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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στην παρακολούθηση των σχέσεων των δύο 

όμορων χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και 

πιο συγκεκριμένα από την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν (1947) μέχρι την ταυτόχρονη 

ένταξή τους στο ΝΑΤΟ (1952). Επικεντρώνεται στο πως επηρέασε τις σχέσεις μεταξύ των 

δύο χωρών η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και στο πως αυτές διαμορφώθηκαν την 

επαύριον της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της ένταξής τους στον δυτικό 

συνασπισμό έως την προσχώρησή τους τελικά στο ΝΑΤΟ. Λαμβανόμενων υπόψη των 

πολλών και σημαντικών ζητημάτων που απασχόλησαν τις δύο χώρες, επιχειρείται μια 

επισκόπηση και ανάλυση των διμερών σχέσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η 

αμερικανική πολιτική και ιδίως ο αναδυόμενος Ψυχρός Πόλεμος άμβλυναν τις διαφορές 

μεταξύ τους αναφορικά με μια σειρά ζητημάτων; 

 Το Σχέδιο Μάρσαλ, ένα πολυσυζητημένο θέμα που έχει απασχολήσει συστηματικά την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, αποτελεί την αφετηρία της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, 

δεν υπάρχουν πολλές αναλύσεις για την διαμόρφωση των ελληνοτουρκικών οικονομικών 

σχέσεων την περίοδο υλοποίησής του. Είχε άραγε μόνο το Δόγμα Τρούμαν θετικό αντίκτυπο 

στην οικονομική τους κατάσταση ή μήπως τελικά συνέβαλε σ’ αυτό και ο άτυπος 

οικονομικός τους ανταγωνισμός; Επίσης, η αύξηση των αμερικανικών κονδυλίων οφειλόταν 

στην επίμονη διεκδίκηση τους ή στην επικρατούσα πολιτική κατάσταση των δύο χωρών;  

 Την ίδια στιγμή όμως, με τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο λαμβάνουν χώρα 

εσωτερικές πολιτικές ζυμώσεις στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πως απασχόλησαν την μια 

χώρα οι εσωτερικές πολιτικές συνθήκες της άλλης; Επιπλέον, εξετάζονται παράλληλα οι 

πολιτικές αλλαγές και ανακατατάξεις που συνέβαιναν ταυτόχρονα στις όμορες χώρες. Ένα 

ακόμα ζήτημα που θα αναλυθεί είναι σε ποιο βαθμό μπορούσε να επηρεάσει ένας πόλεμος 

που ξέσπασε χιλιάδες μίλια μακριά, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ήταν ο Πόλεμος της 

Κορέας το κλειδί για να ανοίξουν η Άγκυρα και η Αθήνα την πύλη του ΝΑΤΟ; Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια αμυντικής πολιτικής που σκόπευαν να ακολουθήσουν οι 

κυβερνήσεις των δύο κρατών, καθώς και η συνεργασία τους, προκειμένου να επιτύχουν την 

πλήρη ένταξη τους στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Κατάφεραν εν τέλει να μετριάσουν τις 

διαφορές τους στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο; 

 Οι δευτερογενείς πηγές που αναφέρονται στο διάστημα 1947 – 1952 και στην 

διαμόρφωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι μεν πολλές, δεν είναι δε ιδιαιτέρως 
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αναλυτικές. Τα βιβλία που αφορούν αμιγώς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξετάζουν ως επί το 

πλείστον πολύ μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα να μην εμβαθύνουν στο πως 

επηρεάστηκαν οι διμερείς σχέσεις τη συγκεκριμένη εξαετία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 

σχετική βιβλιογραφία που εστιάζει αμιγώς στην χάραξη της πολιτικής της Ελλάδας ή της 

Τουρκίας αλλά όχι στην συγκριτική διάσταση τους. Η ξενόγλωσση  βιβλιογραφία ασχολείται 

ακόμα λιγότερο με τις σχέσεις των δύο όμορων χωρών. Παρόλα αυτά, δεν λείπουν τα 

επιστημονικά έργα που μελετούν πτυχές της ανά χείρας εργασίας όπως το Σχέδιο Μάρσαλ, 

τις επιπτώσεις του Πολέμου της Κορέας και το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Η εργογραφία  

του Ευάνθη Χατζηβασιλείου θέτει τα θεμέλια για τη μελέτη της μεταπολεμικής ιστορίας και 

ειδικά το βιβλίο του Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου συγκαταλέγεται στα 

πιο χρήσιμα για το παρόν συγγραφικό έργο επειδή προσφέρει μια περιεκτική εικόνα των 

διεθνών εξελίξεων και το πώς αυτές επηρέασαν, μεταξύ άλλων, την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Ακόμα τρεις πυλώνες της διπλωματικής εργασίας ήταν το βιβλίο Το Δόγμα Τρούμαν και το 

Σχέδιο Μάρσαλ η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα του Γιώργου Σταθάκη που 

εξετάζει τη χορήγηση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα, το βιβλίο 

του Γιάννη Στεφανίδη με τίτλο Από τον Εμφύλιο στον Ψυχρό Πόλεμο η Ελλάδα και ο 

συμμαχικός παράγοντας (1949 – 1952) που αναλύει όλο το πολιτικό παρασκήνιο της κρίσιμης 

μεταπολεμικής περιόδου στην Ελλάδα με αναπόφευκτες αναφορές στην Τουρκία και τέλος 

της Εκάβης Αθανασοπούλου Τουρκία αναζήτηση ασφαλείας: Αμερικανο-βρετανικά 

συμφέροντα, που εστιάζει στην εξωτερική πολιτική και διπλωματία της Τουρκίας με πλήθος  

αναφορών στην Ελλάδα ως κράτος άμεσα συνδεδεμένο με τις πολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις.  

 Αρχικά, δεδομένου του ευρέως βιβλιογραφικού φάσματος σχετικά με τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, κατέστη απολύτως αναγκαία η αναζήτηση των κατάλληλων 

επιστημονικών βιβλίων. Στη συνέχεια, η μελέτη των φακέλων που απόκεινται στην Υπηρεσία 

Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών αποτέλεσε την 

σπουδαιότερη πρωτογενή πηγή για την άντληση ειδικότερων πληροφοριών για τις επαφές 

των δύο κυβερνήσεων. Το αρχείο του Ιδρύματος της Βουλής ήταν επίσης, λεπτομερειακό για 

τις ελληνικές πολιτικές αποφάσεις και τις πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονταν στη Βουλή. 

Στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων υπήρχαν σημαντικά στοιχεία για 

την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, την ένταξη της στο ΝΑΤΟ, κ.ά. Άλλη μια 

χρήσιμη πηγή ήταν ο Τύπος της εποχής αφού οι αρθρογράφοι των ελληνικών εφημερίδων 

έρχονταν πολλές φορές σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τους συναδέλφους τους στις τουρκικές 

και το αντίστροφο. Επίσης, οι εφημερίδες περιείχαν δηλώσεις σημαντικών προσώπων ή 
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τοπικές ειδήσεις που συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Το αρχείο των εφημερίδων, και το ψηφιοποιημένο και το τυπωμένο, που βρίσκεται στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης παρείχε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έγινε αξιοποιώντας όλες τις προαναφερόμενες 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές αναλόγως.  

 Η διάρθρωση της εργασίας είναι βασισμένη σε τέσσερα ορόσημα της μεταπολεμικής 

εποχής ως προς τη διαμόρφωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων της εξεταζόμενης περιόδου: 

ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, Σχέδιο Μάρσαλ και αμερικανική οικονομική βοήθεια, 

Πόλεμος της Κορέας και ενταξιακή πορεία στο ΝΑΤΟ. Στα κεφάλαια υπάρχει μια 

δυσαναλογία ως προς την έκταση τους, εξαιτίας της περιορισμένης βιβλιογραφίας σχετικά με 

τις επιπτώσεις του Πολέμου της Κορέας στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Κορέα δεν είχε εμφανή πολιτική σύνδεση με τις δύο χώρες. Έτσι, οι αναλύσεις 

για την συγκεκριμένη θεματολογία είναι λίγες. Από την άλλη, ούσες στο επίκεντρο του 

Δόγματος Τρούμαν και της αμυντικής πολιτικής των ΗΠΑ, διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο 

στην πολιτική που ακολούθησε η Ουάσινγκτον με βάση τη θεωρία της «ανάσχεσης». 

Συνεπώς, οι πρωτογενείς πηγές, καθώς επίσης και οι δευτερογενείς, βρίθουν λεπτομερειών 

και αναλύσεων. Επιλέχθηκε λοιπόν, κατά τη ροή της εξέτασης των επιμέρους ζητημάτων, να 

αναδειχθεί η σχέση του τριγώνου ΗΠΑ – Ελλάδα – Τουρκία, οι αμιγώς διμερείς σχέσεις των 

όμορων χωρών και σε κάποιες περιπτώσεις η παράλληλη πορεία τους. Συνειδητά όμως 

αποφασίστηκε η μη εμβάθυνση σε θέματα όπως το Κυπριακό ή των σχέσεων τους με τρίτες 

γειτονικές χώρες. Το ζήτημα της Κύπρου αποτελεί από μόνο του ένα σύνθετο πρόβλημα. 

Ουσιαστικά εκκινεί μετά την περίοδο που εξετάζει η παρούσα έρευνα αφού νωρίτερα 

εκφράζονταν μόνο οι προθέσεις ορισμένων προσώπων ή ομάδων σχετικά με την προσάρτηση 

της. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και όχι 

μόνο, οπότε θα ήταν ελλιπής η ανάδειξη του. Όσο για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας με 

τρίτες χώρες, πέραν κάποιων αναφορών που γίνονται, όπως αυτή του Συμφώνου της Άγκυρας 

μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας - Γιουγκοσλαβίας, δεν θα μπορούσαν να αναλυθούν πλήρως 

λόγω του μεγάλου αριθμού των χωρών που αλληλεπιδρούν αλλά και της διαφορετικής 

θεματολογίας που θα προέκυπτε. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η απόφαση των ΗΠΑ να παρέχουν οικονομική 

βοήθεια στην Ελλάδα και την Τουρκία και κατά πόσο επηρεάστηκαν οικονομικές σχέσεις 

των δύο κρατών καθ’ όλη τη μελετώμενη περίοδο. Εν συνεχεία, περιγράφεται στο δεύτερο 

κεφάλαιο πώς οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις δύο χώρες επηρέασαν την θέση τους 

στην διεθνή πολιτική σκηνή. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια άμεση σύνδεση του 
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Πολέμου της Κορέας με την εισδοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Ατλαντικό Σύμφωνο. 

Τέλος, μελετάται η αμυντική πολιτική των δυο γειτονικών κρατών και η ανάγκη τους να 

διασφαλίσουν την εδαφική τους ακεραιότητα μέσα στο ψυχροπολεμικό κλίμα.  

 Στην εκπόνηση αυτής της έρευνας συνέβαλαν πολλοί ακόμα πέραν της συγγραφέως. Θα 

ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δορδανά Στράτο για την 

αδιάκοπη υποστήριξη του, την διαθεσιμότητα του καθ’ όλη την διάρκεια της συγγραφής, την 

καθοδήγηση του όπου κρίθηκε αναγκαίο και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον δεύτερο βαθμολογητή μου Χατζηβασιλείου Ευάνθη που με τις 

επισημάνσεις του και τις παρατηρήσεις του συνέδραμε κι εκείνος σ’ αυτή την διαδικασία. 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν ακόμη, οι υπεύθυνοι στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες που 

επισκέφθηκα οι οποίοι ήταν πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν. Επιπλέον, ευχαριστώ την Φανή 

και τον Μιχάλη που με υποστήριξαν ένθερμα καθ’ όλη την διάρκεια της συγγραφής. Τέλος, 

νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους γονείς μου Νίκο και Άννα και τον αδερφό μου 

Αντώνη που μου πρόσφεραν την οικονομική και ηθική τους στήριξη και κυρίως την αγάπη 

τους, χωρίς τα οποία δεν θα κατόρθωνα να ολοκληρώσω την παρούσα εργασία και τις 

μεταπτυχιακές σπουδές μου. Ευχαριστώ όλους όσοι πίστεψαν σε εμένα.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ενεπλάκησαν όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις οι οποίες 

άσκησαν μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής κατάστασης. Το μέλλον της 

μεταπολεμικής Ευρώπης αποτέλεσε ύψιστο θέμα πολιτικών συζητήσεων και 

αντιπαραθέσεων. Η συμβολή των συμμαχικών δυνάμεων υπήρξε καθοριστική για την 

οριστική λήξη του πολέμου. Οι τρεις μεγάλοι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και 

της Σοβιετικής Ένωσης, όταν ο πόλεμος έφτανε στο τέλος του,  συναντήθηκαν σε διασκέψεις 

κορυφής προκειμένου να διεκδικήσουν την «παγκόσμια κατανομή ισχύος» στον 

μεταπολεμικό πια κόσμο.
1
 

 Από τις πρώτες διαβουλεύσεις που έγιναν για το μέλλον της Ευρώπης ήταν αυτή τον 

Οκτώβριο του 1944 που αφορούσε βασικά τα Βαλκάνια. Καθώς άρχιζαν οι βρετανικές 

αποβάσεις με σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδας και τα σοβιετικά στρατεύματα 

βρίσκονταν ήδη στην Βουλγαρία, επιζητούνταν μια συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και ΕΣΣΔ 

που δεν θα προδίκαζε το μέλλον αλλά θα απέτρεπε μελλοντικές ενδοσυμμαχικές έριδες μετά 

την απελευθέρωση των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το θέμα διευθετήθηκε με την 

«συμφωνία ποσοστών». Σύμφωνα με αυτή, χώρισαν σφαίρες επιρροής όπου η Γιουγκοσλαβία 

θα ήταν 50 -50, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία 80% στην ΕΣΣΔ – 20% στην Βρετανία, η 

Ελλάδα 90% στην Βρετανία – 10% στην ΕΣΣΔ και τέλος αντίστροφα ποσοστά στην 

Ρουμανία. Ο επιμερισμός αυτός καθαυτός δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία όση είχε η 

συνειδητοποίηση, και από τις δύο πλευρές, των δυνατοτήτων τους και των στόχων τους. 

Δηλαδή, οι μέχρι πρότινος σύμμαχοι γνώριζαν πλέον πόσα μπορούσαν να διεκδικήσουν και 

πόσα μπορούσαν να επιτύχουν στην μεταπολεμική Ευρώπη με την εξωτερική τους πολιτική. 

Σε τελική ανάλυση, η «συμφωνία των ποσοστών» δεν συντέλεσε στην γενική διευθέτηση των 

προβλημάτων της Ευρώπης και δεν ακολουθήθηκε πιστά. Για παράδειγμα, η Γιουγκοσλαβία 

δεν βρισκόταν διαρκώς στη σφαίρα επιρροής των Σοβιετικών. Από το 1948 και μετά, ο Τίτο 

ήρθε σε ρήξη με τον Στάλιν και η πολιτική του μετατράπηκε σε «αντισοβιετική».
2
 Οι Τρεις 

Μεγάλοι όμως παρέμεναν επί της ουσίας διχασμένοι ως προς τις βλέψεις τους. Ο Στάλιν 

ασφαλώς δεν μπορούσε να δεχτεί το αμερικανικό σύστημα ως παγκόσμιο σύστημα που θα 

                                                     
1
 Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων Ο σύντομος εικοστός αιώνας, 1914 – 1991, Καπετανγιάννης Βασίλης 

(μετάφρ.), Θεμέλιο, Αθήνα 2004, σ. 290. 
2
 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, Πατάκης, Αθήνα 2001, σ. 75, 77. 
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καθόριζε την ασφάλεια και την οικονομία. Ως κομμουνιστής δεν μπορούσε να συμφωνήσει 

με τις δυτικές αξίες.
3
 

 Ο Franklin Roosevelt ακολουθώντας το περιεχόμενο του Διαγγέλματος των 14 

σημείων του Woodrow Wilson, επεδίωκε την διάδοση του δημοκρατικού καπιταλισμού και 

την δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού υπό την σκέπη του οποίου θα ομαλύνονταν οι 

διεθνείς διαφορές και θα προασπιζόταν η παγκόσμια ειρήνη. Για την επίτευξη αυτών ήταν 

απαραίτητη η συνεργασία της ΕΣΣΔ, η οποία μαζί με τις ΗΠΑ αναδεικνύονταν σε απόλυτο 

ρυθμιστικό παράγοντα των διεθνών εξελίξεων. Στη Διάσκεψη της Γιάλτας ο Roosevelt 

διατήρησε μια στάση υποχωρητική απέναντι στις απαιτήσεις του Στάλιν, χωρίς βέβαια να 

είναι αφελής ή υπέρ του δέοντος γενναιόδωρος. Κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν η Πολωνία.
4
 

Από κοινού αποφασίστηκε η σύμπραξη των κομμουνιστών με μέλη της εξόριστης πολωνικής 

κυβέρνησης που είχαν καταφύγει στο Λονδίνο ώστε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση που θα 

έφερνε ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μάταια όμως, αφού δεν άργησε να 

αποκτήσει την κυριαρχία της χώρας η Μόσχα. Επίσης, ο Στάλιν στην Γιάλτα αποδέχτηκε την 

Διακήρυξη για την Απελευθερωμένη Ευρώπη κατά τις αρχές του Χάρτη του Ατλαντικού για 

την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της εκάστοτε χώρας. Το μελανό σημείο ήταν ότι 

δεν διασφαλιζόταν πως ακριβώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.
5
 

 Ο Truman μαζί με τον Στάλιν και τον Churchill, συναντήθηκαν το καλοκαίρι του 

1945 στο Potsdam αφού με τον τερματισμό του πολέμου πλέον, έπρεπε να ληφθούν άμεσα 

αποφάσεις.
6
 Οι διαφορές των σοβιετικών και αμερικανικών διαβουλεύσεων έγιναν ακόμα μια 

φορά εμφανείς. Παρ’ όλ’ αυτά κατάφεραν να συμφωνήσουν σε φλέγοντα ζητήματα όπως για 

τα σύνορα Πολωνίας – Γερμανίας και τις αποζημιώσεις που θα κατέβαλλε η ηττημένη 

Γερμανία.
7
 Όσον αφορά στο μέλλον της Γερμανίας συναποφασίστηκε η διαίρεση της και η 

διοίκηση από τους τέσσερεις νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την Βρετανία, την 

Αμερική, την Γαλλία και την Σοβιετική Ένωση. Το ίδιο μοίρασμα συνέβη και στο Βερολίνο 

παρότι βρισκόταν στη σοβιετική ζώνη, γεγονός που οδήγησε το 1948 στον αποκλεισμό του 

                                                     
3
 John W. Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου 1945 – 1991 πολιτική ιστορία, μετάφρ. Γιώργος Δερμετζίδης, 

Πατάκης, Αθήνα 2009, σ. 38. 
4
 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, «Οι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, 1945 – 1953», 

Θεοδόσιος Καρβουναράκης (επιμ.), Ο Ψυχρός Πόλεμος μια διεπιστημονική προσέγγιση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 

Αθήνα 2012, σσ. 38 – 39. 
5
 Young, ό.π., σσ. 39 – 40.  

6
 Ο Τρούμαν, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν ο διάδοχος του Ρούσβελτ ο οποίος πέθανε στις 12 Απριλίου 

1945. Ο Τσώρτσιλ ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις με τους άλλους δύο ηγέτες όμως κατά την διάρκεια της 

διάσκεψης έχασε τις εκλογές και έδωσε την θέση του στο νέο Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον 

Clement Atlee. 
7
 Καρβουναράκης, ό.π., σ. 41. 
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από τους Σοβιετικούς αλλά και στην άμεση αντίδραση των Δυτικών με τον από αέρος 

ανεφοδιασμού του.
8
 

 Η αναθεώρηση της Συνθήκης του Μοντρέ σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας των 

Δαρδανελίων και την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, η μοίρα των ιταλικών αποικιών στη 

Λιβύη και ο ρόλος των Σοβιετικών στο Ιράν παρέμεναν μετέωρα και παραπέμφθηκαν στο 

νεοσύστατο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν με 

αμείωτο ενδιαφέρον αφού οι Σοβιετικοί εξακολουθούσαν να απαιτούν την υπαναχώρηση των 

ΗΠΑ στα ανοιχτά ζητήματα. Μέχρι τις αρχές του 1946 ο Truman έδειχνε διατεθειμένος να 

συμφωνήσει σε συμβιβαστικές λύσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεργασία των δύο 

υπερδυνάμεων. Αντέδρασε όμως έντονα στην προοπτική της αναγνώρισης των κυβερνήσεων 

της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
9
 

 Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχε βρει την Τουρκία με το μέρος των 

νικητών. Η ίδια όμως δεν βγήκε κερδισμένη από την ουδέτερη στάση που τήρησε καθ’ όλη 

τη διάρκεια του. Ο Ισμέτ Ινονού φιλοδοξούσε να συμμαχήσει η χώρα με τους μελλοντικούς 

νικητές και γι’ αυτό ανέμενε τις εξελίξεις. Λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, οι στενές 

σχέσεις της Τουρκίας με τις συμμαχικές δυνάμεις έδειχναν ότι επρόκειτο να συνταχθεί μαζί 

τους. Όταν όμως σημείωνε νίκες η Γερμανία, το ενδιαφέρον στρεφόταν και πάλι στις 

δυνάμεις του Άξονα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας προσπάθησε αργότερα να μετριάσει τις 

απόψεις περί καιροσκοπισμού της τουρκικής πολιτικής και δήλωσε πως ο στόχος ήταν εξ 

αρχής να μην αναμιχθεί η χώρα του σε ένοπλες συγκρούσεις. Στην πραγματικότητα, ήθελε να 

επιτύχει ευνοϊκούς όρους για την συμμετοχή της Τουρκίας. Επειδή όμως η ουδέτερη στάση 

της ήταν αποδεκτή από τους αντιμαχόμενους, το πλεονέκτημα των διαπραγματεύσεων το 

διατήρησε σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η πρόθεση της 

τουρκικής πολιτικής ηγεσίας μεταβλήθηκε όταν έπαψε να είναι αναγκαία η συμβολή της 

χώρας στην έκβαση του πολέμου. Όταν η Βουλγαρία κατελήφθη απ’ τους Σοβιετικούς το 

1944, οι συνθήκες δεν φαίνονταν πια ευνοϊκές. Οι συνέπειες της ουδετερότητας που τήρησε 

κατά την διάρκεια του πολέμου θα ήταν αναπόφευκτες. Οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά 

των Δαρδανελλίων που δεν ευοδώθηκαν, σε συνδυασμό με την γειτνίαση της Τουρκίας με 

την ΕΣΣΔ που θα ανήκε πια στις νικητήριες δυνάμεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν 

προμήνυαν θετικές εξελίξεις. Έτσι, στις 23 Φεβρουαρίου 1945, η Τουρκία κήρυξε επισήμως 

                                                     
8
 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 106-108.  

9
 Καρβουναράκης, ό.π., σ. 43. 
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τον πόλεμο στη Γερμανία και την Ιαπωνία. Στόχος της ήταν να μην αποκλειστεί από τις 

διεθνείς εξελίξεις.
10

 

 Η προσπάθεια προσεταιρισμού της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, ακόμη και της 

Γιουγκοσλαβίας από την Γερμανία κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς 

και η στάση ουδετερότητας της Τουρκίας, δημιούργησαν προϋποθέσεις απομόνωσης για την 

Ελλάδα και ευκολότερης κατάληψης της από τις χιτλερικό στρατό. Ο Χίτλερ, μετά την 

αποτυχημένη επιχείρηση της Ιταλίας στην Ελλάδας αλλά και αφού πληροφορήθηκε ότι 

αποβιβάστηκαν βρετανικές δυνάμεις στη χώρα, παρενέβη και ξεκίνησε εκστρατεία 

κατάληψης. Η γερμανική νίκη ήταν η αρχή μιας σκληρής δοκιμασίας για την χώρα.
11

 Αυτή η 

ήττα κατέδειξε την ανάγκη διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας σε 

περιπτώσεις γενικευμένων πολεμικών συρράξεων. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την 

συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο και όχι την παράδοση της θεωρώντας πως αυτό θα 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του κράτους. Δεν θα ήταν σοφό να οδηγηθεί ο λαός σε έναν 

νέο διχασμό καθώς οι μνήμες των περασμένων δεινών ήταν ακόμη νωπές. Έτσι, ο Μεταξάς 

δεν αγνόησε τις συνέπειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη 

όλα τα δεδομένα.
12

 Η ελληνική κυβέρνηση θεωρούσε πως αυτός ο πόλεμος θα εξυπηρετούσε 

τα συμφέροντα του έθνους περισσότερο απ’ ότι ο σταδιακός ακρωτηριασμός της ή ένας νέος 

διχασμός του λαού της. Ο τερματισμός της Κατοχής στην Ελλάδα, καθώς τον Οκτώβριο του 

1944 είχαν αποχωρήσει τα στρατεύματα της Γερμανίας και της Βουλγαρίας, εφτά μήνες πριν 

τελειώσει οριστικά ο πόλεμος τον Μάιο του 1945, οδήγησε στην αποκατάσταση της εθνικής 

ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χωρίς ωστόσο να κατοχυρώσει τους 

υπόλοιπους εθνικούς της στόχους. Η προσάρτηση των Δωδεκανήσων και της Βόρειας 

Ηπείρου και η συνοριακή διαρρύθμιση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα εξακολουθούσαν να 

αποτελούν καίρια ζητήματα  της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Τροχοπέδη στα παραπάνω 

ήταν η αλλαγή πολιτικής στάσης της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας, οι οποίες 

ήταν πλέον προσκείμενες στις συμμαχικές δυνάμεις. Τις όποιες κινήσεις της ελληνικής 

κυβέρνησης υποδαύλιζε η επιδείνωση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και η ανοιχτή 

σύγκρουση των κυβερνητικών και βρετανικών δυνάμεων με τον ΕΛΑΣ.
13

 

 Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τη δυσπιστία που αναπτύχθηκε μεταξύ των πρώην 

στενών συμμάχων, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, η Τουρκία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Οι 

                                                     
10

 Άγγελος Μ. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Πατάκης, Αθήνα 2016, σσ. 97 – 99.  
11

 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος,  Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900 – 1945, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

1992, σσ. 294, 295. 
12

 Θάνος Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς Η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 μέχρι σήμερα, Καστανιώτης, 

Αθήνα 2006, σ. 387. 
13

 Στο ίδιο, σ. 397. 
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Δυτικοί ανησυχούσαν πως ο Στάλιν θα ζητούσε να του παραχωρηθούν τουρκικά εδάφη και 

να του εκχωρηθούν δικαιώματα ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών Δαρδανελίων. Στη δίνη των 

γεγονότων βρέθηκε και η Ελλάδα. Μάλιστα η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη εκεί επειδή 

η αντιπαλότητα στο εσωτερικό οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο. Το 1947 η Βρετανία 

εξουθενωμένη οικονομικά και εξαντλημένη από τα περίπλοκα αποικιακά προβλήματα που 

αντιμετώπιζε στην Ινδία και την Παλαιστίνη, ενημέρωσε την Ουάσιγκτον πως δεν θα 

μπορούσε πια να συνδράμει τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το State 

Department θεώρησε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο της προστάτιδας 

χώρας για τις περιοχές της Εγγύς Ανατολής που κινδύνευαν είτε άμεσα από την ΕΣΣΔ είτε 

έμμεσα από την ενδεχόμενη επέκταση του κομμουνισμού.
14

 Στο κομβικό αυτό σημείο, η 

ελληνική εξωτερική πολιτική που από την περίοδο του Μεταξά ήταν στραμμένη αναμφίβολα 

προς την Βρετανία, χαρασσόταν πια αναπτύσσοντας ειδικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Η 

διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν το 1947 και η υλοποίηση του Σχεδίου Μάρσαλ, 

συνέβαλαν στην ασφάλεια και την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας και της Τουρκίας και 

γενικότερα των δυτικών χωρών.
15

 

 Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ εκδήλωναν πλέον διαρκώς τον ανταγωνισμό τους σε μια περίοδο 

που ξεκίνησε από τις φιλονικίες τους το 1946 – 1947 μέχρι και την πτώση του Τείχους του 

Βερολίνου το 1989. Αυτός ο ανταγωνισμός που ονομάστηκε «Ψυχρός Πόλεμος» είχε 

διάφορες εκφάνσεις.
16

 Συγκεκριμένα απ’ την περίοδο 1945 έως και τον πόλεμο της Κορέας 

(1950-1953) εκδηλώθηκαν μερικές απ’ τις πρώτες εντάσεις του: η διαίρεση της Γερμανίας, η 

επιβολή και διατήρηση φιλοσοβιετικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, ο ελληνικός 

Εμφύλιος Πόλεμος που ακολούθησε την απελευθέρωση, το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο 

Μάρσαλ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης προς τις ευρωπαϊκές χώρες, ο αποκλεισμός 

του Βερολίνου, η ίδρυση του ΝΑΤΟ και ο πόλεμος της Κορέας, η συμμετοχή στον οποίο 

λειτούργησε ως λυδία λίθος για την προσχώρηση της Ελλάδας και της Τουρκίας στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
17

 

 Η θρυαλλίδα του Ψυχρού Πολέμου αποτέλεσε σημαντικό ζήτημα και θέμα 

αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις: η 

«ορθόδοξη/παραδοσιακή», η «αναθεωρητική» και η «μεταναθεωρητική». Σύμφωνα με την 

πρώτη το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης αναλογεί στη Σοβιετική Ένωση και τον Στάλιν, 

                                                     
14

 Young, ό.π., σ. 44. 
15

 Θάνος Βερέμης, Ελλάδα – Ευρώπη από τον Πρώτο Πόλεμο ως τον Ψυχρό Πόλεμο, Πλέθρον, Αθήνα 1992, σ. 

108. 
16

 Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 61. 
17

 Στο ίδιο, σ. 67. 
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καθώς ενστερνιζόταν μια πολιτική επεκτατισμού, την οποία προσπάθησε η Δύση να 

αποκρούσει. Η «αναθεωρητική» άποψη που αναπτύχθηκε εν μέσω αμφιβολιών για την 

αμερικανική συμμετοχή στον πόλεμο του Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960, θεωρούσε τις ΗΠΑ  

υπεύθυνες για την κατάσταση και μάλιστα διέβλεπε ως απώτερο στόχο της την παγκόσμια 

επικράτησή της σε οικονομικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό «εξαγόρασε» μέσω του Σχεδίου 

Μάρσαλ τη Δυτική Ευρώπη και δημιούργησε το ΝΑΤΟ. Η τρίτη εκδοχή που φαίνεται να έχει 

περισσότερα ερείσματα κάνει λόγο για αμοιβαίες παρεξηγήσεις εξαιτίας του φόβου και των 

δύο χωρών -Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ- για ενδεχόμενη επικράτηση της άλλης λόγω ενός 

ανταγωνισμού ισχύος μεταξύ τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
18

 

Η νέα κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η μεταπολεμική Ευρώπη, δεν έπαυε 

στιγμή να απασχολεί την αμερικανική πολιτική, καθώς επίσης και τη σοβιετική. Οι 

Αμερικάνοι διατηρούσαν πλέον επιφυλακτική στάση απέναντι στους πρώην συμμάχους τους, 

τους Σοβιετικούς. Δεν ήξεραν αν είχαν να αντιμετωπίσουν μια τυχοδιωκτική πολιτική του 

Στάλιν που ήθελε να επωφεληθεί της νίκης του στο έπακρο ή σε μια επεκτατική πολιτική των 

Σοβιετικών με αυτοσκοπό την παγκόσμια κυριαρχία. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έπρεπε σύντομα να 

εφαρμόσουν μια τακτική αντιμετώπισης του ενδεχόμενου κινδύνου αύξησης της σοβιετικής 

επιρροής. Την λύση έδωσε με την θεωρία του ο Kennan. Ο George Kennan, αμερικάνος 

διπλωμάτης, με μακροσκελές τηλεγράφημα του το 1946 και με άρθρο του στο περιοδικό 

Foreign Affairs που δημοσιεύτηκε ανώνυμα το καλοκαίρι του 1947, έκανε λόγο για 

«ανάσχεση» (containment) της σοβιετικής επεκτατικής πολιτικής. Ουσιαστικά, τα όσα 

πρέσβευε η λέξη αυτή που χρησιμοποίησε ο Kennan εκφράστηκαν από πλευράς των 

Αμερικάνων με διάφορους τρόπους στην πολιτική σκηνή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου. 

Σύμφωνα με τον αμερικανό διπλωμάτη, οι μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις ήταν 

πέντε: οι ΗΠΑ, η ΕΣΣΔ, η Γερμανία/Κεντρική Ευρώπη, η Ιαπωνία και η Βρετανία. Αυτές οι 

δυνάμεις ήταν τα κέντρα βιομηχανικής/στρατιωτικής ισχύος και εάν η Σοβιετική Ένωση που 

ήλεγχε μόνο το ένα κέντρο προσπαθούσε να ελέγξει τα υπόλοιπα, θα εξασφάλιζε την 

πολυπόθητη παντοδυναμία στον παγκόσμιο χάρτη.
19

 Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, λοιπόν, 

θα ήταν η διατήρηση της αυτονομίας τους μακριά από τα σχέδια του Κρεμλίνου. Οι ΗΠΑ δεν 

ήταν υπεύθυνες για όλες τις χώρες της υφηλίου αλλά ήταν στις προθέσεις τους να 

διαφυλάξουν αυτές που άπτονταν και των δικών τους συμφερόντων. Η οικονομική  ευρωστία 

τους επέτρεπε να βοηθήσουν τα εξέχουσας σημασίας κράτη για την υπερίσχυση 

                                                     
18

 Στο ίδιο, σσ. 67-70. 
19

 Στο ίδιο, σ. 91. 
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δημοκρατικών καθεστώτων σ’ αυτά αλλά και για την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. 

Μάλιστα ο Kennan εκτιμούσε πως θα κόστιζε πολύ περισσότερο στην Αμερική η προάσπιση 

αυτών των συμφερόντων τους από έναν ενδεχόμενο πόλεμο.
20

 Ο Truman έλαβε σοβαρά 

υπόψη  τις απόψεις του Kennan, σε συνδυασμό με τα τρέχοντα γεγονότα.  

Αφού επικυρώθηκε η στρατιωτική και οικονομική βοήθεια Ελλάδας – Τουρκίας με το 

Δόγμα Τρούμαν, σειρά είχε ένα ακόμα πιο μεγαλόπνοο σχέδιο που θα αποσκοπούσε  στην 

ανοικοδόμηση της Ευρώπης και θα εξασφάλιζε ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην Αμερική, το 

Σχέδιο Μάρσαλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια βοήθεια θα προσφερόταν και στην Ανατολική 

Ευρώπη. Εάν αυτές οι χώρες δέχονταν, θα αύξαναν τις πιθανότητες ανεξαρτητοποίησης τους 

από τη Σοβιετική Ένωση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η Μόσχα θα αναλάμβανε αποκλειστικά  

πλέον τη στήριξή τους. Ο υπουργός Εξωτερικών της ΕΣΣΔ, Βιατσεσλάφ Μολότοφ, απέρριψε 

το Σχέδιο, θεωρώντας πως έτσι η Αμερική θα μετέτρεπε όλη την Ευρώπη σε «δορυφόρο» 

της.
21

 

Το Σχέδιο Μάρσαλ διήρκεσε από το 1948 έως και το 1952 και διαδραμάτισε 

καταλυτικό ρόλο στην ανόρθωση της οικονομίας της Δυτικής Ευρώπης. Τα κονδύλια του 

Σχεδίου ξεπέρασαν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, οπότε και δημιούργησε μια Ευρώπη «δύο 

ταχυτήτων», χωρίς ωστόσο να ευθύνεται το ίδιο το Σχέδιο γι’ αυτή τη διαίρεση, η οποία 

προϋπήρχε. Ως απάντηση στο Σχέδιο Μάρσαλ δημιουργήθηκε η Κομινφόρμ από τους 

Σοβιετικούς. Η κατάσταση εντάθηκε μ’ αυτές τις πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την δυσπιστία 

κι από τις δύο πλευρές. Ούτως ή άλλως, όμως, οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης αρνούνταν πλέον 

να επιστρέψουν σε μια «προχιτλερική» κατάσταση και στην αποτυχία του καπιταλισμού της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929.
22

 Το Σχέδιο Μάρσαλ σήμανε τη δημιουργία ενός 

«νέου καπιταλισμού», πολύ περισσότερο ικανού να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή η νέα 

προοπτική θα είχε σαφέστατα και τις ανάλογες πολιτικο-οικονομικές συνέπειες σε διεθνές 

επίπεδο.
23

 

 Την ίδια περίπου εποχή που ο Kennan διέβλεπε την ανάγκη «ανάσχεσης», οι υπουργοί 

Εξωτερικών ΗΠΑ και ΕΣΣΔ  αδυνατούσαν να συμφωνήσουν. Παρά τις κοινές αποφάσεις στη 

Διάσκεψη της Μόσχας περί σύνταξης σχεδίων των συνθηκών ειρήνης και τη σύγκληση της 

Συνδιάσκεψης Ειρήνης στο Παρίσι το καλοκαίρι του 1946, οι έντονες διαφορές τους 

                                                     
20

 Θανάσης Δ. Σφήκας, «Η αμερικανική εθνική ιδεολογία και ο «ιπτάμενος δίσκος» του Σχεδίου Μάρσαλ», 

Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, Πατάκης, Αθήνα 

2011, σ. 79. 
21

 Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 102. 
22

 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Το Σχέδιο Μάρσαλ και η διαμόρφωση της μεταπολεμικής Δυτικής Ευρώπης», 

Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το σχέδιο Μάρσαλ Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, Πατάκης, Αθήνα 

2011, σσ. 124-127. 
23

 Χατζηβασιλείου, Το Σχέδιο, σ. 128. 
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δυναμίτιζαν την ατμόσφαιρα. Έτσι, προκλήθηκε η πρώτη δημόσια σύγκρουση μεταξύ των 

συμμάχων.
24

 Στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης συμμετείχαν εικοσιένα συνολικά κράτη, τα οποία 

είχαν λάβει μέρος στην ένοπλη αναμέτρηση με τις δυνάμεις του Άξονα. Στην 

προπαρασκευαστική φάση της ειρηνευτικής συνδιάσκεψης, οι βλέψεις της ελληνικής 

πλευράς, δηλαδή η προσάρτηση των Δωδεκανήσων και της Βόρειας Ηπείρου, εξετάστηκαν 

σε επίπεδο διμερών επαφών, καθώς και επαφών με τις Μεγάλες Δυνάμεις. Σε ρυθμιστικό 

παράγοντα για την επικείμενη υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης και τη διαμόρφωση των 

συλλογικών αποφάσεων αναδεικνυόταν το Συμβούλιο των Τεσσάρων, ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, 

Γαλλίας και ΕΣΣΔ. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα ζητήματα που έχριζαν διευθέτησης, 

χρωματίζονταν τόσο έντονα πολιτικά, που ενδεχομένως να υπαναχωρούσε μπροστά τους η 

προάσπιση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η 

αντιπαράθεση των Δυτικών και των Σοβιετικών ήταν σε κάποιες περιπτώσεις τόσο έντονη, σε 

βαθμό που ο διαχωρισμός μεταξύ νικητών και ηττημένων του πολέμου έδινε τη θέση του 

στην αντιπαλότητα των εταίρων. Αυτή η κατάσταση επηρέασε τα θέματα εθνικού ελληνικού 

ενδιαφέροντος. Σχετικά με την παραχώρηση της Κύπρου, η Μ. Βρετανία δεν θέλησε να γίνει 

καμία ουσιαστική συζήτηση. Επίσης, η Αλβανία δεν προσμετρήθηκε στους δορυφόρους του 

Άξονα αλλά στα θύματα του φασισμού. Η Ιταλία βέβαια, που είχε ηττηθεί και ήταν βασικός 

σύμμαχος της Γερμανίας, υποχρεώθηκε να συμμετέχει μαζί με τους νικητές στην Συνθήκη 

των Παρισίων, στις 10 Φεβρουαρίου 1947. Ήταν καθοριστικής σημασίας αυτό το γεγονός για 

τη διεκδίκηση της Ελλάδας –την μοναδική- σχετικά με τα Δωδεκάνησα, τα οποία περιήλθαν 

εντέλει στο ελληνικό κράτος.
25

 

 Ανασταλτικός παράγοντας για τις περαιτέρω κινήσεις, στις οποίες θα μπορούσε να 

προβεί η Αθήνα, αποτελούσε η επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της 

χώρας. Η σύγκρουση του ΕΑΜ με τις κυβερνητικές δυνάμεις και η γενίκευση των επεισοδίων 

οδήγησαν σε γενική ένοπλη ρήξη. Σε αντίθεση με τις πειθαρχημένες μονάδες του τακτικού 

στρατού, ο ΕΛΑΣ, το όργανο του ΕΑΜ, ήταν ένας αντάρτικος στρατός. Αυτή η διαφορά 

φαίνεται πως συνέβαλε στην ήττα του καθώς η κομμουνιστική ηγεσία του τον έκανε 

συμμέτοχο σε μια σύγκρουση για την οποία δεν ήταν κατάλληλοι και προετοιμασμένοι 

αρκετά. Τον Δεκέμβριο του 1944 ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις στην Αθήνα με αφορμή 

διαδήλωση του ΕΑΜ για την απόφαση της κυβέρνησης περί αφοπλισμού όλων των 

αντάρτικων ομάδων. Οι μάχες διήρκεσαν περίπου ένα μήνα και με απόφαση του Winston 

                                                     
24

 Περικλής Χ. Χριστίδης, Διπλωματία του ανέφικτου Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 

1946, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 182. 
25

 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945 – 1981, τόμ. β΄, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

Αθήνα 2001, σσ. 62, 63. 
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Churchill εστάλησαν νέες ενισχύσεις στην Ελλάδα. Ήταν η μόνη φορά κατά την διάρκεια του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που συγκρούστηκαν μεταξύ τους συμμαχικές δυνάμεις. Το ΕΑΜ 

κατηγορούσε τους αντιπάλους του για παρέμβαση ξένων δυνάμεων στα ελληνικά πολιτικά 

πράγματα. Η σύγκρουση των Δεκεμβριανών έκανε δύσκολη την προοπτική εξομάλυνσης των 

σχέσεων στην Ελλάδα και έδωσε συνέχεια στην εμφύλια σύγκρουση.
26

 Αλλαγές στο 

εσωτερικό της χώρας συνέβαιναν και στην Τουρκία. Το 1945 εγκαινιάστηκε μια εποχή 

πολυκομματισμού με πρωτεργάτη τον Ισμέτ Ινονού. Στο τέλος της δεκαετίας του 1940, το 

Δημοκρατικό Κόμμα βρέθηκε στην εξουσία και η βασική διαφορά του από το 

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που ως τότε μεσουρανούσε στην πολιτική ζωή της χώρας, 

ήταν ότι το πρώτο ενδιαφερόταν για τα πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα και όχι τόσο για 

τα κοινωνικο – οικονομικά.
27

 Μετά την ήττα των Ελλήνων κομμουνιστών στο τέλος του 

Εμφυλίου και την καθιέρωση νέου πολιτικού συστήματος στην Τουρκία, οι δύο όμορες χώρες 

διεκδικούσαν πια μια καλύτερη θέση στον δυτικό κόσμο. 

 Γενικότερα, τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια πολιτική σφαίρα προοιωνίζονταν 

ενθαρρυντικά για την Δύση.
28

 Ωστόσο, η νίκη των Κινέζων κομμουνιστών διασάλευσε την 

ισορροπία στην Άπω Ανατολή. Παρά την βοήθεια των ΗΠΑ στον Τσαγκ Κάι Σεκ και τους 

Κινέζους εθνικιστές, οι μεγάλες ποσότητες ιαπωνικού οπλισμού που δόθηκαν από τους 

Σοβιετικούς στον Μάο Τσε Τουγκ, έκριναν το νικηφόρο αποτέλεσμα υπέρ του «Κόκκινου 

Στρατού» της Κίνας. Ο Στάλιν βέβαια, προσμετρώντας τον αμερικανικό παράγοντα, 

αναγνώριζε τον Τσαγκ Κάι Σεκ  ως κύριο εκπρόσωπο της Κίνας, «θολώνοντας τα νερά» 

σχετικά με την ανάμειξη που είχε στον κινεζικό Εμφύλιο. Η έκβαση του πολέμου και η 

επιτυχής δοκιμή της ατομικής βόμβας από την ΕΣΣΔ το 1949, οδήγησαν τη Μόσχα στο να 

δώσει τη συγκατάθεσή της στον κομμουνιστή ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σονγκ, να 

προετοιμάσει την ένωση  της Βόρειας Κορέας με τη Νότια Κορέα. Έτσι, στις 25 Ιουνίου 1950 

η Βόρεια Κορέα εισέβαλε στη Νότια. Άμεση ήταν η αντίδραση και οξεία η δυσαρέσκεια των 

ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιαπωνία έσπευσαν να συνδράμουν την άμυνα της 

Νότιας Κορέας, ενώ την ίδια στιγμή καταδικάστηκε η Βόρεια από το Συμβούλιο Ασφαλείας 

του ΟΗΕ. Επιβλήθηκαν κυρώσεις εναντίον της και αποφασίστηκε η αποστολή 

εκστρατευτικού σώματος από χώρες – μέλη του ΟΗΕ. Οι πολεμικές συγκρούσεις 

                                                     
26

 Βερέμης –Κολιόπουλος, ό.π., σ. 399. 
27

 Metin Heper, «Τουρκία: Το πολιτικό σύστημα χθες, σήμερα, αύριο», Θάνος Βερέμης – Θάνος Π. Ντόκος 

(επιμ.), Η σύγχρονη Τουρκία: πολιτικό σύστημα, οικονομία και εξωτερική πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

2002, σσ. 38, 40.  
28 Τα νέα δεδομένα: α) σοβιετογιουγκοσλαβική ρήξη τον Ιούνιο του 1948, β) ένταξη Γιουγκοσλαβίας στο 
Σχέδιο Μάρσαλ τον Νοέμβριο του 1949, γ) ίδρυση του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 1949 και δ) ήττα των Ελλήνων 
κομμουνιστών τον Αύγουστο του 1949 
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κλιμακώθηκαν και προς αποφυγή των χειρότερων – ο αμερικανός στρατιωτικός διοικητής 

Douglas MacArthur ζητούσε άδεια για χρήση πυρηνικών όπλων – αναζητήθηκε πολιτική 

λύση.
29

 Οι Δυτικοί θεώρησαν ότι η Κορέα αποτελούσε προανάκρουσμα μιας ευρύτερης 

πολεμικής σύρραξης που μπορεί να λάμβανε χώρα στην Ευρώπη. Αυτές οι σκέψεις 

ενισχύονταν από δηλώσεις όπως αυτή του Walter Ulbricht ότι η Ομοσπονδιακή Γερμανία θα 

ήταν η επόμενη χώρα που θα «έπεφτε». Οκτώ μήνες νωρίτερα, η ΕΣΣΔ πραγματοποίησε 

δοκιμή ατομικής βόμβας, γεγονός που συνέβαλε ακόμα περισσότερο στην υπερεκτίμηση της 

σοβιετικής πολεμικής ετοιμότητας από τους Αμερικάνους. Ο κίνδυνος ενός πολέμου στην 

Ευρώπη ήταν μεν υπαρκτός αλλά όχι περισσότερο από άλλες φορές. Ο επανεξοπλισμός της 

Δύσης σε κάθε περίπτωση λειτούργησε αποτρεπτικά. Ο Στάλιν υπέθεσε λανθασμένα ότι οι 

ΗΠΑ είχαν τα δικά τους επιθετικά σχέδια για την Ανατολική Ευρώπη. Οι αμοιβαίες 

παρεξηγήσεις, λοιπόν, συνεχίζονταν.
30

 

 Τον Φεβρουάριο του 1949, δύο μήνες πριν από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, ο Arthur 

Vandenberg, Γερουσιαστής των ΗΠΑ, σε λόγο του στο Ντιτρόιτ, είπε στους 

παρευρισκόμενους ότι θα ήταν δύσκολη στιγμή για το έθνος εάν ποτέ οι πολίτες του 

εγκατέλειπαν τη θεμελιώδη έννοια που είχε εκφραστεί στη χώρα. Η Αμερική ήταν αυτή που 

είχε θέσει τις προϋποθέσεις, σύμφωνα πάντα με τον Vandenberg, για παγκόσμια ειρήνη.
31

 

Προφανώς, η μακρόχρονη πολιτική απομόνωσης των ΗΠΑ ήταν ως τότε ένας παράγοντας 

συγκράτησης της συμμετοχής τους στην ομάδα των Βρυξελλών, ή σε οποιαδήποτε άλλη 

μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμαχία. Η ομάδα των Βρυξελλών δημιουργήθηκε το 1948 από τη 

Βρετανία, τη Γαλλία και την Benelux και ήταν ένας οργανισμός στρατιωτικών ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που σκοπό είχε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ώστε να διαθέτει αξιόλογη αμυντική 

ετοιμότητα. Ήταν όμως έτοιμη η αμερικανική κοινή γνώμη να δεχτεί να εμπλακεί σε 

συμμαχία, αψηφώντας τους ενδοιασμούς της Γερουσίας; Πιθανόν να ήταν αν οι όροι ήταν 

προσεκτικά γραμμένοι, αλλά το Κογκρέσο δίσταζε. Τροχοπέδη στην αμερικανική 

στρατιωτική σύνδεση με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις έθεταν επίσης οι αντιδράσεις των 

ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού. Ήταν αρνητικά διακείμενοι αφού η παροχή 

στρατιωτικής βοήθειας στην Ευρώπη έμοιαζε να επιτρέπει στους εν δυνάμει συμμάχους να 

χρησιμοποιούν ασύδοτα εξοπλισμό και κονδύλια που με κόπο είχαν συγκεντρώσει οι ίδιες οι 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική διοίκηση είχε συνειδητοποιήσει ότι μια πολύ 
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βεβιασμένη κίνηση ταυτόχρονης παροχής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας, θα 

μπορούσε να μην έχει τα θετικά αποτελέσματα που είχε ανάγκη η Ευρώπη. Πρώτη 

προτεραιότητα έπρεπε να έχει η έγκριση της οικονομικής βοήθειας από το Κογκρέσο, όμως 

όλες οι προσπάθειες θα μπορούσαν να ναυαγήσουν αν οι δικαιούχοι του Σχεδίου Μάρσαλ 

από τις χώρες του Συμφώνου των Βρυξελλών, ενδιαφέρονταν πιο πολύ για την στρατιωτική 

απ’ ότι για την οικονομική βοήθεια. Τελικά, απορρίφθηκε αυτή την περίοδο η παροχή 

στρατιωτικής βοήθειας. Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης απογοητεύτηκαν, τουλάχιστον στην 

αρχή, επειδή δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν την προσχώρηση των ΗΠΑ στην συμφωνία 

τους.
32

 

Με τον μηχανισμό του αμυντικού συμφώνου των Βρυξελλών να έχει απορριφθεί, 

σύντομα οι ΗΠΑ επεξεργάστηκαν και αντιπρότειναν μια συμμαχία υπό αμερικανικό έλεγχο. 

Το νέο αυτό εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούνταν από ένα «Ατλαντικό 

Συμβούλιο», στο οποίο θα μετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών, θα 

συγκαλούταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα συζητούνταν εκεί τα κοινά προβλήματα. 

Τον Απρίλιο του 1949, λοιπόν, δέκα ευρωπαϊκά κράτη συνυπέγραψαν στην Ουάσινγκτον 

μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ). Τον Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους ενέκριναν τελικά οι Αμερικάνοι και πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας για να 

ενισχυθούν οι δυτικοευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.
33

 

 Το Σχέδιο Μάρσαλ ήταν το πρώτο βήμα  για την πολιτική ενσωμάτωση της Ελλάδας 

και της Τουρκίας στους δυτικούς μηχανισμούς. Βέβαια, αν και λάμβαναν στρατιωτική 

βοήθεια από τις ΗΠΑ, δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιον στρατιωτικό μηχανισμό ασφαλείας. 

Όταν ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ οι δύο χώρες προσδοκούσαν να συμπεριληφθούν στον νέο 

οργανισμό αλλά προς μεγάλη τους απογοήτευση αυτό δεν συνέβη στην αρχική φάση. Ακόμα 

πιο έντονη ήταν η απογοήτευση τους εξαιτίας της ένταξης της Ιταλίας που είναι αποκλειστικά 

μεσογειακή χώρα. Το επιχείρημα της Ουάσινγκτον και του Λονδίνου ήταν ότι η Συμμαχία 

έπρεπε να προστατεύσει την Δυτική Ευρώπη, όμως η Ελλάδα και η Τουρκία δεν βρίσκονταν 

εντός αυτής της περιοχής. Συν τοις άλλοις, θεωρούσαν ότι η Τουρκία ειδικά ανήκε στο 

σύστημα ασφαλείας της Μέσης Ανατολής. Οι Σκανδιναβοί εταίροι ανησυχούσαν ότι η ένταξη 

της στο Ατλαντικό Σύμφωνο εμπεριείχε τον κίνδυνο να παρασυρθούν σε έναν ενδεχόμενο  

πόλεμο στην περιοχή, όπου δεν είχαν συμφέροντα. Παράλληλα, η Βρετανία, που έχανε τα 
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ερείσματα της στα αραβικά κράτη, προσδοκούσε η Τουρκία να ηγηθεί ενός αμυντικού 

μηχανισμού ανάλογου του ΝΑΤΟ στην Μέση Ανατολή.
34

 

 Όταν οι Βορειοκορεάτες εισέβαλαν στη Νότια Κορέα το 1950, δεν διαφαινόταν πως 

επρόκειτο να επηρεαστούν οι ισορροπίες παγκοσμίως. Στον πόλεμο της Κορέας οι 

Αμερικάνοι ηγούνταν για δεύτερη φορά μιας ένοπλης σύγκρουσης με τον ανατολικό 

συνασπισμό, η πρώτη ήταν στην Ελλάδα.
35

 Αφότου η Ελλάδα και η Τουρκία απέστειλαν 

στρατιωτική δύναμη στην Κορέα, η τουρκική κυβέρνηση αιτήθηκε άμεσα την ένταξή της στο 

δυτικό αμυντικό σύστημα. Οι υπουργοί του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ απέρριψαν την τουρκική 

αίτηση ακόμα μια φορά αλλά η αντίστροφη μέτρηση για την κάμψη των αντίθετων απόψεων 

είχε αρχίσει. Η Ουάσινγκτον, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας αμυντικού 

συνασπισμού στη Μέση Ανατολή, τάχθηκε πλέον υπέρ της ένταξης Ελλάδας και Τουρκίας 

στο ΝΑΤΟ. Τον Φεβρουάριο του 1952 οι δύο χώρες έγιναν επισήμως μέλη της Ατλαντικής 

Συμμαχίας. Η αμερικανική πλευρά επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων των δύο 

όμορων κρατών με τη Γιουγκοσλαβία, μετά την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Η ρήξη του Τίτο με 

τη Σοβιετική Ένωση και η βοήθεια που άρχισε να δέχεται η χώρα από τις ΗΠΑ ήταν 

ενθαρρυντικοί παράγοντες για τη συμμετοχή της σε ένα κοινό αμυντικό σύστημα. Αυτό 

επετεύχθη με τη σύναψη τριμερούς Βαλκανικού Συμφώνου μη επίθεσης και φιλίας στην 

Άγκυρα στις 28 Φεβρουαρίου 1953.
36
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

α) Το Σχέδιο Μάρσαλ σε Ελλάδα και Τουρκία 

 

 Το 1951, έξι  χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τέσσερα μόλις μετά 

την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν στο Κογκρέσο, ξέσπασε  διαμάχη  στη Τουρκία 

σχετικά με την στάση της κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εκ διαμέτρου αντίθετες υπήρξαν οι 

απόψεις του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Νετζμετίν Σαντάκ και του πρωθυπουργού, 

Αντνάν Μεντερές. Αφορμή αποτέλεσε η πολιτική γραμμή που ακολούθησε ο Ινονού κατά 

την τελευταία περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς σύμφωνα με τον Μεντερές η 

Τουρκία όφειλε να υποστηρίξει την άποψη του Churchill περί διάνοιξης μετώπου στα 

Βαλκάνια. Ο Σαντάκ, όμως, όπως και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα, χαρακτήρισαν  συνετή τη 

στάση του τότε προέδρου Ινονού και μάλιστα επέμεναν πως μια τέτοια ριψοκίνδυνη  

εξωτερική πολιτική πιθανόν θα στοίχιζε στην Τουρκία και θα την άφηνε στο έλεος του 

Κόκκινου Στρατού. Σύμφωνα με τον Μεντερές, ωστόσο, εάν η Τουρκία στήριζε το νέο  

μέτωπο στα Βαλκάνια, η ρωσική επιρροή δεν θα «παραβίαζε» τα τουρκικά σύνορα, τα 

βαλκανικά κράτη δεν θα γίνονταν δορυφόροι και ο ρωσικός κίνδυνος, που προμηνυόταν ήδη 

ότι θα ακολουθούσε τον γερμανικό, θα απομακρυνόταν.
37

 

 Η παραπάνω διάσταση απόψεων καταδεικνύει πόσο σημαντικά υπήρξαν τα γεγονότα στο 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για τη χάραξη της μετέπειτα εξωτερικής πολιτικής της 

Τουρκίας, της Ελλάδας και των Βαλκανίων γενικότερα, αλλά και πόσο επικίνδυνη και 

δύσκολη ήταν η λήψη οποιασδήποτε απόφασης την εποχή εκείνη, αφού έξι χρόνια αργότερα 

συνέχιζε να αποτελεί στην Τουρκία μείζον θέμα συζήτησης. Καίριο ζήτημα όμως αποτελούσε 

και για την Ελλάδα ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η έκβασή του, καθώς η σοβιετική απειλή 

παρέμενε «ζωντανή» ακόμα και μετά το τέλος του ελληνικού Εμφυλίου. Χαρακτηριστικό 

είναι το απόσπασμα της ομιλίας του βουλευτή Κωνσταντίνου Μανιαδάκη στην ελληνική 

Βουλή το 1950:
38
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«Ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα, τα οποία διεπράχθησαν υπό των Συμμάχων 

κατά τον β’ παγκόσμιον πόλεμον, είνε ότι ήνοιξαν εις τον Στάλιν με ελαφράν την 

καρδίαν τας πύλας της Ευρώπης ώστε να εγκατασταθή εις την καρδίαν της, να 

κατέχη σήμερον την ημίσειαν Ευρώπη, δια δε της καλώς ωργανωμένης και υπ’ 

αυτού κατευθυνόμενης πέμπτης φάλαγγος να απειλή και την υπόλοιπον Ευρώπην. 

Κύριοι, εάν χαθή η Ευρώπη δεν θα μείνη τίποτε όρθιον εις τον κόσμον, διότι η 

Ευρώπη είνε το Κέντρον του Κόσμου, είνε ο ομφαλός της Γης, είνε η Ήπειρος 

από την οποίαν διέρχονται όλαι αι επίγειαι, αι ουράνιαι και αι θαλάσσιαι 

συγκοινωνίαι της επικοινωνίας των Ηπείρων μεταξύ των. […] Το δόγμα 

Τρούμαν, το σχέδιον Μάρσαλλ, το σύμφωνον του Ατλαντικού και ό,τι άλλο 

δευτερεύον σύμφωνον μαγειρεύεται δια την Ευρώπην και την Μεσόγειον, δεν 

είναι παρά προσπάθειες δια να εξουδετερώσουν ή να ανατρέψουν τα 

αποτελέσματα και τας συνέπειας του θανάσιμου αυτού εγκλήματος».
39

 

 

 Είτε λοιπόν επρόκειτο για υποστηρικτές της στάσης των ΗΠΑ όσον αφορά το θέμα της 

Σοβιετικής Ένωσης, είτε για αντιτιθέμενους, η «αλήθεια» ήταν μία και ήταν κοινή και για τις 

δύο χώρες: ο κομμουνιστικός κίνδυνος έπρεπε να αποσοβηθεί και κινούμενες οι ΗΠΑ  προς 

αυτή την κατεύθυνση έπραξαν τα δέοντα, συμβάλλοντας στη διάσωση  των δύο χωρών μέσα 

από το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος  (1946-

1949), καθώς και οι βλέψεις του Στάλιν για τα Στενά και η πίεση προς την Τουρκία, 

συνέβαλλαν τελικά με τον τρόπο τους στη διατύπωση της θεωρίας του ανώτατου στελέχους 

της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μόσχα, George Kennan για «ανάσχεση». Η ανάσχεση 

αναφερόταν στην τακτική που έπρεπε να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ για να ανακόψουν  την 

επέκταση  της σοβιετικής επιρροής. Θιασώτης όπως φάνηκε αυτής της ιδέας υπήρξε ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ, Harry Truman, ο οποίος αποφάσισε την παροχή οικονομικής βοήθειας 

στην Ελλάδα και την Τουρκία αρχικά, και μετέπειτα σε όλη την Δυτική Ευρώπη με  την 

εφαρμογή  του Σχεδίου του υπουργού Εξωτερικών, George Marshall.
40

 Το αποκαλούμενο 

Πρόγραμμα Οικονομικής Ανόρθωσης ξεκίνησε το 1947 και έληξε το 1952. 

 Η Ελλάδα και η Τουρκία υπήρξαν σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ-ΕΣΣΔ και 

καμπή για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Έχοντας επίγνωση του ενδεχόμενου να περάσουν οι 

δύο γείτονες χώρες στην σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και να χαθούν ίσως δύο 

γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος περιοχές, ο Truman τις περιέλαβε ονομαστικά στη γνωστή 
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ομιλία του στο Κογκρέσο. Ένας ακόμα βασικός λόγος που προσμετρήθηκε από τον Truman 

ήταν η οικονομική εξάντληση της Βρετανίας και η ανακοίνωσή της προς την Ουάσινγκτον 

πως αδυνατούσε πλέον να προσφέρει βοήθεια στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πριν από 

οποιαδήποτε επίσημη δημοσιοποίηση του θέματος έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και η 

αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη προετοιμάσει ένα πρόγραμμα έτοιμο για υλοποίηση. 

Σημειωτέον ότι η επιστολή που θα έπρεπε να στείλει η ελληνική κυβέρνηση στις ΗΠΑ για να 

ζητήσει  βοήθεια συντάχθηκε στο State Department.
41

 

 Στο τέταρτο σημείο της επιστολής σημειωνόταν συγκεκριμένα: «Βοήθειαν πεπειραμένου 

αμερικανικού διοικητού, οικονομικού και τεχνικού προσωπικού προς εξασφάλισιν της 

χρησιμοποιήσεως […] ίνα βοηθηθή αύτη [η Ελλάδα] εις την αποκατάστασιν υγιών συνθηκών 

εις την εγχώριον οικονομίαν και διοίκησιν και ίνα καταρτισθούν οι νέοι της Ελλάδος προς 

ανάληψιν των ευθυνών των εις την ανασυγκροτουμένην οικονομίαν».
42

 

 Στις 12 Μαρτίου 1947 ο Truman εισηγήθηκε τη χορήγηση αμερικανικών κεφαλαίων  

στις δύο χώρες για  την αντιμετώπιση του σοβιετικού κινδύνου και της εξάπλωσης του 

κομμουνισμού, καθώς καθήκον των ΗΠΑ ήταν να παράσχουν βοήθεια στους «ελεύθερους 

λαούς για να διαμορφώσουν τη δική τους μοίρα με τον δικό τους τρόπο».
43

 Το αμερικανικό 

σχέδιο που ανήγγειλε στις 5 Ιουνίου 1947  ο Marshall,  υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, από 

τον οποίο έλαβε και το όνομά του, προέβλεπε την μακράς διάρκειας οικονομική ενίσχυση 

των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα, προέτρεπε τα κράτη που θα δέχονταν την αρωγή να 

αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα η οικονομική 

τους ανάπτυξη.
44

 

 Η κατάσταση των δύο χωρών πριν καταφέρουν να ενταχθούν στο Σχέδιο Μάρσαλ είναι 

ενδεικτική της αναγκαιότητας χορήγησης δανείου προς αυτές. Η Ελλάδα σε οικονομικό 

επίπεδο ήταν ήδη σε πολύ δυσχερή θέση. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος κατέστρεψε   

οικονομικά τη χώρα. Η τριπλή κατοχή παρεμπόδισε την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων 

και προϊόντων εντός της Ελλάδας. Επιπλέον, η κατοχική κυβέρνηση με τις υπέρογκες 

δαπάνες εκτίναξε κι άλλο τον πληθωρισμό. Την περίοδο αυτή κυκλοφορούσαν τρία 

διαφορετικά νομίσματα τα οποία είχαν την ίδια αξία τυπικά αλλά στην πραγματικότητα δεν 

είχαν καμιά ανταλλακτική αξία. Εκδίδονταν αβίαστα τόνοι χαρτονομισμάτων από την κάθε 
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εκδοτική αρχή για την κάλυψη των αναγκών με συνέπεια αυτά να μην έχουν κανένα 

αντίκρισμα. Ο πληθωρισμός άγγιξε τα ύψη και οι άνθρωποι διέθεταν χιλιάδες 

χαρτονομισμάτων χωρίς ωστόσο να μπορούν να αγοράσουν το παραμικρό. Η ελληνική 

κυβέρνηση βλέποντας τις εξελίξεις και κατανοώντας ότι το μέλλον θα είναι ακόμη πιο 

δραματικό έκανε προσπάθειες ώστε οι γερμανικές αρχές να σταματήσουν την περαιτέρω 

έκδοση νομισμάτων. Οι Γερμανοί υπεύθυνοι αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα δέχθηκαν να 

σταματήσουν την έκδοση αλλά επέβαλλαν στην ελληνική κυβέρνηση να καταβάλλει αυτή τα 

χρηματικά ποσά που χρειάζονταν σαν έξοδα κατοχής. Η κυβέρνηση δέχτηκε τον όρο αλλά τα 

ποσά που απαιτούνταν ήταν εξωφρενικά μεγάλα. Το Νοέμβριο του 1941 ζητήθηκαν 25 

δισεκατομμύρια δραχμές, το Δεκέμβριο του 1942 260 δισεκατομμύρια ενώ τον Αύγουστο του 

1943 το ποσό έφτασε τα 850 δισεκατομμύρια δραχμές.
45

 

 Η εκτίναξη του πληθωρισμού ήταν το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα μετά την 

απελευθέρωση της χώρας. Οι εκκλήσεις για βοήθεια από την ελληνική κυβέρνηση στους 

Βρετανούς και η πρόθεσή τους να συνδράμουν οδήγησε στην εκταμίευση 45 εκατομμυρίων 

λιρών για την κάλυψη των αναγκών της. Επίσης ο φιλανθρωπικός οργανισμός Greek War 

Relief, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς ανακούφισαν τον ελληνικό πληθυσμό με την αποστολή 

τροφίμων και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η διαρκής υποτίμηση της 

δραχμής, η αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να καλύψει τις δαπάνες της και το τεράστιο 

έλλειμμα του προϋπολογισμού, οδήγησαν στην παρέμβαση των Βρετανών με τη σύσταση 

συμβουλευτικής επιτροπής για τα οικονομικά ζητήματα, την Επιτροπή Οικονομικών και 

Εφοδιασμού, υπό την προεδρία του στρατηγού Ronald MacKenzie Scobie.
46

 

 Μετά το τέλος της Κατοχής η νέα ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την άμεση βοήθεια των 

ΗΠΑ αφού η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών δεν ήταν πια σε θέση να συνδράμει 

εξαιτίας των εσωτερικών ζητημάτων και της δικής της οικονομικής εξάντλησης. Μετά από 

μια σειρά συζητήσεων, ο Dean Acheson, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε 

την ελληνική κυβέρνηση πως θα έστελναν αποστολή εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα 

προκειμένου να μελετήσει την ελληνική οικονομία και να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους 

βελτίωσης. Επικεφαλής της ομάδας αυτής τέθηκε ο Paul A. Porter, «ένας Δημοκρατικός με 

φιλελεύθερες ιδέες και οπαδός της θεωρίας του New Deal».
47

 Ο Porter, μιλώντας με 

πολιτικούς και βιομηχάνους και εξετάζοντας την κατάσταση από κοντά, θεώρησε πως το 
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κράτος  δεν λειτουργούσε σύμφωνα με το δυτικό πρότυπο και πως η κατάσταση πλέον είχε 

φτάσει σε τέτοιο σημείο που μόνο σημαντικά προσφερόμενα ποσά ως ενίσχυση από τις ΗΠΑ 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην οικονομική ανόρθωση. Όπως είχε ήδη φανεί από το 1944-

45, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν διαχειρίστηκαν σωστά την βοήθεια του Οργανισμού 

Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών  (UNRRA) ούτε και τη βρετανική 

βοήθεια. Τις επαφές με την αμερικανική αντιπροσωπεία από ελληνικής πλευράς είχε 

αναλάβει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Κυριάκος Βαρβαρέσος, ο οποίος τοποθετήθηκε 

στη θέση του υπουργού Εφοδιασμού τον Ιούνιο του 1945. Βέβαια, την ευθύνη για την κακή 

διαχείριση θεωρήθηκε ότι δεν την έφερε ο ίδιος.
48

 

 Η Έκθεση Porter θεώρησε επίσης αδήριτη ανάγκη την παρουσίαση ή καλύτερα 

τοποθέτηση  Αμερικανών διευθυντών, οικονομολόγων και τεχνικών που με την εμπειρία τους 

θα συνέδραμαν στη σωστή διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας και θα πρόσφεραν τα 

εχέγγυα για σταθερότητα στην εγχώρια οικονομία.
49

 Επιπλέον, ήταν σημαντικό να υπάρξει 

ένα χρονοδιάγραμμα πέντε περίπου ετών, ώστε να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια 

ανοικοδόμησης. Ουσιαστικά ο Porter με τη λεπτομερή  έρευνα στην οποία προχώρησε και τις 

σαφείς προτάσεις του οργάνωσε τη βοήθεια προς την Ελλάδα υπό το πνεύμα και τη 

φιλοσοφία του New Deal.
50

 

 Λίγο πριν από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα στις 23 

Φεβρουαρίου 1945, η Τουρκία προχώρησε στην επίσημη κήρυξη του πολέμου ενάντια στον  

Άξονα και στις 27 υπέγραψε τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι κινήσεις στο 

τέλος του πολέμου λειτούργησαν ως δικλείδες ασφαλείας για τη χώρα και για τη θέση της 

στη μεταπολεμική περίοδο. Η ΕΣΣΔ αντιμετώπισε με σκεπτικισμό τις τουρκικές κινήσεις.
51

  

Έτσι, στην διάσκεψη στο Potsdam συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, και πάλι ζητήματα που 

αφορούσαν την Τουρκία. Ο Winston Churchill εξέφρασε εκ μέρους της Βρετανίας την 

υποστήριξή του σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση του  «Μοντρέ», συμπεριλαμβάνοντας την 
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ελεύθερη διέλευση και των ρωσικών πλοίων από τα Στενά.
52

 Πλην, όμως, δεν ήθελε να 

πανικοβάλλει την Άγκυρα με την οποία διατηρούσε καλές σχέσεις και επιπλέον δεν 

εμπιστευόταν τις προθέσεις των Σοβιετικών. Ο Μολότοφ με τον Στάλιν από την άλλη 

συνέχισαν να διεκδικούν εκτός από την αναθεώρηση και εδάφη της Σοβιετικής Αρμενίας και 

Γεωργίας που είχαν προσαρτηθεί από την Τουρκία. Στο τέλος ο Truman θεώρησε πως ο 

Στάλιν ήθελε, όπως και οι τσάροι προκάτοχοί του, την απόλυτη κυριαρχία στη Μαύρη 

Θάλασσα.
53

 

Το 1946 εξαιτίας ποικίλων παραγόντων  διασαλεύτηκε η πολιτική ηρεμία στο εσωτερικό 

της Τουρκίας. Αυτοί αφορούσαν στον επανεξοπλισμό του βουλγαρικού στρατού, στη 

δημιουργία στρατού του Αζερμπαϊτζάν υπό τον σοβιετικό έλεγχο, στην αυξημένη 

στρατιωτική δύναμη στις περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα, στην ανάκληση Ρώσων 

στρατιωτικών ακολούθων, στην άρνηση άδειας σε Τούρκο στρατιωτικό ακόλουθο στη 

Μόσχα για περιοδεία στον Καύκασο, στις λεκτικές επιθέσεις σε βάρος της Τουρκίας από το 

ραδιόφωνο της Μόσχας και το Πρακτορείο Ειδήσεων και γενικά στην ρωσική στάση μαζί με 

την έλλειψη εγγυήσεων σταθερότητας στην περιοχή από την Βρετανία και τις ΗΠΑ.  Ήταν 

δύσκολο, δεδομένων των συνθηκών, ο τουρκικός στρατός να βρίσκεται σε στρατιωτική 

ετοιμότητα και να μπορεί να προσφέρει πλήρως διαφύλαξη των συνόρων. Όσο κι αν το 

επιθυμούσε η στρατιωτική διοίκηση, η Τουρκία συνόρευε με χώρες με τις οποίες οι σχέσεις 

της είχαν διασαλευτεί και επιπλέον τα στρατιωτικά κονδύλια ήταν ανεπαρκή.
 
Το υψηλό 

κόστος που απαιτούνταν, η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό και η οικονομική δυσπραγία της 

χώρας, δεν επέτρεπαν ανανέωση των εξοπλισμών και του στρατεύματος.
54

 Αυτή η ανάγκη 

για στρατιωτική ετοιμότητα θα θεωρηθεί τελικά πρωτευούσης σημασίας για τους 

Αμερικάνους και θα οδηγήσει στο Δόγμα Τρούμαν και στην οικονομική ενίσχυση της 

Τουρκίας. 

 Μπορεί η χώρα να είχε αυξήσει τα πλεονάσματά της σε χρυσό κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο η οικονομία είχε εμφανίσει μικρή ανάπτυξη και χρειαζόταν 

οπωσδήποτε νέες επενδύσεις προκειμένου να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. Το ποσό των 25 

εκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκε το 1946 στην Τουρκία δεν φάνηκε ικανοποιητικό και η 

Άγκυρα εξακολούθησε να πιέζει για την παροχή ενός  μεγαλύτερου ποσού. Η στρατηγική της 
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θέση, της έδινε το πλεονέκτημα να διεκδικεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια.
55

 Το γεγονός 

όμως πως η Τουρκία δεν ταλανιζόταν από εσωτερικές συγκρούσεις, δεν είχε καταστραφεί 

οικονομικά και δεν πιεζόταν άμεσα από την Σοβιετική Ένωση, λειτουργούσαν ανασταλτικά 

για τη διάθεση μεγαλύτερου ποσού. Το 1947 πάντως, οι ΗΠΑ έδειξαν να αντιλαμβάνονται 

τελικά τη σημαντικότητα της Τουρκίας ως προς την «ανάσχεση» της σοβιετικής επιρροής, 

οπότε της δόθηκαν 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το αντίστοιχο πόσο για την Ελλάδα ήταν  

300 εκατομμύρια δολάρια.
56

 

 Το πρόγραμμα ανοικοδόμησης ήταν πλέον γεγονός και για τις δύο χώρες. Μάλιστα δεν 

στόχευε μόνο στη διάσωση της Ελλάδας από την οικονομική κατάρρευση αλλά επιδίωκε και 

την ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε να μπορούν να υποστηριχτούν με άνεση οι πρακτικές της 

ελεύθερης αγοράς και του οικονομικού συστήματος που πρέσβευαν και οι ίδιες οι ΗΠΑ. Στον 

αντίποδα, η Άγκυρα, απογοητευμένη από την αντιμετώπιση των Αμερικανών και τη μη 

έγκριση των δικών της απαιτήσεων, συνέχισε με μεγαλύτερη πίεση να αιτείται οικονομικής 

βοήθειας, κυρίως για να καλύψει τις στρατιωτικές τις ανάγκες. Απώτερος στόχος  ήταν  

πάντα η διεκδίκηση μεγαλύτερων ποσών από το Σχέδιο Μάρσαλ. Δυστυχώς για την τουρκική 

κυβέρνηση, η συμμετοχή της στο σχέδιο παρέμενε περιορισμένη αρχικά. Η οικονομική 

κατάστασή της δεν ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης και το εμπορικό ισοζύγιό της το 1947 

ήταν θετικό. 

Αντίθετα, η μεγάλη ανάπτυξη που επιζητούσαν οι Αμερικανοί για την Ελλάδα σε όλους 

τους τομείς φάνηκε αρκετές φορές ουτοπική εφόσον οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την επίτευξη 

του στόχου αυτού. Για παράδειγμα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα προέβλεπε την κατασκευή 

διυλιστηρίου πετρελαίου. Ο αμερικανός όμως εμπειρογνώμονας κατέληξε στην απόρριψη της 

ιδέας γιατί  αφενός το έργο ήταν πολυέξοδο και αφετέρου η εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου  

δεν ήταν ούτως ή άλλως μεγάλη. Είναι φανερό λοιπόν πως οι ΗΠΑ αντιλήφθηκαν σύντομα 

το «μέγεθος» την ανάπτυξης που θα μπορούσε να επιτευχθεί στην Ελλάδα. Όμως, τους 

ενδιέφερε πολύ να υπάρχει κάτι που θα έδινε κουράγιο στους Έλληνες του Εθνικού Στρατού 

ώστε να συνεχίσουν να πολεμούν με αναπτερωμένο ηθικό στον Εμφύλιο και να προσδοκούν 

σε ένα πιο ευοίωνο μέλλον.
57

 Οι Αμερικανοί δηλαδή, δεν στόχευαν στην πλήρη 

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας αλλά στον περιορισμό των τιμών του 
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πληθωρισμού, ώστε να μην κινδυνεύει η πολιτική σταθερότητα κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου.
58

  

Όσο οι κυβερνώντες στις ΗΠΑ ήθελαν να βοηθήσουν την Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο, 

τόσο πιο επιφυλακτικοί ήταν σε σχέση με την Τουρκία εξαιτίας κυρίως της στάσης της  στον 

πόλεμο. Η αμερικανική διοίκηση ήθελε πρώτα να μεριμνήσει για τους συμμάχους της στο Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, έπειτα να εκτιμήσει τις παρούσες συνθήκες και τέλος, να σκεφτεί το 

ενδεχόμενο ενός μελλοντικού πολέμου.
59

 Η τουρκική κυβέρνηση εντούτοις δεν 

επαναπαυόταν, επιζητούσε παράλληλα ιδιωτικές αμερικανικές επενδύσεις. Θεωρούσε πως 

υπήρχε πρόσφορο έδαφος για να την «προτιμήσουν» οι αμερικανοί επενδυτές. Τότε ήταν που 

εστάλη από τις ΗΠΑ ο σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών,  Max Weston 

Thornburg, για ιδιωτική έρευνα, ο οποίος όμως διαπίστωσε πως η χώρα είχε ανάγκη από 

επιχειρηματική εμπειρία, καθώς και από τεχνικές υποδομές προκειμένου να υπάρξει εισροή 

ξένου κεφαλαίου.
60

 

Ο  Ινονού υπενθύμισε στον αμερικανό Πρέσβη στις αρχές του 1948 ότι οι απαραίτητες 

συνεχείς στρατιωτικές δαπάνες προκαλούσαν οικονομική δυσπραγία στη χώρα και πως, αν 

τώρα δεν τους βοηθούσαν, ο τουρκικός λαός θα έχανε την πίστη του και θα θεωρούσε ότι είχε  

εγκαταλειφθεί.
61

 Τα λόγια του εισακούστηκαν μάλλον από το State Department, το οποίο 

άρχισε να βλέπει θετικά την παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας στην Τουρκία και την 

ένταξή ή τη συμπερίληψή της στο ευρύτερο  πρόγραμμα παροχής χρηματικής ενίσχυσης στην 

Ευρώπη. Ακόμα κι όταν άρχισαν οι  εισροές  αμερικανικών  κεφαλαίων,  στην τουρκική 

κυβέρνηση δεν υπήρξε εφησυχασμός. Η τουρκική αυτή τακτική ήταν μέρος της 

συνολικότερης διπλωματικής τακτικής της. Δεν σκόπευε να χάσει την ευκαιρία να γίνει μέλος 

της Δύσης. Έτσι, διατύπωνε διαρκή παράπονα προς τις ΗΠΑ και τους αμερικανικούς 

κύκλους, μέσα από ερωτήσεις, όπως: «Γιατί δε μας δίνετε όση βοήθεια δίνετε στην Ελλάδα, 

ιδίως καθώς εμείς είμαστε τόσο περισσότερο ικανοί να την μετατρέψουμε σε 

πλεονέκτημα;».
62

 

Υπήρχε βέβαια και η άποψη πως οι Τούρκοι, εποφθαλμιώντας τα αμερικανικά κονδύλια, 

υπερέβαλαν για την κομμουνιστική απειλή. Θεωρείται πως ο ελληνικός Εμφύλιος 

εξυπηρετούσε την Τουρκία κι αυτό γιατί διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να πεισθούν οι ΗΠΑ 

να συνδράμουν μια χώρα που δεν ήταν παραδοσιακά ευρωπαϊκή και που τα δύσκολα χρόνια 
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του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρότι δεν συνέπραξε με τον Άξονα, τον αντιμετώπισε ωστόσο 

με συμπάθεια. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια άποψη, δεν υπήρχε κάποια σοβαρή απειλή στο 

εσωτερικό από την Αριστερά, ώστε να χρήζει άμεσης βοήθειας από τις ΗΠΑ.
63

 

 Το σίγουρο πάντως είναι πως η λήξη του ελληνικού Εμφυλίου εξυπηρετούσε σαφέστατα 

την ίδια την Ελλάδα, ακόμα κι αν η πολιτική ηγεσία της άργησε ή δεν ήθελε να το 

αντιληφθεί. Ο τερματισμός  του πολέμου θα μείωνε αυτομάτως την άμεση ανάγκη για 

στρατιωτική ενίσχυση και θα επέτρεπε θεωρητικά τη στοιχειώδη, έστω, μείωση του 

ελλείμματος. Το δημοσιονομικό έτος 1949/1950 αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές 

περιόδους του Σχεδίου Μάρσαλ στη χώρα. Τον Αύγουστο του 1949 συγκεκριμένα, η 

διοίκηση του Economic Cooperation Administration (ECA), η οποία απαρτιζόταν από 

Αμερικανούς απεσταλμένους και ήταν υπεύθυνη για την διαχείριση του Σχεδίου Μάρσαλ, 

πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του στρατού προκειμένου να 

μειωθούν οι δαπάνες σ’ αυτό τον τομέα, ο οποίος  απορροφούσε ως τότε μεγάλο μέρος του 

προϋπολογισμού. Αυτή η πολιτική «αποστρατιωτικοποίησης» αποσκοπούσε στην κάλυψη 

του ελλείμματος του προϋπολογισμού που ξεπερνούσε το 20%. Οι υπεύθυνοι για την 

εφαρμογή του Σχεδίου στην Ελλάδα  (Grady, Van Fleet, Porter)  θεώρησαν σκόπιμο, όμως, 

να μη μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το κεφάλαιο που διατίθετο για τον στρατό. Αφενός η 

χώρα έπρεπε να αναβαθμιστεί εξοπλιστικά, αφετέρου θα αίρονταν οι αντιδράσεις από τους 

στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν παγιώσει τις θέσεις τους, ιδιαίτερα μετά τον Εμφύλιο.
64

 Η 

αμερικανική διοίκηση προσπάθησε να εξισορροπήσει την πολιτική της ανάμεσα στην ανάγκη 

της οικονομικής ανόρθωσης και της στρατιωτικής ενίσχυσης της  Ελλάδας, καθώς αυτό ήταν 

το σχέδιο δράσης και στη Δυτική Ευρώπη. Στον ελληνική περίπτωση, ωστόσο, κάτι τέτοιο 

ήταν αδύνατο να συμβεί πριν από τη λήξη του Εμφυλίου 

 Το 1950 απέμεναν άλλα δύο χρόνια για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Μάρσαλ και ήταν 

σαφές ότι η χώρα απέκλινε από τον στόχο της οικονομική βιωσιμότητάς της. Η αβέβαιη 

πολιτική κατάσταση συνέβαλε στην οικονομική αστάθεια. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα 

εναλλάσσονταν συχνά και ως εκ τούτου άλλαζε και η στάση των κυβερνώντων απέναντι στις 

θέσεις της αμερικανικής διοίκησης. Οι αμερικανικές υποδείξεις σχετικά με τη διαχείριση των 

χρημάτων δεν έβρισκαν αποδέκτες. Η απόλυση στρατιωτικών θα συνέβαλε όντως στην 

μείωση των δαπανών. Ωστόσο, η ελληνική ηγεσία δεν ήθελε να δυσαρεστηθεί το στράτευμα 
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το οποίο αποτελούσε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων στις εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα, η 

υπηρεσιακή κυβέρνηση Θεοτόκη, προφασιζόμενη ακριβώς τον υπηρεσιακό χαρακτήρα της, 

αρνήθηκε να ακολουθήσει τα μέτρα που πρότεινε ο Αμερικανός πρεσβευτής Grady. Η 

πραγματική αιτία, όμως, ήταν ότι η προγραμματισμένη διακοπή των στρατιωτικών 

οικογενειακών επιδομάτων κινδύνευε να προκαλέσει κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις.
65

 Το 

ασταθές πολιτικό περιβάλλον ενέτεινε κι άλλο στην επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην 

αμερικανική διοίκηση και την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Ο Grady έφτασε στο σημείο να 

απειλήσει τον Βενιζέλο λίγο αργότερα με διακοπή της εκταμίευσης κονδυλίων εάν δεν  

επιδιωκόταν πολιτική σταθερότητα. Μάλιστα θεωρείται πως χρησιμοποίησε αυτή την απειλή 

ως μέσο πίεσης για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τις δυνάμεις του Κέντρου.
66

 Αξίζει να 

σημειωθεί πως και μετά την παραίτηση Βενιζέλου, ο Porter - αυτή την φορά - επανέλαβε τις 

αμερικανικές προτάσεις στη νέα κυβέρνηση Πλαστήρα αλλά ακόμα και τότε, μέχρι τον 

Αύγουστο του 1950 που έπεσε η κυβέρνηση, οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν. 

 Για την Τουρκία το 1950 σήμαινε μεγαλύτερη εσωτερική πολιτική σταθερότητα και 

ενδυνάμωση σε στρατιωτικό επίπεδο με την ως τότε βοήθεια των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θεωρούσαν 

ότι οι στόχοι της σε σχέση με την Τουρκία είχαν ήδη αποδώσει καρπούς και μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν πλέον τις στρατηγικές επιδιώξεις τους στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, 

όπως για παράδειγμα τη χρησιμοποίηση της χώρας ως «βάσης» για επιχειρήσεις σε μια 

ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση με τη Σοβιετική Ένωση. Πλέον, προείχε το ζήτημα 

οργάνωσης της άμυνας της Τουρκίας και η στενότερη συνεργασία της με την Δύση παρά η 

οικονομική ενίσχυση που ήδη είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς.  

 Τα δεδομένα άλλαξαν στις 25 Ιουνίου 1950 όταν ξέσπασε ο Πόλεμος της Κορέας. Οι 

ΗΠΑ έπρεπε να δεσμεύσουν κονδύλια και στρατιωτικές δυνάμεις για να προασπίσουν τη 

θέση και τον ρόλο τους στην Άπω Ανατολή. Η ανάγκη μάλιστα της συμμετοχής  στον πόλεμο 

και η στρατιωτική βοήθεια που ζήτησαν απ’ τους συμμάχους τους, οδήγησαν στην εκ νέου 

ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού των χωρών που λάμβαναν την οικονομική αρωγή του 

Σχεδίου Μάρσαλ. Στην περίπτωση μάλιστα της Ελλάδας θεώρησαν πως ήταν  σημαντικό να 

μη μειωθεί η προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη έναντι της προσπάθειας επανεξοπλισμού 

του στρατού. Έτσι, για το δημοσιονομικό έτος 1950/1951 αποφασίστηκε αύξηση των 

κονδυλίων προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί η χώρα στις αμυντικές της 

υποχρεώσεις. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως, εξαιτίας του Κορεατικού Πολέμου, 
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μειώθηκαν οι πόροι του Σχεδίου Μάρσαλ σε όλα τα υπόλοιπα δικαιούχα κράτη εφόσον οι 

ΗΠΑ θα δαπανούσαν χρήματα και για τον πόλεμο.
 67

 

 Το 1952, οπότε και εισήλθαν η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, τερματίστηκε, 

όπως ήταν άλλωστε προγραμματισμένο,  η οικονομική ενίσχυση των ΗΠΑ μέσω του Σχεδίου 

Μάρσαλ. Ωστόσο, ο Porter πέτυχε να μη μειωθεί το ποσό της βοήθειας στην Ελλάδα  έως 

ότου τελικά η Mutual Security Agency (MSA) διαδέχτηκε την ECA το 1952. Συνεπώς, το 

τέλος του Σχεδίου Μάρσαλ για την Ελλάδα δεν έγινε χωρίς τις προϋποθέσεις μιας ομαλής 

μετάβασης στη νέα «μετά-Μάρσαλ εποχή». Οι διάδοχες αποστολές MSA και– Foreign 

Operations Administration (FOA) ολοκλήρωσαν αυτή την προσπάθεια τον Ιούλιο του 1954.
68

 

Δεν ίσχυσε το ίδιο όμως και για την Τουρκία. Σύμφωνα με τον Βρετανό διπλωμάτη Knox 

Helm, με το πέρας του προγράμματος και από τη στιγμή που δεν μπορούσε πια η τουρκική 

κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές πιστώσεις για να καλύψει το οικονομικό  

έλλειμμα, κινδύνευε να εγκαταλείψει την προσπάθεια φιλελευθεροποίησης. Παρά τις δύο 

αγροτικές συγκομιδές του 1951 και του 1952 που κατέγραψαν ρεκόρ, καθώς και την 

επισταμένη αμερικανική βοήθεια, τα συνεχόμενα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών της 

Τουρκίας παρέμεναν. Αν και η αγροτική οικονομία από το 1949 έως το 1953 άνθιζε, αφού οι 

Τούρκοι γεωπόνοι είχαν πλέον εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ και Αμερικάνοι τεχνικοί είχαν 

προσληφθεί στο τουρκικό υπουργείο Γεωργίας, δεν ήταν ικανή αυτή η ανάπτυξη να στηρίξει 

όλο το οικονομικό οικοδόμημα της χώρας. Οι ΗΠΑ πάντως δεν φαίνεται να διέβλεπαν την 

ανάγκη επιπρόσθετης οικονομικής βοήθειας ειδικά εφόσον ο Truman σε μήνυμά του προς τον 

αμερικανικό λαό είχε αναφερθεί στην Τουρκία ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 

αποδοτικότητας της αμερικανικής βοήθειας, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι ήταν ένα παράδειγμα 

χώρας όπου οι σχετικά μικρές επενδύσεις στη γεωργία είχαν δικαιωθεί.
69

 Τέλος, ενώ το 

Σχέδιο Μάρσαλ επέδρασε θετικά στην Τουρκία, εξαιτίας των δυσβάσταχτων στρατιωτικών 

δαπανών δεν ήταν ακόμα ικανή η χώρα να ορθοποδήσει οικονομικά  μέχρι το 1952 που έληξε 

το Πρόγραμμα Οικονομικής Ανόρθωσης και νέα προβλήματα που είχαν αναδυθεί 

επιζητούσαν τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας.
70

 

 

 

β) Όψεις των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας 
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 Πέρα από τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών με τις ΗΠΑ, εξακολουθούσαν σε 

δεύτερο επίπεδο να υφίστανται και οι αμιγώς ελληνοτουρκικές οικονομικές σχέσεις. Άλλοτε 

υπήρξαν αγαστές και άλλοτε δύσκολες δημιουργώντας πολιτικές αναταραχές. Υπήρχε συχνά  

ανταγωνισμός ως προς τη διεκδίκηση της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, και ο Τύπος της εποχής πολλές φορές ανήγαγε το ζήτημα σε υψίστης 

σημασίας. Γελοιογραφίες και επιθετικά άρθρα εφ’ όλης της ύλης στόχευαν να «πικάρουν» 

την κάθε πλευρά σχετικά με τους σκοπούς της αίτησης ένταξής της στο Σχέδιο Μάρσαλ αλλά 

και της διαχείρισης της οικονομικής επικουρίας.  

 Δεν ήταν λίγες οι φορές, όμως, που οι δύο χώρες αντιμετώπιζαν από κοινού τον φόβο του 

παραγκωνισμού τους από τη Δύση. Η οικονομική ενίσχυσή τους σε συνδυασμό με την 

στρατιωτική συμβολή των ΗΠΑ αλλά και τον σοβιετικό κίνδυνο να είναι υπαρκτός όσο ποτέ 

άλλοτε, τις οδηγούσε στο να επιζητούν συμμετοχή σε όλα τα σημαντικά σχέδια των Δυτικών. 

Όταν για παράδειγμα, ο Ernest Bevin, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, δεν συμπεριέλαβε 

το 1948 στην αγόρευσή του για το σχέδιο οργάνωσης της Δυτικής Ευρώπης την Ελλάδα και 

την Τουρκία, οι Έλληνες απεσταλμένοι στη Νέα Υόρκη, ζητώντας τον λόγο, έλαβαν την 

απάντηση πως ο υπουργός Εξωτερικών επιθυμούσε να συνεργαστεί αρχικά με τη Γαλλία και 

την Benelux και έπειτα  θα συμμετείχαν σ’ αυτό η Ελλάδα και η Τουρκία εφόσον 

καλύπτονταν ήδη από την αμερικανική αρωγή.
71

 Σίγουρα δεν είχαν την δυναμική της 

Benelux και της Γαλλίας και αυτός θα μπορούσε να είναι  έναν απ’ τους λόγους που ο Bevin 

απέφυγε να τις συμπεριλάβει στα σχέδια της Δύσης. Οι υπόλοιποι λόγοι μη συμμετοχής τους 

στην οργάνωση της Δυτικής Ευρώπης θα αναλυθούν διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο. Όποια 

κι αν ήταν η αλήθεια όμως, αυτό που είχε σημασία ήταν η κοινή αντιμετώπισή τους από τη 

Δύση και η ανάγκη για συμμετοχή από κοινού στη δυτική συμμαχία. 

 Επιπλέον, ούτε οι επιλογές των ΗΠΑ προς όφελος της μίας ή της άλλης χώρας όσον 

αφορά στον οικονομικό τομέα, έμεναν στο απυρόβλητο. Σε κάποιες περιπτώσεις τις έβλεπαν 

θετικά γιατί αυτό θα σήμαινε μια ενδεχομένως αντάξια ή μεγαλύτερη βοήθεια και για τη 

γείτονα χώρα. Άλλες φορές πάλι, υπήρχε σαφής ανταγωνισμός ή αρνητική διάθεση. Η κάθε 

χώρα φρόντιζε να ενημερώνεται σχετικά με την διοχέτευση των αμερικανικών κονδυλίων 

στην άλλη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρέσβης Σκέφερις ενημέρωσε σχετικά το ελληνικό 

υπουργείο Εξωτερικών πως τον Δεκέμβριο του 1947 έλαβε πληροφορίες ότι η αμερικανική 

εταιρεία Westinghouse Electric International Company θα προμήθευε την Τουρκία με το 
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κατάλληλο υλικό για την κατασκευή ή τη βελτίωση δέκα τουρκικών πολιτικών αεροδρομίων, 

ενώ είχε ήδη υπογραφεί συμφωνία για την κατασκευή νέου πολιτικού αεροδρομίου στην 

Άγκυρα. Η αξία του υλικού υπολογιζόταν στα 5 εκ. δολάρια.
72

 Παράλληλα, είχαν ήδη φτάσει 

στην Τουρκία οι πρώτοι οκτώ Αμερικάνοι μηχανικοί, ειδικοί στη διάνοιξη δρόμων υπό την 

προεδρία του E. Hilts, διευθυντή της Υπηρεσίας Κατασκευής Οδών στο αμερικανικό 

υπουργείο Δημοσίων Έργων, για να επιβλέψουν τις εργασίες της κατασκευής του οδικού 

δικτύου.
73

 

 Επίσης, τον Δεκέμβριο του 1948 ο Τούρκος διπλωμάτης Νετζντέτ Κέντ ενημέρωσε την 

τουρκική Πρεσβεία Αθηνών ότι οι ΗΠΑ  θα βοηθούσαν οικονομικά την Ελλάδα και θα 

συναινούσαν  στην αύξηση του ελληνικού στρατού. Μάλιστα, δήλωσε  πως με τον ίδιο τρόπο 

θα ενίσχυαν οι ΗΠΑ επιπλέον την Τουρκία.
74

 Φαίνεται λοιπόν, ότι η Τουρκία τον Δεκέμβριο 

του 1948 έβλεπε  θετικά  την αρωγή των ΗΠΑ στην γειτονική της χώρα αφού και η ίδια 

ανέμενε  να επωφεληθεί. 

 Ένα ακόμη ζήτημα που επηρέαζε τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και 

δημιουργούσε διαρκή αντιπαράθεση ήταν ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. Για την ακρίβεια, 

η ανάγκη που διέβλεπαν οι ΗΠΑ για οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας εξαιτίας του 

Εμφυλίου, ενέτεινε τον μεταξύ τους οικονομικό ανταγωνισμό. Η αμερικανική κυβέρνηση 

πίστευε ότι από στρατηγικής απόψεως η Τουρκία είχε μεγαλύτερη σημασία για την 

προάσπιση των συμφερόντων της στη Μέση Ανατολή αφού η κατάσταση στο εσωτερικό της 

ήταν πιο καλή. Βέβαια, μια ενδεχόμενη νίκη των κομμουνιστών στην Ελλάδα θα είχε 

αρνητικές συνέπειες και θα έφερνε την ΕΣΣΔ «προ των πυλών» της δυτικής Ευρώπης, κάτι 

το οποίο η Ουάσινγκτον δεν προτίθετο να δεχτεί. Τελικά, τα συμφέροντα των ΗΠΑ ήταν 

συνυφασμένα με τη διατήρηση του ελληνικού οικονομικού προγράμματος με έμμεσο στόχο 

την αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου.
75

 Έχοντας μάλλον υπόψη τους  λόγους αυτής 

της διαρκούς οικονομικής και στρατιωτικής ενίσχυσης της Ελλάδας, οι Τούρκοι δεν 

σταματούσαν ποτέ να διεκδικούν όλο και περισσότερα, τονίζοντας πως οι ίδιοι θα μπορούσαν 

να τα αξιοποιήσουν καλύτερα.
76

 Η διεκδίκηση αυτή ενδυνάμωνε κι άλλο σε ορισμένες 

περιπτώσεις αυτόν τον άτυπο οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.   
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 Η επιδίωξη για αύξηση των κονδυλίων διαφαίνεται σε κάποια από τα άρθρα του Βήματος 

και μιας σειράς απαντήσεων των τουρκικών εφημερίδων Τζουμχουριέτ, Σόν Σαάτ, 

Ρεπουμπλίκ, Τασβίρ, Αξάμ. Ο ανταποκριτής του Βήματος στην Ουάσινγκτον στα επίμαχα 

άρθρα αναφέρεται στη φημολογούμενη παραχώρηση έξι υποβρυχίων στην Ελλάδα. Σύμφωνα 

με τον αρθρογράφο, οι ΗΠΑ έκαναν λόγο για παρανόηση αφού ο Αμερικανός βουλευτής Carl 

Vinson είχε δηλώσει μεν πως θα δίνονταν έξι υποβρύχια στην Ελλάδα, αργότερα όμως 

διόρθωσε λέγοντας πως εννοούσε τις έξι κανονιοφόρους, δηλαδή αυτές που ήδη είχαν 

παραδοθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην ελληνική κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, το 

αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι θα παραδίδονταν στην Ελλάδα και την Τουρκία κάποια 

σκάφη, ανάμεσα στα οποία ήταν οι προαναφερόμενες έξι κανονιοφόροι αλλά και τέσσερα 

υποβρύχια που αναμένονταν να παραδοθούν μέχρι τον Απρίλιο του 1948 στην Τουρκία. Ο 

υπουργός Εξωτερικών, G. Marshall, αποσαφήνισε ότι επειδή δεν συμμετείχε στις αποφάσεις 

του Ναυτικού, αγνοούσε την είδηση. Οι αμερικανικές εφημερίδες παρόλα αυτά, όπως γράφει 

ο ανταποκριτής του Βήματος Ε. Τζαμουράνης από την Ουάσινγκτον, ανέφεραν «ότι είνε 

αδύνατον να χωρισθούν αι δύο αυταί κινήσεις από τας άλλας πράξεις ενισχύσεως της 

αμερικανικής δυνάμεως εις την Μεσόγειον».
77

 

Όπως είναι φανερό, οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια από τις ΗΠΑ στην Τουρκία ήταν 

αρκετή για να σχολιαστεί από τον Τύπο και των δύο κρατών. Αμφότερες πλευρές θεωρούσαν 

ότι η χώρα τους ήταν πιο σημαντική και ικανή να σταματήσει την εξάπλωση του 

κομμουνισμού στη Δύση. Στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας επανήλθε  το Βήμα στις 

14 Ιανουαρίου 1948 με το άρθρο: «Η τύχη των Δαρδανελλίων κρίνεται τώρα εις την 

Βαλκανικήν». Ο αρθρογράφος αναγνώριζε τον κίνδυνο που διέτρεχε μέχρι πρότινος η 

Τουρκία και την εξυμνούσε ως χώρα που κατόρθωσε να επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των 

στόχων της σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Παρέθετε  επίσης, τα γεγονότα 

που μετέφεραν πλέον το πεδίο δράσης στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. 

Μάλιστα, υποβάθμιζε έμμεσα τη σοβαρότητα του σοβιετικού κινδύνου στην Τουρκία, 

σημειώνοντας τα εξής:  

 

«Κακοντυμένα στρατεύματα εγέμιζαν τα άθλια ορεινά χωριά ενώ εις τα 

μετόπισθεν τα χωράφια ήσαν ακαλλιέργητα και τα λειβάδια έρημα. Τώρα όμως 

αρχίζουν να φθάνουν τα αμερικανικά όπλα και εφόδια. Η επίσκεψις του αγγλικού 

στόλου, το παρελθόν θέρος, ετόνωσε το ηθικόν. Ταυτοχρόνως η ικανότης και ο 
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εξοπλισμός του τουρκικού στρατού βελτιούνται και ούτω θα καταστή δυνατή η 

μείωσις του αριθμού των επιστρατευμένων ώστε να περισσεύσουν χείρες δια την 

παραγωγήν».
78

 

 

 Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, οι περισσότερες τουρκικές εφημερίδες δεν δίστασαν 

να σχολιάσουν έντονα το Βήμα, λέγοντας πως αποσκοπούσε στην προσέγγιση μιας αριστερής 

μερίδας του αναγνωστικού κοινού και συγκεκριμένα αναγνωστών των εφημερίδων 

Ριζοσπάστης και Ελεύθερη Ώρα, μιας και παλαιότερα υποστήριζε  την ελληνοτουρκική φιλία. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως ήταν η απάντηση της εφημερίδας Τζούμχουριέτ 

(23/1/48)  σε άρθρο με τίτλο: «Μια αβάσιμος και αδικαιολόγητος ζηλοτυπία», στο οποίο 

μεταξύ άλλων ανέφερε:  

 

«Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδος ΒΗΜΑ ήτις εφημερίς είναι όργανον ενός των 

δύο μεγάλων Κομμάτων που ευρίσκονται σήμερον εις την εξουσίαν εν Ελλάδι, 

εζήλευσεν επί τω ότι η Αμερική έδωσεν εις την Τουρκίαν 4 υποβρύχια. Και ενώ 

λοιπόν θα ήτο δυνατόν και ορθόν να παρακαλέση τους Αμερικάνους να δώσουν 

και εις την Ελλάδα 4 υποβρύχια, έγραψε μερικά ασυνάρτητα και άσχετα 

πράγματα. Όταν η Αμερική έδωσεν εις την Ελλάδα 300 εκατομμύρια δολλάρια 

και εις ημάς μόνον 100 εκατομμύρια ως βοήθειαν στρατιωτικήν, οι Τούρκοι 

δημοσιογράφοι και οι Τούρκοι πολιτικοί άνδρες δεν έδειξαν καμμίαν ζήλειαν και 

δεν είπον διατί εις την Ελλάδαν παρέχετε μεγάλην βοήθειαν και εις την Τουρκίαν 

ολίγην; Εν τούτοις εάν γίνη πόλεμος, αι κατά ξηράν και αέρα δυνάμεις της 

Σοβιετικής Ρωσσίας και ο εν τη Μαύρη Θάλασσα Στόλος αυτής, θα επιτεθούν 

ευθύς εξ αρχής εναντίον μας. Με άλλα λόγια η Τουρκία είναι εκείνη που 

ευρίσκεται στη μπούκα του κανονιού και ουχί η Ελλάς».
79

 

 

 Εκτός από τον ανταγωνισμό  ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα με φόντο την 

αμερικανική οικονομική ενίσχυση, υπήρχαν κι άλλα πολλά οικονομικά ζητήματα μεταξύ των 

δύο χωρών που επιζητούσαν διευθέτηση. Έτσι, ο Στρατιωτικός Ακόλουθος της τουρκικής 

Πρεσβείας στην Αθήνα Κεμάλ Τσακίν, σε συνομιλία του με τον σύμβουλό του Σεμίχ 

Μπαράν, εκτός από το θέμα της πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά και την πληροφορία 
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πως η ελληνική Αστυνομία παρακολουθούσε την Πρεσβεία, έθιξε και το νομισματικό 

ζήτημα, καθώς είχε πληροφορηθεί  πως επέκειτο συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

σχετικά με το πώς θα πληρώνονταν τα είδη που θα εισάγονταν από την Τουρκία. Μάλιστα, 

στη συνομιλία τους ελέχθη ότι επρόκειτο να εισαχθούν άφθονα σφάγια και αυγά.
80

 

 Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα λόγω του Εμφυλίου 

δημιουργούσαν μεγαλύτερη ανάγκη για εισαγωγή, ακόμα και βασικών ειδών, τα οποία θα 

μπορούσαν να παραχθούν υπό άλλες συνθήκες από την εσωτερική αγορά. Όποιες κι αν ήταν 

οι διαφορές τους, η Τουρκία δεν έπαυε να είναι μια γειτονική χώρα που δεν βρισκόταν υπό 

την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης. Συνεπώς, η τελευταία ωφελούταν εξαιτίας του μικρού 

κόστους μεταφοράς αλλά και της αποφυγής σύναψης εμπορικών σχέσεων  με τις ανατολικές 

χώρες του Σιδηρού Παραπετάσματος. 

 Σε άρθρο της εφημερίδας Αξάμ κατηγορούταν η τουρκική κυβέρνηση ότι επέτρεψε στην 

Ελλάδα να εισάγει βοοειδή αξίας μισού εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ την ίδια στιγμή δεν 

έδινε τη δέουσα σημασία στις ανάγκες του τουρκικού λαού σε τρόφιμα. Αυτή η εμπορική 

συναλλαγή μεταξύ των δύο χωρών ήταν, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, «κάκιστη» κίνηση 

καθώς εξυπηρετούσε μόνο τους Έλληνες πολίτες.
81

 Κινδύνευε όντως η Τουρκία να 

αποκτήσει αδυναμία αυτάρκειας; Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή και η εξαγωγή προϊόντων 

από την μια χώρα στην άλλη ήταν σημαντικές και απαραίτητες για την τόνωση της εγχώριας 

αγοράς.  

Ένα ακόμα θέμα που απασχολούσε τα δύο μέρη ήταν η τελωνειακή σύνδεση καθώς 

θα επωφελούνταν από την κατάργηση των δασμών και θα γινόταν πλέον πιο εύκολη η 

διακίνηση των αγαθών. Μια τέτοια ένωση δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

συναγωνιστεί τις προδιαγραφές του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας που 

διαχειριζόταν το σχέδιο Μάρσαλ και επέτρεπε την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων σε 

περισσότερες χώρες με την ενεργή υποστήριξη των ΗΠΑ. Όμως, καλή τη πίστη και οι δύο 

χώρες συμφώνησαν να γίνει μια κοινή προσπάθεια.  

Έγιναν ωστόσο μεθοδευμένες κινήσεις και από τις δύο χώρες για την επίλυση αυτού 

του ζητήματος; Σύμφωνα με την εφημερίδα Σον Πόστα (26/10/1948), δεν έγιναν. Ο 

συντάκτης του σχετικού άρθρου σημείωνε πως η Ελλάδα έκανε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αλλά το αρμόδιο τουρκικό υπουργείο μόλις που 

κατάφερε να συστήσει μια επιτροπή για την προώθηση  του εν λόγω ζητήματος. Μάλιστα 
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ούτε πρόγραμμα εργασίας δεν είχε καταφέρει ως τότε να καταστρώσει.
82

 Εν αντιθέσει, η 

ελληνική πλευρά είχε συστηματικά προσπαθήσει να προχωρήσει τη διαδικασία της 

ελληνοτουρκικής τελωνειακής σύνδεσης. Απόδειξη αυτού αποτελούσε η ερώτηση που τέθηκε 

από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις απόψεις 

του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Σε έγγραφο του ενημέρωνε τον Σύνδεσμο ότι είχε 

καταρτιστεί ήδη η Επιτροπή Ελληνοτουρκικής Τελωνειακής Ενώσεως που αποτελούνταν από 

αντιπροσώπους διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, οικονομικών, τραπεζικών, ναυτικών και 

άλλων ιδιωτικών οργανισμών. Μέλος αυτής της Επιτροπής ήταν και «ο δικός σας 

αντιπρόσωπος, όπως γνωρίζετε, κος Ι. Τερζάκης», τόνιζε  χαρακτηριστικά η επιστολή. Έργο 

της Επιτροπής αυτής θα ήταν η μελέτη  της τελωνειακής ένωσης μεταξύ των δύο χωρών και η 

υποβολή ανάλογων πορισμάτων. Γι’ αυτό τον σκοπό το υπουργείο ζητούσε να μάθει τις 

απόψεις για τα ζητήματα που αφορούσαν τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, ώστε να 

γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή.
83

 

Μερικές ημέρες νωρίτερα και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών προχώρησε στην 

κοινοποίηση πολυσέλιδης μελέτης σχετικά με την τελωνειακή ένωση υπό τον τίτλο: «Η 

οικονομική ανάπτυξις Ελλάδος και Τουρκίας εντός του Ανατολικομεσογειακού χώρου», με 

συντάκτη  τον Νικόλαο Δ. Χωραφά. Συγκεκριμένα τόνιζε:  

 

«Η ελληνοτουρκική συνεργασία δια να μη περιορισθή εις μίαν φιλολογικήν 

υπόθεσιν ωραίων λόγων αλλά να καταστή πραγματικότης, όπως όλοι μας το 

ευχόμεθα και το ελπίζωμεν, πρέπει να βασίζεται επί σταθερών προϋποθέσεων, 

αίτινες ανεξάρτητοι ψυχολογικών παραγόντων και προσκαίρων συμφερόντων να 

εγγυώνται την ωφελιμότητα και την διάρκειαν της. Τοιαύται προϋποθέσεις 

ευρίσκονται εις το φυσικόν περιβάλλον και εκεί πρέπει να αναζητηθώσιν».
84

 

 

 Πέραν της χαλαρής προσπάθειας της για την υλοποίηση της τελωνειακής σύνδεσης, το 

υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας φέρεται να είχε πληροφόρηση ότι η Τουρκία δεν θα 

προχωρούσε στην χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων όπως προέβλεπε το Σχέδιο 

Μάρσαλ. Στις επικείμενες συνομιλίες στην Άγκυρα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και 
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της τουρκικής για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, το υπουργείο διέβλεπε πως θα 

προσέκρουαν πάνω σε τοίχο.
85

 

 Ενδεικτική της αλλαγής στάσης της ελληνικής πλευράς ήταν η επιστολή που εστάλη 

στον Σοφοκλή Βενιζέλο, υπουργό Εξωτερικών και Πρωθυπουργό, το 1952, ως προς το 

ζήτημα της τελωνειακής ένωσης. Ο άγνωστος αποστολέας τον ενημέρωνε για τα όσα 

συζητήθηκαν στην Άγκυρα από την Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή. Πριν κάνει λόγο για 

την τελωνειακή ένωση και τα όσα συνέβησαν, περιέγραφε τις οικονομικές συμφωνίες και το 

κλίμα που επικράτησε. Τα οικονομικής φύσεως θέματα, που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, 

ήταν τα σχετικά με τα καπνά και την σταφίδα αλλά και με παραμένοντα εκκρεμή ζητήματα 

της αλιείας, των εμπορικών συναλλαγών και της γενικότερης μόνιμης συνεργασίας για τα 

καπνά. Όσον αφορά στο θέμα του καπνού κατέληξαν, παρότι υπήρξε «πεισματική 

αντίρρηση» από την τουρκική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με τον συντάκτη της επιστολής, στις 

ακόλουθες κοινές θέσεις: α) ότι υπήρχε ανάγκη μιας διαρκούς στενής συνεργασίας των δύο 

χωρών στα ζητήματα του καπνού, β) γι’ αυτό προβλεπόταν η ίδρυση μόνιμου οργάνου μικτής 

σύνθεσης που θα μελετούσε  όλα τα θέματα σχετικά με την παραγωγή και εξαγωγή καπνού 

και θα υποδεικνύει στις κυβερνήσεις τα ενδεικνυόμενα μέτρα και, γ) αναγνωρίσθηκε η 

ανάγκη να ρυθμιστεί η παραγωγή.
86

 

 Τα μέτρα ρύθμισης της παραγωγής ήταν επείγον ζήτημα, συνέχιζε ο συντάκτης της 

επιστολής προς τον Έλληνα πρωθυπουργό. Εξαιτίας, επίσης, του ότι το θέμα της ρύθμισης 

της παραγωγής εντασσόταν στη γενικότερη καπνική πολιτική και «δια λόγους γενικωτέρους 

σχετιζομένους με την άφιξιν εις Αθήνας του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών της 

Τουρκίας, εκρίναμεν σκόπιμον να υπογράψωμεν το σχέδιον συμφωνίας περί επειγόντων 

μέτρων κοινής καπνικής πολιτικής».
87

 Σχετικά με τα άλλα εμπορικά θέματα έγινε αποδεκτό 

απ’ τους Τούρκους αντιπροσώπους ότι οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών επιβαλλόταν  

να γίνονται χωρίς πίνακες ποσοστώσεων. Ο συντάκτης ανακεφαλαιώνοντας, τόνιζε : 

 

«Και αυτή μεν είναι η θέσις των διεξαγομένων διαπραγματεύσεων εν Αγκύρα, 

από την οποίαν ευκόλως εξάγεται η επιφυλακτικότης της Τουρκικής 

Αντιπροσωπείας και η έλλειψις ευρυτέρου πνεύματος εις τον τομέα της 

οικονομικής συνεργασίας, διότι εις τας μετ’ αυτών συζητήσεις διαπιστούμεν 
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εκάστοτε προσπάθειαν ετεροβαρούς υπέρ της Τουρκίας λήψεως αποφάσεων με 

πείσμονα και στενόκαρδον επιμονήν εις τας ιδικάς των απόψεις. Η στάσις αυτή 

μας ηνάγκασε να επικαλεσθώμεν την παρέμβασιν της Τουρκικής Κυβερνήσεως 

δια των φίλων βουλευτών χωρίς όμως και να έχωμεν εκδηλώσεις μεταβολής της 

ως άνω τακτικής. Δια να ήμεθα αμερόληπτοι εξαίρεσιν αποτελεί ο Πρόεδρος της 

Τουρκικής Αντιπροσωπείας Πρεσβευτής κ. Τζεμάλ Χουσνή Ταράϊ, φαίνεται όμως 

ότι πιέσεις υπηρεσιακών παραγόντων των αρμοδίων Υπουργείων δυσχεραίνουν 

και αυτόν. Θα σας παρεκάλουν, δια τους λόγους τούτους, όπως καταστήσετε 

κοινωνούς των δυσχερειών μας τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και τον 

Υπουργόν Εξωτερικών της Τουρκίας, οι οποίοι και να δώσουν οδηγίας και 

επειγόντως μάλιστα, προς επίλυσιν των εκκρεμούντων εισέτι ζητημάτων εν τω 

πνεύματι της γενικωτέρας συνεργασίας».
88

 

 

 Αξίζει στο σημείο αυτό  να επισημανθεί πως από την πρώτη κιόλας σελίδα ο γράφων 

σημείωνε κάτι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τις ΗΠΑ: «Εφιστώμεν ιδιαιτέρως την προσοχήν 

σας, κατόπιν κοινής συμφωνίας  μετά της Τουρκικής Αντιπροσωπείας, όπως μη δοθούν εις 

δημοσιότητα λεπτομέρειαι αφορώσαι τας συμφωνηθείσας κοινάς ενεργείας των δύο 

Κυβερνήσεων όσον αφορά τα καπνά και την σταφίδα. Ο λόγος είναι ινά μη δημιουργηθούν 

παρεξηγήσεις εκ μέρους των Αμερικανών».
89

 Γιατί, όμως, επιδεικνυόταν αυτή η 

επιφυλακτικότητα και υπογραμμιζόταν η ανάγκη προστασίας της μεταξύ τους συμφωνίας 

από τη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 1952; Ίσως γιατί μόλις είχαν γίνει δεκτές οι δύο χώρες 

στο ΝΑΤΟ και η οποιαδήποτε διακρατική συνεργασία εκτός του Ατλαντικού Συμφώνου 

κινδύνευε να ζημιώσει την ενταξιακή τους πορεία και την παραμονή τους κάτω από την 

προστασία  των ΗΠΑ.  

 Μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήρθε ένα ακόμα γεγονός να προστεθεί στις 

άκαρπες συζητήσεις επί των οικονομικών των δύο κρατών. Όπως πληροφόρησε τον Βενιζέλο 

ο άγνωστος αποστολέας, οι δηλώσεις του Έλληνα υφυπουργού Οικονομικών, Γεώργιου 

Γρηγορίου, ο οποίος βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής στην Κωνσταντινούπολη, δυσχέραιναν 

τον διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς υποστήριξε κατηγορηματικά στον τουρκικό 

Τύπο ότι  «τα τελωνειακά τείχη μεταξύ των δύο χωρών θα καταργηθούν και θα ιδρυθή 
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τελωνειακή ένωσις» και ότι «προς τον σκοπόν τούτον έχει δώσει ευρεία εξουσία εις την 

ελληνικήν αντιπροσωπείαν».
90

  

 Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπροσωπεία προσπαθούσαν  να 

αποφύγουν την άμεση συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού, καθώς δεν 

μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές οι επίμονες προσπάθειες των Τούρκων για δημιουργία ζώνης 

ελεύθερων συναλλαγών αφού κάτι τέτοιο ενέκλειε πολλούς κινδύνους για την ελληνική 

οικονομία. Σε αντίθεση, λοιπόν, με την κοινή απόφαση και τις δράσεις που προαναφέρθηκαν 

για τη τελωνειακή ένωση το 1948, πλέον οι όροι αντιστράφηκαν  και η Ελλάδα έδειχνε να 

μην ενδιαφέρεται για προώθηση του ελεύθερου εμπορίου με την Τουρκία. Πιθανόν τα νέα 

δεδομένα στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα αναφορικά με την Ελλάδα να μην ευνοούνταν 

από αυτή τη διακρατική συμφωνία για ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων χωρίς δασμούς.  

Είτε οι λόγοι ήταν άμεσοι και έθιγαν αμιγώς την οικονομική ζωή του κράτους, είτε έμμεσοι 

και επηρέαζαν τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ  και τα υπόλοιπα μέλη του Ατλαντικού 

Συμφώνου, ο συντάκτης του κειμένου χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις καταδείκνυε τις 

αρνητικές συνέπειες και έκλεινε  την επιστολή του, λέγοντας: 

 

«Αντιλαμβάνεσθε, Κύριε Πρόεδρε, εις πόσον δυσχερή θέσιν μας περιάγουν αι 

δηλώσεις αύται και οποία θα είναι η εντύπωσις της Τουρκικής Κυβερνήσεως, 

όταν μετά τας δηλώσεις ταύτας του Υφυπουργού των Οικονομικών, η 

Αντιπροσωπεία δεν αποδεχθή και την πρότασιν ακόμη περί δημιουργίας ζώνης 

ελευθέρας συναλλαγής. Προς περισσοτέραν ενημέρωσιν σας επί του θέματος 

τούτου υποβάλλω την γνώμην όπως καλέσητε τον διευθυντήν του Υπουργείου 

Οικονομικών κ. Φράγκον. Κατά την αντίληψιν μου είναι απόλυτος ανάγκη να 

γίνη ανασκευή των γενόμενων δηλώσεων του κ. Γρηγορίου, διότι φοβούμαι ότι ο 

αντίκτυπος αυτών θα είναι σοβαρά επιζήμιος εις την περαιτέρω εξέλιξιν των 

διαπραγματεύσεων. Καταλήγων, νομίζω ότι η αυτόθι παρουσία των Τούρκων 

επισήμων παρέχει την ευκαιρίαν να προσθέσητε το κύρος μιας γενικωτέρας 

συστάσεως σας όπως και εις τα θέματα της οικονομικής συνεργασίας και ιδία της 

αλιείας, καταδειχθή εκ μέρους των Τούρκων πνεύμα εξ’ ίσου ευρείας και 

εγκαρδίου κατανοήσεως προς εκείνο όπερ επικρατεί και εις τα πολιτικά και 

στρατιωτικά θέματα».
91
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 Η εμπορική ναυτιλία και η νησιωτική οικονομία ήταν δεδομένα που επίσης δεν έλειπαν 

από την ελληνοτουρκική οικονομική ατζέντα. Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, 

Περικλής Σκέφερις, ενημέρωσε το 1948 το υπουργείο Εξωτερικών ότι η εφημερίδα Ακσάμ  

αφιέρωσε τον Αύγουστο άρθρο της στον εμπορικό στόλο της Τουρκίας από το 1923. Ο  

αρθρογράφος παρατηρούσε μια βραδύτητα στην περίπτωση της Τουρκίας σε σχέση με την 

ταχεία αναδιοργάνωση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, παρά τις τεράστιες απώλειες   που 

είχε υποστεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
92

 Η σύγκριση ήταν 

αναπόφευκτη και η ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο  για 

τις δύο  χώρες. Οι δυσχέρειες που επέφερε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αλλά και ο Εμφύλιος 

για την Ελλάδα, που  την εποχή  δημοσίευσης  του άρθρου μαινόταν ακόμη, θα έλεγε κανείς 

πως θα αποτελούσαν ανασχετικό παράγοντα σε σχέση με το προβάδισμά της έναντι της 

Τουρκίας..  

 Όσον αφορά στη νησιωτική οικονομία, παρουσιάζει ενδιαφέρον η ιδιαιτερότητα των 

Δωδεκανήσων που είχαν προσφάτως περιέλθει στην Ελλάδα. Ένα βασικό μέσο για να 

βιοπορίζονται οι κάτοικοι των νήσων αλλά και των παραθαλάσσιων περιοχών της Τουρκίας 

και να προάγουν την τοπική οικονομία ήταν η σπογγαλιεία. Δεν ήταν λοιπόν, λίγες οι φορές 

που η παράνομη σπογγαλιεία σε χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας δημιουργούσε εντάσεις, 

καθώς οι αρμόδιες αρχές, είτε της Ελλάδας είτε της Τουρκίας επιχειρούσαν να αποτρέψουν 

τους επίδοξους σπογγαλιείς. Το Υπολιμεναρχείο Λήμνου απέστειλε σχετικό έγγραφο στην 

ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας για γεγονός που συνέβη τον Μάιο του 1952 στα ελληνικά 

ύδατα. Τουρκικά σπογγαλιευτικά φαίνεται να ασχολούνταν με την παράνομη σπογγαλιεία και 

παρότι δεν συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το μέρος 

στο οποίο βρέθηκαν και οι πληροφορίες που είχε το Υπολιμεναρχείο οδηγούσαν στο 

συμπέρασμα ότι είχαν αλιεύσει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι Τούρκοι ναυτικοί 

ενημέρωσαν τους λιμενικούς ότι τους είχε δοθεί άδεια σπογγαλιείας από τις τουρκικές αρχές 

και μάλιστα, για περιοχές που όχι απλά βρίσκονταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων 

αλλά που απαγορευόταν απολύτως η αλιεία. Να σημειωθεί δε ότι η απαγόρευση αυτή ίσχυε 

μόνο για τους ελληνικής καταγωγής σπογγαλιείς που ζούσαν στην Τουρκία, ενώ για τους 

Τούρκους επιτρεπόταν η αλιεία σε όλα τα παράλια. «Εδήλωσεν δε ημίν κυβ/της 

συλληφθέντος σπογγαλιευτικού επί λέξει «Ημείς θα ψαρεύομε στα Ελληνικά νερά και εσείς 
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κάνετε μας ότι θέλετε βαστάτε μας εδώ για πάντα η σκοτώστε μας».
93

 Τα προβλήματα στην 

αιγιαλίτιδα ζώνη δεν επρόκειτο να σταματήσουν. Το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου 

Εξωτερικών βέβαια, σε απάντησή του λίγες ημέρες μετά προς το υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας τόνιζε πως η στάση των λιμενικών αρχών θα έπρεπε να είναι σύμφωνη με την 

κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, προσέθετε πως η ελληνική καταγωγή των λαθραλιέων ήταν ένας 

καλός λόγος για να είναι επιεικείς οι αρμόδιες αρχές κατά την επιβολή του προβλεπόμενου 

νόμου.
94

 

 Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας είχαν πολλές διακυμάνσεις μεταξύ των ετών 

1947 – 1952. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό διαδραμάτισε η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής των 

ΗΠΑ. Μετά το Δόγμα Τρούμαν, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους αυξήθηκε αποσκοπώντας, 

κυρίως η Τουρκία, σε μεγαλύτερη κάθε φορά οικονομική βοήθεια. Όταν όμως είχαν κοινό 

στόχο την ένταξη τους στο δυτικό αμυντικό μηχανισμό, οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών 

επιδίωξαν να αμβλύνουν τις διαφορές τους σε όλους τους τομείς. Επίσης, ο Εμφύλιος 

Πόλεμος ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και των 

εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας και Τουρκίας. Έπρεπε λοιπόν, πρωτίστως να επέλθει 

πολιτική σταθερότητα κι έπειτα θα επιδιωκόταν οικονομική ανάκαμψη. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα αναλυθεί η πολιτική τους κατάσταση και το πώς αυτή επηρέαζε τις διμερείς 

σχέσεις.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1947 - 1949 

 

α) Προσπάθειες πολιτικής εξομάλυνσης στην Ελλάδα και στην Τουρκία 

 

Αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, έπρεπε, και 

προσπάθησαν γι’ αυτό, να βρουν τις ισορροπίες τους σε επίπεδο διεθνών σχέσεων αλλά και 

σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Η πολιτική αστάθεια ήταν έκδηλη και στις δύο χώρες, με 

διαφορετική ίσως ένταση. Στην Ελλάδα, μετά την περίοδο της τριπλής Κατοχής, ακολούθησε 

μια ταραχώδης μετάβαση στην δημοκρατία. Η Τουρκία έχοντας καταφέρει να διατηρήσει 

ουδέτερη στάση κατά την διάρκεια του πολέμου, είχε φαινομενικά, αλλά και ουσιαστικά ως 

ένα βαθμό, να αντιμετωπίσει πολύ λιγότερες πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις. Στην 

πραγματικότητα ήταν τόσο λίγες που μέχρι πρότινος υπήρχε ένα μόνο κόμμα να εκπροσωπεί 

τον λαό και κανένας αντίλογος ως την μετάβαση στην πολυκομματική δημοκρατία. Αρχηγός 

αυτού του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ), ήταν ο Ισμέτ Ινονού, 

ο οποίος είχε αναλάβει οριστικά τα ηνία μετά τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ, και παρέμενε 

στην εξουσία χωρίς κανένα εξωκομματικό αντίπαλο και χωρίς αντιπολίτευση.
95

 Στο τέλος της 

Κατοχής στην Ελλάδα υπήρχε όχι μία, αλλά τρεις «εν δυνάμει» κυβερνήσεις.  Η κυβέρνηση 

ανδρεικέλων που ελεγχόταν απ’ τους Γερμανούς και βρισκόταν στην Αθήνα, η κυβέρνηση 

που διαδέχτηκε τον Αλέξανδρο Κορύζη και εγκαταστάθηκε πρώτα στην Κρήτη κι έπειτα 

στην Αίγυπτο, έχοντας την στήριξη των συμμάχων  και τέλος η «κυβέρνηση του βουνού» που 

ήταν η πολιτική έκφραση του ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και είχε θιασώτες της 

αντάρτες, ήταν τρεις απ’ τους λόγους που συνέβαλαν στην ελληνική κοινωνικοπολιτική 

αναταραχή.
96

 Βεβαίως, οι διαφορετικοί πόλοι εξουσίας ήταν ένα από τα πολλά αποτελέσματα 

της ξένης κατοχής στην χώρα. 

Η διακήρυξη του «δόγματος Τρούμαν» το 1947 και η πρόταση του ίδιου στο 

Κογκρέσο για παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως 

παρουσιάστηκε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο, ήταν ένας σημαντικός λόγος για να 

αντιληφθεί η τουρκική ηγεσία πως θα ήταν εποικοδομητικό να ασπαστεί τα πολιτικά και 

οικονομικά ιδεώδη που ενστερνίζονταν οι ΗΠΑ. Έτσι, ο κρατικός παρεμβατισμός έδωσε την 
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θέση του στην ελεύθερη αγορά και ο μονοκομματισμός στη δημοκρατία. Οι παράγοντες 

ωστόσο που οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές δεν ήταν μόνο εξωτερικοί.
97

 Ο Ινονού 

προσπάθησε να επαναλάβει ότι έκανε ο προκάτοχος του το 1930 με το πείραμα του 

Ελεύθερου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είχε τότε επιτρέψει 

τη συγκρότηση αντιπολίτευσης όχι μόνο εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων αλλά και λόγω της 

μερίδας εκείνης του τουρκικού λαού που ήταν δυσαρεστημένη με τα ληφθέντα μέτρα.
98

 Η 

ύπαρξη αντιπολίτευσης και αντίλογου ενδεχομένως θεωρούσαν κάποιοι Τούρκοι πολιτικοί 

ότι θα λειτουργούσε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης σε μια «χύτρα ταχύτητος», όπου το 

μονοκομματικό σύστημα ήταν έτοιμο να προκαλέσει  έκρηξη. 

Η διαδικασία εκδημοκρατισμού ξεκίνησε λοιπόν, ήδη από το 1945 όταν στην 

εθνοσυνέλευση δημιουργήθηκε ένταση εξαιτίας νομοσχεδίου που προέβλεπε την αναδιανομή 

γης, ώστε να αποκτήσουν μικροί καλλιεργητές ή ακτήμονες την ευκαιρία στην ιδιοκτησία. Ο 

μεγάλος αριθμός των αγροτών διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο πλέον γιατί δεν ήταν πια μια 

μάζα από παθητικούς ψηφοφόρους, όπως αρχικά την θεωρούσαν πολλά απ’ τα μέλη του 

ΡΛΚ.
99

 Οι γαιοκτήμονες αντιτάχθηκαν σ’ αυτό το σχέδιο και με κύριο εκπρόσωπό τους τον 

Αντνάν Μεντερές, μεγαλογαιοκτήμονα από το Αϊδίνι, άσκησαν ανοιχτή κριτική στην 

κυβέρνηση. Επειδή το ΡΛΚ δεν έλαβε υπόψη του τις αντιδράσεις, ήρθε και πάλι στο 

προσκήνιο το έλλειμμα δημοκρατίας που κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ο 

Μεντερές μαζί με τον Τζελάλ Μπαγιάρ, τον Ρεφίκ Κοραλτάν και τον γνωστό ιστορικό Φουάτ 

Κιοπρουλού υπέβαλαν υπόμνημα για την πλήρη εφαρμογή του τουρκικού συντάγματος και 

την εγκαθίδρυση δημοκρατίας. Το υπόμνημα αυτό, γνωστό και ως Ντορτλού Τακρίρ 

(Υπόμνημα των Τεσσάρων) πιο πολύ σκόπευε στον εκδημοκρατισμό του ΡΛΚ παρά στη 

δημιουργία αντιπολίτευσης.
100

  

Εντούτοις, ο αναβρασμός οδήγησε την κυβέρνηση στο να επιτρέψει τη συμμετοχή κι 

άλλων κομμάτων εκτός του ΡΛΚ στις επικείμενες εκλογές. Ο ίδιος ο Ινονού σε λόγο του 

ανέφερε πως αποτελούσε αρνητικό στοιχείο για την Τουρκική Δημοκρατία η έλλειψη 

αντιπολιτευτικού κόμματος.
101

 Στις 7 Ιανουαρίου 1946, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ) έλαβε  

επίσημη άδεια ίδρυσης. Βασικός πυρήνας του ήταν οι τέσσερις απότακτοι του ΡΛΚ που είχαν 

προβεί στην σύνταξη υπομνήματος. Επιπλέον, την άνοιξη του 1946 το ΡΛΚ πρότεινε και 
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υπερψήφισε κάποια ακόμη φιλελεύθερα μέτρα, όπως την άρση της μονιμότητας στην θέση 

προέδρου του κόμματος. Ο Ινονού τώρα έπρεπε να θέσει εαυτόν σε ψηφοφορία για να 

ξαναδιεκδικήσει τη θέση του.
102

 Όμως, η κυβέρνηση, παρότι είχε προκηρύξει εκλογές για τον 

Ιούλιο του 1947, φοβούμενη πλέον το νέο κόμμα των Δημοκρατικών, μετέθεσε την 

ημερομηνία έναν χρόνο νωρίτερα, ώστε να μην προλάβουν να προετοιμαστούν επαρκώς οι 

νέοι αντίπαλοι.
103

 

Οι εκλογές του 1946 κάθε άλλο παρά αδιάβλητες υπήρξαν. Έγινε καλπονοθεία, δεν 

εξασφαλίστηκε η μυστικότητα που απαιτούνταν κατά την διάρκειά τους και στο τέλος της 

διαδικασίας και της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων τα ψηφοδέλτια καταστράφηκαν.
104

 

Το ΡΛΚ έπρεπε πλέον να αποφασίσει για την τύχη του ηττημένου ΔΚ και κατ’ επέκταση για 

τη διαδικασία φιλελευθεροποίησης στη χώρα. Εν τέλει, ο Ινονού όρισε πρωθυπουργό τον 

Ρετζέπ Πεκέρ, ο οποίος ήταν από τα πιο συντηρητικά μέλη του κόμματος και θιασώτης του 

μονοκομματισμού. Οι προσπάθειές του να επιβληθεί στην αντιπολίτευση και να την 

εξαναγκάσει να στηρίξει την κυβέρνηση, απέβησαν άκαρπες. Από το 1947 έως και τις 

επόμενες εκλογές του 1950, η σχέση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται από 

κλίμα οξείας αντιπαράθεσης, διαρκούς έντασης και προσπάθειας άσκησης επιρροής στην 

κοινή γνώμη.
105

 

Το βασικό ζήτημα που προέκυψε μετά τις εκλογές του 1946 ήταν η σταδιακή υιοθέτηση 

του πολιτικού και οικονομικού φιλελευθερισμού από την κυβέρνηση. Εφόσον αυτός ήταν ο 

στόχος της χώρας, γιατί τώρα που είχε αρχίσει  να υλοποιείται αποτελούσε πρόβλημα; Το ΔΚ 

είχε ξεκινήσει την πολιτική του πορεία, σκοπεύοντας στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και 

του κυβερνώντος κόμματος. Πλέον, όμως, το ΡΛΚ όδευε κι εκείνο προς αυτή την 

κατεύθυνση και το χάσμα μεταξύ των δύο παρατάξεων έτεινε να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί. 

Έπρεπε επομένως το ΔΚ να βρει άλλον τρόπο για να υπάρχει στο προσκήνιο και να 

διατηρήσει ή να αυξήσει τους ψηφοφόρους του. Εφόσον τα δύο κόμματα δεν είχαν 

παρεκκλίνουσες απόψεις ούτε ως προς το θέμα του σεκουλαρισμού (εκκοσμίκευσης) ούτε ως 

προς τις βασικές κεμαλικές αρχές, επιδίδονταν σε αψιμαχίες και αλληλοκατηγορίες.
106

 Η 

έκρυθμη κατάσταση εκτονώθηκε  όταν ο Ινονού με δηλώσεις του στον Τύπο στις 12 Ιουλίου 

1947 νομιμοποίησε τον θεσμό της αντιπολίτευσης. Ζήτησε τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση 

και των δύο κομμάτων και προωθούσε μ’ αυτό τον τρόπο το πολυκομματικό σύστημα που 
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είχε τόση ανάγκη η Τουρκία εκείνη την περίοδο, ώστε να ενταχθεί και πρακτικά στον δυτικό 

κόσμο.
107

 

Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 1948 έως το 1949, η Τουρκία βίωσε το 

αποκορύφωμα μιας περιόδου που διέκρινε όλα τα βαλκανικά κράτη σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό. Η άνοδος του κομμουνισμού σε όλα τα βαλκανικά κράτη συμπαρέσυρε και 

τους αριστερούς κύκλους της Τουρκίας. Η κυβέρνηση όμως είχε ήδη ξεκινήσει να διαγράφει 

την πορεία της προς την Δύση και τις ΗΠΑ, που αύξαναν τα στρατιωτικά και οικονομικά 

κονδύλια. Οι βλέψεις για ουσιαστική ένταξη στην παγκόσμια οικονομία θα κατέρρεαν εάν η 

Τουρκία εξακολουθούσε να εμμένει σε ένα πρότυπο κλειστής οικονομίας κι απομόνωσης.
108

 

Τότε ήταν που άρχισαν να εξαπολύονται κατηγορίες σε πολιτικούς αντίπαλους για 

κομμουνιστικές απόψεις. Όταν ιδρύθηκε το ΔΚ, θεωρήθηκε από πολλά στελέχη του ΡΛΚ  ότι 

το κόμμα αυτό ήταν συνυφασμένο με τον κομμουνισμό. Με στρατιωτικό νόμο είχε ήδη 

κηρυχθεί παράνομο τον Δεκέμβριο του 1946 το Κόμμα Σοσιαλιστών Εργατών και Αγροτών 

Τουρκίας, στο οποίο προήδρευε ο βετεράνος κομμουνιστής Σεφίκ Χουσνού Ντεμέρ. Δεν 

δίστασαν λοιπόν οι πολιτικοί αντίπαλοι, να κατηγορήσουν και το ΔΚ ότι χρηματοδοτούταν 

απευθείας από τη Μόσχα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα το «πογκρόμ κατά της αριστεράς» 

έλαβε μεγάλες διαστάσεις.
109

 Από την άλλη, το ΡΛΚ αποφάσισε να ενισχύσει τη θρησκευτική 

εκπαίδευση και να πραγματοποιήσει αλλαγές στα Ινστιτούτα των χωριών, επειδή οι θιασώτες 

του ΔΚ υποστήριζαν πως ήταν «κέντρα κομμουνιστικής προπαγάνδας».
110

 

Οι αντιπαραθέσεις ή οι κοινές προθέσεις, οι κατηγορίες για κομμουνιστική 

μεταστροφή και η ανάγκη για φιλελευθεροποίηση στην οικονομία, στην πολιτική αλλά και 

στην κοινωνία της Τουρκίας, επέφεραν μεγάλες αλλαγές στο εσωτερικό των κομμάτων. Όσοι 

συνέχιζαν να εμμένουν σε παλαιές απόψεις και δεν ακολουθούσαν τις αλλαγές που 

προωθούσε το ΡΛΚ, αποκηρύχθηκαν από τον ίδιο τον Ινονού. Επίσης, μέλη του ΔΚ που 

πίστευαν ότι δεν τους εξέφραζε πια το κόμμα τους ή δεν άντεχαν την οδό της μετριοπάθειας, 

που θεωρούσαν ότι αυτό διανύει, αποχώρησαν. Μια τέτοια ομάδα ίδρυσε το Εθνικό Κόμμα. 

Τελικά, μέχρι το 1949 τα ενεργά μέλη του ΔΚ είχαν μειωθεί στο μισό αλλά τουλάχιστον το 

κόμμα παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερη συνοχή.
111

 Ο εκλογικός νόμος παρόλ’ αυτά 

εξακολούθησε να αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις των δύο κομμάτων. Αν δεν δίνονταν οι 
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κατάλληλες εγγυήσεις ότι αυτή την φορά οι εκλογές θα διεξάγονταν ελεύθερα και 

αξιοκρατικά, η αντιπολίτευση απειλούσε πως δεν θα συμμετείχε. Στο τέλος κατόρθωσαν να 

συμβιβαστούν το ΔΚ και το ΡΛΚ στην ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και έτσι 

πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 1950.
112

 Ήταν οι πρώτες ελεύθερες και αδιάβλητες 

εκλογές από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.
113

 

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα υπήρχε η ευκαιρία μετά από δέκα χρόνια να γίνουν με 

ομαλές διαδικασίες οι βουλευτικές εκλογές και να περάσει η χώρα στη μετακατοχική περίοδο 

με ένα νόμιμο καθεστώς που οι κυβερνώντες θα είχαν επιλεχθεί από το εκλογικό σώμα. Έτσι, 

το 1946, σχεδόν δύο χρόνια μετά το τέλος της Κατοχής, διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στο 

Ελληνικό Κράτος. Δύο θα ήταν τα καίρια στοιχεία αυτής της διαδικασίας: η αναμέτρηση των 

δυνάμεων της Αριστεράς με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώρας και η αποκήρυξη ή 

όχι του θεσμού της βασιλείας με το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου.
114

 Όμως, τον 

Φεβρουάριο του 1946, το ΕΑΜ και οι Αριστεροί Φιλελεύθεροι ζήτησαν δίμηνη αναβολή των 

εκλογών, γεγονός που δεν έγινε δεκτό τελικά από την βρετανική κυβέρνηση και τον 

Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ως απόρροια αυτού, η Αριστερά αποφάσισε την αποχή από τις 

βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου 1946 και το ίδιο κάλεσε να κάνουν και οι ψηφοφόροι της. 

Με αφίσες που έγραφαν «Αποχή! Θα ψηφίσεις το χαμό σου!» και απεικόνιζαν στην κάλπη 

την σβάστικα, ματωμένα μαχαίρια, στέμματα και αγγλικές λίρες ή με κείμενα όπως «Έλληνες 

κανένας δεν πρέπει να υποκύψει παθητικά στο βρετανομοναρχικό εκλογικό πραξικόπημα, 

Έλληνες Δημοκρατικοί αντισταθείτε με την αποχή για τη ζωή τη δημοκρατία την 

ανεξαρτησία» και υπογραφή ΚΕ (Κεντρική Επιτροπή) του ΕΑΜ αλλά και με παρόμοια 

πρωτοσέλιδα σε εκδοτικά όργανα του ΚΚΕ, προπαγάνδιζε την αποχή και κατήγγειλε 

παράλληλα την «λευκή τρομοκρατία».
115

 

Όπως ήταν σχεδόν αναμενόμενο, με την αποχή των κομμάτων της Αριστεράς αλλά 

και κάποιων ομάδων του Κέντρου, η νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε ήταν αμιγώς 

φιλοβασιλική και τα μέλη της αντλούνταν από τα τρία βασικά κόμματα της Ηνωμένης 

Παράταξης Εθνικοφρόνων. Πρωθυπουργός μετά από διεργασίες, ανέλαβε ο Κωνσταντίνος 
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Τσαλδάρης.
116

 Αυτό που προείχε αμέσως μετά το πέρας των εκλογών ήταν η διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο ή μη του βασιλιά. Ο Γεώργιος Β’ τέθηκε λοιπόν, 

ως άλλο μήλον της έριδος, στην ψηφοφορία του λαού. Η ανάγκη στήριξης της 

ελληνοβρετανικής φιλίας και η συσχέτιση του βασιλιά με τον αντικομουνιστικό αγώνα 

επέφεραν ως αποτέλεσμα το 68% των ψηφισάντων να ταχθούν  υπέρ της μοναρχίας.
117

 Αυτό 

το δημοψήφισμα αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τη σταδιακή γενίκευση του 

Εμφυλίου. Το ΚΚΕ έχοντας στόχο την κατάληψη της εξουσίας, προσδοκούσε μια ένοπλη 

σύγκρουση ώστε να νομιμοποιήσει τον δημοκρατικό σκοπό που θεωρούσε ότι 

αντικατόπτριζε. Είχε προετοιμαστεί δε, όπως άλλωστε και η άλλη πλευρά, «ώστε ο 

ακήρυχτος πόλεμος να μετατραπεί σε ολοκληρωτικό εμφύλιο», έναν εμφύλιο πόλεμο που δεν 

θα έληγε νωρίτερα από το 1949.
118

 

Δεν θα πρέπει όμως να παραβλεφθεί ότι η νέα Βουλή που συγκροτήθηκε, όπως 

επισημαίνεται από πολιτικούς της εποχής, πέτυχε κάτι πραγματικά δύσκολο. Αν και οι 

περισσότεροι επικεντρώνονται στον Εμφύλιο, οι εκλογές του 1946 δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξει μια υποτυπώδης έστω, ομαλή λειτουργία του  κράτους και να 

επιχειρηθεί με τον τρόπο αυτό μια σταδιακή επιστροφή στην πολιτική ομαλότητα. Η Βουλή 

εκείνη δεν κήρυξε στρατιωτικό νόμο και δεν ανέστειλε τις εργασίες της αλλά ούτε και το 

Σύνταγμα σε συνθήκες εμφύλιας σύγκρουσης. Η Δεξιά, με την αριθμητική της υπεροχή, 

σαφώς και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την υποτυπώδη ομοιογένεια και τη λήψη 

αποφάσεων αλλά αυτό δεν αναιρεί την σημασία της συμμετοχής της Βουλής του ‘46 στην 

εξομάλυνση του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
119

 

Η δημιουργία αυτών των δύο πόλων στην ελληνική πολιτική ζωή ήταν ήδη εμφανής 

από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί μάλιστα να αφορούσε το εσωτερικό της χώρας, δεν 

άργησε ωστόσο να λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις αφού οι ΗΠΑ στέλνοντας και 

στρατιωτική εκτός απ’ την οικονομική βοήθεια που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

έκαναν την πρώτη κίνηση δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξη τους μπροστά στον κίνδυνο 

της άμεσης ανάμιξης της ΕΣΣΔ στα ελληνικά πράγματα. Παρότι η Μόσχα, όπως διαμήνυσε 

στον Ζαχαριάδη στις 8 Φεβρουαρίου 1946, ήθελε να αποφύγει το ενδεχόμενο μιας ένοπλης 

εξέγερσης στην Ελλάδα και τον συμβούλευσε να συμμετάσχει στις εκλογές, εκείνος 
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ακολούθησε δική του γραμμή, αυτήν της αποχής και τελικά του ένοπλου αγώνα.
120

 Οι 

ερμηνείες σχετικά με την απόφαση του Ζαχαριάδη διαφέρουν αλλά δεν θα επεκταθεί σ’ αυτό 

το ζήτημα η παρούσα εργασία.
121

 

Το  ΚΚΕ όμως, έλαβε τελικά την υποστήριξη που επιζητούσε από το σοβιετικό 

μπλοκ. Στο πλαίσιο αυτής της «απέλπιδος προσπάθειας» αναζήτησης φιλίας και υποστήριξης 

του ΚΚΕ, ο Ζαχαριάδης προσπάθησε να δώσει τέρμα στις ανησυχίες των κοινωνικών 

συμμάχων του ΚΚΕ, προσαρμόζοντας τις απόψεις του για τα εθνικά ζητήματα αναλόγως, 

όπως ομολόγησε αργότερα ο ίδιος. Έτσι, θεώρησε ότι η Σοβιετική Ένωση θα στήριζε την 

Ελλάδα στη διεκδίκηση των ιταλικών επανορθώσεων, με τη διαμεσολάβηση πάντα του ΚΚΕ, 

αλλά θα συντασσόταν και σε άλλα εθνικά ζητήματα.
122

 Αυτές οι κατά περίσταση αντιδράσεις 

του ΚΚΕ ήταν συνήθεις. Την περίοδο της Κατοχής όταν προέβαλε την συμμετοχή του στον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, θεωρούσε τις υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις 

συναγωνιστές. Αντίθετα, όταν ήθελε να επισημάνει πως ο αγώνας ήταν ταξικός, παρουσίαζε 

τις αντιστασιακές οργανώσεις ως εχθρούς.
123

 

Το γεγονός που αναμφισβήτητα αποτελεί αρνητικό σημείο αναφοράς και υποσκελίζει 

οτιδήποτε άλλο αυτή την περίοδο, είναι ο ίδιος ο Εμφύλιος. Η ηγεσία του ΚΚΕ με την 

απόφαση μη συμμετοχής στις εκλογές και την επιβεβαίωση της στήριξης συμμάχων απ’ το 

εξωτερικό, οδηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 1947 στην πεποίθηση ότι η ένοπλη πάλη ήταν 

πλέον μονόδρομος για τον αγώνα της.
124

 Ο Ζαχαριάδης δεν φοβόταν την αμερικανική 

βοήθεια γιατί δεν πίστευε ότι θα συνέβαλε επαρκώς. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 

1947, ο ΔΣΕ (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας) έλαβε σημαντική βοήθεια από την ΕΣΣΔ και 

τη Γιουγκοσλαβία. Αυτή την περίοδο, η ηγεσία του ΚΚΕ θεωρώντας ότι η προώθηση υλικού 

προς τις βάσεις ανεφοδιασμού του ΔΣΕ ήταν ικανοποιητική και πιστεύοντας ότι θα 

υλοποιήσει τους στόχους της, ανακοίνωσε τη δημιουργία της Προσωρινής Δημοκρατικής 

Κυβέρνησης. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία άσκησαν πιέσεις για να μην τύχει αναγνώρισης η νέα 

αυτή «κυβέρνηση». Ο ΔΣΕ όμως τους επόμενους μήνες δεν κατάφερε να υλοποιήσει τα 

σχέδια του κόμματος, τα οποία αποδείχτηκαν ανεδαφικά. Στο τέλος του 1948 η Σοβιετική 

Ένωση άσκησε σκληρή κριτική στον ΔΣΕ για τις αποτυχίες του και ζήτησε να τερματιστεί 

άμεσα ο Εμφύλιος στην Ελλάδα. Η αρχή του τέλους σηματοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο του 
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1949 μετά την επιχείρηση στη Φλώρινα. Η αναποτελεσματικότητα στο πεδίο των μαχών 

επέφερε την οριστική διακοπή παροχής στρατιωτικής βοήθειας απ’ όλες σχεδόν τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Το καιροσκοπικό παιχνίδι του Στάλιν, ειδικά μετά την ένταξη της 

Ελλάδας στην δυτική σφαίρα επιρροής με το Σχέδιο Μάρσαλ, έληξε με το τέλος του ένοπλου 

αγώνα έως τον Αύγουστο του 1949.
125

 

Το διάστημα 1947 – 1949 ήταν κομβικό για τις εσωτερικές εξελίξεις της Ελλάδας και 

της Τουρκίας. Είτε για διαφορετικούς λόγους είτε για τους ακριβώς ίδιους, οι δύο χώρες 

έπρεπε να προβούν σε αλλαγές στο πολιτικό τους σύστημα. Στην Ελλάδα ο Εμφύλιος και η 

προσπάθεια επιβολής του κομμουνισμού, ενώ στην Τουρκία ο μονοκομματισμός και η 

δυσαρέσκεια του τουρκικού λαού ήταν μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν και τις δύο 

χώρες σε εκλογές. Σαφώς υπήρχε και ένας κοινός και πρωταρχικής σημασίας στόχος για τις 

δύο όμορες χώρες που συνέβαλλε στις πολιτικές εξελίξεις: η φιλοδυτική στάση που ήθελαν 

να υιοθετήσουν ενόψει της επικείμενης βοήθειας των ΗΠΑ μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ. Αυτό 

θα επιτυγχάνονταν με την εξάλειψη του κομμουνισμού και με την προώθηση ενός 

συστήματος πολιτικού και οικονομικού φιλελευθερισμού. Οι εκλογικές διαδικασίες του 1946 

στην Ελλάδα και του 1950 στην Τουρκία ήταν η λυδία λίθος για να μπορέσουν τα δύο κράτη 

να οικοδομήσουν τον νέο τρόπο άσκησης της εξουσίας.  

 

β) Η Τουρκία και ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος   

 

Η Τουρκία δεν βίωσε τις αμήχανες στιγμές ενός εμφυλίου πολέμου και δεν πέρασε δια 

πυρός και σιδήρου όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας. Ωστόσο, υπήρξαν  φόβοι για 

την υποστήριξη αριστερών θέσεων είτε από το κόμμα του Ντεμέρ είτε από την προπαγάνδα 

του ΡΛΚ και του ΔΚ. Η τουρκική κοινή γνώμη εναντιωνόταν σθεναρά στην ιδέα και μόνο 

της παρέκκλισης από την δυτική σφαίρα επιρροής και του ενδεχόμενου να κυριαρχήσει η 

πολιτική ιδεολογία του κομμουνισμού στην χώρα. Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν ένας 

σημαντικός λόγος ώστε η Τουρκία να απορρίπτει τον κομμουνισμό. 

Τον Ιανουάριο του 1948, εστάλη στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) της Ελλάδας 

ένα κρυπτογραφικό τηλεγράφημα όπου αποτυπώνονταν ξεκάθαρα οι φόβοι της Τουρκίας για 

τον Εμφύλιο που μαινόταν στην Ελλάδα και για την «ψευτοκυβέρνηση του Μάρκου». Ο 

Πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον συνάντησε τον πληρεξούσιο υπουργό Βασίλειο 

Δενδράμη και τον ενημέρωσε πως η Τουρκία σκόπευε να δηλώσει στον υφυπουργό Norman 
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Armour το ζωηρό ενδιαφέρον της για τον πόλεμο στην Ελλάδα και να τονίσει  την ανάγκη 

άμεσης βοήθειάς της από τις ΗΠΑ. Θεωρούσε, μάλιστα, πως η ΕΣΣΔ θα εξακολουθούσε 

«ανεύθυνα», όπως σημειώνεται, να ενθαρρύνει τον αγώνα εναντίον της Ελλάδας και δεν θα 

εγκατέλειπε το σχέδιο αύξησης της παρουσίας της στην Μεσόγειο και τα Δαρδανέλλια, εκτός 

αν έβρισκε απέναντι της τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, στη συνάντηση μεταξύ του 

Τούρκου πρεσβευτή και του Armour, ο πρώτος ρώτησε ευθέως τι μέτρα σκόπευαν να λάβουν 

οι ΗΠΑ. Ο υφυπουργός τον πληροφόρησε ότι έγιναν δεκτά τα αιτήματα της Ελλάδας και θα 

αυξάνονταν ο στρατός και η εθνοφρουρά.
126

  

Ο κίνδυνος της ανόδου στην εξουσία του κομμουνιστικού κόμματος στην Ελλάδα 

ωθούσε τα επιτελεία της γείτονος χώρας να βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση. Μάλιστα, έγινε 

σύσκεψη των μυστικών πρακτόρων για να ενημερωθούν σχετικά. Αυτό που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια, δεν είναι οι εντολές που τους δόθηκαν αυτές καθαυτές, αλλά η 

άποψη που είχαν σχηματίσει οι Τούρκοι για τις ελληνικές εξελίξεις. Αφού λοιπόν, ο 

πληρεξούσιος της τουρκικής Πρεσβείας συγκέντρωσε τους Τούρκους πράκτορες, τους είπε 

χαρακτηριστικά:  

 

«Να ανοίξετε τα μάτια σας τέσσαρα δια το συμφέρον του Τουρκικού Κράτους και 

του Λαού μας. Ότι μυστικά ακούτε ή βλέπετε να τα αναφέρετε αμέσως, διότι 

ασχέτως αν είμεθα φίλοι με τους Έλληνες, αυτοί βλέπετε σκοτώνει ο ένας 

αδελφός τον άλλον και τούτο από συμφέρον».
127

 

 

Η αρθρογραφία στις τουρκικές εφημερίδες του 1948 δίνει κι αυτή το στίγμα της 

περιόδου. Οι αναφορές στον ελληνικό Εμφύλιο ήταν συχνές. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 

έτους και κατόπιν δημοσιεύματος της  εφημερίδας Το Βήμα, ο τουρκικός Τύπος σημείωνε  

πως επρόκειτο σίγουρα για δημοσιεύματα που εξυπηρετούσαν μόνο τη ρωσική πολιτική και 

την κομμουνιστική προπαγάνδα.
128

 Επιπρόσθετα, η Τζουμχουριέτ σχολίαζε:  

 

«Άλλοτε εξεδίδοντο εδώ τα γνωστά όργανα του Κομμουνιστικού Κόμματος 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΕΛΕΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, κλπ άτινα προέβαινον συνεχώς και 
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συστηματικώς εις δημοσιεύματα εχθρικά κατά της Τουρκίας. Και τι δεν έγραφον 

τα φύλλα αυτά εναντίον μας; Τώρα όμως τα φύλλα αυτά δεν υπάρχουν. 

Εκλείσθησαν διότι εχαρακτηρίσθη προδοτική κατά της πατρίδος η καθόλου 

δράσις των. Όλοι έμενον ευχαριστημένοι δι’ αυτό. Δυστυχώς όμως από τινος 

ήρχισαν να δημοσιεύονται εχθρικά άρθρα κατά της χώρας μας εις την εφημερίδα 

ΒΗΜΑ […]».
129

 

 

Η εφημερίδα, δηλαδή, έκανε λόγο για τα αντιτουρκικά αισθήματα που είχαν οι ελληνικές 

κομμουνιστικές εφημερίδες και εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για την κοινή τακτική που 

θεωρούσε ότι ακολουθούσε πλέον και Το Βήμα. Μπορεί να μη γινόταν  άμεση αναφορά στον 

Εμφύλιο αλλά υπήρχαν υπαινικτικά σχόλια για τους κομμουνιστές. Όσο η ελληνική κρίση 

κορυφωνόταν, τα άρθρα των τουρκικών εφημερίδων είχαν τίτλους όπως: «Η δύστυχος 

Ελλάς», «Η εξωτερική υπόληψις και το ελληνικό πρόβλημα», «Πρόκειται περί μιας νέας 

κρίσεως εν Ελλάδι;», «Η τελευταία κυβερνητική κρίσις που εξερράγη εν Ελλάδι», «Ο 

εσωτερικός πόλεμος της Ελλάδος», «Η ελληνική κρίσις».
130

 Παρότι είχαν φιλικό τόνο, ήταν 

επικριτικά σε σχέση με το πώς αντιμετώπιζε η ελληνική κυβέρνηση την κατάσταση. Κύριο 

μέλημα της Τουρκίας ήταν να μην καταφέρει η Σοβιετική Ένωση να διεισδύσει, μέσω του 

πολέμου, στην Ελλάδα, καθώς έτσι θα κινδύνευε άμεσα πλέον και η ίδια.
131

 Σε άλλα κείμενα 

οι γράφοντες αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τις ενέργειες του ΟΗΕ για την Ελλάδα γιατί 

θεωρούσαν ότι προείχε να βρεθεί τρόπος ώστε να τερματιστεί η βοήθεια από τον βορρά προς 

τους αντάρτες για να βοηθηθεί πραγματικά η χώρα.
132

 Η εφημερίδα Ακσάμ πρότεινε η 

Ελλάδα να λάβει ως παράδειγμα την Τουρκία: «Εν συνόψει και δια να γίνω καλλίτερον 

αντιληπτός λέγω τα εξής: Η Ελλάς εν τω αγώνι αυτής κατά του κομμουνισμού, πρέπει να 

λάβει ως υπόδειγμα την Τουρκίαν».
133

 

Η επιθυμία του τουρκικού κράτους να λήξει ο Εμφύλιος οδηγούσε συχνά σε απόδοση 

ευθυνών στους κομμουνιστές για οτιδήποτε συνέβαινε. Το 1949, μετά από επεισόδιο μεταξύ 
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Τούρκων αθλητών και Ελλήνων φιλάθλων, τα πνεύματα οξύνθηκαν και ο Τύπος εκατέρωθεν 

πυροδότησε τα ανθελληνικά ή αντιτουρκικά αισθήματα αντίστοιχα. Στον απόηχο των 

επεισοδίων και κατόπιν πολιτικών παρεμβάσεων, οι αρθρογράφοι προσπάθησαν να 

κατευνάσουν τις αντιδράσεις. Εύκολα, λοιπόν, επέρριψαν ευθύνες στους κομμουνιστές. 

Ποίος ευθυνόταν για τα επεισόδια; Σύμφωνα με τις εφημερίδες, το ατυχές συμβάν πρέπει να 

προκλήθηκε από «μερικούς κακοποιούς, πιθανότατα κομμουνιστάς».
134

 

Παρ’ όλα ταύτα δεν είναι μόνο η εχθρική στάση που είχαν οι Τούρκοι έναντι των 

Ελλήνων κομμουνιστών ή γενικότερα έναντι της πολιτικής ιδέας του κομμουνισμού, ήταν και 

η αμφίθυμη στάση που διατηρούσαν συνολικά για τον ελληνικό Εμφύλιο. Ενώ το 1948, όπως 

επισημάνθηκε ήδη, απευθύνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνδράμουν την 

Ελλάδα, ώστε να αποσοβηθεί η ρωσική απειλή, το 1949 η γνωστή εφημερίδα Χουριέτ 

αντιμετώπιζε σε άρθρο της τον Εμφύλιο ως πόλεμο υποκινούμενο από τους ίδιους τους 

Έλληνες. Εμμέσως πλην σαφώς έκανε λόγο για εμπαιγμό των ΗΠΑ, ώστε η Ελλάδα να 

εξακολουθεί να λαμβάνει κονδύλια. Μάλιστα, σημείωνε πως αν η Ελλάδα ήθελε, μπορούσε 

να συντρίψει τους αντάρτες μέσα σε μία εβδομάδα. Ο κειμενογράφος συμπληρώνει ότι η 

συνέχιση του ανταρτοπόλεμου από την ελληνική κυβέρνηση γίνεται για εκβιασμό του 

Κογκρέσου. Το συγκεκριμένο άρθρο τιτλοφορείται «Η Ελλάς και η Αμερικανική Βοήθεια»: 

 

«Εάν είναι ανάγκη να ειπή τις την αλήθειαν, η Ελλάς την βοήθειαν της Αμερικής 

την οφείλει εις τους συμμορίτας της. Εάν δεν υπήρχον οι συμμορίται που 

εστασίασαν κατά της Κυβερνήσεως και εξήλθον εις τα όρη, η Ελλάς ουδέποτε θα 

ετύγχανεν εις τόσον βαθμόν της βοήθειας της Αμερικής. Η πολιτική του Σοφούλη 

υπήρξε και εξεδηλώθη εις το να αντιληφθή το σημείον τούτο και να επωφεληθή 

αυτού εις τον ανώτατον βαθμόν. Άλλως εάν η Ελληνική Κυβέρνησις το επεθύμει, 

θα μπορούσε με τον τελείως εξωπλισμένον στρατόν της να εξοντώση εντός μιας 

εβδομάδος τους συμμορίτας αυτούς και να απαλλαγή αυτής της πληγής. Η κυρίως 

παραδόξως πλευρά της υποθέσεως αυτής είναι ότι και οι Αμερικάνοι εκόντες 

άκοντες έγιναν όργανον εις το παιχνίδι αυτό της Ελλάδος.»
135
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2420 Β/4, Άγκυρα, 10 Ιουλίου 1949. 
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 Με τον τερματισμό του Εμφυλίου τα δημοσιεύματα άρχισαν να γίνονται διθυραμβικά 

και το κλίμα να μεταστρέφεται στον τουρκικό Τύπο. Σε πολιτικό επίπεδο άρχισαν να γίνονται 

προσπάθειες καλλιέργειας της ελληνοτουρκικής φιλίας. Αξίζει όμως να αναφερθεί η νέα 

οπτική των εφημερίδων της γειτονικής χώρας, οι οποίες περιείχαν εγκωμιαστικά σχόλια για 

το έργο που επιτέλεσε ο ελληνικός στρατός και εξέφραζαν «μεγάλην ικανοποίησιν δια την 

ήτταν της Μόσχας εις τον ελληνικόν τομέα». Η Βατάν θεωρεί ότι η νίκη του ελληνικού 

στρατού είναι νίκη του δημοκρατικού κόσμου και εκφράζει ανακούφιση διότι απέτυχε «το 

σχέδιο κυκλώσεως της Τουρκίας».
136

 Το άγχος επέκτασης του κομμουνισμού στην Τουρκία 

και ο κίνδυνος να περιέλθει η Τουρκία στον Στάλιν και τον σοβιετικό στρατό ήταν πια 

παρελθόν χάρη στο τέλος των εχθροπραξιών στην Ελλάδα. Η Τουρκία γνώριζε πολύ καλά 

πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη ήταν η τύχη της με αυτή της όμορου χώρας και πλέον ο κοινός 

τους στόχος για πρακτική κι όχι μόνο θεωρητική ένταξη στη Δύση θα είναι τα επόμενα 

χρόνια καταλύτης για τις σχέσεις τους.       

 

γ) Διμερείς Σχέσεις 

 

 Ο Εμφύλιος επηρέασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μεγάλο βαθμό καθώς, εκτός από 

τις άμεσες αναφορές μεταξύ πολιτικών ή διπλωματικών ακολούθων ή την αρθρογραφία των 

τουρκικών εφημερίδων, οι αντάρτες και ο κομμουνισμός εμφανίζονταν σε κάθε ευκαιρία  των 

διμερών σχέσεων. Είτε το θέμα ήταν οι μουσουλμάνοι στη Δυτική Θράκη, είτε η 

σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας, είτε, όπως αναφέρθηκε, ένα αθλητικό γεγονός, 

ο κοινός παρονομαστής σε όλα ήταν οι Έλληνες κομμουνιστές. Για την ακρίβεια, άλλες 

φορές όντως είχαν μερίδιο ευθύνης καθώς υποκινούσαν και συμμετείχαν σε επεισόδια και σε 

άλλες περιπτώσεις ήταν απλά τα «εξιλαστήρια θύματα». 

 Παράλληλα όμως, κι άλλα γεγονότα ήταν ικανά να διαταράξουν τις σχέσεις  μεταξύ 

των δύο κρατών. Η διαμάχη που προέκυψε μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ελλάδα ήταν 

ικανή να ψυχράνει τις σχέσεις και να γίνει θέμα συζήτησης και διαδηλώσεων τουλάχιστον για 

έναν χρόνο. Άξιο επισήμανσης είναι ότι οι πολιτικές ηγεσίες Ελλάδας και Τουρκίας 

προσπαθούσαν να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο και τις αντιδράσεις. Επίσης, θέματα 

όπως η κατασκοπεία, η διεκδίκηση περιοχών ή η αμφισβήτηση απόκτησης των 
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Δωδεκανήσων, τα συνοριακά επεισόδια και σε πολλές περιπτώσεις οι κοινές προσπάθειες 

αναθέρμανσης της ελληνοτουρκικής φιλίας, έρχονται στο προσκήνιο.  

 Σχετικά με το θέμα των Δωδεκανήσων η συζήτηση άρχισε επισήμως με την 

Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού το 1946, οπότε και ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις για 

την προσάρτηση των νησιών. Ο γενικός διευθυντής του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, 

χωρίς να έχει ενημερώσει τον  υπουργό Εξωτερικών, σε συζητήσεις με τον πρεσβευτή της 

Βρετανίας στην Άγκυρα, David Kelly, θίγει τον Ιούνιο του 1946 το ζήτημα των 

Δωδεκανήσων. Σύμφωνα με την άποψή του, δεν θα ήταν καθόλου ασφαλές να περάσουν στη 

δικαιοδοσία της Ελλάδας η Κως, η Σύμη και το Καστελλόριζο.
137

 Ο λόγος μια τέτοιας 

αυθόρμητης κίνησης του Τούρκου διευθυντή  πήγαζε από το ότι η Βρετανία είχε προτείνει 

αρχικά τη διανομή των νησιών και στις δύο χώρες. Βέβαια, το γεγονός ότι ο ελληνικός 

πληθυσμός αποτελούσε την συντριπτική πλειοψηφία των νησιών, και ότι η Ελλάδα 

συμμετείχε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων με μεγάλο κόστος για την 

ίδια, σε αντίθεση με την Τουρκία που ως την έσχατη στιγμή διατηρούσε στάση 

ουδετερότητας, δεν θα έπρεπε να δημιουργούν ηθικούς δισταγμούς ή ενδοιασμούς για το που 

θα δινόταν το νησιωτικό σύμπλεγμα.
138

  

 Καταλυτικό ρόλο βέβαια, θα είχε η άρνηση ή μη των Σοβιετικών για την παραχώρηση 

τους στην Ελλάδα, όπως επίσης και το ότι ήταν πλέον θέμα αξιοπιστίας για τις ΗΠΑ και τη 

Μεγάλη Βρετανία να αποδώσουν τα δικαιώματα των νησιών στην ελληνική κυβέρνηση, η 

οποία χρειαζόταν οπωσδήποτε αυτή την εθνική επιτυχία μεσούντος του Εμφυλίου. Βασική 

προϋπόθεση όμως, ήταν να μην θέσει η Ελλάδα το ζήτημα της Ίμβρου και της Τενέδου.
139

  Η 

Σοβιετική Ένωση απρόσμενα έδωσε τελικά τη συγκατάθεσή της. Σύμφωνα με τις ερμηνείες ο 

λόγος ήταν ότι οι Έλληνες κομμουνιστές θα μπορούσαν ίσως να βγουν νικητές του Εμφυλίου, 

οπότε τα νησιά θα μπορούσαν μελλοντικά να γίνουν στρατιωτικές βάσεις της ΕΣΣΔ. Για τους 

αντίστοιχους λόγους, συναίνεσαν και οι Αγγλοαμερικανοί.
140

 Η Τουρκία που δεν έλαβε μέρος 

στη Συνδιάσκεψη στο Παρίσι, παρέμεινε σιωπηλή και για την στάση αυτή που κράτησε ο 

Ισμέτ Ινονού κατηγορήθηκε. Παρά ταύτα, δεν προκλήθηκε ζημιά στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις και αυτό διότι γνώριζαν πως αν τα νησιά περιέρχονταν στην Τουρκία, τότε θα 

διακινδύνευε να προκαλέσει την ΕΣΣΔ και να προκύψουν προβλήματα σχετικά με το εδαφικό 
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καθεστώς των Στενών. Έτσι κι αλλιώς, στα Δωδεκάνησα θα ίσχυε τελικά καθεστώς 

αποστρατιωτικοποίησης.
141

 

 Όσο όμως κι αν δεν διαταράχτηκαν οι διπλωματικές σχέσεις, η πικρία για την 

«απώλεια» των Δωδεκανήσων δεν έπαυε να υπάρχει. Χαρακτηριστικό δείγμα των όσων 

πίστευε ο τουρκικός λαός είναι το άρθρο του Ρ. Χαλίτ Καραή στην εφημερίδα Ταν στις 19 

Δεκεμβρίου 1948. Το κείμενό του έχει ως θέμα την Κύπρο αλλά «εκφράζει τον πόνο του», 

όπως γράφει ο Σκέφερις, και για τα άλλα νησιά γιατί θεωρούσε πως η Τουρκία θα έπρεπε να 

έχει όλα εκείνα τα νησιά που κάποτε βρίσκονταν στην κατοχή της. Ενδεικτικός της άποψης 

του Καραή είναι ο τίτλος: «Το βασανιστήριον του Ταντάλου». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη  

Χίο, που μπορεί να μην ανήκει στα Δωδεκάνησα αλλά ήταν πλησίον  της Τουρκίας: 

 

«Υπάρχει αμφιβολία ότι περισσότερον από το φθάσιμο μας μέχρι την πύλιν της 

Βιέννης αισθανόμεθα νοσταλγίαν για τις παληές μας νίκες και δόξες εξ αφορμής 

της απώλειας των νήσων της Μεσογείου; Εννοούμεν τα νησιά εκείνα τα οποία με 

τα ώμορφα τοπία των, τας πλούσιας αμπέλους των και με την υπέροχη οσμή της 

μαστίχας (Σημείωση Μεταφραστή [του εγγράφου]: εδώ ο Τούρκος συντάκτης 

παίζει με τας λέξεις διότι εις την τουρκικήν η λέξις «Σαχίζ» σημαίνει και μαστίχα, 

είναι όμως και το όνομα της νήσου Χίου) μένουν πάντοτε ζωντανά στη μνήμη 

μας και μπροστά στα μάτια μας.
142

 […]  Πώς να μην καή και να μη καίεται η 

καρδιά μας αφού αι νήσοι αυτοί είναι κομμάτια ενωμένα και δεμένα κάτω από 

την θάλασσαν με την μητέρα πατρίδα αποτελούντα συνέχειαν της χερσονήσου 

της Μ.Ασίας και αφού από τας νήσους αυτάς μας χωρίζει σήμερον πέντε λεπτών 

μια μικρά απόστασις; Αυτό δεν ήτο και το βασανιστήριο του Ταντάλου της 

Μυθολογίας;»
143

 

 

Βασικό επιχείρημα των Τούρκων ήταν η πολύ κοντινή απόσταση των νησιών με τα 

μικρασιατικά παράλια. Όπως αναφέρθηκε ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα ελάχιστα  

ναυτικά μίλια που χώριζαν τη γείτονα χώρα από τα νησιά, καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό τη 

διεξαγωγή του εμπορίου. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Τιτζαρέτ, εκτός από τα οικονομικά 

οφέλη, αναλύονται και οι λόγοι για τους οποίους έπρεπε να υπάρξει ελληνοτουρκική 

συμφωνία για την οικονομία στα νησιά αυτά: τα Δωδεκάνησα συνδέονται περισσότερο με τις 
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τουρκικές ακτές, η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να «διαθρέψει τας νήσους», η γεωγραφική θέση 

των νησιών που δείχνει πως πρόκειται για εδάφη που έχουν αποκοπεί από τη Μικρά Ασία, οι 

στενότερες οικονομικές επαφές που είχαν με την Τουρκία, η Ελλάδα επίσης που δεν θα ήταν 

σε θέση να βοηθήσει τους κατοίκους όποτε το χρειάζονταν, ούτε να αναπτύξει το εμπόριο  

που θα κατάφερνε να πετύχει η Τουρκία συνδέοντας τα Δωδεκάνησα με τα λιμάνια της.
144

 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνταν κι άλλα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για την 

Μεγίστη και την Σύμη. Ο κειμενογράφος, σχολιάζοντας την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων 

στο τουρκικό σατυρικό περιοδικό Καραγκιόζ, διερωτόταν: «Δεν ήτο δυνατόν να εγείρωμεν 

αξιώσεις τυλάχιστον δι’ εκείνα από τα νησιά ταύτα, άτινα είναι σχεδόν κολλημένα εις τα 

τουρκικά παράλια, ως πχ η Μεγίστη και η Σύμη;» και καταλήγει: «Τέλος πάντων. Δια την 

ώραν ας παρέλθωμεν  το ζήτημα τούτο. Ας είναι εγκάρδιος η φιλία των Ελλήνων και τούτο 

μας είναι αρκετόν».
145

  

Η παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα δημιούργησε στους Τούρκους  

επιπλέον ανησυχία και για τις υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονταν στα σύνορα των δύο 

χωρών. Πιο συγκεκριμένα, ο συντάκτης του σατυρικού περιοδικού Αλή Νταή εκφράζει τον 

προβληματισμό του μήπως τώρα που η Ελλάδα πήρε τα Δωδεκάνησα, θελήσει να διεκδικήσει 

και την Κύπρο και την Αδριανούπολη. Συμβουλεύει μάλιστα να «τσακίσουν» τον Έλληνα 

γείτονα «όστις κάνει τον φίλον εις την Τουρκίαν, ενώ κατ’ ουσίαν είναι εχθρός της».
146

   

Το ίδιο έντονα αντανακλούσε η μεταβίβαση των νησιών και στην πολιτική ζωή του 

εκάστοτε κράτους. Οι δηλώσεις του αντιπροσώπου του Μητροπολίτη της Ρόδου, με τις 

οποίες διέψευσε όσα γράφονταν περί καταπιέσεως των «εν Δωδεκανήσω Τούρκων» και 

πιστοποιούσε τις καλές συνθήκες διαβίωσής τους, προκάλεσαν θετικές εντυπώσεις στους 

επισήμους του τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο και οδήγησαν στην κατηγορηματική 

διαβεβαίωση των τελευταίων ότι δεν υπάρχει κομμουνισμός στα Δωδεκάνησα.
147

 Αυτή η 

καλή συνεργασία μεταξύ των Αρχών των Δωδεκανήσων ήταν σημαντική προϋπόθεση για την 

αμοιβαία εμπιστοσύνη ελληνικής και τουρκικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση των δύο βασικών 
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ζητημάτων της περιοχής: τις καλές συνθήκες διαβίωσης των τουρκικής καταγωγής πολιτών 

και την αποφυγή εγκαθίδρυσης κομμουνιστικού καθεστώτος στα νησιά. Συνεπώς, η κοινή 

γνώμη στην Τουρκία δεν θα αντιδρούσε για τα νησιά που «έχασε» ο Ινονού, επειδή η 

μουσουλμανική μειονότητα έχαιρε καλής μεταχείρισης, και οι ξένοι δεν θα θορυβούνταν από 

τυχόν δράση κομμουνιστών στα Δωδεκάνησα, τα οποία μόλις είχαν εμπιστευθεί στην 

ελληνική κυβέρνηση. 

 Σύνηθες φαινόμενο αυτή την περίοδο ήταν οι εντάσεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα 

και τα μικροεπεισόδια. Όταν εγκαταλείφθηκαν έξι κάρα στη νησίδα του ποταμού Έβρου από 

επτά Έλληνες, οι τουρκικές στρατιωτικές αρχές τους έθεσαν υπό κράτηση. Επρόκειτο για 

χωρικούς που μπήκαν λαθραία στο τουρκικό έδαφος για να κόψουν ξύλα και μόλις έγιναν 

αντιληπτοί έφυγαν, εγκαταλείποντας τα κάρα. Αυτή η ιστορία, που μπορεί να μοιάζει 

ήσσονος σημασίας, ανάγκασε τον Κουζόπουλο, στέλεχος του Προξενείου Αδριανουπόλεως, 

να ζητήσει από τον αρμόδιο Τούρκο αξιωματικό να συναντήσει τον Έλληνα ομόλογό του 

ώστε να διευθετήσουν την κατάσταση και την παράδοση των κάρων.
148

 Παραπλήσιο ήταν και 

το επεισόδιο που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 1948. Ο Βλασακάκης Βασίλειος, κάτοικος Ν. 

Κωστή Διδυμοτείχου, και ο Καπαρδίνας Ιωάννης, επίσης κάτοικος Διδυμοτείχου, ενώ 

βρίσκονταν στη νησίδα έναντι του τουρκικού στρατιωτικού φυλακίου «Μουσελίμ» στον 

ποταμό Έβρο «προς ξύλευσιν», συνελήφθησαν από Τούρκους στρατιώτες επειδή παραβίασαν 

το τουρκικό έδαφος. Το ενδιαφέρον είναι πως κατόπιν εξέτασης που διενήργησαν οι αρμόδιες 

τουρκικές αρχές, διαπιστώθηκε πως η νησίδα στην οποία συνελήφθησαν ήταν ελληνική. 

Έτσι, τους παρέδωσαν στις ελληνικές αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι.
149

  

 Εκτός όμως από αυτά τα περιστατικά, ενίοτε συνέβαιναν κι άλλα μείζονος  σημασίας που 

μπορούσαν να υπονομεύσουν την προσπάθεια καλής γειτνίασης. Για παράδειγμα, στις 3 

Σεπτεμβρίου 1949 ανατινάχθηκε η υπ’ αριθμόν 8 τουρκική μικτή επιβατική αμαξοστοιχία 

Κωνσταντινουπόλεως – Αδριανουπόλεως κοντά στο χωριό Καβύλη, μεταξύ Ορεστιάδας και 

Βύσσας. Η ανατίναξη που έγινε με δυναμίτιδα, προκάλεσε ζημιές στην ατμομηχανή, στο 

όχημα ασφαλείας,  στο όχημα σκευοφόρου και ταχυδρομείου, σε ένα επικουρικό φορτηγό 

όχημα και σε επιβατικά οχήματα. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 57 Τούρκοι, οι οποίοι δεν 

έπαθαν κάτι εκτός απ’ τον «τρόμο» και τον «πανικό» που υπέστησαν λόγω της ανατίναξης.
150

 

Παρ’ όλ’ αυτά, η ανατίναξη ήταν ένα πολύ σοβαρό γεγονός, ικανό να θέσει σε κίνδυνο την 
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ελληνοτουρκική φιλία. Στο ίδιο έγγραφο ο αποστολέας σημειώνει ότι οι σαμποτέρ έλαβαν 

εντολές από την ηγεσία τους, αποβλέποντας στην διατάραξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ 

Ελλάδας – Τουρκίας και στη δημιουργία συμβάντων. Και συμπληρώνει:   

 

« […] πολύ φοβούμαι, ότι αι συνέπειαι εις βάρος ημών εκ μιας σοβαράς 

δολιοφθοράς θα είναι τεράστιαι διότι πιστεύομεν ότι τυχόν χυνόμενον τουρκικόν 

αίμα θα πληρωθή πολύ ακριβά παρά της Ελλάδος, ασχέτως εάν υπαίτιοι θα είναι 

Έλληνες αναρχικοί ή εθνικόφρονες, αρκεί ότι θα είναι Έλληνες».
151

 

 

 Δεν έλειπαν όμως και οι προσπάθειες της ελληνικής και τουρκικής ηγεσίας για την 

διατήρηση πνεύματος φιλίας και συνεργασίας. Οι δύο κυβερνήσεις από κοινού αποφάσισαν 

την εκκαθάριση των ποντισμένων ναρκών που υπήρχαν μεταξύ της Καλύμνου και των 

τουρκικών ακτών. Την εργασία ανέλαβαν να εκτελέσουν συγχρόνως ελληνικός και τουρκικός 

στολίσκος ναρκαλιευτικών για τα ελληνικά και τουρκικά χωρικά ύδατα αντίστοιχα. Κατά την 

διάρκεια της εκκαθάρισης δεν θα επιτρεπόταν τα τουρκικά πλοία να προσεγγίσουν τους 

ελληνικούς γειτονικούς όρμους και αντίστροφα. Γι’ αυτό έπρεπε να ενημερωθούν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες.
152

 Επίσης, άξια αναφοράς είναι η τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό 

φυλάκιο στο Πύθιο του Έβρου, δίπλα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο «Σύνδεσμος Φίλων 

Στρατού Διδυμοτείχου» παρέδωσε την ελληνική σημαία στο φυλάκιο Σιδηροδρομικής 

Γέφυρας και στην τελετή παραβρέθηκαν οι Αντισυνταγματάρχες Βλάσης και Χρυσικός. Στην 

εκδήλωση έδωσαν το παρόν και Τούρκοι στρατιωτικοί. Μετά την τελετή παρατέθηκε γεύμα, 

κατά τη διάρκεια του οποίου ο βουλευτής Έβρου, Χρυσοστόμου Γρηγόριος, μίλησε για τους 

θεμελιωτές της ελληνοτουρκικής φιλίας: 

 

«Αφορμήν λαβών εκ της τελευταίας ψυχρότητος των σχέσεων Τουρκίας και 

Ελλάδος, υπενθυμίζω ότι πρέπει μιμηθώμεν το παράδειγμα των δύο μεγάλων 

ανδρών του Βενιζέλου και του Ατατούρκ, οίτινες έθεσαν τα θεμέλια της Ελληνο- 

Τουρκικής φιλίας, την οποίαν φιλίαν ημείς οι νεώτεροι πρέπει να την 

διατηρήσωμεν προς το συμφέρον των δύο Λαών».
153
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Ο λόγος του βουλευτή είχε σκοπό να επαναφέρει μνήμες και να δώσει ιστορική διάσταση 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  

 Μάλλον στην κατηγορία, της όξυνσης των σχέσεων, ανήκει το περιστατικό που 

συνέβη σε ελληνικό έδαφος αλλά με πρωταγωνιστές Τούρκους αθλητές. Όλα ξεκίνησαν όταν 

σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας στο πλαίσιο διοργάνωσης των 

Μεσογειακών αγώνων,  Έλληνες φίλαθλοι υποστήριζαν την ιταλική ομάδα. Σε σημείωμα που 

απέστειλε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εξωτερικών γίνεται λόγος για 

απρεπή συμπεριφορά των Τούρκων ποδοσφαιριστών. Κατά τη διαμονή τους στο τουριστικό 

ξενοδοχείο «Θεοξενεία» στην Κηφισιά μέχρι την λήξη των ποδοσφαιρικών αγώνων, όπου 

έμεναν επίσης οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές και οι Αιγύπτιοι, χρησιμοποίησαν τα σεντόνια για να 

καθαρίσουν τα παπούτσια τους, έσπασαν πολλά φλιτζάνια του καφέ, ποτήρια νερού, ούζου 

και πέταξαν τα περισσότερα από αυτά από το παράθυρο στον πίσω αυλόγυρο του 

ξενοδοχείου. Ο αποστολέας υποστηρίζει ότι: 

 

«Οι Τούρκοι Ποδοσφαιρισταί από την πρώτην ημέραν της μεταβάσεως των εις το 

Ξενοδοχείον τούτο επεδείξαντο διαγωγήν αχαρακτήριστον, εν αντιθέσει προς 

τους Ιταλούς και Αιγυπτίους Ποδοσφαιριστάς, οίτινες καθ’όλον το διάστημα της 

εκείσε παραμονής των ετήρησαν στάσιν αξιοπρεπή και πολιτισμένου ατόμου».
154

 

 

Ο Τούρκος γενικός αρχηγός της αποστολής, απαντώντας σε διαμαρτυρία του διευθυντή του 

ξενοδοχείου, είπε πως ήταν διατεθειμένος να καταβάλλει αποζημίωση υπό την προϋπόθεση 

να διαβεβαιώσει το ξενοδοχείο ότι «οι Τούρκοι Ποδοσφαιρισταί καθ’όλην την διάρκειαν της 

παραμονής των συμπεριφέρθησαν καλώς, πράγμα όπερ όμως ηρνήθη ο Διευθυντής του 

Ξενοδοχείου». Οι Τούρκοι πάντως εμφανίσθηκαν με διάθεση να δώσουν συνέχεια στα 

επεισόδια μετά το τέλος των αγώνων.
155

 

 Το ζήτημα έλαβε μεγάλες διαστάσεις και η ανταπόκριση της βελγικής εφημερίδας 

LaMetropole τον Ιούνιο του 1949 δεν αφορούσε, όπως θα αναμενόταν, αποκλειστικά τον 

Εμφύλιο. Ο δημοσιογράφος εξήρε τη συμπεριφορά του ελληνικού κοινού έναντι της 

ανθελληνικής στάσης της Τουρκίας κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών συναντήσεων για 

το Κύπελλο Ανατολικής Μεσογείου στην Αθήνα, όπως επίσης και την άμεμπτη αντιμετώπιση 

του ελληνικού Τύπου και της ελληνικής κοινής γνώμης. Δε δίστασε να επιρρίψει την ευθύνη 

                                                     
154

 ΥΔΙΑ, 1949, φάκ. 90, υποφάκ. 3 : Διευθυντής Βλαστάρης Δ. προς Υπουργείο Εξωτερικών,  Διεύθυνση 

Πολιτικών Υποθέσεων, «Συμπεριφορά Τούρκων Ποδοσφαιριστών εν Κηφησιά», Αριθ. 177/2/11/1α, Αθήνα, 7 

Ιουνίου 1949. 
155

 Στο ίδιο. 



60 
 

στους Τούρκους δημοσιογράφους, οι οποίοι, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την τουρκική 

ποδοσφαιρική ομάδα, μετέφεραν με τα τηλεγραφήματά τους στην Κωνσταντινούπολη και 

στην Άγκυρα ψευδείς πληροφορίες για το επεισόδιο που δημοσιεύτηκαν με «εμπρηστικές 

επιγραφές» και προκάλεσαν δυσάρεστα ανθελληνικά γεγονότα.
156

  

 Έτσι, η τουρκική πλευρά οργάνωσε συλλαλητήριο στην Κωνσταντινούπολη όπου 

διαδηλωτές έφτασαν σε σημείο να περιφέρουν στη μεγάλη οδό του Πέραν γάιδαρο τυλιγμένο 

με κυανόλευκο ύφασμα που παρέπεμπε στην ελληνική σημαία. Στην Σμύρνη επίσης, 

περιέφεραν πανό που απεικόνιζε Έλληνες ημίγυμνους μέσα στις αγκαλιές Ιταλών 

στρατιωτικών και δίπλα Εύζωνες με κέρατα. Έγινε δε και απόπειρα επίθεσης στο Γενικό 

Προξενείο. Όσο για τον τουρκικό Τύπο, «ο τόνος των εφημερίδων δεν ήταν απλώς 

δυσαρέσκειας αλλά μισελληνικός», με διατύπωση ύβρεων, εδαφικών διεκδικήσεων και με 

προσβλητικές γελοιογραφίες.
157

 Ο τουρκικός Τύπος της Λευκωσίας αναδημοσίευσε τα 

σχόλια του Τύπου της Κωνσταντινούπολης και υποστήριξε ότι η τουρκική ήττα από την 

ιταλική ομάδα οφειλόταν στην μεροληπτική στάση του Έλληνα διαιτητή και στην εχθρική 

στάση των Ελλήνων θεατών.
158

  

 Εξαιτίας της τουρκικής στάσης ο Εθνικός Σύλλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών 

αντέδρασε στα επεισόδια διοργανώνοντας συλλαλητήριο καθώς όπως σημείωνε στο σχετικό 

κείμενο: 

 

«Δεν είναι δυνατόν, καθήν στιγμήν ο Ελληνισμός μάχεται υπέρ της ελευθερίας 

του πολιτισμού όλου του κόσμου, οι απόλεμοι Τούρκοι, οι εις τα πεδία των 

μαχών πολλάκις κατησχυθέντες και νικηθέντες παρά του Στρατού μας, να 

ορθώνουν σήμερον ανάστημα και φωνή εναντίον ημών. Πιστεύομεν ότι πρέπει, 

παρά τας περιστάσεις, να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια, ίνα διατρανώσωμεν εις 

όλον τον κόσμον ότι η Νέα Γενεά αντάξιος κληρονόμος των Πατέρων μας, δεν 
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ανέχεται προσβολάς και είναι πάντα πρόθυμος ψυχή τε και σώματι να δίδη τη 

πρέπουσαν απάντησιν καθ’ οιουδήποτε».
159

 

 

 Είναι φανερό πως ένα υπό άλλες συνθήκες ασήμαντο γεγονός, ο κόσμος και ο Τύπος 

ήταν έτοιμος να το μετατρέψει σε casus belli. Ακόμα μία απόδειξη ότι δόθηκαν μεγάλες 

διαστάσεις σε ένα άνευ ουσίας συμβάν, ήταν ένα περιστατικό που συνέβη στα παράλια της 

Τουρκίας. Όταν το πλοίο «Μαριγώ» κατέπλευσε στο τουρκικό λιμάνι Νέας Εφέσου για να 

παραλάβει σφάγια, οι Αρχές διατύπωσαν παράπονα για την εχθρική συμπεριφορά που έτυχαν 

οι αθλητές τους στην Αθήνα και ταυτόχρονα απαγόρευσαν στον κυβερνήτη και το πλήρωμα 

να βγουν στην πόλη. Μετά την αποχώρηση  των αρχών και καθώς το «Μαριγώ» ήταν ακόμα 

στο λιμάνι, πολίτες από την προκυμαία άρχισαν να εκσφενδονίζουν πέτρες στο πλοίο και 

έβριζαν το πλήρωμα. Μετά από κάποια μέτρα που έλαβε ο κυβερνήτης κι αφού 

διανυκτέρευσε εκεί το πλοίο, δεχόμενο και πάλι «λιθοβολισμό», αναγκάστηκε να μην 

περιμένει άλλο για τα σφάγια και να αποπλεύσει. Το ίδιο συμβάν επαναλήφθηκε και στην 

περίπτωση του πλοίου «Καλή Τύχη» σε μεγαλύτερη μάλιστα έκταση.
160

 

 Η ταραχή που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ποδοσφαιρικής ήττας και της ανάρμοστης 

συμπεριφοράς μερικών παικτών δεν άφησε αδιάφορη ούτε την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σε 

επαφή στελέχους  του State Department με Έλληνα αξιωματούχο, ο πρώτος δήλωσε πως οι  

ΗΠΑ δεν θεωρούσαν ενδεδειγμένο να προβούν σε οποιαδήποτε σύσταση προς την τουρκική 

κυβέρνηση για τις τελευταίες ανθελληνικές ενέργειες με αφορμή το αθλητικό επεισόδιο. 

Όμως, πρόσθεσε ότι παρότι η κατάσταση φαινόταν να βελτιώνεται, εάν λάμβανε επικίνδυνη 

τροπή, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα παρέλειπε να παρέμβει καταλλήλως.
161

 

Εν τέλει, με το τέλος του καλοκαιριού του 1949, τα «νέφη» άρχισαν να διαλύονται. 

Εντούτοις, όταν ο βουλευτής Ιωάννης Γκλαβάνης επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη τον 

Οκτώβριο, του ετέθη ερώτηση σχετική και πάλι με τα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Απάντησε 

όμως πως τα ποδοσφαιρικά ξεχάστηκαν στην Ελλάδα και δεν άφησαν κανένα ίχνος στην 

φιλία με τους Τούρκους.
162

 Επομένως, περίπου μισό χρόνο μετά, εξακολουθούσε να 

αποτελεί, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, ιδιαίτερα ελκυστικό θέμα.     
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 Άλλο ένα ζήτημα  που βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής και τουρκικής 

κυβέρνησης ήταν ο ιδιαίτερος ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όταν ο Στάλιν 

αποφάσισε την επαναλειτουργία της Ρωσικής Εκκλησίας, η απόφασή του αυτή  

προβλημάτισε τη Δύση. Οι φόβοι ήταν βάσιμοι επειδή ο Αλέξιος, ο Ρώσος πατριάρχης, 

επιδίωκε να διαδραματίσει ρόλο στις ορθόδοξες εκκλησίες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. 

Ήταν επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, να «αποκατασταθεί το κύρος του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου».
163

 Ο Πατριάρχης Μάξιμος, που είχε ενθρονιστεί το 1946, αντιμετώπιζε 

διάφορα προβλήματα και δεν θεωρούταν ικανός από την ελληνική κυβέρνηση να επιβάλει 

την ισχύ των αποφάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κι ενώ η παραίτηση του 

υπεβλήθη τον Οκτώβριο του 1948, ήδη από τον Ιανουάριο  αποτελούσε φλέγον ζήτημα που 

απασχολούσε τις εφημερίδες, την Εκκλησία, την κοινή γνώμη της Τουρκίας και τις 

κυβερνήσεις των δύο χωρών. Η εφημερίδα Το Βήμα χαρακτήρισε θλιβερή την κίνηση 

εξώθησης του Πατριάρχη Μάξιμου σε παραίτηση και υπό τον τίτλο «Ο Πατριάρχης πιέζεται 

να παραιτηθεί» φιλοξένησε άρθρο που έκανε λόγο για «εσωτερικαί και εξωτερικαί 

μηχανορραφίαι».
164

 Ο συντάκτης θεωρούσε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι παραίτησής του και το 

μόνο που είχε βάση ήταν τα ζητήματα υγείας. Παρόλ’ αυτά οι φήμες εξακολουθούσαν λόγω 

της έλευσης του Πατριάρχη στην Αθήνα. Παρέμενε άγνωστο αν το ταξίδι αυτό έγινε 

προκειμένου να λάβει καλύτερη θεραπεία ή για να πειστεί να επισπεύσει την παραίτηση του. 

Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη αλλά τα μέλη της Ιεράς Συνόδου είχαν ήδη αρχίσει 

παρασκηνιακά τις συζητήσεις σχετικά με την αντικατάσταση του Πατριάρχη Μάξιμου. Τον 

Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Αθηναγόρα θα στήριζε μόνο ο μητροπολίτης Προύσας, καθώς οι 

υπόλοιποι προωθούσαν την εκλογή νέου Πατριάρχη από τους Μητροπολίτες Φαναρίου. Ο 

Αθηναγόρας ήταν στις προτιμήσεις και αρκετών λαϊκών οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με την 

εφημερίδα, δημοσίευαν τις απόψεις αυτές σε στήλες τουρκικών εφημερίδων. Η μέχρι τότε 

ισχυρή θέληση του  Πατριάρχη Μάξιμου να μην εγκαταλείψει την θέση του αποτυπώνεται 

στην απάντηση που έδωσε σε βολιδοσκοπήσεις  κύκλων εκτός του Φαναρίου: «Είθισται οι 

προκαθήμενοι της Εκκλησίας να μη παραιτώνται αλλά να αποθνήσκουν επί του θρόνου».
165

 

 Παρόλ’ αυτά, οι δύο κυβερνήσεις άσκησαν ασφυκτικές πιέσεις για να τον ωθήσουν σε 

παραίτηση, κυρίως με αφορμή τα ψυχικά προβλήματα υγείας που είχε, και ήταν έτοιμες να 

συνεργαστούν μάλιστα ώστε να προωθήσουν την υποψηφιότητα του Αρχιεπισκόπου 

Αμερικής Αθηναγόρα, την εκλογή του οποίου θα ενέκριναν και θα στήριζαν οι ΗΠΑ. 
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Πρωτίστως έπρεπε να διευθετηθεί το ζήτημα της συμμετοχής του στις πατριαρχικές εκλογές 

εφόσον όλοι οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν τουρκική υπηκοότητα και να ασκούν τα 

πνευματικά τους καθήκοντα στην Τουρκία. Το δεύτερο πρόβλημα που χρειαζόταν να 

επιλυθεί ήταν η εξουδετέρωση της υποψηφιότητας του Μητροπολίτη Δέρκων Ιωακείμ που 

προτιμούσαν οι αρχιερείς του Πατριαρχείου να είναι ο νέος Πατριάρχης. Τους σκοπέλους 

αυτούς κατάφερε να προσπελάσει η τουρκική κυβέρνηση, η οποία επέτρεψε την 

υποψηφιότητα του Αθηναγόρα επειδή είχε γεννηθεί στην οθωμανοκρατούμενη Ήπειρο, πριν 

από την απελευθέρωσή της και επομένως υπήρξε κάποτε Οθωμανός υπήκοος. Ταυτόχρονα, 

απαγόρεψαν στον Ιωακείμ να θέσει υποψηφιότητα. Οι εκλογές έγιναν τον Νοέμβριο του 1948 

και ο Αθηναγόρας έλαβε το χρίσμα και απέκτησε «ξανά» την τουρκική ιθαγένεια.
166

 

 Προς την κατεύθυνση αυτή της συναδέλφωσης των δύο λαών κινήθηκε και ο ίδιος ο 

Αθηναγόρας. Σε συνέντευξη που έδωσε μετά την εκλογή του, δήλωσε: 

 

«Αγαπώ την Τουρκίαν όπου εγεννήθην. Οι γονείς και οι πρόγονοι μου ήσαν 

Έλληνες ορθόδοξοι, αλλά η Τουρκία είναι η πατρίς μου. Λυπούμαι ότι φεύγω εξ 

Αμερικής, αλλ’ είμαι ευτυχής διότι επιστρέφω εις την πατρίδα μου. Είμαι βέβαιος 

ότι δύναμαι να εγκαινιάσω άριστας σχέσεις με την Τουρκικήν Κυβέρνησιν και 

τον Τουρκικόν λαόν. Είμαι τόσον ευτυχής και ευγνώμων προς τον Πρόεδρον 

Τρούμαν και τα διάφορα Υπουργεία και τον Αμερικανικόν λαόν δια την 

συμπάθειαν, ην υπέδειξαν καθ’όλα τα έτη προε την Τουρκίαν».
167

 

  

Τα εγκωμιαστικά λόγια του για την Τουρκία και η ευγνωμοσύνη για τον Πρόεδρο Τρούμαν 

που βοήθησε τον τουρκικό λαό, αποτελούσαν σίγουρα έναν συνδετικό κρίκο στο σχήμα 

Ελλάδα – Τουρκία - ΗΠΑ. Ο τουρκικός λαός από την άλλη μεριά, δεν ήταν πάντα τόσο 

θετικά διακείμενος απέναντί του. Το θρησκευτικό περιοδικό Σεμπιλουρεσάντ κατέκρινε την 

πολιτική της Τουρκίας αφού στην χώρα τους μόνο οι χριστιανοί και οι εβραίοι απολάμβαναν 

θρησκευτικές ελευθερίες, ενώ «ο νοικοκύρης του σπιτιού», οι Τούρκοι, κινδύνευαν να 

χάσουν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα.
168

 Επρόκειτο για μια καθ’ υπερβολήν διατύπωση 

που εξέφραζε ως ένα βαθμό την πεποίθηση κάποιων ένθερμων Τούρκων μουσουλμάνων και 
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απευθυνόταν κυρίως στην τουρκική πολιτική ηγεσία η οποία είχε υποδεχτεί τον νέο 

Πατριάρχη πολύ εγκάρδια. Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι αυτή η συνεργασία για την 

αποκατάσταση του κύρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν η πρώτη ουσιαστική 

σύμπραξη των δύο πλευρών.
169

 

 Πηγή ενοχλήσεως για τους Τούρκους ήταν ακόμη ένα ζήτημα που έθεταν ουκ ολίγες 

φορές στον διμερή διάλογο. Το επίπεδο διαβίωσης της μουσουλμανικής μειονότητας στην 

ελληνική Θράκη σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση σε όλη την ελληνική επαρχία 

εξαιτίας του Εμφυλίου, προκαλούσε έντονες αντιδράσεις. Επιπλέον, η άρνηση των 

μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης να εισάγουν στην ζωή και στην καθημερινότητά τους τις 

κεμαλικές μεταρρυθμίσεις δυσαρεστούσε την τουρκική ηγεσία.
170

 Ο Εμφύλιος ανάγκασε 

πολλούς εξ αυτών να καταφύγουν στην Τουρκία προκειμένου να αποφύγουν την στράτευση ή 

την οικονομική ανέχεια.
171

 Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μερικά δίκτυα που 

δραστηριοποιούνταν στη φυγάδευση Τούρκων από την Δυτική Θράκη, σύμφωνα με την 

Γκετζέ Ποστασί. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνταν από Έλληνες και εισέπρατταν 500.000 

δραχμές για κάθε έναν που φυγάδευαν στην Τουρκία. Παράλληλα, οι αντάρτες τους 

απειλούσαν με θάνατο αν δεν έδιναν τα ζώα τους, το σιτάρι τους ή χρήματα. «Κατ’ αυτόν τον 

τρόπον οι αθώοι και ταλαίπωροι Τούρκοι μένοντες μεταξύ δύο πυρών, απογυμνώνονται». 

Τρεις μουσουλμάνοι φονεύθηκαν από Έλληνα αξιωματικό, όπως αποκάλυψε Τούρκος 

δημοσιογράφος, επειδή σκότωσαν τρεις «ερυθρούς συμμορίτας».
172

 Γενικά, η ευθύνη 

επιρριπτόταν στους κομμουνιστές αλλά μερίδιο ευθύνης αποδιδόταν και στις αρχές. Ακόμη, 

εάν αποφάσιζαν στην Τουρκία να ανοίξουν τα σύνορά τους, ο Τύπος θεωρούσε δεδομένο  ότι 

οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης θα μετανάστευαν μαζικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

εφημερίδας Βακήτ «ο αριθμός αυτών κατά την περίοδον της ανταλλαγής ενώ έφθανε τους 

160.000, σήμερον ηλαττώθη κατά το εν τρίτον». Και κατέληγε το άρθρο με μια πρόταση: 

«Να ανταλλαγούν οι Έλληνες της Κύπρου που λαχταρούν την Ελληνικήν διοίκησιν με τους 

Τούρκους της Δυτικής Θράκης».
173

 

Ένα άλλο σημείο τριβής για τις σχέσεις των δύο χωρών αυτή την περίοδο υπήρξε η 

κατασκοπεία. Άλλοτε λόγω των απόρρητων πληροφοριών που περιείχαν οι αναφορές των 
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εκάστοτε κατασκόπων κι άλλοτε λόγω των ίδιων των πληροφοριοδοτών και την ανακάλυψη 

τους, έμπαιναν στο μικροσκόπιο οι σχέσεις και οι επαφές τους. Ο αστυνόμος Μιχαήλ 

Κελένης, αν και δεν διευκρινιζόταν πως μετέβη στην Τουρκία και υπό ποια ιδιότητα, κατά 

την εικοσαήμερη παραμονή του εκεί συνέλεξε διάφορες πληροφορίες και ενημέρωσε σχετικά 

το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Πιο αναλυτικά, οι σχέσεις των Τούρκων επισήμων με 

τους ξένους διπλωμάτες χαρακτηρίζονταν «αδιακρίτως ίδιες» διατηρώντας την τακτική της 

απόλυτης ουδετερότητας όπως κατά την διάρκεια του πολέμου. Επίσης, «κατά τας 

παρασχεθείσας εξ αξιοπίστου πηγής πληροφορίας», η ίδρυση τρίτου κόμματος στην Τουρκία, 

ενώ δεν δημιουργούσε κάποια εσωτερική πολιτική μεταβολή στην χώρα, σκόπευε στο να την 

παρουσιάσει ως πεδίο δημοκρατικής ελευθερίας. Όσον αφορά την κοινή γνώμη, ο αστυνόμος 

ενημέρωσε τους ανωτέρους του ότι πολλές φορές ο τουρκικός λαός εκδηλωνόταν «ουχί 

φιλικώς έναντι των Ελλήνων» και ότι οι νέοι διαπαιδαγωγούνταν με φυλετικό φανατισμό. 

Ακόμη, μετά την μετονομασία όλων των ελληνικών θέσεων, νησιών, περιοχών και οδών, η 

χρήση των ελληνικών ονομασιών από Έλληνες ή ξένους προκαλούσε αγανάκτηση σε όλους 

τους Τούρκους ανεξαιρέτως. Σημαντικές πληροφορίες παρείχε και για την στρατιωτική και 

αστυνομική οργάνωση της Τουρκίας. Περιέγραφε που βρισκόταν τοποθετημένος ο στρατός, 

την ενδυμασία και τον εξοπλισμό του και ανέφερε ονομαστικά τους προϊσταμένους που 

ασχολούνταν με την συστηματική παρακολούθηση ξένων πολιτών στην Θράκη, στη Σμύρνη 

και στο Αιγαίο. Η υπόλοιπη έκθεση του αστυνόμου αφορούσε το πώς γινόταν η μετάβαση 

στην Τουρκία, πως γίνονταν οι έλεγχοι για όσους ξένους κατέφθαναν, το κοστολόγιο για την 

διαμονή και την διατροφή σε εστιατόρια, τις τιμές τροφίμων, ειδών ενδυμασίας και 

υπόδησης, τον τουρισμό γενικά της χώρας, τη μη δραστηριοποίηση εκφραστών της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας αλλά και την δυσκολία να ελεγχθούν οι «μεμονωμένοι 

πράκτορες» λόγω της μεγάλης κίνησης των διπλωματικών υπαλλήλων των κρατών του 

«Σλαβικού Μπλοκ», καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες.
174

 

Προσπάθεια συγκέντρωσης απόρρητων ή μη πληροφοριών όμως, γινόταν κι από την 

τουρκική πλευρά. Σε τουρκικό πλοίο που κατέπλεε στο λιμάνι του Πειραιά εργαζόταν ως 

μηχανικός, πράκτορας της τουρκικής κατασκοπείας. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Αλή 

καπτάν», ενώ το πραγματικό του ήταν Ουζέγρ. Γνώριζε άριστα την ελληνική γλώσσα και 
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όποτε ερχόταν στην Ελλάδα συναντιόταν με τον Τούρκο αστυνομικό της Πρεσβείας 

Σαλαχεδίν Αϊγκέν.
175

 

Δεν είναι γνωστή η τύχη του Τούρκου κατασκόπου αλλά είναι οικεία η τακτική που 

ακολουθήθηκε για τους Έλληνες «κατασκόπους» από την τουρκική κυβέρνηση. Οι Έλληνες 

κάτοικοι των τουρκικών παραλίων κρίθηκαν ύποπτοι κατασκοπείας και με την διαταγή υπ’ 

αριθμόν 177/2/6/1 άρχισαν να απομακρύνονται. Ο πληροφοριοδότης της ελληνικής 

κυβέρνησης διευκρίνισε ότι αυτή η διαδικασία μετακίνησης ίσχυε για τις  στρατιωτικές ζώνες 

και για τις περιοχές όπου εκτελούνταν έργα στρατιωτικής φύσεως. Όσοι δεν ενέπνεαν 

εμπιστοσύνη στις στρατιωτικές αρχές απομακρύνθηκαν από τις περιοχές των Στενών των 

Δαρδανελίων και από τα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου και εγκαταστάθηκαν στα 

προάστια της Κωνσταντινούπολης.
176

 

Δεν έλειπαν εντούτοις και οι περιπτώσεις μεμονωμένων προσώπων που ήταν άγνωστο  

αν λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αν δηλαδή είχαν κάποιο προσωπικό όφελος, ή με εντολή 

άλλου. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Τζιάν Ταν που τον μετέφερε από το Αϊβαλί τουρκικό 

ιστιοφόρο στη Μυτιλήνη. Συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές και δήλωσε πως σκοπός του 

ήταν να εγκαταλείψει την Τουρκία, καθώς ήταν εναντίον του καθεστώτος. Ο προανακριτής 

όμως στην έκθεσή του σχετικά με τον Ταν κατέληξε στο συμπέρασμα: «Τα ελατήρια άτινα 

τον ηνάγκασαν να εγκαταλείψη το  Τουρκικόν έδαφος και να αποβιβασθή λάθρα εις το 

Ελληνικόν παραμένουν σκοτεινά».
177

 Ο ίδιος δήλωσε πως ήταν ελληνικής καταγωγής και 

πως μετά τα αθλητικά επεισόδια τον κακομεταχειρίζονταν και τον αποκαλούσαν «γκιαούρ». 

Επεσήμανε δε, ότι θα έπαυε να είναι Τούρκος κι ότι θα παρέμενε στην Ελλάδα γιατί αυτή 

ήταν η πατρίδα του.
178

 Έξι μήνες μετά την έλευσή του στην Ελλάδα κι αφού είχε αποποιηθεί 

κάθε σχέση με την Τουρκία, ζήτησε τον επαναπατρισμό του. Το θέμα φυσικά προβλημάτισε 

τους Έλληνες αρμόδιους αφού μετά τη φυγή του στην Ελλάδα, θα τον περίμεναν δεινά εάν 

γυρνούσε πίσω. Ο Έλληνας διευθυντής του Τμήματος Τουρκίας και Εγγύς Ανατολής του 

υπουργείου Εξωτερικών διερωτάτο: «Μήπως η εκ Τουρκίας δραπέτευσις του ήτο 
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σκηνοθετημένη, αποβλέπουσα εις ευκολωτέραν διείσδυσιν και μετακίνησιν αυτού εν Ελλάδι 

προς συλλογήν τυχόν ενδιαφερόντων την Τουρκίαν στοιχείων;».
179

  

Αλληλοκατηγορίες υπήρχαν επίσης, για ένα ακόμα φαινόμενο που διατάρασσε ενίοτε 

τις διμερείς σχέσεις, την εθνική πόλωση. Ο Γιελκοβάν σε άρθρο του στην εφημερίδα Σον 

Σαάτ  σχολίαζε τη νέα παραγωγή της ελληνικής φιλολογίας, παρατηρώντας ότι τα κυριότερα 

θέματα ήταν αντιτουρκικού περιεχομένου, γεγονός που τον οδήγησε στη διατύπωση ότι:  

«επιπολαίως επίστευσαν οι Τούρκοι ότι είμεθα φίλοι των». Αιτία της αντίδρασής του ήταν η 

συγγραφή έργων με κοινό παρονομαστή τους Τούρκους και την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

που αφορούσαν την περίοδο της οθωμανοκρατίας στον ελληνικό χώρο και τα γεγονότα μετά 

την Μικρασιατική καταστροφή. Επίμαχοι συγγραφείς και έργα ήταν: Πετσάλης Θανάσης– 

Διομήδης Οι Μαυρόλυκοι,  Πρεβελάκης Παντελής Ο Κρητικός – Το Δέντρο, Βενέζης Ηλίας 

Το νούμερο 31328.
180

 Πληροφορίες βέβαια, υπήρχαν και για τους διδασκάλους των 

τουρκικών σχολείων, οι οποία φανάτιζαν τους μαθητές κατά του ελληνικού στοιχείου και 

τους καλλιεργούσαν την εντύπωση ότι οι Έλληνες επιδίωκαν να ζουν σε βάρος των Τούρκων. 

Συνέπεια των παραπάνω ήταν Έλληνες ναυτικοί να τύχουν  κακής μεταχείρισης και η  

ελληνική σημαία να υφίσταται βανδαλισμούς. Δημιουργήθηκε δε και επεισόδιο με 

τετράχρονα που βλαστημούσαν.
181

 

Στο κλίμα εθνικής πόλωσης ενίοτε συνέβαλε η πρόσληψη ορισμένων γεγονότων της 

περιόδου μελέτης ή οι αναφορές στο πρόσφατο κοινό παρελθόν των Ελλήνων και των 

Τούρκων. Η ιστορία δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε στην επιχειρηματολογία και των δύο πλευρών 

ανάλογα με τον σκοπό που ήθελαν να επιτύχουν. Για παράδειγμα, το περιοδικό Κιορκαντή 

που εισαγόταν και πωλούνταν στη Δυτική Θράκη, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων όταν 

δημοσίευσε άρθρα με τίτλο: «Αι εχθρικαί ορδαί πως εισήλθον εις Σμύρνην» και «Πως 

ερρίψαμεν τον εχθρόν εκ Σμύρνης εις την θάλασσαν».
182

 Στο ίδιο μοτίβο κινούνταν και οι 

επιφυλλίδες της εφημερίδας Ικντάμ Γκετζέ Ποστασί που για έναν σχεδόν μήνα το 1948 

δημοσίευε απομνημονεύματα Τούρκου αξιωματικού με τίτλους όπως: «Θα κρεμνούσαν τον 

Ατατούρκ!...». Ο πρέσβης Σκέφερις επικοινωνώντας με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, 

τους επέστησε την προσοχή:  
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«επί του κινδύνου προκλήσεως κακής ατμόσφαιρας μεταξύ των δύο λαών εξ΄ 

αφορμής τοιούτου είδους δημοσιευμάτων και ότι ούτος (σσ. δηλαδή ο Γενικός 

Γραμματέας του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Φουάτ Τζαρίμ) μοι είχεν 

υποσχεθή ότι θα ενήργει δια να παύση η δημοσίευσις αυτών».
183

 

 

 Δυσφορία προκλήθηκε στην τουρκική πλευρά όταν ο Θεμιστοκλής Σοφούλης σε 

ομιλία του στην Καστοριά τον Σεπτέμβριο του 1948 αποκάλεσε ακρίτες τους στρατιώτες και 

τους αξιωματικούς. Η λέξη αυτή «σκανδάλισε» αφού οι Τούρκοι συμπέραναν ότι οι Έλληνες 

δεν απέβαλαν την ιδέα επανιδρύσεως της  Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
184

 Δίνοντας συνέχεια 

στο περιστατικό, η τουρκική πρεσβεία σημείωνε ότι ο στρατηγός Πλαστήρας στο μνημόσυνο 

προς τιμήν του Χρυσοστόμου Σμύρνης μίλησε για την Μικρασιατική Καταστροφή τη στιγμή 

που «οι συγκεντρωθέντες ενεφορούντο υπό αντιτουρκικών φρονημάτων».
185

 

 Περιστατικά όπως τα παραπάνω δεν έπαυαν να καταγράφονται καθ’ όλη την διάρκεια 

της περιόδου 1947 – 1949. Οι διμερείς σχέσεις είχαν διάφορες διακυμάνσεις εξαιτίας των 

πολιτικών εξελίξεων στην κάθε χώρα. Ωστόσο κάποια υποκινούμενα ή τυχαία συμβάντα 

ήσσονος συνήθως σημασίας, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, μπορούσαν να επηρεάσουν 

την κοινή γνώμη. Οι διπλωματικές και κυβερνητικές επαφές όμως, γίνονταν σε θετικό κλίμα 

και είχαν κοινό στόχο την συνεργασία των δύο χωρών. Οι προσπάθειες εντάθηκαν εν όψει 

της ένταξης των δύο χωρών στο Ατλαντικό Σύμφωνο. Η ανταγωνιστικότητα δεν θα βοηθούσε 

την Ελλάδα και την Τουρκία καθώς διακυβευόταν το κοινό τους μέλλον στην Δύση. Όσο οι 

ΗΠΑ εξέταζαν το ενδεχόμενο της εισόδου τους στο ΝΑΤΟ, οι δύο κυβερνήσεις μοιράζονταν 

πληροφορίες και σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούσαν κοινή πολιτική γραμμή στις διεθνείς 

σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή τους στον Πόλεμο της Κορέας ήταν επιβεβλημένη. 

Έτσι θα κατόρθωναν να αποδείξουν την ετοιμότητα τους και την αξία τους στο δυτικό 

αμυντικό σύστημα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθούν η απόφαση τους να στείλουν 

στρατό στην Κορέα και τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους στον πόλεμο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Ο «ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

 

α) Ελληνική και τουρκική αποστολή στον πόλεμο της Κορέας 

 

Πώς ένα κράτος χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα και την Τουρκία αποτέλεσε 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών και των ΗΠΑ; Αφορμή γι’ αυτή την σύνδεση υπήρξε 

το ξέσπασμα του πολέμου στην κορεατική χερσόνησο το 1950. Ο πόλεμος στην Κορέα 

απέδειξε ότι ο Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε γεωγραφικά όρια και ότι δεν θα ήταν απίθανη η 

δημιουργία νέου μετώπου στα Βαλκάνια με μια εν δυνάμει  συγκέντρωση στρατευμάτων στη 

Βουλγαρία και την ενδεχόμενη εισβολή τους στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία.
186

 Αντίστοιχα, 

δεν θα άφηνε ανεπηρέαστες την Ελλάδα και την Τουρκία. Μπορεί το ενδιαφέρον να 

μετατοπίστηκε στην Άπω Ανατολή αλλά η αξία των δύο χωρών μεγάλωσε λόγω της 

συμμετοχής τους στον κορεατικό πόλεμο και επιτεύχθηκε έτσι η ευνοϊκότερη επανεξέταση 

της αίτησής τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ.
187

 Ο Πόλεμος της Κορέας υπήρξε οδυνηρός για την 

ίδια, κρίσιμος και στρατηγικής σημασίας για τους Αμερικάνους και ευκαιρία για ευμενή 

μεταχείριση σε ανοιχτά ζητήματα για την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Το καλοκαίρι του 1950 οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Κορέα 

τέθηκαν σε κίνδυνο. Οι βορειοκορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις, υπό την καθοδήγηση της 

Σοβιετικής Ρωσίας, μετέτρεψαν την χώρα σε εμπόλεμη ζώνη. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

της Κορέας τότε, ζήτησε την βοήθεια του δυτικού κόσμου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα, αιτήθηκε από τα μέλη – κράτη να 

παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και στρατιωτικής αρωγής, στην  

Δημοκρατία της Κορέας προκειμένου να απωθήσουν την κομμουνιστική επέλαση και να 

αποκαταστήσουν την ειρήνη στην περιοχή.
188

 

Ο Στάλιν συγκατένευσε σε μια ακόμη προσπάθεια κομμουνιστικής επιβολής, αυτή 

την φορά του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ. Η νίκη της κινεζικής επανάστασης 

είχε ενισχύσει την πεποίθησή του ότι η κατάσταση στην περιοχή της Ασίας είχε τελικά 

αλλάξει προς όφελος του κομμουνισμού. Ήταν πιθανό να διέβλεπε πως με νίκη στην 
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κορεατική χερσόνησο θα αντισταθμιζόταν η αποτυχία των Σοβιετικών στον αποκλεισμό του 

Βερολίνου το 1948 και θα δημιουργούσε ένα αντίβαρο ως προς την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 

1949. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αμερική αντέδρασε εγκαίρως ενισχύοντας τους 

Νοτιοκορεάτες με τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Ιαπωνία και 

καταδικάζοντας τη Βόρεια Κορέα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο διεθνής 

οργανισμός επέβαλε κυρώσεις και αποφάσισε την αποστολή εκστρατευτικού σώματος που θα 

αποτελούνταν από στρατό όλων των χωρών – μελών του ΟΗΕ.
189

 

     Βέβαια, οι σύμμαχοι αρχικά δίσταζαν να διαθέσουν στρατεύματα στον MacArthur, 

επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ιαπωνία. Φοβούνταν ότι κάτι τέτοιο θα είχε 

αντίκτυπο στις περιφερειακές αλλά και στις παγκόσμιου ενδιαφέροντος αμυντικές θέσεις 

τους και πως θα καθήλωνε τις στρατιωτικές δυνάμεις τους σε έναν όχι και τόσο σημαντικό 

πόλεμο. Παρόλ’ αυτά, γρήγορα έγινε εμφανές ότι η έκβαση του πολέμου ήταν ζωτικής 

σημασίας και συνέβαλαν τελικά στην υλοποίηση του σχεδίου του Truman. Ο αγώνας αυτός 

δεν έλαβε χώρα μόνο στο πεδίο της μάχης αλλά και στην πολιτική αρένα. Έπρεπε να πειστεί 

το Κογκρέσο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να κινητοποιήσει το ΝΑΤΟ, καθιστώντας 

το αποτρεπτικό παράγοντα για μια ενδεχόμενη απειλή εναντίον της Ευρώπης. Μόλις έγινε 

κατανοητό αυτό, οι Δυτικοί διέταξαν μικρές μονάδες του στρατού ξηράς να λάβουν δράση.
190

  

Η κορεατική σύγκρουση έδειξε στην Δύση ότι βρισκόταν εν εξελίξει μια παγκόσμιας 

κλίμακας σοβιετική επίθεση που στόχευε στην παγκόσμια κυριαρχία. Επίσης, εκφράστηκαν 

φόβοι για ενδεχόμενη επίθεση των Ανατολικών και στην Ευρώπη, «στο πρότυπο της 

Κορέας».
191

 

 Η ελληνική κυβέρνηση επισήμως αναγνώρισε την Δημοκρατία της Κορέας στις 7 

Αυγούστου 1949 και οι φιλικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη πρέπει να αναπτύχθηκαν 

περισσότερο εξαιτίας της κοινής απειλής που δέχτηκαν και του αντίστοιχου αγώνα εναντίον 

του κομμουνισμού. Έτσι, η Ελλάδα πρόσφερε βοήθεια και στήριζε την ιδέα μια ελεύθερης 

Κορέας, απαλλαγμένης από την σοβιετική επιρροή. Συμμετείχε δε ενεργά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του πολέμου μεταξύ 1950 – 1953.
192

 

 Με προσήλωση στις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΟΗΕ, ανταποκρίθηκε μαζί με 22 

ακόμα κράτη στο αίτημα του για αποστολή στρατού. Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος 

(ΕΚΣΕ) αποτελούνταν από δυνάμεις του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας. 

Αρχικά ο στρατός ξηράς διέθετε δύναμη ενισχυμένου τάγματος με χίλιους περίπου άνδρες. 
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Έφτασαν στην Κορέα στις 9 Δεκεμβρίου 1950 και αποβιβάστηκαν στην περιοχή Πουσάν. Το 

τάγμα έλαβε μέρος σε πολλές σημαντικές μάχες και δεδομένων των συνθηκών, δηλαδή του 

άγνωστου μέρους και της δύσκολης κλιματολογικής κατάστασης, πολεμούσε πάντα με 

μαχητικότητα.
193

 

 Σε όλο αυτό το διάστημα των τριών ετών, έπεσαν στο πεδίο της μάχης 15 αξιωματικοί 

και 168 οπλίτες, ενώ τραυματίστηκαν 33 αξιωματικοί και 577 οπλίτες. Ο ξένος Τύπος 

δημοσίευσε πολλά άρθρα για τα κατορθώματα των Ελλήνων στην Κορέα και πολλοί 

συμμετέχοντες τιμήθηκαν με προαγωγές επ’ ανδραγαθία και απονομές ελληνικών και ξένων 

παρασήμων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν πολλές οι 

εύφημες μνείες και οι τιμητικές διακρίσεις που απέσπασε το τάγμα από τον αμερικανικό 

στρατό, στον οποίο είχε κάποιες φορές ενταχθεί.
194

 

Στη γειτονική Τουρκία αποφασίστηκε, επίσης, η συμμετοχή  τμημάτων του στρατού 

ξηράς στην Κορέα. Όταν η τουρκική κυβέρνηση έμαθε την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, 

χωρίς χρονοτριβή έκρινε πως ήταν απαραίτητο να στείλει τουρκική αποστολή επικουρικά με 

τις υπόλοιπες χώρες. Μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η 

Άγκυρα ανακοίνωσε την απόβαση για πρώτη φορά τουρκικής ταξιαρχίας στην Κορέα, η 

οποία κατέφθασε τις 19 Οκτωβρίου. Κατά την παραμονή τους εκεί, οι Τούρκοι στρατιώτες 

δημιούργησαν θετικές εντυπώσεις ως άριστο τάγμα μάχης που απαρτιζόταν, σύμφωνα με την 

ομόφωνη παραδοχή των υπολοίπων, από δυνατό και αξιόμαχο έμψυχο υλικό.
195

 

Μέχρι το 1953 που υπογράφτηκε η ανακωχή, 14.936 Τούρκοι υπηρέτησαν στην 

Κορέα. Η συνεισφορά τους χαρακτηρίζεται ως μεγάλη, αν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός της 

χώρας. Αν εξαιρεθεί ο αριθμός των Αμερικάνων και των Κορεατών, αποτέλεσαν το 

μεγαλύτερο σε αριθμό σώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη που συμμετείχαν στον πόλεμο. 

Φυσικά, δεν έλειψαν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στο πεδίο της μάχης. Ας συνυπολογιστεί 

ότι στη μάχη στο Kunu-ri επέδειξε τόσο αξιέπαινη μαχητικότητα, που η τουρκική ταξιαρχία 

είχε περισσότερα θύματα σε δύο ημέρες από τα θύματα στον «στατικό» πόλεμο («staticwar») 

μεταξύ των ετών 1952 – 1953.
196

 

 Μετά το τέλος του πολέμου, το πιο θετικό στοιχείο για τους Κορεάτες ήταν ότι 

θεωρούταν σχεδόν απίθανο να ξανασυμβεί το ίδιο. Η χερσόνησος ήταν πια μια οπλισμένη 

βάση από παγκόσμιες δυνάμεις, σαν μια μινιατούρα της υδρόγειου σφαίρας, όπου οι ΗΠΑ 
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δεν θα επέτρεπαν ποτέ ξανά να διασαλευτεί η ασφάλειά της, όπως τον Ιούνιο του 1950. 

Έκαναν μάλιστα, σκληρές διαπραγματεύσεις για αρκετούς μήνες προκειμένου να 

κατοχυρώσουν ότι η ανακωχή θα παραμείνει ακλόνητη. Πάρ’ ότι τελικά κανείς απ’ τους 

συμβαλλόμενους δεν αποδείχθηκε ικανός να συμμορφωθεί με τους συμφωνηθέντες 

περιορισμούς της εκεχειρίας σχετικά με την δυνατότητα εξοπλισμού, η ισορροπία των 

δυνάμεων και ο σαφής στόχος των Ηνωμένων Εθνών και για τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές 

εξασφάλισε τη διατήρηση της ειρήνης.
197

 

 Η ελληνική, όπως και η τουρκική συμμετοχή, αποδείχτηκε σημαντική σε πολεμικό, 

ηθικό, πολιτικό και φυσικά σε διπλωματικό επίπεδο. Παρά τις μικρές αριθμητικά αποστολές 

τους σε σύγκριση με τις αποστολές άλλων χωρών, αναδείχθηκαν σε σπουδαίες δυνάμεις. 

Κέρδισαν επαίνους, υπήρξαν αξιόμαχοι οι στρατιώτες τους και άφησαν θετικές εντυπώσεις 

στους δυτικούς συμμάχους τους. Ακόμη, η απόφαση τους να στείλουν στρατό σε μια τόσο 

κρίσιμη περίοδο καθιστούσε τις δύο όμορες χώρες αξιόπιστες αφού ανταπέδωσαν ουσιαστικά 

την οικονομική βοήθεια που έλαβαν από τις ΗΠΑ. Σε πολιτικό επίπεδο κέρδισαν τον 

σεβασμό όλων των εταίρων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και ευοδώθηκαν έτσι οι 

διπλωματικές επαφές για την ένταξη και των ίδιων στο ΝΑΤΟ.  

 

β) Οι στόχοι και τα αποτελέσματα της συμμετοχής Ελλάδας και Τουρκίας στον 

κορεατικό πόλεμο 

 

 Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, ο Πόλεμος της Κορέας αποτέλεσε μία 

από τις αιτίες που οδήγησαν στη δρομολόγηση της διαδικασίας ένταξης Ελλάδας και 

Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
198

 Ο Γιάννης Στεφανίδης ερμηνεύει τις αιτίες αυτές συνδέοντάς τες  με 

τον πόλεμο που ξέσπασε στην κορεατική χερσόνησο.
199

 Η προπαγάνδα της Κομινφόρμ, η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα φόβου για νέα σοβιετική ενέργεια, ο επανεξοπλισμός των 

δορυφόρων του Κρεμλίνου στην Ανατολική Ευρώπη, η κορύφωση της αίσθησης 

ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την Τουρκία, 

ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για να αποδεχτούν και οι πιο δύσπιστοι ότι η Ελλάδα και η 

Τουρκία έπρεπε να αποκτήσουν μια θέση στο ΝΑΤΟ.
200

 Είτε όμως οι αιτίες αυτές είναι 

παράγωγα ενός μεγαλύτερου γεγονότος όπως είναι ο πόλεμος της Κορέας, είτε είναι οι 
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πρωταρχικοί λόγοι που συνέβαλαν στην προσχώρηση των δύο μεσογειακών χωρών στο 

Ατλαντικό Σύμφωνο, σημασία έχει πως η εισβολή των κομμουνιστών στη Νότια Κορέα ήταν 

ο καταλύτης για τη διαμόρφωση νέων δεδομένων για την Ελλάδα και την Τουρκία. 

      Στις αρχές του 1950, η Ελλάδα είχε σημειώσει πρόοδο στο ζήτημα της ασφάλειας. 

Από τότε που οι ΗΠΑ φρόντισαν εμπράκτως να ενισχύσουν την Ελλάδα αμυντικά, η χώρα 

είχε καταφέρει να οχυρωθεί σημαντικά απέναντι σε ενδεχόμενη σοβιετική επίθεση. Μάλιστα, 

αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονταν να είναι πολύ ευχαριστημένοι με τις προοπτικές που 

παρουσίαζε το σχέδιο της ελληνικής ασφάλειας. Ειδικά όταν αντικαταστάθηκε ο James Van 

Fleet, ο διοικητής της Μεικτής Στρατιωτικής Ομάδας Συμβούλων και Σχεδιασμού των 

Ηνωμένων Πολιτειών, από τον βοηθό του Reuben Ellis Jenkins, και επιπλέον μειώθηκε 

αριθμητικά η ίδια η αμερικανική αποστολή, έγινε ακόμη πιο εμφανής η πεποίθηση των ΗΠΑ 

ότι η αμυντική περιφρούρηση της χώρας δεν ήταν πλέον πρωτεύουσας σημασίας. Υπήρχε η 

ιδέα να αποσυρθούν τελείως οι στρατιωτικές αποστολές από Ελλάδα και Τουρκία εφόσον 

είχαν ολοκληρώσει τον στόχο τους, δηλαδή την εξάλειψη του ρωσικού κινδύνου. Η 

αντικατάστασή τους θα γινόταν από βρετανικές δυνάμεις και θα αναλάμβαναν πλέον αυτές 

την αμυντική ζώνη Ελλάδας – Τουρκίας – Ιράν. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις χώρες αυτές που 

θεωρούνταν σημεία στρατηγικού ενδιαφέροντος είχαν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες τη 

διασφάλιση της άμυνάς τους, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν η παροχή βοήθειας από την  

Βρετανία είχε διακοπεί επειδή ήταν δυσβάσταχτη οικονομικά. Κάποιοι ξένοι παρατηρητές 

υπέθεσαν ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είχε αρχίσει πλέον να φθίνει. 

Εξίσου ανήσυχη ήταν όμως και η Τουρκία που αποζητούσε να λάβει κάποια επίσημη 

δέσμευση των Δυτικών για την άμυνα της.
201

 

 Ο  Lawrence Kaplan έγραψε πως μετά την Κορέα «η ένοπλη ισχύς δεν ήταν πλέον το 

τελικό προϊόν μιας βαθμιαίας διαδικασίας (η οποία λάμβανε υπόψη πολιτικούς, οικονομικούς 

και ψυχολογικούς παράγοντες) αλλά το δεσπόζον θέμα σε κάθε στάδιο του προγράμματος 

(βοήθειας)» και πράγματι αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, η διάλυση της UNSCOB (United 

Nations Special Committee on the Balkans) αναβλήθηκε, η αποστράτευση στην Ελλάδα 

ανεστάλη, ενώ η Μεικτή Επιτροπή τον Ιούλιο του 1950 αύξησε τον αριθμό των ενόπλων 

δυνάμεων.
202

 Η αυξανόμενη κομμουνιστική απειλή συνδυαστικά με την πιο ενεργή 

παρέμβαση της Μόσχας στις διεθνείς υποθέσεις, είχαν ως αποτέλεσμα να εντείνουν τελικά 

την προσπάθεια διατήρησης της άτεγκτης στάσης των ΗΠΑ στις περιοχές που βρίσκονταν 

στην σοβιετική περίμετρο. Την εγρήγορση αυτή το Κογκρέσο την όφειλε εν μέρει στον 
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διάδοχο του George Kennan, του υποστηρικτή της πολιτικής της «ανάσχεσης», τον Paul 

Nitze. Ο τελευταίος υπήρξε θιασώτης της «καθολικής» εκδοχής ανάσχεσης έναντι της 

«σύμμετρης αντίδρασης» που προωθούσε ο Kennan. Αυτό πρακτικά σήμαινε πως, 

αντιδρώντας στο σοβιετικό σχέδιο κυριαρχίας που προέβλεπαν ότι θα ήταν πια παγκόσμιας 

κλίμακας, θα έπρεπε να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα που δεν είχε ως τότε ξαναγίνει και που 

θα απευθυνόταν μαζικά σε όλους, ένα πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμών που θα είχε 

αυτοσκοπό να αναστρέψει την υποτιθέμενη σοβιετική υπεροχή. Η παραπάνω πολιτική άποψη 

εκφράστηκε σε ένα άκρως απόρρητο έγγραφο εξήντα έξι σελίδων, γνωστό ως “NSC 68” 

(National Security Council), το οποίο εγκρίθηκε από τον Truman και αποτέλεσε επίσημη 

πολιτική των ΗΠΑ από τον Σεπτέμβριο του 1950, δηλαδή λίγους μήνες μετά την έκρηξη του 

πολέμου στην Κορέα. Η στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια αμιγώς στρατιωτική 

πολιτική έμελλε φυσικά να έχει επιπτώσεις στην Ελλάδα, στην Τουρκία και σε άλλες χώρες 

που βρίσκονταν στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης.
203

 

 Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, το ΔΚ στην Τουρκία κέρδισε τις εκλογές και στο τιμόνι 

της τουρκικής ηγεσίας βρέθηκε ο Αντνάν Μεντερές. Η πολιτική που ακολούθησε η νέα 

κυβέρνηση άλλαξε σε πολλά σημεία σε σχέση με τα όσα πρέσβευε ως τότε το ΡΛΚ. Η 

παγίωση της Δημοκρατίας επέφερε όχι μόνο την ενσωμάτωση της Τουρκίας στην παγκόσμια 

αγορά αλλά και στο δυτικό μοντέλο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εξελίχθηκε σε 

περιφερειακό μεν, σταθερό δε, τμήμα των πολιτικών και στρατιωτικών δομών των ΗΠΑ και 

των συμμάχων τους. Κινούμενο σ’ αυτό το πλαίσιο, το ΔΚ βολιδοσκοπούσε ήδη από το 1949 

τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ για την πιθανότητα να γίνει η Τουρκία μέλος του Οργανισμού. 

Συνεπώς, μόλις τα Ηνωμένα Έθνη έστειλαν το διεθνές εκστρατευτικό σώμα στην Κορέα, η 

γείτονα χώρα της Ελλάδας ήταν από τις λίγες που αμέσως προσφέρθηκαν να συμβάλλουν με 

στρατεύματα.
204

 Ο μοναδικός ενδοιασμός του Μεντερές ήταν να μην προκαλέσει την 

οργισμένη αντίδραση της Μόσχας. Εν τέλει όμως, η απόφαση ελήφθη και μετά από 

κυβερνητικό συμβούλιο δόθηκε η επίσημη έγκριση. Η τουρκική κυβέρνηση θα έστελνε 4.500 

άνδρες στην Κορέα.
205

 

 Παράλληλα, η Βουλγαρία ειδοποίησε την Άγκυρα πως επρόκειτο να επαναπατριστούν 

250.000 Τούρκοι, οι οποίοι ζούσαν σε βουλγαρικό έδαφος. Ήταν πιθανό η ενέργεια της 

Βουλγαρίας να αποτελούσε ως ένα βαθμό απόρροια της εσωτερικής της πολιτικής, όμως η 

τουρκική κυβέρνηση την εξέλαβε ως απάντηση της ΕΣΣΔ για την συμμετοχή του τουρκικού 
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στρατού στον Πόλεμο της Κορέας. Ο λόγος που οδηγήθηκε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα η 

Τουρκία ήταν ότι πριν από τον Αύγουστο, ο αριθμός όσων ζητούσαν επαναπατρισμό ήταν 

μόνο 7.000. Συγκεκριμένα, παρά την διμερή συνθήκη που είχαν συνάψει μεταξύ τους και τις 

καθιστούσε υπόχρεες να επιτρέπουν την ελεύθερη μετανάστευση Τούρκων ή Βούλγαρων από 

το έδαφος  τους, οι βουλγαρικές αρχές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποθάρρυναν την 

μετανάστευση Τούρκων. Συνεπακόλουθο όλη αυτής της κατάστασης ήταν η Τουρκία να 

κλείσει τα σύνορά της με τη Βουλγαρία και μάλιστα μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους δεν 

μπορούσαν να καταλήξουν σε κάποια συνεννόηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΔΚ θεωρούσε 

ότι αν δεν εξασφάλιζε με κάποιον τρόπο την ένταξη στην Ατλαντική Συνθήκη, θα έχανε 

αυτομάτως την δημοτικότητά του.
206

 

 Το πόσο ήθελε να επιτύχει αυτή την αποδοχή των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ η 

τουρκική κυβέρνηση διαφαίνεται από την επίσημη αίτηση που υπέβαλε για την ένταξη στο 

Ατλαντικό Σύμφωνο, μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση αποστολής στρατού στην 

Κορέα. Παρά τις παραινέσεις του Αμερικανού Διπλωμάτη George Wadsworth, που εξέφραζε 

επί της ουσίας την θέση του State Department, προς τον Μεντερές, να μην καταλήξει στο 

βεβιασμένο συμπέρασμα ότι η τουρκική συνδρομή στην Κορέα θα μπορούσε να αποτελέσει 

συνδετικό κρίκο της χώρας του με την Ατλαντική Συμμαχία, ο τελευταίος προχώρησε 

δημοσίως σε αυτή τη διασύνδεση και παρέμενε ακλόνητος στη θέση του.
207

 Κατά τον 

Μεντερές, βοηθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κορέα, έδειχναν την αφοσίωσή τους στα 

Ηνωμένα Έθνη και στην τουρκο – αμερικανική συνεργασία, οπότε εξυπηρετούνταν έτσι με 

τον καλύτερο τρόπο τα εθνικά συμφέροντα. Ενδιαφέρουσα ήταν η άποψη του ταγματάρχη 

Γιουσούφ Εγελί, αρχηγού επιχειρήσεων και μέλους του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, που 

έγραφε σε ανεπίσημο υπόμνημα: «Θα είναι το μεγαλύτερο κρίμα στην τουρκική Ιστορία αν 

αποτύχουμε να εκμεταλλευθούμε αυτή την ευκαιρία».
208

  

 Δεν έλειπε όμως και η άποψη ότι ο Πόλεμος της Κορέας ήταν η ευκαιρία να διασκεδάσει 

τις εντυπώσεις σχετικά με την αδρανή της στάση στον τελευταίο πόλεμο. Σύμφωνα με τον 

πρέσβη Αλέξανδρο Κοντουμά, κατόπιν συζητήσεως με «σημαίνουσα ξένη προσωπικότητα», 

έλαβε την πληροφορία ότι οι «Μεγάλοι» δεν εμπιστεύονταν άλλο την Τουρκία λόγω της 

στάσης της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και προς άρση αυτών των καχυποψιών εστάλη με 

τόση βιασύνη η τουρκική μονάδα στην Κορέα για να πολεμήσει υπό τη σημαία των 
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Ηνωμένων Εθνών.
209

 Η μετάβαση στρατού στην κορεατική χερσόνησο μπορούσε να 

μετατραπεί, λοιπόν, σε διεθνές πλεονέκτημα για τη χώρα. Επιπλέον, η κοινή γνώμη είχε 

ξεσηκωθεί και ο Κιοπρουλού πίστευε ότι θα ήταν πια δύσκολο να αποδεχτεί τον αποκλεισμό 

της η Τουρκία.
210

 

 Αν η αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στην Κορέα δεν επέφερε τα αναμενόμενα 

θετικά αποτελέσματα, θα κινδύνευε εκτός των άλλων και η εύθραυστη δημοκρατία που με 

τόσες δυσκολίες, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εγκαθιδρύθηκε. Το ΔΚ 

πίστευε ότι η απόφαση να συνδράμει τον διεθνή στρατό στην Άπω Ανατολή, ήταν ίσως η πιο 

σημαντική που θα λάμβανε η Τουρκία στη μεταπολεμική περίοδο. Γι’ αυτό, η νέα 

κυβέρνηση, θέλοντας να δράσει άμεσα και με μυστικότητα, απέφυγε να θέσει το ερώτημα για 

την αποστολή δυνάμεων στην ανατολική Ασία προς έγκριση από το τουρκικό κοινοβούλιο. 

Ήξερε ότι θα μπορούσαν να εγερθούν αντιδράσεις και δεν σκόπευε να αφήσει 

ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία χάραξης μιας πολιτικής που θα ήταν ρηξικέλευθη και θα 

ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την ουδετερότητα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η αντιπολίτευση αποδοκίμασε έντονα την ειλημμένη απόφαση. Το ΡΛΚ 

κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν ακολούθησε τις συνταγματικές διατάξεις και πως 

ενήργησε μόνη της, χωρίς καν να διεξάγει συζητήσεις επί του θέματος. Επειδή όμως η 

αποστολή ισοδυναμούσε με ένταξη στο Ατλαντικό Σύμφωνο, κατά την επικρατούσα άποψη 

στην Τουρκία, η αντιπολίτευση έπαψε να διαμαρτύρεται για αυτή καθ’ αυτή την απόφαση, 

επικρίνοντας μόνο τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη.
211

 Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΔΚ είχε 

πέσει θύμα της δικής του τακτικής και έτσι θέματα εξωτερικής πολιτικής είχαν γίνει 

αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Αν δεν επιτυγχανόταν ο απώτερος σκοπός του η κοινή 

γνώμη πιθανόν να τασσόταν εναντίον του.
212

  

 Τον Νοέμβριο του 1950, ο Τζελάλ Μπαγιάρ, πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, στο 

λόγο του ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, άκουσε τα «παταγωδέστερα» 

χειροκροτήματα των βουλευτών του ΔΚ όταν αναφέρθηκε στην αποστολή τουρκικού 

στρατού στην Κορέα. Οι αντιπολιτευόμενοι παρέμειναν σιωπηλοί. Η αιτία της ενθουσιώδους 

υποδοχής του λόγου του ήταν ότι συνέδεσε το θέμα της Κορέας με το Ατλαντικό Σύμφωνο, 

το οποίο θεωρούσε ως τον «ασφαλέστερο μηχανισμό ασφάλειας». Και έσπευσε να 

προσθέσει: «Η Τουρκία εύχεται την de jure ενσωμάτωσιν της Ανατολικής Μεσογείου εις το 
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σύστημα ασφαλείας του Ατλαντικού».
213

 Το κλίμα ήταν θετικό και το ΔΚ φαινόταν πια να 

επιτυγχάνει την πολυπόθητη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ. 

 Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος που είχε μόλις αναλάβει 

καθήκοντα πρωθυπουργού, διέβλεψε τελικά ότι είχε μια καλή ευκαιρία να αποδείξει κι 

εκείνος, όπως άλλωστε έκανε και ο  Μεντερές, την προσήλωση της Ελλάδας στη Δύση. 

Επιδεικνύοντας ταχύτητα, ενημέρωσε πως σκόπευε η χώρα να στείλει μια ταξιαρχία 

προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κορέα. Είναι πολύ 

πιθανό να επέλεξε αυτή την τακτική, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τουρκίας και 

προσδοκώντας και ο ίδιος σε μια δυτική εγγύηση. Η αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, η 

οποία ήταν ο βασικός οικονομικός και στρατιωτικός στυλοβάτης της Ελλάδας, δεν δέχτηκε 

να παρέχει τα αναγκαία εφόδια για να σταλεί ταξιαρχία, οπότε η ελληνική αποστολή 

περιορίστηκε σε επίπεδο τάγματος.
214

 

 Αρχικά, βέβαια, εκφράστηκαν απόψεις που πρότειναν να μην σταλεί στρατός παρά μόνο 

4 – 6 μεταφορικά αεροπλάνα της Βασιλικής Αεροπορίας, τύπου Dakota, με τα πληρώματά 

τους. Ο Αρχιστράτηγος Παπάγος ήταν κάθετα αντίθετος στην απόφαση αυτή και ως 

επιχείρημα επικαλέστηκε το γεγονός ότι σε περίπτωση απειλής της δημοκρατίας της χώρας 

από το ΚΚΕ και τον ηττημένο ΔΣΕ ή από εξωτερικές δυνάμεις, η Ελλάδα θα ήταν ευάλωτη 

αμυντικά: 

 

«Ο κ. Παπάγος μοι είπεν ότι λόγοι ασφαλείας απέκλειον το ενδεχόμενον της 

αποστολής εις Κορέαν έστω και ενός ανδρός εκ της κατά ξηράν δυνάμεως, ήτις 

σημαντικώς ήδη μειωθείσα από του παρελθόντος έτους, μόλις επήκει δια την 

αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν ενδεχομένης υποτροπής του συμμοριτισμού ή 

άλλης έξωθεν απειλής».
215

 

 

Οι σκέψεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν μάλλον εξαιτίας της τουρκικής αποστολής, που άμεσα 

αποφασίστηκε να συμμετέχει στην επέμβαση του ΟΗΕ, και της ανάγκης να μην 

δυσαρεστηθούν οι Δυτικοί.   
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 ΥΔΙΑ, 1950, φάκ. 79, υποφάκ. 4: Πρέσβης Α. Κοντουμάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, Α’ πολιτική 
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 Ο Truman φοβόταν τόσο τη πρόκληση ενός «ντόμινο» που θα οδηγούσε στην 

κατάρρευση μίας προς μία των χωρών που θα υπέκυπταν στις σοβιετικές διαθέσεις, ώστε 

αποφάσισε να αλλάξει άρδην την απόφαση για τη μείωση του ελληνικού στρατού. 

Επιπρόσθετα, το State Department και το αμερικανικό Μεικτό Επιτελείο άρχισαν να 

εξετάζουν διάφορα σχέδια για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στο ελληνικό έδαφος. 

Δηλαδή, όχι μόνο δεν μειώθηκε ο στρατός, αλλά πλέον στο Κογκρέσο γίνονταν σχετικές 

συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Ο αμερικανός πρόεδρος θεωρούσε ότι η Κορέα ήταν η 

«Ελλάδα της Άπω Ανατολής» και συνεπώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου δεν θα άφηνε 

ξανά τη μεσογειακή χώρα, για την οποία οι ΗΠΑ είχαν ήδη προσπαθήσει τα μέγιστα σε 

οικονομικό και αμυντικό επίπεδο, έρμαιο στις διαθέσεις της ΕΣΣΔ.
216

 

 Μετά τον ελληνικό εμφύλιο, ήταν η δεύτερη φορά που η προσπάθεια ανάκαμψης της 

χώρας είχε αντίπαλο της την απαίτηση του συμμαχικού παράγοντα να μη μειωθεί καθόλου η 

στρατιωτική ετοιμότητα. Το πρόβλημα προέκυπτε εξαιτίας των κοινών πόρων που διατίθεντο 

και για τους δύο στόχους.
217

 Παρότι η αποστολή της ECA (Economic Cooporation 

Administration) στην Ελλάδα εξακολουθούσε να ζητά να αποφευχθούν  οι σπατάλες στις 

αμυντικές δαπάνες προκειμένου να δημιουργηθούν τα θεμέλια για ένα πιο ευοίωνο 

οικονομικό μέλλον στην Ελλάδα, οι προτεραιότητες σύντομα αντιστράφηκαν.
218

 Τα γεγονότα 

στην Κορέα επιβεβαίωσαν κατά ένα τρόπο τις απόψεις των πιο απαισιόδοξων σχετικά με τις 

προθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της και δημιούργησαν και πάλι τις 

προϋποθέσεις για άμεσο επανεξοπλισμό. Τρεις ημέρες μετά την εισβολή στη Νότια Κορέα, 

το Κογκρέσο μείωσε τον προϋπολογισμό της ECA και αύξησε τα κονδύλια για το 

Πρόγραμμα Στρατιωτικής Βοήθειας (MAP). Με την προτροπή των Αμερικάνων, διακόπηκε 

άμεσα η αποστράτευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
219

 

 Ας σημειωθεί ακόμη ότι ο Βενιζέλος, σε αντίθεση με τον Τούρκο ομόλογό του, δεν 

είχε μάλλον την ίδια έντονη επιθυμία για ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Ο Μεντερές 

έστειλε στρατό στην Κορέα με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος των θετικών εντυπώσεων 

στους εταίρους της Ατλαντικής Συμμαχίας και τη συγκατάνευσή τους στο αίτημα της 

Τουρκίας. Πριν όμως γίνει αποδεκτό, είχε προηγηθεί ακόμα μία αίτηση, η οποία απερρίφθη. 

Όταν ζητήθηκε από τον Βενιζέλο να σχολιάσει το γεγονός, είπε πως η Ελλάδα θεωρούταν 

ήδη για τη Δύση ζωτικής σημασίας, οπότε απολάμβανε των εγγυήσεων των ΗΠΑ και των 
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συμμάχων, και μολονότι η πλήρης συμμετοχή στο ΝΑΤΟ θα είχε θετικό αντίκτυπο στο ηθικό 

των Ελλήνων, θα σήμαινε επιπρόσθετες δεσμεύσεις προς τα υπόλοιπα μέλη της Ατλαντικής 

Συμμαχίας. Δεν φαινόταν να είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ θέμα υψίστης 

εθνικής σημασίας. Ωστόσο, όταν έγινε πρόσκληση τον Οκτώβριο του 1950, αρχικά για την 

Τουρκία και έπειτα για την Ελλάδα, η Αθήνα έσπευσε να την αποδεχτεί και ο Βενιζέλος 

προέβη σε διθυραμβικούς λόγους. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι η Ελλάδα είχε πλήρη 

συναίσθηση των διεθνών υποχρεώσεων που αναλάμβανε και επιπλέον, πρόβαλε την απόφαση 

συμμετοχής στον κορεατικό πόλεμο.
220

 Μπορούσε πλέον να θεωρηθεί προσωπική επιτυχία 

του Βενιζέλου παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του. 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία πως με την έξαρση του Ψυχρού Πολέμου και την εισβολή 

στην Κορέα, οι ΗΠΑ αναθεώρησαν τις αντιλήψεις περί ασφάλειας στην Ελλάδα και 

γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, όμως μέχρι την ύστατη στιγμή το Κογκρέσο και οι 

δυτικοί σύμμαχοι παρέμεναν διστακτικοί ως προς το να εγκρίνουν την πλήρη ένταξη των δύο 

κρατών.
221

 Η στρατηγική της ανάσχεσης στο πιο «εξελιγμένη» εκδοχή της, ο φόβος για 

αλυσιδωτές αντιδράσεις όμοιες μ’ αυτή της Βόρειας Κορέας, η βρετανική ανεπάρκεια και η 

αδιάκοπη πίεση της Τουρκίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν τα έμμεσα αποτελέσματα του 

Πολέμου της Κορέας και ταυτόχρονα οι αιτίες εισδοχής Ελλάδας και Τουρκίας στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
222

 Ας μην λησμονηθεί όμως η ίδια η συμμετοχή των ελληνικών 

και των τουρκικών δυνάμεων στον κορεατικό πόλεμο που ήταν ο κύριος λόγος για την 

ένταξής τους. Σε συζήτηση στην γαλλική Εθνοσυνέλευση για το νομοσχέδιο της πρόσκλησης 

Ελλάδας και Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία, ο εισηγητής, που ήταν μέλος της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, έκανε λόγο και για την υλική διάσταση της 

προσχώρησης των δύο κρατών καθώς:  

 

«Η Ελλάς, είπεν, παρά την σμικρότητα αυτής απέδειξεν ότι είναι εις θέσιν να 

προασπίση την ανεξαρτησίαν της ο δε εξ 175.000 ανδρών στρατός ον διαθέτει 

σήμερον αύτη είναι εμπειροπόλεμος και ανδρείος. Η Τουρκία έδωσεν εν Κορέα 

δείγματα της καλής ποιότητος του στρατού της. Αυτός ανερχόμενος εις 500.000 
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ανδρών αποτελεί σημαντικήν ενίσχυσιν δια την άμυναν των πλευρών της 

συμμαχίας».
223

 

  

 Η εισβολή στη Νότια Κορέα, πέραν του διεθνούς αντίκτυπου και των συνεπειών στη 

χάραξη της αμερικανικής πολιτικής, έδρασε ως μοχλός πίεσης για τις σχέσεις  συνεργασίας ή 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των δύο όμορων χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν άργησε να 

προκύψει ένας άτυπος ανταγωνισμός ανάμεσά τους για ζητήματα, όπως ποιος θα έστελνε 

περισσότερους στρατιώτες στην Κορέα, ποιος θα λάμβανε τα περισσότερα εύσημα από τις 

ΗΠΑ ή ποιος θα διαδραμάτιζε πιο σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Μεσογείου. Ο Έλληνας 

πρέσβης Αθανάσιος Πολίτης, σε κρυπτογραφημένο τηλεγράφημά του, ζητούσε να  

ενημερωθεί  «επειγόντως» για τον ακριβή αριθμό των στρατιωτών που θα στέλνονταν στην 

Κορέα γιατί η ελληνική προσφορά «δεν διεφημίσθη επαρκώς» και οι εφημερίδες ανέφεραν  

διαφορετικούς αριθμούς. Ο σκοπός του ήταν να καταφέρει να έρθει στο επίκεντρο των 

συζητήσεων του Κογκρέσου η παροχή ελληνικής βοήθειας όπως είχε γίνει ήδη με την 

τουρκική.
224

 Δεν ήθελε να υπερτονισθεί η συνδρομή της Τουρκίας και να μειωθεί η βαρύτητα 

της απόφασης να σταλεί ελληνική βοήθεια. Συν τοις άλλοις, στις ερωτήσεις που τέθηκαν στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για το αν θα έστελνε στρατό η Ελλάδα, ο υφυπουργός 

Εξωτερικών απάντησε ότι η χώρα είχε ανάγκη να διατηρήσει ακέραιη την στρατιωτική της 

δύναμη γιατί ήταν απαραίτητη στη βαλκανική χερσόνησο λόγω της ρευστής πολιτικής 

κατάστασης. Τότε ήταν που η φημολογία περί της στάσης που θα κρατούσε  το Κογκρέσο για 

τους 4.500 άνδρες, οι οποίοι θα αποτελούσαν την τουρκική στρατιωτική αποστολή, 

προκάλεσε δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά. Δεν σκόπευαν να κάνουν δεκτή την 

προσφορά οι ΗΠΑ επειδή «αι στρατιωτικαί δυνάμεις της Τουρκίας θα έδει να παραμένουν 

προς άμυναν του ευρωπαϊκού τομέως». Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Έλληνα 

υφυπουργού αφού «εδημιουργείτο μία διάκρισις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος, 

διάκρισις η οποία ήτο εις βάρος της τελευταίας και η οποία δυσκόλως θα ηδύνατο να εξηγηθή 

εις την ελληνικήν κοινήν γνώμην». Τόνισε ακόμη ότι  ίσως αυτό υποδήλωνε ότι ο ελληνικός 

στρατός δεν κρινόταν απαραίτητος για τον ευρωπαϊκό τομέα, ενώ ήταν γνωστό ότι «εν σχέσει 

προς την Τουρκίαν η Ελλάς ευρίσκεται εις σημείον των Βαλκανίων περισσότερον 
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εκτεθειμένον και ότι ο κατ’ αυτής κίνδυνος επιθέσεως εξακολουθεί να είναι πιθανός».
225

 Εν 

τέλει, όπως είναι γνωστό, έστειλαν στρατό και οι δύο χώρες και έγινε πλήρως αποδεκτή η 

συνεισφορά τους στον πόλεμο. Όμως, είναι άκρως ενδιαφέρουσα η ελληνική αντίδραση στη 

φημολογούμενη ιδιαίτερη μεταχείριση της Τουρκίας από την Ουάσιγκτον.  

 Άλλοτε πάλι οι συνομιλίες μεταξύ των γειτόνων καρποφορούσαν και προήγαγαν το 

θετικό κλίμα που τόσο επιζητούταν. Στο πλαίσιο αυτό η εφημερίδα Βατάν φιλοξένησε άρθρο 

στο οποίο εκθειάζονταν οι επαφές μεταξύ των στρατιωτικών αποστολών Ελλάδας και 

Τουρκίας, των οποίων η τύχη για λόγους γεωγραφικούς, πολιτικούς, ιστορικούς και 

στρατιωτικούς ήταν αλληλένδετη. Γινόταν ακόμη λόγος για συναδέλφωση μεταξύ Ελλήνων 

και Τούρκων στρατιωτών στην Κορέα, για την ύπαρξη κοινών συμφερόντων και την ανάγκη 

για στενή συνεργασία: 

 

«Η Τουρκία και η Ελλάς είναι δύο χώραι αίτινες έχουν αντιληφθή καλλίτερον 

από μερικάς Χώρας της Δύσεως την τρομακτικότητα του κινδύνου που απειλεί 

όλον τον ελεύθερον κόσμον. Μεταξύ των Τούρκων και Ελλήνων στρατιωτών που 

πολεμούν εις την Κορέαν υπέρ ενός και του αυτού σκοπού, επικρατεί μια στενή 

εγκαρδιότης και αδελφοσύνη. Εάν τα δύο αυτά έθνη δεν ενστερνισθούν εν τω 

συνόλω αυτών τα κοινά συμφέροντα των και τας κοινάς υποθέσεις των και εάν 

δεν επιδοθούν εις την εκκαθάρισιν των μεταξύ των υφιστάμενων διαφορών και 

ασυμφωνιών, θέλουν συντελέση αφ’ ετέρου και εις την καθυστέρησιν της 

εξελίξεως της συνεργασίας του ελεύθερου κόσμου. Ας ελπίσωμεν όπως αι εν 

Αθήναις λαμβάνουσαι χώραν στρατιωτικαί επικοινωνίαι διανοίξουν την οδόν εις 

το να επανέλθη και εμφανισθή εκ νέου το πνεύμα στενής συνεργασίας το οποίον 

προ 13-14 ετών είχε αναπτυχθή μεταξύ των δύο χωρών».
226

 

 

 Η συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας είχε άμεση συνάφεια με το ζήτημα της ένταξης 

της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Ένας πόλεμος στην Άπω Ανατολή δεν φαινόταν 

αναμενόμενο να επηρεάσει τις διεθνείς σχέσεις, ωστόσο δημιούργησε τις συνθήκες ώστε οι 

δύο χώρες να επιτύχουν αυτό που η εξωτερική τους πολιτική στόχευε, ένα σύμφωνο 

συνεργασίας με την Δύση. Όσο μακριά κι αν βρίσκονταν απ’ την εμπόλεμη ζώνη, όσο μικρές 
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χώρες κι αν ήταν σε σχέση με τα κράτη – υπερδυνάμεις κι όσο μικρή κι αν ήταν η συμβολή 

τους στην έκβαση του πολέμου, κατάφεραν να διεκδικήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα στο 

πλαίσιο του διεθνούς πολιτικού συστήματος. Αυτή την φορά η Ελλάδα και η Τουρκία, 

συνεργαζόμενες, ήταν έτοιμες να διεκδικήσουν μια θέση στους δυτικούς εκλεκτούς. Στο εξής 

ο δρόμος για την πλήρη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ ήταν ανοιχτός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ: ΕΛΛΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

 

α) Η αμυντική πολιτική Ελλάδας - Τουρκίας 

 

 Με την κατάσταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ να κλιμακώνεται, η Ελλάδα και 

η Τουρκία αναζητούσαν καινούργιες δικλίδες ασφαλείας που θα τις απομάκρυναν από τον 

σοβιετικό κίνδυνο και από μια ενδεχόμενη κομμουνιστική επιβολή. Ήδη από το 1947 με το 

Δόγμα Τρούμαν κατόρθωσαν να αποφύγουν την εγκατάσταση του κομμουνιστικού 

καθεστώτος όπως έγινε στα Βαλκάνια. Ο κυβερνητικός στρατός με την βοήθεια των 

Βρετανών και των Αμερικάνων κατόρθωσε να διεξάγει νικηφόρα τον Εμφύλιο, ενώ 

παράλληλα η Τουρκία ενίσχυσε την θέση της ως τελευταίο αμυντικό προπύργιο της 

Ευρώπης. Όταν η Δύση δημιούργησε έναν αξιόμαχο αμυντικό οργανισμό, την 

Βορειοατλαντική Συμμαχία, με την συμμετοχή κορυφαίων χωρών, οι δύο όμορες χώρες 

διέβλεψαν και πάλι την ευκαιρία που είχαν για την ισχυροποίηση των δυνάμεών τους αλλά 

και της θέσης τους στην παγκόσμια σφαίρα. Η πορεία τους προς την ένταξη δεν ήταν απλή 

και χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όταν έγιναν δεκτές στο ΝΑΤΟ το 1952, ίσως να μην είχαν 

καν συνειδητοποιήσει ότι ξεκινούσε μια πολύ σημαντική πορεία στην αμυντική τους πολιτική 

που θα κρατούσε μέχρι σήμερα. 

 Στις 22 Μαΐου 1947 ψηφίστηκε στις ΗΠΑ ο νόμος για βοήθεια προς την Ελλάδα και 

την Τουρκία στο πλαίσιο του Δόγματος Τρούμαν. Από τότε άρχισε σταδιακά να 

αντικαθίσταται η βρετανική ενίσχυση με την αμερικανική και πλέον όλη την ευθύνη για την 

παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού ανέλαβαν οι ΗΠΑ.
227

 Η ελληνοαμερικανική συμφωνία για 

την εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν σχετικά με την αμυντική πολιτική αφορούσε τη 

χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας, την εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού και την 

αποστολή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα των 

συμβούλων.
228

 Εντούτοις, με συνορεύουσες χώρες την Βουλγαρία, την Γιουγκοσλαβία και 

την Αλβανία, αλλά και με τους Έλληνες κομμουνιστές να διεκδικούν την εξουσία, η Αθήνα 

ένιωθε την απειλή του κομμουνισμού να γιγαντώνεται. Η Βουλγαρία είχε ενταχθεί πλέον 

ιδεολογικά, πολιτικά και στρατιωτικά στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Ως κομμουνιστική 
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χώρα στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής ευελπιστούσε να βρει εκείνα τα σοσιαλιστικά 

ερείσματα που θα της επέτρεπαν να συντηρεί τις επιδιώξεις της στη βαλκανική χερσόνησο.
229

 

Από την άλλη, ο Τίτο είχε στενές σχέσεις με τον Στάλιν έως το 1948, γεγονός αποτρεπτικό 

για τη δημιουργία αξιόπιστων επαφών μεταξύ Ελλάδας – Γιουγκοσλαβίας. Η «υπόθεση της 

Τεργέστης» ήταν κι αυτή ένα ανοιχτό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής του Βελιγραδίου που 

το έφερνε αντιμέτωπο με τους δυτικούς συμμάχους της Ελλάδας.
230

 Η Αλβανία δε, ήταν ήδη 

από το 1944 υπό την ολοκληρωτική κυριαρχία του Τίτο. Ωστόσο, ο Ενβέρ Χότζα κατόρθωσε 

να επικρατήσει της φιλογιουγκοσλαβικής πτέρυγας του κόμματος. Οι σχέσεις Τιράνων με τη 

Δύση επιδεινώθηκαν σοβαρά και το καθεστώς Χότζα συγκρούστηκε σφόδρα με τις 

κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, με αφορμή την άρνηση των τελευταίων 

να εκδώσουν στην κομμουνιστική Αλβανία επιφανείς Αλβανούς πολιτικούς που είχαν 

αναζητήσει καταφύγιο στο έδαφος τους την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αντι- 

δυτική της τοποθέτηση και οι παρεξηγήσεις με την Γιουγκοσλαβία, έστρεψε την Αλβανία 

στην Μόσχα και τον Φεβρουάριο του 1949 έγινε μέλος της σοβιετικής Comecon (Council 

for Mutual Economic Assistance).
231

 Ως εκ τούτου η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να 

προνοήσει σε περίπτωση που δεχόταν την επίθεση των γειτόνων της. Με εντολή του αρχηγού 

του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Κωνσταντίνου Βεντήρη, συντάχθηκε τον Αύγουστο του 

1947 μια άκρως απόρρητη ειδική μελέτη από τη Μόνιμη Μικτή Επιτροπή Επιχειρήσεων 

(Μ.Μ.Ε.Ε.) υπό τον τίτλο «Δυναταί περιπτώσεις κοινής δράσεως μετά Τουρκίας εντός του 

πλαισίου αμύνης της Ελλάδος».
232

 

 Τα ζητήματα που κλήθηκε να εξετάσει η Μ.Μ.Ε.Ε. ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα 

μπορούσαν να δράσουν μαζί οι δύο χώρες στο πλαίσιο άμυνας της Ελλάδας, οι απαιτούμενες 

ενέργειες απ’ τον τουρκικό στρατό σε κάθε περίπτωση μελέτης και το αντάλλαγμα που θα 

μπορούσε να προσφέρει η Ελλάδα. Η μελέτη λοιπόν της Επιτροπής βασίστηκε σε δύο 

βασικούς άξονες: στην θέση την οποία είχε η Τουρκία στα Βαλκάνια αλλά και στη Μέση 

Ανατολή, καθώς επίσης και στις πιθανότητες που υπήρχαν να αποδεχθεί μία πολιτική και 

στρατιωτική συμφωνία με την Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση, μια τέτοια συμφωνία 

φαίνεται να ήταν  «ετεροβαρής» αφού  με βάση  την κατάσταση στα Βαλκάνια αλλά και στην 
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Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1995, σσ. 122 - 124. 
232

 ΥΔΙΑ, 1947, φάκ. 145, υποφάκ. 1: Πρόεδρος Μονίμου Μικτής Επιτροπής Επιχειρήσεων Ταξίαρχος Κ. 

Κανελλόπουλος προς Υπουργείον Εξωτερικών (Γραφείον κ. Υφυπουργού), «Υποβολή μελέτης περί κοινής 

δράσεως μετά Τουρκίας», Αριθ. Β.Σ.Τ. 902/28-8-47, Αθήνα, 20 Αυγούστου 1947. 



85 
 

Ελλάδα με τον εν εξελίξει Εμφύλιο Πόλεμο, η Τουρκία πιθανόν να διακινδύνευε πολύ 

περισσότερα από όσα θα κέρδιζε. Όμως βρισκόταν ήδη σε ισχύ η ελληνοτουρκική συνθήκη 

που υπογράφτηκε το 1938 στην Αθήνα, η οποία ανανέωνε και τις δύο προηγούμενες του 

1930 και του 1933.
233

 Ο όρος  που υπάρχει στα παραπάνω σύμφωνα: «Η Ελλάς και η 

Τουρκία εγγυώνται αμοιβαίως το απαραβίαστον του κοινού αυτών συνόρου», δηλαδή της 

γραμμής του ποταμού Έβρου, ήταν προβληματική αφού περιέκλειε μια τοπικά περιορισμένη 

περίπτωση αμοιβαίας βοήθειας χωρίς να στηρίζεται σε καμία συνημμένη στρατιωτική 

σύμβαση. Βέβαια, όσο κι αν είχε επιδιώξει η ελληνική πλευρά να πείσει την Τουρκία για την 

υπογραφή στρατιωτικής σύμβασης, η προσπάθεια αυτή απέτυχε. Αν ληφθεί δε υπόψη ότι η 

άρνηση της Τουρκίας έλαβε χώρα σε μια εποχή που ο ελληνικός στρατός ήταν ισχυρότερος, 

όπως σημείωνε ο συντάκτης της έκθεσης, η απροθυμία της το 1947 θα πρέπει να θεωρούταν 

δεδομένη.
234

 

 Αυτές που δεν ήταν πια δεδομένες ήταν οι συνθήκες. Ο εκ βορρά κίνδυνος ήταν 

υπαρκτός και για τις δύο χώρες. Επίσης, η Ελλάδα χάρασσε εκείνη την περίοδο μια 

εξωτερική πολιτική που με θάρρος αποσαφήνιζε τη θέση της, σύμφωνα με το έγγραφο. 

Επιπλέον, η πρωτοβουλία των Δυτικών Συμμάχων για συγκρότηση Νοτιοανατολικής 

Συμμαχίας, στην οποία θα συμμετείχαν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Συρία, το Ιράκ, η 

Περσία και τα αραβικά κράτη, ήταν ένας καλός λόγος να πειστεί η Τουρκία για τη σύναψη 

μιας διμερούς στρατιωτικής σύμβασης. Όλα τα παραπάνω ενδιέφεραν ζωτικά την Ελλάδα 

αλλά εμμέσως και την Τουρκία, οπότε υπήρχε πλέον πιθανότητα η δεύτερη να είναι θετικά 

διακείμενη και μάλιστα θα μπορούσαν υπό το ευρύ πρίσμα ενίσχυσης της κοινής άμυνας να 

περιλάβει και ευαίσθητες περιοχές, όπως για παράδειγμα τη Δυτική Θράκη.
235

 

 Η Μ.Μ.Ε.Ε. πρότεινε διάφορες συμφωνίες και μάλιστα με συγκεκριμένη σειρά 

προτεραιότητας χωρίς αυτό να αποκλείει την σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας. Πρωτίστως 

η πιο επωφελής, ακριβώς γιατί προέβλεπε τη συμμετοχή περισσότερων χωρών και ενίσχυε τις 

δυνατότητες άμυνας, ήταν η πολιτική και στρατιωτική Συμμαχία των Ανατολικών 

Μεσογειακών Λαών. Στο πλαίσιο αυτής θα επιτυγχανόταν και η συνεργασία με την Τουρκία. 

Οι όροι που θα έπρεπε να έχει η Συμμαχία διαμορφώθηκαν με βάση τον άμεσο ή έμμεσο 

κίνδυνο που διέτρεχαν όλα τα συμβαλλόμενα κράτη λόγω της σοβιετικής απειλής, την σχέση 

τους με τον δυτικό κόσμο αλλά και τον ρόλο των ΗΠΑ και της Βρετανίας σ’ αυτό το νέο 

αμυντικό σχήμα. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις που θα είχε η Ελλάδα δεν καθορίζονταν γιατί 
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αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αυτής της μελέτης σύμφωνα με τους 

συντάκτες. Όμως, προσδιοριζόταν τι έπρεπε να αναμένει η ελληνική κυβέρνηση. Πιο 

συγκεκριμένα, θα σταματούσε πλέον η σοβιετική πίεση προς το Νότο και επιπλέον η Ιταλία 

και η Τουρκία θα είχαν «συνταυτίσει» το μέλλον τους με την Ελλάδα και έτσι δεν θα είχαν 

αντιρρήσεις σε αποφάσεις που την ευνοούσαν.
236

 

 Η δεύτερη Συμφωνία αφορούσε στο συνασπισμό Ιταλίας, Ελλάδας και Τουρκίας 

(Σύμφωνο Νοτιοανατολικής Ευρώπης) και πάλι σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, κατά 

προτίμηση υπό την αιγίδα της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Θα ίσχυαν οι όροι που τέθηκαν και 

στην Συμμαχία των Ανατολικών Μεσογειακών Λαών και θα προσέφερε κ αυτή εξίσου 

σημαντική ασφάλεια στην Ελλάδα. Οι όροι ήταν 1) άμεση επιστράτευση 2) συνδρομή με 

ένοπλες δυνάμεις στο συμμαχικό κράτος που πληττόταν και 3) σε περίπτωση σοβιετικής 

επίθεσης οι ΗΠΑ και η Βρετανία θα συμμετείχαν σε πόλεμο με το μέρος των 

συμβαλλόμενων κρατών.
237

 

Εκτενής αναφορά γίνεται στην τρίτη δυνατή Συμφωνία που θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο συντάκτης διευκρίνιζε πως η μελέτη δεν 

περιλάμβανε το πολιτικό σκέλος, αλλά μόνο το στρατιωτικό, καθώς δεν ήταν  αρμόδια αυτή 

η επιτροπή για τέτοιες επισημάνσεις. Γι’ αυτή την διμερή συμφωνία, τα μέλη της Μ.Μ.Ε.Ε.   

διερεύνησαν τις περιπτώσεις στρατιωτικής εμπλοκής των δύο χωρών, έχοντας επίγνωση των 

δυσκολιών αποδοχής εκ μέρους της Τουρκίας. Επειδή συνόρευε στα Βαλκάνια μόνο με την 

Βουλγαρία που ανήκε στη σοβιετική σφαίρα επιρροής ή αλλιώς με την ΕΣΣΔ μέσω των 

ανατολικών της επαρχιών και της Μαύρης Θάλασσας, θα ήθελε προφανώς να έχει ελευθερία 

κινήσεων. Από την άλλη, η Ελλάδα που συνόρευε άμεσα με τρεις χώρες δορυφόρους της 

ΕΣΣΔ θα αναγκαζόταν να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της στο βόρειο τμήμα της χώρας. 

Επίσης οι δύο Ταξιαρχίες Πεζικού που διέθετε η Ελλάδα από τον ποταμό Νέστο μέχρι τον 

ποταμό Έβρο, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούνταν στον αγώνα εναντίον των Ελλήνων 

κομμουνιστών, δεν θα ήταν σε θέση να ενισχύσουν τις τουρκικές δυνάμεις στην Ανατολική 

Θράκη.
238

 

 Άλλο ένα επιχειρησιακό «σενάριο» που εξετάστηκε στην έκθεση της Μ.Μ.Ε.Ε. ήταν 

το ξέσπασμα πολέμου στα Βαλκάνια με κατόπιν επίθεση των κρατών – δορυφόρων της ΕΣΣΔ 

χωρίς την συμμετοχή της ίδιας ή σε διαφορετική περίπτωση, με επίθεση που θα εξαπολυόταν 

και από την ΕΣΣΔ. Κατόπιν επισταμένης μελέτης, περιγράφονταν στο έγγραφο οκτώ 
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περιπτώσεις πολέμου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως εικάζεται από την ελληνική επιτροπή 

ότι θα δρούσε η καθεμία χώρα, η Ελλάδα και η Τουρκία. Η ομαδικότητα και η συνεργασία θα 

ήταν οι βασικές αρχές αυτού του Συμφώνου παρόλο που στην ανάλυση οι αξιωματούχοι της 

Μ.Μ.Ε.Ε. είχαν πλήρη επίγνωση των ενδεχόμενων βλέψεων της Τουρκίας για τα ελληνικά 

εδάφη. Αν χρειαζόταν να συνδράμουν για παράδειγμα στη Δυτική Θράκη, δεν εγγυόταν 

κανείς πως η τουρκική διοίκηση δεν θα επωφελούνταν πολιτικά από αυτό το γεγονός.
239

 

 Η δυσφορία ωστόσο των Τούρκων για οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να τους έθετε  

στο στόχαστρο των Σοβιετικών, δεν άργησε να γίνει σύντομα εμφανής. Έναν μήνα μετά την 

σύνταξη της έκθεσης της Μ.Μ.Ε.Ε., υπήρξαν φήμες περί προτροπής της αμερικανικής 

κυβέρνησης να καταρτιστεί μικτή επιτροπή συντονισμού των επιτελείων Ελλάδας και 

Τουρκίας. Το αποτέλεσμα ήταν η άμεση κατηγορηματική διάψευση από τον πρόεδρο της 

ελληνικής κυβέρνησης και από τον μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών επειδή οι επίσημοι 

τουρκικοί κύκλοι είχαν δυσαρεστηθεί, καθώς προσπαθούσαν «πάντοτε να αποφεύγωσιν 

επιμελώς οιανδήποτε ενέργειαν δυνάμενην να δώση λαβήν εις παρεξήγησιν εκ μέρους των 

Σοβιέτ».
240

 

 Η τουρκική κυβέρνηση, επίσης, τον Μάιο του 1947 υπέβαλε νομοσχέδιο για να δοθεί 

παράταση στο νόμο «περί κηρύξεως καταστάσεως πολιορκίας» στους νομούς 

Κωνσταντινουπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών, Τεκιρντάγ, Δαρδανελλίων και Κοτζαελί. Ο 

πρωθυπουργός Ρετζέπ Πεκέρ δήλωσε πως κατέληξαν στην απόφαση αυτή «διότι ως 

παρουσιάζεται σήμερον η κατάστασις μολονότι ετερματίσθη ο πόλεμος, δεν διαφέρει ποσώς 

της εποχής της ναζιστικής επιδρομής. Υφίσταται σήμερον μια έξωθεν πίεσις δια της 

απαιτήσεως εγκαταστάσεως βάσεων εις τινά εδάφη της χώρας μας και εις τα Στενά και εφ’ 

όσον αι απαιτήσεις αύται δεν παύουσιν […] παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η πρότασις αυτή».
241

 

Ο Τζελάλ Μπαγιάρ τον κατηγόρησε πως ήθελε να επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο για λόγους 

πολιτικής σκοπιμότητας και παρότι υιοθετήθηκε το νομοσχέδιο τελικά από την 

Εθνοσυνέλευση, η αντιπολίτευση το καταψήφισε.
242

 Φαίνεται λοιπόν, ότι εξακολουθούσε  να 

απασχολεί την Άγκυρα ο τρόπος αντιμετώπισης μιας δυνάμει σοβιετικής επίθεσης, την οποία 
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  Στο ίδιο. 
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ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας παρομοίαζε με τις «ναζιστικές επιδρομές». Έξι μήνες μετά 

βέβαια, ήρθη ο νόμος γιατί κρίθηκε μη αναγκαίος.
243

 

 Οι απόψεις της Μ.Μ.Ε.Ε. στην απόρρητη μελέτη περί κοινής άμυνας, παρότι οι 

Τούρκοι έσπευσαν να δηλώσουν τη δυσφορία  τους, φάνηκε να βρίσκουν ερείσματα στην 

τουρκική εξωτερική πολιτική, γεγονός κατανοητό αν σκεφτεί κανείς την πρόσφατη κήρυξη 

στρατιωτικού νόμου. Αν και δεν είναι γνωστό από τις διαθέσιμες πηγές η τύχη της 

προαναφερόμενης μελέτης, η Άγκυρα έδειχνε να την αποδέχεται εν μέρει. Η αμερικανική 

CBS (Columbia Broadcasting System) δημοσίευσε στις 25 Νοεμβρίου 1947, συνέντευξη του 

υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Νετζμετίν Σαντάκ, όπου εξέφρασε την ελπίδα του για 

τη σύναψη του Μεσογειακού Συμφώνου μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας και Τουρκίας. 

Θεωρούσε σύμφωνα με την συνέντευξη στην CBS, ότι έτσι θα σταθεροποιούταν η εσωτερική 

κατάσταση στις χώρες αυτές. Ο Σαντάκ δυσαρεστήθηκε με το δημοσίευμα επειδή, όπως 

δήλωσε, δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που είχε πει κατ’ ιδίαν στον δημοσιογράφο, ο οποίος 

ήταν προσωπικός φίλος του. Πάρα ταύτα, στην τουρκική εφημερίδα Ulus δημοσιεύτηκαν την 

ίδια περίοδο σχετικά με το Μεσογειακό Σύμφωνο τα ακόλουθα: «Τοιούτον σύμφωνον 

ευρίκεται εν τω πνεύματι του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών […] Πλείστοι επιθυμούσιν εν 

Αγκύρα όπως αι ευχαί του κ. Σαντάκ μεταβληθώσι ταχέως εις πραγματικότητα».
244

 

 Στο τέλος του 1947, δύο νέα σύμφωνα μεταξύ χωρών – δορυφόρων της Ρωσίας 

προβλημάτισαν τους τουρκικούς πολιτικούς κύκλους. Το ένα ήταν το Σύμφωνο Φιλίας 

ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία που προέβλεπε τη συνεργασία των δύο χωρών 

και την από κοινού βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης. Επρόκειτο να ισχύσει για είκοσι  χρόνια, 

κάτι που ακυρώθηκε μετά τη ρήξη του Τίτο με τον Στάλιν.
245

 Το δεύτερο ήταν αυτό που 

υπέγραψε το Βελιγράδι με την Αυστρία. Ο Τίτο ήθελε να διασφαλίσει τις φιλικές σχέσεις με 

τη γείτονα χώρα και να έχει εγγυήσεις απέναντι σε έναν ενδεχομένως ανανεωμένο 

αναθεωρητισμό της Γερμανίας.
246

 Ο βουλευτής, Ενίς Ακαϋγκέν και πρώην πρέσβης της 

Τουρκίας στην Αθήνα, θορυβημένος, υπέβαλλε ερώτηση σχετικά με την πραγματική σημασία 

και τους σκοπούς που επεδίωκαν τα Σύμφωνα. Αναρωτήθηκε αν απώτερος στόχος ήταν να 

στραφούν εναντίον των νότιων χωρών των Βαλκανίων κι αν σχετίζονταν με την στάση της 

Τουρκίας σε σχέση με τον δυτικό συνασπισμό ή τους βόρειους γείτονες της. Ο Σαντάκ αφού 
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χαρακτήρισε γελοίους τους χαρακτηρισμούς που γίνονταν μεταξύ των βαλκανικών 

δορυφόρων για την Ελλάδα και την Τουρκία, με κατηγορίες όπως ότι «εμφορούνται υπό 

κατακτητικών προθέσεων», τόνισε ιδιαιτέρως ότι «η Ελλάς επιδιώκει απλώς την διατήρησιν 

της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της», εννοώντας τον εν εξελίξει Εμφύλιο Πόλεμο. Επίσης, 

επεσήμανε πως, κατά την άποψή του, η σύναψη των Συμφώνων μεταξύ των κρατών 

δορυφόρων της ΕΣΣΔ απέβλεπε σε εσωτερικούς σκοπούς και δεν απειλούσε την ειρήνη στα 

Βαλκάνια. Η Τουρκία, συμπλήρωσε, ακολουθούσε σταθερή διαλλακτική πολιτική, 

ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές αντιθέσεις και παρέμενε πρόθυμη να συνεργαστεί με όλες τις 

ειρηνόφιλες χώρες. Παρέλειψε βέβαια, να αναφέρει τους στενούς δεσμούς της Τουρκίας με 

τη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ, καθώς και τα σχέδια περί Μεσογειακού Συμφώνου, 

δηλώνοντας ότι δεν αναγνώριζε παρά μόνον ένα συνασπισμό, αυτόν των Ηνωμένων Εθνών. 

Η Τουρκία, συνέχισε, θα απέφευγε οποιαδήποτε κίνηση ήταν δυνατό να εκληφθεί ως 

επιθετική και να δημιουργήσει εμπόδια σε μια ενδεχόμενη συνεννόηση με τον «Ανατολικό 

Όμιλο» που θα αποσκοπούσε στην διασφάλιση της ειρήνης.
247

 

 Κατά το 1948 εξακολουθούσε να υπάρχει η άποψη ότι η Τουρκία διατηρούσε 

επαμφοτερίζουσα στάση. Άλλοτε επιζητούσε μεγαλύτερη βοήθεια από τις ΗΠΑ ή φρόντιζε 

να ακολουθεί το δυτικό μοντέλο πολιτικής, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, κι 

άλλοτε, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, επεδίωκε αν όχι φιλικές, έστω ουδέτερες 

σχέσεις με την ΕΣΣΔ, αποφεύγοντας τις προστριβές. Στις σχέσεις αυτές με τη Μόσχα 

αναφέρθηκε ο πρέσβης της Μ. Βρετανίας στη Βηρυτό σε συνάντηση που είχε με τον Έλληνα 

επιτετραμμένο. Η χώρα του, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, δεν είχε εμπιστοσύνη στην Τουρκία  

γιατί «κατά τας πληροφορίας του, η Τουρκία πολύ φοβισμένην σήμερον, επιθυμεί ασφαλώς 

να έλθη εις συνεννόησιν με τα Σοβιέτ αλλά εώς ότου φθάσει εις την συνεννόησιν αυτήν «θα 

μάχεται», υπαινισσόμενος με εμιδίαμα ότι θα επιδίδεται εις τον αντικομμουνιστικόν και 

αντισοβιετικόν αμυντικόν θόρυβον τον ενθυμίζοντα τους αντιχιτλερικούς λεονταρισμούς εν 

μέσω των οποίων έβαινεν από συνθηκολογήσεως εις συνθηκολόγησιν με τον Άξονα».
248

 Οι 

ελληνικοί διπλωματικοί κύκλοι εξέφραζαν την ίδια επιφυλακτικότητα μ’ αυτή της Βρετανίας 

απέναντι στη γείτονα χώρα. Η στάση της Τουρκίας την περίοδο της γερμανικής εισβολής 

στην Ελλάδα εξακολουθούσε να δημιουργεί καχυποψία ως προς την αποφασιστικότητα και 

τις προθέσεις της στον παρόντα χρόνο. Ο ίδιος ο Ινονού, όταν αναφέρθηκε στην Ελλάδα, 

έκανε λόγο στην τουρκική συνέλευση περί «γείτονος και φίλης χώρας» και απέφυγε να 
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χρησιμοποιήσει την λέξη «σύμμαχος», γεγονός που ενδυνάμωνε την ελληνική δυσπιστία.
249

 

Επιπλέον, σε συνέντευξη του τον Ιούλιο του 1948 στη New York Times, δήλωσε πως θα 

επιθυμούσε πολύ μια συμμαχία με την Ουάσινγκτον αλλά ανησυχούσε σχετικά με την 

παροδικότητα του αμερικανικού ενδιαφέροντος για την Τουρκία. Η Άγκυρα προσπαθούσε 

παράλληλα να ενισχύσει σε διπλωματικό επίπεδο τους δεσμούς της με τη Βρετανία και να 

αποδείξει ότι ήταν μια αξιόπιστη σύμμαχος αφού με την ουδετερότητά της στον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο είχε υπονομεύσει μόνη της την στρατηγική της σημασία που θεωρούσε η 

Βρετανία μέχρι πρότινος ότι είχε. Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών Νετζμετίν Σαντάκ, 

δήλωνε πως δεν απέκλειε μια μορφή συμμαχίας με τη Σοβιετική Ένωση εάν ο Σοβιετικός 

πρέσβης επιζητούσε κάτι τέτοιο. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ρωσίας, θα εκδήλωνε και ο ίδιος 

ενδιαφέρον για την αναβίωση του παλιού τουρκοσοβιετικού συμφώνου φιλίας του 1921. Το 

τοπίο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας λοιπόν, αναφορικά με την ΕΣΣΔ , παρέμενε 

θόλο, σε αντίθεση με την ευδιάκριτη πρόθεση της να παραμείνει ακλόνητα προσδεμένη στην 

αγγλοτουρκική συμμαχία και στη σχέση της με τις ΗΠΑ.
250

 

   Ποιες ήταν όμως οι προθέσεις των ΗΠΑ; Η Ουάσινγκτον έδειξε ενδιαφέρον όταν το 

1948 υπογράφηκε η Συμφωνία των Βρυξελλών, χωρίς όμως να είναι έτοιμη να συμμετάσχει 

στη «Δυτική Ένωση».
251

 Σε μυστικές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας και 

του Καναδά, που έλαβαν χώρα στο Πεντάγωνο αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, 

οι Αμερικάνοι απέκλεισαν την πιθανότητα συμμετοχής τους.  Ένας ευρύτερος «Ατλαντικός» 

οργανισμός έπρεπε να δημιουργηθεί προκειμένου να μπορεί να προστατέψει κι άλλες χώρες 

από τον κίνδυνο της κομμουνιστικής προπαγάνδας ή επίθεσης. Οι Αμερικάνοι σκόπευαν να 

συμπεριλάβουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, ακόμα κι 

αν η τελευταία κατονομαζόταν ως πιθανός εχθρός στο κείμενο της Συμφωνίας των 

Βρυξελλών. Μέχρι την στιγμή που μια «βορειοατλαντική αμυντική συμφωνία» θα έμπαινε 

στο κάδρο των συζητήσεων, η αμερικανική θέση δεν θα άλλαζε.  

 Κύριο μέλημα, βέβαια, των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να μην επισκιαστεί η οικονομική 

βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ εάν οι χώρες της Συμφωνίας των Βρυξελλών κυρίως, έδειχναν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο στρατιωτικό σκέλος παρά στο οικονομικό που όριζε η 

αμερικανική παροχή βοήθειας του σχεδίου.
252

 Κατόπιν διαβουλεύσεων και παρά τις όποιες 
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αμφιβολίες του Πενταγώνου και του Κογκρέσου, η νέα αυτή συνθήκη υπογράφηκε και 

αμέσως η «Δυτική Ένωση» έθεσε τα αιτήματά της στις ΗΠΑ, οι οποίες επεσήμαναν ότι η 

διανομή του υλικού και της οικονομικής ενίσχυσης θα γινόταν σύμφωνα με την κοινή 

σύμβαση. Αυτό φυσικά δεν σήμαινε ότι επιλύονταν όλα τα ζητήματα που υπήρχαν μεταξύ 

των ΗΠΑ και των δυτικών δυνάμεων της συμφωνίας των Βρυξελλών, αλλά η «Δυτική 

Ένωση» δεν έπαυε να είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την ίδρυση του ΝΑΤΟ. 

Το αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η δημιουργία του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου την Άνοιξη του 1949, η οποία έμοιαζε με το προϊόν των συζητήσεων μεταξύ δύο 

ίσων αλλά διαφορετικών φορέων, της Αμερικής και της «Δυτικής Ένωσης». Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν σκόπευαν όμως να αντιδράσουν την παρούσα στιγμή γιατί ήθελαν να 

ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες, ώστε να μην απολεστούν τα κονδύλια που ενέκρινε το 

Κογκρέσο.
253

 

 Λίγους μήνες μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ, ο Ισμέτ Ινονού, στην ομιλία του στην 

έναρξη της μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας εν όψει των επερχόμενων εκλογών, 

προσπάθησε να δείξει ότι η χώρα έκανε εν μέσω δυσχερειών μεγάλα βήματα από το 1946 

«και ότι εγγίζει σχεδόν το επίπεδον των δυτικών χωρών. Η Τουρκίαν, είπεν, ορθούται 

ευθυτενής εν τω κόσμω του δυτικού καπιταλισμού και της δυτικής πνευματικής καλλιέργειας 

ως μνημείον ανυψούμενον ολονέν και περισσότερον». Επίσης, αναφέρθηκε για πολλοστή 

φορά στο μήνυμα Truman και τη σημασία του προκειμένου να ισοσταθμίσει την 

απογοήτευση της κοινής γνώμης και του Τύπου «δια την μη συμμετοχήν της Τουρκίας εις το 

Ατλαντικόν σύμφωνον». Αφού αναφέρθηκε στα γειτονικά κράτη των Βαλκανίων αλλά και 

στην ΕΣΣΔ, έκανε ξεχωριστή μνεία στα κράτη της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα είπε για 

το Ισραήλ πως ευχόταν να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα ειρήνης και τάξης για τη Μέση 

Ανατολή. Ήταν πολύ θερμότερος για τα υπόλοιπα αραβικά κράτη και τόνισε ότι η ασφάλεια 

και η ευημερία τους ήταν ζωτικό ζήτημα για την Τουρκία.
254

 Ήταν εμφανής η προσπάθεια  

του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας να προσεταιριστεί τις ΗΠΑ, ώστε να γίνει δεκτή 

η χώρα του στο ΝΑΤΟ. Σε συνδυασμό με τα όσα είχε αναφέρει για τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ζήτημα της άμυνας και της ασφάλειας ήταν  για 

την Άγκυρα φλέγον ζήτημα.     

 Όταν η Τουρκία ζήτησε να συμμετάσχει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ιδίως αν η 

δυτική αμυντική συμφωνία αφορούσε τη Μεσόγειο, ο Βασίλης Δενδράμης, πρέσβης της 
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Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, έθεσε από την πλευρά του ανεπίσημο ερώτημα στο State 

Department για πιθανή συμμετοχή μεσογειακών χωρών στο Ατλαντικό Σύμφωνο.
255

 Ωστόσο, 

η αδύναμη Ελλάδα λόγω του Εμφύλιου Πολέμου δεν ήταν σε θέση να συμβάλλει ενεργά σε 

ένα τοπικό σύμφωνο. Και οι ΗΠΑ δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την πρόταση αυτή. Το ίδιο 

ίσχυε και για την Τουρκία, καθώς αντιλαμβανόταν ότι την συνέφερε περισσότερο η 

συμμετοχή σε μια δυτική συμμαχία με την ενεργή συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών.
256

 

Παράλληλα, ο David Kelly, Πρέσβης της Μ. Βρετανίας στην Τουρκία, εξέφραζε τους φόβους 

του για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, την κλονισμένη εμπιστοσύνη των Τούρκων 

αξιωματικών στην πολιτική υποστήριξη της Δύσης και τέλος, την πεποίθησή του ότι η 

πολιτική της ουδετερότητας δεν έπαψε να αποτελεί απάγκιο για την Άγκυρα, η οποία σε 

περίπτωση έλλειψης ερεισμάτων στη Δύση, θα ήταν πιθανό να επιζητήσει κάποιον 

συμβιβασμό με τη Σοβιετική Ένωση. Ο Βρετανός πρέσβης πρότεινε, δεδομένης της 

δυσκολίας να ενταχθεί η χώρα στη δυτική αμυντική ζώνη, να εξετασθεί άμεσα η συγκρότηση 

ενός Μεσογειακού Συμφώνου, ώστε να αναπτερωθεί το ηθικό των Τούρκων. Στη Μέση 

Ανατολή οι σχέσεις της Βρετανίας με την Αίγυπτο και το Ιράκ ήταν αβέβαιες. Η λήξη της 

βρετανικής εντολής στην Παλαιστίνη και η ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ είχαν 

οδηγήσει στον αραβο - ισραηλινό πόλεμο. Η σταθεροποίηση των Ισραηλινών στρατιωτικά 

τον Νοέμβριο του 1948, δημιούργησε μια δύσκολη κατάσταση για τους Άραβες που θα ήταν 

απίθανο να αντιστραφεί. Αυτές οι εξελίξεις σε συνδυασμό με την πόλεμο που μαινόταν στην 

Ελλάδα, έκαναν τόσο ρευστή την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην περιοχή που η ιδέα 

ενός Μεσογειακού Συμφώνου δεν ήταν ιδιαίτερα θελκτική για το Λονδίνο, παρότι διέκρινε 

την σημαντικότητα της θέσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
257

 

 Όσον αφορά την οπτική γωνία της Τουρκίας επί του θέματος, ο Σαντάκ θεωρούσε ότι 

ένα Μεσογειακό Σύμφωνο που θα περιελάμβανε μόνο την Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ήταν 

επικερδές διότι τα αραβικά κράτη λόγω της κατάστασης «υστερούνται κατά πολύ από 

οικονομικής, πνευματικής κα στρατιωτικής καταστάσεως» και μάλλον θα αποτελούσαν 

πολιτικό βάρος. Αντιθέτως, αν σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν και τα κράτη της Δυτικής 

Μεσογείου, τότε θα ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη. Οι αντιρρήσεις που είχαν όμως τα κράτη 

του Ατλαντικού, καθώς φοβόντουσαν ότι λόγω «της επικρατούσης ανωμαλίας εις τα 

Βαλκάνια και την Μέσην Ανατολήν», θα εμπλέκονταν και αυτά σε μια ενδεχόμενη ρήξη, 

αποτελούσε τροχοπέδη για τη δημιουργία ενός ευρύτερου συμφώνου. Ο Τούρκος υπουργός 
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Εξωτερικών, για να άρει τους ενδοιασμούς αυτούς, εξήγησε και στους αντιπροσώπους των 

κρατών πως εάν η Β. Αφρική μετείχε κι αυτή στο Ατλαντικό Σύμφωνο και εφόσον η Αγγλία 

και η Αμερική είχαν εγγυηθεί την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ελλάδας και της 

Τουρκίας, εάν επερχόταν ρήξη, οι κυριότερες δυνάμεις του Ατλαντικού Συμφώνου 

αναπόφευκτα θα εμπλέκονταν και τότε υποχρεωτικά θα συμμετείχαν όλα τα κράτη του 

ΝΑΤΟ. Συνεπώς, θα ήταν προτιμότερο «να βοηθήσουν τον σχηματισμόν του Μεσογειακού 

Ομίλου, ως απαραίτητον συμπλήρωμα του Ατλαντικού». Μάλιστα, πίστευε ότι όντως θα 

προωθούταν μια τέτοια ενέργεια γιατί η Τουρκία είχε διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ και η 

Βρετανία δεν θα επέτρεπαν στην ΕΣΣΔ «είτε δια της Περσίας, είτε δια της Βαλκανικής» να 

διασαλεύσει το υφιστάμενο καθεστώς.
258

 

 Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία πρότεινε και προωθούσε την ιδέα για 

ένα Μεσογειακό Σύμφωνο. Τον Μάρτιο του 1947 ο Τούρκος πρέσβης στο Παρίσι πρότεινε 

στον Βρετανό ομόλογό του ένα σύμφωνο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία και Αίγυπτο. Η 

τουρκική πλευρά θεωρούσε αυτή τη συμφωνία ως ένα μέσο εγγύησης της ειρήνης και της 

ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον είχε την άποψη ότι χρειαζόταν να υπογραφεί 

και ένα σύμφωνο μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας, ώστε να υπάρχει αμυντική κάλυψη 

και στη δυτική Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ ακόμα δεν υπήρχε καν ως εκπεφρασμένη ιδέα αλλά η 

Τουρκία είχε σαφώς επηρεαστεί από το εγχείρημα στο οποίο από νωρίς προέβησαν η 

Βρετανία και η Γαλλία με τη Συμφωνία της Δουνκέρκης, έχοντας ως ζητούμενο την 

διασφάλιση της μεταπολεμικής ασφάλειάς τους σε περίπτωση αναβίωσης της γερμανικής 

επιθετικότητας. Με αυτό το πρότυπο, οι Τούρκοι αναζητούσαν κι εκείνοι, μάλλον πρόωρα, 

την ασφάλειά τους ή και την ισορρόπηση τους ανάμεσα στην εύθραυστη μεταπολεμική 

Ευρώπη και την αναδυόμενη Σοβιετική Ένωση.
259

 Ένα αμυντικό σύστημα, αποτελούμενο 

από παράλληλα σύμφωνα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν η καλύτερη 

δικλίδα ασφαλείας για την Άγκυρα.
260

 

 Η ευκαιρία να υλοποιηθούν οι παραπάνω στοχεύσεις  δόθηκε το 1950. Η Τουρκία και 

η Ελλάδα που μέχρι το 1949 ζητούσαν τη υπογραφή ενός ευρύτερου Μεσογειακού 

Συμφώνου με την απαραίτητη συμβολή των ΗΠΑ, τώρα πια είχαν έναν νέο πιο μεγαλόπνοο 

στόχο, την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Το βέτο όμως των μελών του ΝΑΤΟ δεν άνοιξε τον 

δρόμο για τις δύο χώρες. Τις σοβαρότερες αντιρρήσεις εξέφραζε η Μεγάλη Βρετανία. Πλέον 

το Λονδίνο θεωρούσε πιο επικερδές να γίνουν μέλη σε ένα περιφερειακό μέτωπο που θα 
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εστιαζόταν στον ευαίσθητο μεσανατολικό χώρο. Το επιχείρημά του ήταν η γεωγραφική θέση 

των δύο όμορων χωρών. Τον ίδιο συλλογισμό για την θέση τους στον ευρωπαϊκό χάρτη είχαν 

και ασθενέστεροι βορειοευρωπαίοι εταίροι. Πίστευαν ότι εξαιτίας αυτής, δεν μπορούσαν να 

μετέχουν στον «ατλαντικό» προσανατολισμό της συμμαχίας και επιπλέον η πολιτική και η 

οικονομική τους κατάσταση αποτελούσαν εμπόδιο. Στην Ουάσινγκτον οι απόψεις διίσταντο. 

Από τη μία πλευρά, η δημιουργία αεροναυτικών βάσεων στα εδάφη των νέων εταίρων ήταν 

δελεαστική και από την άλλη, ήταν τέτοια η συγκυρία που θα μπορούσαν μόνο οι Ηνωμένες 

Πολιτείες να προσφέρουν εγγυήσεις. Πρακτικά δεν γινόταν να είναι ισότιμοι εταίροι. Το 

μόνο στο οποίο οι αμερικανικοί κύκλοι συναινούσαν ήταν η συμμετοχή  της Ελλάδας και της 

Τουρκίας στον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο υπό καθεστώς ειδικής σχέσης 

«συνεργαζόμενων» μελών.
261

  

 Η στάση των ΗΠΑ και οι αμυντικές αντιλήψεις του δυτικού κόσμου άλλαξαν άρδην με 

την έκρηξη του Πολέμου της Κορέας, τον Ιούνιο του 1950. Όπως αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο λεπτομερώς, οι ισορροπίες άλλαξαν σε παγκόσμια κλίμακα και η 

Δύση φοβόταν πλέον την εκδήλωση επίθεσης στα ευάλωτα προπύργια της Ευρώπης, την 

Ελλάδα και την Τουρκία, «στο πρότυπο της Κορέας».
262

 Επίσης, η συμμετοχή των δύο 

χωρών, είχε θετικό αντίκτυπο στις χώρες του Ατλαντικού Συμφώνου. Συγκεκριμένα, τον 

Αύγουστο του 1950 ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Karl Earl Mundt μίλησε υπέρ της 

τουρκικής πρωτοβουλίας και σχολίασε ενθουσιωδώς τις σχετικές δηλώσεις του Μεντερές. Οι 

New York Times φιλοξένησαν κεντρικό άρθρο διθυραμβικό για τη στάση της Τουρκίας και «ο 

αρθρογράφος, υπομιμνήσκων την υπό της Τουρκικής Κυβερνήσεως προσφερθείσαν 

αποστολήν στρατευμάτων εις Κορέαν, συνηγορεί υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας εις το 

Ατλαντικόν Σύμφωνον και υπέρ της υποψηφιότητος αυτής εις μίαν των κενουμένων εδρών 

του Συμβουλίου Ασφαλείας».
263

 

 Και δεν ήταν μόνο οι Αμερικάνοι που έβλεπαν θετικά την ενδεχόμενη εκλογή της 

Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο νέος Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα,  

Αλέξανδρος Κοντουμάς, ενημέρωσε τους Τούρκους αρμόδιους «περί των ημετέρων 

παρασκηνιακών προσπαθειών προς εξασφάλισιν της εκλογής της Τουρκίας εις το Συμβούλιον 

Ασφαλείας» και ανέμενε, όπως δήλωσε, να επιδείξει και η τουρκική κυβέρνηση  ανάλογη 

υποστήριξη στις εκλογές του 1952. Ο συνομιλητής του απάντησε με θέρμη και τον 

διαβεβαίωσε ότι θα ήθελε πολύ η Τουρκία να συντελέσει στην εκλογή της Ελλάδας μόλις 
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παρέλθει η διετία. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα με την Τουρκία ακολουθούσαν το 1950 κοινή 

γραμμή όσον αφορά την εξωτερική τους πολιτική ως προς την ένταξή τους στους διεθνείς 

οργανισμούς και συνεργάζονταν στενά. Η θέση για τα μη μόνιμα μέλη εκείνη την περίοδο 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν πολύ σημαντική, καθώς το ψυχροπολεμικό κλίμα 

εντεινόταν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κοντουμάς αποκάλυψε πως προσέγγισε τον πρεσβευτή της 

Σαουδικής Αραβίας, σημειώνοντας έναντι του συνομιλητή του ότι δεν ήταν δυνατόν να 

διεκδικούν τα αραβικά κράτη αποκλειστικά την έδρα της Εγγύς Ανατολής στο Συμβούλιο. 

Του ζήτησε επιπλέον, να σκεφτούν τη διεύρυνση της περιφερειακής ομάδας, ώστε εκτός από 

τα αραβικά κράτη να συμπεριληφθούν το Ιράν, η Τουρκία και η Ελλάδα.  Η απάντηση που 

έλαβε ήταν ότι συμμεριζόταν την άποψή του αλλά η υποστήριξη της υποψηφιότητας του 

Λιβάνου οφειλόταν στο ζήτημα της Παλαιστίνης και την επιθυμία να υπάρχει στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας η φωνή των Αράβων.
264

 

 Εν μέσω της αυξανόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, αναδυόταν 

το Μεσανατολικό Ζήτημα. Ένα ζήτημα τοπικής κλίμακας που είχε ταυτόχρονα παγκόσμια 

επίδραση, το ιντερλούδιο της Μέσης Ανατολής, όπως εύστοχα το χαρακτηρίζει ο Ευάνθης 

Χατζηβασιλείου.
265

 Οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή δεν άφηναν ανεπηρέαστες τις 

διεθνείς σχέσεις. Μπορούσαν να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τον διεκδικητή της έδρας 

της Εγγύς Ανατολής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή να επηρεάσουν την ένταξη της 

Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. 

 Αφότου οι αραβικές χώρες οργανώθηκαν στον Αραβικό Σύνδεσμο, ο οποίος ιδρύθηκε 

το 1945, η βρετανική επιρροή έλαβε μια νέα μορφή. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ινδίας, 

οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία να εξακολουθήσει η Μέση Ανατολή να είναι προσκείμενη σ’ 

αυτούς. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουν τον υποβιβασμό σε «δύναμη δεύτερης τάξης»,  

ήταν να διατηρήσουν τον έλεγχο τους στην περιοχή. Η αραβοϊσραηλινή διαμάχη όμως 

αποτέλεσε μεγαλύτερο πλήγμα για το Λονδίνο. Ο ΟΗΕ αποδέχτηκε τη διαίρεση της 

Παλαιστίνης το 1948 και η Βρετανία αποχώρησε από την περιοχή όταν ιδρύθηκε το κράτος 

του Ισραήλ. Ο στρατός των πέντε αραβικών κρατών, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του 

Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ, δεν κατάφερε να επικρατήσει των Εβραίων. Τότε οι 

Άραβες κατηγόρησαν τη Δύση για ανοχή και εύνοια προς τους Ισραηλινούς. Οι κατηγορίες 

αυτές οδήγησαν στην ριζοσπαστικοποίηση του αραβικού εθνικισμού και αυτό προκάλεσε 
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προβλήματα τόσο στους Βρετανούς όσο και στα φιλοβρετανικά υπερσυντηρητικά αραβικά 

καθεστώτα.
266

  

 Συγκεκριμένα, στην Αίγυπτο που μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου γίνονταν 

προσπάθειες αναθεώρησης της αγγλοαιγυπτιακής συνθήκης, ακολουθήθηκε τακτική 

προσέγγισης των ΗΠΑ ώστε να αντικαταστήσουν τη Μ. Βρετανία. Η Ουάσινγκτον όμως που 

δεν ήθελε με κανένα τρόπο να παρέμβει στη ζώνη επιρροής του Λονδίνου, αποποιήθηκε την 

πρόταση. Το 1950, η Βρετανία, δεδομένης της όξυνσης της αντιπαράθεσης της Δύσης με την 

Σοβιετική Ένωση, δεν ήθελε επ’ ουδενί να απωλέσει τις στρατιωτικές της βάσεις στο Σουέζ. 

Για την αποτελεσματική προάσπιση της Ελλάδας, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Ιράν, 

έπρεπε να διατηρεί αυτοδύναμες στρατιωτικές βάσεις στην ανατολική Μεσόγειο και αυτό 

μόνο η Αίγυπτος ήταν ικανή να το προσφέρει αφού εκτός από τον γεωστρατηγικό της ρόλο, 

διέθετε και τις κατάλληλες υποδομές. Αυτός ήταν ο λόγος που η ενδεχόμενη απομάκρυνση 

των βρετανικών στρατευμάτων δεν αφορούσε τα στενά όρια των βρετανοαιγυπτιακών 

σχέσεων και των σχέσεων της Δύσης με τα αραβικά κράτη αλλά δημιουργούσε διεθνές 

ζήτημα. Είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το ΝΑΤΟ, ειδικά 

μετά το αντιδυτικό κλίμα  που είχε αρχίσει να επωάζεται στη Μέση Ανατολή.
267

 

 Πιθανόν λόγω  της υφιστάμενης διεθνούς κατάστασης και της αρχικής απόρριψης του 

τουρκικού αιτήματος για ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα επιδίωξε να συνάψει μια διμερή 

συμφωνία με την Τουρκία. Η βολιδοσκόπηση έδειξε πως ήταν θετικά διακείμενες οι δύο 

χώρες σε ένα τέτοιο διμερές σύμφωνο. Βέβαια, η πρόσκληση των Αμερικάνων για τη 

στρατιωτική επέκταση της συμμαχίας στην Μεσόγειο, διαμόρφωνε εκ νέου το τοπίο.
268

 Ο 

Βενιζέλος, ακολουθώντας την πολιτική παράδοση των Φιλελευθέρων και του πατέρα του, 

επιζήτησε τον συντονισμό της ελληνικής και της τουρκικής πολιτικής. Η Άγκυρα αρνήθηκε 

μεν αλλά η στάση της δεν απέρρεε από την αδιαφορία της για τη γείτονα χώρα. Ήθελε η 

σύμπλευσή τους να επιτευχθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διεθνούς οργανισμού, με στόχο 

την άμυνα όλης της Δύσης και θεωρούσε ότι η μεταξύ τους συμφωνία θα μπορούσε 

ενδεχομένως να αποπροσανατολίσει τις δύο χώρες από τον κοινό τους μεγαλεπήβολο σκοπό, 

την ένταξη στο ΝΑΤΟ.
269

 Προς επίρρωση αυτής της στάσης της Τουρκίας, ο Σαντάκ 

σημείωσε ότι «αι τελευταίως γενόμεναι δηλώσεις του Έλληνος Πρωθυπουργού περί 
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στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών δια τα ζητήματα τα αφορώντα την άμυναν των εις 

την Βαλκανικήν και την Μεσόγειον ευρίσκουν σύμφωνον με την διαφοράν ότι το Επιτελείον 

μας την στρατιωτικήν αυτήν συνεργασίαν την θεωρεί μεν ενδεδειγμένην αλλά ακατάλληλον 

την στιγμήν αυτήν, εκτός εάν μια ραγδαία εξέλιξις των γεγονότων επιβάλλει αυτήν». Επίσης, 

αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι θεωρούσε αναγκαία τη συνεργασία 

Ελλάδας και Τουρκίας στο επίπεδο της ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να επιτύχουν θετικά 

αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις με τους επιτελικούς στρατιωτικούς αντιπροσώπους του 

Ατλαντικού Συμφώνου και την ευρύτερη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών που θα 

εγγυόταν την ειρήνη στα Βαλκάνια.
270

 

         Οι διαβουλεύσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και τα μέλη του 

Ατλαντικού Συμφώνου συνεχίστηκαν και το 1951. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 

Εξωτερικών, Ζιχνί Ακντούρ, σε συνομιλία του με τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, δήλωσε 

πως οι τουρκικές δυνάμεις δεν ήταν προετοιμασμένες να αποκρούσουν ενδεχόμενες επιθέσεις 

παρότι υπήρχαν κάποιες μονάδες καλά εξοπλισμένες. Επέμεινε, όμως, ότι «αι τουρκικαί 

δυνάμεις είναι ωργανωμέναι με προοπτικήν την άμυναν» γιατί σύμφωνα με τον Ιταλό 

πρέσβη, οι «ατλαντικοί» σύμμαχοι ήθελαν να αναθέσουν στους Τούρκους την πλαγιοκόπηση 

των εχθρικών δυνάμεων της ΕΣΣΔ. Η τουρκική κυβέρνηση βέβαια, δεν είχε καταλήξει σε 

οριστικές αποφάσεις επί του θέματος.
271

  

 Ευτυχώς για την Άγκυρα, ο Truman δεν άργησε να πειστεί και τον Μάιο της ίδιας 

χρονιάς άρχισε να ασκεί πιέσεις για την ένταξη και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ ως πλήρη 

μέλη. Για να πραγματοποιηθεί αυτό οι Αμερικάνοι έπρεπε να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν 

τη συγκατάθεση των υπόλοιπων συμμάχων στο ΝΑΤΟ, καθώς η Βρετανία διατύπωνε ακόμα 

έντονες επιφυλάξεις. Το Λονδίνο επιχείρησε να εξαρτήσει την ένταξη της Τουρκίας στο 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο από την συγκατάβασή της στο να τεθεί ο τουρκικός στρατός υπό 

βρετανική διοίκηση σε περίπτωση πολέμου. Αντίθετα με την ένταξη των δύο χωρών στο 

ΝΑΤΟ ήταν και τα σκανδιναβικά μέλη, η Νορβηγία και η Δανία, που δεν ήθελαν να 

παρασυρθούν σε πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
272

 Παράλληλα, οι Αιγύπτιοι εθνικιστές ήταν 

αδύνατο πλέον να συμβιβαστούν με τις δυτικές δυνάμεις και έτσι, η κυβέρνηση του Ναχάς 

κατήγγειλε μονομερώς την αγγλοαιγυπτιακή συνθήκη του 1936. Απαίτηση του Ναχάς ήταν 

να απομακρυνθούν άμεσα τα βρετανικά στρατεύματα από το Σουέζ και να ανακηρυχθεί ο 
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Φαρούκ βασιλιάς και του Σουδάν. Η ενέργεια αυτή πυροδοτούσε σημαντικές πολιτικές 

εξελίξεις αφού η παρουσία της βρετανικής δύναμης στην χώρα καθίστατο παράνομη. Το 

Κίνημα των Ελεύθερων Αξιωματικών με πρωτεργάτη τον συνταγματάρχη Αμπντ αλ – Νάσερ 

ανέλαβε πλέον πραξικοπηματικά την εξουσία.
273

 

 Δεδομένης της κατάστασης στην Μέση Ανατολή, η Μεγάλη Βρετανία στις 18 Ιουλίου 

1951 ανακοίνωσε την αλλαγή της πολιτικής της και υποστήριξε πλέον την εισδοχή της 

Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
274

 Η Ελλάδα από την πλευρά της, στήριζε κι αυτή το 

αίτημα της Τουρκίας για υπαγωγή στη διοίκηση του ΝΑΤΟ κι όχι στον μεσανατολικό 

οργανισμό ασφαλείας που είχε πρότεινε η Βρετανία. Ο Βενιζέλος είχε εκφράσει στον 

Βρετανό υπουργό Εξωτερικών τον σοβαρό προβληματισμό για την χώρα του, η οποία δεν 

ήθελε να βρεθεί εκτεθειμένη στο ανατολικότερο σημείο της δυτικής συμμαχίας και αυτός 

ήταν και ο λόγος που υποστήριζε την αίτηση της Τουρκίας.
275

 Η Άγκυρα, εντείνοντας τις 

προσπάθειες της, σημείωνε πως διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με την ισχύ της Συνθήκης 

του Μοντρέ σε περίπτωση πολέμου. Όλα θα καθορίζονταν από το αν η Τουρκία θα μετείχε 

στο Ατλαντικό Σύμφωνο. Εάν εξακολουθούσε να μην είναι μέλος, η Τουρκία θα ήταν 

υποχρεωμένη να παρεμποδίσει τη διέλευση εμπόλεμων πλοίων από τα Στενά, 

περιλαμβανομένων και των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ήταν 

μέλος του ΝΑΤΟ, θα ήταν υποχρεωμένη να συμμετέχει κι αυτή στις πολεμικές επιχειρήσεις 

εναντίον των αντιπάλων, όπως προέβλεπε το άρθρο 5 του Ατλαντικού Συμφώνου.
276

 

Εφόσον ανακοινώθηκε η επίσημη πρόσκληση του Συμβουλίου του Ατλαντικού προς 

την Τουρκία για να συμμετάσχει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και αναμένονταν οι 

επικυρώσεις από τα κοινοβούλια, άρχισαν να παρατηρούνται « ωρισμέναι περίεργοι ενδείξεις 

χαρακτηριστικαί του ότι κάτι συνέβαινεν εις τα παρασκήνια». Ο υπουργός Εξωτερικών, 

Φουάτ Κιοπρουλού, μετά τη συνομιλία του με τον Άγγλο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολή, 

έσπευσε να επιστρέψει στην Άγκυρα. Από την άλλη, ο Αμερικανός πρέσβης, G. Wadsworth, 

επισκέφθηκε τον Μεντερές, με τον οποίο συνομίλησαν επί τρεις ώρες. Ο Άγγλος πρέσβης 

επανήλθε κι εκείνος στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε ξανά με τον πρωθυπουργό και τον 

υπουργό Εξωτερικών. Ο Κοντουμάς, θορυβημένος από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις, 

ζήτησε να δει κι εκείνος τον Κιοπρουλού. Αφού τον συνεχάρη για την προσωπική επιτυχία 

του και τη μεθοδικότητα με την οποία ενήργησε στις διαβουλεύσεις για την ένταξη στο 
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ΝΑΤΟ, τον ρώτησε ευθέως αν ίσχυαν οι πληροφορίες ότι οι «Μεγάλοι φίλοι» τους, εκτός 

από τις διαδικασίες για την κοινή ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας, επίσπευδαν τις 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για το ζήτημα της οργάνωσης της άμυνας της Μέσης 

Ανατολής. Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι «πολλά οφείλομεν εν προκειμένω εις 

την τουρκικήν διπλωματίαν ης ωρισμέναι ενέργειαι, αι οποίαι εκρίνοντο κάποτε ως αδέξιοι, 

είχον τελικώς ως αποτέλεσμα την επίτευξιν του επιδιωκόμενου σκοπού, επ’ ωφελεία 

αμφότερων των χωρών μας».
277

 

 Ο Κιοπρουλού απάντησε ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν ήθελε να διαπραγματευτεί  πριν 

ολοκληρωθεί το στάδιο της διαδικασίας αποδοχής από τα κοινοβούλια των κρατών – μελών 

διότι θα κινδύνευε να παρεξηγηθεί αφού τυπικά η Τουρκία δεν ήταν μέλος ακόμα του ΝΑΤΟ. 

Αφετέρου, δεν ενδεικνύονταν τέτοιες διαπραγματεύσεις πριν προλειανθεί το έδαφος στις 

αραβικές χώρες και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, όπου η κατάσταση είχε οξυνθεί μετά την 

καταγγελία της αγγλοαιγυπτιακής Συνθήκης. Τόνισε δε ότι πριν καταλήξουν σε συμφωνία, θα 

έπρεπε να ρυθμιστεί το ζήτημα του πλαισίου της οργάνωσης της άμυνας της Μ. Ανατολής σε 

σχέση με το Ατλαντικό Σύμφωνο. Το μόνο που δεν θα δεχόταν η Άγκυρα σε καμία 

περίπτωση ήταν λύσεις που είχαν υιοθετηθεί εκ των προτέρων από τους «Τρεις Μεγάλους» 

ερήμην της Τουρκίας. Ο Ιταλός πρέσβης ενημέρωσε τον Κοντουμά ότι η Βρετανία έσπευδε 

να οργανώσει την άμυνα της Μ. Ανατολής πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία στα κοινοβούλια 

γιατί θεωρούσε ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή, δεδομένης της απροθυμίας της Τουρκίας 

να συμμετάσχει σε πολεμικές περιπέτειες εκτός συνόρων. Οι Τούρκοι, έχοντας αντιληφθεί τις 

προθέσεις του Λονδίνου, διατηρούσαν επιφυλάξεις και γι’ αυτό μέχρι την επισημοποίηση της 

εισόδου τους στο Ατλαντικό Σύμφωνο, δέχονταν μεν να ανταλλάσσουν απόψεις, οι οποίες 

ούτε θα τους εξέθεταν ούτε θα τους δέσμευαν, αρνούνταν όμως κάθε ουσιαστική 

διαπραγμάτευση. Η άποψη του Κοντουμά επί του θέματος ήταν ότι: «Ως είχον προβλέψει και 

δια παλαιοτέρας εκθέσεως μου […] η τουρκική διπλωματία θα διεξαγάγη ασφαλώς τον 

αγώνα κατά τρόπον ευφυά αλλά και σκληρόν, τώρα ότε αρχίζει η περίοδος του 

παζαρεύματος».
278

 

 Ενόσω η Άγκυρα βρισκόταν υπό την πίεση των Συμμάχων, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την Ελλάδα αν μεταστρεφόταν η τουρκική τακτική στο ζήτημα της άμυνας της Θράκης. 

Προκειμένου να αποφύγει τις δεσμεύσεις στη Μέση Ανατολή και να διαδραματίσει 

ευρωπαϊκό ρόλο στην «ατλαντική οικογένεια», προτίθετο να διασφαλίσει τον βαλκανικό 
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τομέα, υπερασπίζοντας την Θράκη, με βασική προϋπόθεση τη σύμπραξη της 

Γιουγκοσλαβίας. Αυτός ο ελιγμός τακτικής συνέφερε την Ελλάδα που σκόπευε να 

καλλιεργήσει «εντέχνως αυτήν την τάσιν» διότι αυτή η μεταστροφή της Τουρκίας 

εξυπηρετούσε την ασφάλεια της Ελλάδας.
279

 

 Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 1951, στο Συμβούλιο Υπουργών του ΝΑΤΟ στην 

Οττάβα, οι ΗΠΑ διασκέδασαν τους φόβους και τις αντιρρήσεις των υπόλοιπων συμμάχων 

και εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο. Παρότι, οι Αμερικάνοι απέρριψαν τις προϋποθέσεις των 

Άγγλων για την είσοδο της Τουρκίας, η τελευταία δέχτηκε να εξετάσει το ζήτημα της 

μεσανατολικής διοίκησης αφότου εισέλθει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εν τέλει, 

κατόρθωσαν να ενταχθούν στη Νότια Διοίκηση του ΝΑΤΟ στην οποία εντάσσονταν πλέον 

έξι κράτη συνολικά (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Βρετανία και ΗΠΑ). Η επιθυμία της 

Άγκυρας να συγκαταλέγεται η Τουρκία στις ευρωπαϊκές και όχι στις μεσανατολικές χώρες 

είχε μόλις επιτευχθεί.
280

 Ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα έδωσε σαφείς οδηγίες στους 

συνεργάτες του να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσουν οι Τούρκοι ως προς τη διάθεση των δυνάμεων τους στην Βαλκανική 

χερσόνησο. Ο στρατηγός Εγκελή του Γενικού Επιτελείου αποκάλυψε ότι η Τουρκία θα ήταν 

διατεθειμένη να  δεσμεύσει δυνάμεις στον βαλκανικό τομέα υπό προϋποθέσεις. Πρωτίστως 

θα έπρεπε οι σύμμαχοι να διασφαλίσουν τα βόρεια παράλια της χώρας από εχθρική εισβολή 

με αεροναυτική βοήθεια, εάν χρειαζόταν, στη Μαύρη Θάλασσα να καταπλεύσουν οι 

συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις, και δευτερευόντως, η Γιουγκοσλαβία θα έπρεπε να δεσμευτεί 

ότι θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση κάθε κινδύνου στα Βαλκάνια. Με αυτές τις 

προϋποθέσεις η Τουρκία θα ήταν διατεθειμένη να αναλάβει ενεργή δράση στον ευρωπαϊκό 

τομέα και να συνεργαστεί με τις ελληνικές και τις γιουγκοσλαβικές δυνάμεις με ενδεχόμενο 

αντικειμενικό σκοπό όχι απλώς την άμυνα αλλά και την επίθεση μέχρι τον Αίμο, αν όχι και 

μέχρι τον Δούναβη.
281

 

Την ίδια στιγμή που ήταν υπό συζήτηση η άμυνα στη Μέση Ανατολή και στα 

Βαλκάνια, τέθηκε στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων το ζήτημα συγκρότησης ευρωπαϊκού 

στρατού. Η Τουρκία, διαμαρτυρόμενη που αποκλείστηκε από τη συνδιάσκεψη, όπως και η 

Ελλάδα, για διαδικαστικούς λόγους μάλλον, επεσήμανε ότι ήταν απασχολημένη με την 

ολοκλήρωση των ενεργειών για την ένταξη στο ατλαντικό αμυντικό σύμφωνο και δεν 
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μπορούσε έτσι κι αλλιώς να συμμετέχει σε συζητήσεις για την υλοποίηση μεταγενέστερων 

αβέβαιων σχεδίων  περί συγκρότησης ευρωπαϊκού στρατού. Αντιθέτως, η Ελλάδα, που δεν 

έφερε βαρέως την μη συμμετοχή της στη Συνδιάσκεψη, ήταν θετική στην ιδέα των 

συμμάχων. Η ευρωπαϊκή ένωση θα μπορούσε να επιτευχθεί με την δημιουργία στρατιωτικού 

σκέλους το οποίο, όπως τόνιζε ο Κοντουμάς, θα έφερνε την χώρα ακόμα πιο κοντά στον 

στόχο της, δηλαδή στη συμπαράταξή της με τις δυτικές – ευρωπαϊκές δυνάμεις.
282

 

 Η επέκταση της συμμαχίας εγκρίθηκε επίσημα στη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού 

Συμβουλίου στη Λισαβόνα τον Φεβρουάριο του 1952.
283

 Ούτως ή άλλως ο στόχος ήταν να 

ψηφιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πράξη εισδοχής της Ελλάδας και της Τουρκίας ώστε 

να συμμετέχουν στη διάσκεψη της Λισαβόνας.
284

 Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση όταν 

συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την ένταξη των δύο μεσογειακών κρατών, ο εισηγητής της 

Επιτροπής επί των Εξωτερικών Υποθέσεων απάντησε σε τρία φλέγοντα ερωτήματα που 

ενδεχομένως απασχολούσαν όλους τους δύσπιστους ή αναποφάσιστους: α) Η εισδοχή της 

Ελλάδας και της Τουρκίας ενίσχυε την ατλαντική αμυντική κοινότητα ή μήπως αντιθέτως 

δημιουργούσε πρόσθετα βάρη και επιπλέον κινδύνους γι’ αυτή; β) Η ενσωμάτωση των δύο 

χωρών στην Ατλαντική Άμυνα ήταν προτιμότερη από τη σύμπηξη χωριστού Μεσογειακού 

Συμφώνου; γ) Η ενδεχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου μήπως διακινδύνευε να προκαλέσει 

την έντονη αντίδραση της Σοβιετικής Ρωσίας; Αρχικά αποσαφήνισε ότι όχι μόνο 

εξασφαλίζονταν στρατηγικά τα νώτα του αμυντικού συστήματος αλλά προστίθετο και μια 

σοβαρή στρατιωτική ενίσχυση στο σύνολο των δυνάμεων. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, 

εξήγησε ότι παρότι η γαλλική κυβέρνηση έκλινε προς την άποψη συμπήξεως Μεσογειακού 

Συμφώνου, συμφώνησε εντέλει με τα υπόλοιπα μέλη του Ατλαντικού Συμφώνου ότι ήταν 

προτιμότερη η προκριθείσα λύση διότι η Μεσόγειος αποτελούσε ενιαίο αμυντικό σύνολο, το 

οποίο έπρεπε να έχει ενιαία αμυντική οργάνωση. Σχετικά με το τρίτο ζήτημα, τόνισε πως το 

Σύμφωνο είχε ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα παρά  την προπαγανδιστική εκστρατεία και τις 

απειλές της Ρωσίας. Δεν έλειψαν φυσικά οι μεμονωμένες αντιδράσεις που έκαναν λόγο περί 

προσδέσεως της Γαλλίας στο φιλοπολεμικό άρμα των Αμερικάνων, διαφωνώντας με την 

είσοδο Ελλάδας και Τουρκίας στο Ατλαντικό Σύμφωνο.
285

 Στην Ουάσινγκτον οι 

συνεδριάσεις της Γερουσίας ολοκληρώθηκαν, επικυρώνοντας το πρωτόκολλο εισδοχής και 

                                                     
282

 ΥΔΙΑ, 1951, φάκ. 68, υποφάκ. 2: Πρέσβης Α. Κοντουμάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, Β’ Πολιτική 

Διεύθυνση, Αριθ. 2274, Άγκυρα, 21 Νοεμβρίου 1951. 
283

 Hale, ό.π., σ. 159. 
284

 ΥΔΙΑ, 1952, φάκ. 201, υποφάκ. 2: Πρεσβευτής Ν. Γ. Λέλης προς Υπουργείο Εξωτερικών, Β’ Διεύθυνση 

Πολιτικών Υποθέσεων, «Περί εισδοχής Ελλάδος εις Ατλαντικόν», Αριθ. 77-Α, Χάγη, 26 Ιανουαρίου 1951. 
285

 ΥΔΙΑ, 1952, φάκ. 201, υποφάκ. 2: Πρέσβης Ρ. Ραφαήλ προς Υπουργείο Εξωτερικών, Β’ Πολιτική 

Διεύθυνση Αθήνας, «Συζήτησις εν τη Γαλλική Εθνοσυνελεύσει επί του Νομοσχεδίου περί προσκλήσεως της 

Ελλάδος και της Τουρκίας εις την Ατλαντικήν Συμμαχίαν», Αριθ. 150/ Ε, Παρίσι, 31 Ιανουαρίου 1952. 



102 
 

των δύο χωρών με 73 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Ένας εκ των δύο γερουσιαστών, ο Francis H. 

Case από την Νότια Ντακότα, εξήγησε ότι η ψήφος του ήταν αρνητική όχι γιατί στρεφόταν 

κατά της ένταξης των δύο χωρών αλλά επειδή ήταν αντίθετος με την επέκταση του 

Ατλαντικού Συμφώνου στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα μέχρι στα αιγυπτιακά 

παράλια. Παρά ταύτα, το αποτέλεσμα κρίθηκε απολύτως ικανοποιητικό από το State 

Department.
286

 

 Η πλήρης ένταξη στο ΝΑΤΟ προκάλεσε ικανοποίηση στο μεγαλύτερο μέρος της 

ελληνικής πολιτικής σκηνής και της ελληνικής κοινής γνώμης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν 

είχε κατορθώσει κανείς να εξασφαλίσει εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής για την εδαφική 

ακεραιότητα της χώρας από μία ή περισσότερες Μεγάλες Δυνάμεις. Η απειλή για την Ελλάδα 

προερχόταν από τον βορρά, οπότε η σύμπραξη με την Βορειοατλαντική Συμμαχία ήταν 

απολύτως επαρκής για να συνεισφέρει στην αμυντικές ανάγκες της χώρας. Τόσο ο 

πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας, όσο και ο Αλέξανδρος Παπάγος, αρχηγός της 

αντιπολίτευσης, ήταν πολύ ευχαριστημένοι από την σύμπλευση της χώρας με τα μέλη του 

ΝΑΤΟ επειδή της παρείχε ασφάλεια και σταθερότητα. Όλη η Βουλή γενικά, επιδοκίμασε την 

είσοδο στο Ατλαντικό Σύμφωνο «ομοφώνως και πανηγυρικώς». Όπως και στις άλλες χώρες, 

έτσι και στην Ελλάδα δεν έλειψαν όμως οι αντιρρήσεις. Μόνη η Ενιαία Δημοκρατική 

Αριστερά (ΕΔΑ) κατέκρινε την ένταξη σε στρατιωτικές συμμαχίες με αμερικανική 

συμμετοχή. Τόνιζε πως έτσι αυξανόταν η πιθανότητα δημιουργίας εντάσεων, ελλόχευαν 

κίνδυνοι για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της χώρας και εκθετόταν αυτόματα ακόμη 

και σε πυρηνικά αντίποινα από την πλευρά της ΕΣΣΔ.
287

  

 Με την ολοκλήρωση πάντως της πορείας ένταξης, επήλθαν σημαντικές αλλαγές. Οι 

ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπήχθησαν στο στρατηγείο της Νάπολης αλλά η Αθήνα άσκησε 

έντονη πίεση, ώστε η διοίκηση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ να μην περάσει σε Ιταλό 

διοικητή αφού οι μνήμες του πολέμου του 1940 - 41 ήταν ακόμα νωπές. Εντέλει, τη θέση 

ανέλαβε Αμερικανός αξιωματικός. Επίσης, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό τέθηκε υπό τις 

διαταγές του Βρετανού διοικητή των ναυτικών δυνάμεων Μεσογείου.
288

 Η Ελλάδα με τη 

συμμετοχή της εξασφάλισε τη σταθερή παροχή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, 

καθώς και τη συνδρομή άλλων ισχυρών εταίρων, όπως του Καναδά και της Δυτικής 

Γερμανίας. Μια νέα περίοδος ξεκινούσε για τη χώρα καθώς απαίτησε τη διμερή 

συνομολόγηση ρυθμίσεων που προέβλεπαν την εφαρμογή προγράμματος κοινής υποδομής 
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κυρίως με τις ΗΠΑ, και την εκτέλεση έργων στις βάσεις και τους σταθμούς αεράμυνας. 

Παράλληλα, ορίστηκε η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη διεξαγωγή 

κοινών ασκήσεων, καθώς και σε θαλάσσιες και εναέριες επιχειρήσεις στο Αιγαίο και το 

Ιόνιο, ως στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και του FIR Αθηνών. Προαπαιτούμενο για την 

περιφερειακή αυτή δομή του ΝΑΤΟ, ήταν οι καλές σχέσεις και η αρμονική συνύπαρξη 

Ελλάδας και Τουρκίας που αποτελούσαν τα θεμέλια της συμμαχίας στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.
289

 

 Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Βρετανό πρέσβη. Ο 

πρέσβης έθιξε και πάλι το ζήτημα της διοίκησης της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής 

δηλώνοντας ότι ο ρόλος της Τουρκίας θα ήταν οπωσδήποτε πρωταρχικής σημασίας εξαιτίας 

των σχέσεων της με τις μουσουλμανικές χώρες. Ο Μεντερές σχολίασε πως παρά την 

αδιαμφισβήτητη αξία του βρετανικού στρατού και στόλου, η πολιτική που άσκησε η Μ. 

Βρετανία στις αραβικές χώρες ήταν τέτοια ώστε οι λαοί των χωρών αυτών ήταν πλήρως 

δυσαρεστημένοι. Απ’ αυτή την άποψη, μια ενδεχόμενη συνεργασία Άγκυρας – Λονδίνου θα 

απομάκρυνε τη συμπάθεια των αραβικών κρατών φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα το 

ζήτημα της Αιγύπτου, όπου η Τουρκία έκανε προτάσεις συμβιβασμού και δέχθηκε επίθεση 

γι’ αυτό από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ενώ και η τουρκική σημαία στην Αίγυπτο αποτέλεσε 

αντικείμενο χλευασμού. Έτσι, κατέληξε, προτιμούσε να τεθεί η χώρα του υπό αμερικανική 

διοίκηση, δεδομένου ότι οι αραβικές χώρες διατηρούσαν θετική στάση απέναντι στις 

Ηνωμένες Πολιτείες.
290

 Όσο συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις για την άμυνα στην Μέση 

Ανατολή, το ευαίσθητο θέμα της στρατιωτικής άμυνας στην Ανατολική και Δυτική Θράκη, 

ως συμπληρωματικής στο αμυντικό δίκτυο Ελλάδας και Τουρκίας, ήρθε στο προσκήνιο.
291

 Ο 

στρατιωτικός αρθρογράφος της Millet, Ε. Ερκιλέτ, έγραψε σχετικά: «Κατά την γνώμην μας 

επιβάλλεται να ιδρυθή μια κοινή περιφερειακή ηγεσία δια την Θράκην των Τουρκο- 

ελληνικών δυνάμεων ήτις θέλει εξασφαλίση την από κοινού ενέργειαν αυτών».
292

.  

 Τον Σεπτέμβριο του 1952, αρκετούς μήνες μετά την απόφαση εισδοχής των δύο 

κρατών στο ΝΑΤΟ, ο Κοντουμάς σε έγγραφο που απέστειλε στην Αθήνα, προσπαθούσε 

ακόμα να αντιληφθεί και να εξηγήσει τους λόγους που κωλυσιεργούσε η οργάνωση της 

άμυνας της Μ. Ανατολής. Η Άγκυρα, αν και ήθελε να προχωρήσουν οι διαδικασίες, έδειχνε 
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να ικανοποιείται από τη διστακτικότητα που επιδείκνυαν οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έτσι 

δεν αναγκαζόταν να δεσμευτεί προτού τουλάχιστον τεθούν ασφαλείς βάσεις για τη συλλογική 

άμυνα της ίδιας της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και παρότι αυτή ήταν η ισχύουσα 

κατάσταση, ο Κοντουμάς συνειδητοποίησε με έκπληξη, κατόπιν συνομιλιών του με τον 

Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Φουάτ Κιοπρουλού, ότι ενδιαφερόταν πλέον να προχωρήσει 

ταχέως το ζήτημα οργάνωσης της Μ. Ανατολής. Επιχειρώντας να ερμηνεύσει τις αιτίες αυτής 

της αλλαγής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πράγματα είχαν προχωρήσει πολύ ευνοϊκά για 

την Τουρκία. Το ενισχυμένο αίσθημα ασφάλειας που δημιουργήθηκε με τις επισκέψεις του 

στρατηγού Matthew Ridgway, που έδινε την ευκαιρία στους ιθύνοντες του ΝΑΤΟ να 

αντιληφθούν πόσο αποφασισμένες ήταν οι δύο χώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα που 

ανέλαβαν, τους επέτρεπε να στρέψουν την προσοχή τους πια στην Μ. Ανατολή. 

Επιπρόσθετα, οι εξελίξεις για το Ιράν που απομάκρυναν κάθε ελπίδα συνεργασίας με την 

Άγκυρα σε ένα σύστημα συλλογικής άμυνας, τους ανάγκαζαν εκ των πραγμάτων να 

ασχοληθούν με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής.
293

 Όσον αφορά στην έλευση του Ridgway 

και του Montgomery στην Τουρκία, ο Κοντουμάς ρώτησε τον Τούρκο υπουργό Εθνικής 

Άμυνας για τις εντυπώσεις που αποκόμισε λαμβάνοντας την απάντηση «λίαν φιλοφρόνως» 

ότι κατανοούσε το ενδιαφέρον του Έλληνα πρέσβη. Έσπευσε δε να προσθέσει ότι αυτές οι 

επισκέψεις «ωφελούν τόσον την Ελλάδα όσον και την Τουρκίαν, διότι επιτρέπουν την 

αναθεώρησιν πολλών απόψεων και αντιλήψεων όσον αφορά τας ανάγκας των δύο χωρών και 

τον καταλληλότερον στρατηγικόν προσανατολισμόν». Επεσήμανε, μάλιστα, πως ο 

στρατάρχης Montgomery δήλωσε ότι η απώλεια των Στενών και της ίδιας της Τουρκίας σε 

περίπτωση πολέμου θα σήμαινε κατά τα ¾ απώλεια του πολέμου. Βέβαια, ο Κοντουμάς 

πληροφορήθηκε από άλλη πηγή ότι ο Montgomery ανέφερε μεν τα παραπάνω, δεν μίλησε 

ωστόσο για Στενά. Κατά την άποψή του, για τον δυτικό κόσμο η μη διασφάλιση του 

προμαχώνα της Τουρκίας που κάλυπτε αμυντικά και την Μ. Ανατολή θα ισοδυναμούσε με 

ήττα.
294

  

 Η αμυντική πολιτική που ακολούθησαν η Ελλάδα και η Τουρκία από το 1947, 

αναδείκνυε διαρκώς την ανάγκη χάραξης κοινής γραμμής. Η προπαρασκευαστική περίοδος 

πριν την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ συνοδεύτηκε από προτάσεις και αιτήσεις στις ΗΠΑ και 

στη Μεγάλη Βρετανία για τη έγκριση Μεσογειακού Συμφώνου. Όταν όμως αναπτερώθηκαν 
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οι ελπίδες και των δύο κρατών μετά την έκρηξη του Πολέμου της Κορέας, άφηναν να 

αιωρείται το θέμα της μεσανατολικής αμυντικής ζώνης και πίεζαν με κάθε τρόπο για να 

μπορέσουν να κατοχυρώσουν την εδαφική τους ακεραιότητα μέσα από μια επωφελή 

σύμβαση με τις χώρες – μέλη του Ατλαντικού Συμφώνου. Το 1952 πέτυχαν τελικά να 

αποκτήσουν μια θέση ανάμεσα στους «Μεγάλους». Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το αρχηγείο 

της Σμύρνης καθώς και ένα δευτερεύον αρχηγείο στη Θεσσαλονίκη. Η περιοχή ευθύνης των 

αρχηγείων οριοθετήθηκε από τον Καύκασο ως τα δυτικά παράλια της Ελλάδας. Από την 

ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας το 1949 μέχρι την είσοδο των δύο κρατών το 1952, 

η πορεία τους διασταυρώθηκε ουκ ολίγες φορές. Μάλιστα, έφταναν συχνά στο σημείο να 

ρυθμίζουν από κοινού τις κινήσεις τους αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος. Αυτή η ιδιόμορφη 

σύμπραξη θα αναλυθεί παρακάτω.   

 

β) Η «συμμαχία» 

 

 Ενδεικτικές της καλής διάθεσης της Άγκυρας και των Αθηνών ενόψει της ενταξιακής 

πορείας τους στο ΝΑΤΟ, ήταν οι εκατέρωθεν επίσημες επισκέψεις. Μετά την εκλογή του 

νέου Οικουμενικού Πατριάρχη, συναντήθηκαν τον Ιούνιο του 1950 στο Παρίσι ο Πλαστήρας 

με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Φουάτ Κιοπρουλού, συμφωνώντας ότι η 

ελληνοτουρκική συνεργασία έπρεπε να επεκταθεί σε κάθε δυνατό τομέα. Το 1951 ο 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Σοφοκλής Βενιζέλος, είχε κι εκείνος μια σύντομη συνάντηση 

στο αεροδρόμιο της Αθήνας με τον Κιοπρουλού, στην οποία κεντρικό θέμα ήταν η ένταξη 

των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Αποκορύφωμα ήταν το 1952, οπότε έλαβαν χώρα οι 

περισσότερες ελληνοτουρκικές συναντήσεις  στην ιστορία των δύο γειτονικών κρατών. Τον 

Φεβρουάριο ο Βενιζέλος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία και μετά από δύο 

μήνες ακολούθησε η έλευση του Μεντερές στην Ελλάδα. Εξέχουσα σημασία είχαν και οι 

επισκέψεις αρχηγών κρατών. Ο βασιλιάς Παύλος Α’, συνοδευόμενος από την Φρειδερίκη, 

ταξίδεψε για πρώτη φορά μετά την ενθρόνισή του, επιλέγοντας να πραγματοποιήσει  επίσημη 

επίσκεψη στην Τουρκία. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο Πρόεδρος Τζελάλ Μπαγιάρ 

βρέθηκε κι αυτός στην Ελλάδα, με αυτή να είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού της 

Τουρκίας.
295

 

 Όταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Ακντούρ, ανέλαβε τα καθήκοντά του δήλωσε 

στον Έλληνα πρέσβη Σκέφερι ότι η νέα κυβέρνηση θα ακολουθούσε την χαραχθείσα 

                                                     
295

 Συρίγος, ό.π., σσ. 109 – 110. 



106 
 

πολιτική και θα επιδίωκε ακόμα στενότερη προσέγγιση αφού ήταν αναγκαίο και για την 

ασφάλεια, προαγωγή και ευημερία των δύο εθνών αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.
296

 

Λίγους μήνες μετά, ο Ακντούρ συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Τούρκο πρέσβη 

και του επίστησε την προσοχή: 

 

«Πρέπει να καταβληθή προσπάθεια ώστε αι προϋποθέσεις της παγιώσεως μιας 

στενωτέρας Ελληνο- Τουρκικής φιλίας να εδραιωθούν επί στεθεροτέρας βάσεως. 

Προς τον σκοπόν τούτον ως απαραίτητος προϋπόθεσις απαιτείται να 

σταματήσουν τα προκαλούμενα επεισόδια και δυσμενείς εντυπώσεις δια του 

τύπου εκατέρωθεν και επειδή εις την Τουρκίαν όπως και εις την Ελλάδα δεν είναι 

δυνατόν να τεθούν φραγμοί και περιοριστικά μέτρα εναντίον των φλυαριών του 

τύπου, είναι σκόπιμον να κατατοπισθή ο σοβαρός τύπος ως και τα πρόσωπα τα 

ασκούντα επιρροήν επί της κοινής γνώμης δια να συμβάλλουν εις την 

προσπάθειαν ταύτην και εφεξής να μη δίδεται σημασία εις τας κραυγάς του 

ελαφρού τύπου».
297

 

 

 Αυτές οι υποδείξεις δεν ήταν διόλου τυχαίες, αν αναλογιστεί κανείς πως διατυπώθηκαν 

το φθινόπωρο του 1950, ακριβώς μετά το ξέσπασμα του κορεατικού πολέμου και την 

αποστολή στρατιωτικών μονάδων από τα δύο κράτη. Οι αβρότητες συνεχίστηκαν με την 

ομιλία του Ινονού την ίδια περίοδο, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκατέλειψε τον 

συνηθισμένο λυρικό τόνο και για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ρεαλιστικό λόγο για τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Κοντουμά, η ομιλία του απέκτησε ακόμα 

περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς πληροφορίες από αξιόπιστη πηγή επιβεβαίωσαν ότι η 

παράγραφος για την Ελλάδα είχε την προσωπική σφραγίδα του ίδιου του προέδρου. 

Άλλωστε, σε συνάντηση του ίδιου του Κοντουμά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να 

του παραδώσει τα διαπιστευτήρια του, του είχε δηλώσει πως είχε συμβάλλει προσωπικά στη 

θεμελίωση της ελληνοτουρκικής φιλίας και τόνισε πως δεν είχαν γίνει ακόμη όλα τα 

αναγκαία ώστε να χτίσουν ένα γερό οικοδόμημα.
298
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 ΥΔΙΑ, 1950, φάκ. 79, υποφάκ. 4: Πρέσβης Π. Σκέφερις προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αριθ. 1358, Άγκυρα, 

27 Μαΐου 1950. 
297

 ΥΔΙΑ, 1950, φάκ. 79, υποφάκ. 4: Υπουργός Α. Θεολογίτης προς Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση 

Πολιτικών Υποθέσεων, Αριθ. 177/1/4/21
α
, Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1950. 
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2646, Άγκυρα, 7 Νοεμβρίου 1950. 



107 
 

 Ακόμη, προσπάθησαν να κινήσουν τις διαδικασίες προκειμένου να λειτουργεί  

απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας με την συμβολή του 

Αμερικανού Πρέσβη Wadsworth.
299

 Επίσης, όταν πλημμύρες σάρωσαν την Τουρκία, ο 

Σκέφερις έσπευσε να αποστείλει τηλεγράφημα στην τουρκική κυβέρνηση για να εκφράσει 

την λύπη του.
300

 Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δεν αφορούσαν άμεσα την κοινή πολιτική τους 

προσπάθεια για σύμπηξη αμυντικού συμφώνου με τις «ατλαντικές» χώρες αλλά συνιστούσαν 

καλές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών τους σχέσεων. Βέβαια, δεν έλειπαν 

τα θέματα που παραδοσιακά προκαλούσαν προστριβές. Οι «γωνίες» τους όμως λειαίνονταν 

ενόψει της ενταξιακής πορείας τους. Ένα τέτοιο ζήτημα ήταν οι μουσουλμάνοι της Δυτικής 

Θράκης, τους οποίους η Τουρκία θεωρούσε ότι βρίσκονταν αποκλειστικά στη δική της 

σφαίρα επιρροής.
301

 Ο τρόπος μεταχείρισης των μειονοτήτων στην Κωνσταντινούπολη από 

την τουρκική αστυνομία, και δη των μη μουσουλμάνων, δεν έπαυε ποτέ να απασχολεί την 

ελληνική κυβέρνηση.
302

  

 Αυτό που έμελε να δημιουργήσει τριγμούς, όμως, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν το 

Κυπριακό Ζήτημα. Ήδη από το 1950 και νωρίτερα, είχε αρχίσει να αναδύεται και να 

δημιουργεί προβληματισμό στις δύο κυβερνήσεις. Ο Κοντουμάς επιδίωξε να μιλήσει με τον 

Τούρκο υπουργό Εξωτερικών όταν τον Οκτώβριο του 1950 προκάλεσαν αρνητικό κλίμα τα 

άρθρα του τουρκικού Τύπου με χαρακτηρισμούς όπως «γελοία» αξίωση η προσάρτηση της 

Κύπρου στην Ελλάδα, αντιπαραβάλλοντας τουρκικές αξιώσεις για το νησί της Αφροδίτης και 

προτρέποντας τον ίδιο τον Κιοπρουλού να το διεκδικήσει από τον Βενιζέλο. Ο Κιοπρουλού 

επέκρινε τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και απάντησε μειδιώντας στον Κοντουμά ότι δεν 

θα έπρεπε να ασχολούνται καν με τέτοια άρθρα. Υπογράμμισε δε, ότι αυτές οι απόψεις ήταν  

ανθρώπων που μέμφονταν την ελληνοτουρκική φιλία και αποτελούσαν κοινούς εχθρούς των 

δύο χωρών. Ο Κοντουμάς για λόγους τακτικής, όπως ο ίδιος επεσήμανε, προτίμησε να μην 

επεκταθεί προς το παρόν σε συζήτηση για το Κυπριακό και τις τουρκικές απόψεις.
303

 

                                                     
299
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 ΥΔΙΑ, 1950, φάκ. 79, υποφάκ. 13: Πρέσβης Α. Κοντουμάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτική 
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 Οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες συνεχίστηκαν εντατικά κατά την διάρκεια του 1951. 

Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού ναυάρχου Robert Carney, απεσταλμένου του 

στρατηγού Eisenhower, ο Ακντούρ εξέφρασε παράπονα στο Έλληνα πρέσβη ότι οι Δυτικοί 

Σύμμαχοι δεν προχωρούσαν με ταχείς ρυθμούς, ενώ τα «γεγονότα βαδίζουν ταχύτατα» και 

του εμπιστεύτηκε ακόμη ότι τελευταία υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση από τους συμμάχους 

για τη σημασία που είχε η Ανατολική Μεσόγειος και ειδικότερα ο ρόλος Ελλάδας – 

Τουρκίας.
304

 

 Οι διμερείς συνομιλίες του Ιουνίου έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού 

εξέφραζαν τη σαφή πρόθεση των δύο κρατών να ενεργήσουν από κοινού και να ανταλλάξουν  

πληροφορίες σχετικά με τις σκέψεις των μελών του Ατλαντικού Συμφώνου για την αποδοχή 

τους στο αμυντικό σύστημα. Ο Κοντουμάς επισκέφτηκε, μετά από επιθυμία της ελληνικής 

κυβέρνησης, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας με σκοπό να 

εξακριβώσει τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης «δια την εξασφάλισιν της εντάξεως των 

δύο χωρών μας εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον». Οι δύο άντρες αντάλλαξαν πληροφορίες 

σχετικά με την έρευνα που διεξήγε η κάθε χώρα «προς εξακρίβωσιν των διαθέσεων ενός 

εκάστου των μελών του Ατλαντικού» και δεν άφησαν αδιευκρίνιστη την στάση που θα 

τηρούσαν, αντιθέτως αποφάσισαν σε ποιες κοινές ενέργειες θα προχωρούσαν. Κύριο μέλημά 

τους ήταν να κάμψουν την αντίθεση των Άγγλων και η Τουρκία σκόπευε να τηρήσει αυστηρή 

πολιτική γραμμή, στέλνοντας ακόμα και επίσημη διακοίνωση στη Βρετανία ζητώντας της να 

αποσαφηνίσει τη στάση της. Άλλο ένα δυνάμει κώλυμα ήταν αυτό της Πορτογαλίας. 

Σύμφωνα με πηγές, η Πορτογαλία ζητούσε να ενταχθεί και η Ισπανία στο ΝΑΤΟ για να 

δώσει την έγκρισή της στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Ακντούρ και ο Κοντουμάς ήρθαν σε 

επαφή με τον Ισπανό πρέσβη γιατί η Πορτογαλία δεν είχε πρεσβεία στην Άγκυρα, ώστε να 

διαπιστώσουν αν ίσχυε η προϋπόθεση που έθεσε η Λισσαβόνα. Η απάντηση της Μαδρίτης 

ήταν αόριστη γιατί διέψευσε μεν ότι έθεσε τέτοιο προκαταρκτικό όρο η Πορτογαλία, 

επιβεβαίωσε όμως τους πορτογαλικούς δισταγμούς. Τότε ο Ακντούρ συμπέρανε ότι η λύση 

θα δινόταν από την Βρετανία και προς τα εκεί έπρεπε να στρέψουν όλες τους τις προσπάθειες 

«ίνα πεισθή να άρη αύτη τας επιφυλάξεις της, οπότε όλα τα άλλα κράτη – μέλη θα την 

ακολουθήσουν, μηδέ της Γαλλίας εξαιρουμένης». Άλλο ένα σημείο της συζήτησης τους ήταν 

αυτό  σχετικά με την πρόθεση των Άγγλων να συμμετάσχουν η Ελλάδα και η Τουρκία σε ένα 

άλλο σύμφωνο και όχι στο Βορειοατλαντικό. Όπως γράφει ο Κοντουμάς, τον «εξέπληξεν 
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 ΥΔΙΑ, 1951, φάκ. 68, υποφάκ. 2: Πρέσβης Α. Κοντουμάς προς Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτική 

Διεύθυνση, Τμήμα Τουρκίας, «Περί επισκέψεως Τουρκίαν Αμερικανού Ναυάρχου Κάρνεϋ» Αριθ. 92, Άγκυρα, 
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ευχαρίστως» η πληροφορία που άντλησε ο Κιοπρουλού από το Λονδίνο, ότι δηλαδή «ως 

τουλάχιστον μοι το ανέφερεν από μνήμης ο κ. Ακντούρ, […] περιορίζει δε τας αγγλικάς 

αντιρρήσεις εις θέματα τινά στρατιωτικής και πολιτικής φύσεως άτινα χρήζουν, κατά τους 

Άγγλους, προκαταρκτικής εξετάσεως, όλα όμως αυτά εις το πλαίσιον της εντάξεως μας εις το 

Ατλαντικόν και όχι εις ενδεχόμενον έτερον Σύμφωνον, παράλληλον ή συμπληρωματικόν του 

Ατλαντικού».
305

 

 Άξια αναφοράς είναι η άφιξη δέκα Τούρκων αξιωματικών στην Ελλάδα στις 18 

Ιουνίου 1951. Η προγραμματισμένη επίσκεψη θα κρατούσε δύο εβδομάδες και ο σκοπός της 

ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωσή τους για στρατιωτικά ζητήματα εν όψει της 

κοινής ενταξιακής πορείας των δύο χωρών. Το πρόγραμμα που κατάρτισε το Γενικό 

Επιτελείο Στρατού περιελάμβανε μεταξύ άλλων αρχαιολογική ξενάγηση στην Ακρόπολη, 

επισκέψεις σε στρατιωτικές δομές, παρακολούθηση ασκήσεων, ταξίδια στην Χαλκίδα και στη 

Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε διαλέξεις και συναντήσεις με εξέχοντα πρόσωπα, παράθεση 

δεξιώσεων.
306

 Η έλευση των Τούρκων αξιωματικών και η ξενάγησή τους σε στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις  αποδεικνύει την έμπρακτη προσπάθεια και των δύο χωρών να ενισχύσουν την 

ελληνοτουρκική φιλία και να αφήσουν στο παρελθόν όλα όσα τους χώριζαν παλιότερα. 

Ειδικά για την Ελλάδα, επρόκειτο για κίνηση καλής θέλησης που δεν την έκανε αψήφιστα. 

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο πριν, παραιτήθηκε ο στρατάρχης Παπάγος από τη θέση του εν όψει 

της επίσκεψης των Τούρκων. Το γεγονός μάλιστα προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από  

στρατιωτικούς κύκλους, καθώς και τη δυσαρέσκεια των τουρκικών κύκλων που θεώρησαν 

ότι δεν ήθελε να λάβει μέρος στις ελληνοτουρκικές συνομιλίες και μετέθετε αλλού τις 

ευθύνες.
307

 

 Δεν έλειπαν φυσικά και τα μικρής έκτασης περιστατικά που δεν κατάφεραν όμως  να 

διασαλεύσουν τις σχέσεις. Για παράδειγμα, η Νομαρχία της Σμύρνης απέστειλε έγγραφο 

σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια στις τουρκικές ακτές λόγω της επιμονής των 

Ελλήνων αλιέων να ψαρεύουν στα τουρκικά χωρικά ύδατα.
308

 Στον αντίποδα, ο Κοντουμάς 

με τον σύμβουλο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τζεμάλ Χουσνή Ταράυ, ενέτειναν 

τις ενέργειές τους ώστε να μην διαταραχτεί η ελληνοτουρκική φιλία, καθώς μερίδα του 
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Τύπου ήταν αρνητική και κάποιοι πολιτικοί προέβαιναν σε ατυχείς δηλώσεις. Η σύσφιξη των 

σχέσεων ήταν πρωτίστης σημασίας και με συγκεκριμένες προτάσεις θα ρύθμιζαν όλες τις 

εκκρεμότητες και θα κατέστρωναν πλήρες πρόγραμμα στενής συνεργασίας.
309

 

 Μετά το ταξίδι του Κιοπρουλού στη Γαλλία, τον Δεκέμβριο, επανήλθε ο Έλληνας 

πρέσβης της Άγκυρας ρωτώντας για την έκβαση της υπόθεσης που τους απασχολούσε, της 

συναίνεσης δηλαδή των εταίρων του ΝΑΤΟ στην ελληνοτουρκική ένταξη. Ο υπουργός 

Εξωτερικών ήταν ικανοποιημένος και οι εντυπώσεις του ενθαρρυντικές. «Αι κυρώσεις, μοι 

είπε, της εισδοχής μας εις το Ατλαντικόν θα έχουν ολοκληρωθή εντός του τρέχοντος μηνός, 

πλην μόνον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά όπου αρμόδια Νομοθετικά Σώματα 

πρόκειται να συνέλθουν τον προσεχή Ιανουάριον».
310

 

 Ο Κοντουμάς αποκόμισε την εντύπωση, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο ίδιος, ότι ο 

Κιοπρουλού ήταν αισιόδοξος για την έκβαση του ζητήματος του αρχηγείου της Μέσης 

Ανατολής και της ένταξης της Τουρκίας στο SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers 

Europe) υπό τον Eisenhower. Ο υπουργός τόνισε ότι η Τουρκία δεν ανήκε στη Μέση 

Ανατολή γιατί  η Ευρώπη άρχιζε από τα ρωσοτουρκικά σύνορα. Εκείνο όμως που αποτελεί 

αδιάσειστο στοιχείο της νέας πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ήταν 

η κοινή άποψη και των δύο ανδρών. Ο Κοντουμάς παρατήρησε ότι «θα ήτο ευχής έργον να 

διευθετηθή το ταχύτερον η υπό τον Αϊζενχάουερ τοποθέτησις της Τουρκίας, ώστε να μη μας 

χωρίσουν» για να του επαναλάβει ο Κιοπρουλού ότι «θα πρέπει να βαδίσωμεν ομού».
311

 

 Άλλη μια απόδειξη του θετικού κλίματος, εκτός από τις επίσημες εκδηλώσεις προς 

τιμήν του Αλέξανδρου Κοντουμά και του Οικουμενικού Πατριάρχη για την ανάληψη των  

καθηκόντων τους, ήταν η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου περί διάλυσης του τουρκικού 

συλλόγου που είχε ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη για το θέμα της Κύπρου. Ταυτόχρονα, 

την επιθυμία να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στην ελληνοτουρκική φιλία εξέφραζαν οι 

αυθόρμητες εκδηλώσεις του κόσμου αλλά και τα ενθουσιώδη σχόλια του Τύπου για την 

σύντομη παραμονή του βασιλιά Παύλου και της Φρειδερίκης στην Τουρκία, καθώς και η 

αναθέρμανση των αθλητικών σχέσεων των δύο κρατών μετά τα ποδοσφαιρικά επεισόδια του 

παρελθόντος.  Έμφαση όμως, δόθηκε και στον τομέα της τέχνης. Επί ένα τρίμηνο 

πραγματοποιούνταν παραστάσεις του θιάσου των αδελφών Καλουτά με μεγάλη επιτυχία και 
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 Στο ίδιο. 
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το μεγάλο κέντρο Gar Gazinosu στην Άγκυρα, με πρόγραμμα αμιγώς ελληνικό, προσέλκυε 

σχεδόν αποκλειστικά Τούρκους, οι οποίοι το παρακολουθούσαν ανελλιπώς.
312

 

 Η επόμενη χρονιά ήταν η πιο σημαντική για τις δύο χώρες, καθώς το 1952 ήταν η 

χρονιά που επισημοποιήθηκε η συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα με τους δυτικούς 

συμμάχους. Όλες οι επαφές με τους εταίρους από το 1949 που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, 

καρποφόρησαν πια και μάλιστα η ελληνοτουρκική φιλία έφτασε στην κορύφωσή της. 

Εκατέρωθεν επισκέψεις πολιτικών και βασιλέων, συνομιλίες με τους επίσημους εταίρους και 

ανταλλαγή πληροφοριών, έλαβαν χώρα αυτό το έτος. Τούρκοι και Έλληνες επιδίδονταν 

πλέον σε έναν αγώνα ανάδειξης της ελληνοτουρκικής αλληλεγγύης. Ο συντάκτης του 

νεοεκδοθέντος περιοδικού Dünya Milletlerive Türkiye στο πλαίσιο ανάπτυξης των φιλικών 

δεσμών επισκέφθηκε στην Ελλάδα το Σωματείο Τουρκο – ελληνικής φιλίας και περιέγραψε 

σε άρθρο του τα όσα είδε.
313

 Αντίστοιχα, ενθουσιώδη ήταν τα άρθρα του τουρκικού Τύπου 

για την επίσκεψη του ελληνικού βασιλικού ζεύγους. Ήταν διθυραμβικά και επαινούσαν απ’ 

την προσωπικότητά τους. Ο Μπαγιάρ έδωσε μεγάλη σημασία στις φιλικές σχέσεις που 

θεμελίωσε ο Ατατούρκ και το απέδειξε προσκαλώντας το βασιλικό ζεύγος, το οποίο 

αποδέχτηκε την πρόσκληση, δείχνοντας πόσο τιμάει και το ελληνικό έθνος αυτή τη φιλία, 

σημείωνε στο άρθρο της η Γκετζε  Ποστασί.
314

 

 Οι αμοιβαίες συνεννοήσεις και οι μυστικές επαφές είχαν ως αποτέλεσμα την σχεδόν 

πλήρη ενημέρωση των δύο κυβερνήσεων για τις διπλωματικές κινήσεις της άλλης. Αυτό δεν 

σήμαινε όμως και απόλυτη διαφάνεια. Εξακολουθούσαν να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ή 

αρνητικές εντυπώσεις για τη διπλωματία της άλλης χώρας. Όταν ο Αλέξανδρος Κοντουμάς 

μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τον Ιανουάριο του 1952, του δόθηκε, ως 

αποκλειστική πληροφορία, το συνημμένο υπόμνημα που δόθηκε από την τουρκική 

κυβέρνηση σε όλα τα μέλη – κράτη του Ατλαντικού Συμφώνου, το οποίο μάλιστα τον 

παρακάλεσαν να το καταστρέψει αφού το μελετήσει. Ο πρέσβης δεν δέχτηκε τους όρους 

αυτούς αλλά υποσχέθηκε ότι θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθεί η τυχόν 

διαρροή πληροφοριών. Για να λάβει γνώση βέβαια, του υπομνήματος, χρειάστηκε να 
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εκφράσει τα παράπονα του στον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα εξηγεί πως το 

πέτυχε: 

 

 «[…] επικαλεσθείς το επιχείρημα ότι θα ήτο ωφέλιμον να εδίδετο τούτο και εις 

ημάς, αν μη τι άλλο, δια να τους βοηθήσωμεν εις την προσπάθειάν των όπως 

κατατοπισθούν οι φίλοι μας επί της ανάγκης, αφ’ ενός, χωριστής αντιμετώπισης 

του θέματος εισδοχής της Τουρκίας εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον από του 

θέματος οργανώσεως της αμύνης της Μέσης Ανατολής και αφ’ ετέρου, της 

υπαγωγής της Τουρκίας εις το Αρχηγείον του Αϊζενχάουερ».
315

 

 

Ο Κιοπρουλού έδειξε έκπληκτος για την πληροφορία του ότι το υπόμνημα δεν είχε 

διαβιβασθεί και στην ελληνική κυβέρνηση. Επιπλέον, έδωσε οδηγίες, παρουσία του 

Κοντουμά, να διορθωθούν τέτοιου είδους παραλείψεις.
316

 Οι καλές προθέσεις δεν έπαυαν να 

υπάρχουν κι από τις δυο πλευρές αλλά, όπως φαίνεται κι απ’ το παραπάνω γεγονός, η 

σκόπιμη ή ακούσια παράλειψη ενημέρωσης ήταν επίσης, πιθανό να συμβεί.  

 Αναφορικά με το περιεχόμενο του υπομνήματος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν 

δύο σημεία: το ζήτημα της άμυνας της Μ. Ανατολής και η προτεραιότητα στην ασφάλεια  

των κρατών - μελών του συμφώνου. Ο στρατηγός Bradley άφησε να εννοηθεί κατά τις 

συνομιλίες του τον Οκτώβριο του 1951 στην Άγκυρα, ότι οι ΗΠΑ αδυνατούσαν να 

αναλάβουν συμβατικές δεσμεύσεις για την άμυνα της Μ. Ανατολής. Επίσης, η τουρκική 

κυβέρνηση έθεσε ως αξίωμα της συλλογικής ασφάλειας την άποψη ότι τα μετέχοντα κράτη 

που μπορεί να βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο, όφειλαν να εξασφαλίσουν την εδαφική 

ακεραιότητά τους πρωτίστως, και μόνον μετά και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους να 

αναλάμβαναν υποχρεώσεις πέραν των συνόρων. Ο Έλληνας πρέσβης χαρακτήριζε στο 

έγγραφο που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση, την τουρκική άποψη «τόσον εγωϊστική» 

και ο μόνος λόγος που μετριάζονταν οι εντυπώσεις ήταν το συμφέρον του συλλογικού 

συστήματος: 

 

«[…] η τουρκική επιχειρηματολογία, οσονδήποτε πειστική, είναι συνάμα 

αποκαλυπτική του βαθυτέρου και ανομολογήτου πόθου όπως αποφευχθούν αι 

πολεμικαί περιπέτειαι, χωρίς όμως και ζημίαν της βοηθείας ης την διασφάλισιν 
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προσδοκούν έξωθεν οι Τούρκοι δια της συνεργασίας των εις συλλογικόν σύστημα 

ασφαλείας. […] Είναι, πράγματι, περίεργον ότι, αγνοουμένης εν προκειμένω της 

γεωγραφικής θέσεως της Ελλάδος, τονίζεται εν τω σημείω τούτω του 

υπομνήματος ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα ήτις θα ηδύνατο να πλήξη τας 

ρωσσικάς συγκοινωνίας πέραν του Δουνάβεως».
317

  

 

 Αν και είχαν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας οι δύο χώρες, είναι κατανοητό ότι η 

καθεμία έδινε προτεραιότητα στις δικές της πολιτικές επιδιώξεις. Το θέμα πάντως, της 

εισδοχής στο ΝΑΤΟ και ο αμυντικός τομέας, στον οποίο θα εντάσσονταν η Ελλάδα και η 

Τουρκία, ήταν καθοριστικός παράγοντας της επιδιωκόμενης σύμπλευσης τους στα άγνωστα 

νερά του «Ατλαντικού». Έτσι, όταν ύστερα από πίεση ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον 

άφησε ανοικτό ενδεχόμενο να ενταχθούν τα δύο όμορα κράτη σε έναν τέταρτο τομέα υπό το 

αρχηγείο Eisenhower και όχι στον Νότιο Τομέα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ήρθε 

άμεσα σε επικοινωνία με την Ελλάδα προκειμένου να μην παρεκκλίνουν από τις αξιώσεις 

τους και να αποφύγουν να ενταχθούν σε νέο τομέα υπό ενδεχόμενη αγγλική αρχηγεία γιατί 

αυτό θα σήμαινε περιπέτειες στην Μ. Ανατολή.
318

 

 Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης σε επερώτηση του τον Μάιο του 1952 

στην μεγάλη εθνοσυνέλευση έκανε μακροσκελείς δηλώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Ο τόνος των δηλώσεων ήταν λίαν εγκάρδιος, διακηρύσσοντας τον «εθνικό» χαρακτήρα της 

ελληνοτουρκικής φιλίας ως συνέπεια της εισόδου της Ελλάδας και της Τουρκίας στο 

Ατλαντικό Σύμφωνο. Ανέφερε ακόμη τον σχηματισμό μικτής ελληνοτουρκικής επιτροπής 

στην Άγκυρα με σκοπό την επέκταση του πεδίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 

Μνημονεύτηκαν και θέματα στα οποία επετεύχθη πλήρης συνεννόηση και εξέφρασε την 

ελπίδα ότι και τα εναπομείναντα προς λύση ζητήματα θα διευθετούνταν με ικανοποιητικό 

τρόπο κα για τα δύο μέρη. Δεν παρέλειψε να τονίσει τη θερμή υποδοχή που έτυχαν τα μέλη 

της αντιπροσωπείας και ο Τούρκος πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη στην Ελλάδα.
319

 

 Μετά την εισδοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 

1952, η σύσφιξη των σχέσεων τους ήταν πλέον επιθυμία και των νατοϊκών ετέρων τους. 

Συμφωνήθηκε, λοιπόν, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να ανταλλάσσονται πληροφορίες 

στρατιωτικού περιεχομένου σχετικά με τη Σοβιετική Ένωση και τα κράτη δορυφόρους της. 
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Γι’ αυτό τον σκοπό θα συνεργάζονταν Έλληνες και Τούρκοι στρατιωτικοί ακόλουθοι που 

βρίσκονταν στο εξωτερικό. Επίσης, σε όσες περιπτώσεις δεν υπήρχε στρατιωτικός ακόλουθος 

της μιας από τις δύο, ο ακόλουθος της άλλης ή ο διπλωματικός εκπρόσωπος, θα ερχόταν σε 

επαφή με τον κατά τόπου διπλωματικό εκπρόσωπο του άλλου κράτους για ανταλλαγή 

πληροφοριών.
320

 

 Στην εκπνοή του έτους ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για μια ακόμη σημαντική 

συνεργασία που έμελλε να επιτύχει για την Ελλάδα η κυβέρνηση Παπάγου, την Τριμερή 

Συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας – Γιουγκοσλαβίας. Το 1955 βέβαια, οδηγήθηκε σε 

κατάρρευση η ανωτέρω συμφωνία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συμμετοχή της Γιουγκοσλαβίας 

ήταν επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση των εδαφών της Ανατολικής και Δυτικής 

Θράκης σε περίπτωση πολέμου, ώστε να μπορούν παράλληλα να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

προωθημένης άμυνας με την Ελλάδα. Η προωθημένη άμυνα επεδίωκε να νικήσει τις 

στρατιωτικές δυνάμεις ενός εισβολέα όσο το δυνατόν ταχύτερα και όσο το δυνατόν πιο 

μακριά, κατά προτίμηση στα σύνορα ή κοντά στα σύνορα του κράτους. Ελλάδα και 

Γιουγκοσλαβία προσπάθησαν να συντονίσουν την πολιτική τους ήδη από τις αρχές του 1952 

και στο πλαίσιο αυτό διεξάγονταν ελληνογιουγκοσλαβικές συνομιλίες, με την ελληνική 

κυβέρνηση να κρατά προσεκτική στάση. Οι φόβοι ότι η Μόσχα θα αντιδρούσε, 

προσεγγίζοντας το Βελιγράδι για να αναστείλει τη δημιουργία κοινού μετώπου, ήταν 

υπαρκτοί.
321

  

 Πάντως, οι ελληνοτουρκικές συνεννοήσεις συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό. Την περίοδο 

των διαβουλεύσεων ο Τούρκος πρέσβης ενημέρωσε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών ότι η 

τουρκική στρατιωτική αποστολή βρισκόταν στο Βελιγράδι και σύμφωνα με τις οδηγίες 

προέβη στην προπαρασκευή συμφωνίας πριν την υπογραφή και την έγκριση της κυβέρνησης 

της Άγκυρας. Επίσης τον ενημέρωσε πως ο Κιοπρουλού επρόκειτο να μεταβεί στο Βελιγράδι 

για συνάντηση με τον στρατάρχη Τίτο. Σύμφωνα με την άποψη του Τούρκου πρέσβη, ο 

Κιοπρουλού μετά το πέρας της συνάντησης στο Βελιγράδι, ίσως επισκεπτόταν και την 

Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός, θα ήταν πολύ ευχαριστημένη 

αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια ο Τούρκος πρέσβης τον παρακάλεσε να ρυθμίσει 

ορισμένα δευτερευούσης φύσεως ζητήματα, τα οποία όμως ήταν αρκετά σοβαρά για την 

κυβέρνησή του. Το πρώτο ήταν το θέμα του μορφωτικού επιπέδου της μειονότητας στην 

Θράκη. Η Τουρκία πρότεινε: «Είτε εάν θέλωμεν και εάν καθ’ οιονδήποτε τρόπον η μειονότης 
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αυτή μας στεναχωρεί την παλινόστησιν της εις Τουρκίαν, είτε, εάν δεν θέλωμεν τούτο, να 

βοηθήσωμεν εις την πνευματικήν άνοδον της Μειονότητος ταύτης».
322

 

 Η ελληνική πλευρά απάντησε πως δεν ήθελε να είναι υπεύθυνη για νέα εκρίζωση και 

μετακίνηση πληθυσμών «διότι τούτο, συν τοις άλλοις, θα ήτο εις βάρος της διεθνούς καλής 

φήμης περί των ελληνοτουρκικών σχέσεων». Όσον αφορά το ζήτημα της βελτίωσης του 

μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, ο Τούρκος πρέσβης κατηγόρησε τον σύμβουλο της 

Γενικής Διοίκησης Θράκης ότι ήταν εμποτισμένος με παλιές ιδέες και λειτουργούσε 

ανασταλτικά η παρουσία του στη βελτίωση της κατάστασης. Ο Έλληνας υπουργός 

Εξωτερικών Στέφανος Στεφανόπουλος, συμφώνησε να εξετάσει το θέμα και θα προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες. Επιπρόσθετα, ο συνομιλητής του έθιξε το ζήτημα των 

απαλλοτριώσεων γαιών που ανήκαν σε Τούρκους ιδιοκτήτες. Θεωρούσε τον νόμο άδικο 

εφόσον δεν προέβλεπε πλήρη και δίκαια αποζημίωση. Πρόσθεσε πως ίσχυε για τους 

ιδιοκτήτες μια παλαιότερη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία το ελληνικό δημόσιο είχε την 

υποχρέωση να μην προβαίνει σε απαλλοτριώσεις των κτημάτων αυτών χωρίς τη καταβολή 

πλήρους αποζημίωσης. Ο Έλληνας υπουργός υποσχέθηκε να εξετάσει ειδικά την περίπτωση 

των Τούρκων ιδιοκτητών «υπενθυμίσας ότι η Ελλάς πάντοτε σέβεται τας διεθνείς 

συμφωνίας». Το τρίτο θέμα είχε να κάνει με όσους είχαν επιλέξει την τουρκική ιθαγένεια στα 

Δωδεκάνησα και παρεμποδίζονταν στις μετακινήσεις τους. Ανταπαντώντας ο υπουργός, 

σημείωσε ότι «εκ παραλλήλου υφίσταται ζήτημα αποζημιώσεως κατοίκων της Δωδεκανήσου 

δια περιουσίας των εν Μ. Ασία και θα επεθύμουν να εξετάσωμεν το ζήτημα εν συσχετισμό 

ίνα κατ’ αυτόν τον τρόπον το επιλύσωμεν εξ’ ολοκλήρου».
323

 

 Με αφορμή τη συνάντηση για το Τριμερές Σύμφωνο που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα 

στον Στεφανόπουλο και το Τούρκο πρέσβη της Αθήνας, η τουρκική κυβέρνηση έθεσε κι 

άλλα ζητήματα στο τραπέζι των συζητήσεων. Ακόμα κι αυτή την περίοδο, τα προβλήματα 

δεν έπαυαν να υπάρχουν. Το θετικό κλίμα ήταν σίγουρα ευνοϊκός παράγοντας για την 

ανάλυση οποιουδήποτε ζητήματος στον ελληνοτουρκικό διάλογο, πλην του Κυπριακού. Ο 

Αβέρωφ υποστήριζε σε σχετική έκθεσή του ότι μόνον το Κυπριακό θα μπορούσε να 

επισκιάσει μελλοντικά τις διμερείς σχέσεις, αν δεν επιδεικνυόταν η ανάλογη προσοχή κι από 

τις δύο πλευρές.
324

 Παρόλα αυτά, η συνεννόηση των δύο κρατών για την γιουγκοσλαβική 

προσέγγιση ήταν και πάλι συντονισμένη. Ο άξονας των συζητήσεων περιστρέφονταν γύρω 

από τις ενέργειες που έκανε έκαστη χώρα, ώστε να επιτευχθεί η σύμπηξη συμφώνου.
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 Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες, η Ελλάδα και η Τουρκία συντόνισαν την εξωτερική 

τους πολιτική με απώτερο σκοπό την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό ωφέλησε και τις διμερείς 

σχέσεις τους αφού πλέον οι επαφές τους είχαν ομαλοποιηθεί και η αφετηρία όλων των 

συζητήσεων ήταν η έντονη επιθυμία τους να καταφέρουν να γίνουν εταίροι των «Μεγάλων». 

Μάλιστα, δεν δίστασαν σε αρκετές περιπτώσεις να χαράξουν κοινή πολιτική και να 

ανταλλάξουν κρίσιμες πληροφορίες με πλήρη μυστικότητα από τα μέλη του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η εισδοχή στο ΝΑΤΟ ήταν το αποκορύφωμα της μέχρι τότε 

εξωτερική πολιτικής τους, της διπλωματίας τους και της άτυπης «συμμαχίας» τους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τη διαμόρφωση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων το διάστημα 1947 – 1952, δηλαδή από την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν που 

αφορούσε τις δύο χώρες έως την ένταξή τους στον δυτικό αμυντικό μηχανισμό, το ΝΑΤΟ. Η 

πολιτική των ΗΠΑ δεν άφησε ανεπηρέαστες τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στις δύο 

χώρες. Η κατανόηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα και την 

Τουρκία συμβάλλει στην ερμηνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις δύο χώρες για 

την χάραξη της δικής τους εξωτερικής πολιτικής. Η βασική έννοια που αναλύθηκε και 

αποτέλεσε θεμελιώδη αρχή για την εξωτερική πολιτική που άσκησαν οι ΗΠΑ αυτό το 

διάστημα, καθώς αποτέλεσε τον λόγο της αμερικανικής αρωγής στον οικονομικό και στον 

αμυντικό τομέα, ήταν η θεωρία του George Kennan περί «ανάσχεσης» (containment) και η 

«καθολική» εκδοχή της ανάσχεσης με εκφραστή τον Paul Nitze.
325

 

 Η σημαντικότερη παράμετρος λοιπόν της μελέτης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 

ήταν η καμπή των διεθνών εξελίξεων, ο Ψυχρός Πόλεμος. Με τους μέχρι πρότινος 

συμμάχους, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, να απομακρύνονται και οι σχέσεις τους να επιδεινώνονται  η 

Ελλάδα και η Τουρκία, τα τελευταία προπύργια του δυτικού κόσμου στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, βρέθηκαν στο μεταίχμιο μεταξύ των Δυτικών Συμμάχων και της Σοβιετικής Ρωσίας 

κα των δορυφόρων της. Η σαφής πρόθεση της Αθήνας και της Άγκυρας να αποφύγουν την 

κομμουνιστική απειλή σε συνδυασμό με την διαπίστωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την 

σπουδαιότητα των δύο χωρών, οδήγησαν στην ειδική τους μεταχείριση από την αμερικανική 

διπλωματία.  

 Βέβαια, η διεκδίκηση μεγαλύτερης οικονομικής βοήθειας από το Σχέδιο Μάρσαλ ή η 

επιδίωξη ένταξης στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο επηρέασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Άλλες φορές αυτό εκδηλωνόταν μέσω ενός άτυπου ανταγωνισμού κι άλλες φορές με 

συντονισμό και συνεργασία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Εκτός όμως από τις 

σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, είχαν να διευθετήσουν κι άλλα ζητήματα που αφορούσαν αμιγώς 

τις διμερείς σχέσεις. 

 Έπειτα από την ομιλία του Truman στο Κογκρέσο τον Μάρτιο του 1947, η Ελλάδα 

έλαβε σημαντικά κονδύλια και σταδιακά η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε τη σκυτάλη στις 

ΗΠΑ. Η παρεχόμενη οικονομική βοήθεια, όμως, έγινε μήλον της έριδος για τους Τούρκους 

που δεν σταμάτησαν καθ’ όλη την διάρκεια του ελληνικού Εμφυλίου να απαιτούν την 
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αύξηση της από την Ουάσινγκτον με το επιχείρημα ότι κι εκείνοι αντιμετώπιζαν άμεσο 

κίνδυνο από την ΕΣΣΔ κι ότι είχαν περισσότερες δυνατότητες για να αξιοποιήσουν τα 

χρήματα. Το Δόγμα Τρούμαν είχε τοποθετήσει την Τουρκία σε μια εξέχουσα θέση μέσα στη 

σφαίρα των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας χωρίς όμως να προσφέρει εγγυήσεις 

συνεχούς υποστήριξης. Η Τουρκία, μετά τη στάση ουδετερότητας που τήρησε κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήθελε να συνεχίσει να παραμένει στο περιθώριο των εξελίξεων. Η 

Άγκυρα επεδίωκε πλέον μια συμμαχία που θα την συνέδεε περισσότερο και μόνιμα με τις 

ΗΠΑ. Για την Ελλάδα, μετά την αδυναμία των Βρετανών, η αμερικανική βοήθεια ήταν η 

δικλείδα ασφαλείας της σε σχέση με τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. 

 Σε δεύτερο επίπεδο, οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας διαμορφώνονταν 

από ένα άλλοτε ανταγωνιστικό κι άλλοτε συνεργατικό πλαίσιο. Η εξαγωγή περισσότερων 

προϊόντων προς τη μία ή την άλλη χώρα ή η παράνομη σπογγαλιεία ήταν μερικοί από τους 

λόγους για την πρόκληση έντασης. Από την άλλη, οι συζητήσεις για τελωνειακή σύνδεση των 

δύο κρατών προωθούσαν το κλίμα συνεργασίας. Δεν έλειπαν και οι κρυφές κοινές 

συμφωνίες, όπως αυτή του 1952 για την τιμή των καπνών και της σταφίδας.
326

 Όσο 

κορυφωνόταν ο Ψυχρός Πόλεμος και η Ελλάδα με την Τουρκία γίνονταν όλο και 

περισσότερο μέρος της δυτικής σφαίρας, τόσο μειωνόταν ο ανταγωνισμός στις οικονομικές 

τους σχέσεις στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ τους και 

βελτίωσης των διμερών σχέσεων. 

 Ταυτόχρονα με τις οικονομικές εξελίξεις, στην Ελλάδα και στην Τουρκία το πολιτικό 

σκηνικό μεταβαλλόταν, με τις πολιτικές αλλαγές στην Τουρκία να χαρακτηρίζονται ως 

ριζικές. Όσο μαίνονταν ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, η Άγκυρα φοβόταν μια πιθανή 

επικράτηση των κομμουνιστών και γι’ αυτό στήριζε και κάποιες φορές αιτούνταν και η ίδια, 

τη βοήθεια των ΗΠΑ. Αν η Ελλάδα περνούσε στην σοβιετική σφαίρα επιρροής, η Τουρκία θα 

έμενε απομονωμένη και  θα είχε πιθανόν την ίδια κατάληξη. Βέβαια, ο Δημοκρατικός 

Στρατός Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.) συχνά δημιουργούσε προβλήματα απευθείας στην ίδια την 

Τουρκία. Η ανατίναξη της επιβατικής αμαξοστοιχίας Κωνσταντινουπόλεως - 

Αδριανουπόλεως κοντά στο χωριό Καβύλη ή η άσκηση βίας στην μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης από κομμουνιστές ήταν μερικές από τις πτυχές και τα γεγονότα του 

Εμφυλίου που άγγιζαν την τουρκική κυβέρνηση.
327
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 Την ίδια περίοδο, το μονοκομματικό πολιτικό σύστημα της Τουρκίας βρισκόταν 

πλέον σε εμφανή αδυναμία διότι οι συνθήκες είχαν αλλάξει. Αφενός η απροθυμία του λαού 

να συνεχίσει να δέχεται τις αποφάσεις του Ινονού, αφετέρου η επιθυμία του Προέδρου να 

ακολουθήσει ένα πιο δυτικό πρότυπο, συντέλεσαν στο να δημιουργηθεί για πρώτη φορά μια 

νέα παράταξη, η οποία μάλιστα έλαβε την εντολή των ψηφοφόρων για να συγκροτήσει νέα 

κυβέρνηση το 1950. Ο νέος Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Τζελάλ Μπαγιάρ, 

συνέχισε τη φιλοδυτική πολιτική του προκατόχου του με ακόμα μεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα. 

 Οι ΗΠΑ θωράκισαν την άμυνα της Δύσης, υπογράφοντας το Βορειοατλαντικό 

Σύμφωνο με τον Καναδά και δέκα ακόμα χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Ελλάδα και η 

Τουρκία όμως, που δεν συμπεριλήφθηκαν, αισθάνονταν ακόμη ευάλωτες και ανοχύρωτες 

αμυντικά. Η έκρηξη του πολέμου στην Κορέα δημιούργησε καινούργιους φόβους στην 

Ουάσινγκτον για τυχόν επικράτηση του κομμουνισμού στην Κορέα κι έπειτα στη χώρα που 

μόλις είχε καταφέρει να εξαλείψει τον κίνδυνο της σοβιετικής επέκτασης, στην Ελλάδα. Με 

την ιδέα της «καθολικής» ανάσχεσης, οι Αμερικάνοι άρχισαν να πιστεύουν ότι θα ήταν 

συνετό να παρέχουν αυτοί την απαραίτητη αμυντική κάλυψη στην Ελλάδα και στην όμορη 

Τουρκία. Ο Πόλεμος της Κορέας απέδειξε περίτρανα ότι δεν είχε σημασία που βρισκόταν το 

πεδίο της στρατιωτικής μάχης γιατί οι αιτίες της μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερες  

πολιτικές αναταράξεις ανεξαρτήτως απόστασης.  

 Οι παραπάνω διπλωματικές κατευθύνσεις των ΗΠΑ εξηγούν την άμεση αποστολή 

στρατιωτικής βοήθειας από Ελλάδα και Τουρκία στην Κορέα. Η Άγκυρα δε, φρόντισε να 

αιτηθεί αμέσως μετά τη συνδρομή της στο μέτωπο, την ένταξή της στο Βορειοατλαντικό 

Σύμφωνο. Μάλιστα, μπορεί η απάντηση της Ουάσινγκτον να ήταν αρνητική αλλά η προθυμία 

των κυβερνήσεων να συμμετάσχουν ελληνικές και τουρκικές μονάδες στον πόλεμο είχε 

εξασφαλίσει την εύνοια των Δυτικών Συμμάχων. Οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να σκέφτονται 

σοβαρά την ανάγκη δημιουργίας αμυντικής ζώνης στον ελληνοτουρκικό χώρο, ενώ η 

Βρετανία τη δημιουργία αμυντικού μηχανισμού παρόμοιου με το ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. 

Εν πάση περιπτώσει, είχε αρχίσει να εξετάζεται σοβαρά η ένταξη της Ελλάδας και της 

Τουρκίας σε κάποιο αμυντικό σύμφωνο, με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των ατλαντικών 

εταίρων. 

 Η αμυντική πολιτική των δύο μεσογειακών κρατών είχε προετοιμάσει νωρίτερα το 

έδαφος. Συγκεκριμένα, το 1947 μια άκρως απόρρητη ειδική μελέτη από τη Μόνιμη Μικτή 

Επιτροπή Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.Ε.) που πραγματοποιήθηκε για την ελληνική κυβέρνηση, 

επιχειρούσε να μελετήσει μια σειρά δυνητικών επιθέσεων που μπορούσε να δεχτεί η χώρα 
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και πως θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να αμυνθεί με την συμβολή της Τουρκίας. Πριν 

ακόμα λάβουν χώρα οι συζητήσεις για το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, η Τουρκία πρώτη 

επεσήμανε την ανάγκη σύμπηξης Μεσογειακού Συμφώνου. Δεν είναι τυχαία αυτή η πρόωρη 

αναζήτηση εχεγγύων από τις ΗΠΑ: η Τουρκία είχε κοινά σύνορα με τη ΕΣΣΔ. Η Άγκυρα 

επιζητούσε την ασφάλεια που μπορούσαν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κι όχι 

απλώς τη δημιουργία μια αμυντικής συμμαχίας με την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Η 

κατάσταση περιπλέχθηκε όταν οι Βρετανοί άρχισαν να χάνουν την στήριξη των αραβικών 

κρατών και τους ενδιέφερε να τα επαναπροσεγγίσουν μέσω της δημιουργίας αμυντικού 

συμφώνου των χωρών της Μέσης Ανατολής με ηγέτιδα δύναμη την Τουρκία. Η Άγκυρα 

όμως δεν ήθελε να προσμετρείται στη Μέση Ανατολή αλλά να συγκαταλέγεται στα μέλη των 

δυτικών συμμάχων. Στην επισταμένη προσπάθειά της για εισδοχή στο ΝΑΤΟ, συνηγορούσε 

και η Ελλάδα. Η τελευταία δεν διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο για την άμυνα της Μέσης 

Ανατολής και γι’ αυτό πιθανόν να μην γίνονταν τόσες επαφές όσες με την Τουρκία. Δεν 

έλειψε ποτέ όμως από το κάδρο των διαβουλεύσεων. Είχε κι εκείνη την πρόθεση να ενταχθεί 

στο ΝΑΤΟ. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάστηκαν στενά οι δύο όμορες χώρες ώστε να 

αποδείξουν στους εταίρους ότι έπρεπε να γίνουν αποδεκτές. Η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ τους προωθήθηκε ιδιαίτερα από το 1951, δηλαδή πριν την επίσημη εισδοχή τους. Η 

ελληνοτουρκική φιλία έφτασε στο αποκορύφωμά της χάρη στην επίτευξη του κοινού σκοπού 

τους, μόλις τρία χρόνια πριν αναδυθεί το Κυπριακό Ζήτημα, το 1955. Οι διμερείς σχέσεις την 

περίοδο 1947 – 1952 ίσως διήγαν την καλύτερη «στιγμή» τους από κάθε άλλη φορά.      

 Αναμφισβήτητα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάστηκαν από τις παγκόσμιες 

εξελίξεις και τον Ψυχρό Πόλεμο. Ο ρόλος των δύο κρατών στον συνεχώς μεταβαλλόμενο 

κόσμο αποδείχτηκε πολύ σημαντικός και έγινε άμεσα αντιληπτός απ’ την ηγεσία των ΗΠΑ. 

Η πολιτική που άσκησε η Αμερική μέσω τους Δόγματος Τρούμαν, προσέδωσε «ειδικό 

βάρος» στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οι δύο χώρες επιθυμώντας να ενταχθούν σε μια 

δυνατή συμμαχία, διεκδίκησαν με αποφασιστικότητα την θέση τους στη ΝΑΤΟ. Ενίοτε 

γίνονταν μεταξύ τους πολύ ανταγωνιστικές κι άλλοτε παραμέριζαν όλες τους τις διαφορές και 

συντάσσονταν για την εκπλήρωση των κοινών τους στόχων .    
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