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 Εισαγωγή 

 

   Ο πόλεμος των Φώκλαντ, αποτελεί ένα σύντομο χρονικά πόλεμο, που 

πραγματοποιείται ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Μεγάλη Βρετανία. Ξεκινά στις 2 

Απριλίου 1982 και διαρκεί 10 εβδομάδες. Κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση των 

Φώκλαντ, είναι η κυριαρχία των νησιών1, τα οποία ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία, 

ενώ η αφορμή για την έναρξη της είναι η εισβολή των Αργεντινών για την κατάληψη 

τους.  

   Η κάθε χώρα προβάλλει τους δικούς της ισχυρισμούς, σχετικά με το ποιος από τους 

δύο είναι ο νόμιμος κάτοχος των νησιών. Και οι δύο αντίδικοι, επικαλούνται το 

περίπλοκο ιστορικό υπόβαθρο των νησιών, με αποτέλεσμα τη διαιώνιση της 

διαφωνίας. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ τους δεν έχουν αποτέλεσμα, όπως και οι 

συζητήσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ και οι προσπάθειες μεσολάβησης.  

   Μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, το ζήτημα κυριαρχίας 

εσωτερικοποιείται και πλέον αποτελεί ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας και για τις δύο 

χώρες. Για την κυβέρνηση Thatcher, η ανύψωση του πληγωμένου εθνικού 

φρονήματος από την κρίση του Σουέζ το 1956 είναι ζωτικής σημασίας. Η εισβολή 

των Αργεντινών στα Φώκλαντ, αποτελεί τεράστιο πλήγμα για το κύρος της 

Βρετανίας, το οποίο βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση 

της χώρας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και οι σκληρές αποφάσεις που πρέπει να 

πάρει η Thatcher, καθιστούν την αποτελεσματική απάντηση της Βρετανίας στην 

επιθετικότητα της Αργεντινής επιτακτική. 

   Πολύ σημαντικό ρόλο στο ξέσπασμα της ένοπλης σύγκρουσης, παίζει η 

παρερμήνευση των ενεργειών και των προθέσεων από τις δύο κυβερνήσεις. Η 

Αργεντινή, πριν την εισβολή, παρουσιάζει ιδιαίτερη στρατιωτική κινητικότητα στην 

περιοχή των Φώκλαντ. Η Μεγάλη Βρετανία αγνοεί τις προκλήσεις της Αργεντινής, 

θεωρώντας απίθανη την εισβολή του Αργεντίνικου στρατού, καθώς και τις 

πληροφορίες που κάνουν λόγο για αυτήν. Από την άλλη, η Αργεντινή εκλαμβάνει τη 

στάση της Βρετανίας, ως επιθυμία να απαλλαγεί από τα νησιά, οπότε και προχωρά 

στην κατάληψη τους.   

   Ο πόλεμος των Φώκλαντ, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου 

και κατά κάποιο τρόπο αποσπά την προσοχή της Βρετανίας από την απειλή της 

Σοβιετικής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις.  

   Η Μεγάλη Βρετανία ζητά και λαμβάνει τη βοήθεια των ΗΠΑ, οι οποίες αρχικά 

διστάζουν να πάρουν θέση στη διαφωνία, λόγω του φόβου τους για αύξηση της 

επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή και λόγω του ότι και οι δύο αντίδικοι 

                                                             
1 Major G. Whiteley, « The ‘’Just War’’ tradition and the Falklands conflict», The RUSI Journal, 1986, 

33-40, σελ. 38. 
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είναι σύμμαχοι τους2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και ο 

Υπουργός Εξωτερικών Alexander Haig, προσπαθούν μέσω της διπλωματίας να 

μεσολαβήσουν και να αποτραπεί η ένοπλη σύρραξη, κάτι που δεν επιτυγχάνεται. 

   Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει επίσης να μεσολαβήσει αποτελεσματικά. Εκείνο που 

διαπιστώνεται είναι η αναποτελεσματικότητα του Οργανισμού και η αδυναμία του να 

επιβληθεί, καθώς και το ότι οι δύο χώρες δε χρησιμοποιούν τον Οργανισμό για την 

ειρηνική επίλυση της διαφωνίας, αλλά για να νομιμοποιήσουν τις ενέργειες τους 

   Η Αργεντινή βρίσκεται σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση. Το στρατιωτικό 

καθεστώς πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια του λαού, η οποία προέρχεται από 

την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας και τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Η 

Χούντα γνωρίζει ότι η κατοχή των Φώκλαντ, μπορεί να καταπραΰνει τις εσωτερικές 

αναταράξεις. Έτσι, προκειμένου να εκτρέψει την προσοχή των πολιτών, δημιουργεί 

μια ισχυρή εθνική επιθυμία να επιστρέψουν να νησιά στην Αργεντινή3. Με σκοπό να  

διατηρήσει τη θέση της στην εξουσία και να κερδίσει χρόνο και κύρος, η κυβέρνηση 

της Αργεντινής δίνει εντολή για εισβολή των στρατιωτικών δυνάμεων. 

   Ο πόλεμος κερδίζεται από την Μεγάλη Βρετανία. Καθοριστικό ρόλο στη νίκη, 

παίζει η στήριξη των συμμάχων της, ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Χιλής, καθώς και τα 

ανώτερα, από εκείνα της Αργεντινής, οπλικά της συστήματα.     

    Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρατίθενται στοιχεία για τα νησιά Φώκλαντ, 

οι ισχυρισμοί που προβάλλουν τα δύο κράτη, οι πρώτες διπλωματικές επαφές τους 

και η πορεία προς τη σύγκρουση. Έπειτα, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η 

Αργεντινή πραγματοποιεί την εισβολή, και οι λόγοι για τους οποίους η Βρετανία 

αντιδρά. Στο τρίτο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η διεθνής διάσταση του 

ζητήματος, οι διεργασίες του ΟΗΕ και οι παράγοντες αδυναμίας των διεθνών 

οργανισμών. Τέλος, θα αναλυθούν οι χειρισμοί της κυβέρνησης Thatcher, σε 

συνδυασμό με τους χειρισμούς Αμερικανικής διπλωματίας, η συνολική στάση των 

ΗΠΑ και ο ρόλος που παίζουν στη σύγκρουση μαζί με τη Χιλή και την Ιρλανδία, 

καθώς και ο αντίκτυπος του πολέμου.  

     

    

 

 

 

                                                             
2 Jim Broderick, « Britain and international crises: A study of the Suez crisis of 1956 and the Falklands 

conflict of 1982», South African Journal of International Affairs, 1994, 119-140, σελ. 126. 
3 David J. Keeling, «A geopolitical perspective on Argentina’s Malvinas/Falkland claims», Global 

Discourse, 2013, 158-165, σελ. 162.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

 

 

 

1.1 Τα νησιά Φώκλαντ: Τοποθεσία, ανακάλυψη, κατοχή 

 

 

  Τα νησιά Φώκλαντ βρίσκονται στο Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Περιλαμβάνουν δύο 

κύρια νησιά, τα Ανατολικά και Δυτικά Φώκλαντ, τα οποία διαχωρίζονται από τον 

Πορθμό του San Carlos, καθώς και άλλα διακόσια περίπου μικρότερα νησιά και 

νησίδες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δύο κύριων νησιών είναι η ακανόνιστη 

ακτογραμμή τους, η οποία προσφέρει την προοπτική δημιουργίας λιμανιών και 

σημείων προσεδάφισης, ενώ η συνολική τους έκταση είναι 4.700 τετραγωνικά μίλια.4 

Στα νοτιοανατολικά, σε απόσταση 800 μιλίων βρίσκεται η Νότιος Γεωργία, και σε 

απόσταση 1.300 μιλίων οι Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς.5 Η απόσταση τους με τη Μεγάλη 

Βρετανία υπολογίζεται στα 7.500 μίλια, ενώ απέχουν 300 μίλια από το Rio Gallegos 

της Αργεντινής.6 Όσον αφορά το κλίμα των νησιών, η θερμοκρασία δεν διαφέρει 

ιδιαίτερα από εκείνο της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ χαρακτηρίζεται από δυνατούς 

ανέμους και ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες.7  

   Στη βιβλιογραφία υπάρχει σύγχυση σχετικά με την ανακάλυψη της περιοχής, καθώς 

και διαφορετικές ιστορικές εκδοχές. Σύμφωνα με την εκδοχή της Αργεντινής, η 

ανακάλυψη  των νησιών τοποθετείται χρονολογικά στο πρώτο μισό του 16ου αι.8  και 

πραγματοποιείται είτε από τον Amerigo Vespucci το 1502, είτε από τον Esteban 

Gomez το 1520. Η Αργεντινή στηρίζει την εκδοχή της, στο ότι τα νησιά εμφανίζονται 

σε Ισπανικούς χάρτες των αρχών του 16ου αι.9 Σύμφωνα με τη Βρετανική εκδοχή, η 

ανακάλυψη των νησιών γίνεται από τον John Davies το 1592, που τον ακολουθεί ο 

Sir Richard Hawkins το 1594. Η κοινώς αποδεκτή, για τους Βρετανούς και 

                                                             
4 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic, McFarland & 

Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, 1998, σ. 14-15. 
5 Sir Lawrence Freedman, The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 
the Falklands War, 2, Routlegde, New York, 2005, σ. 1.   
6 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 14 
7 Στο ίδιο, σ. 16. 
8 Στο ίδιο, σ. 22. 
9 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π.,σελ. 3. 
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Αργεντινούς ιστορικούς, εκδοχή αναφέρει ότι η ανακάλυψη των νησιών γίνεται από 

τον Ολλανδό Sebald van de Weert το 1600.10  

   Η Γαλλία πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή εγκατάσταση στην 

περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 1764 δημιουργείται ένας μικρός 

οικισμός από γάλλους αποίκους, με επικεφαλής τον Antoine Louis de Bougainville. 

Την γαλλική εγκατάσταση, ακολουθεί η δημιουργία μιας βρετανικής αποικίας τον 

Ιανουάριο του 1766. Το ενδεχόμενο σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο δυνάμεις, 

εξαλείφεται με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και του οικισμού της Γαλλίας στις 

Ισπανικές Αρχές του Μπουένος Άιρες, επανεμφανίζεται όμως τον Ιούνιο του 1770. 

Μετά τη βίαιη αφαίρεση του βρετανικού οικισμού, η Βρετανία απειλεί με πόλεμο την 

Ισπανία, η οποία αναγκάζεται με την συμφωνία της 22ης  Ιανουάριου του 1771 να τον 

αποκαταστήσει. Κοινό σημείο των δύο πλευρών, είναι το ότι ο συγκεκριμένος 

διακανονισμός δε νομιμοποιεί οποιονδήποτε υποβόσκων ισχυρισμό της Βρετανίας για 

κυριαρχικά δικαιώματα11. Οι Ισπανοί έχουν την απόλυτη κυριαρχία των νησιών από 

το 1774, με την οικειοθελή αποχώρηση της Βρετανίας,  μέχρι το 1811 που τα 

εγκαταλείπουν. Με την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Επαρχιών του 

Rio de la Plata στις 9 Ιουλίου 1816, τα νησιά, ως πρώην ισπανικό έδαφος, 

διεκδικούνται από την Αργεντινή.12 Στις 9 Νοεμβρίου 1820, μια αποστολή με 

επικεφαλής τον Συνταγματάρχη Daniel Jewitt, θέτει τα νησιά υπό την κατοχή της 

κυβέρνησης των Ηνωμένων Επαρχιών του Rio de la Plata, ενώ τρία χρόνια αργότερα 

διορίζεται ο πρώτος κυβερνήτης των νησιών από το Μπουένος Άιρες, ο Don Pablo 

Areguati. Το 1826 δημιουργείται οικισμός, στον οποίο εγκαθίστανται άποικοι 

ποικίλης καταγωγής. Το καθεστώς, παράλληλα με τη δημιουργία εγκαταστάσεων, 

προσπαθεί να εδραιώσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα νησιά και στις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη θάλασσα. 

   Το 1831, ο Louis Vernet, κυβερνήτης του «νέου στρατιωτικού διαμερίσματος των 

Malvinas», κατάσχει τρία σκάφη των ΗΠΑ, καθώς θεωρεί ότι δεν σέβονται τα 

αποκλειστικά δικαιώματα αλιείας των Ηνωμένων Επαρχιών. Οι ΗΠΑ, έχοντας 

διαφορετική άποψη, απαιτούν να δικαστεί για πειρατεία ο Vernet, κάτι που δεν 

αποδέχεται η Αργεντινή. Ως αντίποινα, οι ΗΠΑ στέλνουν τον Δεκέμβριο του 1831 

τον καπετάνιο Silas Duncan, ο οποίος κατέστρεψε ολόκληρη την αποικία του Puerto 

Soledad στα Ανατολικά Φώκλαντ και ανακήρυξε τα νησιά «ελεύθερα από κάθε 

                                                             
10 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 23. 

 
11 Alfred P. Rubin, «Historical and Legal Background of the Falkland/ Malvinas Dispute», στο, Alberto 

R. Coll and Anthony C. Arend , The Falklands War: Lessons for Strategy, Diplomacy, and 

International Law, George Allen & Unwin, London, 1985, σ. 12-13. 
12 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π.,σελ. 6. 
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κυβέρνηση». Από τον Δεκέμβριο το 1831, μέχρι και την απόβαση της Βρετανίας στις 

3 Ιανουαρίου 1833, δεν υπάρχουν εμφανή στοιχεία οποιασδήποτε Αρχής στα νησιά.13 

        

1.2 Οι ισχυρισμοί της Αργεντινής 

 

   Κυρίαρχο ρόλο στους ισχυρισμούς της Αργεντινής, σχετικά με τα κυριαρχικά της 

δικαιώματα στα νησιά, έχει το επιχείρημα της ανακάλυψης τους από την Ισπανία. 

Θεωρεί ότι τα ισπανικά κυριαρχικά δικαιώματα, πρέπει να μεταβιβαστούν σε αυτήν 

ως κληρονομιά, καθώς αποτελεί πρώην ισπανική αποικία. Εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί, ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν παρέχουν σαφή εικόνα σχετικά με την 

ανακάλυψη των νησιών. Ακόμη όμως και με την απόλυτη απόδειξη της ανακάλυψης 

από τους Ισπανούς, σύμφωνα με τον Max Huber, η ανακάλυψη μιας περιοχής δεν 

είναι αρκετή για να παρέχει το απόλυτο δικαίωμα κατοχής, παρά μόνο έναν ασαφή 

τίτλο, εφ’ όσον αυτή η κατοχή δεν συνοδεύεται από την επίτευξη επιπλέον δράσεων. 

   Το επόμενο επιχείρημα, αφορά την κατοχή των νησιών. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ισπανοί διατηρούσαν εγκαταστάσεις από το 1767 μέχρι το 1811, ενώ οι αργεντινοί τις 

περιόδους 1823 με 1831 και 1832 με Ιανουάριο του 1833. Να σημειωθεί, ότι για να 

απορρέουν κυριαρχικά δικαιώματα από την κατοχή μιας περιοχής, πρέπει η περιοχή 

αυτή να μην ανήκει σε κανέναν (res nullius) και η κατοχή να είναι αποτελεσματική, 

δηλαδή ο κάτοχος να ασκεί εξουσίες και καθήκοντα στην κατεχόμενη επικράτεια. 

Υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους ιστορικούς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

της ισπανικής και αργεντίνικης κατοχής, παρ’ όλα αυτά δεν θα πρέπει να 

απορρίπτεται. Κατά τα 60 χρόνια διοίκησης των Φώκλαντ (1774-1833), οι 

διοικητικές Αρχές του Μπουένος Άιρες προσπαθούν να διεκδικήσουν ολόκληρη την 

περιοχή.  

   Ο επόμενος ισχυρισμός της Αργεντινής, αφορά την  εγκατάλειψη των Φώκλαντ από 

τους Βρετανούς το 1774. Σύμφωνα με τον αργεντινό  πρέσβη Dr. Jose Ruda, η 

βρετανική διπλωματική απραξία σχετικά με τη δράση των Ισπανών στα Φώκλαντ την 

περίοδο 1774-1833, επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Ισπανίας και κατ’ επέκταση  τη 

μεταβίβαση της το 1810 στην Αργεντινή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το ότι η 

εγκατάλειψη των νησιών γίνεται εθελούσια από τους Βρετανούς, δείχνουν ότι  η 

Βρετανία εγκαταλείπει τη διεκδίκηση των Φώκλαντ.  

   Το επιχείρημα της διαδοχής, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής uti 

possidetis juris, απαντάται συχνά στην επιχειρηματολογία των αργεντινών.14 Όσον 

                                                             
13 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 27-

29 
14 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 33-

37. 
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αφορά το utis possidetis juris, αποτελεί μια αρχή του Διεθνούς Δικαίου που στοχεύει 

στην επίλυση συνοριακών ζητημάτων κρατών που αναδύονται από την διάλυση 

μεγαλύτερων.15 Για το συγκεκριμένο επιχείρημα και την επίκληση της αρχής ο Sir 

Lawrence Freedman είναι επιφυλακτικός. Θεωρεί ότι, εφ΄ όσον η Βρετανική 

αποχώρηση το 1774 σημαίνει παραίτηση από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τότε και 

η αποχώρηση των Ισπανών το 1811 καθιστά τα νησιά res nullius. Η ανεξαρτησία της 

Αργεντινής πραγματοποιείται το 1816, οπότε η Ισπανία δε μπορεί να παραχωρήσει τα 

Φώκλαντ αφού δε της ανήκουν.16 Η Αργεντινή θα μπορούσε να επικαλεστεί την 

αρχή, μόνο αν η Ισπανία ήταν ο αδιαμφισβήτητος κατακτητής. 

   Τέλος, η Αργεντινή επικαλείται τις Θεωρίες της ‘’συνέχειας’’ και της 

‘’γειτνίασης’’. Η Θεωρία της ‘’συνέχειας’’, καθ’ ότι αναφέρεται σε εδάφη που δε 

παρεμβάλλεται θάλασσα, αποτελεί κακή εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η 

Θεωρία της ‘’γειτνίασης’’, θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όμως δεν είναι βάσιμη 

καθώς αναφέρεται σε ακατοίκητα νησιά, ενώ δεν επικυρώνει γενική αρχή. Επίσης, σε 

περίπτωση που εφαρμοστεί η Θεωρία της γειτνίασης από το Διεθνές Δίκαιο, θα 

υπάρξουν επιπτώσεις στη Διεθνή σκηνή, για παράδειγμα το νησί του Trinidad στη 

Καραϊβική θα έπρεπε να ανήκει στη Βενεζουέλα. 

 

1.3 Οι ισχυρισμοί της Βρετανίας 

 

   Η Βρετανία επικαλείται, όπως και η Αργεντινή, το επιχείρημα της ανακάλυψης των 

Φώκλαντ, συγκεκριμένα από τον John Davies το 1592. Όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω, με βάση το Διεθνές Δίκαιο η ανακάλυψη μιας περιοχής δε συνεπάγεται 

ιδιοκτησία, ενώ παράλληλα τα σποραδικά ιστορικά στοιχεία δεν αποδεικνύουν με 

βεβαιότητα το ποιος ανακάλυψε πρώτος τα νησιά. Ακόμη όμως και να ισχύει ο 

βρετανικός ισχυρισμός, η ανακάλυψη αποδίδει έναν υποτυπώδη τίτλο κυριαρχίας. 

   Η Βρετανία εγείρει το ζήτημα της κατοχής των νησιών, η οποία για να συνεπάγεται 

τίτλο κυριαρχίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ξεκάθαρη κατάσταση, κάτι που 

δεν υπάρχει εξ’ αιτίας Γαλλικής και Ισπανικής παρουσίας. Η κατοχή δεν είναι 

αποτελεσματική, τα εδάφη δεν είναι res nullius, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν 

σημάδια βρετανικής αρχής για 59 χρόνια (1774-1833). Οι ισχυρισμοί των Βρετανών, 

βασίζονται ιδιαίτερα στην αποτελεσματική και συνεχή κατοχή των νησιών από το 

1833 και στο γεγονός ότι κατοικούνται για 149 συναπτά έτη από Βρετανούς 

κατοίκους. Παρ’ όλα αυτά, εξ’ αιτίας του μη ξεκάθαρου εδαφικού καθεστώτος των 

Φώκλαντ το 1833, δε μπορεί να αποδοθεί τίτλος κυριαρχίας στη Βρετανία. 

                                                             
15 https://el.wiktionary.org/wiki/uti_possidetis_juris  
16 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π.,σελ. 8. 

https://el.wiktionary.org/wiki/uti_possidetis_juris
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   Επιπλέον, η μακρά και συνεχή κατοχή των νησιών θα πρέπει να είναι ειρηνική, κάτι 

που δεν αποδεικνύουν οι συχνές και έντονες διαμαρτυρίες της Αργεντινής για την 

Βρετανική παρουσία στα Φώκλαντ17.  

   Τέλος, η Βρετανία και συγκεκριμένα η Margaret Thatcher, βασίζει τη νομιμότητα 

των ισχυρισμών της για κυριαρχία στην αρχή της αυτοδιάθεσης, που περιλαμβάνεται  

στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί θεμελιώδες συστατικό 

του Διεθνούς Δικαίου.18  

 

 

 

 

1.4 Οι πρώτες διπλωματικές διαπραγματεύσεις  

 

   Η Βρετανία και η Αργεντινή, κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 

1964, στα πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής Αποαποικιοποίησης των Ηνωμένων Εθνών 

(C-24). Αποτέλεσμα αυτής, είναι το Ψήφισμα 2065 της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών, το οποίο καλούσε τις δύο πλευρές να διευθετήσουν ειρηνικά τη 

διαμάχη τους για τα νησιά.  

   Έτσι, τον Ιανουάριο του 1966 ο Υπουργός Εξωτερικών Michael Stewart ξεκινάει 

τις διαπραγματεύσεις με το Μπουένος Άιρες, οι οποίες 6 μήνες αργότερα 

συνεχίζονται στο Λονδίνο. Η Αργεντινή, παρά την προσπάθεια των Βρετανών να 

βελτιώσουν την κατάσταση, θεωρεί ότι οι συζητήσεις δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό 

αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα παρατηρείται ύποπτη κινητικότητα από πλευράς της, 

κάτι που οδηγεί στην εγκατάσταση Βρετανικών δυνάμεων στα νησιά. Εδώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι, ανεπίσημα, οι Βρετανοί σε αυτό το σημείο των διαπραγματεύσεων 

θεωρούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει κίνητρο να διατηρήσει στην κατοχή του 

τα Φώκλαντ και ότι κύριο ζήτημα είναι ο τρόπος και το πότε θα περιέλθουν στην 

κατοχή της Αργεντινής, κάτι που δημόσια διαψεύδεται. 

   Το Νοέμβριο του 1966, η Βρετανία προτείνει να διακοπούν οι συζητήσεις σχετικά 

με την κυριαρχία των νησιών για 30 χρόνια, και με το που παρέλθει αυτή η περίοδος 

να αποφασίσουν οι νησιώτες, κάτι που η Αργεντινή αρνείται. 

   Το Μάρτιο του 1967, γίνεται εκ νέου πρόταση στην Αργεντινή για εκχώρηση της 

κυριαρχίας των νησιών, με πρωταρχικό το σεβασμό των επιθυμιών των νησιωτών. 

                                                             
17 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 38-

41. 
18 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, HarperCollins Publishers, New York, 1993, σελ. 174. 
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Καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για την εκπόνηση μιας προκαταρκτικής 

συμφωνίας19, οι νησιώτες, που δεν είχαν για αρκετό καιρό επίγνωση της κατάστασης, 

ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις από τον Κυβερνήτη. Συγκεκριμένα, τον 

Φεβρουάριο του 1968 στο Διοικητικό Συμβούλιο του νησιού παρουσιάζεται ένα 

προσχέδιο της συμφωνίας. Οι νησιώτες είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι απέναντι στις 

κινήσεις της Βρετανικής κυβέρνησης, παρά τις δηλώσεις της στη Βουλή σχετικά με 

το σεβασμό των επιθυμιών τους, καθώς θεωρούν πως οι αντιδράσεις τους δε θα 

γίνουν σεβαστές αφού συντελούνται εξελίξεις χωρίς να ζητηθεί η άποψη τους. Με 

σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν το βρετανικό κοινό, αποστέλλουν 

γραπτή διαμαρτυρία στη Βουλή και στον τύπο, κάνοντας λόγο για ‘’ξεπούλημα’’ και 

εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια τους για τις μυστικές διαπραγματεύσεις, μια κίνηση 

που καθιστά το μέλλον των Φώκλαντ ως ζήτημα εσωτερικής πολιτικής20.  

   Μετά από τις έντονες αντιδράσεις των νησιωτών για την ενδεχόμενη μεταβίβαση 

της κυριαρχίας στην Αργεντινή, τον Αύγουστο του 1968 το Ηνωμένο Βασίλειο 

δηλώνει ότι θα αναγνωρίσει μελλοντικά την Αργεντίνικη κυριαρχία, εφ’ όσον δοθούν 

εγγυήσεις για την προστασία των συμφερόντων των νησιωτών. Το Μπουένος Άιρες 

ενοχλείται από τη μονόπλευρη δήλωση της Βρετανίας, με αποτέλεσμα τη διακοπή 

των διαπραγματεύσεων. Η αρχή της αυτοδιάθεσης και ο αδιαπραγμάτευτος όρος 

συγκατάθεσης των νησιωτών για τη μεταφορά κυριαρχίας ενσωματώνονται πλήρως 

στη βρετανική εξωτερική πολιτική.  

   Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ξεκινούν πάλι τον Ιούνιο του 1970 με 

επιθυμία της Αργεντινής. Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι η βελτίωση των 

μεταφορών και των επικοινωνιών, χωρίς να γίνεται λόγος για ζητήματα κυριαρχίας. Η 

συμφωνία επιτυγχάνεται το 1971, με την Αργεντινή να παραχωρεί στους νησιώτες 

πλεονεκτήματα, όπως ελευθερία μετακίνησης στη χώρα, υποτροφίες και υπηρεσίες 

τηλεφωνίας και τηλεγραφήματος, παροχή καυσίμων και αερομεταφοράς.21 Με αυτή 

τους την κίνηση, οι Αργεντινοί φιλοδοξούν να αλλάξουν τη σχέση τους με τους 

νησιώτες. Πιστεύουν ότι η βελτιωμένη επικοινωνία με την ηπειρωτική χώρα, θα θέσει 

τα θεμέλια μιας μακροπρόθεσμης σχέσης με τα νησιά και κατ’ επέκταση, θα 

διαμορφώσει μια ευνοϊκή για τελική συμφωνία κατάσταση, κάτι που όμως απαιτεί 

χρόνο. 

     Η Αργεντινή θεωρεί ότι οι κινήσεις της αποτελούν υποχωρήσεις προς τη 

Βρετανία, γι’ αυτό και περιμένει το ανάλογο αντίτιμο. Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι 

παροχές της Αργεντινής προς τους νησιώτες  προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό 

από τους εθνικιστές, οι οποίοι απαιτούν στοιχεία για το αν διαπραγματεύεται το 

ζήτημα κυριαρχίας των νησιών.  

                                                             
19 Douglas Kinney, « Anglo-Argentine Diplomacy and the Falkland Crisis», στο, Alberto R. Coll and 

Anthony C. Arend, The Falklands War: Lessons for Strategy, Diplomacy, and International Law, 

George Allen & Unwin, London, 1985, σελ. 81-82  
20 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π.,σελ. 21. 
21 Douglas Kinney, « Anglo-Argentine Diplomacy and the Falkland Crisis», Ό.π, σ. 82-83.  
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   Το να φανεί ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις του ζητήματος της κυριαρχίας ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικό για την κυβέρνηση της Αργεντινής, έτσι τον Απρίλιο του 1973 

ξεκινά στο Λονδίνο ένας νέος κύκλος συναντήσεων. Η Αργεντινή επιθυμεί να 

συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στη βάση της συμφωνίας του 1968, ενώ δεν θεωρεί 

απαραίτητη την παρουσία των νησιωτών στη διαδικασία, εν αντιθέσει με τη 

Βρετανία. Το Μπουένος Άιρες υποχωρεί και θέτει εννιά μέτρα προστασίας των 

νησιωτών, καθώς και πρόταση για περαιτέρω συζήτησή τους. Παρ’ όλα αυτά, το 

συμβούλιο του νησιού απορρίπτει την αργεντίνικη πρόταση τον Οκτώβριο του 1973 

και οι νησιώτες εμμένουν στη θέση τους να παραμείνουν Βρετανοί πολίτες.22 

   Η Μ. Βρετανία προτείνει τον Ιούλιο του 1975 να κινηθούν διαδικασίες για μια 

συντονισμένη πορεία ανάπτυξης στο νοτιοδυτικό Ατλαντικό, αφού διαπιστώνεται η 

επιθυμία της Αργεντινής να αποκομίσει οφέλη. Η Αργεντινή συνδέει τη Βρετανική 

πρόταση με ζητήματα κυριαρχίας και αποδέχεται την πρόταση της, ενώ παράλληλα ο 

Αργεντινός Υπουργός Εξωτερικών προτείνει την άμεση εκμετάλλευση των Νήσων 

Σάντουιτς και της Νοτίου Γεωργίας. 

   Τον Οκτώβριο του 1975 ανακοινώνεται η έρευνα Shackleton, με σκοπό την 

εκτίμηση των μακροπρόθεσμων οικονομικών δυνατοτήτων των Φώκλαντ και των 

άλλων νησιών. Η κίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το να σκληρύνει η στάση της 

Αργεντινής και να ενισχυθούν, στα πλαίσια της ρητορικής της, οι υπόνοιες για 

ενδεχόμενη εισβολή, καθώς θεωρεί προσβολή το γεγονός ότι η ερευνητική ομάδα 

φτάνει στην περιοχή την επέτειο της κατοχής του 1833. Η αλλαγή στάσης της 

Αργεντινής επιβεβαιώνεται από την άρνηση της να δεχτεί βρετανούς αξιωματούχους 

τον Ιανουάριο του 1976 για περαιτέρω συζητήσεις, καθώς και από την επίθεση του 

Αργεντίνικου αντιτορπιλικού Stormi σε ένα βρετανικό πλοίο τον επόμενο μήνα, 78 

μίλια νότια του Port Stanley. 

   Στις 23 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς, στην Αργεντινή πραγματοποιείται πραξικόπημα 

και σχηματίζεται στρατιωτική κυβέρνηση με Πρόεδρο τον Videla. Η κυβέρνηση 

Callaghan τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ξεκινά νέο κύκλο διαβουλεύσεων, έχοντας 

στόχο μια μελλοντική κοινή κυριαρχική σχέση. 

   Παρά το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση επιδιώκει τη διενέργεια πολυμερούς 

συζήτησης και στρέφεται στα Ηνωμένα Έθνη, η στάση της είναι αμφίσημη. Η 

εξασφάλιση του Ψηφίσματος 31/49 και η αποδοχή της καλής θέλησης της Αργεντινής 

να συμβάλλει στην αποαποικιοποίηση, έρχεται σε αντιδιαστολή με την Αργεντίνικη 

παρουσία στα Νότια Σάντουιτς. Η μονομερής κατοχή, διαπιστώνεται από το 

ελικόπτερο περιπολίας του βρετανικού παγοθραυστικού Endurance, κάτι που εξωθεί 

τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών στο να ζητήσει στρατιωτική απάντηση. 

                                                             
22 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π.,σελ. 24-25.  
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  Η Βρετανική κυβέρνηση δεν στέλνει τελεσίγραφο, καθώς ευελπιστεί ότι οι 

Αργεντινοί θα υποχωρήσουν και αρκείται στο να χαρακτηρίσει την κίνηση τους ως 

παραβίαση της Βρετανικής κυριαρχίας στις 19 Ιανουαρίου 1977. Οι Βρετανοί για 5 

μήνες αποκρύπτουν την ύπαρξη του σταθμού, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

ενίσχυση του. Αυτό οφείλεται επίσης και στο γεγονός, ότι οι δύσκολες καιρικές 

συνθήκες αποθαρρύνουν τη Βρετανική παρουσία στα νησιά, κάτι που γνωρίζουν οι 

Αργεντινοί.  Η μετριοπαθής στάση της Βρετανίας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και 

ανενόχλητη στρατιωτική παρουσία της Αργεντινής στο Southern Thule των Νήσων 

Σάντουιτς, κάνει τους Αργεντινούς να αμφισβητούν τη πολιτική βούληση και το 

σθένος των Βρετανών. 

   Το 1977 χαρακτηρίζεται από το κακό διπλωματικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. 

Οι προγραμματισμένες συζητήσεις στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβριο, αντιμετωπίζονται 

υποτιμητικά από τον Τύπο της Αργεντινής και το κοινό, ενώ στην πολιτική 

κουλτούρα της χώρας επικρατεί το ενδεχόμενο της εισβολής. Προηγουμένως, το 

Νοέμβριο οι Βρετανοί στέλνουν κρυφά ενισχύσεις στα νησιά, συγκεκριμένα ένα 

υποβρύχιο, ορμώμενοι από την επίθεση στo βρετανικό πλοίο και την Αργεντίνικη 

απόφαση στο Southern Thule.  

   Οι διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευεργετικές, ενώ 

παρατίθενται προτάσεις που αφορούν την κυριαρχία και άλλες δραστηριότητες. Παρά 

το καλό κλίμα των διαπραγματεύσεων, η Βρετανική Προεδρία της Κυβερνήσεως 

αποφασίζει ότι το υποβρύχιο και η συνοδεία του πρέπει να παραμείνουν στη θέση 

τους, με απόλυτη μυστικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων.23   

   Όταν οι διαπραγματεύσεις φτάνουν εκ νέου σε αδιέξοδο το 1982, προκειμένου να 

πιέσει τη Βρετανία , η Αργεντινή πραγματοποιεί αναίμακτη εισβολή στα Φώκλαντ24. 

 

 

 

1.5 Τα πλεονεκτήματα των Φώκλαντ. 

 

   Τα νησιά Φώκλαντ παρουσιάζουν προοπτικές για οικονομική εκμετάλλευση, που 

περιλαμβάνουν την αλιεία, κοιτάσματα υδρογονανθράκων και πετρελαίου25. 

Θεωρούνται η στρατηγική πύλη για την Ανταρκτική και τον Νότιο Ατλαντικό26. 

                                                             
23 Douglas Kinney, « Anglo-Argentine Diplomacy and the Falkland Crisis», Ό.π, σ. 83-86. 
24 Christopher J. Hewer, « The Falkland/Malvinas dispute: a contemporary battle between history and 

memory», Global Discourse, 2013, 144-150, σελ. 146. 
25 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 96. 
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   Το πετρέλαιο που υπάρχει, εντοπίζεται από εταιρείες και πραγματοποιούνται 

γεωτρήσεις, ωστόσο το εγχείρημα παραμένει στάσιμο, εξ’ αιτίας της υπάρχουσας 

εδαφικής διαφωνίας. Επίσης, εντοπίζονται δυσκολίες στην πραγμάτωση του 

εγχειρήματος, που καθιστούν την εκμετάλλευση των πόρων ακριβή και μη 

συμφέρουσα. Επιπλέον, παρά την ελλιπή γνώση για την Ανταρκτική, η παρούσα 

περίοδος χαρακτηρίζεται από την επιθυμία των κρατών και των επιχειρήσεων να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που σπανίζουν, οπότε περιθωριοποιημένες 

περιοχές, όπως η Ανταρκτική, προσελκύουν το ενδιαφέρον τους27. 

   Η τοποθεσία των νησιών είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ, αλλά 

και το ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι τα νησιά, μπορούν να λειτουργήσουν ως σημείο 

διέλευσης των πλοίων, σε περίπτωση κλεισίματος του Καναλιού του Παναμά, σε 

συνδυασμό με την υποτίμηση της στρατηγικής και οικονομικής του αξίας από τις 

ΗΠΑ, τα καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμα. Το Κανάλι του Παναμά, δεν είναι πλέον 

μεγίστης σημασίας, καθώς το Αμερικανικό Ναυτικό αποκτά μεγαλύτερα 

αεροπλανοφόρα, τα οποία δε μπορούν να περάσουν από το κανάλι. 

   Η κατοχή των Φώκλαντ είναι ζωτικής σημασίας για τη Δύση, ειδικά μετά την 

πρόσβαση της Σοβιετικής Ένωσης στην Αγκόλα. Σε περίπτωση πολέμου, τα νησιά 

μπορούν να λειτουργήσουν ως σημείο ανεφοδιασμού, αλλά και ως βάση για την 

πραγματοποίηση εναέριων επιθέσεων28. 

   Τέλος, η κατοχή των νησιών Φώκλαντ αποτελεί την προϋπόθεση για την εδραίωση 

της Βρετανικής κυριαρχίας στο SGSSI29.  

 

1.6 Η κυβέρνηση Θάτσερ και η πορεία προς την εισβολή. 

 

   Την κυβέρνηση Callaghan διαδέχεται στις 3 Μαΐου του 1979, η κυβέρνηση της 

Margaret Thatcher. Τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, έχει πλέον ο Λόρδος 

Carrington, ενώ ο Nicholas Ridley έχει ειδική αρμοδιότητα τη υπόθεση των νησιών 

Φώκλαντ 

   Η νέα κυβέρνηση, καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση κατά την οποία, η 

κυριαρχία ενός απομακρυσμένου από την επικράτεια της συμπλέγματος νησιών, 

διεκδικείται από την Αργεντινή. Η εξάρτηση των νησιών σε επίπεδο επικοινωνιών 

και προμηθειών, η απόσταση μεταξύ τους και η ελλιπής στρατιωτική δύναμη, 

                                                                                                                                                                              
26 Klaus Dodds, «The Falkland Islands as a ‘Strategic Gateway’»,  The RUSI Journal, 2012, 18-25, 

σελ. 20.  
27 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 96-

97. 
28 Στο ίδιο, σελ. 100-102. 
29 Klaus Dodds, «Consolidate! Britain, the Falkland Islands and wider the South Atlantic/ Antarctic», 

Global  Discource, 2013, 166-172, σελ. 170.  
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καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα περίπλοκη για τη Βρετανία. Στο ζήτημα 

κυριαρχίας των Φώκλαντ, η Αργεντινή έχει διεθνή υποστήριξη, κάτι που ζημιώνει τη 

Βρετανία στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τους 

προϋποθέτει τη διευθέτηση της διαφωνίας. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός, ότι στο 

εσωτερικό της Βρετανίας υπάρχει ανέκαθεν το λεγόμενο ‘’Falklands Lobby’’ , που 

επηρεάζει τη διαπραγματευτική ευελιξία της χώρας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω σύζευξη των σχέσεων των νησιών με την ενδοχώρα. Οι θέσεις του 

ενισχύονται επιπλέον, από εκείνους που καταδικάζουν την καταστρατήγηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Αργεντίνικο καθεστώς3031. 

   Η κυβέρνηση της Αργεντινής, σ’ αυτό το στάδιο δε βιάζεται ιδιαίτερα να θίξει το 

ζήτημα της κυριαρχίας. Η παρούσα κατάσταση βαίνει ικανοποιητικώς γι’ αυτήν, ενώ 

μπορεί να επιβάλλει στα νησιά ποίκιλλες κυρώσεις, όπως διακοπή παροχής 

καυσίμων, αερομεταφορών, ακόμα και να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, σε 

περίπτωση που δυσαρεστηθεί.32  

   Η Βρετανία, σε όλο αυτό το διάστημα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο, εξ’ ίσου μη 

ελκυστικές, πολιτικές. Η πρώτη επιλογή, είναι η παράδοση των Φώκλαντ μέσω των 

διαπραγματεύσεων, με αντάλλαγμα την προστασία των δικαιωμάτων των νησιωτών. 

Η επιλογή της διαπραγμάτευσης όμως, καθίσταται ανούσια εξ’ αιτίας της στάσης των 

νησιωτών. Η κατακραυγή που θα ακολουθήσει, σε περίπτωση που παραδοθούν στο 

δυσάρεστο γι’ αυτούς καθεστώς της Αργεντινής, θα ήταν μεγάλη. Η ενίσχυση των 

Φώκλαντ και η υπεράσπιση τους απέναντι σε οποιαδήποτε εχθρική δράση της 

Αργεντινής, είναι η δεύτερη επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος και οι διπλωματικές 

συνέπειες της αποφασιστικής απόρριψης της εύρεσης λύσης μέσω της 

διαπραγμάτευσης, λειτουργούν αποτρεπτικά33.  

   Τον Δεκέμβριο του 1980, ο Nicholas Ridley προωθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων 

μια πρόταση, κατά την οποία η ονομαστική εξουσία των νησιών μεταβιβάζεται στην 

Αργεντινή και η διοίκηση τους παραμένει υπό βρετανικό έλεγχο για εκτενή χρονική 

περίοδο. Αποτέλεσμα της πρότασης Ridley, είναι η δημιουργία παρατάξεων εντός της 

Βουλής. Το λεγόμενο ‘’ Falklands Lobby’’, παρακινούμενο και από το Συμβούλιο 

των Νησιών Φώκλαντ, εκφράζει την έντονη διαφωνία του και κάνει λόγο για 

‘’ντροπιαστική συνωμοσία’’. Υπάρχουν βουλευτές, στους οποίους έχει αντίκρισμα η 

πρόταση Ridley, καθώς ενθαρρύνουν τη μείωση των υπερπόντιων Βρετανικών 

δεσμεύσεων αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση πόρων, ενώ υπάρχουν και εκείνοι 

που δεν εκφράζουν κάποια άποψη επί του θέματος. Σύμφωνα με τον Louise 

Richardson, η επικράτηση της άποψης ,που εκφράζεται σθεναρά, εκ μέρους μιας 

                                                             
30 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π., σελ. 85-86. 
31 Patrick Bratton & Wallace Thies, « When Governments Collide in the South Atlantic: Britain 

Coerces Argentina during the Falklands War», Comparative Strategy, 2011, 1-27, σελ. 3 
32 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π., σελ. 85. 
33 Sir Lawrence Freedman, The Official History of the Falklands Campaign, Volume 2 : War and 

Diplomacy, 2, Routlegde, New York, 2005, σ. 576.   
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μειονότητας έναντι της άποψης των υπολοίπων, είναι συχνό φαινόμενο στα 

δημοκρατικά συστήματα. Η πρόταση του Ridley δε γίνεται αποδεκτή, με αποτέλεσμα 

τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων34.  

   Η επίσκεψη του Ridley στα νησιά Φώκλαντ στις 22 Νοεμβρίου, προμηνύει  την 

αρνητική έκβαση της πρότασης του. Φτάνοντας στο Stanley, ο Ridley έρχεται 

αντιμέτωπος με τους ανήσυχους νησιώτες, ο οποίοι απαιτούν λιγότερες σχέσεις με 

την Αργεντινή και την επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών. Κατά 

την επίσημη συνεδρίαση με τους Συμβούλους των νησιών στις 24 και 25 Νοεμβρίου, 

επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τους νησιώτες ότι η κυβέρνηση δε θα πράξει τίποτα 

που να αντιτίθεται στη θέληση τους, ενώ καταδεικνύει τη θεμελιώδη σημασία της 

διατήρησης του βρετανικού στοιχείου στον τρόπο ζωής, στη διοίκηση και το νόμο. 

Αναδεικνύει τη σημασία της επίτευξης σταθερότητας στην περιοχή, με σκοπό την 

προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, τη σημασία των εγγυήσεων των Ηνωμένων 

Εθνών και καλεί τους κατοίκους να σκεφτούν λογικά.  

   Όπως αναμενόταν, η απάντηση του Συμβουλίου δεν είναι ξεκάθαρη και ζητά 

περισσότερο χρόνο, ενώ θέτει παράλληλα, το ζήτημα μεταβίβασης της κυριαρχίας και 

το ενδεχόμενο κοινής διοίκησης, εκτός διαπραγμάτευσης. Στις 29 Νοεμβρίου 

πραγματοποιείται νέα συνάντηση, η οποία δε βελτιώνει την κατάσταση. Οι νησιώτες 

παραμένουν αρνητικοί, καθώς δεν ικανοποιούνται από τις εγγυήσεις του Ridley, αλλά 

ούτε και από τη στάση του.  Από αυτή την πρόταση, δεν ικανοποιείται ούτε και η 

Αργεντινή, της οποίας ο Τύπος τη σχολιάζει καυστικά.35  

  Το 1981, στη Βρετανία πραγματοποιείται η Αξιολόγηση Άμυνας (Defence Review). 

Κατά την Αξιολόγηση, την οποία διεξάγει η εκάστοτε κυβέρνηση, ορίζεται η 

συνολική αμυντική πολιτική της Βρετανίας, καθώς και η διανομή των απαραίτητων 

πόρων για την επίτευξη των αμυντικών της στόχων36. Επιφορτισμένος για την 

διεκπεραίωση της, είναι ο Υπουργός Άμυνας (Defence Secretary), John Nott. 

   Ο John Nott καλείται να φέρει εις πέρας μια δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να 

λάβει υπόψη του την αντίσταση του κάθε τομέα των ενόπλων δυνάμεων σε 

οποιαδήποτε μείωση χρηματοδότησης και παράλληλα την αποφασιστικότητα του 

Υπουργείου Οικονομικών να εξασφαλίσει χρήματα. Ένα επιχείρημα, που 

χρησιμοποιείται συχνά από τον στρατό για να εξασφαλίσει τις αξιώσεις του, είναι ο 

Ψυχρός Πόλεμος. Η μεγάλη σημασία που δίνει η Thatcher στην άμυνα του κράτους 

και γενικά στη διαδικασία, δυσκολεύει περισσότερο το έργο του. 

   Η αξιολόγηση ανακοινώνεται από τον Nott και τη Thatcher τον Ιούνιο του 1981. 

Κατά την ανακοίνωση, τονίζεται ότι η Βρετανία θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της 

απέναντι στο ΝΑΤΟ, παρά τις μειώσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Το 

                                                             
34 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, St. Martin’s Press, New York, 1996, σ. 111. 
35 Sir Lawrence Freedman,  The Official History of the Falklands Campaign, Volume 1: The Origins of 

the Falklands War, Ό.π., σελ. 108-110. 
36 https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_Review  

https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_Review
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ναυτικό απογοητεύεται, καθώς ανακοινώνεται μείωση του αριθμού των φρεγατών, 

των αντιτορπιλικών και των αεροπλανοφόρων. Στις περικοπές, συμπεριλαμβάνεται 

και η απόσυρση του HMS Endurance από τα Φώκλαντ, όπως και η δημιουργία 

στρατώνων στα νησιά για το Βασιλικό Ναυτικό. Αποφασίζεται επίσης, η κανονική 

συνέχιση της λειτουργίας της στρατηγικής πυρηνικής υποβρύχιας δύναμης3738.  

   Μετά την ανακοίνωση της αξιολόγησης τον Ιούνιο, το Υπουργείο Οικονομικών τον 

επόμενο μήνα καλεί την Προεδρία της Κυβερνήσεως να προχωρήσει σε περισσότερες 

περικοπές, κάτι που δε μπορεί να υποστηρίξει ο Nott39. 

   Τον Δεκέμβριο του 1981 στην Αργεντινή, συντελείται κυβερνητική αλλαγή. Η 

στρατιωτική κυβέρνηση αντικαθίσταται από μια νέα στρατιωτική Χούντα, με 

πρόεδρο τον Στρατηγό Leopoldo Galtieri και τον ισχυρό του σύμμαχο, Ναύαρχο 

Anaya40. Το ζήτημα κυριαρχίας των νησιών συζητιέται στα πλαίσια του νέου 

καθεστώτος στις 18 Δεκεμβρίου 1981 και στις 5 Ιανουαρίου του 1982, και 

αποφασίζεται ότι, σε περίπτωση που αποτύχει η διαπραγμάτευση, θα εξεταστεί η 

χρήση στρατιωτικής δύναμης. Έτσι, ο Costa Mendez διορίζεται Υπουργός 

Εξωτερικών και αναλαμβάνει τη συνέχιση των διαβουλεύσεων.  

   Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 1982, το στρατιωτικό 

καθεστώς σχεδιάζει, με μεγάλη μυστικότητα, την εισβολή στα Φώκλαντ. Η 

επιχείρηση κατάληψης ονομάζεται ROSARIO, και περιλαμβάνει δύο βασικές 

προϋποθέσεις. Η κατάληψη των νησιών, πρέπει να είναι γρήγορη και αναίμακτη από 

τις Αργεντίνικες δυνάμεις, ώστε η πράξη να προκαλέσει όσο το δυνατόν λιγότερες 

αντιδράσεις, ενώ παράλληλα δε θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια ανακατάληψης από 

τους Βρετανούς. Οι δυνάμεις εισβολής πρέπει να δράσουν σε μικρό χρονικό 

διάστημα για να επιτευχθεί η άμεση και ειρηνική κατάληψη του Stanley. 

   Το Φεβρουάριο του 1982, προγραμματίζεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων στη 

Νέα Υόρκη για το ζήτημα κυριαρχίας των Φώκλαντ. Παρά το γεγονός ότι οι 

συζητήσεις βαίνουν καλώς και καταλήγουν στη δημιουργία μιας επιτροπής που θα 

εξετάσει τις απαιτήσεις των δύο κρατών, η Αργεντινή επιλέγει να κλιμακώσει την 

ένταση. Στις 2 Μαρτίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Costa Mendez, εκδίδει μονομερή 

δήλωση με την οποία απαιτεί από τη Βρετανία την αποδοχή όλων των προτάσεων της 

Αργεντινής, διαφορετικά η κυβέρνηση θα επιδιώξει τους σκοπούς της με διαφορετικό 

τρόπο. Το καθεστώς προειδοποιεί ότι θα θέσει το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών, σε περίπτωση που δεν λάβει απάντηση μέχρι τις 2 Απριλίου, ενώ 

παράλληλα ο αργεντίνικος Τύπος βρίθει από άρθρα που προαναγγέλλουν 

στρατιωτική δράση για την κυριαρχία των νησιών.  

                                                             
37 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Oxford University Press, Oxford, 

2013, σελ. 163-164. 
38 Patrick Bratton & Wallace Thies, « When Governments Collide in the South Atlantic: Britain 

Coerces Argentina during the Falklands War», Ό.π., σελ. 3 
39 Andrew Dorman, « John Nott and the Royal  Navy: The 1981 Defence Review Revisited», 

Contemporary British History, 2001, 98-120, σελ. 111. 
40 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π., σελ. 176. 
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   Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, η Αργεντινή πραγματοποιεί μια ακόμη 

πρόκληση. Ο Constantino Davidoff, Αργεντινός επιχειρηματίας, και οι άντρες του 

αποβιβάζονται στο νησί της Νοτίου Γεωργίας στις 18 Μαρτίου 1982, μετά από άδεια 

της Βρετανίας. Οι Αργεντινοί επιδεικνύουν ασέβεια προς τη Βρετανία, καθώς ο 

Davidoff δεν ενημερώνει τη βάση του Grytviken για την άφιξη του, οι άντρες του δε 

σέβονται τους βρετανικούς κανόνες σχετικά με την οπλοφορία, πυροβολούν 

προστατευόμενα είδη και υψώνουν τη σημαία της Αργεντινής. Πρέπει να σημειωθεί, 

ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί η Αργεντίνικη παρουσία μέχρι το τέλος του 1982, 

χρονικό σημείο κατά το οποίο το Endurance είναι προγραμματισμένο να αποσυρθεί, 

στη Νότια Γεωργία δε θα υπάρχει βρετανική δύναμη.  

   Ο Κυβερνήτης των Φώκλαντ Rex Hunt και ο καπετάνιος του  Endurance Nicholas 

Barker ζητούν από το Λονδίνο ενισχύσεις, ενώ ανησυχούν ότι η επίσκεψη του 

Davidoff αποτελεί την αρχή μιας μόνιμης αργεντίνικης εγκατάστασης στη Νότιο 

Γεωργία. Το Λονδίνο προειδοποιεί την Αργεντινή, ότι θα αναλάβει δράση σε 

περίπτωση που δεν αποχωρήσουν άμεσα οι Αργεντινοί εργάτες. Στις 23 Μαρτίου, η 

Χούντα αποφασίζει την κλιμάκωση της έντασης, αφού η Βρετανία συνεχίζει να μην 

αντιδρά δυναμικά. Ο Carrington αλλάζει την αρχική του διαταγή και κρατά στο 

Grytviken το Endurance, ευελπιστώντας ότι η κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί την 

αποχώρηση των Αργεντινών41.  

   Η προκλητικότητα της Αργεντινής κλιμακώνει την ανησυχία στις τάξεις της 

βρετανικής κυβέρνησης. Η Βρετανία γνωρίζει ότι οι κινήσεις ενός δικτατορικού 

καθεστώτος δεν είναι λογικές και κατ’ επέκταση προβλέψιμες, ωστόσο δεν υπάρχει 

ανησυχία για ενδεχόμενη εισβολή.  

   Στις 28 Μαρτίου, η Βρετανία αποφασίζει να ενισχύσει τη στρατιωτική της 

παρουσία στην περιοχή στέλνοντας ένα πυρηνικό υποβρύχιο, ενώ παράλληλα 

προετοιμάζεται να αποστείλει και δεύτερο. Η Thatcher γνωρίζει ότι χρειάζεται δύο 

εβδομάδες για να φτάσουν οι ενισχύσεις στα νησιά, όμως θεωρεί πως η 

γνωστοποίηση της αναχώρησης του βρετανικού υποβρυχίου θα επηρεάσει θετικά τις 

εξελίξεις.  

   Στις 31 Μαρτίου, ο John Nott πληροφορείται ότι ο στόλος της Αργεντινής 

ετοιμάζεται να εισβάλλει στα Φώκλαντ, των οποίων η ανάκτηση θα είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη σε περίπτωση που καταληφθούν. Η αντίδραση της Thatcher είναι άμεση. Σε 

συνάντηση της με τον Αρχηγό του Ναυτικού Sir Henry Leach, εξασφαλίζει την 

προετοιμασία αποστολής ναυτικής δύναμης για την ανάκτηση των νησιών. 

   Η Thatcher, σε αυτό το στάδιο, είναι αισιόδοξη αφού βασίζεται στον 

επαγγελματισμό και την αποφασιστικότητα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων και 

στο ότι θα έχει την υποστήριξη των συμμάχων της, κυρίως των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος 

                                                             
41 Patrick Bratton & Wallace Thies, « When Governments Collide in the South Atlantic: Britain 

Coerces Argentina during the Falklands War», Ό.π., σελ. 3-5. 
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Reagan είναι πρόθυμος να βοηθήσει, ο Galtieri όμως δε δέχεται να επικοινωνήσει 

μαζί του.  

   Ο Κυβερνήτης των Φώκλαντ Rex Hunt, προσπαθεί να ενημερώσει την κυβέρνηση 

για το ξεκίνημα της εισβολής το πρωί της 2ης  Απριλίου του 1982, αλλά δε τα 

καταφέρνει λόγω της δύσκολης επικοινωνίας με τα νησιά. Η εισβολή επιβεβαιώνεται 

λίγο αργότερα.42 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 

 

 

2.1 Λόγοι εισβολής της Αργεντινής 

 

   Η χρήση στρατιωτικής δύναμης από τη Χούντα στις 2 Απριλίου 1982, μπορεί να 

ερμηνευτεί με βάση αρκετούς παράγοντες. Δύο από εκείνους που κάνουν την 

Αργεντίνικη κυβέρνηση να επισπεύσει την εισβολή, είναι η δυσαρέσκεια των πολιτών 

απέναντι στο στρατιωτικό καθεστώς και η ανάγκη αναβολής μιας επικείμενης εθνικής 

απεργίας.  

   Σύμφωνα με τους Nef και Hollman, οι λόγοι που οδηγούν την Αργεντινή στην 

εισβολή κατηγοριοποιούνται σε συστημικούς, εθνικούς και ψυχολογικούς. Στο 

συστημικό επίπεδο, η επιδίωξη των κρατών να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα 

τους αυξάνει την πιθανότητα μιας σύγκρουσης. Το ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των 

κρατών είναι αναπόφευκτες, σε συνδυασμό με την απουσία κάποιας ανώτερης, 

παγκοσμίου εμβέλειας, αρχής που να επιβάλλει την τάξη, καθιστούν το διεθνές 

περιβάλλον ασταθές και άναρχο. 

   Ο δεύτερος λόγος αφορά το εθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση της Αργεντινής 

αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, που προκύπτουν από τη σταθερά 

αυξανόμενη ανεργία, την κακή οικονομική διαχείριση και την εφαρμογή 

καταπιεστικών πολιτικών. Η εισβολή στα Φώκλαντ, πραγματοποιείται από τη Χούντα 

με σκοπό τη μετατροπή  της ανεξέλεγκτης κατάστασης στο εσωτερικό σε 

πλεονέκτημα. Αποτέλεσμα της εισβολής είναι η δημιουργία εθνικής ενότητας και 

αλληλοϋποστήριξης, ενώ παράλληλα η Χούντα εξασφαλίζει την επιβίωση της, 

κερδίζοντας σε κύρος και χρόνο. Η διαφωνία για την κυριαρχία των Φώκλαντ είναι 

ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει το πατριωτικό αίσθημα και την πίστη 

                                                             
42 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π., σελ. 178-180. 
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των πολιτών. Τα μέλη της Χούντας γνωρίζουν καλά τα παραπάνω, γι’ αυτό και 

προχωρούν σε αυτή την κίνηση. 

   Η εισβολή των αργεντίνικων δυνάμεων στα Φώκλαντ, ενσαρκώνει τη 

συσσωρευμένη απογοήτευση της Αργεντινής από τη  διαπραγματευτική διαδικασία. 

Η εισβολή  αποτελεί αποτέλεσμα του συνδυασμού των εσωτερικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Αργεντινής και της απογοήτευσης της από τα 

αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για την επίλυση του ζητήματος. Σημαντικό ρόλο 

παίζει η έλλειψη πολιτικής βούλησης από το Λονδίνο για τη διευθέτηση της 

διαφωνίας. Η Βρετανία δε φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμό με 

το Μπουένος Άιρες, αλλά ούτε και να εδραιώσει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση με τα 

Φώκλαντ. Οι ηγέτες του στρατιωτικού καθεστώτος, από τη συνολική διαχείριση της 

βρετανικής κυβέρνησης, συμπεραίνουν ότι Βρετανία επιδιώκει τη σταδιακή μείωση 

της δέσμευσης της με την περιοχή, κι έτσι ενθαρρύνονται για την επιτυχία της 

εισβολής.43 

   Ένας ακόμη παράγοντας που κάνει τον Galtieri να επιτεθεί, είναι η εξασφάλιση του 

άμεσου ελέγχου του ορυκτού πλούτου, της αλιείας και του άνθρακα της περιοχής, 

καθώς και η επιδίωξη εγκατάστασης ναυτικής βάσης στα Φώκλαντ, που θα 

λειτουργεί εντός της Συνθήκης Νοτίου Ατλαντικού.44 

   Οι αντιπαραθέσεις εντός της βρετανικής κυβερνήσεως και η ασαφής εξωτερική της 

πολιτική, δίνουν στην Αργεντινή επιπλέον κίνητρο να επιτεθεί. Τα τέσσερα μέλη-

κλειδιά της κυβέρνησης, η Thatcher, ο Nott, ο Carrington και ο Ridley, έχουν πολύ 

διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις ως προς τη διαχείριση της διαφωνίας για τα 

Φώκλαντ και το ενδεχόμενο μιας Αργεντίνικης επιθετικότητας. Από την εσωτερική 

διαίρεση, προκύπτουν αρκετές ομάδες με διαφορετικές προτεραιότητες. Εντός του 

Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ridley είναι ο πιο αφοσιωμένος στο να πραγματοποιηθεί 

η μεταβίβαση εξουσίας των νησιών. Ο Carrington θεωρεί οτι η Βρετανία πρέπει να 

απαντήσει στην Αργεντινή, προβάλλοντας μια αποτρεπτική απειλή, ενώ είναι 

διστακτικός απέναντι στην πρόταση του Ridley. Την εξισορρόπηση του 

προϋπολογισμού προκρίνει το Υπουργείο Άμυνας, που έχει το δικό του σύνολο 

προτεραιοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πώληση όπλων στην Αργεντινή. Ο 

John Nott υποστηρίζει απλά ότι η δέσμευση της Βρετανίας με τα Φώκλαντ είναι 

δαπανηρή και δεν εκφράζει απόψεις σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. 

   Εντός της κυβέρνησης, υπάρχει μια ομάδα Συντηρητικών που διατηρεί 

διασυνδέσεις με τα νησιά και βλέπουν με ιδιαίτερη συμπάθεια τα παράπονα των 

νησιωτών. Τα μέλη της ομάδας τίθενται κατά της εκχώρησης της βρετανικής 

εξουσίας και παρακολουθούν με καχυποψία τις διαπραγματεύσεις με τους 

Αργεντινούς. Η ομάδα αυτή, που  έχει επιρροή στη Thatcher, προκρίνει ως καλύτερη 

λύση την αύξηση της βρετανικής παρουσίας στα νησιά για την αποτροπή της 

                                                             
43 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 68-

71 
44 H.M.L. Beri, «Falkland Crisis», Strategic Analysis, 2009,198-205,  σελ. 200. 
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Αργεντίνικης απειλής, δηλαδή την εφαρμογή του λεγόμενου σχεδίου ‘’ Fortress 

Falklands’’. Για τη Thatcher, το ζήτημα της κυριαρχίας των Φώκλαντ είναι μια 

«ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής της». Ίσως το σημαντικότερο λάθος της, είναι 

το ότι δεν στηρίζει εξ’ αρχής μια συγκεκριμένη πορεία δράσης και επικεντρώνεται 

στο να κερδίσει χρόνο. Η αντιφατική της προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα, την κάθε 

ομάδα να υποστηρίζει τις επιδιώξεις της και τελικά την εισβολή των Αργεντινών.45   

   Ιδιαίτερη σημασία για την περίοδο πριν την εισβολή, έχουν οι περικοπές που 

προτείνει η Αξιολόγηση της Άμυνας. Συγκεκριμένα, η Αξιολόγηση περιλαμβάνει την 

επίμαχη απόφαση της υποχώρησης του Endurance από τα Φώκλαντ, την οποία 

ωστόσο οι Βρετανοί δεν προλαβαίνουν να εφαρμόσουν. Πρέπει να σημειωθεί, ότι 

κατά την περίοδο εκπονήσεως της το 1981, οι περικοπές που προτείνει ο Nott δεν 

είναι παράλογες, καθώς η πιθανότητα εμπλοκής της Βρετανίας σε ναυμαχία είναι 

πολύ μικρή. Η απόφαση αυτή κάνει τους Αργεντινούς να πιστεύουν ότι οι Βρετανοί 

δεν είναι διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τα νησιά. Σε περίπτωση πάντως, που οι 

Αργεντινοί αποφάσιζαν να καθυστερήσουν την εισβολή στα νησιά, δε θα 

συναντούσαν κανένα βρετανικό πλοίο.46   

   Σημαντικό ρόλο στην επιθετικότητα των Αργεντινών, παίζει η στρατηγική 

δυνατότητα των αρχών και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την παραβίαση τους. 

Η ανάπτυξη νόμων αποτελεί γενική κοινωνική υποχρέωση και διαχωρίζει την 

κοινωνία από τον όχλο. Όταν η κυβέρνηση μιας χώρας, βλέπει άλλες να παραβιάζουν 

αρχές και να παραμένουν ατιμώρητες, τότε είναι πολύ πιθανό να μη τις λάβει υπόψη 

κατά το σχεδιασμό επίτευξης των στόχων της, και κατ’ επέκταση να χάσουν τις 

αποτρεπτικές τους δυνατότητες. Αν η Διεθνής Κοινότητα υπεραμυνόταν αυτών των 

αρχών, σε περιπτώσεις όπως εκείνη της Μέσης Ανατολής και του Αφγανιστάν, η 

Αργεντίνικη εισβολή θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.47     

   Σημαντικό ρόλο παίζει η παρερμήνευση ενεργειών εκατέρωθεν. Από τη μια πλευρά, 

η Βρετανική κυβέρνηση παρά  τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνει για τη 

στρατιωτική κινητικότητα της Αργεντινής, συνεχίζει να διατηρεί ανεπαρκείς δυνάμεις 

για την άμυνα των νησιών και απορρίπτει το ενδεχόμενο εισβολής. Οι επικριτές της 

κυβέρνησης, υποστηρίζουν ότι αν δινόταν η απαραίτητη προσοχή στις ενδείξεις, θα 

ήταν εφικτή η πρόβλεψη της εισβολής. Από την άλλη πλευρά, η ανεπαρκής για την 

υπεράσπιση των νησιών βρετανική στρατιωτική δύναμη, εκλαμβάνεται από την 

Αργεντινή ως αδιαφορία για την κατοχή και διατήρησή τους. Επιπλέον στοιχεία που 

επιβεβαιώνουν τις εικασίες των Αργεντινών, είναι η άρνηση της Βρετανίας να δίνει 

τη βρετανική υπηκοότητα σε νησιώτες που δεν έχουν συγγενή α’ βαθμού από το 

                                                             
45 Matthew Fehrs, «Too Many Cooks in the Foreign Policy Kitchen: Confused British Signaling and 

The Falklands War», Democracy and Security, 2014, 225-250, σελ. 233-235. 
46 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Ό.π., σελ. 164. 
47 Thomas M. Franck, « The Strategic Role of Legal Principles», στο, Alberto R. Coll and Anthony C. 

Arend, The Falklands War: Lessons for Strategy, Diplomacy, and International Law, George Allen & 

Unwin, London, 1985, σελ. 32-33. 
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Ηνωμένο Βασίλειο, η πώληση όπλων στην Αργεντινή και οι σημαντικές μειώσεις στο 

βρετανικό ναυτικό από την Αξιολόγηση της Άμυνας του 1981.48 

   Ένας απο τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι Αργεντινοί, 

σύμφωνα με το Βρετανό ανταποκριτή στο Μπουένος Άιρες Tony Emerson, είναι η 

αποτυχία της Βρετανίας να απαντήσει στις προκλήσεις των Αργεντινών. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει το περιστατικό Davidoff, το οποίο κάνει την Αργεντινή να επισπεύσει 

την εισβολή καθώς ανησυχεί για ενδεχόμενη αύξηση της Βρετανικής παρουσίας στην 

περιοχή.49 

   Τέλος, παίζει ρόλο η προθυμία της ίδιας της Αργεντινής να αντιληφθεί οτι η 

Βρετανία θέλει να ξεφορτωθεί τα  νησιά.50 Η Χούντα στηρίζεται στην οπτική  του 

Costa Mendez, ο οποίος γνωρίζει την επιθυμία του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Βρετανίας για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Η οπτική του όμως είναι περιορισμένη. 

Ο Mendez δε γνωρίζει συνολικά τις προθέσεις της κυβέρνησης Thatcher, καθώς έχει 

να κάνει μόνο με το Υπουργείο Εξωτερικών, που αποτελεί τον προθυμότερο, για 

συμφωνία, τομέα της βρετανικής κυβέρνησης.51 

 

 

   2.2 Η αντίδραση της Βρετανίας 

 

   Η κυβέρνηση Thatcher θεωρεί την εισβολή της Αργεντινής απρόκλητη επιθετική 

ενέργεια.52Το υπουργικό Συμβούλιο συγκαλείται την ημέρα της εισβολής και 

επικυρώνει την απόφαση για την αποστολή στρατιωτικής δύναμης.53Ακόμη όμως και 

μετά την επικύρωση της απόφασης, κυριαρχεί η αβεβαιότητα σχετικά με τις 

προθέσεις των Αργεντινών.54 

   Η Thatcher την επόμενη μέρα της εισβολής, συγκαλεί τη Βουλή με σκοπό να δείξει 

τη δέσμευση της κυβέρνησης στην αποκατάσταση της εθνικής περηφάνιας και να 

κερδίσει την εγχώρια στήριξη, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση 

της πρόκλησης. Για το συντονισμό  των δραστηριοτήτων των κυβερνητικών 

τμημάτων, δημιουργείται ένα ‘’Πολεμικό Συμβούλιο’’. Στόχος της επιχείρησης που 

                                                             
48   Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 112. 
49  Matthew Fehrs, «Too Many Cooks in the Foreign Policy Kitchen: Confused British Signaling and 

The Falklands War», Ό.π., σελ. 244. 
50 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 112. 
51 Matthew Fehrs, «Too Many Cooks in the Foreign Policy Kitchen: Confused British Signaling and 

The Falklands War», Ό.π., σελ. 244. 
52 Daniel K. Gibran, The Falklands War: Britain Versus the Past in the South Atlantic,   Ό.π., σελ. 73. 
53 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π., σελ. 181. 
54 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Ό.π., σελ. 171. 
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προετοιμάζεται είναι η μεταφορά στρατιωτικής δύναμης, πιο συγκεκριμένα στρατού 

ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας, στα Νησιά Φώκλαντ και η επαναφορά της 

βρετανικής εξουσίας στην περιοχή. Παράλληλα με τις στρατιωτικές προετοιμασίες, η 

Thatcher επιδιώκει την επιβολή άμεσων οικονομικών κυρώσεων στην Αργεντινή55, 

ενώ η διαφωνία μεταφέρεται στα Ηνωμένα Έθνη. 

   Η εξασφάλιση της υποστήριξης των υπόλοιπων κρατών, είναι ζωτικής σημασίας για 

τη Βρετανία καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Βραχυπρόθεσμος στόχος της 

Βρετανικής κυβέρνησης, αποτελεί η εξασφάλιση ψηφίσματος, στα πλαίσια του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που να καταδικάζει την ενέργεια της 

Αργεντινής και να απαιτεί την άμεση υποχώρηση της. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η  

Βρετανία γνωρίζει ότι πρέπει να αποφύγει την εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών. Ο  

αντιαποικιακός χαρακτήρας εθνών εντός του Οργανισμού, ο Ψυχρός Πόλεμος, καθώς 

και το να τεθεί βέτο σε κάποιο ψήφισμα, αποτελούν παράγοντες που μπορεί να 

οδηγήσουν τη Βρετανία σε διπλωματική ήττα και κατ΄ επέκταση στην απώλεια της 

διεθνούς στήριξης στις βρετανικές θέσεις. 

   Εξ’ ίσου σημαντική με τη διεθνή στήριξη, είναι η εξασφάλιση της στήριξης των 

συμμάχων της Βρετανίας, κυρίως των ΗΠΑ.56   

   Στο στρατιωτικό κομμάτι, ο βρετανικός στρατός γνωρίζει ότι δε διαθέτει τα μέσα 

για εκτεταμένες χρονικά επιχειρήσεις. Η δυνατότητα για επιχειρησιακή δράση είναι 

μειωμένη σε στεριά και θάλασσα, εξ’ αιτίας της μη επαρκούς δυνατότητας 

αναγνώρισης και εναέριας προειδοποίησης57. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες, το έργο των 

αξιωματικών γίνεται δυσκολότερο, ενώ η μεγαλύτερη προτεραιότητα τους είναι η 

διατήρηση του ηθικού των στρατευμάτων και η αποφυγή αποκάλυψης 

πληροφοριών58. 

 

 

 

 

 

2.3 Οι λόγοι αντίδρασης της Βρετανίας 
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   Η κυβέρνηση Thatcher, αμέσως μετά την επιτυχημένη εισβολή της Αργεντινής, 

ανακοινώνει την αποστολή ναυτικής δύναμης στο Νότιο Ατλαντικό με σκοπό την 

απελευθέρωση των Φώκλαντ και την ανάκτηση της Βρετανικής κυριαρχίας. Ως 

διεθνές γεγονός, η σύγκρουση θεωρείται ως μια παρέκκλιση που μπορεί να 

αποφευχθεί, αφού πραγματοποιείται για μια περιοχή, της οποία η συμβολική αξία 

υπερέχει της πρακτικής. Στη διεθνή σκηνή κυριαρχεί εκτενής ταραχή, γίνονται 

προσπάθειες μεσολάβησης, ενώ είναι ευρέως αποδεκτό το ότι η χρήση στρατιωτικής 

δύναμης για τη διευθέτηση της διαφωνίας από την Αργεντινή είναι αδικαιολόγητη. 

   Η προθυμία της Βρετανίας να ανακαταλάβει τα χαμηλής αξίας Φώκλαντ και να 

απαντήσει στην Αργεντινή, μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τα ζητήματα εσωτερικής 

πολιτικής με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Ο πρώτος προβληματισμός  

της κυβέρνησης είναι η ίδια της η επιβίωση. Η απώλεια των νησιών και η εθνική 

ταπείνωση που επιφέρει, και η προσωπικότητα της Thatcher, αποτελούν το 

συνδυασμό παραγόντων που πυροδοτούν τη Βρετανική αντεπίθεση. 

   Η Thatcher την περίοδο της εισβολής, στο εσωτερικό βρίσκεται αντιμέτωπη με την 

ανεργία, αλλά και με τους πολιτικούς της αντιπάλους, εντός και εκτός του κόμματος 

των Συντηρητικών, οι οποίοι βλέπουν την απώλεια των νησιών ως ευκαιρία να 

βάλουν τέλος στην πολιτική της καριέρα. Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη για το αν η 

κυβέρνηση θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα ή μόνο σε περίπτωση που αποτύχει να 

ανακτήσει τα νησιά. Η Thatcher συμφωνεί με την απαίτηση των αντιπάλων της. 

Σύμφωνα με την ίδια, σε περίπτωση που αποτύχει να πάρει πίσω τα νησιά, ή 

αναγκαστεί να προχωρήσει σε συμβιβασμό που αποτρέπει τη Βρετανία να 

επανεγκαθιδρύσει το status quo ante bellum, είναι υποχρεωμένη να παραιτηθεί. Το 

γεγονός πάντως, ότι η Thatcher δεν υποκύπτει σε κανένα χρονικό σημείο της κρίσης 

στις πιέσεις των συνεργατών της για οποιονδήποτε συμβιβασμό, που θα λειτουργούσε 

σαν ασφαλής διέξοδο από τη σύγκρουση, δείχνει ότι η πολιτική της επιβίωση δεν 

είναι το κύριο μέλημα της.59 

   Η ανακοίνωση της αποστολής στρατιωτικής δύναμης στο Νότιο Ατλαντικό στις 3 

Απριλίου, απολαμβάνει την υποστήριξη της πλειοψηφίας της Βουλής των 

Κοινοτήτων. Από τη μία πλευρά, η κίνηση της βρετανικής κυβέρνησης να απαντήσει 

στρατιωτικά στην πρόκληση της Αργεντινής, έχει απώτερο σκοπό να ικανοποιήσει 

συναισθηματικά τους Βρετανούς πολίτες και να κατευνάσει τις αντιδράσεις του ηγέτη 

της αντιπολίτευσης και του κόμματος των Εργατικών Michael Foot, ενώ από την 

άλλη δείχνει στους Αργεντινούς την αποφασιστικότητα των Βρετανών και το βαθμό 

δέσμευσης τους στο ζήτημα. Η Βρετανία έχει την ανάγκη να προχωρήσει στην 

εφαρμογή μιας πιο άμεσης πολιτικής για να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις της, 

καθώς οι μέχρι στιγμής δράσεις της, εκλαμβάνονται από την Αργεντινή ως αδυναμία 

και έλλειψη πολιτικής βούλησης.60 
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   Ένας ακόμη παράγοντας, που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι η 

ανάγκη της κυβέρνησης να αποδείξει ότι η Βρετανία συνεχίζει να αποτελεί μια 

μεγάλη δύναμη και ότι έχει τη δυνατότητα να δράσει αυτόνομα και να τιμωρήσει την 

παραβατικότητα της Αργεντινής. Σύμφωνα με τη Thatcher, η αντιμετώπιση της 

Αργεντίνικης επιθετικότητας και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του τρόπου 

ζωής των νησιωτών είναι ζητήματα εθνικής τιμής, η οποία βρίσκεται υπό 

αμφισβήτηση.61 

   Με την προϋπόθεση ότι είναι μεγάλη δύναμη, η Βρετανία οφείλει να προχωρήσει 

στην ανάκτηση των Φώκλαντ και να υπερασπιστεί τους κανόνες και τους θεσμούς 

που διατηρούν τη διεθνή τάξη. Η εισβολή της Αργεντινής καταστρατηγεί δύο 

σημαντικές αρχές της Διεθνούς συμπεριφοράς. Η πρώτη αρχή, αφορά το ότι η ένοπλη 

επιθετικότητα δεν πρέπει να είναι αποδεκτή και να αλλάζει εδαφικές καταστάσεις ή 

να επηρεάζει τους κατοίκους μιας περιοχής, παραμένοντας ατιμώρητη. Αν η 

Αργεντινή δεν εκδιωχθεί από τα νησιά, τότε αυτομάτως θέτονται σε κίνδυνο πολλά 

κράτη ανά τον κόσμο που αποτελούν τα αδύναμα μέρη εδαφικών διαφωνιών, καθώς 

θα ενθαρρυνθούν συμπεριφορές όπως εκείνη της Αργεντινής και θα αποδυναμωθεί η 

ισχύς του Διεθνούς Δικαίου. Η δεύτερη αρχή, είναι εκείνη της αυτοδιάθεσης. Η 

βρετανική κυβέρνηση, καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης, υποστηρίζει ότι οι νησιώτες 

έχουν το δικαίωμα να ζουν υπό την πολιτική κατάσταση της επιλογής τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η Thatcher δηλώνει οτι η επιθυμία των νησιωτών αποτελεί ύψιστης 

σημασίας παράγοντα σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία.62  

 

 

 

 

2.4 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση 

 

   Το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τη βρετανική κυβέρνηση, μετά την επικύρωση της 

απόφασης για την αποστολή στρατιωτικής δύναμης, είναι ο χρόνος που χρειάζεται για 

να φτάσει στα νησιά, ενώ γίνεται λόγος και για τις καιρικές συνθήκες του Νοτίου 

Ατλαντικού αυτή την εποχή που δυσχεραίνουν επιπλέον το εγχείρημα της 

απομάκρυνσης των Αργεντινών. 

   Ένα ακόμη πιο άμεσο πρόβλημα, είναι η διαχείριση της κοινής γνώμης, κάτι που 

δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τη Thatcher, καθώς τα πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση, ενώ 

παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Για την ενημέρωση των πολιτών, 
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αποφασίζεται η κάλυψη του μακρινού ταξιδιού από ανταποκριτές που βρίσκονται στα 

πλοία. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ελλοχεύει τον κίνδυνο να γνωστοποιηθούν στον 

αντίπαλο χρήσιμες πληροφορίες. 

   Ενδεχόμενες δυσκολίες παρουσιάζονται στη Thatcher από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, παρ’ όλα αυτά δε την επηρεάζουν στις αποφάσεις της. Το Υπουργείο 

την προειδοποιεί για ενδεχόμενες συνέπειες στους Βρετανούς ομογενείς  της 

Αργεντινής, τον κίνδυνο Σοβιετικής εμπλοκής στη σύγκρουση, τον κίνδυνο να 

θεωρηθεί η Βρετανία αποικιακή δύναμη με αποτέλεσμα να χάσει την υποστήριξη των 

Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζει την ελλιπή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των ΗΠΑ63. 

   Ένα ακόμη ζήτημα, είναι ο φόρτος εργασίας των συμμετεχόντων βουλευτών στο 

Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι όσοι παρίστανται στη Συνέλευση του Συμβουλίου έχουν 

να μεριμνήσουν για πολλές ακόμη υποθέσεις. Η συγκέντρωση τους είναι στραμμένη 

στο ζήτημα των Φώκλαντ, όμως δε μπορούν να παραβλέψουν τα υπόλοιπα τους 

καθήκοντα, καθώς κανένας δε μπορεί να προβλέψει το πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει 

η σύγκρουση και το εύρος της κυβερνητικής πολιτικής που θα επηρεαστεί απο αυτήν. 

Το γεγονός ότι, πριν τη Συνέλευση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Απριλίου, 

προηγούνται ταξίδια στο εξωτερικό για την Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών 

και τον Υπουργό Άμυνας για ξεχωριστά ζητήματα, αποτυπώνει τις περίπλοκες 

συνθήκες κατά τις οποίες πραγματοποιείται η Αργεντίνικη εισβολή. 

   Ειδικά το προηγούμενο έτος για την κυβέρνηση Thatcher είναι ιδιαίτερα επώδυνο. 

Η κυβέρνηση καλείται να λάβει σκληρές αποφάσεις στον τομέα της οικονομίας, 

αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα ανεργίας, απεργίες, διαδηλώσεις, ενώ υπάρχουν 

προστριβές και με την Ιρλανδία. Οι σχέσεις εντός του Υπουργικού Συμβουλίου είναι 

ιδιαίτερα τεταμένες, με αφορμή πολιτικές διαφωνίες σχετικά με την κατεύθυνση της 

οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

   Παρά το  γεγονός ότι η Υπουργική ομάδα, το διάστημα της εισβολής, παρουσιάζει 

συνεκτικότητα και παρά την άνοδο της κυβέρνησης στην προτίμηση των πολιτών64, η 

Thatcher ανησυχεί για την εμφάνιση παρόμοιων περιστατικών εντός του Πολεμικού 

Συμβουλίου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρόβλημα για τη Thatcher ξεκινά 

από την παραίτηση  του Carrington και την ανάληψη της θέσης του Υπουργού 

Εξωτερικών απο τον Francis Pym. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της 

Πρωθυπουργού, ο Pym κάνει τα πάντα για να την υπονομεύσει, καθώς θεωρεί ότι ο 

συνδυασμός της απειρίας και της προσωπικότητας της, καθιστά δυσκολότερη τη 

βρετανική αποστολή65. 

   Η Thatcher επίσης, έρχεται αντιμέτωπη με την οργή της Βουλής των Κοινοτήτων. 

Πολλά μέλη της κατηγορούν την κυβέρνηση για την αποτυχία της πρόβλεψης και της 
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αποτροπής της εισβολής σε βρετανικό έδαφος. Η Πρωθυπουργός πάντως, καταφέρνει 

να πείσει τη Βουλή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση  της Αργεντινής, ενώ η 

ανακοίνωση της αναχώρησης της στρατιωτικής αποστολής γίνεται αποδεκτή με 

ενθουσιασμό. Γνωρίζει όμως, ότι η στήριξη της Βουλής δε θα κρατήσει για πολύ, 

καθώς οι πρακτικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή των στρατιωτικών επιχειρήσεων 

θα είναι μεγάλες. Το μόνο που χρειάζεται κατά την παρούσα φάση, είναι η έγκριση 

της Βουλής για την αποστολή στρατιωτικής δύναμης, κάτι που τελικά λαμβάνει.66 

   Γενικά, για τη Βρετανία η εκστρατεία στα Φώκλαντ είναι μια από τις πιο 

δυσάρεστες, καθώς βρίσκεται μακριά από τα γνώριμα ευρωπαϊκά εδάφη. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ένοπλες δυνάμεις, είναι η 

έλλειψη πληροφοριών για τις δυνάμεις της Αργεντινής. Αυτή η κατάσταση είναι 

λογική, αφού η στρατηγική προετοιμασία της Βρετανίας είναι συγκεντρωμένη στην 

αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης σοβιετικής απειλής. Η Βρετανία πρέπει να στηριχτεί 

στους παντοδύναμους συμμάχους της, καθώς δε διαθέτει πόρους στην περιοχή. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας για ακόμη μια φορά υπόψη τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στα Φώκλαντ αυτή την εποχή, η ποιότητα και η αξία των πληροφοριών 

είναι αμφίβολη, καθώς οι Βρετανικές δυνάμεις χρειάζονται μόνιμη ροή πληροφοριών 

κατά την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων67.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 

 

 

3.1 Οι δύο χώρες στον ΟΗΕ – Τα Ψηφίσματα 502 και 505 

 

   Την ημέρα της εισβολής, στις 2 Απριλίου, ο εκπρόσωπος της Βρετανίας στον ΟΗΕ 

κατηγορεί την Αργεντινή για επιθετική συμπεριφορά και καλεί το Συμβούλιο 

Ασφαλείας να απαιτήσει την άμεση αποχώρηση των Αργεντίνικων δυνάμεων από τα 

νησιά. Ο εκπρόσωπος της Αργεντινής αποποιείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι η 

Αργεντινή είναι ο νόμιμος κάτοχος τους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται 

στρατιωτικές κινήσεις της Αργεντινής στην περιοχή68. Ο Γενικός Γραμματέας του 
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ΟΗΕ, αντιλαμβανόμενος το τεταμένο διπλωματικό κλίμα, καλεί τις δύο πλευρές να 

δείξουν αυτοσυγκράτηση.    

   Στις 3 Απριλίου, μετά από μια περίπλοκη Συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος της 

Βρετανίας στον οργανισμό Tony Parsons, πετυχαίνει διπλωματικό θρίαμβο με την 

έγκριση του Ψηφίσματος 502 (UNSR), το οποίο απαιτεί την άμεση αποχώρηση της 

Αργεντινής από τα Φώκλαντ. Σημαντικό ρόλο στη ψήφισή του, παίζει η στήριξη της 

Γαλλίας και του Βασιλιά Hussein της Ιορδανίας, που βοηθούν στην εξασφάλιση 

ψήφων και στην αποφυγή του βέτο της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, η Thatcher 

γνωρίζει ότι η λύση είναι εύθραυστη, εξ΄ αιτίας των παλαιών αντί-αποικιοκρατικών 

τάσεων εντός του Οργανισμού, που μπορεί να στρέψουν κράτη εναντίον της 

Βρετανίας69. 

   Το Ψήφισμα 502, αποτελεί μια μορφή έγκρισης των βρετανικών θέσεων και 

επιβεβαίωση της αντικανονικότητας των δράσεων της Αργεντινής. Η Βρετανία 

πετυχαίνει το να παρουσιαστεί ως θύμα, ενώ ο επίσημος χαρακτηρισμός της 

κατάστασης, ουσιαστικά την εξουσιοδοτεί να κινηθεί στρατιωτικά κατά της 

Αργεντινής70. 

   Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή δεν πετυχαίνει να αποσπάσει την υποστήριξη 

των μελών του Οργανισμού. Τα επιχειρήματα της σχετίζονται με το ζήτημα της 

αποαποικιοποίησης71. Οι Αργεντινοί εκπρόσωποι, συγκρίνουν το ζήτημα των 

Φώκλαντ με την απελευθέρωση της Goa από το αποικιοκρατικό καθεστώς της 

Πορτογαλίας το 1961, επικαλούνται την απαγόρευση της αποικιοκρατίας από τον 

ΟΗΕ και το ότι η διατήρηση των αποικιών αποτελεί πράξη συνεχόμενης 

επιθετικότητας. Η Αργεντινή θεωρεί ότι απελευθερώνει και όχι ότι εισβάλλει στα 

νησιά και ότι η πράξη της συνιστά αμυντική αντίδραση, προσφορά στην κοινότητα 

και είναι άξια υποστήριξης72.  

   Οι εκτιμήσεις όμως των Αργεντινών, αποδεικνύονται λάθος. Το Ψήφισμα 502 

αποδοκιμάζει την κατοχή των νησιών και καλεί τις δυνάμεις της να αποχωρήσουν. Το 

πιο απίστευτο χαρακτηριστικό της διαδικασίας, είναι η απόσχιση της Αργεντινής από 

τα κράτη του Τρίτου Κόσμου, που αποτελούν τους πρωτοστάτες της 

αποαποικιοποίησης, και συγκεκριμένα της Γουιάνας, της Ιορδανίας, του Τόγκο, της 

Ουγκάντας και του Ζαΐρ. 

   Αυτά τα κράτη, παρ’ όλο που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς της Αργεντινής, 

αντιτίθενται στη λήψη στρατιωτικής δράσης. Ένας ακόμη λόγος, που δεν 

υποστηρίζουν την Αργεντινή, είναι ότι αμφισβητούν την επίκληση της 
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αποαποικιοποίησης εκ μέρους της και θεωρούν καθαρά εδαφικές τις διεκδικήσεις της, 

αγνοώντας την τύχη των νησιωτών. Για τα αφρικανικά κράτη, η απαίτηση των 

συνοριακών αναθεωρήσεων, με βάση το ιστορικό υπόβαθρο των εδαφών, αποτελεί το 

χειρότερό τους εφιάλτη. Οι επικλήσεις της Αργεντινής δε θεωρούνται επαρκείς για να 

δικαιολογήσουν τη στρατιωτική της δράση. Η Αργεντινή, αισθάνεται προδομένη 

καθώς η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού θεωρεί για χρόνια ότι τα Φώκλαντ 

αποτελούν αποικία, ενώ τώρα δε θεωρεί ξεκάθαρο τον αποικιακό τους χαρακτήρα73. 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποαποικιοποίησης του ΟΗΕ το 1964 

συμπεριλαμβάνει τα Φώκλαντ στα εδάφη, που χρήζουν αποαποικιοποίησης74.     

   Πρέπει να σημειωθεί, ότι η Αργεντινή δεν έχει κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες 

για να κρατήσει τα νησιά. Το σχέδιο της, φαίνεται να στηρίζεται στη μεσολάβηση 

τρίτων μερών, κυρίως των ΗΠΑ και του ΟΗΕ. Εκείνο που την οδηγεί στη 

διπλωματική αποτυχία, είναι η άρνηση της να προχωρήσει σε συμβιβασμούς και το 

ότι επαναπαύεται στη στρατιωτική της ‘’νίκη’’ και δεν επιστρέφει στη 

διαπραγμάτευση. Η προσέγγιση της είναι ‘’όλα ή τίποτα’’75.  

   Η Βρετανία αρχίζει να χάνει σταθερά την υποστήριξη του ΟΗΕ, όταν ξεκινούν οι 

προσπάθειες της να αναγκάσει την Αργεντινή να υποχωρήσει με τη χρήση 

στρατιωτικής δύναμης, καθώς δεν πρέπει να προσβάλλει το νέο status quo που 

δημιουργεί η Αργεντινή. Στις 26 Μαΐου, εγκρίνεται το ψήφισμα που καταδεικνύει τη 

μετατροπή της γνώμης εντός του ΟΗΕ και θεωρεί ένοχη τη Βρετανία. Το Ψήφισμα 

505 καλεί τις δύο πλευρές για διαπραγματεύσεις και επιδιώκει την εκεχειρία, ενώ 

παράλληλα αναφέρεται αμυδρά στο Ψήφισμα 502 και δεν κάνει λόγο για απαίτηση 

αποχώρησης των Αργεντινών. Το συγκεκριμένο ψήφισμα δεν έχει αποτέλεσμα.  

   Η Βρετανία τίθεται εκ νέου απέναντι στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 2 Ιουνίου, 

όταν το Συμβούλιο μελετά το προσχέδιο που καταθέτει ο Παναμάς, που αποτελεί 

ένθερμο υποστηρικτή της Αργεντινής, μαζί με την Ισπανία. Το προτεινόμενο 

ψήφισμα, κάνει λόγο για παύση των εχθροπραξιών και το διακανονισμό της 

διαφωνίας μέσω διαπραγμάτευσης. Η Βρετανία θεωρεί το ψήφισμα, ως προσπάθεια 

του Συμβουλίου να επιτρέψει στην Αργεντινή να κρατήσει τα νησιά, και δηλώνει ότι 

θα δεχτεί την εκεχειρία, μόνο αν το ψήφισμα συνδεθεί με σχέδιο για την άμεση 

υποχώρηση των Αργεντινών δυνάμεων. Όταν τίθεται προς ψήφιση στις 4 Ιουνίου, η 

Βρετανία θέτει βέτο76.  

   Γενικότερα, από τις συζητήσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ, προκύπτει ότι το καθεστώς 

της Αργεντινής δεν έχει συνοχή. Οι Αργεντινοί δε μπορούν να προχωρήσουν σε 

συμβιβασμούς, εξ’ αιτίας της πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας77. 
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3.2 Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

 

   Οι σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις ΗΠΑ, αποτελούν τη 

βάση της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής78. 

   Η Βρετανία, αφού αποσπά το ευνοϊκό για εκείνη Ψήφισμα 502, κινείται έτσι ώστε 

να αυξήσει την πίεση στον αντίπαλό της και στρέφεται στους συμμάχους της. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις αρχές Απριλίου, εφαρμόζει οικονομικές κυρώσεις στην 

Αργεντινή, τις οποίες ανανεώνει στις 25 Μάιου, ενώ στις αρχές Μάιου το ΝΑΤΟ 

δηλώνει τη στήριξή του στη Βρετανία79.  

   Αυτό το διάστημα, υπάρχει ένταση στις σχέσεις μεταξύ της Thatcher και των 

ομολόγων της στα πλαίσια της ΕΟΚ, σχετικά με την προϋπολογιστική συνεισφορά 

της Βρετανίας στην Κοινότητα. Η Thatcher επιδιώκει την εξασφάλιση δικαιότερων 

όρων για τη συμμετοχή της χώρας, καθώς όντας ένα από τα φτωχότερα μέλη, 

αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο χρηματοδότη, και παράλληλα λαμβάνει τις 

λιγότερες επιχορηγήσεις, λόγω του μικρού της αγροτικού τομέα. Επίσης, η 

κατάσταση του Γιβραλτάρ αποτελεί μια ακόμη πηγή έντασης, μεταξύ της Βρετανίας 

και της Ισπανίας. Οι σχέσεις της όμως με την Ευρώπη δεν είναι εξ’ ολοκλήρου 

αρνητικές και αποδεικνύονται σημαντικές κατά την κρίση των Φώκλαντ80. 

   Παρά τη στήριξή τους, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Βρετανίας γίνονται λιγότερο 

ενθουσιώδεις με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, όταν γίνεται προφανές ότι θα 

υπάρξει ένοπλη σύρραξη. Σταδιακά περιορίζουν τη συμμετοχή τους στο ζήτημα, ενώ 

ορισμένα κράτη αποστασιοποιούνται τελείως, συγκεκριμένα η Ιρλανδία και η 

Ιταλία81. 

 

3.3 Η Αργεντινή στον OAS 

 

                                                             
78 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Ό.π., σελ. 159. 
79 Inis L. Claude, Jr, «UN Efforts at Settlement of the Falklands Islands Crisis», Ό.π.,  σελ. 127. 
80 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Ό.π., σελ. 155-157. 
81 Inis L. Claude, Jr, «UN Efforts at Settlement of the Falklands Islands Crisis», Ό.π.,  σελ. 128. 
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   Η Αργεντινή, μετά την έγκριση του Ψηφίσματος 502 από τον ΟΗΕ, θέτει το 

ζήτημα στο τακτικό συμβούλιο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAS)82. Ο 

Οργανισμός διαθέτει αυτόνομους μηχανισμούς για την αποτροπή συγκρούσεων. Η 

ασφάλεια της περιοχής, απειλείται από συνοριακές διαμάχες και αντάρτικα κινήματα. 

Ενδεικτικά, το 1977 υφίστανται 10 εδαφικές διαφωνίες83.  Η ίδρυση του προκύπτει 

από τα συνέδρια του Rio το 1947 και της Bogota το 194884. 

   Ήδη από το Συνέδριο του Rio το 1947, η Αργεντινή θέτει το ζήτημα των 

κυριαρχικών της δικαιωμάτων στα νησιά. Η Δια-Αμερικανική Δικαστική Επιτροπή 

(IAJC), προβαίνει στην έκδοση Διακήρυξης τον Ιανουάριο του 1976, με την οποία 

υποστηρίζει ότι « η Δημοκρατία της Αργεντινής έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα 

εξουσίας στα Malvinas». Ωστόσο, η Διακήρυξη δεν έχει κάποια πρακτική 

χρησιμότητα, παρά μόνο ως απόδειξη της προσπάθειας της Αργεντινής να επιλυθεί 

ειρηνικά η διαφωνία, αλλά ούτε ιδιαίτερη νομική ισχύ υπό το Διεθνές Δίκαιο. 

   Το αίτημα της Αργεντινής εξετάζεται στη συνέλευση που γίνεται στις 12 Απριλίου. 

Στα πλαίσια του OAS, έρχεται αντιμέτωπη με όλες τις πρώην βρετανικές αποικίες της 

Καραϊβικής, τις οποίες η Βρετανία είχε βοηθήσει να αποκτήσουν ειδικά οικονομικά 

προνόμια. Η συνέλευση φτάνει σε αδιέξοδο, καθώς εκείνες αρνούνται να 

υποστηρίξουν ψήφισμα που να μη καταδικάζει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης από 

την Αργεντινή. Τελικά, ο Οργανισμός εκδίδει ένα μετριοπαθές Ψήφισμα, με το οποίο 

προσφέρει τη συνεργασία του για την εύρεση ειρηνικής λύσης, ενώ παράλληλα 

εκφράζει την ανησυχία του για την κρίση. 

   Η Αργεντινή, προκειμένου να αποφύγει τη συμμετοχή των πρώην βρετανικών 

αποικιών, συγκαλεί συνέλευση υπό τη Συνθήκη του Rio, στην οποία έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής μόνο τα αρχικά της μέλη. Από την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας, 

απέχουν ΗΠΑ, Κολομβία και το Τρινιντάντ και Τομπάκο. Η Συνέλευση των 

Υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιείται στις 26 Απριλίου. Σημαντικό ρόλο στην 

εκπόνηση της απόφασης, παίζει το Ψήφισμα 502 του ΟΗΕ. Η Αργεντινή κερδίζει την 

υποστήριξη της Συνέλευσης. Εκδίδεται Ψήφισμα, με το οποίο αναγνωρίζεται το 

δικαίωμα κυριαρχίας των Φώκλαντ, ενώ καλεί τη Βρετανία να σταματήσει τις 

εχθροπραξίες. Επιπλέον, αποδοκιμάζει την επιβολή μέτρων εξαναγκασμού πολιτικής 

και οικονομικής φύσης εναντίον της Αργεντινής, καθώς συνιστά παραβίαση του 

Ψηφίσματος 502 και καλεί την Αργεντινή να απέχει από ενέργειες που δυσχεραίνουν 

την κατάσταση. Το Ψήφισμα στηρίζεται από όλους, εκτός από τα τρία κράτη που 

είναι αντίθετα με τη διαδικασία και τη Χιλή. 

                                                             
82 Sriral Perera, «The OAS and   the Inter-American System:History, Law, and Diplomacy»,  στο, 
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84 O. Carlos Stoetzer, The Organization of American States, Praeger university series, Westport, 
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   Εντός του OAS, επικρατεί διχόνοια μεταξύ των μελών, κάτι που εκδηλώνεται στο 

Συνέδριο που πραγματοποιείται στις 27 Μαΐου. Η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ από την 

ουδετερότητα στην υποστήριξη της Βρετανίας και της αρχής της αυτοδιάθεσης, 

αποδοκιμάζεται από την Αργεντινή και τους συμμάχους της και χάνεται κάθε ελπίδα 

συλλογικής αλληλοϋποστήριξης. 

   Η Αργεντινή βρίσκει υποστήριξη από τη Βενεζουέλα, που θεωρεί ότι οι ενέργειες 

της Βρετανίας αποτελούν άμεση απειλή της ασφάλειας και της ειρήνης της ευρύτερης 

περιοχής, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Περού καταδικάζει την αμερικανική 

υλική βοήθεια στη Βρετανία, θεωρώντας ότι παραβιάζει τη Συνθήκη του Rio και τις 

δεσμεύσεις της ως μέλος του OAS. 

   Από την άλλη, αποτυγχάνει να κερδίσει τη στήριξη σημαντικών δυνάμεων της 

περιοχής. Η Χιλή, η Κολομβία, το Μεξικό και το Τρινινταντ και Τομπάκο, 

αναφέρονται στο Ψήφισμα 502 και στο ότι η εκπλήρωση του είναι αναπόφευκτη. Το 

Τρινιντάντ και Τομπάκο αποδοκιμάζει εντονότερα από όλους την Αργεντινή, 

θεωρώντας ότι ο OAS δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για ζητήματα 

εξουσίας διεκδικούμενων εδαφών και επικαλείται τη σημασία του Καταστατικού 

Χάρτη του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα άρθρα 52,53 και 103, σύμφωνα με 

τα οποία οι δεσμεύσεις ενός κράτους που είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, 

υπερέχουν εκείνων που έχει ως μέλος κάποιας άλλης περιφερειακής συμφωνίας. Η 

Βραζιλία δε στηρίζει την Αργεντινής, διότι αποβλέπει στην περιφερειακή ηγεμονία 

και θεωρεί, όπως και το Μεξικό, ότι το καταλληλότερο όργανο για την επίλυση του 

ζητήματος είναι ο ΟΗΕ. Η Κολομβία φοβούμενη ανάλογη αντίδραση, με εκείνη της 

Αργεντινής, της Νικαράουα θεωρεί παράνομη τη δράση της Αργεντινής, ενώ η Χιλή 

επιμένει στο ότι η Αργεντινή δε μπορεί να επικαλεστεί τη Συνθήκη του Rio και 

δηλώνει ουδετερότητα. 

   Τελικά, στις 29 Μαΐου εγκρίνεται Ψήφισμα, το οποίο δηλώνει υποστήριξη στο 

Ψήφισμα 505, καλεί τα μέλη της Συνθήκης του Rio να στηρίξουν την Αργεντινή και 

καταδικάζει τις ενέργειες της Βρετανίας85.     

   Γενικά, ο OAS δεν παρέχει επαρκή υποστήριξη στην Αργεντινή, αρκείται στο να 

καταδικάζει λεκτικά τις ενέργειες τις Βρετανίας, ενώ τα μέλη του δε φαίνονται 

διατεθειμένα να πάρουν μέρος στη σύγκρουση86.  

 

 3.4 Παράγοντες αδυναμίας του ΟΗΕ 
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   Κατά την προσπάθεια της ειρηνικής επίλυσης του ζητήματος, παρατηρείται μια 

συλλογική αναποφασιστικότητα. Η σύγκρουση των συμφερόντων των μελών του 

Οργανισμού, έχει ως αποτέλεσμα της έλλειψη κοινής γραμμής και την αρνητική 

επιρροή στη διαχείριση της διαφωνίας.  

   Την θεμελιώδη αιτία της αποτυχίας του Οργανισμού στην εκπόνηση μιας ειρηνικής 

λύσης, αποτελεί η νοοτροπία των συμμετεχόντων κρατών στις ειρηνευτικές 

διαδικασίες. Η αφοσίωση των κρατών στην ειρήνη δεν είναι ανεπιφύλακτη και 

εξαρτάται από το κατά πόσο ικανοποιημένα είναι με την εκάστοτε κατάσταση. Πιο 

συγκεκριμένα, πριν την εισβολή της 2ης Απριλίου, η ειρήνη για τη Βρετανία σημαίνει 

νίκη, ενώ, μέχρι την υποχώρηση των Αργεντινών από τα νησιά, σημαίνει νίκη για την 

Αργεντινή. 

   Επιπλέον, και οι δύο αντίδικοι, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ΟΗΕ με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να νομιμοποιούν τους σκοπούς τους. Δίνουν την εντύπωση ότι 

χρησιμοποιούν τον οργανισμό ως μέσο για να βγουν οι νικητές της διαφωνίας, και όχι 

ως φορέα ειρηνικής επίλυσης. Δε τους απασχολούν οι δράσεις του ως μεσολαβητής, 

αλλά ως σύμμαχος87. 

   Ένα ακόμα μειονέκτημα, που διακρίνει γενικά τους διεθνείς οργανισμούς, είναι η 

αναποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων τους. Ο ΟΗΕ, ασκεί μεν πολιτική 

πίεση, χωρίς όμως να εξασφαλίσει πρώτα την υποχώρηση των δυνάμεων εισβολής 

και αποτυγχάνει να πετύχει τη συμμόρφωση σε Ψήφισμα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας88. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

 

4.1 Οι χειρισμοί της κυβέρνησης Thatcher και η Αμερικανική 

διπλωματία. 
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   Μετά την έγκριση του Ψηφίσματος 502 στις 3 Απριλίου από τον ΟΗΕ89, η Thatcher 

έρχεται αντιμέτωπη με ενδοκυβερνητικές κρίσεις90 και παραιτήσεις σημαντικών 

στελεχών της κυβέρνησης. Η παραίτηση του Peter Carrington, έχει ως αποτέλεσμα 

τον διορισμό του Francis Pym ως νέο Υπουργό Εξωτερικών91, ενώ στις 5 Απριλίου 

αναχωρούν από το Portsmouth οι πρώτες βρετανικές δυνάμεις92.  

   Στις 6 Απριλίου, πραγματοποιείται συνέλευση του Υπουργικού Συμβουλίου και 

αποφασίζεται να ζητηθεί η επιβολή κυρώσεων από τους συμμάχους της Βρετανίας, 

ώστε να αυξηθεί η διπλωματική πίεση στην Αργεντινή. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι 

ανταποκρίνονται θετικά, όπως και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, εκτός της 

Ιταλίας και της Ισπανίας93. Ζητείται επίσης από τις ΗΠΑ να λάβουν δραστικά μέτρα, 

καθώς τα μέλη της συνέλευσης συμφωνούν ότι η συμβολή της Αμερικής θα παίξει 

καθοριστικό ρόλο94. 

   Εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης, κυριαρχεί διχογνωμία, όσον αφορά την 

στάση που πρέπει να τηρηθεί απέναντι στα γεγονότα, και το πώς θα εξυπηρετηθούν 

καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας. Στις 6 Απριλίου πραγματοποιείται διάσκεψη, 

στην οποία λέγεται ότι σε περίπτωση υποστήριξης της Βρετανίας, οι ΗΠΑ θα χάσουν 

τα ερείσματα τους στη Λατινική Αμερική, ενώ αν δε την υποστηρίξουν θα αποτελέσει 

πλήγμα για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ95. Η Thatcher γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν 

επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν πλευρά και θα επιδιώξουν τη 

μεσολάβηση, ωστόσο αισιοδοξεί για την αμερικανική βοήθεια λόγω του Υπουργού 

Άμυνας Caspar Weinberger96. 

   Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται νέα συνάντηση του βρετανικού Υπουργικού 

Συμβουλίου, ενώ τα πυρηνικά υποβρύχια που απέχουν μόλις λίγες μέρες από τα 

νησιά, δίνουν τη δυνατότητα επιβολής Αποκλειστικής Ναυτικής Ζώνης (ΜΕΖ). Η 

επικείμενη επίσκεψη του Haig, προκαλεί αντιδικίες για το πότε είναι καταλληλότερο 

να γίνει η ανακοίνωση της. Ωστόσο, αποφασίζεται, χωρίς ενστάσεις,  να ανακοινωθεί 

άμεσα, κάτι που δείχνει το βάρος που δίνει η Thatcher στο στρατιωτικό κομμάτι 

έναντι της διπλωματίας97. 

   Στις 8 Απριλίου ο Haig καταφτάνει στο Λονδίνο. Στη συνάντηση που έχει με τη 

Thatcher, είναι ξεκάθαρη η διαφορά των προθέσεων τους. Πρόθεση του Haig είναι να 

μεσολαβήσει, καθώς η προθυμία της Αργεντινής να δεχτεί σοβιετική βοήθεια 

ανησυχεί τις ΗΠΑ. Η Thatcher αρνείται την πρόταση του Haig για προσωρινή 

ουδέτερη διοίκηση των νησιών, καθώς ουσιαστικά θα αποτελούσε επιβράβευση της 
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βίαιης αρπαγής των νησιών από τους Αργεντινούς και θα δημιουργούσε προηγούμενο 

που θα επηρέαζε πολλές χώρες με εδαφικές διαφορές. Αφού ενημερώνεται για τις 

βρετανικές θέσεις, ο Haig αναχωρεί για το Buenos Aires98, και επιστρέφει την ημέρα 

επιβολής της MEZ στις 12 Απριλίου99. 

   Ο Haig παραθέτει νέες προτάσεις που αποσκοπούν στην εξομάλυνση της 

κατάστασης, προτείνει τη θέσπιση τριμερούς διοίκησης των νησιών, συγκεκριμένα τη 

σύσταση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των ΗΠΑ, της 

Αργεντινής και της Βρετανίας, ενώ παράλληλα διαπιστώνει την έλλειψη κοινής 

γραμμής εντός του καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνάμεων της Αργεντινής, ως 

προς την επιθυμία τους να πολεμήσουν100. Η Thatcher είναι επιφυλακτική απέναντι 

στις προτάσεις του Haig και εντοπίζει ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την εφαρμογή τους, καθώς και ασάφειες101. Θεμελιώδους σημασίας 

για τη Thatcher, είναι το κατά πόσο μπορούν οι ΗΠΑ να εγγυηθούν για την ομαλή 

εφαρμογή των προτάσεων, κάτι για το οποίο δε λαμβάνει ξεκάθαρη απάντηση, ενώ 

παράλληλα δε καθίσταται σαφές, το ότι οι επιθυμίες των νησιωτών θα είναι 

καθοριστικές στις τελικές διαπραγματεύσεις.  Σε αυτό το στάδιο, η Αργεντινή 

φαίνεται πρόθυμη για διαπραγμάτευση, καθώς θορυβείται από τη βρετανική 

αποστολή.  

   Στην επόμενη συνέλευση της ίδιας ημέρας, γίνεται λόγος για τη θέση των 

στρατιωτικών δυνάμεων και για την επιθυμία της Αργεντινής να αποκτήσουν οι 

υπήκοοί της ίδια δικαιώματα με τους νησιώτες. Ο Haig ζητά από τη Βρετανία να 

ακινητοποιήσει τις δυνάμεις τις σε περίπτωση που επιτευχθεί η συμφωνία, 

επικαλούμενος τη δύσκολη θέση που θα βρεθεί το καθεστώς σε περίπτωση 

αναγκαστικής υποχώρησης. Η Thatcher μπορεί να τοποθετήσει την αποστολή, σε 

απόσταση ίση με αυτήν της Αργεντινής από τα Φώκλαντ, διαφορετικά θα υπάρξουν 

αντιδράσεις στη Βουλή. Τελικά, δεν επιτυγχάνεται συμφωνία. Η Αργεντινή μένει 

ανυποχώρητη στο αίτημα της να διορίσει κυβερνήτη και στο ζήτημα της σημαίας, 

κάτι που κάνει τη Thatcher να υποπτεύεται ότι σκοπός της είναι να κερδίσει χρόνο 

μέσα από τις διαπραγματεύσεις και χάνει την υπομονή της102.  

   Στο Λονδίνο αυτό το διάστημα υπάρχει ανησυχία, όσον αφορά την ενδεχόμενη 

εγκατάλειψη του νησιού από βρετανούς κατοίκους, ενώ αντικείμενο συζητήσεων 

είναι το στρατιωτικό κομμάτι και οι δυσκολίες της επιχείρησης. Στις 16 Απριλίου 

γίνεται λόγος για τους κανόνες εμπλοκής που θα εφαρμοστούν κατά τις επιχειρήσεις, 

κάτι πολύ σημαντικό καθώς αποτελούν τις «κόκκινες γραμμές» των επιχειρησιακών 

αποφάσεων και προσδιορίζουν την ελευθερία δράσης του στρατιωτικού. Την ίδια 

μέρα, η Thatcher επικοινωνεί με τον Reagan λαμβάνοντας την υποστήριξη του, ενώ 

πληροφορείται για τα απογοητευτικά αποτελέσματα της επίσκεψης του Haig στο 

                                                             
98 Στο ίδιο, σελ. 191-193. 
99 Στο ίδιο, σελ. 190,194. 
100 Στο ίδιο, σελ. 193-195. 
101 Στο ίδιο, σελ. 195,198. 
102 Στο ίδιο, σελ. 196-198. 
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Buenos Aires. Το συμπέρασμα της Thatcher από τα όσα συζητιούνται, είναι το ότι οι 

Αργεντινοί είναι αμετακίνητοι στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τα Φώκλαντ103. 

   Στις 18 Απριλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανακατάληψη της 

Νοτίου Γεωργίας. Ο Haig ανησυχεί με την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, ενώ 

η προθυμία του να ενημερώσει την Αργεντινή ενοχλεί τους βρετανούς. Παράλληλα 

με τις εξελίξεις στο διπλωματικό κομμάτι, η κυβέρνηση ενημερώνεται για τις 

δύσκολες καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις στη Νότιο Γεωργία.  

   Στις 23 Απριλίου, εκδίδεται γενική προειδοποίηση στην Αργεντινή, με την οποία 

δηλώνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια της μπορεί να θεωρηθεί εχθρική και να 

αντιμετωπιστεί ανάλογα. Την επόμενη μέρα, η Thatcher λαμβάνει τα αποτελέσματα 

της συνάντησης του Francis Pym με τον Haig, όσον αφορά τις βρετανικές απόψεις 

για τις απαιτήσεις της Αργεντινής.  

   Οι νέες προτάσεις είναι απαράδεκτες για τη Thatcher. Προβλέπουν την αποχώρηση 

των Βρετανικών δυνάμεων, την παύση των κυρώσεων στην Αργεντινή πριν την 

ολοκλήρωση της αποχώρησης τους από τα νησιά, δε δίνεται πιθανότητα επαναφοράς 

των πραγμάτων στην προ της εισβολής κατάσταση, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα για το 

τι θα συμβεί σε περίπτωση που δε τηρήσει τη συμφωνία η Αργεντινή μετά την 

υποχώρηση των Βρετανών. Ο Pym διαφωνεί με τη Thatcher για το αν πρέπει να γίνει 

αποδεκτό το προσχέδιο. O John Nott, αρχικά προτείνει να τεθεί από τον Haig πρώτα 

στους Αργεντινούς, οι οποίοι το πιθανότερο να το απορρίψουν, και έπειτα η Βρετανία 

να ζητήσει την αποφασιστική στήριξη των ΗΠΑ. Προτείνει να μη σχολιαστεί το 

προσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης και να μη διακόψει τις διαπραγματεύσεις. 

Η Thatcher λοιπόν, παροτρύνει τον Haig να μάθει τη στάση της Αργεντινής, ενώ την 

επόμενη μέρα ολοκληρώνεται η ανακατάληψη της Νοτίου Γεωργίας104. 

    Στις 26 Απριλίου, αυξάνεται η στρατιωτική πίεση στην Αργεντινή, 

ανακοινώνοντας τους κανόνες εμπλοκής και την εφαρμογή Αποκλειστικής Ζώνης 

(TEZ)105, με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την απόβαση106. Όμως, οι 

ανησυχίες της Thatcher επιβεβαιώνονται σχετικά με τις συνέπειες της παύσης της 

ενασχόλησης του Haig107 και της εμπλοκής του ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του 

ΟΗΕ, υπονοεί ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν το Ψήφισμα 502, κάτι που 

προκαλεί αντιδράσεις από το κόμμα των Εργατικών108. 

   Οι ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι η Αργεντινή αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση της, 

θεωρούν ότι θα δεχτεί μία συμφωνία και προσπαθούν να την πείσουν να αποχωρήσει 

από τα νησιά ειρηνικά. Για να την πιέσουν, ξεκαθαρίζουν ότι δε μπορούν να 

                                                             
103 Στο ίδιο, σελ. 200-204. 
104 Στο ίδιο, σελ. 204-208. 
105 Στο ίδιο, σελ. 210. 
106 Major General Sir Jeremy Moore KCB OBE MC, Rear Admiral Sir John Woodward KCB & 

Admiral Sir James Eberle GCB, « The Falklands experience», The RUSI Journal, 1982, 25-32, σελ. 29. 
107Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π.,, σελ. 203. 
108 Στο ίδιο, σελ. 210. 
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εγγυηθούν την Αργεντίνικη εξουσία των νησιών109. Ο Haig καταθέτει τις προτάσεις 

στην Αργεντίνικη κυβέρνηση με αυστηρά καθορισμένο χρόνο απάντησης, ωστόσο δε 

λαμβάνει ανταπόκριση και έτσι πιέζεται από τη Βρετανία να αποδώσει δημόσια στην 

Αργεντινή την ευθύνη της αποτυχίας των προσπαθειών μεσολάβησης.  

   Εκείνο που θέλει να αποφύγει η Thatcher, είναι η αποκάλυψη των λεπτομερειών 

των προτάσεων του Haig, τις οποίες είναι ταπεινωτικό για τη Βρετανία να υπονοηθεί 

ότι αποδέχτηκε. Επίσης, το τέλος των διπλωματικών προσπαθειών του Haig, 

ανησυχεί τη Thatcher για ενδεχόμενες πιέσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ για παύση των 

στρατιωτικών προετοιμασιών. Στις 30 Απριλίου, οι ΗΠΑ είναι πλέον επίσημα στο 

πλευρό της Βρετανίας, κάτι που εκτοξεύει το ηθικό των Βρετανών και η προσοχή 

στρέφεται στο στρατιωτικό κομμάτι110. 

 

4.2 Η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ. 

 

   Μετά την άρνηση της Αργεντινής να προχωρήσει σε συμβιβασμό, οι ΗΠΑ 

ανακοινώνουν επίσημα τη στήριξη στη Βρετανία, στα πλαίσια του ΟΗΕ και του OAS 

και την επιβολή κυρώσεων στην Αργεντινή, όπως την παύση παροχής όπλων και 

άλλων εμπορικών και τραπεζικών συναλλαγών.  

   Η απόφαση αλλαγής πολιτικής, λαμβάνεται από τον Reagan, ορμώμενος από τη 

στήριξη της κοινής γνώμης για τη σκληρή στάση της Βρετανίας και από τις ενδείξεις 

αντί-Αμερικανισμού στη Βρετανία. Επίσης, ενισχύει τη δημοτικότητα του στο 

εσωτερικό, ενώ παράλληλα εξαλείφεται το ρίσκο της ρήξης των σχέσεων με τη 

Λατινική Αμερική, σε περίπτωση που αποκαλυπτόταν η κρυφή αμερικανική στήριξη 

στη Βρετανία. Ωστόσο, υπάρχει η άποψη ότι οι ΗΠΑ δε στηρίζουν τη Βρετανία 

«επειδή την αγαπούν, αλλά επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή».  

   Με την ανακοίνωση της απόφασης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής 

καταδικάζει τη δράση των ΗΠΑ, ενώ το καθεστώς, παρά τις πιέσεις Galtieri, 

παραμένει αμετακίνητο111. 

   Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι χειρισμοί της Βρετανικής Πρεσβείας και του 

Nicholas Henderson στην Washington. Συγκεκριμένα, γνωρίζει ότι ο Τύπος έχει 

ιδιαίτερη επιρροή στην αμερικανική κοινή γνώμη, γι’ αυτό και φροντίζει να διατηρεί 

                                                             
109 David C. Gompert, «American Diplomacy and the Haig Mission: An Insider’s Perspective», Ό.π,. 

σελ. 112. 
110 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π., σελ. 210-212. 
111 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 141-143. 
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καλές σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Πραγματοποιεί συναντήσεις με πολλούς 

αξιωματούχους, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο αμερικανικό κοινό112.  

   Αντίθετη με την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, είναι η Jean Kirkpatrick, εκπρόσωπος 

των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η οποία αποδοκιμάζεται από το βρετανικό κοινό και τη 

κυβέρνηση. Η Kirkpatrick θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη για τη Βρετανία η 

αμερικανική υποστήριξη, η οποία θα βλάψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Λατινική 

Αμερική113. 

   Τέλος, πρέπει να σημειωθεί και η άποψη, ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ 

ξεκαθάριζαν στην Αργεντινή από την αρχή της σύγκρουσης ότι θα ταχθούν στο 

πλευρό της Βρετανίας, αν καταφύγουν στη βία, τότε ενδεχομένως να τροποποιούνταν 

οι δράσεις του στρατιωτικού καθεστώτος114.    

    

 

 

4.3 Η βύθιση του Belgrano και οι επιπτώσεις του. 

 

   Μετά την αποτυχημένη διπλωματική προσπάθεια του Haig και την εφαρμογή 

Αποκλειστικής Ζώνης115, στις 2 Μάιου πραγματοποιείται το βύθισμα του 

Αργεντίνικου καταδρομικού Belgrano από το βρετανικό υποβρύχιο Conqueror116, 

που αποτελεί την πιο αποφασιστική117, αλλά και την πιο αμφιλεγόμενη πράξη του 

πολέμου118. Στρατιωτικά, το βύθισμα του Belgrano αποτελεί επιτυχημένη κίνηση, 

καθώς αναγκάζει το ναυτικό της Αργεντινής να υποχωρήσει. Ωστόσο, διπλωματικά 

εγείρει αντιδράσεις και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο119. Επίσης, πρέπει να 

σημειωθεί ότι στη λήψη της απόφασης δε συμμετέχει όλο το πολεμικό κυβερνητικό 

συμβούλιο120. Η απόφαση λαμβάνεται από τη Thatcher, τον John Nott και το 

Ναύαρχο Lewin, μόλις πληροφορούνται για κινητικότητα της Αργεντινής, κατά του 

βρετανικού στόλου121.  

                                                             
112 Στο ίδιο, σελ. 139-140. 
113 Στο ίδιο, σελ. 152-153. 
114 «The Falklands War», Strategic Survey, 2009, 116-121, σελ. 119. 
115 Duncan Anderson, The Falklands War 1982, Osprey, Oxford, 2002, σελ. 37. 
116 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 144. 
117 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π., σελ. 215. 
118 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 144. 
119 Vernon Bogdanor, «The Falklands War, 1982», Gresham College, 8 March 2016, σελ. 9. 
120 Lawrence Freedman, «The literature on the Falklands conflict, 1982», Contemporary Record, 2008, 

34-35,  σελ. 34 
121 John Nott, « Inside the War Cabinet», The RUSI Journal, 2007, 74-77, σελ. 76.  
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   Η απόφαση λαμβάνεται στα πλαίσια της προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης 

να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική απειλή και να προστατέψει τις δυνάμεις της. Πιο 

συγκεκριμένα, το καταδρομικό Belgrano, μαζί με τα δύο αντιτορπιλικά που το 

συνοδεύουν, κινούνται στα όρια της Αποκλειστικής Ζώνης, ενώ ο εξοπλισμός τους 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις βρετανικές δυνάμεις. Με αυτά τα 

δεδομένα, γίνεται η λήψη της απόφασης για αλλαγή των κανόνων εμπλοκής, που 

επιφέρουν το βύθισμα του122, 40 μίλια έξω από την Αποκλειστική ζώνη. Η τοποθεσία 

του γεγονότος, στιγματίζει τη Βρετανία ως «επιτιθέμενο»123. 

   Μετά το βύθισμα του Belgrano, το πεδίο της διπλωματίας γίνεται πιο περίπλοκο. Η 

Βρετανία δέχεται πιέσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ124 και πλήττεται η ευρωπαϊκή 

υποστήριξη προς αυτήν, καθώς Ιταλία και Ιρλανδία αποσύρουν τις κυρώσεις κατά της 

Αργεντινής125, ενώ η Ιρλανδία επιδιώκει τη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και 

χαρακτηρίζει τους Βρετανούς «επιτιθέμενους». Επιπλέον, η Δυτική Γερμανία ζητά 

εκεχειρία, το Περού προτείνει σχέδιο ειρήνης, ενώ ο Haig επιδιώκει την αποφυγή της 

αστάθειας και την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης126. 

 

 

 

 

 

4.4 Η συνέχιση της Βρετανικής πολιτικής. 

 

   Στις 4 Μαΐου, το βρετανικό αντιτορπιλικό Sheffield  βυθίζεται, ενώ παράλληλα 

υπάρχει κορύφωση των διπλωματικών και στρατιωτικών διεργασιών. Σε αυτό το 

στάδιο, η Βρετανία προβληματίζεται για τις πιέσεις του Reagan να προχωρήσει σε 

συμβιβασμό, καθώς και για τις προτάσεις του Περού και των ΗΠΑ, οι οποίες δεν 

ικανοποιούν την κυβέρνηση. Ο Pym θεωρεί ότι οι προτάσεις πρέπει να γίνουν 

αποδεκτές, καθώς η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αρχίζει να εξασθενεί, ενώ η 

άρνηση τους θα επιφέρει πλήγμα στις σχέσεις με τον Haig. Η Thatcher εκφράζει τη 

δυσαρέσκεια της στον Πρόεδρο Reagan, ωστόσο καθησυχάζεται από το ότι η 

                                                             
122 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, Ό.π., σελ. 214-215. 
123 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 
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Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει και να δεχτεί τις προτάσεις ΗΠΑ-

Περού, ενώ οι πιθανότητες για κάποια διπλωματική «τομή» είναι ελάχιστες. 

   Οι Αργεντινοί προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τα γεγονότα 

του Belgrano και αυξάνουν τη διπλωματική πίεση στις συζητήσεις στον ΟΗΕ, στην 

οποία αντιστέκεται με επιτυχία ο Tony Parsons. 

   Κατά τις διαπραγματεύσεις στην Washington γίνεται φανερό το ότι δεν υπάρχουν 

προοπτικές για επίτευξη συμφωνίας. Κύριο μέλημα της Βρετανίας, είναι να μη 

παρουσιαστεί ως υπαίτια για την αποτυχία των διαβουλεύσεων και να υπάρξει 

τελεσίγραφο, καθώς η Αργεντινή παραμένει αμετακίνητη στις αξιώσεις της. Η 

Thatcher δεν επιθυμεί την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των 

διαπραγματεύσεων, καθώς η ανακατάληψη των Φώκλαντ επείγει, εξ’ αιτίας των 

δύσκολων καιρικών συνθηκών. Παρά το γεγονός ότι επιθυμεί την αποφυγή 

περισσότερων απωλειών, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν 

μέσα στις επόμενες 10 μέρες. 

   Η προσοχή της κυβέρνησης στρέφεται στις συζητήσεις του ΟΗΕ, δίνοντας σαφείς 

κατευθυντήριες γραμμές στον Parsons, σχετικά με το ζήτημα της υποχώρησης του 

βρετανικού στρατού και του καθεστώτος των νησιών. Ο Parsons καθιστά σαφές το 

ότι δε θα γίνει αποδεκτή καμία πρόταση που να επιβραβεύει την Αργεντινή, καθώς 

εκείνη είναι υπαίτια της σύγκρουσης και παρόλα αυτά δεν έχει κάνει συμβιβασμούς. 

   Στα πλαίσια της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο Πρόεδρος Reagan δέχεται πιέσεις 

από τους υποστηρικτές της Αργεντινής, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του Haig 

στην Ευρώπη. Υπάρχει επίσης ανησυχία για επικείμενη επίθεση της Βρετανίας στην 

ενδοχώρα της Αργεντινής, κάτι που η Thatcher διαψεύδει καθώς μια τέτοια ενέργεια 

δε θα είχε όφελος ή κάποιο νόημα, παρά μόνο θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τη 

Βρετανία. Ο Reagan επιθυμεί την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάτι το 

οποίο δε μπορεί να ικανοποιήσει η Thatcher, καθώς υπό τη στρατιωτική πίεση, 

δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στη διπλωματία.  

   Στις 14 Μαΐου πραγματοποιείται συνέλευση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην 

οποία αποφασίζονται οι όροι του τελεσίγραφου της Βρετανίας στην Αργεντινή. Η 

Βρετανία αποφασίζει να δώσει στην Αργεντινή 48 ώρες. Στην εκπόνηση του 

προσχεδίου, ο Tony Parsons και ο Tony Henderson παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Ζωτικής σημασίας για τη Βρετανία, είναι η ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων πριν 

την απόβαση του στρατού στα Φώκλαντ, και η εκπόνηση μιας λογικής προσφοράς, 

αποσκοπώντας στο να μη παρουσιάσει αδιαλλαξία. Με την τελική της πρόταση, η 

Βρετανία αρνείται την όποια εμπλοκή της Αργεντινής στην προσωρινή διοίκηση των 

νησιών, επιδιώκοντας μια σχετικά αυτόνομη κυβέρνηση και εξαιρεί από την 

διαπραγματευτική διαδικασία τη Νότια Γεωργία. Η πρόταση πλαισιώνεται από 

επικλήσεις άρθρων του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, συγκεκριμένα του άρθρου 73 

σχετικά με την αυτοδιάθεση και από νόμους, οι οποίοι διέπουν το διοικητικό 

καθεστώς των Φώκλαντ. Ο Pym, θέλοντας να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ 
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στον ΟΗΕ, ενημερώνει τον Haig, που είναι ευχαριστημένος, όπως και ο Γενικός 

Γραμματέας του Οργανισμού, για την ευελιξία της Βρετανίας127. Γενικά, η πρόταση 

της Βρετανίας έχει θετικό αντίκτυπο στο διεθνές σκηνικό128.   

   Στις 18 Μαΐου, εν αναμονή της απάντησης της Αργεντινής, στο Συμβούλιο γίνεται 

αναφορά στις δυσκολίες της απόβασης στα Φώκλαντ. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά 

με την επάρκεια των βρετανικών δυνάμεων και διαπιστώνεται αδυναμία του 

εντοπισμού των Αργεντίνικων υποβρυχίων, ενώ η καθυστέρηση των επιχειρήσεων 

αυξάνει τις πιθανότητες απωλειών.  

   Στις 19 Μαΐου, η Αργεντινή αρνείται εκ νέου να συμβιβαστεί. Με τον Haig να 

αναγνωρίζει πλέον ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν νόημα και απλά δίνουν χρόνο 

στην Αργεντινή, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20 Μαΐου αποφασίζει ομόφωνα την 

εκκίνηση της απόβασης, σε περίπτωση που το επιτρέπει ο καιρός. Στις 21 Μαΐου, η 

Thatcher πληροφορείται για την επιτυχημένη απόβαση στα νησιά, ενώ στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας ο Parsons αντιμετωπίζει τους συμμάχους της Αργεντινής και 

το Ψήφισμα 505 που προτείνει η Ιρλανδία129.    

   Οι ΗΠΑ συμβάλλουν σημαντικά στην ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων130. Η 

επιτυχημένη απόβαση της Βρετανίας, έγκειται και στις αδυναμίες της αεροπορίας της 

Αργεντινής. Τα αργεντίνικα αεροσκάφη, αδυνατούν να επιτεθούν στα βρετανικά 

αεροπλανοφόρα εξ’ αιτίας της καλής κάλυψης από τα υπόλοιπα πλοία, ενώ οι βόμβες 

τους δεν εκρήγνυνται καθώς δε πετάνε ψηλά, εξ’ αιτίας των βρετανικών πυραύλων. 

Επίσης σημαντικές, είναι οι ελλείψεις της Αργεντινής σε πυραύλους Exocet131. 

   Στις 27 Μαΐου, οι ΗΠΑ δέχονται επίθεση στα πλαίσια του OAS και ζητούν από τη 

Βρετανία να σταματήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για τη Βρετανία ωστόσο, είναι 

αναπόφευκτη η συνέχεια της μάχης, ενώ δε τίθεται πλέον θέμα διαπραγμάτευσης. Η 

μάχη του Goose Green αποτελεί ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο 

βρετανικός στρατός, με τις αργεντίνικες δυνάμεις τελικά να παραδίνονται. Οι ΗΠΑ 

συνεχίζουν να επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας, πριν τη στρατιωτική ήττα της 

Αργεντινής, η Thatcher όμως επιμένει ότι δε θα σταματήσει τις επιχειρήσεις, αν δεν 

υποχωρήσουν οι δυνάμεις της Αργεντινής. Η παράθεση του παραδείγματος εισβολής 

στην Αλάσκα από άλλη δύναμη, καθιστά απόλυτα ξεκάθαρη τη θέση της Βρετανίας 

στις ΗΠΑ.  

   Στις 2 Ιουνίου, οι συζητήσεις στον ΟΗΕ συνεχίζονται, με την Ισπανία και τον 

Παναμά να επιδιώκουν την παύση των εχθροπραξιών, προτείνοντας ένα προσχέδιο 

Ψηφίσματος, στο οποίο η Βρετανία και οι ΗΠΑ θέτουν βέτο. Το κύριο ζήτημα που 

απασχολεί τη Thatcher, είναι τα γεγονότα των Φώκλαντ και οι δυσκολίες μεταφοράς 

εφοδίων για την ανάκτηση του Port Stanley.  

                                                             
127 Στο ίδιο, σελ. 216-223. 
128 Στο ίδιο, σελ. 224. 
129 Στο ίδιο, σελ. 223-226. 
130 Στο ίδιο, σελ. 227. 
131 Στο ίδιο, σελ. 226. 
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   Στις 12 Ιουνίου, ανακοινώνεται ότι οι βρετανικοί στρατιωτικοί στόχοι 

ολοκληρώνονται132 , ενώ οι Αργεντινοί παραδίνονται στις 14 Ιουνίου133.  

 

4.5 Ο ρόλος των ΗΠΑ. 

 

   Μέχρι την εισβολή, υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Βρετανίας και των 

ΗΠΑ134, η σχέση τους όμως, είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται135. Πρέπει να 

σημειωθεί, ότι ο Ψυχρός Πόλεμος έχει ιδιαίτερη επιρροή στις κινήσεις των 

Αμερικανών.  

   Οι δύο χώρες, συνεργάζονται στενά στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας, ωστόσο 

οι ΗΠΑ, όπως και οι Ρώσοι, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να μοιράζονται 

πληροφορίες που μπορεί να μάθει ο αντίπαλος, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό 

του Ψυχρού πολέμου. Στις 11 Μαρτίου 1982, η Βρετανία αγοράζει το Αμερικανικό 

υποβρύχιο βαλλιστικό σύστημα πυραύλων Trident II-D5. Η συμφωνία, προκαλεί 

δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και στους ευρωπαίους, κάνοντας λόγο για περιττή 

κλιμάκωση του ανταγωνισμού αγοράς πυρηνικών όπλων136. 

   Στις αρχές του 1982, υπάρχει διαφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας. Η Βρετανία 

αντιστέκεται στις αμερικανικές πιέσεις για επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά του 

Σοβιετικού μπλοκ, καθώς θεωρεί ότι θα πλήξουν περισσότερο την οικονομία της 

Ευρώπης παρά της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και γιατί έχει άμεσο συμφέρον.  

   Σχετικά με το ζήτημα των Φώκλαντ, οι ΗΠΑ αποφεύγουν να πάρουν το μέρος της 

Βρετανίας137, καθώς ανησυχούν ότι σε περίπτωση που το κάνουν, θα υπάρξει 

σοβιετική επιρροή στην Αργεντινή και γενικά στη Λατινική Αμερική138, η οποία 

αποτελεί τη σφαίρα επιρροής τους. Στη Λατινική Αμερική υποστηρίζονται αντί-

κομμουνιστικά καθεστώτα, ενώ υπάρχουν επιφυλάξεις για τη βρετανική εμπλοκή 

στην περιοχή. Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Jean Kirkpatrick, υποστηρίζει ότι 

η στήριξη στη Βρετανία, θα έχει ως επακόλουθο την αποξένωση με τους 

Λατινοαμερικάνους139. 

                                                             
132 Στο ίδιο, σελ. 229-234. 
133 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 156. 
134 Στο ίδιο, σελ. 117. 
135 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Ό.π., σελ. 157. 
136 Στο ίδιο, σελ. 164-165 
137 Στο ίδιο, σελ. 158. 
138 Douglas Kinney, « Anglo-Argentine Diplomacy and the Falkland Crisis», Ό.π, σελ. 90. 
139 Gill Bennett, Six Moments of Crisis: Inside British Foreign Policy, Ό.π., σελ. 158. 
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   Πολιτική των ΗΠΑ, είναι να αποφεύγει την εμπλοκή σε ζητήματα εδαφικής 

κυριαρχίας140, γι’ αυτό και θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις και με τους δύο 

αντίδικούς141. Η αμερικανική θέση, λειτουργεί υπέρ της Βρετανίας, ως κάτοχος των 

νησιών,  όμως οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Αργεντινή. 

Βασική αιτία είναι η αντί-κομμουνιστική πολιτική της κυβέρνησης Reagan. Η 

συμμαχία των ΗΠΑ με την Αργεντινή και τη Νότια Αφρική, αποτελεί την ασπίδα 

ενάντια στη Σοβιετική παρουσία στο Νότιο Ατλαντικό. Επιπλέον, η Αργεντινή 

συμβάλλει στην απώθηση του κομμουνισμού από την Κεντρική Αμερική.  Παρ’ όλα 

αυτά, η αύξηση των συναλλαγών της με τη Σοβιετική Ένωση δε συνάδει με τις 

προσπάθειες των Αμερικανών για επιβολή εμπορικών κυρώσεων142. 

   Ο Reagan θορυβείται, όταν πληροφορίες της CIA κάνουν λόγο για την 

αντικατάσταση του καθεστώτος Galtieri, σε περίπτωση ήττας, από κάποιο 

«εξαιρετικά εθνικιστικό καθεστώς που μπορεί να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη 

Ρωσία», γι’ αυτό και ο Haig επιδιώκει τη διπλωματική λύση, κρατώντας ουδέτερη 

στάση143. 

   Καθώς οι Αμερικανοί πολιτικοί δηλώνουν ουδετερότητα144, το Πεντάγωνο 

προσφέρει άμεση βοήθεια από την πρώτη μέρα145, με την παροχή προμηθειών, 

όπλων, πληροφοριών με απόλυτη μυστικότητα146. Η βοήθεια του Πενταγώνου δε 

χρήζει πολιτικής έγκρισης, εξ’ αιτίας της στενής σχέσης μεταξύ του στρατιωτικού 

προσωπικού των δύο χωρών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον John Lehman, επικεφαλής 

του Αμερικανικού Ναυτικού και στον Υπουργό Άμυνας Weinberger, οι οποίοι 

λαμβάνουν την έγκριση του Προέδρου για τη διαδικασία υποστήριξης της Βρετανίας, 

αφήνοντας το State Department σε άγνοια, εκτός του Haig147. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι, η Thatcher δε γνωρίζει το εύρος της αμερικανικής βοήθειας148, της οποίας το 

μέγεθος ανησυχεί τους Αμερικανούς αξιωματικούς149. 

    

  

 

                                                             
140Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 113. 
141 Douglas Kinney, « Anglo-Argentine Diplomacy and the Falkland Crisis», Ό.π, σελ. 90. 
142 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 113-114. 
143  John Lehman, «The Falklands War», The RUSI Journal, 2012, 80-85, σελ. 81. 
144 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 123.  
145 John Lehman, «The Falklands War», Ό.π., σελ 82. 
146 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 123, 125. 
147 John Lehman, «The Falklands War», Ό.π., σελ 82. 
148 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 

Crises, Ό.π., σελ. 127. 
149 John Lehman, «The Falklands War», Ό.π., σελ 82. 
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 4.6 Η στάση της Ιρλανδίας. 

 

   Ο οπορτουνιστικός χαρακτήρας των ενεργειών του Haughey κατά τη διάρκεια της 

κρίσης των Φώκλαντ, ενισχύεται από την απόφαση του Μαΐου 1982 να αποσύρει τη 

στήριξη του για τις κυρώσεις της βρετανικής κυβέρνησης κατά της Αργεντινής. Αυτή 

η απόφαση προκαλεί  την επιδείνωση των Άγγλο-Ιρλανδικών σχέσεων. Με την 

πρόσβαση σε νέα στοιχεία, υποστηρίζεται ότι τα κίνητρα του Haughey για την 

απόσυρση της στήριξης στη Βρετανία, καθορίζονται από βραχυπρόθεσμους 

πολιτικούς προβληματισμούς, και όχι όπως ισχυρίζεται εκείνη τη στιγμή, από 

μακροπρόθεσμες πολιτικές αρχές που σχετίζονται με την παραδοσιακή ιρλανδική 

ουδετερότητα. Υποστηρίζεται επίσης, ότι για τον Haughey η κρίση των Φώκλαντ 

αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία να εκδικηθεί τη Thatcher. 

   Κατά τη διάρκεια της δεύτερης απεργίας πείνας της Δημοκρατίας150, που 

πραγματοποιείται  το 1981 από πολιτικούς κρατούμενους, εξ’ αιτίας της αλλαγής 

νομοθεσίας σχετικά με τη μεταχείριση τους151, οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

επιδεινώνονται σε βαθμό που εμπιστοσύνη μεταξύ τους εξαφανίζεται. Η άρνηση της 

Thatcher να επιτρέψει στον Haughey να μεσολαβήσει, ώστε η διαμαρτυρία των 

απεργών πείνας να λάβει τέλος, προσβάλλει βαθιά τον Haughey και τον κάνει να 

εκδηλώσει τη βαθιά ριζωμένη αγγλοφοβία του. Το ξέσπασμα της σύγκρουσης είναι 

μια ιδανική ευκαιρία για εκείνον να εκδικηθεί τη Thatcher και να υπονομεύσει το 

κύρος της στη Διεθνή σκηνή και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ν εικόνα του ως εθνικιστής 

στα μάτια των υποστηρικτών του και στο ευρύτερο εκλογικό σώμα. 

   Η κυβέρνηση Haughey επιστρέφει στην εξουσία στις 9 Μαρτίου 1982. Σε ομιλία 

του στον Τύπο, περιγράφει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του, στις οποίες, 

εκτός από τη δέσμευση του για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της 

Ιρλανδίας, περιλαμβάνεται ως πρώτο και σημαντικότερο το «τραγικό πρόβλημα» της 

Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Βρετανός πρέσβης στην Ιρλανδία Leonard Figg, εκτιμά ότι ο 

Haughey θα πάρει ένα πιο εθνικιστικό μονοπάτι σχετικά με τις Άγγλο-Ιρλανδικές 

σχέσεις. 

   Οι ρίζες της τροποποίησης της σχέσης της Ιρλανδίας με τη Βρετανική κυβέρνηση, 

εντοπίζονται στη συνάντηση μεταξύ Haughey και Thatcher που πραγματοποιείται στο 

Δουβλίνο το Δεκέμβριο του 1980. Η Thatcher ενοχλείται από τις δηλώσεις του 

Haughey, ο οποίος υπονοεί ότι Αγγλία και Ιρλανδία συζήτησαν για το ζήτημα της 

Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ στο συνέδριο μεταξύ των δύο, συζητήθηκαν πράγματα που 

απείχαν πολύ από τα λεγόμενα του Haughey. Τότε η Thatcher αντιλαμβάνεται ότι δε 

μπορεί να εμπιστεύεται τον Ιρλανδό ομόλογό της. Πάντως, ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρέασε τη σχέση των δύο, είναι το ζήτημα της απεργίας πείνας 

                                                             
150 Stephen Kelly, «An Opportunistic Anglophobe: Charles J. Haughey, the Irish Government and the 

Falklands War, 1982», Contemporary British History, 2016, 522-541, σελ. 523. 
151 https://en.wikipedia.org/wiki/1981_Irish_hunger_strike  

https://en.wikipedia.org/wiki/1981_Irish_hunger_strike
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από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 1981, κάτι για το οποίο δε συγχώρησε ποτέ ο 

Haughey στη Thatcher. 

   Το πρωί της 3ης Απριλίου είναι η μέρα που η Ιρλανδία παίρνει μέρος στην κρίση 

των Φώκλαντ. Μετά από συζητήσεις του Haughey με αξιωματούχους του, δίνει 

εντολή στον αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας στα Ηνωμένα Έθνη Noel Dorr, να 

υποστηρίξει το Ψήφισμα 502 και να αποδοκιμάσει τη χρήση βίας της Αργεντινής. 

Αυτή η τάση υπέρ των αρχών του κράτους Δικαίου και το επιχείρημα κατά της 

χρήσης βίας από την Αργεντινή για την επίλυση του ζητήματος κυριαρχίας, αποτελεί 

το θεμέλιο της συνολικής Ιρλανδικής κυβερνητικής πολιτικής σε όλη τη διάρκεια της 

κρίσης των Φώκλαντ.  

   Η διάθεση της Ιρλανδίας να στηρίξει τη Βρετανία, καλωσορίζεται θερμά από το 

Λονδίνο, ενώ στις 6 Απριλίου η Thatcher ευχαριστεί προσωπικά τον Haughey και του 

ζητά την επιπλέον στήριξη του στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της 

Αργεντινής, κάτι που μετά από λίγες ημέρες γίνεται αποδεκτό από εκείνον. 

   Αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τους Joyce και Murtagh, υπάρχει η φήμη ότι ο Noel 

Dorr, εκπρόσωπος της Ιρλανδίας στα Ηνωμένα Έθνη, δρα χωρίς να βρίσκεται σε 

απόλυτη συνεννόηση με την κυβέρνηση. Ο Haughey δε διαψεύδει τις κατηγορίες 

κατά του Dorr. Όταν όμως κατηγορείται από ένα μέλος της Ιρλανδικής Βουλής, τον 

Neil Blaney, και του ζητείται ο λόγος για την  υποστήριξη στη Βρετανία, ο Haughey 

προσπαθεί να δικαιολογηθεί και δηλώνει ότι δε γνωρίζει για τα λεγόμενα του Dorr. 

Στην πραγματικότητα όμως, έγγραφα της ιρλανδικής κυβέρνησης αποδεικνύουν ότι 

έχει γνώση των διεργασιών των Ηνωμένων Εθνών επί καθημερινής βάσης. 

   Ο Haughey, φοβούμενος οτι μπορεί να θεωρηθεί ως πιστός πολιτικός πόλος της 

Thatcher, αρνείται ότι παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της Ιρλανδικής πολιτικής σχετικά 

με την κρίση των Φώκλαντ στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Μετά την ταπείνωση 

και την πολιτική απομόνωση που υφίσταται κατά τη διάρκεια της δεύτερης απεργίας 

πείνας της Δημοκρατίας, δε μπορεί να εμφανιστεί ως υποστηρικτής της Thatcher. 

   Μετά τη βρετανική επίθεση στις 25 Απριλίου στο αργεντίνικο υποβρύχιο Santa Fe 

και τις εναέριες επιχειρήσεις στο Port Stanley, η Ιρλανδία εκφράζει ανησυχία για την 

κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης και επαναλαμβάνει την παραδοσιακή πολιτική 

της ιρλανδικής ουδετερότητα σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Μετά τα γεγονότα του 

Belgrano και του Sheffield, η Ιρλανδία αποφασίζει να λάβει άμεσα ουδέτερη στάση 

και επιδιώκει την παύση των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μια απόφαση 

που ο Freedman χαρακτηρίζει ως «αποφασιστική στροφή» της κυβερνητικής 

πολιτικής. 

   Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ακολουθεί η έκδοση δελτίου 

Τύπου, με την οποία η κυβέρνηση δηλώνει τη νέα κατεύθυνση της πολιτικής της και 

ζητά τη σύγκλιση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προώθηση νέου 

ψηφίσματος που να απαιτεί την παύση των εχθροπραξιών. Σημειωτέον, καμία 

αναφορά δεν γίνεται στο Ψήφισμα 502. Η απόφαση του Haughey προκαλεί 
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γενικότερα έκπληξη, ενώ του επισημαίνεται ότι η αλλαγή στάσης θα βλάψει τη θέση 

της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις σχέσεις της με την Αγγλία. Η 

αλλαγή της πολιτικής του Haughey εξοργίζει τη Thatcher. 

   O Haughey εξηγεί ότι η οπτική της Ιρλανδίας αλλάζει καθώς, τα μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι αρκετά για την επίλυση της διαφωνίας. 

Σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΟΚ, ο Haughey ενημερώνει το Βρετανό πρέσβη στην 

Ιρλανδία ότι η κυβέρνηση του δε μπορεί να υποστηρίξει τις Βρετανικές θέσεις, διότι 

οι κυρώσεις συμπληρώνουν τη στρατιωτική δράση. Επικαλείται δηλαδή για μια 

ακόμη φορά, την παραδοσιακή ουδέτερη ιρλανδική πολιτική, κάτι που το Λονδίνο 

εκλαμβάνει με επιφύλαξη.  

   Σύμφωνα με τα όσα εκτιμά ο πρέσβης της Βρετανίας στην Ιρλανδία Sir Leonard 

Figg, υπάρχουν πολλοί βασικοί παράγοντες που συντελούν στην αλλαγή στάσης του 

Haughey, σχετικά με τα Φώκλαντ, ενώ πιστεύει πως η δέσμευση για την τήρηση των 

παραδοσιακών αξιών της ουδετερότητας παίζει ελάχιστο ρόλο. Ο Figg, είναι 

πεπεισμένος ότι ο Haughey χρησιμοποιεί το επιχείρημα της επίκλησης της 

ουδετερότητας ως «μανδύα για μια αντί-βρετανική στάση», και ως προς την 

εσωτερική πολιτική και ως προς την εξωτερική. Σύμφωνα με τον Figg, στη 

διαχείριση του ζητήματος των Φώκλαντ από τον Haughey, σημαντικό ρόλο παίζουν 

οι επερχόμενες εκλογές, καθώς πιστεύει ότι η εμφάνιση του ενδεχομένου 

ανεξαρτησίας από τη Βρετανία θα έδινε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει το κόμμα 

του. Υποστηρίζει επίσης, ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αντιδράσεις που 

συναντά ο Haughey εντός του κόμματος του, για την υποστήριξη του Ψηφίσματος 

502. 

   Η γενικότερη δράση του Haughey προκαλεί εκτεταμένο αντί-ιρλανδικό συναίσθημα 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 25 Μαΐου, η Ιρλανδία προτείνει στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας ένα σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο ζητά την κατάπαυση πυρών για 72 

ώρες. Η βρετανική κυβέρνηση ωστόσο, καθιστά σαφές το ότι θα ασκήσει βέτο σε 

οποιοδήποτε ψήφισμα που καλεί για παύση των εχθροπραξιών. Μετά από μια ψυχρή 

συνάντηση μεταξύ του Haughey και του Figg, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός προσπαθεί 

να ελαχιστοποιήσει την ανάμιξη της Ιρλανδίας στο ζήτημα των Φώκλαντ.  

   Στις 30 Μαΐου, ο Αργεντινός πρέσβης στην Ιρλανδία, καλεί την κυβέρνηση να 

στηρίξει ή να προτείνει την άμεση παύση των εχθροπραξιών, αίτημα το οποίο δε 

γίνεται αποδεκτό από τον Haughey, καθώς δε θέλει να βλάψει περαιτέρω τις σχέσεις 

του με τους Βρετανούς, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κρίσιμο σημείο.152  

 

4.7 Η στάση της Χιλής. 

                                                             
152 Stephen Kelly, «An Opportunistic Anglophobe: Charles J. Haughey, the Irish Government and the 

Falklands War, 1982», Ό.π,, σελ. 523-533. 
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   Σύμφωνα με τον Felipe Sanfuentes, οι σχέσεις μεταξύ της Χιλής και της Αγγλίας, 

από  το 1979 και μετά ήταν «πιο δυνατές απο ποτέ». Το να ζητήσει η Αγγλία τη 

βοήθεια της Χιλής, αποτελεί την καλύτερη επιλογή του Λονδίνου για να 

αντιμετωπιστεί η δυσκολία της απόστασης. 

   Πρέπει να σημειωθεί, ότι η Χιλή έχει εδαφικές διεκδικήσεις με την Αργεντινή, για 

τα Χιλιανής κατοχής νησιά του Beagle Channel. Η μεταξύ τους διαφωνία, έχει πολλές 

ομοιότητες με εκείνη των Φώκλαντ. Η  ένταση στις σχέσεις μεταξύ Χιλής και 

Αργεντινής είναι μεγάλη από το 1978. Η αποφυγή  κλιμάκωσης της έντασης 

πραγματοποιείται με επέμβαση του Πάπα, γεγονός που μπορεί να ερμηνεύσει ως ένα 

βαθμό τη συμπάθεια της Χιλής απέναντι στους Ευρωπαίους, η διαφωνία όμως 

συνεχίζει να υφίσταται.  

   Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης των Φώκλαντ έχει μεγάλο αντίκτυπο και αφορά τη 

Χιλή, καθώς σε περίπτωση που η Αργεντινή κερδίσει τον πόλεμο, πιθανότατα θα 

αποτελέσει τον επόμενο της στόχο. Τα νησιά Φώκλαντ και τα νησιά του Beagle 

Channel, είναι στόχοι της Αργεντινής που αποσκοπεί στο να αποκτήσει σημαντικό 

οικονομικό, γεωπολιτικό και στρατιωτικό ρόλο στην περιοχή. Τις ανησυχίες της 

Χιλής, επιβεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο οι δηλώσεις του Galtieri, ότι « τα Φώκλαντ 

είναι το πρώτο βήμα για την ανάκτηση της Αργεντίνικης γης». 

   Η Χιλή αρχικά, κρατά ουδέτερη στάση, όμως σύντομα εκδηλώνει τις προθέσεις της. 

Στις 28 Απριλίου, όταν η IATRA εγκρίνει ψήφισμα που παρουσιάζεται απο την 

Αργεντινή κατά της Αγγλίας, η  Χιλή απέχει, όπως και η Κολομβία, οι ΗΠΑ και το 

Τρινιντάντ. Παράλληλα, η Αργεντινή ανησυχεί για συνεργασία Χιλής-Αγγλίας.   

   Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η συμβολή της Χιλής είναι πολύ σημαντική για τη 

Βρετανία. Η Χιλή παρεμποδίζει με παράσιτα τα συστήματα επικοινωνίας της 

Αργεντινής, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ναυτικές θέσεις εχθρικών πλοίων153 

και των εναέριων επιθέσεων της Αργεντινής154. Επίσης, ενημερώνει για τον καιρό, 

για ενδεχόμενες επιθέσεις, ασκεί πίεση με το ναυτικό της από τα νότια, ενώ στη 

συνοριακή γραμμή με την Αργεντινή, βρίσκεται σε μεγάλη στρατιωτική 

δραστηριότητα και ετοιμότητα. Η κινητικότητα του στρατού της Χιλής, κρατά τις 

βασικές δυνάμεις της Αργεντινής στα σύνορα και όχι στα νησιά, καθώς υπάρχει 

ανησυχία για ενδεχόμενη χιλιανή εισβολή.  

   Πάντως, η απόβαση της Αργεντινής στα νησιά Φώκλαντ, εκπλήσσει ακόμη και τους 

Χιλιανούς πληροφοριοδότες, κάτι που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων 

συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Βρετανίας και Χιλής. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο 

                                                             
153 Paolo Tripodi, «General Matthei’s refelation and Chile’s role during the Falklands War: A new 

perspective on the conflict in the South Atlantic», Journal of Strategic Studies, 2010, 108-123, σελ. 

111-115. 
154 Margaret Thatcher, Statecraft: Strategies for a Changing World, Harper Collins Publishers, London, 

2002, σελ. 267. 
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Matthei, που αναφέρει ότι η πρώτη επίσημη επικοινωνία των δύο πλευρών, 

πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά την εισβολή. Ο Matthei υποστηρίζει επίσης, ότι 

είναι ο μόνος αξιωματούχος του καθεστώτος που πλησιάστηκε από τη Βρετανία για 

βοήθεια. 

   Η στήριξη της Χιλής είναι ζωτικής σημασίας για το Λονδίνο, κυρίως οι 

πληροφορίες που παρέχει είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των 

αεροπλανοφόρων, ενώ εξ’ ίσου σημαντικό ρόλο παίζει το ότι στα νησιά πηγαίνουν οι 

λιγότερο έμπειροι Αργεντινοί στρατιώτες, αφού οι υπόλοιποι βρίσκονται στα σύνορα 

με τη Χιλή.155 

 

 

4.8 Ο αντίκτυπος του πολέμου 

 

   Οι ΗΠΑ, στηρίζοντας τη Βρετανία στον πόλεμο των Φώκλαντ, χάνουν την 

εμπιστοσύνη των κρατών της Νότιας Αμερικής. Πλέον, είναι πολύ πιθανή η 

ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, όπως και η αύξηση 

της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή, αφού παρουσιάζεται ως 

εναλλακτική λύση για ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών και για αγορά όπλων.  

   Το γεγονός ότι, οι λόγοι της αλλαγής στάσης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους 

Λατίνους, βασίζονται στην κοινή εθνική καταγωγή με τους Βρετανούς, επιδεινώνει 

περαιτέρω τις σχέσεις των ΗΠΑ με τα κράτη της Νότιας Αμερικής. Ουσιαστικά, οι 

ΗΠΑ έχουν περισσότερες απώλειες από τους Βρετανούς, οι οποίοι κερδίζουν σε 

κύρος για τη στρατιωτική τους νίκη. Η στάση τους εκλαμβάνεται από τους Λατίνους 

ως προδοσία, με αποτέλεσμα να χάσει την υποστήριξη τους σε οποιοδήποτε 

εγχείρημα τους στην Κεντρική Αμερική. 

   Η Αμερικανική υποστήριξη πάντως, δε τυγχάνει ιδιαίτερης ευγνωμοσύνης από τους 

Βρετανούς, κάτι που εκδηλώνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από την 

άρνηση τους να επιστρέψουν Αμερικανικά κοντέινερ με πολύτιμα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο Port Stanley, θεωρώντας τα ως νόμιμα λάφυρα. 

   Παρά το γεγονός, ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται πληροφορίες για τα όπλα που 

χρησιμοποιήθηκαν, οι σχέσεις τους δεν είναι οι καλύτερες. Στα πλαίσια της 

συζήτησης για την εκπόνηση διοικητικού καθεστώτος των νησιών, μετά των πόλεμο, 

στον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ ψηφίζουν κατά της Βρετανίας και υποστηρίζουν την 

συμπερίληψη της Αργεντινής, στην όποια συμφωνία, και τη συνέχιση των 

διαπραγματεύσεων. 

                                                             
155 Paolo Tripodi, «General Matthei’s refelation and Chile’s role during the Falklands War: A new 

perspective on the conflict in the South Atlantic», Ό.π., σελ. 115-120. 
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   Από την άλλη, η Βρετανία μετά τον πόλεμο συνεχίζει να αντιτίθεται στις 

Αμερικανικές θέσεις, σχετικά με τον αγωγό αερίου της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ 

στηρίζει διστακτικά τις ΗΠΑ στον Λίβανο. Ωστόσο, η δαπανηρή απόφαση της 

Thatcher, να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ κατά 

τις Λιβύης τον Απρίλιο του 1986, φαίνεται ότι λαμβάνεται έχοντας υπόψη την 

αμερικανική βοήθεια κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φώκλαντ156. 

   Στο εσωτερικό, η αποφασιστικότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση Thatcher για την 

ανακατάληψη των Φώκλαντ, ενισχύει σημαντικά τη δημοτικότητα των 

Συντηρητικών. Η νίκη στον πόλεμο των Φώκλαντ, συμβάλλει σημαντικά στην 

επανεκλογή της Thatcher στις εκλογές του 1983157. Με το πέρας του πολέμου, 

πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις για την αντικατάσταση των τεσσάρων πολεμικών 

πλοίων που χάθηκαν158. Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι ο πόλεμος ενισχύει τη 

πολιτική θέση του βρετανικού στρατού, και συγκεκριμένα του Ναυτικού159. 

   Ο πόλεμος των Φώκλαντ, επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση στο εσωτερικό 

της Αργεντινής. Ο Galtieri πιστώνεται την αποτυχία της Αργεντινής στον πόλεμο, η  

οικονομική κατάσταση της χώρας χειροτερεύει, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 

209%, ενώ διαρρέουν πληροφορίες  που πλήττουν το στρατιωτικό καθεστώς που 

εξασθενεί160. Η Αργεντινή, τον Οκτώβριο του 1983 επιστρέφει στη δημοκρατία161  

   Το πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του πολέμου, είναι η ενίσχυση του κύρους και 

της αξιοπιστίας των δυτικών δυνάμεων, στα πλαίσια του Ψυχρού πολέμου. Σύμφωνα 

με τον Lehman, ο πόλεμος των Φώκλαντ συντελεί στο να κερδηθεί ο Ψυχρός 

πόλεμος. Η Σοβιετική Ένωση, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεν περιμένει ότι 

η Βρετανία θα απαντήσει στρατιωτικά στην πρόκληση της Αργεντινής, καθώς τη 

θεωρεί ‘’paper tiger’’162, γι’ αυτό και η ξαφνική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της 

Αργεντινής και της Βρετανίας ξαφνιάζει τους Σοβιετικούς αναλυτές163. Μετά την 

απόφαση της Thatcher, η Σοβιετική Ένωση λαμβάνει πιο σοβαρά τη Δυτική Ευρώπη 

και τις δυνάμεις του NATO164.   

   Η σύγκρουση παρέχει επίσης πληροφορίες και εμπειρία στο στρατιωτικό κομμάτι. 

Διαπιστώνεται η σημασία της σωστής εκπαίδευσης, της παροχής πληροφοριών και η 

περιορισμένη βιωσιμότητα των μικρών σε μέγεθος πλοίων. Τέλος, δοκιμάζονται 

                                                             
156 Louise Richardson, When Allies Differ: Anglo-American Relations During the Suez and  Falklands 
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158 A. Dorman, «John Nott and the Royal Navy: The 1981 Defense Review Revisited», Ό.π., σελ. 19. 
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2002,  307-317, σελ. 312. 
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Crises, Ό.π., σελ. 157. 
162 John Lehman, «The Falklands War», Ό.π., σελ 82. 
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επιλογές για την αναχαίτιση των πυραύλων Exocet από τα πλοία, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιείται τεχνολογική αναβάθμιση165. 

 

Επίλογος 

 

   Ο πόλεμος των Φώκλαντ, αποδεικνύει το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν η εθνική 

τιμή και το πρεστίζ στις διεθνείς σχέσεις, όπως και τα συναισθήματα και η 

παρερμήνευση ενεργειών στο ξέσπασμα πολέμων166.  

    Το δικτατορικό καθεστώς της Αργεντινής αποφασίζει την εισβολή στα Φώκλαντ, 

καθώς θεωρεί ότι η Βρετανία δεν ενδιαφέρεται για την κατοχή τους και δεν θα 

πολεμήσει, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις διεργασίες της κυβέρνησης για 

περικοπές στον τομέα της άμυνας, και συγκεκριμένα στο ναυτικό, και την ανεπαρκή 

βρετανική αποτρεπτική ικανότητα  στην περιοχή. Παρερμηνεία επίσης υπάρχει και 

στο ρόλο των ΗΠΑ. Η Αργεντινή υπερεκτιμά την αξία της, ως σύμμαχος των 

Αμερικανών και ως υπέρμαχος της αντί-κομμουνιστικής πολιτικής του Προέδρου, και 

θεωρεί ότι μπορεί να τους έχει στο πλευρό της ή τουλάχιστον όχι απέναντι της, 

σχετικά με την κυριαρχία των Φώκλαντ. 

    Γίνεται επίσης αντιληπτό, το πόσο περίπλοκη μπορεί να γίνει η επίλυση της 

διαφωνίας δύο κρατών και η επιρροή που μπορεί να ασκήσει στο διεθνές σύστημα 

μια μικρή σε έκταση σύγκρουση, σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη.  

    Ο πόλεμος των Φώκλαντ, αναδεικνύει τη σημασία των συμμάχων. Οι ευρωπαίοι 

στηρίζουν τη Μεγάλη Βρετανία, επιβάλλοντας οικονομικές κυρώσεις στην 

Αργεντινή, ενώ οι ΗΠΑ τη στηρίζουν από την αρχή, παρέχοντας στρατιωτικό 

εξοπλισμό και άλλες διευκολύνσεις σε πολύ χαμηλό κόστος, επιβεβαιώνοντας την 

«ειδική σχέση» μεταξύ τους167. Ιδιαίτερη συμβολή έχει και η Χιλή, η οποία παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για τις κινήσεις των Αργεντινών δυνάμεων στη Βρετανία, 

ενώ παράλληλα προβάλλει στην Αργεντινή τη πιθανότητα εισβολής στην ενδοχώρα, 

παρατάσσοντας το στρατό της στα μεταξύ τους σύνορα, με αποτέλεσμα το να 

δημιουργήσει στην Αργεντινή δύο μέτωπα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να κρατηθεί 

το ικανότερο μέρος του στρατού της Αργεντινής στα σύνορα με τη Χιλή, και την 

αποστολή λιγότερο ικανού στρατού στα Φώκλαντ.    

   Σύμφωνα με τον Kevin Foster, καθοριστικό ρόλο στην πετυχημένη για τη Βρετανία 

έκβαση του πολέμου, παίζει η απόσταση της από το Stanley και ο χρόνος που 
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χρειάζονται τα βρετανικά πλοία για να την καλύψουν. Το διάστημα, ανάμεσα στην 

αναχώρηση των πλοίων από το Portsmouth και τον πρώτο ναυτικό βομβαρδισμό, 

δίνει στη βρετανική κυβέρνηση χρόνο για να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες 

στρατιωτικές και διπλωματικές κινήσεις για να πετύχει τον στόχο της168. Επιπλέον, 

σημαντικό ρόλο παίζει και το ότι δεν εφαρμόζονται από τη βρετανική κυβέρνηση τα 

μέτρα, που προτείνονται για τη μείωση των αμυντικών δαπανών. Σε περίπτωση που η 

Αργεντινή ήταν πιο υπομονετική, η αντιμετώπιση της θα ήταν πολύ δυσκολότερη για 

τη Βρετανία169. 
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