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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εμαηηίαο ησλ ζπλερφκελσλ 

δηαθσληψλ ησλ ηεζζάξσλ ληθεηξηψλ δπλάκεσλ, ε εηηεκέλε Γεξκαλία ρσξίζηεθε 

ζε ηέζζεξεηο δψλεο θαηνρήο, απηή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ δηαίξεζε ζεσξήζεθε φηη 

απνηεινχζε πξνζσξηλφ κέηξν κέρξη ηελ αλεχξεζε κηαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο 

θαη ηελ ππνγξαθή ζπλζήθε εηξήλεο. 

Καζψο, ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο απμάλνληαλ, νη δψλεο 

θαηνρήο κεηαηξάπεθαλ ζε δχν μερσξηζηά θξάηε. Έλα θξάηνο απνηεινχζαλ ε 

Γαιιηθή, ε Βξεηαληθή θαη ε Ακεξηθαληθή δψλε θαη έλα άιιν ην ηκήκα ππφ νβηεηηθή 

θαηνρή.  Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν αληαγσληζκφο ηνπ «Φπρξνχ πνιέκνπ» 

εκπφδηδε ΖΠΑ θαη ΔΓ λα ζπδεηήζνπλ, πνζφ κάιινλ λα ζπκθσλήζνπλ, ζε 

νπνηνδήπνηε ζέκα. Ζ δηαηξεκέλε Γεξκαληθή επηθξάηεηα άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη 

σο δπν επηκέξνπο θξάηε. ε απηή παξέκελαλ θπζηθά ηα ζηξαηεχκαηα θαηνρήο απφ 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν (Β΄ΠΠ). Οη ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ είραλ ζεζπίζεη εηδηθά 

δηθαηψκαηα θαη θαλέλα απφ ηα δχν απηά θξάηε δελ αζθνχζε απφιπην έιεγρν θαη 

θπξηαξρία επί ησλ ππνζέζεψλ ηνπ. Μνλαδηθφ θαηλφκελν απνηεινχζε ην εηδηθφ 

θαζεζηψο ηνπ Βεξνιίλνπ (Αλαηνιηθφ θαη Γπηηθφ) σο θαηερφκελεο θαη 

δηρνηνκεκέλεο πφιεο. Βέβαηα ε Γεξκάληα, ζηηγκαηηζκέλε απφ ηνπο δπν 

παγθφζκηνπο πνιέκνπο θαη ηνλ άθξαην εζληθηζκφ, έπξεπε θαηά πνιινχο θαη 

θπξίσο ηνπο Δπξσπαίνπο, πνπ είραλ ππνθέξεη ηα κέγηζηα, λα ηηκσξεζεί. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαίξεζε θαη ε θαηνρή ζα απέηξεπε ηελ αλαβίσζε ηνπ εζληθηζκνχ 

θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηζρχνο, ηθαλήο λα απεηιήζεη μαλά ηελ εηξήλε θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα. 

Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαηαθηεηψλ θαη κε ηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο, νη δπν Γεξκαλίεο απέθηεζαλ θξαηηθή νληφηεηα θαη άξρηζαλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ δηεζλή πνιηηηθή ζθελή σο δπν μερσξηζηά θξάηε. Ζ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο (ΛΓΓ) πηνζέηεζε ην ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΓ θαη 

εληάρζεθε ζην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, ελψ ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 
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Γεξκαλίαο (ΟΓΓ) έγηλε κέινο ησλ δπηηθψλ ζεζκψλ θαη αθνινχζεζε θηιειεχζεξε 

πνιηηηθή.  

Οη ζρέζεηο ησλ δπν Γεξκαληψλ είραλ κεηαπηψζεηο, επεξεαδφκελεο θαη απφ 

ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ. Τπήξμαλ εληάζεηο, κε 

απνθνξχθσκα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1961, θαη πθέζεηο κε 

παξάδεηγκα ηελ πηνζέηεζε απφ ηε Γπηηθή Γεξκάληα -θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

ππφ ηνλ θαγθειάξην Willy Brandt- κηαο πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζηήξημεο, ηελ 

Οζηπνιηηίθ (Ostpolitik- αλαηνιηθή πνιηηηθή), φπσο νλνκάζηεθε. Δπξφθεηην γηα κία 

πνιηηηθή ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο, πνπ αλαγλψξηδε ζησπεξά ηελ χπαξμε δπν 

Γεξκαληθψλ θξαηψλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηαπηφηεηα.  

Ζ εκθάληζε ηνπ Mikhail Gorbachev ζηελ νβηεηηθή εγεζία θαη ε αιιαγή 

πνιηηηθήο πνπ εμάγγεηιε θαη εθάξκνζε (απνθεξχζζνληαο ην «Γφγκα Μπξέδληεθ»), 

έδσζε ηελ επθαηξία ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

αιιαγή ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο. Μέζα ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην αιιαγψλ ζηελ Πνισλία, ζηελ Σζερνζινβαθία θαη ζηελ 

Οπγγαξία, εκθαλίζηεθε θαη κηα απμαλνκέλε ξνε Αλαηνιηθνγεξκαλψλ κεηαλαζηψλ-

θπγάδσλ πξνο ηε Γχζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ θζηλνπψξνπ 

ηνπ 1989, πνπ θνξπθψζεθε κε ην άλνηγκα ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ.  

Σν ηείρνο ζπκβφιηδε ηε δηαίξεζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Δπξψπεο 

γεληθφηεξα. Σν άλνηγκα ηνπ επηβεβαίσζε, φηη νη ζπλζήθεο γηα ηελ αιιαγή είραλ 

σξηκάζεη. Ο θπβεξλψλ ζπλαζπηζκφο ηνπ Helmut Kohl θαη ηνπ Hans-Dietrich 

Genscher ζηελ ΟΓΓ θαηαλννχζε ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αίηηα ηεο εηζξνήο 

κεηαλαζηψλ. Αξρηθά, ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε γηα άκεζεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε ζηε Γπηηθή, ειπίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ζε κία κειινληηθή αξκνληθή ζρέζε, κε κία αλακνξθσκέλε 

ζνζηαιηζηηθή Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Ο Kohl φκσο, παξαηεξψληαο ηα γεγνλφηα θαη 

δηαηζζαλφκελνο ηελ επθαηξία ηεο αιιαγήο, κίιεζε γηα ζηελφηεξνπο δεζκνχο θαη 

πηζαλή επαλέλσζε, φπσο φξηδε ν Βαζηθφο Νφκνο (χληαγκα) ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο, δεζκεχνληαο ηελ θπβέξλεζε λα ηελ επηδηψμεη. 

Τπήξραλ βέβαηα θαη νη απφςεηο ζην εζσηεξηθφ θπξίσο ηεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο, φηη ε δηαίξεζε έπξεπε λα παξακείλεη γηα ηδενινγηθνχο θαη πνιηηηθνχο 
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ινγνχο. Σν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ΟΓΓ δελ ήηαλ απνδεθηφ. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο φκσο  Γεξκαλνχο θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ε δηρνηφκεζε απνηεινχζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ δήηεκα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είραλ θαηαλνήζεη ηηο 

ιαλζαζκέλεο επηινγέο ηνπ παξειζφληνο θαη είραλ απνξξίςεη ην κηιηηαξηζηηθφ θαη 

εζληθηζηηθφ ηνπο παξειζφλ. Δίραλ αζπαζηεί ηε δεκνθξαηία, ηνπιάρηζηνλ ζηε Γχζε, 

θαη είραλ νηθνδνκήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο γείηνλέο ηνπο. Πνιινί 

εμαθνινπζνχζαλ λα βιέπνπλ ηελ ελδερφκελε ελνπνίεζε σο έλα επηζπκεηφ, αλ θαη 

απίζαλν ζηφρν. 

Οη Δπξσπατθέο ρψξεο αξρηθά, έδεημαλ θαρππνςία, αθφκα θαη θφβν, έλαληη 

ηεο ελνπνίεζεο. Ζ ζθέςε ηεο επηζηξνθήο ηεο Γεξκαλίαο ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο, 

μχπλεζε ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηνπο γείηνλεο 

θαη πξψελ αληηπάινπο. Οη ζεξησδίεο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ δελ είραλ 

ζβήζεη απφ ηε κλήκε πνιιψλ. Δπίζεο, ε επαλέλσζε ζα ελίζρπε ηελ ήδε ηζρπξή 

Γπηηθή Γεξκάληα θαη ζα κεηέβαιε ηνλ ζπζρεηηζκφ ηζρχνο ζηελ ήπεηξν, 

επεξεάδνληαο ηελ Βξεηαληθή  θαη  Γαιιηθή θπξηαξρία. ηελ Πνισλία, ε επαλέλσζε 

ηξνθνδνηνχζε ακθηβνιίεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα, θαζψο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ 

ηεο είραλ παξαρσξεζεί γεξκαληθά εδάθε σο αληάιιαγκα γηα εδάθε, πνπ είρε 

αλαγθαζηεί λα παξαρσξήζεη ζηε νβηεηηθή Έλσζε.   

πσο ζπλέβαηλε ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, έηζη θαη ζηε Μφζρα ππήξρε 

κεγάιε  αλεζπρία. Ζ λαδηζηηθή Γεξκαλία είρε πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο απψιεηεο θαη 

θαηαζηξνθέο ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ε αλαβίσζε ηεο δεκηνπξγνχζε έλα 

ζεσξεηηθφ ζέκα αζθαιείαο. Δπίζεο ε επαλέλσζε ζα έπιεηηε ην θχξνο ηεο ΔΓ 

σο ππεξδχλακεο, θαζψο ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία ήηαλ ην ηξφπαην ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν θπξηφηεξν φκσο πξφβιεκα ζα ήηαλ ε απψιεηα ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο απφ ζχκκαρν θαη νηθνλνκηθή εηαίξν. Σπρφλ ζηξαηησηηθή  

έληαμε ηεο ηειεπηαίαο ζην ΝΑΣΟ, ζα ηζνδπλακνχζε κε ηεξαζηία κεηαηφπηζε ηζρχνο 

κεηαμχ ησλ δπν ζπκκαρηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ακπληηθή πνιηηηθή ηεο ΔΓ ζηελ 

Δπξψπε ζηεξίδνληαλ ζε ρψξεο δνξπθφξνπο γχξσ απφ ηα νβηεηηθά εδάθε σο 

αζπίδα ζηα Ναηντθά ζηξαηεχκαηα θαη ε απψιεηα ηεο ΛΓΓ ζα επέηξεπε ζηηο 

δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ λα πξνζεγγίζνπλ ηε νβηεηηθή επηθξάηεηα.   

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ΖΠΑ ζην ζέκα ηεο επαλέλσζεο ήηαλ εκθαλψο 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ Δπξσπαίσλ θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Παξφιν πνπ 
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θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είραλ πνιεκήζεη ηνλ Υίηιεξ, δελ είραλ βηψζεη ηηο 

θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ. Ζ πηζαλφηεηα θηιειεπζεξνπνίεζεο θαη αιιαγήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ε επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, πξηλ ηελ εθινγή ηνπ 

Gorbachev ζηελ νβηεηηθή εγεζία,  θάληαδαλ απφκαθξεο. Σα γεγνλφηα ηνπ 1989 

ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε φκσο, έδσζαλ ην έλαπζκα ζηελ Ακεξηθαληθή εγεζία θαη 

ζηνλ ηφηε πξφεδξν Bush λα επηδηψμεη θαη λα θαηαθέξεη ην απίζαλν.  

Ο Bush δελ έζεζε ην Γεξκαληθφ δήηεκα ζηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο, νχηε 

πξνθάιεζε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα λα ην επηηχρεη. Με επηδέμηνπο 

δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη αλαίκαθηα ηελ επαλέλσζε 

ηεο Γεξκαλίαο θαη λα απνθχγεη ην ράνο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Υξεζηκνπνίεζε 

ηε δηαδηθαζία 2+4 κε ηε ζπκκέηνρε ησλ ηεζζάξσλ ληθεηψλ ηνπ Β΄ΠΠ θαη ησλ δπν 

Γεξκαληψλ, γηα λα ειέγρεη θαη λα θαζνδεγεί ηηο ζπλνκηιίεο, ψζηε λα είλαη βέβαηνο 

φηη ζα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα ηηζαζεχζεη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ επξσπαίσλ πκκάρσλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα πηέζεη θαη λα πείζεη 

ηνπο νβηεηηθνχο λα απνδερηνχλ ηελ έλσζε, κέζα απφ ηηο αξρέο ηελ απηνδηάζεζεο 

θαη ηεο ειεπζεξίαο, εθκεηαιιεπφκελνο ηα ζνβαξά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα. Δπέκελε ζηελ έληαμε ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ θαη ηνπο 

ππφινηπνπο δπηηθνχο ζεζκνχο θαη θαηάθεξε ηε κεηαηφπηζε ηζρχνο ζηε Γπηηθή 

ζπκκαρία, απνδπλακψλνληαο ζπλάκα ηελ ΔΓ.  

Πάξα ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ηελ αλαδήηεζε ηζρχνο, ν 

ηεξκαηηζκφο ηεο Γεξκαληθήο δηρνηφκεζεο είρε κεγάιε ζεκαζία, θαζψο 

ζεκαηνδνηνχζε ηε ιήμε κηαο δηαίξεζεο πνπ είρε ζπληειεζηεί πνιιά ρξφληα πξηλ 

θαη είρε ζεκάλεη ηελ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη ηελ δηαίξεζε ηνπ θφζκνπ ζε 

δπν ζηξαηφπεδα. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηε Γεξκαληθή επαλέλσζε ην 1990, ε εμέηαζε ηεο ζηάζεο ησλ 

ηεζζάξσλ Γπλάκεσλ, πνπ είραλ επηθέξεη ηε δηαίξεζε θαη ηδηαίηεξα ησλ δχν 

ππεξδπλάκεσλ ΖΠΑ θαη ΔΓ, αιιά θαη ησλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ Γαιιίαο θαη 
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Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζην ελδερφκελν ηεο έλσζεο, θαζψο θαη νη πνιηηηθέο θαη 

δηπισκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ κέρξη ηελ ηειηθή ζπκθσλία.  

ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ε δηαδηθαζία θαη νη ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε δηαίξεζε ηνπ Γεξκαληθνχ θξάηνπο, κέζα απφ ηηο δηαζθέςεηο ησλ 

ληθεηψλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ην δεχηεξν ζα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ε 

δεκηνπξγία ησλ δχν γεξκαληθψλ θξαηψλ, ηεο ΟΓΓ θαη ηεο ΛΓΓ, θαη νη δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ, θπξίσο απφ ηε Γπηηθή Γεξκαλία, αιιά θαη απφ ηηο 

δχν ζπκκαρίεο, ΝΑΣΟ θαη χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ζην Γεξκαληθφ δήηεκα. ηε 

ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε λέα πνιηηηθή πνπ εμήγγεηιε θαη πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη 

ν Γθνξκπαηζφθ θαη πψο απηή επεξέαζε ηα Γεξκαληθά θξάηε, ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, αιιά θαη ηελ παγθφζκηα ηζνξξνπία.  

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ζηελ επαλαθνξά ηνπ Γεξκαληθνχ δεηήκαηνο 

ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα 

αλαιπζνχλ νη επηδέμηνη δηπισκαηηθνί ρεηξηζκνί ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αιιά θαη 

νη Γπηηθνγεξκαληθέο  πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ ηελ παξάθακςε ή ηελ ζπγθαηάζεζε 

ησλ δπηηθψλ πκκάρσλ θαη ηελ ηειηθή ζπλαίλεζε ηεο ΔΓ γηα ηελ έλσζε. ην 

ηέινο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 
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1ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

Ζ ΓΗΑΗΡΔΖ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Πξηλ αθφκα ηειεηψζεη ν Β΄ΠΠ ν αληαγσληζκφο ησλ δηαθαηλφκελσλ ληθεηψλ 

γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ  

ήηαλ εκθαλήο. Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ε φπνηα πξνζπαζνχζε λα επηβάιεη ηνλ έιεγρφ 

ηεο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε, ζπλάληεζε ηελ αληίζεζε ησλ δπηηθψλ 

πκκάρσλ, νη νπνίνη δελ επέηξεςαλ ηελ επέθηαζή ηεο δπηηθά ηεο Πνισλίαο θαη 

λφηηα ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ επηκνλή ηεο ΔΓ ζα νδεγήζεη ηνλ Σζφξηζηι λα κηιήζεη 

γηα «iron curtain» («ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα») πνπ έηεηλε λα πςσζεί αλάκεζα ζηε 

δψλε ππφ ζνβηεηηθή επηξξνή θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ρσξίδνληαο ηελ ήπεηξν ζε 

δπν ζηξαηφπεδα. Ζ αλζξσπφηεηα ινηπφλ, πξνηνχ θαλ δηαηππσζνχλ νη φξνη ηεο 

εηξήλεο, εηζεξρφηαλ ζε λέα θάζε αλειέεηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ληθεηψλ 

ηνπ πνιέκνπ. 

πλεπψο, κεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ αλέθπςαλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην 

κέιινλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο. ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, πνπ είρε θαηαιεθζεί απφ ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ, νη νβηεηηθνί 

εγθαηέζηεζαλ θηιηθά πξνο απηνχο θαζεζηψηα, κέρξη ην 1947. Θεσξνχζαλ φηη ν 

έιεγρνο ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο 

ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη δπηηθέο Δπξσπατθέο δπλάκεηο, απνδπλακσκέλεο 

απφ ηνλ πφιεκν, θνβήζεθαλ φηη ε Μφζρα πξνσζνχζε κηα επεθηαηηθή πνιηηηθή, κε 

ζηφρν ηελ θπξηαξρία θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο επείξνπ. ζνλ αθνξά ζηε Γεξκαλία, 

ε νβηεηηθή Έλσζε θνβφηαλ ηελ επαλεκθάληζε ηνπ Γεξκαληθνχ κηιηηαξηζκνχ, ελψ 

θαη νη κεγάιεο δπηηθέο δπλάκεηο ήζειαλ λα ηηκσξήζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηνλ 

Γεξκαληθφ επεθηαηηζκφ, πξνζπαζψληαο φκσο λα κελ επαλαιάβνπλ ηα ιάζε ηεο 

ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ,1 πνπ εμαζιίσζαλ θαη κείσζαλ ηνλ Γεξκαληθφ ιαφ 

νδεγψληαο ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Χζηφζν, ε Γεξκαλία έγηλε πεδίν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ Γπηηθψλ θαη ησλ 

νβηεηηθψλ, θαζψο φπνηνο έιεγρε ηε ρψξα απηή ζα είρε εκθαλέο πιενλέθηεκα 

                                                 
1
 Η πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ (1919) είλαη ε ζπλζήθε εηξήλεο πνπ ηεξκάηηζε επίζεκα ηνλ Α΄ ΠΠ αλάκεζα 

ζηελ Αληάλη θαη ηελ Γεξκαληθή Απηνθξαηνξία. 
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ζηνλ έιεγρν ηεο Δπξψπεο. Παξά ηε κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ είρε ππνζηεί, ε 

Γεξκαλία παξέκελε έλα κεγάιν θξάηνο κε βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή 

θαη θπζηθά κε ζηξαηεγηθή ζέζε γηα ηνλ έιεγρν φιεο ηεο επείξνπ. Οη δπηηθέο 

δπλάκεηο ήηαλ πεπεηζκέλεο φηη ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Γεξκαλίαο ζα 

ήηαλ αδχλαηε ε αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο, ηελ νπνία ζα θαηάθεξλαλ λα 

ειέγμνπλ νη νβηεηηθνί. Ήηαλ ινηπφλ θπζηνινγηθφ λα απνηειέζεη ην «κήινλ ηεο 

Έξηδνο» γηα ηηο κεγάιεο κεηαπνιεκηθέο δπλάκεηο, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

θαη ηελ νβηεηηθή Έλσζε, νη νπνίεο κάρνληαλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αχμεζε ηεο 

επηξξνήο ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπνκέλσο, θακία απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλε λα επηηξέςεη ζηνλ αληίπαιφ ηεο λα ειέγμεη ην ζχλνιν ηεο Γεξκαλίαο 

θαη θπζηθά δελ ζα ήηαλ εχθνιν ζηε Γεξκάληα λα αλαζπγθξνηεζεί θαη λα δηεθδηθήζεη 

ηελ παιαηά ηεο ζέζε ηζρχνο.  

 
Ζ ΓΗΑΚΔΦΖ ΣΖ ΣΔΥΔΡΑΝΖ 

 
ηα ηέιε ηνπ 1943 άξρηζε ε νπηζζνρψξεζε ησλ Γεξκαληθψλ δπλάκεσλ θαη 

θάλεθε φηη νη ζχκκαρνη ζα θέξδηδαλ ηνλ πφιεκν. Οη εγέηεο ινηπφλ ησλ ηξηψλ 

κεγάισλ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ ζπλαληήζεθαλ απφ ηελ 28 Ννεκβξίνπ έσο ηελ 1 

Γεθεκβξίνπ ζηελ Σερεξάλε κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ράξαμε 

θνηλήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα νδεγνχζε ζηε λίθε θαη θπζηθά ηελ πνιηηηθή ζρεδίαζε 

ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο. ηε  δηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο, φπσο νλνκάζηεθε, 

ζπκκεηείραλ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Φξάλθιηλ Ρνχδβειη, ν Βξεηαλφο 

Πξσζππνπξγφο Οπίλζηνλ Σζφξηζηι θαη ν εγέηεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο Ησζήθ 

ηάιηλ.2 Οπζηαζηηθά ήηαλ ε πξψηε δηάζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη ηξεηο 

εγέηεο. Γελ είραλ ζρεδφλ ηίπνηα θνηλφ, εθηφο απφ ηελ επηζπκία λα ληθήζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Κάζε ρψξα είρε ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα, θάζε εγέηεο ηηο 

δηθέο ηνπ απφςεηο, αιιά φινη επηζπκνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ ηνλ κεηαπνιεκηθφ 

θφζκν πξνο φθεινο ησλ ρσξψλ ηνπο.  

 Παξά ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πιηθέο επηδηψμεηο, 

έπξεπε λα κείλνπλ ελσκέλνη ζηνλ πφιεκν, κέρξη λα ληθεζνχλ νη δπλάκεηο ηνπ 

Άμνλα, δηφηη ε απνρψξεζε θάπνηαο εθ ησλ ηξηψλ δπλάκεσλ ίζσο έδηλε ηελ 

επθαηξία ζηελ Γεξκάληα λα επαλαθάκςεη, ζέηνληαο ζε θίλδπλν φιε ηελ 

                                                 
2
 Smyser R. William «From Yalta to Berlin: the Cold War struggle over Germany», St. Martin’s Press, New 

York, 1999 ,ζει 8-9 



 
- 8 - 

 

  

αλζξσπφηεηα. Κχξηα πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε ζρεδίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ε φπνηα ζα 

νδεγνχζε ζηελ ληθεθφξα έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Οη εγέηεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

ινηπφλ, γλψξηδαλ φηη ζα έπξεπε λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ κεηαπνιεκηθή ηάμε, ηε 

κνίξα ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο, ρσξίο λα δπζαξεζηεζεί θακηά απφ ηηο 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο.  

Οη Βξεηαλνί θαη νη νβηεηηθνί, νη νπνίνη είραλ ππνθέξεη ηα κέγηζηα απφ ηνλ 

επεθηαηηζκφ θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο Γεξκαλίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

ήηαλ θαλεξφ φηη ήζειαλ λα ηελ εθδηθεζνχλ θαη λα εμαιείςνπλ ηπρφλ κειινληηθή 

απεηιή. Πξνηάζεθε ινηπφλ, ε δηάιπζε ηεο ρψξαο ζε κηθξφηεξα θξαηίδηα. Έπξεπε 

φκσο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, φπσο θαη έγηλε, φηη κηα εμνπζελσηηθή ηηκσξία 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ εμαζιίσζε θαη ηελ απφγλσζε θαη ηειηθά ζε κηα λέα 

εθδηθεηηθή αληίδξαζε ησλ Γεξκαλψλ, φπσο είρε ζπκβεί κε ηελ πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Έηζη δελ θαζνξίζηεθε επαθξηβψο ην κέιινλ ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο. 

ε γεληθέο γξακκέο απνθαζίζηεθε φηη ε Ναδηζηηθή Γεξκαλία ζα έραλε ηα εδάθε 

πνπ είρε πξνζαξηήζεη θαηά ηνλ πφιεκν θαη φηη ε ππφινηπε Γεξκαληθή επηθξάηεηα 

ζα έπξεπε λα ρσξηζηεί ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα – θξάηε, ρσξίο φκσο λα νξηζηεί 

επαθξηβψο ε πνιηηηθή θαη εδαθηθή δηαίξεζή ηεο. Οη ιεπηνκέξεηεο δελ θαζνξίζηεθαλ 

δηφηη θαλείο δελ επηζπκνχζε κηθξέο δηαθνξέο, πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηαλ, λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκαρία, θαζψο πξνείρε ε ζηξαηεγηθή ηνπ πνιέκνπ. 

Απνθαζίζηεθε ινηπφλ ε πηζαλή δηαίξεζε λα κειεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (European Advisory Commission - EAC)3. Οη απνθάζεηο 

ηεο δηάζθεςεο ηεο Σερεξάλεο απνηεινχζαλ ερέγγπν γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ 

θαη αλαπφθεπθηα ζα νδεγνχζαλ ζε κηα λέα δηάζθεςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ. 

 
Ζ ΓΗΑΚΔΦΖ ΣΖ ΓΗΑΛΣΑ (YALTA) 

 
ηηο αξρέο ηνπ 1945, ε Γεξκάληα είρε νπζηαζηηθά ληθεζεί θαη ν πφιεκνο 

φδεπε πξνο ην ηέινο ηνπ. Ζ δηαθαηλφκελε λίθε είρε σζήζεη ηηο ζπκκαρηθέο 

δπλάκεηο λα ελεξγνχλ επηρεηξεζηαθά, εμππεξεηψληαο ηα κεηαπνιεκηθά ηνπο 

                                                 
3
  Γεκηνπξγήζεθε ζηε Γηάζθεςε ηεο Μόζραο ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1943 από ηνπο Τπνπξγνύο Δμσηεξηθώλ 

ησλ ΗΠΑ, Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ΔΓ. Η επηηξνπή ζα έπξεπε λα κειεηήζεη ηα κεηαπνιεκηθά πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ Δπξώπε θαη λα θάλεη πξνηάζεηο ζηηο ηξεηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ επίιπζε απηώλ. 
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ζπκθέξνληα. Ο Κφθθηλνο ηξαηφο είρε θαηαθηήζεη - ειεπζεξψζεη φιε ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, κέξνο ηεο Κεληξηθήο θαη απείρε κφιηο 100 ρικ. απφ ην 

Βεξνιίλν. Οη Βξεηαλνί ήζειαλ λα πεξηζψζνπλ φηη ήηαλ δπλαηφλ απφ ηελ 

πξνπνιεκηθή ηζρχ θαη επηξξνή ηνπο ζηελ Δπξψπε, ελψ ηηο ΖΠΑ απαζρνινχζε 

θπξίσο ε λίθε ελάληηα ζηελ Ηαπσλία θαη ε εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζηνλ 

Δηξεληθφ Χθεαλφ. Δπηζπκνχζαλ ινηπφλ ηελ είζνδν ηεο ΔΓ ζηνλ πφιεκν θαηά 

ηεο Ηαπσλίαο γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο.   

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 4 έσο 11 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1945 ν 

Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Φξαγθιίλνο Ρνχδβειη, ν εγέηεο ηεο ΔΓ Ησζήθ ηάιηλ θαη ν 

Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο εξ Οπίλζηνλ Σζφξηζηι, νη ηξεηο ληθεηέο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπλαληήζεθαλ ζηελ Γηάιηα -Ρσζηθή πφιε ζηελ Υεξζφλεζν 

ηεο Κξηκαίαο- γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεχηεξεο ζπλφδνπ θνξπθήο.4 Δίραλ 

πξνεγεζεί δηκεξείο ζπλαληήζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

δπλάκεσλ, άιια θαη ηεο Γαιιίαο, ε φπνηα κε ηε ζεηξά ηεο αμίσλε εδάθε θαη 

απνδεκηψζεηο απφ ηε Γεξκάληα.  

Γηα θαζέλαλ απφ ηνπο εγέηεο ε δηάζθεςε είρε εμαηξεηηθή ζεκαζία. Οη «Σξεηο 

Μεγάινη» («The Big Three»), φπσο ήηαλ ηφηε ην πξνζσλχκην ηνπο, θαζφξηζαλ 

κεηά απφ πνιπήκεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηελ κνξθή πνπ ζα είρε ν κεηαπνιεκηθφο 

θφζκνο. Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο εκθαλίζηεθε αλεθηηθφο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ηάιηλ, ψζηε λα επηηχρεη ηελ είζνδν ησλ νβηεηηθψλ ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο 

Ηαπσλίαο. Έηζη ε ΔΓ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηα εδάθε πνπ είρε θαηαθηήζεη ζε 

ζπκθσλία κε ηε Ναδηζηηθή Γεξκαλία θαη λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο5.   

ζνλ αθφξα ζηε Γεξκάληα, απνθαζίζηεθε ε εθκεδέληζε ηνπ Γεξκαληθνχ 

κηιηηαξηζκνχ θαη λαδηζκνχ, ψζηε λα κελ κπνξέζεη μαλά λα απεηιήζεη ηελ 

παγθφζκηα εηξήλε. Ζ πξφηαζε γηα δηακειηζκφ ηεο Γεξκαλίαο, φπσο είρε θαηαηεζεί 

ζηελ Σερεξάλε, δελ επαλαδηαηππψζεθε. Απνθαζίζηεθε φκσο ν έιεγρνο ηεο, κε 

ζπλέπεηα ην δηακειηζκφ ηεο ζε ηέζζεξεηο πξνζσξηλέο δψλεο θαηνρήο, ζπκπεξηια-

κβαλνκέλεο θαη ηεο Γαιιίαο. Σα ηειηθά ζχλνξα δελ νξίζηεθαλ, παξά ηελ επηζπκία 

ησλ νβηεηηθψλ λα ηεζεί σο αλαηνιηθφ ζχλνξν ε γξακκή Oder-Neisse (ληεξ – 

                                                 
4
 Smyser R. William, ζει 16-17 

5
 Καξβνπλαξάθεο Θενδόζηνο «Ο Φπρξόο Πόιεκνο. Μηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε» ηδεξήο Ι, Αζήλα, 

2012, ζει 38-39 
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Νάηζε). Γελ θαζνξίζηεθε νχηε ην κέγεζνο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ, ινγσ 

δηαθσληψλ. Σα ζέκαηα απηά ζα απνθαζίδνληαλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο 

εηξήλεο κεηαμχ ησλ εκπνιέκσλ. Ζ Γηάιηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη φρη ηππηθά, 

δηαίξεζε ηελ Δπξψπε ζε δπν ζηξαηφπεδα, θαη ηε Γεξκαλία, θαηλνκεληθά ζε 

θαηερφκελεο δψλεο, αιιά ηειηθά ζε μερσξηζηά θξάηε.   

 
Ζ ΓΗΑΚΔΦΖ ΣΟΤ ΠΟΣΝΣΑΜ (POTSDAM) 

 
Οη χκκαρνη, κεηά ηελ παξάδνζε ησλ Γεξκαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηηο 

αξρέο Μαΐνπ, επηζεκνπνίεζαλ ηελ θπξηαξρία ζηε Γεξκαλία ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1945,  

εθδίδνληαο ηε γλσζηή σο «Γήισζε ηνπ Βεξνιίλνπ» («Berlin Declaration»). Με 

απηή ηε δηαθήξπμε αλαιάκβαλαλ ηελ εμνπζία ζηε Γεξκαλία θαη αλαθνίλσλαλ ηνλ 

ζπκκαρηθφ κεραληζκφ ειέγρνπ θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θαηνρή ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

Βεξνιίλνπ. πκθψλεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πκκαρηθνχ πκβνπιίνπ Διέγρνπ 

(Allied Control Council- ACC), ην νπνίν ζα δηεπζεηνχζε ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ ζα 

πξνέθππηαλ. Σν Γεξκαληθφ θξάηνο είρε αληηθαηαζηαζεί απφ κηα λέα δνκή θάησ 

απφ ζπκκαρηθφ ζηξαηησηηθφ έιεγρν. Ζ «Γήισζε ηνπ Βεξνιίλνπ» φκσο, δελ 

δηεπθξίληδε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ Γεξκαληθψλ εδαθψλ αλαηνιηθά ηεο 

γξακκήο Oder-Neisse. Πεξηειάκβαλε ηε Γεξκαληθή επηθξάηεηα, φπσο απηή 

εκθαλίδνληαλ ηελ 31 Γεθέκβξηνπ 1937, αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο δελ 

αλαθέξνληαλ σο θαηερφκελεο απφ θακηά απφ ηηο ηέζζεξηο δπλάκεηο.6  

Σα ζέκαηα ηεο Γεξκαληθήο ήηηαο δελ είραλ επηιπζεί θαη δελ είρε ππνγξαθεί 

ζπλζήθε εηξήλεο. Έπξεπε λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο κεηαμχ ησλ 

ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ, φπσο ην αθξηβέο πνζφ ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ, ηα 

αθξηβή ζχλνξα ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο θαη ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ηεο. ηε 

Γηάζθεςε ηνπ Πφηζληακ (17 Ηνπιίνπ - 2 Απγνχζηνπ 1945) ζπκκεηείραλ ν λένο 

Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Υάξπ Σξνχκαλ, ν Σζφξηζηι αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ν λένο 

Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο Κιέκελη Άηιη θαη ν νβηεηηθφο εγέηεο Ησζήθ ηάιηλ κε 

ζθνπφ λα επηιχζνπλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Ο ηάιηλ δελ απνδέρηεθε ηελ 

πξφηαζε ησλ άιισλ δπν γηα ζπκκεηνρή ηεο Γαιιίαο ζηε δηάζθεςε.7  

                                                 
6
 Smyser R. William, ζει 18 

7
 Smyser R. William, ζει 19-23 
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Απφ ηελ αξρή εκθαληζηήθαλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκάρσλ. Σειηθά επηηεχρζεθε ζπκθσλία ζην ζέκα ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ 

πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ.8 Οη ηξεηο εγέηεο φκσο, δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιήμνπλ 

ζε θνηλά απνδεθηέο απνθάζεηο γηα ην πνιηηηθφ θαζεζηψο, ηνπο φξνπο θαη ην ρξφλν 

θαηνρήο. Αληηθείκελν επίζεο δηαθσληψλ απνηέιεζε φρη κφλν ε κνξθή θαη νη 

αξκνδηφηεηεο, αιιά αθφκε θαη ε ζχζηαζε κηαο θεληξηθήο Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο ή 

εμνπζίαο. Σν ACC ζα ήηαλ ην αλψηαην φξγαλν εμνπζίαο επηθνπξνχκελν απφ 

λενζχζηαηεο Γεξκαληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

ην Πφηζληακ ε Γεξκαλία αληηκεησπίζηεθε σο εληαία θξαηηθή νληφηεηα. Οη 

Μεγάιεο δπλάκεηο δελ ζπδήηεζαλ θαη δελ ήζειαλ ηνλ δηακειηζκφ ηεο. κσο, ρσξίο 

θνηλή πνιηηηθή θαη θνηλά απνδεθηνχο φξνπο, θάζε θαηνρηθή εμνπζία ζα 

δηαρεηξίδνληαλ φπσο ήζειε ηε δηθή ηεο δψλε θαηνρήο. Κπξίσο ε ΔΓ, κε ηε 

κνξθή πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ, πήξε κεγάιν κέξνο ηνπ βηνκεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ πξψησλ πιψλ ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο κε ζθνπφ λα 

απνθαηαζηήζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηελ θαηεζηξακκέλε απφ ηνλ πφιεκν 

βηνκεραληθή ηεο ππνδνκή.  

πλεπψο ε Γεξκαλία παξέκεηλε κνηξαζκέλε ζε ηέζζεξηο δψλεο θαηνρήο, ηε 

δψλε ησλ ΖΠΑ, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο ΔΓ. Δπηπιένλ, ην Βεξνιίλν, 

ην νπνίν βξηζθφηαλ κέζα ζηε νβηεηηθή δψλε, ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο αληίζηνηρεο 

δψλεο θαηνρήο. Σα εδαθηθά φξηα ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο δηακνξθψζεθαλ 

νπζηαζηηθά απφ ηελ νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ θαηνρήο.9 Ζ Πνισλία πξνζάξηεζε 

ηειηθά Γεξκαληθά εδάθε, σο αληάιιαγκα γηα ηα εδάθε πνπ πξνζάξηεζε ε 

νβηεηηθή Έλσζε ζηα αλαηνιηθά ηεο. Βάζεη δηκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ Πνισλίαο 

θαη ΔΓ, πνπ ππνγξάθεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945, επηθπξψζεθε ε κεηαθίλεζε 

ησλ ζπλφξσλ ηεο Πνισλίαο πξνο ηα δπηηθά, έσο ηε γξακκή ληεξ-Νάηζε, ελψ ζηα 

αλαηνιηθά, εδάθε πνπ θαηέρνληαλ παιαηφηεξα απφ ηελ Πνισλία ελζσκαηψζεθαλ 

ζηελ ΔΓ, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη ηα ζρέδηα ηνπ ηάιηλ, φπσο απηά είραλ 

δηαηππσζεί θαηά ηηο παιαηφηεξεο ζπζθέςεηο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. 

Οη κεηξηνπαζείο πξνζπάζεηεο ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ θαη ε αλαβιεηηθφηεηα 

ζνβαξψλ απνθάζεσλ ζηελ Σερεξάλε θαη ζηε Γηάιηα, ινγσ ηεο αλάγθεο 

                                                 
8
 Καξβνπλαξάθεο Θενδόζηνο, ζει 41 

9
 Smyser R. William, ζει 23-26 



 
- 12 - 

 

  

νινθιεξσηηθήο λίθεο ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, είραλ εθιείςεη. ην 

Πφηζληακ θάζε ρψξα πξνζπάζεζε λα δηεθδηθήζεη θαη λα εμαζθαιίζεη φηη 

πεξηζζφηεξν εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε 

νβηεηηθή Έλσζε πξνζπαζνχζαλ λα κεγαιψζνπλ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο θαη λα 

εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο ππεξδπλάκεηο, δίλνληαο ειάρηζηε ζεκαζία ζηε 

δηαηξεκέλε Γεξκαλία. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Πφηζληακ ζρεδίαδαλ έλα ελσκέλν Γεξκαληθφ θξάηνο 

θάησ απφ εληαίν ζπκκαρηθφ έιεγρν, αιιά δεκηνχξγεζαλ έλα δηαηξεκέλν θξαηηθφ 

κφξθσκα θαη πνιιέο δηαθσλίεο. «Οη Σξεηο Μεγάινη» ινηπφλ, δελ θαηάθεξαλ λα 

ζπκθσλήζνπλ γηα ην κέιινλ ηεο Γεξκαλίαο, αιιά νχηε θαη λα θαζνξίζνπλ εληαία 

Γεξκαληθή θπβέξλεζε. Σν πκκαρηθφ πκβνχιην Διέγρνπ, ινγσ ησλ ηεξαζηίσλ 

ηδενινγηθψλ δηαθφξσλ Γπηηθψλ θαη ΔΓ, δελ θπβεξλνχζε ηε Γεξκαλία, αιιά θαη 

δελ ηελ άθελε λα απηνθπβεξλεζεί. Οη δπλάκεηο θαηνρήο παξέκεηλαλ ζηηο δψλεο 

πνπ είραλ θαζνξηζηεί απφ ηε δηάζθεςε ηεο Γηάιηαο θαη εθάξκνζαλ δηαθνξεηηθή 

πνιηηηθή θαηά ηε δηνίθεζή ηνπο. Έηζη νη δψλεο κεηαηξάπεθαλ ζε απηνδηνηθνχκελεο, 

«απηφλνκεο» πεξηνρέο, κε ζπγθεθξηκέλα φξηα, ηα φπνηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είραλ ην ξφιν θξαηηθψλ ζπλφξσλ. Ζ Γεξκαλία δελ ρσξίζηεθε επίζεκα, αιιά ην 

κέιινλ ηεο παξέκεηλε αδηεπθξίληζην.  
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2ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΣΑ ΓΤΟ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΚΡΑΣΖ ΚΑΗ Ο ΦΤΥΡΟ ΠΟΛΔΜΟ 

 

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑΚΖ ΚΑΗ ΛΑΨΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 
Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηηο ληθήηξηεο ρψξεο λα θαηέρνπλ ην Γεξκαληθφ 

θξάηνο ρσξίο φκσο λα έρνπλ αθξηβέο ζρέδην γηα ηελ επφκελε κέξα. Οη ηέζζεξηο 

δπλάκεηο ήζειαλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο δελ ζα 

απεηινχζε μαλά ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Αλ θαη νη ζχκκαρνη ζπκθψλεζαλ ζην 

Πφηζληακ λα ζρεκαηηζηεί κηα Γεξκαληθή θπβέξλεζε θαη λα ππνγξαθεί κηα ζπλζήθε 

εηξήλεο καδί ηεο, δελ ήηαλ δπλαηφ λα απνθαζηζηεί πψο ζα δηακνξθσλφηαλ απηή ε 

λέα θπβέξλεζε. Ζ θαηνρή παξέκελε κέρξη λα βξεζεί κηα βηψζηκε ιχζε. 

Σν δηεζλέο ζχζηεκα είρε κεηαβιεζεί ζε δηπνιηθφ. Σνπο δχν πφινπο 

απνηεινχζαλ νη ππεξδπλάκεηο ΖΠΑ θαη ΔΓ, κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, εμαηηίαο 

ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχζαλ, δεκηνπξγήζεθαλ δχν κεγάινη ζπλαζπηζκνί θξαηψλ, 

ν Γπηηθφο κε εγέηε ηηο ΖΠΑ θαη ν Αλαηνιηθφο κε εγέηε ηελ ΔΓ. Μεηαμχ ησλ δπν 

ζπλαζπηζκψλ ππήξρε ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε. Ο ζπλερήο αληαγσληζκφο ησλ 

δπν ππεξδπλάκεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο δεκηνπξγνχζε έληαζε θαη 

δηαθσλίεο, νη νπνίεο δπζθφιεπαλ θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο. 10 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν αληαγσληζκφο ηζρχνο κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΓ 

θνξπθψλνληαλ θαη νη ζρέζεηο Γχζεο θαη Αλαηνιήο ρεηξνηέξεπαλ κε απνηέιεζκα 

νπνηαδήπνηε ζπκθσλία λα θαληάδεη απίζαλε. Ζ παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΓ 

ζηε Γεξκαλία, κε ηελ επηβνιή ζπγρψλεπζεο ηνπ Γεξκαληθνχ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ 

θφκκαηνο κε ην αληίζηνηρν θνκκνπληζηηθφ ζηε δψλε θαηνρήο ηεο θαη ε εκκνλή γηα 

επηπιένλ απνδεκηψζεηο ρεηξνηέξεπαλ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ. Ζ 

παξεκβαηηθφηεηα ηεο ΔΓ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία, θαζψο θαη ε αλάιεςε 

ηεο εμνπζίαο ζηελ Σζερνζινβαθία απφ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ νβηεηηθψλ, έδεηρλαλ μεθάζαξα ηελ επεθηαηηθή νβηεηηθή πνιηηηθή. Οη ΖΠΑ 

είραλ απνδερηεί ηελ επηξξνή ηεο ΔΓ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά ζεσξνχζαλ 

                                                 
10

 Η αληηπαξάζεζε απηή έκεηλε γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο «Φπρξόο πόιεκνο», δηόηη παξόηη νδήγεζε ζε 

πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνύζεηο, πνηέ δελ εμειίρηεθε ζε έλνπιε ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ. 
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φηη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνδηνξγάλσζε, θαζψο θαη ε έιιεηςε πξννπηηθήο, 

θαζηζηνχζαλ ηνπο ιανχο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, επάισηνπο ζηελ θνκκνπληζηηθή 

πξνπαγάλδα. Έηζη απνθάζηζαλ ηελ αλάζρεζε ηεο νβηεηηθήο επεθηαηηθφηεηαο θαη  

κε ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε φιεο ηεο Δπξψπεο, εθπνλψληαο θαη 

εθαξκφδνληαο ην ρέδην Μάξζαι (Marshall Plan).11
 

Ζ απνηπρία ινηπφλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο νβηεηηθνχο αλάγθαζε ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία λα αλαθνηλψζνπλ ζηηο 6 

Μαξηίνπ ηνπ 1948 ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ησλ ηξηψλ δσλψλ θαηνρήο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρέδην Μάξζαι. Οη Γπηηθνί ζεψξεζαλ φηη κία εμαζιησκέλε θαη 

ηαπεηλσκέλε Γεξκαλία φπσο ηνλ Α΄ΠΠ δελ ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ θαλελφο. 

Αξγφηεξα αλαθνίλσζαλ ην ζρέδην ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο αλεμάξηεηεο 

Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη ηε δεκηνπξγία λένπ Γεξκαληθνχ λνκίζκαηνο.  

Ζ πξννπηηθή έληαμεο φκσο, κηαο αλαγελλεκέλεο θαη ηζρπξήο νηθνλνκηθά 

Γεξκαλίαο ζην Γπηηθφ ζπλαζπηζκφ αλεζχρεζε ηνλ ηάιηλ, ν νπνίνο 

πξνζπαζψληαο λα απνηξέςεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξηψλ δσλψλ, ρξεζηκνπνίεζε 

σο κνριφ πίεζεο ηνλ ρεξζαίν απνθιεηζκφ ηνπ Βεξνιίλνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1948. Οη 

Γπηηθνί αλαγθάζηεθαλ λα αλεθνδηάδνπλ ηε Γεξκαληθή πφιε απφ αέξνο 

θαζηζηψληαο ηνλ απνθιεηζκφ αλαπνηειεζκαηηθφ. Σειηθά νη ζπγθνηλσλίεο 

απνθαηαζηάζεθαλ ην Μάην ηνπ 1949, αθνχ ε ΔΓ δελ απνθφκηζε ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα.  

Ο απνθιεηζκφο ηνπ Βεξνιίλνπ ελίζρπζε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζπλελλφεζε 

ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ ήηαλ αδχλαηε. Έηζη ινηπφλ, ζηηο 23 Μαΐνπ ηνπ 1949 

δεκηνπξγήζεθε ε Γπηηθή Γεξκαλία ή Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο 

(ΟΓΓ) κε πξσηεχνπζα ηε Βφλλε. ηε ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε νη ηξεηο δπλάκεηο 

δεζκεχνληαλ λα βξνπλ κία ιχζε γηα ηελ εηξήλε κε κία ελσκέλε Γεξκαλία. 

Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ, έλα πξνζσξηλφ θξάηνο κέρξη λα θαζνξηζηεί ε δνκή θαη ηα 

ζχλνξα ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο ζε ζπκθσλία κε ηνπο νβηεηηθνχο.12 Οη Γεξκαλνί 

ζπλέηαμαλ ην Βαζηθφ Νφκν (Grundgesetz), ν νπνίνο εγθξίζεθε ζηηο 8 Μαΐνπ 1949 

ζηε Βφλλε. Με ηελ ππνγξαθή ησλ Γπηηθψλ ζπκκάρσλ ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ζηηο 12 Μαΐνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 23 Μαΐνπ. Ο φξνο «χληαγκα» δελ 

                                                 
11

 Καξβνπλαξάθεο Θενδόζηνο, ζει 58-59 
12

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, «Germany Unified and Europe Transformed», Harvard University 

Press, London, 1995, ζει 50-51 
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ρξεζηκνπνηήζεθε, δεδνκέλνπ φηη νη ζπληάθηεο ζεσξνχζαλ ην «Grundgesetz» σο 

πξνζσξηλή ξχζκηζε γηα έλα πξνζσξηλφ Γπηηθφ Γεξκαληθφ θξάηνο, αλακέλνληαο 

φηη κηα ελσκέλε Γεξκαλία ζα πηνζεηήζεη έλα πιήξεο χληαγκα, πνπ ζα ζεζπηζηεί 

ειεχζεξα απφ ηνλ γεξκαληθφ ιαφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ 

Βαζηθνχ Νφκνπ. 

Σν άξζξν 23 ηνπ Βαζηθνχ Νφκνπ πξνέβιεπε ην δηθαίσκα ζε άιια de jure 

Γεξκαληθά θξάηε, πνπ αξρηθά δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Βαζηθνχ Νφκνπ, λα δειψζνπλ αξγφηεξα ηελ έληαμή ηνπο. Δπνκέλσο, κνινλφηη ν 

Βαζηθφο Νφκνο ζεσξήζεθε πξνζσξηλφο, επέηξεπε ζε πεξηζζφηεξα κέξε ηεο 

πξνπνιεκηθήο Γεξκαλίαο λα εληαρζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, δελ έδηλε ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο - φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε ην 1949 - θαλέλα δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεπηεί, λα απνξξίςεη ή λα 

αξλεζεί κηα δήισζε άιινπ Γεξκαληθνχ θξάηνπο, γηα ηελ πξνζρψξεζή ηνπ ζηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ΟΓΓ 

γλψξηδε φηη ε δήισζε πξνζρψξεζεο πξνέθπςε απφ ηελ ειεχζεξε απηνδηάζεζε 

ηνπ ιανχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έλα πξνζρσξνχλ θξάηνο ζα έπξεπε λα 

απνδερζεί ην Βαζηθφ Νφκν θαη φινπο ηνπο λφκνπο πνπ είραλ ζεζπηζηεί κέρξη ηφηε 

απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο ΟΓΓ. Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία δελ κπνξνχζε λα 

δειψζεη ε ίδηα ηελ πξνζρψξεζε ελφο άιινπ ηκήκαηνο ηεο Γεξκαλίαο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 23.13 

Ο ηάιηλ δελ ήζειε λα δερηεί ηε δεκηνπξγία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, φκσο δελ είρε άιιε επηινγή. Ήιπηδε φηη ζην 

δηαηξεκέλν δπηηθφ ηκήκα, νη ζνζηαιηζηηθέο δπλάκεηο ζα θαηάθεξλαλ λα επεξεάζνπλ 

ην Γεξκαληθφ πιεζπζκφ θαη ζα επέξρνληαλ κηα ηδενινγηθή έλσζε κε ηελ ππφινηπε 

Γεξκάληα, ππφ ηελ ΔΓ. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα φκσο, ζηηο πξψηεο εθινγέο ηεο 

ΟΓΓ, θέξδηζε κφιηο ην 5,7% ηεο ιατθήο ςεθνθνξίαο.14 Γλψξηδε φηη ην λέν 

Γεξκαληθφ θξάηνο ζα ζπκκαρνχζε κε ηνπο Γπηηθνχο θαη φηη δελ κπνξνχζε πιένλ 

λα ειπίδεη ζε κηα ηζρπξή ζνζηαιηζηηθή θσλή ζε κηα ελσκέλε Γεξκαλία. Έηζη ν 

ηάιηλ ελέθξηλε ηε δεκηνπξγία θπβέξλεζεο θαη ζπληάγκαηνο γηα ηελ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο (ΛΓΓ) ή Αλαηνιηθή Γεξκαλία, κε πξσηεχνπζα ην 

αλαηνιηθφ Βεξνιίλν. Γελ δηεπθξηλίζηεθαλ επαθξηβψο ηα ζχλνξα ηεο, αθήλνληαο 

                                                 
13

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 201-202 
14

 Smyser R. William, ζει 100 
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αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα θπξηαξρήζεη ζε φιε ηε Γεξκαλία.  Ζ Λατθή Γεκνθξαηία 

ηδξχζεθε επίζεκα ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1949. 

Ζ ΔΓ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία σο αλάρσκα ζηε δπηηθή 

ζπκκαρία, ελψ ε Γχζε θνβφηαλ φηη κία ζπκκαρία Γεξκαλίαο- νβηεηηθήο Έλσζεο 

ζα άιιαδε ηηο ηζνξξνπίεο ζε παγθφζκην επίπεδν.  Ζ Γεξκαλία ήηαλ δηαηξεκέλε φρη 

επεηδή νη θαηαθηεηέο θνβφληνπζαλ ηε Γεξκαλία, αιιά επεηδή θνβφληνπζαλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε απηήλ. ινη θνβφηαλ φηη ε δπλακηθή ηεο Γεξκαλίαο ζα 

κπνξνχζε λα θξίλεη ην ληθεηή ζε έλα κειινληηθφ πφιεκν. Ζ Γεξκαλία 

αληηπξνζψπεπε έλα παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Μηα ελσκέλε Γεξκαλία ζηα 

ρέξηα, είηε ηνπ ηάιηλ, είηε ηεο Γχζεο, ζήκαηλε ην απφιπην θέξδνο γηα ηνλ έλαλ θαη 

ηελ απφιπηε απψιεηα γηα ηνλ άιινλ. Γηαηξεκέλε θαη ληθεκέλε, ε Γεξκαλία δελ ζα 

κπνξνχζε λα απεηιήζεη θαλέλαλ, αιιά ελσκέλε θαη ηζρπξή ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ έθβαζε ελφο κειινληηθνχ πνιέκνπ. Έηζη κία 

δηαηξεκέλε Γεξκαλία, αλίθαλε λα απνθηήζεη ηελ παιαηά ηεο ζηξαηησηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηζρχ ζα εμππεξεηνχζε θαη ηηο δχν ζπκκαρίεο, 

 

Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 
 
Με ηε δεκηνπξγία ηεο ΟΓΓ θαη ηεο ΛΓΓ, ε Γεξκαλία παξέκελε ρσξηζκέλε 

ρσξίο εζληθή θπξηαξρία θάησ απφ ζπκκαρηθή θαηνρή. ζν ν Φπρξφο πφιεκνο 

εδξαηψλνληαλ ε έλσζε έκνηαδε απίζαλε. Σα δχν Γεξκαληθά θξάηε απνηεινχζαλ ην 

πξνπχξγην ησλ δπηηθψλ θαη αλαηνιηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, 

απαγνξεχνληαο ηελ επέθηαζε ησλ αληίπαισλ ζπλαζπηζκψλ.  

Ο πξψηνο θαγθειάξηνο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ν Konrad Adenauer15 

(Κφλξαλη Αληελάνπεξ) εζηίαζε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο ζε πνιηηηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν δηακέζνπ ησλ Γπηηθψλ 

θαη Δπξσπατθψλ ζεζκψλ. Δπίζεο, ν Adenauer ζεσξνχζε φηη ε Γπηηθή Γεξκαλία 

ήηαλ ν λφκηκνο δηάδνρνο θαη ν ζπλερηζηήο ηνπ Γεξκαληθνχ Βαζηιείνπ. Πίζηεπε φηη 

νη Γεξκαλνί έπξεπε λα απνθηήζνπλ δεκνθξαηηθή Γπηηθή ζπλείδεζε θαη λα 

μεξηδψζνπλ ην λαδηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ. Πίζηεπε επίζεο, φηη νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ 

                                                 
15

 Konrad Hermann Joseph Adenauer  (5 Ιαλνπαξίνπ 1876 - 19 Απξηιίνπ 1967). Γηεηέιεζε σο ν πξώηνο 

κεηαπνιεκηθόο θαγθειάξηνο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο από ην 1949 έσο ην 1963. 
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δελ ήηαλ έηνηκνη λα δερζνχλ ηε νβηεηηθή επηξξνή θαη πξνηίκεζε ηε Γπηηθή 

Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο, παξά κία ειεγρφκελε απφ 

ηελ ΔΓ επαλέλσζε.16  Απηέο νη απφςεηο θαη νη πξνζεγγίζεηο ειαρηζηνπνίεζαλ, 

φπσο ήηαλ θαλεξφ, ηηο πηζαλφηεηεο γηα εμεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα ηεο έλσζεο. 

Ο Γεξκαλφο Καγθειάξηνο ζεσξνχζε φηη κφλν ε «πνιηηηθή ηεο δχλακεο» ζα 

έδηλε ειπίδεο γηα επαλέλσζε. Ο Βαζηθφο Νφκνο έιεγε φηη ν Γεξκαληθφο ιαφο ζα 

πεηχραηλε ηελ έλσζε κέζσ ηεο απηνδηάζεζεο. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία θαη ε 

αιιειεμάξηεζε κε ηε Γχζε ήηαλ ν κφλνο δξφκνο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζθνπφο. Ήζειε λα δεκηνπξγήζεη έλα καγλήηε γηα ηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο 

πξνζπαζψληαο λα ππνλνκεχζεη ηελ θξαηηθή ππφζηαζε ηεο ΛΓΓ θαη λα νδεγήζεη 

ηνπο Αλαηνιηθνχο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επαλέλσζε. Σν ζχλζεκα 

ηνπ ήηαλ Διεπζεξία - Δηξήλε - Δλφηεηα (Freedom -Peace- Unity), κε απηή ηε 

ζεηξά.17 Ο θχξηνο ζχκκαρνο ηνπ ήηαλ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηέο επηζπκνχζαλ κία 

δεκνθξαηηθή νηθνλνκηθά ηζρπξή Γεξκαλία σο αληίζηαζε ζην νβηεηηθφ επεθηαηηζκφ 

θαη επηζεηηθφηεηα. Δπίζεο πξνέβαιαλ ηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαιπκέλεο κεηαπνιεκηθήο Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη ηνπ άλεηνπ Γπηηθνχ ηξφπνπ 

δσήο ζε αληίζεζε κε ην θησρφ αλαηνιηθφ.  

Ζ νβηεηηθή Έλσζε κε ηε ζεηξά ηεο, ζέινληαο λα απνθχγεη ηελ αθφκα 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηε Γχζε, αιιά θαη λα εκπνδίζεη ηε 

ζρεδηαδφκελε πξνζρψξεζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, πξφηεηλε ην Μάξηην ηνπ 1952, ηελ έλαξμε ζπλνκηιηψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ γηα ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. Ζ ΔΓ 

πξφηεηλε επίζεο ειεχζεξεο εθινγέο, πνπ ζα θαλφληδαλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο θαη θαζεζηψο νπδεηεξφηεηαο, κε ηηο απαξαίηεηεο κφλν ακπληηθέο δπλάκεηο. 

Ζ νβηεηηθή Έλσζε, κε ηελ πξννπηηθή ηεο επαλέλσζεο, ζθφπεπε λα δειεάζεη ηε 

Γπηηθή Γεξκαλία ψζηε λα κελ πξνζρσξήζεη επίζεκα ζηε Γπηηθή ζπκκαρία.  

Ο Adenauer κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Γπηηθψλ, πξνηίκεζε ηελ πξφνδν κέζσ 

κηαο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο ζπκκαρίαο ζηε Γχζε, παξά έλα νπδέηεξν, 

αζηαζέο Γεξκαληθφ θξάηνο θάησ απφ ηε νβηεηηθή επηξξνή. Ζ Γπηηθή Γεξκαλία 

έγηλε ηζφηηκν κέινο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο,  -κε ηηο πλζήθεο ηνπ Παξηζηνχ ην 

                                                 
16

 Gortemaker Manfred, «Unifing Germany 1989-1990», St Martin’s Press Inc, NY 1994, ζει 21 
17

 Σν ίδην, ζει 18 
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1954- 18 αλαγλσξίδνληαο ηα ιάζε ηεο θαη πξνζπαζψληαο λα επαλνξζψλεη κέξνο 

απηψλ κε πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ. Οη ΖΠΑ, Γαιιία θαη Μ. 

Βξεηαλία δηαηήξεζαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη δεζκεχηεθαλ ζηελ αλεχξεζε ιχζεο 

γηα κηα ελσκέλε Γεξκαλία.  

Ο Καγθειάξηνο, παξφηη ζχλαςε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ ΔΓ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1955 κεηά απφ επίζθεςε ζηε Μφζρα, ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ηηο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ (Πνισλία, Σζερνζινβαθία) 

δεηψληαο πίζσ ηα εδάθε πνπ είραλ πξνζαξηήζεη κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη ηε 

Γεξκαλία ηνπ 1937.19 Ζ ηαθηηθή απηή ρεηξνηέξεςε ηηο ζρέζεηο ηεο ΟΓΓ κε ηνπο 

αλαηνιηθνχο γείηνλεο ηεο θαη ζπλεηέιεζε ζηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο 

ερζξφηεηαο, απνκαθξχλνληαο ην ελδερφκελν ηεο επαλέλσζεο.  

Καηά ηε δηάζθεςε ησλ ηεζζάξσλ ληθεηξηψλ δπλάκεσλ ηνπ Β΄ ΠΠ ζηε 

Γελεχε ην 1955, ε Γχζε επέκελε ζην δηθαίσκα φισλ ησλ Γεξκαλψλ λα 

απνθαζίζνπλ κέζα απφ ειεχζεξεο εθινγέο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο ηνπο. Ζ 

νβηεηηθή Έλσζε αληίζεηα, ήζειε κία ελσκέλε Γεξκαλία κέζα ζε έλα ζπιινγηθφ 

Δπξσπατθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο, πνπ ζα απέξξηπηε θαη ηηο δπν ππάξρνπζεο 

ζπκκαρίεο.20 πκβηβαζκφο δελ ππήξμε πνηέ, ελψ νη πξνζπάζεηεο γηα επαλέλσζε 

πέξαζαλ ζε δεχηεξε κνίξα θαζψο, ν αληαγσληζκφο ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ 

απνηεινχζε ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ. Σειηθά ε ΟΓΓ 

έγηλε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ (Ννrth Αtlantic Σreaty 

Οrganizatiνn , ΝΑΣΟ) ην 1956 θαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) ην Μάξηην ηνπ 1957, δείρλνληαο μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο. 

Αληίζηνηρα, ε ΔΓ εδξαίσζε ηελ θπξηαξρία θαη ην πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα 

ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Σν 1958, ε ΔΓ δηαθήξπμε φηη δελ ππάξρεη γεξκαληθφ 

δήηεκα, θαζψο ε λέα θαηάζηαζε είρε παγησζεί θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ηεζζάξσλ 

δπλάκεσλ είραλ εμαζζελήζεη. Σν Βεξνιίλν φκσο, ήηαλ κνηξαζκέλν ζε απηέο ηηο 

ηέζζεξεηο δπλάκεηο. πκθψλα κε ηελ νβηεηηθή δηπισκαηία απηφ έπξεπε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθε εδαθηθά.  
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 Gortemaker Manfred, ζει 20 
19

 Gortemaker Manfred, ζει 20-22 
20

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 56-57 
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Ζ αληηπαξάζεζε ζπλερίζηεθε, θαζψο θαλείο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

ππνρσξήζεη κε απνθνξχθσκα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ, ζηηο 13 Απγνχζηνπ 1961, έδεημε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο λα νξηνζεηήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ην status 

quo, αιιά θαη ηε δηζηαθηηθφηεηα ή θαη ηελ αδηαθνξία πιένλ ησλ Γπηηθψλ γηα ηε 

Γεξκαληθή επαλέλσζε.21 Ζ θπζηθή δηαίξεζε ηνπ Βεξνιίλνπ απνκάθξπλε πιένλ 

νξηζηηθά ην ελδερφκελν ηεο επαλέλσζεο.  

 
ΑΛΛΑΓΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΣΠΟΛΗΣΗΚ (OSTPOLITIK) 
 

Με ηελ εθινγή ηνπ Σδνλ Φηηδέξαιλη Κέλεληη22, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

εθάξκνζαλ πνιηηηθή χθεζεο (détente) θαη επαλαπξνζέγγηζεο κε ηε νβηεηηθή 

Έλσζε. Παξά ηελ αξρηθή δήισζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζην Σείρνο ηνπ 

Βεξνιίλνπ φηη είλαη θαη απηφο έλαο Βεξνιηλέδνο, ζέινληαο λα δείμεη ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζην Γεξκαληθφ ιαφ θαη ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε ιχζεο, ζηε 

ζπλέρεηα ζα παξαδερηεί δεκφζηα, ην Ννέκβξην 1961: «Σψξα θαηαλννχκε φηη ε 

ΔΓ δελ επηζπκεί ηελ Γεξκαληθή επαλέλσζε θαη φζν ηζρχεη απηφ ε Γεξκαλία δελ 

ζα ελσζεί».23 Ζ Γεξκαλία έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα λα 

κε βξεζεί απνκνλσκέλε απφ ηηο  λέεο εμειίμεηο. 

Οη αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηείρνπο ήηαλ κεγάιεο, θαζψο αληηπξνζψπεπε ηελ απνηπρία ηεο «πνιηηηθήο ηεο 

δχλακεο» πνπ είρε εθαξκφζεη ν Adenauer. Ζ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ κε 

θχξην εθθξαζηή ηνλ Πξφεδξν Κέλεληη,  ν θφβνο ελφο ππξεληθνχ πνιέκνπ, αιιά θαη 

ε επηζπκία επαλαπξνζέγγηζεο κε ηνπο «αδειθνχο» ζηελ ΛΓΓ έθαλαλ επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε γηα αιιαγή πνιηηηθήο έλαληη ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. 

Μεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Adenauer ην 1963, μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα 

επαλαπξνζέγγηζεο κε ηηο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. θνπφο ηεο ήηαλ ε 

εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κε απηέο ηηο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία. Ο λένο Καγθειάξηνο Ludwig Erhard24  εθάξκνζε ηαθηηθέο θνηλσληθήο θαη 

                                                 
21

 Gortemaker Manfred, ζει 23 
22

 John Fitzgerald Kennedy (29 Μαΐνπ 1917 - 22 Ννεκβξίνπ 1963). Τπεξέηεζε σο ν 35νο πξόεδξνο ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1961 έσο ηε δνινθνλία ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 1963. 
23

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 58 
24

 Λνύληβηρ Έξραξλη (4 Φεβξνπαξίνπ 1897 – 5 Μαΐνπ 1977). Καγθειάξηνο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο 1963-

1966. 
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νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ν Willy Brandt,25 δήκαξρνο ηνπ δπηηθνχ Βεξνιίλνπ, 

πξνζπάζεζε λα αλαζεξκάλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο πφιεο. 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Adenauer λα αγλνήζεη ηελ ΛΓΓ θαη λα απνκνλψζεη ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο, είρε εγθαηαιεηθζεί. Σν Γφγκα Hallstein, ην νπνίν 

ππαγφξεπε φηη ε Γπηηθή Γεξκαλία δελ ζα είρε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ρψξεο, νη 

νπνίεο είραλ αλαγλσξίζεη ηελ Αλαηνιηθή, πιελ ηεο ΔΓ, εγθαηαιείθζεθε.26 

Δπίζεο, ε πνιηηηθή ηεο ΟΓΓ εζηηάδνληαλ πιένλ ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο 

κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο γηα ηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο θαη θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Ζ αιιαγή κέζσ επαλαπξνζέγγηζεο νλνκάζηεθε 

Οζηπνιηηίθ (Ostpolitik) -Αλαηνιηθή πνιηηηθή ζηα γεξκαληθά- θαη θνξπθψζεθε κεηά 

ηελ εθινγή ηνπ Willy Brandt ην Οθηψβξην ηνπ 1969 σο Καγθειάξηνπ ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο.  

ηηο 3 επηεκβξίνπ 1971 επεηεχρζε ε ζπκθσλία ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ 

ζην Βεξνιίλν («πκθσλία γηα ην Βεξνιίλν»), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 3 Ηνπλίνπ 

1972. Ζ ζπκθσλία επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλψλ 

ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ γηα ην κέιινλ ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο ζπλνιηθά 

(ηα νπνία νη νβηεηηθνί είραλ ηζρπξηζηεί φηη είραλ θαηαξγεζεί). Ζ ζπκθσλία επίζεο, 

απνθαηέζηεζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ηνπ Βεξνιίλνπ, βειηίσζε ηα 

ηαμίδηα θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη επέθεξε βειηηψζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ δπηηθνχ ηνκέα.27  

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα επηηεπρζεί ε ζπκθσλία, ν πνιηηηθφο νξηζκφο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ Βεξνιίλνπ ζθφπηκα παξέκεηλε αζαθήο, δηαηεξψληαο έηζη ηηο 

δηαθνξεηηθέο λνκηθέο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ ιέμε Βεξνιίλν δελ εκθαλίδεηαη 

ζην θείκελν. Ζ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ αλαθέξεηαη κφλν σο «ζρεηηθή πεξηνρή». Ζ 

ζπκθσλία ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ζηε κείσζε ησλ εληάζεσλ κεηαμχ 

Αλαηνιήο θαη Γχζεο ζην Βεξνιίλν, φζν θαη ζε δηεπξπκέλεο επαθέο κεηαμχ ησλ 

δχν κεξψλ ηεο Γεξκαλίαο. Ζ ζπκθσλία ησλ ηεζζάξσλ ζηαζεξνπνίεζε ην 

κεηαπνιεκηθφ status quo ζην Βεξνιίλν. Οη Γπηηθνί ζχκκαρνη ζπκθψλεζαλ φηη ην 
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 Βίιη Μπξαλη, (18 Γεθεκβξίνπ 1913 - 8 Οθησβξίνπ 1992) . Τπεξέηεζε σο θαγθειάξηνο ηεο ΟΓΓ  από ην 

1969 έσο ην 1974. 
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 Gortemaker Manfred, ζει 24-27 
27

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 58-59 
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Βεξνιίλν δελ ζα ζεσξνχληαλ ηκήκα ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη δελ ζα θπβεξληφηαλ 

απφ απηή. Οη νβηεηηθνί εγγπήζεθαλ ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε απηφ.28 

ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ππνγξάθηεθε θαη ε ζπκθσλία δηακεηαθφκηζεο 

ηνλ Μάην ηνπ 1972. Με απηή επηηξάπεθε ε πξφζβαζε απφ θαη πξνο ην δπηηθφ 

Βεξνιίλν απφ ηε Γπηηθή Γεξκαλία, εμαζθαιίζηεθε ην δηθαίσκα ησλ Γπηηθψλ 

Βεξνιηλέδσλ λα επηζθεθζνχλ ην αλαηνιηθφ Βεξνιίλν θαη ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία. 

Δπίζεο, εμαζθάιηζε ζηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο ην δηθαίσκα λα επηζθέπηνληαη ηε 

Γπηηθή Γεξκαλία, ζε πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθήο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηεζζάξσλ, ηα δχν Γεξκαληθά 

θξάηε άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα ζπλζήθε πνπ ζα θαζφξηδε ηηο ζρέζεηο 

ηνπο. Ο Willy Brandt αλαγλψξηζε ην κεηαπνιεκηθφ status quo θαη ηηο εδαθηθέο 

αιιαγέο θαη δέρηεθε ηελ χπαξμε δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ. Αλαγλψξηζε ην ζηφρν 

ηεο επαλέλσζεο, αιιά παξαδέρηεθε φηη θαηλφηαλ πνιχ καθξηλφο, κέρξη ηε 

ραιάξσζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ηεο αληηπαιφηεηαο Αλαηνιήο - Γχζεο, 

ελζηεξληδφκελνο ηε νβηεηηθή άπνςε. Ζ πξφηαζή ηνπ γηα «δχν θξάηε έλα έζλνο» 

έγηλε απνδεθηή απφ ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη ηα δχν θξάηε αλαγλψξηζαλ ην έλα 

ην άιιν ην Γεθέκβξην ηνπ 1972.29   

Ζ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο άλνημε επίζεο ην δξφκν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ξεθίλεζαλ δηπισκαηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΛΓΓ θαη ηεο ΟΓΓ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1973, θαη ηα δχν 

Γεξκαληθά θξάηε πξνζρψξεζαλ ζηα Ζλσκέλα Έζλε. ηε ζπλέρεηα ε Γπηηθή 

Γεξκαλία ππέγξαςε ζπλζήθεο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Πνισλία 

απνδερφκελε ηα ππάξρνληα ζχλνξα σο αδηακθηζβήηεηα. 

 
Ζ ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 
 

Χο απάληεζε ζηε Γπηηθή ζπκκαρία ε Μφζρα δεκηνχξγεζε ζηηο 14 Μαΐνπ 

ηνπ 1955 ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο  (πλζήθε ηεο Φηιίαο, πλεξγαζίαο θαη 

Ακνηβαίαο Βνήζεηαο). Ήηαλ κηα ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ακπληηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Κχξηα αθνξκή 

ηνπ ζπκθψλνπ απηνχ, φπσο ππνζηήξημε ε νβηεηηθή Έλσζε, ήηαλ ε έληαμε ηεο 
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επαλαζηξαηηθνπνηεκέλεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζην NATO ζηηο 9 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. Οη Γπηηθνί φκσο, θαηεγφξεζαλ ηε Μφζρα φηη ην ζχκθσλν δεκηνπξγήζεθε, 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρσξψλ πνπ 

απειεπζεξψζεθαλ απφ ηνπο νβηεηηθνχο θαηά ηνλ Β΄ΠΠ κε ζθνπφ λα επεκβαίλεη 

ζηξαηησηηθά ζηα εζσηεξηθά ηνπο θαη λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ 

ηπρφλ ζα έθαλαλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηελ πνιηηηθή εγεκνλία ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

θνκκάησλ ηνπο. 

Παξάδεηγκα απηήο ηεο ηαθηηθήο απνηειεί ε επέκβαζε ζηελ Σζερνζινβαθία 

ην 1968. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηελ Σζερνζινβαθία, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1968, νη πνιηηηθέο αιιαγέο, φπσο ε απνθαηάζηαζε θνκκαηηθψλ 

κειψλ παιαηφηεξσλ εθθαζαξίζεσλ, ε ππφζρεζε γηα ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ 

πνιηηψλ  ζην εμσηεξηθφ θαη ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, πξνκήλπαλ ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηε ρψξα. Ζ άξλεζε ηνπ Πξφεδξνπ Νηνχκπηζεθ λα παξαζηεί 

ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ηνλ Ηνχιην, ήηαλ ην βαζηθφ ζεκάδη 

κηαο επηθείκελεο πνιηηηθήο αιιαγήο πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζε έλα ζεκαληηθφ πιήγκα 

γηα ηελ ΔΓ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο. Έηζη, ην πξσί ηεο 21εο Απγνχζηνπ 1968, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εηζβνιή νβηεηηθψλ αξκάησλ κάρεο ζε φιε ηε ρψξα απφ ηα 

γεηηνληθά θξάηε, θαζψο θαη ζηελ Πξάγα κε αεξνκεηαθνξά δπλάκεσλ. Ζ έλνπιε 

επέκβαζε αηθληδίαζε ηνλ Νηνχκπηζεθ, ν νπνίνο νδεγήζεθε αηρκάισηνο ζηελ 

Μφζρα. Ζ ρψξα επαλήιζε ζην πξφηεξν πνιηηηθφ θαζεζηψο, ππφ ηελ επνπηεία ησλ 

ζνβηεηηθψλ δπλάκεσλ θαηνρήο.30 

Ζ πξαθηηθή απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο κε ζθνπφ λα εθαξκφδεηαη ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο. Σν γλσζηφ έθηνηε σο «Γφγκα Μπξέδληεθ» («The Brezhnev 

Doctrine»), πνπ εμαγγέιζεθε αθνχ εθαξκφζηεθε ζηελ Σζερνζινβαθία, απφ ηνλ 

Λενλίλη Μπξέδληεθ31 θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1968 ζηελ 

Πνισλία, ήηαλ ζαθέο: «Οη θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ζα επελέβαηλαλ νπνπδήπνηε ζε 
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 Λενλίλη Ιιίηο Μπξέδληεθ (19 Γεθεκβξίνπ 1906 - 10 Ννεκβξίνπ 1982), Ήηαλ Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο από ην 1964 κέρξη ην 1982 θαη 

Πξόεδξνο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Αλσηάηνπ νβηέη ηεο ΔΓ από ην 1977 σο ην 1982 
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πεξίπησζε πνπ ερζξηθέο πξνο ηνλ ζνζηαιηζκφ δπλάκεηο πξνζπαζνχζαλ λα 

αλαζηξέςνπλ ηελ εμέιημε κηαο ζνζηαιηζηηθήο ρψξαο».32 

Σν δφγκα Μπξέδληεθ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

Αλαηνιηθνχ κπινθ. Τπφ ην θφβν ηεο νβηεηηθήο επέκβαζεο, ε δηάζεζε γηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή έπξεπε λα είλαη ζχκθσλε κε ηα θνκκνπληζηηθά ηδεψδε θαη 

αξρέο. Ζ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ Σζερνζινβαθία δελ επέηξεπε ζε θακία 

ρψξα λα επηδηψμεη ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Ήηαλ απίζαλν ινηπφλ 

γηα ηελ ΛΓΓ λα επηδεηήζεη ηελ επίιπζε ηνπ Γεξκαληθνχ δεηήκαηνο θαη κηα έλσζε 

κε ηελ θαπηηαιηζηηθή Γπηηθή Γεξκαλία. 

 
Ζ ΣΔΛΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΔΛΗΝΚΗ  
 

Ζ Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη ήηαλ ε ηειηθή πξάμε ηεο Γηάζθεςεο γηα ηελ 

Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Διζίλθη 

ηεο Φηλιαλδίαο ηνλ Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ 1975. Σξηάληα πέληε θξάηε, oη ΖΠΑ, ν 

Καλαδάο θαη φια ηα Δπξσπατθά θξάηε, εθηφο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Αλδφξαο, 

ππέγξαςαλ ηε δήισζε ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Μπινθ θαη ηεο Γχζεο. Απφ ηελ Σειηθή Πξάμε δεκηνπξγήζεθε θαη ν 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ).33 

Χζηφζν, νη ζπκθσλίεο ηνπ Διζίλθη δελ ήηαλ δεζκεπηηθέο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

δηέζεηαλ θαζεζηψο ζπλζήθεο. 

Ζ Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη εθπιήξσζε ηα ζπλερή αηηήκαηα θαη ηε καθξά 

επηζπκία ησλ νβηεηηθψλ γηα κία ζχζθεςε θνξπθήο κε ζθνπφ ηε ζπιινγηθή 

Δπξσπατθή άκπλα θαη αζθάιεηα. Ζ ΔΓ επίζεο, επεδίσθε κία ζηαζεξφηεξε 

αλαγλψξηζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ status quo θαη ήιπηδε λα δεκηνπξγήζεη έλα 

Παλεπξσπατθφ ζπιινγηθφ θαζεζηψο αζθάιεηαο πνπ ζα δειέαδε ηηο Γπηηθέο ρψξεο 

λα εγθαηαιείςνπλ ην ΝΑΣΟ. Οχησο ή άιισο ην ζχκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, ζηελ 

ηδξπηηθή ζπλζήθε ηνπ, αλέθεξε φηη ήηαλ κία ζπκκαρία αλνηρηή ζε θάζε Δπξσπατθφ 

θξάηνο θαη ζα δηαιχνληαλ, φηαλ έλα Παλεπξσπατθφ ζχζηεκα αζθαιείαο ζα 

θαζηζηνχζε ηελ χπαξμε ηεο ζπκκαρίαο αλνχζηα. 

                                                 
32

 Smyser R. William, ζει 220 
33

Organization for Security and Cooperation in Europe  (OSCE) είλαη ν κεγαιύηεξνο δηαθξαηηθόο 

νξγαληζκόο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο αζθαιείαο ζηνλ θόζκν. Ιδξύζεθε ην 1975 ζην Διζίλθη σο Γηάζθεςε γηα 

ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε θαη κεηνλνκάζηεθε ζην όλνκα πνπ έρεη ζήκεξα ην 1995. 
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ηε δηάζθεςε ινηπφλ επηθπξψζεθαλ μαλά ηα κεηαπνιεκηθά ζχλνξα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ παξέκεηλαλ άζηθηα. κσο ν Helmut 

Schmidt,34 ηφηε Καγθειάξηνο ηεο ΟΓΓ, θνβνχκελνο φηη ε Σειηθή Πξάμε ζα έζβελε 

ηηο ιηγνζηέο ειπίδεο γηα επαλέλσζε, αιιά θαη ηηο ζπληεξεηηθέο εγρψξηεο θσλέο, 

θαηάθεξε λα αθήζεη κία ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα επαλέλσζεο, πεξλψληαο κέζα ζην 

θείκελν δηαηάμεηο – πξνυπνζέζεηο γηα αιιαγή ζπλφξσλ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθψλεζαλ φηη ηα ζχλνξά ηνπο ζα κεηαβάιινληαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην 

κφλν κε εηξεληθά κέζα θαη κεηά απφ ζπκθσλία. Δπηπξφζζεηα ε Πξάμε πξνέβιεπε 

ην δηθαίσκα ελφο θξάηνπο λα αλήθεη ή φρη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, λα ζπκκεηέρεη 

ζε δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο θαη ζπκκαρίεο θαη αλαγλψξηδε ην δηθαίσκα 

ζηελ νπδεηεξφηεηα. Οη Γεξκαλνί θαηάιαβαλ φηη γηα λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε 

έπξεπε πξψηα λα ηελ απνδερηνχλ.35 

Μεηά ηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη, νη ζπδεηήζεηο γηα ηε Γεξκαλία  

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

Γεξκαληθψλ θξαηψλ θαη ζηελ ελφηεηα κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή ελνπνίεζε. Ζ 

ιέμε ελφηεηα θπξηαξρνχζε ζηε Γπηηθή Γεξκαλία, φκσο δελ πεξηειάκβαλε ηελ 

παιηά ηεο έλλνηα, αιιά κία επξχηεξε, κέζα ζε έλα θνηλφ Δπξσπατθφ πιαίζην. Ζ 

ελνπνίεζε πεξηειάκβαλε πεξηζζφηεξν ζέκαηα πνιηηηζκνχ, νηθνλνκίαο θαη 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ παξά εδαθηθή ελφηεηα. ηαλ νη Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο36 

μαλαθέξδηζαλ ηελ Καγθειαξία ην 1982, ν Helmut Kohl (Υέικνπη Κνι) έλησζε 

αλαγθαζκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνζέγγηζεο (Οζηπνιηηίθ), ιφγσ ηεο 

καθξφρξνλεο εθαξκνγή ηεο, αιιά θαη γηαηί ε θπβέξλεζε ηνπ απνηεινχληαλ απφ 

ζπλαζπηζκφ κε ηνλ Hans-Dietrich Genscher (Υαλο Νηίηξηρ Γθέλζεξ) σο Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ. (Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο πνπ 

εθάξκνδε κεηξηνπαζή πνιηηηθή). 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζπλέρηζε λα βνεζά ηνπο πνιίηεο ηεο 

ΛΓΓ. Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξείρε, εμαζθάιηδε ηα βαζηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ζηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο. Με απηή ηελ ηαθηηθή βέβαηα, ε ΟΓΓ 

θαηλνκεληθά, ζηήξηδε πεξηζζφηεξν ηε δηαίξεζε παξά ηελ έλσζε, παξέρνληαο 
                                                 
34

 Ο Υέικνπη Υάηλξηρ Βάιληεκαξ κηη ( 23 Γεθεκβξίνπ 1918 - 10 Ννεκβξίνπ 2015) Γηεηέιεζε Καγθειάξηνο 

ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο από ην 1974 έσο ην 1982. 
35

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 59-61 
36

 Η Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθή Έλσζε ηεο Γεξκαλίαο (Γεξκαληθά: Christlich Demokratische Union 

Deutschlands, CDU) είλαη έλα ζπληεξεηηθό πνιηηηθό θόκκα ζηε Γεξκαλία. Θεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζηελ 

θεληξνδεμηά ηνπ Γεξκαληθνύ πνιηηηθνύ θάζκαηνο. 
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νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζή ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. 

Απφ ηελ άιιε φκσο, δεκηνπξγνχζε ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηεο θαηλνκεληθά 

ηζρπξήο ΛΓΓ απφ ηελ ρξεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο ΟΓΓ θαη παξείρε ηε βαζηθή 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο πνιίηεο. 

Ζ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ έδηλε ηελ αίζζεζε φηη ηίπνηα δελ ζα άιιαδε. Ζ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ είρε 

δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ηεο Γπηηθνγεξκαληθήο εγεζίαο κε κεγάιν 

κέξνο νβηεηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη δηπισκαηψλ. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε 

ζπλεξγαζία  εληζρχνληαλ κε δειψζεηο, φπσο απηέο ηνπ Willy Brandt ην 1984, ν 

φπνηνο ζπκβνχιεπε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ φηη νη άγνλεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

έλσζε δελ πξνζέθεξαλ ηίπνηα ζην Γεξκαληθφ ιαφ θαη έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ.37  

Ζ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ρσξψλ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην γεγνλφο ηεο 

πξψηεο επίζθεςεο Αλαηνιηθνγεξκαλνχ εγέηε, ηνπ Erich Honecker (Έξηρ 

Υφλεθεξ)38 ην 1987 ζηε Βφλλε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 61  
38

 Έξηρ Υόλεθεξ (25 Απγνύζηνπ 1912 - 29 Μαΐνπ 1994) Σν  1976 αλέιαβε Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο ΚΔ ηνπ 

ΔΚΓ θαη Πξόεδξνο ηνπ Κξαηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεξκαληθήο Λανθξαηηθήο Γεκνθξαηίαο κέρξη ηηο 18 

Οθησβξίνπ ηνπ 1989, όπνπ θαζαηξέζεθε από όια ηνπ ηα αμηώκαηα. 
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3Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΓΚΟΡΜΠΑΣΟΦ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 
 

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 
 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε ΔΓ παξέκελε απνκνλσκέλε απφ 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ιφγσ ηεο επηινγήο ησλ εγεηψλ ηεο, άιια θαη ηεο 

αλαρξνληζηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνληαλ. Σν θχξην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκίαο 

ήηαλ δνκηθφ. ηεξίδνληαλ ζε έλα θξαηηθνθεληξηθφ ζχζηεκα ρσξίο ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, απνκνλσκέλν απφ λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη θαηλνηφκεο 

νηθνλνκηθέο ηαθηηθέο. Δπηπξφζζεηα, έλα κεγάιν πνζφ δαπαλνχληαλ ζε 

εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε ζπληήξεζε κηαο ηεξάζηηαο πνιεκηθήο κεραλήο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Γχζε εθάξκνδε ηελ πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο, ε νπνία 

επηδείλσλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απνκφλσζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο, ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.39  

Σν Μάξηην ηνπ 1985, ν Mikhail Gorbachev (Μηραήι Γθνξκπαηζφθ) 

αλαιακβάλεη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε (ΚΚΔ). Ο λένο εγέηεο είρε εζσηεξηθέο πξνηεξαηφηεηεο κε ζθνπφ λα 

αιιάμεη ηελ πνιηηηθή ηεο ρσξάο ζε φια ηα επίπεδα. Ο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο ήηαλ ε 

αιιαγή ηεο ζηάζηκεο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο νβηεηηθήο νηθνλνκίαο, ζε κηα πην 

θηιειεχζεξε  θαηεχζπλζε, αιιά ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. 

Απηή ε πνιηηηθή ζα έδηλε ψζεζε θαη παξάιιεια ζα πξνζάξκνδε ην νβηεηηθφ 

ζνζηαιηζκφ ζηηο αιιαγέο πνπ δεηνχζε ε θνηλσλία. 

ην εηθνζηφ έβδνκν ζπλέδξην ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ν 

Γθνξκπαηζφθ ελεκέξσζε ηνπο ζπλέδξνπο γηα ην πξφγξακκα Πεξεζηξφηθα, πνπ 

ζεκαίλεη αλαδφκεζε, αλαζπγθξφηεζε θαη αλαδηάξζξσζε. Απηφ απαηηνχζε κηα 

ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ήιπηδε φηη ζα βειηίσλαλ 

ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ πνιηηψλ. Δπηζήκαλε επίζεο, φηη ε 

νβηεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή «πξέπεη λα ζπκβάιεη ηελ εγρψξηα αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο» θαη επέκεηλε φηη ε ΔΓ έπξεπε λα αξρίζεη λα ςάρλεη γηα αζθάιεηα κέζσ 

ηεο δηπισκαηίαο, αληί ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο δχλακεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλέδξσλ 

                                                 
39

 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 6-7 



 
- 27 - 

 

  

ζπκθψλεζε θαη ν Γθνξκπαηζφθ θέξδηζε ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζρεδίαδε.40
 

Δπίζεο ζθφπεπε λα πξνσζήζεη ηε Glasnost (Γθιάζλνζη), δηαθάλεηα ζε 

ειεχζεξε κεηάθξαζε, παξέρνληαο λέεο ειεπζεξίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο, φπσο κεγαιχηεξε ειεπζεξία ιφγνπ θαη ειεπζεξία έθθξαζεο ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ.41 Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Glasnost, δελ είραλ ζθνπφ ακθηζβήηεζεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

δφγκαηνο. θνπφο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ελίζρπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο, ψζηε λα απνδεζκεπζεί απφ ηε ζηαζηκφηεηα ηεο ηδενινγίαο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εγεηψλ ηνπ, βαζηδφκελν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

λέαο επνρήο. 

Έπξεπε φκσο έθηνο απφ ηηο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο, λα ηξνπνπνηήζεη 

θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ θχξηα επηδίσμε ηνπ ήηαλ λα 

ηεξκαηίζεη ηνλ «Φπρξφ πφιεκν» θαη λα εληάμεη ηε νβηεηηθή Έλσζε ζε κία θνηλή 

«Δπξσπατθή ζηέγε». Ολεηξεπφηαλ κηα θνηλφηεηα, φπνπ ηα θνκκνπληζηηθά θαη 

θαπηηαιηζηηθά θξάηε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλππάξμνπλ, ζεβφκελα ακνηβαία ηηο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο ηνπο. Απηφ ζήκαηλε φηη ε επνρή ηνπ «δφγκαηνο 

Μπξέδληεθ» ζα πεξλνχζε ζηελ ηζηνξία. Πίζηεπε επίζεο, φηη ε δηαίξεζε ηεο 

Δπξψπεο έπξεπε λα ηειεηψζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα παλεπξσπατθφ ζχζηεκα 

αζθαιείαο, φπνπ ε νβηεηηθή Έλσζε, ζα θαηαιάκβαλε ηε ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά 

ηεο αλήθε, σο θιεξνλφκνο ηεο παιαηάο Ρσζίαο. Αθνινπζψληαο ινηπφλ κία 

ζπκβηβαζηηθή, κεηξηνπαζήο πνιηηηθή κε αλάκεημεο ζηα εζσηεξηθά ησλ ρσξψλ ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, αιιά θαη κία πην αλζξσπηζηηθή πνιηηηθή, ζθφπεπε λα 

πξνβάιιεη ηε νβηεηηθή Έλσζε σο κηα αμηφπηζηε ζχκκαρν.42 
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ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ  
 
Ο Γθνξκπαηζφθ αλέιαβε ακέζσο ηελ πξσηνβνπιία. Αξρηθά, ζπλαληήζεθε 

κε ην Ronald Reagan43 ζηε Γελεχε ην 1985. Ήηαλ ε πξψηε ζπλάληεζε ησλ 

εγεηψλ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ κεηά απφ 6 ρξφληα. Οη δχν άληξεο ζπκθψλεζαλ 

επί ηεο αξρήο γηα ηελ κείσζε ησλ ππξεληθψλ νπινζηαζίσλ ηνπο θαηά 50%. 

Αθνινχζεζε ε δηάζθεςε θνξπθήο ζην Ρέηθηαβηθ ηεο Ηζιαλδίαο, κεηαμχ 10 θαη 12 

Οθησβξίνπ 1986. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο πεξηειάκβαλαλ ην ζέκα ησλ INF 

(Intermediate Range Nuclear Forces). πδεηήζεθε ε θαηαζηξνθή φισλ ησλ 

νπιηζκέλσλ κε ππξεληθέο θεθαιέο βαιιηζηηθψλ πχξαπισλ κε βειελεθέο απφ 500 

έσο 5.500 ρικ, θαζψο θαη φισλ ησλ ππνδνκψλ ππνζηεξίμεσο ηνπο. Δπίζεο, 

ζπδεηήζεθε ην ζέκα  ησλ ζηξαηεγηθψλ φπισλ (START I), θαζψο θαη ζέκαηα 

εθκεηάιιεπζεο θαη έξεπλαο ηνπ δηαζηήκαηνο. Ζ ζπλάληεζε δελ νδήγεζε ζηα 

επηζπκεηά, απνηειέζκαηα πξνθαιψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη 

γεληθψλ επηηειείσλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Γπηηθνγεξκαλψλ.44 

Οη ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο αηζζάλνληαλ ηελ νβηεηηθή Έλσζε σο 

απεηιή θαη ζεσξνχζαλ φηη ε ππξεληθή απνηξνπή απνζάξξπλε ηνλ νβηεηηθφ 

επεθηαηηζκφ. Γέρηεθαλ κε αλαθνχθηζε ηελ απνηπρία ησλ ζπλνκηιηψλ Ρήγθαλ - 

Γθνξκπαηζφθ. Οη Δπξσπαίνη εγέηεο πίζηεπαλ φηη νη ΖΠΑ έπξεπε λα ζπλδπάζνπλ 

νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, ζπλεθηηκψληαο φρη κφλν ηελ αλαινγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ φπισλ, αιιά θαη απηή ησλ ζηξαηεγηθψλ φπισλ θαη ζπκβαηηθψλ 

δπλάκεσλ, ζηηο νπνίεο ε ΔΓ είρε ηελ απφιπηε ππεξνρή ζηελ Δπξψπε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ΝΑΣΟ είρε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζην Δπξσπατθφ έδαθνο, 

επεηδή νη νβηεηηθνί είραλ πεξηζζφηεξα ζηξαηεχκαηα, πεξηζζφηεξα άξκαηα κάρεο 

θαη πεξηζζφηεξνπο ππξαχινπο κηθξνχ βειελεθνχο ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ην 

θέληξν ηεο Δπξψπεο. 

Σειηθά ε ζπλζήθε INF γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ππξαχισλ κέζνπ βειελεθνχο, 

ππνγξάθεθε ζηελ Οπάζηλγθηνλ απφ ηνλ Πξφεδξν Ρήγθαλ θαη ηνλ Μηραήι 

Γθνξκπαηζφθ ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1987. Απηή πεξηειάκβαλε ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ 

ππξεληθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ππξαχισλ, θαζψο θαη ησλ εθηνμεπηψλ ηνπο, κε εχξνο 
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500-1000 ρηιηφκεηξα (κηθξήο εκβέιεηαο) θαη 1.000-5.500 ρηιηφκεηξα (κέζνπ 

βειελεθνχο). Ζ ζπλζήθε δελ θάιππηε ηνπο ππξαχινπο πνπ ζα εθηνμεχνληαλ απφ 

πινία ή ππνβξχρηα, θαζψο επίζεο δελ πεξηειάκβαλε ηα ηαθηηθά ππξεληθά φπια, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ην ΝΑΣΟ, δηφηη ζα κπνξνχζε κε απηά λα αληηκεησπίζεη ηε 

νβηεηηθή ππεξνπιία ζε ζπκβαηηθέο δπλάκεηο. Με απηή ηε ζπκθσλία, Αλαηνιή θαη 

Γχζε ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο, αλ θαη ε 

εμάξηεζε απφ ηα ηαθηηθά, κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, φπια αλεζπρνχζε ηνπο 

Γεξκαλνχο, γηαηί ζε πεξίπησζε πνιέκνπ, νη ππξεληθέο θεθαιέο ζα 

πξνζγεηψλνληαλ πάλσ ή θνληά ζην Γεξκαληθφ έδαθνο.45 

Οη αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο θαη δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο έδεηρλαλ φηη ν 

Γθνξκπαηζφθ ήηαλ πξφζπκνο λα ζπδεηήζεη θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί γηα λα 

πινπνηήζεη ηηο εμαγγειίεο ηνπ. ηα κέζα ηνπ 1988, άξρηζε λα απνζχξεη ηηο 

νβηεηηθέο δπλάκεηο απφ ην Αθγαληζηάλ κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ 1979, δείρλνληαο κηα 

ζηξνθή απφ ηε ζηξαηησηηθή δχλακε ζηε δηπισκαηία, φπσο είρε ππνζρεζεί.46  

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 1988, ν 

Γθνξκπαηζφθ παξνπζίαζε γηα αθφκα κηα θνξά ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαη ηελ πνιηηηθή 

πνπ είρε επηιέμεη λα αθνινπζήζεη. Γήισζε κεηαμχ άιισλ: «Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

δχλακε θαη ε απεηιή ηεο βίαο δελ κπνξνχλ πιένλ λα είλαη θαη δελ πξέπεη λα 

απνηεινχλ κέζα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο». Σαθηηθέο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηνπο νβηεηηθνχο θαηά ηνλ παξειζφλ, θαη ζπλέρηζε: «Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αξρήο 

ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο είλαη επίζεο μεθάζαξε γηα εκάο. Ζ απνηπρία λα ηελ 

αλαγλσξίζνπκε ζα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Ζ ειεπζεξία 

επηινγήο είλαη κηα θαζνιηθή αξρή, ζηελ νπνία δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο. 

Γελ εγθαηαιείπνπκε ηηο πεπνηζήζεηο, ηε θηινζνθία ή ηηο παξαδφζεηο καο. Οχηε 

θαινχκε θαλέλαλ άιιν λα εγθαηαιείςεη ηηο δηθέο ηνπ. Ο θαζέλαο πξέπεη λα 

απνδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ 

αμηψλ ηνπ, αιιά φρη κφλν κε ιφγηα ή πξνπαγάλδα, αιιά θαη κε πξαγκαηηθέο 

πξάμεηο. Έπξεπε λα αμηνινγήζνπκε ηε θχζε θαη ην εχξνο ησλ πξνβιεκάησλ, λα 

εξκελεχζνπκε ηα δηδάγκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα ηα εθθξάζνπκε κε ηε κνξθή 

πνιηηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνγξακκάησλ». 
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 Η εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ ήηαλ ελληάρξνλε ζύγθξνπζε (27 Γεθεκβξίνπ 1979 - 15 Φεβξνπαξίνπ 1989) 
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Καη ζπλέρηζε αλαιχνληαο ην πιάλν ηνπ: «Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ε 

θνηλσλία ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο, πξέπεη λα γίλεη πην 

δεκνθξαηηθή. Ζ αλαδηάξζξσζε έρεη πιένλ θαιχςεη ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, 

ηελ πλεπκαηηθή δσή θαη ηελ ηδενινγία. Έρνπκε ζρεδηάζεη κηα ξηδηθή νηθνλνκηθή 

κεηαξξχζκηζε. Απφ ην λέν έηνο κεηαθέξνπκε νιφθιεξε ηελ εζληθή νηθνλνκία ζε 

λέεο κνξθέο θαη κεζφδνπο εξγαζίαο. Με ηηο πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ 

νβηέη πνπ αθνξνχλ ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ζηελ έγθξηζε ηνπ 

λφκνπ πεξί εθινγψλ αλαδηαξζξψλεηαη ε θνηλσλία. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη 

φινη νη ιανί θαη φιεο νη γεληέο πνιηηψλ ζηε κεγάιε καο ρψξαο επηθξνηνχλ ηελ 

αλαδηάξζξσζε. Θα πξνρσξήζνπκε νπζηαζηηθά θαη βαζηά ζηελ νηθνδφκεζε ελφο 

ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο, βαζηζκέλνπ ζην θξάηνο δηθαίνπ. Ζ νβηεηηθή Γεκνθξαηία 

πξέπεη λα απνθηήζεη κηα ζηαζεξή, θαλνληζηηθή βάζε. Απηφ ζεκαίλεη πξάμεηο, 

φπσο ν λφκνο γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ην Glasnost, νη δεκφζηεο ελψζεηο θαη 

νξγαλψζεηο θαη πνιιά άιια. Γελ ζα θπιαθίδνληαη άλζξσπνη γηα ηηο πνιηηηθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Σα πνιηηηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα επηιχνληαη 

κφλν κε πνιηηηθά κέζα θαη ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα κφλν κε αλζξσπηά».47 

Ο Γθνξκπαηζφθ αλαθνίλσζε επίζεο φηη ε νβηεηηθή Έλσζε είρε ιάβεη ηελ 

απφθαζε λα απνζχξεη κνλνκεξψο κέρξη ην 1991 θαη ζα δηαιχζεη έμη 

ηεζσξαθηζκέλεο κεξαξρίεο, λα απνζχξεη ηηο αεξνκεηαθεξφκελεο κνλάδεο, ηα 

γεθπξνθφξα άξκαηα θαη ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπο πνιεκηθφ πιηθφ απφ ηε ΛΓΓ, ηελ 

Σζερνζινβαθία θαη ηελ Οπγγαξία. Οη ζνβηεηηθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζε 

απηέο ηηο ρψξεο ζα κεηψλνληαλ θαηά 50.000 άηνκα θαη 5.000 άξκαηα κάρεο. Σα 

επφκελα δχν ρξφληα, ε ζπλνιηθή δχλακε ησλ νβηεηηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζα  

κεηψλνληαλ θαηά 500.000, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ. ιεο νη 

ππφινηπεο ζνβηεηηθέο κεξαξρίεο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ζα απνθηνχζαλ 

δηαθνξεηηθή δνκή κε ζαθψο ακπληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη απνζηνιή. Δπεζήκαλε 

επίζεο, ηελ πξνζπάζεηα εθπφλεζεο κηαο ζχκβαζεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ρεκηθψλ 

φπισλ θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπλνκηιηψλ γηα ηε κείσζε ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ θαη 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε. Σέινο ηφληζε φηη ε αληηπαξάζεζε πξέπεη 

λα ηεξκαηηζηεί κε δηάινγν θαη ζπλεξγαζία.  
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Σελ επφκελε κέξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο κε ηνλ Ρήγθαλ θαη ηνλ 

εθιεγκέλν Πξφεδξν George H. W. Bush (Σδνξηδ Μπνπο), ζπλφςηζε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ, απεπζπλφκελνο εηδηθά ζηνλ Μπνπο: «Θα δείηε ζχληνκα φηη απηά δελ γίλνληαη 

νχηε γηα επίδεημε,  νχηε γηα λα ζαο ππνλνκεχζσ θαη λα επσθειεζψ απφ εζάο. 

Απηά γίλνληαη γηαηί πξέπεη λα ηα θάλσ, γηαηί ππάξρεη κηα επαλάζηαζε ζηε ρψξα 

κνπ. ηαλ μεθίλεζα ην 1986 φινη ρεηξνθξφηεζαλ θαη επηδνθίκαζαλ ηηο πξνζέζεηο 

κνπ. Σψξα δελ ηνπο αξέζεη θαη ηφζν πνιχ, αιιά ζα είλαη κηα επαλάζηαζε παξφια 

απηά.48  

Δθείλνη ινηπφλ πνπ αλεζπρνχζαλ φηη ε ζπλζήθε INF επέηξεπε ζηηο 

νβηεηηθέο δπλάκεηο λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ Δπξψπε, κπνξνχζαλ πιένλ λα δνπλ 

ηε νβηεηηθή ζηξαηησηηθή αλσηεξφηεηα λα εμαθαλίδεηαη. Βέβαηα νη λέεο πεξηθνπέο 

ηνπ Γθνξκπαηζφθ πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο θαη έληνλε αληηπαξάζεζε κε ηε 

ζηξαηησηηθή εγεζία θαη ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ, δηφηη ήηαλ ζίγνπξν φηη απηέο νη 

πεξηθνπέο θαη εμαγγειίεο ζα απνδπλάκσλαλ ηνλ έιεγρν ηεο Μφζραο θαη ζα 

ακθηζβεηνχζαλ ηελ εμνπζία ησλ θηιηθά πξνζθείκελσλ θνκκνπληζηηθψλ 

θαζεζηψησλ ζηα ππφινηπα θξάηε. κσο, ν Γθνξκπαηζφθ έκεηλε πηζηφο ζηηο 

εμαγγειίεο ηνπ γηα ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΓ θαη γλψξηδε φηη νη πεξηθνπέο 

ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ζα εμνηθνλνκνχζαλ πφξνπο απφ ηελ παξαπαίνπζα 

νβηεηηθή νηθνλνκία. 

 

 

Ο ΣΕΟΡΕΣ ΜΠΟΤ ΣΖΝ ΔΞΟΤΗΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 
ΓΚΟΡΜΠΑΣΟΦ 
 

ηαλ ν Σδνξηδ Μπνπο αλέιαβε ηελ πξνεδξία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1989, ππήξραλ μεθάζαξα ζεκάδηα γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζηελ 

Δπξψπε. Ο ιφγνο ηνπ Γθνξκπαηζφθ ην Γεθέκβξην ηνπ 1988  ζηα  Ζλσκέλα έζλε 

θαηέδεημε φηη ν νβηεηηθφο εγέηεο ήζειε λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ σο ηφηε ξεηνξηθή, 

αιιά θαη πνιηηηθή ηεο ΔΓ θαη είρε θάλεη βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ 

θπβέξλεζε Μπνπο ζηελ αξρή θάλεθε ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμε, αιιά θαη κε 

αξθεηφ ζθεπηηθηζκφ ζηα ιεγφκελα ηνπ. Πνιινί είδαλ ηηο αιιαγέο πνπ πξφηεηλε ν 

Μηραήι Γθνξκπαηζφθ σο ζεκαληηθέο θαη θαηλνηφκεο, ελψ άιινη δηθαηνινγεκέλα 
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παξέκεηλαλ βαζχηαηα ζθεπηηθνί θαη αβέβαηνη σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ. ίγνπξα 

φκσο, ππήξμε αλεζπρία γηα ην πψο έπξεπε νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα απαληήζνπλ 

ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο.49 

Ο Brent Scowcroft (Μπξελη θφνπθξνθη)50 είρε εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ γηα 

ηνλ δπλακηθφ νβηεηηθφ εγέηε θαη ηηο αηζηφδνμεο αιιαγέο ηνπ: «Απνηεινχζε έλα λέν 

θαηλφκελν. Έλησζα δπζπηζηία γηα ηα θίλεηξα ηνπ Γθνξκπαηζφθ θαη ακθέβαια γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα ζα δηάιεγε θάπνηνλ κε ζθνπφ λα 

επαλαθέξεη ηελ ΔΓ ζηελ πνξεία ηεο. Ήηαλ απαξαίηεηε κία ηθαλή θαη ζθιεξή 

εγεζία γηα λα επηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο κεηά απφ έμη ρξφληα ζηαζηκφηεηαο, αιιά 

θαη επηδείλσζεο ηεο νβηεηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ θήκε ηνπ Γθνξκπαηζφθ σο ελφο 

ζθιεξνχ, δηνξαηηθνχ θαη πξαθηηθνχ αλζξψπνπ θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ θχξησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο αλφδνπ ηνπ, θαηλφηαλ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο». 

«Ήηαλ ζαθέο φηη ν ζηφρνο ηνπ Γθνξκπαηζφθ ζηε νβηεηηθή εγεζία ήηαλ λα 

απνθαηαζηήζεη ην δπλακηζκφ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη λα αλαλεψζεη ηελ ΔΓ ζε εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα 

αληαγσληζηεί ηε Γχζε θαη φρη λα  αλαηξέςεη  ην ππάξρνλ ζχζηεκα. Οη πάληεο είραλ 

θνπξαζηεί απφ ηνλ Φπρξφ πφιεκν, αθφκα θαη εγέηεο, φπσο ε Βξεηαλίδα 

Πξσζππνπξγφο Margaret Thatcher (Μάξγθαξεη Θάηζεξ), δήισλαλ φηη έπξεπε λα 

έξζεη ην ηέινο. Δγψ θνβφκνπλ φηη ν Γθνξκπαηζφθ ζα καο έπεηζε λα 

αθνπιηζηνχκε, δίρσο  ε νβηεηηθή Έλσζε λα θάλεη θακηά ζνβαξή αιιαγή ζηε δηθή 

ηεο ζηξαηησηηθή δνκή θαη φηη πεξίπνπ ζε κία 10εηία ζα βξηζθφκαζηαλ αληηκέησπνη 

κε κία αθφκα ζνβαξφηεξε απεηιή. Φνβφκνπλ φηη κέζσ ηεο Γθιάζλνζη θαη ηεο 

Πεξεζηξφηθα επηδεηνχζε ηελ αλαλέσζε θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ΔΓ. Γελ ελδηαθεξφηαλ γηα πξαγκαηηθέο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αιιά ηηο 

ρξεζηκνπνηνχζε πεξηζζφηεξν σο κέζν αληηκεηψπηζήο εθείλσλ ησλ κειψλ ηνπ 

θφκκαηνο πνπ έζεηαλ εκπφδηα ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ αιιαγέο».51 Οχησο ή άιισο, ε 

ΔΓ παξέκελε κία κεγάιε δχλακε θαη θπζηθά ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ήηαλ βέβαην φηη αλ νη κεηαξξπζκίζεηο πεηχραηλαλ, ζα έβγαηλε 
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πην δπλαηή θαη ζα απνηεινχζε αθφκα κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ΖΠΑ θαη ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ.  

Οη δειψζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ ζηα Ζλσκέλα έζλε θαη νη ειθπζηηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ γηα κείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη γηαηί φρη γηα πιήξε 

αθνπιηζκφ, έβξηζθαλ έλζεξκνπο νπαδνχο θαη ππνζηεξηθηέο ζε φιε ηελ Δπξψπε 

θαη ηδηαίηεξα ζηε Γπηηθή Γεξκαλία, ε νπνία θπζηθά δελ είρε ιφγν λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππξεληθψλ ππξαχισλ, φπσο είρε 

ζρεδηαζηεί απφ ην ΝΑΣΟ, ππνλνκεχνληαο έηζη ηε ζπλνρή θαη ηελ ελφηεηα ηεο 

Γπηηθήο πκκαρίαο. Ο Γθνξκπαηζφθ είρε θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη πίεζε ζηηο 

δπηηθέο θπβεξλήζεηο θαη λα ππνλνκεχζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θπξίσο ησλ ππξεληθψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ζέηνληαο ζέκα 

αλαγθαηφηεηαο ησλ ππξεληθψλ πξνγξακκάησλ. Δίρε πξνηείλεη απιέο θαη εηξεληθέο 

ιχζεηο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θξαηψλ, αιιά ε δπζπηζηία απμάλνληαλ θαζψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είρε πξνρσξήζεη ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο ηηο νπνίεο παξνπζίαδε.  

Οη ΖΠΑ ινηπφλ, ζεψξεζαλ φηη ν Γθνξκπαηζφθ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ είρε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη δηακάρεο ζην ΝΑΣΟ, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ έραλε ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ Δπξψπε ιφγσ ησλ 

ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ. Οη ππξεληθνί πχξαπινη ππήξραλ αθξηβψο γηα λα 

αληηζηαζκίζνπλ απηφ ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Πνιιά ζηειέρε ηεο Ακεξηθαληθήο 

θπβέξλεζεο ήζειαλ λα δερζνχλ ηηο αγλέο θαη εηιηθξηλείο πξνζέζεηο ηνπ 

Γθνξκπαηζφθ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, αιιά ζεσξνχζαλ αδηαλφεην φηη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΓ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη. Σν πηζαλφηεξν ζελάξην ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ ήηαλ λα κελ γίλνπλ πνηέ δεθηέο απφ ηνλ 

ζθιεξφ ππξήλα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ 

απφ ηελ εμνπζία θαη ζηελ επηζηξνθή ζηελ εζσζηξέθεηα θαη ηνλ ζπληεξεηηζκφ. 

ια ηα παξαπάλσ έδεηρλαλ φηη νη ΖΠΑ απαγνξεχνληαλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε 

παξαρψξεζε ζηελ ΔΓ θαη έπξεπε λα θξαηήζνπλ κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε κέρξη 

λα δηεξεπλήζνπλ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε. Έπξεπε φκσο θαη λα απαληήζνπλ ζηελ 

πξφθιεζε - πξφζθιεζε ηνπ νβηεηηθνχ εγέηε, ν νπνίνο είρε εκθαλέζηαηα ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ.52  
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Ζ Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε, κε έλα άθξσο επηηπρεκέλν δηπισκαηηθφ ειηγκφ, 

θαηάθεξε λα απαληήζεη απνθαζηζηψληαο ηελ ηάμε ζηε πκκαρία. Φξφληηζε λα κελ 

ράζεη ην ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ Δπξψπε θαη ηαπηφρξνλα αλέιαβε ηελ 

πξσηνβνπιία ζηηο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο, θαηαθέξλνληαο λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ 

νβηεηηθφ εγέηε θαη λα δνθηκάζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Έηζη, ζηε ζπλδηάζθεςε ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο ζηα ηέιε Μαΐνπ 1989, ν Μπνπο απάληεζε ζηελ ΔΓ κε ηηο 

ακεξηθαληθέο πξνηάζεηο. Πξφηεηλε ηε κείσζε ησλ ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε κέρξη ηηο 275.000 ζηα επφκελα ηξία ή ηέζζεξα ρξνληά θαη ηε 

κεξηθή απφζπξζε ησλ SNF (Short- range Nuclear Force).  Με ην ζρέδην απηφ νη 

ΖΠΑ απαίηεζαλ απφ ηελ νβηεηηθή Έλσζε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο ζπκβαηηθέο 

ηεο δπλάκεηο, ηφζν ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη νη πχξαπινη κηθξνχ βειελεθνχο γηα λα 

αληηζηαζκηζηεί ην ζπκβαηηθφ κεηνλέθηεκα, βάδνληαο ηαπηφρξνλα ηέινο ζηηο 

ζπκκαρηθέο αληηξξήζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπο.53  

Ζ εγεζία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είρε απνθαζίζεη λα πεξάζεη ζηελ 

αληεπίζεζε θαη ζηεξηδφκελε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νβηεηηθήο πνιίηηθεο ζε 

Πνισλία θαη Οπγγαξία, αιιά θαη ζηε δήισζε ηνπ Γθνξκπαηζφθ ζηνλ Οξγαληζκφ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) ην Γεθέκβξην 1988 γηα ην ζεβαζκφ ζηελ απηνδηάζεζε 

ησλ ιαψλ, εμέθξαζε ην φξακά ηεο γηα κηα ειεχζεξε Δπξψπε. Έηζη ν θφνπθξνθη 

άδξαμε ηελ επθαηξία θαη πξφηεηλε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζρέδηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θαη ε επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο Μπνπο ζηηο 31 Μαΐνπ 1989 ζην Μάηλδ (Μainz) δήισζε φηη 

ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ελψζεη μαλά ηε Γεξκαλία θαη λα ηειεηψζεη ηνλ Φπρξφ πφιεκν, 

πνπ μεθίλεζε κε ηε δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο. Ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη ηα πάληα 

γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. Ο πφιεκνο ζα ηειείσλε κε ηελ απηνδηάζεζε ηεο 

Γεξκαλίαο θαη φιεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ νη πνιίηεο ζα ήηαλ ειεχζεξνη 

λα απνθαζίζνπλ ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο. Σν ζρέδην 

ηνπ ήηαλ ηφζν θηιφδνμν θαη ηνικεξφ, πνπ ειάρηζηνη εγέηεο ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ ην είραλ θαληαζηεί.54 Βέβαηα νη δειψζεηο γηα απηέο ηηο ξηδηθέο αιιαγέο 

ζηεξίδνληαλ ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη 

ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ν Γθνξκπαηζφθ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ. 
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4Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΣΟ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΔΠΑΝΔΡΥΔΣΑΗ 

 
 

ΣΑ ΠΡΧΣΑ ΒΖΜΑΣΑ 
 
Ο Γεξκαλφο Καγθειάξηνο Υέικνπη Κνι αλήθε ζηε γεληά ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ. Γελλεκέλνο ην 1930 είρε γαινπρεζεί κε ηελ ηδέα, φηη ε Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία απνηειεί παξάλνκν θξάηνο, απφηνθν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Χο 

κέζν γηα ηελ επαλέλσζε ησλ δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ, ζεσξνχζε ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξφηεηλε γηα ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ ελσκέλε Γεξκαλία ζεσξνχζε σο θνληηλφηεξνπο 

ζπκκάρνπο θαη ππνζηεξηθηέο, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Γαιιία. Δπίζεο, δελ 

ζα δίζηαδε λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ψζηε λα πεηχρεη ην 

πηζαλφηεξν θαιφ απνηέιεζκα. Χο παξάδεηγκα, ζεσξείηαη ε πηνζέηεζε ηεο 

Οζηπνιηηίθ -πνιηηηθή κε ηελ νπνία δηαθσλνχζε- φηαλ εθιέρζεθε Καγθειάξηνο. Ο 

θνληηλφηεξνο ζχκβνπινο ηνπ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ν Horst 

Teltschik, γηνο Γεξκαλψλ κεηαλαζηψλ. Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ήηαλ ν Υαλο Νηίηξηρ 

Γθέλζεξ, ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο FDP, κε ην νπνίν ζπγθξφηεζε ηνλ θπβεξλεηηθφ 

ζρεκαηηζκφ.55 

Ο Κνι είρε θαηεγνξήζεη ηνλ Γθνξκπαηζφθ ην 1986, φηη ε ξεηνξηθή θαη νη 

ελέξγεηεο ηνπ ζπκίδνπλ ηε λαδηζηηθή πξνπαγάλδα ηνπ Γθέκπειο, ακθηζβεηψληαο 

ηηο αγλέο πξνζέζεηο ηεο Πεξεζηξφηθα θαη ςπρξαίλνληαο έηζη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ γηα ην επφκελν δηάζηεκα.56 Ο Γθνξκπαηζφθ φκσο, ζεσξνχζε φηη νη 

ζρέζεηο κε ηε Γπηηθή Γεξκαλία απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ πνιηηηθή πνπ 

ήζειε λα εθαξκφζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε Γχζε θαη ηηο ΖΠΑ θαη δελ επηζπκνχζε ηελ 

αληηπαξάζεζε. 

Ο Γθνξκπαηζφθ, ζην πιαίζην ινηπφλ ηεο Δπξσπατθήο ηνπ ηδέαο, ζα 

ζπλαληεζεί κε ηνλ Καγθειάξην Κνι ζηε Μφζρα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1988. Καηά ηελ 

επίζθεςε, ν Γθνξκπαηζφθ απέθπγε λα απαληήζεη ζηα ζρφιηα ηνπ Κνι φηη νη 

Γεξκαλνί παξέκελαλ κία θνηλφηεηα θαη έλα έζλνο παξά ηε δηαίξεζε. Ζ ΔΓ ήηαλ 

κία απφ ηηο ηέζζεξηο δπλάκεηο πνπ ππέγξαςαλ ηε δηαίξεζε ηεο Γεξκαλίαο ην 1945, 
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ζπκκεηείρε ζηε ζπκθσλία ηνπ Βεξνιίλνπ ηελ 3 επηεκβξίνπ 1971 θαη ήηαλ ε  

κεγάιε θαηνρηθή δχλακε πνπ θαζφξηδε ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Γελ ήηαλ μεθάζαξν πφηε θαη ππφ πνηα κνξθή, κε πνηα 

θξηηήξηα ζα επέηξεπε ε νβηεηηθή Έλσζε ζπδεηήζεηο γηα ηελ επαλέλσζε.57  

Ζ νηθνλνκηθή απνδπλάκσζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαζψο θαη νη λέεο 

ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο γηα πνιηηηθέο αιιαγέο ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ, κπνξνχζαλ 

λα πξνζθέξνπλ κία λέα επθαηξία ζηνλ Κνι, αθνχ ν δεχηεξνο ζεσξνχζε φηη ην 

Γεξκαληθφ δήηεκα δελ είρε θιείζεη νξηζηηθά. Γελ πεξίκελε φκσο, αλαιακβάλνληαο 

ηα θαζήθνληα ηνπ φηη ζα είρε ηελ επθαηξία λα επαλεμεηάζεη ηηο παιηέο ζπλζήθεο θαη 

ζπκθσλίεο. Δξσηεζείο ινηπφλ, θαηά ηε επίζθεςε ηνπ ζηε Μφζρα ην 1988, γηα ην 

ζέκα θαη γηα ηπρφλ ζπλδξνκή ηνπ Γθνξκπαηζφθ ζηε ιχζε, απάληεζε 

πεξηθξνλεηηθά φηη δελ είλαη ζπγγξαθέαο έξγσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, 

ππνλνψληαο φηη ε επαλέλσζε αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο.58  

ηηο 12 Ηνπλίνπ 1989 ν νβηεηηθφο εγέηεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηαμίδη ζηε 

Γπηηθή Γεξκαλία. Ο Κνι θαη ν Γθνξκπαηζφθ ππέγξαςαλ θνηλή δήισζε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο, ηεο ακνηβαίαο κείσζεο ησλ ππξεληθψλ θαη 

ησλ ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ θαη κηαο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο «θνηλήο 

Δπξσπατθήο ζηέγεο» αλαζεξκαίλνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο. Σν Γεξκαληθφ δήηεκα δελ 

ζπδεηήζεθε, θαζψο ζε δεκνζθφπεζε πνπ έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 1989 ζηε Γπηηθή 

Γεξκαλία, παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο Γεξκαλνχο απάληεζαλ φηη ε ρψξα ηνπο 

έπξεπε λα ζηακαηήζεη λα πξνζπνηείηαη φηη ζέιεη ηελ ελνπνίεζε κε ηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία,  ζπγθξαηψληαο έηζη ηνλ Καγθειάξην απφ ηελ αλαθνξά ζην ζέκα.59 

κσο, νη δηαθεξχμεηο θαη ε δηαιιαθηηθφηεηα ηεο νβηεηηθήο εγεζίαο 

επέηξεςαλ ζηηο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ λα μεθηλήζνπλ πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Ζ Οπγγαξία, απφ ηηο 2 Μαΐνπ, απνζπλαξκνινγνχζε ηνπο θξάρηεο 

ζηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Απζηξία -αξγφηεξα εθείλε ηε ρξνληά ε απνκάθξπλζε ηνπ 

θξάρηε θαη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, έδσζε ηελ επθαηξία ηνπο Αλαηνιηθν-

γεξκαλνχο λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε Γχζε- δηαιχνληαο έηζη έλα κέξνο ηνπ 

«ζηδεξνχλ παξαπεηάζκαηνο». ηηο 4 Ηνπλίνπ, νη Πνισλνί δηεμήγαγαλ εθινγέο κε 
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θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα, ην νπνίν έραζε ηελ 

πιεηνςεθία ζηελ Πνισληθή εζλνζπλέιεπζε.  

ηηο 6 Ηνπιίνπ 1989 ζε κία ζεκαληηθή νκηιία, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ζην ηξαζβνχξγν, ν Γθνξκπαηζφθ πξνζθέξζεθε λα πξνβεί ζε κείσζε 

ησλ ππξαχισλ κηθξνχ βειελεθνχο, αλ ην ΝΑΣΟ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηελ εμάιεηςε ηνπο.  ηελ ίδηα νκηιία ν Γθνξκπαηζφθ πεξηέγξαςε 

ην φξακά ηνπ γηα κία θνηλή Δπξσπατθή ζηέγε θαη παηξίδα. Δμήγεζε ηε θηινζνθία 

ηεο έλλνηαο «Κνηλή επξσπατθή ζηέγε», ιέγνληαο φηη απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη ηε ρξήζε βίαο ή απεηιή ρξήζεο απηήο κέζα ζηελ 

Δπξψπε, αλεμαξηήησο ζπκκαρηψλ. Σν δφγκα ηεο απνηξνπήο έπξεπε λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ην δφγκα ηεο ζπγθξάηεζεο. Απηά ππαγφξεπε ε ινγηθή ηεο 

Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Απέθιεηζε γηα άιιε κηα θνξά ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο 

ζην εζσηεξηθφ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη θάζε αλάκεημε ζηηο 

εζσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη θάζε απφπεηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ 

είλαη απαξάδεθηε. Απνθήξπμε έκκεζα ην «δφγκα Μπξέδληεθ» -ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε νβηεηηθή Έλσζε είρε ην δηθαίσκα λα απνηξέςεη θάζε απφπεηξα 

απνζθίξηεζεο απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ζπλαζπηζκφ- θαη ππαηλίρζεθε φηη ε Μφζρα δελ 

ζα παξέκβαηλε ζηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Πνισλία. Πξφηεηλε 

επίζεο λα ζπλαληεζνχλ μαλά νη ρψξεο, πνπ ην 1975 είραλ ζπληάμεη ηελ Σειηθή 

Πξάμε ηνπ Διζίλθη θαη λα αλαπηχμνπλ έλα πξφγξακκα γηα κία λέα Δπξψπε κε 

αλνηρηέο αγνξέο θαη αλνηρηά κπαιά.60
  

Τπήξμε φκσο θαη έλα δεχηεξν ζθέινο ηεο νκηιίαο ηνπ, ην νπνίν δελ ήηαλ 

ηφζν ελζαξξπληηθφ. Δλαληηψζεθε ζε θάζε απφπεηξα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηρνηφκεζεο 

ηεο Δπξψπεο κέζσ ηεο ζπληξηβήο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, δηφηη παξά ηηο δηαθαηλφκελεο 

αιιαγέο ζηελ Πνισλία θαη ζηελ Οπγγαξία εμαθνινχζεζε λα εθθξάδεη ηελ πίζηε 

ζην ζνζηαιηζηηθφ κέιινλ ηνπο. Δπίζεο, αξλήζεθε λα θαηαδηθάζεη ηελ θαηάπλημε 

ηεο εμέγεξζεο ζηελ πιαηεία Σηελ Αλ Μελ απφ ηνπο Κηλέδνπο. Ίζσο ήζειε λα 

ππελζπκίζεη, φηη αλ νη νβηεηηθνί πξνθιεζνχλ, δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα 

ηηκσξήζνπλ ηελ αλππαθνή. πσο παξαηεξεί ν Μπξελη θφνπθξνθη, ηέηνηεο 

δειψζεηο έπεηζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε φηη έπξεπε λα 
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εμεηάδεη κε επηθχιαμε φηη αθνξνχζε ηνλ Γθνξκπαηζφθ. Τπήξραλ ζηηγκέο πνπ 

έδεηρλε φηη δελ δηέθεξε απφ ηνπο νβηεηηθνχο εγέηεο ηνπ παξειζφληνο.61   

Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ λέσλ πξνηάζεσλ ηνπ Γθνξκπαηζφθ θαζηζηνχζε 

επηηαηηθφ ην ηαμίδη ηνπ Σδνξηδ Μπνπο ζηελ Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη 

ηελ απήρεζε ησλ κελπκάησλ ηνπ νβηεηηθνχ εγέηε. Οη ΖΠΑ επηζπκνχζαλ ηηο 

αιιαγέο θαη έςαρλαλ ηελ επθαηξία λα αλαθηήζνπλ ηελ πξσηνβνπιία. πλάκα 

αλεζπρνχζαλ γηα ηελ αιφγηζηε επηηάρπλζε ησλ εμειίμεσλ. Έλα ηαμίδη ινηπφλ ηνπ 

Πξνέδξνπ Μπνπο ζα απνηεινχζε έλαλ ηδηαίηεξα εκθαλή ηξφπν γηα λα 

ππνγξακκίζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη λα απνδείμεη φηη ζηεξίδεη πνιηηηθά, αιιά θαη 

νηθνλνκηθά ηηο δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 

ζπκθηιίσζε ησλ ιαψλ. Ζ επίζθεςε ζα είρε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά ηα ιφγηα θαη νη πξάμεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ έπξεπε 

λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά.  

πσο νκνινγεί ν θφνπθξνθη, ε ΖΠΑ έπξεπε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

ειεπζεξία θαη ηε δεκνθξαηία, αιιά έπξεπε λα γίλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα έδηλε ηελ 

εληχπσζε φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απνιακβάλνπλ ή πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδε ν Γθνξκπαηζφθ, γηαηί πηζαλψο απηφ ζα πξνθαινχζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ ζθιεξνππξεληθψλ θνκκνπληζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΓ, ελάληηα 

ζηηο αιιαγέο.62 Δπίζεο, ε Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θνβφηαλ φηη κία ελζνπζηψδεο 

ζπγθέληξσζε ζα κπνξνχζε λα θιηκαθσζεί ζε βίαηε έθξεμε ελαληίνλ ηνπ 

θαζεζηψηνο κε νιέζξηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αηζηφδνμε πξνζπάζεηα αιιαγψλ θαη 

πξνφδνπ πνπ άξρηδε ζηελ πεξηνρή. Οη νβηεηηθνί, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, πίζηεπαλ 

φηη ην ηαμίδη Μπνπο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε είρε ζθνπφ λα ππνθηλήζεη 

αλαηαξαρέο θαη βία.  

Μέζα απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο, ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία 

απνηεινχζαλ ηδαληθνχο ππνςεθίνπο ζηαζκνχο ηνπ ηαμηδηνχ, θαζψο πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ παξνρή Ακεξηθαληθήο 

βνήζεηαο θαη ηελ άζθεζε επηξξνήο. Βέβαηα, ε νηθνλνκηθή επρέξεηα ησλ ΖΠΑ είρε 

ζπξξηθλσζεί θαη νη θχξηνη ζχκκαρνη θαη εηαίξνη ηνπο γλψξηδαλ φηη ην ηεξάζηην 

έιιεηκκα ηνπο απνηεινχζε εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ άζρεκε φκσο, 

                                                 
61

 Bush George, Scowcroft Brent,  ζει 135-136 
62

 Bush George, Scowcroft Brent,  ζει 137 



 
- 39 - 

 

  

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο είρε αλαγθάζεη ηα κέιε ηνπ 

λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ηεο Γχζεο. Ζ Πνιψληα είρε δεηήζεη αλεπίζεκα νηθνλνκηθή 

βνήζεηα χςνπο 10 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα.63 Ζ 

εθαξκνγή φκσο, ελφο λένπ «ζρεδίνπ Μάξζαι» ήηαλ αδχλαηε. 

 
ΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

Μέζα ζην γεληθφηεξν θχκα ησλ αιιαγψλ, ην θαινθαίξη ηνπ 1989, ν ηφηε 

λενεθιεγείο Πξσζππνπξγφο ηεο Οπγγαξίαο Μίθινο Νέκεζ, εκπλεφκελνο απφ ηε 

ξεηνξηθή ηνπ Γθνξκπαηζφθ απνθάζηζε λα αλνίμεη ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπ κε 

ηελ Απζηξία, δειεάδνληαο έηζη ηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο, αιιά θαη άιινπο πνιίηεο 

ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ λα πεξάζνπλ ζηε Γχζε. Σν κέγεζνο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ηνπο επφκελνπο κήλεο 

ήηαλ απξφζκελα κεγάιν. Οη Αλαηνιηθνγεξκαλνί, φρη κφλν πξνζπάζεζαλ λα 

πεξάζνπλ ζηελ Απζηξία, αιιά θαηέθιπζαλ ηηο πξεζβείεο μέλσλ ρσξψλ, δεηψληαο 

άζπιν θαη δεκηνπξγψληαο κεηαλαζηεπηηθή θξίζε. «Silent crisis», φπσο νλνκάζηεθε 

απφ ηνλ πξέζβε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην Βεξνιίλν, Richmond Barclay.64 

Ζ Κπβέξλεζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ηεξνχζε κεηξηνπαζή ζηάζε, ινγσ ηεο 

Οζηπνιηηίθ, ε φπνηα απαγφξεπε ηελ αλάκεημε ηεο ζηα εζσηεξηθά ηεο ΛΓΓ, ψζηε λα 

δηαηεξεζνχλ νη θαιέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Γλψξηδε επίζεο φηη έλαο βηαζηηθφο 

θαη απζφξκεηνο ρεηξηζκφο ζα κπνξνχζε λα επαλαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ζηηο 

ρεηξφηεξεο επνρέο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ.65 Ζ θπβέξλεζε Υφλεθεξ αδπλαηνχζε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, θαζψο δηέζεηε κφλν κέζα θαηαζηνιήο, ηα φπνηα δελ 

ελέθξηλε ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ΔΓ. Μπξνζηά φκσο ζηελ κεγάιε αλζξσπηζηηθή 

θξίζε πνπ εμειηζζφηαλ, ε ΟΓΓ δελ κπνξνχζε θαη δελ έπξεπε λα κείλεη άπξαγε. Ο 

Κνι απνθάζηζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο αιιαγέο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ γηα αλαδηάξζξσζε θαη αλακφξθσζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1989 ινηπφλ, ε ΟΓΓ άιιαμε ηε ζηάζε ηεο σο πξνο ην 

πξνζθπγηθφ θαη απνθάζηζε λα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχζαλ λα 
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θηάζνπλ ζηε Γχζε θαη λα πηέζεη ηαπηφρξνλα ην θνκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο γηα δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο, ρσξίο φκσο λα ζπγθξνπζηεί επζέσο κε ηελ θπβέξλεζε ηεο. ηηο 25 

Απγνχζηνπ 1989, ζπκθψλεζε κε ηελ Οπγγξηθή θπβέξλεζε λα αλνίμεη ηα ζχλνξά 

ηεο θαη λα επηηξέςεη ζηνπο κεηαλάζηεο λα εηζέιζνπλ ζηε Γχζε. ε αληάιιαγκα ζα 

έπαηξλε 500 εθαηνκκχξηα Γεξκαληθά Μάξθα πξνο ηφλσζε ηεο νπγγξηθήο 

νηθνλνκίαο. Δπηθαινχκελε ινηπφλ αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ιφγσ ηνπ 

ζπζζσξεπκέλνπ πιήζνπο ζηα ζχλνξα κε ηελ Απζηξία, ε Οπγγαξία άλνημε ηα 

ζχλνξά ηεο.66  

Οχησο ή άιισο, ε νβηεηηθή Έλσζε ζεψξεζε φηη ε ΟΓΓ ρξεζηκνπνηνχζε 

πξνπαγάλδα γηα λα δεκηνπξγήζεη ζέκα ζηελ ήδε ηαξαγκέλε Αλαηνιηθή Δπξψπε. 

Οη νβηεηηθνί εθηηκνχζαλ φηη ε θξίζε ζα ηξφκαδε ηε Αλαηνιηθνγεξκαληθή 

θπβέξλεζε, ψζηε λα πξνβεί ζε αιιαγέο, αιιά δελ ζεσξήζεθε ηθαλή λα κεηαβάιεη 

ην πνιηηηθφ status quo. Δπίζεο ε ΔΓ δελ επηθξνηνχζε ην θαζεζηψο ηνπ Υφλεθεξ 

θαη επηζπκνχζε ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία λα πξνβεί ζε αιιαγέο ζηα πξφηππα ηεο 

Πεξεζηξφηθα.67 Ζ πνιηηηθή πνπ ζρεδίαζε ε ΔΓ πεξηειάκβαλε ηηο απαξαίηεηεο 

ζπζηήζεηο ζηνλ Κνι ψζηε λα πηνζεηήζεη πην κεηξηνπαζή πνιηηηθή, ρσξίο φκσο λα 

αλαθφςεη ηελ πξνζέγγηζε κε ηε Γπηηθή Γεξκαλία θαη λα επηδεηλψζεη ηηο θαιέο ηνπο 

ζρέζεηο. Ήηαλ αδηαπξαγκάηεπην φκσο, φηη ην ζχκθσλν ηεο Βαξζνβίαο έπξεπε λα 

κείλεη άζηθην γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ΔΓ.  

Ζ αληίδξαζε ηεο ΔΓ δελ ήηαλ δπλακηθή θαη άκεζε δίλνληαο ηελ 

εληχπσζε φηη ζα παξακείλεη ακέηνρε ζηε Γεξκαληθή θξίζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, ε νβηεηηθή Έλσζε είρε εγθισβηζηεί ζηε ινγηθή ησλ αιιαγψλ πνπ είρε 

εμαγγείιεη ν Γθνξκπαηζφθ θαη έπξεπε λα κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηηο θηλήζεηο ηεο, 

ψζηε λα απνθιείζεη ηπρφλ θαηεγνξίεο γηα αλαθνινπζία ιφγσλ θαη πξάμεσλ. Οη 

δειψζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ γηα «θνηλφ Δπξσπατθφ ζπίηη» απνηππψλνληαλ ζηελ 

πξάμε κε ηε κεηαθίλεζε ησλ Αλαηνιηθνγεξκαλψλ πξνο ηε Γχζε. Δπηπξφζζεηα, νη 

νβηεηηθνί ην δίκελν Αχγνπζηνπ θαη επηέκβξηνπ ηνπ 1989 αληηκεηψπηδαλ 

ζνβαξφηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηελ Πνισληθή πνιηηηθή θξίζε. Σα 

γεγνλφηα θαη ε αζηάζεηα ζηελ Πνισλία θαηέζηεζαλ απαξαίηεηε -παξά ηηο 

πξφηεξεο δειψζεηο φηη δελ ζα αλακηρζνχλ ζηα γεγνλφηα- ηελ παξέκβαζε ηνπ 
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Γθνξκπαηζφθ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θνκκνπληζηηθά ζηειέρε ζε βαζηθέο 

θπβεξλεηηθέο ζέζεηο ζηελ πξψηε κε θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη λα ιήμεη ε θξίζε.68
 Ήηαλ ινηπφλ δχζθνιν λα αζρνιεζνχλ επηζηακέλα 

κε ηε κεηαλάζηεπζε «θάπνησλ» Αλαηνιηθνγεξκαλψλ. 

Ζ ΔΓ ηειηθά, θάλεθε λα ππνηηκά ηε Γεξκαληθή κεηαλάζηεπζε αθνχ είρε 

κεγαιχηεξα θαη νμχηεξα πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζεη εθείλε ηελ πεξίνδν. Έθηνο 

απφ ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Πνισλία, πνπ απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα, είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο δηαδειψζεηο ζηελ Σζερνζινβαθία ζηελ 

επέηεην ηεο νβηεηηθήο εηζβνιήο ηεο 21 Απγνχζηνπ 1968. Δπίζεο έπξεπε λα 

αζρνιεζεί κε ηηο δηακαξηπξίεο θαη δηαδειψζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο γηα ηελ 

θαηάθηεζε θαη πξνζάξηεζε ηνπο ην 1940 κε ηε ζπκθσλία Μνιφηνθ- 

Ρίκπεληξνπ.69 Τπήξραλ αθφκα νη εζληθηζηηθέο δηελέμεηο κεηαμχ Αξκελίαο θαη 

Αδεξκπατηδάλ γηα ην Ναγθφξλν Καξακπάρ θαη ζπλνξηαθέο δηελέμεηο κεηαμχ 

Μνιδαβίαο - Ρνπκαλίαο. Δπηπξφζζεηα, ππήξραλ  αλαηαξαρέο ζηε Γεσξγία (ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ακπραδίαο), ελψ θαη νη Οπθξαλνί εζληθηζηέο δεηνχζαλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο θαη απαζρνινχζαλ ηδηαίηεξα ηε νβηεηηθή εγεζία. Έηζη φζν 

ζνβαξφ θαη αλ ήηαλ ην Γεξκαληθφ πξφβιεκα ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηεο ΔΓ 

ην επηζθίαζαλ.70  

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηελ ίδηα πεξίνδν αζρνινχληαλ κε ηα γεγνλφηα ζηελ 

Πνισλία θαη ηελ Οπγγαξία, θαζψο θαη κε ηε βειηίσζε ησλ Ακεξηθαλφ-νβηεηηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ πξνζθπγηθή θξίζε δελ έιαβε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο 

ζεσξνχληαλ σο έλα κέζν πίεζεο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Οη ΖΠΑ αξρηθά δελ ήηαλ δηαηηζέκελεο λα 

πηέζνπλ γηα θάηη πεξηζζφηεξν. Γελ ζα έιεγαλ φκσο φρη ζηελ ελσκέλε Γεξκαλία. Ο 

Πξφεδξνο Μπνπο, ζηηο 18 επηεκβξίνπ ζηε Μνληάλα, εκθαλίζηεθε ζεηηθφο ζην 

ελδερφκελν επαλέλσζεο, δεκηνπξγψληαο αλεζπρία αθφκα θαη ζηνλ ήξεκν, κέρξη 

ηφηε, Γθνξκπαηζφθ. Ο Μπνπο απαληψληαο ζε εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ 

ηνπνζεηήζεθε επζέσο ζην Γεξκαληθφ δήηεκα: «Αλ ε Γεξκαλία επηζπκεί ηελ 
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επαλέλσζε δελ λνκίδσ φηη ζα είλαη θαθφ γηα ηε Γχζε. Γελ ππάξρεη θακία 

αλεζπρία».71 

 

 

ΣΟ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΔΠΑΝΔΡΥΔΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΚΖΝΗΟ 

Ζ Γπηηθή Γεξκαλία αξρηθά ζεσξνχζε φηη ε πξνζθπγηθή θξίζε ζα νδεγνχζε 

ηελ αδχλακε Αλαηνιηθνγεξκαληθή εγεζία ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο. Ζ 

ππνζηήξημε ινηπφλ ηεο κεηαλάζηεπζεο είρε σο ζηφρν ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη δελ 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε θάπνην επξχηεξν ζρέδην γηα ηελ επαλέλσζε. Ο Γθέλζεξ 

αθνινπζνχζε πάληνηε κία κεηξηνπαζή πνιηηηθή. πλήζηδε λα ιέεη, ζε δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο, φηη ε Γπηηθή Γεξκαλία έπξεπε λα αζρνιεζεί κε ηελ 

Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη φρη κε ηελ επαλέλσζε. Μέζα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα ζα επέιζεη ε ελφηεηα θαη φρη ε επαλέλσζε. Ο Κνι φκσο βιέπνληαο ηε 

γεληθή αλαηαξαρή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ βάζεη ησλ δειψζεσλ ηνπ 

Πξφεδξνπ Μπνπο θαη έρνληαο πάληνηε ζην κπαιφ ηνπ φηη ην επφκελν έηνο 

ππήξραλ νη εθινγέο ζηηο νπνίεο θαίλνληαλ φηη ν ίδηνο θαη ην θφκκα ηνπ δελ ζα 

θαηάθεξλαλ λα επαλεθιεγνχλ, απνθάζηζε λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ θαη λα δειψζεη ηελ 22 Απγνχζηνπ, φηη ε Γεξκαληθή επαλέλσζε  

ήηαλ έλα δηεζλέο δήηεκα πνπ απαηηνχζε ιχζε.72  

ε ζπλάληεζε πνπ είρε  ν Έληβαξλη εβαξληλάηδε73 ην επηέκβξην κε ηνλ 

Ακεξηθαλφ νκφινγφ ηνπ, πξνεηδνπνίεζε φηη έπξεπε λα παξακείλνπλ ηα 

ζπκθσλεζέληα ηνπ πνιέκνπ. «Δθιακβάλσ ηε ξεηνξηθή θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ Κνι σο 

ηελ αλαβίσζε ηνπ Γεξκαληθνχ εζληθηζκνχ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα. Ζ κεηαλάζηεπζε δελ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηηο κεηαπνιεκηθέο 

ηζνξξνπίεο».74 Ζ ζέζε ησλ ΖΠΑ ήηαλ ε ζηήξημε γηα αιιαγή ηεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ε δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο, κε πίζηε ζηελ 

ειεπζεξία γηα απηνπξνζδηνξηζκφ. 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία δελ ζπκκεξίδνληαλ ην Ακεξηθαληθφ ζρέδην θαη ηελ 

πνιηηηθή γηα ηελ επαλέλσζε. Απνηέιεζε νχησο ή άιισο, έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 
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εκπλεπζηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαηξεκέλεο Γεξκαλίαο. Οη Βξεηαλνί, 

φπσο ήηαλ θπζηθφ, δελ ήζειαλ λα ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηζρχνο ζην δσηηθφ ρψξν 

ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, είηε απφ ηε Γεξκαλία, είηε απφ ηελ ΔΓ. Αθφκα θη αλ 

θαηλνκεληθά ππνζηήξηδαλ ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ΖΠΑ, ην έθαλαλ ζεσξψληαο φηη ε 

επαλέλσζε δελ ζα επηηεπρζεί πνηέ. Άξα δελ ππήξρε ιφγνο λα αληηπαξαηεζνχλ κε 

ηνλ θαιχηεξν ζχκκαρν ηνπο γηα θάηη πνπ θάληαδε εμσπξαγκαηηθφ.  

Ζ Θάηζεξ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1989, βιέπνληαο μεθάζαξα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ Ακεξηθαλψλ απεπζχλζεθε ζηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ηελ 

νπνία ζεσξνχζε ην κεγαιχηεξν θαη αδηαπέξαζην εκπφδην. ηε ζπλάληεζε κε ην 

νβηεηηθφ εγέηε, εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηεο θαη ηνλ δηαβεβαίσζε κε ηε ζεηξά ηεο, 

φηη θακηά απφ ηεο Αγγιία θαη Γαιιία ήζειαλ ηελ επαλέλσζε, παξά ηηο αληίζεηεο 

δειψζεηο ησλ ΖΠΑ. Θεσξνχζε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ, αιιά ε έλσζε ήηαλ έλα δήηεκα πνπ ηνπο αθνξνχζε 

φινπο. Με ηηο ζέζεηο ηεο Θάηζεξ, ζπκθψλεζε απφιπηα θαη ν Γθνξκπαηζφθ.75  

πσο ν ίδηνο ν Πξφεδξνο Μπνπο νκνινγεί γηα ην Γεξκαληθφ δήηεκα: «Δίρα 

ζθεθηεί ειάρηζηα ηελ επαλέλσζε, δελ ήκνπλ εηδηθφο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε 

Γεξκαλία. Θεσξνχζα φκσο, ηε Γπηηθή Γεξκαλία σο ζεκαληηθή θίιε θαη ζχκκαρν. 

Ήζεια λα δηαηεξήζσ ηνπο καθξνρξφληνπο θαη δσηηθνχο δεζκνχο ΖΠΑ -Γεξκαλίαο 

θαη λα ζπλεηζθέξσ ζηε βειηίσζε ηνπο. Γελ μερλνχζα βέβαηα ηελ επηζεηηθή ηζηνξία 

ηεο Γεξκαλίαο, αιιά γλψξηδα φηη ε ρψξα είρε θάλεη πνιιά γηα λα μεραζηεί ην 

λαδηζηηθφ ηεο παξειζφλ θαη λα αληηζηαζκίζεη ηε θξίθε πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηνπο 

ιανχο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Γελ ζεσξνχζα φηη φινη νη Γεξκαλνί ζα έπξεπε 

γηα πάληα λα πιεξψλνπλ φηη είραλ θάλεη ζην παξειζφλ θάπνηνη ζπκπαηξηψηεο 

ηνπο. Ζ Γεξκαλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είρε θεξδίζεη ηε ζέζε ηεο σο δεκηνπξγηθή 

Γεκνθξαηία».  

«Αληίζεηα απφ ηε Θάηζεξ θαη ηνλ François Mitterrand (Φξαλζνπά Μηηεξάλ), 

αιιά θαη ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο εγέηεο, δελ θνβφκνπλ φηη ε Γεξκαλία κπνξεί λα 

πξνμελήζεη λέα πξνβιήκαηα θαη ηξαγσδίεο. Γελ ππνηηκνχζα ηνπο θφβνπο ηνπο, 

αιιά θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο επαλέλσζεο πξνρσξνχζε, πξνζπαζνχζα λα ηνπο 

δψζσ λα θαηαιάβνπλ φηη ε θαηλνχξγηα Γεξκαλία ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Πίζηεπα 

επίζεο αθξάδαληα, φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φθεηιαλ λα ηεξήζνπλ ηελ παιηά ηνπο 
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δέζκεπζε θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ ελφηεηα ηεο Γεξκαλίαο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην 

επλννχζαλ. ζν πεξίπινθε θαη ξηςνθίλδπλε θαη λα ήηαλ ε δηαδηθαζία, ε 

επαλέλσζε ήηαλ κία απφθαζε πνπ έπξεπε λα ιάβνπλ νη ίδηνη νη Γεξκαλνί. Δγψ 

δελ θνβφκνπλ ηελ επαλέλσζε θαη κάιινλ έζεζα έλα παξφκνην ηφλν θαη ζηελ 

θπβέξλεζή κνπ γηα απηφ ην δήηεκα».76 

Ζ ζπλερηδφκελε κεηαλάζηεπζε θαη νη αιιαγέο ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ηελ 

Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία, ελζάξξπλαλ ηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο λα ζπλερίζνπλ 

ηηο δηαδειψζεηο, δεηψληαο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο. Σν θαζεζηψο Υφλεθεξ 

αδπλαηψληαο λα επηιέμεη ηελ νξζή αληηκεηψπηζε εκθαλίζηεθε ζπγθξαηεκέλν. Σα 

ζχλνξα κε ηελ Σζερνζινβαθία έθιεηζαλ ζηηο 3 Οθησβξίνπ γηα λα αλαθφςνπλ ηηο 

πξνζθπγηθέο ξνέο πξνο ηε δχζε. Δμαηηίαο απηήο ηεο απφθαζεο, νη δηαδειψζεηο 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ.  

Ζ ΔΓ δελ επηζπκνχζε νη βίαηεο ζπκπινθέο, πνπ ήηαλ έηνηκε λα δηεμάγεη ε 

Αλαηνιηθνγεξκαληθή αζηπλνκία, λα ακαπξψζνπλ ηε λέα πνιηηηθή ηεο. Οη νβηεηηθνί 

επηζπκνχζαλ ηελ απνθπγή ζπκπινθψλ ησλ πνιηηψλ κε ηηο αξρέο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Υφλεθεξ. Δίλαη γλσζηφ πάλησο φηη ν Υφλεθεξ ελεκέξσζε ηνλ 

Γθνξκπαηζφθ φηη ν Οχγγξνο Πξσζππνπξγφο είρε ιάβεη 500 ρηιηάδεο Γεξκαληθά 

Μάξθα γηα λα αλνίμεη ηα ζχλνξα κε ηελ Απζηξία, ζηνπο δπζαξεζηεκέλνπο 

Αλαηνιηθνγεξκαλνχο. Ο νβηεηηθφο Πξφεδξνο ήηαλ πάληνηε δχζπηζηνο κε ηα  

ιεγφκελα ηνπ Υφλεθεξ θαη δελ έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δπέιεμε λα εκπηζηεπηεί 

ηνλ Κνι, δηφηη ρξεηαδφηαλ ηε «θηιία» θαη θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημή ηνπ.77 

ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Γθνξκπαηζφθ κε ηελ εγεζία ηεο ΛΓΓ ηνλ 

Οθηψβξην, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ησλ 40 εηψλ απφ 

ηελ ίδξπζε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ηφληζε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκπαξά-

ζηαζε ηεο ρψξαο ηνπ ζηηο απαξαίηεηεο δηαζξσηηθέο αιιαγέο, επηζεκαίλνληαο φηη 

νη δχζθνιεο απνθάζεηο γίλνληαη πην νδπλεξέο φηαλ αξγνχλ. Οη εκπεηξίεο απφ ηελ 

Πνισλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ ΔΓ  έδεημαλ φηη ε πνιηηηθή πνπ δελ εμειίζζεηαη 

κε ηε δσή είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Γηαβεβαίσζε φηη ε νβηεηηθή Έλσζε 

δελ ζα αλακεηγλχνληαλ ζηα εζσηεξηθά ηεο Γεξκαλίαο. Σαπηφρξνλα επηζήκαλε ηε 
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ζεκαζία ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε, ελψ έζηεηιε ην 

κήλπκα φηη φινη πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο κεηαπνιεκηθέο ζηαζεξέο.78  

ε καδηθή δηαδήισζε ζηε Λεηςία ζηηο 9 Οθησβξίνπ, ε αζηπλνκία θαη νη 

κπζηηθέο ππεξεζίεο αληηκεηψπηζαλ κε βαξβαξφηεηα ηνπο δηαδεισηέο, αιιά 

ππνρψξεζαλ πξηλ ε θαηάζηαζε ηεζεί εθηφο ειέγρνπ, δείρλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα 

θαη ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓΓ. Ο Υφλεθεξ είρε 

δηαηάμεη ηελ βίαηε θαηαζηνιή ησλ δηαδειψζεσλ, φκσο ν αληηπξφεδξνο Egon 

Krenz79 θαη ν νβηεηηθφο πξέζβεο ζην Βεξνιίλν, ζπκθψλεζαλ ζηελ απνρή ηνπ 

ζηξαηνχ απφ ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ απνθπγή, φζν ήηαλ δπλαηφλ, ζπγθξνχζεσλ. 

Ζ ΔΓ επηζπκνχζε έλαλ εγέηε πνπ ζα επαλέθεξε ηελ ηάμε θαη ζα αλαιάκβαλε 

ηνλ έιεγρν, ρσξίο λα ζηεξηρηεί ζε αλαρξνληζηηθέο θαη βίαηεο κεζφδνπο. Ο Krenz 

πήξε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Μφζραο γηα ηηο ελέξγεηεο δηαδνρήο ηνπ Υφλεθεξ θαη ζηηο 

18 Οθησβξίνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε ζηελ εμνπζία.80 Ζ απνκάθξπλζε ηνπ Υφλεθεξ 

απφ ηελ εμνπζία έγηλε κε ηηο «επινγίεο» ηεο Μφζραο, αιιά φρη κε ηελ ελεξγή 

αλάκεημε ηεο. Ο Krenz ζπκθσλνχζε κε ηελ επηζπκία ηνπ ιανχ θαη ηνπ 

Γθνξκπαηζφθ γηα κεηαξξπζκίζεηο. 

Ο Igor Maximyliev, δηπισκαηηθφο αθφινπζνο ζηελ Πξεζβεία ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ζην Βεξνιίλν, είρε δειψζεη, φηη ε ΔΓ δελ έιαβε ελεξγφ ξφιν ζηελ 

κεηαλαζηεπηηθή θξίζε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, παξφηη ζεσξνχζε φηη ε ρψξα 

απηή ήηαλ απαξαίηεηνο ππιψλαο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο θαη ηεο 

Πεξεζηξφηθα, δηφηη ζεσξνχζε απνθιεηζηηθά ππεχζπλε ηελ θπβέξλεζε Υφλεθεξ γηα 

ηα γεγνλφηα. Δπίζεκα ε νβηεηηθή εγεζία ζηήξηδε ηνλ πνιχπεηξν Γεξκαλφ 

πνιηηηθφ, ν νπνίνο γλψξηδε ηελ θαηάζηαζε θαη ζα έθαλε ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα λα 

απνηξέςεη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή έθξεμε. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο φκσο πνπ ε 

ΔΓ δελ ππέδεημε ή δελ επέβαιε θακηά ιχζε πξνο ππνβνήζεζή ηνπ ήηαλ φηη δελ 

ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ηνπ 

Γεξκαλνχ εγέηε θαη ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο.81 
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Δλ κέζσ ησλ αληηδξάζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ε Ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε θνβνχκελε πηζαλή αλεμέιεγθηε εμέιημε κε απνηέιεζκα ηηο καδηθέο 

αληηδξάζεηο θαη  ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, απνθάζηζε λα 

ππνβαζκίζεη ην ζέκα. Ο Πξφεδξνο, νχησο ή άιισο, είρε θαλεί πην ηνικεξφο θη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Γεξκαλνχο. ηηο 16 Οθησβξίνπ, ζε πξνγξακκαηηζκέλε 

ελεκέξσζε ηνπ James Baker (Σδέηκο Μπέτθεξ)82 γηα ηηο Ακεξηθαλνζνβηεηηθέο 

ζρέζεηο θαη κεηά απφ ηηο παξαηλέζεηο ηνπ θφνπθξνθη, ν πξψηνο ζε εξψηεζε γηα 

ην Γεξκαληθφ δήηεκα ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε ζπκθηιίσζε (reconciliation) θαη φρη ηε 

ιέμε επαλέλσζε, δείρλνληαο ηελ ππνρψξεζε ηεο Ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο ζην 

ζέκα.83  

Ζ δήισζε απηή εμππεξεηνχζε ηα Βξεηαληθά ζπκθέξνληα. Οη Βξεηαλνί 

πξνηηκνχζαλ κία έλλνηα ζαλ απηή πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν Μπέτθεξ, πνπ 

πεξηειάκβαλε ζηελφηεξε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλεξγαζία, αιιά φρη 

πιήξε επαλέλσζε ζε έλα θξάηνο. Οη Βξεηαλνί δελ ήζειαλ κία ελσκέλε ηζρπξή 

Γεξκαλία, δηφηη θνβφηαλ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο. 

Αθφκα θη αλ ε Αλαηνιηθή Γεξκάληα πξνρσξνχζε ζε εθδεκνθξαηηζκφ θαη αιιαγή 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, έπξεπε λα παξακείλεη μερσξηζηφ θξάηνο. Σν Βξεηαληθφ 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξφηεηλε θπζηθά λα ζπλερηζηεί ε ξεηνξηθή ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ γηα λα κε δηαηαξαρζνχλ νη θαιέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε 

ηνπο ζπκκάρνπο ηεο.84 

Ζ Θάηζεξ ζεσξνχζε φηη ζχκκαρνο ηεο ζα ήηαλ ν Μηηεξάλ, αθνχ ε Γαιιία 

είρε ππνζηεί ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ 

επεθηαηηζκνχ. Δπίζεο, ήηαλ βέβαην φηη ε έλσζε ζα θιφληδε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο 

Γαιιίαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ζηα Δπξσπατθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

δξψκελα. Ζ ελσκέλε Γεξκαλία ζα ακθηζβεηνχζε ηε ζέζε ηεο Γαιιίαο ζηελ 

Δπξψπε γεληθφηεξα. Ζ έιιεηςε φκσο, μεθάζαξεο Γαιιηθήο ζέζεο θαη ε 

δηζηαθηηθφηεηα πνπ επεδείθλπε ν Μηηεξάλ, ν νπνίνο πίζηεπε φηη ε Γαιινγεξκαληθή 

ζπλεξγαζία ζα βνεζνχζε ηελ Δπξψπε, έδηλε ηελ εληχπσζε ζηε Γεξκαλία θαη 

ζηνπο ινηπνχο ζπκκάρνπο, φηη ε Γαιιία δελ ήηαλ αληίζεηε κε ηελ έλσζε.  
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ηηο 23 Οθησβξίνπ ν Κνι, κεηά θαη ηηο δειψζεηο Μπέτθεξ, θνβνχκελνο ηελ 

αιιαγή ησλ Ακεξηθαληθψλ ζέζεσλ, ηειεθψλεζε ζην Μπνπο γηα βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε. Δπηζπκνχζε κία δεκφζηα δήισζε ζηήξημεο ηνπ Ακεξηθαλνχ 

Πξφεδξνπ θαη ηελ δηαβεβαίσζε φηη ε Γχζε πξνσζεί ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ππνζηεξίδεη ηηο δεκνθξαηηθέο αιιαγέο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ δχλακε ηεο 

Γχζεο, δηθαηψλνληαο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Adenauer, κέζσ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο -νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο αλήθε ε ΟΓΓ- νδεγεί ζηηο 

αιιαγέο.  

Αλ θαη ν Μπνπο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πίζηεπε φηη ε επαλέλσζε ζα 

νδεγήζεη ζε κηα νπδέηεξε Γεξκαλία, δελ ζεσξνχζε φηη απηφ απνηεινχζε απεηιή 

γηα ηε ζηαζεξφηεηα. Σελ επφκελε κέξα, δήισζε ζηνπο New York Times απηφ πνπ 

είρε δειψζεη επαλεηιεκκέλα. Δκπηζηεχνληαλ πιήξσο ην Γεξκαληθφ ιαφ θαη ηελ 

εγεζία ηνπ, δηαθξίλνληαο ηηο αιιαγέο ζηε ζηάζε θαη ζηα πηζηεχσ ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Γπηηθήο Γεξκαλίαο. Πξφζζεζε φηη ε επαλέλσζε ζπληζηά κία 

ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη απαηηεί ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Ήηαλ φκσο πιένλ θαλεξφ, φηη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είραλ αθήζεη ηε ζεσξεηηθή, 

ηδενινγηθή δηπισκαηία θαη έδεηρλαλ επζέσο, παξφηη ζπκκεξίδνληαλ ηνπο 

Βξεηαληθνχο θαη Γαιιηθνχο θφβνπο, φηη ε επαλέλσζε ήηαλ εθηθηή θαη βξηζθφηαλ 

ζηελ πνιηηηθή ηνπο αηδέληα.85 

ηηο 31 Οθησβξίνπ ν Krenz επηζθέθηεθε ηνλ Γθνξκπαηζφθ κε ζθνπφ λα ηνπ 

απνθαιχςεη ην ηεξάζηην έιιεηκκα θαη ηα δάλεηα πνπ έπξεπε λα απνπιεξψζεη ε 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Τπνιφγηδε ζηε βνήζεηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δηφηη ππήξρε 

ν θφβνο φηη ε Γχζε ζα εθκεηαιιεχνληαλ ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη ζα 

επηδίσθε, κέζσ ππνθηλνχκελσλ ηαξαρψλ, λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο κε ζθνπφ 

ηελ επαλέλσζε. Ο Γθνξκπαηζφθ ζεκείσζε φηη νη δπηηθνί εγέηεο, φπσο ε Θάηζεξ 

θαη ν Μηηεξάλ αλαγλψξηδαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο θαη ηα 

δχν Γεξκαληθά θξάηε θαη δελ ζθφπεπαλ λα δηαηαξάμνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ 

ζπκκαρηψλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πάιη είραλ πην πξννδεπηηθέο ηδέεο, 

αλαθέξνληαο ηελ επαλέλσζε σο επηινγή, φπσο θαη παιαηφηεξα. Δθηηκνχζε βέβαηα 

φηη απηφ είρε σο ζηφρν ηνπο Ακεξηθαλνχο ςεθνθφξνπο θαη αλαπαξάγνληαλ γηα 
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«εζσηεξηθή θαηαλάισζε». Ζ ΔΓ ζα έδηλε έκθαζε ζην ηζηνξηθφ απνηέιεζκα θαη 

φρη ζηηο πνιηηηθέο δηαθνξέο πνπ ρψξηδαλ ηηο ζπκκαρίεο. 

Οη δπν εγέηεο ράξαμαλ απφ θνηλνχ ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζαλ γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλερηδφκελεο αληηδξάζεηο. ε γεληθέο γξακκέο, 

απνθάζηζαλ νη ζρέζεηο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλίαο λα δηέπνληαη απφ ηξεηο 

αξρέο. Πξψηνλ, ζα δεκηνπξγνχληαλ εηδηθή ππεξεζία πνπ ζα ρεηξηδφηαλ κε 

απφιπηε δηαθάλεηα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν Γεξκαληψλ θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Γεχηεξνλ, ν Γθνξκπαηζφθ ζα επεδίσθε ηε ζχζθημε ζρέζεσλ Μφζραο - Βφλλεο 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πξνπαγάλδα ησλ Γπηηθψλ, πνπ παξνπζίαδε ηελ ΔΓ σο 

αξλεηηθή δχλακε ελάληηα ζηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ. Θεσξψληαο ινηπφλ φηη ην 

θιεηδί γηα ηελ έλσζε ήηαλ ε ΔΓ, ζα ζπλεξγαδφηαλ κε ηε Γπηηθή Γεξκαλία 

ειέγρνληαο ηηο εμειίμεηο. Σξίηνλ, ζα γίλνληαλ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο κε άιιεο ρψξεο ηεο Γχζεο γηα ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Ζ Μφζρα ζα αζθνχζε επηξξνή ζε Γπηηθά θξάηε γηα 

νηθνλνκηθή βνήζεηα, φπσο ζπλέβαηλε ζε Πνιψληα θαη Οπγγαξία, αθνχ δελ 

κπνξνχζε λα ηελ πξνζθέξεη απηή.86 

Ο Γθνξκπαηζφθ ζπκβνχιεςε επίζεο ηνλ νκφινγφ ηνπ λα θάλεη πξνζεθηηθέο 

θηλήζεηο, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ηπρφλ ιαζψλ πξνο φθεινο ηεο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Θεσξνχζε φηη ν Κνι, ήηαλ έλαο 

αδίζηαθηνο θαη θαηξνζθφπνο πνιηηηθφο, ν νπνίνο είρε θαηαλνήζεη φηη δελ είρε 

ειπίδεο επαλεθινγήο θαη ρξεζηκνπνηνχζε απηφ ην δήηεκα γηα λα απμήζεη ηε 

δεκνηηθφηεηα ηνπ. Με ηηο απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο αιιαγέο, ε επαλέλσζε ζα 

γίλνληαλ ζέκα αξθεηψλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπκψζεσλ ζην 

πιαίζην κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο ζην απψηεξν κέιινλ. Ο κεγάινο θίλδπλνο, φπσο 

επηζήκαλε ν Krenz, ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο γηα εμάιεηςε ησλ 

ηδενινγηθψλ δηαθνξψλ κε ηελ Αλαηνιηθή. Ζ ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ζα έθεξλε θαη 

ηελ επαλέλσζε, θαζψο νη Γεξκαλνί ήηαλ έλα έζλνο.87 

ηε ζπλέρεηα ν Krenz ελεκέξσζε ηνλ Γθνξκπαηζφθ φηη εηνίκαδε αιιαγέο 

γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. ρεδίαδε ηελ 

αιιαγή ηνπ ηαμηδησηηθνχ λφκνπ γηα αλεκπφδηζηε έμνδν ζην εμσηεξηθφ γηα φινπο, 
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ρσξίο φκσο εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο ιφγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 

Δπίζεο ζρεδίαδε αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα επλνψληαο ηε θηιειεπζεξν-

πνίεζε, ελψ ζα πξνρσξνχζε θαη ζε πνιηηηθέο αιιαγέο παξαρσξψληαο 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηνλ ηχπν θαη ςεθίδνληαο λέν εθινγηθφ λφκν κε 

πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα. Σέινο, γηα ηελ παχζε ησλ δηαδειψζεσλ ε Γεξκαληθή  

θπβέξλεζε ζα ρξεζηκνπνηνχζε εηξεληθέο κεζφδνπο. Οη δχν εγέηεο ζεψξεζαλ, φηη 

κεηά απφ απηέο ηηο απνθάζεηο ν Κνι ζα επέζηξεθε ζηελ κεηξηνπαζή  

Οζηπνιηηίθ.88 

ηηο 3 Ννεκβξίνπ ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Μηηεξάλ, εξσηεζείο 

γηα ην Γεξκαληθφ δήηεκα, ηφληζε φηη έπξεπε λα ηεξεζεί ε λνκηθή δηαδηθαζία κε 

εηξεληθέο θαη πξνζεθηηθέο αιιαγέο πάληνηε κε ζεβαζκφ ζηε βνχιεζε ηνπ 

Γεξκαληθνχ ιανχ. Γελ θνβφηαλ ηελ έλσζε, θνβφηαλ φκσο ηελ απνζηαζεξνπνίεζε 

θαη ηελ θαζπζηέξεζε ή αθφκα θαη ηε δηαθνπή ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο, ε 

νπνία απνηεινχζε ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηά ηνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο ζα 

πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα φπσο νκνιφγεζε, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο 

επαλέλσζεο ζα δεκηνπξγνχζε ηφζα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ θαη ν ίδηνο πεξίκελε 

λα δεη ηηο εμειίμεηο.89 

Οη Γάιινη ήηαλ απξφζπκνη λα απνθαιχςνπλ ηα ζρέδηά ηνπο, αιιά θαη λα 

εθθξάζνπλ μεθάζαξε άπνςε. Ο Μηηεξάλ ζίγνπξα ζα πξνηηκνχζε κία ζηαζεξή, 

πξνζεθηηθή δηαδηθαζία. Οη Γάιινη δελ ήηαλ έηνηκνη λα αληηζηαζνχλ ζηελ επηζπκία 

ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο γηα έλσζε, πίζηεπαλ φκσο φηη κπνξνχζαλ λα παξαθη-

λήζνπλ ηνλ Γθνξκπαηζφθ λα δηαθσλήζεη. Ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δηαηεξήζνπλ 

δηηηή ζηάζε, παξνπζηάδνληαο ζηνπο Γεξκαλνχο ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, ελψ 

ζηνπο νβηεηηθνχο ζα έδεηρλαλ ηελ αλεζπρία ηνπο, πεξηκέλνληαο ηηο εμειίμεηο.  

Οη Γεξκαλνί θαηάιαβαλ ηελ θαηξνζθνπηθή πνιηηηθή ησλ Γάιισλ, αιιά 

πξνηίκεζαλ λα ηνπο έρνπλ ζην πιεπξφ ηνπο, παξά λα αληηπαξαηεζνχλ καδί ηνπο. 

Γελ ήζειαλ λα δπζαξεζηήζνπλ ηνπο Γπηηθνχο ζπκκάρνπο, νχηε λα απνκα-

θξπλζνχλ απφ ηελ ελσκέλε Δπξψπε, αιιά ηαπηφρξνλα ζηφρεπαλ ζηελ 

επαλέλσζε ηεο ρψξαο ηνπο. Έπξεπε επίζεο λα πείζνπλ άπαληεο, ζπκπεξηιακβα-

λνκέλεο θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, φηη ε ελσκέλε Γεξκαλία δελ απνηεινχζε 
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απεηιή γηα θαλέλαλ. Δθηηκνχζαλ φηη νη Ακεξηθαλνί ήηαλ ζεηηθνί, νη Γάιινη δελ ζα 

έζεηαλ βέην θαη νη Άγγινη ζα αθνινπζνχζαλ ηηο ΖΠΑ ζην ελδερφκελν ηεο έλσζεο. 

Μφλν ε ΔΓ ζα κπνξνχζε λα ηελ εκπνδίζεη αλ απηή απνθαζίδνληαλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο. 

Παξά ηελ αιιαγή ζηελ εγεζία ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο θαη ηηο 

δηαθαηλφκελεο αιιαγέο, ε θπβέξλεζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο δελ θάλεθε λα 

πηνζεηεί ηελ ήπηα πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε σο ηφηε. Μεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 

Απγνχζηνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ, ε έλλνηα ηεο επαλέλσζεο είρε επαλέιζεη ζην 

πξνζθήλην, κε απνθνξχθσκα ηε δηαδήισζε 500.000 αλζξψπσλ πεξίπνπ ζην 

Αλαηνιηθφ Βεξνιίλν ζηηο 4 Ννεκβξίνπ.90 Ο Κνι είρε απνθαζίζεη λα επηδηψμεη ην 

απίζαλν, αιιά δελ ήζειε λα πξνβεί ζε βηαζηηθέο θηλήζεηο πνπ ζα πιήγσλαλ ην 

γφεηξν ηεο ρψξαο ηνπ θαη ζα είραλ επηπηψζεηο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή θαη 

ζηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. Ήηαλ επίζεο βέβαηνο, φηη γηα νπνηνδήπνηε πξφνδν ζην 

ζέκα ηεο επαλέλσζεο ρξεηάδνληαλ ηε δηπισκαηηθή ππνζηήξημε, θπξίσο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αιιά θαη ησλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ. Οη αληηξξήζεηο ηεο 

ΔΓ θαη ησλ ινηπψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ κπνξνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ κφλν κε 

ηελ κεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ.  

Ο Κνι δηακφξθσζε ηελ ηαθηηθή πνπ ζα νδεγνχζε ζηαδηαθά, ρσξίο βηαζχλε 

ζηελ επαλέλσζε. Αξρηθά, ζρεδίαδε ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πίεζεο κε ηελ παχζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε δηαξζξσ-

ηηθψλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ. Απηέο ζα νδεγνχζαλ, φπσο επηζπκνχζε ν Κνι, ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο εηδνπνηνχο δηαθνξάο ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ Γεξκαληθψλ θξαηψλ, αξά θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ βαζηθνχ 

ιφγνπ ηεο δηαίξεζεο.91 Πάλησο ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ε θνηλή γλψκε ζηε 

Γεξκαλία εκθαλίδνληαλ δηραζκέλα σο πξνο ην ελδερφκελν κηαο επαλέλσζεο θαη 

ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο κέρξη ηφηε ήπηαο πνιηηηθήο.  

Βαζηδφκελνο ζηηο δειψζεηο ηνπ Μπνπο, αιιά θαη ζηηο κεηξηνπαζείο 

δειψζεηο ηνπ Μηηεξάλ, ν Κνι κηιψληαο ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ζην Γεξκαληθφ 

Κνηλνβνχιην δήισζε φηη γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία απαηηνχληαλ φρη κφλν νηθνλνκηθέο, αιιά θαη ζνβαξέο πνιηηηθέο αιιαγέο 
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θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ε δηελέξγεηα 

ειεχζεξσλ εθινγψλ. Ξεθαζάξηζε ινηπφλ, φηη ε ΟΓΓ ζα απνθάζηδε πφηε νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζα ήηαλ αξθεηέο γηα λα αλαρξεκαηνδνηεζεί ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία. 

Δπίζεο αλέθεξε, φηη ε επαλέλσζε ζα επέιζεη σο απνηέιεζκα ηνπ απηνπξν-

ζδηνξηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ. «Γελ έρνπκε ιφγν 

λα είκαζηε ρσξηζκέλνη. Αγσληδφκαζηε γηα  δχν ζθνπνχο, γηα κία ειεχζεξε 

ελσκέλε Γεξκαλία ζε κία ειεχζεξε, ελσκέλε Δπξψπε».92
 Σειηθά ε πνιηηηθή ηεο 

δχλακεο ηνπ Adenauer βξηζθφηαλ ζε πιήξε εθαξκνγή. 

 

 

Ζ ΠΣΧΖ  ΣΟΤ ΣΔΗΥΟΤ ΣΟΤ ΒΔΡΟΛΗΝΟΤ 

Ζ θπβέξλεζε Krenz, θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, είρε 

ππνζρεζεί κεηαξξπζκίζεηο γηα λα κπνξέζεη λα θαηεπλάζεη ηνπο δηαδεισηέο. Μία 

απφ απηέο ήηαλ θαη ε αιιαγή ηνπ ηαμηδησηηθνχ λφκνπ. θνπφο ήηαλ ε ραιάξσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηαμηδίνπ ζηελ ππφινηπε Γεξκαλία θαη φρη ε αλεμέιεγθηε 

κεηαθίλεζε. ηηο 9 Ννεκβξίνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηχπνπ ε 

πνιππφζεηε αιιαγή. ε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ απάληεζε κέζα ζε ζχγρπζε 

θαη ακεραλία, θαζψο ήηαλ θαλεξά απξνεηνίκαζηνο θαη δελ είρε δηαβάζεη νιφθιεξν 

ην ζρέδην λφκνπ, φηη πξνθαλψο ην Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ δελ εμππεξεηνχζε πιένλ 

θαλέλα ζθνπφ. πσο ήηαλ θπζηθφ, ρηιηάδεο Βεξνιηλέδνη ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

Σείρνο θαη άξρηζαλ λα ην θαηαζηξέθνπλ ρσξίο αληίδξαζε απφ ηηο ζπλνξηαθέο 

αξρέο, θαζψο δελ ππήξρε επίζεκε ελεκέξσζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Μέζα 

ζε κία λχρηα απηφ πνπ ρψξηδε ην Βεξνιίλν γηα πεξίπνπ 30 ρξφληα είρε 

θαηαζηξαθεί. Ζ άκεζε πηψζε ηνπ Σείρνπο θαλέξσζε ηελ επηζπκία ησλ 

Αλαηνιηθνγεξκαλψλ λα εηζέιζνπλ ζηε Γχζε θαη ηελ αλάγθε γηα ειεπζεξία.93 

Ο Κνι δηέθνςε ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Βαξζνβία γηα λα κεηαβεί ζην 

γθξεκηζκέλν ηείρνο, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ φηη ε παξνπζία 

ηνπ ζα κπνξνχζε λα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα δεκηνπξγήζεη ράνο. Δθεί ν 

Κνι, αξρηθά επραξίζηεζε ηνλ Γθνξκπαηζφθ δείρλνληαο φηη ζέβεηαη ηε νβηεηηθή 

Έλσζε θαη εθηηκά ηνλ εγέηε ηεο. Σφληζε φηη θάζε ιαφο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ 
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ειεπζεξία ησλ επηινγψλ. Απαίηεζε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ γηα φινπο θαη δήισζε 

φηη επηζπκεί κία πξνζεθηηθή βήκα πξνο βήκα πξνζέγγηζε ησλ Γεξκαληθψλ 

θξαηψλ. Σελ επφκελε κέξα δήισζε, φηη ν ιαφο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο πξέπεη 

λα πάξεη ηελ απφθαζε θαη δελ είρε ακθηβνιία φηη απηφ πνπ επηζπκεί είλαη ε 

ελφηεηα ηνπ έζλνπο. Ζ έλσζε δελ ζα επεξεάζεη ηελ Δπξσπατθή πνξεία ηεο 

Γεξκαλίαο, θαζψο ε Γεξκαληθή θαη ε Δπξσπατθή έλσζε είλαη νη δχν φςεηο ηνπ 

ίδηνπ λνκίζκαηνο.94  

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δέρηεθαλ ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο κε επηθχιαμε, δηφηη 

δελ ήζειαλ λα πξνθαιέζνπλ ηε νβηεηηθή Έλσζε κε παλεγπξηθέο αληηδξάζεηο. 

Καλείο απφ ηελ θπβέξλεζε Μπνπο δελ παλεγχξηζε ηελ εμέιημε θαη δελ έζπεπζε λα 

θάλεη δειψζεηο γηα λίθε. Ο Πξφεδξνο εθκπζηεξεχηεθε ζηνπο ζηελνχο ζπλεξγάηεο 

ηνπ, φηη δελ πεξίκελε ηέηνηα επράξηζηε εμέιημε, πεξίκελε φκσο ηε νβηεηηθή 

αληίδξαζε. Σειεθψλεζε ινηπφλ ζηνλ Κνι θαη ζπκθψλεζαλ λα ηεξήζνπλ θνηλή 

γξακκή κέρξη ηε δηάζθεςε ηεο Μάιηαο, φπνπ Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ζα 

ζπλαληνχζε ηνλ νβηεηηθφ νκφινγφ ηνπ.95 

Οη Ακεξηθαλνί ζεσξνχζαλ ηελ έλσζε σο επθαηξία θαη φρη σο ηξνκαθηηθή 

εμέιημε γηα ηε ζηαζεξφηεηα, φπσο νη πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη. Οχησο ή άιισο νη 

Ακεξηθαλνί έβιεπαλ πάληα ζεηηθά ηε Γεξκαληθή επαλέλσζε. ε δεκφζηεο 

εκθαλίζεηο θαη ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο, φπσο ζηηο 18 επηεκβξίνπ ζηε Μνληάλα, ν 

Πξφεδξνο Μπνπο δήισλε φηη δελ έβιεπε απεηιή γηα ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη δελ ηνλ αλεζπρνχζε κία ελσκέλε Γεξκαλία.96 Μία ελσκέλε 

Γεξκαλία ζα ελίζρπε ηε Γπηηθή ζπκκαρία. Πξηλ ηελ θξίζε ζηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία, νη Ακεξηθαλνί δελ είραλ ηελ επαλέλσζε ζηελ πνιηηηθή ηνπο αηδέληα. ε 

πεξίπησζε φκσο πνπ ζπλέβαηλε απηφ, ζα επηδίσθαλ ηελ έληαμε ηεο Γεξκαλίαο ζην 

ΝΑΣΟ. Μία ηέηνηα εμέιημε ζα ζήκαηλε κία κεγάιε κεηαηφπηζε ηζρχνο πξνο ηε 

Γχζε. Δλδερφκελε νπδεηεξνπνίεζε, φκσο ζα ζήκαηλε φηη νη νβηεηηθνί θέξδηδαλ φηη 

αθξηβψο έραζαλ.  

Αθφκα θαη αλ ν Γθνξκπαηζφθ δήισλε ζηα Ζλσκέλα έζλε ην Γεθέκβξην ηνπ 

1988, ηελ πηζηή ηνπ ζηελ ειεπζεξία επηινγήο θαη γηα ηνπο ιανχο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ε έλσζε θαη ε απψιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο ήηαλ απίζαλν λα γίλεη 
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απνδεθηή απφ ηε ζηξαηησηηθή εγεζία θαη ηα ζπληεξεηηθά κέιε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο. Φπζηθά θαη νη ηειεπηαίνη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα παξαδψζνπλ ην 

κεγαιχηεξν ιάθπξν ηνπ Β΄ ΠΠ, ην νπνίν είρε ζπληεξεζεί κε κεγάιν θφζηνο γηα 40 

πεξίπνπ ρξφληα. Πάλησο, ππήξρε ε πίζηε φηη ε έλσζε ήηαλ εθηθηή, φκσο ήηαλ 

θνηλά απνδεθηφ φηη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζα ηνλ έρνπλ νη νβηεηηθνί.97 

Αλαπφθεπθηα ε πηψζε ηνπ ηείρνπο δεκηνχξγεζε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηε κεηαπνιεκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Δπξψπε. Ο Κνι είρε ππνζρεζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία εάλ 

πξνέβαηλε ζε ξηδηθέο πνιηηηθέο αιιαγέο, δηφηη πίζηεπε φηη αλ νη πνιίηεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο είραλ ηελ επθαηξία, ζα επέιεγαλ ηελ έλσζε. Καλείο δελ ζα 

κπνξνχζε λα αξλεζεί ην δηθαίσκα ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ Γεξκαλψλ, ζα 

κπνξνχζε φκσο λα βξεη ηξφπνπο, ψζηε λα θαζπζηεξήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

επαλέλσζεο. Γηα ηελ ΔΓ ε έληαμε ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ 

ζεσξνχληαλ απαξάδεθηε, ελψ νη δπηηθέο Δπξσπατθέο δπλάκεηο ζεσξνχζαλ φηη ε 

έλσζε δελ ζα επηηεπρζεί, -εμαηηίαο αληηδξάζεσλ ηεο ΔΓ- αιιά  ν  ξπζκφο ησλ 

εμειίμεσλ ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηε ζηαζεξφηεηα. 

Ο Γθνξκπαηζφθ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αληέδξαζε θαη κε πξφζρεκα ηελ 

απνθπγή ηεο ρανηηθή θαηάζηαζεο θαη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε πνπ ζα πξνθαινχζε 

ε πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, θάιεζε ζε ζχζθεςε ηηο ππφινηπεο ηξεηο 

δπλάκεηο θαηνρήο. Ο Πξφεδξνο Μπνπο είρε δηθαησζεί πεξηκέλνληαο ηελ αληίδξαζε 

ησλ νβηεηηθψλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ απάληεζαλ ακέζσο. Ήζειαλ λα 

ζπληνλίζνπλ κία νξγαλσκέλε θνηλή πξνζέγγηζε κεηαμχ Γαιιίαο, Αγγιίαο θαη 

Γεξκαλίαο πξηλ ηηο ζπλνκηιίεο κε ηνπο νβηεηηθνχο. Ζ Γεξκαληθή εγεζία ήζειε 

νπσζδήπνηε λα απνθεπρζεί κία ζπλάληεζε ησλ ηεζζάξσλ, δηφηη δελ ήζειε μέλεο 

δπλάκεηο λα απνθαζίζνπλ μαλά γηα ηελ ηχρε ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ. Μεηά απφ 

ηειεθσληθέο ζπλελλνήζεηο ησλ δπηηθψλ πκκάρσλ απνθιείζηεθε ε ζπλάληεζε 

ησλ ηεζζάξσλ, αιιά φινη ζπκθψλεζαλ θαη απάληεζαλ ζηνλ Γθνξκπαηζφθ φηη ε 

ζηαζεξφηεηα δελ ζα θηλδπλεχζεη θαη ην status quo ζα δηαηεξεζεί. Ηδηαίηεξα ε 

Θάηζεξ ζπκκεξίζηεθε ηνπο θφβνπο ηνπ νβηεηηθνχ εγέηε γηα ηνλ θίλδπλν απνζηα-

ζεξνπνίεζεο, ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρε καδί ηνπ. 
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ηηο 11 Ννεκβξίνπ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Krenz κε ηνλ Κνι 

ηνλίζηεθε απφ ηνλ πξψην φηη ε ιατθή πιεηνςεθία θαη εγεζία ηεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο πξνηηκνχζαλ ηελ απηνλνκία ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα επηζπκνχζαλ κία 

ζηελφηεξε, θπξίσο νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. Ο Κνι απάληεζε φηη ήηαλ θαζήθνλ ηνπ 

λα επηδηψμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Βαζηθνχ Νφκνπ ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο πνπ 

πξνέβιεπε ηελ επαλέλσζε ηεο ρψξαο. Ο Κνι επηθνηλψλεζε κε ηνλ Γθνξκπαηζφθ 

ηελ ίδηα κέξα. ε πνιχ θαιφ θιίκα ν Γεξκαλφο εγέηεο δηαβεβαίσζε ηνλ νκφινγφ 

ηνπ φηη δελ επηζπκνχζε λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη φηη 

είλαη πξφζπκνο λα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ πξφηεηλε ν 

Γθνξκπαηζφθ. Ο ηειεπηαίνο κε ηε ζεηξά ηνπ δήηεζε απφ ηνλ Κνι απηνζπγθξάηεζε 

θαη ππεπζπλφηεηα, δηφηη ν ξπζκφο ησλ αιιαγψλ δελ παξείρε ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν γηα ζθέςε θαη εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ κε εξεκία.98  

Ζ νβηεηηθή Έλσζε ζπλέρηζε λα ζηέιλεη δηαθνξεηηθά κελχκαηα, φπσο θαζ’ 

φιε ηελ Γεξκαληθή θξίζε, δείρλνληαο αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη αζπλέπεηα. Ίζσο ν 

Γθνξκπαηζφθ ακθηηαιαληεχνληαλ αθφκα, παξ’ φιεο ηηο εμειίμεηο, κεηαμχ ηεο 

παιαηάο νβηεηηθήο δηπισκαηίαο θαη ηεο Πεξεζηξφηθα. Δίρε απνθεξχμεη ην «δφγκα 

Μπξέδληεθ», κε απφδεημε ηα γεγνλφηα ζηελ Πνισλία. Οη ηδησηηθέο ζπλνκηιίεο 

έδεηρλαλ εξεκία θαη δηαιιαθηηθφηεηα, ελψ νη δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ήηαλ πνιχ 

ζθιεξφηεξεο, ίζσο γηαηί πξννξίδνληαλ θαη γηα «εζσηεξηθή θαηαλάισζε». Ζ Μφζρα 

πεξηζζφηεξν ρξνλνηξηβνχζε πάξα έςαρλε γηα ιχζε. Ίζσο γηαηί δελ είρε θαηαιήμεη 

αθφκα ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε.99  

ηελ πξννπηηθή ηεο επαλέλσζεο, νη κεγαιχηεξεο αληηδξάζεηο πξνέξρνληαλ 

απφ ην Λνλδίλν. ηηο 13 Ννεκβξίνπ, ε Πξσζππνπξγφο Μάξγθαξεη Θάηζεξ, ζε 

νκηιία ηεο ζηε Βξεηαληθή πξσηεχνπζα, δήισζε μεθάζαξα φηη ζηεξίδεη ηε 

κεηαπνιεκηθή ηάμε. Θεσξνχζε φκσο, φηη νπνηνδήπνηε ζέκα επαλέλσζεο 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη  ηαρείεο θαη αλεμέιεγθηεο εμειίμεηο πνπ ζα κεηέβαιαλ 

ηελ θαηάζηαζε ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε. Φνβφηαλ φηη κία ηέηνηα εμέιημε ζα 

ππέζθαπηε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ Γθνξκπαηζφθ γηα αιιαγέο. Ζ Γεξκαληθή 

επαλέλσζε ήηαλ έλα ζέκα πνπ έπξεπε λα ζπδεηεζεί ζην κέιινλ, θαζψο πξνείρε ε 

εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη ζηελ Δπξψπε 

γεληθφηεξα. ηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζπδήηεζε γηα ηελ επαλέλσζε. 
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πκβνχιεςε ινηπφλ ηνλ Γθνξκπαηζφθ λα θξαηήζεη κία ζθιεξφηεξε ζηάζε 

ηδηαίηεξα ζηελ ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειηζζφηαλ ηα 

γεγνλφηα, ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.100 

ε κήλπκα ηεο πξνο ηνλ Πξφεδξν Μπνπο, έγξαςε φηη έπξεπε λα γίλεη 

μεθάζαξν, φηη ε Γπηηθή ζπκκαρία δελ έρεη θακία αλάκεημε ζηα ζρέδηα ηνπ Κνι θαη 

δελ απνζθνπεί ζε απνζηαζεξνπνίεζε, δηφηη ηα κέιε θάζε ζπκκαρίαο πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ γηα ην κέιινλ ηεο, ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο. Δπεζήκαλε φηη ε 

ζπδήηεζε γηα ηε Γεξκαληθή επαλέλσζε είλαη ζεκαληηθή γηα φινπο, αιιά επίζεο 

αξθεηά πξφσξε. Πξφηεηλε κηα ζχζθεςε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΝΑΣΟ, θαζψο 

ζεσξνχζε φηη νη απφςεηο ησλ ζπκκάρσλ ζα βνεζνχζαλ ηνλ Κνι λα ζθεθηεί 

θαζαξά.101 

Ο Κνι φκσο είρε ζρεδηάζεη θαη θαηαιήμεη ζηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζνχζε γηα λα επηηχρεη ην κέρξη ηφηε αθαηφξζσην. Θα ρξεκαηνδνηνχζε ηε 

ζρεδφλ ρξενθνπεκέλε Αλαηνιηθή Γεξκαλία κε ηελ πξνυπφζεζε ξηδηθψλ πνιηηηθψλ 

αιιαγψλ επηδηψθνληαο ειεχζεξεο εθινγέο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ 

πνιπθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα παξακέξηδε ηελ θπξηαξρία ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Θα ππνζηήξηδε ινηπφλ ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε 

ηεο αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο πηζηεχνληαο φηη ε ειεχζεξε βνχιεζε ζα νδεγνχζε ζηελ 

έλσζε. Οη αληηξξήζεηο ησλ νβηεηηθψλ ζα θάκθζνληαλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. ηηο 16 Ννεκβξίνπ επηζεκνπνίεζε ην ζρέδην ηνπ κε 

δειψζεηο ζην Γεξκαληθφ Κνηλνβνχιην.102
  

ηηο 17 Ννεκβξίνπ ν λένο Πξσζππνπξγφο ηεο ΛΓΓ, Hans Modrow (Υαλο 

Μφληξννπ),103 αλαθνίλσζε κία ζεηξά δεκνθξαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αιιαγψλ, αιιά απέθιεηζε ηελ έλσζε σο εμσπξαγκαηηθή θαη επηθίλδπλε. Πξφηεηλε 

κία πξνλνκηαθή, εηδηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ, πεξίπνπ φπσο 

απηή ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. ηελ νκηιία ηνπ ν Modrow δήισζε 

φηη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία δελ επηζπκεί ηελ έλσζε, θαη φηη ε ζέζε ηνπ απηή 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, ζηεξηδφκελνο ζε δήισζε ηνπ 
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Alexander Yakovlev,104 ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε  θαλείο δελ επηζπκεί ηελ έλσζε, 

αιιά θαλείο δελ ην δειψλεη επηξξίπηνληαο ηελ επζχλε ζηε νβηεηηθή Έλσζε γηα λα 

ηεο απνδψζνπλ ην ξφιν «ηνπ θαθνχ».105  

Μεηά ινηπφλ απφ απηέο ηηο δειψζεηο, ην ζρέδην ηνπ Κνι γηα 

απηνπξνζδηνξηζκφ, κέζα απφ ειεχζεξεο εθινγέο θάλεθε, λα απνηπγράλεη. Ζ 

επαλέλσζε θαηλφηαλ απίζαλε. κσο ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ, ζε 

κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηε Λεηςία, νη δηαδεισηέο άιιαμαλ ην ζχλζεκά ηνπο απφ 

ην «Δκείο είκαζηε ν ιαφο» («wir sind das volk»)  ζην «Δίκαζηε έλαο ιαφο» (« wir 

sind ein volk»), κεηαβάιινληαο έηζη ηηο ηζνξξνπίεο πνπ είραλ σο ηφηε δηακνξθσζεί 

ζην Γεξκαληθφ δήηεκα. Ο Κνι πίζηεπε φηη αλ ε πξννπηηθή ηεο επαλέλσζεο 

εκθαληδφηαλ ξεαιηζηηθφηεξε, ηφηε νη Αλαηνιηθνγεξκαλνί ζα ηελ επέιεγαλ.106 

Ζ Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία έβιεπαλ δηαθνξεηηθά ηηο εμειίμεηο. Ο 

Μηηεξάλ θάιεζε ηνπο εγέηεο ησλ 12 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ζηηο 18 

Ννεκβξίνπ ζε δηάζθεςε ζην Παξίζη, γηα λα εμεηάζνπλ ηηο εμειίμεηο ζην Γεξκαληθφ 

δήηεκα. Ζ Γεξκαληθή εγεζία παξνπζηάζηεθε δηαιιαθηηθή θαη ν Κνι απέθπγε λα 

κηιήζεη γηα έλσζε. Γηαβεβαίσζε φηη δελ ζα απεηιεζεί ε ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε 

κε ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη ε Δπξσπατθή νινθιήξσζε ήηαλ ν βαζηθφο ηνπ 

ζηφρνο. Ζ Θάηζεξ έζεζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο, ζεσξψληαο φηη ε ζπδήηεζε 

γηα ηελ επαλέλσζε ππνλφκεπε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γθνξκπαηζφθ γηα 

αλαδηάξζξσζε θαη αιιαγέο θαη ζα έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ην κεηαπνιεκηθφ 

εδαθηθφ status quo ζηελ Δπξψπε, κε απξνζδηφξηζηεο ζπλέπεηεο. Ζ Βξεηαλίδα 

Πξσζππνπξγφο είρε δειψζεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ΝΑΣΟ θαη ην χκθσλν ηεο 

Βαξζνβίαο έπξεπε λα κείλνπλ αλέπαθα γηα λα δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα.107  

Μεηά θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Κνι ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα, ζε αληίζεζε 

κε ηε ξεαιηζηηθή άπνςε ηεο Θάηζεξ, ε Γαιιία θάλεθε λα κελ αλεζπρεί κε ηηο 

εμειίμεηο, θαζψο έζεηε ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε ζηελ θνξπθή ηεο πνιηηηθήο ηεο 

αηδέληαο. Ο Κνι θαηέγξαςε φκσο ηηο αληηδξάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ. Οη 
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Γάιινη ήηαλ ζπγθξαηεκέλνη, ελψ νη Άγγινη θαη πνιινί άιινη, φπσο νη Οιιαλδνί 

ήηαλ ςπρξνί θαη κάιινλ αληίζεηνη. 

Με θαηαγεγξακκέλεο ηηο απφςεηο ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ  ν  Genscher 

ηαμηδέςε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ θαη ζπλαληήζεθε κε 

ηνπο Μπνπο θαη θφνπθξνθη γηα λα βνιηδνζθνπήζεη ηηο ζέζεηο ηνπο. Ζ Γπηηθή 

Γεξκαλία δεηνχζε ξηδηθέο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Αλαηνιηθήο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλέλσζε. Δπαλέιαβε 

φηη ζεσξνχζε απαξάδεθην λα ηεζεί ζην πεξηζψξην ε ρψξα ηνπ θαη λα 

απνθαζίζνπλ νη ηέζζεξηο δπλάκεηο γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, πνπ ηελ αθνξνχζε 

άκεζα, φπσο είρε γίλεη ζην παξειζφλ. Ο Genscher δηαβεβαίσζε ηνλ Μπνπο φηη ε 

ζέζε ηεο ΟΓΓ ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ήηαλ αδηαπξαγκάηεπηεο, 

θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο πξνο απηνχο ηνπο ζεζκνχο ζα παξέκελαλ 

ζηαζεξέο. Γλψξηδε επίζεο φηη βηαζηηθέο θαη ηνικεξέο θηλήζεηο ζα πξνζέθξνπαλ 

ζηελ άξλεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.108 

Οη απφςεηο ησλ δχν ρσξψλ ηαπηίδνληαλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είραλ 

απνθαζίζεη λα ηεξήζνπλ κία κεηξηνπαζή, νπδέηεξε ζηάζε κέρξη λα μεθαζαξίζεη ε 

θαηάζηαζε. Δίραλ δειψζεη εμαξρήο φηη ππνζηήξηδαλ ηελ απηνδηάζεζε θαη ηελ 

ειεπζεξία επηινγήο θάζε ιανχ. Γελ ήζειαλ φκσο λα αληηπαξαηεζνχλ κε ηνπο 

νβηεηηθνχο, δείρλνληαο μεθάζαξα ηελ πξνηίκεζή ηνπο, δηφηη ππήξρε ζνβαξή 

πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξε έληαζε θαη λα επηηχρνπλ ην αθξηβψο 

αληίζεην απνηέιεζκα πξνθαιψληαο εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο ζηελ ΔΓ.  

Οη νβηεηηθνί φκσο, κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, είραλ αξρίζεη λα ζθέθηνληαη 

κία πηζαλή ζπλνκνζπνλδία. ηηο 21 Ννεκβξίνπ, ν Nikolai Portugalov109 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Teltschik παξαδίλνληαο ηνπ κία αλαθνξά, φπνπ ην πξψην 

κέξνο πεξηειάκβαλε απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ελψ ζην δεχηεξν πεξηείρε 

κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα, πνπ αθνξνχζαλ κηα ζπλζήθε εηξήλεο, αιιά θαη κηα 

πηζαλή ζπκκαρία κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Οη απαληήζεηο ζε απηά ζα θαζφξηδαλ ηε 

ζηάζε θαη ηειηθά ηε ζπλαίλεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε κία Γεξκαληθή 
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επαλέλσζε. H Μφζρα εμέηαδε φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο αθφκα θαη ηηο πην απίζαλεο, αλ 

θαη ήηαλ θαλεξφ ζα πξνηηκνχζε κία ζπλνκνζπνλδία (Confederation).110  

Ζ αλαθνξά απηή πξνθάιεζε ηελ έθπιεμε ηεο Γεξκαληθήο πιεπξάο, θαζψο ν 

Portugalov, ιίγεο κέξεο πξηλ είρε αληηηεζεί ζηελ έλσζε. Υαξαθηεξηζηηθά είρε 

δειψζεη φηη θαλείο απφ ηνπο γείηνλεο θαη ζπκκάρνπο δελ ηελ ήζειε, δηφηη έζεηε ζε 

θίλδπλν ηε γεσπνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε.111
  Ζ ηειεπηαία εμέιημε φκσο, 

ελζάξξπλε ηνπο Γπηηθνγεξκαλνχο λα αλαιάβνπλ ηελ πξσηνβνπιία 

ηηο 24 Ννεκβξίνπ ε Θάηζεξ επηζθέθηεθε ηηο ΖΠΑ θαη αλαπφθεπθηα 

ζπδεηήζεθε θαη ην Γεξκαληθφ δήηεκα. ηηο ζπλνκηιίεο ζην Camp David, ε 

Βξεηαλίδα Πξσζππνπξγφο ππνζηήξημε μαλά φηη ε επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο δελ 

ήηαλ ζέκα απιά απηνδηάζεζεο ησλ Γεξκαλψλ, δηφηη εκπιέθνληαλ νη ηέζζεξεηο 

ληθήηξηεο ηνπ Β΄ΠΠ. Δπίζεο, έπξεπε λα γίλεη ζεβαζηή ε ζπκθσλία γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ ζπλφξσλ, βάζεη ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηνπ 

Διζίλθη, ηελ νπνία είρε ππνγξάςεη θαη ε Γπηηθή Γεξκαλία, θαζψο ην ζέκα ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ ζπλφξσλ επεξέαδε ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Πνισλία. 

Δπαλέιαβε επίζεο, ηνπο θφβνπο ηεο φηη νη δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία ζα νδεγνχζαλ ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Γθνξκπαηζφθ θαη ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο κε απνηέιεζκα ηελ απνζηαζεξνπνίεζε φιεο ηεο 

Δπξψπεο.112 Σα παξαπάλσ ζέκαηα ήηαλ ζεκαληηθφηεξα γηα ηε Βξεηαλίδα 

Πξσζππνπξγφ, απφ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο.  

Ζ Ακεξηθαληθή δηπισκαηία, αλακέλνληαο ηηο πξνβιέςηκεο Βξεηαληθέο 

ζέζεηο, είρε δηραζηεί φζνλ αθνξά ζηελ άπνςε πνπ έπξεπε λα εθθξάζεη ν 

Πξφεδξνο Μπνπο ζηελ παξαδνζηαθή ζχκκαρν ησλ ΖΠΑ. Ζ πξψηε άπνςε, ε 

νπνία θαη επηθξάηεζε, πξφηεηλε ζηνλ Πξφεδξν λα ζπκθσλήζεη κε ηε Θάηζεξ, φηη ε 

έλσζε ήηαλ έλαο καθξηλφο θαη απίζαλνο ζηφρνο, ινγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

παξνπζίαδε, ελψ ε δεχηεξε κε θχξην εθθξαζηή ηνλ θφνπθξνθη , ήηαλ λα 

μεθαζαξίζεη ν Μπνπο φηη ε απφθαζε ησλ Γεξκαλψλ ζα γίλεη ζεβαζηή θαη φηη νη 
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 Maier Charles, ζει 251 
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 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 118 
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ΖΠΑ ζα ππνζηεξίμνπλ κία πξνζεθηηθή αιιαγή πξνο ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

ζηαζεξφηεηα, έζησ θαη αλ απηφ ζεκαίλεη ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο.113 

Ζ Γαιιία κεηά ηηο εμειίμεηο θαη ηελ μεθάζαξε έθθιεζε ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ 

γηα επαλέλσζε, θαζψο θαη ηελ κεηξηνπαζή αληίδξαζε ηεο ΔΓ,  άιιαμε ηε ζηάζε 

ηεο. ηηο 27 Ννεκβξίνπ, ζε κήλπκα πξνο ηνλ Μπνπο, ν Μηηεξάλ δήισζε φηη ε 

επξσπατθή θνηλφηεηα αλεζπρνχζε, δηφηη ε πάγηα ζέζε ηεο λα ελζαξξχλεη ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ νπνηαζδήπνηε ρψξαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο, ζα πξνθαινχζε ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη ζα ππέζθαπηε ηε ζέζε ηνπ θαη 

ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε. Θεσξνχζε φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα έπξεπε λα 

ζπλδεζεί, αλ φρη λα πξνέιζεη, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. 

 

Ο ΛΟΓΟ ΣΧΝ 10 ΖΜΔΗΧΝ  

Ο Κνι, βιέπνληαο ηελ θαζαξή βνχιεζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκκάρσλ ηνπ, εηνίκαζε έλα πξφγξακκα γηα 

λα απνδείμεη φηη ε επαλέλσζε ήηαλ εθηθηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα αλαιάκβαλε 

ηελ πξσηνβνπιία θαη ζα αλαδσπχξσλε ην ζέκα, αθνχ φινη νη ππφινηπνη 

εκπιεθφκελνη πξνζπαζνχζαλ λα ην απνθχγνπλ ή λα ην θαζπζηεξήζνπλ. Δπίζεο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα θάιππηε ηελ πξφηαζε ηνπ Modrow γηα κία πξνλνκηαθή 

ζρέζε ησλ δχν θξαηψλ, πξηλ αξρίζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα λα σξηκάδεη 

δηπισκαηηθά θαη πνιηηηθά. Σέινο, έλα ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ πξφγξακκα ζα 

βειηίσλε ηε δεκνθηιία ηνπ.114  

Ο Κνι πήξε ην ξίζθν θαη ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκάρνπο αλαθνίλσζε 

πξφγξακκα πξνζέγγηζεο κε ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. Υσξίο λα 

κηιήζεη γηα άκεζε έλσζε, πεξηέγξαςε ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο ζπλεξγαζίαο 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο νκνζπνλδηαθήο Γεξκαλίαο, ελζσκαησκέλεο ζε έλα 

Δπξσπατθφ πιαίζην θαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο Γχζεο – Αλαηνιήο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπάζεζε λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία, αιιά λα κελ 

πξνθαιέζεη ηε νβηεηηθή θαη Αλαηνιηθνγεξκαληθή εγεζία. 
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 Zelikow Philip, Rice Condoleezza, ζει 115 
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Ο Κνι αλέιαβε ινηπφλ ηε δεκφζηα πξσηνβνπιία ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1989, 

κηιψληαο ζην Οκνζπνλδηαθφ Κνηλνβνχιην. Πεξηέγξαςε έλα πξφγξακκα, ην νπνίν 

έκεηλε γλσζηφ σο  «ν Λφγνο ησλ Γέθα εκείσλ».115 Πξφηεηλε ηα εμήο ζεκεία: 

1. Θέζπηζε κέηξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ 

Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλίαο. 

2. Δπέθηαζε  ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε ΛΓΓ ζε ζέκαηα ηειεπηθνηλσληψλ 

πεξηβάιινληνο, κεηαθνξψλ  θαη ηερλνινγίαο. 

3.  Οηθνλνκηθή βνήζεηα ζηε ΛΓΓ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αιιάμεη ην 

πνιηηηθφ θαη  νηθνλνκηθφ ηεο ζχζηεκα, δειαδή ειεχζεξεο εθινγέο θαη δηαθάλεηα 

ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. 

4. Γεκηνπξγία ελφο θνηλνχ θνξέα κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ. 

5.  Μέζσ κηαο πνιηηηθήο «κηθξψλ βεκάησλ» θαη αλ ε ΛΓΓ πξνρσξνχζε 

ζε εθδεκνθξαηηζκφ κέζσ ειεχζεξσλ εθινγψλ, ζα ήηαλ δπλαηή ε αλάπηπμε 

νκνζπνλδηαθψλ δνκψλ κεηαμχ ησλ δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ. 

6. Δλζσκάησζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ Γεξκαληθψλ ζρέζεσλ 

ζηελ Παλεπξσπατθή δηαδηθαζία θαη ζηελ πξνζέγγηζε Αλαηνιήο-Γχζεο.  

7. Πξνζαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηα λέα γεσπνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ, ψζηε λα ακβιχλεη ηηο φπνηεο δηαθνξέο 

κε ηα θξάηε ηεο θεληξηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. 

8. Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Γηάζθεςεο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε 

πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΓΑΔ κεηέπεηηα ΟΑΔ),116 ελδερνκέλσο κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ζεζκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπλεξγαζία 

Αλαηνιήο-Γχζεο. 

                                                 
115

 Smyser R. William, ζει 358-359 
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 Ο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) (Organization for Security 

and Co-operation in Europe - OSCE) είλαη ν κεγαιύηεξνο δηαθξαηηθόο νξγαληζκόο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο 

αζθαιείαο ζηνλ θόζκν. Ιδξύζεθε ην 1975 ζην Διζίλθη σο Γηάζθεςε γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία 

ζηελ Δπξώπε θαη κεηνλνκάζηεθε ζην όλνκα πνπ έρεη ζήκεξα ην 1995. 
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9. Τπνζηήξημε ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμνπιηζκψλ. 

10. Δπηδίσμε αλεχξεζεο θαη πηνζέηεζεο κηαο εηξεληθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζα επέηξεπε ηε Γεξκαληθή ελφηεηα, ρσξίο λα δηαηαξάζζνληαη νη ππάξρνπζεο 

ξπζκίζεηο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εηξήλε θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε. 

Μεηά ην ιφγν ησλ 10 ζεκείσλ, ε πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ είρε πεξάζεη 

ζηε Γπηηθή Γεξκαλία, ε νπνία πεξίκελε ηελ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Σν 

θιίκα ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία είρε αιιάμεη θαη παξφηη ν Κνι κίιεζε γηα 

ζπλνκνζπνλδία επηθξαηνχζε ε αηζηνδνμία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο 

Γεξκαλίαο. Οη νβηεηηθνί βξίζθνληαλ ζε ακεραλία, δηφηη δελ είραλ απνθαζίζεη εάλ 

ζα κάρνληαλ ελάληηα ζηε Γεξκαληθή επαλέλσζε ή εάλ ζα επεδίσθαλ κία κνξθή 

έλσζεο, ζηελ νπνία ζα δηαηεξνχζαλ ηα ζπκθέξνληά θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία, αιιά θαη ζα ηνπο έδηλε ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηε 

Γχζε κέζσ ηεο ΟΓΓ. Ζ Μφζρα κάιινλ ζα έπξεπε λα επηδηψμεη έλα παξαγσγηθφ 

δηάινγν θαη φρη απιά λα κπινθάξεη ηηο εμειίμεηο, φπσο αλακέλνληαλ.  

ηηο 30 Ννεκβξίνπ ν Μηηεξάλ έδεημε γηα αθφκα κηα θνξά φηη πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ ήηαλ ην θνηλφ Δπξσπατθφ νηθνδφκεκα δηαβεβαηψλνληαο ηνλ Genscher, πνπ 

επηζθέθηεθε ην Παξίζη, φηη ε Γαιιία δελ ζα ζηεθφηαλ εκπφδην ζηελ επαλέλσζε, 

εάλ ε Γπηηθή Γεξκαλία δελ εγθαηέιεηπε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ην ζηφρν ηεο 

Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ο Γεξκαλφο Τπνπξγφο απάληεζε φηη ε έλσζε κέζα 

ζηελ Κνηλφηεηα ζα απνθηνχζε κεγαιχηεξε αμία. Μεηά απφ απηή ηε ζπλάληεζε ν 

Μηηεξάλ πξνγξακκάηηζε  επηζθέςεηο ζε νβηεηηθή Έλσζε θαη Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

γηα λα ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηνπο εγέηεο ησλ ρσξψλ απηψλ.117 

ηα ηέιε ηνπ Ννεκβξίνπ, ε ζηξαηεγηθή ησλ εκπιεθφκελσλ δπλάκεσλ ζην 

ζέκα ηεο επαλέλσζεο ηεο Γεξκαλίαο ζπλνςίδεηαη φπσο παξαθάησ. Οη Βξεηαλνί 

πξνηηκνχζαλ ηε θηιειεπζεξνπνίεζε θαη εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο. Φπζηθά, ε παξαπάλσ ζέζε ζα ιεηηνπξγνχζε σο αληίκεηξν γηα ηελ 

απφζπαζε ηεο παγθφζκηαο πξνζνρήο απφ ην ζέκα ηεο επαλέλσζεο, ην νπνίν 

ζεσξνχζαλ ζέκα ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ. Οη Γάιινη πξνζπαζνχζαλ λα 

απνθξχςνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο θαη πξνέβαιαλ σο θχξην ζηφρν ηελ Δπξσπατθή 
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νινθιήξσζε θαη έλσζε. Οη νβηεηηθνί, νη νπνίνη ζα έραλαλ ζε θχξνο θαη ηζρχ εάλ ε 

ΛΓΓ άιιαδε ζηξαηφπεδν πξνζπαζνχζαλ λα αλαιχζνπλ φια ηα ελδερφκελα, 

ηεξψληαο ζηάζε αλακνλήο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζεσξνχζαλ σο ζεηηθή εμέιημε 

ηελ ελδερφκελε έλσζε, αιιά δήισλαλ φηη ην ζέκα αθνξνχζε κφλν ηνπο 

Γεξκαλνχο, ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Ζ Γπηηθή Γεξκάληα 

κε ηε ζεηξά ηεο πηνζεηνχζε ηηο ακεξηθαληθέο απφςεηο ππνδεηθλχνληαο ηελ Σειηθή 

Πξάμε ηνπ Διζίλθη σο ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί, αιιά σο άκεζα 

ελδηαθεξφκελε, πξνζπαζνχζε λα απνθνκίζεη ην κεγαιχηεξν φθεινο, 

αλαιακβάλνληαο ηελ πξσηνβνπιία. Ο Modrow, απφ ηε κεξηά ηνπ, κε ιηγφηεξν απφ 

έλα κήλα ζηελ εμνπζία, δελ ήηαλ αληίζεηνο κε ηελ πξφηαζε γηα κία νκνζπνλδία. 

Οη ΖΠΑ ήηαλ ζεηηθέο ζην ελδερφκελν ηεο επαλέλσζεο θαη νη ζπλζήθεο γηα 

λα ηελ επηδηψμνπλ ήηαλ θαηαιιειφηεξεο απφ πνηέ. Δίραλ νξηνζεηήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζθφπεπαλ λα θηλεζνχλ θαη λα 

βαζηζηνχλ ζε ηέζζεξεηο αξρέο:118  

1. εβαζκφο θαη ππνζηήξημε ζηε Γεξκαληθή απηνδηάζεζε, ρσξίο 

αλακνλή ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο.  

2. Γέζκεπζε ηεο Γεξκαλίαο γηα παξακνλή ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. 

3. ηαδηαθή θαη εηξεληθή πνξεία πξνο ηελ επαλέλσζε 

4. Αλαγλψξηζε ησλ δηακνξθσκέλσλ ζπλφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηνπ Διζίλθη θαη πηζαλή  κεηαβνιή απηψλ, κφλν κέζσ 

εηξεληθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Ο Πξφεδξνο Μπνπο ηηο γλσζηνπνίεζε ζηνλ Κνι ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο 

Βξπμέιεο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ. Ο Καγθειάξηνο ήηαλ απφιπηα ζχκθσλνο θαη 

επηβεβαίσζε φηη ε επαλέλσζε ήηαλ θνηλφο ζηφρνο γηα ηηο δπν ρψξεο. Δλεκέξσζε 

ηνλ Μπνπο φηη δελ ήζειε λα πηέζεη ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο, δηφηη δελ κπνξνχζε 

λα πξνβιέςεη ηηο αληηδξάζεηο. Δθηηκνχζε φηη ε έλσζε είλαη πηζαλή κε ηε κνξθή 

νκφζπνλδσλ θξαηψλ, δηαδηθαζία φκσο πνπ ζα απαηηνχζε αξθεηφ ρξφλν. Ο 

Μπνπο επηβεβαίσζε κε ηε ζεηξά ηνπ φηη ε επαλέλσζε ζα ήηαλ έλα θνηλφ 
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Ακεξηθαληθφ θαη Γεξκαληθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα παξέθακπηε ηηο Βξεηαληθέο 

αλεζπρίεο θαη δελ ζα δπζθφιεπε ηνπο νβηεηηθνχο λα ην απνδερηνχλ.119 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ ζηελ θεληξηθή επηηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ν 

Γθνξκπαηζφθ θέξεηαη λα ππνζρέζεθε φηη ε νβηεηηθή Έλσζε δελ ζα εγθαηαιείςεη 

έηζη εχθνια ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαη επέκεηλε φηη ε απηή έπξεπε λα 

κείλεη αλεμάξηεηε. Ο νβηεηηθφο εγέηεο εμέθξαζε ζην Genscher ηε δπζαξέζθεηά 

ηνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Κνι λα κελ ελεκεξψζεη  γηα ην ιφγν ησλ 10 ζεκείσλ 

θαηά ηελ επίζθεςε Γεξκαλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζηε Μφζρα ζηηο αξρέο 

Γεθεκβξίνπ. Ο Κνι απάληεζε άκεζα θαη κε επηζηνιή ζηνλ Γθνξκπαηζφθ ζηηο 14 

Γεθεκβξίνπ δηεπθξίληζε φηη δελ είρε ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Θεσξνχζε  φηη ε πεγή ηεο αζηάζεηαο δελ ήηαλ απηφο θαη νη 

πξνηάζεηο ηνπ, αιιά ε άξλεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ επνρή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο.120 

Ζ πξψηε δεκφζηα αληίδξαζε ηεο ΔΓ, κεηά ην ιφγν ησλ δέθα ζεκείσλ,  

ήηαλ ε νκηιία ηνπ εβαξληλάηδε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

Μία νκηιία γεκάηε εξσηήκαηα θαη αζάθεηεο. Απφ ηε κηα δέρνληαλ ηε ζπδήηεζε, 

αιιά ηαπηφρξνλα απέθιεηε ηελ επαλέλσζε γηα λα κελ κεηαβιεζεί ε κεηαπνιεκηθή 

ηάμε ζηελ Δπξψπε. Δπεζήκαλε φηη ην Γεξκαληθφ δήηεκα δελ ήηαλ απιά ζέκα 

απηνδηάζεζεο, δηφηη δελ αθνξνχζε κφλν ηνπο Γεξκαλνχο. Κάζε λέα θξαηηθή 

νληφηεηα έπξεπε λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηνπ Διζίλθη, ε 

νπνία είρε δεκηνπξγεζεί γηα λα εγγπεζεί ηε ζηαζεξφηεηα. Πξφηεηλε κία 

ζπλνκνζπνλδία κέζα ζε κία γεληθφηεξε Δπξσπατθή νινθιήξσζε, αιιά 

ππελζχκηζε ηα δηθαηψκαηα ησλ ηεζζάξσλ ληθεηψλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ζηε Γεξκαληθή επηθξάηεηα. Γήισζε φηη ν Κνι δηαθηλδχλεπε ηελ παγθφζκηα 

ζηαζεξφηεηα γηα λα εμππεξεηήζεη ηα εζληθά θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ κηθξνπνιηηηθά 

ζπκθέξνληα.121 

Βαζηθά, θαλείο δελ κπνξνχζε λα θαηεγνξήζεη ηνλ Καγθειάξην γηα ην φξακα 

ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο. Ζ αηηία ησλ επηθξίζεσλ ήηαλ ε αηθληδηαζηηθή θαη ηνικεξή 

θίλεζε ηνπ λα κηιήζεη δεκφζηα γηα έλα ζέκα πνπ απαηηνχζε, φπσο ήηαλ θνηλά 

απνδεθηφ, πξνζεθηηθέο θηλήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο, δηφηη επεξέαδε ηε κειινληηθή 
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120
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ηζνξξνπία ζηελ Δπξψπε. Ο Καγθειάξηνο φκσο ζεσξνχζε, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαλ ζηελ ΔΓ θαη ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκάληα, φηη ήηαλ ε 

θαηάιιειε ζηηγκή λα δεκνζηνπνηήζεη ην ζέκα, αιιά θαη λα ζπλδέζεη ην φλνκα ηνπ 

κε ηε κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθή ζηηγκή ηνπ Γεξκαληθνχ έζλνπο, αλ ε επαλέλσζε 

ζηέθνληαλ κε επηηπρία. Γελ ελεκέξσζε ινηπφλ θαλέλαλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο ζην 

ΝΑΣΟ, νχηε ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν γηα ηελ νκηιία ηνπ, θνβνχκελνο ηπρφλ 

δηαξξνέο, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ πξψησλ λα ηνλ εκπνδίζνπλ 

δπλακηηίδνληαο ηηο θαιέο ηνπο ζρέζεηο θαη αλαβάιινληαο απηφ πνπ επηζπκνχζε 

πεξηζζφηεξν. 

Πξαγκαηηθά ε αλαθνίλσζε ηνπ Κνι είρε πξνθαιέζεη ακεραλία ζηελ 

Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία ζεσξνχζε φηη ππήξρε εκπηζηνζχλε θαη 

επηθνηλσλία κε ηε Γεξκαληθή πιεπξά θαη ν Καγθειάξηνο ζα ηελ ζπκβνπιεπφηαλ ζε 

θάζε βήκα πνπ ζα επηρεηξνχζε. Ήηαλ παξάινγν λα πξνζπαζεί κφλνο ηνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ, ζηνλ νπνίν νη ΖΠΑ δελ είραλ αληίξξεζε. Καηά ηελ άπνςε 

ηνπ θφνπθξνθη ήηαλ κία ηνικεξή θαη παξαθηλδπλεπκέλε κνλνκεξήο θίλεζε γηα ην 

κέιινλ. Ο Πξφεδξνο Μπνπο δελ αλεζχρεζε ηδηαίηεξα, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο 

αθνχ γηα λα επηηχρεη ε Γπηηθή Γεξκαλία ηελ επαλέλσζε κε ηελ Αλαηνιηθή, ήηαλ 

απίζαλν λα επεδίσθε ηελ απνμέλσζε απφ ηνλ θνληηλφηεξν ζχκκαρφ ηεο, ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δπίζεο, ν Κνι είρε απνζηείιεη ηελ εκέξα πνπ εθθψλεζε ην 

ιφγν ηνπ, έλα καθξνζθειέο κήλπκα δεηψληαο απφ ηνλ Πξφεδξν Μπνπο ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηηο Γεξκαληθέο πξνζπάζεηεο, δηαηεξψληαο έηζη, ηελ 

αξίζηε ζρέζε ηνπο.122 

Ο Κνι εμήγεζε αξγφηεξα ζηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν φηη ην πξφγξακκα ησλ 

10 ζεκείσλ ζηεξίδνληαλ ζε ηξεηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο. Ο Γεξκαλφο 

Καγθειάξηνο ήζειε: Πξψηνλ, λα δξάζεη κε ζχλεζε θαη πξνζνρή δηφηη γλψξηδε φηη 

νη εμειίμεηο ζηε Γεξκαλία  ζα είραλ ηεξάζηην αληίθηππν ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Γεχηεξνλ, επηζπκνχζε λα πξάμεη ζχκθσλα κε ηε ζέιεζε ηνπ Αλαηνιηθνγεξκαληθνχ 

ιανχ ε νπνία ζα δειψλνληαλ άκεζα κε ηηο επηθείκελεο εθινγέο. Δάλ ήηαλ «ηίκηεο» 

ζα έδεηρλαλ ηελ πξαγκαηηθή επηζπκία ηνπ. Σξίηνλ, πίζηεπε φηη ε δηαδηθαζία ζα ήηαλ 

καθξφρξνλε, δηφηη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία ζα παξέκελε ζην χκθσλν ηεο 

Βαξζνβίαο θαη ε Γπηηθή ζην ΝΑΣΟ. Δπηζήκαλε επίζεο φηη ζα πξνρσξνχζε 
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ζπκβνπιεπφκελνο ηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζηελ νπνία ζα 

πξνζπαζνχζε λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε. Δμέθξαζε 

θαη δεζκεχηεθε φηη δελ ζα ελεξγνχζε κφλνο, κφιηο κία κέξα αθφηνπ είρε ζηελ 

νπζία ελεξγήζεη κφλνο.123 

Σειηθά ε αλαθνίλσζε πξνθάιεζε πνίθηιεο αληηδξάζεηο. Οη Γάιινη θαη νη 

Βξεηαλνί δπζαξεζηήζεθαλ απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Κνι θαη παξέκεηλαλ 

δηζηαθηηθνί θαη αβέβαηνη γηα ηελ επαλέλσζε. Ο Μηηεξάλ δήηεζε απφ ηνλ Μπνπο ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ΟΑΔ θαη ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηνπ Διζίλθη, ελζσκαηψλνληαο ζε 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ηε δεκηνπξγία ηεο Γεξκαληθήο νκνζπνλδίαο.124 Τπήξραλ 

φκσο, αξθεηνί Αλαηνιηθνγεξκαλνί, κεηαμχ απηψλ θαη ν πξσζππνπξγφο Modrow, 

πνπ αληηδξνχζαλ ζηελ έλσζε κε ηελ θαπηηαιηζηηθή Γπηηθή Γεξκαλία θαη 

πξνηηκνχζαλ θπξίσο κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, ε νπνία ζα βειηίσλε ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζα επαλεθθηλνχζε ηελ πξνβιεκαηηθή νηθνλνκία.125 

Πεξίπνπ  δχν κήλεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο, κηα κεξίδα Αλαηνιηθνγεξκαλψλ 

πίζηεπε φηη ε ΛΓΓ έπξεπε λα κείλεη μερσξηζηφ θξάηνο θαη λα δηαηεξήζεη ην 

ζνζηαιηζκφ.  

Ο Μπνπο παξέκεηλε ζηαζεξφο ζηηο απφςεηο ηνπ θαη ν Γθνξκπαηζφθ δελ 

έδσζε ηελ πξέπνπζα ζεκαζία, θαζψο πήγε ζηε Μάιηα126 ρσξίο ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν, απιά κε ην αίηεκα λα κε γίλνπλ βηαζηηθέο θηλήζεηο. Καλείο δελ ήζειε λα 

ελαληησζεί ζην δηθαίσκα κηαο ηζηνξηθήο αιιαγήο, αιιά ν ξπζκφο δεκηνπξγνχζε ην 

θφβν ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Βέβαηα ίζσο ε ηαρχηεηα 

λα εμππεξεηνχζε ηα Ακεξηθαληθά ζρέδηα, αθνχ ηα δεδνκέλα θαη νη ζπλζήθεο 

έκνηαδαλ ηδαληθέο γηα κηα ηέηνηα αιιαγή. Τπήξρε πάληνηε ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο, 

ινγσ πηζαλήο θαηάξξεπζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο ή ηεο 

πηνζέηεζεο κηαο αξλεηηθήο νβηεηηθήο πνιηηηθήο, παξαθηλνχκελεο απφ ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο θνκκνπληζηέο. Τπήξρε αθφκα θαη ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ 

Κνι, κπξνζηά ζην ηεξάζηην θφζηνο ελζσκάησζεο ηεο ρξενθνπεκέλεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο. 
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5Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 2+4 =1 

 
 

Ο ΚΡΗΗΜΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΣΟΤ 1990 

Ο ιαφο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, βιέπνληαο ηε δηζηαθηηθφηεηα ησλ εγεηψλ 

θαη ηελ θαζπζηέξεζε ησλ αιιαγψλ, δηαδήισλε ζπλερψο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, 

αλαγθάδνληαο ηελ θπβέξλεζε Modrow λα νξίζεη εθινγέο ζηηο 18 Μαξηίνπ 1990.  Ο 

Κνι βιέπνληαο ηα γεγνλφηα ελεκέξσζε ηνλ Μπνπο, φηη νη αλαηαξαρέο ζηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία ηνλ αλάγθαδαλ λα επηζπεχζεη ην ζρέδηφ ηνπ. Δπηπιένλ ε 

ζηαζηκφηεηα έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο εκπιεθφκελνπο λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα 

θαη λα βξνπλ δηθαηνινγίεο ψζηε λα θαζπζηεξήζνπλ ηε δηαδηθαζία. Ζ θπβέξλεζε 

ησλ ΖΠΑ, θαηαλνψληαο ηελ αλεζπρία ηνπ απνθάζηζε λα επηηαρχλεη ηηο εμειίμεηο 

πξνο ηελ έλσζε. Ήηαλ θπζηθά αδχλαην λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαδηθαζία ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ, παξφηη νη Γεξκαλνί ζεσξνχζαλ φηη νη 

ζπδεηήζεηο έπξεπε λα γίλνπλ κεηαμχ ησλ δχν Γεξκαληψλ, αθνχ ην ζέκα άπηνληαλ 

ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Σειηθά ε Ακεξηθαληθή δηπισκαηία θαηέιεμε θαη 

πξφηεηλε έλα ζπλδπαζκφ ζπλνκηιηψλ ησλ δχν Γεξκαληψλ θαη ησλ ηεζζάξσλ 

δπλάκεσλ, κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ, φπνπ ζα ππήξρε μεθάζαξε ιατθή 

βνχιεζε θαη λφκηκα εθιεγκέλε θπβέξλεζε ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία.  

Ζ ηδέα ηνπ Μπέτθεξ γηα ηε ζχζθεςε - δηαδηθαζία  2 + 4, φπσο ηειηθά 

νλνκάζηεθε, είρε κεγάιεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, δηφηη θάζε εκπιεθφκελν κέξνο 

κπνξνχζε λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ ή έζησ λα κελ επηηξέςεη ζηνπο άιινπο λα 

επηηχρνπλ ην δηθφ ηνπο. Σα δχν Γεξκαληθά θξάηε κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία θαη λα πξνρσξήζνπλ πξνο ηελ έλσζε, αιιά θαη νη ηέζζεξηο 

δπλάκεηο λα πξνβάινπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν φινη ζεσξνχζαλ φηη είραλ δηθαίσκα ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο.127  

Αλαιπηηθφηεξα, ήηαλ έλα πξνζεγκέλν ζρέδην απφ ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ 

δηφηη: Πξψηνλ, oη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα ήηαλ παξνχζεο ζηηο ζπλνκηιίεο γηα λα 

ειέγρνπλ ηελ ηξνπή ησλ ζπλνκηιηψλ, πηέδνληαο ηνπο άιινπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, 

                                                 
127

 Sarotte Mary Elise, «Not One Inch Eastward? Bush, Baker, Kohl, Genscher, Gorbachev and the Origin of 
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εάλ ρξεηάδνληαλ. Γεχηεξνλ, δελ ζα αθαηξνχζε, θαηλνκεληθά, ηελ πξσηνβνπιία απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο. Σξίηνλ, δελ ζα επέηξεπε ζηνπο νβηεηηθνχο λα επεξεάζνπλ ηελ 

εγεζία ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ψζηε λα επηβάιεη νπδεηεξφηεηα κέζσ 

απνθιεηζηηθψλ Γεξκαληθψλ ζπλνκηιηψλ. Σέηαξηνλ, ηεξνχληαλ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη 

νη ηζρχνπζεο ζπλζήθεο, θαζψο ππήξρε ε ζπκκέηνρε ησλ 4 ληθεηψλ, αιιά θαη ηεο 

Γεξκαλίαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαη ηεο θξαηηθήο 

απηνθπξηαξρίαο. 

Ο Μπνπο ζθφπεπε πιένλ, αιιά θαη ήηαλ πεπεηζκέλνο, φηη ζα κπνξνχζε λα 

ελψζεη ηε Γεξκαλία θαη λα ηελ θξαηήζεη ζην ΝΑΣΟ, κε κνλαδηθή παξαρψξεζε ηε 

κείσζε ησλ Ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε, πνπ φκσο ζα ειάθξπλε ηνλ 

ακεξηθαληθφ πξνυπνινγηζκφ. Δίρε θαηαλνήζεη φηη νη ηαπηφρξνλεο ζπλνκηιίεο ζα 

επέηξεπαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα επηηαρχλνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ρσξίο λα απνδπλακψζνπλ ην ΝΑΣΟ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

Δπξψπε.128   

Ζ Μφζρα, παξφια απηά, ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία κε 

φπνηα κνξθή θαη αλ γηλφηαλ νη ζπλνκηιίεο. Σα πξνβιήκαηα φκσο, ζηηο Βαιηηθέο 

ρψξεο δελ έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνλ Γθνξκπαηζφθ λα ζθεθηεί θαζαξά ηηο επηινγέο 

ηνπ γηα ην Γεξκαληθφ δήηεκα. Δπίζεο, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία, κε ηε ζπλερή ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ, δελ έδηλε ηελ επθαηξία γηα 

αμηφπηζηεο ζπλνκηιίεο. Δάλ ν Γθνξκπαηζφθ επηζπκνχζε λα δηαπξαγκαηεπηεί 

έπξεπε λα ην θάλεη κε ηνλ Κνι, αθνχ ε εγεζία ηεο ΛΓΓ δελ είρε ηε λνκηκνπνίεζε 

κειινληηθψλ απνθάζεσλ, ελ φςεη εθινγψλ. Άξα θαη ε Μφζρα ζα επεδίσθε, σο 

επηζπκεηή θαη θαηάιιειε ιχζε, κία ζχζθεςε ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ θαηνρήο 

θαη ησλ δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ. 

Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ Modrow ζηε Μφζρα ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ, 

απνθαζίζηεθε ε ζηαδηαθή έλσζε ησλ δχν Γεξκαληψλ, αιιά κε ηνπο νβηεηηθνχο 

φξνπο. ηαλ αλαθνίλσζε ηηο απνθάζεηο ηεο ζχζθεςεο, δχν κέξεο κεηά ζηε ρψξα 

ηνπ δέρηεθε ηεξάζηηα θξηηηθή. Καηεγνξήζεθε φηη πξνζπαζνχζε λα επηζπεχζεη ηελ 

έλσζε, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, δελ ππήξρε άιιε επηινγή δηφηη: Πξψηνλ, ε Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία ήηαλ ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Γεχηεξνλ, δελ ππήξρε ζηηβαξή 
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πνιηηηθή εμνπζία, κεηά ηελ απνκάθξπλζε Υφλεθεξ, ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

πξνθιήζεηο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλνκία κέζα ζε κία νκνζπνλδία. Σξίηνλ, ε 

ΔΓ αληηκεηψπηδε ζνβαξά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε ππνζηήξημε 

ηεο δελ ήηαλ δεδνκέλε. Σέηαξηνλ, έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ νη δηαδειψζεηο, ε 

κεηαλάζηεπζε θαη νη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο 

Δπηπξφζζεηα, νη Γεξκαλνί είραλ αιιάμεη ηε ζηάζε ηνπο θαη επηζπκνχζαλ πιένλ ηελ 

έλσζε. Ο Modrow δελ είρε πιένλ ηελ ππνζηήξημε ηεο ιατθήο βάζεο γηα λα 

επηδηψμεη θάηη άιιν.129 

ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ, ε Θάηζεξ θαη ν Μηηεξάλ ζπλαληήζεθαλ ρσξίο 

απνηέιεζκα. Παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπο, θπξίσο γηα ηελ ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ, 

έπξεπε λα δηθαηνινγήζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο ζηνπο Ακεξηθαλνχο γηα λα 

επηθέξνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζρεδηαδφκελε δηαδηθαζία. Οη Βξεηαλνί 

ππνζηήξηδαλ φηη κία ελσκέλε Γεξκαλία ζα θπξηαξρνχζε ζηελ Δπξψπε θαη ζα 

επηζθίαδε ηε Γαιιηθή επηξξνή, αιιά νη Γάιινη ζεσξνχζαλ φηη ε Γεξκαληθή 

επαλέλσζε ζα ηζρπξνπνηνχζε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ζα πξνσζνχζε ηελ 

επξσπατθή νινθιήξσζε. Γλψξηδαλ φηη κφλν ε δπλακηθή αληίδξαζε ηεο ΔΓ 

κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε, κνινλφηη απηή έδεηρλε ζπγθξαηεκέλε. Ζ 

έλσζε κπνξεί λα θαίλνληαλ αλαπφθεπθηε, άιια κπνξνχζε λα θαζπζηεξήζεη ή θαη 

λα αλαβιεζεί, αλ ε νβηεηηθή έλσζε απαηηνχζε ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ λένπ 

θξάηνπο κε ηε Γπηηθή Γεξκάληα έθηνο ΝΑΣΟ. Ζ ΔΓ κπνξνχζε επίζεο λα 

απαηηήζεη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε Γεξκαλία θαη θπζηθά 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ Ακεξηθαληθψλ ππξεληθψλ φπισλ απφ ηελ Δπξψπε. Ο 

Γθνξκπαηζφθ είρε δηαπξαγκαηεπηηθά φπια ζηα ρέξηα ηνπ, πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηελ 

Ακεξηθαληθή βνχιεζε. 

ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ν Genscher κηιψληαο ζην Σutzing, έζημε ην ζέκα ηνπ 

ΝΑΣΟ. Πξφηεηλε ηελ παξακνλή ηεο Γεξκαλίαο ζε απηφ, ρσξίο φκσο λα είλαη 

δπλαηή ε παξακνλή Ναηντθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην έδαθφο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο, πάξα κφλν νπδέηεξσλ Γεξκαληθψλ δπλάκεσλ. Κάιεζε ην ΝΑΣΟ λα 

δειψζεη πσο φηη θη αλ ζπκβεί ζην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, ην πξψην δελ ζα 

                                                 
129

 Maier Charles, ζει 256-257 



 
- 69 - 

 

  

επεθηαζεί αλαηνιηθφηεξα πξνο ηελ ΔΓ. Καηέιεμε ιέγνληαο φηη ην Γεξκαληθφ 

δήηεκα ήηαλ ε επθαηξία ησλ δπν ζπκκαρηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ.130 

ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ζηε ζπλάληεζε Μπέτθεξ, Γθέλζεξ θαη Μπνπο ζηελ 

Οπάζηλγθηνλ, ν πξψηνο πξφηεηλε λα εθαξκνζηεί ην ζρέδην 4+2 σο δηαδηθαζία 

ελνπνίεζεο. Ο Γθέλζεξ αληηπξφηεηλε ζπλνκηιίεο 2 + 4, θαζψο ε πξσηνβνπιία 

έπξεπε λα είλαη ζηε Γεξκάληα. Ζ Ακεξηθαληθή εγεζία δέρηεθε ηελ πξφηαζε, αιιά 

ηνπ επηζήκαλε, βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ δειψζεσλ ηνπ ζην ζέκα ηνπ ΝΑΣΟ, φηη 

δεκηνπξγνχηαλ ζνβαξφ ζέκα αζθάιεηαο, θαζψο νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο 

πεξηνρήο ζα βξίζθνληαλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο δηνηθήζεηο. Ήηαλ θαλεξφ φηη νη 

ΖΠΑ επηζπκνχζαλ ηελ αλάκημε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ΝΑΣΟ, ελψ νη Γεξκαλνί 

πξφηεηλαλ κία έλσζε κέζσ ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ ΟΑΔ, ψζηε λα κελ 

πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε ηεο ΔΓ. Σειηθά έγηλε θνηλά απνδεθηφ, παξά ηηο 

αληηξξήζεηο ησλ επηηειείσλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο, φηη ε ελσκέλε Γεξκαλία έπξεπε 

λα κείλεη ζην ΝΑΣΟ, ρσξίο απηφ λα επεθηαζεί ζε πξψελ «αλαηνιηθφ» έδαθνο. Γελ 

ήηαλ φκσο μεθάζαξν, αλ ε δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο ζα ζηακαηνχζε κε ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπκκαρίαο θάησ απφ Ακεξηθαληθή δηνίθεζε ή ζα έπξεπε λα 

ππάξμεη κία λέα Παλεπξσπατθή ζπκθσλία.131 

Οη νβηεηηθνί δελ είραλ απνθαζίζεη ηελ πνιηηηθή ηνπο θαη δελ είραλ 

δηεπθξηλίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ, ν εβαξληλάηδε επηζήκαλε 

ζηνλ Μπέτθεξ, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηε Μφζρα, φηη ε Γεξκαλία έπξεπε λα 

αθνπιηζηεί δηφηη ε ηζηνξία ηελ είρε θαηαηάμεη ζηηο επηθίλδπλεο ρψξεο. Ο Μπέτθεξ 

απάληεζε φηη ε έληαμε ηεο ζην ΝΑΣΟ ζα επέθεξε ηνλ έιεγρν ησλ Γεξκαλψλ απφ 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζα εγγπφηαλ ηε ζηαζεξφηεηα. πλέρηζε πξνηείλνληαο ην 

ζέκα λα απνθαζηζηεί ζηε ζχζθεςε 2+4, ε νπνία ζπκθσλήζαλ φηη ήηαλ ε 

θαηάιιειε δηαδηθαζία ψζηε λα κε ζεσξεζεί φηη νη δπλάκεηο θαηνρήο 

πξνζπαζνχζαλ λα επηβάινπλ ηε ζέιεζε ηνπο ζηνπο Γεξκαλνχο.132 

ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ζηε ζπλάληεζε κε ην Γθνξκπαηζφθ, ν Μπέτθεξ 

κεηέθεξε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Πξφεδξνπ Μπνπο γηα κείσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ πξφηαζε γηα ηελ έληαμε 
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ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ. O Γθνξκπαηζφθ απνδέρηεθε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Μπέτθεξ φηη ε Γεξκαλία έπξεπε λα ειέγρεηαη, αιιά δελ ήηαλ απνδεθηή ε 

επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ. Ο Μπέτθεξ ζπκθψλεζε κε ηα ιεγφκελα ηνπ Γθνξκπαηζφθ 

θαη ν ηειεπηαίνο ζεψξεζε φηη επήιζε ζπκθσλία, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη επίζεκε 

θαηαγξαθή ή επίζεκν έγγξαθν πνπ λα ηελ επηβεβαηψλεη.133 Δίλαη θαλεξφ φηη ν 

Μπέτθεξ ζεσξνχζε φηη ζπκκεηέρεη ζε κηα ζεηξά δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

θαηαγξάθνληαο ηηο πξνζέζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ νβηεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ζηηο 

Ακεξηθαληθέο επηδηψμεηο. Ο Γθνξκπαηζφθ παξεξκελεχνληαο ηηο Ακεξηθαληθέο 

πξνζέζεηο, ζεψξεζε φηη ππήξμε ζπκθσλία ζην ζέκα ηεο κε επέθηαζεο ηνπ ΝΑΣΟ 

θαη φηη ην Γεξκαληθφ δήηεκα παξέκελε αλνηρηφ. Ο Μπέτθεξ ελεκέξσζε ηνλ Κνι γηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ ελφςεη ηεο επίζθεςεο  ηνπ Καγθειαξίνπ ζηε 

Μφζρα.  

Ο Μπνπο φκσο, δηαθνξνπνίεζε ηε ζέζε ηνπ απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Μπέτθεξ. 

Δλεκέξσζε ηνλ Γεξκαλφ Καγθειάξην φηη ζα είρε ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπ θαη δελ 

ζα επέηξεπε ζηνπο νβηεηηθνχο λα εκπνδίζνπλ ηελ έλσζε, αλ επεδίσθε ε ελσκέλε 

Γεξκαλία λα εληαρζεί ζην ΝΑΣΟ. Ζ νπδεηεξφηεηα δελ ήηαλ επηινγή. Ο Μπνπο 

πξφηεηλε «εηδηθφ ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο» (special military status) γηα ηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία κέζα ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ΝΑΣΟ, ψζηε ε πεξηνρή λα πξνζηαηεχεηαη 

επαξθψο. Ζ άπνςε ηνπ Πξφεδξνπ ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηνπ Μπέτθεξ, ν νπνίνο 

ζεσξνχζε ηελ απνρψξεζε ησλ νβηεηηθψλ δπλάκεσλ, ρσξίο λα εηζέιζνπλ 

Ναηντθά ζηξαηεχκαηα ζηελ πξψελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, σο ηελ πιένλ εθηθηή.134 

ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ, ν Κνι ζπλαληήζεθε ζηε Μφζρα κε ηνλ Γθνξκπαηζφθ, 

πξνηείλνληαο ηνπ ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο πνπ είρε ζπδεηεζεί κε ηνλ Μπέτθεξ θαη 

δηαβεβαηψλνληάο ηνλ φηη ε Γεξκαλία αλαγλσξίδεη ηα δηακνξθσκέλα ζχλνξα, 

θαζψο δελ είρε αμηψζεηο ζε παιηφηεξα εδάθε ηεο. Δπίζεο, ζα αλαιάκβαλε φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο πξνο ηελ ΔΓ θαη ηνπο 

άιινπο πηζησηέο. Ο Teltschik είρε αλαθνηλψζεη πξηλ ηελ ζπλάληεζε, φηη ε ΛΓΓ 

ήηαλ ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο θαη απαηηνχληαλ γξήγνξεο θαη δξαζηηθέο 

ιχζεηο. Ο Κνι πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη, γλσξίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία 

ηεο ΔΓ θαη ηεο ΛΓΓ, νδεγψληαο ηε ζπδήηεζε ζηα νηθνλνκηθά. Τηνζέηεζε ηελ 

κεηξηνπαζέζηεξε πνιηηηθή ηνπ Μπέτθεξ ζην ζέκα ηνπ ΝΑΣΟ, ψζηε λα απνζπάζεη 
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ηελ έγθξηζε ηνπ Γθνξκπαηζφθ γηα ηελ επαλέλσζε. Ο Γθνξκπαηζφθ ζπκθψλεζε 

φηη νη Γεξκαλνί έπξεπε λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ έλσζε, αιιά ν ίδηνο επηζπκνχζε 

ηελ νπδεηεξφηεηα ή κία ζπκκαρία κε ηε Γεξκαλία, θαηαλνψληαο ζπλάκα φηη απηφ 

ζα ήηαλ δχζθνιν.135   

Ο Γθνξκπαηζφθ γηα αθφκα κηα θνξά ζπλαίλεζε ζηελ έλσζε, ρσξίο λα ιάβεη 

γξαπηέο εγγπήζεηο γηα ηελ ζηάζε ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο έλαληη ηνπ ΝΑΣΟ. Ο 

Κνι φκσο είρε πάξεη ηελ έγθξηζε θαη γηα λα ηελ επηζεκνπνηήζεη ηελ 

δεκνζηνπνίεζε. Κάιεζε ακέζσο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη αλαθνίλσζε φηη ε 

ΔΓ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηεο Γεξκαλίαο λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηεο, 

θέξλνληαο ηε νβηεηηθή δηπισκαηία πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ.136   

Με ηελ επηζηξνθή ζηηο ΖΠΑ ν Μπέτθεξ άθνπζε ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβνχισλ θαη αλαζεψξεζε ηελ 

άπνςε ηνπ γηα ηε κε επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ. Θεσξνχζε φκσο, φηη ν κεραληζκφο 

2+4, ν νπνίνο είρε δεκηνπξγεζεί γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζθέςεσλ ήηαλ ν 

θαηάιιεινο γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα. Ο κεραληζκφο δελ ζα απνθάζηδε γηα ηελ 

έλσζε ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία ήηαλ ζίγνπξε αλ ην επηζπκνχζε ν Γεξκαληθφο ιαφο, 

αιιά ζα έιπλε δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο. Οχησο ή άιισο, έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ΖΠΑ λα 

ειέγρνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνιάβνπλ ηπρφλ Γεξκαλνζνβηεηηθέο ζπκθσλίεο 

ελάληηα ζηα Ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.137 

Οη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Οηάβα απφ 11 έσο 13 Φεβξνπαξίνπ γηα λα 

ζπδεηήζνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζέκαηα παγθφζκηαο αεξνπινΐαο (open skies). Δθεί ν 

Μπέτθεξ θαηάθεξε λα πείζεη φια ηα εκπιεθφκελα θξάηε λα μεθηλήζνπλ ηηο 

ζπλνκηιίεο γηα ηελ δηαδηθαζία 2 + 4 θαη αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Κνι ην 

αλαθνίλσζε δεκφζηα. Οη ππφινηπεο ρψξεο αληέδξαζαλ παξαηεξψληαο φηη είραλ 

παξακεξηζηεί, κε ηνλ Γθέλζεξ λα δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γελ είζηε κέξνο ηνπ 

παηρληδηνχ». Ο εβαξληλάηδε ζεσξψληαο φηη ε έλσζε είρε απνθαζηζηεί, εμέδσζε 

αλαθνίλσζε φηη ε ελσκέλε Γεξκαλία δελ κπνξνχζε λα είλαη κέινο ηνπ ΝΑΣΟ. Οη 

Γάιινη άξρηζαλ λα μαλαζθέθηνληαη ην ξφιν ηνπο ζηελ Δπξψπε, βιέπνληαο ηελ 
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Ακεξηθαληθή παξεκβαηηθφηεηα, δειψλνληαο φηη ε Δπξψπε κπνξεί θαη πξέπεη λα 

θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηεο. Ζ Θάηζεξ, πνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα είρε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ελδνηαζκνχο γηα ηελ έλσζε θαη είρε πξνεηδνπνηήζεη ηνλ Μπνπο φηη 

ε ελσκέλε Γεξκαλία ζα αζθεί επηξξνή παληνχ, ζεσξνχζε φηη ηα νβηεηηθά 

ζηξαηεχκαηα έπξεπε λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο.138 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηηο θηλήζεηο ηνπο, πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρνπλ 

ηελ έληαμε ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ. Ο Κνι θνβφηαλ φηη θάηη ηέηνην δελ 

ζα γηλφηαλ απνδεθηφ απφ ηνπο νβηεηηθνχο κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξήζνπλ νη 

ζπλνκηιίεο θαη θπζηθά φιε ε δηαδηθαζία ηεο έλσζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηηο 19 

Φεβξνπαξίνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηε Γεξκαληθή θπβέξλεζε φηη ζην έδαθνο ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο δελ ζα ππάξμνπλ νχηε ζηξαηεχκαηα ηνπ ΝΑΣΟ, νχηε 

Γπηηθνγεξκαληθά.139 

Ο Πξφεδξνο Μπνπο ήζειε λα πηέζεη ηνλ Κνι, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην 

Camp David ζηηο 24 θαη 25 Φεβξνπαξίνπ, λα απνδερηεί ηελ πξφηαζε γηα πιήξε 

ζπκκεηνρή ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ, ίζσο κε ηελ παξνπζία  

πεξηνξηζκέλσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Γηα λα ην 

επηηχρεη ρξεζηκνπνίεζε σο δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν ηε κεηαηξνπή ηνπ 2+4. 

Πξφηεηλε ηελ απνθιεηζηηθή ζπδήηεζε ησλ δχν Γεξκαληψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο 

έλσζεο. Φπζηθά θαη ε Γεξκάληα επραξηζηήζεθε κε ηελ πξφηαζε, φκσο ήμεξε, 

φπσο θαη νη Ακεξηθαλνί, φηη ε Μφζρα δελ ζα δερφηαλ ηέηνηα πξφηαζε. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία 2+4 είρε ζρεδηαζηεί σο κεραληζκφο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπλφξσλ θαη ηνπ ηέινπο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηεζζάξσλ 

δπλάκεσλ θαη φρη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ έπξεπε λα απαζρνιήζνπλ ηνπο 

Γεξκαλνχο κεηά ηελ έλσζε.140 Οη ζπκκαρίεο θαη νη ζπλεξγαζίεο ηεο Γεξκαλίαο 

ήηαλ θαζαξά ζέκα ηεο βνχιεζεο ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο θαη θαλείο δελ 

δηθαηνχληαλ λα ηηο θαζνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ήηαλ κηα δηθιείδα αζθαιείαο πνπ ζα απέηξεπε ηνπο νβηεηηθνχο 

λα επεξεάζνπλ ηα Γεξκαληθά θξάηε θαη ζηηο ΖΠΑ λα ειέγρνπλ ηηο ζπλνκηιίεο. 

ηε ζπλάληεζε ηέζεθε επίζεο ζέκα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλφξσλ, κεηά απφ 

Πνισληθή θαη Βξεηαληθή απαίηεζε, αιιά ν Κνι ήηαλ θαζεζπραζηηθφο. Σα ζχλνξα 
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ληεξ - Νάηζε ήηαλ αδηαπξαγκάηεπηα θαη δελ ππήξρε ιφγνο λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

Πνισλία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη ζπδεηήζεηο κε ηελ Αλαηνιηθή Γεξκάληα 

πξνγξακκαηίδνληαλ κεηά ηηο εθινγέο ηεο 18 Μαξηίνπ, νπφηε ε ιατθή βνχιεζε ζα 

ήηαλ εκθαλήο. ζνλ αθνξά ζην ΝΑΣΟ, ν Καγθειάξηνο ζπκθψλεζε φηη ε ελσκέλε 

Γεξκαλία έπξεπε λα είλαη πιήξεο κέινο ζε απηφ, ίζσο κε έλα «εηδηθφ ζηξαηησηηθφ 

θαζεζηψο» ζην έδαθνο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, φπσο είρε ηεζεί παιαηφηεξα. 

Έπξεπε φκσο λα γίλεη μεθάζαξν φηη ε Γεξκαλία δελ ζα είλαη νπδέηεξε θαη ζα 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ηδξπηηθήο ζπλζήθεο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ακνηβαία, 

ζπιινγηθή άκπλα.141 ηε ζπλάληεζε απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ εθθξάζηεθε ε 

λίθε ηεο Γχζεο έλαληη ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. Ο Mπνπο εκθαλίζηεθε 

απνθαζηζκέλνο ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Δκείο ληθήζακε φρη απηνί. (We 

prevailed and they didn't). Γελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ηνπο νβηεηηθνχο λα 

αξπάμνπλ ηε λίθε απφ ηα ζαγφληα ηεο ήηηαο. Αο πνπλ νη Ρψζνη ηη ζέινπλ γηα λα 

ηειεηψζεη ε ζπκθσλία», ππνλνψληαο φηη νη νβηεηηθνί, ινγσ ηεο άζρεκεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ζα δεηνχζαλ ρξήκαηα. Ο Μπνπο μεθαζάξηζε 

φηη νη ΖΠΑ δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα πιεξψζνπλ έλαλ παιηφ ερζξφ, αιιά θαη λα 

επηβαξχλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή, εθείλε ηελ πεξίνδν Ακεξηθαληθή νηθνλνκία.142  

ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ φκσο πνπ αθνινχζεζε ν Κνι δελ κπνξνχζε θαη δελ 

ήζειε λα δεζκεπηεί γηα ηα ζχλνξα ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο. Ήηαλ αδχλαην λα 

κηιήζεη θαη λα απνθαζίζεη εθ κέξνπο ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο. Γελ είρε ηε 

λνκηκνπνίεζε θαη δελ ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνο λα θάλεη θάηη ηέηνην. Ίζσο φκσο 

ήζειε λα αθήζεη έλα παξάζπξν αλνηρηφ, ηθαλνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

ζπληεξεηηθέο θσλέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ, αιιά θαη ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Ο 

Μπνπο φκσο, δελ άθεζε πεξηζψξην ακθηβνιίαο. Ήηαλ μεθάζαξνο ιέγνληαο φηη ηα 

ζχλνξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ακνηβαίεο ζπκθσλίεο. Έδξαζε άκεζα θαη αθνχ 

απέζπαζε ηε δέζκεπζε ηνπ Κνι γηα ηελ απνδνρή ησλ ππαξρφλησλ ζπλφξσλ, 

ηειεθψλεζε ζηνλ Πνισλφ Πξσζππνπξγφ ελεκεξψλνληαο ηνλ ζρεηηθά. Γλψξηδε φηη 

ε ηπρφλ εκπινθή ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζα πξνθαινχζε 

θαζπζηεξήζεηο θαη ζχγρπζε κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε θαη ίζσο θαη ηε 

καηαίσζε ηνπ ζηφρνπ. Σειηθά κεηά απφ δηεζλείο πηέζεηο ην Γεξκαληθφ Κνηλνβνχιην 

αλαθνηλψζε ζηηο 8 Μαξηίνπ, φηη ηα ζχλνξα κε ηελ Πνισλία δελ ακθηζβεηνχληαη 
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απφ ηνπο Γεξκαλνχο ηψξα ή ζην κέιινλ, ελψ ππελζχκηζε ηελ Πνισληθή 

απνθήξπμε απνδεκηψζεσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε 

ηζρχ απφ ην 1950.143 

 

 

Ζ ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

Ο εβαξληλάηδε αξρηθά θαη ν Γθνξκπαηζφθ ζηε ζπλερεία, δήισζαλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ δελ κπνξνχζε λα γίλεη δεθηή. Ζ πξνζπάζεηα 

ηνπ Κνι λα επηηχρεη ηελ έλσζε κέζσ ηνπ άξζξνπ 23 αληί ηνπ 146 ήηαλ 

απαξάδεθηε. Οη Ακεξηθαλνί είραλ μεθαζαξίζεη φηη ε παξάδνζε ηνπ Βεξνιίλνπ, ηα 

Γεξκαληθά ζχλνξα θαη νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζην έδαθνο ηεο Γεξκαλίαο –

εθθξεκφηεηεο απφ ηε δηαίξεζε ηεο Γεξκαλίαο- ήηαλ ζέκαηα ηεο δηάζθεςεο 2+4. Σα 

ππφινηπα ζέκαηα, φπσο νη ζπκκαρίεο θαη νη δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο, ζα ηηο  

επέιεγαλ νη Γεξκαλνί. ηηο 5 θαη 6 Μαξηίνπ, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηε Μφζρα, ν 

Modrow παξαηήξεζε ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ζρεδίνπ απφ ηνλ 

Γθνξκπαηζφθ. Ο νβηεηηθφο εγέηεο ηνλ παξφηξπλε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ θαιψλ 

ζρέζεσλ κέζα ζηελ ελσκέλε Γεξκαλία, θαζψο θνβφηαλ φηη ε πνιηηηθή θηινδνμία 

ηνπ Κνι είρε δψζεη αλεμέιεγθηε ηξνπή ζηηο εμειίμεηο.144 

ηηο 13 Μαξηίνπ, ν Κνι ζην πιαίζην ηνπ πξνεθινγηθνχ αγψλα γηα ηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία αλαθνίλσζε φηη ηα Αλαηνιηθνγεξκαληθά Μάξθα ζα 

αληαιιάζζνληαη κε ηζνηηκία έλα πξνο έλα (1:1), αλ θαη ε αγνξαζηηθή ηνπο αμία 

ήηαλ κεδακηλή, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο ςεθνθφξνπο. 

Έηζη ζηηο 18 Μαξηίνπ, γηα πξψηε θνξά, ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία εμέιεμε θπβέξλεζε 

πξνεξρφκελε απφ ειεχζεξεο εθινγέο. Ο ζπλδπαζκφο πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ 

ηελ παξάηαμε ηνπ Κνι πέηπρε ζπληξηπηηθή λίθε. Σν εθινγηθφ απνηέιεζκα, ηνπ 

έδηλε πιένλ ηε λνκηκνπνίεζε λα δηαπξαγκαηεπηεί γηα φιε ηε Γεξκαλία. Μεηά ην 

απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ν Genscher θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

ππαλαρψξεζε, απνδερφκελνο ηε ζέζε ηνπ Κνι γηα πιήξε έληαμε ζην ΝΑΣΟ.145 

Ήηαλ θαλεξφ, φηη νη νβηεηηθνί έπξεπε λα είραλ επηδηψμεη ηελ νπδεηεξφηεηά 

ηεο Γεξκαλίαο λσξίηεξα. Ίζσο ηψξα ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηθηή ε ζπκκεηνρή θαη 
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ζηηο δχν ζπκκαρίεο ή έζησ ε θφξκνπια ηνπ πξφηεηλε ν Genscher. Ο 

Γθνξκπαηζφθ είρε ζπκθσλήζεη φηη κία νπδέηεξε Γεξκαλία ρσξίο έιεγρν ίζσο λα 

ήηαλ πην επηθίλδπλε γηα ηελ Μφζρα. κσο, ε παξάδνζε ηεο ζην ΝΑΣΟ ήηαλ 

άθξσο ηαπεηλσηηθή. Οη Γεξκαλνί κπνξνχζαλ λα δνπιέςνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή έλσζε, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα απνθαζίζνπλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

πνπ επεξέαδαλ ηελ ΔΓ.146 Ο ζθνπφο ηνπ Γθνξκπαηζφθ ήηαλ λα επηηχρεη ηηο 

πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζρεδίαδε θαη ηε Γεξκαληθή ελνπνίεζε, ρσξίο φκσο λα 

ππνζηεί έλα θαηαζηξνθηθφ πιήγκα γηα ηελ εμσηεξηθή εηθφλα ηεο ρσξάο ηνπ σο 

ππεξδχλακε, αιιά θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ηεο ζπλνρή, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εηθφλα σο εγέηε. Ήδε έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ησλ 

ρσξψλ ηεο Βαιηηθήο θαη νη πξνβιέςεηο ήηαλ κάιινλ δπζνίσλεο. Σν Μάξηην ε 

Ληζνπαλία δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη ε ΔΓ πξνζπαζνχζε λα 

ππνλνκεχζεη απηήλ ηελ θίλεζε κε νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαη ζηξαηησηηθή πίεζε. 

Δλφςεη ηεο ζχζθεςεο 2+4 ηελ 4 Μαΐνπ, νη νβηεηηθνί παξνπζίαζαλ ηε ζέζε 

ηνπο. Ζ ζπλζήθε πνπ ζα ππνγξάθνληαλ ζα ξχζκηδε ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

θάπνηα ζπκκαρία, ζα δηαζθάιηδε ηα δηθαηψκαηα ησλ ηεζζάξσλ Γπλάκεσλ θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ απφ ην ΝΑΣΟ ηεο ελσκέλεο Γεξκαλίαο. Δπίζεο, ζα εμαζθάιηδε κε ηελ 

επνπηεία ηνπ ΟΑΔ, ηα ζέκαηα ηεο δεκηνπξγίαο Γεξκαληθψλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη έιεγρνπ αλαγέλλεζεο ηνπ λαδηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, νη Πνισλνί 

έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έλσζε 

κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη, φκσο ζίγνπξα νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα 

θαζπζηεξνχζαλ ηελ πνιηηηθή έλσζε ζε έλα θξάηνο. Δλ ζπληνκία, κηα νπδέηεξε 

Γεξκαλία κε ειεγρφκελεο εμσηεξηθέο ζρέζεηο.147 Οη ΖΠΑ ήζειαλ ηαρχηεηα, δηφηη νη 

αλαηαξαρέο θαη ηα πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΓ, δελ παξείραλ ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν θαη εξεκία ζηελ εγεζία ηεο, λα αληαπεμέιζεη επαξθψο. Έπξεπε 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επθαηξία ηεο Πεξεζηξφηθα ψζηε λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Δπξψπε, πξηλ ν Γθνξκπαηζφθ ράζεη ηελ εμνπζία θαη ε 

πνιηηηθή ηνπ μεζσξηάζεη. Οχησο ή άιισο, ππήξρε θαη ε ζθέςε – επηινγή, νη ηξεηο 

δπηηθέο δπλάκεηο λα παξαηηεζνχλ απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα επηηξέςνπλ 
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ζηνπο νβηεηηθνχο λα αλαιάβνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο.148 

Ζ ηξαγηθή θαηάζηαζε ηεο νβηεηηθήο νηθνλνκίαο αλάγθαζε ηελ ΔΓ λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηελ «αδηάιιαθηε» ζηάζε ηεο. Οη νβηεηηθνί γλψξηδαλ φηη νη Γπηηθνί 

ήηαλ δχζθνιν λα απνδερηνχλ ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη πξνζπάζεζαλ λα 

θεξδίζνπλ πφξνπο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Ο εβαξληλάηδε 

δήηεζε δάλεην 20 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πνζφ ηεξάζηην αθφκα θαη γηα ηελ 

Γεξκαληθή νηθνλνκία. Ο Κνι δήηεζε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ ΖΠΑ,  αιιά ν 

Μπνπο αξλήζεθε, ζθεπηφκελνο ηηο εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο θαη ηε δχζθνιε επίζεο 

νηθνλνκηθή ζπγθχξηα ηεο ρψξαο ηνπ.149  

Απφ ηηο 16 έσο ηηο 19 Μαΐνπ, ν Μπέτθεξ επηζθέθηεθε ηε Μφζρα γηα λα 

ζπδεηήζεη ηελ πεξηθνπή ησλ ζπκβαηηθψλ Γπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ ζπδήηεζε κε 

ηνλ Γθνξκπαηζφθ νδεγήζεθε αλαπφθεπθηα ζηε Γεξκαλία. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

πξφηεηλαλ έλα ζρέδην 9 «εμαζθαιίζεσλ» γηα λα πείζνπλ ηελ ΔΓ λα άξεη ην βέην 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ. Δπηγξακκαηηθά ήηαλ νη παξαθάησ: 

1. Γέζκεπζε γηα ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε. 

2. Δπίζπεπζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κείσζε ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ 

ζηελ Δπξψπε. 

3. Ζ Γεξκαλία ζα δεζκεχνληαλ λα κελ παξάγεη νχηε λα θαηέρεη ππξεληθά 

βηνινγηθά ή ρεκηθά φπια. 

4. Σν ΝΑΣΟ ζα εμαθνινπζνχζε λα δηεμάγεη πιήξεο ζηξαηεγηθή επηζθφπεζε 

ησλ αλαγθψλ ζε ζπκβαηηθέο θαη ππξεληθέο δπλάκεηο. 

5. Ζ επέθηαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πξψελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

αλαβάιινληαλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (κεηαβαηηθή πεξίνδνο). 

6. Καζνξηζκφο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ απνρψξεζε ησλ νβηεηηθψλ 

Γπλάκεσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία. 

7. Καηεγνξεκαηηθή δέζκεπζε απφ ηε Γεξκαλία γηα ηα ζχλνξά ηεο. Ζ 

επηθξάηεηα ηεο εληαίαο Γεξκαλίαο ζα απνηεινχληαλ κφλν απφ ηελ ΟΓΓ, ηε ΛΓΓ θαη 

ην Βεξνιίλν.  
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8. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ΟΑΔ ζα εληζρχνληαλ πξνβιέπνληαο νπζηαζηηθφ ξνιφ γηα 

ηελ νβηεηηθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο λέαο Δπξψπεο. 

9. Ζ Γεξκαλία δεζκεχνληαλ λα επηδηψμεη ην ρεηξηζκφ ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ 

δεηεκάησλ κε ηξφπν πνπ ζα ζηήξηδε ηελ Πεξεζηξφηθα.150  

Ζ ΔΓ είρε ράζεη ηνλ έιεγρν ησλ θαζεζηψησλ ζηελ Πνισλία, ζηελ 

Σζερνζινβαθία θαη ζηελ Οπγγαξία, ελψ νη βαιηηθέο ρψξεο είραλ θεξχμεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. Βξηζθφηαλ επίζεο ζην φξην ηεο ρξενθνπίαο θαη ε αληίζηαζε 

ζηελ έλσζε ηεο Γεξκαλίαο δελ είρε λφεκα. Έπξεπε φκσο λα απνθνκίζεη θάπνην 

φθεινο θαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα θαηλφηαλ επθνιφηεξε.  ηηο 27 Μαΐνπ ν Κνι 

ππνζρέζεθε ζηνλ Γθνξκπαηζφθ φηη ζα πξνζέθεξε 5 δηζεθαηνκκχξηα Μάξθα, - 

πνζφ πνιχ ρακειφηεξν απφ ηηο νβηεηηθέο απαηηήζεηο- ζα αλαιάκβαλε φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΛΓΓ πξνο ηελ ΔΓ θαη ζα πξνζπαζνχζε λα 

κεζνιαβήζεη γηα πεξηζζφηεξε πνιπεζληθή βνήζεηα.151  

ηηο 31 Μαΐνπ, ν Γθνξκπαηζφθ ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Μπνπο είπε φηη ε 

Γεξκαλία έπξεπε λα αλήθεη θαη ζηνπο δχν ή ζε θαλέλα. Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο 

απάληεζε, φηη νη αξρέο ηεο απηνδηάζεζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ππαγφξεπαλ φηη θάζε 

ρψξα απνθαζίδεη γηα ηηο ζπκκαρίεο ηεο. Παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ, 

ζπκθσλήζεθε ε ελσκέλε Γεξκαλία λα επηιέμεη ηε ζπκκαρία πνπ επηζπκεί.152 

ηηο 9 Ηνπλίνπ ζηε ζπλάληεζε 2 + 4  απνθαζίζηεθαλ ηα ζχλνξα ηεο 

ελσκέλεο Γεξκαλίαο. Απηή ζα πεξηειάκβαλε ηελ επηθξάηεηα ηεο Αλαηνιηθήο, ηεο 

Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη θπζηθά ην Βεξνιίλν. Σα άξζξα 146 θαη 23 ηνπ Βαζηθνχ 

Νφκνπ, ηα φπνηα είραλ πξνβιεθζεί γηα ηελ ελζσκάησζε πεξηνρψλ ζηε Γπηηθή 

Γεξκαλία κεηά ην 1949 ζα δηαγξάθνληαλ απφ ην λέν χληαγκα, ψζηε λα κελ 

ππάξρεη λνκηκνπνίεζε γηα πεξαηηέξσ ελζσκάησζε άιισλ πεξηνρψλ. 153 

Ο εβαξληλάηδε δήηεζε πεξηζζφηεξν ρξφλν, πνπ φκσο δελ ππήξρε, κε 

ζθνπφ λα θαζεζπράζεη ην εζσηεξηθφ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σν χκθσλν ηεο 

Βαξζνβίαο βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα ηεο δηάιπζεο θαη ε απψιεηα ηεο ΛΓΓ 

αλάγθαδε ηε Μφζρα λα ζθέθηεηαη ηελ αζθάιεηά ηεο, κεηά ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά 
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ηζρχνο πνπ ζα πξνέθππηε. Δπίζεο, δήηεζε αλψηαην φξην ζην Γεξκαληθφ ζηξαηφ 

θαη αιιαγή ζηφρσλ γηα ην ΝΑΣΟ, αιιηψο ε νβηεηηθή Έλσζε ζα επηθαινχληαλ ηε 

ζπκθσλία ηνπ Πφηζληακ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαθηεηψλ.154 

ηηο 22 Ηνπλίνπ ζε λέα ζχζθεςε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ 2+4 νη 

νβηεηηθνί θαηέζεζαλ λέα πξφηαζή γηα ηελ επαλέλσζε, ζηεξηδφκελνη ζηελ 

παξνπζία ησλ νβηεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ε φπνηα ζε 

γεληθέο γξακκέο πεξηειάκβαλε: Γπν ρξφληα κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηε ιήμε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ. Ζ Γεξκαλία ζα παξέκελε ρσξηζκέλε 

κεηαμχ ησλ δχν ζπκκαρηψλ κε ζηξαηεχκαηα θαη απφ ηηο ηέζζεξηο ρψξεο, φπσο 

ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, γηα πέληε ρξφληα. Ο ζηξαηφο ησλ δχν Γεξκαληψλ ζα 

πεξηνξηδφηαλ ζηηο 200 κε 250 ρηιηάδεο ζπλνιηθά, ρσξίο επηζεηηθέο δπλαηφηεηεο. Ζ 

Γεξκαλία δελ ζα θαηείρε ππξεληθά, βηνινγηθά θαη ρεκηθά φπια θαη δελ ζα είρε 

θακία αλάκεημε κε απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ απηά ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ. 

Δπίζεο ην λέν θξάηνο ζα δεζκεχνληαλ λα απαγνξεχεη ηελ δεκηνπξγία λαδηζηηθψλ 

θηλεκάησλ.155 

Ο εβαξληλάηδε αξγφηεξα παξαδέρηεθε ζηνλ Μπέτθεξ φηη ε πξφηαζε ήηαλ 

ζθιεξή, αιιά δελ ππήξρε άιιε ιχζε. Έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηελ κεγάιε 

εζσηεξηθή αληίζεζε γηα ηελ έλσζε. Έπξεπε λα εμεγήζεη, ηελ αδηθαηνιφγεηε  

ππνρψξεζε ηεο νβηεηηθήο δηπισκαηίαο. Πξφηεηλε, σο ελαιιαθηηθή ιχζε, ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ΟΑΔ, ν φπνηνο ζα αλαιάκβαλε επνπηηθφ ξφιν θαη ηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ζπκκαρηψλ. Ζ ΔΓ επηζπκνχζε κία θνηλή δήισζε ησλ δχν 

ζπκκαρηψλ, ζηελ νπνία ην ΝΑΣΟ ζα κεηέβαιε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ελαληίνλ ηεο. 

Δπίζεο, ην ΝΑΣΟ δελ ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ζηελ πεξηνρή 

επζχλεο ηνπ θαη ζα ππήξρε αλψηαην φξην ζηηο Γεξκαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο, ελψ 

έζεζε θαη ην ζέκα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ ΔΓ.156 

Ο Μπέτθεξ θαηάιαβε ηε δχζθνιε αληηπαξάζεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΓ 

θαη επηβεβαίσζε φηη νη ΖΠΑ ζθφπεπαλ ζηε κεηαηξνπή ησλ ζηφρσλ ηνπ ΝΑΣΟ. 

Δμέθξαζε φκσο ηε βεβαηφηεηα φηη ηειηθά ε ελσκέλε Γεξκαλία ζα απνθηνχζε ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ θπξηαξρία ηεο.  Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, νη ΖΠΑ έπξεπε λα 

πξνεηνηκάζνπλ κία θαηλνηφκν αηδέληα γηα ηε χζθεςε ηνπ ΝΑΣΟ, ζηηο 5 θαη 6 
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Ηνπιίνπ ζην Λνλδίλν, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο νβηεηηθνχο φηη ην ΝΑΣΟ ζα 

άιιαδε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ.157 

 

ΟΗ ΖΠΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 

Ζ δηάζθεςε ηνπ ΝΑΣΟ απηή ηε θνξά δελ έπξεπε λα πεξηνξηζηεί ζηελ 

αλαζθφπεζε ηεο εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθήο, αιιά ζηελ αλαζεψξεζή ηεο. Κάζε 

θξάηνο-κέινο είρε ηηο δηθέο απφςεηο θαη πξνηάζεηο, έπξεπε φκσο λα παξαρζνχλ 

απαληήζεηο. Ζ Ακεξηθαληθή εγεζία γλψξηδε, φηη απηή ε δηάζθεςε ζα ήηαλ ε 

ζπνπδαηφηεξε ζηα ρξνληθά ηεο πκκαρίαο, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκάρσλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ έπξεπε λα παξζνχλ. Οη Γεξκαλνί 

κε ηελ Ηηαιηθή ππνζηήξημε, πξφηεηλαλ ν ΟΑΔ λα πξναρζεί ζε βαζηθφο 

νξγαληζκφο αζθάιεηαο θαη άκπλαο ζηελ Δπξψπε. Ζ ηδέα απηή εμππεξεηνχζε ηελ 

πξνζέγγηζε κε ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην Γεξκαληθφ δήηεκα, 

θαζψο ε ΔΓ ππνζηήξηδε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ, κε πξννπηηθή λα 

αληηθαηαζηήζεη ηηο δχν ζπκκαρίεο ζηελ Δπξψπε.158 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κεηά απφ πνιιέο ζπζθέςεηο θαη ελδνθπβεξλεηηθέο 

δηαθσλίεο, θαηέιεμαλ ζηηο πξνηάζεηο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ηηο παξνπζίαδαλ ζηε 

δηάζθεςε ηνπ ΝΑΣΟ, ψζηε λα εγθξηζεί ε δηαθήξπμε. θφπεπαλ λα παξαθάκςνπλ 

ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο πκκαρίαο κε ηελ απεπζείαο πξφηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Μπνπο θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο εγέηεο. Με απηφ ην 

ηξφπν νη πξνηάζεηο ζα ζπδεηηφηαλ κφλν ζηε δηάζθεςε θαη ζην πςειφηεξν 

επίπεδν, ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηξξήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο απφ θπβεξλεηηθά ζηειέρε 

θαη ζπκβνχινπο. Απηή ε πξνζέγγηζε είρε αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Αλ θάπνηνη 

εγέηεο δελ ήηαλ ζχκθσλνη κε θάπνηα ζεκεία, δελ ήηαλ εχθνιν λα δεκηνπξγήζνπλ 

θνηλφ κέησπν κε πεξηεθηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε, ινγσ ειιείςεσο ρξφλνπ. Δπίζεο, ε 

πξφηαζε ζε απηφ ην επίπεδν απφ ηνλ Πξφεδξν Μπνπο ζα έθεξλε αληηξξήζεηο ζε 

πνιηηηθά κφλν ζέκαηα θαη ηέινο ζε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα ζπδεηηφηαλ ζε επίπεδν 

Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, ν Μπέτθεξ ήηαλ ηθαλφο λα δηαηεξήζεη ην βαζηθφ πιαίζην 

πξνο φθεινο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.159 Ο Μπνπο ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 
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ξηζθάξεη. Θα κπνξνχζε κε ην ιφγν θαη ηελ ππγκή ηνπ λα πείζεη θαη ηνπο άιινπο 

εγέηεο, νη νπνίνη δελ ζα είραλ αλαιχζεη επαξθψο ηε δηαθήξπμε.  

Σειηθά, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο απνθάζηζε λα  ελεκεξψζεη ηνπο βαζηθνχο 

εηαίξνπο. Μέζσ απφξξεηεο αιιεινγξαθίαο απέζηεηιε ηηο πξνηάζεηο θαη ηε 

δηαθήξπμε ζηνλ Κνι, ζηε Θάηζεξ,  ζην Μηηεξάλ, ηνλ Ηηαιφ Πξσζππνπξγφ Αληξεφηη  

θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο πκκαρίαο. Ζ Γεξκαληθή πιεπξά ελζνπζηάζηεθε. 

ηαλ ν Teltschik ελεκεξψζεθε, παξαδέρηεθε φηη ν Μπνπο πέξαζε ζηελ 

αληεπίζεζε, γεγνλφο πνπ ηνλ εμέπιεμε επράξηζηα. Ζ Θάηζεξ φκσο, δελ ράξεθε κε 

ηηο εμειίμεηο. Ήηαλ αληίζεηε κε ηελ αιιαγή ηεο ππξεληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηηο 

ππνζρέζεηο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ εμνπιηζκψλ. Ζ αληηπαιφηεηα θαηά ηελ 

άπνςή ηεο δελ είρε ηεξκαηηζηεί θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ νη ερζξνί λα εηζέιζνπλ ζηα 

ζπκκαρηθά θέληξα απνθάζεσλ. Απαίηεζε ηε δεκηνπξγία λέαο δηαθήξπμεο, ηελ 

νπνία ζα ζπλέηαζζαλ νη ΖΠΑ, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπκκαρηθή ελφηεηα.160  

Ζ πξφηαζε ηεο Θάηζεξ απνξξίθζεθε θαη ε Βξεηαλίδα Πξσζππνπξγφο 

έπξεπε πιένλ λα απνθαζίζεη εάλ ζα δηαθηλδχλεπε κία καθξφρξνλε ζπκκαρία κε 

ηηο ΖΠΑ κε ηελ απφξξηςε ηεο δηαθήξπμεο ζηελ επεξρφκελε δηάζθεςε. Τπφ ην 

θφβν φκσο ηεο απνηπρίαο, απφ κία Βξεηαληθή αληίδξαζε, νη ΖΠΑ απνθάζηζαλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο ππφινηπνπο εγέηεο, ζηηο 2 Ηνπιίνπ, ιίγεο κέξεο πξηλ ηε 

δηάζθεςε θαη κε ηηο θαηάιιειεο παξαηλέζεηο πξνο απηνχο, λα απνκνλψζνπλ ηε 

Θάηζεξ. Ζ εγεζία ησλ ΖΠΑ γλψξηδε πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απηή ε δήισζε γηα ηελ 

αιιαγή ζηξαηεγηθήο ηε νβηεηηθήο Έλσζεο.161 

Ο Μηηεξάλ εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Κνι ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Θεσξνχζε φηη ηα 

πνιπεζληθά ζηξαηεχκαηα ζα ελίζρπαλ ηελ επηξξνή ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Δπξψπε θαη φηη 

ε ππξεληθή ζηξαηεγηθή δελ ρξεηάδνληαλ ηφζν κεγάιεο αιιαγέο. Σα ππξεληθά φπια 

δελ ζα έπξεπε λα είλαη ε χζηαηε ιχζε, γηαηί ηφηε δελ ζα ππήξρε απνηειεζκαηηθή 

απνηξνπή. Δπίζεο, εμέθξαζε ηηο ακθηβνιίεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ 

ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ζην ΝΑΣΟ. Ήηαλ φκσο δηαηεζεηκέλνο λα 

ππνζηεξίμεη ηελ Ακεξηθαληθή πξφηαζε.162 
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Οη Ακεξηθαλνί ινηπφλ κε ηνπο επηδέμηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Πξφεδξνπ Μπνπο 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Μπέτθεξ πέηπραλ ην ζθνπφ ηνπο κε ηελ 

ππνζηήξημε φιεο ηεο ζπκκαρίαο. Πξφηεηλαλ ινηπφλ ζηελ ΔΓ, θνηλή δήισζε ησλ 

δπν ζπκκαρηψλ γηα άκβιπλζε ησλ δηαθφξσλ (φρη φκσο χκθσλν κε επίζεζεο 

κεηά απφ παξέκβαζε ηεο Θάηζεξ), ζπλνκηιίεο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ, πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ δνγκάησλ, κε ηξνπνπνίεζε 

ηεο επέιηθηεο αληαπφδνζεο (Flexible response) θαη απνκάθξπλζε απφ ηελ 

πξνθερσξεκέλε άκπλα (Forward defence) θαη πξνζπάζεηα γηα ρξήζε ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ σο χζηαηεο ιχζεο. Δπίζεο ηελ εγθαηάζηαζε κφληκσλ 

ζπλδέζκσλ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ζην ΝΑΣΟ θαη αληίζηξνθα, 

ελδπλάκσζε ηνπ ΟΑΔ κε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη κε ηε δεκηνπξγία θνηλψλ 

νξγάλσλ δηαρείξηζεο θαη απνηξνπήο θξίζεσλ. Ζ πξσηνβνπιία ησλ ΖΠΑ λα 

παξαρσξήζεη θάπνηα θεθηεκέλα, ψζηε λα επηηεπρζεί ζπκθσλία, ελζνπζίαζε ηνπο 

Γεξκαλνχο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκθψλεζαλ ζε αλψηαην φξην 350.000-

370.000 ζηξαηησηψλ ζηηο Γεξκαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο.163 

Μεηά ηε δηάζθεςε φκσο, ν Μηηεξάλ ελνριεκέλνο απφ ηελ αιιαγή ηεο 

ππξεληθήο ζηξαηεγηθήο, αλαθνίλσζε φηη ε Γαιιία ζα απέζπξε ηηο 50.000 

ζηξαηηψηεο ηεο απφ ηε Γεξκαλία κέρξη ην 1994. Δπίζεο, ε ρψξα ηνπ δελ ζα 

ζπκκεηείρε ζηε ζπγθξφηεζε πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ, νχηε ζα επέηξεπε ηε 

ζηάζκεπζε απηψλ ζην έδαθφο ηεο. Δμαγγειία φκσο πνπ ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε, 

θαζψο ην 1991 δεκηνπξγήζεθαλ θνηλέο Γαιινγεξκαληθέο κνλάδεο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλήο Δπξσπατθήο άκπλαο.164 

Ο Μπνπο παξνπζίαζε ζηνλ Γθνξκπαηζφθ ηα παξαπάλσ κέηξα θαη 5 

δηζεθαηνκκχξηα κάξθα, κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ ΟΓΓ, ε νπνία ζα αλαιάκβαλε 

θαη ην θφζηνο παξακνλήο ησλ νβηεηηθψλ κνλάδσλ ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία γηα 

ηα επφκελα ηξία ρξφληα. Ο ηειεπηαίνο φκσο, πεξίκελε σο ελίζρπζε έλα πνζφ 

γχξσ ζηα 15 κε 20 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ο Μπνπο είρε 

μεθαζαξίζεη φηη ε ΖΠΑ δελ ζα πξνζέθεξαλ νηθνλνκηθή βνήζεηα. Σν βάξνο έπεζε 

ζηνλ Κνι, ν νπνίνο κε ηε βνήζεηα ηνπ Μηηεξάλ, πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνπο 

εηαίξνπο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε δαλείνπ ζηελ ΔΓ. Ζ 

Θάηζεξ αληηζηάζεθε ζζελαξά ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα δηφηη ζεσξνχζε φηη απιά 
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έλα δάλεην δελ ζα βνεζνχζε. Υξεηάδνληαλ δνκηθέο νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζην 

απαξραησκέλν θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα. Αληίζηνηρν απνηέιεζκα είρε ε 

πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ ζηελ ζχζθεςε ησλ G-7 ζην Υηνχζηνλ.165 

Βέβαηα, ε αιιαγή ηεο νβηεηηθήο πνιηηηθήο δελ αληηπξνζψπεπε ηνλ 

Γθνξκπαηζφθ θαη ηνλ εβαξληλάηδε, θαζψο θαη νη δχν ήζειαλ λα εκθαλίδνληαη σο 

αλακνξθσηέο θαη φρη σο ζθιεξνί εγέηεο. Ήμεξαλ φηη απιά θαζπζηεξνχζαλ κία de 

facto έλσζε ελφο έζλνπο. Ο Γθνξκπαηζφθ επηζπκνχζε ε Γεξκαληθή έλσζε λα 

είλαη ε αξρή κηαο λέαο Δπξψπεο θαη ε έλαξμε κηαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ δχλακε θαη ν πινχηνο ηεο Γεξκαλίαο 

εγγπνχληαλ ηε ζηαζεξφηεηα κέζσ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο. 

ηηο 15 θαη 16 Ηνπιίνπ,166 ν Κνι επηζθέθηεθε ηνλ Γθνξκπαηζφθ. Πξνο 

έθπιεμε ηνπ πξψηνπ ε άπνςε ηνπ νβηεηηθνχ εγέηε είρε κεηαβιεζεί.167 Οη 

νβηεηηθνί ζα δηαηεξνχζαλ ζηξαηεχκαηα γηα ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα ζηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία, ελψ δέρνληαλ ηελ έλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο εληαίαο Γεξκαλίαο ζην 

ΝΑΣΟ. Οη Γεξκαλνί κπνξνχζαλ λα δηαηεξνχλ ζηξαηεχκαηα ζηελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία κε αλψηαην φξην ηηο 370.000 θαη λα ηα εληάμνπλ ζην ΝΑΣΟ φηαλ ζα 

έθεπγαλ ηα ζνβηεηηθά. Ζ ΔΓ ζα απνθήξπηηε ηα δηθαηψκαηα ηεο σο ρψξα 

θαηνρήο. Αξγφηεξα ν Γθνξκπαηζφθ εθκπζηεξεχηεθε ζην Μπνπο φηη ε 

ζπλδηάζθεςε ηνπ ΝΑΣΟ ζην Λνλδίλν, αιιά θαη ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ 

Ακεξηθαλφ εγέηε, άιιαμε ηηο νβηεηηθέο πξνζέζεηο.168 

Καηά ηελ ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ 2+4 ζην Παξίζη, 

επηθπξψζεθε ε ζπκθσλία Κνι – Γθνξκπαηζφθ θαη πξνζηέζεθε ην απαξαβίαζην 

ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Πνισλία. Απνθαζίζηεθε ε επαλέλσζε λα πξνρσξήζεη ρσξίο 

θάπνηα ζπλζήθε εηξήλεο. Οξίζηεθε ε εκεξνκελία ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο κε ηε Γπηηθή γηα ηεο 3 Οθησβξίνπ, ελψ νξίζηεθαλ θαη νη 

εθινγέο ηνπ εληαίνπ Γεξκαληθνχ θξάηνπο. Οη δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο θαη 
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δηεπζέηεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζεκάησλ ζα θαζνξίδνληαλ κε ζπλζήθεο κεηαμχ ησλ 

δχν Γεξκαληθψλ θξαηψλ.169 

Ο Κνι δηαβεβαίσζε ηνπο Δπξσπαίνπο φηη πηζηεχεη ζε κία ελσκέλε Δπξψπε 

θαη ηνπο νβηεηηθνχο φηη ζα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηε δχζθνιε κεηάβαζε ηεο ρψξαο, 

ελψ ππνζρέζεθε, γηα αθφκα κηα θνξά, φηη δελ ζα δηαηαξάμεη ηα ζχλνξα θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα. Ζ απνρψξεζε ησλ νβηεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ νξίζηεθε γηα ην 1994, 

ελψ ε κεγαιχηεξε δπζθνιία παξέκελε ε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ ηειεπηαία αμίσλε ην πνζφλ ησλ 20 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ή 36 δηζεθαηνκκπξίσλ κάξθσλ. Μεηά απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο ε Γεξκαλία έδσζε 12 δηζεθαηνκκχξηα κάξθα θαη αιιά ηξία 

δηζεθαηνκκχξηα ζε πίζησζε. 170 

Οη ζπλνκηιίεο 2+4 νινθιεξψζεθαλ ζηε Μφζρα ζηηο 12 επηεκβξίνπ κε 

πξφβιεκα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Οη ΖΠΑ δελ κπνξνχζαλ λα δερηνχλ ηελ 

απαγφξεπζε  αλάπηπμεο -φρη ζηάζκεπζεο- Ναηντθψλ δπλάκεσλ ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο. Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο βξέζεθε κία κέζε ιχζε. Απαγνξεχηεθε ε 

αλάπηπμε ησλ δπλάκεσλ, εθηφο θαη αλ απαηηεζεί ή θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο.171  Μεηά ηε ζπκθσλία, αλαθνηλψζεθε ηειηθά ν ηεξκαηηζκφο ηεο 

θαηνρήο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ. ηελ δηάζθεςε ηνπ ΟΑΔ 

ζηηο 26 επηεκβξίνπ επηθπξσζήθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζθεςεο ησλ 2+4 θαη 

νξίζηεθε σο ρξφλνο ηεο έλσζεο ηα κεζάλπρηα 2 πξνο 3 Οθησβξίνπ 1990.  

Ζ έλσζε πινπνηήζεθε ζηηο 3 Οθησβξίνπ 1990. Ζ Γπηηθή Γεξκαλία  

πξνζάξηεζε ηελ  Αλαηνιηθή. Γεκηνπξγήζεθαλ πέληε νκφζπνλδα θξάηε, ελψ ην 

ελσκέλν Βεξνιίλν απνηέιεζε ην έθην νκφζπνλδν θξαηίδην. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε 

ελσκέλε Γεξκαλία απνηέιεζε ηε δηάδνρν ηεο ΟΓΓ, δηαηεξψληαο ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο δεχηεξεο, θαζψο θαη ηε ζέζε ηεο ζην ΝΑΣΟ  θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. ηε ζπλέρεηα ε Γεξκαλία ππέγξαςε ζπλζήθεο 

αλαγλψξηζεο ησλ ζπλφξσλ, θαιήο γεηηνλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, φπσο είρε 

ζπκθσλεζεί, κε ηελ Πνισλία θαη ηελ ΔΓ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 
Οη δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο επλφεζαλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ δπν 

Γεξκαληψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Γεξκαληθή επαλέλσζε νθείιεηαη: 

1. ην αλαπνηειεζκαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 

ησλ απαηηήζεσλ γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Σν 

θηινζνβηεηηθφ θαζεζηψο ηνπ Υφλεθεξ ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία είρε νπζηαζηηθά 

θαηαξξεχζεη.  

2. ην φξακα θαη ην ξίζθν ηνπ Καγθειάξηνπ Κνι. Απηφο θαηαλφεζε φηη 

έπξεπε κε ηηο θαηάιιειεο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο λα πηέζεη γηα ηελ επαλέλσζε θαη 

λα θαξπσζεί ην πνιηηηθφ φθεινο.  

3. ηελ πίζηε ηεο Ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο θαη ζηελ πξσηνβνπιία ηεο 

θπβέξλεζεο Μπνπο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο. Ο Μπνπο θαηαλφεζε φηη ήηαλ ε 

επθαηξία λα εμαζζελήζεη ηελ αληίπαιε ζπκκαρία θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρχζεη ην 

θχξνο θαη ηελ ηζρχ ησλ ΖΠΑ. 

4. ηε  δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηδε ε ΔΓ. Ζ 

ζπλερήο επηδείλσζε ηεο Αλαηνιηθνγεξκαληθήο θαη ηεο νβηεηηθήο νηθνλνκίαο 

αλάγθαζε ηνπο Αλαηνιηθνγεξκαλνχο λα ςάμνπλ λέεο ιχζεηο.    

 
Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, πξνήιζε 

απφ ηε ζχγρπζε πνπ πξνθάιεζαλ νη αιιαγέο πνπ ήζειε λα εθαξκφζεη ν 

Γθνξκπαηζφθ ζην θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα. Ζ ΔΓ δελ ήηαλ έηνηκε λα δερζεί κηα 

ηέηνηα ξηδηθή κεηαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο καδηθέο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη ηηο ζπκκαρηθέο ρψξεο. 

ηαλ ν Γθνξκπαηζφθ αλαθνηλψζε ηηο ξηδηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ, δελ είρε ζρεδηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηαζεξφ πξφγξακκα. Ζ 

δηαθάλεηα θαη ε κεξηθή ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ δελ απέδσζαλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ θαζεζηψηνο. Δπίζεο ε έιιεηςε επελδχζεσλ 

θαη ηερλνγλσζίαο δελ πξνψζεζε ηελ νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε πξνο ηελ 

θηιειεπζεξνπνίεζε θαη απνθέληξσζε ηεο νηθνλνκίαο. Με ηα λέα κέηξα, έγηλε 

θαλεξφ πσο ε νβηεηηθή Έλσζε δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζε έλα ηφζν 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, αλνηθηφ θαη αλεθηηθφ θαζεζηψο. 
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Ο Γθνξκπαηζφθ δελ έδσζε ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζην Γεξκαληθφ 

δήηεκα θαη επέηξεςε ηελ θιηκάθσζε ηεο θξίζεο θαη ησλ αληηδξάζεσλ δηφηη:  

1. Δμαξρήο είρε ζέζεη σο κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο νβηεηηθήο νηθνλνκίαο.  

2. Πξνζπαζνχζε λα εθαξκφζεη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο.  

3.  Ο ξπζκφο ησλ γεγνλφησλ ήηαλ ηαρχηεξνο απφ φηη ζα πεξίκελε θαη ν 

πην αηζηφδνμνο ππνζηεξηθηήο ηεο έλσζεο. 

4. Δίρε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ Δπξσπατθή 

θνηλφηεηα, ζηελ νπνία ε Γπηηθή Γεξκαλία είρε θχξην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν. 

5. Δπηζπκνχζε λα κεηαβάιεη ηελ παξαδνζηαθή κηιηηαξηζηηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε κία πην αλζξσπηζηηθή δηαδηθαζία κε φπιν ηε 

δηπισκαηία. 

Ζ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο νθείιεηαη ζηηο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηεο 

Γεξκαληθήο, αιιά θαη ηεο Ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο θαη ζηνπο επηδέμηνπο 

ρεηξηζκνχο ησλ εγεηψλ ηνπο. Με ηελ εκπεηξία θαη ηε δηαίζζεζή ηνπο θαηάιαβαλ φηη 

ε ηαρχηεηα ζα επλννχζε ηελ αιιαγή θαη παξέθακςαλ ηηο ηππηθέο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. ίγνπξα νη επηινγέο ηνπο 

εκπεξηείραλ ξίζθν, αιιά ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηεο θαη δηθαηψζεθαλ απφ ην 

απνηέιεζκα. 

Ο Μπνπο ραξαθηεξίδνληαλ σο ζπλεηφο θαη ζθεπηηθηζηήο, ρσξίο ηδηαίηεξν 

φξακα γηα ηε βειηίσζε ηνπ παγθφζκηνπ γίγλεζζαη. Πξνηηκνχζε λα απαληά ζηα 

δηεζλή ζέκαηα θαη φρη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηε ιχζε απηψλ. Με 

έιιεηςε νξάκαηνο εμέηαδε ηα ζέκαηα ξεαιηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχζε πάληα ηηο 

ελδεδεηγκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο ιχζεηο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε δηαθχιαμε ησλ 

Ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. ην ζέκα φκσο ηεο επαλέλσζεο ιεηηνχξγεζε κε 

ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν.  

Αξρηθά, ε θπβέξλεζε ηνπ ηήξεζε ζηάζε αλακνλήο, δείρλνληαο εκπηζηνζχλε 

θαη επηδνθηκάδνληαο ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ αλαθνίλσζε ν Πξφεδξνο 

Γθνξκπαηζφθ. Δμέηαζε κε ζχλεζε θαη επηθπιαθηηθφηεηα ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ εγέηε 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα θαη 

ηνπο  ζηφρνπο ηνπ. Γηακήλπζε πνιιάθηο φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ επηζπκνχλ 
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λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 

πξνζπάζεζε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ. Γελ έζεζε ην Γεξκαληθφ 

δήηεκα ζηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο, δηφηη ε επίιπζε ηνπ ζεσξνχληαλ κάιινλ 

απίζαλε. Έηζη θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ειάρηζηεο πξνζδνθίεο γηα ην ζέκα ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηε ζπλερή δηπισκαηηθή θαη πνιηηηθή ππνζηήξημε 

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Γθνξκπαηζφθ, δελ επέηξεςαλ ε πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ λα δεκηνπξγήζεη ράνο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Γελ παλεγχξηζαλ ηε 

δηαθαηλφκελε λίθε ακέζσο κεηά ηελ πηψζε, παξφηη μεθηλνχζε ε θαηάξξεπζε ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Μπινθ. Απνηέιεζκα ηεο κεηξηνπαζνχο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ήηαλ λα 

κελ επηηξαπεί ζηνπο ζθιεξνππξεληθνχο θνκκνπληζηέο λα βξνπλ αθνξκή γηα λα 

αλαηξέςνπλ ηνλ Γθνξκπαηζφθ, επηβάιινληαο ερζξηθφ θαζεζηψο θαη 

κεηαβάιινληαο ηε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε.  

ηαλ νη ζπλζήθεο ην επέηξεςαλ,  ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο έδεημε ηελ ππγκή 

θαη ηε βνχιεζε λα αιιάμεη ηελ παγθφζκηα θαηάζηαζε κε γλψκνλα ην Ακεξηθαληθφ 

ζπκθέξνλ. Αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία θαη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, ιεηηνπξγψληαο σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ. Καηάθεξε λα πείζεη φιεο ηηο πιεπξέο λα ιεηηνπξγήζνπλ 

βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Ο Μπνπο κε ηελ 

θαηάιιειε πνιηηηθή θαηάθεξε λα απνζπάζεη ηε ζπλαίλεζε ησλ νβηεηηθψλ θαη λα 

νινθιεξψζεη ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. 

Μεγάιε ηνπ επηηπρία απνηειεί, φρη κφλν ε επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο κεηά 

απφ 40 ρξφληα, αιιά θαη ε έληαμή ηεο ζην ΝΑΣΟ κε επηδέμηνπο δηπισκαηηθνχο 

ειηγκνχο θαη ειάρηζηεο ππνρσξήζεηο. Καηάιαβε φκσο φηη ε κέγηζηε επηηπρία ζα 

ήηαλ ε έλσζε ηεο Γεξκαλίαο κέζα ζηηο δνκέο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο. Απηφ ήηαλ ην πην δσηηθφ ζεκείν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ειάρηζηνη 

πίζηεπαλ φηη ήηαλ εθηθηφ. Δπεδίσμε ηελ ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ, ελψ ζηελ αξρή 

ήηαλ επηθπιαθηηθφο, φηαλ θαηάιαβε φηη ε νβηεηηθή εγεζία είρε λα αληηκεησπίζεη 

ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ηεο απνζπνχζαλ ηελ πξνζνρή απφ ην 

Γεξκαληθφ δήηεκα. Σελ θαηάιιειε ζηηγκή εθάξκνζε θαηλνηφκν θαη ηνικεξή 

ζηξαηεγηθή γηα λα εμππεξεηήζεη ηα Ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. ηαλ νη ζπλζήθεο ην 

απαίηεζαλ παξέθακςε ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη έπεηζε ηνπο ζπκκάρνπο 
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ζην ΝΑΣΟ λα αιιάμνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πκκαρίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αιιαγή ζηξαηεγηθήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ε ζπκθσλία ζην ζέκα ηεο 

Γεξκαληθήο επαλέλσζεο. Δμππεξέηεζε άξηζηα ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, παξφηη δελ πξνθάιεζε ηηο ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, αιιά θαηάθεξε λα παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία θαη λα θαηεπζχλεη ηα 

γεγνλφηα έηζη ψζηε λα απμήζεη ηελ ηζρχ θαη ην θχξνο ηεο Ακεξηθαληθήο 

ππεξδχλακεο, απνδπλακψλνληαο ηαπηφρξνλα ην βαζηθφ ηεο αληίπαιν.  

Ζ Βξεηαλία ήηαλ αληίζεηε κε ην ελδερφκελν ηεο Γεξκαληθήο επαλέλσζεο. Ζ 

Βξεηαλίδα πξσζππνπξγφο Μάξγθαξεη Θάηζεξ, γλσξίδνληαο ηε Γεξκαληθή 

δπλακηθή, είρε πξνβιέςεη ηελ άλνδν θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ελσκέλεο 

Γεξκαλίαο. Ζ Βξεηαλία ήζειε λα απνθχγεη ηνλ νηθνλνκηθφ θπξίσο αληαγσληζκφ κε 

ηε Γεξκαλία θαη έθαλε φηη ήηαλ δπλαηφ λα απνηξέςεη ηελ επαλέλσζε, ρσξίο φκσο 

λα δηαθηλδπλεχζεη ηε καθξφρξνλε ζπκκαρία κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Φνβφηαλ 

φηη ε ηαρχηεηα ησλ γεγνλφησλ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ζε φιε ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη θαη’ επέθηαζε ζε φιν ηνλ θφζκν. Θεσξνχζε ηε νβηεηηθή 

Έλσζε αλππέξβιεην εκπφδην, φηαλ φκσο δηαπηζηψζεθε ε δηαιιαθηηθφηεηα ηνπ 

Γθνξκπαηζνθ πξνζπάζεζε λα ηνλ πείζεη λα ελαληησζεί ζηελ έλσζε ρσξίο 

ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα. 

Ζ Γαιιία απφ ηελ πιεπξά ηεο θξάηεζε κία κεηξηνπαζή, νπδέηεξε ζηάζε. Ο 

Μηηεξάλ, κε ηε ζεηξά ηνπ, πίζηεπε φηη νη νβηεηηθνί δελ ζα ζπλαηλνχζαλ πνηέ ζε κία 

ηέηνηα έλσζε. Με απηή ηε βεβαηφηεηα ν Γάιινο Πξσζππνπξγφο ζπλήζηδε λα 

ζηεξίδεη ηα Γεξκαληθά αηηήκαηα, αιιά θαη λα ζπκκεξίδεηαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ 

Γθνξκπαηζφθ δηαηεξψληαο εμίζνπ θαιέο ζρέζεηο. ηαλ ε νβηεηηθή Έλσζε άιιαμε 

ηε ζηάζε ηεο, ε Γαιιία πξνέβαιε σο θχξην ζηφρν ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη 

ηελ έληαμε ηεο Γεξκαλίαο ζε απηή θαη πξνζπάζεζε λα κείλεη νπδέηεξε. Ζ Γαιιηθή 

εγεζία γλψξηδε φηη ε Γεξκαλία ζα απεηινχζε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζηελ 

Δπξψπε, αιιά δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε θαη ηθαλή λα δηαηαξάμεη ηηο ζπκκαρίεο θαη ηηο 

θαιέο ζρέζεηο ηεο γηα έλα κάιινλ αλαπφθεπθην, φπσο είρε εμειηρζεί, δήηεκα.  

Σέινο, απηφ πνπ πξέπεη λα πηζησζεί ζηε δηαθπβέξλεζε Μπνπο είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επήιζε ε έλσζε. Ζ Δπξσπατθή ηζηνξία βξηζθφηαλ ζε κία 

επηθίλδπλε θαη ηαξαγκέλε πεξίνδν. Ζ επαλέλσζε κπνξεί λα ζπλέβαηλε, αιιά κε 

πνιχ δπζθνιφηεξν θαη επίπνλν ηξφπν. Ο Πξφεδξνο Μπνπο φκσο, κέζα απφ ηε 
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θαηάιιειε δηαδηθαζία (2+4) πνπ εκπλεχζηεθε ε θπβέξλεζε ηνπ, θαηάθεξε λα 

ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζε κηα θνζκντζηνξηθή αιιαγή ρσξίο βία θαη κε επλντθή 

θαηάιεμε γηα ηα Ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Με σξηκφηεηα θαη επζπθξηζία ζπλέβαιε 

ζηε δηαθχιαμε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο ζε κία πεξίνδν αιιαγψλ θαη αβεβαηφηεηαο. 

ίγνπξα θαηάθεξε λα επηθέξεη ηε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηελ Δπξψπε κεηά ην 

Β΄ΠΠ κε ην κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά θαη γηα ηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο ζήκαλε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο δηαίξεζεο 

ζηελ Δπξψπε. Με ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη ηε δηάιπζε ηεο Έλσζεο 

νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (ΔΓ) νη ζπζρεηηζκνί ηζρχνο ζην Γηεζλέο 

χζηεκα κεηαβιήζεθαλ. Σν δηπνιηθφ ζχζηεκα θαηέξξεπζε θαη ηελ παγθφζκηα 

εγεκνλία αλέιαβαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ ηζνξξνπία πνπ δηαηεξνχληαλ απφ ηηο 

δπν ππεξδπλάκεηο δηαηαξάρζεθε. Γεκηνπξγήζεθαλ «θελά ηζρχνο», ηα νπνία 

έζπεπζαλ λα θαιχςνπλ νη ζπζηεκηθνί δξψληεο. Τπήξμε κηα ζεηξά ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ κε ζθνπφ ηελ εζληθή 

απηνδηάζεζε θαη θπξηαξρία. Ζ λέα παγθφζκηα ηάμε βνήζεζε λέεο πεξηθεξεηαθέο 

δπλάκεηο λα απμήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ.  

Σαπηφρξνλα, ε άλζεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ινγσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

αγνξψλ θαη ε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ αχμεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ιεγφκελσλ «Γπηηθψλ θξαηψλ». Ζ 

ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία νδήγεζαλ 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αιιειεμάξηεζε, δεκηνπξγψληαο κηα παγθφζκηα 

θνηλσλία. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιαλήηε. Οη λέεο παγθφζκηεο ζπλζήθεο, παξά ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε πνπ δεκηνχξγεζαλ, δελ εμάιεηςαλ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

θξαηψλ. Ζ άληζε αλάπηπμε αχμεζε ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή αληζφηεηα 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη θαηέζηεζε ην δπηηθφ θφζκν ξπζκηζηή ηνπ παγθφζκηνπ 

γίγλεζζαη.   

Ζ Γεξκάληα εθκεηαιιεχηεθε ζην έπαθξν ηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο θαη 

αλαξξηρήζεθε ζηελ θιίκαθα ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ κεηά ηελ επαλέλσζε. 

Αληηκεηψπηζε επηηπρψο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζνξξνπίεο πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη ε δηαίξεζε ηεο. ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηεξηδφκελε ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δχλακε, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ θξάηνο. Οη θφβνη 

ηεο Θάηζεξ, ίζσο θαη άιισλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ, είραλ επηβεβαησζεί. χληνκα 

αλέιαβε ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη άξρηζε λα 

επεξεάδεη ηηο Δπξσπατθέο, αιιά θαη παγθφζκηεο εμειίμεηο. Οη νηθνλνκηθέο κειέηεο 

δείρλνπλ ηελ εμάξηεζε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο απφ ηε Γεξκαληθή. Ζ Γεξκαλία 
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30 ρξφληα κεηά ηελ επαλέλσζε απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθή δχλακε ζηελ 

Δπξψπε θαη δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο. Ζ 

ηερλνγλσζία, ε βηνκεραληθή ππνδνκή θαη ην άθζνλν εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ηεο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα αλαδεηρζεί ζε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

δχλακε.  

Ζ Γεξκάληα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη σο πεξηθεξηθή δχλακε, ινγσ ηεο 

κεησκέλεο ζηξαηησηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο, έρεη φκσο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

εμειηρζεί ζε ηέηνηα. Σα θξάηε πάληνηε ιεηηνπξγνχζαλ κε γλψκνλα ηελ εζληθή ηνπο 

αζθάιεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο θαη ηα γεγνλφηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο ζην γεσπνιηηηθφ γίγλεζζαη. Παξαηεξείηαη πιένλ, κηα 

αμηαθή θξίζε πνπ νδεγεί ζε απνδπλάκσζε ή θαη δηάιπζε ηεο ΔΔ θαη ζε άλνδν ηεο 

αθξνδεμηάο ζηελ Δπξψπε. Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη ε αλαβίσζε ηνπ Ρσζηθνχ 

εζληθηζκνχ κε ζαθείο επεθηαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. ηηο ΖΠΑ εκθαλίδεηαη έλαο 

νηθνλνκηθφο πξνζηαηεπηηζκφο ζε αληίζεζε κε ηελ ζηαζεξή Κηλεδηθή εκπνξηθή 

θηιειεπζεξνπνίεζε.  

Ζ Γεξκαλία φκσο, δελ απνηειεί πιένλ απεηιή γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο, 

θαζψο ν γεξκαληθφο ιαφο έρεη θαηαλνήζεη ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, ε 

ζηξαηησηηθή ηεο ηζρχ έρεη πεξηνξηζηεί, αιιά ε νηθνλνκηθή ηεο δχλακε θαη επηξξνή 

δελ ήηαλ πνηέ ηφζν κεγάιε. Ζ έλλνηα ηνπ «δσηηθνχ ρψξνπ» (Lebensraum) 

νδήγεζε ηε Γεξκαλία ζε δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο κε θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα. Καλείο φκσο, δελ είρε θαληαζηεί φηη ε Γεξκαλία ζα θαηαθηνχζε ηνλ 

νηθνλνκηθφ δσηηθφ ηεο ρψξν πνιχ επθνιφηεξα, φπσο έγηλε κεηά ην 1990.  
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