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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία μελετά το Δόγμα Truman και τα αποτελέσματά του σε 

ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρίως εστιάζει στη πολιτική που ακολούθησαν οι ΗΠΑ 

στην Ελλάδα και την Τουρκία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο προκειμένου να 

διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους στην Ευρώπη, στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο γενικότερα. Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά 

να εξετάσει τα γεγονότα και τις αποφάσεις που οδήγησαν στην διακήρυξη του 

Δόγματος Truman, να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του στην Ελλάδα την περίοδο 

του εμφυλίου πολέμου και στον υπόλοιπο κόσμο κατά την αρχική φάση του 

ψυχρού πολέμου μέχρι και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Η ανάλυση ξεκινά από τη 

διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από την ίδρυσή τους και πώς 

αυτή επηρέασε τον τρόπο λήψης απόφασης για την εφαρμογή του Δόγματος 

Truman. Στη συνέχεια εξετάζεται η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ (αλλά και της 

ΕΣΣΔ ως βασικού διεκδικητή άσκησης επιρροής σε στρατηγικές περιοχές του 

πλανήτη) μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς αυτή εφαρμόστηκε στην 

Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα και την Τουρκία μέσα από τη διακήρυξη του 

Δόγματος Truman. Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί η περιγραφή της διαδικασίας 

που ακολουθήθηκε στις ΗΠΑ μέχρι τη λήψη της απόφασης για την εφαρμογή 

του και της προσπάθειας που κατεβλήθη για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης 

στη χώρα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η υλοποίηση του Δόγματος και τα 

αποτελέσματα του Σχεδίου Marshall, ως βασικού εργαλείου άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ, καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας 

προκειμένου να γίνουν κατανοητά οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την 

εφαρμογή του και οι επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που προκάλεσε η 

εφαρμογή του.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η έναρξη του Εμφύλιου Πολέμου μετέτρεψε την Ελλάδα στο πρώτο πεδίο 

ένοπλης αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου. Πιθανή κατάρρευση του 

κυβερνητικού στρατοπέδου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δυτικών δυνάμεων, 

θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «ντόμινο», αφού η Τουρκία, γεωγραφικά 

απομονωμένη, θα περιέρχονταν και αυτή στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, ενώ 

θα ενισχύονταν τα ισχυρότατα κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας και της 

Γαλλίας με απρόβλεπτα αποτελέσματα για τη Δυτική Ευρώπη. Ακόμη, μια τέτοια 

εξέλιξη θα προσέφερε στους Σοβιετικούς πρόσβαση στη Μεσόγειο και θα τους 

έφερνε πιο κοντά στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Όταν οι Βρετανοί, οι 

οποίοι βρίσκονταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ενημέρωσαν αιφνιδιαστικά στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1947 ότι 

αδυνατούσαν να συνεχίσουν τη βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία από 

την 31η Μαρτίου, εξανάγκασαν την αμερικανική κυβέρνηση να παρέμβει.  

 Έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις, ο Truman παρουσιάστηκε στο 

Κογκρέσο στις 12 Μαρτίου 1947, ζητώντας να παράσχουν οι ΗΠΑ την σχετική 

βοήθεια προς τις δύο χώρες. Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου έκτοτε 

περιγράφηκε ως εξαγγελία του «Δόγματος Truman». Με το Δόγμα Truman, 

δόθηκε σημαντική οικονομική και στρατιωτική αρωγή στην ελληνική κυβέρνηση, 

που την βοήθησαν να νικήσει στον Εμφύλιο και να αποτραπεί με αυτό τον 

τρόπο η επέκταση της ζώνης επιρροής της ΕΣΣΔ στη χώρα. Παράλληλα, το 

Δόγμα Truman αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή από τις ΗΠΑ της 

πολιτικής «ανάσχεσης» της ΕΣΣΔ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή 

αλλά και την Ασία.  

 Τα γεγονότα που περιγράφηκαν παραπάνω θεωρούνται εξόχως σημαντικά 

για την νεότερη παγκόσμια ιστορία, διότι προσδιορίζουν το πλαίσιο βάσει του 

οποίου καθορίστηκε η εξωτερική πολιτική των δύο υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και 

της ΕΣΣΔ, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται 

σκόπιμη η αναλυτική μελέτη των γεγονότων που σημάδεψαν τον κόσμο εκείνη 

την εποχή, αλλά ειδικότερα την Ελλάδα και την Τουρκία, τα οποία καθόρισαν 

την εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ευρώπης, 

προκειμένου να διασφαλίσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα, αλλά και η 
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σύντομη περιγραφή της αντίδρασης της ΕΣΣΔ στην επιθετική εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ.  

 Προκειμένου να γίνει αντιληπτό από τον αναγνώστη για το πώς φτάσαμε 

στην διακήρυξη του Δόγματος Truman, στο Πρώτο Κεφάλαιο μελετάται το 

ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο διαμόρφωσε την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριος εκφραστής της πολιτικής των ΗΠΑ 

απέναντι στον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν από την επέκταση της κυριαρχίας της 

ΕΣΣΔ στην Ευρώπη αναδείχθηκε ο George F. Kennan, διευθυντής Πολιτικού 

Σχεδιασμού στο State Department και στη συνέχεια μέλος της αμερικανικής 

πρεσβείας στη Μόσχα την περίοδο του πολέμου. Κατά τον Kennan η 

αμερικανική απάντηση στον σοβιετικό επεκτατισμό συμπυκνωνόταν στη θεωρία 

της ανάσχεσης του κινδύνου, γνωστή έκτοτε και ως «containment». Και επειδή 

ακριβώς, κατά τον ίδιο και τη θεωρία του, αυτές που απειλούνταν περισσότερο 

από τη Σοβιετική Ενωση ήταν η Βρετανία και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, 

έπρεπε, χωρίς καθυστέρηση, να σπεύσει η αμερικανική βοήθεια να συνδράμει 

στην αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών, ώστε να απαλλαγούν οι λαοί 

από το φάσμα της πείνας, της φτώχειας και της απελπισίας που απειλούσε - 

κατά τον Kennan - την εθνική ανεξαρτησία τους. Όλα αυτά τα περιέγραψε στο 

Μακροσκελές Τηλεγράφημα «Long Telegram» το οποίο αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς για τους διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στον 

Ψυχρό Πόλεμο. 

 Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύεται εν συντομία η σοβιετική εξωτερική 

πολιτική μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιες ήταν οι προτεραιότητές της και 

πώς αυτή διαμορφώθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δραστήρια και 

επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Η παραπάνω ανάλυση κρίνεται 

απαραίτητη ούτως ώστε ο αναγνώστης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον 

τρόπο λειτουργίας και τους αντικειμενικούς σκοπούς όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και 

της ΕΣΣΔ.  

 Το Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζει την κατάσταση της Ευρώπης και της 

Ελλάδας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να γίνουν 

αντιληπτά τα εγγενή αίτια για την εφαρμογή των πολιτικών των δύο 

υπερδυνάμεων στην περιοχή, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

κλίθηκαν να τις εφαρμόσουν. Η κατάσταση στην Ελλάδα περιγράφηκε με 
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ιδιαιτέρως γλαφυρό τρόπο από τον Porter στην περίφημη «Έκθεση Porter», η 

οποία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τον επηρεασμό του Κογκρέσου και της 

κοινής γνώμης. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει τις 

πολιτικές που ακολούθησαν τα όμορα με την Ελλάδα κράτη, όπως η 

Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία και η Αλβανία, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη 

δυσμενή θέση της Ελλάδας ακόμα και εις βάρος της εδαφικής της ακεραιότητας. 

 Το Δόγμα Truman παρουσιάζεται στο Τέταρτο Κεφάλαιο, το οποίο ξεκινά 

από του λόγους για τη διακήρυξή του και τα αρχικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ 

για την περίπτωση της Ελλάδας. Ιδιαιτέρως σημαντική και ενδιαφέρουσα είναι η 

διαδικασία λήψης απόφασης της αμερικανική κυβέρνησης για την εξαγγελία του 

Δόγματος Truman και του Σχεδίου Marshall, αλλά και ο αντίκτυπος που είχε η 

εξαγγελία στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην ΕΣΣΔ αλλά και σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Θεωρήθηκε σκόπιμη η αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του 

Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστούν οι δυσκολίες 

που αντιμετώπισε η αμερικανική αποστολή στο ιδιαίτερο και πολύπαθο 

περιβάλλον της χώρας, αλλά και να παρατεθούν τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του.  

 Τέλος, στο Πέμπτο Κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα του Δόγματος 

Truman και ο αντίκτυπός του στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν παραλείπεται ωστόσο 

αναφορά και στις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό είχε στην Ελλάδα αλλά και στη 

μετέπειτα εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου κυρίως στους πολέμους της Κορέας και 

του Βιετνάμ. Η διπλωματική εργασία κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων τα 

οποία απορρέουν από το γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή της 

Ελλάδας και της Τουρκίας κατά την εφαρμογή του Δόγματος Truman. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1.1 Το ιδεολογικό υπόβαθρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής 

 Σύμφωνα με τον Howard Jones1, τα κίνητρα των Αμερικανών ηγετών για 

την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος είναι συνδυασμός προερχόμενος 

από τη θεωρία του ιδεαλισμού και του ρεαλισμού, χωρίς να είναι σίγουρο ποια 

από τις δύο θα επικρατήσει.2 Κατά τον Kissinger η διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής καθορίζεται από δύο Σχολές σκέψης που συγκρούονται μεταξύ τους. 

Η Σχολή του απομονωτισμού υποστηρίζει ότι η Αμερική προωθεί και 

υπερασπίζεται καλύτερα τις αξίες της μακριά από το διεφθαρμένο διεθνές 

σύστημα, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη 

Σχολή του παρεμβατισμού οι αμερικανικές αξίες προωθούνται προκειμένου να 

επιτευχθεί η διάδοσή τους. Και οι δύο Σχολές βασίζονται στο ίδιο σύστημα 

αξιών, δηλαδή στο ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το καλύτερο πολιτικό σύστημα και τα 

υπόλοιπα κράτη θα πρέπει να ακολουθήσουν τις αρχές του για να επικρατήσει η 

ειρήνη και η ευημερία. Το κοινό χαρακτηριστικό που διακρίνει και τις δύο Σχολές 

είναι η ύπαρξη μιας διεθνούς τάξης που θα βασίζεται στη δημοκρατία, στην 

οικονομία της αγοράς και στο διεθνές δίκαιο.3 

 Οι Αμερικανοί διαμορφωτές πολιτικής κατά τον 19ο αιώνα δεν 

ενδιαφέρονταν απλώς να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε ένα ισχυρό εδαφικό κράτος, 

αλλά ήταν επίσης αποφασισμένοι να εκδιώξουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από το 

Δυτικό Ημισφαίριο και να τις κρατήσουν έξω από αυτό. Οι ΗΠΑ επιδίωκαν να 

γίνουν ο ηγεμόνας εκείνης της περιφέρειας και να είναι ιδιαίτερα ασφαλείς από 

απειλές προερχόμενες από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Καθώς οι ΗΠΑ κινούνταν 

κατά μήκος της Βόρειας Αμερικής, καταβρόχθιζαν εδάφη που προηγουμένως 

ανήκαν στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, εξασθενίζοντας έτσι την 

επιρροή των κρατών αυτών στο Δυτικό Ημισφαίριο. Για τον σκοπό αυτό 

                                                           
1 Ο Howard Jones (1899-1973) ήταν διπλωμάτης και συγγραφέας ειδικές σε θέματα Νοτιοαανατολικής 
και Ανατολικής Ασίας. 
2 Παναγιώτης Ήφαιστος, Αμερικανική εξωτερική πολιτική από την ιδεαλιστική αθωότητα στο πεπρωμένο 
του έθνους, Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας, 1995, σελ 102. 
3 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο, Αθήνα, 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, σελ. 13-14. 
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χρησιμοποίησαν το Δόγμα Monroe.4 Σύμφωνα με το Δόγμα, τρεις ήταν οι άξονες 

της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής: α) οι ΗΠΑ δεν θα εμπλέκονται στους 

πολέμους της Ευρώπης, β) δεν θα επέτρεπαν στις ευρωπαϊκές δυνάμεις να 

αποκτήσουν καινούρια εδάφη στο Δυτικό Ημισφαίριο και γ) οι ευρωπαϊκές 

δυνάμεις δεν θα συγκροτούσαν συμμαχίες με τα ανεξάρτητα κράτη του Δυτικού 

Ημισφαιρίου και δεν θα τα έλεγχαν με κανένα τρόπο. Με αυτό τον τρόπο η 

Αμερική αναδεικνύεται σε περιφερειακό ηγεμόνα στην ήπειρό της και 

εμπεδώνεται η ασφάλειά της από εξωτερικούς κινδύνους.5 Το Δόγμα Monroe 

σήμανε και την έξοδο από τον απομονωτισμό και τη διατήρηση του 

απαραβίαστου δυτικού ημισφαιρίου από τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις. 

1.2 Σχολές εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ 

 Στην ιστορική διαδρομή των ΗΠΑ, από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας 

τους το 1776, σε αρκετές περιπτώσεις υιοθετήθηκε ο απομονωτισμός ως 

επιλογή της εξωτερικής τους πολιτικής. Ο Washington6 ήταν ο πρώτος που 

διακήρυξε αυτή την πολιτική λέγοντας ότι: «ο καλύτερος κανόνας συμπεριφοράς 

για μας, σε σχέση με τα ξένα έθνη, είναι να διευρύνουμε τις εμπορικές μας 

σχέσεις έχοντας όσο το δυνατό λιγότερους πολιτικούς δεσμούς με αυτά». Για 

την υποστήριξη της συγκεκριμένης πολιτικής, σημαντικό ρόλο παίζουν η 

γεωγραφική θέση των ΗΠΑ και η πεποίθηση των Αμερικανών για τη 

μοναδικότητα της Αμερικής, η δημιουργία της οποίας βασίστηκε σε 

δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες.7 

 Ο Wilson8 στη συνέχεια υποστήριζε ότι η ασφάλεια και η ελευθερία της 

Αμερικής ήταν συνδεδεμένες με την ασφάλεια και την ελευθερία ολόκληρης της 

ανθρωπότητας αποκηρύσσοντας τον απομονωτισμό.9 Η συμμετοχή της 

Αμερικής στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα. Ο 

Wilson έβλεπε την νέα τάξη πραγμάτων που θα προέρχονταν από τον πόλεμο 
                                                           
4 John J. Mearsheimer, H Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 
2011, σελ 495-496. 
5 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της 
παγκόσμιας ηγεμονίας, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2012, 361-364. 
6 Ο George Washington ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ (1789-1797). Υποστήριζε την ουδετερότητα 
των ΗΠΑ στους πολέμους που μαίνονταν στην Ευρώπη και γενικότερα την πολιτική του 
απομονωτισμού. 
7 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο,σελ. 16-17. 
8 Ο Thomas Wilson ήταν ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ (1913-1921). Η εξωτερική του πολιτική σημαδεύτηκε 
από την συνέχιση της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ στη Λατινικά Αμερική και από την είσοδο των 
ΗΠΑ στον Α ΠΠ στο πλευρό της Αντάντ. 
9 Ibid, σελ. 29-30. 
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σαν μια μοναδική ευκαιρία για μια ριζική αναδιοργάνωση της παγκόσμιας 

κοινωνίας με βάση αμερικανικές αρχές όπως αυτοδιάθεση των λαών, 

δημοκρατία, ελευθερία του εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

αρχές οι οποίες θα ικανοποιούσαν τους λαούς της γης.10   

 Στην άλλη πλευρά του πολιτικού ρεαλισμού, ο Hamilton11 επικρίνει έντονα 

την ανάμειξη των συναισθημάτων και της ηθικής στην εξωτερική πολιτική των 

ΗΠΑ, ενώ ο απομονωτισμός δεν αποτελεί επιλογή. Ο Hamilton υποστηρίζει ότι 

το συμφέρον θα πρέπει να κυριαρχεί στην εξωτερική πολιτική, ενώ οι 

σταυροφορίες ιεραποστολικού τύπου έχουν ζημιώσει τα αμερικανικά 

συμφέροντα στο παρελθόν. Ο Hamilton επιμένει στη βαρύτητα που πρέπει να 

δοθεί στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, οι οποίες είναι ο καθοριστικός 

παράγοντας που διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα 

και αεροπλοΐα σε συνδυασμό με την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αποτελούν 

για την Αμερική ζωτικές προϋποθέσεις για τη διακίνηση των αγαθών και κατ’ 

επέκταση την οικονομική ευημερία. Συνολικά, η χαμιλτονική Σχολή υποστηρίζει 

τα οικονομικά συμφέροντα της Αμερικής σε όλο τον κόσμο και την προάσπιση 

αυτών με μονομερείς ενέργειες αν χρειαστεί ή με πολυμερή διπλωματία μέσω 

διεθνών οικονομικών και εμπορικών οργανισμών.12 

 Η Σχολή Jackson13 υπερασπίζεται τις κοινωνικές ελευθερίες όπως και η 

Σχολή Jefferson. Οι δύο Σχολές διαφωνούν ως προς τον τρόπο προάσπισης 

των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του μέσου Αμερικανού πολίτη. Η Σχολή 

Jefferson δίνει έμφαση στην πρώτη τροπολογία το Συντάγματος που 

προστατεύει την ελευθερία του λόγου και απαγορεύει την επιβολή μιας 

θρησκείας από το ομόσπονδο κράτος. Αντίθετα η Σχολή Jackson δίνει έμφαση 

στη δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος που θεωρεί το δικαίωμα να φέρει 

κανείς όπλα ως την επιτομή της ελευθερίας. Απορρίπτει τη Σχολή Jefferson για 

την υπομονετική διπλωματία και δεν αποδέχεται τις οικονομικές στρατηγικές των 

                                                           
10 Θεοδόσης Καρβουναράκης, Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική στον 20ο αιώνα, Α’ Μέρος (1898-1945), 
Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 36-37. 
11 Ο Alexander Hamilton (1755-1804) ήταν ένας από τους ιδρυτές των ΗΠΑ και διαμορφωτής του 
αμερικάνικου οικονομικού συστήματος. 
12 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αμερικανικό  πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002, 
Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2012, 389-400. 
13 Ο Andrew Jackson (1797-1845) ήταν ο 7ος πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρείται ο ιδρυτής του Δημοκρατικού 
Κόμματος, προστάτης της ατομικής ελευθερίας και υποστηρικτής του κινήματος κατά της δουλείας. 
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Χαμιλτιανών. Ο στόχος της Σχολής Τζάκσον για την εξωτερική πολιτική είναι η 

υπεράσπιση του έθνους μέσα από μια ρεαλιστική πολιτική.14 

 Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επηρεάστηκε από την αμερικανική 

ρεαλιστική Σχολή, η οποία εμπλουτίστηκε από τη γεωπολιτική θεώρηση των 

διεθνών σχέσεων. Η ανάλυση των γεωπολιτικών του Ευρασιατικού χώρου από 

τους Spykman15 και Mackinder16, επεσήμανε στους Αμερικανούς την αξία του 

χώρου. Ο Mackinder χαρακτήρισε την Ευρασία ως το παγκόσμιο νησί και την 

κεντρική και ανατολική Ευρώπη ως την καρδιά της Γης. Αυτός που κυριαρχεί 

στην ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί στην καρδιά της Γης και αυτός που κυριαρχεί 

στην καρδιά της Γης ελέγχει το παγκόσμιο νησί. Αυτός που κυριαρχεί στο 

παγκόσμιο νησί κυριαρχεί στον κόσμο. Ο Βρετανός επισημαίνει στους 

Αμερικανούς την ανάγκη για παρουσία στην ηπειρωτική Ευρώπη, έτσι ώστε 

αυτή να μην περιέλθει στον έλεγχο μιας μόνο δύναμης. Ο Spykman, αντίθετα 

ισχυρίστηκε ότι για μια ναυτική δύναμη όπως οι ΗΠΑ, ο έλεγχος της Ευρασίας 

επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της περιμέτρου αυτής. Ουσιαστικά οι Spykman και 

Mackinder, έθεσαν το υπόβαθρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά 

τον Β΄ ΠΠ, το οποίο περιέγραψε με πολιτικούς όρους ο Kennan με το δόγμα της 

«ανάσχεσης» της ΕΣΣΔ. Ο ρεαλισμός στην αντιμετώπιση της ΕΣΣΔ επέφερε και 

το τέλος του απομονωτισμού.17 

1.3 Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  

 1.3.1  Προεδρία Roosevelt και Truman 

 O Roosevelt, πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τον Β΄ΠΠ, είχε διαβλέψει τις 

προθέσεις των Σοβιετικών, οι οποίοι με ηγέτη τον Stalin είχαν αναλάβει τον ρόλο 

του πολέμιου του παγκόσμιου καπιταλισμού και των χωρών που τον 

υποστήριζαν. Η στάση του Stalin απέναντι στις χώρες του δυτικού κόσμου αλλά 

και η επεκτατική του πολιτική εκδηλώθηκε με την υπογραφή το 1939 του 

γερμανο-σοβιετικού Συμφώνου μη Επίθεσης, γεγονός που οδήγησε στην 

                                                           
14 Ibid 
15 O Nicholas John Spykman (1893-1943) ήταν πολιτικός επιστήμονας και ιδρυτής της αμερικάνικης 
σχολής του ρεαλισμού στην εξωτερική πολιτική. 
16 Ο Halford Mackinder (1861-1947) υπήρξε ακαδημαϊκός, πολιτικός και ο πρώτος πρύτανης του 
Πανεπιστημίου του Reading της Αγγλίας και διευθυντής στο London School of Economics. 
17 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο ιδεολογικά 
ρεύματα, σελ. 55-62. 
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γερμανική εισβολή στην Πολωνία και στην προσάρτηση από τους Σοβιετικούς 

εδαφών της Πολωνίας, της Ρουμανίας και των βαλτικών χωρών.  

 Ωστόσο, το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε ο Stalin κατά τη διάρκεια 

του Β΄ΠΠ αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τον Roosevelt να προσεγγίσει την 

ΕΣΣΔ επί τη βάσει μιας καλής και μακρόβιας συνεργασίας των δύο δυνάμεων 

μετά το πέρας του πολέμου. Σε αυτό το κλίμα τον Φεβρουάριο του 1945 

πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη της Γιάλτας όπου οι ηγέτες των συμμάχων 

Roosevelt, Churchill και Stalin προκειμένου να συζητηθεί η μορφή του 

μεταπολεμικού κόσμου.18 

 Προκειμένου η Διάσκεψη να έχει θετικά αποτελέσματα θα έπρεπε να 

εξασφαλίζει την αμοιβαία ικανοποίηση των βασικών επιδιώξεων των εταίρων. Ο 

Roosevelt, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Σοβιετικής Ένωσης να προστατευτεί 

από τις δυσμάς απειλές, φάνηκε υποχωρητικός στις απαιτήσεις του Stalin. 

Επίσης, ο έλεγχος της Ανατολικής Ευρώπης από τον Κόκκινο Στρατό αλλά και 

το πνεύμα συνεργασίας του Stalin έκαναν τον Αμερικανό πρόεδρο αισιόδοξο για 

τη μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών. Παρά ταύτα, από την μετέπειτα 

στάση της Ρωσίας, διαπιστώθηκε παραβίαση των συμφωνιών της Γιάλτας 

σχετικά με την Ανατολική Ευρώπη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

προστριβές μεταξύ των δύο χωρών.  

 Ο διάδοχος του Roosevelt, Truman ήταν λιγότερο διαλλακτικός απέναντι 

στις επιδιώξεις του Stalin και στην σταθερή παραβίαση εκ μέρους της Μόσχας 

των συμφωνιών της Γιάλτας, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να οδηγηθούν στη 

ρήξη, παρότι βασική επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου ήταν η αναζήτηση 

εδάφους συνεργασίας με τον Stalin.19  

 1.3.2  Μεταπολεμική τάξη πραγμάτων  

 Τα προβλήματα της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων συζητήθηκαν από 

τους ηγέτες των νικητριών δυνάμεων στο Potsdam, προάστιο του Βερολίνου, 

τον Ιούλιο του 1945. Στην συνάντηση, παρά τις αρχικές διαφορές ανάμεσα στις 

σοβιετικές και αμερικανικές απόψεις, επιτεύχθηκε συμφωνία σε επίμαχα 

ζητήματα, όπως τα πολωνο-γερμανικά σύνορα και οι αποζημιώσεις που η 

                                                           
18 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Ο Ψυχρός Πόλεμος, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρης,2012, σελ  37-38. 
19 Ibid. σελ.40. 
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Γερμανία θα κατέβαλε στους νικητές. Ωστόσο, η εντύπωση που δόθηκε στον 

Truman μετά τη συνάντηση ήταν ότι οι Σοβιετικοί σχεδίαζαν την «κατάκτηση του 

κόσμου». Την αποφασιστικότητα του Stalin να προχωρήσει στην επιθετική του 

πολιτική δεν επηρέασε η κατοχή πυρηνικών από τους Αμερικανούς, όπως 

εντέχνως διαφήμιζε η αμερικανική πλευρά με την πραγματοποίηση δοκιμών 

τέτοιων όπλων και με την ρήψη τους στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και 

Ναγκασάκι.   

 Στην πορεία των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν μετά τη 

συνάντηση στο Potsdam, διαπιστώθηκε η αδιάλλακτη στάση των Σοβιετικών να 

μην προβούν σε ουσιαστικές παραχωρήσεις, γεγονός που αποδεικνύεται από 

την σκληρή και παρεμβατική πολιτική που ακολούθησαν σε χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης με ενίσχυση της θέσης των κομμουνιστών σε αυτές, την 

εκλογική νοθεία και τις τακτικές εξόντωσης των πολιτικών τους αντιπάλων. 

Ανησυχητικές ήταν επίσης οι απαιτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης και η 

συμπεριφορά της εκτός Ευρώπης, όπως η διεκδίκηση καθεστώτος κηδεμονίας 

(υπό την αιγίδα του νεοϊδρυθέντος ΟΗΕ) για τις πρώην ιταλικές κτήσεις στη 

Λιβύη, η προς όφελός της και εις βάρος της Τουρκίας αναθεώρηση της 

Συνθήκης του Montreux, που ρύθμιζε το καθεστώς κυριαρχίας των Δαρδανελίων 

και την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και ο ρόλος των Σοβιετικών στο 

Ιράν.20  

 Προκειμένου να διερευνηθούν οι πραγματικές προθέσεις των Σοβιετικών 

σχετικά με την εξωτερική τους πολιτική, συντάχθηκε έκθεση εμπειρογνωμόνων 

κατά παραγγελία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η 

Σοβιετική Ένωση συμπεριφέρεται ως ιμπεριαλιστική δύναμη που επιδιώκει την 

επέκταση της σφαίρας επιρροής της όπως αυτή καθορίστηκε από τη Σύσκεψη 

της Γιάλτας. Ταυτόχρονα, η προς το δυσμενέστερο αλλαγή της αμερικανικής 

κοινής γνώμης προς τη σύμμαχο ηρωική Σοβιετική Ένωση, υποχρέωσε τον 

πρόεδρο Truman να ακολουθήσει πιο σκληρή και αποφασιστική πολιτική.  

 Περισσότερο όμως ο πρόεδρος Truman ανησυχούσε για το μέλλον της 

Δυτικής Ευρώπης, η οποία μετά τις καταστροφές που υπέστη κατά τον Β΄ ΠΠ 

έκανε ευάλωτους τους λαούς της περιοχής στις εξαγγελίες και τις μεθόδους των 

κομμουνιστών, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται σοβαρός ο κίνδυνος της 

                                                           
20 Ibid. σελ.40. 
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κομμουνιστικής επικράτησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ανάλογα 

καθεστώτα εδραιώνονταν στην Ανατολική Ευρώπη. Παραδείγματα αποτελούν η 

Γαλλία και η Ιταλία στις οποίες το κομμουνιστικό κόμμα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό και 

συμμετείχε στην κυβέρνηση. 

 1.3.3  Μακροσκελές Τηλεγράφημα (Long Telegram) 

 Μετά τις εξαγγελίες του Stalin περί «καπιταλιστικής περικύκλωσης» οι 

οποίες θεωρήθηκαν ως προάγγελος επικίνδυνων εξελίξεων, ζητήθηκε από τον 

George Kennan, Αμερικανό επιτετραμμένο στην πρεσβεία της Μόσχας και 

εξειδικευμένο στις ρωσικές υποθέσεις, να εκφράσει τη γνώμη του για τις 

προθέσεις των Σοβιετικών. Ο Kennan συνέταξε το περίφημο «Μακροσκελές 

Τηλεγράφημα» (Long Telegram) το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στους 

αξιωματούχους της Ουάσιγκτον. Σε αυτό υποστήριξε ότι «η Σοβιετική Ένωση 

είναι μια πολιτική δύναμη φανατικά προσηλωμένη στην πεποίθηση ότι με τις 

ΗΠΑ δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμο modus vivendi. Είναι επιθυμητό και 

αναγκαίο η εσωτερική αρμονία της κοινωνίας μας να διασαλευτεί, ο 

παραδοσιακός τρόπος ζωής μας να καταστραφεί, το διεθνές μας κύρος να 

καμφθεί για να διασφαλιστεί η σοβιετική ισχύς».21 Οι Σοβιετικοί ήταν 

προετοιμασμένοι να υποδαυλίσουν και να αποδυναμώσουν τις ισχυρότερες 

δυτικές κυβερνήσεις, καθώς επίσης και να ανατρέψουν τις κυβερνήσεις που 

αντιστέκονται στις απαιτήσεις τους. Όμως οι Σοβιετικοί ήταν προσεκτικοί, 

επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη λογική της ισχύος και συνήθως 

υποχωρούσαν όταν αντιμετώπιζαν σθεναρή αντίσταση. Γι’ αυτούς τους λόγους 

τα κράτη της Δύσης θα έπρεπε να συσπειρωθούν δημιουργώντας συνεκτικό 

ανάχωμα καθοδηγούμενο από τις ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, μία πολιτική υπομονής και 

αποφασιστικότητας θα μπορούσε να αποτρέψει τον σοβιετικό επεκτατισμό 

χωρίς πόλεμο.22 

 Η ανάλυση του Kennan επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους αξιωματούχους 

της Ουάσιγκτον και παρείχε τη βάση μιας πολιτικής που κύριο χαρακτηριστικό 

της ήταν η αποφασιστικότητα απέναντι στην ΕΣΣΔ. Οι Αμερικανοί κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ κινδύνευαν από τις δραστηριότητες της Σοβιετικής 

                                                           
21 https://nsarchive2.gwu.edu//coldwar/documents/episode-1/kennan.htm 
22 Patterson Thomas, Clifford Garry, Hagan Kenneth, American Foreign Policy. A History, Vol. II, Since 
1895, Boston, Houghton Mifflin, 2000, σελ 247. 
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Ένωσης και ότι έπρεπε να υιοθετηθούν «σκληρές πολιτικές»  για την προστασία 

των συμφερόντων τους αλλά και των μικρών και ευάλωτων κρατών που 

βρίσκονταν εκτός της σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Οι χώρες αυτές έπρεπε να 

υποστηριχθούν με πολιτικά και οικονομικά μέσα, χρειάζονταν όμως τόσο μία 

ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία όσο και, σαν τελευταία λύση, 

στρατιωτική ενίσχυση αυτών που κινδύνευαν.23 

 1.3.4  Οι δράσεις της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στα συμφέροντα 

των ΗΠΑ 

 Οι δράσεις της Σοβιετικής Ένωσης επεκτάθηκαν και εκτός Ευρώπης 

προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στις ΗΠΑ. Η προσπάθεια του Stalin να 

επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του στο Ιράν με σκοπό την αξιοποίηση των 

μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου της χώρας προκάλεσε την έντονη αντίδραση 

της Δύσης. Η στάση του Stalin έδωσε την ευκαιρία στις ΗΠΑ να εφαρμόσουν με 

αποφασιστικότητα την πολιτική τους, χάριν της οποίας, σε συνδυασμό με τους 

επιδέξιους χειρισμούς των Ιρανών, αποφεύχθηκε ο έλεγχος του Ιράν από τους 

Σοβιετικούς. Η υπόθεση του Ιράν ξεκίνησε το 1941, όταν τη χώρα κατέλαβαν 

βρετανικά και ρωσικά στρατεύματα προκειμένου να αποφευχθεί η προσχώρησή 

του στις δυνάμεις του Άξονα και περισσότερο της Γερμανίας. Σύμφωνα με τους 

όρους της κατοχής, τα ξένα στρατεύματα θα έπρεπε να αποχωρήσουν από το 

ιρανικό έδαφος μέχρι τον Μάρτιο του ’46. Η απροθυμία των Σοβιετικών να 

αποσυρθούν οδήγησε τους Ιρανούς υπό τις προτροπές της Βρετανίας, να 

διαμαρτυρηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Ιανουάριο του ’46. Οι Σοβιετικοί 

αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, με επιχείρημα τη βρετανική παρουσία στην 

Ελλάδα και στην Ινδονησία. Η αμερικανική και διεθνής πίεση που ασκήθηκε, 

καθώς και η ηθική και υλική υποστήριξη των ΗΠΑ στην ιρανική κυβέρνηση, είχε 

ως αποτέλεσμα την αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων από το Ιράν.     

 Ο επεκτατισμός της Σοβιετικής Ένωσης εκδηλώθηκε επίσης στην 

προσπάθειά της να αναθεωρήσει τη Συνθήκη του Μοντρέ που αναγνώριζε στην 

Τουρκία κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο των Στενών των Δαρδανελίων. Σε 

περίπτωση που η Τουρκία ενέδιδε στις πιέσεις των Σοβιετικών, σύμφωνα με τον 

υφυπουργό Εξωτερικών Dean Acheson, δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις 

πιθανής ένταξής της στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας. Το γεγονός αυτό θα 

                                                           
23 Kennan George, The origins of containment 1944-1946, University of Missouri,1997, σελ 47. 
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δημιουργούσε αλυσιδωτές εξελίξεις στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Εγγύς και 

Μέση Ανατολή, πράγμα που θα ενίσχυε κατά πολύ τις δυνατότητες της 

Σοβιετικής Ένωσης να επιτύχει τους στόχους της στην Ινδία και την Κίνα. 

 Σχετικά με την υπόθεση της Τουρκίας, η Μόσχα ανακοίνωσε την πρόθεσή 

της να μην αναθεωρήσει τη Συνθήκη Φιλίας με την Τουρκία, εκτός εάν δοθούν 

εγγυήσεις για κοινό έλεγχο των Στενών, επιτραπεί στην ΕΣΣΔ η εγκατάσταση 

στρατιωτικών βάσεων σε περίπτωση πολέμου και αναθεωρηθούν τα 

ρωσοτουρκικά σύνορα. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν τον μη συμβιβασμό της Τουρκίας 

και τον διεθνή έλεγχο των Στενών. Στις αρχές του ’46 η στάση της Τουρκίας 

προκάλεσε τους Σοβιετικούς, οι οποίοι μετακίνησαν στρατεύματα στα σύνορα με 

την Τουρκία. Με τις παραινέσεις των Αμερικανών, οι Τούρκοι αντιστάθηκαν, ενώ 

διπλωματικές κινήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ, επισκέψεις αμερικανικών 

πολεμικών πλοίων και οικονομική βοήθεια συμπλήρωναν την πίεση προς τους 

Σοβιετικούς.  

 1.3.5  Οι δράσεις των ΗΠΑ 

 Οι παραπάνω κινήσεις των Σοβιετικών ανησύχησαν τις ΗΠΑ. Σε υπόμνημα 

που συντάχθηκε από αξιωματούχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων 

αναφέρθηκε ότι «ο κύριος στόχος της ΕΣΣΔ είναι να αποκτήσει τον έλεγχο της 

Τουρκίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να περιέλθουν στον έλεγχο των 

Σοβιετικών η Ελλάδα, η Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής 

Μεσογείου. Μόλις επιτευχθεί η εδραίωση της ΕΣΣΔ στη Μέση Ανατολή, ο 

επόμενος στόχος θα είναι η Ινδία και η Κίνα. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουν 

οι Σοβιετικοί, είναι η απόδειξη ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να απαντήσουν, 

αν θεωρηθεί απαραίτητο, με τη χρήση στρατιωτικών μέσων». Ο πρόεδρος 

Truman ενέκρινε την προτεινόμενη πολιτική.  

 Ο πρόεδρος Truman ενημέρωσε τους Σοβιετικούς για τις αντιρρήσεις του 

στις προτάσεις προς τους Τούρκους, σημειώνοντας ότι η Τουρκία από μόνη της 

είναι υπεύθυνη για την άμυνα των Δαρδανελίων. Η πίεση από την πλευρά των 

Σοβιετικών άρχισε να χαλαρώνει, ωστόσο η αδύναμη οικονομία της Τουρκίας 

δεν ήταν σε θέση να επωμιστεί τις μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες που 

απαιτούνταν για να αντιμετωπιστεί η σοβιετική απειλή. Σύμφωνα με τον πρέσβη 

των ΗΠΑ στην Τουρκία Wilson «ήταν απαραίτητη μία εκτεταμένη οικονομική 

βοήθεια από τις ΗΠΑ».   
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 Η κρίση στο Ιράν και την Τουρκία δεν επιβεβαίωσε μόνο την ανάλυση του 

Kennan, αλλά νομιμοποίησε την «σκληρή» προσέγγιση, ως τη μόνη 

αποτελεσματική επιλογή απέναντι στην επιθετική και επεκτατική πολιτική της 

ΕΣΣΔ. Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην ΕΣΣΔ σκλήρυνε ακόμη περισσότερο 

κατά το έτος 1946, απορρίπτοντας προτάσεις ειρηνικής επίλυσης των διμερών 

προβλημάτων με τους Σοβιετικούς.  

 Ταυτόχρονα με την κατάσταση στο Ιράν και την Τουρκία, οι ΗΠΑ 

ανησυχούσαν έντονα για το μέλλον της Γερμανίας. Ούτε οι Αμερικανοί αλλά ούτε 

και οι Σοβιετικοί είχαν ξεκάθαρες απόψεις για το θέμα αυτό όταν τελείωσε ο Β’ 

ΠΠ. Κατά τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου η Δύση ελάχιστα έδειξε να 

φοβάται ότι οι Σοβιετικοί θα προσπαθούσαν να κατακτήσουν τη Γερμανία δια 

της βίας. Πράγματι, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Stalin ήταν ικανοποιημένος με μια 

μονίμως διαιρεμένη Γερμανία αρκεί η Βρετανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ να μην 

συνένωναν τις ζώνες κατοχής τους και να μη δημιουργούσαν ένα ανεξάρτητο 

δυτικογερμανικό κράτος. Όμως οι Αμερικανοί διαμορφωτές εξωτερικής πολιτικής 

κατέληξαν να πιστεύουν, κατά τη διάρκεια του ’47, ότι προκειμένου να κρατηθεί 

ο κομμουνισμός έξω από τη Δυτική Ευρώπη, ήταν απαραίτητο να οικοδομηθεί 

μια ευημερούσα και ισχυρή Δυτική Γερμανία, η οποία θα είχε στενούς δεσμούς 

με τα άλλα κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Αυτή η κατάληξη ουσιαστικά 

επισφραγίστηκε στη διάσκεψη του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του ’47 που είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις 

21 Σεπτεμβρίου του ’49. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούσαν έναν ισχυρό 

προμαχώνα στην Δυτική Ευρώπη, κέντρο του οποίου θα ήταν η Δυτική 

Γερμανία. 

 1.3.6  Η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στον 

επεκτατισμό της ΕΣΣΔ 

 Κατά τη διάρκεια του 1946, οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και τη 

Μέση Ανατολή οδήγησαν τους αμερικανούς αξιωματούχους στο συμπέρασμα 

ότι η ΕΣΣΔ επιδίωκε την παγκόσμια εξάπλωσή της, η οποία έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί από τις ΗΠΑ. Κατόπιν εντολής του προέδρου Truman, ο 

έμπιστος σύμβουλός του Clifford, συνέταξε το Σεπτέμβριο του ’46 μία αναφορά, 

στην οποία ανέλυε τις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις. Σύμφωνα με την αναφορά, οι 

Σοβιετικοί πίστευαν ότι η σύγκρουση με τον καπιταλιστικό κόσμο ήταν 
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αναπόφευκτη. Γι’ αυτό τον λόγο, ο στόχος τους ήταν να προετοιμαστούν για την 

σύγκρουση με την αύξηση της ισχύος τους. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

ευθεία ή πλάγια μέσα, όπως υπονόμευση των μη κομμουνιστικών κυβερνήσεων 

και με την απειλή των πυρηνικών και βιολογικών όπλων. Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να 

είναι σε ετοιμότητα να υπερασπιστούν ζωτικές για τα συμφέροντά τους 

στρατιωτικές περιοχές και να υποστηρίξουν όλες τις δημοκρατικές χώρες που 

απειλούνται από την ΕΣΣΔ. Ωστόσο, η στρατιωτική βοήθεια θα έπρεπε να είναι 

η τελευταία επιλογή. Η οικονομική ενίσχυση των αδύναμων οικονομιών ήταν το 

πιο αποτελεσματικό ανάχωμα κατά του κομμουνισμού. Η αναφορά κατέληγε στο 

ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί σκληρή πολιτική από τις ΗΠΑ για να 

αντιμετωπιστούν οι δραστηριότητες των Σοβιετικών.  

 Παρά την εκτίμηση για την ύπαρξη της σοβιετικής απειλής, κανένας 

Αμερικανός πολίτης αλλά και κανένας γερουσιαστής δε θα αποδεχόταν, δύο 

χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, τις απαιτούμενες θυσίες για την εφαρμογή 

της νέας εξωτερικής πολιτικής, τη δημιουργία ενός υπερμεγέθη στρατού και μια 

εκτεταμένη οικονομική βοήθεια στο εξωτερικό. Οι ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι 

αναδείχθηκαν πλειοψηφία στις εκλογές του ’46 υιοθέτησαν μια αμφιλεγόμενη και 

διχασμένη πολιτική. Ενώ επικρίνουν την κυβέρνηση για ήπια πολιτική απέναντι 

στον κομμουνισμό, αρνούνται να επωμισθούν το βάρος που συνεπάγεται μια 

σκληρή πολιτική. Εν τω μεταξύ στην Ευρώπη, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, φτώχεια και ζοφερές προοπτικές για το μέλλον 

συνέθεταν ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Εάν η κατάσταση δεν βελτιώνονταν, οι 

πολιορκημένες κυβερνήσεις και το εξαιρετικά χαμηλό ηθικό των πολιτών, αργά ή 

γρήγορα θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την κομμουνιστική επέλαση.  

 Ο μόνος τρόπος να πεισθούν οι ρεπουμπλικάνοι να αμβλύνουν τη στάση 

τους και να υποστηρίξουν τη δαπανηρή εξωτερική πολιτική του προέδρου 

Truman ήταν η ανάδειξη της επικείμενης εξάπλωσης του κομμουνισμού. Η 

απόφαση της Βρετανίας να σταματήσει τη βοήθεια στην Ελλάδα και την Τουρκία 

τον Μάρτιο του ‘47, ανάγκασε τις ΗΠΑ να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε 

και να εμπλακούν στην περιοχή. Οι Αμερικανοί φοβόντουσαν κατάρρευση της 

Ελλάδας, που θα είχε ως συνέπεια την  κομμουνιστική επικράτηση εξαιτίας του 

οικονομικού χάους, της αναποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, της κοινωνικής 

αναστάτωσης και της ακραίας στάσης μεταξύ Δεξιών και Αριστερών.  
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 1.3.7  Η παρέμβαση των ΗΠΑ 

 Έχοντας κατά γενική ομολογία αποδεχθεί οι Αμερικανοί τη σοβαρότητα και 

του επείγοντος της κατάστασης, αποφάσισαν ένα πρόγραμμα βοήθειας προς 

την Ελλάδα και την Τουρκία. Η βοήθεια προς την Τουρκία συμφωνήθηκε να 

είναι κυρίως στρατιωτική, θεωρώντας την περίπτωσή της πιο απλή από αυτή 

της Ελλάδας. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Τουρκία δεν ενεπλάκη στον Β΄ΠΠ 

με αποτέλεσμα να μην υποστεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οικονομική 

καταστροφή, καθώς επίσης δεν υπήρχε κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Η 

οικονομία και η κυβέρνηση ήταν σχετικά σε σταθερή κατάσταση, γεγονός που 

δεν επέβαλλε άμεση βοήθεια διάσωσης. Η βοήθεια θα έπρεπε να είναι 

στρατιωτικού χαρακτήρα λόγω των κοινών συνόρων της με την ΕΣΣΔ.24 

 Κατά το έτος 1946 ξεκίνησε η οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα με 

δάνειο 25 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μονάδες του αμερικανικού στόλου της 

Μεσογείου επισκέφτηκαν το λιμάνι του Πειραιά. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους 

συμφωνήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν οικονομική υποστήριξη και η Βρετανία 

θα συνεχίσει να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια. Εν τω μεταξύ η κατάσταση 

στην Ελλάδα επιδεινώνονταν, με τις επιθέσεις των ανταρτών να είναι σε έξαρση. 

Σύμφωνα με αναφορές που κατέφθαναν σε αμερικανούς και βρετανούς 

αξιωματούχους, οι αντάρτες υποστηρίζονταν με εκπαίδευση και εξοπλισμό από 

τους κομμουνιστές γείτονες στη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Γιουγκοσλαβία, 

καθιστώντας την αμερικανική βοήθεια πιο επιτακτική.   

 Σε υπόμνημα που συνέταξε για την Ελλάδα το Υπουργείο Εξωτερικών των 

ΗΠΑ, αναφερόταν ρητά ότι η ΕΣΣΔ προσπαθεί με επιθετικό τρόπο να πάρει υπό 

τον έλεγχό της την Ελλάδα και την Τουρκία και παρέχει στρατιωτική βοήθεια σε 

αντικαθεστωτικές ομάδες που αποβλέπουν στην κατάρρευση της ελληνικής 

κυβέρνησης. Σημαντικό μέρος αυτής της βοήθειας είναι η διατήρηση μεγάλων 

σοβιετικών στρατιωτικών δυνάμεων στις χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα. 

Πολλές ένοπλες ομάδες που επιχειρούν σε ελληνικό έδαφος έχουν βάσεις στην 

Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία και τροφοδοτούνται από αυτές. Τέτοια απειλή 

εναντίον της σταθερότητας της Ελλάδας καθιστά επείγουσα την πολιτική και 

οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ.  

                                                           
24 Judith S Jeffery, Ambiguous Commitments and Uncertain Policies, The Truman Doctrine in Greece 1947-
1952, New York, Lexington Books, 2000, σελ. 50-51. 
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 Ωστόσο, ο Stalin πίστευε ότι από τη στιγμή που στην Ελλάδα ενεπλάκησαν 

οι ΗΠΑ, η προσπάθειά του για κομμουνιστική επικράτηση στην χώρα δεν ήταν 

εφικτή. Το Φεβρουάριο του ’48, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην 

Μόσχα με δύο σημαίνοντες Γιουγκοσλάβους κομμουνιστές, ο Stalin ανέφερε ότι 

«είναι ανοησία να πιστεύουμε ότι η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν να κοπεί 

η γραμμή επικοινωνίας με τη Μεσόγειο. Η εξέγερση στην Ελλάδα πρέπει να 

σταματήσει το συντομότερο δυνατό».  Ο Stalin φοβόταν ότι η συνεχιζόμενη 

τεταμένη κατάσταση στην Ελλάδα θα ενέπλεκε ακόμη περισσότερο τις ΗΠΑ 

στην περιοχή με κίνδυνο να διακυβευτούν τα συμφέροντα των Σοβιετικών. 

Πίστευε ότι το κόστος της ενεργής εμπλοκής του στο ελληνικό ζήτημα ήταν 

μεγαλύτερο από τα προσδοκώμενα οφέλη. Ενδεχομένως, ήταν ιδιαίτερα 

επιφυλακτικός στη δημιουργία ενός ακόμα κομμουνιστικού καθεστώς, ανάμεσα 

σε άλλα τα οποία θεωρούσε αναξιόπιστα. 

 Η πρόθεση των Αμερικανών να αντιμετωπίσουν τον σοβιετικό επεκτατισμό 

πήρε τη μορφή δέσμευσης με την εξαγγελία του Δόγματος Truman τον Μάρτιο 

του 1947. Αφορμή υπήρξε ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των 

κομμουνιστών ανταρτών και της εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης. Όπως 

προαναφέρθηκε, η επικράτηση των κομμουνιστών στην Ελλάδα μπορεί να 

σήμαινε την επέκταση της επιρροής της Μόσχας στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, 

γεγονός καταστροφικό για τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. 

Σύμφωνα με τον Acheson, η θεωρία του «ντόμινο» θα καθιστούσε πολύ πιθανή 

τη σοβιετική διείσδυση σε τρεις ηπείρους. Η ένταξη της Ελλάδας και της 

Τουρκίας στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας ανησυχούσε ιδιαίτερα τον πρόεδρο 

Truman. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις 

πολλών γερουσιαστών για προσφορά οικονομικής βοήθειας στις χώρες που 

απειλούνταν από την επιθετική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, 

αντιπαραβάλλοντας τα δύο πολιτικά συστήματα μεταξύ των οποίων καλούνται 

να επιλέξουν οι λαοί της γης, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και την 

κομμουνιστική δικτατορία «Πρέπει πολιτική των ΗΠΑ να είναι η υποστήριξη των 

ελεύθερων λαών που ανθίστανται στην αποπειρώμενη υποδούλωσή τους από 

ένοπλες μειονότητες ή εξωτερικές πιέσεις». 

 Μέχρι το 1947 οι Αμερικανοί είχαν ήδη με διάφορους τρόπους διαθέσει 9 

δισεκατομμύρια δολάρια για την εδραίωση της ομαλότητας στην Ευρώπη. Ο 

νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ George Marshall μετά την αποτυχημένη 
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διάσκεψη υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα την 

άνοιξη του 1947 και τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στη 

γηραιά ήπειρο μετά τον Β΄ΠΠ, πρότεινε ένα πρόγραμμα μείζονος οικονομικής 

βοήθειας προς την Ευρώπη. Έπρεπε να μεγιστοποιηθεί το όφελος της 

αμερικανικής βοήθειας αλλά ταυτόχρονα η Ευρώπη να γίνει οικονομικά πιο 

αποδοτική και διεθνώς ανταγωνιστικότερη. Με αυτό τον τρόπο θα περιορίζονταν 

η απήχηση του κομμουνισμού στους λαούς της και θα είχε την δυνατότητα, 

χωρίς να επιβαρύνει τις ΗΠΑ, να ενισχύσει την άμυνά της.  

 Παρότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν την ένταξη της Σοβιετικής Ένωσης και 

των δορυφόρων της στο πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας, δεν 

θέλησαν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τη διαίρεση της Ευρώπης σε 

ανταγωνιστικά στρατόπεδα. Ο Kennan με τους όρους που περιέλαβε στο 

πρόγραμμα, οδήγησε τους Σοβιετικούς στην απόρριψή του, διευκολύνοντας με 

αυτό τον τρόπο τις ΗΠΑ να μη θεωρηθούν υπεύθυνες για το διαχωρισμό της 

Ευρώπης σε δύο μέρη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης 

Molotov προειδοποίησε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα χώριζε την Ευρώπη σε 

δύο ομάδες κρατών.  

 Από την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και ιδιαίτερα την περίοδο 1945-

1953, στη Δύση κλιμακωνόταν το αίσθημα ότι η σοβιετική πολιτική προς την 

Ανατολική Ευρώπη δεν οδηγούνταν από το ιστορικό θέμα της ασφάλειας αλλά 

από την ιδεολογική διεύρυνση. Την ίδια όμως στιγμή και με δεδομένη την 

ανησυχία της Δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα των Βρετανών για θέματα 

ασφάλειας και άμυνας που αφορούσαν ζωτικά εθνικά τους συμφέροντα, τα 

στρατηγικά ζητήματα ήταν πάντα υπαρκτά, καθώς η όποια ιδεολογική επέκταση 

της Σοβιετικής Ένωσης θα συνοδευόταν και από ηγεμονικές βλέψεις σε βάρος 

άλλων κρατών που θα περιόριζαν τα κυριαρχικά δικαίωμα των τελευταίων.  

 Με βάση τις στρατηγικές αυτές ανησυχίες, οι Αμερικανοί στόχευαν στη 

δημιουργία μιας δυτικοευρωπαϊκής οντότητας στην ευρύτερη ατλαντική 

κοινότητα, που θα αποτελούσε ουσιαστικά το δυτικό πόλο του αναδυόμενου 

διπολικού ευρωπαϊκού συστήματος και την ανατολική εσχατιά της Ατλαντικής 

Συμμαχίας ως αποτρεπτικό τείχος της σοβιετικής επέκτασης. Έτσι, οι φόβοι των 

Δυτικών για επέκτασης της Σοβιετικής Ένωσης, τόσο στρατηγικά όσο και 

ιδεολογικά επιβεβαίωναν ότι η απειλή που εκπορεύεται από μια ηγεμονική 
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δύναμη έναντι των άλλων μπορεί να ταυτίζει ιδεολογικούς και στρατηγικούς 

σκοπούς. Έτσι, η άμυνα των Δυτικών σε αυτή την απειλή έπαιρνε τόσο 

στρατηγικό χαρακτήρα με την ίδρυση του ΝΑΤΟ όσο και ιδεολογικό  

εγκαθιδρύοντας ένα φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα και μια φιλελεύθερη 

δημοκρατία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

 Ήδη, από την περίοδο 1941-42, εν μέσω πολέμου, οι Σοβιετικοί 

προετοίμαζαν το έδαφος για μια μεταπολεμική ευρασιατική τάξη πραγμάτων στη 

βάση ζωνών επιρροής και εδαφικών ανακατατάξεων, απορρίπτοντας την ιδέα 

μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας θεωρώντας την τελευταία ως κίνηση αστών που 

απέβλεπε στην επέμβαση στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ.25 Η στρατηγική της 

Σοβιετικής Ένωσης για ηγεμονική επιβολή, ως πανίσχυρης πλέον κρατικής 

δύναμης, συγκλίνει περισσότερο με την προσπάθεια για παγκόσμια επικράτηση 

της κομμουνιστικής ιδεολογίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλές φορές οι 

επιλογές στρατηγικής δράσης από τη Σοβιετική Ένωση μπορούσαν παράλληλα 

να εξυπηρετούν και τα ηγεμονικά της εθνικά συμφέροντα και την παγκόσμια 

προώθηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας. 

2.1 Οι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΣΣΔ 

 Βασικές προτεραιότητες, λοιπόν, της ΕΣΣΔ υπήρξαν η διατήρηση της 

εδαφικής ακεραιότητας και της συνοχής της, η εδαφική επέκταση και η ενίσχυση 

της σοβιετικής επιρροής σε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, η αύξηση των 

υλικών συντελεστών ισχύος της, η αποφυγή περικύκλωσης από έναν 

καπιταλιστικό συνασπισμό, η μεταφορά βαρών και η κατατριβή πραγματικών ή 

δυνητικών ανταγωνιστών της (καπιταλιστών και μη), και η ανάσχεση της 

γερμανικής ισχύος. 

 Ο Stalin, που αντιλαμβανόταν την πολιτική με όρους ωμής ισχύος, βρήκε 

την ευκαιρία στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου να επεκτείνει την 

αυτοκρατορία του και να αυξήσει την ασφάλειά της έναντι εξωτερικών απειλών. 

Έτσι, με τη λήξη του πολέμου η συμμαχία της Σοβιετικής Ένωσης με τις ΗΠΑ 

και τη Βρετανία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, καθώς οι επεκτατικές διαθέσεις του 

Stalin, με τις σοβιετικές απαιτήσεις για κυρίαρχη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, 

για ανάκτηση των περιοχών στην Άπω Ανατολή, για έλεγχο των Στενών των 

Δαρδανελίων, για κηδεμονία κρατών στην αφρικανική Μεσόγειο και για σοβιετική 

συμμετοχή στον έλεγχο της γερμανικής βιομηχανικής περιοχής του Ρουρ, 

                                                           
25 Παναγιώτης Ήφαιστος, Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 
2009, σελ.312. 
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συνάντησαν τη διογκούμενη αντίδραση των συμμάχων του κατά της 

Γερμανίας.26  

 Στις αρχές του 1945 οι αντιλήψεις του Stalin σχετικά με τη μεταπολεμική 

τάξη πραγμάτων και τον συσχετισμό ισχύος, ιδίως στην Ευρώπη, υπέστησαν 

μια ριζική αλλαγή: μέχρι τα τέλη του 1944 ο Σοβιετικός ηγέτης θεωρούσε ότι 

μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι ΗΠΑ ουσιαστικά θα αποσύρονταν 

από τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Συνάμα η ΕΣΣΔ θα έβρισκε ένα modus vivendi 

με την εξασθενημένη Βρετανία, η οποία αναμενόταν να ηγηθεί των κρατών της 

Δυτικής Ευρώπης και να παραμείνει η κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο και τη 

Μέση Ανατολή. Ωστόσο, κατά το πρώτο δίμηνο του 1945 ο Stalin κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ θα υποσκέλιζαν τη Βρετανία στη Δυτική Ευρώπη, θα 

εξελίσσονταν σε παγκόσμια δύναμη και θα επιχειρούσαν να περιορίσουν την 

ισχύ και επιρροή της ΕΣΣΔ ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη.27    

 Το 1945, στις Διασκέψεις της Γιάλτας και του Πότσνταμ η σοβιετική ηγεσία 

έθεσε το ζήτημα του διαμοιρασμού του γερμανικού και ιταλικού πολεμικού και 

εμπορικού στόλου. Ο Stalin επιδίωκε να παραχωρηθεί στην ΕΣΣΔ μεγάλο 

τμήμα του γερμανικού και του ιταλικού ναυτικού, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 

πυρήνας για τη δημιουργία αξιόλογης σοβιετικής ναυτικής δύναμης. Συναφής με 

την παραπάνω επιδίωξη ήταν και η απαίτηση για την εκχώρηση δικαιωμάτων ή 

βάσεων σε λιμάνια και στρατηγικές περιοχές στα Στενά των Δαρδανελίων, τη 

Μεσόγειο και την Άπω Ανατολή.28  Επιπλέον, οι Σοβιετικοί επιζητούσαν να 

λάβουν τη μερίδα του λέοντος από τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις. 

Μετά τη λήξη του πολέμου, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα το σοβιετικό 

παραγωγικό δυναμικό αλλά και εν ίδει πολεμικής αποζημίωσης, οι Σοβιετικοί 

αποψίλωσαν τη ζώνη κατοχής τους στη Γερμανία από τις βιομηχανικές της 

μονάδες (και άλλα αγαθά) μεταφέροντάς τες στην ΕΣΣΔ.29  

 Το επίσημο έναυσμα για τη μεταπολεμική κινητοποίηση δόθηκε στις 9 

Φεβρουαρίου 1946, όταν ο Stalin εκφώνησε λόγο στο θέατρο Μπολσόι με 

αφορμή τις εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου μεταπολεμικού Ανώτατου 

                                                           
26 Για τις αξιώσεις του Stalin μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βλ. Roberts, Stalin’s Wars: from 
World War to Cold War και Roberts “Stalin at the Tehran, Yalta, and Potsdam Conferences”.   
27 Haslam Jonathan, Russia’s Cold War, Yale University Press, 2011, σελ. 28-29, 33. 
28 Roberts Geoffrey, Stalin at the Tehran, Journal of Cold War Studies, Vol 9, Issue 4, Massachusetts 
Institute of Technology, 2007, σελ. 16-17, 27, 31-33. 
29 Zubok Vladislav, A Failed Empire, University of North Carolina, 2009, σελ. 64, 69.   
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Σοβιέτ. Ο λόγος του Stalin, βαθιά ιδεολογικός, αποτέλεσε μια διακήρυξη της 

ύπαρξης δύο κόσμων ασύμβατων μεταξύ τους. Παράλληλα, έδωσε μια ζοφερή 

εικόνα της μεταπολεμικής εποχής: οι ανταγωνισμοί και οι αντινομίες του 

καπιταλιστικού συστήματος και του «ιμπεριαλισμού» θα προκαλούσαν αργά ή 

γρήγορα νέα γενική ανάφλεξη. Ο σοβιετικός ηγέτης κάλεσε την κομματική 

νομενκλατούρα σε νέες θυσίες, ώστε να ενισχυθεί το παραγωγικό δυναμικό της 

ΕΣΣΔ και να υπάρξει ραγδαία πρόοδος στο επιστημονικό και τεχνολογικό 

πεδίο.30  

 Με τη λήξη του πολέμου πρώτιστη σοβιετική επιδίωξη ήταν η επιβολή 

ηγεμονίας και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι σοβιετικές ένοπλες 

δυνάμεις είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για επιθετικό πόλεμο και όχι μόνο 

απαραίτητα για την απόκρουση της Γερμανίας. Στην Ανατολική Ευρώπη η 

Σοβιετική Ένωση επέβαλε μια κυριαρχία που ενοποίησε ουσιαστικά αλλά όχι 

μόνιμα την περιοχή.31 Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, βρισκόταν για πρώτη φορά στην ιστορία της χωρίς 

αντίπαλη δύναμη στην Ευρασία, έλεγχε περιοχές στις οποίες προηγουμένως 

δεν είχε ασκήσει την ισχύ της και της επέτρεψε να παγιώσει τα εδαφικά της 

κέρδη στην Ανατολική Ευρώπη.32  Προφητικά ο Mackinder33 έγραφε το 1943 ότι 

«...εάν η Σοβιετική Ένωση αναδειχθεί ο νικητής του πολέμου κατά της 

Γερμανίας, θα αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ηπειρωτική δύναμη της υδρογείου. 

Επιπλέον, θα είναι η ισχυρότερη δύναμη από άποψη δυνατοτήτων άμυνας κατά 

εξωτερικών επιθέσεων. Η καρδιά της Γης [...] για πρώτη φορά στην ιστορία 

κυβερνάται από ένα μεγάλο στρατό υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών».34   

 Αναφορικά με τις στρατηγικές επιδιώξεις του σοβιετικού καθεστώτος έξω 

από τα σύνορα της ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, παρατηρούμε 

ότι η Σοβιετική Ένωση ασκούσε κυριαρχία στα παρακείμενα κράτη πελάτες της, 

στα οποία διατηρούσε στρατεύματα και προσέφερε ένα μικρό βαθμό 

                                                           
30 Gorlizki και Khlevniuk, “Stalin and his Circle”, σελ. 258,· Vladimir Pechatnov, “The Soviet Union and the 
world, 1944-1953”, στο Leffler και Westad (επιμ.) The Cambridge History of the Cold War, vol.1, σελ. 90-
111.   
31 Watson Adam, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σελ. 496.   
32 Ηλίας Κουσκουβέλης, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον Ψυχρό 
Πόλεμο, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, σελ. 73.   
33 Ο Halford Mackinder (1861-1947) υπήρξε ακαδημαϊκός, πολιτικός και ο πρώτος πρύτανης του 
Πανεπιστημίου του Reading της Αγγλίας και διευθυντής στο London School of Economics. 
34 Sir Halford J. Mackinder, “The Round World and the Winning of the Peace”, Foreign Affairs, Vol. 21, No. 
4 (1943), σελ. 601.   
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προστασίας σε μικρά κράτη που φοβούνταν έναν ισχυρό γείτονά τους και 

υιοθετούσαν μια σοβιετική περίπου μορφή διακυβέρνησης, όπως η Κούβα, το 

Βιετνάμ, η Αγκόλα και η Νότια Υεμένη.35   

 Η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδοτεί την ισχυροποίηση της 

θέσης της ΕΣΣΔ στο διεθνές σύστημα και την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου ο 

οποίος σημάδεψε την κατάρρευση της συμμαχίας που δημιουργήθηκε κατά την 

περίοδο του πολέμου. Η συμμαχία μεταξύ της Βρετανίας, της ΕΣΣΔ και των 

ΗΠΑ είχε μόνο προσωρινό χαρακτήρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

γερμανοϊαπωνική απειλή. Όταν αυτή έπαψε να υφίσταται με τη λήξη του 

πολέμου, έπαψε να υφίσταται και η συγκεκριμένη συμμαχία36 επιβεβαιώνοντας 

ότι οι συμμαχίες δομούνται πάνω σε κοινά συμφέροντα και κοινές απειλές. Έτσι, 

όταν ο στόχος της συμμαχίας εκπληρώθηκε, η Σοβιετική Ένωση εγκατέλειψε 

τους πρώην συμμάχους της και βρέθηκε πλέον στο αντίπαλο στρατόπεδο με 

αυτούς. Αίτιο αυτής της δράσης ήταν η μεταβολή ισχύος στο διεθνές σύστημα 

και η δημιουργία δύο ισχυρών πόλων που επιδίωκαν να ασκήσουν ηγεμονία. 

Έτσι, από το 1945 και μετά ξεσπά ο Ψυχρός Πόλεμος, όπου η Σοβιετική Ένωση 

ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ όχι βέβαια μόνο σε στρατηγικούς, αλλά και σε 

ιδεολογικούς όρους. 37  

2.2 Η εξωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ απέναντι στις ΗΠΑ 

 Παρά την άποψη περί του αντιθέτου, μέχρι και το 1947 ο Stalin δεν 

επεδίωκε την ευθεία σύγκρουση με τη Δύση, γιατί γνώριζε ότι θα απέβαινε 

μοιραία για την χώρα του, ιδιαίτερα μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα του 

Β΄ΠΠ. Τα καθεστώτα που ο Stalin ήθελα να εγκαταστήσει στις χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης δεν ήταν κατ’ ανάγκη ολοκληρωτικά, αλλά πλουραλιστικές 

δημοκρατίες με σοσιαλιστικές πολιτικές κρατικού παρεμβατισμού και 

αναδιανομής του πλούτου, κυβερνώμενες από αριστερές κομματικές συμμαχίες 

στις οποίες κομμουνιστές θα έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο. Με αυτό τον τρόπο η 

                                                           
35 Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας, σελ. 507.   
36 Scott, «Διεθνής ιστορία, 1945-1990», σελ. 148 και Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας, σελ. 
500.   
37 Για να επισημανθεί ο αμετάκλητος χαρακτήρας της ρήξης μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού, η 
ΕΣΣΔ ενίσχυσε την επιρροή της στο σύνολο του παγκόσμιου κομουνιστικού κινήματος δημιουργώντας 
το Σεπτέμβριο του 1947, την Κομινφόρμ που περιελάμβανε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, και 
επιταχύνοντας την διαδικασία μετατροπής των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης σε «λαϊκές 
δημοκρατίες», αποφασιστικό βήμα για το όποιο υπήρξε το πραξικόπημα της Πράγας το Φεβρουάριο 
του 1948. Βλ. Mougel και Pacteau, Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων τον 19ο και τον 20ό αιώνα, σελ. 96.   
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Σοβιετική Ένωση θα εξασφάλιζε έναν πολιτικό και στρατιωτικό χώρο ασφαλείας 

απέναντι σε μία πιθανή επανάληψη της γερμανικής ή ευρύτερα της δυτικής 

επιβουλής. Αναφορικά με τη δυτική Ευρώπη, ήθελε να εκμεταλλευτεί τη δύναμη 

και την δημοτικότητα των κομμουνιστικών κομμάτων προκειμένου να επιτύχει 

την πολιτική χειραγώγηση των χωρών της, με απώτερο σκοπό την τελική 

επικράτηση του σοσιαλιστικού μοντέλου έναντι του καπιταλισμού.38   

 Προκειμένου να μην έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ 

προσπάθησε να επιδείξει μετριοπάθεια απέναντι σε υπερβολές των 

ανατολικοευρωπαίων ομοϊδεατών του. Επέτρεψε την περιθωριοποίηση των 

κομμουνιστών στην Φιλανδία, ενώ ενθάρρυνε τη συγκρότηση ενός 

πολυσυλλεκτικού συνασπισμού στην Τσεχοσλοβακία. Σε διεθνές επίπεδο, 

απέφυγε να προκαλέσει τους Αμερικανούς, αποδεχόμενος από κοινού κατοχή 

της Κορέας, ενώ όσον αφορά στον εμφύλιο στην Ελλάδα, ο Stalin ήταν 

αντίθετος με την κομμουνιστική εξέγερση. Ο Stalin δεν επεδίωκε τίποτα 

περισσότερο από αυτά που διεκδικούσαν οι Αμερικανοί και Βρετανοί 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα μετά τον Β’ ΠΠ. Οι 

κινήσεις των Σοβιετικών στη διεθνή σκηνή ερμηνεύονταν ως προσπάθεια μίας 

μεγάλης δύναμης να εδραιώσουν τη θέση τους και να ανταμειφθούν για τις 

θυσίες που έκαναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι Αμερικανοί από την 

πλευρά τους αντιμετώπισαν τις σοβιετικές κινήσεις ως έκφραση του σοβιετικού 

επεκτατισμού.39 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Ο Ψυχρός Πόλεμος, Αθήνα, σελ  54. 
39 Ibid. σελ 55 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

3.1 Η κατάσταση στην Ευρώπη 

 

 Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σήμανε την είσοδο της 

ανθρωπότητας σε μία νέα περίοδο. Το διπολικό σύστημα και ο Ψυχρός Πόλεμος 

θα κυριαρχήσουν τις επόμενες δεκαετίες στη διεθνή πολιτική σκηνή. Οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες εξουθενωμένες από τον πολύχρονο αγώνα απέναντι στις 

δυνάμεις του Άξονα δεν μπορούσαν πλέον να διατηρήσουν την ηγετική τους 

θέση στο διεθνές σύστημα, τουλάχιστον μέχρι να ορθοποδήσουν οικονομικά. 

Ειδικότερα η Βρετανία που σήκωσε στις πλάτες της μεγάλο βάρος της 

αντίστασης απέναντι στη Γερμανία, βρέθηκε σε αδυναμία να υποστηρίξει τις 

υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θέση της ως μια από τις ηγέτιδες δυνάμεις. 

Η πείνα, η εξαθλίωση, η οικονομική ανέχεια και οι διαλυμένες υποδομές είναι 

μερικά μόνο από τα δεινά που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι.40 

 

 Ο Β΄ΠΠ έχει σοβαρές επιπτώσεις στην Ευρώπη, σε νικητές και 

ηττημένους. Από τα πενήντα εκατομμύρια νεκρούς του πολέμου, τουλάχιστον 

τριανταπέντε εκατομμύρια είναι Ευρωπαίοι. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν 

και οι έμμεσες απώλειες λόγω της μείωσης των γεννήσεων και της αύξησης της 

θνησιμότητας. Οι επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ευρώπης 

είναι μεγάλες, καθώς η έλλειψη εργατικών χεριών αναστέλλει την παραγωγή και 

ο πληθυσμός επιβαρύνεται περαιτέρω για να συντηρήσει παιδιά, ηλικιωμένους 

και ανάπηρους.  

 

 Οι υλικές καταστροφές του πολέμου έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στη 

βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης. Το 1945, η συνολική βιομηχανική 

παραγωγή έφτανε μόλις το 50% αυτής του 1939. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 

των δαπανών του πολέμου και των υλικών ζημιών έχουν σαν αποτέλεσμα την 

                                                           
40 Π. Παλαιός, Ι. Βιδάκης, Γ. Μπαλτός. Η Οικονομική Διπλωματία του Σχεδίου Marshall, Ελληνική Άμυνα 
και Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2011, σελ 105. 
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υπέρογκη αύξηση του δημόσιου χρέους και τελικά την οικονομική και 

δημοσιονομική κατάρρευση των εμπόλεμων χωρών.41 

 

 Από ηθικής άποψης, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν δεχθεί σημαντικά 

πλήγματα. Η Γαλλία έχει υποστεί την ήττα το 1940 και η Γερμανία το 1945. Η 

Βρετανία παραμένει στην ομάδα των ισχυρών, όμως αισθητά 

αποδυναμωμένη.42 Οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις έχουν πλέον χάσει το 

κύρος τους, παραχωρώντας τη θέση τους στις δύο νέες υπερδυνάμεις.  

 

 Όπως ήταν αναμενόμενο οι παραδοσιακές δυνάμεις της γηραιάς ηπείρου, 

δηλαδή η Βρετανία και η Γαλλία, αναγκάστηκαν να μειώσουν τον διεθνή τους 

ρόλο σε μία προσπάθεια να αναδιοργανωθούν εσωτερικά και να ανακάμψουν 

οικονομικά. Το κενό που διαμορφώθηκε ανέλαβε να το καλύψει η Αμερική, που 

αποφάσισε οριστικά να εγκαταλείψει την πολιτική της μη παρέμβασης στα 

εσωτερικά άλλων κρατών. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες άλλες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν χάσει εξαιτίας του πολέμου το μεγαλύτερο μέρος της 

ισχύος τους και βρίσκονταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, η ΕΣΣΔ είχε 

καταφέρει να αναδειχθεί σε κυρίαρχο πόλο στη μεταπολεμική εποχή. Αν και η 

ίδια είχε υποστεί τεράστιες απώλειες τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε 

υποδομές, η μεγάλη βιομηχανική της βάση την καθιστούσε ισχυρή.  

 

 Την ίδια περίοδο πολλά ζητήματα που αφορούσαν στον καθορισμό των 

σφαιρών επιρροής παρέμεναν ανεπίλυτα, παρά τη συμφωνία της Γιάλτας 

ανάμεσα στον Stalin, τον Roosevelt και τον Churchill το 1945. Το σημαντικότερο 

από αυτά ήταν η τύχη της Γερμανίας, για την οποία η Αμερική πίεζε προς την 

κατεύθυνση της ενοποίησης. Τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης έγινε 

σύντομα αντιληπτό ότι θα έρχονταν σε σύγκρουση με τα αυτά των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις σε πολιτικό, στρατιωτικό 

και οικονομικό επίπεδο είχε ήδη ξεκινήσει. Η άνοδος των κομμουνιστικών 

κομμάτων στην Ιταλία και στη Γαλλία, η αμφίρροπη εξέλιξη του εμφυλίου 

πολέμου στην Ελλάδα και η αύξηση της σοβιετικής επιρροής σε χώρες όπως η 

Τουρκία και το Ιράν ανησυχούσαν την αμερικανική πολιτική ηγεσία.  
                                                           
41 Bernstein Serge, Milza Pierre: Ιστορία της Ευρώπης – Διάσπαση και Ανοικοδόμηση της Ευρώπης 1919 
έως σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, σελ. 170-173. 
42 Robert Frank: Εμφύλιοι Ευρωπαϊκοί πόλεμοι, από το Ελένη Αρβελέρ, Maurice Aymard (επιμ.), Οι 
Ευρωπαίοι, Νεότερη και σύγχρονη εποχή, (τόμος Β'), Εκδόσεις Σαββάλας, 2003, σελ. 375 
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 Σε μία προσπάθεια να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο στη Δυτική Ευρώπη, 

καθώς η Ανατολική βρισκόταν ήδη υπό απόλυτη σοβιετική εξουσία, οι ΗΠΑ 

αποφάσισαν να δράσουν άμεσα με παροχή οικονομικής βοήθειας. Αν και αρχικά 

η συνδρομή προοριζόταν μόνο για την Ελλάδα, ο διαπιστωμένος κίνδυνος να 

τεθεί η Ευρώπη υπό τη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής πλευράς, ανάγκασε τις 

ΗΠΑ να επεκτείνουν τη βοήθειά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ανάδειξη της 

Αμερικής ως προστάτιδας δύναμης των φιλελεύθερων ευρωπαϊκών 

δημοκρατιών, αλλά και γενικότερα η αναβάθμιση του ρόλου της ως παγκόσμιας 

δύναμης που θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος 

εκφράστηκε μέσα από το Δόγμα του Δημοκρατικού Προέδρου Χ. Truman και 

από το Σχέδιο οικονομικής βοήθειας του George Marshall. Αμφότερες οι 

πολιτικές εξαγγέλθηκαν το 1947 με διαφορά λίγων μηνών, στις 12 Μαρτίου το 

Δόγμα Truman και στις 5 Ιουνίου το Σχέδιο Marshall. Το τελευταίο ουσιαστικά 

ήταν η συνέχεια της πολιτικής λογικής που προωθούσε το Δόγμα και το 

εργαλείο για την υλοποίησή του.  

 

 Οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε ότι αφετηριακή βάση για 

το Σχέδιο και το Δόγμα ήταν η πολιτική του Προέδρου Truman έναντι της 

Σοβιετικής Ένωσης υπό το σχήμα της στρατηγικής της ανάσχεσης 

(containment). Στο πλαίσιο που διαμόρφωσε αυτή η στρατηγική και το Δόγμα 

Truman στηρίχθηκε λίγο αργότερα η οικονομική βοήθεια προς την Ευρώπη με 

το Σχέδιο Marshall. Η στρατηγική συνοπτικά παρουσιάστηκε από τον Τ. 

Kennan, ήταν ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών 

κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Προέδρου Truman, με άρθρο που είχε 

τίτλο: «The Sources of Soviet Conduct» στο περιοδικό “Foreign Affairs” τον 

Ιούλιο του 1947. Πίστευε ότι ο Ψυχρός Πόλεμος ενίσχυε την εσωτερική συνοχή 

της ΕΣΣΔ. Όσο πιο γρήγορα τελείωνε τόσο γρηγορότερα θα ερχόταν και η 

κατάρρευση του αντιπάλου. 

3.2 Η κατάσταση της Ελλάδας  

 Η κατάσταση στην Ελλάδα με το πέρας του Β΄ΠΠ ήταν ζοφερή. Οι 

καθυστερήσεις στην ανάκαμψη της οικονομίας οφείλονταν κυρίως στην πολιτική 

αστάθεια και στην ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει 

θαρραλέα τα οικονομικά προβλήματα. Η δράση των ένοπλων ανταρτικών 
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ομάδων απειλούσαν την Ελλάδα με οικονομική κατάρρευση. Την εποχή εκείνη η 

Ελλάδα αντιμετώπιζε δύο μεγάλα προβλήματα: α) πώς να αποφύγει την 

εσωτερική κατάρρευση και β) πώς να αποτρέψει επίθεση από γειτονικά κράτη. 

Η ελληνική κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα λύσει το πρώτο πρόβλημα με την 

οικονομική και στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, και το δεύτερο με την παρέμβαση 

του ΟΗΕ. 

 Οι δυνατότητες του ελληνικού στρατού για την προστασία της δημόσιας 

ασφάλειας κρίνονται επαρκής με τις εξής προϋποθέσεις: α) να μην καταρρεύσει 

η ελληνική οικονομία και να μην υπάρξει αισθητά μεγαλύτερη κομμουνιστική 

διείσδυση και β) να μην δοθεί ουσιαστική βοήθεια από έξω στις αντικυβερνητικές 

δυνάμεις. Σε περίπτωση επίθεσης από γείτονα χώρα ο ελληνικής στρατός δεν 

μπορεί να την αποκρούσει.43 

 Η επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα έθεσε τις ΗΠΑ μπροστά στο 

δίλημμα είτε να αποφύγουν την παραπέρα ανάμιξη με κίνδυνο να δουν την 

Ελλάδα να γίνεται λαϊκή Δημοκρατία είτε να αναμιχθούν ακόμη περισσότερο 

πιέζοντας την ελληνική κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να ξεπεράσει τις 

οικονομικές δυσκολίες. Στο υπόμνημα του Loy Henderson, διευθυντή του 

Γραφείου Υποθέσεων της Εγγύς Ανατολής και της Αφρικής του State 

Department, η στρατηγική σημασία της Ελλάδας για την ασφάλεια των ΗΠΑ 

έγκειτο στο γεγονός ότι ήταν η μόνη χώρα της Βαλκανικής που δεν είχε 

περιέλθει ακόμα κάτω από την σοβιετική ηγεμονία. Επιπλέον, η Ελλάδα και η 

Τουρκία αποτελούσαν εμπόδιο για τη σοβιετική κυριαρχία στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν αδρανείς τη στιγμή που 

διέβλεπαν τις προθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης να αυξήσει τη δύναμή της 

υποτάσσοντας την Ελλάδα και χρησιμοποιώντας την έπειτα ως βάση για την 

επέκταση της επιρροής της.  

 Στα μέσα Οκτωβρίου ’46 η στρατιωτική και οικονομική κατάσταση είχε γίνει 

πολύ σοβαρή. Πρόσφυγες από την ύπαιθρο έρχονταν στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, το ξένο συνάλλαγμα είχε εξαντληθεί και μια αίσθηση πανικού 

κυριαρχούσε στη χώρα. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα άρχισε να 

αυξάνεται επιχειρώντας να πείσουν την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει 

                                                           
43 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Παρατηρητής, 1986, σελ 207. 
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πολιτική μετριοπάθειας απέναντι σε όλες τις πλευρές. Ο πρόεδρος συνιστούσε 

στην ελληνική κυβέρνηση να προσπαθήσει να πείσει την αμερικανική κοινή 

γνώμη ότι οι ηγέτες της Ελλάδας δεν αποτελούσαν ολιγαρχία αντιδραστικών, ότι 

οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούσαν πλήρως στη χώρα και ότι όλος ο 

ελληνικός λαός, εκτός από τους κομμουνιστές, ήταν ενωμένος. Ο αμερικανικός 

λαός αν πειθόταν γι’ αυτά, θα ήταν έτοιμος να υποβληθεί σε νέες οικονομικές 

θυσίες τις οποίες θα απαιτούσε η βοήθεια στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος Truman 

υπέθεσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να πείσουν τον αμερικανικό λαό ήταν να 

διευρύνουν την ελληνική κυβέρνηση, να αποφύγουν τα άκρα και να 

αναδιοργανώσουν γρήγορα το στρατό.44 Οι Αμερικανοί είχαν διαβεβαιώσει την 

ελληνική κυβέρνηση ότι η ακεραιότητα της χώρας ήταν ένα βασικό σημείο της 

αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση αυτής της πολιτικής 

θα γινόταν αποτελεσματικότερη, αν η Ελλάδα σχημάτιζε μια κυβέρνηση εθνικής 

ενότητας. Στη συνέχεια άσκησαν περαιτέρω πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση 

να προχωρήσει σε κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούσαν 

αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε παροχή οικονομικής βοήθειας.  

 Στις αρχές Νοεμβρίου του ’46, είχε γίνει πλέον φανερό στην ελληνική 

κυβέρνηση ότι η ακεραιότητα της Ελλάδας αποτελούσε ένα ζωτικό σημείο της 

αμερικανικής πολιτικής στη Μεσόγεια και ότι οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες για τους 

κινδύνους που απειλούσαν την Ελλάδα από τις χώρες του βορρά. Κατά τον 

Φίλιππο Δραγούμη, υφυπουργό Εξωτερικών, παράγοντες του αμερικανικού 

Πενταγώνου είχαν προειδοποιήσει τον Έλληνα στρατιωτικό ακόλουθο στην 

Ουάσιγκτον ότι η κομμουνιστική πίεση θα γινόταν εντονότερη το χειμώνα και την 

άνοιξη και ότι ο πόλεμος στην Ελλάδα θα κλιμακωνόταν. Όλο το Νοέμβριο η 

ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη ότι έπρεπε να στηρίζεται απόλυτα στην 

αμερικανική βοήθεια, ενέτεινε τις προσπάθειές της προς τις αρχές των ΗΠΑ για 

οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.  

 Ο εμφύλιος πλέον αποτελούσε μια πραγματικότητα, ενώ η αριθμητική 

δύναμη του ελληνικού στρατού δεν επαρκούσε για την προστασία όλων των 

πόλεων και των χωριών. Οι δυνάμεις των ανταρτών από την άλλη μεριά δεν 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια σταθερή βάση στην ίδια την Ελλάδα, παρόλο 

που οι περιοχές της υπαίθρου που ήλεγχαν επεκτείνονταν. Η κλιμάκωση του 

                                                           
44 Xydis Stephen, Greece and the Great Powers 1944-1947, Institute for Balkan Studies, 1963, σελ 400-
401. 
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εμφυλίου ανησύχησε ιδιαίτερα τους Αμερικανούς. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην 

Αθήνα Mac Veagh τηλεγράφησε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι «η Σοβιετική Ένωση 

επιζητούσε τον πλήρη έλεγχο της Ελλάδας και γι’ αυτό θα επενέβαινε με όλα τα 

δυνατά μέσα». Κατά το State Department, η ΕΣΣΔ και οι δορυφόροι της 

Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, και Βουλγαρία επιδίωκαν: 1) να φέρουν σε αμηχανία 

την ελληνική κυβέρνηση, 2) να αποκόψουν την ελληνική Μακεδονία από την 

Ελλάδα και να την προσαρτήσουν στη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία, 3) να 

προσαρτήσουν τη Δυτική Θράκη στη Βουλγαρία για να αποκτήσει η χώρα αυτή 

και η Σοβιετική Ένωση έξοδο στο Αιγαίο, και 4) να δώσουν στη Σοβιετική 

Ένωση πλεονεκτική θέση στα Στενά από την πλευρά του Αιγαίου. 45 

 Το Νοέμβριο του ’46 η Ελλάδα αντιμετώπιζε έναν εσωτερικό και έναν 

εξωτερικό κίνδυνο. Η μόνη σωτηρία για την Ελλάδα θα ήταν να εκμηδενίσει και 

τους δύο αυτούς κινδύνους. Η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την 

εξωτερική απειλή ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να εμποδίσει 

τους βόρειους γείτονές της να βοηθούν τους αντάρτες. Για να αποτρέψει την 

εσωτερική κατάρρευση επανέλαβε έκκληση προς τις ΗΠΑ για οικονομική και 

στρατιωτική βοήθεια. Ο πρωθυπουργός Τσαλδάρης, κατά την προσφυγή της 

Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας παρουσίασε τις απόψεις της ελληνικής 

κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι επιθετικές πράξεις κατά της χώρας είχαν 

διαπραχθεί βάσει ενός συστηματικού σχεδίου που αποσκοπούσε στο χωρισμό 

της ελληνικής Μακεδονίας από την Ελλάδα και στην ίδρυση μιας λαϊκής 

δημοκρατίας, αντίθετα προς τις επιθυμίες του ελληνικού λαού. Η τακτική αυτού 

του σχεδίου συνίστατο: πρώτον, στην έντονη προπαγάνδα υπέρ της 

ενσωμάτωσης της ελληνικής Μακεδονίας στο Ομοσπονδιακό Γιουγκοσλαβικό 

Κράτος της Μακεδονίας και δεύτερον, στην ενεργητική βοήθεια προς τον 

επαναστατικό στρατό των ανταρτών που χρησιμοποιούσε το έδαφος της 

Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας ως βάσεις για τις επιδρομές 

του στο ελληνικό έδαφος 46. 

 Στις αρχές Δεκεμβρίου ’46, ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέβη στη Ν. 

Υόρκη και στη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Byrnes 

περιέγραψε την απελπιστική κατάσταση του ελληνικού λαού. Του ανακοίνωσε 

επίσης ότι οι Βρετανοί τον είχαν ειδοποιήσει πως, εξαιτίας οικονομικών 

                                                           
45 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 217. 
46 Ibid. σελ 221 
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δυσκολιών, θα αναγκάζονταν σύντομα να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από 

την Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς η Ελλάδα χρειαζόταν οικονομική βοήθεια 

και στρατιωτικά εφόδια για τις ένοπλες δυνάμεις της. Ακολούθησε επίσκεψη του 

στρατάρχη Montgomery στην Αθήνα, σύμφωνα με τον οποίο ο ελληνικός 

στρατός έπρεπε να απασχοληθεί αποκλειστικά με τους αντάρτες και προς αυτό 

το σκοπό και μόνο να κατευθυνθεί η εκπαίδευση, η οργάνωση και ο εξοπλισμός 

του, ώστε την άνοιξη να αρχίσει μια αποφασιστική εκστρατεία. Μετά την 

επίσκεψη του Montgomery, το ζήτημα του άμεσου εξοπλισμού του ελληνικού 

στρατού αντιμετωπίστηκε με μεγαλύτερη συμπάθεια από τους Αμερικανούς.  

 Στις 11 Δεκεμβρίου ’46 αναγγέλθηκε ότι μια οικονομική αποστολή με 

επικεφαλής τον Paul Porter, ανώτερο υπάλληλο του αμερικανικού Υπουργείου 

Εξωτερικών, θα πήγαινε στην Ελλάδα για να ερευνήσει τις οικονομικές συνθήκες 

και να αναφέρει ποια μέτρα ήταν αναγκαία για την ανασυγκρότηση και την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.47 Λόγω της επείγουσας κατάστασης που 

επικρατούσε στην Ελλάδα, ο Mac Veagh πίεζε την αμερικανική κυβέρνηση να 

επιταχύνει τη διαδικασία για την παροχή οικονομικής βοήθειας, χωρίς να 

περιμένει τα πορίσματα της οικονομικής αποστολής. Κατά την άποψή του, οι 

ΗΠΑ έπρεπε να επέμβουν στις ελληνικές υποθέσεις και γι’ αυτό πρότεινε να 

εξοπλίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα τον ελληνικό στρατό.48 Ο Byrnes 

συμφώνησε με την πρόταση του Mac Veagh και αμέσως του έδωσε εντολή να 

προωθήσει έναν κατάλογο αναγκών έτσι ώστε να μπορέσει να μελετήσει τα 

κονδύλια και να αποφασίσει εγκαίρως για το ύψος τους, αν οι Βρετανοί δεν ήταν 

σε θέση να ανταποκριθούν.49 

 Στις αρχές Φεβρουαρίου ’47 ο Mac Veagh ανέφερε ότι η κατάσταση στην 

Ελλάδα δε θα μπορούσε να είναι χειρότερη, ότι όλες οι βόρειες περιοχές της 

Ελλάδας είχαν υποστεί τα δεινά του εμφυλίου πολέμου και ότι κυκλοφορούσαν 

φήμες για την ενίσχυση των ανταρτών από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη 

Γιουγκοσλαβία, ώστε να επιτύχουν μια γενικότερη προσπάθειά τους να 

επεκτείνουν τη δράση τους προς Νότο μέσω της κεντρικής Ελλάδας, με κύριο 

στόχο να έρθουν σε επαφή και να ενισχύσουν τις ανταρτικές ομάδες στην 

Πελοπόννησο.  

                                                           
47 State Department Bulletin, Vol v.15, 22 Dec 1946 
48 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 228. 
49 Ibid. σελ 229 
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 Ο Paul Porter βρήκε την κατάσταση στην Ελλάδα περισσότερο κρίσιμη 

από όσο είχε φανταστεί. Κατά τον Porter, τα οικονομικά προβλήματα της 

Ελλάδας μπορούσαν να λυθούν αν η κυβέρνηση έκανε γενναίες περικοπές στις 

στρατιωτικές δαπάνες και αύξανε τους φόρους, αν οι ΗΠΑ προμήθευαν τρόφιμα, 

και αν οι Βρετανοί συνέχιζαν την αποστολή βοήθειας προς τον ελληνικό στρατό. 

Επίσης, σημείωνε ότι αμφέβαλλε για την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να 

εκπονήσει ένα πρόγραμμα, και γι’ αυτό πίστευε ότι η συνεχής καθοδήγηση από 

τους Αμερικανούς ήταν αναγκαία.50 Η σοβαρότητα της ελληνικής κατάστασης 

υπογραμμίστηκε επίσης από τον Mark Ethridge, αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στην 

επιτροπή έρευνας των ΗΕ, ο οποίος είχε πειστεί, όπως και άλλα μέλη της ίδιας 

επιτροπής, ότι για τους Σοβιετικούς η Ελλάδα «ήταν ώριμο φρούτο έτοιμο να 

πέσει στα χέρια τους σε λίγες εβδομάδες». Η γενική εκτίμηση των Βρετανών, 

Γάλλων, Κινέζων και Κολομβιανών αντιπροσώπων του ΟΗΕ ήταν ότι αν η 

Ελλάδα χανόταν, θα έπαιρνε μαζί της την Εγγύς Ανατολή, αλλά και την Ιταλία 

και τη Γαλλία. Ο Γάλλος μάλιστα αντιπρόσωπος Daux ήταν βέβαιος ότι και η 

Γαλλία δε θα μπορούσε να αντέξει στην πίεση, αν η Ελλάδα, εξαιτίας της 

ανεπαρκούς υποστήριξή της από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, έπεφτε στην 

σοβιετική επιρροή. 

 Για την επείγουσα κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία απεικονίζονταν με τον 

πιο δραματικό τρόπο στα τηλεγραφήματα που απέστελλαν οι Porter, MacVeagh 

και Ethridge, ο Acheson προετοίμασε σημείωμα για τον νέο υπουργό 

Εξωτερικών Marshall. Σύμφωνα με το σημείωμα «οι περιοχές που βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο των ανταρτών αυξάνονται». Ο Acheson προειδοποίησε ότι 

εάν δεν παρασχεθεί άμεση βοήθεια στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό να πέσει η 

ελληνική κυβέρνηση και τη θέση της να καταλάβουν οι ακραίοι Αριστεροί. Η 

επικράτηση των Σοβιετικών στη χώρα μέσω των Ελλήνων «αντιπροσώπων» 

τους (proxies), θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της Εγγύς και Μέσης 

Ανατολής, αλλά και της Βόρειας Αφρικής.51 

3.3 Η έκθεση Porter 

 Η αποστολή Porter έφτασε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του ’47, και έγινε 

δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση όχι μόνο από την Δεξιά κυβέρνηση αλλά και από 

                                                           
50 Ibid. σελ 236 
51 Theodosis Karvounarakis, In Defense of “Free Peoples”: The Truman Doctrine and the Impact on Greece 
during Civil War Years, 1947-1949, OP01.06, σελ 13-14. 
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τον φιλελεύθερο Τύπο. Η επιτροπή υπέβαλε την έκθεσή της τον Απρίλιο του 

ίδιου έτους λίγο μετά την ανακοίνωση του Δόγματος Truman. Σκοπός της 

αποστολής, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ήταν να εξετάσει και να εισηγηθεί 

μέτρα για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.52 Στην πραγματικότητα 

σκοπός της ήταν να διερευνήσει επί τόπου την πολιτική και οικονομική 

κατάσταση στην Ελλάδα και να εισηγηθεί προς την αμερικανική κυβέρνηση τόσο 

το ύψος όσο και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος οικονομικής 

βοήθειας. 53 

 Η κεντρική ιδέα της έκθεσης Porter ήταν ότι το πρόγραμμα οικονομικής 

βοήθειας θα έπρεπε να αποτελέσει την αφορμή για να γίνουν βαθιές πολιτικές 

και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν 

απαραίτητες προκειμένου να σχηματιστεί ένα βιώσιμο πολιτικό και οικονομικό 

σύστημα. Η στρατιωτική νίκη στον Εμφύλιο, που αποτελούσε και τον άμεσο 

στόχο της αμερικανικής επέμβασης στην Ελλάδα, δεν αρκούσε για να 

αποτραπεί η αναβίωση του κομμουνισμού στο μέλλον. Ο Porter διαπίστωσε ότι 

η κατάσταση στη χώρα ήταν πολύ χειρότερη από αυτή που εκτιμούσαν στην 

Ουάσιγκτον. Η οικονομία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης με αλματώδη 

πληθωρισμό, με το μαύρο εμπόριο και την κερδοσκοπία να ανθούν. Η έκθεση 

Porter χαρακτήρισε απερίφραστα το «καθεστώς της Αθήνας» ως «αντιδραστικό 

και αυταρχικό». Οι διαρκείς εναλλαγές των κυβερνήσεων και οι συνεχείς 

πολιτικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις των κομμάτων, παρά την υφιστάμενη 

κομμουνιστική απειλή, οφειλόταν στην απουσία πολιτικών και ιδεολογικών 

αναφορών από τους εκπροσώπους τους. Οι πολιτικοί χαρακτηρίζονται ως 

«διεφθαρμένοι», εξυπηρετώντας τα ατομικά τους συμφέροντα ενώ δεν 

μεριμνούν καθόλου για το δημόσιο συμφέρον. 

 Οι επιχειρηματικές τάξεις διακατέχονται από πλήρη κοινωνική αναλγησία, 

με προσανατολισμό το εμπόριο, τις τράπεζες και τη ναυτιλία με την 

κερδοσκοπία να παρουσιάζεται ως αυτοσκοπός εις βάρος των ασθενέστερων 

κοινωνικών τάξεων. Έντονα αρνητικές ήταν οι κρίσεις της έκθεσης για την 

κατάσταση της δημόσιας διοίκησης, η οποία θεωρήθηκε παντελώς 

αναποτελεσματική. Σε αυτό συνέτειναν η διάβρωση της δημόσιας διοίκησης από 

                                                           
52 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, Αθήνα, Εκδόσεις Βιβλιόραμα, 2004, σελ. 
147. 
53 Ibid σελ. 148 
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επιχειρηματικά συμφέροντα, η έλλειψη στοιχειωδών κανόνων ανεξαρτησίας και 

αξιοκρατίας και η πλήρης εξάρτηση της διοικητικής ιεραρχίας από τους 

πολιτικούς. Επιπρόσθετα, οι μαζικές προσλήψεις προσώπων με ελάχιστα 

προσόντα, οι πολύ χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη αξιοκρατίας συνέτειναν στην 

αποθάρρυνση και την πτώση του ηθικού των αξιόμαχων και ικανών υπαλλήλων. 

 Η έκθεση προειδοποιούσε πως η αμερικανική αποστολή που θα ερχόταν 

στην Ελλάδα θα αντιμετώπιζε ένα κράτος το οποίο αδυνατούσε να απαντήσει σε 

στοιχειώδη ερωτήματα, όπως πόσους υπαλλήλους απασχολούσε ή πώς είχε 

διακινήσει την οικονομική βοήθεια που μέχρι στιγμής πήρε. Ο αριθμός των 

υπουργείων κρίθηκε υπερβολικός πλησιάζοντας τα 40, ενώ το πόρισμα 

εξειδικευμένης επιτροπής συμπέρανε ότι 12 ήταν αρκετά.  

 Για τους παραπάνω λόγους η οικονομική βοήθεια ύψους 700 

εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε η Ελλάδα τα 2 προηγούμενα χρόνια, 

ελάχιστα συνέβαλε στην ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας αφού η εξάρτησή 

της από την ξένη βοήθεια παρέμενε αμείωτη. Έτσι αποφασίστηκε η 

παραχώρηση της νέας βοήθειας με πολύ αυστηρούς όρους, αποκλείοντας την 

διαχείρισή της από την ελληνική κυβέρνηση. Η διαχείριση του προγράμματος θα 

παρέμενε εξ ολοκλήρου στα χέρια της αμερικανικής επιτροπής. Τα 

προτεινόμενα μέτρα δεν περιορίζονταν στη νομισματική και δημοσιονομική 

πολιτική ή στον έλεγχο του εξωτερικού εμπορίου, αλλά κάλυπταν πληθώρα 

θεμάτων που αφορούσαν στην ίδια την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, το 

φορολογικό σύστημα, τη νομοθεσία για τις τράπεζες και τη βιομηχανία και 

πολλά άλλα. Επιπλέον, η έκθεση υπέδειξε απερίφραστα την ανάγκη να αλλάξει 

η ίδια η κυβέρνηση54 υποδεικνύοντας εμμέσως τις δυνάμεις του Κέντρου ως πιο 

κατάλληλες για να συμβάλουν στον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής της 

χώρας.55 

 Ως βασική επιδίωξη του προγράμματος οικονομικής βοήθειας προς την 

Ελλάδα ήταν η ελληνική οικονομία, εντός μιας πενταετίας, να φτάσει στο σημείο 

να είναι αυτοδύναμη (η έκθεση χρησιμοποιούσε τον όρο «αυτοσυντήρητη 

οικονομία»). Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν ο 
                                                           
54 Η ιδέα να αλλάξει αμέσως η κυβέρνηση αποτελούσε μία από τις υποδείξεις της έκθεσης της 
βρετανικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Πρότειναν το σχηματισμό μιας κυβέρνησης από όλα τα 
κόμματα, με πιθανό αποκλεισμό μόνο της άκρας Αριστεράς, British Parliamentary Delegation to Greece 
Report, σελ 18 
55 Ibid σελ 152 
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μοναδικός τρόπος για να ξεπεραστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της 

προπολεμικής δομής της ελληνικής οικονομίας. Πρότεινε την αξιοποίηση του 

ορυκτού πλούτου56 και τη δημιουργία καθετοποιημένων μονάδων, όπου ήταν 

δυνατό, αυξάνοντας κατακόρυφα το εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών, το οποίο 

μέχρι τότε βασίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές γεωργικών 

προϊόντων. Η βιομηχανική ανάπτυξη απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις στον 

τομέα της ενέργειας. Έτσι η έκθεση Porter έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στην 

αύξηση της παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των εγχώριων πηγών, 

του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών έργων.  

 Ωστόσο, το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας ήταν σε θέση να καλύψει 

μόνο ένα μικρό μέρος των αναγκών της ελληνικής οικονομίας και αφορούσε 

μόνο την στοιχειώδη ανασυγκρότησή της. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

προγράμματος τα έργα ανασυγκρότησης θα απορροφούσαν σχεδόν το 80% 

των πόρων, αφήνοντας μόλις 20% για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων από κοινού με τα κρίσιμα έργα της ενεργειακής υποδομής ή 

των νέων έργων υποδομής στη γεωργία. 

 Το κύριο βάρος της έκθεσης δόθηκε στη σταθεροποίηση της οικονομίας. 

Στον δημοσιονομικό τομέα η έκθεση θεωρούσε ρεαλιστική την ισοσκέλιση του 

προϋπολογισμού με αύξηση φόρων και δασμών, την πώληση των αποθεμάτων 

της αμερικανικής βοήθειας, καθώς και την περικοπή των δαπανών. Στον τομέα 

του εξωτερικού εμπορίου οι προτάσεις επικεντρώθηκαν στην αύξηση των 

εξαγωγών, ενώ τέθηκε συγκεκριμένη οροφή για τις εισαγωγές. Το 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και οι θεσμικές προτάσεις της έκθεσης Porter 

πρότεινε να αδρανήσουν τα δύο πεδία κερδοσκοπίας: ο χρυσός και οι 

εισαγωγές. Πρότεινε αυστηρό έλεγχο στις πηγές δημιουργίας νέου χρήματος 

(έλλειμμα προϋπολογισμού, πιστώσεις στην οικονομία και επιδοτήσεις) και 

συγκράτηση στις πηγές που δημιουργούσαν ζήτηση στην οικονομία (μισθοί, 

επενδύσεις), προκειμένου να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.57 

 Αρχικά η ελληνική κυβέρνηση υπήρξε επιφυλακτική και πολλές φορές 

αρνητική στις προτάσεις της έκθεσης, αναγκάζοντας τον Porter να 

προειδοποιήσει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ ότι στο μεταβατικό διάστημα μέχρι την 

                                                           
56 UNRRA, Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος, (πρόλογοι: B. Maben και Ι. Ζίγδης), Αθήνα, UNRRA, 1947. 
57  Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, Αθήνα, σελ 160. 
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εγκατάσταση της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα θα έπρεπε να 

εφαρμοστούν τα παραπάνω μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση 

της οικονομίας58. 

 Την έκθεση Porter για το βάθος της κρίσης συμμερίζονταν και ο Mark 

Ethridge, μέλος της αποστολής του ΟΗΕ για τη διερεύνηση των ισχυρισμών της 

ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τη βοήθεια που προσφέρουν στους 

κομμουνιστές αντάρτες η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία. Ο Ethridge 

εκτιμούσε ότι «οι Σοβιετικοί πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι ένα ώριμο φρούτο 

έτοιμο να πέσει στα χέρια τους σε λίγες εβδομάδες». Ο αντίκτυπος μιας τέτοιας 

εξέλιξης δεν θα περιοριζόταν μόνο στην Εγγύς Ανατολή. Το Φεβρουάριο του 

’47, οι Porter, Ethridge και MacVeagh τηλεγράφησαν στον Marshall, υπουργό 

Εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι η επικείμενη κατάρρευση της Ελλάδας θα ήταν 

ιδιαιτέρως επικίνδυνη.59 

3.4 Η στάση των βαλκανικών κρατών στην υπόθεση της Ελλάδας 

 Η στάση της Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας ενόχλησε 

και ανησύχησε ιδιαίτερα την αμερικανική κυβέρνηση. Οι φόβοι των Αμερικανών 

δεν ήταν αβάσιμοι. Η Γιουγκοσλαβία διατύπωνε σε κάθε αφορμή και σε όλους 

τους τόνους εδαφικές διεκδικήσεις για τη «Μακεδονία του Αιγαίου». Στις 6 

Σεπτεμβρίου ’46 ο Μόσα Πιγιάντε, μιλώντας ως επίσημος αντιπρόσωπος της 

Γιουγκοσλαβίας στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, επιδίωκε τη δημιουργία 

μιας αυτόνομης Μακεδονίας, που θα προέρχονταν από τη συνένωση της 

βουλγαρικής, της γιουγκοσλαβικής και της ελληνικής Μακεδονίας εις βάρος της 

εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, πράγμα που ουσιαστικά σήμαινε ότι οι 

Γιουγκοσλάβοι διεκδικούσαν την ελληνική Μακεδονία.60  

 Οι συζητήσεις στη διάσκεψη του Bled (30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου ’47) 

μεταξύ γιουγκοσλαβικής και βουλγαρικής κυβέρνησης για την ενοποίηση της 

Μακεδονίας, κατέληξαν σε προσχέδιο σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν η 

προσάρτηση της περιοχής του Pirin και της ελληνικής Μακεδονίας στη 

«Δημοκρατία της Μακεδονίας» του γιουγκοσλαβικού κράτους. Η Βουλγαρία θα 

αποζημιωνόταν για την απώλεια της περιοχής του Pirin παίρνοντας τις περιοχές 

                                                           
58 Ibid. σελ 161. 
59 Theodosis Karvounarakis, In Defense of “Free Peoples”: The Truman Doctrine and the Impact on Greece 
during Civil War Years, 1947-1949, OP01.06, σελ 13. 
60 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 218. 
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που η ίδια είχε παραχωρήσει στη Γιουγκοσλαβία ύστερα από τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, αλλά και τη Δυτική Θράκη, εξασφαλίζοντας την πολυπόθητη έξοδό της 

στο Αιγαίο. Σε αντάλλαγμα, οι Έλληνες κομμουνιστές θα είχαν την απεριόριστη 

βουλγαρική και γιουγκοσλαβική υποστήριξη στον ανταρτοπόλεμο εναντίον της 

ελληνικής κυβέρνησης.61 Η ήττα ωστόσο των Ελλήνων κομμουνιστών στον 

εμφύλιο ματαίωσε τις προσπάθειες για την «ένωση της Μακεδονίας»  

 Η ανάμειξη της Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας στον ελληνικό εμφύλιο 

ήταν ιδιαίτερα έντονη. Ενώ ο Εθνικός Στρατός δεχόταν μεγάλες ποσότητες 

αμερικανικού πολεμικού υλικού, υπήρχαν ενδείξεις ότι αντίστοιχα και ο 

εφοδιασμός με όπλα και πυρομαχικά των ανταρτών από την Γιουγκοσλαβία και 

την Αλβανία αυξάνονταν. Ο γιουγκοσλαβικός και αλβανικός τύπος είχαν 

κλιμακώσει την προπαγάνδα τους και διατύπωναν κατηγορίες σε βάρος της 

Ελλάδας, τέτοιες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελληνοαλβανική 

σύρραξη. Πράγματι, ο Τίτο είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση ελληνικής επίθεσης 

εναντίον της Αλβανίας, η Γιουγκοσλαβία θα είναι στο πλευρό της.62 

 Όσον αφορά στην Βουλγαρία, οι αμερικανοί διπλωμάτες στη Σόφια είχαν 

τη γνώμη ότι δεν είχε ακόμη πραγματικά αναμιχθεί στην εμφύλια διαμάχη για την 

ελληνική Μακεδονία. Περίμεναν όμως ότι και η Βουλγαρία θα έμπαινε στην 

υπόθεση ενεργά, αμέσως μόλις υπέγραφε τη συνθήκη ειρήνης με τις δυτικές 

δημοκρατίες. Η ειρήνη θα επέτρεπε στη Βουλγαρία να ακολουθήσει μια πολιτική 

που θα εναρμονιζόταν καλύτερα με τις επιδιώξεις της ΕΣΣΔ και τα δικά της 

εθνικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας σοβιετοβουλγαρικής συνεργασίας, 

η εκστρατεία για την προσάρτηση της Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία 

αποκτούσε μεγάλη σημασία.63  

                                                           
61 Ibid. σελ 337 
62 Ibid. σελ 357 
63 Ibid. σελ 219 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΟΓΜΑ TRUMAN 

4.1 Οι λόγοι για την διακήρυξη του Δόγματος Truman 

 Οι σοβιετικές βλέψεις στην Ελλάδα και την Τουρκία ανησυχούσαν ιδιαίτερα 

τους Αμερικανούς. Στις αρχές του ’47 οι Αμερικανοί έβλεπαν ότι η ΕΣΣΔ 

ανασυγκροτούσε τις δυνάμεις της για να επεκτείνει τις πιέσεις της προς την 

Τουρκία. Στις 5 Ιανουαρίου ’47 ο Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα Walter Bedell 

Smith ανέφερε ότι η ΕΣΣΔ καθόριζε την πολιτική της προς την Τουρκία με βάση 

όχι μόνο την ασφάλειά της, αλλά και την ανάγκη να αποκτήσει ανεξάρτητη έξοδο 

προς τη Μεσόγειο και τις αραβικές χώρες. Ο Smith ήταν βέβαιος ότι το Κρεμλίνο 

θα συνέχιζε να απειλεί την Τουρκία ώσπου να την κατακτήσει και ότι γι’ αυτό η 

Τουρκία δεν είχε πολλές ελπίδες να επιβιώσει ως ανεξάρτητο κράτος, εάν δε 

δίνονταν εγγυήσεις για σταθερή και μακροχρόνια βοήθεια από μέρους των ΗΠΑ 

και της Βρετανίας. 

 Η αντίθεση των ΗΠΑ προς τις σοβιετικές πιέσεις σε βάρος της Τουρκίας 

είχε στρέψει την προσοχή της ΕΣΣΔ προς την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί 

κατάλαβαν ότι για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση έπρεπε να λάβουν 

αυστηρά μέτρα, διότι η πιο μεγάλη απειλή για την ελευθερία και τη διεθνή τάξη, 

επομένως και για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ερχόταν από την Εγγύς Ανατολή. Ο 

Mac Veagh προειδοποίησε ότι αν η Ελλάδα έπεφτε στους Σοβιετικούς, όλη η 

Εγγύς Ανατολή καθώς και μέρος της Αφρικής ήταν βέβαιο ότι θα περνούσε στη 

σοβιετική επιρροή. 64 

 Αν τελικά η Ελλάδα γινόταν κομμουνιστικό κράτος: 1) Οι Σοβιετικοί θα ήταν 

ικανοί να παγιώσουν και αν επεκτείνουν τα κέρδη τους στο Αιγαίο ελέγχοντας τη 

Μακεδονία και τη Θράκη, 2) η κυριαρχία τους στα Βαλκάνια θα ήταν πλήρης, 3) 

θα αποκτούσαν μια στρατηγική θέση στην ανατολική Μεσόγειο και από κει θα 

περικύκλωναν την Τουρκία, θα απειλούσαν τη διώρυγα του Σουέζ και θα έθεταν 

σε κίνδυνο τα κράτη της Εγγύς Ανατολής. Ωστόσο, στο εγγύς μέλλον, οι 

Σοβιετικοί δε θα επιδίωκαν αυτούς τους σκοπούς, διακινδυνεύοντας μια 

μεγαλύτερη σύγκρουση. Θα συγκέντρωναν την προσοχή τους στο να εντείνουν 

τη παρούσα δυσαρέσκεια και ανησυχία στην Ελλάδα. Για να επιτύχουν αυτό το 

                                                           
64 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 237. 
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στόχο, θα πρόσφεραν κρυφά βοήθεια στους Έλληνες αριστερούς μέσω των 

δορυφόρων τους, θα προσπαθούσαν να διαβάλουν την ελληνική κυβέρνηση με 

την προπαγάνδα τους, θα συνέχιζαν να αντιτίθενται στην παραμονή των 

βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα και θα ασκούσαν ψυχολογική πίεση 

διατηρώντας στρατεύματα κατά μήκος των βορείων συνόρων.65 Καθοριστικός 

παράγοντας για την επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα ήταν το γεγονός 

ότι οι Έλληνες κομμουνιστές και οι Σοβιετικοί που έλεγχαν τις κυβερνήσεις της 

Αλβανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια 

για να εμποδίσουν οποιαδήποτε βελτίωση της εσωτερικής κατάστασης της 

Ελλάδας. Οι προσπάθειες αυτές στόχευαν στο να κάνουν ανίσχυρη τη θέση 

κάθε ελληνικής κυβέρνησης που δεν υπηρετούσε τους Σοβιετικούς σκοπούς.  

 Το Σχέδιο Marshall προέκυψε από τη διάχυτη πεποίθηση στους κύκλους 

της αμερικανικής ηγεσίας ότι η δεινή οικονομική κατάσταση και η πολιτική 

αστάθεια στην Ευρώπη, το χειμώνα του ’46-’47, εγκυμονούσε τεράστιους 

κινδύνους για τις μεταπολεμικές ισορροπίες. Πρωταρχική μέριμνα των 

Αμερικανών ήταν η ανάκαμψη της Γερμανίας, η βιομηχανία της οποίας είχε 

εξ’ολοκλήρου καταστραφεί.66 Η Σοβιετική Ένωση από την πλευρά της 

διαφωνούσε με την ενοποίησή της, στην οποία προσέβλεπαν οι Αμερικανοί67 με 

σκοπό την ταχεία οικονομική ανάκαμψη της χώρας αλλά και της Ευρώπης 

γενικότερα. Η Βρετανία αδυνατούσε πλέον να συνδράμει οικονομικά την Ελλάδα 

και την Τουρκία λόγω του τεράστιου ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών της, 

κυρίως με τις ΗΠΑ.68 

 Την ίδια περίοδο οι εξελίξεις στη Γαλλία και την Ιταλία, όπου τα 

κομμουνιστικά κόμματα ήταν ισχυρά και συμμετείχαν στην κυβέρνηση, ήταν 

εξαιρετικά κρίσιμες. Η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα κλιμάκωσης του 

Εμφυλίου, ενώ παρά την επιφυλακτικότητα απέναντι στην πολιτική των 

ελληνικών κυβερνήσεων οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να αναλάβουν την ευθύνη για την 

παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς το καθεστώς της Αθήνας 

και να επιτρέψουν την απεμπλοκή της Βρετανίας από τις ελληνικές υποθέσεις.69 

Τέλος, οι εξελίξεις στις υπό σοβιετική κατοχή χώρες της Ανατολικής και 
                                                           
65 Ibid. σελ 238. 
66 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 136. 
67 Kuklich B., American Policy and the Division of Germany: The Clash over Reparations, New York, Ithaka, 
1972   
68 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 137. 
69 Ibid. σελ 137 
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Κεντρικής Ευρώπης έδειχναν ότι σταδιακά σχηματίζονταν φιλοσοβιετικά 

καθεστώτα χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα επιρροής των δυτικών δυνάμεων σε 

αυτά. Η ανάληψη συνεπώς των πρωτοβουλιών του Δόγματος Truman και του 

Σχεδίου Marshall ανταποκρινόταν στα πολλά και κρίσιμα προβλήματα που 

υπήρχαν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και στα οποία οποιαδήποτε 

παθητική στάση εκ μέρους των ΗΠΑ θα προσέδιδε στη Σοβιετική Ένωση 

σημαντικά πολιτικά πλεονεκτήματα.  

 Οι Αμερικανοί, εκτός από τη στρατηγική σημασία, απέδιδαν στην Ελλάδα 

και στην Τουρκία και οικονομική σημασία. Θεωρούσαν τις δύο χώρες, καθώς και 

όλη την περιοχή της Μεσογείου, ως το κλειδί για την διατήρηση της οικονομικής 

τους δύναμης. Ο James Forrestal, σημαντικός πολιτικός και επιχειρηματίας, 

υποστήριζε ότι το ενδιαφέρον αυτό αποτελούσε την κύρια αιτία του Δόγματος 

Truman.70 Οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής και τα οικονομικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μεσόγειο είχαν ζωτική σημασία. Ήδη από τον 

Απρίλιο του ’46 ο Truman είχε μιλήσει για τους απέραντους φυσικούς πόρους 

της Μέσης ανατολής και είχε επισημάνει ότι η περιοχή αυτή ήταν προσιτή μέσω 

χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων δρόμων και συνεπώς είχε μεγάλη 

οικονομική και στρατηγική σημασία.71 Η ελεύθερη προσέγγιση στην περιοχή των 

πετρελαιοπηγών ενδιέφερε εξίσου τη Βρετανία και τη δυτική Ευρώπη. Αν έπαυε 

η ροή πετρελαίου στις δυτικές Δυνάμεις, αυτό θα περιόριζε τις στρατιωτικές και 

παραγωγικές δυνατότητες όλου του δυτικού κόσμου. Για τους παραπάνω 

λόγους η γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα 

μεγάλη. 

 Οι Αμερικανοί είχαν αντιληφθεί τις σοβαρές συνέπειες που θα προέκυπταν 

αν η αφυπνιζόμενη εθνική συνείδηση των λαών της Μέσης Ανατολής σκλήραινε 

τη στάση τους απέναντι στη Δύση σε σημείο εχθρότητας. Επομένως, κύριος 

στόχος των Αμερικανών ήταν να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες των άλλων 

δυνάμεων, τους ανταγωνισμούς και τις τοπικές δυσαρέσκειες που θα 

μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια ανοιχτή σύγκρουση και να οδηγήσουν σε έναν 

τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η πολιτική των ΗΠΑ ήταν να πάρουν οποιαδήποτε 

μέτρα θα ήταν κατάλληλα για να βοηθήσουν άμεσα ή έμμεσα την πολιτική και 

                                                           
70 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 252. 
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οικονομική ανάπτυξη των λαών της Μέσης Ανατολής και να υποστηρίξουν στην 

περιοχή αυτή τις αρχές των ΗΕ.  

 Επίσης σημαντικό θέμα για τα συμφέροντα των ΗΠΑ ήταν η μεταφορά και 

το εμπόριο του πετρελαίου. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή σε σχέση με 

το πετρέλαιο την είχαν το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα άλλα αραβική 

κράτη του Περσικού Κόλπου. Έρευνες για νέες πετρελαιοπηγές συνεχίζονταν 

και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και 

την Αιθιοπία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1947 την εκμετάλλευση του 

πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας την είχε η Αραβοαμερικανική εταιρεία 

πετρελαίου ARAMCO, ενώ στο Μπαχρέιν η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 

πετρελαίου είχε εκχωρηθεί στις εταιρείες Texas Company και στη Standard of 

California. Ομοίως και στα υπόλοιπα αραβικά κράτη, η αμερικανική διείσδυση 

ήταν εξίσου σημαντική.72 

` Πίσω από την ανησυχία αυτή για τις πρώτες ύλες και την ελεύθερη 

οικονομία υπήρχε η ιδέα ότι η ειρήνη, η πολιτική σταθερότητα και ο περιορισμός 

του κομμουνισμού εξαρτιόταν από την υγιή διεθνή οικονομία, το ελεύθερο 

εμπόριο, τις αμερικανικές εξαγωγές και επενδύσεις και την αμερικανική 

ευημερία.73 Οι ΗΠΑ, των οποίων το οικονομικό σύστημα θα επιβίωνε μόνον αν 

γινόταν παγκόσμιο, θα χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους για να καθιερώσουν 

ένα παγκόσμιο πρότυπο καπιταλισμού με ελεύθερη οικονομία. Αν οι χώρες της 

Μεσογείου, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές για τις εξαγωγές των ΗΠΑ, 

υιοθετούσαν κλειστές οικονομίες, οι επιπτώσεις στο εξωτερικό εμπόριο της 

Αμερικής θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Το περιοδικό Nation’s Business, όργανο 

του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, έθετε το θέμα ως εξής: «Σκόπιμα ή όχι, 

η πολιτική να αναχαιτιστεί η ΕΣΣΔ ενθαρρύνει το εξωτερικό εμπόριο των 

ΗΠΑ».74  

4.2 Η εισήγηση Acheson 

 Την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση της διακοπής της βοήθειας από τη 

Βρετανία, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στο State Department μια επείγουσα 

έκκληση για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Την επόμενη μέρα ο Marshall, 

                                                           
72 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 254-255. 
73 Ibid. σελ 256. 
74 Ibid. σελ 257. 
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λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική έκκληση για βοήθεια και επηρεαζόμενος από 

τις περιγραφές που έρχονταν από την Αθήνα, έδωσε εντολή στον Dean 

Acheson να επεξεργαστεί ένα νομοσχέδιο για την άμεση χορήγηση δανείων και 

στρατιωτικού υλικού στην Ελλάδα.75 Ο Acheson εισηγήθηκε την χορήγηση 

δανείου στην Ελλάδα και την παροχή βοήθειας σε στρατιωτικό εξοπλισμό αφού 

λάβει έγκριση από το Κογκρέσο. Ο Marshall ζήτησε από τον Acheson να βάλει 

σε εφαρμογή τις εισηγήσεις του, ο οποίος με τη σειρά του προέβη στην 

εκπόνηση ενός προγράμματος βοήθειας. Στο πρόγραμμα βοήθειας θα 

συμπεριλαμβάνονταν και η Τουρκία, λόγω των τεταμένων σχέσεων με την 

ΕΣΣΔ.  

 Το πρόγραμμα βοήθειας που συνέταξε το Acheson έλαβε τελικά την 

έγκριση του Marshall, της στρατιωτικής ηγεσίας και του προέδρου Truman.76 Οι 

αντικειμενικοί σκοποί της πολιτικής των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν: α) ο 

εξοπλισμός του ελληνικού στρατού ώστε να αποκαταστήσει την τάξη, β) η 

μείωση της δύναμης του ελληνικού στρατού μετά την αποκατάσταση της τάξης, 

γ) ανασυγκρότηση της οικονομίας και του διοικητικού τομέα ώστε να μπορεί η 

χώρα να λειτουργεί χωρίς εξωτερική βοήθεια.77 

4.3 Τα πρώτα μέτρα των ΗΠΑ για την περίπτωση της Ελλάδας 

 Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Acheson, έπρεπε να λάβουν σειρά μέτρων. 

Πρώτα, έπρεπε να συνεχίσουν να απαιτούν την πολιτική ενότητα όλων των 

ελληνικών κομμάτων, εκτός από την άκρα Δεξιά και τους κομμουνιστές. 

Δεύτερον, οι ΗΠΑ έπρεπε να επιβάλλουν δραστικές μεταρρυθμίσεις στην 

κυβέρνηση, στη διοίκηση και στη φορολογία. Τρίτον, οι ΗΠΑ έπρεπε να δώσουν 

οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, βάσει ενός ειδικού νομοσχεδίου που θα 

περνούσε από το Κογκρέσο ως εξαιρετικά επείγον, διότι αν ο πληθωρισμός και 

το χάος δεν μπορούσαν να αναχαιτιστούν μέσα στου επόμενους μήνες, θα 

επακολουθούσαν βαρύτατες συνέπειες. Τέλος, ο Acheson σημείωσε ότι οι ΗΠΑ 

πρέπει να αναθεωρήσουν την πολιτική τους και να πάρουν την απόφαση να 

βοηθήσουν την Ελλάδα με στρατιωτικό εξοπλισμό.78 Την εφαρμογή των μέτρων 

υπό τη μορφή μνημονίου θα συντόνιζε ένας αμερικανικός διοικητικός 
                                                           
75 Joseph M Jones, The Fifteen Weeks, Brace New York, Mariner Books, 1955, σελ 131. 
76 Ibid, σελ 131. 
77 FRUS 1947, σελ 67 Report on the Meeting of the State-War-Navy Coordinating Committee 
Subcommittee on Foreign Policy Information, 28 February 1947. 
78 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 242-243. 
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οργανισμός, ο οποίος θα είχε ευρείες δικαιοδοσίες στην οικονομική ζωή της 

χώρας.79 

4.4 Η διαδικασία λήψης απόφασης για την εξαγγελία του Δόγματος 
Truman 

 Η έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος δεν ήταν και τόσο εύκολη 

υπόθεση, δεδομένου ότι οι ρεπουμπλικάνοι που κατείχαν την πλειοψηφία στο 

Κογκρέσο, ανήλθαν στην εξουσία το Νοέμβριο του ’46 υποσχόμενοι δραστικές 

περικοπές στα δημόσια έξοδα. Προκειμένου να πεισθεί η κοινή γνώμη για την 

αναγκαιότητα της παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε το 

επιχείρημα του κινδύνου που διέτρεχε η χώρα αλλά και η ευρύτερη περιοχή από 

τον κομμουνισμό. Έτσι επιλέχθηκε ο δρόμος της σύστασης απειλής: ο 

κομμουνισμός και η επέκτασή του έπρεπε να αντιμετωπιστεί με την στρατηγική 

της «περιχαράκωσής» του.80 Με αυτό τον τρόπο ξεκινά η περίοδος του 

διπολισμού και πλέον η γεωγραφία των σφαιρών επιρροής των ΗΠΑ και της 

ΕΣΣΔ αποτελούσε το πεδίο στο οποίο θα αναπτύσσονταν, σε όρους «μηδενικού 

αθροίσματος», ο ανταγωνισμός των δύο συστημάτων. Το ζήτημα που 

αντιμετώπιζε η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν το πώς θα καταφέρει να λάβει την 

υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης και του Κογκρέσου. Ξεκινώντας ο 

Truman έθεσε το ελληνοτουρκικό ζήτημα υπόψη των υπουργών του. Στη 

συνάντηση ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του να χορηγήσει 

στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στα δύο αυτά έθνη, ενώ ο Acheson 

παρουσίασε την υπόθεση δείχνοντας τις κινήσεις της σοβιετικής επιθετικότητας 

στη Μέση Ανατολή. Όλοι εξέφρασαν τη επιδοκιμασία τους για την απόφαση του 

προέδρου.  

 Ο πρόεδρος Truman κάλεσε τους επικεφαλής του Κογκρέσου στον Λευκό 

Οίκο προκειμένου να τους ενημερώσει για τις προθέσεις του. Ο Acheson, που 

ήταν παρόν μαζί με τον Marshall, παρουσίασε το πρόβλημα σε αυτούς καθώς 

και τις προτάσεις για την αντιμετώπισή του, χρησιμοποιώντας ως βασικό 

επιχείρημα την κομμουνιστική απειλή. Ανέφερε ότι «η ΕΣΣΔ αρχικά εφάρμοζε 

επιθετική πολιτική προκειμένου να ενσωματώσει την Τουρκία και τη Γερμανία 

στην σφαίρα επιρροής της. Μετά τη δυσκολία να το καταφέρει με την Τουρκία, οι 

                                                           
79 Ibid. σελ 245. 
80 Η έννοια της «περιχαράκωσης» του παγκόσμιου κομμουνισμού αφορούσε ελεύθερες χώρες που ήταν 
υπό την απειλή του κομμουνισμού. 
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προσπάθειές της θα επικεντρωθούν στην Ελλάδα, ενώ αναφορές που έρχονται 

δηλώνουν ότι η κατάρρευσή της είναι θέμα λίγων εβδομάδων. Όπως με τα μήλα 

σε ένα καλάθι που σαπίζουν από ένα σάπιο, έτσι και η Ελλάδα θα μολύνει το 

Ιράν και όλη την Ανατολή. Η μόλυνση θα επεκταθεί στην Αφρική μέσω της Μ. 

Ασίας και της Αιγύπτου, και στην Ευρώπη μέσω της Ιταλίας και της Γαλλίας, οι 

οποίες ήδη απειλούνται από τα ισχυρότερα κομμουνιστικά κόμματα στη Δυτική 

Ευρώπη. Σκοπός δεν είναι να βγάλουμε τα κάστανα της Βρετανίας από τη 

φωτιά, αλλά να προστατεύσουμε την ασφάλεια των ΗΠΑ. Εάν η ΕΣΣΔ 

καταφέρει να επεκτείνει τον έλεγχό της στα δύο τρίτα της επιφάνειας της γης και 

στα τρία τέταρτα του πληθυσμού της, δεν θα υπάρχει πλέον ασφάλεια για τις 

ΗΠΑ».81 

 Ο Acheson τελικά κατάφερε να πείσει τους επικεφαλής του Κογκρέσου και 

η αίσθηση που δημιουργήθηκε ήταν ότι θα συνηγορήσουν στην υποστήριξη της 

Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο Truman και οι σύμβουλοί του κατέληξαν στο ότι ο 

μόνος τρόπος να κερδίσουν την υποστήριξη της κοινής γνώμης ήταν να 

αναδείξουν το πρόβλημα ως σύγκρουση της δημοκρατίας με τον κομμουνισμό. 

Η αμερικανική κυβέρνηση έπρεπε να αποφύγει τις κατηγορίες για επέμβαση της 

μεγάλης δύναμης, αναδεικνύοντας την αδυναμία της Βρετανίας για συνέχιση της 

παροχής βοήθειας προς την Ελλάδα, και την επιθυμία της ίδιας της ελληνικής 

κυβέρνησης για τη συνδρομή των ΗΠΑ στην ανασυγκρότηση της χώρας. Εν 

τέλει, αφού κατάφερε να πείσει τους εκπροσώπους των κομμάτων στο 

Κογκρέσο, ενημερώθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον για την 

απόφαση των ΗΠΑ να αναλάβουν τις βρετανικές υποχρεώσεις και να 

βοηθήσουν οικονομικά και στρατιωτικά τη χώρα. Στις 2 Μαρτίου ’47, κατά 

παραγγελία του State Department, η ελληνική κυβέρνηση, διαμέσου του πρέσβη 

Οικονόμου-Γκούρα, παρέδωσε στον Dean Acheson την επίσημη έκκληση της 

ελληνικής κυβέρνησης για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που θα 

περιελάμβανε: 1) ειδικευμένο αμερικανικό διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό 

προσωπικό για τη αποτελεσματική χρησιμοποίηση αυτής της βοήθειας, 2) 

βοήθεια για την αποκατάσταση της εσωτερικής οικονομίας και 3) υποστήριξη 

στην εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

για την ανόρθωση της οικονομίας. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών των 

ΗΠΑ συνέταξε σημείωμα το οποίο περιέγραφε τη μορφή της βοήθειας που 

                                                           
81 Acheson’s book, «Present at the Creation» quoted in Kuniholm, σελ. 411. 
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απαιτείται για την Ελλάδα. Το σημείωμα αυτό απεστάλη στην ελληνική 

κυβέρνηση και της ζητήθηκε να στείλει επίσημα στις ΗΠΑ προκειμένου να 

υποβληθεί στο Κογκρέσο προς διαβούλευση. Μεταξύ άλλων στο σημείωμα 

ζητείτο η βοήθεια έμπειρου προσωπικού για διοικητικά, οικονομικά και 

τεχνολογικά θέματα. Η αίτηση για βοήθεια, γραμμένη ουσιαστικά από το State 

Department82, είχε ανθρωπιστικό τόνο, τονίζοντας την καταστροφή της Ελλάδας 

στον πόλεμο και την επείγουσα ανάγκη για αμερικανική βοήθεια.  

4.5 Η εξαγγελία του Δόγματος Truman και του Σχεδίου Marshall  

 Στις 12 Μαρτίου, ο πρόεδρος Truman σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου 

προέβη στην εξαγγελία του Δόγματος Truman, ενώ δεκαπέντε εβδομάδες 

αργότερα ακολούθησε η εξαγγελία του Σχεδίου Marshall. Καταρχήν, επεσήμανε 

ότι η υπόθεση αφορούσε την εθνική ασφάλεια της χώρας και ότι οι Βρετανοί δεν 

ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσουν τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην 

Ελλάδα. Το μήνυμα του προέδρου Truman παρουσίαζε την Ανατολική Μεσόγειο 

ως μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ και εξέφραζε την αντίθεσή του 

προς τη βία. Υποστήριξε μια αμυντική στρατηγική που θα στηριζόταν στην ισχύ 

και στους οικονομικούς πόρους και θα στόχευε στην απομάκρυνση της 

δυνατότητας ενός νέου πολέμου, με τη σταθεροποίηση των ορίων της 

σοβιετικής επιρροής.  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος Truman μετέφερε το ελληνικό αίτημα και 

περιέγραψε την κατάσταση στην Ελλάδα και την Τουρκία στην κοινή 

συνεδρίαση του Κογκρέσου για την εξωτερική πολιτική. Ο Truman αναφέρθηκε  

στη δεινή οικονομική κατάσταση και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που 

επικρατούσαν στην Ελλάδα. Τόνισε ότι απειλείται η ύπαρξη της χώρας από τη 

δράση πολλών χιλιάδων οπλισμένων ανταρτών, καθοδηγούμενων από τους 

κομμουνιστές. Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Βρετανίας από την 

Ελλάδα, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Κατόπιν, ο Truman εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η εμπλοκή 

των ΗΠΑ σε τόσο απομακρυσμένες περιοχές όπως η Ελλάδα και η Τουρκία. Για 

να επικρατήσει η παγκόσμια ειρήνη, που είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, απαιτείται 

η ύπαρξη ελεύθερων κρατών. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος της εμπλοκής 
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σελ 103. 
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των ΗΠΑ στον πόλεμο με τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Παρόμοια κατάσταση, 

ανέφερε, παρουσιάζεται σήμερα, σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η 

Βουλγαρία στις οποίες κυβερνούν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Οι επιλογές που 

δίνονται στους λαούς είναι δύο: α) η επικράτηση της πλειοψηφίας, με την 

ύπαρξη εκλεγμένων κυβερνήσεων, ατομική ελευθερία, ελευθερία του λόγου και 

της θρησκείας, καθώς και απαλλαγή από πολιτική καταπίεση, ή β) η επικράτηση 

της μειοψηφίας δια της βίας και της καταπίεσης, με έλεγχο του τύπου και του 

ραδιοφώνου, νοθευμένες εκλογές και στέρηση των ατομικών ελευθεριών.83  

 Η πολιτική αυτή βασιζόταν στην εκτίμηση ότι η κομμουνιστική απειλή κατά 

της Ελλάδας έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Τουρκίας, της Ανατολικής 

Μεσογείου και της Δυτικής Ευρώπης. Επομένως, η βοήθεια προς την Ελλάδα 

και την Τουρκία ήταν ζήτημα αυτοάμυνας και ενίσχυσης της αμερικανικής 

ασφάλειας. Βασική γραμμή της ομιλίας του ήταν η αναφορά στην παγκόσμια 

πάλη ανάμεσα στον «δημοκρατικό» και στον «ολοκληρωτικό» τρόπο ζωής. Ο 

πρόεδρος κατέληξε ότι η πολιτική των ΗΠΑ πρέπει να βοηθά τους ελεύθερους 

λαούς που αντιστέκονται στην υποδούλωση από ένοπλες μειονότητες ή από 

εξωτερικές πιέσεις. Η Ελλάδα και η Τουρκία, υποστήριξε ο πρόεδρος, δικαιούται 

τέτοια βοήθεια και θα λάβει άμεση πίστωση συνολικά 400 εκατομμυρίων 

δολαρίων υπό την επίβλεψη έμπειρων Αμερικανών αξιωματούχων.84 

4.6 Ο αντίκτυπος της εξαγγελίας του Δόγματος Truman 

 Η ομιλία Truman είχε μεγάλο αντίκτυπο στην πεποίθηση των Αμερικανών 

ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας πρέπει να εστιάζει στη προστασία των 

ιδανικών της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι «αν δεν ενεργήσουμε 

έγκαιρα ο κομμουνισμός θα θριαμβεύσει έναντι της δημοκρατίας, κρατώντας 

δέσμιους αναρίθμητους απεγνωσμένους πολίτες». Ο Truman κατάφερε με την 

ομιλία του να παγιδεύσει τους απομονωτιστές του Κογκρέσου, υποχρεώνοντάς 

τους να εγκρίνουν το πρόγραμμα βοήθειας. Σε περίπτωση που αυτοί 

διαφωνούσαν, θα έδιναν την εντύπωση ότι δεν διακατέχονται από 

αντικομμουνιστικές πεποιθήσεις, διακινδυνεύοντας την καριέρα τους.85 
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 Η ομιλία του Truman δεν έτυχε καθολικής αποδοχής από τους 

γερουσιαστές. Αν και η συντριπτική πλειονότητα του εθνικού τύπου υποστήριζε 

τη βοήθεια στην Ελλάδα, σχολιαστές αναρωτιόταν αν η διατήρηση του status 

quo στην Ελλάδα ήταν στη πραγματικότητα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 

να καταπολεμήσουν την Σοβιετική Ένωση. Προειδοποιούσαν ότι οι ΗΠΑ δεν 

ήταν αρκετά πλούσιες για να χρηματοδοτήσουν τόσα σημεία ανά την υφήλιο.86 

Τονίζοντας το γεγονός ότι το Δόγμα Truman υπόσχονταν αμερικανική επέμβαση 

εναντίον επαναστάσεων από ένοπλες μειονότητες, ο Γερουσιαστής Edwin 

Johnson αναρωτιόταν αν οι ΗΠΑ θα τοποθετούνταν αυτόματα αντίθετα σε όλες 

τις επαναστάσεις. Η πιο εύστοχη κριτική του προγράμματος βοήθειας ήταν ότι 

παρέκαμπτε τα Ηνωμένα Έθνη. Για να κατευναστεί η κοινή γνώση επ’ αυτού, 

στο νομοσχέδιο που θα εκπονούνταν για το θέμα της Ελλάδας και της Τουρκίας, 

θα προβλέπονταν τερματισμός  του προγράμματος από τις ΗΠΑ σε περίπτωση 

που το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η Γενική Συνέλευση διαπιστώσουν ότι η 

ενέργειες που αναλήφθηκαν ή η βοήθεια που προσφέρθηκε από τα ΗΕ καθιστά 

τη συνέχισή του μη απαραίτητο ή ανεπιθύμητο. Οι ΗΠΑ βέβαια, δεν είχαν καμία 

πρόθεση να αναθέσουν το ζήτημα στα ΗΕ, ωστόσο χρησιμοποιήθηκε αυτή η 

ρητορική ως μια χειρονομία προπαγανδιστικού χαρακτήρα προς την παγκόσμια 

κοινότητα.87  

 Ο Acheson σε ανοιχτές ακροάσεις του Κογκρέσου, αρνήθηκε ζωηρά ότι το 

μέτρο της βοήθειας σήμαινε «τη σύνδεση ενός ζητήματος με την εξάπλωση της 

σοβιετικής επιρροής και του κομμουνισμού σε αυτό το μέρος του κόσμου», ενώ 

παρέμεινε στην γραμμή ότι το Δόγμα Truman έχει ως στόχο την προστασία των 

δημοκρατικών θεσμών. 

 Παρά την κριτική που ασκήθηκε, το νομοσχέδιο για τη βοήθεια προς την 

Ελλάδα και την Τουρκία ψηφίστηκε με σχετική ευκολία στις 22 Απριλίου ’47. 

Κατά τον Truman, με την πράξη αυτή του Κογκρέσου, οι ΗΠΑ έπαιρναν τα 

μέτρα τους ώστε η πρόοδος του κομμουνισμού να μην είναι δυνατή από λάθος 

χειρισμούς. Σύμφωνα με την άποψη του αρχηγού των ΕΔ των ΗΠΑ, Dwight D 

Eisenhower, η επέκταση της σοβιετικής επιρροής στην Ελλάδα θα έκανε την 

ΕΣΣΔ ιδιαίτερα επικίνδυνη για την Τουρκία, γιατί θα ενίσχυε τη δυνατότητα των 

                                                           
86Γουίτνερ Λ., Η Αμερικανική Επέμβαση στην Ελλάδα 1943-1949, σελ 112.  
87 Ibid. σελ 125. 
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Σοβιετικών να αποκόψουν τις ενισχύσεις και τη βοήθεια των συμμάχων σε 

περίπτωση πολέμου.88  

 Στην Ευρώπη, οι πολιτικοί ηγέτες γενικά είδαν τη προσφώνηση του 

προέδρου σαν μια ανακοίνωση της επέκτασης των αμερικανικών συνόρων σε 

ολόκληρο τον κόσμο και διαφοροποιήθηκαν από αυτή την πολιτική. Στην 

Ελλάδα, η είδηση της παροχής βοήθειας προς τη χώρα βρήκε θερμή 

ανταπόκριση, προσδοκώντας ότι οι ΗΠΑ θα συνέβαλαν στην εσωτερική 

ειρήνευση της Ελλάδας χωρίς περισσότερη αιματοχυσία. Η ελληνική κυβέρνηση 

δια μέσου του προέδρου της Δ. Μάξιμου και ο αρχηγός της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης Θ. Σοφούλης ευχαρίστησαν τον πρόεδρο Truman για την 

απόφαση παροχής βοήθειας στη χώρα, ενώ υπογράμμισαν την δέσμευση του 

ελληνικού λαού να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για την ανασυγκρότηση της 

Ελλάδας και τη θεμελίωση της ειρήνης και της ελευθερίας. Αντίθετα, η Κ.Ε. του 

ΚΚΕ χαρακτήρισε το Δόγμα Truman ως «ιμπεριαλιστική ανάμειξη που 

αποβλέπει να σώσει την Ελλάδα που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την 

κατάσταση γιατί έχει αντιμέτωπο το λαό….». Σε έκθεση της ΚΕ του ΚΚΕ προς 

τον Stalin υπογράμμιζε ότι «….η διακήρυξη του δόγματος Truman σήμαινε την 

υποταγή της Ελλάδας στα συμφέροντα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, μετά 

την ουσιαστική χρεωκοπία της βρετανικής πολιτικής στη χώρα. Η Ελλάδα 

προορίζεται για προγεφύρωμα κατά των βαλκανικών λαϊκών δημοκρατιών και 

της ΕΣΣΔ, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ…».89 

 Αρχικά ο Stalin δεν αντέδρασε στην εξαγγελία του Δόγματος Truman, διότι 

παρέμενε αισιόδοξος ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με τη Δύση. Όμως η 

αντίδραση του σοβιετικού Τύπου υπήρξε άμεση κατηγορώντας τον πρόεδρο 

Truman ότι ακολουθεί τα ίχνη του Χίτλερ επιδιώκοντας την παγκόσμια 

κυριαρχία. Επιπλέον, η αμερικανική βοήθεια χαρακτηριζόταν ως ανάμειξη στις 

εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου έθνους και όχι μόνο αποτελούσε κίνδυνο για 

την ειρήνη γενικά, αλλά ήταν μια προσπάθεια να κρατηθούν οι αντιδραστικές 

δυνάμεις της Ελλάδας στην εξουσία και γι’ αυτό αποτελούσε μια άμεση απειλή 

για την ελληνική ελευθερία και ανεξαρτησία.90 

                                                           
88 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 252. 
89 Ibid. σελ 259-260. 
90 Ibid. σελ 260. 
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  Το Σχέδιο Marshall και ο τρόπος υλοποίησής του αποτέλεσαν απτή 

απόδειξη για τις πραγματικές προθέσεις των Αμερικανών οι οποίοι επεδίωκαν 

τη δημιουργία ενός αντισοβιετικού δυτικού συνασπισμού. Η αντίδραση του Stalin 

στα σχέδια των ΗΠΑ ήταν η ιδρυτική διάσκεψη της COMINFORM, μέσω της 

οποίας επιχειρούσε να ελέγξει ιδεολογικά το ευρωπαϊκό κομμουνιστικό κίνημα.91 

 Η υπογραφή του νομοσχεδίου, που προέβλεπε βοήθεια προς την Ελλάδα 

εγκαινίασε μια καινούργια εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. 

Προειδοποιούσε τους Σοβιετικούς ότι δεν μπορούσαν να έχουν επιτυχία στην 

Ελλάδα και ότι οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν επίσημα τον ηγετικό ρόλο στον αγώνα 

για τη διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας και τη διατήρησή της έξω από 

τη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Στα δύο χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από τη 

Διάσκεψη της Γιάλτας, οι ΗΠΑ πιεζόμενες από τις περιστάσεις και εξαιτίας των 

διαρκώς επιδεινούμενων σχέσεων με τη Σοβιετική Ένωση, εγκατέλειψαν την 

παθητική και ιδεαλιστική στάση απέναντι στις ελληνικές υποθέσεις, για να 

υιοθετήσουν ένα ενεργητικό και πιο ρεαλιστικό ρόλο. 

4.7 Η ουσία του Δόγματος Truman 

 Το Δόγμα Truman υποδείκνυε τις προθέσεις των ΗΠΑ να αναλάβουν 

οικονομικές και στρατιωτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να υποστηρίξουν 

οποιοδήποτε καθεστώς βρισκόταν υπό την «κομμουνιστική απειλή», σε 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Η δημοκρατικότητα του καθεστώτος είχε 

δευτερεύουσα σημασία. Μπορεί η εξαγωγή της φιλελεύθερης δημοκρατίας και 

της οικονομίας της αγοράς να παρέμεναν οι επιδιώξεις των ΗΠΑ, αλλά φάνηκαν 

έτοιμες να στηρίξουν ακόμα και δικτατορικές κυβερνήσεις που δοκιμάζονταν 

από κομμουνιστική απειλή. Έχει σημασία να αναφερθεί ότι για την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ, ο ΟΗΕ δεν αποτελούσε αξιόπιστο μηχανισμό επίλυσης αυτής της 

κατηγορίας των διεθνών συγκρούσεων.92  

 Η ουσία του Σχεδίου Truman ήταν η υποστήριξη των ΗΠΑ στους 

ελεύθερους λαούς ανά τον κόσμο που αντιστέκονται στην καθυπόταξη από 

ένοπλες μειονότητες ή από εξωτερικές πιέσεις. Το μήνυμα που έστειλε ο 

Truman δημιούργησε κάποιο σκεπτικισμό αναφορικά με τη σπουδαιότητά του, 

αλλά και την πραγματική του σημασία. Σύμφωνα με τους New York Times το 

                                                           
91 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Ο Ψυχρός Πόλεμος, σελ  57. 
92 Ibid. σελ 141-142 
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Δόγμα Truman αποτέλεσε μια αντικομμουνιστική πολιτική που για αρκετό καιρό 

εξυφαίνονταν και η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται με τα δάνεια και τις εγγυήσεις 

προς την Ελλάδα και την Τουρκία.93  

 Η αίσθηση που επικρατούσε στους αξιωματούχους του Υπουργείου 

Εξωτερικών ήταν ότι «ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην παγκόσμια ιστορία». Η 

απόφαση για την μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στην Ελλάδα αποτέλεσε μια 

σημαντική εξέλιξη για την αμερικανική πολιτική.94 Κατά τον Robert Frazier «το 

Δόγμα Truman σηματοδότησε την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, διότι για πρώτη 

φορά οι διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης εντοπίζονται στην ιδεολογία», 

στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή τη σύγκρουση. Εκτός βέβαια από την 

τοποθέτηση του Frazier, εκφράστηκαν και πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά 

με το μέγεθος εμπλοκής της Αμερικής στη διεθνή σκηνή, αλλά και για τη 

σημαντικότητα του Δόγματος Truman στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου. Παρά 

την πληθώρα των διαφορετικών απόψεων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Δόγμα 

Truman έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής. Στα μάτια του κόσμου και του αμερικανικού λαού, οι ΗΠΑ 

αντιστέκονται ανοιχτά και σε παγκόσμιο επίπεδο στην κομμουνιστική εξάπλωση. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ΗΠΑ επιλέγουν να παρέμβουν σε περίοδο 

ειρήνης σε υποθέσεις κρατών έξω από τη Βόρεια και Νότια Αμερική. 

 Το πρόγραμμα της Ελλάδας και της Τουρκίας θα αποτελέσει μοντέλο για 

μελλοντικές παρεμβάσεις σε Κορέα και Βιετνάμ. Ο στόχος του Δόγματος 

Truman για την Ελλάδα ήταν η «ανατροπή των Σοβιετικών προσπαθειών να 

καταστρέψουν την πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της 

Ελλάδας».95 Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτούνται δύο στρατηγικές: α) 

ενεργοποίηση του στρατού μέσω παροχής εξοπλισμού και καθοδήγησης 

προκειμένου να νικήσει τους αντάρτες, και β) ανοικοδόμηση της ελληνικής 

οικονομίας και το διοικητικού τομέα. 

 Η ανάληψη τόσο σημαντικών πρωτοβουλιών έχει θεωρηθεί από τη 

σύγχρονη ιστοριογραφία ως καθοριστικό σημείο στη μεταπολεμική εξωτερική 

                                                           
93«Must Is the Key Word In New Foreign Policy», New York Times 23 March 1947.  
94 Quoted in Yergin, σελ 282 
95 Iatrides John, «Britain, the United States and Greece 1945-9» Routledge, London 1993, σελ 202. 
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πολιτική των ΗΠΑ. Με το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall οι ΗΠΑ 

αναλάμβαναν το ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη.96 

4.8 Υλοποίηση του Δόγματος Truman 

 Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του αμερικανικού προγράμματος 

βοήθειας ήταν η εγκαθίδρυση στην Ελλάδα μιας αξιόπιστης κυβέρνησης. Οι 

Αμερικανοί είχαν σχηματίσει ιδιαίτερα αρνητική άποψη για τους Έλληνες 

πολιτικούς, οι οποίοι δεν στέκονταν στο ύψος των περιστάσεων αλλά 

λειτουργούσαν με καθαρά ωφελιμιστική πρακτική. Η εκδικητική και καθόλου 

ενωτική πολιτική που ακολουθούσε η Δεξιά παράταξη που βρίσκονταν στην 

εξουσία ήταν μη αποδεκτή. Έτσι, προωθήθηκε ο σχηματισμός μιας περισσότερο 

μετριοπαθούς κυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχουν και οι φιλελεύθεροι, ενώ 

θα αποκλείονταν οι Δεξιοί εξτρεμιστές. Τον Ιανουάριο του ’47, μετά την επιρροή 

που άσκησε ο MacVeagh, αντικαταστάθηκε ο λαϊκιστής Κωνσταντίνος 

Τσαλδάρης από τον μετριοπαθή Δημήτριο Μάξιμο, υποστηριζόμενο από 

διευρυμένο συνασπισμό πολιτικών δυνάμεων. Αν και περισσότερο αποδεκτή 

από την προηγούμενη, η νέα κυβέρνηση δεν στάθηκε στο ύψος των 

περιστάσεων. Διαπιστώθηκε η απαίτηση μιας περισσότερο κεντρώας 

διακυβέρνησης, ευρείας αποδοχής από τους μη-κομμουνιστές Έλληνες, που θα 

λειτουργούσε πειθήνια στις αμερικανικές απαιτήσεις. Μετά από έντονες 

αμερικανικές πιέσεις, η κυβέρνηση Μάξιμου έπεσε και σχηματίστηκε νέο 

κυβερνητικό σχήμα, με επικεφαλής τον φιλελεύθερο Θεμιστοκλή Σοφούλη, το 

οποία απολάμβανε ευρείας λαϊκής αποδοχής.97 

 Λόγω της καχυποψίας της αμερικανικής κυβέρνησης που προκάλεσε η 

έκθεση Porter απέναντι στις ελληνικές αρχές, θεωρήθηκε επιβεβλημένος ο 

αυστηρός έλεγχος της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Υπήρχε η 

άποψη στους αμερικανικούς κύκλους ότι μια γενναιόδωρη χωρίς όρους βοήθεια 

για μακρά περίοδο, μπορεί να μην είναι η ενδεδειγμένη μορφή υποστήριξης 

καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η ήδη κρίσιμη κατάσταση της Ελλάδας να 

επιδεινωθεί. Ο Porter συμβούλεψε τον Acheson ότι «η ελληνική επιχείρηση είναι 

δεδομένο ότι θα αποτύχει εκτός αν υπάρξει αποφασιστική και ενεργή 

παρέμβαση στις ελληνικές υποθέσεις από τις ΗΠΑ». Πρόσθεσε επίσης ότι «η 

                                                           
96 Ibid. σελ 135. 
97 Theodosis Karvounarakis, In Defense of “Free Peoples”: The Truman Doctrine and the Impact on 
Greece during Civil War Years, 1947-1949, OP01.06, σελ 30-31. 
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ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία πολιτική εκτός από το να εκλιπαρεί για ξένη 

βοήθεια με βάση τις καταστροφές που υπέστη η Ελλάδα στον πόλεμο και την 

υποχρέωσή τους να αντισταθούν στην κομμουνιστική επίθεση. Δεν έχει 

εκπονήσει κανένα οικονομικό πρόγραμμα, προβάλει σθεναρή αντίσταση σε 

κάθε μεταρρύθμιση και έλεγχο, ενώ δεν δείχνει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον 

για την ανακούφιση του ελληνικού λαού. Διαφαινόμενη πρόθεσή της είναι η 

χρησιμοποίηση της ξένης βοήθειας για να διαιωνίσει την εκμετάλλευση της 

χώρας μέσα από μια ευνοϊκή για τα ιδιοτελή συμφέροντά της τραπεζική και 

εμπορική συμφωνία».98 Τονίστηκε επίσης η ανάγκη στενής παρακολούθησης 

της πορείας των κονδυλίων, και η αποστολή ικανών προσώπων με αυξημένες 

αρμοδιότητες ώστε να εξασφαλιστεί ο διαρκής έλεγχος της πιστής εφαρμογής 

του προγράμματος. 

 Η αμερικανική αποστολή είχε πλέον προχωρήσει από το στάδια του 

σχεδιασμού της γενικής πολιτικής σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων με την 

ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες χαρακτηρίζονται σκληρές και από τις δύο 

πλευρές. Διάφορα ελληνικά υπουργεία έχουν επιδείξει μεγάλη απροθυμία να 

παραχωρήσουν δικαιοδοσίες από τον έτσι και αλλιώς περιορισμένο έλεγχο που 

ασκούν στην οικονομία της χώρας, τη στιγμή που η αποστολή έχει επιμείνει πως 

οτιδήποτε λιγότερο από μια βασική οικονομική τομή δεν θα μπορέσει να 

αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να αποφύγει την κατάρρευση.99  

 Η Ελληνο-Αμερικανική συμφωνία του Ιουνίου του ’47 παραχωρούσε 

αποφασιστικές αρμοδιότητες στην αμερικανική οικονομική αποστολή στους 

τομείς της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, στον πλήρη έλεγχο του 

εξωτερικού εμπορίου και έμμεσα στη δυνατότητα επιβολής βέτο στο σύνολο της 

οικονομικής πολιτικής. Με τη θεσμοθέτηση του «καθεστώτος ελέγχου» 

διαμορφώθηκε ένα ιδιόμορφο δυαδικό καθεστώς στην αμερικανική παρουσία 

στην Ελλάδα. Η νέα αποστολή και η πρεσβεία συνιστούσαν δύο παράλληλους 

οργανισμούς με απευθείας αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο 

παραγκωνισμός της πρεσβείας θεωρήθηκε επιβεβλημένος, καθώς θα ήταν 

παράδοξο για μια διπλωματική αρχή να αναλάβει την άσκηση του οικονομικού 

ελέγχου. Έτσι το δυαδικό καθεστώς ευνοούσε την οικονομική αποστολή, καθώς 

                                                           
98 Γουίτνερ Λ., Η Αμερικανική Επέμβαση στην Ελλάδα 1943-1949, σελ 135. 
99 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 163. 
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η ανάληψη της ευθύνης για τα οικονομικά και στρατιωτικά θέματα της έδιναν 

ταυτόχρονα τεράστια πολιτική ισχύ.100  

 4.8.1  Δυσκολίες υλοποίησης του Σχεδίου Marshall 

 Από την έναρξη υλοποίησης του αμερικανικού προγράμματος 

παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσκολίες. Ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και η 

δαιδαλώδης ελληνική γραφειοκρατία αντιστάθηκαν σθεναρά στην θεσμοθέτηση 

ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος. Η κυβέρνηση έδειξε επιφυλακτικότητα 

να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που έθιγαν οικονομικά ισχυρές κοινωνικές ομάδες, 

με το φόβο μην απολέσουν την λαϊκή υποστήριξη.101  

 Προκειμένου να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της χώρας, το ποσό των 23 

εκατομμυρίων, από τα συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια της βοήθειας, 

μεταφέρθηκε από το κονδύλιο για την οικονομία για την αναβάθμιση του 

στρατού. Σημαντικά ποσά δαπανήθηκαν για την ανακούφιση των 700.000 

προσφύγων που προκάλεσε ο πόλεμος. Σύμφωνα με αναφορά που απεστάλη 

στο Κογκρέσο, ποσά που προορίζονταν για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, 

χρησιμοποιήθηκαν για την βοήθεια προς τους πρόσφυγες με αποτέλεσμα σε 

ορισμένους τομείς η ανασυγκρότηση να είναι αδύνατη.102 Η ανάγκη για την 

αποκατάσταση ζημιών στην ιδιωτική και δημόσια περιουσία που προκάλεσαν οι 

αντάρτες, ανάλωσε περαιτέρω το ποσό της βοήθειας. 

 4.8.2  Η δομή της AMAG (American Aid for Greece) 

 Η πρώτη ομάδα της αποστολής της AMAG εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στα 

τέλη Ιουνίου. Η επάνδρωση και η οργάνωση των διαφόρων τμημάτων της 

αποστολής αποδείχτηκε επίπονη διαδικασία και δεν ολοκληρώθηκε παρά 

τέσσερις μήνες αργότερα. Η αποστολή αριθμούσε 700 άτομα, 300 Αμερικανοί 

και 400 Έλληνες.  

 Η δομή της αποστολής διακρινόταν στο στρατιωτικό και το πολιτικό 

σκέλος, κάτι που προέκυπτε από τις διττές αρμοδιότητες της αποστολής. Ενώ 

στον στρατιωτικό τομέα η αμερικανική παρουσία ήταν συμβουλευτική, στον 

οικονομικό τομέα οι συμφωνίες των δύο κυβερνήσεων προέβλεπαν ειδικό 

                                                           
100 Ibid. σελ 145-146. 
101 Theodosis Karvounarakis, In Defense of “Free Peoples”: The Truman Doctrine and the Impact on 
Greece during Civil War Years, 1947-1949, OP01.06, σελ 31-32. 
102 The Wyman Report, April 1949, σελ 192 
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καθεστώς λειτουργίας για την AMAG με εκτεταμένες αρμοδιότητες στη 

διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της χώρας. 

 Έτσι συγκροτήθηκαν τμήματα τα οποία κάλυπταν το σύνολο των βασικών 

τομέων παρέμβασης στην οικονομία όπως: τα δημόσια οικονομικά, τη γεωργία, 

τη βιομηχανία, το εμπόριο, την εργασία, τη δημόσια υγεία και την 

ανασυγκρότηση. Ουσιαστικά επρόκειτο για δομή μιας «παράλληλης 

κυβέρνησης», καθώς εμφανίζεται πλήρης αντιστοίχιση με τα κύρια πολιτικά 

υπουργεία της κυβέρνησης. Η αποστολή ακολούθησε ρητά την έκθεση Porter, 

που είχε επισημάνει ως βασική αδυναμία του δημοσιονομικού συστήματος τη 

δημιουργία δαπανών από τα μεμονωμένα υπουργεία και τους οργανισμούς.103 

 4.8.3  Το καθεστώς ελέγχου της Ελλάδας 

 Μια από τις βασικές προτάσεις της έκθεσης Porter ήταν η ίδρυση της 

Διοίκησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΔΕΕ), υπηρεσία που θα έθετε υπό τον έλεγχό 

της το εξωτερικό εμπόριο της χώρας και πρωτίστως τις εισαγωγές. Για το 

συνολικό συντονισμό της οικονομικής πολιτικής δημιουργήθηκε η Επιτροπή 

Οικονομικής Πολιτικής η οποία φιλοδοξούσε να καλύψει το κενό της 

προηγούμενης έλλειψης αποτελεσματικού ελέγχου στην οικονομική πολιτική της 

κυβέρνησης.104 Τέλος, θέματα που αφορούσαν επιμέρους πλευρές του 

προγράμματος βοήθειας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα βιομηχανικών 

δανείων ή το πρόγραμμα ενέργειας, θα αποτελούσαν αντικείμενο Ειδικών 

Επιτροπών που θα συστήνονταν κατά περίπτωση. Δύο ακόμα σημαντικοί 

οργανισμοί τους οποίους οι Αμερικανοί επεδίωξαν να ελέγξουν ήταν το Ίδρυμα 

Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. 

 Μέσω των παραπάνω ρυθμίσεων, ο έλεγχος της AMAG στους κρίσιμους 

τομείς άσκησης πολιτικής ήταν σχεδόν απόλυτος. Η AMAG, όπως προέβλεπε 

και η έκθεση Porter, έθεσε υπό άμεσο έλεγχο το εξωτερικό εμπόριο της χώρας 

και την έκδοση χρήματος, ενώ παράλληλα θεσμοθέτησε ένα κοινό όργανο 

κορυφής με την ελληνική κυβέρνηση για τις κρίσιμες αποφάσεις και τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.  

                                                           
103 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 163-165. 
104 Monthly Report of the Chief of AMAG, November 1947, σελ. 10-11 
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 Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες που δόθηκαν από τη υπουργό 

Εξωτερικών των ΗΠΑ προς τον επικεφαλής της AMAG Criswold κατά την 

αναχώρησή του, ο στρατιωτικός και ο οικονομικός άξονας ήταν ισοδύναμης 

σημασίας.105 Η εξουσία του επικεφαλής της AMAG στο πλαίσιο της αρχής 

«διαχείρισης πεδίου» ήταν απεριόριστη. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 

είχε ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες μεταξύ του επικεφαλής της AMAG και του 

Αμερικανού πρέσβη. Στις σχέσεις με την πρεσβεία οι οδηγίες έκαναν σαφές ότι « 

τα εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα της Ελλάδας είναι της άμεσης 

αρμοδιότητας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα». Συνεπώς οι οδηγίες 

καθιστούσαν σαφές ότι τα πολιτικά ζητήματα ήταν της αποκλειστικής ευθύνης 

της πρεσβείας και συμβούλευαν μάλιστα τα μέλη της οικονομικής αποστολής να 

απέχουν από οποιαδήποτε διατύπωση γνώμης για την ελληνική πολιτική ζωή σε 

δημόσιες εκδηλώσεις ή επίσημες συναντήσεις. 

 Σύμφωνα πάντα με το έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών, ο Crisword 

είχε τον έλεγχο όλων των πόρων και ήταν υπεύθυνος για την κατανομή τους. 

Ταυτόχρονα είχε τη δικαιοδοσία να αναστείλει μέρος ή όλη τη βοήθεια, εάν η 

χρήση της δεν υπηρετούσε τις επιδιώξεις της αποστολής. Ο Αμερικανός 

πρέσβης MacVeagh ήταν κυρίως υπεύθυνος για αλλαγές στο ελληνικό 

υπουργικό συμβούλιο και τη στρατιωτική ηγεσία, για την διενέργεια εκλογών, για 

ζητήματα Εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας, για θέματα της εσωτερικής 

πολιτικής σκηνής και άλλα σχετικά θέματα.106 Ο Crisword ωστόσο, δεν 

περιορίστηκε στα θέματα της οικονομίας και του διοικητικού τομέα, αλλά 

παρενέβαινε και στα θέματα αρμοδιότητας του πρέσβη με αποτέλεσμα την 

δημιουργία τριβής μεταξύ των δύο ανδρών. Για να μην κινδυνεύσει τελικά η 

εφαρμογή του προγράμματος, αποφασίστηκε η καρατόμηση του πρέσβη, ο 

οποίος τοποθετήθηκε στην πρεσβεία της Πορτογαλίας. 107  

 Ειδική αναφορά γινόταν στον έλεγχο των πιστώσεων προκειμένου να 

αποτραπεί η κερδοσκοπική χρήση τους. Στο θέμα του προϋπολογισμού οι 

οδηγίες έθεταν το στόχο: «Σε ελάχιστο χρόνο θα έπρεπε να επιβληθούν 

αποτελεσματικοί έλεγχοι σε όλες τις κυβερνητικές δαπάνες με στόχο να 

                                                           
105 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 167. 
106 Iatrides,John «Greece and the Origins of the Cold War» , London 1977, σελ 251. 
107 Ibid, σελ.251. 
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επιτευχθεί και να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία σε επίπεδα δαπανών, 

όχι υπερβολικών σε σχέση με το εθνικό εισόδημα». 

 Οι οδηγίες έκλειναν με δύο θέματα: ο ρόλος του ΟΗΕ και άλλων διεθνών 

οργανισμών και οι αρμοδιότητες της οικονομικής αποστολής σε σχέση με τη 

πρεσβεία. Στο πρώτο θέμα υπήρχε απόλυτη ενθάρρυνση να αναληφθούν όσες 

δραστηριότητες ήταν δυνατό από διεθνείς οργανισμούς και ειδικότερα τον ΟΗΕ. 

 Μάλιστα υπήρχε σαφής υπόδειξη ότι η αποστολή θα έπρεπε να «δρα στη 

βάση της κατανόησης ότι τις οικονομικές δραστηριότητες τελικά θα τις 

αναλάμβανε μια αποστολή του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της έκθεσης 

της FAO». Συνεπώς διαφαινόταν ότι οι οικονομικές επιδιώξεις του Δόγματος 

Truman ήταν προσωρινές και δεν υπήρχε καμία πρόθεση από την αμερικανική 

κυβέρνηση να εμπλακεί στις μακροχρόνιες διαδικασίες ανάπτυξης της χώρας. 

 Ένα άλλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί στη διάρκεια του ’47 

ήταν η ροή των προσφύγων από περιοχές δράσης των ανταρτών προς τις 

πόλεις. Σε αυτό το πρόβλημα προστέθηκε και το θέμα της μετακίνησης παιδιών 

από τις περιοχές που δέχονταν την πίεση των ανταρτών. Όλα τα προηγούμενα 

σε συνδυασμό με την αδυναμία ισοσκελισμού του ισοζυγίου πληρωμών 

απαιτούσαν τεράστιες ανακατανομές στο πρόγραμμα. 

 Ο αρχικός σχεδιασμός των εισαγωγών από την AMAG αποδείχθηκε 

εντελώς παραπλανητικός. Ο διεθνής πληθωρισμός στο 10% δεν είχε 

προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Η παραγωγή σιταριού στην Ελλάδα ήταν 

αισθητά κάτω από τις προβλέψεις, αυξάνοντας τις απαιτήσεις εισαγωγών. Οι 

εξαγωγές ελαιολάδου κινήθηκαν κάτω από τα προβλεπόμενα επίπεδα, ενώ η 

βοήθεια από τους οργανισμούς των ΗΕ ήταν μειωμένη σε σχέση με τις αρχικές 

εκτιμήσεις. Τέλος, προέκυψαν νέες δαπάνες από το τεράστιο κύμα των 

προσφύγων. Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό στο ισοζύγιο 

πληρωμών, το οποίο απαιτούσε να δεσμευτούν νέοι συναλλαγματικοί πόροι. 

Υπό αυτές τις συνθήκες η AMAG έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στην εισαγωγή 

βασικών καταναλωτικών αγαθών. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η Διοίκηση 

Εξωτερικού Εμπορίου, οι ιδιωτικές εισαγωγές είχαν απαγορευτεί. Παρά την 

έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Εξωτερικού Εμπορίου, η ζήτηση αδειών 

εισαγωγής παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αναγκάζοντας το κράτος να αναλάβει 

απευθείας την εισαγωγή εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της 
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αγοράς χρυσού από τη μη χρησιμοποίηση κεφαλαίων από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο του ’48 ο ιδιωτικός τομέας 

ενεργοποιήθηκε και οι εισαγωγές ακολούθησαν την προβλεπόμενη κατανομή 

ανά φορέα. 

 Το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας του ’47-’48 δεν εκτελέστηκε όπως 

σχεδιάστηκε. Η μεταφορά πόρων στο στρατιωτικό σκέλος και υπέρ της 

εισαγωγής τροφίμων περιόρισε τα ποσά για την ανασυγκρότηση και τα 

κοινωνικά προγράμματα. Εντούτοις, η AMAG φαινόταν αποφασισμένη να 

προωθήσει με κάθε μέσο το πρόγραμμά της, την ισοσκέλιση του 

προϋπολογισμού και την περιοριστική νομισματική πολιτική. Εκτιμούσε ότι η 

εφαρμογή του «μεταρρυθμιστικού προγράμματος», όπως το είχε αποκαλέσει, 

θα σταθεροποιούσε την οικονομία.  

 4.8.4  Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 

 Η σταθεροποίηση της οικονομίας υπήρξε κεντρική επιδίωξη της 

οικονομικής πολιτικής της AMAG. Όλες οι κρίσιμες αποφάσεις για τον 

προϋπολογισμό, την εισοδηματική πολιτική, τη νομισματική πολιτική και την 

πολιτική εξωτερικού εμπορίου ελήφθησαν από την AMAG και επιβλήθηκαν στην 

ελληνική κυβέρνηση. Το πιο σημαντικό ήταν ότι οι αποφάσεις αυτές 

υλοποιήθηκαν απαρέγκλιτα, καθώς η AMAG επιτηρούσε με καθολικό τρόπο την 

άσκηση της οικονομικής πολιτικής, ενώ όριζε την τοποθέτηση Αμερικανών 

ειδικών στα υπουργεία Οικονομικών, Πολέμου, Ναυτικού και Αεροπορίας, 

προκειμένου να ασκούν έλεγχο στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.108 

 Η ιδέα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού απέβλεπε στη 

σταθεροποίηση της κυκλοφορίας του νομίσματος. Στον προϋπολογισμό 

εξαντλήθηκαν πρακτικά όλες οι δυνατές πηγές άντλησης νέων φόρων, που κατά 

κύριο λόγο προέρχονταν από τους δασμούς και την έκτακτη φορολογία στις 

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Σημαντική πηγή 

εσόδων ήταν η εκποίηση των προμηθειών της UNRRA (United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration) που είχαν μείνει αδιάθετες. Μία ακόμη βασική 

πηγή πόρων για την ανασυγκρότηση ήταν οι γερμανικές αποζημιώσεις που 

τελικά ήταν σχεδόν μηδαμινές. Η Ελλάδα διεκδικούσε 100 από τα 1500 

                                                           
108 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 187. 
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γερμανικά εργοστάσια που θα μεταφέρονταν εκτός Γερμανίας.109 Τελικά τίποτα 

από αυτά δεν προχώρησε λόγω της αλλαγής της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι 

στη βιομηχανική ανάπτυξη της Γερμανίας. Το Σχέδιο Marshall είχε στο 

επίκεντρό του την ταχεία ανασυγκρότηση της Γερμανίας, ενώ τελικά οι 

γερμανικές αποζημιώσεις θα περιορίζονταν τα επόμενα χρόνια σε προσφορά 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης ανατέθηκε στους US Army Corps of 

Engineers. Αυτοί ανέλαβαν την επίβλεψη όλων των βασικών έργων 

ανασυγκρότησης. Τα έργα αυτά περιελάμβαναν μόνο τα πιο σημαντικά, όπως 

το λιμάνι του Πειραιά, ο Ισθμός της Κορίνθου, η αποκατάσταση του 

σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου Αθήνας – Θεσσαλονίκης και η 

ανακατασκευή των γεφυρών. Τα έργα αυτά εκτός από οικονομική είχαν και 

στρατιωτική αξία. Τα κονδύλια για την ανασυγκρότησης αποδείχθηκαν 

ανεπαρκή για τα εκτεταμένης έκτασης έργα που απαιτούνταν. 

 Εκτός από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, και οι Αμερικανικοί 

επιχειρηματίες ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για εμπορικές και βιομηχανικές 

επενδύσεις στην Ελλάδα. Το αμερικάνικο ενδιαφέρον για τις εμπορικές και 

βιομηχανικές επενδύσεις στην Ελλάδα εκφράστηκε από μια ομάδα πολιτικών, 

διανοούμενων και επιχειρηματιών, η οποία ονομάστηκε «Επιτροπή Δικαιοσύνης 

για την Ελλάδα». Η Επιτροπή πίστευε ότι η σταθεροποίηση της ελληνικής θέσης 

στην Ανατολική Μεσόγειο και της ελληνοαμερικανικής φιλίας ήταν αναγκαίες για 

την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τη διατήρηση των ζωτικών 

αμυντικών θέσεων της Αμερικής. Για την ενίσχυση της Ελλάδας, η «Επιτροπή 

Δικαιοσύνης για την Ελλάδα» πρότεινε ένα πρόγραμμα ανόρθωσης το οποίο 

απευθύνονταν στους τομείς υγείας, ανασυγκρότησης, συγκοινωνιών και 

επικοινωνιών, γεωργίας, προγραμμάτων εθνικής ανάπτυξης και πιστώσεων.110 

 4.8.5  Η ανάκαμψη της οικονομίας 

 Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία, στη διάρκεια 

του ’48-’49 η ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής ήταν εντυπωσιακή. Παρά τους 

περιορισμούς στη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη συρρίκνωση των 

μισθών, τόσο η αγροτική όσο και η βιομηχανική παραγωγή είχαν σημαντική 

                                                           
109 Ibid. σελ 212. 
110 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ. 240. 
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άνοδο. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην αναθέρμανση της οικοδομικής 

δραστηριότητας, λόγω της αξιοποίησης συσσωρευμένου πλούτου. Η πορεία της 

αγροτικής παραγωγής ήταν επίσης εντυπωσιακή. Παρά τη μαζική μετακίνηση 

μεγάλου μέρους του αγροτικού πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, η παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά. Αντιθέτως, παρουσιάστηκε 

περιορισμός της κτηνοτροφίας λόγω τις μείωσης του αριθμού των ζώων στη 

διάρκεια της Κατοχής. 

 Η ανάκαμψη της βιομηχανίας αποτέλεσε μια από τις επιδίωξης της 

πολιτικής της AMAG, η οποία ωστόσο είχε χαμηλή προτεραιότητα. Αυτό θα 

επιτυγχάνονταν μέσα από τη χορήγηση βιομηχανικών δανείων σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις από τους πόρους της οικονομικής βοήθειας, τη διαχείριση των 

οποίων είχε αναλάβει αρχικά η Κτηματική Τράπεζα. Στόχος δεν ήταν να 

αναπτυχθούν νέες βιομηχανίες, αλλά να ανανεωθεί ο εξοπλισμός της 

υπάρχουσας, που ήταν ορυχεία, μεταλλικές και χημικές βιομηχανίες.111 

 4.8.6  Η αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού 

 Τα επίμαχα θέματα στις διαβουλεύσεις της αμερικανική αποστολής με τη 

νέα κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Σοφούλη, ήταν η αύξηση του 

στρατού, η αλλαγές στην ηγεσία του, η αναζήτηση νέων πόρων οικονομικής 

βοήθειας και η βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης του στρατού από τους 

Αμερικανούς συμβούλους. Για τις ένοπλες δυνάμεις καθορίζονταν η 

δυναμικότητα σε άνδρες κάθε σώματος (στρατός 120.000, αεροπορία 5.000, 

ναυτικό 12.500, χωροφυλακή 30.000). Οδηγίες προς την AMAG ήταν ότι «καμία 

αύξηση των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας πέρα από τα όρια αυτά δεν θα 

συμφωνηθεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπουργού Εξωτερικών των 

ΗΠΑ». 

 Ο Σοφούλης επιδίωξε την δημιουργία Εθνοφρουράς 50.000 ατόμων, η 

οποία θα αντικαθιστούσε τις υπάρχουσες παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι 

οποίες χρηματοδοτούνταν από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Με την ενέργεια 

αυτή θα αποδεσμεύονταν δυνάμεις του τακτικού στρατού από τη φύλαξη των 

χωριών και θα αυξάνονταν η μάχιμη δύναμή του. Η αμερικανική πλευρά έθεσε 

εξαρχής το ζήτημα της χρηματοδότησης της Εθνοφρουράς. Τελικά η λύση που 

δόθηκε ήταν η σύσταση Ταγμάτων Εθνικής Άμυνας, δυναμικότητας περίπου 
                                                           
111 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 297. 
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20.000 ανδρών, με παράλληλη μείωση της δύναμης της χωροφυλακής. 

Ακολούθησε ανακοίνωση της κυβέρνησης σχετικά με την αύξηση της δύναμης 

του στρατού, από 120.000 στις 132.000, και της αμυντικής βοήθειας των ΗΠΑ 

προκειμένου να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας του ελληνικού λαού.112 

 Για τις ΗΠΑ η ενίσχυση του ελληνικού στρατού ήταν ζωτικής σημασίας και 

γι’ αυτό το λόγο επέμεναν στη λήψη οικονομικών μέτρων για την ενίσχυση των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Grisword υποστήριζε ότι εάν τα ανταρτικά 

σώματα δεν συντρίβονταν αποφασιστικά, η πολιτική και οικονομική κατάσταση 

στην Ελλάδα ήταν πιθανόν να χειροτερέψει και να θέσει σε κίνδυνο τα 

αμερικανικά συμφέροντα.113  

 Στα μέσα του ’47 μια μικρή αμερικανική στρατιωτική αποστολή κατέφθασε 

στην Ελλάδα. Ο σκοπός της ήταν καθαρά συμβουλευτικός καθώς και η παροχή 

εκπαίδευσης προς τον ελληνικό στρατό. Στις 24 Φεβρουαρίου ’48 έφτασε στην 

Αθήνα ο στρατηγός James Van Fleet, διοικητής της Αμερικανικής Στρατιωτικής 

Συμβουλευτικής και Προγραμματικής Ομάδας (JUSMAPG). Το έργο της ήταν να 

βοηθήσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να επιβάλουν την τάξη όσο το δυνατόν 

νωρίτερα, παρέχοντας συμβουλές σχετικές με επιχειρήσεις και τον 

εφοδιασμό.114 Ο βαθμός επίδρασης της αποστολής στα στρατιωτικά ζητήματα 

της Ελλάδας υπήρξε καταλυτικός. Η ικανότητα του ελληνικού στρατού 

βελτιώθηκε δραστικά χάρη στον στρατιωτικό εξοπλισμό, την επιχειρησιακή 

καθοδήγηση, την προώθηση των ικανών αξιωματικών και την παύση των 

πολιτικών παρεμβάσεων στα στρατιωτικά ζητήματα. 

  Αναφορικά με τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων οι αντάρτες είχαν το 

πλεονέκτημα να μπορούν να επιτίθενται κατά βούληση και να διασκορπίζονται 

στα βουνά, καθώς και να υποστηρίζονται με εφόδια από γειτονικές χώρες, 

ιδιαίτερα από την Γιουγκοσλαβία. Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός στρατός 

είχε την υποχρέωση να υπερασπίζεται ένα τεράστιο μέτωπο συνόρων και να 

χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών του για να προστατεύει τις 

κατοικημένες περιοχές. Επιπρόσθετα, το χαμηλό ηθικό, τα προβλήματα 

οργάνωσης που αντιμετώπιζε και οι πολιτικές παρεμβάσεις, δεν επέτρεπαν στον 

στρατό να αναδείξει τις δυνατότητές του. 

                                                           
112 Ibid. σελ 173-174. 
113 Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, σελ 242. 
114 Ibid. σελ 350. 
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 Μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας στα μέσα του ’47 ότι σχεδιάζει να 

αποσύρει τα εναπομείναντα στρατεύματά της από την Ελλάδα, ξεκίνησε μία 

συζήτηση μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων για την αποστολή μάχιμων 

Μονάδων του αμερικανικού στρατού. Η μία άποψη εντός του Υπουργείου 

Εξωτερικών, την οποία υποστήριζε ο Henderson, διευθυντής του Γραφείου 

Υποθέσεων της Εγγύς Ανατολής και της Αφρικής του State Department, έλεγε 

ότι η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς τη 

διεθνή κοινότητα αναφορικά με την δέσμευση των ΗΠΑ για την καταπολέμηση 

του κομμουνισμού. Αντίθετη άποψη διατύπωσε ο Kennan, ο οποίος φοβόταν τις 

επιπλοκές που θα είχε μια τέτοια κίνηση. Από τη στιγμή που αποστέλλονταν 

δυνάμεις στην Ελλάδα θα ήταν πολύ δύσκολο να αποσυρθούν χωρίς να έχουν 

ολοκληρώσει την αποστολή τους και χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει εκτίμηση 

της γενικότερης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Την ίδια 

άποψη εξέφρασαν και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι δεν ήθελαν 

την εμπλοκή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα τα 

στερούντο από άλλες πιο σημαντικές περιοχές του κόσμου στον αγώνα κατά της 

Μόσχας. Τελικά, η αποστολή μάχιμων αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα 

ποτέ δεν εγκρίθηκε.115  

4.9 Οι λόγοι της νίκης του ελληνικού στρατού 

 Σταδιακά ο ελληνικός στρατός ξεπέρασε τα προβλήματα και ανέπτυξε τις 

κατάλληλες τακτικές για να νικήσει τις δυνάμεις των ανταρτών. Χάρη στην 

υποστήριξη των Αμερικανών και τις ικανότητες του επικεφαλής του ελληνικού 

στρατού Στρατηγού Παπάγου, μέχρι τα τέλη Αυγούστου ‘49 οι αντάρτες 

νικήθηκαν και ο πόλεμος κατά των κομμουνιστών τερματίστηκε. 

 Αρκετοί ήταν οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η νίκη κατά των ανταρτών 

στην Ελλάδα. Η ευρεία λαϊκή υποστήριξη του αγώνα κατά του κομμουνισμού, η 

αποτελεσματική διακυβέρνηση μετά τον Σεπτέμβριο του ’47, το αυξημένο ηθικό 

και ο καλύτερα εκπαιδευμένος στρατός ήταν ιδιαιτέρως σημαντικοί παράγοντες 

για την έκβαση του πολέμου. Καταλυτικό ρόλο, ασφαλώς, έπαιξε η μαζική 

αμερικανική βοήθεια και η πολιτική επιρροή που ασκήθηκε από τις ΗΠΑ για την 

τελική νίκη. Από την άλλη μεριά, ο στρατός των ανταρτών, με τον ελαφρύ 

οπλισμό του, τον περιορισμένο αριθμό στελεχών και τα σοβαρά προβλήματα 

                                                           
115Jones Howard, A new kind of War, New York, Oxford University Press, 1989, σελ 137. 
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τροφοδοσίας, δεν αποτέλεσε ποτέ σοβαρή απειλή για τον τακτικό ελληνικό 

στρατό. Επίσης, εσωτερικές διαμάχες, λανθασμένες τακτικές και κυρίως το 

κλείσιμο των συνόρων με τη Γιουγκοσλαβία το καλοκαίρι του ’49 λόγω της 

υποστήριξης των Ελλήνων κομμουνιστών στον Stalin στη διαμάχη του με τον 

Τίτο, έδωσαν οριστικό τέλος στην εξέγερση.116 

4.10 Η επίσκεψη Hoffman στην Ελλάδα 

 Ο Hoffman117, επικεφαλής της ECA και υπεύθυνος συνολικά για το Σχέδιο 

Marshall, επισκέφτηκε την Ελλάδα τον Αύγουστο του ’49. Η επίσκεψη Hoffman 

έδωσε την ευκαιρία στην ελληνική κυβέρνηση να επαναδιατυπώσει τα αιτήματά 

της. Η κυβέρνηση απέδωσε τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σε 

εξωγενείς παράγοντες, πρωτίστως στην ανεπαρκή οικονομική βοήθεια, ενώ 

ζήτησε να αυξηθεί για το τρέχον έτος. Επίσης, ζήτησε τη συνέχιση της 

οικονομικής βοήθειας για την περίοδο μετά το τέλος του Σχεδίου Marshall, μόνο 

που κάτι τέτοιο, όπως σωστά είχαν προβλέψει οι Acheson και Grany, έπρεπε σε 

κάθε περίπτωση να αποκλειστεί.  

 Σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, η κυβέρνηση κατέδειξε τις 

στρατιωτικές δαπάνες και τις δαπάνες για τους πρόσφυγες ως βασικά εμπόδια 

για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Ο Hoffman από την πλευρά του 

επανέλαβε τα βασικά σημεία της αμερικανικής πολιτικής. Η κυβέρνηση θα 

έπρεπε να δείξει έργο αναφορικά με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και οι 

αναπτυξιακοί στόχοι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν σε πιο ρεαλιστική βάση. Για 

πρώτη φορά ο Hoffman διατύπωσε ευθέως την ανάγκη να εγκαταλειφθεί η 

στρατηγική της βιομηχανικής ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή στρατηγική θα έπρεπε 

να λάβει υπόψη της τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και συνακόλουθα 

θα έπρεπε να επιμείνει στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας και την 

ανάπτυξη του τουρισμού. Έτσι ο Hoffman απέκλεισε ευθέως το ενδεχόμενο στα 

επόμενα δύο χρόνια του Σχεδίου Marshall να δεσμευτούν πόροι για να 

προωθηθεί η στρατηγική της βιομηχανικής ανάπτυξης. Αντίθετα στο 

βιομηχανικό ζήτημα, περιόρισε τις παραινέσεις του στην προώθηση των 

                                                           
116 Iatrides John, Studies in the History of the Greek Civil War 1945-49, Copenhagen, Museum 
Tusculanum Press, 1987, σελ 216-219 
117 Ο Hoffman προερχόταν από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η επιλογή του επικύρωνε την ανεξάρτητη 
υπόσταση της ECA αναφορικά με το υπουργείο Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της ECA  είχε θέση 
υπουργού, με απευθείας πρόσβαση στον πρόεδρο. Hogan M., The Marshal Plan, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987, σελ. 108-109.  
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θεσμικών αλλαγών, που θα διευκόλυναν την ενεργοποίηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων.  

4.11 Το τέλος του Σχεδίου Marshall 

 Η πρώτη σημαντική ενέργεια της αμερικανικής πρεσβείας αμέσως μετά το 

τέλος του εμφυλίου πολέμου το ‘49, ήταν να καταρτίσει και να προωθήσει άμεσα 

ένα πρόγραμμα περικοπών των στρατιωτικών δαπανών. Με αυτό τον τρόπο θα 

επιταχύνονταν η ανασυγκρότηση της οικονομίας και η πρόοδος του επενδυτικού 

προγράμματος, το οποίο παρέμενε σε αναστολή. Η κομμουνιστική στρατιωτική 

απειλή κατά τον Αμερικανό διπλωμάτη Grady είχε πρακτικά εκλείψει. Η 

προστασία των βορείων συνόρων απέναντι στις «εχθρικές γειτονικές χώρες και 

τους 10.000 ηττημένους αντάρτες» απαιτούσε πολύ μικρότερες στρατιωτικές 

δυνάμεις από τις υπάρχουσες. Εξάλλου η μείωση του μεγέθους του στρατού δεν 

θα επηρέαζε στο ελάχιστο την αποτελεσματικότητά του, εφόσον οι ΗΠΑ με την 

τεχνική υποστήριξη που θα προσέφεραν, θα διατηρούσαν το αξιόμαχο του 

στρατεύματος σε υψηλά επίπεδα.  

 Μάλιστα ο Grady θεώρησε πως, καθώς η στρατιωτική απειλή εξέλειπε, οι 

πιθανές αποτυχίες στο οικονομικό πεδίο ήταν αυτές που θα μπορούσαν να 

αναβιώσουν την κομμουνιστική απειλή στο μέλλον. Σε επιστολή του προς τον 

πρωθυπουργό Διομήδη, σημείωνε ότι οι δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις θα 

πρέπει να είναι μειωμένες κατά 25% και το μέγεθός τους μειωμένο κατά 50.000 

άνδρες. Οι τόσο δραστικές περικοπές ήταν απόλυτα αναγκαίες προκειμένου να 

επιταχυνθεί η ανασυγκρότηση. Μάλιστα επεσήμανε πως το 1950 αποτελούσε εξ 

αντικειμένου το κρίσιμο έτος του Σχεδίου Marshall, εφόσον οι πόροι του θα 

έφθαναν στο υψηλότερο σημείο, πριν μειωθούν σταδιακά στη διάρκεια των 

επόμενων τελευταίων δύο ετών.  

 Το πρόγραμμα αποστρατιωτικοποίησης δεν βρήκε ιδιαίτερη υποστήριξη 

στους ελληνικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους. Για τα πολιτικά 

κόμματα, τα οποία ετοιμάζονταν για τις εκλογές της άνοιξης, μια πιθανή 

υποστήριξη του προγράμματος συνεπάγονταν πολιτικό κόστος. Οι περικοπές 

θα έθιγαν αναπόφευκτα τις εισοδηματικές εισφορές και μια πληθώρα άλλων 

συμπληρωματικών άμεσων και έμμεσων εισοδημάτων προερχόμενα από τον 

προϋπολογισμό και τα όποια εισέπρατταν οι στρατευμένοι και οι οικογένειές 

τους. Ταυτόχρονα, η απότομη μείωση του αριθμού των στρατευμένων θα 
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προσέθετε μερικές δεκάδες χιλιάδες στον κατάλογο των ανέργων. Για τους 

στρατιωτικούς κύκλους η γρήγορη αποστρατιωτικοποίηση ήταν κάθε άλλο παρά 

επιθυμητή. Συνιστούσε προφανή απειλή στην πολιτική επιρροή που 

απολάμβαναν την περίοδο αυτή. Ωστόσο, παρά τις αντιρρήσεις τους, η ηγεσία 

των ενόπλων δυνάμεων και η ελληνική κυβέρνηση ευθυγραμμίστηκαν με τις 

αμερικανικές απαιτήσεις κατόπιν έντονων πιέσεων. Ο ρυθμός εξάλλου της 

μείωσης θα ήταν πιο αργός από αυτόν που επιθυμούσε ο Grady.  

 Η απαισιοδοξία της αμερικανικής πλευράς δεν περιοριζόταν στις άμεσες 

εξελίξεις. Αφορούσε και τη συνολική πορεία του Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα. 

Ενόψει μάλιστα των επικείμενων συζητήσεων στο Κογκρέσο για την πορεία του 

Σχεδίου, ο υπουργός Εξωτερικών Acheson είχε επισημάνει στον Grady πως θα 

ήταν δύσκολο στις συζητήσεις αυτές να αποφευχθεί η αναφορά στην ελληνική 

περίπτωση. Το Κογκρέσο ενδιαφερόταν να εντοπίσει τις περιπτώσεις των 

χωρών όπου ο βασικός στόχος του Σχεδίου Marshall, η επίτευξη δηλαδή της 

οικονομικής τους βιωσιμότητας, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί μέχρι το ’52. Ο 

Acheson θεώρησε πως η Ελλάδα αποτελούσε την πιο αντιπροσωπευτική ίσως 

περίπτωση τέτοιας χώρας και ζήτησε τη γνώμη της πρεσβείας στην Αθήνα για 

τις συνέπειες που θα είχε μια εκτεταμένη συζήτηση του ελληνικού προβλήματος 

στο Κογκρέσο.118 Ο Grady έκρινε πως οποιαδήποτε αναφορά στην προοπτική 

παράτασης της οικονομικής βοήθειας πέρα από το ’52 θα έπρεπε πάση θυσία 

να αποφευχθεί. Κάτι τέτοιο θα ακύρωνε τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στην 

Ελλάδα και θα αποδυνάμωνε πλήρως την διαπραγματευτική της θέση. 

 Οι προβλέψεις για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας με την 

ολοκλήρωση του Σχεδίου Marshall ήταν απογοητευτικές. Το επίπεδο 

κατανάλωσης δεν θα ξεπερνούσε το προπολεμικό, γεγονός που απέδειξε την 

αδυναμία του Σχεδίου να το επαναφέρει στα προπολεμικά επίπεδα. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, το Σχέδιο Marshall δεν κατάφερε να αποτελέσει μέσο 

για την ανάπτυξη της οικονομίας πέρα από τα προπολεμικά επίπεδα. Παρέμεινε 

απόλυτα ενταγμένο στην οπτική των προηγούμενων προγραμμάτων 

οικονομικής βοήθειας, τα οποία από το 1944 και μετά, προσέφεραν 

συναλλαγματικούς πόρους για την εισαγωγή βασικών καταναλωτικών αγαθών 

και όχι κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που θα συνέτεινε στην ανασυγκρότηση των 

                                                           
118 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Truman και το Σχέδιο Marshall, σελ 320-321. 
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υποδομών και της εγχώριας παραγωγής. Το Σχέδιο Marshall έμοιαζε όλο και 

περισσότερο με το πρόγραμμα της UNRRA και των άλλων προγραμμάτων 

οικονομικής βοήθειας. Ως αποτέλεσμα ήταν το Σχέδιο Marshall να έχει φτάσει σε 

πλήρες αδιέξοδο αναφορικά με τους αναπτυξιακούς του στόχους.119 

  

 

 

 

 

  

                                                           
119 Ibid. σελ. 333. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ TRUMAN 

5.1 Ο αντίκτυπος του Δόγματος Truman στον υπόλοιπο κόσμο 

 Σύμφωνα με τον στρατηγό Van Fleet, το αποτέλεσμα του εμφυλίου 

πολέμου στην Ελλάδα, ήταν ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν την αναχαίτιση της επέκτασης 

της ΕΣΣΔ στη Δυτική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι προσπάθειες της πολιτικής 

των ΗΠΑ στο μέλλον, πρέπει να επικεντρώνονται στην απομάκρυνση του 

«σιδηρούν παραπετάσματος» από τα Βαλκάνια. Το Δόγμα Truman έσωσε την 

Ελλάδα και ενθάρρυνε την ρήξη της Γιουγκοσλαβίας με την ΕΣΣΔ, φέρνοντάς 

την πιο κοντά στη Δύση. Για να εξαπλωθεί η δυτική επιρροή στα Βαλκάνια, οι 

ΗΠΑ και η Βρετανία πρέπει να διατηρήσουν σθεναρή στάση στην Ελλάδα. 

 Η εμπειρία που αποκόμισαν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα, αποτέλεσε την αρχή της 

πολιτικής, γνωστή στην δεκαετία του ’50, ως “nation building”. Ένα πρώην 

στέλεχος της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα, στην έκθεσή του με τίτλο 

«Η ανοικοδόμηση της Ελλάδας: Ένα αμερικανικό πείραμα στη διακυβέρνηση», 

αναφέρθηκε στην άνευ προηγουμένου πρόκληση για τις ΗΠΑ της εφαρμογής 

του Δόγματος Truman. Αναφέρθηκε επίσης στα διδάγματα που αποκομίσθηκαν 

για τη διάσωση στο μέλλον κρατών από τον κομμουνισμό όπως της Κορέας ή 

οποιασδήποτε άλλης χώρας απαιτηθεί. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα αποτέλεσε το 

μοντέλο για την εφαρμογή της ανοικοδόμησης και υποστήριξης ενός κράτους. 

 Η αμερικανική εμπλοκή στο ελληνικό ζήτημα είχε σημαντική επίδραση στις 

αντιδράσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ με το ξέσπασμα του πολέμου στην Κορέα 

τον Ιούνιο του 1950. Μετά την επίθεση της Βόρειας Κορέας, ο πρόεδρος 

Truman ανέφερε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο ότι «είμαι 

ανήσυχος για άλλες περιοχές στον κόσμο, για παράδειγμα τη Μέση Ανατολή». 

Αναφερόμενος στο Ιράν δήλωσε «εδώ είναι το σημείο στο οποίο θα 

προκαλέσουν προβλήματα εάν δεν είμαστε προσεκτικοί». Επίσης ανέφερε ότι 

«η Κορέα είναι η Ελλάδα της Άπω Ανατολής. Αν είμαστε τώρα δυνατοί και αν 

τους υποστηρίξουμε όπως κάναμε στην Ελλάδα πριν τρία χρόνια, δεν θα 

καταλάβουν τη Μέση Ανατολή».120 

                                                           
120 Jones Howard, A new kind of War,  σελ 232-234. 
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 Ο πόλεμος της Κορέας προκάλεσε επέκταση της αμερικανικής εμπλοκής 

στην Ελλάδα. Ο φόβος του Λευκού Οίκου ήταν μήπως οι Σοβιετικοί 

εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του πολέμου στην Κορέα και υποκινήσουν επίθεση 

στην Ελλάδα από βόρεια. Επίσης, για τις ΗΠΑ η Ελλάδα αποτέλεσε σύμβολο 

της ικανότητάς τους να βοηθήσουν κράτη που κινδυνεύουν από τον 

κομμουνισμό. Οι ΗΠΑ πίστευαν ότι η επίθεση στη Νότια Κορέα αποτέλεσε απλά 

έναν αντικειμενικό σκοπό για τους Σοβιετικούς, σε μια σειρά από επιθέσεις 

παγκοσμίως και ότι η Ελλάδα εξακολουθούσε να αποτελεί έναν ακόμη στόχο. 

Το Φεβρουάριο του ’51 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ πρότεινε 

περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει 

πιθανή επίθεση από κράτη δορυφόρους της ΕΣΣΔ. Σε αυτό το πνεύμα, στα τέλη 

του ’51, η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα 

υπογράφηκε συμφωνία με τις δύο χώρες για τη δημιουργία στρατιωτικών 

βάσεων σε αυτές. 

 Το ελληνικό πρόγραμμα, και ως προς τη διαμόρφωση και ως προς την 

εφαρμογή του, επανήλθε στην επιφάνεια καθώς οι ΗΠΑ αύξαναν την εμπλοκή 

τους στο Βιετνάμ. Ο πρόεδρος Eisenhower χρησιμοποιούσε τα συμπεράσματα 

από την Ελλάδα προκειμένου να ερμηνεύσει τα γεγονότα στο Βιετνάμ. Μετά την 

απόφαση των ΗΠΑ για αποστολή στρατευμάτων το 1965, ο πρόεδρος Johnson 

αναφέρθηκε στο Δόγμα Truman, για να διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ότι θα 

μπορούσαν να νικήσουν τον πόλεμο κατά των κομμουνιστών στο Νότιο Βιετνάμ, 

όπως έκαναν και στην Ελλάδα. Σε ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών 

Dean Rusk για τη σκοπιμότητα εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ, 

επανέλαβε κάτι που ο πρόεδρος Truman ανέφερε στο Κογκρέσο τον Μάρτιο του 

’47 «πιστεύω ότι πολιτική των ΗΠΑ πρέπει να είναι η υποστήριξη των 

ελεύθερων λαών που αντιστέκονται σε προσπάθεια υποδήλωσής τους από 

οπλισμένες μειονότητες ή από εξωτερική πίεση».121 

 Η Ελλάδα προσέδωσε εμπειρία στη διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου. Οι 

Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι συχνά χρησιμοποιούσαν το ελληνικό 

παράδειγμα ως πολύτιμο εργαλείο για την προετοιμασία του στρατού τους πριν 

την εμπλοκή τους στο Βιετνάμ. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι 

                                                           
121 Ibid. σελ 235. 
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Έλληνες βετεράνοι του ανταρτοπόλεμου μετέφεραν τις εμπειρίες τους στο 

Βιετνάμ.  

 Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας να κρίνει εάν η Ελλάδα 

αποτέλεσε κατάλληλο πρότυπο της αμερικανικής πολιτικής στο Βιετνάμ. Αρκετοί 

από τους συμβούλους του προέδρου Truman έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της πολιτικής του προέδρου Kennedy στις αρχές της δεκαετίας του 

’60. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σύμβουλοι των προέδρων προσπάθησαν να 

δημιουργήσουν ευέλικτες πολιτικές, με σχετικά περιορισμένη εμπλοκή σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι λόγοι εντατικοποίησης του Ψυχρού Πολέμου δεν 

οφείλονται στο Δόγμα Truman αυτό καθαυτό, αλλά στην μη ορθή ερμηνεία και 

χρησιμοποίησή του από τους διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 

Όπως άλλωστε υποστήριξε και ο Acheson, υπουργός Εξωτερικών της 

κυβέρνησης Truman, το Δόγμα Truman ήταν μέρος μιας παγκόσμιας 

στρατηγικής, ικανή να χειριστεί τα περισσότερα προβλήματα πολιτικής με 

προσεκτικές ελεγχόμενες αντιδράσεις. Ωστόσο, εάν η στρατηγική δεν συνδυάζει 

ορθά τα μέσα με τους αντικειμενικούς σκοπούς, τα αποτελέσματα μπορεί να 

είναι ανεπιθύμητα.  

 Η εμπειρία στην Ελλάδα κατέδειξε ότι μόνο τα προγράμματα 

πολυδιάστατης βοήθειας μπορούν να επικρατήσουν απέναντι σε 

πολυδιάστατους κινδύνους. Οι ΗΠΑ ακολουθώντας ορθή πολιτική στην Ελλάδα 

πέτυχαν τους αντικειμενικούς τους σκοπούς, σε αντίθεση με την περίπτωση του 

Βιετνάμ όπου πολύ γρήγορα κινήθηκαν στην στρατιωτική επιλογή η οποία 

αποδείχθηκε λανθασμένη.  

 Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την περίπτωση της 

Ελλάδας ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός επιθυμούσαν 

διακαώς την αμερικανική βοήθεια. Η Ελλάδα συνέχισε να δέχεται βοήθεια μέσα 

από το Σχέδιο Marshall, αλλά και υποστήριξη σε πολιτικό, οικονομικό και 

στρατιωτικό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Συμβουλίου 

Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η χρήση όπλων από τους Αμερικανούς στον ελληνικό 

εμφύλιο αποτελούσε μέρος μιας γενικότερης στρατηγικής των ΗΠΑ και δεν ήταν 

ποτέ η βασική επιλογή. Διαπιστώθηκε έγκαιρα ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης 

της οικονομίας θα ήταν μάταιες, χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί ασφάλεια στους 

Έλληνες πολίτες και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Η 
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εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση θα έδινε στη χώρα τη δύναμη να αντισταθεί στην 

κομμουνιστική πίεση. Ο συνδυασμός της αμερικανικής στρατηγικής, η βούληση 

της Βρετανίας να διατηρήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην Ελλάδα, η 

ελληνική επίθεση κατά των ανταρτών, υποχρέωσε τους κομμουνιστές να 

αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να επικρατήσουν με στρατιωτικά μέσα.122 

 Η Ελλάδα ταλανιζόταν από πολλαπλά προβλήματα της μεταπολεμικής 

εποχής και γι’ αυτό αποτέλεσε σημαντική περιοχή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση 

στρατιωτικών δυνάμεων δεν ήταν λύση, αλλά απλώς ένα εργαλείο για την 

επίλυση του μακροχρόνιου οικονομικού προβλήματος.123 Διαπίστωσαν ότι το 

ελληνικό ζήτημα ήταν ιδιαιτέρως πολύπλοκο, με κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές προεκτάσεις, χωρίς επίσης να παραβλέπονται οι στρατιωτικές του 

πτυχές.  

 Η Ελλάδα αποτέλεσε επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής ευέλικτης 

πολιτικής που δεν περιοριζόταν σε αυστηρά πλαίσια. Επίσης, σημαντική 

διαπίστωση των Αμερικανών ήταν ότι η εφαρμογή μιας συγκεκριμένης συνταγής 

για όλες τις πιθανές περιπτώσεις εμπλοκής των ΗΠΑ σε περιοχές που 

επηρέαζαν τα συμφέροντα τους δεν ήταν η λύση για όλα τα προβλήματα και για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιβάλλονται από τη νέα μορφή 

πολέμου, όπως ο Ψυχρός Πόλεμος. 

5.2 Οι αρνητικές επιπτώσεις του Δόγματος Truman 

 Η αμερικανική πολιτική δεν είχε μόνο θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα, αλλά 

κληροδότησε ένα έντονα αντι-κομμουνιστικό ρεύμα στη χώρα, οδηγώντας 

πολλές φορές σε ακραία μέτρα τα οποία έβλαψαν και αθώους πολίτες.124 

Ανάμεσα σε ανησυχητικές αναφορές για στρατεύματα που έπεφταν σε ενέδρα 

και για χωριά που καταστρέφονταν, η ελληνική κυβέρνηση έτεινε όλο και 
                                                           
122 Ibid. σελ. 234-235. 
123 Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Dean Acheson όσον αφορά στα εργαλεία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν από τις ΗΠΑ για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής τους πολιτικής: «…πρέπει να 
χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο την οικονομική μας δύναμη, για να στηρίζουμε την εξωτερική μας 
πολιτική, για να σταματήσουμε τον επεκτατισμό και τη πολιτική διείσδυση της Σοβιετικής Ένωσης και 
για να δημιουργήσουμε μια βάση για πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευμάρεια. Τα σημεία της 
άμεσης προσοχής μας είναι η Ελλάδα και η Τουρκία, αλλά θα υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις στις 
οποίες θα υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε την οικονομική μας δύναμη για να επιτύχουμε την 
οικονομική σταθερότητα και μια νόμιμη πολιτική εξέλιξη….». Βασίλης Κόντης, Η Αγγλοαμερικανική 
Πολιτική και το Ελληνικό Πρόβλημα:1945-1949, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Παρατηρητής, 1986, σελ 258. 
124 Laurence Wittner «The Truman Doctrine and the Defense of Freedom», σελ 161-187 
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περισσότερο να εγκαταλείψει τις φιλελεύθερες, θετικιστικές παραδόσεις του 

δικαίου του 19ου αιώνα, και να εισαγάγει νεότερες ιδέες από τον ολοκληρωτισμό 

του 20ου αιώνα: ιδεολογικά εγκλήματα, συλλογική υπευθυνότητα και ενοχή εκ 

συσχετισμού.  

 Με την διακήρυξη του Δόγματος Truman, η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές 

της απέκτησαν αυτοπεποίθηση, η οποία συχνά λάμβανε άσχημες μορφές. 

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CBS George Polk, «οποιοσδήποτε τολμά 

να κάνει κριτική στην κυβερνητική πολιτική ήταν πιθανό να χαρακτηρίζεται 

Κομμουνιστής και να του δοθεί εισιτήριο άνευ επιστροφής για ένα ξερονήσι του 

Αιγαίου». 125 Από την 1 Ιουλίου  του ’47 μέχρι τις 31 Αυγούστου του ’49, μόνο οι 

δίκες στα στρατοδικεία αριθμούσαν τις 37.000. Αφού συλλαμβάνονταν ο 

κατηγορούμενος, συχνά αντιμετώπιζε σκληρά μέτρα και αυθαίρετη μεταχείριση. 

Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ποτέ δεν προσήχθησαν σε δίκες αλλά απλώς 

εξορίστηκαν σε νησιωτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.126 

 Οι επιχειρήσεις εξορίσεως και φυλακίσεως προχωρούσαν με την γενική 

έγκριση των Αμερικανών αξιωματούχων με απώτερο σκοπό την καταστροφή 

του ΚΚΕ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 

διεθνή κοινή γνώμη αναφορικά με τις συλλήψεις, ενδιαφέρονταν περισσότερο να 

αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων και λιγότερο να 

υπερασπιστούν τις ελευθερίες του πολίτη. Εξηγώντας ότι «πολλή από την 

συκοφαντία, στην οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβληθεί εκ μέρους του 

διεθνούς τύπου, είναι αποτέλεσμα φτωχής, ανεπαρκούς δημοσιότητας». Προς 

δυσαρέσκεια των Αμερικανών αξιωματούχων η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν 

συνέπιπτε με τη δικής τους. Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης να εκτελέσει 

πολιτικούς κρατούμενους προκάλεσε μερικά από τα πιο σοβαρά προβλήματα 

προπαγάνδας που αντιμετώπιζαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι αρχικά έδιναν 

απαρέγκλιτη υποστήριξη για πολιτικές εκτελέσεις.127 Η σκληρή κριτική που 

ασκήθηκε από τον διεθνή τύπο και την κοινή γνώμη υποχρέωσε το Υπουργείο 

Εξωτερικών των ΗΠΑ και την ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσουν στο ζήτημα 

των πολιτικών εκτελέσεων και να δείξουν μετριοπαθή στάση. 

                                                           
125 Λώρενς Γουίτνερ, «Η Αμερικανική Επέμβαση στην Ελλάδα 1943-1949», σελ 181-183. 
126 Ibid σελ 186-187. 
127 Ibid σελ 191-192. 
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 Προκειμένου να επισπευθεί η νίκη κατά των ανταρτών οι ΗΠΑ αποφάσισαν 

να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ψυχολογικού πολέμου. Σύμφωνα με 

αυτό επιδίωξη ήταν να ξεσηκώσουν το λαό μέσα στην Ελλάδα κατά των 

ανταρτών, να σπάσουν το αντάρτικο ηθικό και να σταματήσουν την ευρέως 

διαδεδομένη σύγχυση της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Το Υπουργείο 

Εξωτερικών των ΗΠΑ διέθεσε για αυτόν τον σκοπό πόρους και προσωπικό, 

χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Μια από τις επονείδιστες 

επιχειρήσεις του ψυχολογικού πολέμου στην ελληνική διαμάχη σχετίζονταν με 

τον χωρισμό, μερικές φορές καταναγκαστικό, των ελληνόπουλων από τους 

γονείς τους. Κατά τη διάρκεια των υποχωρήσεών τους από διαφιλονικούμενα 

εδάφη τον χειμώνα του ’47-48, οι αντάρτικες δυνάμεις πήραν μαζί τους χιλιάδες 

ντόπια παιδιά, τα οποία τοποθέτησαν σε στρατόπεδα προσφύγων στις 

γειτονικές βαλκανικές κομμουνιστικές χώρες. Οι αντάρτες υποστήριζαν ότι τα 

παιδιά είχαν αποσπασθεί με τη συγκατάθεση των γονέων τους, για την 

προστασία τους, ενώ η κυβέρνηση υποστήριζε ότι τα παιδιά είχαν απαχθεί με 

σκοπό τον εκφοβισμό των υποστηρικτών της κυβέρνησης. 128  

 Παρά τις πιέσεις του ΟΗΕ για τη χορήγηση αμνηστίας, την επίδειξη 

επιείκειας έναντι των ανταρτών και τη διακοπή των εκτελέσεων, οι Αμερικανοί 

θεωρούσαν επιτακτικό να φυλακίσουν ή να εξορίσουν μόνιμα τους ηγέτες των 

ανταρτών, να εμποδίσουν τον επαναπατρισμό πολλών χιλιάδων προσφύγων 

που βρίσκονταν στις βαλκανικές κομμουνιστικές χώρες και να διαλύσουν το 

ΚΚΕ. Επίσης, οι Αμερικανοί και Έλληνες αξιωματούχοι δεν ήθελαν ένα ευρύ 

σχέδιο του ΟΗΕ για αμνηστία και συμφιλίωση και έτσι να δρέψει τους καρπούς 

της στρατιωτικής τους νίκης.  

 Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια 

ακροάσεων του Κογκρέσου τον Ιούνιο του ’50 σχετικά με τον αριθμό των 

Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων, ανέφερε ότι 23.000 άτομα παρέμεναν 

φυλακισμένοι για διάφορα «πταίσματα ασφαλείας». Ως τον Ιούνιο του ’52, οι 

ελληνικές φυλακές στέγαζαν περίπου 11.000 πολιτικούς κρατούμενους εκ των 

οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο ή ισόβια. Χιλιάδες άλλοι 

ύποπτοι παρέμεναν έγκλειστοι σε νησιά. Απελευθερωμένοι μετά τον εφιάλτη της 

κράτησής τους, πολλές χιλιάδες από αυτούς διαπίστωσαν ότι τα πολιτικά τους 

                                                           
128 Ibid σελ 213. 
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δικαιώματα και οι ευκαιρίες για εργασία είχαν εξαφανιστεί. Τουλάχιστον 60.000 

άλλοι παρέμειναν στο εξωτερικό, κομμένοι για πάντα από την επιστροφή τους 

στην πατρίδα. 129 

 Η νίκη εναντίον των ανταρτών, έδωσε σε ορισμένους στρατιωτικούς που 

συμμετείχαν στον πόλεμο το δικαίωμα να πιστεύουν ότι γνώριζαν ποιο είναι το 

συμφέρον της χώρας. Η ιδιαίτερη προσοχή που τους δόθηκε από τους 

Αμερικανούς, η απουσία του πολιτικού ελέγχου στα πρόσωπά τους και η 

εδραίωση της θέσης τους λόγω των έντονων αντι-κομμουνιστικών τους 

πεποιθήσεων, τους προσέδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση και ισχύ. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, ένας πυρήνας από αυτούς να οργανώσουν πραξικόπημα το 1967 

και να ρίξουν την κυβέρνηση με πρόσχημα ότι θα σώσουν τη χώρα από τη 

διαφθορά και την κομμουνιστική απειλή. 

   

  

                                                           
129 Ibid σελ 217-218. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Μέσα από την εφαρμογή του Δόγματος Truman βλέπουμε ευθεία 

παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ στα εσωτερικά της 

Ελλάδας (και λιγότερο της Τουρκίας) προκειμένου να διαφυλαχθούν τα 

συμφέροντά τους στην περιοχή. Η παρέμβαση αυτή έχει να κάνει με την 

επιβολή κυβερνητικών σχημάτων, ικανών να ακολουθήσουν κατά το δυνατόν τη 

γραμμή του αμερικανικού προγράμματος. Επίσης, καταλυτικές υπήρξαν οι 

δράσεις για μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, για την αναδιοργάνωση του 

στρατού, την ενίσχυση της οικονομίας, την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης 

των πολιτών, αλλά και της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας. Η συμμετοχή 

της Ελλάδας στον Β’ ΠΠ και το κόστος που πλήρωσε η χώρα σε ανθρώπινες 

ζωές και στην οικονομία, την κατέστησαν εύκολο θύμα κρατών και ομάδων που 

επιδίωκαν ακόμα και σε βάρος της εθνικής της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 

της ακεραιότητας, να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους. 

 Το γεγονός ότι δεν υφίσταται σήμερα «Μακεδονικό» κράτος, το οποίο να 

περιλαμβάνει εδάφη και της Ελλάδας όπως το οραματίστηκε η ρωσική 

διπλωματία σε συνεργασία με την Γιουγκοσλαβία και την Βουλγαρία, είναι 

ενδεχομένως αποτέλεσμα της αμερικανικής παρέμβασης στην περιοχή. Η 

δημιουργία του «Μακεδονικού» κράτους, ως στόχος της ρωσικής εξωτερικής 

πολιτικής, εντασσόταν στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποκτήσει 

πρόσβαση στο Αιγαίο και να ελέγχει με αυτό τον τρόπο την ευρύτερη περιοχή 

της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα “Chock 

Points”, αυτό της διώρυγας του Σουέζ. 

 Η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1951, σηματοδοτεί 

την προσπάθεια κατοχύρωσης των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. 

Οι δύο χώρες αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικό ανάχωμα των ΗΠΑ στην 

προσπάθεια των Σοβιετικών να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους στις 

υψηλής γεωστρατηγικής σημασίας περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των ΗΠΑ να 

ανασχέσουν την ΕΣΣΔ, αποτυπώνεται και σήμερα από το γεγονός ότι τα 

περισσότερα από τα αραβικά κράτη με πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα είναι 

φίλα προσκείμενα στην αμερικανική πλευρά. Η σημερινή Ρωσία, ασφαλώς και 

δεν έχει απεμπολήσει τα συμφέροντά της στην περιοχή και συνεχίζει με 
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αμείωτους ρυθμούς να παρεμβαίνει σε αυτήν με πρόσφατο παράδειγμα αυτό 

της Συρίας. 

 Είναι αμφίβολο κατά πόσο ο ελληνικός στρατός θα μπορούσε να νικήσει 

τους κομμουνιστές, παρά την αμερικανική βοήθεια σε συμβούλους και πολεμικό 

υλικό, εάν δεν «σφράγιζε» η Γιουγκοσλαβία του Τίτο τα σύνορά της για τους 

Έλληνες αντάρτες, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσής του με την σοβιετική 

πολιτική στην περιοχή και της υποστήριξης των ανταρτών στον Stalin. Το ορεινό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνταν οι αντάρτες και το καταφύγιο που 

τους παρείχαν κυρίως η Γιουγκοσλαβία, καθιστούσε την αντιμετώπισή τους 

ιδιαίτερα δύσκολη. 

 Οι Αμερικανοί προκειμένου να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους 

σκοπούς στην Ελλάδα, παρέβλεπαν πολλές φορές τις ακρότητες οι οποίες 

παρατηρούνταν μεταξύ Κομμουνιστών και Δεξιών. Η Ελλάδα, σε ορισμένα 

γεωγραφικά της σημεία, έγινε ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών 

κρατουμένων, διαποτίζοντας το μίσος μεταξύ Ελλήνων με διαφορετικές 

πολιτικές  πεποιθήσεις. 

 Παρά τις προσπάθειες των Αμερικανών να παρέμβουν ευθέως στις 

πολιτικές επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες 

πολιτικοί έχοντας πολλές φορές τη δική τους ατζέντα, η οποία περιστρέφονταν 

εκτός των άλλων στην εξυπηρέτηση των κομματικών και ιδιοτελών τους 

συμφερόντων, εμπόδισαν την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος των ΗΠΑ 

στην Ελλάδα. Οι δυσκολίες που παρουσιαστήκαν κατά την υλοποίησή του έχει 

να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να 

ευθυγραμμιστεί ενίοτε με την αμερικανική πολιτική.  

 Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες προκειμένου ένα κράτος να ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά. Ο 

εμφύλιος που ταλάνισε την Ελλάδα αμέσως μετά τον καταστροφικό Β’ ΠΠ δεν 

επέτρεψε τη χώρα να ανακάμψει όπως συνέβη με τα περισσότερα Ευρωπαϊκά 

κράτη. Η Ελλάδα αποτέλεσε την περίοδο εκείνη μια μαύρη τρύπα στην οποία η 

μεγάλη οικονομική βοήθεια που της δόθηκε μέσα από το Σχέδιο Marsall δεν 

απέδωσε τα αναμενόμενα. Στο τέλος του εμφυλίου πολέμου η Ελλάδα 

βρίσκονταν στην ίδια οικονομική κατάσταση με αυτήν κατά την έναρξη του 

προγράμματος των ΗΠΑ. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των Ελλήνων 
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βελτιώθηκε ελαφρώς μετά από την εφαρμογή του Σχεδίου Marsall. Η 

πραγματική οικονομική ανάπτυξη παρατηρήθηκε στην Ελλάδα μετά τα μέσα της 

δεκαετίας του ’50, κατά την οποία επικρατούσε πολιτική σταθερότητα. Χωρίς την 

εφαρμογή του προγράμματος της διακυβέρνησης Truman, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι δεν θα συνέβαιναν οι σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, 

στις οποίες εκτιμάται ότι οφείλεται η βελτίωση της κατάστασης στη χώρα μετά τα 

μέσα της δεκαετίας του ’50.  

 Οι ΗΠΑ, με τις παρεμβάσεις τους στην Ελλάδα, προσπάθησαν να 

εφαρμόσουν στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα, αρχές 

προερχόμενες από την αμερικάνικη κουλτούρα και ελάχιστα εναρμονισμένες με 

το ελληνικό ταπεραμέντο. Αυτό στέρησε την δυνατότητα στην ελληνική 

κυβέρνηση να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων με αποτέλεσμα την 

απροθυμία των πολιτικών να εφαρμόσουν κατά γράμμα το αμερικανικό 

πρόγραμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιτυχία του.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Ο άμεσος στόχος του «Δόγματος Truman» μπορεί να ήταν γεωγραφικά 

συγκεκριμένος, παρόλα αυτά η σημασία του ήταν παγκόσμια. Η υποχώρηση 

των παλαιών δυτικοευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάμεων (Βρετανίας και 

Γαλλίας) ανάγκασε τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τα παλιά τους δόγματα περί 

«απομονωτισμού» και να εισέλθουν στο προσκήνιο του σχηματοποιούμενου 

Ψυχρού Πολέμου στο ρόλο της ηγέτιδας δύναμης του Δυτικού Κόσμου. Η ίδια η 

λογική του «Δόγματος Truman» δήλωνε την αποφασιστικότητα της αμερικανικής 

στρατηγικής να επεμβαίνουν στα σημεία εκείνα του πλανήτη, όπου πίεση του 

άμεσου αντιπάλου ήταν πιο ισχυρή και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα πιο 

επίφοβη. 

 Η πολιτική της «ανάσχεσης» εγκαινιάζεται με αφορμή την περίπτωση της 

Ελλάδας και της Τουρκίας ως επίσημη γραμμή της στάσης των ΗΠΑ απέναντι 

στον ανατολικό συνασπισμό. Το «Δόγμα Truman» θα εμπλουτιστεί με την 

εμφάνιση του Σχεδίου Marshall, το οποίο στόχευε στην ανασυγκρότηση της 

κατεστραμμένης οικονομίας της Δυτικής Ευρώπης κατά τα έτη 1948-1952. Η 

οικονομική διείσδυση των αμερικανικών κεφαλαίων του Σχεδίου Marshall 

απέτρεψαν την επέκταση των Σοβιετικών προς Δυσμάς, αλλά παράλληλα 

ολοκλήρωσε τον διαχωρισμό της ευρωπαϊκής ηπείρου ανάμεσα στους «Δύο 

Κόσμους». 

 Τέλος, η εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή με αφορμή το Δόγμα Truman, 

αναβάθμισε περαιτέρω την Ελλάδα και την Τουρκία, γεγονός που 

καταδεικνύεται από την έως σήμερα στρατηγική σημασία των δύο χωρών για τα 

συμφέροντα της Αμερικής. H ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

και της Εγγύς Ανατολής δεν θα πάψει να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες 

της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, για όσο διάστημα αυτή εξακολουθεί να 

αποτελεί το μήλον της έριδος παγκόσμιων παικτών στο Διεθνές Σύστημα. 
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