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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη, φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα 

απέθηεζα, ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηε έξεπλα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο 

φηη, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο 

πεγέο, φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ 

πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ» 

Γεψξγηνο ηπιηαλίδεο 

Δπραξηζηψ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ, θ. Καξβνπλαξάθε Θενδφζην, ν νπνίνο κε εηζήγαγε ζε έλα ηφζν 

ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο θαη ν νπνίνο, κε ηηο κεζνδνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

ηνπ ππνδείμεηο, ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο θαη ηελ επγέλεηά ηνπ, ζπλέβαιιε θαηαιπηηθά 

ζηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο κνπ, ηελ δφκεζε θαη ηέινο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλάο κνπ.   

Γεψξγηνο ηπιηαλίδεο 

Η αθηέξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζηελ 

ζύδπγό κνπ Παλαγηώηα, γηα ηελ αληδηνηειή ηεο 

ππνζηήξημε θαη ηελ θόξε κνπ Γνκλίλα, γηα ηηο ππέξνρεο 

δηαιιεηκαηηθέο πεξηόδνπο πνπ κνπ πξνζέθεξε, είλαη ην 

ειάρηζην επραξηζηώ! 
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ΤΝΟΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηελ πεξίπησζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηελ αλάδεημή ηνπο, θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20ν 

αηψλα, απφ κία λέα, πινχζηα θαη πνιιά ππνζρφκελε ζηξαηησηηθή δχλακε ζε κία 

αδηαθηινλίθεηα εγέηηδα ρψξα, ε νπνία αληηιήθζεθε ηνλ ξφιν ηεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ηφζν 

ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ, φζν θαη ζην ηδενινγηθφ πεδίν θαη ηνλ δηεθδίθεζε.    

Ζ έξεπλα εζηίαζε, αξρηθά, ζηελ πεξίνδν απφ ην 1898, θαηαιπηηθφ έηνο δηεθδίθεζεο 

ξφινπ κεγάιεο δχλακεο κε ηνλ Ηζπαλν-ακεξηθαληθφ πφιεκν. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ ηα 

ακεξηθαληθά εζληθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, άξρηζαλ λα ινμνθνηηνχλ πξνο ην 

εμσηεξηθφ, αξρηθά ζηελ εγγχο ηνπο πεξηνρή  θαη ελ ζπλερεία καθξχηεξα. Σν ακεξηθαληθφ 

θξάηνο, εζληθά θαη νηθνλνκηθά, αλαπξνζαξκφδνληαλ. Μέζα ζε απηήλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξννδεπηηζκνχ, λέεο αμίεο έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ επηθάλεηα. 

Γεκνθξαηία, απηνδηάζεζε θαη ειεπζεξία ησλ ιαψλ είλαη ιέμεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

ακεξηθαληθφ θηιειεπζεξηζκφ ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα. Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ ε ρψξα έδεημε ηελ κεγάιε δηεζλή ηεο επηξξνή, ηφζν ζην ζηξαηησηηθφ φζν 

θαη ζην ηδενινγηθφ επίπεδν. Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζπλδέεηαη απφ ηξία 

θπξίαξρα ζηνηρεία, ηελ αξρηθή εζληθή νηθνλνκηθή επεκεξία, ηελ ελ ζπλερεία παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο αηειέζθνξεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο κηαο αλέθηθηεο πλζήθεο. Ζ 

άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ, σο ζπλέπεηα θαη φρη κφλν ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζηνηρείσλ, μαλαδίλνπλ 

ζηηο Ζ.Π.Α. ηελ επθαηξία λα επηβεβαηψζνπλ ηελ θήκε πνπ έρηηζαλ ζηνλ πξψην πφιεκν. 

Πξάγκαηη, ζε έλα κέησπν απφ ηνλ Δηξεληθφ σο ηνλ Αηιαληηθφ θαη απφ ηελ Δπξψπε σο ηελ 

Αζία, ε παξέκβαζή ηνπο ππήξμε πάιη θαηαιπηηθή. Σν έηνο 1945, βξίζθεη ηε ρψξα ζην 

απφγεην ηεο ηζρχνο ηεο θαη παλίζρπξε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.   

Ζ ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή θαη  ε χπαξμε ελφο επέιηθηνπ 

κεραληζκνχ δηπισκαηίαο, είρε σο απνηέιεζκα, αθελφο κελ ηελ δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη 

ε ρψξα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ εθάζηνηε δηεζλνχο πεξηβάιινληνο αζθαιείαο, αθεηέξνπ δε λα 

επηηχρεη ηηο ζηνρεχζεηο πνπ είρε ζέζεη, κέζσ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηεο θαη ηειηθά λα 

εγεκνλεχζεη. 
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1. Διζαγωγή 

Σν ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, βξίζθεη ηφζν ηελ Δπξψπε φζν θαη ηηο Ζ.Π.Α., ζε κία 

πξνζπάζεηα απνηθηαθήο επέθηαζεο, κία επέθηαζε πνπ δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε εδαθηθέο 

θηήζεηο αιιά θαη ζε άζθεζε θαζνξηζηηθήο επηξξνήο ζε αζζελέζηεξα θξάηε, κέζσ 

νηθνλνκηθήο δηείζδπζεο, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ παξεκβάζεσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη ακεξηθαλνί αθνινχζεζαλ απηφ πνπ νη επξσπαίνη νκφινγνί ηνπο 

αξγφηεξα νλφκαζαλ, επξσπατθφο ηκπεξηαιηζκφο.   

Σα θίλεηξα απηήο ηεο ακεξηθαληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα κπνξνχζαλ αξρηθά λα 

αλαδεηεζνχλ ζηελ ηδενινγία ηνπ έζλνπο. Έλα έζλνο κε εμειηγκέλν δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα, νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγεζείζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο, δελ 

είρε θαλέλα άιιν πεξηζψξην, εθηφο ηεο επηινγήο λα κεηαιακπαδεχζεη αλάινγεο αμίεο θαη 

πνιηηηθέο ζε άιια θξάηε, ιηγφηεξν επηηπρεκέλα. Δθηφο φκσο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηεο 

εζηθήο ππνρξέσζεο, ππήξρε γηα ηνπο ακεξηθαλνχο θαη κία αίζζεζε επίδεημεο δχλακεο, 

έλαο άθξαηνο εζληθηζκφο πνπ πήγαδε απφ ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ακεξηθαληθνχ πνιηηηζκνχ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δελ δίζηαζαλ λα θαηαζηείινπλ 

επαλαζηάζεηο θαη λα εληζρχζνπλ πνιηηηθέο πξαθηηθέο , αλάινγεο κε απηέο πνπ παγηψζεθαλ 

κεηά ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο, κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο, ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ κνλαξρηψλ, ζηελ δηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξψπε (Η. αθθάο 2008, 1).    

Παξάιιεια, ε απνηθηαθή επέθηαζε, εθηφο ηεο πξνψζεζεο ηνπ εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ, ηαπηφρξνλα απνηεινχζε θαη αλαζρεηηθφ παξάγνληα ζηελ αληίζηνηρε επξσπατθή  

επηξξνή. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία αξρηθά θαη αξγφηεξα ε Γεξκαλία, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

αχμαλαλ ηε δψλε επηξξνήο ηνπο, κία δψλε πνπ θαίλεηαη φηη είρε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη 

ζε κέξε φπσο ε Καξατβηθή, πεξηνρή δσηηθή γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα 

(Καξβνπλαξάθεο 2008, 11-13). 
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2. Σα Πρώηα ημάδια ηης Αμερικανικής 

Δπεκηαηικόηηηας 

 2.1 Ζ Πεξίπησζε ηεο Κνχβαο 

Σα αίηηα ηνπ ακεξηθαλν-ηζπαληθνχ πνιέκνπ, εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εμέγεξζε 

ησλ θνπβαλψλ πνιηηψλ ελάληηα ηεο θπξηαξρνχζαο απνηθηνθξαηηθήο δχλακεο, ηεο Ηζπαλίαο 

θαη ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν πνπ φθεηιαλ πιένλ λα παίμνπλ νη Ζ.Π.Α. ζην λεζί, θαζψο απηφ, 

δελ απνηεινχζε κφλν δίνδν επηθνηλσλίαο πξνο ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο κε 

θνληηλέο εζσηεξηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηα ιηκάληα ηνπ, αιιά απνηεινχζε θαη έλα κέξνο 

κε ζεκαληηθέο ακεξηθαληθέο επελδχζεηο, ζηηο πινχζηεο επηρεηξήζεηο δάραξεο θαη 

εμνξχμεσλ (Μαθξνγηψξγε 2014, 3). 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζπαληθήο θπξηαξρίαο κε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο, απνηεινχζε 

κία πξννπηηθή, ε νπνία φκσο πξνζέθξνπε ζηελ αξλεηηθφηεηα ησλ Ηζπαλψλ, θνβνχκελνη 

ηελ αληίδξαζε ησλ ππεξεζληθηζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, γεγνλφο πνπ κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ θαηάιπζε ηεο Ηζπαληθήο πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο.  

Ζ κε πξφζεζε κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο, ζπκθψλα κε ηηο ακεξηθαληθέο 

επηηαγέο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ, κε ςήθηζκα ζην Κνγθξέζν1 ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1898, απφ ησλ πξφεδξν ησλ Ζ.Π.Α., William McKinley, σο ρξένο ησλ Ζ.Π.Α. 

«απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ αλζξσπφηεηα». Ζ εηξήλε ησλ 

Παξηζίσλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1898, κε ηελ νπνία ε Κνχβα απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

(Lillian Goldman Law Library n.d.) θαη αλάινγεο επηρεηξήζεηο ζην Πνπέξην Ρίθν, ηηο 

Φηιηππίλεο θαη ηα λεζηά Γθνπάκ, εδξαίσζαλ ηελ ακεξηθαληθή θπξηαξρία.  

Βέβαηα νη ακεξηθαλνί αξλήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζε 

θνπβαλνχο επαλαζηάηεο, κε απνηέιεζκα λα παξαηαζεί ν έιεγρνο ηνπ λεζηνχ ππφ 

θαζεζηψο παξφκνην κε απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ θαηαθηεηψλ, ησλ Ηζπαλψλ.2 Μάιηζηα ην 

                                                 
1
 Χο πην ζεκαληηθή απφθαζε, ζην ελ ιφγσ ςήθηζκα, ζεσξείηαη απηή ηεο Σξνπνινγίαο  Teller, πνπ 

πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο, ηνλ  Henry M. Teller, γεξνπζηαζηή ηνπ Colorado, ε νπνία  

ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε ηα εμήο: «Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απνπνηνχληαη νηαζδήπνηε δηάζεζεο ή πξφζεζεο, λα 

εμαζθήζνπλ εζληθή θπξηαξρία, δηθαηνδνζία, ή έιεγρν ζην λεζί ηεο Κνχβαο, εθηφο απφ ηελ εηξήλεπζε εθεί, 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ πεπνίζεζε ηνπο, φηη φηαλ απηφ επ ηηεπρζεί, λα αθήζνπλ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ λεζηνχ ζην ιαφ ηνπ» (Sierra 2013).  
2
 ηηο αξρέο ηνπ 1899 θη ελψ νη Ηζπαλνί θαηαθηεηέο είραλ εθδησρζεί, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

ζπγθξφηεζαλ ζηελ Κνχβα έλαλ ζηξαηφ θαηνρήο, κε δεδεισκέλν ζηφρν ηελ εηξήλεπζε ζην λεζί. Ζ 

ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε επηζεκνπνηήζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ, κε πξψην θπβεξλήηε ηνλ 

ζηξαηεγφ John A. Brooke. Ο ηξαηεγφο Leonard Wood, δηαδέρζεθε ηνλ Brooke ζηε ζέζε ηνπ ηξαηησηηθνχ 

Γηνηθεηή , ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1899 (Μαθξνγηψξγε 2014, 9). 
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1901, κε ςήθηζκα ηεο θνπβαληθήο θπβέξλεζεο, ηελ ηξνπνινγία Platt,3 εμαζθάιηδαλ θαη 

λνκηκνπνηνχζαλ θαηά θάπνην ηξφπν, νπνηαδήπνηε ελδερφκελε κειινληηθή ακεξηθαληθή 

επεκβαηηθφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη Ζ.Π.Α. είραλ επηηχρεη ηνπο φξνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο ακεξηθαληθνχ πξνηεθηνξάηνπ, απαγνξεχνληαο νπζηαζηηθά ζηελ 

θνπβαληθή θπβέξλεζε λα ππνγξάςεη νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ή ζπκθσλία κε νπνηαζδήπνηε 

εμσηεξηθή δχλακε.  

Μέρξη ηελ άλνδν ηνπ Φηληέι Κάζηξν ζηελ εμνπζία, ην 1959, ε πνιηηηθή ησλ 

θνπβαληθψλ θπβεξλήζεσλ άγνληαλ απφ ηελ ακεξηθαληθή βνχιεζε. Δπηπξφζζεηα, ζε 

κεγάιν βαζκφ νηθνλνκηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο θνπβαληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ 

ήηαλ ην ακεξηθαληθφ θεθάιαην, ην νπνίν είρε δηεηζδχζεη θαη είρε ζπγθεληξσπνηεζεί ζηελ 

παξαγσγή θαη ζην εκπφξην δάραξεο θαη θαπλνχ, ησλ δχν πην ζεκαληηθψλ παξαγφκελσλ 

θνπβαληθψλ πξντφλησλ. Παξά ηηο ζνβαξέο ακεξηθαληθέο πξνζπάζεηεο γηα εθζπγρξνληζκφ 

ηεο ρψξαο ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, απηή ε ηδηαίηεξα εκθαλήο επηξξνή, ζε φινπο ηνπ ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο Κνχβαο, αλαπφθεπθηα ηξνθνδφηεζε κία ηζρπξή 

εζληθηζηηθή αληίδξαζε (Καξβνπλαξάθεο 2008, 17-18).  

  2.2 Ζ Αλαηνιηθή Καηεχζπλζε 

 Ζ πξψηε ζεκαληηθή ηκπεξηαιηζηηθή εθζηξαηεία ζηελ ηζηνξία ησλ Ζ.Π.Α., ήηαλ ε 

«εθζηξαηεπηηθή» απνζηνιή ζηηο Φηιηππίλεο. Σελ πξσηνκαγηά ηνπ 1898, ν ακεξηθαληθφο 

ζηφινο θαηέπιεπζε γηα λα θαηαιάβεη ηηο Φηιηππίλεο , αθνχ πξψηα βχζηζε ην ζχλνιν ηνπ 

ηζπαληθνχ ζηφινπ ηνπ Δηξεληθνχ  Χθεαλνχ, πνπ εμαζθάιηδε ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο απηήο 

γηα δηάζηεκα ηξηψλ αηψλσλ. Οη Φηιηππίλεο απνηεινχζαλ κηα πεγή θηελνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη πξψησλ πιψλ, αιιά θαη έλα πξνπχξγην γηα ηελ πξνβνιή ηεο ακεξηθαληθήο 

ηζρχνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ θαη θπξίσο ζηελ Κίλα. 4 Παξά ην γεγνλφο φηη 

                                                 
3
 χκθσλα κε ηελ ηξνπνινγία, ε Κνχβα απνδέρνληαλ λα παξαρσξήζεη λαπηηθέο βάζεηο ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη λα επηηξέςεη ηελ επέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο , ζε πεξίπησζε πνπ απεηινχληαλ ε αλεμαξηεζία ηεο  

(www.ourdocuments.gov 1901).  
4
 ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ Φηιηππίλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε πξνζάξηεζεο 

ελφο ηφζν καθξηλνχ ηφπνπ, ν Πξφεδξνο  William McKin ley δίλεη ηελ π ην ελδεδεηγκέλε απάληεζε ζε θαη’ 

ηδίαλ ζπδεηήζεηο ζην Λεπθφ Οίθν : «...ηελ αξρή ζθέθηεθα λα πάξνπκε κφλν ηε Μαλίια θαη κεηά ην  

Λνπδφλ, ίζσο θαη άιια λεζηά. (..) αιιά κεηά ζθέθηεθα φηη, δε κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε ηηο Φηιηππίλεο 

ζηελ Ηζπαλία, γηαηί ζα ήηαλ π ηα πξάμε δεηιίαο, δε κπνξνχκε λα ηηο παξαδψζνπκε ζηε Γαιιία ή Γεξκαλία- 

ηνπο εκπνξηθνχο καο αληαγσληζηέο ζηελ Αλαηνιή- θαζψο κηα ηέηνηα πξάμε ζα ήηαλ επηδήκηα γηα ην εκπφξην  

καο, δε κπνξνχκε λα ηηο αθήζνπκε έξκαηα ηεο ηχρεο  - νη πνιίηεο ηνπο δελ είλαη ηθαλνί λα θπβεξλήζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο θαη ζχληνκα ζα καζηίδνληαλ απφ αλαξρία θαη θαθνδηνίθεζε, θαη ηέινο ζθέθηεθα φηη, πξέπεη 

λα (...) εθπαηδεχζνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, λα ηνπο ζηεξίμνπκε, λα ηνπο εθπνιηηίζνπκε θαη λα ηνπο 

πξνζειπηίζνπκε ζην ρξηζηηαληζκφ» (Γψγνο 2014). 
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ν ηνπηθφο πιεζπζκφο αξρηθά ζηήξημε ηελ ακεξηθαληθή εηζβνιή, ζαλ απάληεζε ζηελ 

ηζπαληθή απνηθηνθξαηία, εληνχηνηο ε ζπλερηδφκελε θηψρεηα θαη ε ακεξηθαληθή ζπλεξγαζία 

κε ηηο ηνπηθέο elite, ππξνδφηεζαλ έλα νξγαλσκέλν αληάξηηθν, πνπ θαηέιεμε ζε ζπκπινθή, 

ηεο νπνίαο ν απνινγηζκφο ήηαλ ρηιηάδεο ζχκαηα εθαηέξσζελ (Υαηδεζηεθάλνπ 2013).  

Ζ απνηθηνθξαηία ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο Φηιηππίλεο ζπλερίζηεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ ε Οπάζηλγθηνλ άξρηζε λα ζηεξίδεη ζεηξά 

δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ κε απνθνξχθσκα ην θαζεζηψο ηνπ πξνέδξνπ Φέξληηλαλη 

Μάξθνο, ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε γηα ηε δνινθνλία πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ θαη ηε 

δηαζπάζηζε θνινζζηαίσλ πνζψλ ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

Σν αλαηνιηθφ ακεξηθαληθφ ελδηαθέξνλ εκπεξηείρε θπζηθά θαη ηελ Κίλα, ζηελ νπνία 

απφ ην 1897, νη κεγάιεο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη ε Ηαπσλία, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ 

θζίλνπζα απηνθξαηνξία, είραλ παξεηζδχζεη θαη δηαρεηξίδνληαλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ην 

εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκία. Οη Ζ.Π.Α., κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ John Hay 

απαίηεζαλ κε επηζηνιή, ζηνπο επξσπαίνπο θαη ηάπσλεο εηαίξνπο, ηζφηεηα εκπνξηθψλ 

επθαηξηψλ, κία επηζηνιή πνπ δήισλε μεθάζαξα πξφζεζε ελεξγνχο αλάκεημεο  ζηελ πεξηνρή 

θαη ε νπνία νχηε απνξξίθηεθε αιιά νχηε θαη πξνθάιεζε δεζκεχζεηο απέλαληη ζηελ 

Ακεξηθή.  

Αθνξκή γηα μεθάζαξε ακεξηθαληθή επεκβαηηθφηεηα, έδσζε ε πνιηνξθία ησλ 

θηηξίσλ ησλ μέλσλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ απφ κία θηλεδηθή κπζηηθή νξγάλσζε, ηνπο 

Boxers, φηαλ θαη νη Ζ.Π.Α. απέζηεηιαλ έλα κεγάιν εθζηξαηεπηηθφ ζψκα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο. Βέβαηα, ν ζηφρνο πιένλ ήηαλ μεθάζαξνο θαη δελ ήηαλ ηίπνηα 

άιιν, απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ εληφο ηεο ρψξαο. Ζ δεχηεξε 

επηζηνιή Hay, ην 1900, πνπ αθνινχζεζε, απαηηνχζε φρη πιένλ απιά ηνπο ίδηνπο φξνπο 

εκπνξίνπ απφ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε αιιά θαη δηνηθεηηθή θαη εδαθηθή θπξηαξρία ηεο 

θηλεδηθήο απηνθξαηνξίαο (Καξβνπλαξάθεο 2008, 19-20).      

  2.3 Ζ ηξνθή ηνπ Theodore Roosevelt ζηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή  

Ζ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Theodore Roosevelt, ην 1901, κεηά ηελ 

δνινθνλία ηνπ William McKinley, αλαπξνζάξκνζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Αζίαο ζηελ εγγχηεξε γλσζηή δψλε ηεο Καξατβηθήο, θπξίσο 

γηαηί ν ίδηνο ν πξφεδξνο πίζηεπε, πσο νη Ζ.Π.Α. δελ είραλ αθφκα επαξθή ζηξαηησηηθή ηζρχ 

γηα λα αληαγσληζηνχλ εθεί δπλάκεηο, φπσο ε Ρσζία θαη ε Ηαπσλία. 
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Σν ελδηαθέξνλ εζηίαζε ζηελ θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, γεγνλφο πνπ ζα 

πξνσζνχζε απνηειεζκαηηθφηεξα ηα νηθνλνκηθά θαη γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Ακεξηθήο ζηελ πεξηνρή. Σν εγρείξεκα πξνζέθξνπζε ζηελ ζζελαξή αληίδξαζε ηεο 

Κνινκβίαο, θπξίσο γηα ηνπο αληηζηαζκηζηηθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ πξνζέθεξαλ νη 

Ζ.Π.Α., αθνχ ν Παλακάο απνηεινχζε επαξρία ηεο ρψξαο  απηήο. Ζ επαλάζηαζε φκσο πνπ 

μέζπαζε ζηνλ Παλακά, κε αίηεκα ηελ απφζρηζε απφ ηελ Κνινκβία, ήηαλ ε θαηάιιειε 

επθαηξία γηα ηηο Ζ.Π.Α. λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε 

εμέθξαζε επηζήκσο ηελ πξφζεζε ζηήξημεο ηεο εμέγεξζεο θαη ε Παλακέδηθε θπβέξλεζε 

πνπ πξνέθπςε απφ ην αλαίκαθην πξαμηθφπεκα ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1903, πξνρψξεζε ζε 

λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη επηθχξσζε ηελ ζπκθσλία θαηαζθεπήο ηεο δηψξπγαο, κε ηηο 

Ζ.Π.Α. λα εδξαηψλνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ πεξηνρή. ηηο 15 Απγνχζηνπ ηνπ 1914, ε 

δηψξπγα ηνπ Παλακά ήηαλ έηνηκε (Μπξνχζαιεο 2009).    

Δπφκελε θίλεζε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ακεξηθαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ ε αλάιεςε 

αζηπλνκηθψλ θαζεθφλησλ ζηελ πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα απνζαξξπλζνχλ νξηζηηθά 

νηεζδήπνηε επξσπατθέο βιέςεηο εθεί, ηδηαίηεξα απφ ηελ Γεξκαλία ηνπ Κάηδεξ, ε νπνία 

πιένλ ινγίδνληαλ θαη σο ηζρπξή λαπηηθή δχλακε. Αξρηθά, ε απνζηνιή ακεξηθαληθνχ 

ζηφινπ ζηελ Καξατβηθή είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε ηεο Βελεδνπέιαο απφ 

εμσηεξηθέο, αγγιηθέο θαη γεξκαληθέο απεηιέο απνθιεηζκνχ θαη βνκβαξδηζκνχ ησλ 

ιηκαληψλ ηεο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο.  

ηε ζπλέρεηα, ην 1904, ν πξφεδξνο Roosevelt πξνέβε ζε κηα ξηδνζπαζηηθή 

παξέθθιηζε απφ ηελ παξαδνζηαθή πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α., πξνηείλνληαο ηελ αλάιεςε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο ηεο Γνκηληθαληθήο Γεκνθξαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί απφ νξηζκέλεο επξσπατθέο δπλάκεηο ε αλαγθαζηηθή ζπιινγή ησλ νθεηιψλ απφ 

ηνπο ππεθφνπο ηνπο. Ο πξφεδξνο πξνέβιεπε φηη, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επξσπατθήο 

δχλακεο λα δηεθδηθήζεη ηα νθεηιφκελα ζα απνηεινχζε παξαβίαζε ηνπ Γφγκαηνο Μνλξφε, 

νπφηε θαη επέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ησλ Ζ.Π.Α. Παξά ηηο επηθξίζεηο ελαληίνλ ηεο, ε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή εθαξκφζηεθε, κε ηελ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηα ηεισλεία ηεο 

ρψξαο λα αλαιακβάλεη ακεξηθαλφο Αμησκαηνχρνο. Σέινο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1911, 

ππεγξάθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Philander Knox, ζπλζήθε δηεπζέηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

Ολδνχξαο ππφ ηελ επνπηεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ελψ ηνλ Ηνχλην κηα παξφκνηα 

ζπλζήθε ππεγξάθε θαη κε ηε Νηθαξάγνπα (Γψγνο 2014).  

Ο πξφεδξνο Roosevelt άξρηζε λα εδξαηψλεη ηηο Ζ.Π.Α. σο κία παγθφζκηα δχλακε 

κε ηθαλφηεηεο  δηεπζέηεζεο θξίζεσλ, απνθεχγνληαο αθφκα ηηο πξνζηξηβέο κε ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο ηεο επνρήο. Απηφ επεδίσμε θαη κε ηελ κεζνιάβεζε γηα ηελ ιήμε ηνπ Ρσζσ-
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Ηαπσληθνχ Πνιέκνπ ηνπ 1904-1905, κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο λα θαηαιήγνπλ ζηε ζπλζήθε 

ηνπ Portsmousth ηνπ New Harmphire, κία ζπλζήθε πνπ παξάιιεια πξνζηάηεπε θαη ηα 

ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Μία παξφκνηα παξέκβαζε έιαβε ρψξα θαη 

ζηελ ηζπαληθή πφιε Algeciras, ε νπνία έζεζε ηέινο ζηελ Γεξκαλνγαιιηθή θξίζε κε 

αθνξκή ηελ ππνζηήξημε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, ππφ γαιιηθή επηξξνή Μαξφθνπ, απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο (Καξβνπλαξάθεο 2008, 24).          

  2.4 Ζ Γηπισκαηία ηνπ Γνιαξίνπ  

Σν 1909 αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ν William Taft. Έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ηνπ, 

δφζεθε πξσηίζησο ζηελ εδξαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, κία πνιηηηθή πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο «δηπισκαηία ηνπ δνιαξίνπ». Παξά ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, νη Ζ.Π.Α. 

δελ απεκπφιεζαλ ηνλ ξφιν ηεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο πνπ είραλ αλαιάβεη επί Roosevelt, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ εγγχο γεηηνληά ηνπο, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε κε ηελ παξέκβαζε ζηελ 

Νηθαξάγνπα, φηαλ ην 1912 πινπνηήζεθε ε απνζηνιή Πεδνλαπηψλ γηα ηελ θαζαίξεζε απφ 

ηελ εμνπζία ηνπ δηθηάηνξα Jose Zelaya, ν νπνίνο ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ ακεξηθαληθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή, αλαδεηψληαο θεθάιαηα γηα κία δεχηεξε 

δηψξπγα. Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Αdolfo Diaz ζηελ ρψξα, νη Ζ.Π.Α. 

απέθηεζαλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαηαζθεπήο δηψξπγαο ζηελ Νηθαξάγνπα, 

πξνζηαηεχνληαο κελ ηελ Γηψξπγα ηνπ Παλακά απφ ηνλ αληαγσληζκφ, απνηξέπνληαο δε 

κειινληηθέο επξσπατθέο παξεκβάζεηο εθεί. 

Δλψ φκσο ε πνιηηηθή Roosevelt ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζπγθξαηεκέλε ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπσο ε Αζία, ε πνιηηηθή Taft επεδίσμε ηε ζπκκεηνρηθφηεηα. Ο 

Taft αξρηθά ζηξάθεθε ζηελ Κίλα, πξνζπαζψληαο γηα ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθεί, νη νπνίεο ζα εζηίαδαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ 

Μαληδνπξία, έλα νηθνλνκηθφ εγρείξεκα πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηφζν ησλ Ρψζσλ 

φζν θαη ησλ Ηαπψλσλ. Ζ αληίδξαζε απηή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κε αλακελφκελε ζηήξημε ηνπ ακεξηθάληθνπ εγρεηξήκαηνο απφ ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, 

απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο  ζηα νηθνλνκηθά ζρέδηα ησλ Ζ.Π.Α.  

Ήηαλ έλα άθξσο θηιφδνμν πξφγξακκα, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Theodore Roosevelt, 

δελ είρε εμαζθαιίζεη απηφ πνπ πξσηίζησο ν ίδηνο ππνζηήξηδε σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

έλα ηέηνην εγρείξεκα, ηελ επαξθή ζηξαηησηηθή ηζρχ (Καξβνπλαξάθεο 2008, 25-27).      
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  2.5 Ζ Απαξρή ηνπ Ακεξηθαληθνχ Φηιειεπζεξηζκνχ 

Σν 1913, αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ν ππνςήθηνο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο 

Woodrow Wilson.5 Ο πξφεδξνο Wilson, νξκψκελνο απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπ ηδηφηεηα 

θαη σο θηιειεχζεξνο θαη δεκνθξάηεο, πίζηεπε αθξάδαληα ζηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ, 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ επεκεξία ηνπο θαη ήηαλ αξρηθά αληίζεηνο κε εμσηεξηθέο 

νηθνλνκηθέο ή κε, παξεκβάζεηο. Όηαλ άξρηζε ε πξνεδξία ηνπ, έζεζε ζε εθαξκνγή κία «λέα 

δηπισκαηία», δίλνληαο εληνιή ζηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, William 

Jennings Bryan, λα δηαπξαγκαηεπηεί κία ζεηξά απφ ζπλζήθεο δηεζλνχο δηαηηεζίαο, κε 

ζηφρν ηελ επίιπζε δηεζλψλ δηαθνξψλ απφ κία νπδέηεξε επηηξνπή (Kissinger, Παγθφζκηα 

Σάμε 2014, 362).  Βέβαηα, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ θαίλεηαη λα είρε θαζηεξσζεί απφ ηηο 

πξφηεξεο ξεπνπκπιηθαληθέο θπβεξλήζεηο δελ γίλνληαλ λα εγθαηαιεηθζεί, θαζφζνλ ε 

πξνάζπηζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ήηαλ πάληα ζε πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα. 

Απηφ νδήγεζε πνιιέο θνξέο ηνλ Wilson ζε αληηθαηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο. 

Μεηά ηελ ζηήξημε ηνπ Carranza γηα ηελ απνπνκπή ηνπ Huerta απφ ηελ εμνπζία ζην 

Μεμηθφ θαη ηελ ελ ζπλερεία ζχγθξνπζε κε απηφλ, ιφγσ ηεο άξλεζήο ηνπ λα απνδερηεί 

ακεξηθαληθέο ππνδείμεηο, νη ζρέζεηο ησλ Ζ.Π.Α. κε ην Μεμηθφ επηδεηλψζεθαλ ζε 

επηθίλδπλν ζεκείν θαη κφλν ε κεζνιάβεζε άιισλ ιαηηλνακεξηθαληθψλ ρσξψλ απέηξεςε 

ηνλ πφιεκν. Παξ' φια απηά, ακεξηθαληθέο δπλάκεηο εηζέβαιαλ ζην έδαθνο ηνπ Μεμηθνχ 

απφ μεξά θαη ζάιαζζα. Παξφκνηνπ ηχπνπ ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

επίζεο ζηελ Ατηή, ηελ Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία θαη ηελ Νηθαξάγνπα, γηα ζηήξημε ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ εθεί. 

Όια απηά είραλ σο απνηέιεζκα, νχηε ε πξνάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο νχηε ε 

καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία, λα εκθαληζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καξατβηθήο, κε απνηέιεζκα, παξά ηηο εμαγγειίεο Wilson πεξί Νέαο Διεπζεξίαο, ν 

αληηακεξηθαληζκφο λα ηζρπξνπνηείηαη (Καξβνπλαξάθεο 2008, 28-29).    

 

 

 

 

                                                 
5
 Ο δεκνθξαηηθφο ππνςήθηνο επηθξάηεζε, ηφζν ηνπ επ ίζεκνπ ππνςεθίνπ ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ 

William Taft φζν θαη ηνπ πξψελ Ρεπνπκπιηθαλνχ πξνέδξνπ Theodore Roosevelt, ν νπνίνο είρε ζπκκεηάζρεη 

ζηηο εθινγέο κε ην δηθφ ηνπ βξαρχβην Πξννδεπηηθφ Κφκκα  (Ενχια 2004). 
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3. Ο Α΄ Παγκόζμιος Πόλεμος  

 3.1 Ζ Οπδεηεξφηεηα 

Σελ πεξίνδν απφ ην 1870 θαη κεηά, ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ζηελ Δπξψπε, σο 

ζπλέπεηα ηεο αικαηψδνπο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, είρε δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα 

παγθφζκηαο εηξήλεο πνπ  ζηεξηδφηαλ ζηελ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε θαη ηελ 

«παγθνζκηνπνίεζε» ηεο νηθνλνκίαο (Σζαθαινγηάλλεο 1997, 14-15). Σν παξαπάλσ φξακα 

εηξήλεο θαη επεκεξίαο ζηελ Δπξψπε, είρε φκσο ζπκβάιιεη εμίζνπ ζηε δεκηνπξγία εθείλσλ 

ησλ κεηαβιεηψλ, φπσο ν ηκπεξηαιηζκφο θαη ν αληαγσληζκφο ησλ θπξίαξρσλ επξσπατθψλ 

δπλάκεσλ θαη δε ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ 

ζπλεπαγφκελε θαηάξξεπζε ηεο belle époque θαη ην μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ην 1914, κε ηελ δνινθνλία ηνπ Αξρηδνχθα Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάξδνπ ηεο 

Απζηξίαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1914, θαηά ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζηελ Βνζλία-Δξδεγνβίλε, 

κεηά ηελ πξνζάξηεζή ηεο απφ ηελ Απζηξία  (Hobsbawm 2002, 24-29). 

ην πιέγκα απηφ ησλ ζηελψλ θαη πνιχπινθσλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ζεκαληηθφ θαη 

θαηά πεξίπησζε πξσηεχνληα ξφιν είραλ νη Ζ.Π.Α., κία αλεξρφκελε κεγάιε δχλακε, κε 

ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ιακπξφ κέιινλ. Ο ακεξηθαλφο 

πξφεδξνο Woodrow Wilson, ακέζσο κεηά ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ εμήγγεηιε κήλπκα 

νπδεηεξφηεηαο ησλ Ζ.Π.Α., δηθαηνινγψληαο ηελ πξνζέγγηζή ηνπ απηή ζην θηιειεχζεξν 

πλεχκα ηεο Ακεξηθήο, σο «θάξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο». Πίζηεπε πσο νη Ζ.Π.Α., 

απνζηαζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη θαηέρνληαο αμίεο αλψηεξεο απφ απηέο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζα κπνξνχζαλ λα ππνδείμνπλ ζηα ππφινηπα έζλε κηα θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ππνζέζεσλ (Αξβαληηφπνπινο 2001, 31).  

Παξφια ηαχηα θάηη ηέηνην δελ ήηαλ εχθνιν, θπξίσο δηφηη νη πνιππνίθηιεο 

επξσπατθέο γελεαινγηθέο θαηαβνιέο ησλ ακεξηθαλψλ, θαζψο πάλσ απφ ην 1/3 απηψλ 

είραλ γελλεζεί νη ίδηνη ή είραλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ γνλέα πνπ είρε γελλεζεί ζε κηα απφ ηηο 

εκπφιεκεο ρψξεο, ηνπο σζνχζαλ λα ζπληαρηνχλ κε ηελ κία ή ηελ άιιε πιεπξά θαη λα 

απαηηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα θάλεη ην ίδην. Σαπηφρξνλα, νη πνιηηηθνί θαη πνιηηηζηηθνί 

δεζκνί κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ηζρπξφηαηνη, θαζψο ε θνηλή γιψζζα, ε νκνηφηεηα 

ησλ ζεζκψλ θαη ε θνηλή πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, έλσλαλ ηνπο δχν ιανχο 

θαη επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηηο ακεξηθαληθέο απφςεηο . Οκνίσο, ν Wilson ήηαλ αγγιφθηινο 

θαη, αλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπδεηεξφηεηαο πξνζπαζνχζε λα ειέγμεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, έθαλε δειψζεηο κε ηηο νπνίεο ππνζηήξηδε ηελ αλάγθε ξηδηθήο αιιαγήο 
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ζηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη δηάιπζεο ηεο Απζηξννπγγξηθήο 

απηνθξαηνξίαο, δειψζεηο πνπ πξφδηδαλ θαη ηηο βαζχηεξεο πξνζέζεηο ηνπ 

(Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. 

Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 1-2). Δπηπιένλ, ηελ νπδεηεξφηεηα απηή, 

ππνλφκεπαλ θαη νη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκάρσλ κε ηηο Ζ.Π.Α. θαζψο 

πξηλ απφ ηνλ πφιεκν, ε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ν ζηελφηεξνο εκπνξηθφο θαη νηθνλνκηθφο 

εηαίξνο ησλ Ζ.Π.Α., κία ζρέζε πνπ επηηάζεθε θαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ.6 Απφ ηελ 

άιιε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε επεκεξία ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζπλδέζεθε αλαπφζπαζηα κε ηελ ζπκκαρηθή πνιεκηθή πξνζπάζεηα θαη ηελ απξφζθνπηε δηα 

ζαιάζζεο κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο , ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ. Μπνξεί νη 

ζχκκαρνη λα απνηεινχζαλ ηνλ κεγαιχηεξν αγνξαζηή, φκσο ν απνθιεηζκφο ησλ 

γεξκαληθψλ αθηψλ θαη ιηκαληψλ απφ ηνλ βξεηαληθφ ζηφιν, δνθίκαδε ηηο ακεξηθαλν-

βξεηαληθέο ζρέζεηο, θαζψο ακεξηθαληθά πξντφληα κε πξννξηζκφ ηελ επξσπατθή αγνξά, 

είηε θαζπζηεξνχζαλ αξθεηέο εβδνκάδεο ζηελ απνζηνιή ηνπο, είηε θαηαζηξέθνληαλ, 

ηδηαίηεξα ηα εππαζή, απφ ηελ αλακνλή ηνπο ζε βξεηαληθά ιηκάληα, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβιεζνχλ ζε έιεγρν. Κάησ απφ ηελ πίεζε ησλ ακεξηθάλσλ επηρεηξεκαηηψλ, ε 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε επίδσζε έγγξαθε δηακαξηπξία ζηνπο Βξεηαλνχο ην 1914, πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη απφ άιιεο, πνπ ηειηθά κάιινλ αγλνήζεθαλ. Παξφια ηαχηα ε  

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δελ αληέδξαζε πεξαηηέξσ, γεγνλφο πνπ έδεηρλε θαη ηελ 

ππεξβνιηθή αλνρή ζηελ βξεηαληθή ηαθηηθή, ππνδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

απνδνρή ηεο θαη ηελ ζπγθαηάβαζή ηεο  (Μαγνπιάο 1997, 544). Αλάινγν ξφιν 

απνθιεηζκνχ είραλ φκσο αλαιάβεη θαη ηα γεξκαληθά ππνβξχρηα. Καζψο ν γεξκαληθφο 

ζηφινο δελ κπνξνχζε αθφκε λα ζπλαγσληζηεί ηνλ βξεηαληθφ, ε Γεξκαλία φξηζε ηελ 

ζαιάζζηα πεξηνρή γχξσ απφ ηα βξεηαληθά λεζηά σο εκπφιεκε δψλε θαη ηελ επηηεξνχζε κε 

ηα ππνβξχρηά ηεο, θάηη πνπ γηα ηνλ πξφεδξν Wilson απνηεινχζε θαηάθνξε παξαβίαζε ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζφζνλ πεξηφξηδε ησλ δηθαίσκα ηεο Ακεξηθήο, ηφζν ζηελ ειεχζεξε 

δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ φζν θαη πξνζψπσλ7 (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο 

                                                 
6
 Σν 1914 νη εηήζηεο ακεξηθαληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία ήηαλ 754 εθ. δνιάξηα. 

Γχν ρξφληα αξγφηεξα είραλ θηάζεηο ηα 2.75 δηο. δνιάξηα. Αληίζεηα, νη εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία απφ 345 

εθ. δνιάξηα ην 1914, είραλ πέζεη ζηα 2 εθ. δνιάξηα ην 1916. Γ ηα ηελ πιεξσκή ησλ ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ, 

νη ζχκκαρνη ζηελ πεξίνδν 1914-1917, έιαβαλ δάλεηα απφ ακεξηθαληθέο ηδησηηθέο πεγέο χςνπο 2.3 δηο 

δνιαξίσλ (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 32).  
7
 Γηα ηνλ πξφεδξν Wilson, νη Γεξκαλνί δελ είραλ δηθαίσκα λα ηνξπηιίδνπλ νπδέηεξα πινία. Γ ηα λα 

βπζηζηεί έλα πινίν έπξεπε, θαηά ηνπο Ακεξηθαλνχο, λα δνζεί πξνεηδνπνίεζε θαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο, ελψ αληίζεηα νη 

Γεξκαλνί αληέηαζζαλ φηη, ην ππνβξχρην ήηαλ έλα λέν φπιν πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ ηνπο ππάξρνληεο 
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θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ 

εκπινθή. n.d., 4-6). 

Απφ ηελ άιιε, ηζρπξέο θσλέο εληφο ηνπ θνηλνβνπιίνπ αιιά θαη θπβεξλεηηθνί 

παξάγνληεο εμέθξαδαλ αληηθξνπφκελεο ηάζεηο. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ William Jennings 

Bryan, πίζηεπε αθξάδαληα φηη νη Ζ.Π.Α. έπξεπε λα ηεξήζνπλ κία απζηεξή θαη 

ακεξφιεπηε νπδεηεξφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ επξσπατθνχ πνιέκνπ. O δηάδνρφο ηνπ ζην Τπνπξγείν, Robert 

Lansing,8 ζεσξνχζε ηελ Γεξκαλία σο κία ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε πνπ απεηινχζε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ Ζ.Π.Α. ζην δπηηθφ εκηζθαίξην θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή, ελψ ν 

πληαγκαηάξρεο Edward House, πνιηηηθφο ζχκβνπινο θαη επηζηήζηνο θίινο ηνπ πξνέδξνπ 

Woodrow Wilson, αλ θαη δηαθσλνχζε αξρηθά κε ηνλ Lansing, πηζηεχνληαο ζε κία 

πεξηνξηζκέλε ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, γεγνλφο πνπ ζα ηελ δηαηεξνχζε σο εμηζνξξνπεηηθφ 

παξάγνληα ζηελ Δπξψπε, ζηε ζπλέρεηα ζπληάρζεθε κε ηηο  απφςεηο ηνπ γηα ζπληξηβή ηεο 

γεξκαληθήο απεηιήο (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 3-4).        

ηελ νπζία ινηπφλ, νη Ακεξηθαλνί δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκείλνπλ ζηελ 

απζηεξή εθαξκνγή θαλφλσλ πεξί νπδεηεξφηεηαο, αλ θαη ν πξφεδξνο Wilson πξνζπαζνχζε 

λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία. Ζ πνιηηηθή ηνπ θαίλεηαη πσο είρε ζαθή ζηφρν θαη ζθνπφ. 

Δπηζπκνχζε ηελ κε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ επξσπατθή δηέλεμε, ηελ δπλαηφηεηα 

ζηήξημεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο σο αλαηξεπηηθφ ζηνηρείν ζηα γεξκαληθά ζρέδηα, θαη 

ζίγνπξα ζηφρεπε, απνθεχγνληαο ηελ ηαθηηθή ηνπ Theodore Roosevelt, ζηελ δηπισκαηηθή 

δηεπζέηεζε κεηαμχ ησλ αληηπάισλ. ε απηφ απνζθνπνχζε θαη ε άπιεηε ρνξήγεζε 

ππνζηήξημεο νπζηαζηηθά πξνο ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, σο κέζν πίεζεο πξνο ηνπο 

Γεξκαλνχο, κε ζθνπφ λα απνθαζίζνπλ νη ηειεπηαίνη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο  ζε έλα ζπλέδξην 

δηαπξαγκάηεπζεο, θάηη πνπ ζαθέζηαηα δελ επηζπκνχζαλ, φπσο επίζεο θαη δελ 

επηζπκνχζαλ ηελ εκπινθή ησλ Ζ.Π.Α. (Μαγνπιάο 1997, 546).   

                                                                                                                                                    
θαλφλεο δηθαίνπ θαη επ ηπιένλ ζε πεξίπησζε πξνεηδνπνίεζεο , πξνδίδνληαλ ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκά ηνπ 

πνπ ήηαλ ε αθάλεηα , εθηφο ηνπ γεγνλφηνο ηεο πηζαλφηεηαο θαηαζηξνθήο ηνπ απφ νπιηζκέλν εκπνξηθφ  

ζθάθνο ιφγσ ηεο εχζξαπζηεο άθαηνπ πνπ είρε (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 6).  
8
 Αλέιαβε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1915, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ William 

Jennings Bryan, ν νπνίνο δηακαξηπξήζεθε έληνλα γηα ηελ κεξνιεπηηθή ππέξ ηεο Βξεηαλίαο πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζήο ηνπ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθά κεηά ηε 

βχζηζε ηνπ Lusitania, ζεσξνχζε πσο νη δηακαξηπξίεο πξνο ηελ Γεξκαληθή πιεπξά ζα έπξεπε λα 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ κία εμίζνπ έληνλε δηακαξηπξία πξνο ηνπο πκκάρνπο ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκφ, 

ζέζε ε νπνία απνξξίθζεθε (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 

1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 6)  (Μαγνπιάο 1997, 549) .            
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Πξάγκαηη, ν Woodrow Wilson θαηάθεξε σο ην 1917 λα θξαηήζεη ηελ Ακεξηθή 

καθξηά απφ ηελ παγθφζκηα αλακέηξεζε, αλ θαη νη πνιεκηθέο πηζηψζεηο πξνο ηε Γαιιία θαη 

ηελ Μεγάιε Βξεηαλία απμάλνληαλ, κεγαιψλνληαο έηζη ηελ επέλδπζε ηνπ Wilson ζηηο κία 

απφ ηηο δχν παξαηάμεηο ηνπ πνιέκνπ. Όηαλ φκσο ηα γεξκαληθά ππνβξχρηα άξρηζαλ λα 

πιήηηνπλ κε ηηο επηζέζεηο ηνπο,9 ηφζν ην γφεηξν ησλ Ζ.Π.Α., φζν θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα, θαζψο πεξηνξίδνληαλ νη εμαγσγέο (Βεξέκεο 2006, 78-79), ν Wilson ζα 

εγθαηαιείςεη ηνλ απνκνλσηηζκφ θαη ζα πηνζεηήζεη ηελ ζηάζε ελεξγεηηθφηεξεο 

αληίδξαζεο, ζηε βάζε φκσο ηεο ηδέαο ηεο Ακεξηθήο σο «ζηαπξνθφξνπ ηεο δεκνθξαηίαο 

ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ θαη ηνπ δηθαίνπ».  

3.2 Οη Πξνθιήζεηο, ε Δκκνλή ζηελ Οπδεηεξφηεηα θαη νη 

Πξνεδξηθέο Δθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1916 

Ζ βχζηζε ζηηο 07 Μαΐνπ 1915 ηνπ αγγιηθνχ ππεξσθεαλίνπ Lusitania,10 ε 

αληίζηνηρε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1915 ηνπ επηβαηεγνχ Arabic11 θαη ηέινο ην Μάξηην ηνπ 

1916 ηνπ γαιιηθνχ επηβαηεγνχ Sussex,12 φπνπ θαη ζηα ηξία πινία έραζαλ ηελ δσή ηνπο 

Ακεξηθαλνί πνιίηεο, αλάγθαζαλ ηνλ Wilson λα απαηηήζεη απφ ηνπο Γεξκαλνχο λα 

ζηακαηήζνπλ ηηο απξνεηδνπνίεηεο επηζέζεηο, απεηιψληαο ηνπο κε δηαθνπή ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Παξά ηηο πηέζεηο απφ ηελ γεξκαληθή θνηλή γλψκε, ε γεξκαληθή 

θπβέξλεζε, ζηηο 4 Μαΐνπ ηνπ 1916, πιεξνθνξνχζε επηζήκσο ηηο Ζ.Π.Α. πσο ε 

ζηξαηεγηθή ηεο βχζηζεο ηνπ ζηφρνπ «εμ φςεσο» πιένλ εγθαηαιείπνληαλ θαη φηη ηα 

γεξκαληθά ππνβξχρηα εθ΄ εμήο δελ ζα βχζηδαλ εκπνξηθά ζθάθε, ρσξίο λα πιεξνχλ πξψηα 

                                                 
9
 Ο αζθπθηηθφο νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο πνπ επέβαιιαλ νη Βξεηαλνί ζηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη ε 

ζπρλή ρξήζε ηεο ακεξηθαληθήο ζεκαίαο ζηα πινία ηνπο, πξνο απνθπγή γεξκαληθήο πξνζβνιήο, αλάγθαζαλ 

ηνπο Γεξκαλνχο λα αλαθνηλψζνπλ Φεβξνπάξην ηνπ 1915, φηη ηα ππνβξχρηά ηνπο ζα βχζ ηδαλ νπνηνδήπνηε 

ερζξηθφ πινίν ζε κία πνιεκηθή δψλε γχξσ απφ ηα βξεηαληθά λεζηά  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Α ηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 33-34).   
10

 Ζ βχζηζε ηνπ Lusitania, ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα θαη αζθαιέζηεξα πινία ηεο επνρήο, πξνθάιεζε 

ζσξεία αληηδξάζεσλ εληφο ηεο Ακεξηθήο, ηφζν ηνπ ιανχ φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ θχθισλ ηεο Οπάζηγθηνλ. 

Αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνχο, ν Theodore Roosevelt ηάζζνληαλ ππέξ ηνπ πνιέκνπ, απαηηψληαο ηελ άκεζε 

θήξπμή ηνπ. Ο πξφεδξνο  Wilson εκθάληδε ζεκαληηθά δηιιήκαηα. Σν πινίν εθηφο απφ εκπνξεχκαηα κεηέθεξε 

πνιεκνθφδηα θαη φπια. Πεξηνξίζηεθε ζηελ απνζηνιή εγγξάθνπ δηακαξηπξίαο θαζψο ζεσξνχζε αθφκε ηηο 

Ζ.Π.Α. αλέην ηκεο λα εηζέιζνπλ ζε έλα πφιεκν κε αληηπάινπο ηζρπξνχο θαη εκπεηξνπφιεκνπο, φπσο νη 

Δπξσπαίνη (Μαγνπιάο 1997, 548).       
11

 Μεηά ηελ βχζηζε ηνπ Arabic, ν Γεξκαλφο Καγθειάξηνο Bethmann Hollweg δήισζε, δηακέζσ ηνπ 

πξέζβε ζηηο Ζ.Π.Α., φηη επηζέζεηο ηέηνηεο δελ ζα επαλαιεθζνχλ. Οη ίδηνη νη Γεξκαλνί ηψξα επηθξνηνχζαλ 

ηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν Wilson ζηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ, ν δε πξφεδξνο κπνξνχζε αθφκα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπ (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 7-8).   
12

 Ο ηνξπηιηζκφο ηνπ Sussex ζην ηελφ ηεο Μάγρεο, θαίλνληαλ πιένλ ζηνπο Ακεξηθαλνχο σο 

επηηεδεπκέλε παξαβίαζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Arabic, γεγνλφο πνπ ηνπο σζνχζε ζε δπλακηθή πιένλ 

αληίδξαζε (Μαγνπιάο 1997, 550). 
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ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο έξεπλαο θαη πξνεηδνπνίεζεο. Οη Γεξκαλνί θαίλνληαλ πιένλ 

φηη απνδέρνληαη ηηο ακεξηθαληθέο ζέζεηο, ν δε Wilson φηη είρε πεηχρεη κία δηπισκαηηθή 

λίθε. 

Αλ θαη ε λαπζηπινΐα εκπνδηδφηαλ επίζεο  απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο λα επηβάιεη λαπηηθφ απνθιεηζκφ ζηε Γεξκαλία, πξάγκα πνπ έθεξλε ςπρξφηεηα 

ζηηο αγγινακεξηθαληθέο ζρέζεηο, ν πφιεκνο θάλεθε λα απνκαθξχλεηαη πάιη απφ ηηο Ζ.Π.Α. 

Οη ζρέζεηο κε ηε Γεξκαλία θαίλνληαλ λα εμνκαιχλνληαη, ελψ νη αληίζηνηρεο κε ηνπο 

πκκάρνπο λα νμχλνληαη. Ζ Βξεηαληθή ηαθηηθή, λα κελ πινπνηείηαη θακία δηάθξηζε ζηνλ 

έιεγρν αλάκεζα ζηα εκπνξεχκαηα κε εμαθξηβσκέλε θαη πηζαλή πνιεκηθή ρξήζε, λα 

ειέγρεηαη αθφκα θαη ε αιιεινγξαθία απφ ηηο Ζ.Π.Α. πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηειηθά ε 

απφθαζε δεκνζίεπζεο κίαο καχξεο ιίζηαο επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 87 

ακεξηθαληθψλ, πνπ κε ηελ δξάζε ηνπο, θαηά ηνπο Βξεηαλνχο, ζπλέδξακαλ ζηελ πνιεκηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ ερζξνχ, πξνθαινχζε ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε. Δπηπξφζζεηα ε 

εθηέιεζε ησλ εγεηψλ ηεο Παζραιηλήο εμέγεξζεο ηνπ Γνπβιίλνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1916,  

θαηά ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, εμφξγηζε ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε. ηα 

ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1916, ν Wilson παξαδέρνληαλ πσο θαηαλάισλε θαη ηα ηειεπηαία 

απνζέκαηα ηεο ππνκνλήο ηνπ κε ηε Βξεηαλία θαη ηνπο πκκάρνπο, ελψ ην Κνγθξέζν ηνλ 

εμνπζηνδφηεζε λα αξλείηαη ηε ρξήζε ακεξηθαληθψλ ιηκαληψλ, ζε ρψξεο πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζην ακεξηθαληθφ εκπφξην.  

Απφ ηφηε θαη κεηά, ε κεζνιαβεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ πξνέδξνπ άξρηζε λα γίλεηαη 

εληνλφηεξε. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1915, ν πληαγκαηάξρεο Edward House πξφηεηλε κία 

λέα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ, ε νπνία πεξηειάκβαλε πξφηαζε ζηνπο 

εκπνιέκνπο γηα ηελ δηεμαγσγή δηάζθεςεο , ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ. 

Βέβαηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ House βξίζθνληαλ ε ζθέςε, φηη ε ζε πεξίπησζε 

άξλεζεο ζπκκεηνρήο ελφο απφ ηνπο εκπνιέκνπο, κε πηζαλφηεξε ηελ Γεξκαλία, ηφηε 

απηνκάησο νη Ζ.Π.Α. ειάκβαλαλ ην δηπισκαηηθφ πιενλέθηεκα θαη λνκηκνπνηνχληαλ γηα 

ηελ εκπινθή ηνπο ζην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ.13 Ζ πξσηνβνπιία ηνπ  House είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνγξαθή κε ηνλ Βξεηαλφ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Edward Grey, κπζηηθνχ 

ππνκλήκαηνο (House-Grey Memorandum)14 ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1916, φηαλ θαη νη 

χκκαρνη ζπκθψλεζαλ ζε κηα δηακεζνιαβεηηθή δηάζθεςε ζε ρξφλν πνπ ζα θαζφξηδαλ νη 

                                                 
13

 O Woodrow Wilson πξφζζεζε ηελ επ ηθχιαμε «πηζαλόλ» ζηελ ηειεπηαία θξάζε 

(Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν  Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ 

νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 10).   
14

 House-Grey Memorandum, Encyclopædia Britannica (Encyclopaedia Bratannica n.d.) 

https://www.britannica.com/
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Ζ.Π.Α. κεηά απφ πξσηνβνπιίεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο , ε δε Ακεξηθή αλαιάκβαλε ηε 

δέζκεπζε φηη ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηε Γεξκαλία, ηφηε ζα 

εμέξρνληαλ ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο. Παξφια ηαχηα, ην Λνλδίλν αξθνχκελν ζε κηα 

θαηλνκεληθή ζπγθαηάζεζε, δελ αλέιαβε δεζκεχζεηο, είηε γηαηί δελ πείζηεθε φηη ν House 

εμέθξαδε πιήξσο ηηο απφςεηο ηνπ Wilson είηε γηαηί ππήξρε κία πεπνίζεζε φηη νη πξνζέζεηο 

ησλ Ζ.Π.Α., ιφγσ ησλ επεξρφκελσλ ακεξηθαληθψλ εθινγψλ, ελδερνκέλσο λα άιιαδαλ, 

εηδηθά ζε πεξίπησζε κε επαλεθινγήο ηνπ Wilson (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο 

πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ 

ελεξγφ εκπινθή. n.d., 9-10).              

Ζ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία δηεμήρζε ππφ ηηο πηέζεηο κηαο βνεξήο κεηνςεθίαο, 

νδεγνχκελεο απφ ηνλ Theodore Roosevelt, ε νπνία επαλεηιεκκέλα πξνεηδνπνηνχζε γηα 

ηελ αδπλακία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη θπξίσο επέκελε, φηη απηή ε αδπλακία έζεηε ηελ 

εζληθή αζθάιεηα ζε θηλδχλνπο. Απηφ δηθαηνινγνχληαλ απεξίθξαζηα απφ ηελ αδπλακία 

αληίδξαζεο ζηελ ππνβξπρηαθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 1915 θαη νδήγεζε κάιηζηα ηνλ πξφεδξν 

Wilson ζηελ ζχληαμε κειέηεο γηα ακπληηθέο δαπάλεο, ε νπνία φκσο δελ πξνρψξεζε. 

Ζ πξνεθινγηθή αξέλα πεξηειάκβαλε θπξίσο ηνπο Γεκνθξαηηθνχο ηνπ Wilson κε 

θχξην επηρείξεκα ηελ νπδεηεξφηεηα θαη κε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζπλζήκαηνο «Μαο 

θξάηεζε έμσ από ηνλ πόιεκν» (Ενχια 2004) θαη ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο, ηνπ Charles Evans 

Hughes πνπ απαηηνχζαλ κία ζαθή, ηίκηα αιιά δπλακηθή νπδεηεξφηεηα, ζέζε πνπ ήηαλ 

αξθεηά καθξηά απφ απηή ησλ πξννδεπηηθψλ ηνπ Theodore Roosevelt, γηα αλάιεςε 

ζθιεξφηεξεο πνιηηηθήο. Αλ θαη πιάζηηγγα αλακέλνληαλ λα γχξεη ζηελ πιεπξά ησλ 

Ρεπνπκπιηθάλσλ, ν Wilson θέξδηζε ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1916 κε κηθξή 

δηαθνξά, γεγνλφο πνπ πηζηνπνίεζε θαηά έλα ηξφπν, φηη ε Ζ.Π.Α. επηζπκνχζαλ ηελ 

ζπλέρηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηελ εμαθνινχζεζε πεξαηηέξσ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ 

(Μαγνπιάο 1997, 553-554).  

Με ηελ επαλεθινγή ηνπ, ν Wilson15 απνδχζεθε πάιη ζε κία κεζνιαβεηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ερζξνπξαμηψλ, απαηηψληαο απφ ηνπο εκπνιέκνπο λα 

δειψζνπλ δεκφζηα ηηο απαηηήζεηο ηνπο, πηζηεχνληαο ζηελ εχξεζε ελφο θνηλνχ πεδίνπ 

                                                 
15

 ηελ νκηιία ηνπ ζηελ Γεξνπζία ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 1917, ν Wilson πεξηέγξαθε ην είδνο ηεο 

εηξήλεο πνπ θηινδνμνχζε λα επηηχρεη: «Μία εηξήλε θαηαθηεηή θαη ληθεηή ζα επηηύγραλε κνλάρα ηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ κίζνπο θαη ηεο έρζξαο. ηόρνο είλαη κία εηξήλε άλεπ λίθεο ή ήηηαο. Μία εηξήλε, ζεκειησκέλε 

ζηηο αξρέο ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ εζλώλ, εζληθήο απηνβνπιίαο, ειεπζεξίαο ησλ ζαιαζζώλ θαη πεξηνξηζκνύ ησλ 

εμνπιηζκώλ» (Μαγνπιάο 1997, 556). 
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ζπλνκηιηψλ, ελψ δήισζε πσο ε ρψξα ηνπ ήηαλ έηνηκε λα βνεζήζεη. 16 Οη λέεο πξνζπάζεηεο 

αληηκεησπίζηεθαλ δηζηαθηηθά απφ ηα δχν ζηξαηφπεδα, θπξίσο γηαηί ν θαζείο πίζηεπε ζηελ 

ζχκπξαμε ηνπ άιινπ κε ηηο Ζ.Π.Α., ελψ θαη νη δχν επηζπκνχζαλ ηελ απεκπινθή ησλ 

Ζ.Π.Α. θαζψο ζεσξνχζαλ φηη ε εκπινθή ηνπο ηειηθά πεξηέπιεθε πεξηζζφηεξν ηα 

πξάγκαηα (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 

1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 11).              

 Οη ακεξηθαλν-γεξκαληθέο ζρέζεηο επηδεηλψζεθαλ ζεκαληηθά φηαλ, ζηηο 31 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1917 αλαθνηλψζεθε επίζεκα ζηηο Ζ.Π.Α., φηη ε Γεξκαλία ζα άξρηδε πάιη 

ηελ ρσξίο πεξηνξηζκνχο δξάζε ησλ ππνβξπρίσλ ηεο,17 γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ηνλ Wilson, 

πξνο κεγάιε ηνπ απνγνήηεπζε, λα δηαθφςεη ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο 

ηεο ρψξαο ηνπ κε ηε Γεξκαλία. Παξά ην ζεκαληηθφ θφζηνο πνπ είραλ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ππνβξπρηαθνχ πνιέκνπ ζηηο Ζ.Π.Α., θπξίσο ζην εκπφξην ησλ αγαζψλ ηεο, ν Wilson 

πξνζπαζνχζε αθφκα λα απνθχγεη ηελ πνιεκηθή εκπινθή ηεο ρψξαο ηνπ. 

ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ, ε Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ ηνπ Βξεηαληθνχ Βαζηιηθνχ 

Ναπηηθνχ ππέθιεςε θαη παξέδσζε ζηνπο Ακεξηθαλνχο έλα ηειεγξάθεκα18 ηνπ Γεξκαλνχ 

Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Alfred Zimmermann πξνο ηνλ Γεξκαλφ πξέζβε ζηελ πφιε ηνπ 

Μεμηθνχ, κε ην νπνίν δεηνχζε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηειεπηαίνπ ζε πεξίπησζε πνιέκνπ 

Ζ.Π.Α.-Γεξκαλίαο θαη ζε αληάιιαγκα νη Γεξκαλνί ζα βνεζνχζαλ ην Μεμηθφ λα 

αλαθαηαιάβεη εδάθε πνπ είρε ράζεη απφ ηηο Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν ηνπ 1848. Μάιηζηα, ην 

θείκελν ηνπ ηειεγξαθήκαηνο δεκνζηεχηεθε ζηηο εθεκεξίδεο ζηηο 2 Μαξηίνπ, κε  

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηεο αληηδξάζεηο ζηελ θνηλή γλψκε. Πνιιέο  πεξηνρέο 

ησλ Ζ.Π.Α. ηάζζνληαλ ππέξ ηνπ πνιέκνπ, ν δε Wilson παξέκελε επηθπιαθηηθφο. 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 36).      
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 Σν κεγαιχηεξν, πην κφληκν θαη π ην ζεκαληηθφ, πνπ εμαζθάιηδε ε εηξήλε άλεπ λίθεο ή ήηηαο, ζε 

ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ ηξέρνπζα ζχξξαμε, απνηεινχζε ην δέιεαξ ηνπ 

Wilson ζηνπο εκπνιέκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ιανχο απηψλ (Καξβνπλαξάθεο, Οη Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν  

Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1914-1917. Απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηελ ελεξγφ εκπινθή. n.d., 11).              
17

 Ο λαχαξρνο Tirpitz, δηαζέηνληαο έλαλ ηζρπξφ ζηφιν άλσ ησλ 100 ππνβξπρίσλ, δήισλε φηη ήηαλ 

ζε ζέζε λα εμαπνιχζεη ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα πνπ ε Γεξκαλία επ ηζπκνχζε, πιήηηνληαο ζαλαηεθφξα ηελ 

Βξεηαλία (Μαγνπιάο 1997, 556). 
18

 …Βεξνιίλνλ, Ιαλνπάξηνο 19, 1917. …πξόζεζε καο είλαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ νπδεηεξόηεηα ησλ 

Η.Π.Α. Αλ απηή ε πξνζπάζεηα απνηύρεη πξνηείλνπκε κία ζπκκαρία  …ζα δηεμάγνπκε από θνηλνύ πόιεκν θαη ζα 

ππνγξάςνπκε από θνηλνύ εηξήλε  …ζα ρνξεγήζνπκε γεληθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη είλαη επηζπκεηό όπσο 

ην Μεμηθό αλαθαηαιάβεη ηελ ρακέλε πεξηνρή ηνπ Νένπ Μεμηθνύ, ηνπ Σέμαο θαη ηεο Αξηδόλα …ν αθαηάπαπζηνο 

ππνβξπρηαθόο πόιεκνο ππόζρεηαη ηνλ εμαλαγθαζκό ηεο Βξεηαλίαο ζε ζπλζεθνιόγεζε εληόο νιίγσλ κελώλ… 

(Μαγνπιάο 1997, 558). 
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ηηο 12 Μαξηίνπ, ε Ρσζηθή Δπαλάζηαζε (πξνεγήζεθε ησλ Μπνιζεβίθσλ) πνπ 

νδήγεζε ζηελ θαηάιπζε ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο, κεηαθίλεζε ην «εζηθφ εκπφδην» γηα 

πνιεκηθή ζπκκεηνρή ζηνλ επξσπατθφ πφιεκν, θαζψο δηαθάλεθε θαηά ηνλ Wilson, φηη κία 

θηιειεχζεξε λέα ηάμε εκθαλίδνληαλ ζηελ Δπξψπε, ε νπνία θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα 

επεθηαζεί ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία. Ο ηνξπηιηζκφο φκσο ηεζζάξσλ ακεξηθαληθψλ 

άνπισλ εκπνξηθψλ απφ Γεξκαληθά ππνβξχρηα, εληφο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, ήηαλ απηφο 

εμάληιεζε θάζε φξην αλνρήο θαη ππνκνλήο ηνπ πξνέδξνπ. ηηο 2 Απξηιίνπ, ζε νκηιία ηνπ 

ζην Κνγθξέζν δεηνχζε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ.19 20 ηηο 4 Απξηιίνπ, ε Γεξνπζία θήξπμε 

ηνλ πφιεκν θαη δχν εκέξεο κεηά, ζηηο 6 Απξηιίνπ 1917, αθνινχζεζε ε επηθχξσζε απφ ηελ 

Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ κε 373 ςήθνπο ππέξ θαη 50 θαηά (Μαγνπιάο 1997, 558-559). 

Σα θίλεηξα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ ήηαλ ηφζν πνιηηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Ο 

πξφεδξνο Wilson είρε πιένλ πεηζηεί γηα ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ ηκπεξηαιηζηηθή δηάζεζε 

ηεο Γεξκαλίαο πνπ αλαπφθεπθηα απεηινχζε, ηφζν ηελ αζθάιεηα φζν θαη ηελ πξνλνκηνχρν 

ζέζε ησλ Ζ.Π.Α. Σν εμαγσγηθφ εκπφξην θαη ε εμφθιεζε ησλ δαλείσλ εμππεξεηνχληαλ 

κφλν απφ κία πκκαρηθή λίθε, γεγνλφο πνπ εμαζθάιηδε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηελ νηθνλνκηθή ηζρχ, κε βάζε ηελ νπνία ζην κειινληηθφ κεηαπνιεκηθφ 

ζπλέδξην ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ απφ ηζρχνο ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα  

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 37-38).  

Απφ ηελ άιιε, ν πφιεκνο απηφο απνηεινχζε επθαηξία γηα ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε 

ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ζηε βάζε ηεο απηνδηάζεζεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ ιαψλ. Ζ εκπινθή ησλ Ζ.Π.Α., δε ζα γηλφηαλ κφλν γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο ή γηα ιφγνπο ηθαλνπνίεζεο εγσηζηηθνχ εζληθνχ ζπκθέξνληνο , αιιά θαη γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ ακεξηθαληθψλ αμηψλ (Ήθαηζηνο 2004, 277). Ήηαλ πιένλ αλάγθε λα ιάβεη 

ρψξα έλα κεηαπνιεκηθφ ζπλέδξην, κία Γηάζθεςε Δηξήλεο, φπνπ λα πάξεη κνξθή ην φξακα 

ηνπ Wilson, πνπ ζα ξχζκηδε ηελ παγθφζκηα ηάμε, ζα δηαηεξνχζε ηηο ηζνξξνπίεο, ζα 

εδξαίσλε ηελ παγθφζκηα εηξήλε, αιιά θαη ζα πξνζηάηεπε ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαπνιεκηθνχ δηεζλνχο θαζεζηψηνο. 

                                                 
19

 «Δίλαη θνβεξό» είπε ζηνραζηηθά ν Wilson, «λα νδεγεί θαλείο απηόλ ηνλ ππέξνρν θαη εηξελόθηιν 

ιαό ζηνλ πόιεκν… ην δίθαην είλαη πην πνιύηηκν από ηελ εηξήλε. Θα πνιεκήζνπκε… γηα ηε δεκνθξαηία, γηα ηα 

δίθαηα θαη ηελ ειεπζεξία ησλ κηθξώλ θξαηώλ, γηα κηα παγθόζκηα θπξηαξρία ηνπ δίθηνπ, από κία ζπκθσλία 

ειεύζεξσλ ιαώλ πνπ ζα θέξεη ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζε όια ηα έζλε θαη ζα θάλεη ηνλ ίδην ηνλ θόζκν 

επηηέινπο ειεύζεξν» (Kissinger 1995, 56) 
20

 Ζ νκηιία μεζήθσζε θπξηνιεθηηθά ην Κνγθξέζν. Οη αηξεηνί αληηπξφζσπνη φξζηνη ρεηξνθξνηνχζαλ 

θαη μέζπαγαλ ζε δεησθξαπγέο. Ο Wilson παξά ηελ νριαγσγία παξαθνινπζνχζε ζθπζξσπφο. Δπηζηέθνληαο 

ζηνλ Λεπθφ Οίθν, δήισλε ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ: «ην ζεκεξηλό κνπ κήλπκα είλαη έλα κήλπκα ζαλάηνπ γηα 

ηνπο λένπο καο. Πόζν εηξσληθό ήηαλ ην ρεηξνθξόηεκα απηό…»  (Μαγνπιάο 1997, 559). 
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πκπεξαζκαηηθά φκσο, ν ππνβξπρηαθφο πφιεκνο ήηαλ ν θχξηνο θαη κφλνο ππαίηηνο 

πνπ έζεζε ηηο Ζ.Π.Α. ζην κνλνπάηη ηνπ πνιέκνπ, θαζψο άιιε ζνβαξή δηακάρε πνπ 

κπνξνχζε λα παξάγεη έλνπιε αληίδξαζε, κέρξη ηφηε, δελ ππήξρε. Αλ ην Βεξνιίλν 

δηαηεξνχζε ηηο εγγπήζεηο ηεο ππφζεζεο Sussex, πνιχ δχζθνια ζα πείζνληαλ ν ακεξηθαλφο 

πξφεδξνο λα θάλεη ην απνθαζηζηηθφ βήκα, ηνπιάρηζηνλ κε ηηο δηακνξθνχκελεο έσο ηφηε 

ζπλζήθεο, θαζψο δηαπηζηψλεηαη κάιινλ κία αδπλακία ηνπ λα θαηαλνήζεη ηελ ξηδηθή 

κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ πνιεκηθήο δηεμαγσγήο θαη δηαηεξνχζε κία πάγηα εκκνλή ζε έλα 

ζαιάζζην δίθαην, ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θακία εκπφιεκε πιεπξά.    

 3.3 Ζ Πνιεκηθή Δκπινθή θαη ε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο 

Ζ είζνδνο ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν έγηλε πξνο κεγάιε αλαθνχθηζε ησλ πκκάρσλ, 

θαζψο ηφζν ε Βξεηαλία φζν θαη ε Γαιιία αληηκεηψπηδαλ ηξνκαθηηθή έιιεηςε αλδξψλ θαη 

ρξεκάησλ. Παξφια ηαχηα, νη Ζ.Π.Α. δελ κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ άκεζα. Γηέζεηαλ έλαλ 

ηζρπξφ ζηφιν, πνπ ήηαλ φκσο αδχλακνο θαζψο απνηεινχληαλ κφλν απφ ζσξεθηά θη φρη 

αλζππνβξπρηαθά ζθάθε, ν δε ηξαηφο Ξεξάο ήηαλ αθφκα κηθξφο πνζνηηθά21 θαη ζρεηηθά 

αλεθπαίδεπηνο. Οκνίσο θαη ε πνιεκηθή βηνκεραλία, ε νπνία ζεκείσλε ζεκαληηθή πξφνδν, 

αιιά ζίγνπξα δελ ήηαλ ζην επίπεδν ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ (Μαγνπιάο 1997, 561-

562). 

Οη πξψηεο κνλάδεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δθζηξαηεπηηθήο Γχλακεο, καδί κε ιίγα 

ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα απνβηβάζζεθαλ ζηελ Γαιιία ηνλ Ηνχλην ηνπ 1917, ηνλ δε Μάξηην 

ηνπ 1918, ε δχλακε απηή αλήιζε ζε 300.000 ζηξαηηψηεο. Ζ πξψηε θνξά πνπ απηέο νη 

δπλάκεηο έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν, ήηαλ ε απφθξνπζε ηεο ηειεπηαίαο κεγάιεο γεξκαληθήο 

επίζεζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1918, φηαλ θαη ηα γεξκαληθά ηκήκαηα αλαραηηίζηεθαλ 40 κίιηα 

απφ ην Παξίζη. ηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ, ήηαλ ηψξα ζεηξά ησλ πκκάρσλ λα 

εμαπνιχζνπλ επίζεζε. ηελ επηρείξεζε Αξγθφλ22, πάλσ απφ 1.200.000 Ακεξηθαλνί 

ζηξαηηψηεο έιαβαλ κέξνο κε ηηο πκκαρηθέο δπλάκεηο λα μερχλνληαη ζηηο Γαιιν-Βειγηθέο 

πεδηάδεο, ζε κία χζηαηε πξνζπάζεηα απψζεζεο ησλ Γεξκαλψλ. Ήηαλ ή πξψηε θνξά πνπ  ε 

πκκαρηθή γξακκή ηνπ Γπηηθνχ Μεηψπνπ, θαίλνληαλ λα θηλείηαη θαη κάιηζηα 

                                                 
21

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην Κνγθξέζν ςήθηζε ζηηο 18 Μάηνπ 1917, κία 

λνκνζεηηθή πξάμε πνπ αθνξνχζε ζε εζεινληηθή ζηξαηνιφγεζε, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα λα 

παξνπζηαζηνχλ ζπλνιηθά έσο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1918, πάλσ απφ 3.500.000 Ακεξηθάλνη εζεινληέο, ψζηε 

ζε ζχλνιν ηαθηηθνχ θαη εζεινληηθνχ έλνπινπ δπλακηθνχ, νη Ζ.Π.Α. λα αλέιζνπλ ζε πάλσ απφ 5.000.000 

άλδξεο (Μαγνπιάο 1997, 562).  
22

 Ζ επηρείξεζε Αξγθφλ απνηέιεζε ηελ κεγαιχηεξε επηρείξεζε ζηελ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή 

ηζηνξία (Μαγνπιάο 1997, 565). 
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νκνηφκνξθα. Σα απνζέκαηα απηά ηνπ ακεξηθαληθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεηέθεξαλ ην 

πιενλέθηεκα ζηνπο πκκάρνπο θαη ιίγν αξγφηεξα ζε φια ηα κέησπα, νη χκκαρνη 

πξνέιαπλαλ θαη νη αληίπαινί ηνπο ζπλζεθνινγνχζαλ.23 ηηο 11 Ννεκβξίνπ 1918 

ππνγξάθεθε ε αλαθσρή πνπ ηεξκάηηδε ηηο ερζξνπξαμίεο. ην Παξίζη ηνλ εξρφκελν 

Ηαλνπάξην, νη εγέηεο ησλ ληθεηψλ ζα απνθάζηδαλ γηα ηχρε ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 40-41).   

Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Woodrow Wilson, είρε αλέιζεη ζηα 

χςε, ηφζν εληφο ησλ Ζ.Π.Α. αιιά εηδηθά ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο. Παξφια ηαχηα ε 

θηιφδνμε αληίιεςε ηνπ πξνέδξνπ πεξί λέαο ηάμεο βαζηζκέλεο ζε δηεζλή ζπλεξγαζία, 

βξίζθνληαλ ηψξα ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιεκηθφ εζληθηζκφ πνπ είρε μεζπάζεη θαη ηα πάζε 

πνπ δελ είραλ θνπάζεη κε ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ. Ο πξφεδξνο επηζπκψληαο λα 

δηαηεξήζεη ηελ παξαδνζηαθή πνιηηηθή ηεο απνρήο, επέκελε πσο νη Ζ.Π.Α. ελεπιάθεζαλ 

ζηνλ πφιεκν φρη κε ην κέξνο θάπνησλ ή ελαληίνλ άιισλ, αιιά σο ζπλδεδεκέλε δχλακε. 

ηελ νκηιία ηνπ ζην Κνγθξέζν, ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1918, πεξηέγξαςε ηηο ακεξηθαληθέο 

ζέζεηο-φξνπο γηα ηελ εηξήλε πνπ ζα ηεξκάηηδε ηνλ πφιεκν θαη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ 

ζηα δηάζεκα «Γεθαηέζζεξα εκεία», πνπ νπζηαζηηθά ζηφρεπαλ λα ηνλψζνπλ ην εζηθφ 

ησλ ιαψλ, λα πείζνπλ ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ γηα ηνλ ηδεαιηζκφ ηνλ πνιεκηθψλ ζηφρσλ, λα 

ππνλνκεχζνπλ ηε ζέζε ηεο γεξκαληθήο εγεζίαο, λα ππνζρεζνχλ κία δίθαηε εηξήλε θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα επαλαζηαηηθά θεξχγκαηα ηνπ Λέληλ24(Μαγνπιάο 1997, 568).   

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1919, ε Ακεξηθαληθή απνζηνιή έθηαλε ζην Παξίζη. Ο πξφεδξνο 

Wilson επέιεμε λα κελ ζπκπεξηιάβεη ζηελ απνζηνιή θάπνηνλ επηθαλή Ρεπνπκπιηθάλν ή 

έζησ Γεξνπζηαζηή, αγλνψληαο ην πξφζθαην εθινγηθφ απνηέιεζκα ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Ακεξηθήο, φηαλ νη Ρεπνπκπιηθάλνη πιεηνςήθεζαλ θαη ζηηο δχν βνπιέο ηνπ Κνγθξέζνπ. Ο 

πξφεδξνο εμέπεκπε κεγάιε απηνπεπνίζεζε θαη παξάιιεια πίζηεπε φηη νη απφςεηο ηνπ ζα 

                                                 
23

 Οη Ακεξηθαληθέο απψιεηεο αλήιζαλ ζηηο 109.000, κε 48.000 λεθξνχο ζηα πεδία ησλ καρψλ, 2.900 

αγλννχκελνπο θαη 59.000 λεθξνχο ιφγσ αζζελεηψλ, κηθξέο ζπγθξηλφκελεο κε εθείλεο ησλ επξσπαίσλ 

εκπνιέκσλ αιιά κεγάιεο ζε ζρέζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο νπζηαζηηθήο ηνπο πνιεκηθήο αλάκεημεο  

(Μαγνπιάο 1997, 565). 
24

 Οθηψ απφ ηα ζεκεία δήισλαλ ηελ εθθέλσζε ηνπ Βειγίνπ, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο εξβίαο θαη ησλ 

θαηερφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Γαιιίαο, ηελ επηζηξνθή θπξηφηεηαο ηεο Γαιιίαο ησλ πεξηνρψλ ηεο Αιζαηίαο θαη 

Λσξξαίλεο, ηελ δεκηνπξγία ηεο αλεμάξηεηεο Πνισλίαο θαη ηελ ρνξήγεζε απηνδηάζεζεο ησλ εζλνηήησλ ηεο 

Απζηξίαο-Οπγγαξίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Σα ππφινηπα πέληε αλαθέξνληαλ ζηελ ειεπζεξία 

ησλ ζαιαζζψλ, ηελ αλνηρηή δηπισκαηία, ηελ ηζφηεηα νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ, ηελ κείσζε ησλ εμνπιηζκψλ 

θαη ηελ δηφξζσζε ησλ απνηθηνθξαηηθψλ απαηηήζεσλ. Σν ηειεπηαίν αλαθέξνληαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (ΚηΔ), ε νπνία ζα δηαηεξνχζε ηελ εηξήλε δηαηηεηεχνληαο ηηο δηεζλείο δηαθσλίεο θαη 

δίδνληαο πνιηηηθέο εγγπήζεηο γηα πνιηηηθή αλεμαξηεζία θαη εδαθηθή αθεξαηφηεηα  (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 

1995, 252-255).  
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επηθξαηνχζαλ ιφγσ ηεο κεγάιεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ. Δίθνζη επηά θξάηε πξνζθιήζεθαλ 

θαη ην Αλψηαην πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ ηνπο Αξρεγνχο ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο θαη Ζ.Π.Α., 25 βξίζθνληαλ ζηελ θνξπθή ησλ 

ακέηξεησλ επηηξνπψλ θαη ηνκέσλ πνπ απάξηηδαλ ηε Γηάζθεςε (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 

1995, 260). Οη δηαζηάζεηο απφςεσλ δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. Ο Wilson ζεσξνχζε σο βάζε 

ηα «εκεία» ελψ νη χκκαρνη ηα απνδέρνληαλ κελ, επέκελαλ ζε κεγαιχηεξεο δηεθδηθήζεηο 

δε. Ζ Γαιιία, επέκελε ζε απηέο εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηά ηεο, εηδηθά απφ Ζ.Π.Α. θαη 

Μεγάιε Βξεηαλία, νη δε Μεγάιε Βξεηαλία θαη Ηηαιία, πξνζπαζνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζηελ 

κέγηζηε απνθνκηδή νηθνλνκηθψλ θαη εδαθηθψλ νθειψλ. Ο ακεξηθάλνο πξφεδξνο θαηάθεξε 

λα ελζσκαηψζεη ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (ΚηΔ) σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εηξελεπηηθήο 

ζπλζήθεο, ππέθπςε φκσο ζηηο ζπκκαρηθέο απαηηήζεηο ησλ ππεξβνιηθψλ απνδεκηψζεσλ 

απφ ηε Γεξκαλία, φπσο επίζεο θαη ζηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ ζπκκάρσλ, παξά φηη 

απηέο αληηηάζζνληαλ ζηηο αξρέο ηεο απηνδηάζεζεο  (Μαγνπιάο 1997, 569). Έηζη, πεξηνρέο 

αλαθαηαιήθζεθαλ απφ Ηηαιία θαη Ηαπσλία, άιιεο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο ζα 

απνθξαηηθνπνηνχληαλ θαη ζα παξέκελαλ ππφ ζπκκαρηθή θαηνρή γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, επξσπατθά ζχλνξα άιιαμαλ θαη λέα θξάηε, φπσο ε Σζερνζινβαθία, 

δεκηνπξγήζεθαλ.  

Υξεηάζηεθαλ έμη κήλεο δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην Παξίζη, γηα λα ππνγξαθεί ζηηο 28 

Ηνπλίνπ ηνπ 1919 ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, σο ζπλέρεηα ηεο αλαθσρήο πνπ έγηλε ηελ 

11ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1918. Ζ πην ζεκαληηθή δηάηαμε ηεο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

231, ην επνλνκαδφκελν «άξζξν ηεο πνιεκηθήο ελνρήο», φξηδε φηη ε Γεξκαλία ήηαλ 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα φιεο ηηο «απψιεηεο θαη δεκίεο» πνπ είραλ ππνζηεί νη χκκαρνη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη έζεηε ηε βάζε ησλ απνδεκηψζεσλ. πλαθψο, ε Γεξκαλία ζα 

έπξεπε λα ππνζηεί ηελ απψιεηα εδαθψλ ηεο, ηελ απψιεηα φισλ ησλ απνηθηψλ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δπλάκεσλ θαη λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο.26  

Ζ απφζηαζε ηεο πλζήθεο απφ ηα Γεθαηέζζεξα εκεία ηνπ Wilson, είρε δχν 

θχξηα απνηειέζκαηα· δελ έγηλε πνηέ απνδεθηή απφ ηνλ Γεξκαληθφ ιαφ θαη δελ θαηέζηε 

πνηέ αμηφπηζηε απφ ηνπο ινηπνχο Δπξσπαίνπο. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε έπξεπε λα 

ππεξαζπηζηνχλ κία ζπκθσλία πνπ ζεσξνχζαλ άδηθε θαηά ηνλ έλαλ ή άιιν ηξφπν. Οη 

εγέηεο ζηηο Βεξζαιιίεο, δελ θάλεθαλ δηαηεζεηκέλνη λα κεηψζνπλ ηε γεξκαληθή ηζρχ ζηε 

                                                 
25

 David Lloyd George, Georges Clemenceau, Vittorio Emanuele Orlando, Woodrow Wilson 

(Treaty of Versailles n.d.)  
26

 ηε Γεξκαλία, ε πλζήθε πξνθάιεζε ζνθ θαη αηζζήκαηα ηαπείλσζεο, θαζψο πνιινί Γεξκαλνί 

ζεσξνχζαλ άδηθν λα επσκηζηεί κφλνλ ε ρψξα ηνπο θαη νη ζχκκαρνί ηεο, ηελ επζχλε γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ.(Μεραλή ηνπ Υξφλνπ 2015)   
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βάζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ αιιά ππνρξεψζεθαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηνλ γεξκαληθφ 

αθνπιηζκφ ζαλ ηελ πξψηε θάζε ελφο γεληθνχ πξνγξάκκαηνο αθνπιηζκνχ θαη ηηο 

απνδεκηψζεηο ζαλ εμηιέσζε γηα ηηο ελνρέο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιέκνπ. Οη φξνη, αληί λα 

βνεζήζνπλ ηε λέα δηεζλή ηάμε ζηε δεκηνπξγία ηεο, ηελ ππνζήθεπζαλ, θαζψο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ήηαλ έλαο εχζξαπζηνο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ακεξηθαληθήο νπηνπίαο θαη 

επξσπατθήο αιαδνλείαο27 (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 273-275) 

Παξφια ηαχηα, απηφ πνπ πέηπρε ν ακεξηθαλφο πξφεδξνο δελ ήηαλ ιίγν. Γηα πξψηε 

θνξά δίδνληαλ ε δπλαηφηεηα ζηηο κηθξέο ρψξεο λα ζπκκεηέρνπλ, κέζσ ηεο ΚηΔ, ζηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηζφηηκα κε ηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Ο Wilson επέζηξεςε, 

αιιά ην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ ησλ Ζ.Π.Α. δήισλε ηελ αληίζεζή ηνπ πξνο ηελ 

Κνηλσλία, εηδηθά απηφ ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ Γεξνπζηαζηψλ. Πάλσ απφ ην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ ησλ δχν ηξίησλ ηεο Γεξνπζίαο , απνδέρνληαλ κία κνξθή έληαμεο ζηελ ΚηΔ θαη 

θαηλνκεληθά ην ίδην απαηηνχζε θαη ε θνηλή γλψκε. Οη αληηξξήζεηο αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα 

εζληθήο αλεμαξηεζίαο ησλ Ζ.Π.Α. κε θχξην ζεκείν ακθηζβήηεζεο ην άξζξν 10, πνπ φξηδε 

φηη αλ ε αζθάιεηα ελφο θξάηνπο-κέινπο απεηινχληαλ, ηφηε φια ηα θξάηε-κέιε ζα είραλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο κέηξα 

θαηά ηνπ επηηηζέκελνπ. Απηφ γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπ πξνέδξνπ, φρη κφλν εδξαίσλε έλα 

άδηθν δηεζλέο θαηεζηεκέλν αιιά ζήκαηλε θαη ηελ εκπινθή ησλ Ζ.Π.Α. ζε φιεο ηηο 

ζπγθξνχζεηο, νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 46-48).  

Οη αληηδξάζεηο γηα ηελ κνξθή έληαμεο ζηελ ΚηΔ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ηεο Δηξήλεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ήηαλ νη εληειψο απνθιίλνπζεο απφςεηο εληφο ηεο Γεξνπζίαο, νη νπνίεο είραλ σο αθεηεξία 

ηηο γελεαινγηθέο επξσπατθέο πξνειεχζεηο ησλ Γεξνπζηαζηψλ, κε απνηέιεζκα απηνί λα 

ππνζηεξίδνπλ ζέζεηο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ρσξψλ απφ φπνπ πξνέξρνληαλ, 

ελψ επηπξφζζεηα νη θηιειεχζεξνη θαηεγνξνχζαλ ηνλ Wilson γηα παξέθθιηζε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή πνιηηηθή ηεο απνρήο θαη ππαλαρψξεζε απφ ηα Γεθαηέζζεξα εκεία. Ο 

Wilson αξλνχληαλ πιένλ νπνηνδήπνηε ζπκβηβαζκφ επί ηεο ΚηΔ, γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 

                                                 
27

 Ο Βξεηαλφο John Maynard Keynes, πνπ βξέζεθε ζηελ πλδηάζθεςε Δηξήλεο σο αλαπιεξσηήο 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζην Αλψηαην Οηθνλνκηθφ πκβνχιην είρε πεη: «Σν πκβνχιην ησλ Σεζζάξσλ 

δελ έδσζε θακία ζεκαζία ζ’ απηά ηα δεηήκαηα, θαζψο άιια είραλ ζην λνπ ηνπο: Ο Clemenceau πψο λα 

ζπληξίςεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ερζξνχ ηνπ, ν Lloyd George πψο λα θιείζεη κηα ζπκθσλία γηα λα 

επηζηξέςεη κε θάηη πνπ ζα γηλφηαλ απνδεθηφ γηα κηα εβδνκάδα, ν Πξφεδξνο πψο λα κε θάλεη ηίπνηε πνπ δελ 

ζα ήηαλ δίθαην. Δίλαη εθπιεθηηθφ ην γεγνλφο, φηη ηα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα κηαο Δπξψπεο πνπ 

ιηκνθηνλνχζε θαη δηαιπφηαλ κπξνο ζηα κάηηα ηνπο, ήηαλ ην κφλν δήηεκα πνπ δελ ήηαλ ηθαλφ λα δηεγείξεη ην  

ελδηαθέξνλ ησλ Σεζζάξσλ (Μεραλή ηνπ Υξφλνπ 2015). 
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πλζήθεο. Σξεηο θνξέο ε Γεξνπζία ςήθηζε επί ηεο πλζήθεο, νπδέπνηε φκσο 

ζπγθεληξψζεθε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ησλ δχν ηξίησλ. Οη Ζ.Π.Α. θαη ν εθεπξέηεο ηεο 

ΚηΔ δελ ζα απνηεινχζαλ νπδέπνηε κέινο ηεο. ηηο εθινγέο ηνπ 1920, ν Γεκνθξαηηθφο 

ππνςήθηνο James Cox εηηήζεθε θαη ν Ρεπνπκπιηθάλνο Warren Harding,28 πνπ αλέιαβε 

ηελ πξνεδξία, έβαιε ηέινο ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πεξί έληαμεο ζηελ ΚηΔ. ηηο 2 Ηνπιίνπ 

ηνπ 1921, νη Ζ.Π.Α. ππέγξαθαλ μερσξηζηή πλζήθε κε ηε Γεξκαλία, βάδνληαο νξηζηηθή 

ηαθφπιαθα ζηελ ΚηΔ  (Μαγνπιάο 1997, 571). Οη κεηαπνιεκηθνί θαξπνί ηεο πλζήθεο ησλ 

Βεξζαιιηψλ ήηαλ πιένλ έηνηκνη, γηα λα ηνπο γεπηνχλ νη Δπξσπατθέο Γπλάκεηο .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 ην εθιεθηνξηθφ ζψκα, ν Warren Harding ζεκείσζε εθινγηθφ ζξίακβν κε 49% έλαληη ηνπ 71% 

ησλ Γεκνθξαηψλ ην 1916 (Μαγνπιάο 1997, 577). 
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4. Ο Μεζοπόλεμος  

4.1 Ζ Ρεπνπκπιηθαληθή Γηαθπβέξλεζε 

Αλακθίβνια νη Ζ.Π.Α. εμήιζαλ ηνπ πνιέκνπ ηζρπξέο, φρη κφλν ζην ζηξαηησηηθφ 

πεδίν αιιά θαη ζην ζηελφηεξν δηπισκαηηθφ αθνχ, παξά ηελ απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο 

ηεο ΚηΔ, αλακθηζβήηεηα ήηαλ ε θπξίαξρε δχλακε ζηε Γηάζθεςε ησλ Βεξζαιιηψλ θαη 

έπαημαλ ηνλ θαηαιπηηθφηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο λέαο ηάμεο. 

Ζ λέα επνρή πνπ μεθηλά, είλαη ε επνρή ηνπ επδαηκνληζκνχ θαη ηεο απνθήξπμεο ηνπ 

Οπηιζνληζκνχ. Ζ επνρή ηνπ Υξπζνχ, ηεο κνπζηθήο Σδαδ, ηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπ 

αεξνπιάλνπ, ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηεο πνηναπαγφξεπζεο, ηνπ ξάγθκπη θαη ησλ ηαηληψλ ηνπ 

Υφιπγνπλη, αξρίδνπλ λα ζπλζέηνπλ κία ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία (Μπφυεξ 2012, 

147-148).    

Πνιηηηθά, ε κεηαπνιεκηθή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπληεξεηηθή πνιηηηθή 

ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ, ππφ ηνλ Warren Harding. Κχξην γλψξηζκα ηεο θπβέξλεζεο, κε 

ππξήλα ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Andrew Mellon, ήηαλ ε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, θαζψο ε ρψξα πξνζπαζνχζε λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζην 

δηεζλέο εκπφξην θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαζχζηαζε ηεο εμνπζελσκέλεο Δπξψπεο. Οη 

Ζ.Π.Α. ζα παξέκβαηλαλ πιένλ ζηα δηεζλή πξάγκαηα, φρη κέζσ θάπνηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ, αιιά κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχνπλ 

δηαθσλίεο πνπ ζα θζείξνπλ ηελ αζθαιή ζηξαηεγηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε ζηε δηεζλή 

ζθελή, κία πνιηηηθή πνπ νλνκάζζεθε «Αλεμάξηεηνο Γηεζληζκφο» (Independent 

Internationalism). Παξφια ηαχηα, παξά ηελ αξρηθή ηνπο αδηαθνξία, νη Ακεξηθαλνί δελ 

δηέθνςαλ θακία ζπλεξγαζία κε ηελ ΚηΔ θαη κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Charles 

Evans Hughes, αληηπξνζσπείεο απνζηέιινληαλ ζηηο ζπζθέςεηο ηνπ νξγαληζκνχ γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ επηθαηξφηεηα, φπσο νη πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο, ε 

παγθφζκηα πγεία θαη ηα λαξθσηηθά (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 51-52).  

  Ζ θπβέξλεζε απηή πξνρψξεζε επίζεο ζε κία ζεκαληηθή δέζκεπζε γηα ηε 

δηπισκαηία, πνπ ζηφρεπζε ζηνλ αθνπιηζκφ θαη ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ. 

ηε Ναπηηθή χλνδν ηεο Οπάζηγθηνλ, πνπ ζπγθιήζεθε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1921 έσο 

ην Φεβξνπάξην ηνπ 1922, νη Ζ.Π.Α., κε πξφηαζε ηνπ Hughes, επηρείξεζαλ λα πξνιάβνπλ 

κία θνχξζα εμνπιηζκψλ πξνζπκνπνηνχκελεο λα πξνβνχλ ζηε δηάιπζε ζθαθψλ ηνπ 
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ακεξηθαληθνχ λαπηηθνχ ζην πιαίζην ηνπ πξνηαζέληνο αλαινγηθνχ πεξηνξηζκνχ29 ηνπ 

ακεξηθαληθνχ, ηνπ βξεηαληθνχ, ηνπ γαιιηθνχ, ηνπ ηηαιηθνχ θαη ηνπ ηαπσληθνχ ζηφινπ. Ζ 

πξφηαζε έγηλε δεθηή, σο πκθσλία ησλ Πέληε Γπλάκεσλ (Kissinger, Παγθφζκηα Σάμε 

2014, 376). 

Ο Charles Evans Hughes, πέηπρε επίζεο θαη άιιεο ζεκαληηθέο δηπισκαηηθέο λίθεο. 

Με πξσηνβνπιίεο ηνπ, ηεξκαηίζηεθε ε Αγγιν-Ηαπσληθή πκκαρία ηνπ 1902, φηαλ ηε ζέζε 

ηεο πήξε ε πκθσλία ησλ Σεζζάξσλ Γπλάκεσλ (Ζ.Π.Α.- Μεγάιε Βξεηαλία - Ηαπσλία - 

Γαιιία) πνπ πξνέβιεπε ηνλ ζεβαζκφ ησλ λεζησηηθψλ θηήζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηνλ 

Δηξεληθφ θαη ζπλνκηιίεο αιιά φρη εμσηεξηθή δξάζε ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο απεηιήο. Με 

ηε πλζήθε ησλ Δλλέα Γπλάκεσλ, πέηπρε έγγξαθεο εγγπήζεηο γηα ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο Κίλαο θαη κία πνιηηηθή «Open Door» ζε φηη αθνξά ζην εκπφξην θαη ηηο 

επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή απηή. Με ηηο ζπκθσλίεο απηέο, νη Ζ.Π.Α. πέηπραλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δχλακεο ηνπ κεγαιχηεξνπ αληαγσληζηή ηνπο ζηελ Αζία, ηεο Ηαπσλίαο  θαη 

εμαζθάιηζαλ έλα αζθαιέο θαη δηεπξπκέλν εκπφξην ζε κεκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο . 

Σφζν ν Charles Evans Hughes φζν θαη ν Herbert Hoover, αξρηθά Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη 

κεηέπεηηα πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α. (1928-1932), έζεζαλ σο πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

απφιπηε αξσγή ζην έξγν ηνπ Andrew Mellon, κε ζθνπφ ηελ ζηελή ζχκπξαμε θπβέξλεζεο 

θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο ρψξαο (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 54-55).  

ηελ πεξηνρή φκσο ηεο Δπξψπεο, ηέιε ηνπ 1922, ην πξφβιεκα ησλ απνδεκηψζεσλ 

παξέκελε άιπην, ν αθνπιηζκφο πξνθαινχζε πξνζηξηβέο, έγγξαθεο βξεηαληθέο θαη 

ακεξηθαληθέο εγγπήζεηο αζθαιείαο ζηελ Γαιιία δελ δίλνληαλ, ε Γεξκαλία δηακαξηχξνληαλ 

έληνλα γηα αδπλακία θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ θαη νη γεξκαλνζνβηεηηθέο ζρέζεηο ζπλερψο 

απνθαζίζηαλην. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ε Γαιιία, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο Γεξκαλίαο 

ππφ θαζεζηψο πηέζεσο, αλέιαβε ηνλ έιεγρν ηνλ βηνκεραληψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρνπξ, κε 

ηελ πξνψζεζε ζηξαηεπκάησλ ηεο εθεί, γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ηηο Ζ.Π.Α. λα εθθξάζνπλ 

ηε δπζαξέζθεηά ηνπο θαη λα απνζχξνπλ ηα δηθά ηνπο ζηξαηεχκαηά απφ ηε Ρελαλία. Με 

θαηνξζψλνληαο φκσο ε Γαιιία λα δεκηνπξγήζεη θάπνην απνζρηζηηθφ θίλεκα ζην Ρνπξ 

αιιά θαη ππφ ην βάξνο ελφο δπζζεψξεηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο απεηινχζε αθφκα θαη 

ηελ χπαξμε ηεο ίδηαο ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο, ην θζηλφπσξν ηνπ 1923, άξρηζε λα 

                                                 
29

 Σε γεληθή κείσζε ησλ ζηφισλ ζα αθνινπζνχζε ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλαινγίαο δπλάκεσλ ππφ 

ηε κνξθή 5, 5, 3, 1.75, 1.75 γηα ηηο Ζ.Π.Α., Μεγάιε Βξεηαλία, Ηαπσλία, Γαιιία θαη Ηηαιία (Καξβνπλαξάθεο, 

Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 

2008, 53). 
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απνζχξεη ζηαδηαθά απφ ηελ πεξηνρή ηα ζηξαηεχκαηά ηεο (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 

298-301).    

ην κεηαμχ, ζην εζσηεξηθφ ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηηο αξρέο ηνπ 1923 άξρηζε λα 

δηαθαίλεηαη φηη, θάπνηνη αλεπηηπρείο δηνξηζκνί ηνπ Harding θαη νη ζπλεπάγνπζεο 

δηνηθεηηθέο ραιαξψζεηο, είραλ δεκηνπξγήζεη έλα επξχ θάζκα δηαθζνξάο, δσξνδνθίαο θαη 

εθβηαζκνχ. Ο ίδηνο ν πξφεδξνο, θαίλεηαη λα είρε άγλνηα απφ κπζηηθέο δνζνιεςίεο θαη 

πηζαλφηαηα αγλννχζε αθφκα θαη ηελ χπαξμή ηνπο, κε ηα αίηηα ηεο εκθάληζήο ηνπο λα 

απνδίδνληαη κάιινλ ζηνλ ζηελφηεξν θχθιν ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνεδξηθήο 

πεξηνδείαο ζηα δπηηθά, ππέθπςε ζηελ αζζεληθή θαξδηά ηνπ θαη μαθληθά απεβίσζε, ζηηο 2 

Απγνχζηνπ ηνπ 1923. Ο αληηπξφεδξνο ηνπ  Harding, Calvin Coolidge, εγθαηαζηάζεθε 

ζηνλ Λεπθφ Οίθν. Ο λένο πξφεδξνο δηαθξίλνληαλ γηα ηνλ ιαθσληζκφ ηνπ, ηελ πνπξηηαληθή 

εζηθή ηνπ, ηελ ηηκηφηεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα, ζεσξψληαο φηη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

απνηεινχζε ηελ εζληθή ζσηεξία. Πηζηεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ, θαζψο δελ ήηαλ ππέξκαρνο ηνπ απφιπηνπ απνκνλσηηζκνχ, θαζνδεγνχζε κία 

θπβέξλεζε πνπ ιίγν δηέθεξε σο πξνο ηνλ ζπληεξεηηθφ, θηιν-επηρεηξεκαηηθφ30 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνεγνπκέλεο (Μαγνπιάο 1997, 579-580) (Μπφυεξ 2012, 149-150).         

4.2 Ζ Δπξσπατθή Πξνηεξαηφηεηα 

Με ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο θαη ηελ γαιιηθή λα 

δνθηκάδεηαη, ζηεξηδφκελε ζηηο απνδεκηψζεηο ηνπ πνιέκνπ, πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο λέαο θπβέξλεζεο, απνηέιεζε ε επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Γηαηεξψληαο ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, δειαδή ηνπο 

Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Charles Evans Hughes θαη Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Andrew Mellon, 

ν πξφεδξνο Coolidge, πξφζζεζε επηπιένλ ζηνπο παξαπάλσ ιεηηνπξγνχο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ηνλ Frank B. Kellogg, πξέζβε ησλ Ζ.Π.Α. ζην Λνλδίλν (Office of The 

Historian, Department of State n.d.), o νπνίνο αξγφηεξα δηαδέρηεθε ηνλ Hughes ζην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ.   

  Ζ θπβέξλεζε ινηπφλ, απνθάζηζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γαιιίαο, φηη σο 

πξψην βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επξσπατθήο θαηάζηαζεο, ζα ήηαλ ε ζχζηαζε κίαο 

επηηξνπήο πνπ ζα εμέηαδε ην δήηεκα ησλ επαλνξζψζεσλ. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο απηήο 

νξίζηεθε ν ηξαπεδίηεο απφ ην ηθάγν Charles Dawes, ην δε ζρέδην ηεο επηηξνπήο 

                                                 
30

 Γηάθνξεο απφ ηηο ιαθσληθέο ξήζεηο ηνπ ήηαλ: Γνπιεηά ηεο Ακεξηθήο είλαη νη business, Η ηδέα ηεο 

Ακεξηθήο είλαη ν ηδεαιηζκόο (Μπφυεξ 2012, 150). 
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πεξηιάκβαλε έλα πξφγξακκα πνπ ζα δηεπθφιπλε ηηο εηήζηεο δφζεηο ησλ γεξκαληθψλ 

νθεηιψλ θαζψο θαη ηελ ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ, γηα ηελ ηαρεία αλάθακςε ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο. Μέζα ζηα επφκελα πέληε ρξφληα, ε Γεξκαλία πιήξσλε πεξίπνπ 1 

δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα ζε απνδεκηψζεηο θαη έιαβε δάλεηα πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκπξίσλ, 

πεξίζζεπκα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα εθζπγρξνλίζεη ηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ Γαιιία, 

πνπ κεηά ηε ζπκθσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο απέζπξε θαη ηα ηειεπηαία ζηξαηεχκαηά ηεο απφ 

ην Ρνπξ θαη πνπ επέκελε γηα ηηο απνδεκηψζεηο, ήηαλ πιένλ αλαγθαζκέλε, κε ηε ζπκθσλία,  

λα δηαιέμεη κία Γεξκαλία πνπ εθπιήξσλε ηηο ππνρξεψζεηο ηηο θαη πιήξσλε αιιά θαη πνπ 

παξάιιεια φκσο εθζπγρξνλίδνληαλ, απφ κία Γεξκαλία θαηαπηεζκέλε ππφ ην βάξνο ησλ 

δπζζεψξεησλ ρξεψλ. ε απηήλ βέβαηα ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα, ζπλεηέιεζε θαη ν  λένο 

θαγθειάξηνο θαη κεηέπεηηα Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο Gustav Stresemann, ν 

νπνίνο κε ηελ πνιηηηθή ηνπ31 αλεδείθλπε ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθαινχζαλ αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκάρνπο, νη φξνη ησλ Βεξζαιιηψλ (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 301-305).   

ην κεηαμχ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1924, νη Ζ.Π.Α. δηαλχνπλ άιιε κία πξνεθινγηθή 

πεξίνδνο, γηα ηελ νπνία ν πξφεδξνο Coolidge, ν νπνίνο δηεθδηθνχζε εθ λένπ ηελ πξνεδξία 

κε ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο, κάιινλ απνξξνθεκέλνο απφ ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

πνιηηηθήο θαη βέβαηνο γηα ηε λίθε ηνπ, ειάρηζηα αζρνιήζεθε. Τπνςήθηνο ησλ 

Γεκνθξαηηθψλ ήηαλ ν John W. Davis θαη ησλ Πξννδεπηηθψλ, πνπ εκθαλίζηεθαλ 

απξφζκελα ζηελ πνιηηηθή ζθελή, ν Robert La Follette. Οη Ρεπνπκπιηθάλνη αλαδείρηεθαλ 

ζε ζξηακβεπηέο, κε γηγαληηαία απφζηαζε ςήθσλ ηφζν ζε ιατθή εηπκεγνξία φζν θαη ζην 

εθιεθηνξηθφ ζψκα (Μαγνπιάο 1997, 586-588).    

χληνκα ε επαλεθιεγείζα θπβέξλεζε, ζπκπιήξσζε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δηαθαλνληζκνχο ηνπ Dawes, απφ πνιηηηθέο ξπζκίζεηο. Ο ακεξηθαλφο πξφεδξνο θαηέζηεζε 

σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γεξκαλίαο, ηελ 

δηεπζέηεζε ησλ επξσπατθψλ δεηεκάησλ αζθαιείαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ππνγξαθή ελφο λένπ ζπκθψλνπ, ην χκθσλν ηνπ Λνθάξλν32 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1925 

(WW II, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ n.d.), ην νπνίν εγγπφηαλ ηα ζχλνξα κεηαμχ 

Γαιιίαο, Βειγίνπ θαη Γεξκαλίαο απφ θάζε επίζεζε θαη δε θαηνλφκαδε εηζβνιέα ή ζχκα, 

                                                 
31

 Πνιηηηθή ηεο Δθπιήξσζεο: Δγθαηάιεηςε ηνπ δηπισκαηηθνχ αληαξηνπνιέκνπ θαηά ησλ φξσλ ηεο 

πλζήθεο θαη απαιιαγή απφ ηνπο επαρζείο φξνπο, ζε ζπλεξγαζία φκσο κε ηνπο χκκαρνπο. Αληηιήθζεθε 

ηελ νπζηαζηηθά εχζξαπζηε θχζε ησλ Αγγινγαιιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δηεπξχλεη ην  

ράζκα αλάκεζα ζηνπο δχν πξψελ ζπκκάρνπο. Αμηνπνίεζε έμππλα ην θφβν ησλ Βξεηαλψλ φηη κία 

ελδερφκελε θαηάξξεπζε ηεο Γεξκαλίαο ζα απέβαηλε ηφζν ππέξ ηεο Γαιιίαο φζν θαη ππέξ ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 301-305).  
32

 Τπνγξάθεθε κεηαμχ ηξηψλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ: Austen Chamberlain ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο,  Aristide Bruant ηεο Γαιιίαο θαη Gustav Stresemann ηεο Γεξκαλίαο  (WW II, Ηζηνξία ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ n.d.). 
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αιιά ππφζρνληαλ αληίζηαζε ζε επίζεζε απφ νηνλδήπνηε (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 

306-307).      

Σν Λνθάξλν, πνπ απνηεινχζε κία ζηξνθή πξνο ηελ επξσπατθή εηξήλε, 

αθνινπζήζεθε απφ κία άιιε ζπκθσλία, ηε πκθσλία ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1928. Ο Γάιινο 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Aristide Bruant, πξφηεηλε ζηηο Ζ.Π.Α. ην 1927, ηελ ππνγξαθή ελφο 

ζπκθψλνπ, βάζε ηνπ νπνίνπ νη δχν θπβεξλήζεηο ζα απνπνηνχληαλ ηνλ πφιεκν ζηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο. Γηα ηηο Ζ.Π.Α. ε δηαθήξπμε απηή, αλ θαη θαηλνκεληθά αζψα, ελείρε πνιινχο 

θηλδχλνπο, θαζφζνλ ζε κειινληηθή κε εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ηνπο ή πνιέκνπ ζηελ 

Δπξψπε, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ θαηά ηεο Γαιιίαο. Έηζη, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

ησλ Ζ.Π.Α. Frank B. Kellogg, αληηπξφηεηλε ηελ ππνγξαθή ελφο ζπκθψλνπ πνπ ζα 

απνθήξπηηε ηνλ επηζεηηθφ πφιεκν σο φξγαλν εζληθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλν πνπ κάιινλ ν 

Aristide Bruant δελ είρε πνιιά πεξηζψξηα λα κελ απνδερηεί, θαζφζνλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα είρε πιεγεί ηφζν ην θχξνο φζν θαη ε γαιιηθή αμηνπηζηία. Σν χκθσλν 

Kellogg-Bryant ηνπ 1928, ππέγξαςαλ ζπλνιηθά 63 ρψξεο (Καξβνπλαξάθεο, Ζ 

Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α 

(1898-1945) 2008, 58). 

 εκαληηθφ γεγνλφο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζπκθσληψλ γηα ηελ 

κεηαπνιεκηθή απνθαηάζηαζε, ήηαλ ε δηάιπζε, ην 1927, ηεο Γηαζπκκαρηθήο Δπηηξνπήο 

ηξαηησηηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία είρε ζπζηαζεί γηα ηελ επνπηεία ηνπ γεξκαληθνχ 

αθνπιηζκνχ. Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο έγηλε ζηελ ΚηΔ, ε νπνία φκσο δελ είρε  ηα 

απαηηνχκελα κέζα γηα λα πινπνηήζεη ηελ ππνρξέσζή ηεο απηή (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 

1995, 312).  

Νέα δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ επαλνξζψζεσλ επηρεηξήζεθε ην 1929, κε ηελ 

ακεξηθαληθή ζπκκεηνρή λα είλαη θαζνξηζηηθή. Ο έκπεηξνο επηρεηξεκαηίαο Owen Young 

νξίζηεθε απφ ηνλ πξφεδξν Coolidge λα πξνεδξεχζεη κίαο επηηξνπήο, πνπ ζθνπφ είρε ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκθσληψλ γηα ην χςνο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ33 

θαη ηελ εμαθνινχζεζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ  κεηαπνιεκηθψλ δαλείσλ. Ζ ακεξηθαληθή απηή 

παξέκβαζε, ρσξίο κάιηζηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ακεξηθαληθήο  θπβέξλεζεο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμεχξεζε κίαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο  
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 Σν ζρέδην ηεο επηηξνπήο πξνέβιεπε, νη γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο λα κεησζνχλ απφ 33 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πιεξσηέα κε ηφθν 5,5% ζε 59 ρξφληα. Σν ζρέδην 

έγηλε απνδεθηφ απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο   (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 

20ν Α ηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 59).    
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(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 59). 

4.3 Ζ Γηαηήξεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ζγεκνλίαο 

Παξά ηελ επξσπατθή πξφθιεζε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1920, νη Ζ.Π.Α. δελ έραζαλ 

ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, ην Μεμηθφ 

θαη ηελ Καξατβηθή, ζηεξηδφκελνη πάλσ ζηα ρλάξηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ πξψηνο 

εηζήγαγε γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, ν Theodore Roosevelt. 

 Δηδηθφηεξα ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, ε θπξηαξρία ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα 

ήηαλ ηεξάζηηα. Οη ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο έιεγραλ απφιπηα ή είραλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζε ηνκείο φπσο ε ειεθηξνδφηεζε, νη ζηδεξφδξνκνη, νη επηθνηλσλίεο, ηα αγξνηηθά πξντφληα 

θαη ηα κεηαιιεχκαηα, ππνθαζηζηψληαο ηελ Μεγάιε Βξεηαλία σο ηνλ θπξηφηεξν μέλν 

επελδπηή.34 Ζ δνθηκαζκέλε βέβαηα ηαθηηθή ησλ ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ ζπλερίζηεθε. 

ηελ Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζηελ Αηηή θαη ζηε Νηθαξάγνπα, νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο 

είραλ ζπλερή παξνπζία, ηφζν γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα φζν 

θαη γηα λα απνηξέςνπλ παξφκνηεο επεκβάζεηο, απφ άιιεο Μεγάιεο Γπλάκεηο, ζηε γεηηνληά 

ηνπο. Σα θαηλφκελα ηεο αδπλακίαο πξνψζεζεο δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ θαη επηθξάηεζεο 

αληηακεξηθαληθνχ πλεχκαηνο πνπ παξαηεξήζεθαλ, δελ ήηαλ θαηλνχξγηα γηα ηηο Ζ.Π.Α., 

θαζψο ηα είραλ μαλαβηψζεη ζην παξειζφλ ζηηο ίδηεο αιιά θαη γεηηνληθέο πεξηνρέο 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 66-68).   

Ζ πεξηθεξεηαθή απηή ακεξηθαληθή παξνπζία, είρε φκσο θαη πνιινχο επηθξηηέο ζην 

εζσηεξηθφ. Απφ ηελ κία, ην Κνγθξέζν θαη επηρεηξεκαηηθνί θχθινη δπζαλαζρεηνχζαλ γηα 

ηηο δαπάλεο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ζηξαηησηηθήο βίαο θαη ακθέβαιιαλ γηα ηνλ ηξφπν 

απηφ πξνψζεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ άιιε, παξάγνληεο ηνπ 

αληηηκπεξηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ππεξακχλνληαλ ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ απηψλ. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ε Οπάζηγθηνλ, ζηαδηαθά λα αλαζεσξήζεη ηε ζηάζε ηεο 

απνθαζίδνληαο λα ρξεζηκνπνηήζεη επηφηεξεο κεζφδνπο πνπ πξνυπέζεηαλ κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία, εγθαηληάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνιηηηθή ηνπ «θαινχ γείηνλα». Ο 

Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη κεηέπεηηα πξφεδξνο Herbert Hoover πινπνηνχζε, κε ηηο 

                                                 
34

 Μεηαμχ 1924 θαη 1929 νη ακεξηθαληθέο επελδχζεηο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ππεξδηπιαζηάζηεθαλ, 

απφ 1,5 ζε πάλσ απφ 3,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 1929, νη ακεξηθαληθέο εηαηξίεο παξήγαγαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ πεηξειαίνπ ηεο Βελεδνπέιαο, ελψ νη επελδχζεηο ζηε Υηιή δηπιαζηάζηεθαλ, 

απφ 200 ην 1920, ζε 400 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1928. (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898 -1945) 2008, 66) 
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νηθνλνκηθέο ηνπ δηαπξαγκαηεχζεηο, ηελ πνιηηηθή απηή, αλαζεσξψληαο κάιηζηα ηελ 

πνιηηηθή κε αλαγλψξηζεο επαλαζηαηηθψλ θαζεζηψησλ πνπ είρε εηζαγάγεη ν πξφεδξνο 

Wilson, κία ελέξγεηα πνπ δήισλε ζαθέζηαηα ηελ πξφζεζε ησλ Ζ.Π.Α. λα αιιάμνπλ 

ζηάζε. Ζ Οπάζηγθηνλ πιένλ ζπληάζζνληαλ κε απνδεθηέο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν de facto έιεγρνο κίαο ρψξαο ήηαλ αξθεηφο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο λνκηκφηεηαο κηαο θπβέξλεζεο (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 69-70).   

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ινηπφλ ησλ Ρεπνπκπιηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, θαίλνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρήο. Οη Ζ.Π.Α. γλψξηδαλ κία πνιπεηή πεξίνδν 

αλεπαλάιεπηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Οη επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

νθέιε, ε εχξεζε εξγαζίαο θαηέζηε επθνιφηεξε θαη ηέινο, ηα επίπεδα βησζηκφηεηαο 

ζεκείσζαλ ζεκαληηθή άλνδν. Αλ θαη ε ζηξαηησηηθή παξνπζία ησλ Ζ.Π.Α. κεηψλεηαη 

δξαζηηθά, νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά ε ρψξα εκπιέθεηαη ζε κία ζπλερή επέθηαζε, 

θαζηζηψληαο εαπηφλ παγθφζκην εγέηε επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.35 Ζ 

νηθνλνκηθή άλζηζε πνπ ζεκεηψζεθε, νθείινληαλ θπξίσο ζηελ γηγαληηαία αχμεζε 

παξαγσγήο, ε νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηεο εθαξκνγή ηεο 

«Γηεπζπληηθήο» (Management), ηνπ νξζνινγηθνχ δειαδή θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Ζ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ πεηξειαίνπ, ε άλζηζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο, ε αλάπηπμε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε θαιπάδνπζα αχμεζε ηεο 

ειεθηξηθήο βηνκεραλίαο, ήηαλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζεκεηψζεθε αικαηψδε πξφνδν πνπ 

ζπλείζθεξε ζε κία επεκεξεχνπζα θνηλσλία36(Μαγνπιάο 1997, 588-598).  

ε απφιπηε αξκνλία κε ην εζσηεξηθφ, ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, νη 

ξεπνπκπιηθαληθέο θπβεξλήζεηο, κε φπιν ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ηδησηηθφ θεθάιαην, είραλ πξνσζήζεη κε επηηπρία ηα εμσηεξηθά 

ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο θαη είραλ δεκηνπξγήζεη έλα ελ γέλεη αζθαιέο παγθφζκην 

επελδπηηθφ θιίκα θαη κία παγθφζκηα εηξήλε. Βέβαηα πνιιέο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπσο νη 

αλζξαθσξχρνη, νη εξγάηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη νη αγξφηεο, απείραλ απφ ηε γεληθή 

επεκεξία, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ αληηζηνίρσλ πξντφλησλ θαη αλάινγα 

                                                 
35

 Σν 1914 ν η δηεζλείο νθεηιέο ησλ Ζ.Π.Α. αλήξρνλην ζε 3,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 1929, νη 

Ζ.Π.Α. είραλ κεηαβιεζεί ζε δηεζλή πηζησηή, ρνξεγψληαο πηζηψζεηο πνπ ππεξέβαηλαλ ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα (Μαγνπιάο 1997, 589).  
36

 Ζ αλεξγία απφ ζρεδφλ 12% ην 1921, κφιηο ππεξέβαηλε ην 3% ζηηο αξρέο ηνπ 1929. Ζ 

πιεζπζκηαθή αχμεζε ζεκείσλε ηελ κηθξή άλνδν ηνπ 16%, ζε αληίζεζε κε ην ζρεδφλ 30% ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο, θαζφιε ηε δεθαεηία. Σν εηήζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απφ 700$ ην 1919, άγγηδε ηα 860$ ην 

1929 θαζψο  ην πξαγκαηηθφ εκεξνκίζζην απμήζεθε θαηά 26%, ελψ ην Α.Δ.Π. απφ 72,4 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ππεξέβαηλε ηα 104 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αληηζηνίρσο  (Μαγνπιάο 1997, 591, 596) . 
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ππήξραλ επελδχζεηο θαη δάλεηα ζην εμσηεξηθφ πνπ δελ πξνζέθεξαλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, αιιά απηά δελ δχλαληαη λα αλαηξέςνπλ ηελ γεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν 

Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 60). 

ην Ρεπνπκπιηθαληθφ ζπλέδξην ηνλ Ηνχλην ηνπ 1928, ηελ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ 

εγεζία ηεο παξάηαμεο έζεζε ν πνιχ δεκνθηιήο, κεηά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί, Τπνπξγφο Δκπνξίνπ Herbert Clark Hoover, ρσξίο κάιηζηα λα ππάξρνπλ 

αληηδξάζεηο, θαζψο ν πξφεδξνο Calvin Coolidge αξλήζεθε πξφηαζε επαλεθινγήο ηνπ. Οη 

εθινγέο ηνπ 1928 πνπ αθνινχζεζαλ, έθεξαλ ηνλ Hoover ζηνλ Λεπθφ Οίθν, θαζψο θέξδηζε 

ηνλ Γεκνθξαηηθφ θαη πξψελ θπβεξλήηε ηεο Νέαο Τφξθεο, αληίπαιφ ηνπ, Al Smith, 

επηζθξαγίδνληαο ηελ ηαχηηζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο κε ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο θαη 

ηελ απξφζθνπηε δσδεθαεηή ηνπο δηαθπβέξλεζε (Encyclopaedia Britannica 2017).  

4.4 Σν Κξαρ ηεο Wall Street θαη νη Δπηπηψζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Γηπισκαηηθή Δπηθπξηαξρία ησλ Ζ.Π.Α.  

Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία, πνπ θαηλφηαλ σο παληνηηλή ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, εκθάληδε επδηαθξίησο ξήγκαηα, πξν ηνπ 1929. ηελ πεξίνδν 1926-1928, ε 

θζίλνπζα πνξεία ηεο ζηεγαζηηθήο νηθνδφκεζεο, ε ζηαδηαθή πηψζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

απηνθηλήησλ, ε επελδπηηθή αλεπάξθεηα ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε δξαζηηθή κείσζε 

ησλ εμαγσγψλ, δεκηνχξγεζαλ νηθνλνκηθή χθεζε. Σα εηζνδήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 

πεξηνξίδνληαλ, ην πιεφλαζκα ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ απμάλνληαλ θαη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ εθηηλάρηεθαλ ζηα χςε, θαζψο ζην βσκφ ηνπ εχθνινπ θέξδνπο, άπαληεο αγφξαδαλ 

(Μπφυεξ 2012, 153-154).   

Ζ κεγάιε χθεζε μεζπά, θαηά θάπνην ηξφπν επίζεκα, ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1929 κε 

ηελ απξνζδφθεηε θαηάξξεπζε ησλ αμηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, κεηά απφ 

ηζρπξή άλνδν ηνπο πνπ μεθίλεζε ην 1927.Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε ε νηθνλνκηθή 

θξίζε, ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη ζηνλ ινηπφ αλεπηπγκέλν θαη αλαπηπζζφκελν θφζκν, ήηαλ 

πνιιέο θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ην δηεζλέο εκπφξην, θαζψο θαη γηα ηα πξνζσπηθά 

εηζνδήκαηα, ηα έζνδα απφ θφξνπο, ηηο ηηκέο θαη ηα θέξδε. Ζ παξαθκή ηεο βαξηάο 

βηνκεραλίαο ήηαλ κεγάιε, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ πξνζπάζεηα 
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επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαίσλ ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ επξσπατθή νηθνλνκία, 

θινλίδεη νκνίσο θαη ηελ επξσπατθή επεκεξία37(athens.indymedia.org 2013). 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δηπισκαηία θαη ε αληηκεηψπηζε δηεζλψλ πξνβιεκάησλ 

έξρνληαλ ζε δεχηεξε κνίξα. Κχξην κέιεκα ηεο ξεπνπκπιηθαληθήο θπβέξλεζεο ηνπ  

Hoover, απνηεινχζε ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ απεηινχζε φρη κφλν 

ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ δεκνθξαηία. Ζ πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ 

εζηίαζε αξρηθά ζηελ αχμεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ νκνζπνλδηαθψλ θνλδπιίσλ γηα 

θαηαζθεπέο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο δηαηήξεζεο ησλ εξγαηηθψλ απνδνρψλ θαη 

ζηελ δαζκνιφγεζε ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηα εγρψξηα 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά. Χζηφζν, δελ πίζηεπε ηφζν πνιχ ζηελ νκνζπνλδηαθή απηή 

παξέκβαζε, θαζψο ζεσξνχζε φηη κία ηέηνηα ελέξγεηα ζα εθηξνρίαδε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

αιιά πεξηζζφηεξν πίζηεπε ζηελ ζπλεξγαζία ηνπηθήο θαη πνιηηεηαθήο εμνπζίαο κε ηελ 

βηνκεραλία. Σελ άλνημε ηνπ 1931, νη νηθνλνκηθνί δείθηεο πξνζέθεξαλ κεξηθή επηβεβαίσζε 

ησλ ιφγσλ ηνπ Hoover, θαζψο επηθξάηεζε κία δεηιή αλνδηθή ηάζε, ε ηαρχηαηε φκσο 

παγθφζκηα εμάπισζε ηεο θξίζεο, εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ππνρξέσλαλ ηνλ πξφεδξν 

λα παξαδερηεί ηελ ιήςε πεξαηηέξσ νκνζπνλδηαθψλ παξεκβάζεσλ, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξα 

απνηειέζκαηα (Μαγνπιάο 1997, 609-612).  

ην κεηαμχ ην 1931, νη ηαπσληθέο δπλάκεηο θαηαιακβάλνπλ ηε Μαληδνπξία, ε 

νπνία λφκηκα αλήθε ζηελ Κίλα. Ζ πεξηνρή απηή είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ Ηαπσλία, 

ηφζν γηα ηηο άθζνλεο πξψηεο χιεο, φζν θαη ιφγσ ηνπ ηζρπξηζκνχ ησλ Ηαπψλσλ, φηη ν 

θηλεδηθφο εζληθηζκφο ηνπ Chiang Kai-Shek, απεηινχζε ηελ ζηξαηησηηθή παξνπζία ηνπο 

εθεί φπσο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Ζ ΚηΔ έπξεπε λα δξάζεη. Κακία ρψξα 

φκσο, ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, δελ ήηαλ δηαηεζηκέλε λα πνιεκήζεη ελαληίνλ 

ηεο Ηαπσλίαο. Αθφκα θαη αλ απνθαζίδνληαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ επηβνιήο 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 16 ηεο ΚηΔ, θακία ρψξα δελ ήζειε λα 
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 Οη αξηζκνί απνδίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ: Σν Α.Δ.Π. ησλ Ζ.Π.Α. απφ 104 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1929, έπεζε ζηα 56 ην 1933. Σν εζληθφ αγξνηηθφ εηζφδεκα, απφ ηα 22 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1919 , δελ ππεξέβαηλε ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1933.Σα 2 εθαηνκκχξηα 

αλέξγσλ ην 1928, αλήιζαλ ζε 15 ην 1933. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ηνλ Ηνχλην ηνπ 1932 , ήηαλ ζην 50% 

εθείλεο ηνπ 1929, ελψ νη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, κεηά βίαο έθηαλαλ ην 25% ησλ επ ηπέδσλ ηνπ 1929. Μφλν 

ην 1930, 800 ηξάπεδεο θήξπμαλ πηψρεπζε θαη ν δείθηεο Dow Jones (DJIA), πνπ ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1929 

έθζαζε ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ, ηηο 381.17 κνλάδεο, θαηξαθχιεζε ην επφκελν δηάζηεκα γηα λα θζάζεη 

ζηηο 41.22 κνλάδεο ζηηο 8 Ηνπιίνπ 1932, ζην ρακειφηεξν ζεκείν φισλ ησλ επνρψλ  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ 

Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 

61), (Μαγνπιάο 1997, 605-609), (athens.indymedia.o rg 2013). 
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ζηακαηήζεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιάγεο κε ηελ Ηαπσλία, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο38 

(Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 321). 

ε παξάιιειε γξακκή θαη νη Ζ.Π.Α., αθνχ πξψηα πεξηνξίζηεθαλ ζε κία ήπηα 

θξαζηηθή θαηαδίθε ηεο επίζεζεο, ζηε ζπλέρεηα επηθαιέζηεθαλ ην χκθσλν Kellogg-

Bryant. Ο Hoover, ελψ δίζηαδε λα δηαηαξάμεη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ, απφ 

ηελ άιιε δελ θαίλνληαλ λα είρε ηε δχλακε λα απεηιήζεη, κία κάιινλ ηζρπξφηεξε 

ζηξαηησηηθά ρψξα, κε ηε ρξήζε βίαο. Ζ ΚηΔ εμαζθάιηζε ηελ απνζηνιή κίαο επηηξνπήο 

δηεξεχλεζεο γεγνλφησλ,39 ηελ επηηξνπή Lytton, ε νπνία γλσκνδφηεζε φηη ε Ηαπσλία είρε 

δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα, αιιά είρε ζθάιεη γηαηί δελ είρε πξνεγνπκέλσο εμαληιήζεη φια 

ηα εηξεληθά κέζα. Ο Ηάπσλαο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Shidehara, αξρηθά δηαβεβαίσζε ηνλ 

ακεξηθαλφ νκφινγφ ηνπ Henry Stimson, γηα ηελ ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ ηαπσληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ, ε αιιαγή φκσο, κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1931, ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο, 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπλέρηζε ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάιεςε φιεο ηεο 

Μαληδνπξίαο, κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1932 (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 63-64). 

ε εληνλφηεξε αληίδξαζε νη Ζ.Π.Α. αλαθνίλσζαλ ηφηε ην δφγκα Hoover-Stimson, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν, δε ζα αλαγλψξηδαλ θαλέλα δηαθαλνληζκφ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα 

αληίζεηνο κε ηα ζπκβαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα (Revolvy n.d.). Παξά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

δφγκαηνο, νη Ηάπσλεο επηηέζεθαλ ζηελ αγθάε κε απνηέιεζκα λα αλαγθάζνπλ ηνλ 

Stimson λα θιηκαθψζεη ηελ δηπισκαηηθή πίεζε, ζηέιλνληαο κία αλνηρηή επηζηνιή ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Γεξνπζίαο , κε ηελ νπνία επεζήκαλε 

ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Ηαπσλίαο , πνπ απέξξεαλ απφ ην χκθσλν Kellogg-

Bryant θαη πσο πιένλ νη Ζ.Π.Α., ιακβάλνληαο ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, λνκηκνπνηνχληαλ 

ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη ζηελ κε νρχξσζε θηήζεσλ ζηνλ 

Δηξεληθφ, πεξηνξηζκνχο πνπ είραλ απνδερηεί κε ην χκθσλν. Ζ Ηαπσλία ζηακάηεζε ηηο 

ερζξνπξαμίεο ζηε αγθάε θαη έρνληαο βέβαηα πεηχρεη ηηο ζηνρεχζεηο ηηο, απαγθηζηξψζεθε 

αιιά δηαηήξεζε ππφ ηελ θαηνρή ηεο ηελ Μαληδνπξία, παξά ηελ απφθαζε ηεο ΚηΔ 

ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο Lytton, γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο 
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 Μεηαμχ ησλ άιισλ, ε Ηαπσλία εμαξηηφληαλ απφ ην ακεξηθάληθν πεηξέιαην θαη νη Ζ.Π.Α. 

απνξξνθνχζαλ ην 40% ησλ Ηαπσληθψλ εμαγσγψλ (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 64).      
39

 χκθσλα κε ηνλ Henry Kissinger, ηέηνηεο ζπζηάζεηο επηηξνπψλ απνηεινχλ ηελ κφληκε επ ηλφεζε 

ησλ δηπισκαηψλ, πνπ ζέινπλ αλ επηδείμνπλ φηη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη ε αδξάλεηα. Μάιηζηα, ε 

Ηαπσλία ήηαλ ηφζν ζίγνπξε γηα ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε πήξε ε ίδηα ηελ πξσηνβνπιία λα 

πξνηείλεη κία ηέηνηα έξεπλα (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 321). 



31 

 

Μαληδνπξίαο ππφ θηλεδηθή εζληθή θπξηαξρία (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 64-66). 

4.5 Σν Σέινο ηεο Ρεπνπκπιηθαληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ε Άλνδνο 

ηνπ Franklin Delano Roosevelt ζηελ Δμνπζία  

  Ζ απφγλσζε θαη ε πηθξία ησλ Ακεξηθαλψλ ην 1932, κεηά απφ κία άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ ηξηεηή νηθνλνκηθή χθεζε, ήηαλ εκθαλέζηαηε. Ζ ακεξηθαληθή θνηλσλία, 

θαζψο πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηελ δηεμαγσγή πξνεδξηθψλ εθινγψλ, θαηαθέξνληαλ θαηά ηνπ 

ξεπνπκπιηθάλνπ πξψελ δεκνθηιή Hoover, αζπζηφισο θαη ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλα. 

Δηζεξρφκελνη ινηπφλ ζηελ πξνεθινγηθή αξέλα, νη Ρεπνπκπιηθάλνη ζην ζπλέδξηφ 

ηνπο, άλεπ αληηδξάζεσλ θαη δηαθσληψλ επέιεμαλ ηνλ Herbert Hoover σο πξνεδξηθφ 

ππνςήθην, ελψ ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ, κεηά ηελ αλακελφκελε 

ππνςεθηφηεηα ηνπ Al Smith, έλα άιιν πξφζσπν πξνβιήζεθε ζην ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο 

θαη ήηαλ ν πξψελ Τθππνπξγφο Ναπηηθνχ ηνπ Wilson, Franklin Delano Roosevelt, ν νπνίνο 

γηα ιφγνπο πγείαο είρε απνζπξζεί απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή, αιιά επέζηξεςε ην 1928, σο 

θπβεξλήηεο ηεο Νέαο Τφξθεο. Παξά ηνπο εζσθνκκαηηθνχο ελδνηαζκνχο πνιιψλ, πνπ 

βαζίδνληαλ ζηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα επαλαθνξά ηεο παιηφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ δηεζληζκνχ 

πνπ είρε εθαξκφζεη ν ζπγγελήο ηνπ, Theodore Roosevelt, ν Franklin Delano Roosevelt 

θέξδηζε ηελ ηέηαξηε ςεθνθνξία θαη αλαθεξχρηεθε πξνεδξηθφο ππνςήθηνο (Μαγνπιάο 

1997, 612). 

Σν εθινγηθφ απνηέιεζκα δελ δηέςεπζε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο. Ζ απφζηαζε άλσ ησλ 

επηά εθαηνκκπξίσλ ςήθσλ απφ ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο, απέθεξε ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζην εθιεθηνξηθφ ζψκα. Ήηαλ αδηακθηζβήηεην φηη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1932, ήηαλ ηεξάζηην ζηελ αιιαγή ηεο εγεζίαο 

ηνπ ηφπνπ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα, φπσο αλακέλνληαλ άιισζηε, πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ν λένο πξφεδξνο, φηαλ ην Μάξηην ηνπ 1933 αλέιαβε ηελ εμνπζία, ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή χθεζε θαη νη δξακαηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηεο ζπλέπεηεο.   

Ο πξφεδξνο Roosevelt δελ εκθάληζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, αιιά ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ε επηκνλή ηνπ ζηελ ρξήζε ησλ εμνπζηψλ ηεο νκνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο, ήηαλ επδηάθξηηα ζηνηρεία ζην αξρηθφ ηνπ πιάλν. Αξρηθά, ζηξάθεθε πξνο ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζέηνληαο ππφ νκνζπνλδηαθφ έιεγρν φιεο ηηο ππάξρνπζεο ηξάπεδεο, νη 

νπνίεο πιένλ ζα ειάκβαλαλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, κφλν αλ ήηαλ αζθαιείο. Αθνινχζσο, 

εθάξκνζε έλα πξφγξακκα εθαηφ εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν αξρηθά αχμεζε ηηο 



32 

 

αγξνηηθέο ηηκέο πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηε ζπλέρεηα 

επεδίσμε ηελ ζπλεξγαζία βηνκεράλσλ θαη νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ζε  έλαλ θνηλφ 

νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επζηάζεηα ησλ ηηκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Δζηίαζε ζηελ παξνρή εξγαζίαο , κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε πιεηάδαο δεκνζίσλ έξγσλ φπσο, αλαθαηαζθεπέο δξφκσλ, ζρνιείσλ, 

λνζνθνκείσλ θαη γεθπξψλ, κε ζεκαληηθφηεξν φκσο έξγν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πνηακνχ 

Tennessee40 σο πεγή παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιηπαζκάησλ. Οη λέεο 

κεηαξξπζκίζεηο δελ ήηαλ θαηλνχξγηεο, θαηλνχξγηα ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηαρχηεηα 

κε ηηο νπνίεο απηέο εθαξκφδνληαλ. Ζ κφλε εηδνπνηφο δηαθνξά, ήηαλ φηη ηψξα ν Roosevelt, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ Hoover, ζεσξνχζε σο επηηαθηηθή αλάγθε ηελ 

νκνζπνλδηαθή παξέκβαζε, γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ άλεξγσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επεθηάζεσλ χθεζεο (Μαγνπιάο 1997, 614-618). 

Παξά ηελ ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ, νη επηθξίζεηο ζην εζσηεξηθφ δελ έιεηςαλ, 

θαζψο ν πξφεδξνο θαηεγνξήζεθε γηα ιάζνο αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ν νπνίνο είρε ηάζε 

ηψξα λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα αζζελέζηεξα ζηξψκαηα θαη γηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, 

ιφγσ ηεο κε άκεζεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ ακεξηθαλψλ. Παξφια ηαχηα, 

ην 1933, ην Κνγθξέζν ζπλέζηεζε ηε Γηνίθεζε Πξνφδνπ Έξγσλ41 εθπνλψληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν κία ζεηξά πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ζπλερή πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο (Μαγνπιάο 1997, 620-623).  

Αλάινγα, ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ επίπεδν ν πξφεδξνο Roosevelt έιαβε κέηξα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηελ ίδξπζε, ην 1934, ηεο Σξάπεδαο Δμαγσγψλ-

Δηζαγσγψλ (Export-Import Bank), πνπ ζηφρν είρε ηελ παξνρή δαλείσλ γηα ελίζρπζε ησλ 

εμαγσγψλ. Δπηπιένλ, κε ηνλ Νφκν ηνπ Ακνηβαίνπ Δκπνξίνπ, ν πξφεδξνο είρε ηψξα πιένλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κε άιιεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο δαζκνιφγεζεο ησλ ακεξηθαληθψλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ έσο  θαη 50%, γεγνλφο πνπ 

απέθεξε ζεακαηηθά εμαγσγηθά απνηειέζκαηα.42 Ζ ηξάπεδα ησλ Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ 

                                                 
40

 ΣVA, Tennessee Valley Authority. Απφ ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

είρε θαηαζθεπάζεη έλαλ πδαηνθξάθηε θαη δχν εξγνζηάζηα ππξνκαρηθψλ ζηελ Αιακπάκα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πνηακνχ Tennessee. Έθηνηε, κία νκάδα Γεξνπζηαζηψλ, ζπληζηνχζε ζηελ θπβέξλεζε ηελ ρξήζε ησλ 

θαηαζθεπψλ απηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ, γηα παξαγσγή θζελήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ληηξηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Ο Roosevelt ην 1933, ήηαλ απηφο πνπ εμέιαβε ηελ παξαπάλσ 

πξφηαζε σο απνιχησο δεκηνπξγηθή θαη ηελ πινπνίεζε (Μαγνπιάο 1997, 616-617).   
41

 WPA, Works Progress Administration. ηελ πεξίνδν 1935-1943, ε Γηνίθεζε Έξγσλ δαπάλεζε 11 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απνξξνθψληαο νθηψκηζη εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ  (Μαγνπιάο 1997, 621).   
42

 Σν 1940, ην εμαγσγηθφ εκπφξην κε ηηο 22 ρψξεο πνπ είραλ ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηηο 

Ζ.Π.Α., είρε απμεζεί θαηά 61% απφ ην 1934, ζε ζρέζε κε ηελ θαηά 38% αχμεζε, κε ρψξεο πνπ δελ είραλ ηελ 

παξαπάλσ εηδηθή ζρέζε (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία 

Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 72).   
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βνήζεζε κε επηηπρία ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ζηελ 

Λαηηληθή Ακεξηθή, φπνπ ε πνιηηηθή ηνπ θαινχ γείηνλα ζπλερίζηεθε. Σα ζηξαηεχκαηα ησλ 

Ζ.Π.Α., φπνπ ήηαλ δπλαηφλ, ζηαδηαθά απνζχξνληαλ θαη παξαηεξήζεθε ηαπηφρξνλα κία 

ηάζε γηα απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζηα εζσηεξηθά ησλ ρσξψλ, φηαλ ηα 

ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα δελ δηαθπβεχνληαλ. Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα, ηελ 

αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, γεγνλφο πνπ έπαημε 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ ππνζηήξημε απφ απηέο ηεο εμφδνπ ησλ Ζ.Π.Α., ζηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν.   
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5. Ο Β΄ Παγκόζμιος Πόλεμος  

5.1 Οδεχνληαο πξνο ηνλ Πφιεκν 

Ζ αλάιεςε ηεο πξνεδξίαο ηνπ Roosevelt ζπλέπεζε κε κία ζαθψο επηδεηλνχκελε 

δηεζλή θαηάζηαζε, φπνπ ελψ ζηελ Αζία ε Ηαπσληθή επέθηαζε ζπλερίδνληαλ, ζηελ 

Δπξψπε, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο, Paul von Hindenburg, ζηηο 30 

Ηαλνπαξίνπ 1933, δηφξηδε θαγθειάξην ηνλ εγέηε ησλ Γεξκαλψλ Δζλνζνζηαιηζηψλ, 

Αδφιθν Υίηιεξ (WWII Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ 2012). Σαπηφρξνλα θαη ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο ηεο ΚηΔ λα απνηειέζεη ζεκαηνθχιαθα ησλ ήδε ππνγξαθζέλησλ 

κεηαπνιεκηθψλ ζπκθσληψλ, ε Γεξκαλία, ζηηο 14 Οθησβξίνπ 1933, απέζπξε ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο απφ ηελ πλδηάζθεςε ηνπ Αθνπιηζκνχ θαη κία εβδνκάδα αξγφηεξα 

απεζχξζε θαη απφ ηελ ΚηΔ, αλαγγέιινληαο έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ 1934, ηνλ επαλεμνπιηζκφ 

ηεο. Ζ Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία, πξνηίκεζαλ λα αθήζνπλ ηνλ γεξκαληθφ 

επαλεμνπιηζκφ λα πάξεη ην δξφκν ηνπ γηαηί, αθελφο ε Μεγάιε Βξεηαλία πίζηεπε αθφκα 

ζηε ζπιινγηθή αζθάιεηα ηεο ΚηΔ, αθεηέξνπ ε Γαιιία, κε ιακβάλνληαο βξεηαληθέο 

εγγπήζεηο αζθαιείαο, αλαιάκβαλε ε ίδηα ηελ επζχλε ηεο αζθάιεηάο ηεο, εθπέκπνληαο 

φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία πνιηηηθή ηδηαίηεξεο επηθπιαθηηθφηεηαο. Ζ Γαιιία δελ 

ηνικνχζε λα δξάζεη κφλε ηεο θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία αξληφηαλ λα δξάζεη ζε ζπλδπαζκφ 

καδί ηεο (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 326-328).    

Ννηηφηεξα, ε Ηηαιία, ππφ ηνλ Μπελίην Μνπζνιίλη επηρεηξεί ηελ επέθηαζή ηεο ζηελ 

Αθξηθή, εηζβάιινληαο ην 1935 ζηελ Αηζηνπία, κέινο ηφηε ηεο ΚηΔ. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία θη 

ε Γαιιία βιέπνληαο ηνλ εζληθηζκφ λα γηγαληψλεηαη, πεξηνξίζηεθαλ ζε ριηαξέο 

αληηδξάζεηο, πηζηεχνληαο έηζη ζε κία κειινληηθή ζπκθσλία κε ηνλ Μνπζνιίλη γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ Υίηιεξ. Απφ ηελ άιιε, ε ΚηΔ θαηαδίθαζε ηελ εηζβνιή θαη επέβαιε 

εκπάξγθν ζε θξίζηκα γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ εκπνξεχκαηα, εμνξγίδνληαο ηνλ 

Μνπζνιίλη, ν νπνίνο ηψξα ζε αληίδξαζε, έζπεπζε λα ζπζθίμεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ 

Υίηιεξ (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία 

Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 76).     

ηηο 07 Μαξηίνπ 1936, ν Υίηιεξ εηζβάιιεη ζηελ απνζηξαηηθνπνηεκέλε Ρελαλία, 

παξαβηάδνληαο έηζη θαη ηνλ ηειεπηαίν φξν ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ, κε ηνλ νπνίν 

δελ επηηξέπνληαλ ζηηο γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ε είζνδνο ζηε Ρελαλία θαη ζε κία 

δψλε πελήληα ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθά ηεο. Γηα άιιε κηα θνξά, νη κεγάιεο επξσπατθέο 

δπλάκεηο, ρακέλεο αλάκεζα ζηελ αζπκθσλία ηνπο θαη ζηελ ιάζνο ζεψξεζε φηη ε Γεξκαλία 
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επαλφξζσλε ηηο αδηθίεο πνπ έθεξε ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, βξέζεθαλ ζηελ αδπλακία 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Υίηιεξ θαη δελ έθαλαλ ηίπνηα. Απφ ηελ 

άιιε ε ΚηΔ, βνπιηαγκέλε ζην ηέικα ησλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ηηαιίαο, ην κφλν πνπ δελ 

ήζειε, ήηαλ λα βξεζεί αληηκέησπε κε κία άιιε κεγάιε δχλακε (Papo 2011). 

Με ηελ Ρελαλία νρπξσκέλε, ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε αδχλακε λα βνεζεζεί 

ζηξαηησηηθά απφ Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γαιιία, ηελ Ηηαιία ηνλ πξψην ελ δπλάκεη ζχκκαρν 

ηεο Γεξκαλίαο, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία λα απνθεχγεη επηδέμηα κία πιήξε δέζκεπζε λα 

ππεξαζπηζηεί ηε Γαιιία θαη ηελ Γαιιία λα έρεη πξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζε κία 

ζηξαηεγηθή άκπλαο, ν θαηεπλαζκφο, δειαδή ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ Υίηιεξ, 

έγηλε ηψξα επίζεκε πνιηηηθή θαη ε επαλφξζσζε ησλ αδηθηψλ ησλ Βεξζαιιηψλ, θνηλή 

άπνςε (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 340-343).      

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1936, έλα ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα κε αξρεγφ ηνλ Φξαλζίζθν 

Φξάλθν ζηελ Ηζπαλία, είρε σο απνηέιεζκα ην έλαπζκα ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ. Ο Φξάλθν 

ππνζηεξίδνληαλ θαλεξά κε κεγάιεο απνζηνιέο φπισλ απφ Γεξκαλία θαη Ηηαιία, ελψ 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γαιιία παξέκεηλαλ νπδέηεξεο θνβνχκελεο  κία επέθηαζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ κε ηελ αλάκημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ππέξ ησλ Γεκνθξαηηθψλ 

(Μπξνχζαιεο, HistoryReport,gr 2009). 

Σν 1938, ν Υίηιεξ έλησζε αξθεηά ηζρπξφο γηα λα δηαζρίζεη ηα εζληθά ζχλνξα. Έηζη 

κεηά απφ έλα κήλα λαδηζηηθψλ απεηιψλ θαη απζηξηαθψλ παξαρσξήζεσλ, ζηηο 12 Μαξηίνπ 

ηνπ 1938, ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα εηζέβαιαλ ζηελ Απζηξία. Γελ ππήξμε θακηά 

αληίζηαζε θαη νη θάηνηθνη ηεο Απζηξίαο, πνιινί απφ απηνχο κε έλα παξαιήξεκα ραξάο, 

έδεηρλαλ λα πηζηεχνπλ φηη, ρσξίο ηελ απηνθξαηνξία ηνπο θαη αβνήζεηνη απφ ηηο ινηπέο 

δπλάκεηο, πξνηηκνχζαλ έλα κέιινλ σο γεξκαληθή επαξρία, παξά σο απηφλνκν θξάηνο ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε. Παίξλνληαο πεξίζζεηα ζάξξνπο, ν Υίηιεξ άξρηζε ην 1937 λα απεηιεί 

ηελ Σζερνζινβαθία, κε πξφθαζε δηθαηψκαηα ηεο γεξκαληθήο κεηνλφηεηαο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο. Ζ Γαιιία έρνληαο δεζκεπηεί ζε ζπκκαρία κε ηελ Σζερνζινβαθία απφ ην 1935 θαη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη κία πηζαλή ζηξαηησηηθή δξάζε ζα ηελ πινπνηνχζε κάιινλ κφλε 

ηεο, αδξάλεζε, ελψ ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο Neville Chamberlain αλέιαβε ηελ 

δέζκεπζε γηα ζπλάληεζε ζε Γεξκαληθφ έδαθνο43 κε ηνλ Υίηιεξ, φπνπ ηειηθά, πηζηφο ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ, ζπκθψλεζε γηα ηνλ δηακειηζκφ ηεο Σζερνζινβαθίαο , ηελ 

                                                 
43

 Ζ ζπλάληεζε, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Υίηιεξ, έιαβε ρψξα ζην Μπεξρηεζγθάληελ, κία 

απνκνλσκέλε πεξηνρή ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ γηα λα θηάζεη ν 69ρξνλνο  Neville Chamberlain δαπάλεζε έλα 

πεληάσξν αεξνπνξηθφ ηαμίδη. Δθεί, κεηά απφ έλαλ νξγηζκέλν κνλφινγν ηνπ Υίηιεξ, ν Chamberlain  

ζπκθψλεζε ζηνλ δηακειηζκφ ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη αξγφηεξα έπεηζε ηελ θπβέξλεζε ηεο Σζερνζινβαθίαο 

λα δερηεί ηελ πξφηαζή ηνπ «κε κεγάιε ζιίςε» (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 349-350). 
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εθθέλσζε δειαδή ηεο νπδεηίαο θαη ηελ πξνζάξηεζή ηεο απφ ηε Γεξκαλία. Αθνινχζεζε 

ζηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 1938, ε Γηάζθεςε ζην Μφλαρν, φπνπ νη ηέζζεξηο κεγάινη εγέηεο 

θαη αξρεγνί ησλ θπβεξλήζεσλ,44 Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο θαη Γεξκαλίαο 

ζπλαληήζεθαλ, κε απνηέιεζκα ηειηθά, παξά ηηο αλαηκηθέο απφπεηξεο ησλ Αγγινγάιισλ 

γηα δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο, ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είρε εμαγγείιεη ν 

Υίηιεξ θαη πεξηιάκβαλε ηελ άκεζε πξνζάξηεζε ηεο νπδεηίαο θαη αλαπξνζαξκνγέο 

ζπλφξσλ κε Οπγγαξία θαη Πνισλία.45 Σνλ Μάξηην ηνπ 1939 ε Γεξκαλία πξνζάξηεζε ηελ 

Σζερία, έθαλε ηε ινβαθία πξνηεθηνξάην ηεο θαη ηνλ επφκελν κήλα ε Ηηαιία πξνζαξηά 

ηελ Αιβαλία (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 347-354).   

Παξάιιεια, νη εμειίμεηο ζηελ Άπσ Αλαηνιή δελ είραλ ζηακαηήζεη κε ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Μαληδνπξίαο απφ ηελ Ηαπσλία ην 1933. Ηαπσλία θαη Ζ.Π.Α. ήηαλ 

αλέθαζελ αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή, φρη κφλν ζηνλ νηθνλνκηθφ αιιά θαη ζηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα θαη απηφ πνπ θαίλνληαλ λα απνηξέπεη ηελ νξηζηηθή ηνπο ζχγθξνπζε, 

ήηαλ ε κε αλακελφκελε ζηάζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαζψο ε ηειεπηαία δελ είρε 

εθθξάζεηο ζαθείο πξνζέζεηο γηα ην πνηα πιεπξά ζα ζηήξηδε αλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην. 

Παξφια ηαχηα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1937, μέζπαζε νινκέησπα ν Β’ ηλνταπσληθφο 

Πφιεκνο, φπνπ παξά ηελ ζπκκαρία ησλ δχν κεγάισλ εζληθψλ θνκκάησλ ηεο Κίλαο, ηνπ 

Κνκνπληζηηθνχ ηνπ Máo Zédōng (Μάν Σζε Σνπλγθ)  θαη ηνπ Δζληθηζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ 

Chiang Kai-Shek, θαη ηελ βνήζεηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, δελ απεηξάπε ν έιεγρνο ησλ 

θπξίσλ ιηκαληψλ ηεο Κίλαο απφ ηελ Ηαπσλία, νη βηαηφηεηεο46 θαη ε ελ γέλεη νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ηεο ρψξαο (Ρνπκπάλεο 2008). 

5.2 Απνκνλσηηζκφο θαη Οπδεηεξφηεηα 

  ε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ν Roosevelt σο ππέξκαρνο ηνπ Οπηιζνληζκνχ, 

ηεο ελεξγνχ δειαδή ζπλεξγαζίαο, πίζηεπε αθξάδαληα ζηνλ δηαηήξεζε ελφο απμεκέλνπ 

δηεζλνχο ξφινπ ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε, ε ακεξηθαληθή επηζπκία γηα εηξήλε απμάλνληαλ 

θαηαθφξπθα θαη ν θαηαπνλεκέλνο νηθνλνκηθά ακεξηθαληθφο ιαφο , ελδηαθέξνληαλ 

                                                 
44

 Μεγάιεο Βξεηαλίαο  Neville Chamberlain, Γαιιίαο  Édouard Daladier, Ηηαιίαο Benito Amilcare 

Andrea Mussolini θαη Γεξκαλίαο  Adolf Hitler.        
45

 Σν παξάδνμν ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Μνλάρνπ ήηαλ φηη, ζηελ πιεπξά ησλ ληθεηψλ ηνπ Α΄ΠΠ 

επηθξαηνχζε επθνξία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο  κε ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Υίηιεξ 

(πεξίθεκε ε δήισζε ηνπ Neville Chamberlain θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Λνλδίλν: «Έρσ θέξεη ηελ εηξήλε 

ζηνπο θαηξνύο καο»), ελψ ζηελ πιεπξά ησλ Γεξκαλψλ, ν Υίηιεξ αληί λα παλεγπξίδεη ήηαλ ζθπζξσπφο, θαζψο 

εθείλνο ήηαλ πνπ ήζειε έλαλ πφιεκν, πνπ ζεσξνχζε απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θ ηινδνμηψλ ηνπ  

(Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 352-353).    
46

 Σα Ηαπσληθά ζηξαηεχκαηα επηδφζεθαλ ζε έλα φξγην θφλσλ θαη βηαζκψλ ζην Ναλθίλγθ, π νπ 

πξαγκαηηθά πξνθάιεζε ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε (Φηιίζησξ 2011).  
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πξσηίζησο γηα επαλαθνξά ηεο επκάξεηαο , παξά γηα αλάιεςε δεζκεχζεσλ γηα εμσηεξηθή 

εκπινθή. Απηφ αλάγθαδε ηνλ Roosevelt λα αθξνβαηεί αλάκεζα ζηα δηεζλνινγηθά ηνπ 

πηζηεχσ θαη ζε κία πεπνίζεζε, πξνεξρφκελε θπξίσο απφ ην εζσηεξηθφ, φηη ελδερνκέλσο 

ηψξα λα κελ ήηαλ ε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηε ρψξα λα αλαιάβεη ηέηνηεο δηεζλείο 

δεζκεχζεηο, πνπ κάιινλ ζα δπζθφιεπαλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εζσηεξηθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Έηζη, απνθαζίζηεθε ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ 

απνκνλσηηζκνχ, κηαο εμσηεξηθήο δειαδή πνιηηηθήο ρσξίο δεζκεχζεηο ζπιινγηθήο δξάζεο 

θαη ηήξεζεο απνζηάζεσλ αζθαιείαο απφ ηηο εζηίεο ηεο δηεζλνχο θξίζεο  (Καξβνπλαξάθεο, 

Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο 

Α (1898-1945) 2008, 78-79).  

Ζ πξνζήισζε απηή ζηνλ απνκνλσηηζκφ θάλεθε πνιχ λσξίο, κε ηελ απηνάπνξξηςε 

ηεο Ακεξηθαληθήο ππνςεθηφηεηαο γηα έληαμε ζην Μφληκν Γηθαζηήξην Γηεζλνχο 

Γηθαηνζχλεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1935, κία έληαμε πνπ είραλ ζηεξίμεη ζζελαξά φιεο νη 

πξφηεξεο θπβεξλήζεηο ησλ Harding, Coolidge θαη Hoover. Ζ απήρεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο 

πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο Nye, πνπ είρε ζπζηαζεί ην 1934 

γηα λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο πνιεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ εκπινθή 

ησλ Ζ.Π.Α ζηνλ Α΄ Π.Π. Σν πφξηζκα ηεο επηηξνπήο απηήο παγίσζε ην αίζζεκα ηεο 

ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, γηα επηκνλή ζηελ απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζθάικαηνο κηαο 

πνιεκηθήο πεξηπέηεηαο, φπσο απηή ζηνλ πξνεγνχκελν πφιεκν. Σαπηφρξνλα απφ ην 1935 

θαη εληεχζελ θαη θαζψο δηεζλείο εμειίμεηο , κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ Αθξηθή 

θαη ηνπ Υίηιεξ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, πηζηνπνηνχζαλ πιένλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα λέεο 

πνιεκηθέο επάξζεηο, ην Κνγθξέζν ελέθξηλε κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, γλσζηέο σο 

πξάμεηο νπδεηεξφηεηαο (Neutrality Acts)47, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πξφεδξνο 

λνκηκνπνηνχληαλ, φπνηε απηφο ραξαθηήξηδε κία θαηάζηαζε σο εκπινθή, ηελ επηβνιή 

απνθιεηζκνχ εμνπιηζκψλ πξνο φιεο ηηο πιεπξέο ησλ αληηπάισλ θαη ηελ επίζεκε 

πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνπο ακεξηθαλνχο πνιίηεο, γηα ηελ απνθπγή επηζθέςεσλ ζηελ 

εκπφιεκε πεξηνρή (Μαγνπιάο 1997, 650-653).    

  Ο Roosevelt αηζζαλφηαλ επθξηλψο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνεδξηθψλ επηινγψλ. Ζ 

αληηπνιεκηθή, επηθξαηνχζα πξνδηάζεζε ησλ Ακεξηθαλψλ, ππαγφξεπε ζηνλ πξφεδξν ηελ 

ππνηαγή ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ζηηο ζειήζεηο ηνπ Κνγθξέζνπ, εγθαηαιείπνληαο, κε απηφλ ηνλ 

                                                 
47

 Ννκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην 1935 σο ην 1937, κε ηηο νπνίεο ε ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε λνκηκνπνηνχληαλ ζηελ επ ηβνιή εκπάξγθν, ζηελ απαγφξεπζε δαλεηνδφηεζεο πξνο φιεο ηηο 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο θαη ζηελ επ ηβνιή ηεο αξρήο, ην 1939, ηεο Μεηξεην ίο θαη Μεηαθνξάο (Cash and 

Carry), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν η αληηκαρφκελνη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο αγνξάο ησλ 

εθνδίσλ κε κεηξεηά θαη αλαιάκβαλαλ εμνινθιήξνπ ηελ κεηαθνξά ησλ αγνξψλ ηνπο  (Μαγνπιάο 1997, 652) .  
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ηξφπν, ηνλ έιεγρν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζηα ρέξηα ησλ 

Κνηλνβνπιεπηηθψλ απνκνλσηηζηψλ. Έηζη, θαηφπηλ ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο ζηελ Αηζηνπία, ν 

πξφεδξνο δήηεζε ηελ επηβνιή εκπάξγθν, γηα ηα θαιππηφκελα απφ ην λφκν ηεο 

νπδεηεξφηεηαο εκπνξεχκαηα, έθθιεζε ε νπνία δελ εηζαθνχζηεθε απφ ηνπο  ακεξηθαλνχο 

επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη βξήθαλ ηφηε ηελ επθαηξία λα θεξδνζθνπήζνπλ απμάλνληαο ηηο 

εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ηελ Ηηαιία. Αλάινγα, ζην ζέκα ηνπ ηζπαληθνχ εκθπιίνπ, ν 

πξφεδξνο ηαπηίζηεθε κε ηηο απφςεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Γαιιίαο γηα απνρή απφ 

ηηο εμειίμεηο εθεί θαη θνβνχκελνο γηα ηελ επηξξνή ησλ θνκκνπληζηψλ ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ζηελ δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε, αλαγλψξηζε ην θαζεζηψο ηνπ Φξάλθν ην 1937  

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 81-82). 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί θαη ε αληίιεςε απφ ηνλ πξφεδξν, 

παξάιιεια κε ηνλ απνκνλσηηζκφ, ηεο ππνρξέσζεο ηεο ηήξεζεο κηαο πνιπδηάζηαηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ρεδφλ έλα ρξφλν κεηά ηελ αλάιεςε ηνλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1933, νη Ζ.Π.Α. αλαγλψξηζαλ ηε νβηεηηθή Κπβέξλεζε θαη ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο, σο ηε λφκηκα εθιεγκέλε θπβέξλεζε. Απηφ έγηλε 

δηφηη, εθηφο φηη ε κε αλαγλψξηζε κηαο εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο παξέθθιηλε απφ ηε δηεζλή 

πξαθηηθή, ππήξραλ εμίζνπ ζνβαξνί νηθνλνκηθνί ιφγνη, θαζψο ε νβηεηηθή Έλσζε 

ζεσξνχληαλ αμηφπηζηνο νηθνλνκηθφο εηαίξνο ελ κέζσ θξίζεο. Σαπηφρξνλα, ε ρψξα απηή 

απνηεινχζε θαη ην θαηάιιειν γεσζηξαηεγηθφ αληίβαξν ζηα επεθηαηηθά ζρέδηα ηεο 

Ηαπσλίαο ζηελ Άπσ Αλαηνιή, κηαο δεδνκέλα αληαγσλίζηξηαο ρψξαο ησλ Ζ.Π.Α. Βέβαηα, 

φπσο απνδείρηεθε θαη αξγφηεξα, ε ρψξα απηή απνηέιεζε θαη ηελ βαζηθή γεσζηξαηεγηθή 

αλάζρεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξψπε (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 72-73). 

Παξάιιειε πνιηηηθή εθάξκνζε θαη ζην δπηηθφ εκηζθαίξην. Οη Παλακεξηθαληθέο 

Γηαζθέςεηο ηνπ Montevideo ην 1936 θαη ηεο Lima ην 1938, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ απηψλ ζε πεξίπησζε απεηιήο ηεο αζθάιεηαο ηεο Ζπείξνπ, απφ 

εμσηεξηθφ ερζξφ. Ζ πνιηηηθή ινηπφλ ηνπ θαινχ γείηνλα ζηηο Λαηηληθέο ρψξεο επεθηάζεθε 

θαη ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο έηζη κία δψλε αζθαιείαο  ηεο έθηαζεο ησλ 

300 κηιίσλ γχξσ απφ ηηο Ζ.Π.Α., ελψ ηνλ επφκελν ρξφλν ε Γηαθήξπμε ηεο Αβάλαο 

πηνζέηεζε ηελ αξρή ηεο κε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηαξρίαο ησλ επξσπατθψλ θηήζεσλ ζην 

δπηηθφ εκηζθαίξην, γεγνλφο πνπ δελ ζα επέηξεπε ζηελ Γεξκαλία λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν 

θηήζεσλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηελ πεξηνρή (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή 
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Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 

2008, 75). 

Μέζα ζην θιίκα, ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπ πεξηξξένληνο 

απνκνλσηηζκνχ ζηηο Ζ.Π.Α., ησλ απεηιεηηθψλ δηαζέζεσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηεο Ηαπσληθήο 

εγεκνλίαο ζηελ Αζία, νη Ζ.Π.Α. εηζέξρνληαη ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ 1936. Οη 

Ρεπνπκπιηθάλνη, αλέδεημαλ σο πξνεδξηθφ ππνςήθην ηνλ πξψελ θπβεξλήηε ηνπ Κάλζαο, 

Alfred M. Landon, ελψ νη Γεκνθξαηηθνί, ζηεξηδφκελνη ζηελ ζηαδηαθή επαλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνζερηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, δηαηήξεζαλ ηνλ Franklin Delano 

Roosevelt, σο ηνλ δηθφ ηνπο ππνςήθην. Οη Ρεπνπκπιηθάλνη, φπσο αλακέλνληαλ 

εμαπέιπζαλ δξηκχηαηε επίζεζε, ζηεξηδφκελνη ζηελ θεληξνπνίεζε ηεο νκνζπνλδηαθήο 

εμνπζίαο θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ, ελψ νη Γεκνθξαηηθνί 

επηηίζνληαλ θαηά ηεο νηθνλνκηθήο αξηζηνθξαηίαο. Απνιακβάλνληαο ηελ επξεία απνδνρή 

ηνπ ακεξηθαλνχ πνιίηε, νη Γεκνθξαηηθνί αλέηξεςαλ θάζε πξφβιεςε θαη δεκνζθνπήζεηο , 

πνπ έδηλαλ επξεία εθινγηθή λίθε ζηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο θαη ζξηάκβεπζαλ, μεπεξλψληαο 

θάζε πξνεγνχκελε εθινγή, δηαζέηνληαο άλσ ησλ έληεθα εθαηνκκπξίσλ ςήθσλ απφζηαζε 

δηαθνξάο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο48 (Μαγνπιάο 1997, 623-624).               

Έρνληαο πιένλ ηζρπξή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, ν πξφεδξνο Roosevelt 

θηλήζεθε κε πεξηζζφηεξε επειημία, ζε ζρέζε κε ηνλ άθακπην απνκνλσηηζκφ, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Β΄ ηλνταπσληθνχ πνιέκνπ. Θεσξψληαο φηη ε επηβνιή ησλ Πξάμεσλ 

Οπδεηεξφηεηαο θαηαδίθαδε ηελ Κίλα, ιφγσ ηεο ηαπσληθήο ππεξνρήο, ν Roosevelt επέιεμε 

λα κελ αλαγλσξίζεη εκπφιεκε θαηάζηαζε ζηελ Κίλα, απνζθνπψληαο θπζηθά ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπ ακεξηθαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλάζρεζε ησλ 

απεηιεηηθψλ δηεηζδχζεσλ ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Αζία. 49 Παξφια ηαχηα φκσο, ζην πλέδξην 

ησλ Βξπμειιψλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1937, ην νπνίν ζπγθιήζεθε πξνο δηεξεχλεζε ηεο 

ζηάζεο ησλ ρσξψλ απέλαληη ζηελ Ηαπσλία, νη Ζ.Π.Α. φπσο θαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο, 

πεξηνξίζηεθαλ ζε απιέο δηπισκαηηθέο θαηαγγειίεο. ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1937 φκσο, 

ηαπσληθά αεξνζθάθε έπιεμαλ ηελ Ακεξηθαληθή θαλνληνθφξν Panay πνπ έπιεε ζηνλ 
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 Ο Roosevelt αλέθηεζε 523 εθιεθηνξηθέο ςήθνπο έλαληη 8 ηνπ  Landon θαη θέξδηζε 46 πνιηηείεο 

έλαληη 2 ηνπ αληηπάινπ ηνπ (Μαγνπιάο 1997, 624).   
49

 ε νκηιία ηνπ ζην ηθάγν, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1937, ν πξφεδξνο ηφληδε ηελ απμαλφκελε επηδεκία 

ηεο παγθφζκηαο παξαλνκίαο, δηαθσλψληαο κεξηθψο κε ηελ πιήξε απάζεηα θαη απνρή ησλ Ζ.Π.Α., 

ηζρπξηδφκελνο φηη «ε απιή απνκόλσζε θαη νπδεηεξόηεηα» δελ απνηεινχζε δηέμνδν, θαιψληαο ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα θαη ηα θ ηιεηξεληθά θξάηε λα απνκνλψζνπλ ηνπο  παξάλνκνπο θαηαπαηεηέο. Ζ νκηιία πξνθάιεζε 

ηεξάζηηεο αληηδξάζεηο ζηνπο απνκνλσηηζηέο ηνπ Κνγθξέζνπ θαη θάπνην η κάιηζηα έθηαζαλ ζην ζεκείν λα 

κηινχλ γηα αλαγθαηφηεηα θαζαίξεζεο ηνπ πξνέδξνπ (Μαγνπιάο 1997, 653).   
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πνηακφ Jiang Tse (Γηαλγθ Σζε) θαη ηελ βχζηζαλ.50 Ζ θπβέξλεζε Roosevelt αληέδξαζε κε 

κία έληνλε δηπισκαηηθή δηακαξηπξία, ιακβάλνληαο απνινγίεο θαη απνδεκηψζεηο απφ ηελ 

ηαπσληθή πιεπξά, ζέηνληαο έηζη ην επεηζφδην ζε ιήμε (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 

2008, 82-83). 

Θνξπβεκέλν ηψξα ην Κνγθξέζν απφ ηελ βχζηζε ηεο Panay θαη παξάιιεια 

πξνζθνιιεκέλν ζηηο αξρέο ηνπ απνκνλσηηζκνχ, πξφηεηλε δηα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

αληηπξνζψπνπ ηεο Ηληηάλα, Luis Ludlow, κία ηξνπνινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε 

πεξίπησζε εηζβνιήο, ην Κνγθξέζν ζα θήξπηηε πφιεκν, κνλάρα κεηά ηελ απνδνρή πνπ ζα 

δηλφηαλ κέζσ εζληθνχ δεκνςεθίζκαηνο. Ο Λεπθφο Οίθνο άζθεζε ηεξάζηηεο πηέζεηο, 

θαζψο απηφο ήηαλ έλαο ηεξάζηηνο θξαγκφο ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θαη απέηξεςε ηελ 

ςήθηζε ηεο ηξνπνινγίαο κε δηαθνξά εηθνζηέλα κφιηο ςήθσλ, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ 

έθηαζε ηνπ απνκνλσηηθνχ θαη αληηπνιεκηθνχ ζπλαηζζήκαηνο  πνπ επηθξαηνχζε 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 83). 

Αθνινχζσο, ν ακεξηθαλφο πξφεδξνο ην 1937, αλέιαβε λέα πξσηνβνπιία θαη 

πιεξνθφξεζε ην Λνλδίλν γηα ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ηελ ζχγθιεζε ελφο δηεζλνχο 

ζπλεδξίνπ, ην νπνίν ζα επεμεξγάδνληαλ ζρέδηα γηα ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ πεξί 

δηεζλνχο ζπκπεξηθνξάο, αιιά ζπλάληεζε ηελ άξλεζε ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ 

Neville Chamberlain. Ο Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ πίζηεπε 

ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ Ζ.Π.Α., ζεσξνχζε επίζεο φηη κία ηέηνηα ελέξγεηα ζα ππξνδνηνχζε 

αληηδξάζεηο, εηδηθά ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ είρε 

εδξαησζεί θαη αλακέλνληαλ θαηά ηνλ ίδην ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηά ηεο51 (Μαγνπιάο 

1997, 655-656).  

5.3 Ζ Αλαγθαζηηθή Αλαπξνζαξκνγή 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο, κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο απφ ηε Γεξκαλία, ηνλ 

δηακειηζκφ ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ηελ πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ ηνπ 1938, θαζηζηνχζαλ 
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 Σν πνιεκηθφ ζθάθνο είρε απνπιεχζεη απφ ην Ναλθίλγθ, πνπ απεηιείην κε ηαπσληθή εηζβνιή θαη 

κεηέθεξε πξφζθπγεο. Παξά ηηο ηαπσληθέο απνινγίεο, ππνζηεξίδνληαλ επξέσο φηη νη Ηάπσλεο εθ πξνζέζεσο 

επηηέζεθαλ ζην ζθάθνο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ Ζ.Π.Α. (Μαγνπιάο 1997, 654).      
51

Ο Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο είρε ππνζηεξίμεη: «…θαη ν Χίηιεξ θαη ν Γθέξηλγθ είπαλ ρσξηζηά θαη 

εκθαηηθώο, όηη δελ ζηόρεπαλ νύηε επηζπκνύζαλ ηελ πνιεκηθή εκπινθή θαη πηζηεύσ όηη ζα πξέπεη λα ην 

απνδερηνύκε σο αιεζέο, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξόλ…»  θαη άιινηε φηη: «…απηνί νη Ακεξηθάλνη, ην κόλν πνπ 

γλσξίδνπλ λα πξνζθέξνπλ είλαη ιόγηα…»  (Μαγνπιάο 1997, 655).                
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παζηθαλέο ζηνπο Ακεξηθαλνχο, φηη έλα λέν θχκα πνιεκηθψλ δηεξγαζηψλ πθίζηαην, ην 

νπνίν αλεμάξηεηα απφ ηε βνχιεζή ηνπο, ελδερνκέλσο λα ηνπο σζνχζε ζε κία ελεξγφηεξε 

εκπινθή ηνπο ζηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ν πξφεδξνο Roosevelt, ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

ην είρε αληηιεθζεί απηφ.   

 Έηζη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1938, ν Roosevelt πξνγξακκάηηδε θαη ηαπηφρξνλα έζεηε 

πξνο ςήθηζε ζην Κνγθξέζν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εμνπιηζκψλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ 

λαπηηθφ επαλεμνπιηζκφ, δεηήκαηα πνπ παξά ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ηνπ 

απνκνλσηηζκνχ, βξήθαλ ειάρηζηε αληίδξαζε. Σν ίδην επαλειήθζε ζηηο αξρέο ηνπ 1939, 

αιιά γηα ελίζρπζε ηεο αεξνπνξηθήο άκπλαο.52 Σν Ννέκβξην ηνπ 1938, ν πξφεδξνο 

αλαθάιεζε ηνλ πξέζβε ησλ Ζ.Π.Α. ζην Βεξνιίλν, δηακαξηπξφκελνο γηα ηε κεηαρείξηζε 

ησλ Δβξαίσλ θαη αξγφηεξα αξλήζεθε λα αλαγλσξίζεη ηελ πξνζάξηεζε ηεο Σζερίαο θαη 

ηεο Αιβαλίαο, απφ Γεξκαλία θαη Ηηαιία αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1939, 

δήηεζε απφ Γεξκαλία θαη Ηηαιία λα αλαιάβνπλ δέζκεπζε κε επίζεζεο ζε 31 ρψξεο πνπ ν 

ίδηνο θαζφξηζε θαη ζε αληάιιαγκα πξφηεηλε ηελ ζχγθιεζε ελφο ζπλεδξίνπ, παξφκνην κε 

απηφ πνπ είρε πξνηείλεη ην 1937 ζηνλ Neville Chamberlain, κε θχξηα αηδέληα ην δήηεκα 

ηνπ αθνπιηζκνχ, αιιά απηφ ήηαλ θάηη πνπ αληηκεησπίζηεθε κάιινλ κε ριεπαζκφ θαη 

εηξσλεία, παξά κε ζνβαξφηεηα. Απηφ άιισζηε θαηαδείθλπε ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

εθιάκβαλαλ ηηο ακεξηθαληθέο απφςεηο θαη ην ζεκείν ζην νπνίν ηνπνζεηνχζαλ ηηο Ζ.Π.Α 

σο δχλακε, νη επξσπατθέο δπλάκεηο ηελ πεξίνδν εθείλε (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 

2008, 84). 

ηελ Δπξψπε, ζηηο 23 Απγνχζηνπ, ππνγξάθεηαη ζηε Μφζρα ην Γεξκαλνζνβηεηηθφ 

χκθσλν κε επίζεζεο, αλάκεζα ζηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηνπ Γ’ Ράηρ,  Γηφαθηκ θνλ 

Ρίκπεληξνπ (Joachim von Ribbentrop) θαη ηνλ ζνβηεηηθφ νκφινγφ ηνπ, Βηάηζεζιαβ 

Μνιφηνθ (Вячесла́в Мо́лотов), γλσζηφ σο χκθσλν Ρίκπεληξνπ-Μνιφηνθ. Σν χκθσλν, 

απείρε πνιχ απφ ηελ έλλνηα κηαο ηδενινγηθήο ζπκκαρίαο θαη απιά αληαπνθξηλφηαλ ζηα 

γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα ησλ δχν ρσξψλ. Ο Υίηιεξ, εμαζθαιίδνληαο ηελ εηξήλε ζηα 

αλαηνιηθά, κπνξνχζε αλελφριεηνο λα πξνσζήζεη ηα ζρέδηά ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε 

επίζεζε, πξψηα θαηά ηεο Πνισλίαο θαη κεηά θαηά ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο. Καη ν 

ηάιηλ, απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ζα κπνξνχζε, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ λα 
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 Σν Κνγθξέζν, ηνλ Μάην ηνπ 1938 κε ηελ Πξάμε Ναπηηθή Δπέθηαζεο (Navy Expansion Act), 

ελέθξηλε έλα πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1940, χςνπο άλσ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ 

δνιαξίσλ. ηηο αξρέο ηνπ 1939, ην Κνγθξέζν ρνξήγεζε ην πνζφ ησλ 525 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θχξην  

κέξνο ηνπ νπνίνπ απνξξνθήζεθε γηα ηελ αεξνπνξηθή άκπλα (Μαγνπιάο 1997, 656).        

https://www.sansimera.gr/biographies/1060
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εθεζπραζηεί απφ ηελ πξννπηηθή κηαο άκεζεο επίζεζεο εθ κέξνπο ηεο Γεξκαλίαο θαη λα 

επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ θαηάθηεζε κηαο επξείαο ισξίδαο  αζθαιείαο, πνπ ζα 

εμαζθάιηδε ηα δπηηθά ζχλνξα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο53 (Γεσξγαθφπνπινο 2014). 

Σελ 1ε επηεκβξίνπ 1939, κε πξφθαζε θηηαρηφ ζπλνξηαθφ επεηζφδην, ηα γεξκαληθά 

ζηξαηεχκαηα εηζέβαιαλ ζηελ Πνισλία. Γχν εκέξεο αξγφηεξα, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε 

Γαιιία πνπ είραλ εγγπεζεί ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο, δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

ηίπνηα άιιν πιένλ απφ ην λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Γεξκαλίαο.    

Παξάιιεια, ν πξφεδξνο Roosevelt, ηνλ Απξίιην ηνπ 1939 ζπλάπηεη κία ζπκθσλία 

κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, κε ηελ νπνία άθελε ειεχζεξν ην βαζηιηθφ λαπηηθφ λα 

ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηνλ Αηιαληηθφ, ελψ νη Ζ.Π.Α. κεηέθεξαλ φιν ηνλ 

φγθν ηνπ ζηφινπ ηνπο ζηνλ Δηξεληθφ, δείρλνληαο έηζη έλα λαπηηθφ θαηακεξηζκφ 

αζθαιείαο, παξφκνην κε απηφ πξηλ ηνλ Α΄ Π.Π. Οη Ζ.Π.Α. εμαζθάιηδαλ βξεηαληθέο 

θηήζεηο ζε Αζία, ε δε Βξεηαλία, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. Δλ ζπλερεία, ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ 1939, ηξνπνπνηεί ηνλ Νφκν Πεξί Οπδεηεξφηεηαο, εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο 

Μεηξεηνίο θαη Μεηαθνξάο (Cash and Carry), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αληηκαρφκελνη 

ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο αγνξάο ησλ εθνδίσλ κε κεηξεηά θαη 

αλαιάκβαλαλ εμνινθιήξνπ ηελ κεηαθνξά ησλ αγνξψλ ηνπο, θάηη πνπ ήηαλ πξνθαλέο φηη 

ιφγσ ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ, κφλν ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γαιιία 

κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 429).  

Σελ ηαρχηαηε θαηάθηεζε ηεο Πνισλίαο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1939, δηαδέρηεθε κία 

πεξίνδνο ζηαζηκφηεηαο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δηήξθεζε κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 

1940. Ζ δηεζλή θαηάζηαζε ππαγφξεπε, ηελ Γεξκαλία επηθξαηνχζα δχλακε ζηελ Κεληξηθή 

θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ νβηεηηθή Έλσζε λα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ρξφλν θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κία δηθή ηεο δψλε αζθαιείαο, ηηο Ζ.Π.Α. λα 

πξνζθέξνπλ πιηθή ππνζηήξημε ζε Γαιιία θαη Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Γαιιία 

νρπξσκέλε πίζσ απφ ηελ γξακκή Μαδηλφ, λα έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη, ππνζηεξηδφκελε απφ 

ην βαζηιηθφ λαπηηθφ, ζα ζπληξίςεη ηε Γεξκαλία κε έλαλ ζπλδπαζκφ ρεξζαίνπ θαη λαπηηθνχ 

πνιέκνπ. Ήηαλ ε πεξίνδνο ηνπ ςεπηνπνιέκνπ (phoney war) (Trueman 2015). Ο Roosevelt, 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή, απέζηεηιε ζηελ Δπξψπε ηνλ Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηνπ, Sumner 
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 Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δχν ζπκβαιιφκελεο ρψξεο πξνρψξεζαλ ζην κνίξαζκα ηεο 

βνξεηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζε «ζθαίξεο ζπκθεξφλησλ»: ηε Γεξκαληθή, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ Πνισλία 

κέρξη ηνλ πνηακφ Βηζηνχια θαη ηε Ληζνπαλία) θαη ηε νβηεηηθή (Φηιαλδία, Δζζνλία, Λεηνλία θαη ε πεξηνρή 

ηεο Βεζαξαβίαο). Με ηε ζπλαίλεζε ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο, ε νβηεηηθή Έλσζε πέηπρε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ εδαθηθψλ ζπλφξσλ ηεο, φπσο απηά είραλ δηακνξθσζεί θαη επηθπξσζεί εηο βάξνο ηεο κε ηνπο φξνπο ηεο 

εηξήλεο ηνπ Μπξεζη – Ληηφθζθ, κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γεξκαλίαο ζηηο 3 Μαξηίνπ 1918 (Γεσξγαθφπνπινο 

2014). 
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Wells, γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο πηζαλφηεηεο εηξήλεο. Ζ πξαγκαηηθή φκσο αηηία ήηαλ λα 

δείμεη, ηφζν ζην εμσηεξηθφ αιιά θπξίσο ζην εζσηεξηθφ ησλ απνκνλσηηζηψλ, ηελ αμίσζε 

ησλ Ζ.Π.Α. λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν ςεπηνπφιεκνο θαηέιεγε ζε εηξήλεπζε (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 430). 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο ζχληνκα δηαιχζεθαλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1940 νη Γεξκαληθέο 

δπλάκεηο επηηέζεθαλ κε επηηπρία, ιφγσ ηαρχηεηαο θαη αηθληδηαζκνχ, θαηέιαβαλ ηελ Γαλία 

θαη ηελ Ννξβεγία, μερχζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Κάησ Υσξψλ, θαηέιαβαλ ηελ Οιιαλδία, 

ην Βέιγην θαη ηηο γαιιηθέο βφξεηεο πεξηνρέο, ελψ ηαπηφρξνλα άιιεο γεξκαληθέο δπλάκεηο , 

κέζσ ηνπ δάζνπο ησλ Αξδελλψλ, εηζέβαιαλ ζηελ γαιιηθή επηθξάηεηα, ζπξψρλνληαο ηνπο 

Βξεηαλνχο θαη ηα γαιιηθά άηαθηα ηκήκαηα ηνπ κεηψπνπ, ζε ζπλερή νπηζζνρψξεζε πξνο 

ηελ ζάιαζζα θαη ηελ Γνπλθέξλε (Μαγνπιάο 1997, 658).  

Οη εμειίμεηο ζπγθιφληζαλ ηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνχ. Οη Ακεξηθαλνί πιένλ 

δηαπίζησλαλ φηη, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ, φιε ε Γπηηθή Δπξψπε ήηαλ 

θάησ απφ ηελ ππνηαγή ηεο Γεξκαλίαο θαη ε κφλε δχλακε, ε νπνία κπνξνχζε αθφκα λα 

αληηδξάζεη ήηαλ ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία ήιεγρε ηηο Αηιαληηθέο νδνχο. Ζ πξψηε 

αληίδξαζε ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο ακπληηθήο δχλακεο θαη ησλ 

κεραληζκψλ ηεο, κε ην Κνγθξέζν λα αληαπνθξίλεηαη, εγθξίλνληαο έλα ρσξίο πξνεγνχκελν 

κεγάιν πνζφ ακπληηθψλ δαπαλψλ54 (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 87). 

ηηο 10 Ηνπλίνπ 1940, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ν Roosevelt θαηαδίθαζε ηνλ 

απνκνλσηηζκφ θαη δηαθήξπηηε πσο ήηαλ απνιχησο κε ην κέξνο εθείλσλ ησλ εζλψλ πνπ ζα 

πνιεκνχζαλ ελάληηα ζηελ θαζηζηηθή επηζεηηθφηεηα θαη φηη ζα παξείρε θάζε πιηθή βνήζεηα 

πξνο Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γαιιία.55 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηνλ ίδην κήλα, λα μεθχγεη 

απφ ηα φξηα ηεο Πξάμεο Οπδεηεξφηεηαο θαη λα δηαηάμεη ην Σκήκα Ακχλεο θαη Ναπηηθνχ 

ζε κεηαθνξά ησλ «πιενλαζκάησλ» ηνπο, φπσο αεξνπιάλα, φπια θαη πνιεκνθφδηα, ζηνπο 

Βξεηαλνχο, ησλ νπνίσλ ην πιείζηνλ ηνπ νπιηζκνχ ηνπο είρε εγθαηαιεηθηεί ζηελ εθθέλσζε 

ηεο Γνπλθέξλεο (Μαγνπιάο 1997, 658-659). 

Σνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν λένο Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο Winston 

Churchill (Κνπθνγηαλλίδεο 2017), δήηεζε ηελ απνζηνιή πελήληα παιαηψλ ακεξηθαληθψλ 
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 Απμήζεθε ε βηνκεραληθή θαηαζθεπή αεξνζθαθψλ ζε 50000 εηεζίσο  (Μαγνπιάο 1997, 658). 
55

 Απφζπαζκα απφ ηελ νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ζην  Charlottesville ηεο Virtzinia, ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1940: 

«Δκείο νη Ακεξηθάλνη, ελσκέλνη, ζα αθνινπζήζνπκε δύν θαλεξέο θαη παξάιιειεο πνξείεο. Θα πξνζθέξνπκε  

ζηνπο πνιέκηνπο ηεο βίαο ηνπο πιηθνύο πόξνπο απηνύ ηνπ έζλνπο θαη ηαπηόρξνλα, ζα επηζπεύζνπκε ηε ρξήζε 

απηώλ ησλ πόξσλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα απνθηήζνπκε θαη εκείο ζηελ Ακεξηθή ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ ζα ρξεηαζηνύλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ακπλζνύκε.» (Kissinger, Ζ 

Γηπισκαηία 1995, 431) .  
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αληηηνξπηιηθψλ. Ο Roosevelt θάλνληαο εθ λένπ κία θίλεζε επειημίαο, παξέδσζε ηα 

αηηνχκελα αληηηνξπηιηθά, σο πξάμε αγνξάο έλαληη παξαρψξεζεο βξεηαληθψλ βάζεσλ ζην 

Γπηηθφ εκηζθαίξην, εμαζζελψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο αληηδξάζεηο ησλ Κνγθξεζηαλψλ 

απνκνλσηηζηψλ. ηηο 3 επηεκβξίνπ, αλαθνίλσζε ηελ ζπκθσλία απηή θαη ηελ παξνπζίαζε 

κάιηζηα ζαλ έλα κέγα βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο.56 Γχν εβδνκάδεο 

αξγφηεξα, ν ίδηνο ν πξφεδξνο πίεζε ην Κνγθξέζν θαη ςεθίζηεθε, ε Πξάμε Δπηιεθηηθήο 

Τπεξεζίαο θαη Δθπαίδεπζεο (Selective Service and Training Act), κε ηελ νπνία γηα πξψηε 

θνξά ζε θαηάζηαζε εηξήλεο, νη Ζ.Π.Α. εθάξκνδαλ ηελ πξαθηηθή ηεο ζηξαηνιφγεζεο57 

(Μαγνπιάο 1997, 658-659).  

Ζ ζηάζε ηεο ακεξηθάληθεο θνηλήο γλψκεο, γηα ηνλ αγψλα ησλ πκκάρσλ, ήηαλ 

πιένλ ηδηαίηεξα επλντθή. Παξφια ηαχηα, νη απνκνλσηηζηέο εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ 

ζνβαξφ αλαζρεηηθφ εκπφδην ζηελ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ηεο Ακεξηθήο ζηα ηεθηαηλφκελα, 

έρνληαο κάιηζηα ηελ ππνζηήξημε δεκνθηιψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ινηπψλ νξγαλψζεσλ, 

πνπ θαηεγνξνχζαλ πιένλ ηνλ πξφεδξν φηη έζπξσρλε ηελ ρψξα ζηνλ πφιεκν.  

Πέξαλ φκσο ηνπ επηξξεπνχο παγθφζκηνπ ζθεληθνχ θαη ηνπ επξσπατθνχ πνιέκνπ, 

νη Ζ.Π.Α., πξνεηνηκάδνληαλ θαη γηα ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν. Ζ Ρεπνπκπιηθαληθή 

ππνςεθηφηεηα, θαηφπηλ κεγάισλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, θαηέιεμε ζηελ επηινγή ηνπ Wendell L. 

Willkie, κηα επηινγή πνπ εμέπιεμε ηδηαίηεξα. ην ζηξαηφπεδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ, ν  

Roosevelt δηαηεξνχζε αηληγκαηηθή ζησπή ζρεηηθά κε ηελ ππνςεθηφηεηα, νπφηε θαη πηζαλή 

εθινγή ηνπ, γηα ηε ηξίηε ζεηεία, ζην πξνεδξηθφ αμίσκα. Λφγσ ηεο δηεζλνχο θαηάζηαζεο, 

ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο αλππαξμίαο δπλακηθήο δηάδνρεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

πηέζεσλ ηζρπξψλ δεκνθξαηηθψλ θχθισλ, ηειηθψο ν Roosevelt πήξε ζαθή ζέζε 

δειψλνληαο ππνςεθηφηεηα επαλεθινγήο, ππνςεθηφηεηα πνπ νη Γεκνθξαηηθνί 

επαλέιεγμαλ νκνθψλσο. Χο πξνο ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο , νπζηαζηηθή 

αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν ππνςεθίσλ δελ ππήξρε. Γεληθφηεξα επηθξαηνχζε ε 

εληχπσζε φηη, νη Γεκνθξαηηθνί ήηαλ ιηγφηεξν θηιναπνκσλνηηθνί απφ ηνπο 

Ρεπνπκπιηθάλνπο. Σειηθψο, ε εθινγηθή αλακέηξεζε έδσζε ηε λίθε ζηνλ  Franklin Delano 
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 Ο πξαγκαηηθφο φξνο πνπ είρε ζέζεη ν Roosevelt ήηαλ ε κε παξάδνζε ζηνλ ερζξφ ηνπ Βξεηαληθνχ 

Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ (Μαγνπιάο 1997, 659). 
57

 Αθνξνχζε νπζηαζηηθά ηελ ππνρξέσζε, ζε θαηξφ εηξήλεο, εθηέιεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

Πξηλ απφ απηφ, ν ίδηνο ν πξφεδξνο είρε θξνληίζεη λα δεκηνπξγήζεη επλν τθφ θιίκα ηφζν ζηελ θνηλή γλψκε 

φζν θαη ζην Κνγθξέζν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο  απνκνλσηηζηέο θαη ζηνλ Ρεπνπκπιηθάλν αληίπαιφ ηνπ γηα ηηο 

επεξρφκελεο εθινγέο  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 88-89). 
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Roosevelt, κε ηνλ αληίπαιφ ηνπ φκσο Wendell L. Willkie, λα αλαθηά κεγαιχηεξε εθινγηθή 

δχλακε, απφ ηνλ πξνθάηνρν ηνπ Alfred M. Landon (Μαγνπιάο 1997, 659-661). 

5.4 Ζ Πξννδεπηηθή πκκεηνρή θαη ε Ηαπσληθή Πξφθιεζε 

Με ηελ επαλεθινγή ηνπ, ν Franklin Roosevelt ήξζε ακέζσο αληηκέησπνο κε κία 

λέα πξφθιεζε. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία αληηκεηψπηδε ειιείςεηο πφξσλ, ηδίσο ζε ρξπζφ θαη 

δνιάξηα, ιφγσ ησλ ππέξνγθσλ αλαγθψλ ηεο. Απφ ηελ άιιε, ε Πξάμε Johnson (Johnson 

Act) ηνπ 1934, ζηηο Ζ.Π.Α., απαγφξεπε ηελ δαλεηνδφηεζε ρσξψλ ή θπβεξλήζεσλ, νη 

νπνίεο είραλ αλεμφθιεηα ρξέε πξνεγνχκελνπ πνιέκνπ. Ο πξφεδξνο αληηκεηψπηζε ηελ 

δπζρέξεηα απηή, παξνπζηάδνληαο ζην Κνγθξέζν, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941, κία λέα 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ηελ Πξάμε ηεο Δθκίζζσζεο θαη Γαλεηζκνχ (Lend-Lease Act), ε 

νπνία ηνλ εμνπζηνδνηνχζε λα πσιεί, λα εθκηζζψλεη ή λα δαλείδεη πνιεκηθφ πιηθφ θαη 

πξντφληα εγρψξηαο παξαγσγήο, κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξνχζε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο Ζ.Π.Α., 

ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, ηεο νπνίαο ε ππεξάζπηζε ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα 

ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.58 Σα επηρεηξήκαηα ηνπ πξνέδξνπ έπεηζαλ ην Κνγθξέζν πνπ 

ππεξςήθηζε ην λνκνζρέδην, ηνλ Μάξηην ηνπ 1941. Μεηά απφ απηήλ ηελ ςήθηζε, ν 

Roosevelt, θάζε κέξα πνπ πεξλνχζε, έθαλε φιν θαη ζαθέζηεξε ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ζπκβάιεη ζηνλ αγψλα θαηά ησλ λαδηζηψλ. Οη ζπλαληήζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ θαη ηνπ 

βξεηαληθνχ ζηξαηησηηθνχ επηηειείνπ, έγηλαλ ζπρλφηεξεο θαη απηφ πνπ δηαθαίλνληαλ σο 

εθθξεκφηεηα, ήηαλ κφλν ε αλαθνίλσζε ηεο εηζφδνπ ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν (Historynet 

2008).  

Ζ επφκελε πξφθιεζε πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ν πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., ήηαλ ε 

αζθαιήο κεηαθνξά ησλ εθνδίσλ, ε δηαηήξεζε νπζηαζηηθά ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ αλνηρηψλ 

θαη θαζαξψλ απφ ππνβξπρηαθή δνιηνθζνξά. Σνλ Απξίιην ηνπ 1941, ν Roosevelt, 

ππέγξαςε κία άηππε59 ζπκθσλία κε ηνλ Γαλφ επηηεηξακκέλν ζηελ Οπάζηγθηνλ, κε ηελ 

νπνία εμνπζηνδνηνχληαλ γηα ηελ απνβίβαζε ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Γξνηιαλδία. 

Παξάιιεια ηνλ ίδην κήλα, ελεκέξσζε ηνλ Winston Churchill, ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

επεθηείλεη ηελ Εψλε Οπδεηεξφηεηαο ησλ 300 κηιίσλ, κέρξη ηελ κέζε ηνπ Αηιαληηθνχ. Οη 

πεξηπνιίεο ηνπ ακεξηθαληθνχ λαπηηθνχ, ζα αλαδεηνχζαλ ηα γεξκαληθά ππνβξχρηα θαη ζα 

αλαθνίλσλαλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο Βξεηαληθέο λενπνκπέο. ηε ζπλέρεηα ν Roosevelt 
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 7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εγθξίζεθαλ αξρηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε κέρξη ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ μεπέξαζε ηα 50 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 90). 
59

 Ζ Γαλία βξίζθνληαλ ππφ Γεξκαληθή θαηνρή, εμφξηζηε θπβέξλεζε δελ ππήξρε θαη ν δηπισκάηεο 

αλέιαβε κφλνο ηνπ ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηνλ πξφεδξν Roosevelt (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 435).     
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αλαθνίλσζε ηελ έθηαζε αλάκεζα ζηηο θηήζεηο ηεο Γαλίαο θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή, έθηαζε 

πνπ πεξηειάκβαλε ηηο Ηζιαλδία60 θαη Γξνηιαλδία, Σκήκα ηνπ Ακπληηθνχ πζηήκαηνο ηνπ 

Γπηηθνχ Ζκηζθαηξίνπ. Μία άηππε Αγγιν-ακεξηθαληθή ζπκκαρία είρε ήδε αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 434-435). 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1941, ν Υίηιεξ κε κία ηεξάζηηαο έθηαζεο επηρείξεζε61 εηζβάιεη 

ζηελ νβηεηηθή Έλσζε, κε ηνλ Roosevelt λα ππφζρεηαη ακέζσο θάζε δπλαηή βνήζεηα, 

παξά ηηο αληηξξήζεηο απφ ζηξαηησηηθνχο θαη δηπισκαηηθνχο ζπκβνχινπο (Militaire 2017). 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1941, κεηά απφ πνιιέο εθαηέξσζελ επηζηνιέο, νη δχν εγέηεο, 

Franklin Roosevelt θαη Winston Churchill, ζπλαληηνχληαη ζε πνιεκηθά πινία έμσ απφ ηηο 

αθηέο ηεο Γξνηιαλδίαο. Ο Roosevelt δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ππνζρεζεί θακία πνιεκηθή 

δέζκεπζε αθφκα, ηνπ δε Churchill ηνπ αξθνχζε, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ε ζπλέρηζε 

ηεο ππνζηήξημεο πνπ ήδε άιισζηε ειάκβαλε. Σν θνηλφ αλαθνηλσζέλ ησλ δχν πιεπξψλ δελ 

πεξηιάκβαλε δειψζεηο πνιεκηθψλ ζηφρσλ, αιιά νξηζκέλεο γεληθέο αξρέο πεξί αζθαιείαο 

θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα θαζφξηδαλ ηνλ κεηαπνιεκηθφ θφζκν θαη πνπ νλνκάζηεθαλ 

Αηιαληηθφο Υάξηεο.62 Οη αξρέο απηέο, ζπκπιήξσλαλ νπζηαζηηθά ηηο Σέζζεξηο 

Διεπζεξίεο63 ηνπ Roosevelt, ηηο νπνίεο ν πξφεδξνο είρε αλαθνηλψζεη ζε κία εθηελή ηνπ 

νκηιία ζην ξαδηφθσλν, ζηηο 27 Μαΐνπ 1941 (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 91-92). 

ηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ 1941, ην ακεξηθαληθφ αληηηνξπηιηθφ Greer ηνξπηιίζηεθε 

θαηά ηελ δηάξθεηα παξαθνινπζήζεσο γεξκαληθνχ ππνβξπρίνπ. ηηο 11 επηεκβξίνπ, ν 

Roosevelt ραξαθηήξηζε ηελ πξάμε απηή σο γεξκαληθή πεηξαηεία θαη δηέηαμε ηα 

ακεξηθάληθα πνιεκηθά πινία λα ζπλνδεχνπλ, άλεπ εζληθφηεηαο, φια ηα εκπνξηθά πινία, 

                                                 
60

 Σξεηο κήλεο αξγφηεξα Ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα (4000 πεδνλαχηεο), αληηθαζηζηνχζαλ ηηο 

Βξεηαληθέο θαη Καλαδηθέο δπλάκεηο ζηελ Ηζιαλδία (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 435). 
61

 Οη Γεξκαλνί γηα ηελ εηζβνιή είραλ ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 3.000.000 ζηξαηηψηεο, 17 

κεξαξρίεο Panzer θαη 13 κεραλνθίλεηεο κεξαξρίεο θάζε ηχπνπ. Ζ Γεξκαληθή εηζβνιή εθηεηλφηαλ ζε κηα 

επζεία 1.900 κηιίσλ, απφ ηε Βαιηηθή ζάιαζζα ζην Βνξξά, κέρξη ηε Μαχξε Θάιαζζα ζην Νφην. Ο Υίηιεξ, 

ζεσξνχζε φηη ζα κπνξνχζε κέζα ζε 3 κήλεο, λα έρεη δηαιχζεη θάζε εζηία αληίζηαζεο ζηελ αραλή Δ...Γ. 

θαη κέρξη ηνλ ρεηκψλα λα είλαη θπξίαξρνο ζηηο ηεξάζηηεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο (πεηξέιαηα Μπαθνχ, 

ζηηνβνιψλεο Οπθξαλίαο θηι). Σν ίδην πίζηεπαλ ζηξαηησηηθνί θαη δηπισκαηηθνί ζχκβνπινη ησλ Ζ.Π.Α.  

(Militaire 2017).   
62

 Ο Αηιαληηθφο Υάξηεο δηαηχπσλε ην πξφβιεκα ηεο κεηαπνιεκηθήο αζθάιεηαο κε θαζαξά 

νπηιζνληθνχο φξνπο, φπσο ν ζεβαζκφο ζηελ αξρή ζηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, ε ν ηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, ε 

ειεπζεξία ηεο λαπζηπινΐαο θαη ε κείσζε ησλ εμνπιηζκψλ. Ζ εζληθή απηνδηάζεζε ζα απνηεινχζε ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο λέαο παγθφζκηαο ηάμεο  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 

20ν Α ηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 91-92). 
63

 Αμίδεη κία αλαθνξά ζηηο ειεπζεξίεο απηέο, φπσο ηηο αλαθνίλσζε ν ίδηνο ν πξφεδξνο ζε κία πνιχ 

έμππλε έθθιεζε ηνπ ηδεαιηζκνχ ηνπ Wilson: «Θα δερηνύκε κόλν έλαλ θόζκν, πνπ λα ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ ιόγνπ θαη ηεο έθθξαζεο, … ηελ ειεπζεξία ηνπ θάζε αλζξώπνπ λα ιαηξεύεη ηνλ Θεό κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν 

… ηελ ειεπζεξία από ηε ζηέξεζε …  θαη ηελ ειεπζεξία από ηνλ ηξόκν.»  (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 434-

435).  
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κέρξη ηελ Ηζιαλδία θαη λα επηηίζεληαη ζε φπνηα γεξκαληθά ή ηηαιηθά ππνβξχρηα 

εληνπίδνληαλ ζηελ παξαθείκελε λαπηηθή πεξηνρή. Δπηπξνζζέησο, έλα κήλα κεηά, ζηηο 9 

Οθησβξίνπ, ν πξφεδξνο δεηνχζε απφ ην Κνγθξέζν ηελ αλαζεψξεζε ηεο Πξάμεο 

Οπδεηεξφηεηαο, επηηξέπνληαο ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ακεξηθαληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαηά 

ηελ πιεχζε ηνπο ζηα εκπφιεκα ιηκάληα. ηηο αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ, ην Κνγθξέζν έδσζε 

ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ (Μαγνπιάο 1997, 664). 

 ηελ νπζία ινηπφλ, νη Ζ.Π.Α. απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1941, είραλ θεξχμεη πφιεκν 

ζηε ζάιαζζα θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα. Οη ακεξηθαληθέο ελέξγεηεο ζηε ζάιαζζα ζα 

κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πεξηθαλέζηαηα πξνθιεηηθέο, απηφ φκσο 

ήηαλ, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ην φξην ζπκκεηνρήο ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ πνιεκηθή 

πξνζπάζεηα ησλ Βξεηαλψλ. Ο Roosevelt βξηζθφηαλ ζε κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη 

κφλν πξνζερηηθέο ελέξγεηεο ζα ηνλ θαζηζηνχζαλ ηθαλφ, λα ηζνξξνπεί θαη φρη λα πέζεη. Καη 

ηνχην γηαηί, απφ ηελ κία ε πιεηνςεθία ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ Ακεξηθή, ήζειε ηελ ήηηα 

ηνπ Άμνλα απφ ηελ άιιε φκσο δελ ήζειε ηελ έμνδν ηεο ρψξαο ζηνλ πφιεκν. Απηφ 

αλάγθαδε ηνλ πξφεδξν ζηελ ππνκνλή θαη ζηελ πξνπαξαζθεπή, ψζηε αθελφο ηα γεγνλφηα 

λα είλαη απηά πνπ ζα ηνλ σζήζνπλ αλαγθαζηηθά ζηνλ πφιεκν,64 αθεηέξνπ λα είλαη έηνηκνο 

ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή λα επέκβεη (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 93-94). 

Σα γεγνλφηα απηά δελ άξγεζαλ λα ζπκβνχλ. Ζ Ηαπσλία κεηά ηελ επηηπρεκέλε 

θαηάιεςε ηεο Μαληδνπξίαο θαη κέλνληαο καθξηά απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε, άξρηζε, 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 1940, λα αζθεί πηέζεηο γηα έιεγρν ηεο Ηλδνθίλαο θαη ησλ νιιαλδηθψλ 

αλαηνιηθψλ αθηψλ ησλ Ηλδηψλ (Ηλδνλεζία), εηδηθά ηψξα πνπ Γαιιία θαη Οιιαλδία ήηαλ 

ππφ Γεξκαληθή θαηνρή.65 Ο Roosevelt απαληνχζε ζηαδηαθά ζηηο Ηαπσληθέο πξνθιήζεηο κε 

νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, φπσο απαγφξεπζε εμαγσγήο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ, εηδηθά 

ζηδήξνπ θαη ράιπβα, θαη πίεζε ηελ εμφξηζηε νιιαλδηθή θπβέξλεζε γηα πεξηνξηζκφ 
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 Μάιηζηα ζε ζπλάληεζε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1941, ν Roosevelt θέξεηαη λα είπε ζηνλ Churchill φηη, 

ζα θαηαβάιινληαλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζηαηηθνχ πνπ ζα νδεγνχζε ζε πφιεκν  

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο 

Α (1898-1945) 2008, 94).  
65

 Σν φξακα ησλ Ηαπψλσλ πεξηειάκβαλε ηελ ιεγφκελε «θαίξα Κνηλήο Δπεκεξίαο ηεο Δπξχηεξεο 

Αλαηνιηθήο Αζίαο», ελφο δειαδή απνηθηαθνχ θξάηνπο πνπ εθηφο απφ ηελ Ηαπσλία, ηελ Κίλα θαη ηελ 

Μαληδνπξία, ζα πεξηειάκβαλε θαη πεξηνρέο απφ Αλαηνιηθέο Ηλδίεο, Σατιάλδε, Νέα Εειαλδία, Φηιηππίλεο θαη 

Απζηξαιία (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 95).   
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εμαγσγήο πεηξειαίνπ εθεί, πξαθηηθή πεξηνξηζκνχ66 πνπ αθινχζεζαλ νη Ζ.Π.Α. θαη ε 

Μεγάιε Βξεηαλία (Μαγνπιάο 1997, 665-666).  

Σαπηφρξνλα, ε Ηαπσλία θηλείηαη δηπισκαηηθά θαη ζηηο 27 επηεκβξίνπ 1940, 

ππέγξαςε κε Ηηαιία θαη Γεξκαλία, έλα Σξηκεξέο χκθσλν, κε ην νπνίν νη ηξεηο ρψξεο 

αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε ακνηβαίαο βνήζεηαο , αλ κία απφ απηέο δέρνληαλ επίζεζε θαη 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, ππέγξαςε ην Ηαπσλν-ζνβηεηηθφ χκθσλν Οπδεηεξφηεηαο, κε ην 

νπνίν ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχζαλ λα παξακείλνπλ νπδέηεξα, αλ έλα απφ απηά 

δέρνληαλ επίζεζε απφ ηξίηε ρψξα.  Μεηά φκσο ηελ επίζεζε ηνπ Υίηιεξ ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1941, νη Ηάπσλεο απαηηνχλ απφ ηηο γαιιηθέο αξρέο ηελ 

παξαρψξεζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζηελ Νφηηα Ηλδνθίλα, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηνλ 

Roosevelt λα απαληήζεη κε πάγσκα ησλ ηαπσληθψλ θεθαιαίσλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη πιήξε 

παχζε εμαγσγψλ πεηξειαίνπ. Ζ Ηαπσλία αληηκεηψπηδε πιένλ έλαλ παγθφζκην απνθιεηζκφ 

πεηξειαίνπ, πνπ φρη κφλν απνηεινχζε θχξηα αλάζρεζε ζηα θηιφδνμα πξνγξάκκαηά ηεο 

αιιά απνκφλσλε νηθνλνκηθά ηελ ρψξα θαη απεηινχζε θαη ηελ ίδηα ηελ επεκεξία ηεο. Ζ 

δηπισκαηηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ Ζ.Π.Α.-Ηαπσλίαο, ήηαλ ηψξα ε επηινγή. Ζ 

ηαπσληθή πξφηαζε πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ ηελ παχζε ηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο πξνο 

ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία αιιά ηελ παξακνλή ζηελ Κίλα,67 πξφηαζε πνπ ν Roosevelt 

απέξξηςε, εκκέλνληαο ζηελ απφζπξζε ησλ ηαπσληθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ Κίλα θαη ηελ 

αλάθιεζε ηεο απνδνρήο ηνπ Σξηκεξνχο πκθψλνπ, κε Γεξκαλία θαη Ηηαιία. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο απέηπραλ θαη πιένλ ε ζηξαηησηηθή εγεζία είρε ην ιφγν 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 96-67). 

 Σν πξσί ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1941, 375 ηαπσληθά αεξνζθάθε παληφο ηχπνπ 

εμαπέιπζαλ αηθληδηαζηηθή ελελεληάιεπηε επίζεζε ζηελ Ακεξηθάληθε λαπηηθή βάζε ηνπ 

Pearl Harbor, ζηνλ Δηξεληθφ, πξνθαιψληαο αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο.68 Οη Ακεξηθαλνί 

αηθληδηάζηεθαλ. Αλ θαη είραλ πιεξνθνξίεο  γηα κεηαθηλήζεηο ζηξαηεπκάησλ, κέρξη ηελ 
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 Ο Roosevelt πίζηεπε πεξηζζφηεξν ζηελ πξαθηηθή ηνπ πεξηνξηζκνχ παξά ηνπ απνθιεηζκνχ, ν 

νπνίνο πηζαλφλ λα εμσζνχζε ηελ Ηαπσλία, άκεζα, ζε επ ηζεηηθέο πνιεκηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηηο αλαγθαίεο γηα απηήλ ελεξγεηαθέο ξνέο  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898 -1945) 2008, 95).    
67

 πγθεθξηκέλα ε πξφηαζε ησλ Ηαπψλσλ ήηαλ ε παχζε ηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο πξνο ηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ε ππνρψξεζε απφ ηελ Ηλδνθίλα αιιά απαηηνχζαλ θαη ηελ παχζε ηεο ακεξηθαληθήο 

ππνζηήξημεο πξνο ηελ Κίλα, ηελ άξζε ηνπ παγψκαηνο ησλ ηαπσληθψλ θαηαζέζεσλ αι ιά θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ θαπζίκσλ ηνπο  (Μαγνπιάο 1997, 666).        
68

 Βπζίζηεθαλ ή πξνθιήζεθαλ ζνβαξέο δεκηέο ζε ζπλνιηθά 18 πινία, 150 αεξνζθάθε 

θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο θαη αρξεζηεχηεθαλ άιια 199. 2400 Ακεξηθαλνί έραζαλ ηε δσή ηνπο 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο 

Α (1898-1945) 2008, 98). 
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ηειεπηαία ζηηγκή πίζηεπαλ φηη, κία ελδερφκελε επίζεζε ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη ελαληίνλ 

βξεηαληθψλ, νιιαλδηθψλ ή γαιιηθψλ ζηφρσλ, ζην βσκφ ηεο επέθηαζεο πξνο ηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Ζ νξγή ζην εζσηεξηθφ ησλ Ζ.Π.Α. ήηαλ ηεξάζηηα. Αθφκε θαη νη 

απνκνλσηηθνί επηθξηηέο, απαηηνχζαλ ηελ άκεζε αληαπφδνζε ηεο ηαπσληθήο πξφθιεζεο, 

βάδνληαο έηζη ηέινο ζηα δηιιήκαηα ηνπ Roosevelt. ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1941, ν Roosevelt 

απεπζπλφκελνο ζην Κνγθξέζν,69 δεηνχζε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο Ηαπσλίαο, κε 

ην ηειεπηαίν λα αληαπνθξίλεηαη, κε 388 ςήθνπο ππέξ θαη 1 θαηά. Ο Υίηιεξ ηαπηφρξνλα, 

ηεξψληαο ην Σξηκεξέο χκθσλν θεξχηηεη ηνλ πφιεκν θαηά ησλ Ζ.Π.Α., γεγνλφο πνπ σζεί 

ηειηθά ηελ ρψξα ζηελ είζνδφ ηεο ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν70 (Μαγνπιάο 1997, 667). 

Ζ είζνδνο ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν, νινθιήξσζε ηελ απαξάκηιιε δηπισκαηηθή 

επηρείξεζε ηνπ Franklin Delano Roosevelt. Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ ηξία ρξφληα, ν 

πξφεδξνο είρε νδεγήζεη ην ιαφ ηνπ, πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ αθιφλεηα αηζζήκαηα 

απνκνλσηηζκνχ, ζε έλαλ παγθφζκην πφιεκν. Ο Roosevelt είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ 

ζθνπφ ηνπ, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ηνπ ζηνλ πφιεκν, ππνκνλεηηθά 

θαη κε επηκνλή, κε δηαθπβεχνληαο ζε θακία πεξίπησζε ηελ ξήμε ζην εζσηεξηθφ, κε ηελ 

απνζηξνθή ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ ηδεσδψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο. Σελ 

ιχζε, ηνπ ηελ έδσζε ε ηαπσληθή επηζεηηθφηεηα θαη ν Υίηιεξ (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 

1995, 438-439).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Roosevelt δελ ήζειε ηφζν πνιχ ηνλ πφιεκν, φζν ηελ ήηηα 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο. Καη ηνχην γηαηί ην γεσπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

θαηεζηεκέλν, πνπ επεδίσθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη δχν απηέο ρψξεο, ήηαλ αληίζεην κε 

απηφ πνπ πξέζβεπαλ νη Ζ.Π.Α. Οη Ακεξηθαλνί, ήζειαλ θαη κπνξνχζαλ λα δηαθηλνχλ 

ειεχζεξα ηα πξντφληα ηνπο, λα επελδχνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο θαη λα πξνκεζεχνληαη αγαζά 

θαη πξψηεο χιεο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία επεδίσθαλ ηελ 

απηάξθεηα, ηελ δεκηνπξγία δειαδή ησλ δηθψλ ηνπο θιεηζηψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, 

πνπ ζα πεξηειάκβαλαλ αγνξέο, κέζα παξαγσγήο θαη πξψηεο χιεο, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ νπζία, ε επέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 
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 «…ν πξαγκαηηθόο ζθνπόο πνπ επηδηώθνπκε βξίζθεηαη πνιύ πςειόηεξα θαη  καθξύηεξα από ην νξαηό 

πεδίν ηεο κάρεο…όηαλ θαηαθεύγνπκε ζηελ ρξήζε ηεο βίαο, όπσο νθείινπκε λα πξάμνπκε ηώξα, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε βία απηή γηα ην αύξην. Δκείο νη Ακεξηθάλνη δελ είκαζηε θαηαζηξνθείο, 

είκαζηε θηίζηεο…» δήισλε ν πξφεδξνο Roosevelt (Μαγνπιάο 1997, 667).       
70

 Σν Κνγθξέζν απεδέρζε ηελ θήξπμε πνιέκνπ θαηά ηεο Ηαπσλίαο, φρη φκσο θαηά ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ Άμνλα. Σν ηειεπηαίν ήηαλ ακθίβνιν αλ ζα ην απνδέρνληαλ ην Κνγθξέζν, εθείλε ηε ρξνληθή  ζηηγκή ή 

θαη κεηέπεηηα. Ο Υίηιεξ, κε ηελ ελέξγεηά ηνπ λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά ησλ Ζ.Π.Α., ζεσξψληαο ηηο 

κάιινλ εμαζζελεκέλεο απφ ηελ ηαπσληθή επίζεζε θαη κε ηελ απψηεξε πξφζεζε λα ζηακαηήζεη ηηο ξνέο 

ππνζηήξημεο πξνο Βξεηαλία θαη νβηεηηθή Έλσζε, εμαλέκηζε φιεο ηηο ακθηβνιίεο απηέο  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ 

Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 

99-100). 
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Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Κίλα, δελ ήηαλ απεηιεηηθέο γηα ηα ζπκθέξνληα 

ησλ Ζ.Π.Α. Με ηελ πξνέιαζε φκσο, ηεο πξψηεο ζηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηεο δεχηεξεο 

ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα άιιαμαλ. Ζ λέα θαηάζηαζε 

απεηινχζε, ηφζν ηελ επεκεξία φζν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ Ακεξηθαλψλ. Ο Roosevelt δελ ζα 

νδεγνχζε πιένλ ηελ ρψξα ηνπ ζηνλ πφιεκν ιφγσ ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ αιιά γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο απφ ηελ επηθείκελε απεηιή. Απηφ ην είρε δηαπηζηψζεη 

απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο δεχηεξεο πξνεδξηθήο ηνπ ζεηείαο θαη έηζη ζην κπαιφ ηνπ ε 

ζχγθξνπζε ήηαλ αλαπφθεπθηε. Σν δήηεκα γηα απηφλ, ήηαλ λα έρεη αξσγφ ην ακεξηθαληθφ 

έζλνο (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία 

Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 101-102).      

 5.5 Ζ Καηαιπηηθή Δκπινθή 

Ζ είζνδνο ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ αγψλα, αλαπηέξσζε ην εζηθφ ησλ πκκάρσλ θαη δε 

ησλ Βξεηαλψλ. Ζ πνιεκηθή θαη νηθνλνκηθή θηλεηνπνίεζε ησλ Ζ.Π.Α. ήηαλ πνιχ κεγάιε, 

πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ.71 Οη δηνγθσκέλεο 

θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απμήζεηο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, 

πξνθάιεζαλ ηζρπξέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, πνπ ε θπβέξλεζε αληηκεηψπηζε  κε έλα 

αληηπιεζσξηζηηθφ πξφγξακκα, ηνπ νπνίνπ νη θχξηεο επηδηψμεηο ήηαλ ε πψιεζε ησλ 

πνιεκηθψλ νκνιφγσλ, νη πςεινί θφξνη θαη ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ (Μαγνπιάο 1997, 676-

677). 

Ζ είζνδνο έγηλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία, νη δπλάκεηο ηνπ Υίηιεξ 

πνιηνξθνχζαλ ηε Μφζρα θαη ην Λέληλγθξαλη, κε ηνπο νβηεηηθνχο λα έρνπλ θαηνξζψζεη 

λα αλαραηηίζνπλ ηελ Γεξκαληθή πξνέιαζε, ελψ έλα δεχηεξν ηζρπξφ κέησπν είρε 

δεκηνπξγεζεί, κε αληίπαινπο φιεο ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζηελ Βφξεηα Αθξηθή θαη ηελ 

Μέζε Αλαηνιή. ην Αζηαηηθφ κέησπν, νη πκκαρηθέο δπλάκεηο πξνζπαζνχζαλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηνπο Ηάπσλεο, ηφζν κέζα ζην έδαθνο ηεο Νέαο Γνπτλέαο, ηεο νπνίαο ην 

βφξεην ηκήκα ήηαλ ππφ Ηαπσληθή θαηνρή, φζν θαη ζε απηφ ησλ Φηιηππίλσλ. 

Οη χκκαρνη ζπκθσλνχζαλ φηη ην θχξην βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα απνζθνπνχζε 

ζηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, δηαθσλνχζαλ φκσο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεξε εθαξκνγή ησλ 

ρεδίσλ, πνπ ζα επέθεξαλ ην πνζεηφ απνηέιεζκα. Οη Ακεξηθαλνί επηζπκνχζαλ ηελ άκεζε, 
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 Σν Κνγθξέζν αχμεζε ην φξην ειηθίαο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο  θαη ην θαζφξηζε απφ 18 έσο 45 

εηψλ. Ζ παξαγσγή ηξνθίκσλ απμήζεθε θαηά ην 1/3 ελψ ε παξαγσγή ζηδήξνπ, ράιπβα, αινπκίλαο, 

καγλεζίνπ θαη ραιθνχ ηξηπιαζηάζηεθε. Ζ παξαγσγή αεξνζθαθψλ, ηεζσξαθηζκέλσλ θαη πνιεκηθψλ πινίσλ 

απμήζεθε θαηαθφξπθα (ην 1944 ν η Ζ.Π.Α. παξήγαγαλ 96000 αεξνζθάθε ζε ζρέζε κε ηα 2000 ην  

1939)(Μαγνπιάο 1997, 675).       
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δπλακηθή, ζηξαηησηηθή, επηζεηηθή επηρείξεζε ζηα εδάθε ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο, 

δηακέζνπ ηνπ ηελνχ ηεο Μάγρεο, αιιά ν Churchill επέκελε ζηελ θαζπζηέξεζε κίαο 

ηέηνηαο απφβαζεο, έσο φηνπ ε Γεξκαλία απνδεθαηηζκέλε απφ ηηο ζπλερείο επηδξνκέο ησλ 

πκκαρηθψλ βνκβαξδηζηηθψλ, ηνπ λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαδνρηθψλ ρεξζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε Μεζφγεην θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, απνδπλακσζεί εληειψο. Απφ 

ηελ άιιε, ν ηάιηλ ππνζηήξηδε ζεξκά ηελ άκεζε αλαγθαηφηεηα ελφο δεχηεξνπ κεηψπνπ 

ψζηε λα βνεζεζεί λα εθδηψμεη ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο απφ ην αληίζηνηρν ξσζηθφ. Ο 

πξφεδξνο Roosevelt απνδέρηεθε ηειηθά ηελ πξφηαζε ηνπ Άγγινπ πξσζππνπξγνχ. Τπφ ηνλ 

θφβν ηεο απνηπρίαο γηα ηελ άκεζε απνβαηηθή ελέξγεηα, απνθαζίζηεθε φηη κία θνηλή 

Αγγιν-ακεξηθαληθή εηζβνιή ζηελ γαιιηθή Βφξεηα Αθξηθή, ε νπνία ζα απνηεινχζε ηνλ 

πξνπνκπφ ηεο επξσπατθήο εηζβνιήο, έπξεπε λα πινπνηεζεί (Καξβνπλαξάθεο, Ζ 

Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α 

(1898-1945) 2008, 104-105). 

Οη βξεηαληθέο θαη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο, απνβηβάζηεθαλ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 

1942 ζην Μαξφθν θαη ηελ Αιγεξία, ππφ ηελ εγεζία ηνπ ηξαηεγνχ Dwight D. 

Eisenhower. Ο Ακεξηθαλφο ηξαηεγφο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επηρείξεζε, 

αλαγλψξηζε άκεζα ηελ de facto πνιηηηθή εμνπζία ηνπ Γάιινπ Ναχαξρνπ Jean Lois 

Darlan72 ζηελ πεξηνρή, αξρεγφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο ηνπ 

Vichy, πνπ ζπλεξγάδνληαλ ζηελά κε ηνπο Γεξκαλνχο, πξνθεηκέλνπ νηεζδήπνηε 

αληηζηάζεηο ζηελ απφβαζε λα εμαλεκηζηνχλ, φπσο θαη έγηλε. Αλαηνιηθά, ε 8ε Βξεηαληθή  

ηξαηηά ηνπ ηξαηεγνχ Bernard Montgomery, θαηάθεξε λα απσζήζεη ηελ πξνέιαζε πξνο 

ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ ηνπ Γεξκαληθνχ Africa Κorps, ηνπ Erwin Rommel θαη λα 

εμαπνιχζεη αληεπίζεζε. ηελ αληεπίζεζε ηεο απηή, ε Βξεηαληθή ηξαηηά θαηέιαβε, ην 

Ννέκβξην ηνπ 1942, ηελ Βεγγάδε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943, ηελ Σξίπνιε, εθηνπίδνληαο 

ηνλ Rommel ζηελ Σπλεζία, φπνπ νη ηξαηηέο ηνπ Eisenhower, είραλ ήδε εηζβάιεη απφ ηα 

δπηηθά. Σν κέησπν ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο, ζίγεζε ζξηακβεπηηθά ηνλ Μάην ηνπ 1943, κε ηελ 

θαηάιεςε ηεο Σχληδαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ Γεξκαλν-ηηαιηθψλ 

ρεκαηηζκψλ ησλ Africa Korps (Μαγνπιάο 1997, 684-685).    

Λίγν πξηλ ηε ιήμε ηνπ Βνξεηναθξηθαληθνχ κεηψπνπ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943, 

Roosevelt θαη Churchill ζπλαληήζεθαλ ζηελ Καδακπιάλθα ηνπ Μαξφθνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
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 Ο Jean Lois Darlan, αληηδξαζηηθφο, πξψελ ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, ήηαλ άλζξσπνο ηειείσο 

αληίζεηνο κε ηηο αξρέο πνπ νη χκκαρνη πξέζβεπαλ, ε δε ζπλεξγαζία καδί ηνπ έθεξε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε 

ηνλ πξφεδξν Roosevelt, θαζψο μεζήθσζε επηθξίζεηο απφ ηνπο ξηδνζπαζηηθνχο, ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη 

ζηελ Βξεηαλία. Παξφια ηαχηα, ε ζπλεξγαζία απηή νπζηαζηηθά «έζσζε» ηνπο πκκάρνπο απφ άζθνπε, 

πξψηκε, πνιεκηθή επ ηρείξεζε ζηελ πεξηνρή, κε ελδερνκέλσο πνιιέο απψιεηεο (Μαγνπιάο 1997, 684-685). 
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ζρεδηαζηεί ε επφκελε επηζεηηθή ελέξγεηα. Οη Ακεξηθαλνί επέκελαλ ζε κία δπλακηθή 

επηζεηηθή επηρείξεζε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, αιιά αληίζεηα νη Βξεηαλνί, νξκψκελνη απφ ηηο 

ηξνκεξέο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηδε ε Γεξκαληθή επίζεζε ζην ηάιηλγθξαλη θαη ηηο 

επηηπρίεο ζην Αθξηθαληθφ κέησπν, πξφηεηλαλ ηελ ζπλέρηζε ησλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηνλ 

Μεζνγεηαθφ ρψξν, κε απνβαηηθή ελέξγεηα, είηε κέζσ Διιάδαο73 είηε κέζσ Ηηαιίαο  

(Μπξνχζαιεο, HistoryReport.gr 2009).  

Σν πλέδξην ηεο Καδακπιάλθαο, ραξαθηεξίζηεθε θαη απφ πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ν πξφεδξνο Roosevelt αλαθνίλσζε φηη, πξντφλ ησλ ζπδεηήζεσλ 

ήηαλ θαη ε νκφθσλε απφθαζε γηα άλεπ φξσλ παξάδνζε ηνπ Άμνλα θαη θακία είδνπο 

δηαπξαγκαηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε απηφλ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο, εμαλεκίδνληαο ηπρφλ 

ακθηβνιίεο ηνπ ηάιηλ γηα ζπκπαηγλία ησλ πκκάρσλ εηο βάξνο ηνπ θαη πίζσ απφ ηελ 

πιάηε ηνπ, γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ (Μεραλή Σνπ 

Υξφλνπ n.d.).  

ηηο 10 Ηνπιίνπ 1943, Αγγιν-ακεξηθαληθέο δπλάκεηο απνβηβάδνληαη ζην λεζί ηεο 

ηθειίαο θαη κέζα ζε πεξίπνπ έλα κήλα θαηαιακβάλνπλ φιν ην λεζί, ελψ ζηηο 25 Ηνπιίνπ 

αθνινπζεί ε αλάιεςε λέαο θπβέξλεζεο ζηελ Ηηαιία ππφ ηνλ ηξαηάξρε Μπαληφιην, πνπ 

πιένλ έδεηρλε πξνζπκία ζπλεξγαζίαο κε ην πκκαρηθφ ζηξαηφπεδν. Roosevelt θαη 

Churchill απνθάζηζαλ λα ζπκβηβαζηνχλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ πξψελ ζπλεξγάηε ηνπ 

Άμνλα, αιιά ε πξνέιαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπο πξνο βνξξά έγηλε πνιχ δχζθνιε, κεηά ηελ 

απνζηνιή γεξκαληθψλ εθεδξεηψλ πξνο ηνλ Νφην, γηα ηελ δεκηνπξγία ακπληηθήο γξακκήο 

κεηψπνπ. Ήηαλ ηφζν ρξνλνβφξεο νη κεηέπεηηα επηρεηξήζεηο ζηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν, πνπ 

πκκαρηθέο δπλάκεηο δελ θαηέιαβαλ ηελ Ρψκε, παξά κφλν ηνλ Ηνχλην ηνπ 1944, φηαλ θαη 

νη ερζξνπξαμίεο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε είραλ ζρεδφλ πεξαησζεί (Καξβνπλαξάθεο, Ζ 

Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α 

(1898-1945) 2008, 107-108). 

ην Αζηαηηθφ κέησπν, ν πξψελ Γηνηθεηήο ησλ Φηιηππίλσλ ηξαηεγφο Douglas 

McArthur, είρε αλαιάβεη ηελ Γηνίθεζε ησλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ Άπσ Αλαηνιήο ζηελ 

Απζηξαιία, φπνπ αλαδηνξγάλσλε ηελ Απζηξαιηαλή άκπλα. Οη χκκαρνη είραλ ππνρσξήζεη 

ζηελ Ηλδία θαη ηελ Απζηξαιία, φπνπ πξνζπαζνχζαλ αλαζπληαρζνχλ, κε ηηο ηαπσληθέο 

δπλάκεηο λα βξίζθνληαη, ζηα δπηηθά επί ησλ ζπλφξσλ ηεο Βηξκαλίαο θαη Ηλδίαο, ελψ ζηα 

                                                 
73

 Καηά πνιινχο, ε απφβαζε ζηελ Διιάδα απνηεινχζε έλα παξαπιαλεηηθφ ζρέδην , πνπ ζθνπφ είρε 

λα πεηζηνχλ νη Γεξκαλνί γηα ηελ κεηαθνξά εθεδξεηψλ ζηελ Διιάδα, ψζηε νη χκκαρνη λα εηζβάινπλ 

αλελφριεηνη, ζηε ηθειία (Μεραλή Σνπ Υξφλνπ n.d.) . 
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λφηηα, ιίγν έμσ απφ ηηο αθηέο ηεο Απζηξαιίαο. ηηο Φηιηππίλεο, Ακεξηθαλνί θαη 

Φηιηππηλέδνη κάρνληαλ ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Μπαηαάλ. ε κηα πξνζπάζεηα αλαθνπήο ησλ 

ηαπσληθψλ πξνειάζεσλ, ην ακεξηθαληθφ λαπηηθφ αληηκεηψπηζε ηελ ηαπσληθή απνβαηηθή 

επηρείξεζε, ηνλ Μάην ηνπ 1942, ζηε λαπκαρία ηεο Θάιαζζαο ησλ Κνξαιιίσλ (Coral Sea), 

φπνπ ε ηαπσληθή απνβαηηθή δχλακε εμαλαγθάζηεθε ζε άηαθηε ππνρψξεζε. Οη 

Απζηξαινακεξηθαληθέο δπλάκεηο ηνπ McArthur επηρείξεζαλ αληεπίζεζε, κε ζηφρν ηελ 

θαηάιεςε ηεο λήζνπ Guadalcanal, ζηηο νινκψληεηεο Νήζνπο, θάηη πνπ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1943, ην πέηπραλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ Υαβάεο θαη 

Απζηξαιίαο, ηνλ Μάην φκσο ηνπ 1943, νη δπλάκεηο ζηηο Φηιηππίλεο ππέθπςαλ θαη 

παξαδφζεθαλ ζηνπο Ηάπσλεο (Μαγνπιάο 1997, 683-684).  

ηελ Κίλα, ηα πξάγκαηα παξνπζίαδαλ ζηαζηκφηεηα κε ηνπο Ηάπσλεο λα ειέγρνπλ, 

εθηφο ηεο Μαληδνπξία, έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο , θαζψο θαη 

ζρεδφλ φια ηεο ηα παξάιηα. Παξά ηελ πξνζσξηλή ζπκκαρία κεηαμχ ηνπ Κνκνπληζηηθνχ  

Κφκκαηνο ηνπ Máo Zédōng (Μάν Σζε Σνπλγθ) θαη ηνπ Δζληθηζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ 

Chiang Kai-Shek, ηδηαίηεξεο πνιεκηθέο επηηπρίεο δελ ζεκεηψλνληαλ. Σν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηδε ν Roosevelt ζην ππφςε ζηξαηφπεδν, ήηαλ φηη δελ κπνξνχζε λα αλαιψζεη 

νινθιεξσηηθά δπλάκεηο θαη ρξήκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγψλα. Απφ ηελ κία νη 

Κνκκνπληζηέο ηνπ Μάν, είραλ εληειψο δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Κίλαο, θάηη πνπ ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξέζβεπαλ νη 

Ζ.Π.Α. ζέινληαο λα κεηαηξέςνπλ ηελ Κίλα ζε κία θηιειεχζεξε νηθνλνκία θαη απφ ηελ 

άιιε νη εζληθηζηέο ηνπ Chiang Kai-Shek, ήηαλ αλαμηφπηζηνη θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα 

επηβάινπλ ηέηνηεο κεηαξξπζκίζεηο. Δθηφο βέβαηα ηνπ γεγνλφηνο φηη, κεηα ηελ ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ κε ηνπο Ηάπσλεο, ζα ειιφρεπε πάιη ν εκθχιηνο. Ο Roosevelt δελ είρε άιιε 

επηινγή απφ ην λα ζπληεξεί ην κέησπν εθεί, κε θαηά θαηξνχο ππνζηήξημε, ψζηε λα 

επηηπγράλεη ηελ ζπλερή θζνξά ησλ Ηαπψλσλ (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 109-

110). 

5.6 Δπηρεηξψληαο γηα ηε Νίθε 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1943, νη νβηεηηθνί αληεπηηίζεληαη θαζνιηθά ζην 

ηάιηλγθξαλη, ζην Λέληλγθξαλη θαη ζηνλ Καχθαζν κε απνηέιεζκα, ηνλ Ηαλνπάξην, ηελ 

θαηάιεςε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αεξνδξφκηνπ γχξσ απφ ην ηάιηλγθξαλη θαη ηνλ γεξκαληθφ 

ζηξαηφ λα παξαδίλεηαη επίζεκα, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζηηο πξνζπάζεηεο 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Γκουανταλκανάλ
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Στάλινγκραντ
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Λένινγκραντ
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Καύκασος
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Στάλινγκραντ
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απειεπζέξσζεο ηεο Κξηκαίαο, νη γεξκαληθέο δπλάκεηο ππνρψξεζαλ πξνο ηε 

εβαζηνχπνιε. Οη παξαπάλσ επηηπρίεο ζην Αλαηνιηθφ κέησπν, εμσζνχζαλ ηνπο 

Roosevelt θαη Churchill λα αλαιάβνπλ άκεζα πξσηνβνπιίεο γηα επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθνπεί ε δηαθαηλφκελε επηθπξηαξρία ζηελ Δπξψπε απφ κία κφλν δχλακε, θάηη πνπ 

νκνινγνπκέλσο ζα ήηαλ απνηπρία. ην ηξαπέδη έπεζε αθφκα θαη ζρέδην, κε  ην νπνίν 

Ζ.Π.Α. θαη Βξεηαλία ζα δηνρέηεπαλ άκεζα δπλάκεηο εληφο γεξκαληθνχ εδάθνπο, ζε 

πεξίπησζε αηθληδηαζηηθήο θαηάξξεπζεο ηεο Γεξκαλίαο  (WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ n.d.).    

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1943, Roosevelt, Churchill θαη ηάιηλ, ζπλαληήζεθαλ ζηελ 

Σερεξάλε. Μεηά ηελ δπζαξέζθεηα πνπ εμέθξαζε ν ηάιηλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε 

δεκηνπξγίαο δεχηεξνπ κεηψπνπ, ν Roosevelt έδσζε ηελ ππφζρεζή ηνπ φηη έλα δεχηεξν 

κέησπν ζα άλνηγε ζηε Γαιιία, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1944. Παξάιιεια ν 

Roosevelt, ζπκθψλεζε κε ην ζρέδην ηνπ ηάιηλ λα κεηαθηλήζεη ηα ζχλνξα ηεο Πνισλίαο 

δπηηθφηεξα θαη άθεζε λα ελλνεζεί φηη δελ ζα ηνλ πίεδε ζην ζέκα ηεο Βαιηηθήο.74 Δθεί πνπ 

επέζπξε ηελ πξνζνρή ηνπ ηάιηλ, ήηαλ ζηα 6 εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνχο ςεθνθφξνπο 

πνισληθήο θαηαγσγήο, πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ επαλεθινγή ηνπ ην επφκελν 

έηνο, νπφηε κία ηέηνηα δηεπζέηεζε ζα έπξεπε λα πάεη γηα αξγφηεξα. Ο ηάιηλ ππνζρέζεθε 

φηη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ κε ηε Γεξκαλία, ζα ζηξέθνληαλ αλαηνιηθά θαηά ηεο 

Ηαπσλίαο, ν Roosevelt θαίλνληαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο κε απηέο ηηο δεζκεχζεηο75 θαη 

ηέινο νη ηξεηο εγέηεο ζπδήηεζαλ γηα πξψηε θνξά, ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Γεξκαλία ζα 

δηακειίδνληαλ κε ηελ ππαγσγψλ πεξηνρψλ ηεο, ζε δηεζλή έιεγρν (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 

1995, 459-461). 
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 Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν Roosevelt, ηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία, ήηαλ απξφζπκνο λα ζπδεηήζεη 

ιεπηνκέξεηεο γηα έλα κεηαπνιεκηθφ θφζκν, γη΄ απηφ ην ιφγν ζπλαηλνχζε πξνζερηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ηάιηλ. Απηφ πνπ ηνλ ελδηέθεξε πξσηίζησο ηφηε, ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο θαη ε ληθεθφξα έθβαζε ηνπ 

αγψλα. Απφ ηελ άιιε, ε ζηάζε απηή ηνπ Roosevelt, πξνθαινχζε, αλ φρη εθλεχξηδε ηνλ Churchill, πνπ ήηαλ 

ππέξκαρνο κηαο πνην ζθιεξήο πνιηηηθήο γηα ηελ πνιηηηθή κνξθνπνίεζε ηεο Δπξψπεο. Ζ ζηάζε απηή ηνπ 

Roosevelt, ζε ζπλδπαζκφ κε κία δηαθαηλφκελε ηήξεζε απνζηάζεσλ απφ ηε Βξεηάληα, ήηαλ βέβαηα θαη κία 

απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, ζηελ απφπεηξά ηνπ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ηάιηλ. 

Πξνηηκνχζε λα ηνλ βιέπεη ζαλ έλαλ, πξνζσξηλφ ηνπιάρηζηνλ, πξφζραξν θ ίιν, παξά ζαλ έλαλ απηαξρηθφ  

δηθηάηνξα, θάηη πνπ ν Churchill δελ κπνξνχζε λα απνδερηεί (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 460-461).  
75

 Ζ αηζηνδνμία κε ηελ νπνία έθπγε ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο απφ ηε Γηάζθεςε, δηαθάλεθε ζηηο 

δειψζεηο  ηνπ, απφ ην ξαδηφθσλν, πξνο ηνλ Ακεξηθαληθφ ιαφ: «Μπνξώ λα πσ όηη ηα πήγακε θαιά κε ηνλ 

ηξαηάξρε ηάιηλ. Δίλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ζπλδπάδεη κηα εθπιεθηηθή, ραιύβδηλε απνθαζηζηηθόηεηα, κε κηα 

εμαηξεηηθή αίζζεζε ρηνύκνξ. Πηζηεύσ όηη αληηπξνζσπεύεη πξαγκαηηθά ηελ ςπρή θαη ηελ θαξδηά ηεο Ρσζίαο. 

Πηζηεύσ επίζεο όηη ζα ηα πάκε πνιύ θαιά θαη καδί ηνπ θαη κε ηνλ Ρσζηθό ιαό, θαη ην ελλνώ όηαλ ιέσ πνιύ 

θαιά» (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 461).   

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Κριμαία
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Σεβαστούπολη


55 

 

Ζ κεγαιχηεξε ακθίβηα επηρείξεζε ηεο παγθφζκηαο ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο,76 ε 

επηρείξεζε Overlord ζηηο λνξκαλδηθέο αθηέο ηεο Βφξεηαο Γαιιίαο, έιαβε ρψξα ζηηο 6 

Ηνπλίνπ 1944. Μέζα ζε έλα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ, έλα εθαηνκκχξην ζπκκαρηθψλ 

δπλάκεσλ απνβηβάζηεθε ζηηο γαιιηθέο αθηέο. ηα ηέιε Ηνπιίνπ κε ηε θάζε ηεο απφβαζεο 

λα πεξαηψλεηαη, νη χκκαρνη επηηέζεθαλ δπλακηθά ελαληίνλ ησλ γεξκαληθψλ ακπληηθψλ 

ζέζεσλ. ηηο 25 Απγνχζηνπ, θαηέιαβαλ ην Παξίζη ελψ ζηα κέζα επηεκβξίνπ πξνέιαπλαλ 

πξνο Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν θαη Γεξκαλία. Παξάιιεια, ν Κφθθηλνο ηξαηφο πξνέιαπλε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ostsee (Βαιηηθήο) θαη απφ εθεί ζε Πνισλία θαη Ρνπκαλία. ηα κέζα 

Γεθεκβξίνπ, νη Γεξκαλνί εμαπέιπζαλ ηελ ηειεπηαία αληεπίζεζε ζηελ πεξηνρή ησλ 

Αξδελλψλ, ηξέπνληαο ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ζε ππνρψξεζε θαη ε αλαθαηάιεςε ησλ 

εδαθψλ απηψλ επεηεχρζε έπεηηα απφ πνιιέο θαη επίπνλεο πξνζπάζεηεο  (Μαγνπιάο 1997, 

686-688).       

ηελ πνιεκηθή αγγινακεξηθαληθή επηρείξεζε Overlord, νη Ζ.Π.Α. ζπλεηζέθεξαλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ θαη πιηθνχ δπλακηθνχ κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 

Βξεηαλψλ λα πεξηνξίδεηαη ζην 25%. Ζ επηρείξεζε ινηπφλ απηή, εθηφο φηη απνηέιεζε θαη 

ηελ αξρή ηεο νξηζηηθήο εμάιεηςεο ηεο λαδηζηηθήο απεηιήο, αληηθαηφπηξηδε θαη κία 

ζεκαληηθή πνιηηηθή αιιαγή. Σελ ππνθαηάζηαζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο απφ ηηο Ζ.Π.Α. 

ζαλ ζπνπδαηφηεξε πιένλ δχλακε ζην δηεζλέο πνιηηηθφ ζχζηεκα  (Καξβνπλαξάθεο, Ζ 

Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α 

(1898-1945) 2008, 112). 

ην κέησπν ηνπ Δηξεληθνχ, ν ηξαηεγφο Mc Arthur πξνεηνίκαδε ηελ επξεία γεληθή 

επίζεζε θαηά ησλ Ηαπψλσλ, κε πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηελ θαηάιεςε ησλ Αιενπηίσλ 

λήζσλ, ιίγα κφλν κίιηα έμσ απφ ηελ Αιάζθα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943, κεηθηέο 

ακεξηθαλνθαλαδηθέο δπλάκεηο Πεδνλαπηψλ απνβηβάδνληαη ζηα λεζάθηα, δερφκελεο ηζρπξή 

αληίζηαζε. Ζ θαηνρή φισλ ηνλ λήζσλ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1943 θαη ελ 

ζπλερεία επξείεο επηρεηξήζεηο ππφ ηνλ Ναχαξρν Chester Nimitz, πξνο φια ηα ζπκπιέγκαηα 

ησλ λήζσλ ηνπ Δηξεληθνχ, θαηέιεμαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1944, λα θέξνπλ ηηο ακεξηθαληθέο 

δπλάκεηο 3.000 ρηιηφκεηξα απφ ηηο ηαπσληθέο αθηέο, ελψ νη δπλάκεηο ηνπ Mc Arthur, πνπ 

είραλ πιένλ πξνζαξκνζηεί ζηηο Φηιηππίλεο, κεηά ηε λαπκαρία ηνπ Κφιπνπ Λέηηε (Leyte 
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 πγθξνηήζεθε έλαο ηεξάζηηνο ζηφινο, κε επηθεθαιήο ηνλ Βξεηαλφ Ναχαξρν Bertram Ramsay, ν 

νπνίνο πεξηιάκβαλε 1.200 πνιεκηθά πινία, 10.000 αεξνπιάλα, 4.126 απνβαηηθά ζθάθε, 804 κεηαγσγηθά 

πινία θαη εθαηνληάδεο ηεζσξαθηζκέλα άξκαηα ακθίβησλ θαη άιισλ απνζηνιψλ. 156.000 άλδξεο (73.000 

Ακεξηθαλν ί θαη 83.000 Βξεηαλν-Καλαδνί) ζα απνβηβάδνληαλ ζηε Ννξκαλδία, απφ ηνπο νπνίνπο 132.000 ζα 

κεηαθέξνληαλ κε πινία κέζσ Μάγρεο θαη 23.500 κε αεξνπιάλα. Σηο ρεξζαίεο δπλάκεηο δηνηθνχζε ν  

Βξεηαλφο ηξαηεγφο Bernard Montgomery, πνπ είρε απέλαληί ηνπ έλα παιαηφ γλψξηκφ ηνπ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Αθξηθή, ηνλ Γεξκαλφ ηξαηάξρε Erwin Rommel (αλ ήκεξα n.d.) 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Ναυμαχία%20του%20Leyte%20Gulf
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Gulf) (WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ n.d.), ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944, ηε 

κεγαιχηεξε λαπηηθή πνιεκηθή ζχγθξνπζε ζηελ Ηζηνξία, θαηάθεξαλ λα ηηο θαηαιάβνπλ 

πιήξσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945 (Μαγνπιάο 1997, 689-691).   

ην κεηαμχ ζην εζσηεξηθφ ησλ Ζ.Π.Α., άιιε κία πξνεθινγηθή πεξίνδν βξίζθνληαλ 

ζε εμέιημε. ην ζηξαηφπεδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ, δελ ηίζεην ζέκα ακθηζβήηεζεο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ Franklin Roosevelt. Με έλαλ πφιεκν ζε εμέιημε θαη ηα αλαδπφκελα 

δεηήκαηα ηεο εηξήλεο λα είλαη πιένλ ππαξθηά, ν Roosevelt ήηαλ αλαληηθαηάζηαηνο. ην 

αληίπαιν ζηξαηφπεδν νη Ρεπνπκπιηθάλνη, κε ληθεθφξα πεπνίζεζε πνπ πήγαδε απφ ηελ 

άλνδν ησλ πνζνζηψλ ηνπο ην 1940, αλέδεημαλ ππνςήθην ηνλ Thomas E. Dewey, λεαξφ 

δπλακηθφ εηζαγγειέα, Κπβεξλήηε ηεο Νέαο Τφξθεο ην 1942. Ζ δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ Roosevelt, παξά ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ άξρηζε λα έρεη, ην καρεηηθφ χθνο, ε 

εκπεηξία ηνπ θαη ε πνιεκηθή έθβαζε, ζπλεηέιεζαλ ζε κία ηέηαξηε ζπλερή ζεηεία ηνπ ζην 

πξνεδξηθφ αμίσκα θαη ηελ ζπληξηπηηθή ήηηα ηνπ Dewey (Μαγνπιάο 1997, 691-692).  

5.7 Οη πκβηβαζκνί ηεο Γηάιηαο 

ρεδφλ έλα ρξφλν κεηά ηελ Σερεξάλε, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945, Roosevelt, 

Churchill θαη ηάιηλ ζπλαληηνχληαη μαλά, απηή ηε θνξά ζηελ Γηάιηα ηεο Κξηκαίαο , κε ηελ 

ηαθηηθή ηνπο φκσο λα παξακέλεη ε ίδηα. Ο Churchill αδεκνλνχζε λα ζπδεηήζεη γηα ηηο 

κεηαπνιεκηθέο πνιηηηθέο δηεπζεηήζεηο, ελδηαθεξφκελνο θπξίσο γηα κία επξσπαηθή 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ κε Γαιιία θαη Γεξκαλία κέζα ζε απηέο, ν Roosevelt επηδεηνχζε κία 

ζπκθσλία γηα ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο ζηα Ζλσκέλε Έζλε θαη ηε νβηεηηθή 

ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο Ηαπσλίαο θαη ν ηάιηλ, κε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ 50 κίιηα 

έμσ απφ ην Βεξνιίλν, δελ είρε πξφβιεκα λα ζπδεηήζεη θαη ηα δχν, αλππνκνλνχζε φκσο λα 

κνηξαζηεί ηε ιεία ηεο λίθεο (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 463). 

Ο ηάιηλ αξρηθά ππνζηήξημε φηη ην θαζεζηψο ηεο Πνισλίαο, πνπ απνηεινχζε 

ηζηνξηθφ δηάδξνκν εηζβνιήο ζην νβηεηηθφ έδαθνο, έπξεπε λα ξπζκηζηεί κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα εμαζθάιηδε ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ηα δπηηθά θξάηε έβιεπαλ 

ηελ Πνισλία, σο ηνλ πξνκαρψλα αλάζρεζεο ηεο νβηεηηθήο απεηιήο ζηελ Δπξψπε. Σειηθά 

Roosevelt θαη Churchill, δέρηεθαλ ηα ξσζηθά ζχλνξα ηνπ 1941,77 έλα πνιχ νδπλεξφ βήκα 

γηα ηνλ Churchill, ε ρψξα ηνπ νπνίνπ εγγπνχληαλ πξηλ ηνλ πφιεκν ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο Πνισλίαο, φπσο επίζεο δέρηεθαλ θαη ηελ πνισληθή θπβέξλεζε 

                                                 
77

 Δπέθηαζε ησλ Ρσζηθψλ ζπλφξσλ πξνο ηα δπηηθά θαη ηαπηφρξνλα κεηαθίλεζεο ησλ δπηηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο Πνισλίαο πξνο ηνπο πνηακνχο Όληεξ θαη Νάηζε (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 463-464). 
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Ληνχκπιηλ, πνπ ήηαλ δεκηνχξγεκα ηεο Μφζραο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε δηεμαγσγήο 

εθινγψλ, κε ηνλ ηάιηλ λα ζπλεγνξεί. Ζ παξαρψξεζε ηνπ ηάιηλ πξνο ηνπο πκκάρνπο 

ήηαλ έλα Κνηλφ Αλαθνηλσζέλ γηα ηελ Απειεπζεξσκέλε Δπξψπε, πνπ ππφζρνληαλ 

ειεχζεξεο εθινγέο θαη δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο ζηα απειεπζεξσκέλα θξάηε. Δπίζεο ν 

ηάιηλ δηαθαηέρνληαλ απφ κία αίζζεζε εθπιεθηηθήο ζπγθαηάβαζεο ζηηο  ζπδεηήζεηο γηα 

ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.), γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη ελαπφζεηε ειάρηζηε 

ζεκαζία ζηε ζχζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ, φπσο επίζεο θαη γηα ηα αλαθνηλσζέληα, πνπ 

δελ ηα ζεσξνχζε δεζκεχζεηο αιιά γεληθφηεηεο. Χο πξνο ηε Γαιιία, απνθαζίζηεθε θαη γηα 

απηή κία δψλε θαηνρήο ζηα ζχλνξά ηεο κε ηε Γεξκαλία θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

πκκαρηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ, πνπ ζα δηνηθνχζε ηελ εηηεκέλε ρψξα. ην δήηεκα ησλ 

απνδεκηψζεσλ ν ηάιηλ ήηαλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο78 αιιά νη χκκαρνη θνβνχκελνη κία 

επαλάιεςε ησλ Βεξζαιιηψλ, ήζειαλ νπσζδήπνηε λα εμαζθαιίζνπλ έλα ππνθεξηφ 

επίπεδν δσήο γηα ηνλ γεξκαληθφ ιαφ. Γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ν ηάιηλ 

έιαβε ηελ ππφζρεζε ηεο επηζηξνθήο ησλ Κνπξίιισλ λήζσλ, ηεο Νφηηαο αραιίλεο, ηελ 

εθκίζζσζε ηεο Ναπηηθήο Βάζεο ζην Port Arthur ζηελ Κίλα, ηελ δηεζλή επνπηεία ζηνλ 

ιηκέλα Νηάξηελ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζνβηεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Μαληδνπξία 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 117-120).  

Ζ θηινινγηθή θαη θηινζνθηθή δηακάρε πνπ δεκηνπξγήζεθε αξγφηεξα γχξσ απφ ηηο 

ζπκθσλίεο ηεο Γηάιηαο είλαη πνιχπινθε. Γεγνλφο φκσο είλαη, φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944, 

ν Churchill, ζε κία νθηαήκεξε επίζθεςή ηνπ ζηε Μφζρα, έθηηαμε πξψηνο έλα ζθαξίθεκα 

ζθαηξψλ επηξξνήο, θάηη πνπ ν ηάιηλ απνδέρηεθε ακέζσο.79 Ο Roosevelt δελ ήηαλ 

αξλεηηθφο ζηελ ηδέα ησλ ζθαηξψλ επηξξνήο, κία ηδέα πνπ θαίλεηαη ηειηθά λα είλαη πξντφλ 

δπηηθήο ζθέςεο. Ήηαλ άιισζηε πξνθαλέο ζηνπο ακεξηθαλνχο, φηη ε Αλαηνιηθή Δπξψπε 

δελ κπνξνχζε λα ηεξεί αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε νβηεηηθή Έλσζε, φπσο φκσο ήηαλ 

θαη πξνθαλέο φηη ε πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ήηαλ ππνρξέσζή ηνπο γηα ηα 

απειεπζεξσκέλα έζλε. Παξά ινηπφλ ηα νκνινγνπκέλσο πνιιά θέξδε ηνπ ηάιηλ ζηελ 

Γηάζθεςε, ν Roosevelt θάλεθε ηδηαίηεξα δηαιιαθηηθφο. Ήζειε ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ ηάιηλ 
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 Ο ηάιηλ απαηηνχζε απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 20 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (ην κηζφ γηα 

ηελ ρψξα ηνπ), Γεξκαλνχο εξγάηεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ νβηεηηθψλ θαηεζηξακκέλσλ πεξηνρψλ (έθαλε 

ιφγσ γηα 70000 νβηεηηθά ρσξηά) θαζψο θαη ην 80% ηνπ Γεξκαληθνχ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

(Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο 

Α (1898-1945) 2008, 117-120). 
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 Σν ζθαξίθεκα έδηλε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ην 90% ηεο Διιάδνο θαη ζ ηε νβηεηηθή Έλσζε ην 

90% ηεο Ρνπκαλίαο θαη ην 75% ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ Οπγγαξία θαη ε Γηνπγθνζιαβία ήηαλ κνηξαζκέλεο ζε κία 

βάζε 50-50% (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 462) .  
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γηα λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηνλ αγψλα, φπσο φκσο ρξεηάδνληαλ θαη ηνλ ίδην ηνλ 

ζνβηεηηθφ εγέηε γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο ηάμεο, ζηε βάζε ηεο εηξήλεο. Σν 

πψο ζα επεηχγραλε λα βξεη θνηλά ζεκεία επαθήο ζηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ κε ηνλ ζνβηεηηθφ ηξαηάξρε, κάιινλ ηνπ ήηαλ άγλσζην ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 462-465). 

Ζ νβηεηηθή Έλσζε γξήγνξα θαηέζηεζε ζαθέο, φηη δελ πξνηίζεηαη αλ αθήζεη ηηο 

εθηάζεηο πνπ θαηείρε, ζηελ απηνδηάζεζε θαη αλεμαξηεζία πνπ ππφζρνληαλ ε Γηάιηα. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 1945, ε Ρνπκαλία απέθηεζε θνκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ηα κέιε ηεο εμφξηζηεο 

θπβέξλεζεο ζηελ Πνισλία δελ επέζηξεςαλ πίζσ πνηέ, ε θπβέξλεζε ηνπ Ληνχκπιηλ 

εδξαηψζεθε κε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο λα πθίζηαληαη δησγκνχο θαη ζηαδηαθά 

απηφ επεβιήζε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο , θαηαξγψληαο νηεζδήπνηε 

ζθέςεηο γηα πνιηηηθέο ειεπζεξίεο.80             

5.8 Οη Απαξρέο ηνπ Γηπνιηθνχ Κφζκνπ 

ηηο αξρέο ινηπφλ ηνπ 1945, είρε δεκηνπξγεζεί έλα πεξίεξγν θιίκα ζηελ Δπξψπε, 

κε εθαηέξσζελ ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα πξνειαχλνπλ απφ αλαηνιηθά θαη δπηηθά πξνο ηε 

Γεξκαλία, ε νπνία δελ πξνέβαιιε πιένλ θακία αληίδξαζε θαη κε ηνπο εγέηεο λα 

πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κεηαπνιεκηθφ θαζεζηψο, ζηα πξφηππα ν θαζείο ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ηνπ αξρψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ. 

ηηο Ζ.Π.Α. ε εμαζζέλεζε ηεο πγείαο ηνπ Franklin Delano Roosevelt, είρε σο 

απνηέιεζκα, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε Γηάιηα, ζηηο 12 Απξηιίνπ 1945, ηνλ μαθληθφ 

ζάλαηφ ηνπ. Ο αληηπξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., Harry S. Truman, ρξίζηεθε λένο πξφεδξνο. Ζ 

πξψηε αληίδξαζε, ήηαλ λα αθνινπζήζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, μεθηλψληαο κε 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζρεδίσλ ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ., ζην πλέδξην 

ηνπ San Francisco, ζηηο 25 Απξηιίνπ 1945, φπνπ θαη ηειηθά ππεγξάθε επηζήκσο ν 

Καηαζηαηηθφο Υάξηεο. ηηο 26 Ηνπιίνπ 1945, ε Γεξνπζία ηνπ Κνγθξέζνπ, κε 89 ςήθνπο 

ππέξ θαη 2 θαηά, ελέθξηλε ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε, ζεκεηψλνληαο 

απνδεηθηηθά φηη νη Ζ.Π.Α. ηεξκάηηδαλ επηζήκσο ηελ πνιηηηθή ηνπ απνκνλσηηζκνχ. Οη 

θπβεξλψληεο ζηηο Ζ.Π.Α., δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα απαξλεζνχλ ηνλ ξφιν κηαο ελεξγνχο 
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 Δλψ πξνέιαπλαλ ηα νβηεηηθά ζηξαηεχκαηα, ν ηάιηλ έζεηε ζε εθαξκνγή απηά πνπ είρε πεη 

ηδηαηηέξσο ζηνλ Μίινβαλ Σδίιαο, θνκκνπληζηή εγέηε ηεο ηφηε Γηνπγθνζιαβίαο: «Ο πόιεκνο απηόο δελ είλαη 

ζαλ ηνπο άιινπο ζην παξειζόλ. πνηνο θαηαιακβάλεη κία πεξηνρή κπνξεί λα ηεο επηβάιεη θαη ην δηθό  ηνπ 

θνηλσληθό ζύζηεκα. ινη επηβάιινπλ ην ζύζηεκά ηνπο, κέρξη εθεί πνπ θηάλνπλ ηα ρέξηα ηνπ ζηξαηνύ ηνπο. Γελ 

γίλεηαη αιιηώο» (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 466). 
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παγθφζκηαο δχλακεο, απνδεηθλχνληαο παξάιιεια φηη πίζηεπαλ ζε απηφλ, φπσο θαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηξήλε (Μαγνπιάο 1997, 694-695). 

ην πνιεκηθφ κέησπν, ηνλ Απξίιην ηνπ 1945, ν Churchill πίεδε ηνλ Eisenhower λα 

θαηαιάβεη ην Βεξνιίλν, ηελ Πξάγα θαη ηελ Βηέλλε, πξηλ απφ ηα πξνειαχλνληα νβηεηηθά 

ζηξαηεχκαηα. Ο Eisenhower, αθελφο κελ κε ζέινληαο λα δηαηαξάμεη ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζνβηεηηθνχο, εηδηθά κεηά ηα ζπκθσλεζέληα ζηε Γηάιηα θαη αθεηέξνπ δηφηη 

πιένλ νη ακεξηθαληθέο απνθάζεηο ήηαλ απηέο πνπ θαζφξηδαλ ηηο εμειίμεηο θαη φρη ινηπέο 

ππνδείμεηο, απέξξηςε ην αίηεκα ηνπ Churchill,81 κε ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ ηειηθά λα 

θαηαιακβάλεη ηελ πφιε κε κεγάιεο απψιεηεο θαη λα παξαδίδεη πάλσ απφ ην κηζφ απηήο 

ζηνπο δπηηθνχο, νη νπνίν δηαηήξεζαλ ηνλ έιεγρφ ηεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 466-467).  

Με ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο κεραλήο θαη ηελ πηψζε ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ε λαδηζηηθή Γεξκαλία παξαδφζεθε ζηηο 8 Μαΐνπ 1945. Πιένλ ε θαηάζηαζε 

ζηηο εγέηηδεο δπλάκεηο ήζειε, ηνλ Truman λα επηρεηξεί λα ζπλερίζεη ζηε βάζε ησλ αξρψλ  

ηεο ελφηεηαο ησλ πκκάρσλ ηνπ Roosevelt, ηνλ ηάιηλ λα πιεξσζεί ζε εδαθηθφ λφκηζκα 

γηα ηηο ζνβηεηηθέο ζηξαηησηηθέο λίθεο, έρνληαο μεθηλήζεη λα πινπνηεί απηφ ζηα δπηηθά 

ζχλνξά ηνπ θαη ηνλ Churchill, λα έρεη αληηιεθζεί θαη λα πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ηελ 

θπξηαξρία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, θάλνληαο ιφγν γηα «ηδεξνχλ 

Παξαπέηαζκα»82 (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, 

Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 122-123). 

 Ο Truman ζπλέρηζε αξρηθά αθνζησκέλνο ζε απηφ πνπ πίζηεπε ν Roosevelt, φηη 

ήηαλ ππνρξέσζε ησλ πκκάρσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ελφηεηά ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα λέα δηεζλή εηξεληθή ηάμε. Με ηνλ ηάιηλ φκσο, λα κελ κπνξεί λα θαηαλνεί ηελ 

βαξχηεηα πνπ έδηλαλ νη Ακεξηθαλνί ζηελ εζηθή θαη ηε λνκηκφηεηα ζε φηη είρε λα θάλεη κε 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, εηδηθά ζηα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ θαηλνκεληθά 

δελ είραλ θαλέλα ζπκθέξνλ θαη ηνλ Churchill λα ππεξακχλεηαη φηη, πιένλ ε θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε ζπζζψξεπζε αληηπνίλσλ κε έλα θνηλφ 

αγγινακεξηθαληθφ κέησπν γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ζχληνκα βξέζεθε 

αλάκεζα ζηνπο δχν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ζηείιεη αληηπξνζψπνπο ηφζν ζε Λνλδίλν 

                                                 
81

 Μάιηζηα ν ηξαηεγφο Eisenhower, αλέιαβε κφλνο ηνπ ηελ πξσηνβνπιία λα γ ξάςεη απεπζείαο 

ζηνλ ηάιηλ, ζηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 1945, φηη δελ ζθφπεπε λα κπεη ζην Βεξνιίλν θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα 

ζπλαληεζνχλ ηα ακεξηθαληθά κε ηα ζνβηεηηθά ζηξαηεχκαηα θνληά ζηε Γξέζδε, κε ηνλ ηάιηλ λα ζπκθσλεί 

κε ηηο εθηηκήζεηο απηέο  (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 466-467). 
82

 ηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1946, ζην Fulton ηνπ Missouri, ν Winston Churchill δήισλε: «…από 

ηελ ηελή ηεο Βαιηηθήο κέρξη ηελ Σεξγέζηε ηεο Αδξηαηηθήο έλα ηδεξό Παξαπέηαζκα έρεη θαιύςεη πιήξσο ηελ 

Ήπεηξν…» (Μαγνπιάο 1997, 700).   
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φζν θαη ζε Μφζρα.83 Ο Josef Davis, πξνπνιεκηθφο πξεζβεπηήο ζηε Μφζρα, ζπλαληήζεθε 

κε ηνλ Churchill, κε ηνλ ηειεπηαίν λα κελ πξνζθέξεη θάηη λέν, εθηφο απφ ηελ αλάγθε 

αληίδξαζεο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ηάιηλ λα «θαηαπηεί» ηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Ο Harry 

Hopkins, παιηφο έκπηζηνο ηνπ Roosevelt, ζηελ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ ηάιηλ έδσζε 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αξκνλία παξά ζηελ αλακέηξεζε, κε ηνλ ηάιηλ λα δείρλεη λα 

κελ θαηαλνεί ηνλ ιφγν ησλ πηέζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη, θαζψο ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο, δελ ήηαλ γηα απηφλ ππνινγίζηκν κέγεζνο (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 

477-484). 

Σν παξαπάλσ αδηέμνδν νδήγεζε ζηελ Σξίηε θαη ηειεπηαία Γηάζθεςε ησλ εγεηψλ84 

ηεο Μεγάιεο πκκαρίαο πνπ ζπλήιζε ζην Πφηζληακ, πξνάζηην ηνπ Βεξνιίλνπ, απφ 17 

Ηνπιίνπ έσο 2 Απγνχζηνπ 1945. Ζ ακεξηθάληθε αληηπξνζσπεία επέκελε ζηελ δηαηήξεζε 

ηεο εηξήλεο κε ζεκαηνθχιαθεο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο85 ελψ αληηηίζεην ζηελ δεκηνπξγία 

ζθαηξψλ επηξξνήο. Ο ηάιηλ αλαξηνχζε κία ζεηξά απαηηήζεσλ, απφ ηελ Πνισλία κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ζηελ ηειηθή γξακκή Oder-Neisse, ηελ πιήξε θαηνρή ηεο Πεξζίαο 

θαη ησλ πινχζησλ πεηξειατθψλ ηεο απνζεκάησλ, βειηησκέλνπο φξνπο ξσζηθήο δηέιεπζεο 

ζηα Γαξδαλέιηα, κία νβηεηηθή Βάζε ζην Βφζπνξν θαη αλαγλψξηζε ησλ θπβεξλήζεσλ 

πνπ είρε εγθαηαζηήζεη ζε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία. Βέβαηα ηίπνηα απφ απηά δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα απνθαζηζηεί, ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κία Γηάζθεςε, απηφ φκσο 

πνπ ηειηθά απνθαζίζηεθε ήηαλ ε ηειηθή γξακκή ησλ ζπλφξσλ ηεο Πνισλίαο ζηε βάζε ηεο 

ζνβηεηηθήο απαίηεζεο θαη φηη, ε Γεξκαλία ζα αληηκεησπίδνληαλ ζαλ κία εληαία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα θαη ζα δηνηθνχληαλ απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο δηνηθεηέο ησλ ηεζζάξσλ δσλψλ 

θαηνρήο. Γηα ην δήηεκα ησλ επαλνξζψζεσλ νξίζηεθε, σο παξαρψξεζε ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε, ην 25% ηνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηηο δψλεο έιεγρνπ ησλ δπηηθψλ 

ζπκκάρσλ, φρη φκσο θαη πιεξσκέο ζε ρξήκα. Οη χκκαρνη ζα εηζέπξαηηαλ απνδεκηψζεηο 

απφ ηε δηθή ηνπ θαηνρηθή δψλε ζηε Γεξκαλία. (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 

2008, 124). 

                                                 
83

 ην κπαιφ ηνπ Truman ππήξρε θαη ε πεπνίζεζε φηη, ρξεζηκνπνηψληαο σο φπιν ηελ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηε 

βάζε ηεο απνδνρήο ησλ δηθψλ ηνπ αξρψλ. Γξήγνξά φκσο δηαςεχζηεθε (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Α ηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 123). 
84

 Σηο Ζ.Π.Α. εθπξνζσπνχζε ν πξφεδξνο Harry Truman, ηελ νβηεηηθή Έλσζε ν ηάιηλ θαη ηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία ν Winston Churchill, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηάζθεςεο έραζε ηηο εθινγέο θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Clement Attlee (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν  

Αηψλα, Μία Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 124). 
85

 Μία ηδέα πνπ πξψηνο ζπλέιαβε ν Roosevelt, θαη αθνξνχζε ζηνπο Σέζζεξηο Αζηπλφκνπο ηεο 

παγθφζκηαο εηξήλεο, ηηο Ζ.Π.Α, ηελ νβηεηηθή Έλσζε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Γαιιία. (Kissinger, Ζ 

Γηπισκαηία 1995, 484) .  
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Ζ Γηάζθεςε ζην Πφηζληακ πέηπρε πνιχ ιίγα. Ο ηάιηλ επέκελε λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε Truman θαη Churchill απαηηνχζαλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπο. Μάιινλ ε Γηάζθεςε απηή απνηέιεζε ηελ αλεπίζεκε 

ζθξαγίδα, κε ηελ νπνία ζθξαγίζηεθε ην ζπκβφιαην κε ην νπνίν ε Δπξψπε ζα ρσξίδνληαλ 

ζε δχν ζθαίξεο επηξξνήο. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο γεγνλφο ηεο Γηάζθεςεο απηήο , ήηαλ ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ ηάιηλ απφ ηνλ Truman, γηα ηελ χπαξμε ελφο λένπ φπινπ ηεξάζηηαο 

ηζρχνο86 πνπ πιένλ νη Ζ.Π.Α. δηέζεηαλ. Ο ηάιηλ, αλ θαη ελδερνκέλσο λα ζεψξεζε ηελ 

ελεκέξσζή ηνπ σο πξνθαλή απφπεηξα εθθνβηζκνχ, δελ ην έδεημε απηφ, πξνηηκψληαο λα 

ππνβηβάζεη ηελ εμέιημε απηή ηεο ηερλνινγίαο.87 (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 487). Γηα 

ηνλ Truman φκσο, πνπ είρε θχγεη απφ ηε Γηάζθεςε κε ηελ πεπνίζεζε πσο νη ζνβηεηηθνί 

πιένλ απηφ πνπ ζα θαηαιάβαηλαλ ζα ήηαλ κφλν ηελ ηζρχ, ε ζεκαζία ηνπ λένπ φπινπ ήηαλ 

ηεξάζηηα. Γξήγνξα φκσο δηαςεχζηεθε, θαζψο ε αλάπηπμε ελφο θαηά πνιχ ηζρπξφηεξνπ 

ξσζηθνχ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα, ε επηηπρήο απνζηνιή ησλ 

ξσζηθψλ δνξπθφξσλ ζην δηάζηεκα, νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα θέξνπλ θαη ππξεληθέο 

θεθαιέο θαη ε θνληθφηεηα ηνπ λένπ φπινπ, ήηαλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απέηξεπαλ ηε 

ρξήζε ηνπ θαη κάιινλ εδξαίσλαλ ηελ απνηξνπή ζηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

ηηο 6 Απγνχζηνπ 1945, ην ακεξηθαληθφ βνκβαξδηζηηθφ Β-52 «Enola Gay», έξημε 

πάλσ απφ ηελ πφιε ηεο Υηξνζίκα κία θαη κφλν βφκβα νπξαλίνπ, πξνμελψληαο ηελ 

θαηαζηξνθή  ηεο πφιεο, ηνλ άκεζν ζάλαην 90000 θαηνίθσλ θαη ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

απψιεηεο κεηαξαδηελεξγψλ ζπλεπεηψλ. ηηο 8 Απγνχζηνπ, ε νβηεηηθή Έλσζε θήξπμε ηνλ 

πφιεκν θαηά ηεο Ηαπσλίαο θαη εηζέβαιιε ζηελ Μαληδνπξία. ηηο 9 Απγνχζηνπ, έλα αθφκα 

Β-29, ην «Βlock΄s Car», έξξηςε ηελ δεχηεξε αηνκηθή βφκβα ζηελ πφιε Ναγθαζάθη, 

πξνμελψληαο ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε 35000 λεθξνχο απηή ηελ θνξά. ηηο 15 Απγνχζηνπ 

1945, ε Ηαπσλία απεδέρζε ηνπο φξνπο ηνπ Πφηζληακ θαη κε ηελ κφλε παξάθιεζε ηεο 

παξακνλήο ηνπ Ηάπσλα Απηνθξάηνξα ζηνλ Θξφλν, παξαδφζεθε (Μαγνπιάο 1997, 696-

697). 

Μεηαπνιεκηθά, πνιινί θξηηηθνί εμέθξαζαλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

αηνκηθψλ φπισλ σο ζηξαηεγηθά αλαγθαία, αιιά θαη θπξίσο, γηα ην εζηθφ κέξνο ηεο 

                                                 
86

 Οη εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο θαη έξεπλεο κε ην απφξξεην θσδηθφ φλνκα Manhattan Project, ππφ 

ηελ δηεχζπλζε ηνπ Robert Oppenheimer, απφ κία νκάδα Ακεξηθαλψλ, Βξεηαλψλ θαη Καλαδψλ επηζηεκφλσλ 

ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηξαηνχ γηα ηε δηάζπαζε πινπησλίνπ θαη νπξαλίνπ, 

θαηέιεμαλ ζε επηηπρή δνθηκή ζηηο 16 Ηνπιίνπ ηνπ 1945, ζην Alamogordo ηνπ Νένπ Μεμηθνχ (Μαγνπιάο 

1997, 695-697).   
87

 Ο Ρψζνο εγέηεο, έγξαθε αξγφηεξα ν Truman ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, δελ έδεημε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Σν κφλν πνπ είπε ήηαλ φηη, ράξεθε γηα ηα λέα θαη φηη ήιπηδε πσο ζα γηλφηαλ θαιή ρξήζε 

ελαληίνλ ησλ Ηαπψλσλ (Kissinger, Ζ Γηπισκαηία 1995, 487). 
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ρξήζεο απηψλ. Όκσο ηελ επνρή ηεο πξάμεο, ειάρηζηνη δηαθσλνχζαλ. Ζ πξννπηηθή 

ζπληφκεπζεο ηνπ πνιέκνπ, θαζφζνλ ε Ηαπσλία παξά ηελ δηαθαηλφκελε ήηηα πξνθαινχζε 

ηεξάζηηεο απψιεηεο ζηνπο ζπκκάρνπο, ην θπξίαξρν εθδηθεηηθφ πλεχκα γηα ηελ ζπληξηβή 

ζην Pearl Harbor θαη ε κείσζε ηεο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο  ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ, 

ιφγσ ηνπ ζπλερφκελνπ ηνπ πνιέκνπ, δελ δεκηνπξγνχζαλ ζπλαηζζήκαηα πνπ λα απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε ζηελ επηζεηηθή απηή ηαθηηθή. Σα πνιηηηθά θίλεηξα ήηαλ εμίζνπ ζνβαξά. Ζ 

παξάδνζε ηεο Ηαπσλίαο δελ ζα γηλφηαλ πιένλ θαηφπηλ απνθιεηζηηθήο ζνβηεηηθήο 

εκπινθήο, αιιά θαη ιφγσ ακεξηθαληθήο παξέκβαζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ηεο Ακεξηθήο, κεηά ηνλ πφιεκν ηεο Ηαπσλίαο έλαληη ησλ 

ζνβηεηηθψλ, ζε πηζαλέο εδαθηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηεθδηθήζεηο ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ζα 

κεγάισλε (Καξβνπλαξάθεο, Ζ Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν Αηψλα, Μία 

Ηζηνξηθή Δπηζθφπηζε, Μέξνο Α (1898-1945) 2008, 127-129). 

Σν ηέινο ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βξήθε ηεο Ζ.Π.Α. ζε εμαηξεηηθά επλντθή 

ζέζε. Με πεξηνξηζκέλεο απψιεηεο ζε αλζξψπηλν θαη πιηθφ δπλακηθφ, κε ηελ νηθνλνκία ηεο 

ζε δηαξθή αλάπηπμε θαη κε ηελ θήκε ηνπ απειεπζεξσηή ησλ ιαψλ, ήηαλ πιένλ ν 

αδηαθηινλίθεηνο πξσηαγσληζηήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ζ απνζηξνθή ηνπ 

απνκνλσηηζκνχ θαη ε αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηεο εγεκνλεχνπζαο δχλακεο, ηελ αλάγθαδαλ 

γηα άιιε κία θνξά ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο. Ζ Ακεξηθή, είρε 

πιένλ πξνηηκήζεη ηελ δπηηθή ελφηεηα, απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο Αλαηνιήο θαη Γχζεο πνπ 

δελ έθεξαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είρε άιιε 

επηινγή. Οη απαηηήζεηο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ηάιηλ, λα επηβάιεη ηηο δηθέο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αξρέο εθεί πνπ ήζειε, σο ην δίθαην πνπ ηνπ φθεηιε ην απνηέιεζκα 

ηνπ πνιέκνπ, ππνλφκεπαλ ηε λέα δηεζλή ηάμε πνπ πξνζπαζνχζαλ λα νηθνδνκήζνπλ νη 

δπηηθνί, κε πξσηεξγάηε ηηο Ζ.Π.Α. Ζ αλάζρεζε έγηλε ηψξα βαζηθή αξρή ηεο δπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη παξέκεηλε σο ηέηνηα, γηα ηα επφκελα ζαξάληα ρξφληα.     
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6. Δπίμεηρο 

Ζ παγθφζκηα επηθπξηαξρία ησλ Ζ.Π.Α. κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, δηαθξίζεθε γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάδεημήο ηεο, ην παγθφζκην πεδίν θαη ηνλ 

ηξφπν άζθεζήο ηεο. ηελ πνξεία κηζνχ αηψλα, κεηαζρεκάηηζε ηνλ εαπηφ ηεο θαη απφ κία 

ρψξα ζρεηηθά απνκνλσκέλε ζην δπηηθφ εκηζθαίξην, ζε εγέηηδα δχλακε παγθνζκίνπ 

εκβειείαο.  

Ο Ηζπαλνακεξηθαληθφο πφιεκνο ηνπ 1898, ήηαλ ν πξψηνο θαηαθηεηηθφο πφιεκνο 

πνπ ψζεζε ηελ Ακεξηθή καθξηά απφ ηα ζηελά φξηά ηεο, ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ. Έπεηηα απφ 

ηξεηζήκηζη κήλεο ζηξαηησηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, νη Ζ.Π.Α. είραλ θαηνξζψζεη λα εθδηψμνπλ 

ηελ Ηζπαληθή Απηνθξαηνξία απφ ηελ Καξατβηθή. Ο πφιεκνο απηφο , ζήκαλε θαη ηελ είζνδν 

ηεο Ακεξηθήο ζηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ζηηο παγθφζκηεο 

δηελέμεηο, πνπ απφ ηφηε θαη ζην εμήο ζα εκθαλίδνληαλ.  

     Ο πξφεδξνο Theodore Roosevelt, ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηέθξηλε ηελ πξννπηηθή λα 

θαηαζηνχλ νη Ζ.Π.Α. εγεκνλεχνπζα δχλακε, ράξε ζε κία ζεηξά επηπρψλ πνιηηηθψλ,  

νηθνλνκηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπγθπξηψλ. Ζ θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά, δηεπθφιπλε ηελ λαπηηθή θπξηαξρία, πξφζθεξε ζηηο Ζ.Π.Α. έλα θαζνξηζηηθφ 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα, ηφζν ζην εκπφξην φζν θαη ζηελ αζθάιεηά ηεο θαη ελίζρπζε ηηο 

πεξαηηέξσ αμηψζεηο ηεο ρψξαο, λα αλαιάβεη έλαλ ξφιν ζε παγθφζκην επίπεδν, αλάινγν κε 

απηφλ πνπ είρε ε Μεγάιε Βξεηαλία, ζηελ Δπξψπε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ηνπ 19νπ 

αηψλα. Ο πξφεδξνο Theodore Roosevelt, ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη, γηα λα εθπιεξψζνπλ νη 

Ζ.Π.Α. ηελ απνζηνιή ηνπο, έπξεπε λα εληαρζνχλ ζε έλαλ θφζκν, πνπ φρη κφλν νη αξρέο 

αιιά θαη ε ηζρχο, ζα θαζφξηδαλ ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ.  

Ζ ηαρεία εθβηνκεράληζε ηεο νηθνλνκίαο, παξείρε ηε βάζε γηα ηηο δηεπξπκέλεο 

γεσπνιηηηθέο θηινδνμίεο ηεο ρψξαο. Ζ θνπιηνχξα ησλ Ζ.Π.Α., πνπ βαζίδνληαλ ζην 

θηιειεχζεξν πλεχκα, ήηαλ εμαηξεηηθά θαηάιιειε γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

απμάλνληαο ηνλ νηθνλνκηθφ δπλακηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ επέθηαζε ηεο 

εζληθήο δχλακεο.  

Ο Ά Παγθφζκηνο Πφιεκνο, απνηέιεζε ηελ πξψηε επθαηξία γηα ηελ καδηθή πξνβνιή 

ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζηελ Δπξψπε. Μία κέρξη ηφηε απνκνλσκέλε 

δχλακε, κεηέθεξε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πνιεκηθφ πιηθφ δηακέζσ ηνπ Αηιαληηθνχ ζε 

επξσπατθά εδάθε, εδξαηψλνληαο έηζη ηελ εκθάληζε ελφο λένπ κεγάινπ «παίρηε» ζηε 

δηεζλή ζθελή. Αξρηθή επηδίσμε ηνπ πξνέδξνπ Woodrow Wilson, ήηαλ λα δηαηεξήζεη ε 

Ακεξηθή ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
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νπδέηεξνπ δηακεζνιαβεηή θαη πξνσζψληαο παξάιιεια έλα ζχζηεκα δηεζλνχο δηαηηεζίαο, 

κε ζηφρν ηελ απνηξνπή.  

Όηαλ αλαγθάζηεθε απφ ηελ δεκηνπξγνχκελε πξαγκαηηθφηεηα λα εηζέιζεη ζηνλ 

πφιεκν, ε επέκβαζε απηή δελ έγηλε ζηε βάζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ νξάκαηνο ηνπ Theodore 

Roosevelt, αιιά ππφ ην ιάβαξν κηαο εζηθήο νηθνπκεληθφηεηαο, πνπ πξέζβεπε ν ίδηνο ν 

πξφεδξνο Wilson. Μία λέα αληίιεςε γηα ηε δηεζλή εηξήλε ήξζε ζην πξνζθήλην, κία εηξήλε 

βαζηζκέλε ζε έλα κείγκα παξαδνζηαθψλ ακεξηθάληθσλ θηιειεπζέξσλ απφςεσλ, νη νπνίεο 

πξνσζνχληαλ ηψξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ππφ πξσηνθαλή επηκνλή, κε ζθνπφ ηελ 

νξηζηηθή θαη παγθφζκηα εθαξκνγή ηνπο. Κπξίαξρεο ηέηνηεο απφςεηο, ήηαλ ε δεκνθξαηία 

θαη ε απηνδηάζεζε. Έκθαζε δίλεηαη πιένλ ην έζλνο-θξάηνο, ψζηε απηφ λα απνθηήζεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη ηελ εζληθή ελφηεηα, ηελ απηνθπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή 

αλεμαξηεζία, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί απηνκάησο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ε αληίιεςε ηεο 

ππέξβαζεο ηνπ πνιέκνπ, ηεο απνζηξνθήο δειαδή ησλ επηζεηηθψλ πνιηηηθψλ. Απηφ ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα, θξάηε κε παξφκνηεο ηαθηηθέο θαη ζεζκνχο, άξα θαη αλεζπρίεο, λα 

ζρεκαηίζνπλ κία ζπκκαρία, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο πξνθιήζεηο, κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κίαο θνηλφηεηαο δπλάκεσλ, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθή 

αζθάιεηα, ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.  

Ο πφιεκνο δελ απνθεχρζεθε θπξίσο γηαηί, ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ήηαλ ζην πνιχ 

πξψηκν ζηάδηφ ηεο γηα λα αληηκεησπίζεη κία ηέηνηα γηγάληηα πξφθιεζε, ηα έζλε-θξάηε δελ 

πίζηεπαλ αθφκα ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ κέζα απφ απηή, αιιά θαη 

νη Μεγάιεο Γπλάκεηο, κε ηηο Ζ.Π.Α. θαηά θχξην ιφγν, λα κελ κπνξνχλ λα ηελ ζηεξίμνπλ 

νινθιεξσηηθά, απφ ηελ πξψηε θηφιαο γελεζηνπξγφ ζηηγκή.  

Ύζηεξα απφ κία πεξίνδν ηήξεζεο νπδεηεξφηεηαο, νη Ζ.Π.Α. εηζήιζαλ ζηνλ πφιεκν 

φρη γηα ιφγνπο ηθαλνπνίεζεο εγσηζηηθνχ εζληθνχ ζπκθέξνληνο αιιά γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ακεξηθαληθψλ αμηψλ θαη ηεο ξηδηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ζηε βάζε 

ηεο απηνδηάζεζεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ ιαψλ.  

Σν πνιχ ζεκαληηθφ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ήηαλ φηη ν πφιεκνο απηφο 

παξαθίλεζε ηελ πξψηε ζεκαληηθή ακεξηθαληθή δηπισκαηηθή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εκθαληζηνχλ νη ακεξηθαληθέο απηέο αξρέο, ζηελ επίηεπμε ηεο ιχζεο ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

Δπξψπεο. Οη αξρέο απηέο αληηπξνζψπεπαλ ηελ δηείζδπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ηδεαιηζκνχ 

ζηελ επξσπατθή γεσπνιηηηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ζπγρψλεπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ηδεαιηζκνχ θαη ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο, έγηλαλ πιήξσο αηζζεηά ζηελ παγθφζκηα ζθελή.  

Σν δεχηεξν πνιχ ζεκαληηθφ, φπσο έδεημε ε κεηέπεηηα ηζηνξία, ήηαλ φηη ν πφιεκνο απηφο 

ζεκάδεςε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο επξσπατθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 
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ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο ζηνλ ππφινηπν θφζκν. ην εμήο, θακηά επξσπατθή δχλακε δελ ζα 

κπνξέζεη λα ππεξηζρχζεη απνθαζηζηηθά ζηελ έθβαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, αιιά κία 

αλεξρφκελε κε επξσπατθή δχλακε, ζα έρεη πιένλ ηνλ θαηαιπηηθφ παξεκβαηηθφ ξφιν, νη 

Ζ.Π.Α. 

Σα απνηειέζκαηα ζηε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο , ζηηο Βεξζαιιίεο ην 1919, ήηαλ πνιχ 

καθξηά απφ ηα «Γεθαηέζζεξα εκεία» ηνπ Πξνέδξνπ Woodrow Wilson, ηεο ζέζεηο-φξνπο 

δειαδή πνπ είρε νξακαηηζηεί, γηα κία εηξήλε πνπ ζα ηεξκάηηδε ηνλ πφιεκν. Σα πάζε 

ππεξίζρπζαλ ηεο ζπλαίλεζεο, ε δε Γεξκαλία ζηνρνπνηήζεθε σο ε ρψξα πνπ έθεξε ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πνιέκνπ θαη πιένλ ζα επσκίδνληαλ ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαη εζηθνχ βάξνπο γηα ηε ζχξξαμε. Σν ρεηξφηεξν φισλ; Τπνγξάθεθε κία ζπκθσλία πνπ 

δελ έγηλε πνηέ απνδεθηή απφ ηνλ γεξκαληθφ ιαφ θαη ηαπηφρξνλα δελ κπφξεζε πνηέ λα 

πείζεη ηνπο ινηπνχο επξσπαίνπο, φηη είλαη εθαξκφζηκε θαη απνηειεζκαηηθή.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ην φξακα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, ζηγά-ζηγά 

μεζψξηαδε, παξφια ηαχηα νη κεηαγελέζηεξνη ηνπ πξνέδξνπ Wilson, αλ θαη 

Ρεπνπκπιηθάλνη, θηλήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ επί ησλ αξρψλ πνπ 

πξέζβεπε ην φξακα απηφ. Ήηαλ θαλεξφ φηη ην φξακα απηφ, ζα απνηεινχζε πιένλ 

θαζνξηζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθή πνιηηηθήο, πνπ ζα εθαξκφδνληαλ απφ 

ηφηε θαη ζην εμήο. 

Χζηφζν, ε ηαρεία αλάδεημε ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν, δελ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

ζπλερή εκπινθή ηεο ρψξαο ζηηο παγθφζκηεο ππνζέζεηο. Αληίζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, ε ρψξα απνζχξζεθε ζε έλαλ απηάξεζθν ζπλδπαζκφ απνκνλσηηζκνχ θαη 

ηδεαιηζκνχ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επαλήιζε σο ζηελά εζληθή, κε απνηέιεζκα λα εζηηάδεη ζηελ 

δηθή ηεο αζθάιεηα, ζηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ ηεο . Οη Ακεξηθαλνί πξνηίκεζαλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη ηαπηφρξνλα λα δξέπνληα ηνπο θαξπνχο κίαο 

άλεπ πξνεγνπκέλε νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο.   

Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, πνπ αξρηθά μέζπαζε ζηε Wall Street, 

ζχληνκα ζα επεξέαδε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  Ζ δεθαεηία ηεο αλάπηπμεο ηνπ 1920 

έθιεηλε κε θξίζε θαη ε δεθαεηία ηνπ 1930 ζα απνηεινχζε αλαγθαζηηθά ηελ πνξεία πξνο 

ηελ αλάθακςε.  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ην εζσηεξηθφ πξφγξακκα ηεο νηθνλνκηθήο 

επαλφξζσζεο ησλ Ζ.Π.Α. ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πξνέδξνπ Franklin Delano Roosevelt, ην 

νπνίν ζηεξίρηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ζα 

επηζθηάδνληαλ βαζκίδσλ απφ ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα. ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, ε θξίζε ηνπ 

1929, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθφξεζηε απνηθηνθξαηηθή δίςα, ηνλ αληαγσληζκνχ ηνπ 
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εκπνξίνπ θαη ηηο παιηλδξνκνχζεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο ηνπ 1919, ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάδεημε ελφο θχκαηνο εζληθηζκνχ.  

Ο πφιεκνο δελ άξγεζε λα έξζεη. Ζ ζχγθξνπζε, μεθηλψληαο ην 1933 ζηελ Κίλα απφ 

ηνπο Ηάπσλεο θαη ην 1939 ζηελ Δπξψπε απφ ηνλ Υίηιεξ, εμειίρζεθε ζε έλα άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν πνιεκηθφ γεγνλφο, πνπ αλεδείρζε ζε δηεζλέο. Απηφο ν πφιεκνο , δηεμάγνληαλ 

ηαπηνρξφλσο ζε ηξεηο Ζπείξνπο, ελψ ν Αηιαληηθφο θαη ν Δηξεληθφο Χθεαλφο απνηεινχζαλ 

πεδία ζθιεξψλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ παγθφζκηα δηάζηαζή ηνπ, επηβεβαηψζεθε φηαλ Βξεηαλνί 

θαη Ηάπσλεο ζπγθξνχζηεθαλ ρηιηάδεο κίιηα καθξηά απφ ηηο παηξίδεο ηνπο. Ζ Δπξψπε θαη ε 

Αζία είραλ γίλεη εληαίν πεδίν κάρεο.  

Ο πξφεδξνο Franklin Delano Roosevelt, θαζνδεγψληαο κε καεζηξία ηελ ρψξα ηνπ, 

δελ είρε άιιε επηινγή απφ ηελ νπδεηεξφηεηα. Ήμεξε φκσο  βαζηά κέζα ηνπ, φηη ε εκπινθή 

ζηνλ πφιεκν ήηαλ απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φζν θαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο θεθηεκέλεο θήκεο ηεο ρψξαο ηνπ, απφ ηνλ Μεγάιν Πφιεκν. Σν δήηεκα γηα 

απηφλ ήηαλ ην ρξνληθφ ζεκείν. Δίρε πιένλ απνθαζίζεη, φηη απηφ ζα ην θαζφξηδαλ νη 

ελέξγεηεο ησλ αληηπάισλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζεί ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε γηα ηελ 

πνιεκηθή θηλεηνπνίεζε ηεο ρψξαο ηνπ. Καη δελ άξγεζε λα γίλεη.  

Οη Ακεξηθαλνί δερφκελνη αηθληδηαζηηθή επίζεζε ζην «νπίζζην πεξηβφιη ηεο νηθείαο 

ηνπο», ζην Pearl Harbor, πξνζέθεπγαλ ζηα φπια, κε έληνλε πιένλ πξνζπκία θαη άλεπ 

δηαθσληψλ. Όζν απνθαζηζκέλνη ήηαλ λα απέρνπλ απφ ηνλ πφιεκν ηελ πεξίνδν 1939-1941, 

άιιν ηφζν παζηαζκέλνη ήηαλ ηψξα, γηα λα δψζνπλ έλα απζηεξφ κάζεκα ηηκσξίαο ζε 

εθείλνπο πνπ ηφικεζαλ λα παξαβηάζνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηά 

ηνπο. Ζ είζνδνο αλαπηέξσζε εζηθά ηνπο πκκάρνπο, πνπ πιένλ δηέβιεπαλ σο πην πηζαλή 

ηελ ληθεθφξα εμέιημε ηνπ πνιέκνπ. Ύςηζηνο ζηφρνο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε πάηαμε θαη ε 

εμφλησζε ησλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία θαη ε δηαηήξεζε, 

κεηαπνιεκηθψο, ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, ε νπνία γηα άιιε κία θνξά έβαηλε ζε λέα πεδία 

δνθηκαζίαο.    

Ζ θαηαιπηηθή παξέκβαζε, αξρηθά ζην κέησπν ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο Βνξείνπ Γαιιίαο, κε ηελ απφβαζε ζηελ Ννξκαλδία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πνιεκηθέο επηηπρίεο ησλ ζνβηεηηθψλ αλαηνιηθά, έγεηξαλ ηελ πιάζηηγγα πξνο ην κέξνο ησλ 

πκκάρσλ. Ζ ήηηα ηεο Ηαπσλίαο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945, νπζηαζηηθά επηζθξάγηδε ην 

ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο γεσγξαθηθφο παξάγνληαο, δηέζσζε ηηο Ζ.Π.Α. απφ 

νηαδήπνηε άιιε πξνζβνιή, είηε απφ αέξνο είηε απφ ζαιάζζεο, κε ηελ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία λα γλσξίδεη εθ λένπ αλάπηπμε θαη επξσζηία.  
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Δληνχηνηο, ζχληνκα θαηέζηε αληηιεπηφ φηη ε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο, έπαηξλε εθ 

λένπ ηε δηάζηαζε αληαγσληζκνχ θαη αληηπαιφηεηαο. Ζ ιεία ηνπ πνιέκνπ, ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο κηαο λέαο παγθφζκηαο ηάμεο, νη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πνιηηηθνθνηλσληθέο 

αληηιήςεηο, ε αλάγθε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηνλ ζξφλν ηνπο θαη 

ηέινο ε αλάγθε δηακφξθσζεο ησλ εγγπήζεσλ εθείλσλ πνπ ζα απνηξέςνπλ κειινληηθά 

ηέηνηα εγρεηξήκαηα θαη ζα εδξαηψζνπλ ηελ εηξήλε, ήηαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ αξρηθά 

γέλλεζαλ έλαλ αλειεή δηπισκαηηθφ αγψλα αλάκεζα ζηνπο ληθεηέο, πνπ ζχληνκα φκσο 

εμειίρζεθε ζε δηπισκαηηθή θαη πνιηηηθή ζχγθξνπζε, αλάκεζα ζηηο δχν κεγαιχηεξεο 

δπλάκεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηνλ πφιεκν, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Δ...Γ.  

Σν αηνκηθφ κνλνπψιην ησλ Ζ.Π.Α., ζχληνκα θαηαξγήζεθε θαη νη δχν 

Τπεξδπλάκεηο αληηκεηψπηδαλ αιιήινηο κε θιίκα θαρππνςίαο, δπζπηζηίαο θαη 

αληαγσληζκνχ, νδεγψληαο ηελ Τδξφγεην ζε κία πεξίνδν Πιαλεηηθνχ Γηπνιηζκνχ, ε νπνία 

παξέκεηλε γηα πέληε πεξίπνπ δεθαεηίεο άζξαπζηε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Βιβλιογραθία 

Δλληνόγλωζζη 

Βιβλία και Άρθρα ε σλλογικούς Σόμοσς 

1. Αξβαληηφπνπινο, Κσλζηαληίλνο. Η ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηά ην 

ηέινο ηνπ Ψπρξνύ πνιέκνπ: Ιδενινγηθά Ρεύκαηα. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2001.  

2. Βεξέκεο, Θάλνο. ΗΠΑ: από ην 1776 σο ζήκεξα, ε εθδνρή ελόο ηαμηδηώηε.  

Αζήλα: Η. ηδέξεο, 2006. 

3. Ήθαηζηνο, Παλαγηψηεο. , Οη Γηεζλείο ρέζεηο σο αληηθείκελν επηζηεκνληθήο 

κειέηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό: Γηαδξνκή, αληηθείκελν, πεξηερόκελν θαη 

γλσζηνινγηθό ππόβαζξν. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2004.  

4. Καξβνπλαξάθεο, Θενδφζηνο. Η Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 20ν 

Αηώλα, Μία Ιζηνξηθή Δπηζθόπηζε, Μέξνο Α (1898-1945). Αζήλα: άθθνπια, 2008.  

5. Καξβνπλαξάθεο, Θενδφζηνο. Οη Ηλσκέλεο πνιηηείεο θαη ν Πξώηνο 

Παγθόζκηνο Πόιεκνο, 1914-1917. Από ηελ νπδεηεξόηεηα ζηελ ελεξγό εκπινθή. 

Θεζζαινλίθε: εκεηψζεηο ζην Μάζεκα Γηπισκαηηθήο Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 

6. Μαγνπιάο, Αληψληνο. Ιζηνξία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηείσλ ηεο Ακεξηθήο,Οη 

ξίδεο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Ολείξνπ, 1600-1990, Β΄ Έθδνζε. Αζήλα: Αθίδα, 1997.  

7. Μπφυεξ, Πσι. Ιζηνξία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, Μία ζύληνκε εηζαγσγή.  

Θεζζαινλίθε: Θπξαζέλ, 2012.  

8. αθθάο, Ησάλλεο. εκεηώζεηο γηα ην Μάζεκα:Θέκαηα Γηπισκαηηθήο 

Ιζηνξίαο θαη ηξαηεγηθήο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, εκηλάξην 

2). Ρφδνο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2008. 

9. Σζαθαινγηάλλεο, Παχινο. ύγρξνλε Δπξσπατθή Ιζηνξία: από ηελ πηώζε 

ηνπ Μπίζκαξθ ζην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ 1890-1989, ηόκ. Β΄. Αζήλα: ηδέξεο, 1997. 

10. Kissinger, Henry. Η Γηπισκαηία. Αζήλα: Α.Α. Ληβάλε, 1995.  



69 

 

11. Kissinger, Henry. Παγθόζκηα Σάμε. Αζήλα: Α.Α. Ληβάλε, 2014. 

Άρθρα ζε Δπιζηημονικά Περιοδικά και Ιζηόηοποσς, Δπίζημα 
Κείμενα και Γιαδικησακές Πηγές 

1. Γεσξγαθφπνπινο, ηέθαλνο. «Capital.gr.» 75 ρξόληα από ηε ζπκθσλία 

Ρίκπεληξνπ-Μνιόηνθ. 23 Αχγνπζηνο 2014. http://www.capital.gr/epikairotita/2092870/75-

xronia-apo-ti-sumfonia-rimpentrop-molotof (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 23, 2017). 

2. Γψγνο, Μάξηνο. «Political Doubts.» Αλάιπζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο Β΄. 8 Ηαλνπάξηνο 2014. http://www.politicaldoubts.com/north-america/item/271-

amerikaniki-politiki-2 (πξφζβαζε επηέκβξηνο 27, 2017).  

3. Ενχια, Ησάλλα. Σν Βήκα. 11 Απξίιηνο 2004. 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=158309 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 08, 2017). 

4. «H Μεγάιε Πνξεία ηνπ Μάν Σζε Σνπγθ.» tvxs. 16 Οθηψβξηνο 2012. 

http://tvxs.gr/news/san-simera/i-megali-poreia-toy-mao-tse-toyngk (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 

08, 2017). 

5. Κνπθνγηαλλίδεο, Γεκήηξεο. «maxmag.» Οπίλζηνλ Σζώξηζηι: ν 

ζπνπδαηόηεξνο Βξεηαλόο όισλ ησλ επνρώλ ;. 24 Ηαλνπάξηνο 2017. 

https://www.maxmag.gr/afieromata/ouinston-tsortsil/ (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 24, 2017). 

6. Μαθξνγηψξγε, Αγγειηθή. www.academia.edu. 2014. 

https://www.academia.edu/6512902/%CE%97_%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%

CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%

BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%C

E%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B1_1898-1903 (πξφζβαζε 

επηέκβξηνο 17, 2017). 

7. Μεραλή ηνπ Χξόλνπ. 16 Ηνχιηνο 2015. http://www.mixanitouxronou.gr/ti-

proevlepe- i-perifimi-sinthiki-ton-versallion-gia-tous- ittimenous-germanous-sto-a-

pagkosmio-polemo-giati-tin-apokalesan-discheri-simvivasmo-ke-anixe-to-dromo-ston-

chitler-ke-ton-v-pagko/ (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 14, 2017). 

8. «Μεραλή Σνπ Υξφλνπ.» Καδακπιάλθα. Η δηάζθεςε όπνπ νη ύκκαρνη 

απνθάζηζαλ ηελ εμόλησζε ηνπ Χίηιεξ. Η δήισζε ηνπ Ρνύζβειη πνπ αηθληδίαζε ηνλ 



70 

 

Σζώξηζηι θαη ηα ζεκάδηα όηη ζα αθνινπζνύζε ν Ψπρξόο Πόιεκνο... 

http://www.mixanitouxronou.gr/kazamplanka- i-diaskepsi-opou-o-rousvelt-ke-o-tsortsil-

apofasisan-tin-exontosi-tou-chitler/ (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 25, 2017). 

9. Μπξνχζαιεο, Κάξνινο. «HistoryReport,gr.» Ο Φξάλθν, ν ηζπαληθόο 

εκθύιηνο θαη ε Γθεξλίθα ηνπ Πηθάζν. 09 Φεβξνπάξηνο 2009. 

http://historyreport.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1-

%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B

5%CE%B8%CE%BD%CE%AE-

%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/1078-%CE%9F-

%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BF (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 22, 

2017). 

10. Μπξνχζαιεο, Κάξνινο. «HistoryReport.gr.» Από ηε δηάζθεςε ηεο 

Καδακπιάλθα ζηελ Σερεξάλε. 06 Φεβξνπάξηνο 2009. 

http://historyreport.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1-

%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B

5%CE%B8%CE%BD%CE%AE-

%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/1071-

%CE%91%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B (πξφζβαζε 

Ννέκβξηνο 26, 2017). 

11. Μπξνχζαιεο, Κάξνινο. «http://historyreport.gr.» ΗΠΑ: Από ηνλ 

απνκνλσηηζκό ζηελ επηζεηηθόηεηα. 29 επηέκβξηνο 2009. 

http://historyreport.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1-

%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B

5%CE%B8%CE%BD%CE%AE-

%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/1040-

%CE%97%CE%A0%CE%91-%CE%91%CF%80%CF%8C-%CF%8 (πξφζβαζε 

Οθηψβξηνο 14, 2017). 



71 

 

12. Ρνπκπάλεο, Αζαλάζηνο. «Μάν Σζε Σνπγθ: Ο παηέξαο ηεο  ζχγρξνλεο 

Κίλαο.» in.gr Η άγλσζηε Κίλα. 04 Ηνχιηνο 2008. 

http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=916529&lngChapterID=-

1&lngItemID=917586 (πξφζβαζε Απξίιηνο 26, 2017). 

13.  «αλ ήκεξα.» Σν ύκθσλν Ρίκπεληξνπ - Μνιόηνθ. 

https://www.sansimera.gr/articles/969 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 23, 2017). 

14. «αλ ήκεξα.» Η Απόβαζε ζηε Ννξκαλδία.  

https://www.sansimera.gr/articles/1247 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 26, 2017). 

15. Φηιίζησξ, Ησάλλεο. «Θέκαηα Διιεληθήο Ηζηνξίαο.» Ο Βηαζκόο ηνπ Ναλθίλ. 

Σν μεραζκέλν νινθάπησκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 04 Ηνχληνο 2011. 

http://www.istorikathemata.com/2011/06/o-b-n.html (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 22, 2017). 

16. Υαηδεζηεθάλνπ, Άξεο. «Φηιιηπίλεο: Ο Μαξθ Σνπέτλ θαη ε Ακεξηθαληθή 

"Δηζβνιή".» Δπίθαηξα, Ννέκβξηνο 2013. 

17. «athens.indymedia.org.» αλ ζήκεξα, ζηηο 24/10/1929, θαηαξξέεη ην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Wall Street ("Μαύξε Πέκπηε"). 24 Οθηψβξηνο 2013. 

https://athens.indymedia.org/post/1499058/ (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 21, 2017). 

18. Hobsbawm, Eric. Η Δπνρή ησλ Απηνθξαηνξηώλ 1875-1914, Αζήλα, 

Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Αζήλα, 2002. 

19. «Militaire.» Δπηρείξεζε Μπαξκπαξόζα: 30 πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδεηε γηα 

ηελ εηζβνιή ηνπ Χίηιεξ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. 27 Ηνχληνο 2017. 

http://www.militaire.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF

%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C

%CF%83%CE%B1-30-

%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%BF%CF%85/ (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 24, 2017). 

20. Papo, Johnny. «WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.» Rhineland. 

23 επηέκβξηνο 2011. 



72 

 

http://ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%B

1%CE%BD%CE%AF%CE%B1 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 22, 2017). 

21. «WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.» πλζήθε ηνπ Λνθάξλν. 

http://ww2.gr/index.php?option=articles&id=1226 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 2017, 2017). 

22. «WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.» Paul von Hindenburg. 16 

Ηνχληνο 2012. http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=1586 (πξφζβαζε 

Ννέκβξηνο 22, 2017). 

23. «WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.» 1943. 

http://www.ww2.gr/index.php?option=timeline&date=1943-00-00 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 

26, 2017). 

24. «WWII, Ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.» Ναπκαρία ηνπ Leyte Gulf. 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=1366 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 26, 2017). 

Ξενόγλωζζη 

Άρθρα ζε Δπιζηημονικά Περιοδικά και Ιζηόηοποσς, Δπίζημα 
Κείμενα και Γιαδικησακές Πηγές 

1. «Encyclopaedia Bratannica.» House-Grey Memorandum. 

https://www.britannica.com/event/World-War-I/Peace-moves-and-US-policy-to-February-

1917#ref512435 (πξφζβαζε Ννεκβξηνο 16, 2017). 

2. «Encyclopaedia Britannica.» United States presidential election of 1928. 09 

Μάξηηνο 2017. https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-

1928 (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 19, 2017). 

3. «Historynet.» Did Russia really go it alone? How Lend-Lease helped the 

Soviets defeat the Germans. Ηνχιηνο 2008. http://www.historynet.com/did-russia-really-go-

it-alone-how-lend-lease-helped-the-soviets-defeat-the-germans.htm (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 

24, 2017). 

4. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School. Treaty of Peace Between 

the United States and Spain, December 10, 1898 .  

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/sp1898.asp (πξφζβαζε επηέκβξηνο 24, 2017). 



73 

 

5. «Office of The Historian, Department of State.» Biographies of the 

Secretaries of State: Frank Billings Kellogg (1856–1937). 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/kellogg-frank-billings (πξφζβαζε 

Ννέκβξηνο 16, 2017). 

6. «Revolvy.» Stimson Doctrine .  

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Stimson%20Doctrine&item_type=topic 

(πξφζβαζε Ννέκβξηνο 21, 2017). 

7. Sierra, J.A. History Of Cuba.com. 3 Ηαλνπάξηνο 2013. 

https://archive.is/ddwCq (πξφζβαζε επηέκβξηνο 24, 2017). 

8. Treaty of Versailles. http://treatyof-versailles.weebly.com/the-big-four.html 

(πξφζβαζε Ννέκβξηνο 14, 2017). 

9. Trueman, C N. «The History Learning Site.» The Phoney War. 20 Aπξίιηνο 

2015. http://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/world-war-two- in-western-

europe/the-phoney-war/ (πξφζβαζε Ννέκβξηνο 23, 2017). 

10. «www.ourdocuments.gov.» Platt Amendment. 2 Μarch 1901. 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=55&page=transcript (πξφζβαζε 

επηέκβξηνο 27, 2017). 


