τις κινήσεις των Βουλγάρων. Πιο συγκεκριµένα, σε µία αναφορά που απέστειλε στην 

Αρχιεπισκοπή στις 28 Μαΐου 1960, κατέγραψε πρώτον, τη δυσφήµιση της Ελλάδος 

στην καναδική κοινή γνώµη από βουλγαρικές οργανώσεις (χωρίς να προσδιορίζει τον 

τρόπο) και δεύτερον, την αναταραχή που προκαλούσε στην ελληνική παροικία η 

απόπειρα προσηλυτισµού των Ελλήνων µεταναστών από τους Βούλγαρους µε 

																																																								
497 Επιστολή του Αθηναγόρα στον Μιχαήλ µε ηµεροµηνία 30 Νοεµβρίου 1957: GOARCH, Box 118, 
Folder MΟ, 0003. Εκτιµάται ότι ο Αθηναγόρας ανησυχούσε για το ενδεχόµενο λειτουργίας της 
«Μακεδονικής Εκκλησίας» ως πρότυπο για την ανάδυση και άλλων «εθνικών» Εκκλησιών στα νέα 
κράτη που διαµορφώθηκαν στον µεταπολεµικό κόσµο, επιφέροντας σοβαρές απειλές για τη δοµή, το 
πνεύµα και τις εσωτερικές σχέσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
498 Στο απόρρητο σηµείωµα που συνέταξε ο Υποπρόξενος Απόστολος Παπασλιώτης στις 11 
Ιανουαρίου 1967, συµπεριλαµβάνει στις οργανώσεις και τις ενορίες, δεδοµένου ότι στην Αµερική 
συνιστούν ενώσεις προσώπων. Οι Σλαβοµακεδόνες διέθεταν την οργάνωση United Macedonian 
Canadian Committee και τον ναό του Αγίου Κλήµεντος, εξαρτώµενο από τη «Μακεδονική 
Εκκλησία»: ΥΔΙΑ/ ΚΥ/1967/ Φ24/ Υ2/Α144-114.  
499 Οι Βούλγαροι διέθεταν επίσης 10 µεγάλες και µικρές οργανώσεις, ορισµένες εκ των οποίων ήταν 
συνδεδεµένες µε την εθνικιστική «Μακεδονική Πολιτική Οργάνωση», που είχε παραρτήµατα στις 
ΗΠΑ και στον Καναδά. Στο ίδιο. Βλ. επίσης την επιστολή του Ιερατικώς Προϊσταµένου της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τορόντο Γεωργίου Δηµόπουλου (διαδόχου του Αρχιµανδρίτη Πηλίλη) 
προς τον Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 17 Αυγούστου 1962: GOARCH, Box 118, Folder MG, 0055_s.   
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επιχείρηµα την καταγωγή τους από την ευρύτερη Μακεδονία.500 

Για το θέµα αυτό και πιο συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση της ανθελληνικής 

προπαγάνδας στο Τορόντο που διεξαγόταν µέσω της Μακεδονικής Πατριωτικής 

Οργάνωσης ή Macedonian Patriotic Organization (ΜΠΟ) συνήλθαν σε συνάντηση στις 

27 Ιουνίου 1960 οι Πρέσβεις της Ελλάδος στις ΗΠΑ και στον Καναδά, οι Γενικοί 

Πρόξενοι Νέας Υόρκης και Σικάγο Στέφανος Ροκανάς, ο Υποπρόξενος Τορόντο και ο 

Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Η ΜΠΟ ιδρύθηκε το 1922 στις ΗΠΑ από µετανάστες της 

ελληνικής Μακεδονίας και πίστευε ότι εθνοτικά οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Με 

βάση αυτό το αξίωµα προωθούσε αναθεωρητικές ιδέες υπέρ της βουλγαρικής 

επέκτασης προς τη Δύση και τον Νότο ή εναλλακτικά υπέρ της αυτονόµησης των τριών 

τµηµάτων της Μακεδονίας (Ελλάδα, ΛΔΜ, Βουλγαρία) και της συνένωσής τους σε 

ένα κράτος µε κυρίαρχο το βουλγαρικό στοιχείο.501 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο Ιάκωβος πρότεινε στους συνοµιλητές του τη 

µετάθεση στο Τορόντο και σε νευραλγικά σηµεία των ΗΠΑ ιερέων από την Ελλάδα 

που να µιλούν βουλγαρικά ή σλαβοµακεδονικά κι έτσι να έχουν πρόσβαση σε αυτές 

τις κοινότητες. Με αυτό τον τρόπο, πίστευε, θα µπορούσαν να διαδίδουν τις ελληνικές 

θέσεις στη γλώσσα των άλλων, κατ’ αντιστοιχία µε τη δράση των Βουλγάρων επί των 

άρτι αφιχθέντων Σλαβόφωνων Ελλήνων. Οι διπλωµάτες από την άλλη πλευρά 

εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις επειδή η χρήση αυτών των γλωσσών θα προκαλούσε 

αντιδράσεις από τους οµογενείς. Αντιπρότειναν δε τη µετάθεση ιερέων «ακραιφνών 

εθνικών φρονηµάτων» από την ελληνική Μακεδονία στον Καναδά και στο ίδιο πνεύµα 

συµφώνησαν στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας µεταξύ των εκκλησιαστικών και 

των προξενικών Αρχών.502 

Στο µεταξύ. οι Σλαβοµακεδόνες προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν κάθε µέσο που είχαν 

στη διάθεσή τους για να διαδώσουν τη δική τους άποψη. Κατ’ αρχάς, οι πιο σηµαντικές 

κοινότητες Σλαβοµακεδόνων µεταναστών τη δεκαετία του 1950, γύρω από τις οποίες 

																																																								
500 Επιστολή του Αρχιµανδρίτη Ιάκωβου Πηλίλη στον Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 28 Μαΐου 1957: 
GOARCH, Box 118, Folder MG, 0018. 
501 Η ΜΠΟ ιδρύθηκε το 1922 ως «Μακεδονική Πολιτική Οργάνωση» η οποία το 1952 µετονοµάστηκε 
σε «Μακεδονική Πατριωτική Οργάνωση». Υπολογίζεται ότι τα µέλη της σε όλη τη Β. Αµερική ήταν 
80.000 αλλά ενεργά ήταν µόνο 2-3.000. Βλ. το εµπεριστατωµένο σηµείωµα του Χαράλαµπου 
Σπυρόπουλου, µέλους του Κέντρου Αποδήµου Ελληνισµού, προς τον Ιάκωβο στις 22 Ιουνίου 1960, στο: 
GOARCH, Box 118, Folder MG, 0039_s.  
502 Οι πληροφορίες για τη συνάντηση αναφέρονται στο σηµείωµα που απέστειλε ο Γενικός Πρόξενος 
στο Τορόντο, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλάκος στο Υπουργείο Εξωτερικών, µε ηµεροµηνία 8 Ιουλίου 
1960: GOARCH, Box 118, Folder ME, 0019_s. 
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ανεφύει σταδιακά η εκκλησιαστική παρουσία των Σκοπίων στη διασπορά, βρίσκονταν 

στο Τορόντο του Καναδά και στην Ιντιάνα των Ηνωµένων Πολιτειών. Όπως σηµειώνει 

ο Παναγιώτης Καστάρης, Ιερατικώς Προϊστάµενος του Λωραίν (Lorain), στο Γκαίρι 

υπήρχε «ανθούσα “Μακεδονική” κοινότητα» στην πόλη τα µέλη της οποίας ήταν 

κυρίως ελληνικής καταγωγής που έφτασαν εκεί µετά τη λήξη του Εµφυλίου στον 

οποίον και συµµετείχαν.503 Βορειότερα, στην περιφέρεια του Οντάριο στον Καναδά 

λειτούργησε για πρώτη φορά το 1959 ο «Καναδο-Μακεδονικός Σύνδεσµος» (Canado-

Macedonian League), µια γιουγκοσλαβική οργάνωση που ασπαζόταν τις 

κοµµουνιστικές αρχές και συνεργαζόταν µε την τοπική σερβική Εκκλησία. Ο 

Σύνδεσµος προωθούσε την ίδρυση αυτόνοµου µακεδονικού κράτους, όπως και η 

ΜΠΟ, στη βάση όµως του «Μακεδονικού» έθνους, το οποίο θα αναγνώριζε µία 

εκκλησιαστική Αρχή, την Αρχιεπισκοπή Σκοπίων. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού 

αυτού χρησιµοποιούσε το δίκτυο των Σέρβων εν αγνοία τους ενώ παράλληλα εξέδιδε 

την εφηµερίδα The Canadian Macedonian που ενηµέρωνε τη σλαβοµακεδονική 

κοινότητα για τις θέσεις του.504 

 

6.5 Οι επαφές Σκοπίων-Β. Αµερικής 

Σταδιακά δηµιουργήθηκαν και άλλες εθνοτικές οργανώσεις, ωστόσο, ο πιο ισχυρός 

συνεκτικός δεσµός στη Βόρειο Αµερική παρέµεινε η Εκκλησία διότι είχε τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει το σύνολο της κοινότητας όπως επίσης και άτοµα έξω 

από τον στενό πυρήνα του σλαβοµακεδονικού εθνικισµού που µιλούσαν το γλωσσικό 

ιδίωµα. Για τον λόγο αυτό τα Σκόπια επένδυσαν στην ανάπτυξη του δικτύου της 

«Μακεδονικής Εκκλησίας» στο εξωτερικό, στα σηµεία όπου βρίσκονταν αξιόλογοι 

πυρήνες Σλαβοµακεδόνων. Η προσπάθεια αυτή ευνοήθηκε -αν δεν υποστηρίχτηκε-από 

την νέα πολιτική ανακίνησης µειονοτικών ζητηµάτων εκ µέρους της Γιουγκοσλαβίας 

έναντι των γειτονικών χωρών. Αναφορικά µε την Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 το Βελιγράδι ενεπλάκη ενεργά στα εσωτερικά της χώρας θέτοντας επισήµως 

ζήτηµα «µακεδονικής µειονότητας» εγκλωβίζοντας έτσι τις διµερείς σχέσεις σε µια 

																																																								
503 Επιστολή του Ιερατικώς Προϊσταµένου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγίου Νικολάου Λωραίν 
στο Οχάιο Παναγιώτη Καστάρη στον Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 1963: GOARCH, Box 118, 
Folder MG, 0067_s.   
504 Οι πληροφορίες αναφέρονται στο σηµείωµα µε ηµεροµηνία 12 Ιουνίου 1960, του Αρχιµανδρίτη 
Ιάκωβου Πηλίλη από το Τορόντο προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο: GOARCH, Box 118, Folder MG, 
0032_s. 
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αλυσιτελή διπλωµατική διαδικασία.505 

Σε αυτή την ατµόσφαιρα ξεκίνησαν οι προετοιµασίες για τη µετάβαση εκπροσώπων 

της «Μακεδονικής Εκκλησίας» στις ΗΠΑ και στον Καναδά µε σκοπό πρώτον, τη 

συσπείρωση κι ενίσχυση των εκεί κοινοτήτων, δεύτερον, τον συντονισµό για την 

ανέγερση ναών όπου βρίσκονταν «Μακεδόνες» και, τρίτον, τη µετάδοση του 

αναθεωρητικού πολιτικού µηνύµατος των Σκοπίων, την έκφραση δηλαδή αλυτρωτικών 

διεκδικήσεων για τη «Μακεδονία του Αιγαίου.»506 Είχε προηγηθεί η κυκλοφορία του 

Συντάγµατος της «Μακεδονικής Εκκλησίας» -που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1959- 

που έφτασε και στους κόλπους της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής στις αρχές του 

1960, προκαλώντας ανησυχία τόσο στον κλήρο όσο και στις προξενικές Αρχές. Ο 

Ιάκωβος, ο οποίος παρέλαβε το έγγραφο από τον Γενικό Πρόξενο Νέας Υόρκης 

Δηµήτριο Ξένο, απέφυγε να τοποθετηθεί, ζήτησε όµως να ενηµερωθεί άµεσα ο 

Αθηναγόρας λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος.507 

Η πρώτη επίσηµη επίσκεψη εκπροσώπου της «Μακεδονικής Εκκλησίας» στη Βόρειο 

Αµερική ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου 1962 όταν ο Επίσκοπος Αχρίδας Ναούµ, µε τη 

συνοδεία ενός ιερέως κι ενός µέλους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας 

(ΚΚΓ) έφτασε στο Τορόντο για να ιδρύσει ενορία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η 

οποία έλαβε χώρα χωρίς να ενηµερωθεί η Σερβική Εκκλησία, ο Ναούµ έκανε πολλές 

συναντήσεις µε οµογενείς του και τοπικούς φορείς ενώ σύστησε και µια επιτροπή για 

την αγορά οικοπέδου στο οποίο θα χτιζόταν σλαβοµακεδονικός ναός. Ενδεικτικό των 

απόψεων του για το Μακεδονικό, σχετικό µε την αποστολή του στην Αµερική, ήταν η 

αναφορά εν µέσω τέλεσης της Θείας Λειτουργίας ότι «πλησιάζει η ώρα του λυτρωµού 

της Μακεδονίας.»508 

Η απόπειρα ίδρυσης σλαβοµακεδονικής εκκλησίας στην πόλη δεν θορύβησε µόνο τους 

Έλληνες που εισέπρατταν αυτή την πολιτική ως απειλή εναντίον των συµφερόντων της 

Ελλάδας, αλλά και τους Βούλγαρους επειδή όσα µέλη των δικών τους «Μακεδονο-

Βουλγαρικών» Εκκλησιών τάσσονταν υπέρ µιας αυτόνοµης Μακεδονίας θα 

																																																								
505 Κατσάνος (2013), ό.π., 161-185. 
506 Ανυπόγραφη αναφορά από την Αρχιεπισκοπή προς το Οικουµενικό Πατριαρχείο µε ηµεροµηνία 4 
Ιανουαρίου 1962: GOARCH, Box 118, Folder MG, 0053_s.  
507 Επιστολή του Γενικού Προξένου Νέας Υόρκης προς το Υπουργείο Εξωτερικών (Διεύθυνση 
Εκκλησιών) µε ηµεροµηνία 1 Μαρτίου 1960: GOARCH, Box 118, Folder ME, 0005_s.  
508 Αναφορά του Ιερατικώς Προϊστάµενου Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τορόντο, Γεώργιου 
Δηµόπουλου προς τον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 17 Αυγούστου 1962: GOARCH, Box 118, Folder MG, 
0055_s. 
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αποχωρούσαν, στερώντας τους από υποστηρικτές και οικονοµικούς πόρους.509 

Αυτές οι κινήσεις πάντως θορύβησαν την ελληνική Κυβέρνηση η οποία έθεσε το 

ζήτηµα της δραστηριοποίησης των σλαβοµακεδονικών οργανώσεων της διασποράς σε 

διµερές επίπεδο. Σε επίσηµη συνεργασία που είχαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών 

Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα από την 1η έως τις 3 Δεκεµβρίου 1962, ο 

Ευάγγελος Αβέρωφ εξέφρασε στον οµόλογό του Κότσα Ποπόβιτς (Koča Popović) την 

άποψη της Ελλάδας ότι οι εκδηλώσεις των Σλαβοµακεδόνων του εξωτερικού 

δηµιουργούσαν την εντύπωση «συντονισµένης πολιτικής.»510 Ο Ποπόβιτς από την 

πλευρά του αρνήθηκε τη γιουγκοσλαβική ενορχήστρωση και η προσωπική εκτίµηση 

του συγγραφέα –κρίνοντας από τη δυναµική που είχε αναπτύξει η σλαβοµακεδονική 

διασπορά την εξεταζόµενη περίοδο- είναι ότι έλεγε την αλήθεια. 

Η οργανωτική επιτυχία της επίσκεψης του Ναούµ στον Καναδά ικανοποίησε τον 

Αρχιεπίσκοπο Δοσίθεο και, δεδοµένου ότι στην Ιντιάνα των ΗΠΑ η σλαβοµακεδονική 

κοινότητα ολοκλήρωνε οσονούπω την κατασκευή εκκλησίας, αποφάσισε να µεταβεί ο 

ίδιος στην πόλη Γκαίρι (Gary) για να την εγκαινιάσει. Η σηµασία των εγκαινίων αυτών 

ήταν µεγάλη για τους Σλαβοµακεδόνες επειδή επρόκειτο για τον πρώτο ναό της 

«Μακεδονικής Εκκλησίας» εκτός ΛΔΜ. Στις 11 Ιουλίου 1963 ο Δοσίθεος έφτασε στο 

Γκαίρι και για 10 ηµέρες περιόδευσε στην περιοχή θέλοντας να κάνει γνωστή την 

παρουσία του σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ακροατήριο. Στις επισκέψεις του έκανε 

αναφορές στα «υπόδουλα τµήµατα» της «µακεδονικής πατρίδας», κατά τη διάρκεια 

των εκδηλώσεων ακούστηκαν συνθήµατα κατά της Ελλάδας και ταυτόχρονα 

κυκλοφόρησαν φυλλάδια µε προσβλητικά σχόλια εναντίον του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου.511 Η πολιτική διάθεση της κοινότητας ήταν έκδηλη και η περίσταση των 

εγκαινίων τους έδωσε τη δυνατότητα να αναφερθούν στις επεκτατικές τους φιλοδοξίες. 

Στη Λειτουργία που τελέστηκε για τα θυρανοίξια του Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου, 

διάφοροι οµιλητές αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα αυτής της εκκλησίας για τη 

«µακεδονική ιδέα» και ο ιερέας συµπλήρωσε την ευχή του να εκπληρωθεί σύντοµα «το 

																																																								
509 Αυτόθι 
510 Γιώργος Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό Ζήτηµα 1962-1995. Από τη σιωπή στη λαϊκή διπλωµατία 
(Αθήνα: Καστανιώτης, 2012), 34-35. 
511 Επιστολή του Ιερατικώς Προϊστάµενου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Γκαίρι, Ιντιάνα, 
Μανούσου Λιοσάκη προς τον Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 15 Ιουλίου 1963: GOARCH, Box 118, Folder 
MG, 0077_s. 
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όνειρο απελευθερώσεως της Μακεδονίας.»512 

Οι ελληνικές προξενικές Αρχές θορυβήθηκαν από την κατάσταση που διαµορφωνόταν 

στην Αµερική ωστόσο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που κατέγραψε ο Γενικός 

Πρόξενος Ιωάννης Τσαούσης, παρά τις επισηµάνσεις του οι Αµερικανοί τηρούσαν 

ιδιαιτέρως εφεκτική στάση513 γεγονός που συσχετιζόταν µε την πρόθεσή τους να 

χτίσουν σχέσεις µε τον Τίτο αξιοποιώντας τη Γιουγκοσλαβία ως ανάχωµα απέναντι 

στη Σοβιετική Ένωση. Για την αµερικανική εξωτερική πολιτική οι ελληνικές 

ανησυχίες ως προς τον σλαβοµακεδονικό αναθεωρητισµό ήταν υπερβολικές και 

περιοριζόταν να διαβεβαιώνει την Αθήνα ότι δεν θα επέτρεπε την εδαφική συρρίκνωση 

κανενός µέλους του ΝΑΤΟ.514 

Η παρελκυστική πολιτική των αµερικανικών υπηρεσιών δεν καθησύχασε τους 

Έλληνες διπλωµάτες που συνέχισαν να βλέπουν τη διπλή απειλή τόσο από την πλευρά 

των Σλαβοµακεδόνων όσο και των Βουλγάρων. Ο Υποπρόξενος του Τορόντο 

Λεωνίδας Πολυµενάκος εξέφρασε µε ιδιαίτερη ανησυχία στον Ιάκωβο την εκτίµηση 

ότι βρισκόταν σε εξέλιξη µία εκκλησιαστική προπαγάνδα µε στόχο τους δέκα χιλιάδες 

Έλληνες της πόλης και τον παρακαλούσε να ενεργήσει «προς αντιµετώπιση των 

Σλαβοκοµµουνιστικών κινδύνων.»515 Σε µεταγενέστερη επιστολή του προς την 

Κεντρική Υπηρεσία πρότεινε την ανέγερση ναού και την τοποθέτηση ιερέα που να 

µιλά Σλαβοµακεδονικά (πρόταση που είχε υποβάλλει στις προξενικές αρχές και ο 

Ιάκωβος λίγα χρόνια νωρίτερα) χρησιµοποιώντας ακόµη και τον άµβωνα, όπως κάνουν 

οι ανταγωνιστικές Εκκλησίες.516 

Το θέµα έθιξε στον Ιάκωβο και ο Γενικός Πρόξενος Νέας Υόρκης Γεώργιος Γκάβας, 

θέλοντας να µάθει τις επιπτώσεις της δράσεως της «Μακεδονικής Εκκλησίας» στους 

Έλληνες της Αµερικής. Ο Ιάκωβος για πρώτη φορά εκφράστηκε κατευναστικά 

λέγοντας στον συνοµιλητή του ότι οι προσπάθειες των Σλαβοµακεδόνων έχουν ως 

στόχο τους Βούλγαρους Μακεδόνες και όχι τους Έλληνες οι οποίοι, σε κάθε 

																																																								
512 Το αποµαγνητοφωνηµένο και µεταφρασµένο στα ελληνικά κείµενο, στο: GOARCH, Box 118, 
Folder MG, 0064. Η αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία µεταφράστηκε στα Ελληνικά από τη δασκάλα 
Ελένη Στεργιάννη και απεστάλη στον Ιάκωβο από τον Γιώργο Δηµόπουλο στις 6 Σεπτεµβρίου 1963. 
Δεν έχει βρεθεί η ηµεροµηνία της ηχογράφησης. GOARCH, Box 118, Folder MG, 0064. 
513 Επιστολή του Γενικού Προξένου Ι. Ε. Τσαούσης προς Κεντρική Υπηρεσία, 19 Ιουλίου 1963, 
ΥΔΙΑ/ΚΥ/1965/Φ75/Υ 1/Α1418-28. 
514 Κατσάνος (2013), ό.π., 211-213. 
515 Επιστολή του Υποπρόξενου Τορόντο Λεωνίδα Πολυµενάκου προς την Κεντρική Υπηρεσία µε 
ηµεροµηνία 8 Ιουλίου 1964: ΥΔΙΑ/ΚΥ/1965/Φ 79/Υ 1/Α144-72. 
516 Επιστολή Πολυµενάκου προς την Κεντρική Υπηρεσία µε ηµεροµηνία 10 Νοεµβρίου 1964: 
ΥΔΙΑ/ΚΥ/1965/Φ 79/ Υ 1/Α144-99. 
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περίπτωση, δεν έχουν άλλες επαφές µαζί τους πέραν από εµπορικές και οικονοµικές. 

Χαρακτήρισε «µυθώδη» τα σχόλια περί επικίνδυνης για τα ελληνικά συµφέροντα 

δράσης της «Μακεδονικής Εκκλησίας»  δεδοµένου ότι την παρακολουθούσε το 

αµερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και η CIA, µε τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος είχε 

τακτική συνεργασία.517 

Εν τούτοις, η ανακήρυξη της Αυτοκεφαλίας, στις 19 Ιουλίου 1967, άλλαξε τα 

δεδοµένα. Οι προθέσεις των Σκοπίων εκδηλώθηκαν στην πλήρη τους έκταση και 

αποδεσµευµένη πλέον από την -«ψυχρή» έστω- σχέση µε το Σερβικό Πατριαρχείο, η 

«Μακεδονική Εκκλησία» µπορούσε να εφαρµόσει ανεµπόδιστα τον σχεδιασµό της. 

Λίγες µέρες αργότερα, στα τέλη Ιουλίου, ο Δοσίθεος µετέβη εκ νέου στο Τορόντο µε 

αφορµή τους εορτασµούς του Προφήτη Ηλία, για να συµµετάσχει σε υπαίθριες 

εκδηλώσεις για την επέτειο του Ίλιντεν που οργάνωσε η τοπική κοινότητα. Ως ηγέτης 

Αυτοκέφαλης Εκκλησίας πλέον, προσέδωσε επισηµότητα στην επίσκεψή του 

συναντώντας τον Δήµαρχο του Τορόντο Γουίλιαµ Γουίλιαµ Ντένισον (William 

Dennison) και παρέστη σε εκδηλώσεις στο Μόντρεαλ και στην Οτάβα. Αναφορικά µε 

τους εορτασµούς στο Τορόντο, προσήλθαν και Έλληνες που είχαν επαγγελµατικές 

σχέσεις µε τους Σλαβοµακεδόνες, οι Βούλγαροι της πόλης όµως απείχαν επειδή 

αναγνώριζαν τη συγκεκριµένη εορτή ως µέρος της δικής τους ιστορίας και 

κληρονοµιάς απορρίπτοντας την οικειοποίησή της από τους Σλαβοµακεδόνες.518 

Πίσω στο Βελιγράδι, το Σερβικό Πατριαρχείο απάντησε στην αντικανονική ενέργεια 

της «Μακεδονικής Εκκλησίας» κηρύσσοντας την σχισµατική και διακόπτοντας την 

εκκλησιαστική κοινωνία µε τα Σκόπια.  Η δραµατική αυτή εξέλιξη προκάλεσε 

αλυσιδωτές αντιδράσεις που έφτασαν έως την Αµερική. Έχοντας υπόψη την παρουσία 

Ελλήνων στους εορτασµούς του Ίλιντεν στο Τορόντο, όπως επίσης και τις ανησυχίες 

των προξενικών Αρχών, ο Ιάκωβος εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου εγκύκλιο προς όλες τις 

ενορίες της αρµοδιότητάς του µεταδίδοντας την απόφαση του Βελιγραδίου που 

καταδίκασε το «Εκκλησιαστικό κίνηµα» των Σκοπίων κι αποκήρυξε τη «Μακεδονική 

Εκκλησία». Κατέστησε σαφές σε όλα τα µέλη της κοινότητας ότι µετά από αυτές τις 

εξελίξεις, δεδοµένης της παρουσίας της «Μακεδονικής Εκκλησίας» στην Αµερική 

																																																								
517 Επιστολή του Γενικού Προξένου Νέας Υόρκης Γεώργιου Γκάβα προς την Κεντρική Υπηρεσία µε 
ηµεροµηνία 9 Αυγούστου 1965: ΥΔΙΑ/ΚΥ/1965/Φ 75/Υ 1/1418-6.  
518Επιστολή του Επισκόπου Ροδοστόλου Τιµόθεου προς τον Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 13 Σεπτεµβρίου 
1967, GOARCH, Box 118 Folder MG, 0098_s.  
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«δεν επικοινωνούµε ούτε συλλειτουργούµε ούτε συνεργαζόµεθα µεθ’ οιουδήποτε 

κληρικού ανήκοντος εις την ούτως αυτοκαλούµενη “Μακεδονική Εκκλησία”, είτε 

άλλη οµάδα “µακεδονικής” επωνυµίας.»519 

Η νέα κατάσταση είχε δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να 

αναπτύξει η «Μακεδονική Εκκλησία» τη διοικητική της δοµή στην Αµερική. Από το 

1964 υπήρχε ειδική επιτροπή για τις σχέσεις της έδρας µε τις ενορίες του εξωτερικού, 

όµως το 1967 προχώρησαν ένα βήµα παραπέρα ιδρύοντας τη Μητρόπολη Αµερικής, 

Καναδά και Αυστραλίας, µε έδρα το Τορόντο. Η νέα αυτή επαρχία της «Μακεδονικής 

Εκκλησίας» έθετε υπό την εποπτεία της το σύνολο των µεγαλύτερων 

σλαβοµακεδονικών κοινοτήτων του εξωτερικού κι έτσι, σύµφωνα µε τον 

Μπρουνµπάουερ (Brunnbauer) θα µπορούσε να υποστηριχθεί καλύτερα η 

«εκκλησιαστική εθνική προπαγάνδα».520 Ο νέος Μητροπολίτης Κύριλλος 

ενθρονίστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλήµεντος στο Τορόντο, στις 10 Αυγούστου 

1969, παρουσία του Μητροπολίτη Αχρίδας Μεθοδίου. Από την ελληνική πλευρά δεν 

υπάρχουν καταγεγραµµένες αντιδράσεις αναφορικά µε την ορκωµοσία και τη 

µετάβαση στο νέο στάτους της σλαβοµακεδονικής εκκλησίας στην Αµερική, στάση 

που ερµηνεύεται ως ψύχραιµη, αποφεύγοντας να προκαλέσει περισσότερο θόρυβο 

στην αµερικανική κοινή γνώµη, µε προοπτική να εκτιµηθεί η κατάσταση σε βάθος 

χρόνου σύµφωνα µε τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες.  

 

6.6 Η επιστολή του Αγγελάριου στον Ιάκωβο 

Ωστόσο, η ευχέρεια που προσέφερε η Αυτοκεφαλία για την ανεµπόδιστη καλλιέργεια 

της εθνοτικής ταυτότητας στο εξωτερικό δεν είχε τα ίδια αποτελέσµατα για τον 

εκκλησιαστικό χαρακτήρα του οργανισµού. Η περίοδος που ακολούθησε οδήγησε σε 

αδιέξοδο τη «Μακεδονική Εκκλησία» δεδοµένου ότι βρέθηκε στο εκκλησιαστικό 

περιθώριο, όχι µόνο λόγω του αντικανονικού της χαρακτήρα αλλά ακόµα λόγω της 

αδιαλλαξίας των Σκοπίων και των εσωτερικών προβληµάτων που προέκυψαν το 1981 

µε την αλβανική µειονότητα. Η αποµόνωση από την κοινότητα των Ορθόδοξων 

																																																								
519 Εγκύκλιος του Ιακώβου προς τον κλήρο και τα διοικητικά συµβούλια των Ιερών Ναών και 
Κοινοτήτων µε ηµεροµηνία 2 Οκτωβρίου 1967, GOARCH, Box 118, Folder MG, 0099_s. 
520 Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe. America, Emigrants and the State since the late 
19th Century (Landham: Lexington, 2016), 283. 
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Εκκλησιών δηµιούργησε τάσεις εσωστρέφειας οι οποίες σε συνδυασµό µε την 

οργάνωση σε φυλετική βάση περιόρισε δραµατικά τις πιθανότητες άρσης του 

σχίσµατος. 

Λύση σε αυτό το πρόβληµα προσπάθησε να βρει ο Αρχιεπίσκοπος Αγγελάριος, 

διάδοχος του Δοσίθεου,521 ο οποίος το 1982 υπέβαλλε στη Σερβική Εκκλησία νέο 

αίτηµα αναγνώρισης του αυτοκέφαλου. Το Βελιγράδι απέρριψε την πρόταση και σε 

αυτή την περίσταση και τότε ο Αγγελάριος αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε άλλες 

Εκκλησίες αναζητώντας έµµεσους τρόπους αναγνώρισης. Νοµοκανονικά, η µόνη 

Αρχή µε αρµοδιότητα επί του θέµατος ήταν το Σερβικό Πατριαρχείο, ωστόσο το 

σκεπτικό του Σλαβοµακεδόνα Αρχιεπισκόπου ήταν πως µια ενδεχόµενη αναγνώριση 

από αλλού θα µπορούσε να αποτελέσει µοχλό πίεσης προς το Βελιγράδι. Στο πλαίσιο 

των επαφών που έκανε µε άλλους ιεράρχες, ο Αγγελάριος απέστειλε τον Δεκέµβριο 

του 1982 επιστολή στον Ιάκωβο. Στις τέσσερις σελίδες του µηνύµατος, µε αφορµή τον 

επικείµενο εορτασµό των Χριστουγέννων, του ζήτησε να µεσολαβήσει έτσι ώστε να 

βοηθήσει τη «Μακεδονική Εκκλησία» να γιορτάσει για πρώτη φορά σε κοινωνία µε 

τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Άλλωστε, ο Ιάκωβος ήταν Έξαρχος του Οικουµενικού 

Θρόνου στην αµερικανική ήπειρο και πιθανώς ο Αγγελάριος να πίστευε ότι αν ήταν 

θετικός προς το περιεχόµενο της επιστολής, θα µπορούσε στη συνέχεια να επηρεάσει 

το Φανάρι.  

Η επιστολή ήταν γραµµένη σε ήπιο ύφος, παρουσιάζοντας την ιστορική πορεία της 

«Μακεδονικής Εκκλησίας» και του ποιµνίου που διακονούσε. Σε αντίθεση µε την 

ιδεολογία που επικρατούσε στη ΛΔΜ και στις κοινότητες του εξωτερικού, δήλωσε ότι 

οι «Μακεδόνες» συστάθηκαν σε έθνος από τα Σλαβικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στα 

Βαλκάνια τον 7ο και 8ο αιώνα µ.Χ. και όχι από τους αρχαίους Μακεδόνες. Ανέφερε 

ακόµη ότι εκχριστιανίστηκαν εν τη γενέσει τους από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο και 

ίδρυσαν την Εκκλησία τους χάρη στους Αγίους Κλήµη και Ναούµ.522 

Αµέσως µετά αναφέρθηκε στην ιστορική Αρχιεπισκοπή Αχρίδας, χωρίς να κάνει µνεία 

στα γεωγραφικά όρια ή το εθνολογικό στάτους της περιοχής κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες για την ανασύστασή της 

																																																								
521 Ο Δοσίθεος πέθανε το 1981 και τον διαδέχτηκε ο Αγγελάριος. 
522 Η επιστολή του Αγγελάριου προς τον Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 16 Δεκεµβρίου 1982 στο: GOARCH, 
Box 118, Folder MO.  



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
178 

δηµιουργήθηκαν όταν µε τη λήξη του Β’ ΠΠ οι «Μακεδόνες» που ζούσαν στη 

Γιουγκοσλαβία απέκτησαν «εθνική και κρατική ελευθερία». Σε αυτό ακριβώς το 

σηµείο ταύτισε το σλαβοµακεδονικό έθνος µε τη «Μακεδονική Εκκλησία» 

υποπίπτοντας και αυτός στην αίρεση του εθνοφυλετισµού και στο ίδιο ύφος, 

κλείνοντας το γράµµα του διερωτήθηκε ποιος µπορούσε να ενοχλείται από µία 

Ορθόδοξη Εκκλησία που σε περιόδους καταπίεσης ο Θεός διαφύλαξε στις καρδιές των 

«Μακεδόνων».523 

Ο Ιάκωβος απάντησε στις 28 Μαρτίου 1983, µε µια πυκνογραµµένη τρισέλιδη 

επιστολή, στην οποία κυριαρχούσαν τα νοµοκανονικά επιχειρήµατα εναντίον της 

σχισµατικής «Μακεδονικής Εκκλησίας». Στο επιχείρηµα της ανασύστασης της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδας, ο Ιάκωβος απάντησε ότι ο συσχετισµός αυτός ήταν άτοπος 

διότι η Αχρίδα υπήρξε πάντοτε «ελληνική» µε Έλληνες Αρχιεπισκόπους, 

Μητροπολίτες κι Επισκόπους που χρησιµοποιούσαν την ελληνική γλώσσα ενώ ποτέ 

στο παρελθόν δεν ήταν Αυτοκέφαλη. Εξάλλου, πρόσθεσε, το ζήτηµα της 

Αυτοκεφαλίας ήταν υπόθεση του Οικουµενικού Πατριαρχείου κι εφόσον η γνώµη του 

αγνοήθηκε ο Ιάκωβος χαρακτήρισε την αυτό-ανακήρυξη του 1967 ως 

«πραξικοπηµατική» που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ διότι στηριζόταν «επί 

φυλετικών φαντασιώσεων και όχι επί της εκκλησιαστικής ανάγκης.» Εν κατακλείδι, 

πρότεινε στον Αγγελάριο την επάνοδό της Εκκλησίας του στο κανονικό καθεστώς 

υπαγωγής της στο Σερβικό Πατριαρχείο.524 Το σύνολο της απάντησης ικανοποίησε τον 

Πατριάρχη Σερβίας Γερµανό, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του που 

αντιµετώπισε το θέµα µε αυτόν τον τρόπο και του ανακοίνωσε ότι η Ιερά Σύνοδος του 

Βελιγραδίου παρακολουθούσε µε προσοχή τις εξελίξεις και είχε σκοπό να ασχοληθεί 

επισταµένως µε αυτές.525 Η κατάσταση παγιώθηκε σε όλη τη δεκαετία του 1980 και το 

ενδιαφέρον µονοπωλήθηκε από τη σταδιακή φθορά του διπολικού συστήµατος µέχρι 

την πτώση του κοµµουνισµού. Εντός της ΛΔΜ, ξέσπασε σοβαρή κρίση λόγω της 

αντίδρασης της αλβανικής µειονότητας στην πολιτική εθνικοποίησης του κράτους και 

σε διάφορες αλβανικές πόλεις ξέσπασαν ταραχές. Ως εκ τούτου οι εκκλησιαστικές 

έριδες υποχώρησαν και επισκιάστηκαν από τα πολιτικά γεγονότα, ειδικότερα από τη 

																																																								
523 Αυτόθι.  
524 Απάντηση του Ιακώβου προς τον Αγγελάριο µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου 1983: GOARCH, Box 
118, Folder MG, 0108_s.  
525 Η επιστολή του Γερµανού προς τον Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 12 Απριλίου 1983 στο: GOARCH, Box 
118, Folder MG, 0120_s.  
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διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και της ανάδυσης της ΛΔΜ ως ανεξάρτητου κράτος µε 

την ονοµασία «Δηµοκρατία της Μακεδονίας». 

 

6.7 Το συµπόσιο για τη Μακεδονία στη Νέα Υόρκη (1989) 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πριν ακόµα ξεσπάσει η κρίση στη Γιουγκοσλαβία, η 

ελληνική εξωτερική πολιτική επικεντρώθηκε στην υπεράσπιση της ελληνικής 

ταυτότητας της Μακεδονίας σε εθνοτικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Επρόκειτο 

για µια αρκετά ώριµη προσέγγιση που αναδείκνυε την Ελλάδα ως παράγοντα 

παγκόσµιου πολιτισµού δηµιουργώντας ένα επικοινωνιακό σήµα κατατεθέν για την 

ελληνική επιχειρηµατολογία. Όπως αναφέρει ο Κωφός, η περίοδος αυτή συνέπεσε µε 

την ανακάλυψη σπουδαίων αρχαιολογικών ευρηµάτων, όπως οι βασιλικοί τάφοι στη 

Βεργίνα, κάτι που ενθάρρυνε ακόµα περισσότερο το ελληνικό κράτος να στραφεί στην 

ενηµέρωση των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς, καθώς επίσης και της 

ανεπτυγµένης πνευµατικά κι επιστηµονικά διεθνούς κοινότητας526 µε την προοπτική ότι 

σε τόσο υψηλό επίπεδο, όπου ο διάλογος απαιτεί αυστηρή τεκµηρίωση, δεν θα 

µπορούσαν να σταθούν οι αιτιάσεις τις άλλης πλευράς. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Παµµακεδονική Οργάνωση ΗΠΑ και Καναδά σε συνεργασία µε 

το Πανεπιστήµιο Κολούµπια (Columbia University) της Νέας Υόρκης, διοργάνωσε 

συµπόσιο για τη µακεδονική ιστορία και παράλληλο σεµινάριο για εκπαιδευτικούς. Το 

συµπόσιο µε τίτλο «Μακεδονία: Ιστορία, Πολιτισµός, Τέχνη» (Macedonia: History 

Culture, Art) διήρκησε από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 1989 κι έγινε υπό την αιγίδα της 

Αρχιεπισκοπής.527 Το κόστος της διοργάνωσης ανήλθε στα $80.000 από τα οποία ο 

Ιάκωβος χορήγησε $2.500.528 Η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Μακεδονίας-Θράκης δεσµεύτηκε επίσης να χορηγήσει 2 εκατοµµύρια δραχµές.529 Ο 

Ύπατος Πρόεδρος της Παµµακεδονικής, Γεώργιος Αχταρίδης, ζήτησε επίσης από τον 

Αρχιεπίσκοπο τη βοήθεια του για να εξασφαλίσει περισσότερες χορηγίες.530 

																																																								
526 Κωφός (2008), ό.π., 382-383. 
527 Το διαφηµιστικό έντυπο του Συµποσίου βρίσκεται στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής, GOARCH: Box 
118, Folder CA, 0007. 
528 Ευχαριστήρια επιστολή του Ύπατου Προέδρου της Παµµακεδονικής, Γεώργιου Αχταρίδη, στον 
Ιάκωβο µε ηµεροµηνία 31 Μαΐου 1989, στο: GOARCH, Box 270, Folder CA, 0027. 
529 Απόρρητο σηµείωµα του γενικού προξένου στη Νέα Υόρκη Γεώργιου Ασηµακόπουλου προς την 
Α1 Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων µε ηµεροµηνία 20 Σεπτεµβρίου 1988, στο: GOARCH, Box 270, 
Folder CA, 0028.  
530 Η ανακοίνωση βρέθηκε στο: GOARCH, Box 270, Folder CA, 0011. 
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Ως προς το περιεχόµενο του συµποσίου, συµµετείχαν 10 ακαδηµαϊκοί από τις ΗΠΑ, 

τη Δ. Γερµανία και την Ελλάδα, ανάµεσά στους οποίους ήταν ο Ευάγγελος Κωφός, ο 

Δηµήτριος Παντερµαλής και ο Ιωάννης Κολιόπουλος. Τις εργασίες εγκαινίασε ο 

Αρχιεπίσκοπος ενώ χαιρετισµό απηύθυναν ο Τζόναθαν Κόουλ (Jonathan Cole), 

Αντιπρόεδρος του Κολούµπια και ο Γεώργιος Ασηµακόπουλος, Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Το παράλληλο πενθήµερο σεµινάριο ακολουθούσε το 

πρόγραµµα του συµποσίου ήταν όµως κλειστό για το κοινό και απευθυνόταν σε 50 

καθηγητές γυµνασίων και κολλεγίων από όλη την Αµερική µε σκοπό «να εµβαθύνουν 

την κατανόησή τους για την ιστορία της Μακεδονίας.»531 

Η διοργάνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Σλαβοµακεδόνων, αρκετοί από 

τους οποίους βρέθηκαν έξω από το κτήριο στο οποίο λάµβανε χώρα το συµπόσιο, 

µοιράζοντας χάρτες που απεικόνιζαν τη «Μεγάλη Μακεδονία» ή συµµετείχαν στις 

ανοικτές οµιλίες, προσπαθώντας να προκαλέσουν τους εισηγητές.532 Παράλληλα όµως, 

η Επισκοπή ΗΠΑ και Καναδά της «Μακεδονικής Εκκλησίας» εξέδωσε ειδική 

ανακοίνωση (position paper) τον Ιούνιο, εν όψει της διοργάνωσης, µε σκοπό την 

ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τις θέσεις της. Το κείµενο που υπέγραφε ο 

Επίσκοπος Ίλτσε Μλόβσκι (Ilce Mlovski) υιοθετούσε τη µαξιµαλιστική γραµµή των 

Σκοπίων αναφέροντας ότι είναι ατυχές για µια οργάνωση που αυτοπροσδιορίζεται ως 

ελληνική (την Παµµακεδονική) να διοργανώνει συνέδριο που εξετάζει τις πτυχές της 

ιστορίας µιας άλλης εθνοτικής οµάδας, των «Μακεδόνων.» Στη συνέχεια, χαρακτήριζε 

«τραγική» την πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου Κολούµπια και κατέληγε µε την 

παράθεση των σλαβοµακεδονικών επιχειρηµάτων ως προς τη Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου (1913), την «τριχοτόµηση» της Μακεδονίας και την κατάτµηση του 

πληθυσµού των «Μακεδόνων» πέραν της ΣΔΜ, στη Βουλγαρία και την Ελλάδα όπου 

δέχονταν οργανωµένες κρατικές πιέσεις.533 

Όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τον Ιάκωβο το συµπόσιο πέτυχε τον σκοπό του, 

																																																								
531 Η αναφορά γίνεται στην επιστολή-πρόσκληση προς τους επιλέξιµους ενδιαφερόµενους του 
Καθηγητή Ρότζερ Μπάγκναλ (Roger Bagnall),  GOARCH, Box 270, Folder CA, 0041. 
532 Αναφορά που υπέβαλε για τα πεπραγµένα του συµποσίου στον Ιάκωβο η Ράµα Πανταζοπούλου, µε 
ηµεροµηνία 5 Ιουλίου 1989, GOARCH, Box 270, Folder CA, 0001. Βλ επίσης: Eugene Borza, 
“Macedonia Redux,” in Frances Titchener and Richard Moorton, The Eye Expanded: Life and the Arts 
in Greco-Roman Antiquity (Berkeley: University of California Press, 1999), 257. Για το ίδιο συµβάν 
από την αντίθετη άποψη, βλ: John Shea, Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan 
Nation (Jefferson: McFarland and Company, 2007), 123. 
533 Το κείµενο µε χρονολογική ένδειξη τον Ιούνιο του 1989, στο: GOARCH, Box 270, Folder CA, 
0011. 
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όχι µόνο επειδή διαφώτισε το αµερικανικό κοινό αλλά περισσότερο επειδή εµπλούτισε 

τις γνώσεις και την επιχειρηµατολογία των Ελληνοαµερικανών.534 Ωστόσο, οι 

συνταρακτικές αλλαγές που ακολούθησαν τους επόµενους µήνες, ξεκινώντας µε την 

πτώση του Τείχους του Βερολίνου, επισκίασαν αυτές τις πρωτοβουλίες και ανάγκασαν 

τη λαϊκή διπλωµατία να παραδώσει τη σκυτάλη στην παραδοσιακή. Η διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και η ανάδυση ανεξάρτητου «µακεδονικού» κράτους ήταν για τον 

Ιάκωβο και τους Ελληνοαµερικανούς ένα ζήτηµα τιµής και ιδεών που απέρριπτε 

οποιαδήποτε παραχώρηση προτεινόταν δια της επίσηµης οδού στην Ελλάδα. 

 

6.8 Η ανάδυση της «Δηµοκρατίας της Μακεδονίας» 

Στις 29 Αυγούστου 1990, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Νταν Κουέιλ (Dan Quayle) 

απέστειλε µία ευχετήρια επιστολή για τις εργασίες της 69ης Διάσκεψης της ΜΠΟ που 

λάµβαναν χώρα στην Ιντιάνα, χαιρετίζοντας τα µέλη της οργάνωσης «που παραµένουν 

πιστά στις παραδόσεις όλων των ανθρώπων µακεδονικής καταγωγής.»535 Ο Ιάκωβος 

διαµαρτυρήθηκε µε αρκετή καθυστέρηση, στις 28 Φεβρουαρίου 1991,536 για να λάβει 

απάντηση στις 30 Απριλίου. Στην επιστολή του, ο Κουέιλ του εξηγούσε ότι η 

αµερικανική Κυβέρνηση έχει γνώση των ελληνικών ευαισθησιών επί του θέµατος αλλά 

ο χαιρετισµός του προς την ΜΠΟ είχε εθιµοτυπικό χαρακτήρα χωρίς να υιοθετεί 

κάποια πολιτική ατζέντα και µάλιστα σε βάρος της ελληνικής εδαφικής 

ακεραιότητας.537 

Στις αρχές του 1991, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον απέστειλε στην 

Κεντρική Υπηρεσία το ετήσιο δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώµατα ανά χώρα και πιο συγκεκριµένα την έκθεση που αναφερόταν στην 

Ελλάδα. Το δελτίο έθετε για πρώτη φορά µακεδονικό ζήτηµα στην ελληνική 

επικράτεια, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη σλαβόφωνης «µακεδονικής» µειονότητας και 

ταυτόχρονα έκανε αναφορά στην «ερµηνεία της Συνθήκης της Λωζάνης από την 

Ελλάδα» σχετικά µε τους «εθνοτικά Τούρκους» Μουσουλµάνους της Θράκης.538 Το 

περιεχόµενο του δελτίου ενόχλησε την ελληνική Κυβέρνηση η οποία έσπευσε να 

																																																								
534 Αναφορά που υπέβαλε στον Ιάκωβο η Ράµα Πανταζοπούλου, ό.π. 
535 Η επιστολή στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0006.  
536 Η επιστολή δεν βρέθηκε, γίνεται όµως αναφορά στην απάντηση του Κουέλι στο: GOARCH, Box 
270, Folder MA, 0005. 
537 Αυτόθι.  
538 Το δελτίο βρέθηκε στο GOARCH, Box 270, Folder ST, 0001. 
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διαµαρτυρηθεί, ζητώντας µέσω της Πρεσβείας την απόσυρση ή αναθεώρηση της 

«απαράδεκτης» αναφοράς διότι ενθάρρυνε εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της 

Ελλάδας.539 Η απάντηση ήρθε µερικές ηµέρες αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου 1991, 

µε την επιστολή του (ελληνικής καταγωγής) Αµερικανού Πρέσβη στην Αθήνα, Μιχαήλ 

Σωτήρχου (Michael Sotirhos), προς τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαµαρά. Ο 

Σωτήρχος προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι οι σλαβόφωνοι, 

για τους οποίους γίνεται λόγος, έχουν ως Έλληνες πολίτες τα ίδια δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, παραδέχτηκε ωστόσο ότι επειδή δεν είναι γνωστός ο αριθµός τους οι 

εκτιµήσεις έγιναν κατά προσέγγιση και άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο διορθώσεων 

όπου οι πληροφορίες δεν ήταν ακριβείς. 

Οι αµερικανικές πρωτοβουλίες θορύβησαν την ελληνική πλευρά, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στις ΗΠΑ, υποδαυλίζοντας τα εθνικά πάθη τόσο όσο και το πρόβληµα 

καθαυτό. Η κορύφωση της συναισθηµατικής φόρτισης όµως, αλλά και της πολιτικής 

πρόκλησης, ήρθε στις 17 Σεπτεµβρίου 1991, µε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της 

«Δηµοκρατίας της Μακεδονίας» («ΔτΜ») ως «κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους 

της Μακεδονίας µε το δικαίωµα να συµµετάσχει στη µελλοντική ένωση κυρίαρχων 

κρατών της Γιουγκοσλαβίας.»540 

Σε συνέχεια της αµερικανικής πολιτικής  επί του γιουγκοσλαβικού, λίγους µήνες 

αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 1992, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 

Λώρενς Ήγκλµπεργκερ (Laurence Eagleburger) συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της 

«ΔτΜ» Κίρο Γκλιγκόροφ εκφράζοντας την στήριξη της Κυβέρνησής του στο νέο 

κράτος και µάλιστα ως αντίβαρο στην προσπάθεια της Σερβίας να επωφεληθεί από την 

κρίση για να αυξήσει την επιρροή της στα υπόλοιπα µέλη της οµοσπονδίας. Ως προς 

το πρόβληµα µε την Ελλάδα ο Ήγκλµπεργκερ περιορίστηκε στην πίεση προς τη 

«Μακεδονική» Κυβέρνηση να βεβαιώσει τα γειτονικά κράτη ότι δεν τρέφει εδαφικές 

βλέψεις εναντίον τους.541 Ο Ιάκωβος αντέδρασε άµεσα, στέλνοντας στον 

Ήγκλµπεργκερ τηλεγράφηµα µε το λακωνικό µήνυµα ότι «η αναγνώριση της Τιτοϊκής 

																																																								
539 Σηµείωµα της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον µε ηµεροµηνία 4 Ιανουαρίου 1991, 
GOARCH, Box 270, Folder ST, 0013. 
540 Το πλήρες κείµενο µεταφρασµένο στα ελληνικά στο: Γιάννης Βαληνάκης και Σωτήρης Ντάλης, Το 
Ζήτηµα των Σκοπίων. Απόπειρες για αναγνώριση και η ελληνική στάση. Επίσηµα κείµενα 1990-1996 
(Αθήνα: Σιδέρης, 1996), 41. 
541 Δελτίο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτµεντ µε ηµεροµηνία 29 Ιανουαρίου 1992, στο: GOARCH, Box 
270, Folder MA, 0009.  
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Δηµοκρατίας της Μακεδονίας εµπλέκει τις ΗΠΑ σε µια δυσάρεστη διπλωµατική 

περιπέτεια», προτείνοντάς του να µην επισπεύσει περαιτέρω ενέργειες.542 

Η αντιµετώπιση του Μακεδονικού από τις ΗΠΑ στα πρώτα στάδια της αποσύνθεσης 

της Γιουγκοσλαβίας δείχνει την αγωνία των Αµερικανών να διαχειριστούν και να 

ελέγξουν την κρίση, ωστόσο άφηνε αναπάντητες τις ελληνικές επιφυλάξεις και σε 

ορισµένες περιπτώσεις προκαλούσε το αίσθηµα ασφάλειας της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, 

νερό στον µύλο που τροφοδότησε την ανελαστική ελληνική στάση της υπό εξέταση 

περιόδου δεν έριξε µόνο ο εγχώριος υπερβάλλων ζήλος αλλά και ο ξένος παράγοντας 

που αγνόησε τη σηµασία και την ιδιαιτερότητα του προβλήµατος για τα ενδιαφερόµενα 

µέρη.  

Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές ανησυχίες δεν βρήκαν ευήκοον ους, ούτε στην 

Ευρώπη ούτε στην Αµερική, επειδή η αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας και οι ένοπλες 

συγκρούσεις που είχαν ξεκινήσει εγκυµονούσαν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης 

ολόκληρης της περιοχής. Κατά συνέπεια, η ελληνική επιµονή στο Μακεδονικό 

θεωρούνταν ήσσονος σηµασίας  που όµως υπονόµευε την ίδια την ύπαρξη του µόνου 

κράτους της Οµοσπονδίας που λειτουργούσε σταθεροποιητικά, µακριά από τις 

συρράξεις του βορρά.543 

 

6.9  Ο Ιάκωβος και η νέα ηγεσία της Ελλάδας 

Από την άλλη πλευρά, για την ελληνική εξωτερική πολιτική, το ζήτηµα του ονόµατος 

δεν περιοριζόταν στον ιστορικό του χαρακτήρα αλλά -πιο σηµαντικά- διέθετε µια 

µεγάλη περιφερειακή και διεθνή διάσταση σχετική µε την «προώθηση αλυτρωτικών 

και εδαφικών βλέψεων εκ µέρους του βόρειου γείτονα, µε κύριο όχηµα την 

πλαστογράφηση της ιστορίας και την οικειοποίηση της εθνικής και ιστορικής 

κληρονοµιάς της Ελλάδας.»544 Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα διέθεσε διπλωµατικό 

κεφάλαιο µε σκοπό να αποτρέψει την διεθνή αναγνώριση της «Δηµοκρατίας της 

																																																								
542 Το τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 30 Ιανουαρίου 1992, στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0008. 
543 Για τις περιφερειακές διαστάσεις της γιουγκοσλαβικής κρίσης βλ: Misha Glenny, The Balkans 
1804-1999, Nationalism, War and the Great Powers (London: Granta Books, 1999), R.J. Crampton, 
The Balkans since the Second World War (London: Pearson, 2002), Richard Holbrooke, To end a war, 
(New York: Modern Library, 1999), Cyrus Vance and David Owen, Balkan Odyssey (San Diego: 
Harvest, 1995), Alex Danchev and Thomas Halverson, International Perspectives on the Yugoslav 
Conflict (London: Macmillan, 1996). 
544 «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓΔΜ», Επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδος, στο: http://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm, ανακτήθηκε: 5 Μαρτίου 2013. 
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Μακεδονίας» µε το συνταγµατικό της όνοµα και στο πλαίσιο αυτό, ο νέος 

Πρωθυπουργός, από τον Απρίλιο 1990, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στράφηκε στον 

Ιάκωβο για να αξιοποιήσει τον παράγοντα της διασποράς στις ΗΠΑ. 

Ο Μητσοτάκης αναγνώριζε το έργο και τις ικανότητες του Ιακώβου. Πίστευε ότι 

πρόκειται για «µια σηµαντική εθνική κι εκκλησιαστική φυσιογνωµία,»545 ότι είναι 

«στυλοβάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού της Αµερικής»546 και ότι «µάχεται 

σθεναρά για τα εθνικά µας δίκαια.»547 Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον 

συγγραφέα, ανέφερε ότι  

«την εποχή εκείνη, ο Ιάκωβος ήταν µια πολύ σηµαντική προσωπικότητα˙ ήταν 

από τις µεγάλες µορφές της Εκκλησίας αλλά ταυτόχρονα ήταν και εθνικός 

ηγέτης, ο οποίος έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο, διότι ήταν πράγµατι ο 

αδιαµφισβήτητος πρώτος στην ελληνοαµερικανική κοινότητα˙ ο άνθρωπος ο 

οποίος µε περισσότερο κύρος από όλους, µετέφερε την άποψη της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας στην αµερικανική Κυβέρνηση και στα 

νοµοθετικά σώµατα.»548 

Άλλωστε, ο Ιάκωβος διατηρούσε καλή προσωπική σχέση µε τον Αµερικανό Πρόεδρο 

Τζορτζ Μπους (George Bush), επειδή τον είχε υποστηρίξει ανοικτά στις εκλογές του 

1988549 παρά το γεγονός ότι απέναντί του βρισκόταν ένας ελληνικής καταγωγής 

υποψήφιος550 -ο Μάικλ Δουκάκης (Michael Dukakis)-551 κι εξαιτίας αυτής της 

																																																								
545 Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 7 Νοεµβρίου 1990, ΙΚΜ: 
ΠΟΛΟΓ/1990/048.1. 
546 Δελτίο τύπου αναφορικά µε την συνάντηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µε τον Αρχιεπίσκοπο, 
στην Νέα Υόρκη, Σάββατο 9 Ιουνίου 1990, ΙΚΜ: ΠΟΛΟΓ/1990/037.48. 
547 Δήλωση Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε δηµοσιογράφους, 22 Ιουνίου 1992, ΙΚΜ: 
ΠΟΛΟΓ/1990/037.48. 
548 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός (1990-1993), συνέντευξη στον συγγραφέα στις 
9 Δεκεµβρίου 2011. Σηµειώνεται ότι στην επιστολογραφία µεταξύ Μητσοτάκη και Ιακώβου 
διακρίνεται µια διαρκής συζήτηση εξωτερικής πολιτικής, στην οποία ο Αρχιεπίσκοπος καταθέτει 
ανοικτά τις απόψεις του. Για παράδειγµα, βλ. την επιστολή µε ηµεροµηνία 3 Ιανουαρίου 1991, στην 
οποία εκφράζει την άποψη του για την αναµενόµενη υποδοχή του Μπους στην Αθήνα, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π.,1032. 
549 Για παράδειγµα προσφέρει την προσευχή µε την οποία κλείνει το Συνέδριο των Ρεπουµπλικανών το 
1988, στο οποίο παίρνει τυπικά το χρίσµα του Υποψηφίου Προέδρου του κόµµατος ο George Bush, 
στο: Παπασωτηρίου (2001), ό.π., 77, σηµ. 13. 
550 Ο Ιάκωβος τόλµησε να διαφοροποιηθεί από την θέση της ελληνοαµερικανικής κοινότητας που 
αισθάνθηκε την υποψηφιότητα του Δουκάκη, πρώην Κυβερνήτη Μασαχουσέτης, ως ένα 
ελληνοαµερικανικό “success story,” Για την υποστήριξη των απλών Ελληνοαµερικανών βλ: Charles 
Kenney and Robert Turner, Dukakis; an American Odyssey (Boston: Houghton Miffin Company, 
1998), 228. 
551 Ωστόσο, δεν δίστασε να πάρει δηµόσια θέση υπέρ του Δουκάκη όταν αυτός δέχτηκε συκοφαντικές 
επιθέσεις για τις θρησκευτικές του αντιλήψεις, βλ: G. Cornell, “Archbishop Condemns Attacks on 
Dukakis,” Los Angeles Times, 11 Ιουνίου 1988. 
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επιλογής του συνάντησε αντιδράσεις από την ελληνοαµερικανική κοινότητα.552 Έτσι, 

προσπαθώντας να βελτιώσει την εικόνα της Ελλάδας στα µάτια των Αµερικανών 

έγραψε στον Μπους, µόλις επέστρεψε από την Ελλάδα τον Ιούλιο του 1991. Θέλοντας 

να εκφράσει τη νέα εποχή στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις µετά τις εκλογές του 1990 

και τον σχηµατισµό κυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία µε Πρωθυπουργό τον 

Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανέφερε ότι το πολιτικό κλίµα (ως προς τις ΗΠΑ) έχει 

αλλάξει κι έχει ξαναγεννηθεί η εµπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση.553 

 

6.10 Οι πρώτες πολιτικές ενέργειες στις ΗΠΑ 

Το διάστηµα που ακολούθησε την ιδρυτική πράξη της «Δηµοκρατίας της Μακεδονίας» 

η ελληνική πλευρά ξεκίνησε έναν µαραθώνιο διπλωµατικών ενεργειών, σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο, για να αποτρέψει την αναγνώριση του νεοσύστατου κράτους µε 

τη συνταγµατική της ονοµασία. Παράλληλα, ο Ιάκωβος είτε µε ατοµικές πρωτοβουλίες 

είτε σε συνεργασία µε τις ελληνοαµερικανικές οργανώσεις προσπάθησε να ενηµερώσει 

τους Αµερικανούς αξιωµατούχους για το Μακεδονικό και να τους πείσει ότι η 

αναγνώριση των Σκοπίων ήταν λάθος. Από την έρευνα των διαθέσιµων στοιχείων 

παρατηρήθηκε ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στο Κυπριακό τη δεκαετία του 

1970, ο Ιάκωβος κινήθηκε αυτόνοµα χωρίς προηγούµενες διαβουλεύσεις µε την 

Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε σταθερή επικοινωνία µε τους εκπροσώπους της 

ελληνικής πλευράς, οι ενέργειες στην Αµερική γίνονταν µε απόλυτη αυτονοµία του 

Αρχιεπισκόπου και της ελληνοαµερικανικής κοινότητας. Την άποψη ότι υπάρχει 

ανάγκη ανεξάρτητης εκκλησιαστικής πολιτικής επί του θέµατος, που να µην 

περιορίζεται από τις δεσµεύσεις και τους περιορισµούς της πολιτικής ηγεσίας, είχε 

αναφέρει ο Ιάκωβος στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήµονα. Το Σκοπιανό, 

υποστήριξε, δεν είναι µόνο πολιτικό αλλά και ηθικό πρόβληµα που αφορά στην 

παραχάραξη της ιστορίας και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ως εκ τούτου, πρότεινε στην 

																																																								
552 Victor Roudometof and Anna Karpathakis, “Greek Americans and transnationalism: religion, class 
and community,” in Communities across Borders; new immigrants and transnational cultures, ed. Paul 
Kennedy and Victor Roudometof (London: Routledge, 2001), 48. Ο Ιάκωβος, σύµφωνα µε την 
Paulette Poulos, βλέποντας ότι το µεγαλύτερο µέρος της διασποράς είχε συνταχθεί µε τον Δουκάκη 
στήριξε τον Μπους έτσι ώστε στο ενδεχόµενο της επικράτησης του Ρεπουµπλικανού υποψηφίου, όπως 
έγινε, οι Ελληνοαµερικανοί να συνεχίσουν να έχουν προσβάσεις στον Λευκό Οίκο. Συνέντευξη στον 
συγγραφέα, 19 Οκτωβρίου 2011. 
553 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Μπους, µε ηµεροµηνία 8 Ιουλίου 1991, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 427. 
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Εκκλησία να σχεδιάσει τη δική της στρατηγική προσκαλώντας «δια του συναγερµού 

όλης της Ορθοδόξου Ιεραρχίας, Ελληνικής και µη.»554 

Στο πλαίσιο της δικής του πολιτικής, ο Ιάκωβος -υποστηρίζοντας τη µαξιµαλιστική 

ελληνική θέση, που απέρριπτε οποιαδήποτε χρήση του όρου «Μακεδονία» ως 

συστατικό της ονοµασίας του νέου κράτους- έστειλε στον Μπους τηλεγράφηµα στις 

10 Ιανουαρίου 1992 στο οποίο υποστήριζε ότι η ειρήνη στα Βαλκάνια θα εξυπηρετηθεί 

αν οι ΗΠΑ επέβαλλαν το όνοµα «Δηµοκρατία των Σκοπίων» αντί για «Δηµοκρατία 

της Μακεδονίας» αφού υπάρχει µόνο µία Μακεδονία, η ελληνική.555 Στις 6 Μαρτίου 

ετοίµασε ένα σχέδιο ανακοίνωσης ως προς την ονοµασία των Σκοπίων, το οποίο 

απέστειλε στον Μπους556 και στον Υπουργό Εξωτερικών Τζέιµς Μπέικερ (James 

Baker).557 Στο διαβιβαστικό ζητούσε από τον Πρόεδρο το σχόλιό του για τις απόψεις 

του, ουσιαστικά όµως έθετε στην κρίση του ζητήµατα αναφορικά µε τις παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη ρητορική εθνικιστικού µίσους εναντίον της Ελλάδας 

και την παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας που ο ίδιος χρέωνε στην πλευρά των 

Σκοπίων.  Εκ µέρους του Μπέικερ, απάντησε στις 25 Μαρτίου ο Διευθυντής 

Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, Ντέιβιντ Ράνσοµ (Davis Ransom). Στην επιστολή του ο 

Ράνσοµ ανέφερε ότι τελικά ο Μπους συµφώνησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στην 

Ελλάδα να εργαστεί πάνω στο ζήτηµα και να προστατεύσει τα συµφέροντά της. Για 

τον σκοπό αυτόν, θα παρέµενε σε στενή επαφή µε τον Μητσοτάκη για να συντονίσουν 

τα επόµενα βήµατα.558 Η στάση αυτή επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Μπους στις 11 

Ιουνίου, µε νεότερη επιστολή που έστειλε στον Ιάκωβο. Εκεί, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι 

ο χρόνος που δίνεται στην ελληνική Κυβέρνηση οφείλεται στη θετική σχέση των δύο 

χωρών καθώς για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι ένας σηµαντικός στρατηγικός εταίρος.559 

Παράλληλα, στη συνοµιλία που είχε µε τον Μπους µε την ευκαιρία του εορτασµού της 

25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο του επισήµανε την ιστορική θέση ότι η «µακεδονική» 

																																																								
554 Επιστολή του Ιακώβου στον Παντελεήµονα µε ηµεροµηνία 12 Νοεµβρίου 1993, στο: Καλπαδάκης 
(2012), ό.π., 308. 
555 Τηλεγράφηµα Αρχιεπισκόπου Ιακώβου στον Πρόεδρο Μπούς, µε ηµεροµηνία 20 Ιανουαρίου 1992, 
στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 443. 
556 Η επιστολή στον Μπους στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0010. 
557 Η επιστολή στον Μπέικερ στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0014. 
558 Η απαντητική επιστολή του Ράνσοµ στον Ιάκωβο στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0013. Βλ. 
και το δηµοσίευµα του Εθνικού Κήρυκα: «Μπους προς Ιάκωβο: Καθυστερώ την αναγνώριση των 
Σκοπίων», Εθνικός Κήρυκας, 26 Μαρτίου 1992. 
559 Ο Μπους απαντούσε στο τηλεγράφηµα που είχε στείλει ο Ιάκωβος στις 14 Μαΐου 1992, µε το οποίο 
του ζητούσε να υποστηρίξει τις ελληνικές θέσεις στο Κυπριακό και το Μακεδονικό. Η επιστολή του 
Μπους στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0036 και το τηλεγράφηµα του Ιακώβου στο: GOARCH, 
Box 270, Folder MA, 0023. 
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εθνότητα ήταν ένα κατασκεύασµα του Τίτο560 και του ζήτησε για µια ακόµη φορά να 

προωθήσει τις ελληνικές θέσεις.561 Ο Μπους του απάντησε ότι ότι δεν θα επέτρεπε 

καµία απειλή εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας αλλά δεν αναφέρθηκε 

στο ζήτηµα του ονόµατος, στο οποίο επικεντρώθηκε η παρατήρηση του συνοµιλητή 

του.562 

Ανάµεσα στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Ιάκωβος ήταν και η επικοινωνία προς τον 

Μπους µε αφορµή την αναγνώριση των Σκοπίων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. 

Αυτή η διπλή πράξη, του έγραψε, δεν δεσµεύει τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την «ψευδο-

δηµοκρατία» διότι εξυπηρετεί τις επεκτατικές βλέψεις των προαναφερθέντων κρατών. 

Συνέχισε επιχειρηµατολογώντας ότι είναι χρέος των ΗΠΑ να θάψουν το 

«µεγαλεπήβολο» όνειρο του Τίτο για µια «Μεγάλη Γιουγκοσλαβία» από την 

Αδριατική έως το Αιγαίο προσκαλώντας τον να αφουγκραστεί το αίτηµα των 

Ελληνοαµερικανών.563 Στην έκκληση του Ιακώβου απάντησε ο Μπρεντ Σκάουκροφτ 

(Brent Scowcroft), σύµβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μπους. Χωρίς να κάνει 

ουσιώδεις παρατηρήσεις, ο Σκάουκρτοφτ επισηµαίνει τη σηµασία της Ελλάδας για τις 

ΗΠΑ ως αξιόπιστης συµµάχου και φίλου. Περιορίζεται στην ευχή να λυθούν σύντοµα 

οι ελληνικές ανησυχίες, διαµηνύει όµως ότι αν αυτό συµβεί η Ελλάδα θα µπορέσει να 

παίξει τον φυσικό της ρόλο ως «σταθεροποιητική δύναµη στα Βαλκάνια,»564 φράση 

που αποκαλύπτει τις προσδοκίες των Αµερικανών από τη χώρα. 

Ενδιάµεσα, στις 6 Απριλίου, ο Ιάκωβος διαµαρτυρήθηκε στη Δρ. Τζέι Ντολ (Dr Jane 

Doll), Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Πολιτικής και Ασφάλειας, για τη 

«βιασύνη» που έδειξαν οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τις αναδυόµενες δηµοκρατίες στα 

Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη δεδοµένου του κοµµουνιστικού, µη 

δηµοκρατικού παρελθόντος τους.565 Στο ίδιο πλαίσιο, στα τέλη Μαΐου κοινοποίησε 

στον Ήγκλµπεργκερ την έκθεση αποτελεσµάτων του συνεδρίου που διοργάνωσε η 

Ελληνική Ένωση Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Απριλίου. Το συνέδριο είχε 

θέµα «Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι Ελληνορθόδοξες µειονότητες στη νότια 

																																																								
560 Επιστολή του Ιακώβου στον Μπους, µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 1992, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου, ό.π., 447. 
561 Τηλεγράφηµα του Ιακώβου στον Μπους, µε ηµεροµηνία 14 Μαΐου 1992, αυτόθι., 457. 
562 Επιστολή εκ µέρους του Προέδρου Μπους από Leigh Ann Metzger µε ηµεροµηνία 20 Απριλίου 
1992, αυτόθι, ό.π., 449. 
563 Η επιστολή µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 1992 στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0021. 
564 Η απάντηση του Σκάουκροφτ µε ηµεροµηνία 27 Απριλίου 1992 στο: GOARCH, Box 270, Folder 
MA, 0020. 
565 Η επιστολή στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0022.  
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Γιουγκοσλαβία και νότια Βουλγαρία» και κατέληξε στο πόρισµα ότι στη «Δηµοκρατία 

των Σκοπίων» ζούσαν περίπου 360.000 Έλληνες και στη νότια Βουλγαρία περίπου 

180.000 Έλληνες, οι οποίοι ζουν σε καθεστώς εθνοτικής και θρησκευτικής 

καταπίεσης.566 Ανεξαρτήτως της εγκυρότητας των στοιχείων, ο Ιάκωβος παρουσίαζε 

µια διαφορετική οπτική που απαντούσε στους ισχυρισµούς της άλλης πλευράς περί 

σλαβοµακεδονικής µειονότητας στη Δυτική Μακεδονία. Συγκριτικά όµως µε την ισχύ 

των προκλήσεων που απασχολούσαν τους Αµερικανούς διότι απειλούσαν την 

περιφερειακή ασφάλεια λόγω της εκκρεµότητας διεθνούς αναγνώρισης των Σκοπίων, 

ο Ιάκωβος έµοιαζε σαν να πολεµούσε µε «ξύλινα σπαθιά.» 

Η εµπειρία του 1974 είχε δείξει ότι το πολιτικό αίτηµα µιας οµάδας πίεσης γινόταν πιο 

ισχυρό αν συνοδευόταν από την ποσοτική του διάσταση και η συγκυρία ήταν ευνοϊκή 

καθώς το 1992 ήταν χρονιά προεδρικών εκλογών για την Αµερική. Για τον λόγο αυτόν, 

ο Ιάκωβος ανέλαβε την ευθύνη έτσι ώστε η Αρχιεπισκοπή σε συνεργασία µε την 

Παµµακεδονική και άλλους ελληνοαµερικανικούς φορείς, να διοργανώσουν µεγάλο 

συλλαλητήριο στις 31 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να 

γίνει γνωστή «η θέληση (των Ελληνοαµερικανών) να µείνει η Μακεδονία τοπωνυµία 

ελληνική, όπως η ιστορία και ακόµη και η Βίβλος τη γνωρίζει και την κατακυρώνουν 

η εθνική εξέγερση του 1821 και οι Βαλκανικοί πόλεµοι 1912-1914.»567 

Η κινητοποίηση που έγινε για την ενηµέρωση και προσέλευση ήταν µεγάλη καθώς 

µόνο από την πλευρά της Εκκλησίας προσκλήθηκαν όλοι οι ιερείς και τα µέλη των 

διαφόρων οργανώσεων της Αρχιεπισκοπής. Σύµφωνα µε τις αστυνοµικές αρχές 

διαδήλωσαν περίπου 20.000568 που έφτασαν στην πρωτεύουσα από πολλές Πολιτείες, 

ενώ καλύφθηκε τηλεοπτικά από δίκτυα µε τοπική κι εθνική εµβέλεια. Ο Ιάκωβος 

τέλεσε επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες στην Κύπρο και στη συνέχεια 

εκφώνησε έναν σύντοµο λόγο. Είπε ότι ως Αµερικανοί πολίτες υποστήριζαν το κράτος 

δικαίου κι έτσι καλούσαν την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποστασιοποιηθεί από 

																																																								
566 Το διαβιβαστικό και η Έκθεση (στα αγγλικά) στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0024. 
567 Εγκύκλιος του Ιακώβου, µε ηµεροµηνία 18 Μαΐου 1992, προς «τους Ιερατικώς Προϊσταµένους, τα 
Διοικητικά Συµβούλια των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων, των Φιλόπτωχων και της Νεολαίας, τους 
Διδασκαλικούς Συλλόγους και τα Σωµατεία της Οµογένειας,» στο: GOARCH, Box 270, Folder MY, 
0003.  
568 Σύµφωνα µε τη Washington Post η Αστυνοµία υπολόγισε το πλήθος σε 20.000 ενώ οι διοργανωτές 
σε 50.000. Βλ: Washington Post, 1η Ιουνίου 1992, A20. 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
189 

«τεχνητές εθνικές οµάδες που πιστεύουν ότι η δηµοκρατία γεννιέται αυτόµατα εκεί 

όπου µέχρι χτες πρυτάνευε ο ολοκληρωτισµός.»569 

Η πρωτοβουλία του Ιακώβου είχε σηµαντική απήχηση στην Ελλάδα αφού στο 

συλλαλητήριο αναφέρθηκαν εφηµερίδες όπως η Απογευµατινή, η Αυριανή, η 

Ελευθεροτυπία και η Μεσηµβρινή.570 Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος σε σηµείωµά του έγραψε 

ότι η ισχυρή συλλογική έκφραση των Ελληνοαµερικανών δεν έπρεπε να µείνει 

αναξιοποίητη, γι’ αυτό πρότεινε στις ΗΠΑ τη συνάντηση επιτροπής οµογενών µε τον 

Μπους, στην Ευρώπη τη σύσταση κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα επισκεπτόταν 

τα Κοινοβούλια των χωρών της ΕΟΚ και στην Ελλάδα την επίσπευση νέας σύσκεψης 

πολιτικών αρχηγών, η οποία θα εξέδιδε σύντοµα αλλά σαφές µήνυµα για το 

Μακεδονικό.571 Παράλληλα, αξιοποιώντας το µοµέντουµ απέστειλε τηλεγράφηµα στον 

Μπους δηλώνοντας την υποστήριξή του για τις επερχόµενες Προεδρικές εκλογές.572 

 

6.11 Η αλληλογραφία µε την Αθήνα 

Από τις αρχές του 1992 στην Ελλάδα το ζήτηµα είχε αρχίσει να παίρνει µεγάλες 

διαστάσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στις 14 Φεβρουαρίου 

διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα ογκώδες συλλαλητήριο µε τη συµµετοχή περίπου 

ενός εκατοµµυρίου πολιτών που διαδήλωναν εναντίον της χρήσης του ονόµατος της 

Μακεδονίας, σε οποιαδήποτε µορφή, από τα Σκόπια. Η πρωτοφανής -σε µέγεθος και 

παλµό- έκφραση της λαϊκής βούλησης αποτελούσε από µόνη της µια αδιαµφισβήτητη 

πολιτική δήλωση που δέσµευε την Κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, ο Μητσοτάκης 

διέβλεπε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε τη διένεξη η επιµονή στη µαξιµαλιστική 

θέση κι επεξεργαζόταν µία διαφορετική θέση, όντας πρόθυµος να αποδεχτεί για τα 

Σκόπια µία σύνθετη ονοµασία που να περιλαµβάνει τον όρο «Μακεδονία» ως 

γεωγραφικό προσδιορισµό.573 Βασικός του αντίπαλος σε αυτή τη λύση αναδείχτηκε ο 

																																																								
569 Το κείµενο του λόγου του Ιακώβου στο: GOARCH, Box 270, Folder MY, 0026. 
570 Βλ. τα φύλλα της 30ης και 31ης Μαΐου και της 1ης Ιουνίου 1992.  
571 Σηµείωµα του Ιακώβου, χωρίς ηµεροµηνία. GOARCH, Box 270, Folder MY, 0032. 
572 Το τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 26 Ιουνίου 1992, στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0035. 
573 Καλπαδάκης (2012), ό.π., 190. 
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Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαµαράς, ο οποίος αποτελούσε τον κύριο εκφραστή 

των εγχώριων µαξιµαλιστικών θέσεων την υπό εξέταση περίοδο.574 

Με βάση τις διεθνείς πιέσεις προς την Ελλάδα που σχετίζονταν µε την ασφάλεια στα 

Βαλκάνια και τη διάσταση στις απόψεις για το Μακεδονικό µεταξύ του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εξωτερικών, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 

Κωνσταντίνος Καραµανλής, συγκάλεσε στις 13 Απριλίου στην Αθήνα τη Β’ Σύσκεψη 

των πολιτικών αρχηγών µε σκοπό «να εξετασθεί η πορεία των εθνικών θεµάτων και 

ιδιαίτερα του θέµατος των Σκοπίων.»575 Την πρόταση για σύγκληση του συµβουλίου 

των πολιτικών αρχηγών την είχε υποβάλει πρώτος στον Καραµανλή ο Ιάκωβος από τις 

26 Μαρτίου, µε επιστολή  που του έστειλε εξ ονόµατος των Ελλήνων της Αµερικής. 

Σε οξύ τόνο, καλούσε τον παραλήπτη να ζητήσει από τους αρχηγούς των κοµµάτων 

«να σταθούν ανδρικά και συνειδητά ενωµένοι στην καθολική απόρριψη της αυθάδειας 

των σκοτίων Σκοπίων.»576 Οι Ευρωπαίοι και οι Αµερικανοί, συµπλήρωσε, θα 

σεβόντουσαν την ενότητα ενός καθολικού πανελληνίου αιτήµατος.577Η σύσκεψη 

οδήγησε µεν στην επίσηµη υιοθέτηση των απόψεων του Υπουργού Εξωτερικών 

απορρίπτοντας παράλληλα το ευνοϊκό «Πακέτο Πινέιρο,»578 εν τούτοις ο Σαµαράς 

αποπέµφθηκε από την Κυβέρνηση την ίδια ηµέρα λόγω της αντιπαράθεσης που είχε µε 

τον Καραµανλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.579 Το Υπουργείο ανέλαβε 

προσωρινά ο ίδιος ο Μητσοτάκης ενώ κατά την τελετή παράδοσης ο Σαµαράς 

ευχαρίστησε τον «υπέροχο Ελληνισµό» που του συµπαραστάθηκε, 

συµπεριλαµβάνοντας προφανώς τη διασπορά που συντασσόταν απόλυτα µε τη δική 

του πολιτική τοποθέτηση.580 

																																																								
574 Για την επίδραση του συλλαλητηρίου και τω εσωτερικών εξελίξεων στην ελληνική εξωτερική 
πολιτική βλ. Αριστοτέλης Τζιαµπίρης, Διεθνείς Σχέσεις και Μακεδονικό Ζήτηµα (Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, 
2003), 69-72. 
575 Η Α’ Σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είχε συγκληθεί στις 18 Φεβρουαρίου 1992. Το κοινό 
ανακοινωθέν της σύσκεψης βρίσκεται στο: Βαληνάκης και Ντάλης (1996), ό.π., 93. 
576 Επιστολή του Ιακώβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 26 Μαρτίου 1992, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 791.  
577 Αυτόθι. 
578 Η πρόταση που έµεινε γνωστή ως «Πακέτο Πινέιρο», από το όνοµα του Υπουργού Εξωτερικών της 
Πορτογαλίας Χοάο Πινέιρο (João de Deus Pinheiro), προέβλεπε το όνοµα «Νέα Μακεδονία» και 
ταυτόχρονα εγγυήσεις κατά των εδαφικών διεκδικήσεων και της εχθρικής προπαγάνδας. Η ελληνική 
πλευρά αποδέχτηκε το πακέτο αλλά απέρριψε την πρόταση για το όνοµα. Evangelos Kofos, “Greek 
policy considerations over FYROM independence and recognition” in The New Macedonian Question, 
ed. James Pettifer (Houndmills: Macmillan Press LTD, 1999), 239. 
579 Τζιαµπίρης (2003), ό.π., 71. 
580 Αναφορά έκανε και ο Μητσοτάκης λέγοντας: «Είναι µεγάλη η δύναµη του Ελληνισµού µέσα κι έξω 
από τα όρια της Ελλάδας.»Οι αποµαγνητοφωνηµένες δηλώσεις Σαµαρά και Μητσοτάκη από την 
τελετή που έλαβε χώρα στις 14 Απριλίου 1992, στο: GOARCH, Box 270, Folder ME, 0036. 
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Ο Ιάκωβος σε όλη αυτή την περίοδο των πολιτικών ζυµώσεων συνέχισε να υποστηρίζει 

τις θέσεις του χωρίς διάθεση συµβιβασµού.  Στις 25 Μαρτίου, ανήµερα της Εθνικής 

Επετείου, έχοντας ήδη λάβει την απάντηση εκ µέρους του Μπους, σύµφωνα µε την 

οποία θα καθυστερούσε η αµερικανική αναγνώριση των Σκοπίων, όπως λέχθηκε 

ανωτέρω, απηύθυνε δραµατική έκκληση στον Μητσοτάκη να µην κάνει καµία 

υποχώρηση στο θέµα του ονόµατος. Πιο συγκεκριµένα, του έγραψε:  

«Δεν ειµπορούµε, δεν µας επιτρέπεται, να παραχωρήσουµε ούτε ένα γράµµα 

στα σλαυικά κατασκευάσµατα του Τίτο, σήµερα του Γκλιγκόροφ και αύριο 

κάποιου άλλου […] Εγώ και ο Ελληνισµός της Αµερικής αυτό θα 

βροντοφωνάξουµε και κατά την µεθαυριανή παρέλαση. Σας το παρακαλώ και 

σας εξορκίζω, κύριε Πρόεδρε, καµµία υποχώρησι ή συµβιβαστική παραχώρησι 

για να µη µείνουµε τάχα αποµονωµένοι.»581 

Στις 4 Απριλίου επανήλθε µε µια ιδιόγραφη τρισέλιδη επιστολή για να του εκφράσει 

ότι το Μακεδονικό δεν είναι µόνο πρόβληµα της Κυβέρνησης αλλά και της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας θέτοντας έτσι επιτακτικά έναν ακόµα παράγοντα 

πίεσης υπέρ της µαξιµαλιστικής θέσης στον Μητσοτάκη. Του ζήτησε να διατηρήσει 

αρραγές το εθνικό µέτωπο, να παραµείνει ανυποχώρητος στην άρνηση χρήσης του 

µακεδονικού ονόµατος «από την νόθο Τιτοϊκή “δηµοκρατία της Μακεδονίας”» και να 

δηλώσει ανοικτά ότι «η Μακεδονία είναι ΜΙΑ.»582 Την ίδια ηµέρα έγραψε και στον 

Καραµανλή απορρίπτοντας τη διάθεση συµβιβασµού «όταν πρόκειται περί εθνικών 

ζητηµάτων, όπως η διαφύλαξη της ενότητας της Μακεδονίας.»583 

Πέραν της επίσηµης επιστολογραφίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα non 

paper µε 4 σηµεία που εστάλη την ίδια περίοδο στην ελληνική Κυβέρνηση. Στο 

απόρρητο σηµείωµα µε ηµεροµηνία 6 Μαΐου 1992, ο Ιάκωβος ανέφερε ότι η 

αµερικανική εξωτερική πολιτική είχε εστιάσει στις κινήσεις της Σερβίας και ιδιαίτερα 

στις επιχειρήσεις που λάµβαναν χώρα στη Βοσνία. Η πορεία των εχθροπραξιών θα 

µπορούσε να προκαλέσει µεγαλύτερη ένταση ανοίγοντας νέο µέτωπο στα Σκόπια. Ως 

προς το Μακεδονικό µετέφερε την άποψη ότι πιθανή αλλαγή στάσης του Γκλιγκόρωφ 

																																																								
581 Επιστολή του Ιακώβου στον Μητσοτάκη, µε ηµεροµηνία 25 Μαρτίου 1992, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 1060. 
582 Η έµφαση στο πρωτότυπο. Επιστολή του Ιακώβου στον Μητσοτάκη, µε ηµεροµηνία 4 Απριλίου 
1992, στο: GOARCH, Box 270, Folder ME, 0067. 
583 Επιστολή του Ιακώβου στον Καραµανλή, µε ηµεροµηνία 4 Απριλίου 1992, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 791. 
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και αποδοχή αλλαγής του ονόµατος της «ΔτΜ» θα οδηγούσε στην κατάτµησή της σε 

4-5 καντόνια, µε πιθανή εµπλοκή της Αλβανίας. Προέβλεπε δε, χωρίς να δικαιολογεί 

τη γνώµη του, ότι τελικά η Αµερική θα συντασσόταν µε τις ελληνικές τοποθετήσεις 

για να υποστηρίξει την ελληνοαµερικανική φιλία. Τέλος, κατέγραφε τη διαπίστωσή 

του ότι υπάρχει ικανοποίηση στις ΗΠΑ για τη συµβολή του Μητσοτάκη στην 

εξοµάλυνση της κατάστασης µετά τη συνάντηση που είχε µε τον Μιλόσεβιτς στις 17 

Ιανουαρίου στην Αθήνα, και σκόπευαν να βοηθήσουν την Ελλάδα να αποκτήσει 

ηγετικό ρόλο στην περιοχή.  

 

6.12 Η περίοδος Κλίντον 

Ο Μπιλ Κλίντον (Bill Clinton), υποψήφιος του Δηµοκρατικούς Κόµµατος και 

αντίπαλος του Μπους κέρδισε τις εκλογές του 1992 και εξελέγη ο 42ος Πρόεδρος των 

ΗΠΑ. Ο Ιάκωβος έσπευσε να καλωσορίσει τον Κλίντον υποβάλλοντας του ένα 

σηµείωµα 6 σελίδων στο οποίο περιέγραφε τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας υπενθυµίζοντάς του ότι µέλος της είναι και ο στενός 

του συνεργάτης Τζορτζ Στεφανόπουλος (George Stephanopoulos).584 

Η αλλαγή σκυτάλης στην αµερικανική ηγεσία έγινε σε µια περίοδο µετασχηµατισµού 

στην ανατολική Ευρώπη και µάλιστα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεµος στη Βοσνία. 

Αναφορικά µε το Μακεδονικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση µε απόφαση του Συµβουλίου 

Κορυφής στο Εδιµβούργο, τον Δεκέµβριο του 1992, κάλεσε το Συµβούλιο Εξωτερικών 

να συνεχίσει την επεξεργασία του θέµατος για την εξεύρεση αποδεκτής λύσης από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, όµως έπαυσε να δεσµεύει τα µέλη της να υποστηρίζουν κοινές 

θέσεις σε άλλους οργανισµούς.  

Ο Ιάκωβος έγραψε γι’ αυτό στον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Τζον Μέιτζορ 

(John Major) ο οποίος προήδρευε του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Στην επιστολή του 

ζητούσε από τον Μέιτζορ ό,τι και από τους Αµερικανούς πολιτικούς, δηλαδή να µην 

αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Μακεδονία» αφενός επειδή δεν ανταποκρίνεται στην 

ιστορική αλήθεια και αφετέρου διότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την πρόκληση 

																																																								
584Ο Ιάκωβος απέστειλε µνηµόνιο έξι σελίδων: “A profile of the Greek Orthodox American 
community.” Το µνηµόνιο έχει ηµεροµηνία 2 Δεκεµβρίου 1992, στο: Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), 
ό.π., 479 
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µεγαλύτερης έντασης στην περιοχή.585 Στην απάντησή του ο Μέιτζορ, τον ενηµέρωσε 

για τις αποφάσεις του Εδιµβούργου, τονίζοντας ότι το ζήτηµα του ονόµατος έµεινε 

προσωρινά στην άκρη ενώ δόθηκε προτεραιότητα στην αντιµετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης.586 

Αυτές τις εξελίξεις, καθώς και την άκαµπτη στάση της Ελλάδας, εκµεταλλεύτηκαν οι 

Σλαβοµακεδόνες και στις 9 Ιανουαρίου 1993 κατέθεσαν αίτηση µέλους στον ΟΗΕ 

έχοντας προηγουµένως ανακοινώσει ως σύµβολο στη σηµαία τους τον ήλιο της 

Βεργίνας. Το ενδεχόµενο αναγνώρισης του νέου κράτους µε το όνοµα «Μακεδονία» 

σε συνδυασµό µε την οικειοποίηση ενός ελληνικού συµβόλου κλιµάκωσε περισσότερο 

τις αντιδράσεις στην Ελλάδα και τη διασπορά επειδή έγινε αντιληπτή ως εθνικιστική 

πρόκληση που επιβεβαίωνε τις ελληνικές ανησυχίες περί αλυτρωτικών 

διεκδικήσεων.587 Ο Ιάκωβος είχε επικοινωνήσει σχετικά µε τον Μπους τον Δεκέµβριο, 

ζητώντας του να πέµψει τον Αµερικανό Πρέσβη στον ΟΗΕ να χρησιµοποιήσει ακόµα 

και το δικαίωµα της αρνησικυρίας στις συζητήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου Ασφαλείας, ώστε να µην γίνει δεκτό το αίτηµα των Σκοπίων.588 Οι 

διπλωµατικές κινήσεις ωστόσο είχαν προκαλέσει αναταραχή στην ελληνοαµερικανική 

κοινότητα. 

Για την άσκηση πίεσης προς την αµερικανική ηγεσία, έχοντας ως παρακαταθήκη το 

µεγάλο συλλαλητήριο του περασµένου Μαΐου, ο Ιάκωβος σε συνεργασία µε τις τοπικές 

οργανώσεις πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον κόσµο σε νέα διαδήλωση, αυτή 

τη φορά στη Νέα Υόρκη, κοντά στην έδρα του ΟΗΕ. Σύµφωνα µε το προσκλητήριο, 

σκοπός των διοργανωτών ήταν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πιθανότητα 

ένταξης της «ΔτΜ» στον ΟΗΕ και πιο συγκεκριµένα να διαµαρτυρηθούν «εναντίον 

του θράσους του πλασµατικού κράτους των Σκοπίων που αιτείται την ιδιότητα του 

µέλους.»589 Η πρόσκληση απεστάλη προσωπικώς στους 31 Βουλευτές της Πολιτείας 

της Νέας Υόρκης µε τη σηµείωση ότι η παρουσία τους θα έχει απήχηση σε τρία 

																																																								
585 Η επιστολή του Ιακώβου στον Μέιτζορ µε ηµεροµηνία 24 Νοεµβρίου 1992 στο: GOARCH, Box 
270, Folder MA, 0042. 
586 Εκ µέρους του Μέιτζορ απάντησε ο Γκρέι (JCR Grey), στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, στις 
30 Δεκεµβρίου 1992. GOARCH, Box 270, Follder MA, 001.  
587 Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, Το ηµερολόγιο ενός πολιτικού, η εµπλοκή των Σκοπίων (Αθήνα: 
Εστία, 1994), 122.  
588 Επιστολή του Ιακώβου στον Μπους, µε ηµεροµηνία 18 Δεκεµβρίου 1992, στο: Αρχιεπισκόπου 
Ιακώβου (2008), ό.π., 467 
589 Το τηλεγράφηµα και ο κατάλογος των Βουλευτών, µε ηµεροµηνία 14 Ιανουαρίου 1993, στο: 
GOARCH, Box 270, Folder MU, 0001.  
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εκατοµµύρια Αµερικανών ελληνικής καταγωγής που διαφωνούν µε τον τρόπο που 

αντιµετωπίζει το ζήτηµα ο ΟΗΕ.590 

Στο κάλεσµα του Ιακώβου ανταποκρίθηκαν πολλοί Αµερικανοί πολιτικοί ενώ 

συµµετείχαν σηµαντικές προσωπικότητες και από την Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, η 

εκδήλωση ξεκίνησε µε την ανάγνωση του µηνύµατος του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη 

και πέραν του Ιακώβου, χαιρετισµό απηύθυναν ο Δήµαρχος της Νέας Υόρκης Ντέβιντ 

Ντίνκινς (David Dinkins), ο Δήµαρχος Αθηναίων Λεωνίδας Κουρής, ο Δήµαρχος 

Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Κοσµόπουλος και ο Βουλευτής και πρ. Υπουργός 

Μακεδονίας-Θράκης Στέλιος Παπαθεµελής.591 Ο κατάλογος µε τους οµιλητές 

περιλάµβανε τον Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Μάριο Κουόµο (Mario Cuomo), τους 

Γερουσιαστές Αλ Ντ’ Αµάτο (Al D’ Amato) και Τζόζεφ Λίµπερµαν (Joseph 

Lieberman), τους Βουλευτές Κάρολυν Μαλόνι (Carolyn Maloney), Νίντια Βελάσκεζ 

(Nydia Velasquez), Τζόζεφ Κένεντι (Josepg Kennedy), Γκάρυ Άκερµαν (Gary 

Ackerman) και Ρόµπερτ Σούµερ (Robert Shumer), καθώς επίσης τους εκπροσώπους 

διαφόρων σωµάτων πολιτειακής και τοπικής διοίκησης  Άντριου Στάιν (Andrew Stein), 

Ντένις Μπάτλερ (Denis Butler), Πίτερ Βαλόνε (Peter Valone) και Τζορτζ Ονοράτο 

(George Onorato).592 

Στη σύντοµη παρέµβασή του, ο Ιάκωβος εκφώνησε έναν λόγο συναισθηµατικά 

φορτισµένο και στοιχισµένο πίσω από τη µαξιµαλιστική θέση της Ελλάδας, 

προσκαλώντας τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας να απόσχουν από µία απόφαση 

που θα έκανε δεκτό το αίτηµα των Σκοπίων. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι: 

«Η αγανάκτηση µας φτάνει στο κατακόρυφο όταν το Συµβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωµένων Εθνών επιτρέπει στον εαυτό του να καταπιάνεται µε θέµατα 

αθέµιτα όπως το Σκοπιανό […] Η αίτησίς τους δε να αναγνωρισθούν σας 

“δηµοκρατίες” […] αποτελεί το άκρον άωτον της αυθάδειας και πολιτικής 

ανωριµότητάς των.»593 

Οι αναφορές του Ιακώβου συνέδεαν το ζήτηµα της αναγνώρισης µε την περιφερειακή 

ασφάλεια, εν τούτοις η ρητορική του παρέπεµπε σε µία εποχή που είχε µόλις τελειώσει, 

την ψυχροπολεµική. Έτσι, ο ουδέτερος παρατηρητής, που δεν είχε βαθιά γνώση των 

																																																								
590 Αυτόθι.  
591 Ο κατάλογος των χαιρετισµών στο: GOARCH, Box 270, Folder MU, 0010. 
592 Ο κατάλογος των οµιλητών στο: GOARCH, Box 270, Folder MU, 0011. 
593 Το κείµενο της οµιλίας του Ιακώβου στο: GOARCH, Box 270, Folder MU, 0006. 
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ελληνικών επιφυλάξεων, αντιλαµβανόταν το  µήνυµα ως άρνηση στην ύπαρξη του 

άλλου κράτους. Η ένταση των συναισθηµάτων δεν επέτρεπε τη νηφάλια και 

ορθολογική αξιολόγηση των πολιτικών προκλήσεων µε αποτέλεσµα να µην 

αποσαφηνίζεται το πραγµατικό πρόβληµα αλλά να οδηγεί στη συνολική απόρριψη της 

σλαβοµακεδονικής πλευράς.  

Το ίδιο απόγευµα, ο Ιάπωνας πρέσβης Γιόσιο Χατάνο, πρόεδρος του Συµβουλίου 

Ασφαλείας, αποφάσισε να εντάξει το αίτηµα των Σκοπίων στην ατζέντα, κατόπιν 

πιέσεων που δεχόταν από δύο µόνιµα µέλη.594 Η κίνηση αυτή έκρουσε τον κώδωνα του 

κινδύνου στην ελληνική πλευρά προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ιακώβου. Το 

µεθεπόµενο µεσηµέρι, στις 18 Ιανουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος απέστειλε στον Χατάνο 

ένα τηλεγράφηµα σε οξύ τόνο εκφράζοντας την απογοήτευση του για την «κατάχρηση 

της πολιτικής ευχέρειας» και τον καλούσε να αναθεωρήσει την απόφασή του.595 

Παράλληλα, έγραψε σε όλους τους πρέσβεις, επικεφαλής των Μόνιµων Αποστολών 

των µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο εκείνη την περίοδο συµµετείχαν 

εκτός από τα µόνιµα µέλη (Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία και Ρωσία) και η 

Βενεζουέλα, η Βραζιλία, η Ιαπωνία, η Ισπανία, το Μαρόκο, η Νέα Ζηλανδία, η 

Ουγγαρία, το Πακιστάν, το Πράσινο Ακρωτήρι και το Τζιµπουτί. Στην επιστολή του ο 

Ιάκωβος ανέφερε ότι η ιστορία θα «στιγµατίσει» τον Οργανισµό εάν αναγνωρίσει τα 

Σκόπια ως «Μακεδονία», επειδή «η Μακεδονία ήταν και είναι ελληνική» και τους 

ζητούσε να µην υπερψηφίσουν το αίτηµα.596 Για τον ίδιο λόγο έστειλε τηλεγράφηµα 

και στον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι (Boutros-Boutros 

Ghali).597 

Στις 25 Ιανουαρίου, η ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ κυκλοφόρησε το Μνηµόνιο 

που υπέγραφε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Μιχάλης Παπακωνσταντίνου (είχε 

διαδεχτεί τον Μητσοτάκη στις 8 Αυγούστου 1992), το οποίο πρότεινε τη σύνδεση της 

εισδοχής ενός κράτους µε την επίλυση των διαφορών που έχει µε γειτονικό κράτος.598 

Επρόκειτο για έναν διπλωµατικό ελιγµό που έδινε χρόνο στην Ελλάδα και µετέφερε τη 

διαδικασία επίλυσης σε διεθνές επίπεδο.599  Η πρόταση έγινε δεκτή και ο Ιάκωβος 

																																																								
594 Παπακωνσταντίνου (1994), ό.π., 262. 
595 Το τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 18 Ιανουαρίου 1992, στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0067. 
596 Οι επιστολές προς του Πρέσβεις των Μονίµων Αντιπροσωπειών των µελών του Συµβουλίου 
Ασφαλείας, µε ηµεροµηνία 18 Ιανουαρίου 1993, στο: GOARCH, Box 270, Folder MA. 
597 Το τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 18 Ιανουαρίου 1993, στο: GOARCH, Box 270, Folder MA, 0066.  
598 Βαληνάκης και Ντάλης (1996), ό.π., 129. 
599 Παπακωνσταντίνου (1994), ό.π. 286. 
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ευχαριστηµένος από την εξέλιξη έγραψε στον Κλίντον ότι η στάση που έλαβε ως προς 

το αίτηµα των Σκοπίων θα εκτιµηθεί δεόντως από τη «σύµµαχο Ελλάδα.»600 

Το αδιέξοδο της αναγνώρισης των Σκοπίων άρθηκε µετά από µια διπλωµατικά επίπονη 

διαδικασία, στις 7 Απριλίου 1993. Στο πνεύµα του Μνηµονίου και µετά από 

διαπραγµατεύσεις µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, το Συµβούλιο Ασφαλείας έκανε 

δεκτή την αίτηση των Σκοπίων αλλά µε το προσωρινό όνοµα «Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δηµοκρατία της Μακεδονία» (ΠΓΔΜ) χωρίς το δικαίωµα ανάρτησης σηµαίας,601 

αναθέτοντας στον Γενικό Γραµµατέα τη διαµεσολάβηση για την οριστική επίλυση των 

διαφορών.602 Μία σύντοµη αλλά πυκνή -από πολιτικούς χειρισµούς- περίοδος 

ολοκληρώθηκε µεταθέτοντας την επίλυση του ζητήµατος στο µέλλον. Η προσωρινή 

αυτή διέξοδος δεν ικανοποίησε τον Ιάκωβο ο οποίος δεν είχε κατανοήσει τη δυσµενή 

θέση στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάδα λόγω της αδιαπραγµάτευτης θέσης της. 

Επιµένοντας στις θέσεις του, τον Δεκέµβριο του 1993 ζήτησε από τον Κλίντον να µην 

αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ διότι έτσι θα αποσταθεροποιούσε την Ελλάδα.603 Ουσιαστικά, 

του ζητούσε να παρατείνει το αδιέξοδο στο οποίο είχε απαντήσει µε επιτυχία η 

φόρµουλα του Παπακωνσταντίνου. Όταν οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την ΠΓΔΜ, στις 9 

Φεβρουαρίου 1994, ο Ιάκωβος εµφανώς απογοητευµένος  έγραψε στον Κλίντον ότι οι 

Ελληνοαµερικανοί αισθάνονταν «προδοµένοι.»604 Ο Κλίντον απάντησε ότι η πράξη 

αυτή ήταν η αναγνώριση της «δηµοκρατικής έκφρασης των πολιτών της ΠΓΔΜ να 

θεσπίσουν ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος βασισµένο σε δηµοκρατικές αρχές» 

και σε ό,τι αφορά στο θέµα του ονόµατος, θα δινόταν περισσότερη ευελιξία στα Σκόπια 

να συζητήσουν όλα τα διµερή ζητήµατα την ίδια στιγµή που οι ΗΠΑ σκοπεύουν να 

δραστηριοποιηθούν στον ΟΗΕ ώστε να επιλυθεί συνολικά η διένεξη.605 

																																																								
600 Επιστολή του Αρχιεπισκόπου στον Κλίντον, µε ηµεροµηνία 27 Ιανουαρίου 1993, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 487 
601 Η επιστολή του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας Τζάµσχουντ Μάρκερ (Jamshood Marker) 
προς τον ΓΓ του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι µε ηµεροµηνία 7 Απριλίου 1993, στο: Βαληνάκης 
και Ντάλης (1996), ό.π., 149. 
602 Παπακωνσταντίνου (1994), ό.π., 345-346. 
603 Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου στον Κλίντον µε ηµεροµηνία 29 Δεκεµβρίου 1993, στο: 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου (2008), ό.π., 499 
604 Με επιστολή που στέλνει στον Πρόεδρο στις 9 Φεβρουαρίου 1994, αναφέρει: «Ως 
Ελληνοαµερικανική Ορθόδοξη κοινότητα, διαµαρτυρόµαστε για την ανακοίνωση της Κυβέρνησής που 
αναγνωρίζει την ΠΓΔΜ επικυρώνοντας στην πράξη αντιδηµοκρατικές δράσεις του κοµµουνιστή ηγέτη 
Τίτο,» αυτόθι, 502. 
605 Επιστολή του Κλίντον στον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, µε ηµεροµηνία 13 Απριλίου 1994, αυτόθι, 506. 
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Ο Ιάκωβος δεν επανήλθε αφήνοντας έτσι µια ευκαιρία να προωθήσει στον Κλίντον µία 

υλοποιήσιµη πρόταση ονοµασίας –σε συνεργασία µε την ελληνική διπλωµατία- που θα 

µπορούσε να γίνει αποδεκτή και από τη γείτονα χώρα ή έστω να αποτελέσει τη βάση 

για µια βιώσιµη λύση. Εδώ όµως αποκαλύπτεται η αδράνεια του µητροπολιτικού 

κέντρου που δεν αντιµετώπισε το πρόβληµα µε τη διαύγεια και τη συνέχεια που 

απαιτούν οι προκλήσεις τις εξωτερικής πολιτικής. Αντίθετα, οι ελληνικές πολιτικές 

ελίτ υποχώρησαν µπροστά στη δύναµη των λαϊκών κινητοποιήσεων επιτρέποντας την 

καλλιέργεια ενός αδιέξοδου µαξιµαλισµού στους Έλληνες εντός κι εκτός συνόρων. 

 

6.13 Συµπεράσµατα 

Στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου συζητήθηκε η δράση της «Μακεδονικής Εκκλησίας» 

στην Αµερική και η αντίδραση της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. Η «Μακεδονική 

Εκκλησία» ως ανεξάρτητη εκκλησιαστική οντότητα αντιµετώπισε κανονικές 

προκλήσεις σύµφωνα µε τους νόµους της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτές 

οι προκλήσεις που οδήγησαν σε αδιέξοδα στις σχέσεις της µε τις άλλες Εκκλησίες 

επηρεάστηκαν σε διάφορες φάσεις από τον πολιτικό χαρακτήρα της, ως υποστηρικτή 

της «µακεδονικής» εθνογένεσης.  

Έτσι, όπως καταγράφηκε από την παράθεση των στοιχείων, ο Ιάκωβος ενδιαφερόταν 

για να προστατεύσει την ελληνορθόδοξη κοινότητα από τον σλαβοµακεδονικό 

ανταγωνισµό και ταυτόχρονα να ενηµερώνει και να συνεργάζεται µε τις ελληνικές 

προξενικές Αρχές και το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Ως εκ τούτου, η θέσεις που 

εξέφραζε απηχούσαν τη γενική στάση του Φαναρίου σε ζητήµατα κανονικού 

χαρακτήρα και των ελληνικών προτεραιοτήτων ως προς τις πολιτικές διαστάσεις του 

θέµατος, απαντώντας ως τοποτηρητής σε έναν πολυετή κύκλο ενεργειών σχετικό µε 

την προσπάθεια της Εκκλησίας των Σκοπίων να εγκαθιδρυθεί στην Αµερικής 

πρεσβεύοντας µια ιδιαίτερη εθνοτική ταυτότητα. 

Στο βαθµό που η Εκκλησία λειτουργεί ως προέκταση της πολιτικής, τα πολιτικά 

συµφέροντα είναι δυνατό να επηρεάσουν και τις εκκλησιαστικές σχέσεις. Ο Ιάκωβος 

γινόταν αποδέκτης της άποψης των αµερικανικών Αρχών οι οποίες ήθελαν να 

εξυπηρετήσουν τις δικές τους σκοπιµότητες στο ψυχροπολεµικό πλαίσιο κι 

επιθυµούσαν χαµηλούς τόνους για το Μακεδονικό και τις ελληνογιουγκοσλαβικές 

σχέσεις. Η πρόθεση αυτή µεταφέρθηκε στις ελληνικές Αρχές οι οποίες γνώριζαν από 
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την πολιτική ηγεσία ότι η ίδια στάση είχε εκφραστεί και στις ελληνικές κυβερνήσεις. 

Σύµφωνα µε τις πηγές, ο Ιάκωβος λειτούργησε περισσότερο ως διακοµιστής µεταξύ 

των κοινοτήτων και των διπλωµατών και λιγότερο ως αυτόνοµος παίκτης όπως συνέβη 

την ίδια περίοδο µε τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό. Αυτό οφείλεται σε δύο 

ενδεχόµενα: πρώτον, ήταν αρκετά απασχοληµένος µε πιο φλέγοντα ζητήµατα, όπως η 

διοικητική υποστήριξη της Αρχιεπισκοπής και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα στην 

Αµερική και στην Τουρκία, µε έµφαση στην καταπίεση του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου. Δεύτερον, η δράση των Σλαβοµακεδόνων δεν θεωρήθηκε σε εκείνη τη 

χρονική στιγµή ιδιαιτέρως απειλητική κι έτσι περιορίστηκε στον ρόλο του παρατηρητή. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η περίοδος στην οποία ξεκίνησε αυτή η πολιτική από τη 

«Μακεδονική Εκκλησία» ήταν κρίσιµη για τον Ιάκωβο επειδή συνέπεσε µε την 

ανάληψη των καθηκόντων του στην Αµερική χωρίς να του δοθεί ο επιθυµητός χρόνος 

προσαρµογής. Η ενθρόνιση του στην κεφαλή της Εκκλησίας Αµερικής απαιτούσε την 

άµεση ενασχόληση του µε πολλά σοβαρά ζητήµατα παράλληλα και σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτούσαν το συντονισµό του δικτύου της Εκκλησίας και τη συνεργασία 

µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και τις ελληνικές Αρχές. Η στάση του άλλαξε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν τη Γιουγκοσλαβία διαδέχτηκαν ανεξάρτητα κράτη 

και κυρίως η «Δηµοκρατία της Μακεδονίας», αφυπνίζοντας τις ανησυχίες που 

εξέφραζαν οι Έλληνες της Αµερικής της προηγούµενη περίοδο. 

Εν τούτοις, η παρούσα µελέτη δεν έµεινε στην ουσία των εκκλησιαστικών 

επιχειρηµάτων αλλά την πολιτική αντιλογία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών κι 

έδειξε ότι πίσω από την κανονική συζήτηση διεξαγόταν ένας πυρετώδης ανταγωνισµός 

ταυτοτήτων µεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων και των Σλαβοµακεδόνων. Η 

αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στην Αµερική και τον Καναδά για τρεις περίπου 

δεκαετίες άφησε βαθιά σηµάδια στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων διαµορφώνοντας όχι 

µόνο τις εθνοτικές ταυτότητες αλλά και την εικόνα του «άλλου» σε αυτή τη διένεξη. 

Αυτή η διαπίστωση, όπως έγινε γνωστή από την παράθεση των στοιχείων, εξηγεί την 

αδιαλλαξία των δύο κοινοτήτων όταν ξέσπασε η κρίση της Γιουγκοσλαβίας.  

Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου εξετάσθηκε η στάση του Ιακώβου ως προς το 

ανεξάρτητο σλαβοµακεδονικό κράτος, το οποίο είχε αποσχιστεί από τη 

Γιουγκοσλαβία. Στην περίοδο αυτή ο ελληνισµός της Αµερικής, µεγάλο µέρος του 

οποίου προερχόταν από την ελληνική Μακεδονία, δεν δεχόταν να συµβιβάσει το όνοµα 
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µε το οποίο συνέδεε την ταυτότητά του και για το οποίο αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέµου. Οι εµπειρίες από τον ανταγωνισµό µε του Σλαβοµακεδόνες στις 

ΗΠΑ και τον Καναδά τα προηγούµενα χρόνια, είχαν δηµιουργήσει ένα εχθρικό κλίµα 

και στις δυο πλευρές που τις καθήλωσε στις µαξιµαλιστικές τους διεκδικήσεις. Σε αυτό 

συνέβαλλε το πάθος που κυρίευσε την Ελλάδα, ιδιαίτερα µετά από το συλλαλητήριο 

του Φεβρουαρίου 1992 και πιο πολύ µετά τις υπερβολικά φιλόδοξες ακροβασίες του 

Σαµαρά, οι οποίες έβρισκαν πολλούς ακροατές στην Ελλάδα αλλά λίγους στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. 

Ο Ιάκωβος αν και σε αρκετά προχωρηµένη ηλικία, ακολούθησε τις εξελίξεις και 

στάθηκε πρωτοπόρος στη προβολή της γνώµης που θεωρούσε δίκαιη, επιδιώκοντας  

µία λύση που «να µην είναι εις βάρος των ελληνικών απόψεων ή του ιστορικού 

δικαίου.»606 Είναι πολύ πιθανό να επηρεάστηκε από την ώθηση των οργανωµένων 

Ελληνοαµερικανών, όπως της Παµµακεδονικής, όσο και από την απώλεια της θέσης 

του Οικουµενικού Πατριάρχη το 1991 και της επιδεινούµενης σχέσης του µε τον 

Οικουµενικό Πατριάρχη. Αυτές οι µεταβλητές ενδέχεται να δηµιούργησαν µέσα του 

την ανάγκη αναζήτησης ενός νέου ηγετικού ρόλου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 

Ωστόσο, αυτή τη φορά, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις, δεν 

αντιλήφθηκε τις δυνατότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής  και τα όρια 

διαπραγµάτευσης και πίεσης προς την άλλη πλευρά.   

 Σε κάθε περίπτωση, ο Ιάκωβος διατηρούσε και αυτό το θέµα ελληνικού ενδιαφέροντος 

στην αµερικανική ατζέντα κάνοντας γνωστές τις ελληνικές θέσεις και από την άλλη 

µετέφερε στην Αθήνα το κλίµα από την Αµερική ώστε να προετοιµάζονται 

καταλλήλως. Ακόµα και το συλλαλητήριο της Νέας Υόρκης είχε θετικό απολογισµό 

από την παρουσία τόσο πολλών προσωπικοτήτων αλλά και τον όγκο των 

συµµετεχόντων. Εν κατακλείδι, θεωρείται πολύ πιθανό ο ρόλος του Ιακώβου και των 

Ελλήνων της Αµερικής συνολικά να ήταν πιο επωφελής για την ελληνική εξωτερική 

πολιτική αν η διαχείριση της από το εθνικό κέντρο ήταν πιο ανοικτή και πιο ευέλικτη. 

  

																																																								
606 Συνέντευξη του Ιακώβου στο περιοδικό ΕΝΑ, 3 Μαρτίου 1993. 
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7. Πολιτική επιρροή και λήψη αποφάσεων: ο Ιάκωβος και οι Αµερικανοί 

αξιωµατούχοι 

 

7.1 Εισαγωγή 

Η διεύρυνση του επιστηµονικού κλάδου των Διεθνών Σχέσεων από νέες θεωρίες και 

µεθόδους, πέρα από τις αφηρηµένες συστηµικές αναλύσεις, έχει επιτρέψει την 

ανάπτυξη σχολών σκέψης οι οποίες εστιάζουν στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων 

κι ερευνούν τα κίνητρα και τους περιορισµούς που αντιµετωπίζουν οι διαµορφωτές της 

εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η εξέλιξη έχει δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

συµπεριλάβουν µεταβλητές που βρίσκονται στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής, 

αντιµετωπίζοντας το κράτος ως άθροισµα µερών και όχι ως αδιάβλητη και µονολιθική 

οντότητας, όπως συνηθιζόταν µέχρι τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου. Σκοπός του 

παρόντος κεφαλαίου είναι να εξετάσει την πολιτική σχέση του Ιακώβου µε τους 

Αµερικανούς αξιωµατούχους, να εστιάσει στους τρόπους που διαµορφώθηκαν οι 

αποφάσεις σε κάποιες από τις περιπτώσεις που παρατέθηκαν ανωτέρων και να 

µελετήσει µε τα σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία τους λόγους που επέτρεψαν στον 

Αρχιεπίσκοπο να καταστεί συνοµιλητής τους και να συµβάλλει στη διαµόρφωση των 

αποφάσεών τους.     

 

7.2 Το θεωρητικό πλαίσιο 

Στο µεγαλύτερο µέρος του 20ου αιώνα, λόγω της έντονης πόλωσης και των µεγάλων 

συρράξεων, επικράτησε η µελέτη στο επίπεδο του διεθνούς συστήµατος.607 

Προοδευτικά όµως, την περίοδο που ακολούθησε τον Β’ ΠΠ και ιδιαίτερα µετά τη 

λήξη του Ψυχρού Πολέµου απέκτησε νέα επικαιρότητα η φιλελεύθερη θεωρία της 

«δηµοκρατικής ειρήνης,» η οποία ισχυρίζεται ότι οι δηµοκρατίες τείνουν να µην 

πολεµούν µεταξύ τους, µία διατύπωση που όπως αρκούντως φιλόδοξα ανέφερε ο Τζακ 

Λιβάι (Jack Levy) αποτελεί «ό,τι εγγύτερο έχουµε σε εµπειρικό νόµο στη µελέτη των 

																																																								
607 Mathias Albert, A Theory of World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), Robert 
Jackson, Classical and Modern Thought on International Relations (Houndmills: Palgrave MacMillan, 
2005), Eric Easley, The War Over Perpetual Peace: An Exploration into the History of a Foundational 
International Relations Text (Houndmills: Palgrave MacMillan, 2004). 
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Διεθνών Σχέσεων.»608 Ο φιλελευθερισµός, ήδη από τον 18ο αιώνα, είχε τοποθετήσει 

στον πυρήνα της ανάλυσής του το άτοµο ως βασικό στοιχείο κάθε κοινωνικού 

µορφώµατος, συµπληρώνοντας όµως ότι ο Νόµος είναι αυτός που χαλιναγωγεί τη 

φιλοδοξία και τον ανταγωνισµό, επιτρέποντας την ειρηνική συνύπαρξη και 

διασφαλίζοντας τη ζωή, την τιµή και την περιουσία του. Ως εκ τούτου, προβλέπει ότι 

καθώς ο αριθµός των δηµοκρατικών κρατών έχει γνωρίσει αλµατώδη αύξηση κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, οι Διεθνείς Σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από περισσότερη 

συνεργασία και λιγότερες συγκρούσεις.609 Πιο ειδικά, στη µεταπολεµική περίοδο η 

φιλελεύθερη προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι δηµοκρατίες τείνουν να επιλύουν τις 

συγκρούσεις µε ειρηνικά µέσα όχι µόνο χάρη στα πολιτικά ήθη που γεννήθηκαν µέσα 

από την καταστροφή αλλά κι επειδή η οικονοµική ανάπτυξη που οφείλεται στη 

διεύρυνση της ελεύθερης αγοράς καθιστά εντελώς ασύµφορο τον πόλεµο.610 

Στον αντίποδα του φιλελευθερισµού, ο ρεαλισµός εκφράζει τρείς βασικές θέσεις για 

τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσµος: α) οι άνθρωποι συγκροτούν οµάδες για να 

αντιµετωπίσουν τον αγώνα της επιβίωσης κι αντιλαµβάνονται τους υπόλοιπους 

ανθρώπους ως σύνολα, β) τα σύνολα αυτά σήµερα είναι τα σύγχρονα κράτη τα οποία 

είναι εγωκεντρικά µε την έννοια ότι ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους και, γ) εφόσον η ισχύς είναι το κεντρικό στοιχείο στις διακρατικές 

σχέσεις θα προκύπτει αναπόφευκτα ανταγωνισµός µε συγκρουσιακή ροπή για τον 

έλεγχο των φυσικών πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στα κράτη ώστε να 

εξασφαλίζουν την επιβίωση τους. Επιπλέον, αυτές οι παραδοχές ισχύουν σε κατάσταση 

αναρχίας, χωρίς την ύπαρξη µιας υπέρτατης αρχής που να επιβάλλει την τάξη, 

εποµένως τα κράτη µπορούν να καταφεύγουν στην βία για να επιτύχουν τους σκοπούς 

τους. Η αναρχία καθιστά την ασφάλεια των κρατών προβληµατική και είναι η 

υποβόσκουσα αιτία για τον πόλεµο.611 

Ο Χανς Μόργκενθο (Hans Morgenthau), ένας από τους σηµαντικότερους εκφραστές 

του πολιτικού ρεαλισµού, υποστηρίζει ότι στην πολιτική ισχύουν αντικειµενικοί νόµοι 

																																																								
608 Jack S. Levy, “Domestic Politics and War,” in The Origin and Prevention of Major Wars, ed. 
Robert I. Rotberg and Theodore K. Rabb (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 88. 
609 Robert Jackson και Georg Sorensen, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα: 
Gutenberg, 2006), 186. 
610 Andrew Williams, Liberalism and War: The Victors and the Vanquished (London: Routledge, 
2006). 
611 William C. Wohlforth, “Realism and Foreign Policy,” in Foreign Policy; theories, actors, cases, 
2nd edition, ed. Steve Smith et al. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 38. 
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που έχουν την ρίζα τους στην ανθρώπινη φύση. Το «συµφέρον,» µε την έννοια της 

αύξησης της ισχύος, αποτελεί µια αντικειµενική παράµετρο που ισχύει καθολικά, διότι 

η ανάγκη της επιβίωσης είναι εγγενής στον άνθρωπο. Συνεπώς, η µελέτη της πολιτικής 

συµπεριλαµβάνει και τη µελέτη της ισχύος. Ο Μόργκενθο δεν αποκλείει την ηθική, 

από τις µεταβλητές που διαµορφώνουν την εξωτερική πολιτική, διαχωρίζει όµως την 

επιρροή που έχει στις κοινωνικές σχέσεις σε σχέση µε τις διεθνείς. Η τοποθέτησή του 

θεωρεί άκαρπη και παραπλανητική την µελέτη της εξωτερικής πολιτικής µε 

αποκλειστική βάση την ανθρώπινη συµπεριφορά κι έτσι προκαλεί τον διάλογο για τα 

επίπεδα ανάλυσης προλειαίνοντας το έδαφος για τη θεωρητική εξέλιξη του 

ρεαλισµού.612 

 

7.3 Τα επίπεδα ανάλυσης 

Συνεχίζοντας την παράδοση του Μόργκενθο, ο Κένεθ Γουόλτζ (Kenneth Waltz), 

θεµελιωτής του νεορεαλισµού, ανέπτυξε µια γενική (συστηµική) θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων, συνδυάζοντας τις βασικές παραδοχές του ρεαλισµού µε τα πρότυπα 

ανάλυσης των Οικονοµικών. Η κεντρική ιδέα της θεωρίας του, που αποτελεί και τη 

θεµελιώδη διάκριση του νεορεαλισµού από τον ρεαλισµό, βασίζεται στην υπόθεση ότι 

η διεθνής πολιτική αποτελεί ένα σύστηµα µε αυστηρά προκαθορισµένη δοµή.613 

Για τον Γουόλτζ, η συστηµική δοµή και η άναρχη φύση των διεθνών σχέσεων 

αποτελούν τις δύο σταθερές που επηρεάζουν -αν όχι καθορίζουν- τη συµπεριφορά των 

µονάδων εποµένως, µεταβλητές όπως η κουλτούρα, η ηθική, το πολιτικό σύστηµα και 

το εθνικό συµφέρον είναι δευτερεύουσας σηµασίας.614  Η θεωρία του Waltz που 

ακολουθεί τα πρότυπα των θετικών επιστηµών έχει δεχτεί πολλές κριτικές,615 ωστόσο 

																																																								
612 Για την τελευταία παράγραφο βλ: Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for 
Power and Peace, Fifth Edition, Revised (New York: Knopf, 1978), 4-15. 
613 Kenneth Waltz, “Realist Thought and Neorealist Theory,” in The Evolution of Theory in 
International Relations, ed. Robert L. Rothstein (South Columbia: University of South Carolina Press, 
1991), 30. 
614 Χαρακτηριστικά, επιλέγει τον υποτιµητικό όρο «reductionist», ο οποίος έχει διττή έννοια: 
αναγωγικός και δευτερεύων. Γενικότερα, οι θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν το όλον 
µελετώντας τα µέρη είναι «αναγωγικές», ενώ όσες µελετούν το όλον είναι «συστηµικές», στο: Waltz 
(1979), ibid, 19.   
615 Ενδεικτικά αναφέρονται: Richard Ashley, “The Poverty of Neorealism,” in Neorealism and Its 
Critics, ed. Robert O. Keohane (New York: Columbia University Press, 1986), 255-299, Gabriel Wight 
and Brian Porter, eds., International Theory: The Three Traditions by Martin Wight (Leicester: 
Leicester University Press, 1991), Hedley Bull, The Anarchical Society: A study of Order in World 
Politics, second edition (London: Macmillan, 1995), Stephen Krasner, “Regimes and the Limits of 
Realism: Regimes as Autonomous Variables,” International Organization 36 (Spring 1982): 497-510, 
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έχει τροφοδοτήσει τον επιστηµονικό διάλογο µε την άποψη ότι η αναρχική δοµή του 

συστήµατος προκαλεί ανασφάλεια στα κράτη µε συνέπεια να προσπαθούν να 

αυξήσουν τη συγκριτική τους ισχύ σε ένα παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος. Αυτό 

σηµαίνει ότι η εξωτερική πολιτική δεν παράγεται από το εσωτερικό ενός κράτους αλλά 

επιβάλλεται άνωθεν από τις επιταγές του συστήµατος.616 Ο συλλογισµός του εκφράζει 

στοιχεία τελεολογικού χαρακτήρα απαξιώνοντας τον ρόλο των επί µέρους 

µεταβλητών, αξιολογώντας τον ρόλο των ενδοκρατικών µεταβλητών ως αδιάφορο.617 

Ο Γουόλτερ Κάρλσναες (Walter Carlsnaes) προτείνει ότι στον πραγµατικό κόσµο τα 

µέρη του συστήµατος δεν συνυπάρχουν σε µία συνάρτηση µηδενικού αθροίσµατος 

αλλά τα άτοµα και οι κοινωνικές δοµές διαπλέκονται δυναµικά µεταξύ µε αποτέλεσµα 

να µην έχει νόηµα η µελέτη του ενός χωρίς τη µελέτη του άλλου.618 Ο Ντέιβιντ Σίνγκερ 

(David Singer), πολύ πριν τη δηµοσίευση της θεωρίας του Γουόλτζ, µελέτησε τα δύο 

επίπεδα ανάλυσης (σύστηµα και µονάδες) και κατέληξε στη διαπίστωση ότι µόνο στο 

συστηµικό (γενικό) επίπεδο µπορούν να εξεταστούν οι Διεθνείς Σχέσεις στην ολότητα 

τους.619 Αυτή η επιλογή όµως παρουσιάζει ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα, αφού 

υπερθεµατίζει για την επίδραση του συστήµατος, απορρίπτει την δυνατότητα των 

κρατών να συνδιαµορφώνουν το ίδιο το σύστηµα και προϋποθέτει µία επιχειρησιακά 

οµογενοποιηµένη εξωτερική πολιτική για όλους.620 Αντίθετα, µελετώντας τις µονάδες 

του συστήµατος σε βάθος, είτε ατοµικά είτε κατά οµάδες, λαµβάνονται υπ’ όψιν οι 

εσωτερικές µεταβλητές και η ιστορική αλληλεπίδραση των γεγονότων, που διευρύνουν 

																																																								
Helen Milner, “The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique,” Review of 
International Studies 17 (1991): 67-85. 
616 Waltz (1991), ibid, 109. 
617 Οι Mearsheimer και Walt έχουν αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο στην επίδραση που ασκεί το 
ισραηλινό λόµπι στην πολιτική της Washington στην Μέση Ανατολή: John Mearsheimer και Stephen 
Walt, The Israel Lobby and the U.S. Foreign Policy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008). Ο 
Gaddis εισάγει την έννοια του «τυχαίου» για να εξηγήσει την «µακρά ειρήνη» του Ψυχρού Πολέµου: 
John Lewis Gaddis, The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War (New York: Oxford 
University Press, 1987). Η Jennifer Sterling-Folker αποδέχεται ότι η βιολογία παίζει έναν αιτιακό ρόλο 
στις πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες: Jennifer Sterling-Folker, “Realism and the 
Constructivist Challenge: Rejecting, Reconstructing or Rereading,” International Studies Review 4 
(2002), 76. Ο Friedberg, στην µελέτη του για την αποσύνθεση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, 
υπογραµµίζει την παράµετρο της εσωτερικής πολιτικής σκηνής: Jack Snyder, review of The Weary 
Titan: Britain and the Experience of Relative Decline, 1895-1905, by Aaron L. Friedberg, The 
American Political Science Review 84 (1990), 718-719.  
618 Walter Carlsnaes, “Actors, Structures and Foreign Policy Analysis”, in Foreign Policy; theories, 
actors, cases, second edition, ed. Steve Smith et al. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 124-125 
619 David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” World Politics 14 
(October 1961), 80. 
620 Ibid, 82. 
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το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο παραγωγής της εξωτερικής πολιτικής.621 Η παρούσα 

διατριβή επιλέγει την εµπειρική ανάλυση που προσεγγίζει την εξωτερική πολιτική ως 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ή ως παράγωγο αυτής της διαδικασίας.  

Η συµβολή του Σίνγκερ στην πολιτική αντιλογία είναι γόνιµη διότι αναγνωρίζει την 

δυνατότητα των µερών (κράτη και οργανισµοί) να επηρεάζουν το όλον. Στην ίδια 

κατεύθυνση αλλά µε πιο ριζοσπαστικό περιεχόµενο, οι κονστρουκτιβιστές 

ισχυρίζονται ότι οι παράγοντες (agents) -κράτη ή ιδιώτες- είναι βαθιά κοινωνικοί µε 

ενδογενή συµφέροντα, που φύονται και καλλιεργούνται µέσα στο διεθνές σύστηµα. 

Θεµελιακά, πιστεύουν ότι οι ιδέες και οι ταυτότητες είναι οι µεταβλητές που 

καθορίζουν την πολιτική συµπεριφορά των παραγόντων, διαφωνώντας ριζικά µε τον 

νεορεαλισµό,622 έτσι, για να γίνει κατανοητή συµπεριφορά τους απαιτείται ανάλυση 

της έννοιας του συµφέροντος και µελέτη για τον τρόπο που την ερµηνεύει ο εκάστοτε 

υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων.623 

Η αποµάκρυνση από τις γενικές θεωρίες τείνει να περιγράφει την εξωτερική πολιτική 

ως µια σύνθετη διαδικασία η οποία υποτιµάται και περιορίζεται ερµηνευτικά από την 

εργαστηριακή υπόθεση της ορθολογικής συµπεριφοράς. Η θεωρία της ορθολογικής 

επιλογής και πιο συγκεκριµένα το µοντέλο του ορθολογικού δρώντος (rational actor 

model), βασισµένο κι αυτό στην Οικονοµική Θεωρία,624 προσπαθεί να εξηγήσει την 

συµπεριφορά των υποκειµένων λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι η λήψη αποφάσεων είναι 

αποτέλεσµα υπολογισµών στη βάση της σχέσης κόστους-οφέλους. Αυτή η θεωρητική 

προσέγγιση δεν λαµβάνει υπ’ όψιν ότι τα κράτη, σε αντίθεση µε τα άτοµα, 

αποτελούνται από διαφορετικές δοµές, συχνά ανταγωνιστικές µεταξύ τους, που πέρα 

από το γενικό συµφέρον σταθµίζουν και το ειδικό. Παράλληλα, η συγκυρία δεν 

επιτρέπει πάντα αρκετό χρόνο για να µελετήσουν τα πολιτικά επιτελεία όλες τις 

διαστάσεις του προβλήµατος, έτσι ώστε να ληφθεί µια απόφαση που θα έχει εκτιµήσει 

όλες τις παραµέτρους, όπως συµβαίνει σε περιπτώσεις κρίσης.  

Εποµένως, παρά τις ιδιότητες του συστήµατος που θέτουν διαρκώς το ζήτηµα της 

ασφάλειας, η ερµηνεία που της δίνουν οι µονάδες δεν είναι προκαθορισµένη αλλά 

																																																								
621 Valerie M. Hudson, “The History and Evolution of Foreign Policy Analysis,” in Foreign Policy; 
theories, actors, cases, 2nd edition, ed. Steve Smith et al. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 14. 
622 Christian Reus-Smit, “Constructivism,” in Theories of International Relations, second edition, ed. 
Scott Burchill et. al. (New York: Palgrave MacMillan 2006), 207. 
623 Shain and Barth (2003), ibid, 458. 
624 John Von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior - 60th 
Anniversary Commemorative Edition (Princeton: Princeton University Press, 2007). 
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εξαρτάται από τα πρότυπα συµπεριφοράς της πολιτικής ελίτ, των θεσµών και των 

προσώπων που διαµορφώνουν ή λαµβάνουν αποφάσεις. Όπως γράφει ο Πάτναµ για τα 

επίπεδα ανάλυσης, µία επαρκής καταγραφή των εσωτερικών παραµέτρων που 

διαµορφώνουν την εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στους 

εκτελεστικούς φορείς αλλά να συµπεριλαµβάνει τους πολιτικούς θεσµούς, δηλαδή τα 

κόµµατα, τις κοινωνικές τάξεις, τις οµάδες συµφερόντων, την κοινή γνώµη και τις 

εκλογές.625 

Στη µελέτη για την κρίση των πυραύλων της Κούβας, οι Γκράχαµ Άλισον (Graham 

Allison) και Φίλιπ Ζέλικοβ (Philip Zelikow), τεκµηριώνουν ότι το ορθολογικό µοντέλο 

δεν αρκεί για να εξηγήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από την επεξεργασία του 

υλικού και των µαγνητοφωνηµένων συνοµιλιών από τις συσκέψεις του κυβερνητικού 

επιτελείου υπό τον Κένεντι κατά την διάρκεια της κρίσης, αµφισβήτησαν τις βασικές 

παραδοχές του µοντέλου του ορθολογικού δρώντος που υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση 

εξετάζει ένα σύνολο στόχων και στρατηγικών, τα αξιολογεί κι επιλέγει να κινηθεί προς 

την κατεύθυνση που µεγιστοποιεί το όφελος. Στη συνέχεια, εισάγουν δύο νέα µοντέλα 

που εµπλουτίζουν καθοριστικά τον θεωρητικό διάλογο: πρόκειται για το οργανωσιακό 

µοντέλο (the organizational process model), που συµπεριλαµβάνει τον ανταγωνιστικό 

ρόλο των κρατικών υπηρεσιών, καθώς και το µοντέλο της κυβερνητικής πολιτικής (the 

governmental politics model) το οποίο αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τους 

περιορισµούς για την λήψη αποφάσεων που προκύπτουν από την προσωπικότητα του 

ηγέτη, την επιρροή που ασκεί το περιβάλλον του και τα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα.626 

Η κριτική προς την θεωρία της ορθολογικής επιλογής αποτελεί αφετηρία και για την 

προσέγγιση της Γνωσιολογικής Ψυχολογίας (cognitive psychological approach), η 

οποία επισηµαίνει ότι η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται περισσότερο από τη διαδικασία 

(process) και λιγότερο από το προβλεπόµενο αποτέλεσµα (outcome). Πιο 

συγκεκριµένα, εστιάζει στους µηχανισµούς µε τους οποίους τα πρόσωπα απλοποιούν 

τις καταστάσεις ακολουθώντας αποκρυσταλλωµένες αντιλήψεις και  ψυχολογικές 

παραστάσεις (schemata) παράλληλα προς την επεξεργασία πληροφοριών.627 Η 

																																																								
625 Robert Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,” International 
Organization 42 (Summer 1988), 432. 
626 Graham Allison και Philip Zelikow, Η Κρίση των πυραύλων της Κούβας. Η ουσία της απόφασης 
(Αθήνα: Παπαζήσης, 2006). 
627 Βλ. σχετικά: Jerel Rosati, “The Power of Human Cognition in the Study of World Politics,” 
International Studies Review 2 (2000): 45–75. 
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γνωσιολογική προσέγγιση έχει προσπαθήσει να χαρτογραφήσει το σύστηµα των 

πεποιθήσεων και αξιών όσων λαµβάνουν αποφάσεις στο πεδίο της εξωτερικής 

πολιτικής και να εξετάσουν τις προεκτάσεις αυτών στην εφαρµογή της,628 ωστόσο η 

τάση να επικεντρώνεται κυρίως στην ψυχολογία των µονάδων την αποµακρύνει από 

τη δυνατότητα µελέτης των συλλογικών διαδικασιών οι οποίες υπάρχουν κι έχουν την 

δική τους σηµασία και αυτονοµία. 

Τόσο η ορθολογική όσο και η γνωσιολογική προσέγγιση έχουν θετική συνεισφορά 

στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής σκύβοντας σε διαφορετικές πλευρές του 

προβλήµατος.629 Ωστόσο, δεν επιτυγχάνουν την πλήρη κάλυψη του ερωτήµατος της 

διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής επειδή δεν µπορούν να γεφυρώσουν το κενό 

που υπάρχει ανάµεσα στις αντικειµενικές συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και 

στην υποκειµενική πρόσληψή τους από τους εσωτερικούς παράγοντες. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χάουαρντ Ράιφα (Howard Raiffa) µία διεθνής συµφωνία 

πρέπει να κυρωθεί τρείς φορές: την πρώτη στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και τις 

άλλες δύο στο εσωτερικό κάθε χώρας.630 

Αυτό το χάσµα επιχειρεί να συµπληρώσει η Πολυευρετική Θεωρία (ΠΘ) 

χρησιµοποιώντας στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις σε µία ανάλυση δύο φάσεων. 

Η ΠΘ ξεκινά από την παραδοχή ότι οι πολιτικοί ηγέτες τείνουν να λαµβάνουν τις 

αποφάσεις εκείνες που αποτρέπουν το µείζον πολιτικό κόστος εισάγοντας την έννοια 

της αντισταθµιστικής (compensatory) επιλογής. 

 

																																																								
628 Michael J. Shapiro and G. Matthew Bonham, “Cognitive Process and Foreign Policy Decision-
Making,” International Studies Quarterly 17 (June 1973): 147-174. 
629 Για την εξέλιξη των δύο προσεγγίσεων βλ: Jon Elster, ed., Rational Choice (New York: New York 
University Press, 1986), Jon Elster, “Rational choice history: A case of excessive ambition,” American 
Political Science Review 94 (September 2000): 685-695, Frank Lovett, “Rational Choice Theory and 
Explanation,” Rationality and Society 18 (May 2006): 237-272, Alex Mintz and Nehemia Geva, 
“Foreign Policy Decision Making: Bridging the gap between the cognitive psychology and the rational 
actor ‘schools,’” in Decision Making on War and Peace: The Cognitive-Rational Debate, ed. Alex 
Mintz and Nehemia Geva (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1997), Michael Young, “Cognitive 
Mapping Meets Semantic Networks,” Journal of Conflict Resolution 40 (September 1996): 395-414. 
630 Βλ. το σχόλιο του: Howard Raiffa, The art and science of negotiation (Cambridge: Harvard 
University Press, 2003), 166. 
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7.4 Η Πολυευρετική Θεωρία (ΠΘ)631 

Η ΠΘ διατυπώθηκε από τον Άλεξ Μιντζ (Alex Mintz)632 µε σκοπό να συµβάλει στην 

κατανόηση του τρόπου λήψης πολιτικών αποφάσεων µε έµφαση στην εξωτερική 

πολιτική κι εστιάζει όχι στις συστηµικές δοµές αλλά στις διαδικασίες. Ο Μιντζ 

προτείνει µία διαδικασία δύο φάσεων: στην πρώτη, οι διαθέσιµες επιλογές 

περιορίζονται µε τη χρήση γνωσιολογικών συντοµεύσεων (cognitive shortcuts) και 

αποκλείονται εκείνες που είναι «µη αντισταθµιστικές», δηλαδή που προκαλούν 

δυσαναπλήρωτη πολιτική ζηµία. Στη δεύτερη φάση, οι εναποµείνασες επιλογές 

αξιολογούνται «ορθολογικά» κι επιλέγεται εκείνη που συνδυάζει το µικρότερο ρίσκο 

µε την µεγαλύτερη προσδοκώµενη ωφέλεια.633 Πιο αναλυτικά, ο Μιντζ ισχυρίζεται ότι 

οι αποφάσεις λαµβάνονται από πολιτικούς, κανείς από τους οποίους δεν θα λάµβανε 

µία απόφαση που θα διακινδύνευε την πολιτική του επιβίωση, την πτώση της 

δηµοτικότητάς του, την ενίσχυση της αντιπολίτευσης ή τη γέννηση προκλήσεων 

(έσωθεν ή έξωθεν) προς το καθεστώς. Με αυτό το γνωσιολογικό κριτήριο, στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων απορρίπτονται οι πολύ αντιδηµοφιλείς επιλογές (ακόµη 

κι αν είναι εθνικά χρήσιµες) και προκρίνονται εκείνες που έχουν χαµηλότερο ρίσκο.634 

Εποµένως, για κάθε απόφαση υπάρχει µία εξέχουσα διάσταση (key dimension) µε 

µεγαλύτερη βαρύτητα από τις άλλες, που προσδιορίζει το αντισταθµιστικό όριο 

(compensatory threshold) αξιολόγησης. Αυτό το όριο σηµατοδοτεί το σηµείο κάτω από 

το οποίο κάθε εναλλακτική είναι απορριπτέα επειδή είναι µη αντισταθµιστική, 

ανεξάρτητα από την αποτελεσµατικότητά της σε µια άλλη διάσταση. Αν, για 

παράδειγµα µία απόφαση µπορεί να επιφέρει εκλογική ήττα αλλά να επιλύσει ένα 

																																																								
631 Στα αγγλικά: Poliheuristic Theory (of decision making). Ο όρος δεν έχει χρησιµοποιηθεί ξανά στην 
ελληνική. Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής αλλά και για την εισαγωγή της στην εγχώρια 
µελέτη του τρόπου λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική έγινε µία προσπάθεια να βρεθεί η πιο 
κατάλληλη µετάφραση που να αποτυπώνει το ακριβές νόηµα του τίτλου. Μετά από αρκετούς 
συλλογισµούς επικράτησε η ακριβής µετάφραση κρίνοντας ότι έτσι εξυπηρετείται καλύτερα το νόηµα 
και η πρακτική χρήση του όρου. Στην αγγλική γλώσσα, το συνθετικό «poly/poli» επισηµαίνει αφενός 
το πλήθος των επιλογών και αφετέρου την πολιτική διάσταση εκτίµησης των υπέρ και των κατά, σε 
κάθε περίπτωση και το συνθετικό «ευρετικός» σηµαίνει τους γνωσιολογικούς µηχανισµούς που 
χρησιµοποιούν οι πολιτικοί για να απλοποιήσουν σύνθετες αποφάσεις στην Εξωτερική Πολιτική. Βλ. 
σχετικά: Alex Mintz, and Karl DeRouen, Jr, Understanding Foreign Policy Decision Making 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 79. 
632 Alex Mintz, “The decision to attack Iraq: A noncompensatory theory of decision-making,” Journal 
of Conflict Resolution 37 (1993): 595-618, Alex Mintz and Nehemia Geva, “The poliheuristic theory of 
foreign policy decision making,” in Decision making on war and peace: The cognitive-rational debate, 
ed. Nehemia Geva and Alex Mintz (Boulder: Lynne Rienner, 1997): 88-101. 
633 Alex Mintz, “How do leaders make decisions? A Poliheuristic Perspective”, The Journal of Conflict 
Resolution 48 (February 2004): 3-13. 
634 Αυτόθι, 3-13. 
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σοβαρό εθνικό πρόβληµα, ο ηγέτης που κρίνει µε βάση την πολιτική διάσταση θα 

απορρίψει την προτεινόµενη επιλογή για να µην φθείρει τη δηµοτικότητα του.635 

Στο δεύτερο στάδιο αποµένουν οι εναλλακτικές που βρίσκονται πάνω από το 

αντισταθµιστικό όριο και κατ’ αρχήν µπορούν να γίνουν αποδεκτές, οι οποίες 

αξιολογούνται ορθολογικά, µε βάση την µεγιστοποίηση του πολιτικού οφέλους.636 

Ουσιαστικά, σε αυτή τη φάση η έρευνα µετακινείται από την απορριπτική σύγκριση 

των µη αντισταθµιστικών διαστάσεων στην επιλεκτική αναζήτηση των βέλτιστων 

εναλλακτικών µεταξύ των µη εξεχουσών διαστάσεων (non-key dimensions).637 

Η ΠΘ δεν αποκλείει ότι οι ηγέτες µπορεί να λάβουν επιζήµιες αποφάσεις ως προς την 

πολιτική διάσταση, αυτό όµως συµβαίνει σε περιπτώσεις που είτε δεν έχουν αντιληφθεί 

το πραγµατικό όριο είτε όταν για τους ίδιους έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα άλλες 

διαστάσεις. Επιπλέον, η πίεση που ασκείται στους διαµορφωτές των αποφάσεων δεν 

επιτρέπει πάντα να εξετάζονται όλες οι διαστάσεις των προτάσεων, η ΠΘ αναζητεί µε 

ευρετικό τρόπο µια αποδεκτή και όχι κατ’ ανάγκη τη βέλτιστη επιλογή.638 Συνοπτικά, 

στην πρώτη φάση διεξάγεται µία µη εξαντλητική έρευνα από την οποία επιλέγονται οι 

λιγότερο επιζήµιες πολιτικά επιλογές, ενώ στη δεύτερη φάση επιλέγεται η πιο 

συµφέρουσα εναλλακτική.  

Ο Μιντζ ονόµασε τη θεωρία του «Πολυευρετική» χρησιµοποιώντας το όρο ευρετικός 

(heuristic) ο οποίος προέρχεται από τα Μαθηµατικά639 και την Επιστήµη των 

Υπολογιστών640 και αναφέρεται σε τεχνικές επίλυσης προβληµάτων, εξεύρεσης 

λύσεων κι εκµάθησης γενικότερα, βασισµένες στην εµπειρική προσέγγιση.641 

Πρόκειται για κάθε µη αλγοριθµική µέθοδο αναζήτησης, στην οποία η πορεία προς ένα 

τελικό αποδεκτό αποτέλεσµα βασίζεται στην χρήση γνωσιολογικών συντοµεύσεων,642 

δηλαδή αυτοµατοποιηµένων συµπερασµάτων που πηγάζουν από προηγούµενες 

παρατηρήσεις. Λόγω της απουσίας αλγοριθµικών πράξεων όµως, τίποτα δεν εγγυάται 

																																																								
635 Mintz and Geva (1997), ibid, 85. 
636 Βλ. David Brulé, “The Poliheuristic Research Program: An Assessment and Suggestions for Further 
Progress,” International Studies Review 10 (June 2008), 268-270. 
637 Alex Mintz et al., “The effect of dynamic and static choice sets on political decision making: An 
analysis using the decision board platform, American Political Science Review 91 (1997), 553-66.   
638 Mintz and Geva (1997), ibid, 86. 
639 Jonathan Baron, Thinking and Deciding, third edition (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000), 50. 
640 Allen Kent, and James G. Williams, ed., Encyclopedia of Computer Science and Technology: 
Volume 34 (New York: Marcel Dekker Inc., 1996), 212-218. 
641 Gerd Gigerenzer and Christopher Engel, ed., Heuristics and the Law (Cambridge: MIT Press, 2006). 
642 Mintz and DeRouen (2010), ibid, 17. 
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ότι η προτεινόµενη λύση είναι η βέλτιστη, µολαταύτα η ευρετική µέθοδος 

χρησιµοποιείται όχι για την ποιότητα του αποτελέσµατος αλλά για την ταχύτητα στην 

οποία προσφέρει αποδεκτές ή συµβατές λύσεις και αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη 

σε περιπτώσεις κρίσης όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα απόκρισης. Παρουσιάζει 

επίσης κοινά στοιχεία µε τη µέθοδο της εις άτοπον απαγωγής, κατά την οποία 

αποδεικνύεται η αλήθεια µιας πρότασης αν αποδειχθεί λανθασµένη ή ψευδής η 

αντίθετή της. 

Ο Μιντζ υποστηρίζει ακόµη ότι τα πρόσωπα που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε 

περιπτώσεις κρίσεων, δεν είναι ανεπηρέαστα από ψυχολογικές και κοινωνικές 

παραµέτρους αλλά  βρίσκονται αντιµέτωπα µε προκαταλήψεις και λάθη που 

οφείλονται σε γνωσιολογικούς περιορισµούς, µε συναισθήµατα, προσωπικές 

προσλήψεις, φοβίες, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, ακόµα και 

ιδεολογίες.643 Ο Στίβεν Ρεντ (Steven Redd) προσθέτει τη σηµασία του περιβάλλοντος 

εξειδικεύοντας στη στρατηγική διερεύνηση των εναλλακτικών επιλογών και την 

πληροφόρηση που παρέχεται από τους πολιτικούς συµβούλους.644 Αυτές οι µεταβλητές 

επηρεάζουν την κρίση των ηγετών έµµεσα και καθιστούν την έρευνα πιο σύνθετη σε 

σχέση µε αυτό που προτείνει το παραδοσιακό ορθολογικό µοντέλο. Εξάλλου, 

ενσωµατώνουν διάφορα συµπεριφορικά στοιχεία στην ανάλυση της εξωτερικής 

πολιτικής συµπεριλαµβάνοντας την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό πεδίο.645 

Μια κριτική για την περαιτέρω εφαρµογή της ΠΘ υποστηρίζει ότι είναι αρκετά ασαφής 

και δεν προσδιορίζει µε ακρίβεια ούτε το µέτρο στο οποίο αξιολογούνται οι 

εναλλακτικές ούτε αν η πολιτική διάσταση ισχύει ανεξαρτήτως για όλους τους 

ανθρώπους που µπορεί να βρεθούν σε θέση ισχύος. Ο Τζόναθαν Κέλερ (Jonathan 

Keller) και ο Γι Έντουαρντ Γιανγκ (Yi Edward Yang) στην έρευνά τους για το πλαίσιο 

λήψης αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η ΠΘ θα 

αποκτήσει µεγαλύτερη επεξηγηµατική ισχύ αν ενσωµατώσει τόσο το 

περιπτωσιολογικό πλαίσιο όσο και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ως παραµέτρους που 

																																																								
643 Alex Mintz, “Behavioral IR as a Subfield of International Relations,” International Studies Review 
9 (Spring 2007), 158-159. 
644 Steven Redd, “The Influence of Advisers on Foreign Policy Decision Making: An Experimental 
Study,” The Journal of Conflict Resolution 46 (2002): 225-264. 
645 Mintz (2004), ibid, 4. 
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καθορίζουν τις ανωτέρω µεταβλητές.646 Πιο συγκεκριµένα, διέκριναν τρεις κατηγορίες 

περιπτώσεων λήψης αποφάσεων: 1) όταν οι προτιµήσεις της ηγεσίας είναι συµβατές 

µε αυτές της κρίσιµης µάζας του εγχώριου ακροατηρίου, 2) όταν είναι αντίθετες προς 

τις προτιµήσεις της κρίσιµης µάζας αλλά ο ηγέτης δεν είναι επιρρεπής στην πολιτική 

πίεση, 3) όταν είναι αντίθετες προς τις προτιµήσεις της κρίσιµης αλλά ο ηγέτης είναι 

επιρρεπής στην πίεση. Με εξέχουσα την πολιτική διάσταση µπορεί να προβλεφθεί ότι 

στη δεύτερη περίπτωση ο ηγέτης θα αναλάβει το πολιτικό κόστος ενώ στην τρίτη θα 

υποχωρήσει. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι ορισµένα 

ηγετικά χαρακτηριστικά, που δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν από τον Μιντζ, σε συνδυασµό 

µε περιπτωσιολογικές µεταβλητές, επηρεάζουν το µη αντισταθµιστικό όριο στο οποίο 

ο ηγέτης απορρίπτει διαθέσιµες επιλογές ως πολιτικά απαράδεκτες.  

Στο υπόλοιπο µέρος του κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθεί η ΠΘ για να εξαχθούν 

θεωρητικά συµπεράσµατα από το έργο του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου και τη σχέση του 

µε τους Αµερικανούς ηγέτες, όπως παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. 

Αµέσως µετά, θα εξεταστούν οι γνωσιολογικές συντοµεύσεις που αξιοποίησε ο 

Ιάκωβος στις επαφές του µε τους Προέδρους των ΗΠΑ για να αυξήσει ή να µειώσει το 

µη αντισταθµιστικό όριο σε επιλογές που σχετίζονταν µε τις ελληνικές θέσεις για τις 

εξής περιπτώσεις: (α) την επιστολή Τζόνσον, (β) το εµπάργκο όπλων στην Τουρκία και 

(γ) την ανακήρυξη της ΤΔΒΚ. Σύµφωνα µε την ΠΘ, ο θρησκευτικός ηγέτης µπορεί να 

γίνει αντιληπτός από την αµερικανική ηγεσία ως µία προσωπικότητα που έχει 

σηµαντική επιρροή στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, κι από εκεί αντλεί την δύναµη 

στην µη αντισταθµιστική πολιτική διάσταση. 

 

7.4.1 Περίπτωση 1: Η επιστολή Τζόνσον 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του ορθολογικού δρώντος, η Αµερική υποστήριζε την Τουρκία 

επειδή εξυπηρετούσε τα συµφέροντά της µε βάση τον συσχετισµό δυνάµεων στην 

περιοχή του Καυκάσου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η γειτνίαση της µε το 

Σοβιετική Ένωση την καθιστούσε ευάλωτη και ως εκ τούτου χρειαζόταν τη 

συστηµατική αµερικανική υποστήριξη. Η επιστολή Τζόνσον όµως ήταν πολύ αιχµηρή 

																																																								
646 Βλ. Jonathan Keller and Yi Edward Yang, “Leadership Style, Decision Context, and the 
Poliheuristic Theory of Decision Making: An Experimental Analysis,” The Journal of Conflict 
Resolution 52 (October 2008): 687-712.  
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κι άφηνε ανοικτό το ενδεχόµενο να µην αντιδράσει σε ενδεχόµενη εισβολή της 

Σοβιετικής Ένωσης σε έδαφος κράτους-µέλους του ΝΑΤΟ.  

Η ΠΘ εστιάζει στις εσωτερικές συνιστώσες που διαµορφώνουν την εξωτερική 

πολιτική. Με την άνοδο του Κένεντι στην Προεδρία οι ΗΠΑ έκαναν µία σηµαντική 

στροφή στην προσέγγιση τους προς την Ελλάδα, αναφορικά µε τη διασφάλιση του 

νατοϊκού της προσανατολισµού. Θεωρήθηκε ότι δεν ήταν αρκετό να υπάρχει µια 

φιλοδυτική κυβέρνηση αλλά θα έπρεπε να δηµιουργηθεί και µια αξιόπιστη, πατριωτική 

αντιπολίτευση απέναντι από τη Δεξιά, έτσι ώστε να λειτουργεί ως ασφαλής 

εναλλακτική στον Καραµανλή που είχε ισχυροποιηθεί αρκετά και µπορούσε να 

λειτουργεί έξω από τη στενή επιρροή των ΗΠΑ.647 Η νέα αυτή στρατηγική ήρθε να 

απαντήσει στην απροσδόκητη επιτυχία της ΕΔΑ, η οποία στις εκλογές του 1959 

αναδείχθηκε αξιωµατική αντιπολίτευση, προκαλώντας ανησυχία στην Αµερική.648 Η 

πολιτική δύναµη στην οποία επένδυσε η Ουάσιγκτον ήταν η Ένωση Κέντρου του 

Γεωργίου Παπανδρέου, και η οποία νίκησε τον Καραµανλή το Νοέµβριο του 1963. 

Μόλις ανέλαβε την εξουσία ο Παπανδρέου έσπευσε να κάνει συµβολικές κινήσεις που 

πιστοποίησαν τον δυτικό του προσανατολισµό, «δεν προκαλούσαν ανησυχίες στα 

Ανάκτορα και δικαιολογούσε στον Αµερικανό πρέσβη την ευαισθησία του Βασιλιά για 

τον στρατό».649 

Σε αυτό το µεταίχµιο, το ενδεχόµενο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο θα είχε 

απρόβλεπτες συνέπειες. Σε πρώτη φάση θα προκαλούσε τον πόλεµο στο νησί, ο οποίος 

πιθανώς να µεταφερόταν και στο Αιγαίο µε αποτέλεσµα να φέρει δύο σύµµαχες χώρες 

της Δύσης σε σύγκρουση. Η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα παρέλυε µε σοβαρή 

προοπτική να καταλάβει η ΕΣΣΔ τουρκικά εδάφη. Ακόµα, θα κλόνιζε την ελληνική 

κυβέρνηση και θα ενίσχυε δραµατικά την ΕΔΑ, ακυρώνοντας όλους τους 

αµερικανικούς σχεδιασµούς των περασµένων ετών. Στη χειρότερη εκδοχή για τις 

ΗΠΑ, η τουρκική πρωτοβουλία θα οδηγούσε στην απώλεια εδαφών της ίδιας και στην 

απώλεια µιας συµµάχου, ενισχύοντας τον µεγάλο ψυχροπολεµικό αντίπαλο µέσω της 

ενίσχυσης της ελληνικής Αριστεράς. 

																																																								
647 Miller (2008), ibid, 52-56. 
648 Couloumbis et al. (1976), 125-127.  
649 Θάνος Βερέµης και Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς, η Σύγχρονη Συνέχεια (Αθήνα: Καστανιώτης, 
2006), 411, Αλέξης Παπαχελάς, Ο βιασµός της ελληνικής δηµοκρατίας: Ο αµερικανικός παράγων 1947-
1967 (Αθήνα: Εστία, 1997), 114-130. 
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Την ίδια περίοδο, η Άγκυρα ενώ εξαρτιόταν απόλυτα από τη βοήθεια των ΗΠΑ έκανε 

προσπάθειες να κινείται µε αυτονοµία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις της µε τη 

Μόσχα.650 Ο Ιάκωβος, είχε εντοπίσει αυτά τα γνωσιολογικά στοιχεία που 

λειτουργούσαν ως συντοµεύσεις για τον Τζόνσον και συνέδεαν τις ενέργειες της 

Τουρκίας µε την πιθανή προέλαση της ΕΣΣΔ. Για τον Τζόνσον, οποιαδήποτε 

εναλλακτική θα µπορούσε να είναι ανταποδοτική εκτός από εκείνη που θα παρέδιδε 

αµερικανική ισχύ στη Σοβιετική Ένωση. 

Όταν πληροφορήθηκε για τη στρατιωτική ετοιµότητα της Τουρκίας µπορούσε να µην 

αντιδράσει, επιτρέποντας το ενδεχόµενο να συµβούν τα παραπάνω, να αναζητήσει λίγο 

χρόνο προσπαθώντας να κατευνάσει την Τουρκία ή να µαταιώσει το τουρκικό σχέδιο 

χωρίς καθυστέρηση και ρίσκο. Η διάσταση του Ψυχρού Πολέµου καθιστούσε την 

απραξία ως τη χειρότερη δυνατή επιλογή, διότι ακύρωνε την εύθραυστη ειρήνη που 

είχε διατηρηθεί στην περιοχή. Η δεύτερη επιλογή δεν άρµοζε στην ψυχολογία του 

Τζόνσον ο οποίος ήταν πολύ ευθύς και ιδιότυπος για να ανεχθεί τέτοιους ελιγµούς και 

µάλιστα από µία χώρα εξαρτηµένη οικονοµικά που απολάµβανε πολύ µεγάλη βοήθεια 

από την Αµερική.651 Για τον Τζόνσον, η Τουρκία όφειλε να είναι προσηλωµένη στους 

στόχους της Δύσης και να σταµατήσει την τακτική ενεργητικής ουδετεροφιλίας µε τη 

Σοβιετική Ένωση. 

Ένας επιπλέον πιεστικός παράγοντας ήταν οι επερχόµενες Προεδρικές εκλογές του 

Νοέµβριο 1964. Με βάση την πολιτική διάσταση, κάθε Πρόεδρος που αναζητά την 

επανεκλογή του θα ερχόταν σε πολύ δύσκολη θέση να αναµετρηθεί πολιτικά 

χρεωµένος την αποτυχία διαχείρισης µιας κρίσης κι ενδεχοµένως την εµπλοκή µε τους 

σοβιετικούς.  

																																																								
650 George Guess, The Politics of United States Foreign Aid (London: Routledge, 1987), Dennis 
Merrill, “The United States and the rise of the Third World,” in American Foreign Relations 
Reconsidered, 1890–1993, ed. Gordon Martel (London: Routledge, 2003), 172. Βλ. και: Bruce R. 
Kuniholm, The Origins of the Cold War in the Near East: Great Power Conflict and Diplomacy in 
Iran, Turkey, and Greece (Princeton: Princeton University Press, 1980), Lorna Morley and Felix 
Morley, The Patchwork History of Foreign Aid (Washington, D.C: American Enterprise Institute, 
1961). 
651 Ο Τζόνσον ήταν ένας λαϊκός χαρακτήρας, γεννηµένος στον αµερικανικό Νότο, «άξεστος 
επαρχιώτης» κατά τον Παπασωτηρίου, ο οποίος «είχε ταυτιστεί µε την πρακτική πλευρά της πολιτικής, 
µε τους ελιγµούς, τους συµβιβασµούς και τα πάρε-δώσε [...]». Δεν µπορούσε παρά να είναι δυναµικός 
απέναντι στο παιχνίδι που έπαιζε η Τουρκία σε βάρος των αµερικανικών συµφερόντων. Βλ: 
Παπασωτηρίου (2006), ό.π., 209, Robert Dallek, Lone Star Rising: Lyndon Johnson and His Times, 
1908-1960 (Oxford: Oxford University Press, 1991), Robert Dallek, Lyndon B. Jonson: Portrait of a 
President (Oxford: Oxford University Press, 2004), Jonathan Colman, The Foreign Policy of Lyndon 
Johnson (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), Robert Caro, The years of Lyndon Johnson: 
Volume 1, The Path to Power (New York: Knopf, 1982). 
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Εποµένως, σύµφωνα µε την ΠΘ, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας ο Τζόνσον 

απέρριψε την απραξία που ως εναλλακτική δεν ξεπερνούσε το αποδεκτό όριο της 

πολιτικής διάστασης. Στην δεύτερη φάση, έπρεπε να επιλέξει µε ορθολογικά κριτήρια 

τη βέλτιστη επιλογή. Δεδοµένης της ασφυκτικής πίεσης χρόνου και κυρίως της 

αποφασιστικότητάς του, κατόπιν της διαβούλευσης και µε τον Ιάκωβο, επέλεξε την πιο 

άµεση κι αποτελεσµατική λύση, δηλαδή να αποτρέψει άµεσα την εισβολή και τις 

επικίνδυνες συνέπειες που θα είχε για τα αµερικανικά συµφέροντα. Η επιστολή του 

προς τον Ινονού υπογράµµιζε τις συνέπειες που θα είχε µια πολεµική σύρραξη, αλλά 

ταυτόχρονα ξεκαθάριζε στην Τουρκία ότι δεν είναι σε θέση να ασκεί αυτόνοµη 

πολιτική υπό τη σκέπη των ΗΠΑ.  

 

7.4.2 Περίπτωση 2: Το εµπάργκο του 1974 

Μετά την κρίση του 1964 το Κυπριακό συνέχισε να αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτηµα 

για την Ελλάδα και την Τουρκία και κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1974 –δέκα χρόνια 

αργότερα- µε την υλοποίηση της εισβολής στο νησί από τα τουρκικά στρατεύµατα, 

αλλάζοντας την ισορροπία ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εµπλοκή σε πολεµικό 

επεισόδιο µεταξύ των συµµάχων του ΝΑΤΟ δηµιούργησε ένα σοβαρό ρήγµα στη 

νοτιοανατολική πτέρυγα της συµµαχίας επαναφέροντας την απειλή του πολέµου και, 

σε δεύτερη φάση του σοβιετικού κινδύνου που προσπαθούσε η Αµερική να αναχαιτίσει 

στην Ανατολική Ασία. Αυτή τη φορά οι ΗΠΑ δεν ήταν σε θέση να ανατρέψουν το 

τουρκικό σχέδιο το οποίο είχε δηµιουργήσει τετελεσµένα στην Κύπρο, ωστόσο η νέα 

κατάσταση που είχε διαµορφωθεί χωρίς τον Μακάριο δεν ήταν ασύµβατη µε τους 

ευρύτερους αµερικανικούς στόχους.  

Στο εσωτερικό, η πολιτική κατάσταση ήταν δραµατική. Ο Νίξον είχε παραιτηθεί λόγω 

της παραποµπής του για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και η εξωτερική πολιτική 

διεξαγόταν υπό την κύρια ευθύνη του Κίσιντζερ ο οποίος δεν ήταν εκλεγµένος συνεπώς 

είχε µεγαλύτερες αντιστάσεις στην εσωτερική πολιτική πίεση. Ο Φορντ διαδέχτηκε τον 

Νίξον αλλά καθώς ανέλαβε καθήκοντα αιφνιδίως και σε µια κρίσιµη συγκυρία, 

χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ενηµερωθεί και να προετοιµαστεί κατάλληλα για 

τις προκλήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε όλους τους τοµείς της αµερικανικής 

πολιτικής. Υπό αυτό το πρίσµα, κύριο µέληµά του ήταν η διευθέτηση των εξωτερικών 

θεµάτων που προκαλούσαν πόλωση στο εσωτερικό, όπως οι επιχειρήσεις στο Βιετνάµ 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας                                   Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών 

Αθανάσιος Γραµµένος 2017© 
214 

και η κατάσταση στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η πίεση που δεχόταν η 

Προεδρία από το Κογκρέσο ήταν αφόρητη και οφειλόταν κυρίως στους µέχρι πρότινος 

χειρισµούς του Νίξον. Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ οι ελληνικής καταγωγής Αµερικανοί 

οργάνωναν µαζικές διαµαρτυρίες για το Κυπριακό, η Εκτελεστική Εξουσία αρνούνταν 

να καταδικάσει την εισβολή επιτρέποντας στους επικριτές της να υποθέτουν ότι 

πορεύεται αντίθετα προς τα αµερικανικά ιδεώδη και δεν απορρίπτει τις τουρκικές 

πολεµικές ενέργειες.  

Ο Νίξον ήταν ένας αρκετά συγκεντρωτικός Πρόεδρος και γι’ αυτό προκάλεσε τριβές 

στις σχέσεις του µε το Κογκρέσο. Έτσι, η αποκάλυψη του Γουότεργκεϊτ έδωσε την 

αφορµή στους Γερουσιαστές και τους Βουλευτές να απαιτήσουν τη συνδιαµόρφωση 

της εξωτερικής πολιτικής, συγκεντρώνοντας τη δυναµική της αντίδρασης προς τον 

Νίξον του Προέδρου. Η ελληνοαµερικανική κοινότητα αξιοποίησε τις συνθήκες για να 

επιτύχει την τιµωρία της Τουρκίας, συνδέοντας την τύχη του Κυπριακού µε τις 

εσωτερικές τριβές στο αµερικανικό πολιτικό σύστηµα. Στην άλλη όχθη, ο Φορντ και ο 

Κίσιντζερ αντιδρούσαν στο προτεινόµενο εµπάργκο όχι µόνο για λόγους ουσίας αλλά 

και αρχής, επειδή δεν ήθελαν -όπως δεν θα ήθελε κανένας Πρόεδρος- να 

παραχωρήσουν αρµοδιότητες, ιδίως σε έναν τοµέα που πίστευαν ότι ο Πρόεδρος πρέπει 

να έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία. 

Ο Κίσιντζερ κινητοποιηµένος από το βαθύ αίσθηµα αντικοµουνισµού που τον 

διακατείχε, έβλεπε την τουρκική επέµβαση ως µία ευνοϊκή εξέλιξη η οποία θα διέλυε 

την αβεβαιότητα που προκαλούσαν οι χειρισµοί του Μακαρίου και η αδυναµία της 

Ελλάδας να του επιβληθεί. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέφυγε να καταδικάσει την 

εισβολή, παρά το γεγονός ότι ο Ιάκωβος πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση, δείχνοντας 

ότι υποτιµούσε την έκφραση της κοινωνίας και του Κογκρέσου. Ο Φορντ αγνόησε τις 

µαζικές αντιδράσεις όχι µόνο της ελληνικής κοινότητας αλλά και πολλών άλλων 

οµάδων και πολιτικών επιµένοντας στην παθητική υποστήριξη της Τουρκίας 

δηµιουργώντας φαινοµενικά ένα παράδοξο λόγω τους µεγάλου πολιτικού κόστους που 

είχαν τα δύο βέτο στο εµπάργκο.  

Πιο συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος επέλεξε να συγκρουστεί µε το εσωτερικό µέτωπο παρά 

τη σαφή απόφαση του Κογκρέσου, ευρισκόµενος κάτω από την επιρροή του Κίσιντζερ 

και των συµβούλων του. Με όρους ΠΘ ο Φορντ υποτίµησε την πολιτική διάσταση της 

επιλεγµένης εναλλακτικής. Το Κογκρέσο όµως, ξεκινώντας από την απαίτηση 
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συµπροσδιορισµού της εξωτερικής πολιτικής652 και υποστηριζόµενο από την 

εσωτερική πίεση των πολιτών, συντάχθηκε µε τα όσα ορίζονται στο αµερικανικό 

Δίκαιο και όχι στην ερµηνεία του εθνικού συµφέροντος. Ο περιορισµός της 

Προεδρικής εξουσίας ήταν άµεσης προτεραιότητας για τον επανακαθορισµό των 

πολιτικών σχέσεων, σε σχέση µε τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εξοπλισµού µιας 

σύµµαχης χώρας.  

Ο Φορντ εναντιώθηκε σε έναν συµπαγή συνασπισµό Κογκρέσου και κοινωνίας 

προκαλώντας µεγάλη φθορά στη δηµοτικότητά του. Η ΠΘ δεν αρνείται το ενδεχόµενο 

λήψης µη δηµοφιλών αποφάσεων, αλλά την αναλύει ως διαδικασία στην οποία το όριο 

της πολιτικής διάστασης που ορίζει ποια εναλλακτική απορρίπτεται και ποια όχι, 

διαµορφώνεται από µια σειρά παραµέτρων που έχει στην διάθεση του ο βασικός 

υπεύθυνος για την απόφαση. Πρακτικά, ο Πρόεδρος µπορεί να λάβει µια απόφαση που 

δυσαρεστεί µεγάλα κοινωνικά στρώµατα, αλλά ικανοποιεί διαφορετικές κοινότητες ή 

οµάδες που ασκούν µεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική διάσταση όπως θα ήταν το 

λόµπι της αµυντικής βιοµηχανίας και οι τοπικές κοινωνίες που βιοπορίζονται από τη 

λειτουργία αυτών των εργοστασίων. 

Ανωτέρω έγινε αναφορά στο όριο της αξιολόγησης των εναλλακτικών κατά το πρώτο 

στάδιο της πολυευρετικής επιλογής. Τη δεδοµένη χρονική στιγµή, το όριο (non-

compensatory threshold) για την εξυπηρέτηση της συνοχής του ΝΑΤΟ δεν είχε 

ξεπεραστεί παρά τις πολυδιάστατες αντιδράσεις στο εσωτερικό. Άλλωστε για την 

Κυβέρνηση οι αντιδράσεις ήταν υποκινούµενες από το ελληνικό λόµπι το οποίο 

θεωρούσαν ότι θα τιθασεύσουν αν πείσουν τον Ιάκωβο να κάνει ένα βήµα πίσω. Η 

προσπάθεια του Κίσιντζερ απέτυχε και ο Φορντ βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η 

εναλλακτική να διακόψει τη βοήθεια προς την Τουρκία ήταν κι αυτή µη-ανταποδοτική 

διότι αποδυνάµωνε τη σύµµαχο που συνόρευε µε τη Σοβιετική Ένωση και την 

καθιστούσε ευάλωτη σε µια ενδεχόµενη επίθεση. Συµπεριλαµβάνοντας τα 

αντικοµουνιστικά αντανακλαστικά, η µόνη αποδεκτή εναλλακτική ήταν η ρήξη µε το 

Κογκρέσο, ώστε να επιδιωχθεί η συνέχιση των εξοπλισµών και η υπόσχεση για 

διεξαγωγή διαλόγου µε την Τουρκία, µε αµφίβολα µεν αποτελέσµατα, αλλά µε πολύ 

λιγότερη ένταση. Γι’ αυτό ο Κίσιντζερ πρότεινε στον Ιάκωβο να πιέσει τους Έλληνες 

να σταµατήσουν τις διαµαρτυρίες και να εµπιστευτούν την Κυβέρνηση αφήνοντάς της 

																																																								
652 Θεοδωρακόπουλος (1996), ό.π., 106. 
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το περιθώριο να διαπραγµατευτεί µε τους Τούρκους κάποια ανταλλάγµατα. Όµως, 

καθώς το σχέδιό του ήταν αόριστο και δεν µπορούσε να εκτονώσει τον θυµό της 

κοινότητας, προσέκρουσε στα αντιτουρκικά αντανακλαστικά των Ελληνοαµερικανών.    

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περισσότερο όταν το Κογκρέσο ξεκίνησε την διαδικασία 

επιβολής εµπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Στις Προεδρικές Δηµοκρατίες η 

λήψη αποφάσεων µπορεί να εµπλέξει «πολλαπλούς αυτόνοµους δρώντες» (multiple 

autonomous actors) όπως για παράδειγµα η ανεξάρτητη Νοµοθετική Εξουσία που 

περιορίζει τον ρόλο του Προέδρου. Όπως αναφέρουν οι Μάργκαρετ και Τσαρλς 

Χέρµαν (Margaret και Charles Hermann), όταν αυτοί οι δρώντες έχουν την εξουσία 

της απόφασης (εδώ η υπερψήφιση του εµπάργκο) η φύση της εξωτερικής πολιτικής 

έγκειται στο αν οι σχέσεις µεταξύ των εξουσιών είναι µηδενικού αθροίσµατος.653 Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, το παίγνιο ήταν όντως µηδενικού αθροίσµατος διότι το 

Κογκρέσο ήθελε να διαδραµατίσει τον δικό του ρόλο στην διαµόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής ως απάντηση στις διαδοχικές αποτυχίες της Προεδρίας γι’ αυτό τα 

περισσότερα µέλη του ήταν αποφασισµένα να συνεχίσουν µέχρι τέλους.  

Μέσα από την επιστολογραφία του Ιακώβου, παρατηρείται ότι οι επισηµάνσεις του 

προς τους Νοµοθέτες κρύβουν ένα πολιτικό µήνυµα. Όπως αναλύθηκε στο σχετικό 

κεφάλαιο, το πολιτικό σύστηµα της Αµερικής ενισχύει τον ρόλο των (οργανωµένων) 

µειονοτήτων. Αυτό συµβαίνει είτε άµεσα, εφόσον µπορούν να ασκούν πίεση, είτε 

έµµεσα, εάν µπορούν να εκφράζουν συµπαγή ψήφο στις εκλογές. Η Γερουσία είναι 

πανίσχυρη και δε λειτουργεί µε όρους πλειοψηφίας αλλά µε ιεραρχία (seniority). Αυτό 

σηµαίνει ότι οι Πρόεδροι των Επιτροπών έχουν την αρµοδιότητα να αλλάζουν τη σειρά 

των θεµάτων που έρχονται προς συζήτηση στην Ολοµέλεια, καθορίζοντας έτσι τη 

νοµοθετική διαδικασία. Εκεί, δεν µπορεί να παρέµβει ούτε ο Πρόεδρος, ο οποίος 

µπορεί να βρεθεί πολλές φορές στη δύσκολη θέση να διαπραγµατευτεί µε ένα 

Γερουσιαστή Πρόεδρο Επιτροπής την εισαγωγή κάποιου θέµατος. Ακόµη όµως κι αν 

έρθει το Νοµοσχέδιο προς συζήτηση υπάρχει η δυνατότητα της διαδικασίας τεχνητής 

ακύρωσης ενός Νοµοσχεδίου µέσω της αδιάκοπης οµιλίας ενός Γερουσιαστή 

(filibuster) κι εξάντλησης του διαθέσιµου χρόνου για συζήτηση, εκτός κι αν ψηφίσουν 

τα 3/5 του σώµατος υπέρ της διακοπής του. Εξάλλου, η Γερουσία αντιπροσωπεύει 

Πολιτείες, όχι πολίτες, άρα δεν έχει πληθυσµιακά κριτήρια: ο νικητής των εκλογών 

																																																								
653 Margaret G. Hermann and Charles F. Herman, “Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An 
Empirical Inquiry,” International Studies Quarterly 33 (December 1989), 368-369. 
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κερδίζει τα πάντα. Συνεπώς, η εξουσία ενός Γερουσιαστή είναι πολύ µεγάλη και ο 

ανταγωνισµός για αυτή τη θέση είναι τεράστιος, µε αποτέλεσµα να µην περισσεύει 

καµία ψήφος. Με αυτό το δεδοµένο, οι ψήφοι µιας µικρής εθνοτικής οµάδας όπως η 

ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης είναι κάτι σηµαντικό για την συγκεκριµένη 

περιφέρεια και για τους εκεί υποψηφίους, άσχετα αν στο σύνολο της αµερικανικής 

επικράτειας είναι κάτι πολύ µικρό, σχεδόν αµελητέο. Αυτή είναι η πολιτική διάσταση 

που ο Ιάκωβος έθετε ενώπιον των Νοµοθετών στις ακροάσεις και στην αλληλογραφία 

τους. Ποσοτικοποιώντας σε πολιτική ισχύ τη δύναµη της ελληνικής κοινότητας 

παρουσίαζε στα µέλη του Κογκρέσου συγκεκριµένα αιτήµατα διεκδικώντας την 

ικανοποίησή τους, την ίδια στιγµή που στο προεδρικό περιβάλλον ενεργοποιούσε τα 

ιδεαλιστικά κριτήρια της αµερικανικής ταυτότητας.  

Μπορεί ο Φορντ να άσκησε βέτο δύο φορές, τελικά όµως, τον νόµο που πέρασε 

πανηγυρικά µε την τρίτη ψηφοφορία δεν τον υπέγραψε, έτσι ώστε να πάρει σιωπηρή 

ισχύ µετά από 10 ηµέρες. Αυτή η απόφαση ήταν καθαρή παραδοχή ότι δεν ήθελε σε 

εκείνο το σηµείο να αντιταχθεί περισσότερο στη λαϊκή βούληση διότι πλέον το όριο 

της πολιτικής διάστασης είχε αυξηθεί κατακόρυφα κι η προσωπική του φθορά θα ήταν 

πολύ µεγάλη.  

Συµπεραίνεται εδώ ότι η πολιτική διάσταση έχει καθορισµένα από τις περιστάσεις όρια 

τα οποία επιτρέπουν σε µη δηµοφιλείς εναλλακτικές να προκριθούν. Όταν όµως η 

ένταση κλιµακωθεί και η κοινωνία αυξήσει την πίεσή της εµπλέκοντας περισσότερους 

θεσµούς, τότε το όριο αυξάνει ακόµη περισσότερο και η ηγεσία δεν µπορεί να επιλέξει 

αποφάσεις που την φθείρουν δραµατικά. Παράλληλα, την ίδια διάσταση που αγνόησε 

ο Πρόεδρος, τη σεβάστηκε το µεγαλύτερο µέρος των µελών του Κογκρέσου οι οποίοι 

ψήφισαν υπέρ του εµπάργκο λόγω των εσωτερικών ισορροπιών που σχετίζονται άµεσα 

µε την πολιτική τους επιβίωση. 

 

7.4.3 Περίπτωση 3: Η ανακήρυξη της ΤΔΒΚ 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 µία παράλληλη πολιτική εξέλιξη χαρακτήρισε τις 

µεγαλύτερες χώρες του δυτικού συνασπισµού, µε την επικράτηση των συντηρητικών 

κοµµάτων: στις ΗΠΑ εκλέχθηκε Πρόεδρος ο Ρεπουµπλικάνος Ρόναλντ Ρήγκαν, στη 

Γερµανία οι Χριστιανοδηµοκράτες (CDU/CSU) σχηµάτισαν κυβέρνηση µε το κόµµα 

των Φιλελευθέρων (FDP) και στο Ηνωµένο Βασίλειο η Μάργκαρετ Θάτσερ (Margaret 
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Thatcher) εξελέγη Πρωθυπουργός.654 Εξαίρεση αποτελούσε η Γαλλία, όπου το 1981 

την Προεδρία ανέλαβε ο σοσιαλιστής Φρανσουά Μιτεράν (François Mitterrand) 

έχοντας όµως διακηρύξει ένα φιλελεύθερο πρόγραµµα.655 Την ίδια χρονιά, στην 

Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ σχηµάτισε ισχυρή και αυτοδύναµη αριστερή κυβέρνηση µε 

αντιδυτικό και αντιιµπεριαλιστικό λόγο, ενώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 1981, η 

χώρα είχε γίνει το δέκατο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, 

ξεκινώντας µία νέα πορεία συνεργασίας µε τις ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης.656 

Η συµµετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης λειτουργούσε 

όχι µόνο ως προοπτική οικονοµικής ανάπτυξης και συνεργασίας αλλά και ως αµυντική 

θωράκιση απέναντι στην τουρκική απειλή. Το Κυπριακό ήταν ζήτηµα µείζονος 

σηµασίας για τα ελληνικά συµφέροντα, εποµένως η Ευρώπη δεν θα µπορούσε να 

αναγνωρίσει το νέο πολιτικό καθεστώς που είχε επιβάλλει η Άγκυρα στο βόρειο τµήµα 

του νησιού. Μια αυστηρά ρεαλιστική πρόταση για την αµερικανική πολιτική θα 

µπορούσε να υποστηρίξει την αναγνώριση της διχοτόµησης της νήσου στο πέρασµα 

του χρόνου διότι µε αυτό τον τρόπο σταθεροποιούνταν η κατάσταση στην Ανατολική 

Μεσόγειο και στην συνέχεια οι ΗΠΑ µπορούσαν να συνεχίσουν τους υφιστάµενους 

στρατηγικούς τους σχεδιασµούς. Άλλωστε, όπως γράφτηκε πιο πάνω µια τέτοια σκέψη 

ήταν υπό συζήτηση από την αµερικανική πλευρά. Αν όµως συνέβαινε κάτι τέτοιο θα 

προκαλούσε προβλήµατα στις σχέσεις µε την Ευρώπη και µάλιστα σε περίοδο κατά 

την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την εγκατάσταση των ενδιάµεσων 

πυραύλων Κρουζ (Cruise) και Πέρσιγκ ΙΙ (Pershing II) στη Δυτική Ευρώπη ώστε να 

αντισταθµίζονται οι σοβιετικοί πύραυλοι SS-20.657 

Εστιάζοντας στην Ελλάδα, δεδοµένης της κυβερνητικής αλλαγής, η αναγνώριση της 

ΤΔΒΚ θα είχε πολλές συνέπειες για την αµερικανική πολιτική στα Βαλκάνια διότι θα 

εξωθούσε την ελληνική κοινωνία σε ακόµα πιο οξύ αντιαµερικανισµό. Αυτό που 

απετράπη τη δεκαετία του 1960 -η άνοδος της Αριστεράς στην εξουσία- είχε συµβεί το 

																																																								
654 Για την στροφή προς τα συντηρητικά κόµµατα και τις συνέπειες στην ευρωπαϊκή πολιτική βλ: 
Tibor Iván Berend, Europe Since 1980 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 114-121. Βλ. 
επίσης: James MacAdams, “Explaining Inter-German Cooperation in the 1980s,” in From 
Bundesrepublik to Deutschland: German Politics After Unification, ed. Michael Huelshoff and Andrei 
Markovits and Simon Reic (Michigan: University of Michigan Press, 1993): 191-206. 
655 Thomas Christofferson, The French Socialists in Power, 1981-1986: From Autogestion to 
Cohabitation (Cranbury: Associated University Presses, 1991), Alistair Cole, François Mitterrand: a 
study in political leadership (London: Routledge, 1994). 
656 Για την διεύρυνση της ΕΟΚ βλ: Desmond Dinan, Ever Closer Union: An Introduction to European 
Integration, third edition (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005), 99-102. 
657 Παπασωτηρίου (2006), ό.π., 353-354.  
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1981, εποµένως η όξυνση της αντιπαράθεσης θα µπορούσε να στείλει τη χώρα πιο 

κοντά στη Σοβιετική Ένωση. Την ίδια στιγµή, θα παρείχε πολιτική κάλυψη στην 

εισβολή των τουρκικών στρατευµάτων, την οποία είχε καταδικάσει ως παράνοµη το 

Κογκρέσο µε την επιβολή του τριετούς εµπάργκο δηµιουργώντας ενδεχοµένως ένα νέο 

εσωτερικό µέτωπο.  

Η άµεση αντίδραση του Ιακώβου, ο οποίος ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον λίγες ώρες µετά 

την ανακήρυξη της ΤΔΒΚ, είχε σκοπό να υπενθυµίσει στο διπλωµατικό επιτελείο του 

αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι Αµερικανοί Έλληνες έτρεφαν µεγάλη 

ευαισθησία για το Κυπριακό και ότι οι αντιδράσεις του 1974 µπορούσαν να 

επαναληφθούν εφόσον η Αµερική προχωρούσε στην αναγνώριση. Εξάλλου, οι ΗΠΑ 

είχαν αντίστοιχα ανοικτά µέτωπα σε χώρες του τρίτου κόσµου (στην Κεντρική 

Αµερική και στην Αφρική),658 µε συνέπεια η πιθανή υποστήριξη της διχοτόµησης στην 

Κύπρο να υπονόµευε την εφαρµοζόµενη αµερικανική πολιτική σε άλλα µέρη του 

κόσµου δηµιουργώντας µια σοβαρή πολιτική αντίφαση.   

Σύµφωνα µε την ΠΘ οι επικρατέστερες εναλλακτικές της Διοίκησης ήταν η 

αναγνώριση της ΤΔΒΚ, η ρητή και δηµόσια καταδίκη της πράξης ανακήρυξης και η 

ευέλικτη παραποµπή του θέµατος στον ΟΗΕ ώστε να µεταφερθεί το βάρος στη διεθνή 

κοινότητα. Η τυχόν αναγνώριση και σύναψη διπλωµατικών σχέσεων µε τη ΤΔΒΚ θα 

µπορούσε µε ευθύνη της Αµερικής να υπονοµεύσει απροκάλυπτα τη διεθνή έννοµη 

τάξη κι ενότητα µε συνέπειες για τους συµµάχους των ΗΠΑ στον τρίτο κόσµο, όπου 

είχαν επενδύσει πολλά στην αντισοβιετική συσπείρωση. Στην ουσία, θα πίεζε 

ασφυκτικά τον ευρωπαϊκό συνασπισµό -ο οποίος έκανε σηµαντικά βήµατα 

ενοποίησης- και θα εξέθετε τα ευρύτερα αµερικανικά συµφέροντα για χάρη του 

τουρκικού επεκτατισµού. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η µόνη επιλογή που δεν 

µπορούσε να φτάσει το µη ανταποδοτικό όριο στο πρώτο στάδιο κι έπρεπε να 

αποκλειστεί ήταν η περίπτωση της αναγνώρισης.  

Στο εσωτερικό πλαίσιο, ο χρόνος µετρούσε αντίστροφα για τις προεδρικές εκλογές του 

1984. Για να ικανοποιηθεί η πολιτική διάσταση στις 25 Οκτωβρίου 1983 είχε ξεκινήσει 

η στρατιωτική επιχείρηση στην Γρενάδα µε σκοπό να απαντήσει στην λαϊκή 

δυσαρέσκεια για την έως τότε δηµοτικότητα του Ρήγκαν.659 Για τον ίδιο λόγο, δεν 

																																																								
658 Αυτόθι, 356. 
659 Brulé (2008), ibid, 277. 
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έπρεπε να χαθεί η ελληνοαµερικανική ψήφος, την οποία πλέον εκπροσωπούσαν καλά 

οργανωµένες οµάδες πίεσης στην αµερικανική πρωτεύουσα. 

Η αναζήτηση της επανεκλογής των Προέδρων και οι ανάγκες για τη µετάβαση από την 

πρώτη στη δεύτερη θητεία οδηγούν συχνά στην απόρριψη εναλλακτικών που δεν 

ενισχύουν την εκλογική τους απήχηση.660 Όπως επισηµαίνει ο Σρέντερ (Schroeder) η 

πολιτική ατζέντα έχει εύκαµπτα χαρακτηριστικά και συµπεριλαµβάνει τα θέµατα 

εξωτερικής πολιτικής. Στην προεκλογική περίοδο, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν 

σύνολα ψηφοφόρων προκαθορισµένα ως οµάδες-στόχοι, δυνητικοί χορηγοί και τα 

εγγεγραµµένα µέλη. Για να προσεγγίσει ο υποψήφιος αυτές τις οµάδες, χρειάζεται 

διαφορετικές πληροφορίες και µηνύµατα σε κάθε µια έτσι ώστε να παρακινηθούν από 

το πολιτικό όραµα ή από τα επιµέρους οφέλη.661 

Αυτό που συνάγεται από τα παραπάνω είναι ότι όπου γίνονται ελεύθερες εκλογές, οι 

διαφορετικές οµάδες και κοινότητες που ενεργοποιούνται στο εκλογικό σώµα έχουν τη 

δυνατότητα να «δεσµεύσουν» τους υποψηφίους και µετέπειτα λήπτες των αποφάσεων 

σε µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, µε αντάλλαγµα την ψήφο τους. Όσο περισσότερα 

σηµαντικά στοιχεία για µια οµάδα-στόχο παρουσιάζονται προγραµµατικά από έναν 

υποψήφιο, τόσο µεγαλύτερη απήχηση θα έχει. Από την πλευρά του ο υποψήφιος 

προσπαθεί να εξατοµικεύσει την προσέγγισή του µε σκοπό να εµφανίζεται ως 

πολιτικός εκφραστής κάθε οµάδας-στόχου και κυρίως να µην εναντιώνεται στα βασικά 

τους αιτήµατα. Στην αµερικανική πολιτική ζωή οι οµάδες πίεσης ερευνούν διεξοδικά 

τα προγράµµατα των υποψηφίων και δηµοσιοποιούν στις κοινότητες που 

εκπροσωπούν τις θέσεις τους για στοχευµένα ζητήµατα. Έτσι, διεξάγεται ένας ανοικτός 

διάλογος µε την κοινωνία και κυρίως µε τις κοινωνικές οµάδες που διαθέτουν συµπαγή 

εκλογική δύναµη. 

Στην περίπτωση της ΤΔΒΚ, η αµερικανική Κυβέρνηση είχε συµφέρον να κρατήσει 

χαµηλούς τόνους και να αποφύγει την επιδείνωση των σχέσεων µε την Τουρκία. Σε 

αυτή τη βάση απορρίφθηκε και η επιλογή της ανοικτής αποδοκιµασίας µε αποτέλεσµα 

στην δεύτερη φάση της πολυευρετικής επιλογής να προκριθεί η εναλλακτική της ήπιας 

αντιµετώπισης του ζητήµατος µε την εκ νέου παραποµπή του στον ΟΗΕ. Από τη µία 

µεριά και δια της διπλωµατικής οδού, ο Ρήγκαν διαβεβαίωσε τον Ιάκωβο ότι δεν 

																																																								
660 Αυτόθι, 277. 
661 Peter Schroeder, Politische Strategien (Potsdam: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 
2011), 55. 
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προτίθεται να αναγνωρίσει την ΤΔΒΚ, απευθυνόµενος στο εσωτερικό ακροατήριο της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας. Από την άλλη, εξέφρασε την αντίθεση του στην 

µονοµερή ανακήρυξη στην κατ’ ιδίαν συνοµιλία µε τον Ντενκτάς, χωρίς να δηµιουργεί 

περισσότερο θόρυβο και τριβές. Με αυτό τον τρόπο, ικανοποίησε την πολιτική 

διάσταση χωρίς να επηρεάσει την στρατηγική διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Μέσα σ’ αυτές τις παραµέτρους, σε µια ορθολογική στάθµιση, η αµερικανική ηγεσία 

κατέληξε να µην αναγνωρίσει την ΤΔΒΚ διευρύνοντας το πλαίσιο στο οποίο θα 

µπορούσε να κινηθεί ο Ρήγκαν. 

 

7.5 Συµπεράσµατα 

Η ΠΘ προσφέρει µια νέα προσέγγιση στον τρόπο λήψης αποφάσεων της εξωτερικής 

πολιτικής ακόµη και στις περιπτώσεις που ο δοµικός ρεαλισµός κυριαρχεί, δίνοντας 

µία νέα οπτική στη διαµόρφωση των διεθνών σχέσεων. Επί της ουσίας, η ΠΘ ενισχύει 

το επιχείρηµα του ρεαλισµού, αναφορικά µε την αναζήτηση της αύξησης ισχύος, 

ωστόσο διευρύνει την έννοια της µεταφέροντας την από το συλλογικό (κρατικό) στο 

ατοµικό (πολιτικό) επίπεδο. Οι κρατικές οντότητες αποτελούνται από εναλλασσόµενες 

δοµές, ενίοτε ανταγωνιστικές µεταξύ τους και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις 

κυβερνητικές θέσεις επηρεάζονται από ψυχολογικές παραµέτρους βάσει των οποίων 

αξιολογούν κι ερµηνεύουν τα δεδοµένα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις 

πολιτικής ευθύνης διαθέτουν τους ίδιους γνωσιολογικούς µηχανισµούς µε τους 

υπόλοιπους ανθρώπους και τα φυσικά τους προσόντα σε συνδυασµό µε τις εµπειρίες, 

τις φιλοδοξίες και το στενό περιβάλλον τους δηµιουργούν το πλαίσιο δράσης τους. 

Έτσι, η συµβολή της ελληνοαµερικανικής κοινότητας στη διαµόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ στα θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος αποκτά µία νέα διάσταση 

που σχετίζεται µε τον χαρακτήρα της κοινωνίας ως παράγοντα πίεσης προς τους 

αρµόδιους να λάβουν πολιτικές αποφάσεις. Αντίστοιχα, ο Ιάκωβος λειτουργούσε 

ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τα στρατηγικά και πολιτικά αντανακλαστικά των 

συνοµιλητών του. Στις επαφές του µε τους Αµερικανούς αξιωµατούχους µεριµνούσε 

να τους επισηµαίνει την άποψή του µε όρους εθνικού συµφέροντος, να προβάλλει τον 

παγκόσµιο ρόλος των ΗΠΑ ως κήρυκα της πολιτικής ηθικής και υπερασπιστή της 

δηµοκρατίας ανά τον κόσµο και, τέλος, να ποσοτικοποιεί την παρουσία του και τα 
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αιτήµατά του, σε σχέση µε την εκλογική δύναµη των Ελληνοαµερικανών που 

υπολογίζονταν σε δύο εκατοµµύρια. 

Η παραγωγή της εξωτερικής πολιτικής είναι µία σύνθετη διαδικασία που εξαρτάται 

από πολλές παραµέτρους. Κοινωνικοί φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και 

διεθνείς οργανισµοί διαµορφώνουν ένα ελαστικό πλαίσιο. Όσο η επιστήµη προχωρά 

στη µελέτη της ανθρώπινης προσωπικότητας και αυξάνει την γνώση της για τον τρόπο 

λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, διευρύνει την κατανόηση της για τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στις νευροεπιστήµες 

εµπλουτίζει σηµαντικά την έρευνα για την πολιτική συµπεριφορά και ανατρέπει τον 

τρόπο που αντιµετωπίζουµε τις Διεθνείς Σχέσεις. Πολλές από τις αποφάσεις που µέχρι 

σήµερα θεωρούνταν επιβεβληµένες από τις συνθήκες, πλέον αναγνωρίζονται ως 

αποτέλεσµα προσωπικής πάλης ανάµεσα στο θυµικό (emotion) και στην συλλογιστική 

(computation).662 Η εφαρµογή αυτών των εργαλείων στην περίπτωση του Ιακώβου 

προσφέρει µια χρήσιµη εναλλακτική στην έρευνα, από την πλευρά των µεθόδων λήψης 

αποφάσεων.  

 

  

																																																								
662 Janice Gross Stein, “Decision Making: Rational, Psychological and Neurological Models,” in 
Foreign Policy; theories, actors, cases, 2nd edition, ed. Steve Smith et al. (Oxford: Oxford University 
Press, 2012), 141. 
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8. Γενικά Συµπεράσµατα 

 

Ο σκοπός της ανά χείρας µελέτης ήταν διπλός: αφενός να µελετήσει και να αναλύσει 

τη συµβολή του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αµερικής Ιακώβου στις 

ελληνοαµερικανικές σχέσεις και αφετέρου να εξετάσει τον κοινωνικό αντίκτυπο του 

έργου του, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, εντός της αµερικανικής κοινωνίας. Το 

αντικείµενο παρουσίαζε εξ αρχής µια ιδιοτυπία που είχε σχέση µε το θεµελιακό 

συστατικό της κοινωνικής συγκρότησης των ΗΠΑ ως σύνολο πολλών εθνοτικών 

οµάδων και οδήγησε την έρευνα στην αναζήτηση των θεωρητικών σταθερών που 

εξηγούν τον πολιτικό χαρακτήρα των µεταναστευτικών κοινοτήτων. Σε επίπεδο 

Διεθνών Σχέσεων, το θέµα ανήκει στην υποκατηγορία εκείνη που µελετά τον ρόλο της 

διασποράς και των εθνοτικών δικτύων στις σχέσεις µητροπολιτικού κέντρου και χώρας 

υποδοχής. Ως ορισµός της διασποράς διατυπώθηκε η µεταναστευτική οµάδα που αν 

και ζει µακριά από την χώρα προέλευσης διατηρεί για αυτήν πάγιο, ζωντανό και 

εναργές ενδιαφέρον.  

Σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάστηκε ο διάλογος που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια 

ως προς τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική κι 

επιτρέπουν σε κοινωνικές συνιστώσες να εκφράζουν τη γνώµη τους και να τη 

(συν)διαµορφώνουν. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη υποστήριξε ότι η διαµόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής δεν είναι µονοδιάστατη και κατευθυνόµενη από ένα κοινώς 

αποδεκτό (εθνικό) συµφέρον, αλλά είναι µια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία 

συµµετέχουν διάφορες πολιτικές και κοινωνικές οµάδες σε µία διαρκή πάλη για την 

επικράτηση της ερµηνείας που κάθε µια από αυτές δίνει σε αυτό το συµφέρον. Με αυτή 

τη βάση προχώρησε η έρευνα για τον ρόλο της ελληνοαµερικανικής κοινότητας και 

πιο συγκεκριµένα του επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως αιχµής 

της κοινοτικής εκπροσώπησης των Ελληνοαµερικανών.  

Ως προς το περιεχόµενο της διατριβής, το πρώτο κεφάλαιο ανέλυσε το φαινόµενο της 

διασποράς στην επιστήµη των Διεθνών Σχέσεων. Ως έθνος µεταναστών και ως 

κοινωνία βασισµένη στην πολυµορφία, η Αµερική αποδέχεται αξιωµατικά τη 

συµµετοχή των εθνοτικών οµάδων στην κοινωνική ζωή, όπως και στην πολιτική. Για 

τη διερεύνηση αυτού του φαινοµένου αναπτύχθηκε η τυπολογία της διασποράς 

σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και υποστηρίχθηκε ότι µία εθνοτική οµάδα 
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θεωρείται υπολογίσιµη από το πολιτικό σύστηµα, δηλαδή τα αιτήµατά της 

λαµβάνονται υπ’ όψιν, όταν έχει ενσωµατωθεί πλήρως στην κοινωνία, διακρίνεται για 

το κοινωνικό της στάτους και διαθέτει οικονοµική δύναµη. Πρόκειται για τον ορισµό 

της «κινητοποιηµένη διασποράς» σύµφωνα µε τον ορισµό του Άρµστρονγκ.   

Η σύνδεση µε τη χώρα προέλευσης, δηλαδή η συλλογική έκφραση ενδιαφέροντος για 

το µητροπολιτικό κέντρο, θεωρείται στις ΗΠΑ φυσιολογικό φαινόµενο καθώς το 

µεγαλύτερο µέρος των Αµερικανών πολιτών αναγνωρίζει στον εαυτό του ρίζες από 

άλλες χώρες. Έτσι, οι περισσότερες από τις οµάδες που συνθέτουν αυτό το εθνοτικό 

ψηφιδωτό συγκροτούσαν ανέκαθεν συλλόγους και φορείς που εξέφραζαν το 

πολύπλευρο ενδιαφέρον τους για τις χώρες καταγωγής τους. Από την άλλη, η 

διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας δεν σηµαίνει -ούτε δικαιολογεί- τη µειωµένη 

αφοσίωση στις Ηνωµένες Πολιτείες και την προάσπιση του εθνοτικού έναντι του 

εθνικού συµφέροντος.  Για τον λόγο αυτόν, στα πολιτικά ζητήµατα και ιδιαίτερα σε 

αυτά που σχετίζονται µε τις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ, η δράση ή ο ακτιβισµός των 

εθνοτικών οµάδων δεν γίνεται στο όνοµα οποιασδήποτε χώρας προέλευσης αλλά στο 

όνοµα της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο ίδιος ο Ιάκωβος, ήταν πολύ 

προσεκτικός κι έγραφε µε σαφήνεια στους συνοµιλητές του ότι οι απόψεις του 

προωθούσαν τον παγκόσµιο ρόλο και τα συµφέροντα των Αµερικανών, για να µην 

µπορέσει κάποιος να του προσάψει την κατηγορία ότι δρούσε για υποστήριξη ξένων 

συµφερόντων. Όσον αφορά τη σχέση των ΗΠΑ µε την Ελλάδα, επισήµαινε 

ποικιλοτρόπως ότι το συµφέρον της Αµερικής ήταν να την ενισχύσει επειδή επρόκειτο 

περί ενός αξιόπιστου συµµάχου που πολέµησε στο παρελθόν µαζί µε τις υπόλοιπες 

χώρες του ελεύθερου κόσµου, στηλιτεύοντας µε αυτό τον τρόπο την ουδετερότητα της 

αντιπάλου Τουρκίας. Ο Ιάκωβος εκφραζόταν ως Αµερικανός πολίτης που 

ενδιαφερόταν για το όφελος των ΗΠΑ και όχι ως Έλληνας που µεριµνούσε για τα 

συµφέροντα της Ελλάδας.   

Ένα άλλο συµπέρασµα που εξήχθη είναι ότι η διαδικασία παραγωγής της εξωτερικής 

πολιτικής και το πολιτικό πλαίσιο στις ΗΠΑ ευνοεί τις καλά οργανωµένες µειοψηφίες. 

Η σηµασία που έχουν οι οµάδες πίεσης ανάγεται στο εκλογικό σύστηµα για τα δύο 

σώµατα του Κογκρέσου που αναγκάζει τους υποψηφίους να υπολογίζουν και να 

σέβονται κάθε µία ψήφο ξεχωριστά, διότι από αυτή µπορεί να κριθεί η πολιτική τους 

επιβίωση. Όταν µία εθνοτική οµάδα µπορεί να έχει συµπαγή ψήφο, δηλαδή τα 

περισσότερα µέλη της να συσπειρώνονται υπέρ ενός υποψηφίου ή κόµµατος, τότε η 
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σηµασία της για το πολιτικό σύστηµα µεγαλώνει, ασχέτως από το απόλυτο µέγεθός της 

και την αναλογία της προς το σύνολο του αµερικανικού πληθυσµού. Από αυτό το 

πρίσµα, η ικανότητα του Ιακώβου να εκφράζεται εξ ονόµατος της ελληνοαµερικανικής 

κοινότητας ποσοτικοποιούσε αυτοµάτως τη συµµετοχή του στον πολιτικό διάλογο και 

προσέδιδε ειδικό βάρος στα επιχειρήµατά του. 

Η έρευνα έδειξε ακόµα ότι η κοινωνία και οι οµάδες που ασκούν πολιτική πίεση 

µπορούν να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Οι υπεύθυνοι 

για την λήψη των αποφάσεων ακολουθούν σύνθετες διαδικασίες µε πολλές 

µεταβλητές, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών τους κριτηρίων που 

επηρεάζονται από τις ιδέες και τις προσλήψεις τους. Η συµπεριφορά ενός κράτους δεν 

πρέπει να θεωρείται πάντα προκαθορισµένη απλώς επειδή κινείται από την έννοια του 

συµφέροντος, επειδή αυτή επιδέχεται µεταβολές και καθορίζεται από ιδέες, ταυτότητες 

και πρότυπα που προσδιορίζονται από τους δρώντες και δεν είναι έξωθεν δοσµένα. Η 

παρουσία µιας προσωπικότητας µε ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως του Ιακώβου, ευνοεί 

την επαφή της οµάδας πίεσης µε την πολιτική ελίτ και την προώθηση των αιτηµάτων 

της, δεν είναι όµως βέβαιο ότι η επιρροή του θα είναι αποτελεσµατική διότι αυτό 

εξαρτάται από την ιστορική συγκυρία, την κατανοµή δυνάµεων στο διεθνές σύστηµα 

και την συµβατότητα των προτάσεων µε την πολιτική που προωθούν τα ανώτερα 

κλιµάκια της εξουσίας.  

Το δεύτερο µέρος της διατριβής εστίασε στην περιπτωσιολογική µελέτη για το έργο 

του Ιακώβου, ξεκινώντας από την ανάλυση των παραγόντων που συνέθεσαν την 

προσωπικότητα του και τις πιο αντιπροσωπευτικές στιγµές της πορείας του. Από τη 

χρονολογική εξέταση φάνηκε ότι η εµπειρία του από ένα περιβάλλον που ο ίδιος 

εκλάµβανε ως εχθρικό, επειδή αντιµετωπιζόταν µε καχυποψία για την εθνικότητα του, 

καλλιέργησε ένα βαθύ αίσθηµα αγάπης για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την 

ανεξαρτησία και την Ελλάδα σε συνδυασµό µε µια έντονη επιφύλαξη προς την 

Τουρκία και το πολιτικό της κατεστηµένο. Ως προσωπικότητα µε φιλοδοξίες είχε 

γρήγορη εξέλιξη ωστόσο σε όποια θέση βρέθηκε διατήρησε αναλλοίωτα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. 

Μια σηµαντική παρατήρηση που έγινε ήταν ότι από τα πρώτα χρόνια της ποιµαντορίας 

του στις ΗΠΑ απέκτησε προσωπική επαφή µε εκπροσώπους του πολιτικού 

συστήµατος ενώ σταδιακά έγινε συνοµιλητής µε τους σύγχρονούς του Προέδρους, 

δικαίωµα που κατέκτησε κατ’ αρχήν από την πορεία του στους κοινωνικούς αγώνες 
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για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την υποστήριξή που παρέσχε στον Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ Τζούνιορ. Από το 1964 είχε διακηρύξει την πρόθεσή του να οδηγήσει την 

Εκκλησία του πιο κοντά στις κοινωνικές ανάγκες και να διευρύνει τη δράση της πέρα 

από τα στενά όρια της µεταναστευτικής κοινότητας. Ο Ιάκωβος είχε διαβλέψει ότι η 

εξωστρεφής στάση της Αρχιεπισκοπής δεν ήταν µόνο το όχηµα για την εκπλήρωση 

των πνευµατικών και θρησκευτικών καθηκόντων της Ορθόδοξης Εκκλησίας  αλλά ο 

δρόµος προς την ανάπτυξη, αναζωογόνησή κι επιβίωσή της σε µια διαρκώς 

µεταβαλλόµενη κοινωνία. Αναλαµβάνοντας δράσεις που αιφνιδίασαν πολλά από τα 

µέλη του ποιµνίου του, ο Ιάκωβος αναβάθµισε σηµαντικά την εικόνα της 

Αρχιεπισκοπής και της Ορθοδοξίας στης Αµερική και σε προσωπικό επίπεδο, ως 

αναγνωρισµένος οικουµενιστής και υπερασπιστής των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 

δεν άφηνε περιθώρια σε κάποιον να τον επικρίνει για µειωµένη αφοσίωση στην 

Αµερική.663 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Ιάκωβος δεν ήταν το παράδειγµα της οργανωµένης 

πολιτικής πίεσης µε τον χαρακτήρα των δηµοσίων σχέσεων (lobbying). Όπως έγινε 

σαφές από τη µελέτη του αρχειακού υλικού, παρά τις καλές σχέσεις που είχε µε 

Αµερικανούς κι Έλληνες πολιτικούς, ήταν µια ανεξάρτητη προσωπικότητα, είχε τις 

δικές του απόψεις και τις υπερασπιζόταν µε συνέπεια χωρίς να υπακούει σε έναν γενικό 

σχεδιασµό µε διαχρονικούς στόχους. Συµπεραίνεται ότι λειτουργούσε περισσότερο ως 

σύµβουλος και µεσολαβητής για τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας, 

µεταφέροντας απόψεις και πληροφορίες, παρά ως φορέας προώθησης πολιτικής 

ατζέντας. Για το δεύτερο υπήρχαν ορισµένες σηµαντικές και καλά οργανωµένες 

ελληνοαµερικανικές οργανώσεις, οι οποίες όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ανέπτυξαν 

έντονη δράση στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κατά τη δεκαετία του 1980. Σε 

κάποιες από αυτές συνέδραµε και ο Ιάκωβος. Εν τούτοις, ο ίδιος υπήρξε ο πιο σταθερός 

σύνδεσµος µεταξύ των δύο κρατών, καθώς επίσης ο µεσολαβητής και ο εγγυητής της 

καλής επικοινωνίας µεταξύ τους, αφού λόγω θέσης και φύσης µπορούσε να συνοµιλεί 

και να γεφυρώνει το κενό µεταφέροντας µηνύµατα και προτάσεις ιδιαίτερα  όταν αυτό 

δεν ήταν εφικτό δια της ευθείας οδού για πολιτικούς λόγους. Έπαιρνε όµως και 

																																																								
 663 Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ Κλίντον, Κάρτερ και Μπους ο πρεσβύτερος αναγνώρισαν την προσφορά 
του Αρχιεπισκόπου στο αµερικανικό έθνος, στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στα 
συγχαρητήρια σηµειώµατα που απέστειλαν για την συνταξιοδότησή του, στο: Nikki Stephanopoulos, 
ed., Ιakovos, the making of an Archbishop, (New York: Greek Orthodox Archdiocese of North and 
South America, 1996), 9, 27, 29. 
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πρωτοβουλίες, µε την υποβολή προτάσεων, όπως η ενθάρρυνση στον Πρωθυπουργό 

Παπανδρέου για την έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, εκφράζοντας στην Ελλάδα το κλίµα και το ρεύµα της αµερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής την εκάστοτε περίοδο. Εν κατακλείδι, είχε την δική του συµβολή 

στο γεγονός ότι οι ελληνοαµερικανικές σχέσεις παρέµειναν αδιάρρηκτες σε όλη την 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. 

Μέσα από την περιπτωσιολογική µελέτη διαφορετικών χρονικών περιόδων, 

παρατηρήθηκε µε µεγάλο ενδιαφέρον η προσήλωση του Ιακώβου στις αξίες του, µε 

σταθερή επιχειρηµατολογία, ακόµη κι όταν οι συνθήκες είχαν πλέον διαφοροποιηθεί. 

Στην περίπτωση της εισβολής, το 1974, όπως και αργότερα, µε την ανακήρυξη της 

«ΤΔΒΚ,» η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε συνδυασµό µε τις ανοικτές 

υποθέσεις των ΗΠΑ σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ισχυροποιούσαν την άποψη του 

Ιακώβου κι έθεταν την αµερικανική εξωτερική πολιτική προ των στρατηγικών και 

ηθικών ευθυνών της. Τα πεπραγµένα του τουρκικού στρατού στα Κατεχόµενα ήταν 

πολύ σοβαρά για να αγνοηθούν ή για επιφέρουν άνευ όρων συµβιβασµό. Ο Ιάκωβος 

φρόντιζε να επικοινωνεί τακτικά µε τα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις υψηλής ευθύνης 

στην αµερικανική διοίκηση, επισηµαίνοντας µε τακτική αλληλογραφία τις προτάσεις 

τους για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων. Μάλιστα, δεν δίστασε να συγκρουστεί µε 

τον ισχυρό Υπουργό Εξωτερικών Χένρι Κίσιντζερ, όταν διέκρινε την εφεκτική του 

στάση στη διαχείριση της εισβολής. Ο Ιάκωβος ασκούσε µία µορφή σταθερής πίεσης 

θέτοντας στους συνοµιλητές του, από τον Πρόεδρο έως τους µετακλητούς 

συµβούλους, τα ζητήµατα στη βάση των στρατηγικών συµφερόντων των ΗΠΑ, της 

ηθικής υπεροχής και της εκλογικής διάστασης, εφόσον δήλωνε ότι εκπροσωπούσε τους 

Αµερικανούς ελληνικής καταγωγής.  

Στην ίδια βάση κινήθηκε τη δεκαετία του 1980 µε την ελληνική Κυβέρνηση. Αν και 

διακηρυκτικά το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε αποστάσεις από την αµερικανική πολιτική, ο 

Ιάκωβος βοήθησε στην προσέγγιση των δύο πλευρών αλλά και στην προοπτική µιας 

καλύτερης σχέσης µε την Τουρκία, εφόσον εξυπηρετούνται αµοιβαία συµφέροντα. 

Γράφτηκε πιο πάνω ότι µε αυτό τον τρόπο ο Ιάκωβος εξυπηρετούσε και προσωπικού 

στόχους, δηλαδή την αναρρίχησή του στον πατριαρχικό θρόνο, ως επιστέγασµα της 

νέας εποχής που θα ανοιγόταν για την Ελλάδα και την Τουρκία στη µετά το Νταβός 

εποχή. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο δεν µπορεί να αποκλειστεί, καθώς τις προθέσεις του τις 

γνώριζε µόνο ο ίδιος ο Ιάκωβος, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση τα επιχειρήµατά 
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του βασίζονταν στην αναγνώριση από όλες τις πλευρές των ηθικών ζητηµάτων που 

έθετε σε όλη την προηγούµενη περίοδο και στους Αµερικανούς Προέδρους. 

Τα επόµενα χρόνια οι αλλαγές που συνέβησαν ήταν ραγδαίες. Το κέντρο βάρους της 

περιφερειακής πολιτικής µετατοπίστηκε στα Βαλκάνια λόγω της γιουγκοσλαβικής 

αποσύνθεσης, εκεί όπου η πρωτοβουλία ανήκε στις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως 

η Γερµανία. Το ζήτηµα του ονόµατος της «Δηµοκρατίας της Μακεδονίας» 

αντιµετωπίστηκε ως ήσσονος σηµασίας από τους Ευρωπαίους, παρά τις ελληνικές 

ανησυχίες. Ο Ιάκωβος επαναλάµβανε την επιχειρηµατολογία του στη βάση της 

δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αντλώντας αναφορές από τον Β’ ΠΠ 

και τον Ψυχρό Πόλεµο. Ωστόσο, ο ψυχροπολεµικός κόσµος είχε µόλις τελειώσει και 

το σηµαντικότερο ζήτηµα ήταν η αποφυγή ανάφλεξης συγκρούσεων σε περιοχές όπου 

ελλόχευε ο εθνικισµός. Ο Ιάκωβος, όπως και το µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής 

διασποράς υποστήριξαν σθεναρά τη µαξιµαλιστική γραµµή της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής, ακολουθώντας τη ρητορική και τους φόβους που κυκλοφορούσαν στο 

µητροπολιτικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα και τις εµπειρίες του ανταγωνισµού µε τους 

Σλαβοµακεδόνες στις χώρες υποδοχής. Οι πιέσεις που δηµιουργούσε το κλίµα στις 

ΗΠΑ και τον Καναδά όξυναν την αντιπαράθεση, καλλιεργώντας εντάσεις που –όπως 

υποστηρίχθηκε στο θεωρητικό κεφάλαιο- εγκλωβίζουν τις εθνοτικές οµάδες σε 

άκαµπτη στάση ως προς τα εθνικά θέµατα. Έτσι, ο Ιάκωβος παρότι είχε τη δυνατότητα 

να κεφαλαιοποιεί και πάλι την αριθµητική δύναµη της ελληνοαµερικανικής 

κοινότητας, δεν έβλεπε το ρεαλιστικό αδιέξοδο στο αίτηµά του για πλήρη απόσυρση 

του ονόµατος «Μακεδονία» από την ονοµασία του νέου κράτους, πιστεύοντας ότι οι 

ηθικές παραινέσεις του θα µπορούσαν να αλλάξουν τη στάση των ΗΠΑ σε µια άκρως 

επικίνδυνη ιστορική καµπή. Δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι σε 

εκείνη την ταραχώδη περίοδο το γενικό κλίµα ήταν θερµό κι ευνοούσε τις 

συναισθηµατικές αντιδράσεις, εν τούτοις ο Ιάκωβος είχε διατηρήσει ψύχραιµη στάση 

σε άλλες περιπτώσεις και θα µπορούσε να κλίνει υπέρ ενός ουσιαστικού συµβιβασµού 

και στην προκειµένη περίπτωση. Είναι όµως πολύ πιθανό, τόσο η πίεση της 

ελληνοαµερικανικής κοινότητας –ιδιαίτερα των µακεδονικών οργανώσεων-, όσο και 

προσωπικοί λόγοι –όπως η εκλογή του Βαρθολοµαίου ως Οικουµενικού Πατριάρχη 

έναντι του ιδίου-, να τον εξώθησαν στην ανελαστική στάση για την οποία έγινε λόγος 

ανωτέρω.   
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Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η εργασία αναζήτησε θεωρητικές γενικεύσεις από 

την εµπειρία του Ιακώβου. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της Πολυευρετικής Θεωρίας 

λέχθηκε ότι ο πολιτικός ηγέτης όταν καλείται να πάρει αποφάσεις κινείται σε ένα 

καθορισµένο πλαίσιο γνωσιολογικών συντοµεύσεων, δηλαδή περιορίζεται από 

ορισµένες υποκειµενικές και αντικειµενικές συνθήκες και καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι στο πεδίο λήψης αποφάσεων επικρατεί ένας περιορισµένος 

ρασιοναλισµός. Σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζουν οι παραδοσιακές θεωρίες λήψης 

αποφάσεων, οι άνθρωποι δεν σταθµίζουν τις επιλογές τους στο κενό ή σε λευκό χαρτί 

αλλά λειτουργούν µε εµπειρικά αντανακλαστικά, είτε αυτό συµβαίνει συνειδητά είτε 

ασυνείδητα. Για παράδειγµα, ο Πρόεδρος Οµπάµα απέφυγε να επέµβει στη Συρία το 

2013, παρά την ανθρωπιστική κρίση, επειδή περιορίστηκε από την εµπειρία του 

πολέµου στο Ιράκ. Συνεπώς, ένας ηγέτης δεν αποφασίζει ανεπηρέαστος και 

προσηλωµένος στο επικαιρικό εθνικό συµφέρον, αλλά καταλήγει σε µια απόφαση 

κατόπιν πάλης ανάµεσα στην εµπειρία, τη λογική και το θυµικό. 

Η Πολυευρετική Θεωρία κάνει λόγο για µια διαδικασία λήψης αποφάσεων δύο 

σταδίων. Στο πρώτο, απορρίπτονται εκείνες οι εναλλακτικές που δεν ξεπερνούν το µη 

ανταποδοτικό όριο στις σηµαντικότερες διαστάσεις για τους ηγέτες, ενώ στο δεύτερο 

η επιλογή γίνεται µε ορθολογική σύγκριση των επιλεγµένων εναλλακτικών 

αναζητώντας αυτή που αποδίδει περισσότερο. Από αυτή την προσέγγιση 

συµπεραίνουµε ότι ο Αρχιεπίσκοπος κάθε φορά αναζητά και βρίσκει την συντόµευση 

(heuristic) εκείνη που είναι κατάλληλη για τον προσεταιριστεί τον ηγέτη που έχει 

απέναντι του. Στην περίοδο που εξετάζουµε, η πιο ισχυρή συντόµευση καθολικά στις 

Ηνωµένες Πολιτείες είναι ο αντικοµουνισµός και ο Ιάκωβος -όντας καλός γνώστης της 

ιστορίας και των ψυχροπολεµικών συσχετισµών- την προβάλλει χωρίς να αναλώνεται 

σε συναισθηµατικές συζητήσεις για τα ελληνικά «δίκαια» που δεν απαντούν σε καµία 

στόχευση της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής. 

Σε αντίθεση µε το καθαυτό ποιµαντικό του έργο, το οποίο έχει συγκεκριµένες µονάδες 

αξιολόγησης, η παρέµβαση του Ιακώβου στην εξωτερική πολιτική και το πολιτικό του 

έργο συνολικά δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε µετρήσιµα µεγέθη, διότι σε µια σύνθετη 

διαδικασία  µε πολλούς αλληλένδετους δρώντες δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα 

ποιο ήταν το µέτρο της δικής του συµβολής. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν 

ότι για τα ίδια θέµατα, πίεση άσκησε και η οργανωµένη οµογένεια, η οποία επιχειρούσε 

ξεχωριστά (κι ενίοτε ανταγωνιστικά) και δεν µπορεί να γίνει καταµερισµός των όποιων 
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καρπών αυτών των προσπαθειών. Με τις υπαρκτές σταθερές, όπως το στρατηγικό 

εθνικό συµφέρον των ΗΠΑ, έτσι όπως καθορίζεται από τις αντικειµενικές συνθήκες 

και τις υποκειµενικές κρίσεις των αρµοδίων για την λήψη αποφάσεων σε µια δεδοµένη 

περίοδο, µπορεί να λεχθεί ότι η Αµερική στήριξε την Ελλάδα σταθερά σε όλη την 

διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, ακούγοντας τις θέσεις της ακόµα και όταν οι 

σχέσεις τους ήταν τυπικές. Ειδικότερα στη δύσκολη δεκαετία του 1980, η συνεργασία 

των δύο χωρών συνεχίστηκε κανονικά, µε αµυντικές συµφωνίες, µε νέα συµφωνία για 

τις αµερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, καθώς και µε την διατήρηση της αναλογίας 

πώλησης όπλων σε σχέση µε την Τουρκία. Αξιολογώντας τις ενέργειες του 

Αρχιεπισκόπου, ο συγγραφέας συµπεραίνει ότι ο Ιάκωβος παρακολουθούσε στενά τις 

εξελίξεις και βρισκόταν κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στα οποία παρέµβαινε 

µε κάθε ευκαιρία. 

Για την αποτίµηση του έργου του Ιακώβου, µπορούν να γίνουν επιπλέον δύο 

καταληκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µπορεί να κριθεί όχι µόνο από τα πεπραγµένα 

του αλλά και από το κενό που αφήνει η απουσία του, η οποία έχει στερήσει από την 

ελληνική παρουσία στις ΗΠΑ εκείνον τον σταθεροποιητικό και συντονιστικό 

παράγοντα που µπορούσε να κεφαλαιοποιεί πολιτικά την αξία της και να την 

χρησιµοποιήσει ως µέσο πίεσης προς το Λευκό Οίκο. Όπως αναφέρει ο Κιτροέφ, από 

το 1996 που παραιτήθηκε  «αφαίρεσε από το οµογενειακό προσκήνιο µια πανίσχυρη 

προσωπικότητα που κατόρθωνε να λειτουργεί ως ηγέτης των Ελληνοαµερικανών και 

ως καθοδηγητής των πολιτικών τους ενεργειών.»664 Στο ίδιο πνεύµα, ο Εθνικός 

Κήρυκας έγραψε τον Ιούλιο του 2011 ότι «όταν Αρχιεπίσκοπος Αµερικής ήταν ο 

Ιάκωβος, τόσο η Ουάσιγκτον όσο η Αθήνα και η Λευκωσία γνώριζαν σε ποιόν να 

αποταθούν για τα διάφορα θέµατα. Ο Ιάκωβος ήταν ένα είδος εθνάρχη αλά 

Μακαρίου.»665 

Δεύτερον και σχετικό µε την ελλαδική επικαιρότητα, ενώ η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει 

οικονοµικά, η συµµετοχή της διασποράς και της οµογένειας στην προσπάθεια 

διάσωσης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Σε διάφορα πολιτικά κι επιστηµονικά συνέδρια 

έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσουν οι εκτός 

συνόρων ελληνικές κοινότητες, εν τούτοις από πουθενά δεν τεκµηριώνεται ότι υπάρχει 

ανεπτυγµένη δυναµική που µπορεί να συµβάλλει στην ανατροφοδότηση του 

																																																								
664 Κιτροέφ (2003), ό.π., 408 
665 «Προχωρηµένη η κρίση ηγεσίας στην Εκκλησία,» Εθνικός Κήρυκας, 9-10 Ιουλίου 2011. 
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µητροπολιτικού κέντρου. Για τον συγγραφέα, µία από τις αιτίες της παρακµής είναι και 

η απουσία ενός ενεργού ηγέτη στις διασπορικές περιφέρειες που θα µπορούσε να 

κινητοποιήσει τους οµογενείς για να βοηθήσουν µε όποιον τρόπο κρίνουν 

ενδεδειγµένο, όπως συµβαίνει µε τη διασπορά των Εβραίων ή των Λατινοαµερικάνων. 

Οι προσπάθειες χειραγώγησης της διασποράς από το εθνικό κέντρο που έχουν 

αναφερθεί επιβαρύνουν την κατάσταση κι αφήνουν σχολάζουσα την περιουσία που 

συνιστά το κοινωνικό κεφάλαιο της Ελλάδας εκτός συνόρων επιβραδύνοντας την 

έξοδο από την κρίση.  

Η δράση υπέρ των ελληνικών θέσεων, που ξεκινά τη δεκαετία του 1960, αξιοποιεί το 

αίσθηµα του ανήκειν σε µία κοινότητα µεταναστών και σε µία µεγαλύτερη εθνική 

κοινότητα, αυτή των απανταχού Ελλήνων. Η κοινωνικοποίηση αυτή λειτουργεί 

αµφίδροµα: διαµορφώνει το αίσθηµα των µεταναστών, που θα µπορούσαν να έχουν 

αφοµοιωθεί πλήρως και χωρίς συνείδηση και ταυτόχρονα διαµορφώνεται από αυτό. 

Με την πάροδο του χρόνου, οι ίδιοι οι µετανάστες διαµόρφωσαν τη διασπορική τους 

ταυτότητα εξισορροπώντας την εθνοτική τους καταγωγή µε την πολιτική ταυτότητα 

του Αµερικανού πολίτη. 

Με τον καιρό η Αρχιεπισκοπή, από θρησκευτικό και κοινωνικό όργανο, απέκτησε 

πολιτικά γνωρίσµατα ορµώµενη από την ανάγκη για ενεργό συµµετοχή στην 

αµερικανική κοινωνία όπως και από  την «πολιτική» προσωπικότητα του ηγέτη της, 

ενός Αρχιεπισκόπου µε ιδιαίτερες ευαισθησίες σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Το κύρος του Ιακώβου, που χτίστηκε µε τις προσωπικές του πρωτοβουλίες, είχε θετικό 

αντίκτυπο και στην ελληνική κοινότητα, την οποία αναβάθµισε και συνέπεσε µε την 

ταχεία κοινωνική της άνοδο από την φάση της προλετάριας στην φάση της 

κινητοποιηµένης διασποράς. Στις εξεταζόµενες περιόδους κρίσης για την Ελλάδα, η 

διασπορά ήταν πλέον σε θέση να συνοµιλήσει µε τους πολιτικούς, να µεταφέρει τις 

απόψεις του κι ενίοτε να εξαργυρώσει τη βοήθεια που είχε προσφέρει σε πολλούς από 

αυτούς.  

Όταν η Τουρκία εισέβαλλε στην Κύπρο, ο Ιάκωβος σε συνεργασία µε τις 

ελληνοαµερικανικές οργανώσεις ξεκίνησε µια σειρά από δράσεις, συντονίζοντας την 

κοινότητα µε σκοπό να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπέρ των 

ελληνικών θέσεων. Παρά τη δυσκολία του εγχειρήµατος, δηµιουργήθηκε έτσι το 

«ελληνοαµερικανικό λόµπι» το οποίο πέτυχε τη βραχυπρόθεσµη διακοπή της 

στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία. Ο τρόπος που καθορίστηκε η εξωτερική 
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πολιτική των ΗΠΑ αναφορικά µε το εµπάργκο άντλησε κίνητρα από την εσωτερική 

πάλη µεταξύ Προεδρίας και Κογκρέσου κι ακόµη από τις ισχυρές αντιδράσεις των 

Ελληνοαµερικανών για την παραβίαση του Νόµου και επικράτησε επί την 

προκαθορισµένης πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εξοπλισµό συµµάχου 

χώρας στην περίοδο της άκαµπτης πόλωσης. Η κινητοποίηση ήταν τόσο µεγάλη που 

τα µέλη του Κογκρέσου την έλαβαν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν πριν ψηφίσουν. Όταν πάλι 

η πίεση ελαττώθηκε, το Κογκρέσο επανήλθε στις συντηρητικές του γραµµές, διότι 

πολιτικά και θεσµικά αδυνατούσε να διαδραµατίζει εσαεί το ρόλο της εκτελεστικής 

εξουσίας. 

Στα επόµενα χρόνια, ο Ιάκωβος συνέχισε τις επαφές του µε τους επικεφαλής της 

αµερικανικής διπλωµατίας γνωρίζοντας ότι οι µηχανισµοί αυτοί και κυρίως το 

Κογκρέσο έχουν τοπική αναφορά. Οι συχνές επισηµάνσεις του µε την υπενθύµιση ότι 

εκπροσωπεί τα δύο εκατοµµύρια Ορθόδοξων Αµερικανών ελληνικής καταγωγής 

απαντούν σε αυτό ακριβώς το σηµείο. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή των 

συµπερασµάτων, στην Αµερική η πολιτική δεν αντιπροσωπεύει τη βούληση της 

πλειοψηφίας αλλά τις οργανωµένες εκείνες µειοψηφίες που αποκτούν πρόσβαση στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεδοµένου του µικρού ενδιαφέροντος για τα διεθνή (το 

αµερικανικό κοινό λαµβάνει σχεδόν όλη την πληροφόρηση και την ερµηνεία για τις 

εξωτερικές υποθέσεις από τα ΜΜΕ)666 υπάρχει µεγάλο περιθώριο για τις εθνοτικές 

οµάδες να προσεγγίσουν τους πολιτικούς και να καλλιεργήσουν ειδικές σχέσεις 

ενηµέρωσης κι επιρροής. Το µεγαλύτερο όφελος στην περίπτωση της άσκησης πίεσης 

δεν είναι το ενδεχόµενο της άµεσης πολιτικής δράσης από τους αρµόδιους φορείς αλλά 

η ενηµέρωση, η εκπαίδευση και η γνωριµία µε την χώρα προέλευσης, η ακρόαση του 

προβλήµατος και του αιτήµατος συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα επιχειρήµατα και 

τελικά η ενδελεχής πληροφόρηση κι εξοικείωση µε θέµατα για τα οποία διαφορετικά 

θα γνώριζαν ελάχιστα. Υπό αυτό το πρίσµα, η καλή γνώση για τις άλλες πολιτικές 

οντότητες βελτιώνει την εξωτερική πολιτική επειδή προσφέρει µια εµπεριστατωµένη 

εικόνα για τον αποµακρυσµένο «άλλον.» 

Οι διασπορές και οι οργανωµένες οµάδες πίεσης εθνοτικού χαρακτήρα δεν κοµίζουν 

ούτε τα ισχυρότερα ούτε τα πιο επείγοντα αιτήµατα εξωτερικής πολιτικής. Οι ΗΠΑ 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τους εξοπλισµούς και τη διεθνή τροµοκρατία, παρά για 

																																																								
666 Robert Y. Shapiro and Benjamin I. Page, “Foreign Policy and the Rational Public,” The Journal of 
Conflict Resolution 32 (1988): 244. 
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µικρές περιφερειακές κρίσεις, τις οποίες µπορούν άλλωστε να διαχειριστούν χωρίς να 

µεριµνήσουν για τα τοπικά συµφέροντα. Ωστόσο, όπως υποστηρίχθηκε νωρίτερα, οι 

Διεθνείς Σχέσεις και η εξωτερική πολιτική δεν διαµορφώνονται µε αυστηρά 

ιεραρχούµενα ορθολογικά κριτήρια. Στην περίοδο που εξετάστηκε παραπάνω, 

κυριάρχησε το διπολικό πνεύµα του Ψυχρού Πολέµου, στο οποίο η Αµερική 

εκπροσωπούσε τον δυτικό κόσµο ως η κατεξοχήν προστάτιδα των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και της δικαιοσύνης. Οι ιδεαλιστικές προσδοκίες που η ίδια η 

αµερικανική ηγεσία καλλιέργησε για τον εαυτό της, σε συνδυασµό µε τον σταθερό 

αντικοµουνισµό του πολιτικού συστήµατος, αποτελούν τις δύο σοβαρότερες 

γνωσιολογικές συντοµεύσεις που την έφερναν κάθε φορά προ των ευθυνών της όταν 

ανέκυπτε ανάλογο ζήτηµα και είναι αυτές που αξιοποίησε στο έπακρο ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιάκωβος για να διεκδικήσει την παρέµβαση την αµερικανική παρέµβαση υπέρ των 

ελληνικών θέσεων, εµφανίζοντας τα αιτήµατα το όχι ως «ελληνικά» αλλά ως 

«αµερικανικά» και «δίκαια». 

Αργότερα, ο κόσµος εξήλθε του Ψυχρού Πολέµου µουδιασµένος καθώς δεν γνώριζε 

πως να διαχειριστεί την κατάρρευση του διπολικού συστήµατος και την µονοκρατορία 

των ΗΠΑ. Έτσι προέκυψε η ανάγκη για µια νέα ανάγνωση κι επαναδιατύπωση των 

βασικών παραδοχών που κάνουν οι διεθνολόγοι, ιδιαίτερα σήµερα που η 

µεταψυχροπολεµική περίοδος τελειώνει και ο κόσµος προχωρά σε νέες µορφές 

διακυβέρνησης, αναδύονται νέες πολιτικές προκλήσεις και προσφέρονται 

επαναστατικά τεχνολογικά εργαλεία στην ανθρωπότητα. Η ισχύς συνεχίζει να 

παραµένει ο ρυθµιστής στο διεθνές περιβάλλον, όµως είναι η σοφία στη χρήση της που 

εγγυάται την αποτελεσµατικότητα της. Η κοινωνική επιστήµη του µέλλοντος έχει 

περισσότερη ανάγκη να µελετήσει τον άνθρωπο και να τον κατανοήσει, να τον 

ερµηνεύσει και να προτείνει θεραπείες για τις ανισότητες που προκαλούν τη βία και 

την καταστροφή των κοινωνικών δοµών. Ταυτόχρονα, ως «κοινωνική» οφείλει να γίνει 

περισσότερο ανθρωποκεντρική και να εξισορροπήσει την συστηµική προσέγγιση. Σε 

τελική ανάλυση, από την ενδελεχή έρευνα, ο κόσµος µας χρειάζεται πρακτικές 

απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις για να µπορέσει να αποκριθεί στα κλασικά 

ερωτήµατα της ειρήνης και του πολέµου «[ελπίζοντας] σε συµφιλιώσεις θρησκειών, 

κοινωνιών και γειτόνων.»667  

																																																								
667 Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αµερικής Ιάκωβος, Ιχνογράφηµα µιας φωτεινής σκιάς (Νέα 
Υόρκη, 1987), 30. 
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