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Ευχαριστίες 
 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κνπ ζηάζεθε θαη κε 

ζηήξημε ζε απηήλ κνπ ηελ πξνζπάζεηα ηα ηειεπηαία απηά ηέζζεξα ρξφληα θαη δελ 

αλαθέξνκαη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε. Υσξίο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δελ ζα 

κπνξνχζα λα νινθιεξψζσ απηφλ ην θχθιν ζπνπδψλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζσ ηνπο 

ζηφρνπο κνπ. Έπεηηα λα επραξηζηήζσ ηνλ δηεζλνιφγν ηνπ ηκήκαηνο Γεκήηξην 

Ξελάθε θαζψο θαη ηνλ κεηαδηδάθηνξα Νηθφιαν Λεθάθε γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ 

έδεημαλ.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εζηηάδεη ζηηο Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο θαη εθπνλήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Οη δηεζλείο ζρέζεηο κνπ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ απφ 

ηελ πξψηε θνξά πνπ ην δηδάρηεθα ζαλ κάζεκα ζην ηκήκα θαη έηζη έιαβα ηελ 

απφθαζε λα θάλσ ηελ εξγαζία απηή θαη λα δηεμάγσ κία δηθή κνπ έξεπλα. θνπφο κνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απνηεινχζε ηφζν ε θαιχηεξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο 

πνπ ζα κπνξνχζα λα θάλσ φζν θαη ε κεγαιχηεξε απινχζηεπζε ηνπ γηα ηελ πην 

γξήγνξε θαηαλφεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηνπο αλαγλψζηεο. Η εμσηεξηθή 

πνιηηηθή απνηειεί ηνλ θχξην ππιψλα φπσο καξηπξεί ν ηίηινο θαη νη Δπξσαηιαληηθέο 

ζρέζεηο απνηεινχλ έλα ζχλζεην θαη πνιχρξνλν θαηλφκελν πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη 

θαη πξνβιεκαηίζεη πνιινχο επηζηήκνλεο, γηα απηφλ ηνλ ιφγν παξνπζηάδνπλ ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ ηα γεγνλφηα θαη νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. 

Δπειπηζηψ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο απηήο λα είλαη νπζηψδεο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε είδνπο απαίηεζε ησλ αλαγλσζηψλ.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο, εμσηεξηθή πνιηηηθή, Φπρξφο Πφιεκνο, 

ΝΑΣΟ, Γηεζλέο ζχζηεκα εηξήλεο.  
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ABSTRACT 
 

This dissertation focuses on Euro-Atlantic relations and was prepared in the context of 

the completion of my studies at the Department of Political Science of the University 

of Crete. I was interested in international relations since I was first taught it as a 

subject in the department and so I decided to do this work and do my own research. 

My goal during the writing process was both to cover the issue as best as possible I 

could and to simplify it to make it easier for readers to understand the dissertation. 

Foreign policy is the main pillar, as the title suggests, and Euro-Atlantic relations are 

a complex and long-standing phenomenon that has preoccupied and troubled many 

scientists. I hope the content of this work is substantial and meets all kinds of readers 

requirements. 

 

Keywords: Euro-Atlantic relations, foreign policy, Cold War, NATO, International 

peace system.   
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1.ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Οη Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο, φπσο έγηλε αλαθνξά θαη ζηνλ πξφινγν, απνηεινχλ έλα 

δηαρξνληθφ θαη πνιχπινθν θαηλφκελν θαζψο έρνπλ απαζρνιήζεη απφ ηα λεψηεξα 

ρξφληα ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν θπξίσο, αιιά θαη άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ θάπνην 

ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Η πεξίνδνο ζηελ νπνία ζα επηθεληξσζνχκε 

αλάγεηαη απφ ηνλ Φπρξφ πφιεκν (1945-1991), θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ακβιχλζεθαλ νη δηαθνξέο εμαηηίαο κηαο αλαπφθεπθηεο 

έληαζεο πνπ μέζπαζε γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο αληίζηνηρα, 

κέρξη θαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ απνηειεί κηα κεηαβαιιφκελε θαη επνρή 

παγθνζκηνπνίεζεο. Η Δπξψπε κε ηελ Ακεξηθή έρνπλ έλα ηεξάζηην πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ αιιά θαη ζηξαηησηηθφ ράζκα κεηαμχ ηνπο. Η πνξεία ηνπο είλαη 

πνιχ δηαθνξεηηθή θαη απηφο είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο πνπ θάλεη  λα βιέπνπλ ηνλ 

θφζκν κε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ κάηη, ε ηζηνξία ηεο θάζε κηαο απνηειεί θαη ηνλ 

θαζνδεγεηή ηνπο. Οη Δπξσπαίνη αθνινπζνχλ κηα δηαδξνκή εμέιημεο θαη 

δηεζλνπνίεζεο επηιχνληαο δεηήκαηα κε επηφηεξνπο ηξφπνπο ελψ αληίζεηα νη 

Ακεξηθάλνη βξίζθνληαη πξνζθνιιεκέλνη ζε έλα παξειζφλ εμνπζίαο. ιεο απηέο νη 

δηαθνξέο ινηπφλ απνηππψλνληαη κε θάπνην ηξφπν θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ 

αζθεί ε θάζε κία. χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο ε Ακεξηθή βιέπεη ηνλ θφζκν 

δηαηξεκέλν ζε ερζξνχο θαη θίινπο γηα απηφ επηιέγεη ηελ δηπισκαηία γηα ηελ επίιπζε 

δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ φκσο είλαη πην επηξξεπήο ζηελ βία, αληίζεηα ε Δπξψπε 

πξνζεγγίδεη ηα ζέκαηα ηεο κε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αθνινπζεί κία πην ήπηα 

δηπισκαηηθή πνξεία. Οξηζκέλνη ζα πίζηεπαλ φηη απηά ηα ζηνηρεία ίζρπαλ κφλν ζην 

παξειζφλ θαζψο φια πιένλ αιιάδνπλ κε ηαρχο ξπζκνχο φκσο ε αιήζεηα βξίζθεηαη 

θάπνπ ζηελ κέζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη λαη κελ έρνπλ αιιάμεη πνιιά πξάγκαηα κε ηελ 

βνήζεηα θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη δξαζηηθφ ξφιν, φκσο 

άιια παξακέλνπλ ζηάζηκα φπσο νη ζεκειηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο. Η παξαθάησ έξεπλα εζηηάδεη ζε απηέο ηηο δηαθνξέο φπσο 

θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ απηέο ηηο δπλάκεηο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ 

νξηζκέλν ηξφπν. Οη ζπλζήθεο απηέο απνηεινχλ ην θιεηδί γηα λα ζπιιάβνπκε ηηο 

έλλνηεο γχξσ απφ ηνλ φξν εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη φρη κφλν, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε 
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λα έρνπκε κηα γεληθή εηθφλα γηα ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα θξάηε ζηελ δηεζλή πνιηηηθή 

ζθελή θαη κε πνηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο.  

Αξρηθά ε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά κέξε ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ην πξψην κέξνο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο γηα λα θηάζεη ζηελ ζχγρξνλε 

κνξθή θαζψο θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ δηακφξθσζε φια απηά ηα ρξφληα. Απφ ηα ρξφληα 

ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη χζηεξα νη δπλάκεηο θαη νη αληνρέο ηεο Δπξψπεο 

δνθηκάδνληαλ δηαξθψο ζε έλα δπζάξεζην θιίκα αλαζθάιεηαο. Η Δπξψπε έπξεπε λα 

ιχζεη ζεκαληηθά εζσηεξηθά δεηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί ζηελ ζπλέρεηα 

πεξαηηέξσ κε εμσηεξηθά γηα λα αλαιάβεη έλαλ πην δξαζηηθφ ξφιν ζηελ δηεζλή ζθελή 

φπσο ηηο άξκνδε. Σα παξαθάησ γεγνλφηα αλαδεηθλχνπλ ηελ Δπξψπε απφ αδχλαην ζε 

δπλαηφ παίθηε θαη παξνπζηάδνπλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ πεξηιακβάλνληαο αθφκα θαη 

ηνλ ηξφπν κε ην νπνίνλ θαηφξζσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξν ηεο ελνπνίεζεο. 

 Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηηο δηαρξνληθέο πνιηηηθέο ησλ Η.Π.Α πνπ 

ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζηελ δηεμαγσγή πνιέκσλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ηαπηφρξνλσλ. 

Απηφ απνηέιεζε κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεπνίζεζε πνπ 

δηέζεηαλ ζηηο Η.Π.Α φηη έπξεπε λα είλαη ε πξψηε ππεξδχλακε θαη λα άξρεη απηή ηνλ 

θφζκν. Δπίζεο αλαιχνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο ζπλζήθεο θαη ζρέδηα ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ζηαζκφ ζηελ ακεξηθάληθε ηζηνξία. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη εθηφο απφ ηηο Η.Π.Α ζα αλαιπζεί θαη ε δεχηεξε ππεξδχλακε πνπ είλαη 

αζθαιψο ε ΔΓ θαη ην παηρλίδη ηζρχνο αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν δπλάκεηο θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο αιιά θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. 

 Σέινο έρνπκε ην ηξίην κέξνο ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζην ΝΑΣΟ θαη ζε 

ζχγρξνλεο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη Η.Π.Α. εκαληηθή 

εδψ είλαη θαη ε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιά θαη ηνπ Γηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

αζθάιεηαο θαη εηξήλεο. Η ηζηνξία πιένλ αλήθεη ζην παξειζφλ θαη απφ απηήλ 

κπνξνχκε λα πάξνπκε ηψξα κφλν καζήκαηα θαη φρη λα θάλνπκε ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα 

ιάζε. 

 Απηά ήηαλ ινηπφλ θαη ηα ηξία θπξηφηεξα κέξε απηήο ηεο κειέηεο ηα νπνία ζα 

αλαθεξζνχλ κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηε ζπλέρεηα γηα κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ. 
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1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζπλδπάδεη πνιιέο κεζφδνπο κε ζθνπφ ηελ ζπζζψξεπζε 

πιηθνχ γηα ηελ εθπφλεζε κίαο αληηθεηκεληθήο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο επξχηεξα, θαη ησλ Δπξσαηιαληηθψλ ζρέζεσλ εηδηθφηεξα. 

ε πξψην ζηάδην εζηίαζα ηελ πξνζνρή κνπ ζην ζχλζεην θαηλφκελν ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο πάλσ ζην νπνίν νηθνδνκνχληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη Η.Π.Α. 

Η επηινγή ηεο κειέηεο απηήο ηεο πεξίπησζεο θξαηψλ αλαθέξεηαη θαη σο case study, 

δειαδή κία εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηηο Δπξσαηιαληηθέο 

ζρέζεηο, νξηνζεηεκέλν ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

έσο θαη ζήκεξα. ζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε ζθνπφ ηελ 

απεηθφληζε ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

ινγηθή ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ. 

Οη εξεπλεηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο αλάιπζεο θαζψο θαη ηεο κειέηεο πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαγξαθή 

ζηνηρείσλ. Η έξεπλα δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα ηα νπνία δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα αληίζηνηρα. Αξρηθά αλαθέξεηαη ε πξσηνγελήο έξεπλα, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε, βαζηδφκελε ζε έγθπξεο κεζφδνπο παξαηήξεζεο θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Χο πξνο ηελ πξσηνγελή έξεπλα ινηπφλ ζηεξίρηεθα ζε παξαηεξήζεηο κνπ ζε ζρέζε, 

γηα παξάδεηγκα, κε ην Brexit, αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηνλ ζχγρξνλν ξφιν ησλ 

θξαηψλ. 

Σν είδνο ηεο έξεπλαο πάλσ ζην φπνην ζηεξίρηεθε φκσο θαηά θχξην ιφγν ην 

παξαθάησ θείκελν νλνκάδεηαη δεπηεξνγελήο έξεπλα ή αιιηψο secondary date 

analysis. Απηή ε θαηεγνξία πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

επεμεξγαζηεί πιηθφ απφ πξσηνγελήο πεγέο. Δδψ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο 

θαη επαλαδηαηχπσζεο γεγνλφησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί παιαηφηεξα ζε άιιεο πεγέο. 

Έηζη θαη εγψ επεμεξγάζηεθα πιεξνθνξίεο ζηεξηδφκελε ζε κία εθηελή ειιεληθή αιιά 

θαη μέλε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ειεθηξνληθέο πεγέο. Με ηελ 

έξεπλα ησλ Δπξσαηιαληηθψλ ζρέζεσλ άδξαμα ηελ επθαηξία λα επεθηαζψ ζε πνιιά 

άιια εξεπλεηηθά πεδία, φπσο απηνχ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΝΑΣΟ, ΟΗΔ). ηελ βηβιηνγξαθία εληάζζνληαη ζεκαληηθνί 

επηζηήκνλεο ηνπ πνιηηηθνχ πεδίνπ. Απηνί ήηαλ ν Kissinger, Hix, Nugent, Smith, 
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Sorensen, Vogler, Κέηγθαλ, αιιά θαη νη έιιελεο επηζηήκνλεο Αξβαληηφπνπινο, 

Ήθαηζηνο, Απνζηνιφπνπινο, Βαξβαξνχζεο, Βνζθφπνπινο, Κεληξσηήο, 

Κνπζθνπβέιεο, Κσλζηαληίλνπ, Παπαζσηεξίνπ, θαη Νηάιεο.  

Σελ πηπρηαθή εξγαζία ραξαθηεξίδεη ε πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία είλαη κία 

δηεξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ θξαηηθψλ 

ζρέζεσλ. Πξνζπάζεζα λα δηεξεπλήζσ ζε βάζνο θαη λα θαηαζηήζσ θαηαλνεηέο ηηο 

Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο σο πξνο ην πψο ιεηηνπξγνχλ θαη γηαηί έρνπλ δηακνξθσζεί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν.                
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2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΤΦΡΟ 

ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ 

2.1 Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΣΨΝ ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ ΔΤΝΑΜΕΨΝ 
 

Σα δχζθνια ρξφληα ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ (1945-1991) επεξέαζαλ κε έλαλ αλεμίηειν 

ηξφπν ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη Η.Π.Α θαη δεκηνχξγεζαλ έλα πην ηζρπξφ 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ ζε αξθεηνχο ηνκείο. ε φιε απηήλ ηελ πεξίνδν νη 

ρψξεο θάζε επείξνπ πέξαζαλ απφ κία θάζε ζεηηθήο ή θαη αξλεηηθήο εμέιημεο, γηα 

παξάδεηγκα ε Δπξψπε δελ ήηαλ πάληνηε ηφζν δπλακηθή αληίζηνηρα θαη ηα ππφινηπα 

έζλε ην ίδην, φκσο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ απηφ άιιαμε. Καηά ην καθξηλφ 

παξειζφλ νη δχν Παγθφζκηνη πφιεκνη άθεζαλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηα 

επξσπατθά έζλε εμαηηίαο ιαζψλ ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ αιιά θαη 

ιαλζαζκέλεο δηπισκαηίαο. ’Έηζη ηα έζλε απηά απφ παγθφζκηεο δπλάκεηο 

απνδπλακψζεθαλ θαη παξαρψξεζαλ ζηελ Ακεξηθή απηά πνπ είραλ κνρζήζεη λα 

θαηαθηήζνπλ φπσο ήηαλ θαη νη απνηθίεο ηνπο γηα λα κελ θαηαξξεχζνπλ αιιά θαη γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο. Απηή ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη εμάξηεζεο 

ήηαλ θαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ. Οη επξσπατθέο 

νηθνλνκίεο αξρηθά ήηαλ αζηαζείο φκσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είραλ ηελ ειπίδα φηη 

ζα ήηαλ ηθαλνί νη Δπξσπαίνη λα παξεκπνδίζνπλ ηα ζνβηεηηθά ζηξαηεχκαηα κε ηελ 

βνήζεηα θαη ηνπ ΝΑΣΟ. Η Δπξψπε αλ θαη αληηκεηψπηδε πνιιέο θξίζεηο εμαηηίαο 

δηαθφξσλ ζπλζεθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο είρε ην πιενλέθηεκα λα απνηειεί έλα 

ζηξαηεγηθφ φπιν ζηνλ πφιεκν πνπ είρε μεζπάζεη κεηαμχ ησλ ππεξδπλάκεσλ 

θαηαθηψληαο κία ζέζε επηξξνήο ζηελ δηεζλή αξέλα. Βάδνληαο ζηελ ζπλέρεηα ζηελ 

άθξε ηηο φπνηεο δηαθσλίεο ππήξραλ ε ακεξηθαληθή ζηξαηεγηθή επηρείξεζε ηελ 

ζπλέλσζε δπλάκεσλ γηα ζπλνρή ηεο «Γχζεο» έλαληη ηεο νβηεηηθήο απεηιήο, 

παξέρνληαο έλα πιήζνο ζηξαηεπκάησλ ζε επξσπατθά εδάθε. ε έλα θιίκα 

αληίπνηλσλ ελψζεθαλ θαη νη δπλάκεηο ηεο «Αλαηνιήο» (ιεληληζηηθά θξάηε) πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ ηηο ζνζηαιηζηηθέο ιατθέο δεκνθξαηίεο έλαληη ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

θηιειεπζέξσλ δεκνθξαηηψλ ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Δπνκέλσο έρνπκε ηελ 

δηαίξεζε ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ ζε Γπηηθφ θαη Αλαηνιηθφ κπινθ πνπ ζηελ νπζία 

πξνθάιεζε ν δηπνιηζκφο ππεξδπλάκεσλ (Απνζηνιφπνπινο). 

 Ο Φπρξφο πφιεκνο έηζη δεκηνχξγεζε έλα ηεξάζηην ράζκα θαη έλαλ θφζκν 

απηαπάηεο φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ νξηζκέλνπο επεηδή ηα ζπζηήκαηα πνπ 
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πξνσζνχζε ην πεξηβάιινλ ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ απηά ηα νπνία 

είραλ δψζεη αμία νη άλζξσπνη ηφηε. Χζηφζν ηα πξψηα ρξφληα νη ζπγθξνχζεηο ήηαλ 

πνιχ πην έληνλεο θαη νη πιηθέο κνξθέο είραλ ηελ ζέζε ηνπ ηηκεηή θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. Οη δηεζλνιφγνη ππνζηήξηδαλ έληνλα απφ ηελ άιιε φηη νη ειπίδεο δελ έρνπλ 

ραζεί πιήξσο θαζψο ηα δηπνιηθά ζπζηήκαηα εκθαλίδνληαλ λα είλαη πην ζηαζεξά ζε 

ζρέζε κε ηα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα, επνκέλσο ζην κέιινλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί θαη κία κνξθή εηξήλεο αλάκεζα ζηνλ δηπνιηθφ πφιεκν Η.Π.Α-ΔΓ θαη 

ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. 

 Έρνληαο ππφςε φια απηά ηα γεγνλφηα θαη έλα παξαζθήλην ππξεληθψλ φπισλ 

εθεπξέζεθε ν φξνο ηεο χθεζεο γηα ηελ χπαξμε θάπνησλ θνηλψλ θαλφλσλ ζηηο 

ζπγθξνπζηαθέο ζπλζήθεο θαζψο νη βαζηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν 

ππεξδπλάκεηο δελ κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ ηφζν ζχληνκα θαη πξνθαινχζαλ θαθφ ζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ θφζκνπ . Αθφκα φκσο θαη ην ζρέδην ηεο χθεζεο απέηπρε αθνχ δελ 

θαηφξζσζε νχηε λα δηεπθνιχλεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ο πξφεδξνο Κάξηεξ ησλ 

Ηλσκέλσλ πνιηηεηψλ ήιπηδε φηη ζα είρε ηελ δχλακε λα ιήμεη ηνλ Φπρξφ πφιεκν, έλα 

φλεηξν πνπ δελ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα αιιά εθηάιηεο, δηφηη εμαηηίαο δηάθνξσλ 

απνηπρηψλ θάπνησλ ζρεδίσλ ν πξφεδξνο Κάξηεξ αθνινχζεζε ζηελ ζπλέρεηα αθξαία 

κέηξα. Αθξαία δηφηη έζεηε ζε θίλδπλν ηελ παγθφζκηα εηξήλε κε ην λα πξναλαγγέιιεη 

ηελ εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ, λα κπντθνηάξεη ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ζηελ Μφζρα 

ε φπνηα είρε θεξδίζεη ηελ εχλνηα πνιιψλ θξαηψλ θαζψο ήηαλ ην θέληξν ηεο ΔΓ θαη 

λα θαηαξγήζεη ηελ ζπλζήθε SALTII ε νπνία είρε ηεξάζηηα ζεκαζία φπσο ζα δνχκε 

αλαιπηηθά θαη ζηελ δηπισκαηία ησλ ππξαχισλ (ΚΔΙΓΚΑΝ, 2003). 

 ζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε ζηα ρξφληα ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ αλάθακςε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα σζηφζν δελ ηε ελδηέθεξε λα κεηψζεη ην ζηξαηησηηθφ ράζκα ζε 

ζρέζε κε ηηο ππεξδπλάκεηο. Η Γαιιία ήηαλ ε πξψηε θαη ε κφλε ρψξα ε φπνηα 

πξνζπάζεζε λα μεθχγεη απφ ηα δίρηπα εμάξηεζεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

δεκηνπξγψληαο, αθνχ πξψηα απνρψξεζε απφ ην ΝΑΣΟ, κηα κηθξή ππξεληθή δχλακε. 

Οχηε κία ηέηνηα θίλεζε φκσο ηελ έθαλε ιηγφηεξε αλεμάξηεηε απφ ηα ππφινηπα θξάηε 

ηεο Δπξψπεο. Η Γχζε είρε κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηελ Δπξψπε ζηνρεχνληαο 

ζηελ δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ζε κία «λέα» Δπξψπε κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη 

ελφηεηα (ΚΔΙΓΚΑΝ, 2003). 

 Πνηεο ήηαλ νη ρψξεο φκσο αξρηθά πνπ ηάρζεθαλ ζην πιεπξφ ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ (Γπηηθφ κπινθ), θαη πνηεο απηέο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ νβηεηηθή Έλσζε 

(Αλαηνιηθφ κπινθ) ζηελ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ; 
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 Οη ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ κπινθ ήηαλ ε Ιζιαλδία, ε Γπηηθή Γεξκαλία, ε 

Οιιαλδία, ε Γαλία, ε Γαιιία, ε Ιηαιία, ε Διιάδα, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε 

Πνξηνγαιία, ε Ννξβεγία, ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηέινο ε Σνπξθία. ια 

απηά ηα θξάηε απνηεινχζαλ ηφηε θαη ην Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν ή αιιηψο ΝΑΣΟ. 

 Οη αληίζεηεο ρψξεο πνπ απνηεινχζαλ ην Αλαηνιηθφ κπινθ ήηαλ ιηγφηεξα ζε 

ζρέζε κε απηά ηεο Γχζεο θαη ήηαλ ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ε Βνπιγαξία, ε Οπγγαξία, 

ε Σζερνζινβαθία, ε Αιβαλία, ε Πνισλία θαζψο θαη ε Ρνπκαλία. Υψξεο δειαδή κε 

έλα θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ δηαηξέζεθε ε Δπξψπε ζε δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο 

επηξξνήο γηα λα εμαζθαιίζεη ην θάζε κέξνο ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη ηα δηθά ηνπ 

πηζηεχσ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θξαηψλ. Απηφ πνπ πξνθαιεί ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ είλαη ε δηαίξεζε ηνπ Γεξκαληθνχ θξάηνπο πνπ δελ ζπλέβε κε θακία άιιε 

ρψξα ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, γηα απηφ θαη ζα θάλνπκε κία ζεκαληηθή αλαθνξά ζην 

Γεξκαληθφ θξάηνο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ. 

Δπηπιένλ ζηα θξάηε ηνπ Αλαηνιηθνχ κπινθ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ην 

ζχκθσλν ηεο Βαξζνβίαο γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

2.2 Η ΔΙΑΙΡΕΗ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΣΟ ΣΕΙΦΟ ΣΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ) 

  

Η πεξίνδνο ησλ έληνλσλ ζπγθξνχζεσλ θαηά ηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο άθεζε 

ηεξάζηηεο πιεγέο ζηα επξσπατθά θξάηε θπξίσο φκσο ζηελ Γεξκαλία πνπ ηελ είρε 

θπξηεχζεη ν δηθηάηνξαο Αδφιθνο Υίηιεξ θαη ην λαδηζηηθφ ηνπ θαζεζηψο (1933-1945). 

Ο γεξκαληθφο ιαφο βξίζθνληαλ ήδε ζε αδηέμνδν φηαλ μέζπαζε θαη ν Φπρξφο πφιεκνο 

δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε θαη νδήγεζε ζε έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο. 

Αλήκπνξν ην γεξκαληθφ θξάηνο πιένλ κεηά ηελ δηάιπζε θαη ηνπ Σξίηνπ Ράηρ έπξεπε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ λέα πξφθιεζε θαη λα δψζεη κία κάρε δηαηξεκέλε ζε δχν 

θνκκάηηα εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηελ ίδηα ρψξα. 

 Η πξψηε κεγάιε ρψξα ηζρχνο, ε Ακεξηθή, πξνζπάζεζε λα εληάμεη ζηνπο 

ζπκκάρνπο ηεο ην Γπηηθφ κέξνο ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ ζηξαηεγηθή πξφβιεςε φηη απηφ 

ην ηκήκα γλψξηδε κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επνκέλσο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ λίθε ησλ Ακεξηθάλσλ. Δπηπιένλ έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη φηη ην Γπηηθφ Βεξνιίλν βξίζθνληαλ ζην Αλαηνιηθφ Μπινθ, έλα 

ζηνηρείν ην νπνίν δίλεη έλα πξνλφκην ζηελ δπηηθή ζπκκαρία φπσο είλαη ε 
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θαηαζθνπεία ηνπ αληίπαινπ ζηξαηνπέδνπ πνπ εγνχληαλ απφ ηελ άιιε δχλακε 

(ΔΓ). Απηφ ζεκαίλεη φηη απνηεινχζε ηεξάζηην θίλδπλν θαη δελ ζα κπνξνχζε λα 

ιπζεί εάλ δελ θαηάθεξλε λα θαηαθηήζεη ε ΔΓ ην Γπηηθφ Βεξνιίλν  

(ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ, 2019). 

 Η ΔΓ έρνληαο γηα ζχκκαρν ζην πιεπξφ ηεο ην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

Βεξνιίλνπ θαηεγφξεζε ινηπφλ ηηο Η.Π.Α γηα θαηαζθνπεία ηεο δηθήο ηνπο νξγάλσζεο 

θαη πνιηηηθήο. Οη ζνβηεηηθνί παξαηεξψληαο ηελ πξφνδν ηνπ Γπηηθνχ ηκήκαηνο 

γίλνληαλ αθφκα πην θαρχπνπηνη θαη είραλ ην ηεξάζηην έξγν λα κεηαδψζνπλ ζε φινπο 

φηη ε θνκκνπληζηηθή νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ ήηαλ πην νξζή θαζψο κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη επεκεξία ζε φινπο. 

 Απηφ φκσο ην επηρείξεκα δελ άξγεζε λα απνδεηρζεί φηη ήηαλ έλα ςέκα αθνχ 

ήηαλ εκθαλήο ε δηαθνξά ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ αλάκεζα ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο 

Γχζεο (θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία) θαη ζε απηνχο ηεο Αλαηνιήο (θνκκνπληζηηθή 

νηθνλνκία). Δμαηηίαο απηψλ άξα πνιίηεο πνπ δνχζαλ ζε αλαηνιηθά ηκήκαηα 

κεηαλάζηεπζαλ ζηα δπηηθά γηα κία θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο πξνθαιψληαο έιιεηςε 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ιεληληζηηθή νηθνλνκία. Απηή ε καδηθή 

απφδξαζε ησλ αηφκσλ είρε σο απνηέιεζκα λα ακβιπλζνχλ νη δηαθνξέο θαη λα 

μεθχγεη ε θαηάζηαζε πξνθαιψληαο ηνλ ρσξηζκφ ηεο Γεξκαλίαο ζε δχν γήπεδα 

αληηκαρφκελσλ (αλ ζήκεξα). 

 ηηο αξρέο Απγνχζηνπ ηνπ 1961 ν ιαφο ηνπ Αλαηνιηθνχ Βεξνιίλνπ άξρηζε λα 

ρηίδεη ην Σείρνο ζεσξψληαο ην ηελ κνλαδηθή ιχζε κε ζθνπφ λα παξεκπνδίζνπλ θαη 

αιιά άηνκα λα ηξαπνχλ ζε θπγή. Μία θίλεζε ε νπνία έκειιε λα γίλεη ην ζχκβνιν 

ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ ζπκβνιίδνληαο ηελ απνηπρία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ κνληέινπ 

αιιά θαη ηελ δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο. πίηηα, δξφκνη, πιαηείεο θφπεθαλ ζηελ κέζε θαη 

ην πεξηβάιινλ ζχκηδε θπιαθή κε ηα ζπξκαηνπιέγκαηα λα θπιάλε θαιά ηα λέα 

ζχλνξα. Άλζξσπνη μεκέξσζαλ ρσξίο νηθνγέλεηεο θαη μεξηδσκέλνη βαζηά κέζα ζηελ 

ίδηα ηνπο ηελ παηξίδα.  

 Βεβαίσο θαη αζθήζεθε απζηεξή θξεηηθή γηα απηήλ ηελ πξάμε φκσο νη 

θνκκνπληζηέο ππνζηήξηδαλ έληνλα φηη απηφ δελ ήηαλ παξά έλα αλαγθαίν θξάγκα γηα 

λα αληηζηαζνχλ ζηελ επηξξνή ηνπ θαθνχ πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηνλ πιηζκφ.  

Πξάγκαηη κε απηφ ηνπο ην ζρέδην θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο άιια 

θαη πάιη εηηήζεθε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο δηφηη δελ άληεμε ηηο ξίμεηο ηνπ 

παξειζφληνο απφ ηηο πνιιαπιέο θξίζεηο. Μάιηζηα ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία θάπνηα 

ζηηγκή δήηεζε κία απνδεκίσζε γηα ηα εξγαηηθά ρέξηα ηεο ηα νπνία είραλ θχγεη πξηλ 
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ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Σείρνπο, κία ιεπηνκέξεηα πνπ θαλεξψλεη ηελ δεκηά πνπ είρε 

πξνθαιέζεη απηή ε θπγή θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

 Όζηεξα απφ πνιιέο δηαδειψζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξνπο 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο παξάγνληεο ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία απνδπλακψζεθε, αιιά ν 

ηφηε αξρεγφο ηνπο Έξηρ Υφλεθεξ παξακέλνληαο πξνζθνιιεκέλνο ζηα θνκκνπληζηηθά 

ηδεψδε αξλήζεθε ζηνλ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ (εγέηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ ην 

1985 έσο θαη ηελ ιήμε ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ πνπ ζπλέβαιε ζε απηφ) λα αιιάμεη 

ζηάζε γηα ηελ θαιχηεξε πνιηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεξκαλίαο.  Έρνληαο 

πηεζηεί θαη δερζεί ηελ εζράηε θξηηηθή γηα ηελ ζθιεξή πνιηηηθή ηνπ ν Έξηρ Υφλεθεξ 

παξαηηήζεθε αθνχ πξψηα μεθαζάξηζε φηη δελ ελέθξηλε κία ηέηνηα πξάμε έλσζεο. Σελ 

ζέζε ηνπ εγέηε αλέιαβε χζηεξα απφ απηφλ ν Έγθνλ Κξεληο, ν νπνίνο δελ είρε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηνλ πξνεγνχκελν (ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ, 2019).  

Η ειπίδα ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ είρε ζηξαθεί πιένλ ζην πξφζσπν ηνπ Μηραήι 

Γθνξκπαηζφθ ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ γηαηί κφλν εθείλνο ήηαλ ηθαλφο 

λα ζηακαηήζεη φιν απηφ. Ο θφζκνο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα ζηακαηήζεη ην ςπρξφ 

θιίκα ηνπ πνιέκνπ κε θάζε θφζηνο. Ο Σχπνο απνηέιεζε ηελ αηηία λα επηρεηξήζνπλ ηα 

άηνκα λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ιαλζαζκέλν κήλπκα πνπ 

έζηεηιε εθπξφζσπνο ηνπ Κφκκαηνο. Όζηεξα θαη απφ ηελ παξαίηεζε ηνπ Έγθνλ 

Κξεληο, εθφζνλ κεηά απφ ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο δελ θαηφξζσζε νχηε απηφο λα 

αληηζηαζεί ζηελ ζέιεζε ηνπ ιανχ γηα ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, ην έξγν απηφ 

αλέιαβε ν επφκελνο πξφεδξνο Μφληξνβ. 

 Σν Σείρνο ηεο «ληξνπήο» φπσο νλνκάδνληαλ θαη απφ νξηζκέλνπο θαηέξξεπζε 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1990 πξνκελχνληαο έηζη θαη ηελ πνιππφζεηε ελνπνίεζε ηεο 

Γεξκαλίαο ελψ ν θαγθειάξηνο Υέικνπη Κνι πξφηεηλε θαη δέθα ζεκεία γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επαλέλσζεο. Δίλαη ζηαζκφο επίζεο θαη ζηελ ζχγρξνλε επξσπατθή 

ηζηνξία ησλ θξαηψλ αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζε παγθφζκην επίπεδν.  

ε γεληθά πιαίζηα πάλησο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε 

νβηεηηθή έλσζε απνδπλακψζεθε ζεκαληηθά ζε αξθεηνχο ηνκείο θαη ζε απηφ 

ζπλέβαιιε θαη ε εμέγεξζε ηνπ ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα ζηνλ ζηαζκφ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ Σζεξλνκπίι ζηελ Οπθξαλία. ια απηά νδεγνχζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ληθεηέο ζα έβγαηλαλ νη Γπηηθέο δπλάκεηο απφ απηφλ ηνλ πφιεκν. 

Η ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ πνιχ ζχλζεηε φκσο δηαδηθαζία θαη 

απαηηνχζε πξψηα θάπνηεο ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο. Απνηεινχζε κεγάιε αλάγθε λα 

επηιπζνχλ θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ηελ πεξίνδν ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε απνδπλακψζεη ηηο 

βηνκεραληθέο δψλεο ηεο Γεξκαλίαο. Αλ θαη ην έξγν απηφ απνδείρζεθε πνιπδάπαλν 

ζηελ ζπλέρεηα θαη νη δπλάκεηο ζθέθηεθαλ φιεο ηηο εθδνρέο γηα ηελ ζπλέλσζε 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ δεθηή ηελ αίηεζε ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά κεηά απφ 

πνιιέο ζπκθσλίεο θαη πεξηνξηζκνχο θπξίσο γηα ην Αλαηνιηθφ ηκήκα εθφζνλ ήηαλ πην 

απζηεξφ θαη απηαξρηθά ζπγθξνηεκέλν (ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ, 2019).  

Παξαηεξνχκε ηειηθψο φηη ην Γεξκαληθφ θξάηνο έδεζε έληνλα ηα ρξφληα ηνπ 

πνιέκνπ καρφκελν θαζεκεξηλά λα βξεη ηηο πην ζσζηέο ιχζεηο φκσο αληί απηνχ 

ρσξίζηεθε ζηελ κέζε κε ην Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ γηα λα ππνδείμεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επηβίσζεο ζην θάζε ηκήκα επεηδή είραλ νξγαλσζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ηδενινγίεο. ηαδηαθά φκσο εκθαλίζηεθε ην αίζζεκα ηεο 

ζπλέλσζεο ην νπνίν απαηηνχζε ππνρσξήζεηο απφ φινπο ρσξίο θακία εμαίξεζε. Απηφ 

θαηαλνήζεθε θαη ηα πξάγκαηα άιιαμαλ πξνο ην θαιχηεξν. ηφρνο πιένλ ηνπ ιανχ 

δελ απνηεινχζαλ ηα ηκήκαηα αιιά ε εθπιήξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ φινπ ηνπ 

Γεξκαληθνχ έζλνπο γηα απηφ θαη μεθίλεζαλ απφ ρακειά θαη ζηελ ζπλέρεηα 

δηεθδίθεζαλ κία δπλαηή ζέζε ζηελ Δπξψπε.  

Ο Γεξκαληθφο ιαφο είρε θαηαδηθαζηεί απφ ηνπο ππφινηπνπο επξσπαίνπο γηα  ην 

λαδηζηηθφ θαζεζηψο επί Υίηιεξ θαη πιένλ έπξεπε λα αθήζνπλ φια απηά πίζσ γηα έλα 

λέν μεθίλεκα. Ήηαλ άιισζηε απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ πξνζπαζνχζε λα μεράζεη ην 

παξειζφλ θαη λα απνινγεζεί γηα φιεο ηηο θξηθαιεφηεηεο ησλ λαδί γηα λα 

πξνρσξήζνπλ θαη λα γξάςνπλ κία θαηλνχξγηα ηζηνξία γεκάηε αηζηνδνμία ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη απφ πξνεγνχκελα γεγνλφηα. 

 

2.3 ΣΟ ΤΜΥΨΝΟ ΣΗ ΒΑΡΟΒΙΑ 

 

Έρνληαο αλαθεξζεί παξαπάλσ ζηνλ ξφιν ηεο θάζε ππεξδχλακεο ζηελ δηεζλή αξέλα 

θαη ζηηο επηξξνέο ηνπο  είλαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαθνξά ζε απηφ ην χκθσλν ηεο 

Βαξζνβίαο ην νπνίν θαλεξψλεη ηνλ θφβν ηεο ΔΓ γηα ηελ δχλακε πνπ είραλ 

θαηαθέξεη λα ζπγθεληξψζνπλ νη Η.Π.Α. Σελ ρξνληά ινηπφλ ηνπ 1948 ε ακεξηθάληθε 

Γεξνπζία απνθάζηζε λα επεθηείλνπλ ηηο ζπκκαρίεο ηνπο θαη εθηφο ηεο επείξνπ ηνπο 

πνπ ήηαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ ή αιιηψο 

ΝΑΣΟ. Σελ επφκελε ρξνληά, ην 1949, επεγξάθε ην ΝΑΣΟ πεξηιακβάλνληαο 

νπζηαζηηθά ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ δπλάκεσλ θαη ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ. Οη 
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δπλάκεηο απηέο εθηφο απφ ηελ ζπλεξγαζία πνπ επηδίσθαλ (ζε πνιηηηθννηθνλνκηθφ 

αιιά θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν) πξνζπαζνχζαλ επίζεο λα εκπνδίζνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ΔΓ θαη λα ηελ απνδπλακψζνπλ. 

Η ΔΓ είρε ζνξπβεζεί απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ΝΑΣΟ θαζψο γλψξηδε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε θαη ηνλ ξφιν απηνχ ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ χκθσλνπ. Η ΔΓ 

ππνζηήξηδε έληνλα φηη απηφ νδεγνχζε ζηελ θαηαπάηεζε πνιιψλ ζπλζεθψλ πνπ είρε 

θάλεη ε ίδηα κε άιιεο ρψξεο θαη ακθηζβεηνχζε ηνλ βαζκφ λνκηκνπνίεζεο απηνχ ηνπ 

πκθψλνπ. 

 Βιέπνληαο ηελ ζεκαζία θαη ηελ δηάζηαζε ηνπ ΝΑΣΟ, ε νβηεηηθή Έλσζε 

έθαλε δηαξθψο πξνζπάζεηεο λα εληαρζεί ζε απηφ ρσξίο απνηέιεζκα δηφηη ζηελ 

ζπλέρεηα δελ ζα εθπιεξσλφηαλ θαη ν ζθνπφο ηνπ λα θφςνπλ ηελ ζθαίξα επηξξνήο 

ησλ ζνβηεηηθψλ. Αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ ν νπνίνο είρε θαηαθέξεη λα 

ζπλαγσληζηεί ππξεληθά ηηο Η.Π.Α ζε θάπνην βαζκφ αιιά θαη λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο Κίλαο κε ηνλ Μάν δέρνληαλ αξλεηηθή απάληεζε. Απηφ φκσο πνπ 

αλάγθαζε ηνλ λέν εγέηε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο λα αλαιάβεη δξάζε θαη λα ηδξχζεη ην 

χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο γηα λα ελαληησζεί ζηηο Η.Π.Α ήηαλ ε πξνζάξηεζε ηεο 

Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ ην 1955. Σν χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ηδξχεηαη ζηηο 14 

Μαΐνπ ηνπ 1955 θαη ππνγξάθεηαη ζηηο 14 Ινπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο (Μεραλή ηνπ 

ρξφλνπ, 2019). Απηφ ην χκθσλν ινηπφλ απνηέιεζε ην φπιν ησλ ζνβηεηηθψλ 

δπλάκεσλ γηα λα ελαληησζνχλ ζην ΝΑΣΟ. 

Σα θξάηε πνπ εηζήιζαλ ζηνλ χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ήηαλ ηα ιεληληζηηθά 

θξάηε ηνπ Αλαηνιηθνχ κπινθ αιιά θαη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Δμαίξεζε απνηέιεζε 

ε Γηνπγθνζιαβία πνπ αλ θαη δηέζεηε θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηελ ρψξηδαλ 

ηδενινγηθέο δηαθνξέο κε ηελ ΔΓ, αιιά θαη ε Αιβαλία θαζψο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

ηάιηλ ν Έλβεξ Υφηδα ζεψξεζε φηη ε νβηεηηθή Έλσζε είρε ράζεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

θαη απνθάζηζε λα ηαρζεί ζην πιεπξφ ηεο Κίλαο θαη λα απνρσξήζεη απφ ηελ πλζήθε 

ηεο Βαξζνβίαο. Αξγφηεξα απνρψξεζε θαη ν πξφεδξνο Νηθφιαε Σζανπζέζθνπ ηεο 

Ρνπκαλίαο. ιεο απηέο νη απνρσξήζεηο θαη νη δπζαξέζθεηεο ησλ θξαηψλ εκπφδηδαλ 

ηελ ΔΓ λα εθπιεξψζεη ηνλ ζθνπφ ηεο ίδξπζεο απηήο ηεο πκθσλίαο γηα ηελ 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ Αλαηνιηθψλ δπλάκεσλ θαη λα αληηζηαζνχλ ζηελ  

ακεξηθάληθε ζθαίξα επηξξνήο. Μεηά απφ πνιιέο θξίζεηο φκσο νξηζκέλσλ θξαηψλ θαη 

αλαηαξαρψλ ζηνλ αλαηνιηθφ ρψξν νη ζηφρνη ηνπ χκθσλνπ ηεο Βαξζνβίαο έγηλαλ 

άπηαζην φλεηξν παξά ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηνπ Υξνπζηζφθ λα θξαηήζεη ηηο 

δπλάκεηο ηνπ ελσκέλεο. Μάιηζηα είρε πξνρσξήζεη θαη ζε απεηιέο ησλ αξρεγψλ γηα λα 
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θξαηήζνπλ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ελσκέλν, ελψ ν ίδηνο είρε θαηαδηθάζεη ηνλ 

ηάιηλ γηα θάπνηεο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ (Μεραλή ηνπ ρξφλνπ, 2019). 

ιν απηφ ην ζρέδην ελαληίσζεο ζην ΝΑΣΟ άξα δελ ιεηηνχξγεζε 

απνηειεζκαηηθά επεηδή νη δπλάκεηο ηεο Αλαηνιήο δελ γλψξηζαλ ίδηα πξφνδν κε απηέο 

ηεο Γχζεο θαη δηφηη νη ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε κηαο δηέθεξαλ ζεκαληηθά. 

Σν Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν είρε πεηχρεη ηειηθψο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν 

απνκαθξχλνληαο αξθεηά θξάηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη 

απνδπλακψλνληαο ην γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ λίθε ησλ Η.Π.Α. Γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ν αληαγσληζκφο ήηαλ κεγάινο θαη ε θάζε ππεξδχλακε πξνζπαζνχζε λα 

απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηα θέξδε ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα. Απηφ πνπ ηηο 

δηαρψξηδε δελ ήηαλ ηφζν νη δπλάκεηο ηνπο φζν νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε 

θάζε ζηξαηφπεδν γηαηί θαη νη Η.Π.Α αιιά θαη ε ΔΓ είραλ απνδείμεη ζην παξειζφλ 

φηη κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη ζηηο πην δχζθνιεο πξνθιήζεηο θαη λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηζάμηα ε κία ππεξδχλακε ηελ άιιελ. Οη ζπλζήθεο φκσο ζηάζεθαλ πην 

επλντθέο γηα ηελ Ακεξηθή θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο αιιά θαη πάιη νη ζνβηεηηθνί δελ 

παξέδσζαλ ηα φπια κέρξη ην ηέινο. 

Έηζη κπνξνχκε πιένλ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ιφγν ίδξπζεο απηήο ηεο ζπλζήθεο 

θαη ηελ ζεκαζία ηνπ γηα ηηο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα ελαληησζνχλ ζηηο 

θαπηηαιηζηηθέο ζπλερίδνληαο έλα παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο.  

 

2.4 ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ 
 

Παξά ην ζθιεξφ παξειζφλ ηεο Δπξψπεο εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ πνπ πξνεγήζεθαλ 

απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε έλα πην επαλαζηαηηθφ βήκα φπσο ήηαλ ε ελνπνίεζε 

ηεο. Αξρηθά απηφ θάληαδε έλα άπηαζην φλεηξν γηα πνιιέο ρψξεο θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ απνηεινχζε ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε. Σα θίλεηξα 

θαη νη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχζαλ ζε κία ηέηνηα ελνπνίεζε ήηαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο. Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξάμεο ήηαλ λα μεπεξαζηνχλ νη δηαθνξέο θαη 

νη ζπγθξνχζεηο κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε έκθαζε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα. ια απηά πξφεθπςαλ απφ ηνλ απνινγηζκφ ηεο Δπξψπεο κεηά ηα 

ρξφληα ησλ πνιέκσλ. 

 Μεηά απφ απηήλ ηελ απφθαζε κεγάιεο θαη ηζρπξέο ρψξεο αληέδξαζαλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε θάζε κία. Η Γαιιία κε έρνληαο μεπεξάζεη πιήξσο ηα παιηφηεξα 
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γεγνλφηα ζεψξεζε θαιφ ην ζρέδην ηεο ελνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα πάςεη πηα ε 

Γεξκαλία λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ εζληθή ηεο αζθάιεηα θαη λα επηηεπρζεί έλα είδνο 

ακνηβαίαο ππνρψξεζεο. Η Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ άιιε ζεβφκελε ηελ παξάδνζε 

θαη ηηο αμίεο ηεο πίζηεπε φηη εάλ γηλφηαλ θάηη ηέηνην ζα θηλδχλεπε ε εζληθή ηεο 

αλεμαξηεζία θαη γηα απηφ αθνινχζεζε κε δηζηαγκφ ζην ζρέδην ηεο ελνπνίεζεο. 

Μάιηζηα θαη κεηά ηελ είζνδν ηεο έζεζε ηα δηθά ηεο φξηα θαη ήηαλ μεθάζαξε απέλαληη 

ζηηο ζρέζεηο πνπ επηζπκνχζε λα δηαηεξήζεη κε ηηο Η.Π.Α. ζνλ αθνξά ηελ Γεξκαλία 

φηαλ βξηζθφηαλ δηαηξεκέλε δελ κπνξνχζε λα θάλεη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε αιιά κεηά 

ηελ επαλέλσζε ηεο ππνζηήξημε φηη θάηη ηέηνην ήηαλ πνιχ νξζφ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη λα εληαρζεί θαη ε ίδηα γηα λα ζπλεξγαζηεί χζηεξα απφ ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Άιισζηε κεηά ηελ επαλέλσζε ηνπ ην Γεξκαληθφ θξάηνο 

εκθαλίδνληαλ πην ηζρπξφ απφ πνηέ ηξνκάδνληαο ηνπο ππφινηπνπο γηα κία λέα 

ππνινγίζηκε δχλακε φρη κφλν ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν αιιά θαη δηεζλψο (Kissinger, 

2002). 

 Ο θαγθειάξηνο Υέικνπη Κνι ππνζηήξημε έληνλα ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

ηνπ 1992, κε ηελ νπνία εηζήρζε θαη ην θνηλφ λφκηζκα ηνπ επξψ (Ο.Ν.Δ) γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ επξσπαίσλ. Δθηφο φκσο απφ θνηλφ λφκηζκα δεκηνπξγνχληαλ ηα 

πξψηα βήκαηα γηα κία θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο γηα λα κελ 

θηλδπλέςεη θακία ρψξα απφ άιιε. Δίρε θηάζεη φπσο νλνκάζηεθε αξγφηεξα ε «ψξα 

ηεο Δπξψπεο». ε επίπεδν δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ε ελεξγνπνίεζε θαη νινθιήξσζε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έγηλε κέζα ζε έλα θιίκα δηπνιηζκνχ θαη εμηζνξξφπεζεο 

ηζρχνο. ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζηηο 9 Μάηνπ ν γάιινο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ 

Robert Schumanχζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Jean Monnet πξφηεηλε ηελ 

δεκηνπξγία ηεο Δ.Κ.Α.Υ δειαδή κηαο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα. 

Απηή ε πξάμε είρε ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θξαηψλ γηα λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο κία αλψηεξε αξρή θαη λα επσθεινχληαη φια ηα θξάηε πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηήλ. Παξάιιεια κε απηφ ην βήκα ε Δπξψπε ζπλέρηδε ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ην νπνίν ζα πξνέθππηε απφ απηφ ην 

εγρείξεκα ηεο. Δπνκέλσο εδψ πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζην λνκηθφ νηθνδφκεκα ηεο 

Δπξψπεο ην νπνίν ζηεξίρηεθε ζε ηξείο ηδξπηηθέο ζεκαληηθέο ζπλζήθεο (Κεληξσηήο, 

2006). 

 Πξψηνλ, έρνπκε ηελ πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα πνπ έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ. Η πλζήθε απηή ππνγξάθηεθε 

ζηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 1951 ζηελ Γάιιηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Παξίζη ελψ ηέζεθε ζε 
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ηζρχ ζηηο 23 Ινπιίνπ ηνπ 1952. ηηο 23 Ινπιίνπ ηνπ 2002 έιεμε ε πλζήθε απηή 

(Κεληξσηήο, 2006). 

 Γεχηεξνλ δεκηνπξγήζεθε ε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ή αιιηψο Δ.Ο.Κ. Απηή ππνγξάθεθε ζηελ Ρψκε ζηηο 25 

Μαξηίνπ ηνπ 1957. Σαπηφρξνλα κε ηελ πλζήθε απηή ηδξχζεθε θαη ε πλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΤΡΑΣΟΜ). Απηέο έκεηλαλ γλσζηέο 

θαη σο «πλζήθεο ηεο Ρψκεο». Σέινο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ πξψηε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 

1958 (Κεληξσηήο, 2006). 

  Σξίηνλ έρνπκε ηελ πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) πνπ ππνγξάθηεθε 

ζην Μάαζηξηρη ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1992 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 1 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1993 (Κεληξσηήο, 2006). 

 Δθηφο απφ απηά ην λνκηθφ νηθνδφκεκα πεξηιακβάλεη θαη άιια ζεκαληηθά 

θείκελα ηα νπνία βνήζεζαλ ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο ελνπνίεζεο θαη έθεξαλ 

ζεζκηθέο αιιαγέο χζηεξα απφ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηεζαλ. 

 Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε πλζήθε γηα ηελ ζπγρψλεπζε (Βξπμέιεο 8 

Απξηιίνπ 1965/1 Ινπιίνπ 1967) πνπ δεκηνχξγεζε εληαία Δπηηξνπή θαη εληαίν 

πκβνχιην γηα ηεο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ηφηε, ε Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε (Λνπμεκβνχξγν, Υάγε 1 Ινπιίνπ 1987) ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ 

ξχζκηζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηνπ Άκζηεξληακ (2 Οθησβξίνπ 1997/1 Μάηνπ 1999) πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αξίζκεζεο ησλ άξζξσλ ησλ πλζεθψλ θαη ηέινο ε πλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο Νίθαηαο (26 Φεβξνπαξίνπ 2001/ 1 Φεβξνπαξίνπ 2003). 

Απηή ε ηειεπηαία πξνζπάζεζε λα αιιάμεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα θαιχηεξε απφδνζε (Κεληξσηήο, 2006). 

 ια ηα παξαπάλσ θαλεξψλνπλ κε θάπνην ηξφπν φηη νη ηδξπηέο απηνχ ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαηέβαιιαλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο έηζη ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θξαηψλ κέζα ζην 

επξσπατθφ ρψξν. Θεζπίζηεθε ε επηηαθηηθή αλάγθε λα νηθνδνκεζεί κία δεκνθξαηηθή 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα εθζπγρξνληζηεί ζε βαζηθά δεηήκαηα πνπ ηελ 

απαζρνινχζαλ φπσο ήηαλ απηφ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο. 

 Δπηπιένλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ελνπνίεζεο ήηαλ θαη ε πληαγκαηηθή πλζήθε (1
ε
 Ννεκβξίνπ 2006) πνπ εηζήγαγε 

πνιιέο θαηλνηνκίεο δξψληαο ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην δηαιφγνπ θαη 



ΕΥΡΩΑΝΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΦΕΣΕΙΣ 

20 
            ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΚΣΚΚΗ ΕΠΚΣΗΜΗ-ΠΑΝΕΠΚΣΗΜΚΟ ΚΡΗΣΗ 

ζπκβηβαζκψλ. Δπεηδή ινηπφλ νη ζθνπνί θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ήηαλ ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο εηδηθά γηα ηνλ απιφ ιαφ ε πλζήθε απηή 

ζπλέβαιιε ζηελ δηαθάλεηα έηζη ψζηε λα είλαη φινη ελήκεξνη γηα ην πνηνη έρνπλ 

επζχλεο θαη γηαηί γίλνληαη θάπνηεο πξάμεηο. Απηφ πνπ θάλεη κε ιίγα ιφγηα είλαη ε 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πινπνηνχληαη (Κεληξσηήο, 2006).  

 Αλαιπηηθά νη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ε πληαγκαηηθή πλζήθε 

είλαη νη αθφινπζεο: 

1) Πξψηα απφ φια έπξεπε λα δηεπθξηληζζνχλ νη ζηφρνη δεκηνπξγίαο απηήο ηεο 

έλσζεο επξσπατθψλ θξαηψλ αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηφ κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ δηθαησκάησλ ην 

νπνίν ζεζπίζηεθε ηελ ρξνληά ηνπ 2000 ζηελ Δπξψπε. Ο Υάξηεο επνκέλσο 

πξνζηάηεπε ηνπο πνιίηεο απφ λνκηθήο άπνςεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη 

εληζρχεη ηελ «θνηλσληθή πξνζσπηθφηεηα» ηεο έλσζεο (Κεληξσηήο, 2006). 

2) Γεχηεξνλ ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έπξεπε λα ελσζνχλ 

γηα κηα λνκηθή εληαία πξνζσπηθφηεηα. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα 

απηφ θξίζεθε αλαγθαίν λα δηαιπζεί ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη λα κείλεη κφλν ε 

Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ πληαγκαηηθή πλζήθε. Απηή ε απφθαζε επλφεζε ηελ 

είζνδν ησλ θξαηψλ ζηνλ Ο.Η.Δ αιιά ζπλέβαιε θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

ηζρπξνχ πιένλ πξφζσπνπ ησλ επξσπαίσλ απέλαληη ζε άιιεο δπλάκεηο 

(Κεληξσηήο, 2006). 

3) Σξίηνλ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηα επξσπατθά θξάηε λα κελ δεζκεπηνχλ κε κία 

ηφζν ζεκαληηθή απφθαζε θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο εζεινχζηαο 

απνρψξεζεο απφ ηελ κεγάιε απηή νηθνγέλεηα (Κεληξσηήο, 2006). 

4) Σέηαξηνλ φξηζε ηηο επζχλεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα έρεη ην θάζε θξάηνο κέινο 

κέζα ζε απηφ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Κεληξσηήο, 2006). 

5) Πέκπηνλ κε απηήλ ηελ ζπλζήθε βιέπνπκε γηα πξψηε θνξά ηνπο φξνπο 

«επξσπατθνί λφκνη» θαζψο θαη «επξσπατθνί λφκνη-πιαίζηα» πνπ νδεγνχζαλ ζε 

έλα πην δεκνθξαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Κεληξσηήο, 

2006). 

6) Δπηπιένλ αλαβαζκίδεη θάπνηεο ζεκειηαθέο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηεξηδφκελε 

ζηελ ειεπζεξία θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ φρη κφλν ηα θξάηε αιιά θαη ην θάζε 

άηνκν κεκνλσκέλα (Κεληξσηήο, 2006). 
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7) Καη ηέινο ε πληαγκαηηθή πλζήθε θξνληίδεη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ 

«αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο» γηα λα βειηηψζεη ηελ ζπκβίσζε ησλ θξαηψλ  

(Κεληξσηήο, 2006). 

 Η ζεκαζία απηήο ηεο πλζήθεο φπσο θαη άιισλ πνιιψλ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίρηεθε ην Δπξσπατθφ νηθνδφκεκα είλαη ηεξάζηηα αθνχ έβγαιαλ εηο πέξαο έλα 

ηέηνην έξγν. Οη πξσηνβνπιίεο ήηαλ πνιιέο θαη βνήζεζαλ φια ηα θξάηε λα ρηίζνπλ 

κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο παξαρσξψληαο κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο. Οη 

ζθνπνί ηεο έλσζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε αξγνχο αιιά ζηαζεξνχο ξπζκνχο. 

Καη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο απηνί πνπ άζθεζαλ ζεκαληηθή επηξξνή 

ήηαλ νη ακεξηθάλνη νη νπνίνη αξρηθά ηάρζεθαλ πνιχ ππέξ απηήο ηεο απφθαζεο φκσο 

ζηελ ζπλέρεηα δπζαξεζηήζεθαλ απφ ηνπο επξσπαίνπο εγέηεο πνπ αζρνινχληαλ 

επηηαθηηθά κφλν κε απηφ ην ζέκα. Σν 1963 ν πξφεδξνο ηεο Ακεξηθήο Κέλεληη 

πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ ιαφ ηνπ φηη ζα είρε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ λα απμήζεη ηελ 

ηζρχ ηεο ε Δπξψπε θαη γηα ηνπο ίδηνπο. ηελ ζπλέρεηα θαηάιαβαλ φκσο φηη ε λέα 

Δπξψπε είρε δηθά ηεο νξάκαηα θαη ζα πξνζπαζνχζε λα εμαζθαιίζεη πιένλ 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο θαη φρη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπσο εθείλνη 

ππνιφγηδαλ. Οη επξσπαίνη ήδε είραλ αξρίζεη λα κελ λνηάδνληαη ηφζν πιένλ γηα ηελ 

αηιαληηθή ζπκκαρία φζν γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνχξγηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπο. Σα πξάγκαηα είραλ αιιάμεη κεηά ηνπο πνιχρξνλνπο πνιέκνπο θαη 

νη ακεξηθάλνη έπξεπε λα πνξεπηνχλ κε ζχγρξνλα δεδνκέλα εμέιημεο.  

 Η Δπξψπε έβιεπε ηνλ θφζκν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κέζα απφ λέεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα άιιαδαλ ηα ζεκέιηα θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο ππνπξγφο 

εμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο Γηφζθα Φίζεξ πξφηεηλε κηα ππεξεζληθή πξνζέγγηζε γηα λα 

κεηψζεη θαη άιιν ηελ απφζηαζε ησλ θξαηψλ θαη λα κπνξέζνπλ φινη λα εθθξάδνπλ 

ηελ ηδενινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα κέζα απφ ηελ ςεθνθνξία ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν 

γηα ηελ αλάδεημε εθηειεζηηθήο θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Αθνινχζεζε ζηελ ζπλέρεηα 

έλα ζρέδην «γηα κία Δπξψπε πνιιψλ ηαρπηήησλ», ην νπνίν ζήκαηλε φηη φιεο νη 

δηαδηθαζίεο πιένλ ήηαλ πην εχθνιεο γηα ηα θξάηε είηε γηα ηελ είζνδν ηνπο ζηελ 

Έλσζε είηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Δπεηδή φκσο φπσο αλαθέξακε ε 

Μεγάιε Βξεηαλία δελ επηζπκνχζε λα απνδπλακσζνχλ νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο απνθάζηζε ν ηφηε πξσζππνπξγφο ηεο Σφλη Μπιεξ λα αιιάμεη ην ζρέδην γηα 

ηελ Δπξψπε «ησλ πνιιψλ ηαρπηήησλ» έηζη ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ ηζρχ ηεο ε ρψξα 

ηνπ. Απηφ ζα γηλφηαλ εθηθηφ κε ηελ νξγάλσζε κηαο νκνζπνλδηαθήο Δπξψπεο φπνπ ην 
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θάζε θξάηνο ήηαλ ειεχζεξν λα δξα φπσο ζεσξνχζε ζσζηφ ρσξίο ππνδείμεηο 

(Kissinger, 2002). 

 Οη Η.ΠΑ κεηά απφ ηέηνηεο απνθάζεηο δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα γηα πιήξεο 

παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η αηιαληηθή 

ζπκκαρία φκσο ζα επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά κεηά απφ φια απηά ηα γεγνλφηα πνπ 

βξίζθνληαλ ζε εμέιημε. Αθφκα θαη ην ΝΑΣΟ δελ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη κία ιχζε 

γηα ην κέιινλ ηεο ζπκκαρίαο. Αλ θαη πνιινί ηζρπξίδνληαλ φηη ηελ Ακεξηθή ζα 

σθεινχζε κηα δηαηξεκέλε Δπξψπε αληί ελσκέλε γηα ιφγνπο εθκεηάιιεπζεο απηφ δελ 

ίζρπε γηα πνιινχο ιφγνπο θαη θπξίσο γηα ηελ αλάιεςε δηεζλψλ επζπλψλ απφ ηηο 

Η.Π.Α. 

ζνλ αθνξά ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο δείρλνπλ λα επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά. Τπάξρεη σζηφζν 

κία αδπλακία νκνθσλίαο ζε λνκηθφ πιαίζην γηα ην πνπ αξρίζεη θαη ηειεηψλεη ε 

θπξηαξρία θάζε ρψξαο. Η Δπξσπατθή Ακπληηθή Κνηλφηεηα δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ 

λα εμαιείςεη δηαθνξέο αιιά θπξίσο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξαηψλ πνπ ηελ 

ρξεηάδνληαλ. Γεληθά γηα εμσηεξηθά ζέκαηα γίλαλε δηαζθέςεηο θνξπθήο (ηεο Υάγεο 

1969, ηεο Κνπεγράγεο 1973, ησλ Παξηζίσλ 1974) ηα νπνία εμαζθάιηδαλ πξνλφκηα 

γηα θάζε ρψξα. Άλζξσπνη ηνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ πξνσζνχζαλ ηελ ζπλεξγαζία ζε 

ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Η εμσηεξηθή πνιηηηθή απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ππιψλεο ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο δηφηη απηφ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. Άξα ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα 

δηεθδηθήζεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ θξαηψλ πνπ πεξηιακβάλεη. Ο Γ. Σελεθίδεο 

εχινγα είρε αλαθέξεη φηη «ε εμσηεξηθή πνιηηηθή αλαιχεη ηελ δξάζε ησλ ππεπζχλσλ 

θξαηηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα, ηνπο ζθνπνχο πξνο ηνπο νπνίνπο ε 

δξάζε απηή απνβιέπεη, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήγεη. Καη γηα ηελ νξζνινγηθή ράξαμε κηαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απαηηείηαη ν 

θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ζα απνξξένπλ νξζνινγηθά απφ ηελ γεληθή 

πνιηηηθή ελφο ζπγρξνληζκέλνπ θαη πξννδεπηηθνχ θξάηνπο» (Γ.Βνζθφπνπινο, 2012). 

Αξθεηνί δηεζλνιφγνη ηέινο έρνπλ θαηαγξάςεη έλα λέν θιίκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη δηαξθψο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζχκθσλα κε λέεο 

ζπλζήθεο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ. Γελ ρξεηάδεηαη θαλείο σζηφζν λα 

είλαη επηζηήκνλαο γηα λα παξαηεξήζεη ηηο αιιαγέο πνιίηηθσλ πνπ αθνινπζνχλ νη 
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ρψξεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ε κία ηελ άιιε. Οη πξννδεπηηθνί θαηξνί 

απαηηνχλ θαη πην ειαζηηθέο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο απφ ην παξειζφλ πνπ ε κφλε 

ιχζε ήηαλ ε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ κέζσ πνιέκσλ. Η Δπξψπε απνηειεί 

παξάδεηγκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ελζσκάησζε θαηά 

δηαζηήκαηα. Απηφο ήηαλ θαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο, 

δειαδή απφ κία δχλακε ζηα ρέξηα άιισλ παηθηψλ θαηφξζσζε λα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη ε ίδηα ζε δηεζλήο ζέκαηα ζηελ ζχγρξνλε επνρή.  

 

2.5 ΚΟΙΝΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ 

(ΚΕΠΠΑ) ΚΑΙ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ 

(ΕΠΑΑ) 
 

Η Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ή αιιηψο ΚΔΠΠΑ απνηειεί 

έλαλ βαζηθφ ππιψλα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θξαηψλ δηαζθαιίδνληαο ζπκθέξνληα κέζσ εηξεληθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σελ δεθαεηία ηνπ '90θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1993 χζηεξα απφ πνιιέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απνθαζίζηεθε ε επίζεκε εδξαίσζε ηεο ΚΔΠΠΑ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θξαηψλ θαη ηελ ηζφηηκε δηαρείξηζε ηνπο. πσο φινη νη νξγαληζκνί ή 

νη ζπλζήθεο έηζη θαη ε ΚΔΠΠΑ είρε ζέζεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ πξνζπαζνχζε λα 

πινπνηήζεη. Οη ζηφρνη απηνί είλαη νη αθφινπζνη: 

1) «Να ελζσκαηψζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-

κειψλ, απνδπλακψλνληαο ζεκαληηθά, αλ φρη θαη εμνπδεηεξψλνληαο, ηελ 

πξνεγνχκελε λνκηθή θαη de facto δηρνηφκεζε κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ ηεο Δ.Δ (δειαδή, ηεο εκπνξηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο) θαη ησλ 

δεηεκάησλ ηεο ΔΠ (δειαδή, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο). 

2) Να δηεπθνιχλνπλ απηέο ηηο αιιαγέο παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη 

απηνλνκία ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

3) Να δηεπρεξάλνπλ ηελ αλάδεημε θνηλψλ δξάζεσλ ηεο Δ.Δ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο, πεξηνξίδνληαο ηφζν ηελ ρξήζε ηεο αξρήο 

ηεο νκνθσλίαο φζν θαη ηελ ρξήζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εζληθήο 

αξλεζηθπξίαο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 
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4) Να ππεξβνχλ ηηο δηαθξίζεηο αθελφο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

πιεπξψλ ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο, θαη αθεηέξνπ ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο». (Κεληξσηήο, 2006) 

 Σν έξγν ηεο ήηαλ ηεξάζηην θαη θαηφξζσζε λα βειηηψζεη ηηο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ ζηα πιαίζηα ηεο έλσζεο γηα θαιχηεξε απφδνζε ησλ θξαηψλ. Με ηελ ΚΔΠΠΑ 

ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ήηαλ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη άιια αλέιαβαλ πην 

ζεκαληηθνχο ξφινπο θαη επζχλεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ. Υξεηάζηεθε 

αξθεηέο θνξέο κάιηζηα λα γίλνπλ αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ΚΔΠΠΑ γηα 

λα νδεγεζνχκε ζηαδηαθά ζε κηα θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη άκπλαο ησλ 

θξαηψλ πνπ ήηαλ αλαγθαία χζηεξα απφ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνινπζνχζαλ . 

 Σα κέζα ηα νπνία δηέζεηε ε ΚΔΠΠΑ γηα λα πεηχρεη απηά πνπ επηζπκνχζε 

ήηαλ πνιιά αιιά θπξίσο βαζίδνληαλ ζε θνηλέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ. Έπαηδε ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε θαη έλαλ δηπισκαηηθφ ξφιν αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη Σξίηεο 

ρψξεο. Ο «πνιηηηθφο δηάινγνο» ήηαλ ην θπξίαξρν κέζν γηα δηεζλήο δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ αξθεηά θξάηε. ηνλ ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ ε ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη 

νκφθσλα γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε φια ηα θξάηε λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ 

έγθξηζε θεηκέλσλ ή απνθάζεσλ. 

 Απηφ ην νπνίν αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ ΚΔΠΠΑ θαη ηελ θαζνξίδεη σο 

έλαλ βαζκφ είλαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πνπ έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο απνθάζεηο 

ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκνζέηε. ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ άηνκα απφ 

φια ηα θξάηε κέιε γηα λα εθπξνζσπήζνπλ ηηο ρψξεο απνζηνιήο ηνπο. Απηνί είλαη νη 

ιεγφκελνη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ θαη δνπιεηά ηνπο είλαη ε ελαζρφιεζε κε γεληθά 

δεηήκαηα ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη κε ηελ ΚΔΠΠΑ. Δπνκέλσο ην πκβνχιην είλαη 

ππεχζπλν γηα εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θπξίσο θαη γηα ηελ ράξαμε γεληθψλ πνιηηηθψλ. 

Χζηφζν φια ηα φξγαλα πνπ δξνπλ ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο εληαίν πιαίζην απνηεινχλ 

κία αιπζίδα πνπ ηελ ζπλδένπλ θξίθνη επζπλψλ θαη δηθαησκάησλ (Κεληξσηήο, 2006). 

  Σα θξάηε-κέιε θάλνπλ κία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα θνηλέο ζέζεηο θαη 

απφςεηο γηα ηελ ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη είλαη ππνρξεσκέλνη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο λα ζηεξίδνπλ ηελ ΚΔΠΠΑ πνπ απνηειεί ηνλ 

δεχηεξν ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

θαζψο νη άιινη δχν ππιψλεο ήηαλ νη πθηζηάκελεο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο θαη ε 

αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο.  
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 Σελ δεθαεηία ηνπ '90 φηαλ ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θφξα απηφο ν ππιψλαο δελ 

ήηαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηφζν δηεπξπκέλεο φζν ζηελ ζπλέρεηα ιφγν αλαγθψλ πνπ 

πξνέθππηαλ. Η ΚΔΠΠΑ φκσο ήηαλ ζεκαληηθή γηα φια ηα θξάηε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπο πξνζθέξνληαο αξθεηέο θνξέο βνήζεηα ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο. Οη ελέξγεηεο ηεο 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Η 

ΚΔΠΠΑ αλ θαη παξέκελε ζε έλα κηθξφ θχθιν ησλ πλζεθψλ φζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, απηφ δελ ηε εκπφδηδε λα δηεπξχλεη θαη άιιν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ηφηε θξάηε. Σέινο ε ΚΔΠΠΑ βνήζεζε ζηελ κεγαιχηεξε ζπλνρή 

θαη ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κέζα απφ ην έξγν ηεο θαη μεπεξλψληαο αδπλακίεο ηνπ 

παξειζφληνο πνπ αθνξνχζε ην θαηά πφζν εθάξκνδαλ ηα θξάηε ζε εμσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηηο ππνδείμεηο πνπ ηνπο επέβαιε ε Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα φινπο απηνχο 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ινηπφλ ε ΚΔΠΠΑ απνηειεί κία βαζηθή δηάζηαζε ζηε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. 

 Σν κνληέιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σζηφζν απνδεηθλχεη φηη είλαη αξθεηά 

δχζθνιε ε ζπλαίλεζε ησλ θξαηηθψλ δξψλησλ ζε κία εληαία θνηλή γξακκή πνιηηηθήο 

γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγίεο φρη κφλν ηεο ΚΔΠΠΑ αιιά 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ΔΠΑΑ) ε νπνία είλαη ζηελά 

ζπλδεκέλε. Η ηδέα γηα ηελ ΔΠΑΑ γελλήζεθε ζηελ πλάληεζε Κνξπθήο ηεο 

Αηιαληηθήο πκκαρίαο ζηελ Οπάζηλγθηνλ ηελ ρξνληά ηνπ 1999. Έθηνηε ε ΔΠΑΑ 

εμειίζζνληαλ θαη απέθηεζε ηεξάζηηα ζεκαζία αθνχ πξνζπαζνχζε λα πινπνηήζεη κία 

θνηλή άκπλα ρσξίο ερζξνχο φπσο πξνβιέπνληαλ θαη ζηα ηδξπηηθά ζεκέιηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Κεληξσηήο, 2006). 

 Η δξάζε ηεο ΔΠΑΑ βνήζεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

ΚΔΠΠΑ ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη άκπλαο. αθψο θαη ην ΝΑΣΟ έπαηδε ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη πξνζηάηεπε ηα θξάηε απφ φιεο ηηο απφςεηο πιένλ φκσο ήηαλ εθηθηφ θάπνηεο 

θξίζεηο λα δηαρεηξίδνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο. ην έξγν απηφ 

ζπκκεηείραλ δηάθνξα βνεζεηηθά φξγαλα πνπ είραλ αλαιάβεη ην θάζε έλα ηνλ ξφιν 

ηνπ. Έθηνο φκσο απφ ηελ πνιηηηθή ππφζηαζε ε ΔΠΑΑ δηέζεηε θαη ζηξαηησηηθή 

ππφζηαζε πνπ ζπλέβαιε αξθεηέο θνξέο ζηελ δηεπζέηεζε ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ κε 

ηελ δεκηνπξγία ελφο ζηξαηνχ γηα ηελ εληαία ππεξάζπηζε ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ 

(Κεληξσηήο, 2006).  

 ηελ ΔΠΑΑ εηζήρζε θαη κία νκάδα ηξίησλ ρσξψλ πνπ ήηαλ νη ππνςήθηεο 

πξνο έληαμε ρψξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα εληαρζνχλ θαη απηέο ζε έλα εληαίν 
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ζηξαηεγηθφ πιαίζην, αιιά ππήξραλ θαη άιιεο πνιιέο νκάδεο κε δηάθνξα θξάηε ηα 

νπνία ζηήξηδαλ ηελ ΔΠΑΑ. ινη ήηαλ ίζνη απέλαληη ζε φινπο θαη νη δηαθπβεξλεηηθφο 

ραξαθηήξαο ππνρσξεί ειάρηζηα ζην επεξρφκελν δηεζλέο πεξηβάιινλ. ηνλ ηνκέα ηνλ 

πνιηηηθψλ θξίζεσλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ έδηλε ηδηαίηεξν βάξνο ε ΔΠΑΑ  

ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ζηελ αζηπλνκία, ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία ησλ αηφκσλ αιιά 

θαη ζην θξάηνο δηθαίνπ πνπ ήηαλ αλαγθαίν (Κεληξσηήο, 2006). 

 Η ζεκαζία ηεο ΔΠΑΑ είλαη ηεξάζηηα θαη έρεη πξνζθέξεη βνήζεηα ζε πνιιέο 

ρψξεο φπσο θαη ε ΚΔΠΠΑ γηα κηα θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε Δπξψπε ηελ 

θξαηψλ-κειψλ. ε έλα ζχζηεκα φκσο δηεζλήο αλαξρίαο φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν 

πνιηηηθφο ξεαιηζκφο ηίπνηα δελ είλαη δεδνκέλν γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

θξίζεσλ ζην κέιινλ νχηε γηα ηελ ακπληηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ. Σν ζεζκηθφ, 

λνκηθφ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφ νηθνδφκεκα ηεο έλσζεο είλαη αξθεηά ηζρπξφ φκσο νη 

ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη δηαξθψο θαη απαηηεί ρξφλν λα πξνζαξκνζηνχλ φια ηα 

θξάηε ζε απηά πνπ επηδεηθλχνπλ νη ζπκθσλίεο θαη νη ζπλζήθεο. Ναη κελ νη ζπλζήθεο 

δελ είλαη παξφκνηεο κε ηνπ πνιέκνπ ζην παξειζφλ φκσο θαη πάιη ππάξρνπλ άιιεο 

θξίζεηο ζηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ απαηηνχλ άκεζε επέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε. 

 ια απηά θαλεξψλνπλ πσο γελλήζεθε επνκέλσο ε ηδέα κηαο εληαίαο Δπξψπεο 

θαζψο θαη κε πνηα κέζα επεηεχρζε απηφ. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ είλαη ε 

Δπξψπε θαη ηα θξάηε ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ αιιά κία λέα δχλακε πνπ πιένλ 

ππεξαζπίδεηαη δηθά ηεο ζρέδηα θαη δελ εμαξηάηαη απφ θακία άιιε δχλακε. 

 Η ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ην 1991ζπλνδεπφκελε θαη κε ηελ δηάιπζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, απφ ηνλ νπνίν ληθεηέο αλαδείρζεθαλ νη Γπηηθέο ζπκκαρίεο 

επαλαπξνζδηφξηδε ηηο Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο ζέηνληαο λέα βάζε ζηα δεηήκαηα 

ηνπο. Η παγθφζκηα ηάμε νηθνλνκίαο κεηά ηελ πηψζε ηνπ νβηεηηθνχ κνληέινπ ζηα 

Αλαηνιηθά θξάηε είρε αιιάμεη χζηεξα απφ ηελ επέκβαζε ησλ Γπηηθψλ πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηνχληαλ έλα εληαίν κνληέιν νηθνλνκίαο γηα φια ηα θξάηε κε ππξήλα ηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Οη επξσπαίνη θαη ακεξηθάλνη αληίζηνηρα πξνρψξεζαλ ζε ηαθηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ είρε εκθαληζηεί ζην 

πξνζθήλην. Γηα ηελ Δπξψπε φκσο ήηαλ πην δχζθνιν λα αληαπεμέιζεη ζηελ λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα κεηά ηελ νιηθή απνζηαζεξνπνίεζε πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ 

πνιέκνπ. Απηφ ην νπνίν ηξφκαδε ηελ Δπξψπε θαη ηνπο επξσπαίνπο πεξηζζφηεξν ήηαλ 

ε αληηκεηψπηζε ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ Αλαηνιηθψλ θξαηψλ πνπ 

θαηέξξεαλ. Γελ ήηαλ κφλνη φκσο ζε απηφ αιιά είραλ ηελ ζηήξημε ηεο Ακεξηθήο φηαλ 

κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ήιζε απφ ηνπο επξσπαίνπο ε ηδέα ηεο ελσκέλεο δπλαηήο 
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Δπξψπεο ρσξίο απεηιέο θαη ζπγθξνχζεηο, νη ακεξηθάλνη αλ θαη κε δηαθνξεηηθά 

θίλεηξα ηνπο ελζάξξπλαλ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο αθνχ είραλ 

εκπνδίζεη ηελ εμάπισζε ηνπ θνκκνπληζκνχ. ζν βνήζεηα θαη αλ πξνζέθεξαλ 

σζηφζν ε Δπξψπε είρε αιιάμεη ζηάζε πιένλ θαη ε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ ηελ ζπλέδεε 

κε ηελ Ακεξηθή απνηεινχζε πιένλ παξειζφλ. Απηφ πνπ επηζπκνχζαλ θαη νη δχν 

δπλάκεηο ήηαλ ε εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ θξαηψλ ζηα επξσπατθά εδάθε αιιά θαη ε 

δηάδνζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζηα Αλαηνιηθά θξάηε γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία. Ο πξφεδξνο Σδνξηδ Μπνπο πίζηεπε ζηελ λέα Δπξψπε θαη ζηηο 

θηιειεχζεξεο αμίεο πνπ κπνξνχζε λα κεηαδψζεη ζηνπο πνιίηεο ηεο. Τπήξραλ πνιιέο 

θνξέο άιισζηε θνηλνί ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν φζν θαη λα 

απνκαθξπλφηαλ ε Δπξψπε απφ ηηο Η.Π.Α γηα απηφ θαη έπξεπε λα θξαηήζνπλ κία 

άκεζε θαιή επαθή. Σέινο παξά ηελ απνδνρή πνπ έδεηρλαλ νη Η.ΠΑ γηα ηελ λέα 

αλεξρφκελε δχλακε ηεο δηεζλήο πνιηηηθήο αξέλαο, δειαδή ε Δπξψπε, αλεζπρνχζε 

γηα ην αλ νη επξσπαίνη ζα έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο ε ζηα 

θνηλά θείκελα πνπ ππέγξαθαλ (ΚΔΙΓΚΑΝ, 2003). 

 Η ζχγρξνλεο πνιηηηθέο ησλ δπλάκεσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Οη ζπλζήθεο αιιάδνπλ, απηφ ζα ην εμεηάζνπκε θαη ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην πην αλαιπηηθά, κε ηαρείο ξπζκνχο δηακνξθψλνληαο λέεο αλάγθεο 

επνκέλσο νη πνιηηηθέο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Η Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί 

ζχκβνιν δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη αμηψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρεη ηειεηνπνηεζεί 

ζαλ ζρέδην αιιά ζπλερίδεη λα δηεπξχλεηαη θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θξαηψλ. Καη ζίγνπξα νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί δελ ζπκβαδίδνπλ κε 

απηέο ηεο Ακεξηθήο πνπ ζπλερίδεη λα είλαη κία ηεξάζηηα δχλακε ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα. 

 Πνιιέο ήηαλ νη ρψξεο νη νπνίεο εηζήρζεζαλ ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα φπσο 

πνιιέο είλαη θαη εθείλεο πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα κπνχλε γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. Αθφκα θαη ρψξεο φπνπ παιαηφηεξα άλεθαλ ζε άιιε ζθαίξα 

επηξξνήο. Τπήξραλ θαη ειάρηζηα παξαδείγκαηα φκσο θαη ρσξψλ πνπ απνρσξνχζαλ 

κε ην πην πξφζθαην παξάδεηγκα απηφ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζεσξψληαο φηη ζα 

ήηαλ πην ηζρπξή ρσξίο ηηο ππφινηπεο ρψξεο κε ζχκκαρν θαη πάιη ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Αληίζεηα ε Γεξκαλία ζην δηάζηεκα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ 

εμειίρζεθε ζε κία ηζρπξή δχλακε κε ηεξάζηηα επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ . 

Ιζρπξέο σζηφζν παξακέλνπλ θαη άιιεο ρψξεο ίζσο θαη κηθξφηεξεο φπσο είλαη ε 
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Διιάδα πξηλ ηελ θξίζε ε νπνία δηαζέηεη ζεκαληηθφ πινχην θαη γεσπνιηηηθή ζέζε. Η 

Γεξκαλία γλψξηδε λσξίηεξα φηη ζα απνθηνχζε δχλακε κεηά ηηο ζπγθξνχζεηο εάλ ε 

Ακεξηθή δελ κπνξνχζε άιιν λα ειέγμεη εμ νινθιήξνπ ηελ Δπξψπε. Απηφ ην νπνίν 

ζεκεηψλεηαη ηειηθά είλαη φηη θαη ηα θξάηε νθείινληαη λα εμειίζζνληαη ζε έλα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο. 

3. ΟΙ Η.Π.Α ΣΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΣΚΗ ΚΗΝΗ 
 

3.1 ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
 

Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο δηέθεξαλ ζεκαληηθά αλά ηνπο αηψλεο γηα ηηο 

ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ. Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα ε Ακεξηθή δελ είρε αλαδεηρζεί αθφκα 

ζαλ κία παγθφζκηα δχλακε. Η νηθνλνκία αξρηθά βαζηδφηαλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

πξντφλησλ, ζην εκπφξην θαη ηελ βηνηερλία. Σνλ 20
ν
 αηψλα φκσο ην ζχζηεκα ηεο 

Ακεξηθήο ζηάζεθε πην ηπρεξφ θαη επσθειήζεθε απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

εμειίζζνληαλ ζην εμσηεξηθφ θαηά θχξην ιφγν. Οη δπν πξψηνη παγθφζκηνη πφιεκνη 

έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηηο Η.Π.Α λα δείμνπλ πνηνη πξαγκαηηθά είλαη ζηελ δηεζλή 

αξέλα. Η βηνκεραλνπνίεζε ηεο επίζεο πξνρσξνχζε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη 

εμειίζζνληαλ δίλνληαο έλα νηθνλνκηθφ πξνβάδηζκα. Σελ ρξνληά ηεο έλαξμεο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ ην 1945 νη Η.Π.Α βξίζθνληαλ ζην απφγεην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

δχλακεο αιιά απφ ηελ ζθνπηά ηνπ θξάηνπο. Απηφ δηφηη ππήξρε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν παξά ηελ νηθνλνκηθή απηή αλάπηπμε ζπλέρηδε λα επηβηψλεη 

ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη εμαζιίσζεο. Δπνκέλσο είραλ δεκηνπξγεζεί  ηεξάζηηεο 

αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ εθείλν ην δηάζηεκα κε νξηζκέλνπο λα αλαθέξνληαη ζε 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ «Σξίην Κφζκν» παξά ηα νξηζκέλα κέηξα πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα επηβάιινπλ γηα ηελ εμάιεηςε απηήο ηεο αληζφηεηαο.  Πξηλ ηνλ 

πφιεκν ε Ακεξηθή αληηκεηψπηζε θαη άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ήηαλ νη κεγάιεο 

εζσηεξηθέο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο πξνο ηα αζηηθά θέληξα, ζπλέπεηα ηεο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη ν θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηψλ ηεο κε ζχκαηα ηνπο 

Αθξνακεξηθαλνχο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνέξρνληαλ απφ ην εηεξφκνξθν 

ραξαθηήξα απηήο ηεο ρψξαο θαη απαηηνχζαλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ηηο νπνίεο ήηαλ 

ηθαλνί λα πξνζθέξνπλ κφλν ραξηζκαηηθνί εγέηεο. Σα νκνζπνλδηαθά ζπζηήκαηα 
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εμνπζίαο πξνζπαζνχζαλ επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ έλα είδνο ηζνξξνπίαο 

(ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην ακεξηθάληθν πνιηηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα γίλεη 

αλαθνξά θαη ζηνλ πξφεδξν Φξάλθιηλ Ρνχζβειη ν νπνίνο έθαλε ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζην εζσηεξηθφ γηα λα βειηηψζεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ κίιεζε γηα 

ην New Deal δίλνληαο ειπίδα ζηνπο ακεξηθάλνπο κεηά ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ είραλ πεξάζεη ηελ δεθαεηία ηνπ 1930. Ο Φξάλθιηλ Ρνχδβειη δηεηέιεζε 

πξφεδξνο ησλ Η.Π.Α απφ ην 1933-1945. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεδξηθήο ηνπ 

ζεηείαο αληηκεηψπηζε πνιιέο πξνθιήζεηο αλάκεζα ζηηο νπνίεο βξίζθνληαλ θαη ν Β΄ 

Παγθφζκηνο πφιεκνο. Σν New Deal έγηλε ην κήιν ηεο έξηδνο γηα ηνλ βνξξά θαη ηνλ 

λφην κε απνηέιεζκα ηνλ πεξαηηέξσ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ζηελ νηθνλνκία. Οη Η.Π.Α 

δηέζεηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Α.Δ.Π ηνπο ζηνλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ πφιεκν  

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ζηξαηησηηθή ζχλδεζε ηνπο κε Αζία αιιά θαη Δπξψπε 

(ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Οη ραξαθηεξίζηεθεο θηγνχξεο φπσο ήηαλ ν ηάιηλ θαη ν Σζφξηζηι πίζηεπαλ 

θαη νη δχν ζηελ ξεαιηζηηθή άλαξρε δηεζλή αξέλα φπνπ νη ζπγθξνχζεηο ήηαλ 

αλαπφθεπθηεο, ην ίδην θαη ν ακεξηθαλφο Ρνχδβειη. Μεηά ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ινηπφλ 

γηα ηελ πηψζε ηνπ Υίηιεξ απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε ήηαλ κία αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

ηνπο κε ζθνπφ λα ηζρπξνπνηεζνχλ ζηνλ δηεζλή ρψξν. Απηήλ ηελ άπνςε φκσο δελ είρε 

θαη ε ακεξηθάληθή θνηλσλία επεηδή ζεσξνχζε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ξεαιηζκνχ 

μεπεξαζκέλεο ην ίδην θαη ηελ δηεμαγσγή πνιέκσλ εμαηηίαο γεσπνιηηηθψλ 

παξαγφλησλ. Οπφηε ν Ρνχδβειη έπξεπε λα δηακνξθψζεη έλα ζρέδην ην νπνίν ζα ήηαλ 

αξθεηφ λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο δηθέο ηνπ βιέςεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ. 

ηφρνο ηνπ ήηαλ λα δηαηεξήζνπλ νη Η.Π.Α επαθέο κε ην αλαηνιηθφ κέξνο γηα λα 

επεθηαζεί, απηφ φκσο ζα έβξηζθε αληίζεηνπο ηνπο ππφινηπνπο φπσο αλαθέξζεθε, έηζη 

θαηφξζσζε λα κεηνλνκάζεη ηνπο γεσπνιηηηθνχο ζηφρνπο ζε ηδεαιηζηηθνχο γηα λα 

είλαη πην ειθπζηηθνί θαη λα πξνρσξνχζε φπσο ζρεδίαδε. 

 Σφζν ε Μεγάιε Βξεηαλία φζν θαη ν ηάιηλ πίζηεπαλ φηη ε αλάκεημε ηεο 

Ακεξηθήο ζηνλ επεξρφκελν πφιεκν ζα βνεζνχζε θαη ηηο δχν πιεπξέο ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ηζρχνο. Γελ γλψξηδαλ φκσο φηη ν Ρνχδβειη είρε κεγαιχηεξε δχλακε 

απφ απηή πνπ πεξίκελαλ γηαηί θαη νη δχν αληηκαρφκελεο δπλάκεηο είραλ εμαληιεζεί 

θαηά ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Έρνληαο επνκέλσο καδέςεη 

δπλάκεηο νη Η.Π.Α θαη έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπο ηνλ «ζεζαπξφ» πνπ δελ ήηαλ άιινο 

απφ ηελ αηνκηθή βφκβα ήηαλ έηνηκε λα επηβάιινπλ ην ακεξηθάληθν πξφηππν. Ο 
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Ρνχδβειη κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θαηφξζσζε λα επηβιεζεί κε κηθξά αιιά ζεκαληηθά 

βήκαηα πξνηνχ θαλ κπεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζχγθξνπζεο. ε πνιιέο απνθάζεηο πνπ 

ιάκβαλε ν ακεξηθάλνο πξφεδξνο ν Σζφξηζηι κε ηνλ ηάιηλ δηαθσλνχζαλ φκσο ζην 

ηέινο γηλφηαλ απηφ πνπ πξνέβιεπαλ νη Η.Π.Α. 

 Πξψην παξάδεηγκα πνπ θαλέξσλε ηελ δχλακε ησλ Η.Π.Α ήηαλ ν Αηιαληηθφο 

Υάξηεο ηνλ νπνίν ππέγξαςαλ απφ θνηλνχ ν πξφεδξνο ηεο Ακεξηθήο θαη ε ηφηε 

Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία. Απηφο ν Υάξηεο θαλέξσλε ηελ επηβνιή ηεο Ακεξηθήο ζε 

απηήλ θαη πξνκήλπε ηελ δηάιπζε ησλ ππνινίπσλ δπλάκεσλ θαζψο επέηξεπε ζηα 

θξάηε λα επηιέγνπλ ηνλ δηαθπβεξλεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Γεχηεξν παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ζχζηαζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ «ηεζζάξσλ αζηπλφκσλ» απνηεινχκελν απφ ηηο 

.Η.Π.Α, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ ΔΓ αιιά θαη ηελ Κίλα πνπ θαηά ηνλ Ρνχδβειη 

ήηαλ κία αλεξρφκελε δχλακε. Απηέο νη δπλάκεηο ζα απνηεινχζαλ ζην θνληηλφ κέιινλ  

θαη ηελ λέα κεηαπνιεκηθή δηεζλή αξέλα. Σελ Κίλα εθηφο απφ ηνλ Ρνχδβειη δελ ηελ 

επηζπκνχζαλ ζηελ λέα δηεζλή ηάμε νη άιινη δχν εγέηεο φκσο ππνρψξεζαλ θαη πάιη 

ζηελ απφθαζε ηνπ ακεξηθάλνπ πξνέδξνπ, ν Ρνχδβειη ηελ έληαμε γηα ηελ πινπνίεζε 

απνθιεηζηηθψλ δηθψλ ηνπ ζρεδίσλ. Σν ηειεπηαίν ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα 

απνηειεί ε δεκηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ). Ο 

νξγαληζκφο απηφο ζα ιεηηνπξγνχζε θάησ απφ ηελ ζθηά ησλ «ηεζζάξσλ αζηπλφκσλ». 

Αιιά θαη απηφ δελ επραξηζηνχζε ηδηαίηεξα ηνπο ππφινηπνπο γηαηί ζεσξνχζαλ ηελ 

αλάκεημε ηεο Κίλαο άζθνπε. ηελ ζπλέρεηα ην ζψκα ησλ αζηπλφκσλ απηψλ 

πξνζηέζεθε θαη ε Γαιιία χζηεξα απφ επηζπκία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο  θαζψο έλησζε 

αλαζθάιεηα κε απηέο ηηο επηθπξσκέλεο απνθάζεηο γηα λα κελ ράζνπλ ηελ ζπκκαρία 

ησλ Η.Π.Α. (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002).  

 Ο Ρνχδβειη είρε αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθή θηγνχξα γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαλ φιεο ηηο ρψξεο. Πήξε ηηο 

θαιχηεξεο απνθάζεηο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ακεξηθήο θαη έθαλε φηη θαιχηεξν 

κπνξνχζε γηα ην εζσηεξηθφ. Ο ηάιηλ απφ ηελ άιιε καδί κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία 

δελ ζα άθελαλ εμ νινθιήξνπ ην κέιινλ ην δηθφ ηνπο ζηα ρέξηα ησλ Η.Π.Α. Οη 

γεσπνιηηηθνί ζηφρνη ηνπ θαζέλα ήηαλ εκθαλείο θαη απηφ αλεζπρνχζε πεξηζζφηεξν 

ηνλ πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο επεηδή γλψξηδε φηη νη πνιίηεο ηνπο επηζπκνχζαλ κία δηεζλή 

ζπλεξγαζία θαη φρη ηελ δηαίξεζε ηνπ πιαλήηε ζε ζθαίξεο επηξξνήο. Μεηά ηελ 

δηάιπζε ηεο Γεξκαλίαο φκσο παξνπζηάζηεθε ε ηέιεηα επθαηξία γηα ηνλ ηάιηλ θπξίσο 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φξακα ηνπ γηα κία κεγαιχηεξε ζε ηζρχ θαη επξχηεξε 

νβηεηηθή Έλσζε. Ο Σζφξηζηι εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο βιέςεηο ηεο Ρσζίαο 
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πξνζπαζψληαο λα ρηίζεη έλα είδνο ηζνξξνπίαο θαη λα απνθχγεη κία παγθφζκηα 

εγεκνλία. Με έρνληαο θαη πνιιέο επηινγέο ν Ρνχδβειη απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία ζε απηφλ ηνλ αγψλα θαη λα ζηξαθεί ελαληίνλ ζηνλ θνκκνπληζκφ. 

Απηή ήηαλ θαη ε αξρή ησλ πνιχρξνλσλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ γηα 

ηδενινγηθνπνιηηηθνχο ιφγνπο. Οη ζθαίξεο επηξξνήο ρσξίζηεθαλ κεηά απφ ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ησλ εγεηψλ. Ο πξφεδξνο Ρνχδβειη πίζηεπε φηη νη Η.Π.Α βξίζθνληαλ ζε 

θξίζηκε θαηάζηαζε θαη έπξεπε λα θάλεη φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπ γηα κία 

ζεκαληηθή ζέζε θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ ε πνιηηηθή ηεο Ακεξηθήο 

δελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεγάιε επθξίλεηα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Η επηινγή απηή 

ήηαλ κφλν γηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα θαη φρη γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνλ Σζφξηζηι, 

κάιηζηα είρε απνθνκίζεη πνιιέο απνηθίεο απφ ηα επξσπατθά θξάηε φπσο ήηαλ θαη ε 

Γαιιία πνπ δελ ηελ ππνιφγηδε ν ηφηε πξφεδξνο (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Σα λέα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο ραξάρηεθαλ κε έλαλ βίαην ηξφπν θαη νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ βαξβαξφηεηα. Γεληθά ην 

πεξηβάιινλ άξρηζε ήδε λα ζπκίδεη πφιεκν. Η Πνιψληα ήηαλ κία απφ ηα κεγαιχηεξα 

ζχκαηα ηεο λέαο επέθηαζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αθνχ κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ζθνηψζεθε απφ ηελ έλαξμε αθφκα. Ο ηάιηλ πξνρσξνχζε θαη νη δχν 

ππφινηπεο δπλάκεηο δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Πνισλία. 

 Σν 1945 ηδξχζεθε θαη ν ππεξεζληθφο νξγαληζκφο, ν Ο.Η.Δ (Οξγαληζκφο 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ) κεηά θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ. Ο πξφεδξνο ηνπο 

δήισζε πσο έθαλε φηη θαιχηεξν κπνξνχζε κε ηα δεδνκέλα πνπ είρε. Μία άιιε 

επηηπρία ηνπ Ρνχδβειη ήηαλ θαη ε δηαζθάιηζε επηξξνήο ησλ Η.Π.Α ζην αλαηνιηθφ 

εκηζθαίξην κεηαπνιεκηθά. ηαδηαθά θηίδνληαο εκπηζηνζχλε κε ηελ ακεξηθάληθε 

θνηλσλία θαηφξζσζε λα ηνπο κεηαπείζεη γηα ηελ Real politic πνπ επξφθεηην λα 

αθνινπζήζεη ηα επφκελα ρξφληα ζηελ Δπξψπε αλ θαη δελ ήηαλ ηφζν εχθνιν. Δίλαη 

αιήζεηα φηη ν Ρνχδβειη θαηάθεξε λα θεξδίζεη ζεκαληηθφ έδαθνο ζηελ δηεζλή ζθελή  

θαη ράξαμε κία θαηλνχξγηα πνξεία ζηελ ακεξηθάληθε πνιηηηθή θαηαθέξλνληαο λα 

πινπνηεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη πνιιψλ αηψλσλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1945 φκσο 

έραζε ηελ κάρε κε ηελ δσή. Όζηεξα ηελ ζέζε ηνπ αλέιαβε ν Υάξη . Σξνχκαλ ν 

νπνίνο δελ ήηαλ θαζφινπ πξνεηνηκαζκέλνο αθνχ είρε πιήξεο άγλνηα γηα ην ηη 

γίλνληαλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ Ακεξηθή. Σν 

πξφγξακκα Μαλράηαλ πεξηιάκβαλε ηελ πεξίθεκε αλαθάιπςε ησλ ακεξηθαλψλ γηα 
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ηελ αηνκηθή βφκβα θαη ήηαλ άγλσζην ζηνλ Σξνχκαλ. Αξγφηεξα πιεξνθνξήζεθε γηα 

απηφ κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνέδξνπ. 

 

3.2 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΡΙ . ΣΡΟΤΜΑΝ ΚΑΙ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΜΑΡΑΛ 
 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ρνχζβειη ηα γεγνλφηα πξνρσξνχζαλ θαη ν Σξνχκαλ έπξεπε λα 

ζπλερίζεη κία πνιηηηθή παξφκνηα κε ηνλ πξνεγνχκελν πξφεδξν γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

άιισζηε θξάηεζε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ. ζν πεξλνχζε ν θαηξφο ηα θξάηε 

εηζρσξνχζαλ ζε έλαλ πφιεκν κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα ίδηα αιιά θαη γηα ηηο 

κεγάιεο δπλάκεηο. Ο Σζφξηζηι αλεζπρνχζε γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο θαη ηελ ζέζε 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηελ κεηαπνιεκηθή επνρή. Γηα απηφ ηνλ ιφγν δήηεζε 

βνήζεηα απφ ηνλ Σξνχκαλ λα ελσζνχλ γηα λα είλαη ηζνδχλακε κε ηελ νβηεηηθή 

Έλσζε ζηελ κάρε απηή. Ο Φπρξφο Πφιεκνο βξίζθνληαλ πξν ησλ ππιψλ 

δηαρσξίδνληαο ηνλ θφζκν ζε ζθαίξεο επηξξνήο ή θαη ζπκθεξφλησλ. Η Μεγάιε 

Βξεηαλία επηζπκνχζε πεξηζζφηεξν ηελ δηαθχιαμε ησλ ηκεκάησλ ηεο Γεξκαλίαο θαη 

ηεο Πνισλίαο απφ ηηο Η.Π.Α γηαηί εθεί ζηξέθνληαλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηάιηλ  

(ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Η Ακεξηθαληθή πνιηηηθή ήηαλ εμαξρήο ελάληηα ζε παηρλίδηα ζηξαηησηηθήο 

ηζρχνο θαη power politics εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ελφο λένπ απνκνλσηηζκνχ ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο. Απηφ πνπ επηζπκνχζε ήηαλ κία πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ 

ζπκκάρσλ ζηα πιαίζηα πνπ πξέζβεπε ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ). Η 

αζθάιεηα ησλ θξαηψλ δελ ήηαλ νξζφ λα εμαξηηφηαλ απφ ζθαίξεο θνκκνπληζηηθνχ ή 

θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ αιιά κέζα απφ κία ζπλεξγαζία γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε 

δηαθνξψλ. Ο ηάιηλ απφ ηελ άιιε ζεσξνχζε φηη ζα έπξεπε λα δηακνξθσζεί ην 

κεηαπνιεκηθφ παξαζθήλην χζηεξα απφ ηηο αλακεηξήζεηο πνπ ρξσζηνχζε κε ην 

Γεξκαληθφ θξάηνο γηα ην θαθφ πνπ πξνθάιεζε ν θχξεξ Αδφιθνο Υίηιεξ. 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη φιεο νη απνθάζεηο ησλ δπλάκεσλ 

εξρφληνπζαλ ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο δηαιχνληαο θαη ην ζρέδην ησλ «ηεζζάξσλ 

αζηπλφκσλ» ηνπ ακεξηθάλνπ ηφηε πξνέδξνπ. Ο Martin Wight παξνκνίαδε εχζηνρα ηα 

θξάηε ζαλ έλα αλζξψπηλν ζψκα φπνπ ε ηζρπξέο ρψξεο απνηεινχζαλ ηα κφληκα κέιε 

απηνχ ηνπ ζψκαηνο γηα λα δίλνπλ εληνιή ιεηηνπξγίαο ζην ππφινηπν. Μεηά ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο φκσο απηά ηα κφληκα κέιε έπαςαλ λα κνηξάδνληαη ίδηεο απφςεηο 
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θαη παξνπζίαζε δπζιεηηνπξγίεο φιν ην ζχζηεκα κε απνηέιεζκα λα έξζεη κία 

αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Τπήξμαλ πνιιά δεδνκέλα θαζνξηζκνχ ησλ ζηάζεσλ απηψλ ησλ θξαηψλ. Η 

Ακεξηθή παξά ην κνλνπψιην ηεο αηνκηθήο βφκβαο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη. Οη πξνεγνχκελνη πφιεκνη είραλ ζπείξεη ηνλ θφβν ηνπ επεθηαηηζκνχ 

θαη θακία δχλακε δελ ζα ην επαλαιάκβαλε. Σα ζπκθέξνληα, νη ζηφρνη, ηα 

πξνβιήκαηα αθφκα θαη ηα βηψκαηα ησλ δπλάκεσλ δηέθεξαλ , άξα εμίζνπ θαη νη ιχζεηο 

πνπ είραλ θαηά λνπ νη αξρεγνί απηψλ. Σν πην ζεκαληηθφ ίζσο αλάκεζα ζε φια απηά 

λα απνηειεί ε δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή πνιηηηθννηθνλνκηθή αληίιεςε ηνπ λένπ 

κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ. Έηζη νδεγεζήθακε ζε έλα ζθιεξφ θαη αηκαηεξφ παηρλίδη 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

 χκθσλα κε πεγέο ν ηάιηλ είρε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ελαληίσζε ηεο δχζεο 

ζηνλ θνκκνπληζκφ ήηαλ έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη δελ κπνξνχζε λα ην απνθχγεη 

κε θαλέλα κέζν. Γλσξίδνληαο φκσο θαη ηελ δχλακε ησλ ακεξηθάλσλ ζθφπεπε λα γίλεη 

απηφ αξγφηεξα γηα λα ηζνξξνπήζεη ηελ ηζρχ κε απηήλ ησλ Η.Π.Α Οη εμειίμεηο απφ 

ηελ άιιε πίεδαλ γηα έλαλ ζχληνκν πφιεκν πνπ ζα γλψξηδε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο 

θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Σν ζρέδην ηνπ Ρνχδβειη 

επνκέλσο απέηπρε γηα ηελ κεηαπνιεκηθή θπξηαξρία ηεζζάξσλ δπλάκεσλ. Πιένλ 

έπξεπε λα άξρεη κία ζην δηεζλέο ζχζηεκα (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Η κέζνδνο ηνπ αξρεγνχ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ήηαλ πνιχ πην ζθιεξή ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δπλάκεηο νη νπνίεο πξνζπαζνχζαλ λα βξεζεί κία κέζε ιχζε γηα ην 

θαιχηεξν κεηαπνιεκηθφ ζρέδην. Ο ηάιηλ θνβνχκελνο ηηο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ 

ηνπ απνθάζηζε φηη ζα πξέπεη λα επηβάιεη ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο 

Δπξψπεο (ρψξεο πνπ βξίζθνληαλ θαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Δξπζξνχ ηξαηνχ) ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Με απηέο ηηο ελέξγεηεο ε ΔΓ εμαζθάιηδε δχν 

ζεκαληηθνχο ζηφρνπο δειαδή ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ πεξηνρψλ αιιά θαη κία 

κειινληηθή επαλάζηαζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. ηελ αξρή νη πεξηζζφηεξνη είραλ 

ζπλδέζεη ηνλ Υίηιεξ κε ηνλ ηάιηλ γηα ηηο κεζφδνπο ηνπ φκσο απηφ δελ ίζρπε επεηδή 

ν δεχηεξνο επηζπκνχζε ηελ θαηάθηεζε επηξξνήο κε δηπισκαηηθά κέζα θπξίσο θαη φρη 

κε πνιεκηθά θαη επεθηαηηθά. Η θαηαζθνπεία ησλ ζνβηεηηθψλ επηπιένλ απνηεινχζε 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα πνιηηηθήο ηνπο. Σελ δεθαεηία ηνπ '70 θαηάθεξαλ κφλν 

λα πεξηέιζνπλ ζε πην ζπκβηβαζηηθέο πνιηηηθέο κε ηελ ππαθνή ζε νξηζκέλνπο θνηλνχο 

απνδεθηνχο θαλφλεο. 
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 Οη Η.Π.Α ελψ παξαηεξνχζαλ πξνζεθηηθά ηηο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ δελ 

είραλ δεκηνπξγήζεη αθφκα κία ζαθή εηθφλα θαη λα νξγαλψζνπλ κία πνιηηηθή 

ζηξαηεγηθή. Ο Άβεξει Υάξηκαλ, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπκβνχινπο ησλ 

ακεξηθάλσλ πξνέδξσλ, είρε ηελ ειπίδα φηη κε ηελ ζπκβνιή ηεο Ακεξηθήο ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ θξαηψλ ρσξίο λα 

ρξεηάδνληαη ηα φπια θαη νη ζηξαηνί παξά κφλν γηα ακπληηθνχο ιφγνπο  

(ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Σν 1946 θαζψο θαη ην 1947 απνηέιεζαλ δπν ρξνληέο ζηαζκνί γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Ακεξηθή θαη ΔΓ. Απηήλ ηελ πεξίνδν νη Η.Π.Α 

απνθάζηζαλ λα δηακνξθψζνπλ πνιηηηθέο ελάληηα ζηνλ θνκκνπληζηηθφ παξαιήξεκα 

ηνπ ηάιηλ κεηά ηηο πξνθιήζεηο πνπ είραλ δερηεί. Οη πξνθιήζεηο απηέο άξρηζαλ κε 

έλαλ θαηεγνξεκαηηθφ ιφγν ηνπ ηάιηλ ην 1946 ππνζηεξίδνληαο φηη θχξηα αηηία γηα 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ απνηεινχζε ην «κνλνπψιην ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ» πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο. Με απηφλ ηνλ ιφγν ν αξρεγφο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαινχζε ηνπο πνιίηεο λα ελαληησζνχλ ζηηο Η.Π.Α γηα λα 

απνθχγνπλ ηα ρεηξφηεξα. Ο Οπίιηακ Νηάγθιαο, έλαο εμαίξεηνο δηθαζηήο ησλ Η.Π.Α, 

αθνχγνληαο ηνλ ιφγν πξναλήγγεηιε έλαλ Σξίην Παγθφζκην Πφιεκν ζε έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Όζηεξα απφ απηφ ν δηπισκάηεο Σδνξηδ Κέλαλ απάληεζε ζηελ Μφζρα 

εμεγψληαο ηελ ζηάζε πνπ είρε ν ηάιηλ απέλαληη ζηα γεγνλφηα θαη ηελ ζθιεξή 

πνιηηηθή επηβνιήο θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. Φαλέξσλε επίζεο ηελ επηζπκία ηνπ 

αξρεγνχ ησλ ζνβηεηηθψλ γηα ζπγθξνχζεηο ρσξίο λα ππνινγίζεη ην θαιφ θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ πνπ δηέζεηε ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ θαη πξνβάιινληαο 

ηελ ζέζε ηεο Ακεξηθήο γηα κία εηξεληθή ζπκβίσζε θαη ζχγρξνλε ηάμε πξαγκάησλ 

ζηνλ δηεζλή ρψξν. 

 Με απηά ηα έγγξαθα επηζθξαγίζηεθε ν Φπρξφο Πφιεκνο θαη ν Σζφξηζηι 

έπξεπε λα αλαιάβεη δάζε ζπκκαρψληαο κε ηνλ πξφεδξν Σξνχκαλ. Δθπξνζσπψληαο 

ηελ Μεγάιε Βξεηαλία εμέθξαδε ηελ άπνςε φηη ν ζθνπφο ηεο Μφζραο δελ ήηαλ ν 

πφιεκνο αιιά ε εδαθηθή θαη δνγκαηηθή δηεχξπλζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γηα λα πεξηνξίζνπλ απηφ ην φξακα ηνπ ηάιηλ ήηαλ αλαγθαίν ζχκθσλα κε ηνλ 

αξρεγφ ησλ βξεηαλψλ λα ζπλεξγαζηνχλ φιεο νη δπηηθέο δεκνθξαηίεο απνθηψληαο 

θνηλέο δξάζεηο θαη ζηφρνπο. Ο ιφγνο ηνπ Σζφξηζηι ήηαλ ε αξρή ηεο ηδέαο γηα ηελ 

Αηιαληηθή πκκαρία (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 
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 Η ακεξηθαληθή θνηλσλία ελαληηψζεθε ζηηο ζέζεηο ηνπ βξεηαλνχ αξρεγνχ 

ζηεξηδφκελνη ζην επηρείξεκα φηη απηφ ζα δειεηεξίαδε πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο ησλ 

Η.Π.Α κε ηνπο πξψελ ζπκκάρνπο θαη θάηη ηέηνην δελ ήηαλ επηζπκεηφ νχηε απφ ηνλ 

ακεξηθαληθφ ηχπν. Σν ίδην ηζρπξίδνληαλ θαη ν Λίκπαλ, ν δεκηνπξγφο ηνπ φξνπ 

Φπρξφο Πφιεκνο. Ο πξφεδξνο Σξνχκαλ βιέπνληαο ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε ν 

Σζφξηζηι απνθάζηζε λα απνζηαζηνπνηεζεί γηα λα κελ ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ηνπ. ηηο Η.Π.Α νη άλζξσπνη ζπλέρηδαλ λα ηξέθνπλ ίδηεο αληηιήςεηο κε ην 

παξειζφλ ελαληία ζηελ θπξηαξρία ησλ δπλάκεσλ αιιά ζε κία παγθφζκηα ζπλεξγαζία. 

Γηα απηφ ν πξφεδξνο Σξνχκαλ έπξεπε λα δηαρεηξηζηεί κε ιεπηφηεηα ηελ ζέζε ηεο 

Ακεξηθήο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, επηιέγνληαο επηθαλεηαθά ζπλεξγαζίεο πνπ έβξηζθαλ 

ζχκθσλν θαη ηνλ ιαφ ηνπ. 

Η Μεγάιε Βξεηαλία δελ άξγεζε λα απαληήζεη ζηελεχνληαο ηα πεξηζψξηα ζηηο 

Η.Π.Α γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε. Σν 1947 ν Σζφξηζηι απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη 

ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Σνπξθία δηφηη δελ ήηαλ ηφζν ηζρπξή απφ κφλε ηεο γηα λα 

ηζνξξνπήζεη ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη ηαπηφρξνλα λα εκπνδίζεη ηελ παξέιαζε ηεο 

ΔΓ. Η Ακεξηθή θαηαλφεζε κεηά απφ απηή ηελ θίλεζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ηελ 

αλάγθε φηη έπξεπε λα παξέκβεη θαη λα βνεζήζεη ηελ Δπξψπε. Ο Σξνχκαλ ήηαλ πνιχ 

πξνζεθηηθφο θαη γηα λα επηηχρεη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζα έπξεπε λα θαηαζηξψζεη 

θάπνην ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ην Κνγθξέζν αιιά θαη ηελ θνηλσλία ηνπ.  

 Δθείλε ηελ πεξίνδν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ δηαηεινχζε ν Σδνξηδ 

Μάξζαι. Οη ελέξγεηεο ηνπ πξνέδξνπ Σξνχκαλ ήηαλ πνιχ θξίζηκεο θαη γηα ηελ πνξεία 

ηνπ. Γλσξίδνληαο ηηο πεπνηζήζεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζην εηεξφξξπζκν θξάηνο ηνπ 

έπξεπε λα πείζεη κε ηνπο ιφγνπο ηνπ γηα ηελ εηζρψξεζε ηεο Ακεξηθήο ζηα επξσπατθά 

δξψκελα. Φξφληηζε λα ππελζπκίζεη αξρηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ίδησλ θαηά ην 

παξειζφλ γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία φια ηα θξάηε γηα ηνλ ηφπν 

νξγάλσζεο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηηο επηζπκίεο ηνπ ηάιηλ γηα λα 

επεθηαζεί ζε κεγάιν κέξνο ηνπ θφζκνπ. Καηέβαιε ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο λα δείμεη 

ζε απηνχο πνπ έξρνληαλ αληίζεηνη κε ηηο απφςεηο ηνπ φηη ε ζεκαζία ηεο ακεξηθαληθήο 

παξέκβαζεο ζε επάισηα θξάηε ήηαλ ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ φισλ. Σέινο 

επηζήκαλε φηη δελ έπξεπε λα αθπξψζνπλ πξνεγνχκελνο αγψλεο ηεο παηξίδαο ηνπο κε 

ην λα θαηαπαηνχληαη δηθαηψκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζηα 

θξάηε. Απηφο ν ιφγνο ηνπ πξνέδξνπ έκεηλε γλσζηφο ζηελ ηζηνξία σο Γφγκα 

Σξνχκαλ. Σν Γφγκα Σξνχκαλ πξνθάιεζε επίζεο ελ κέξεη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

φκσο ζε γεληθά πιαίζηα είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε. Ο 
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θίλδπλνο ηνπ απνκνλσηηζκνχ εμαιείθνληαλ κε ηα λέα δεδνκέλα (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 

2002). 

 Πιένλ ε θπβέξλεζε Σξνχκαλ, κεηά ηελ απνδνρή απηψλ ησλ απνθάζεσλ , ήηαλ 

ζε ζέζε λα ζρεδηάδεη ηελ αληηζνβηεηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ Γπηηθψλ 

δπλάκεσλ. Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ραξαθηεξηδφηαλ 

άζιηα εθείλν ην δηάζηεκα, ηδηαίηεξα ζηελ Γεξκαλία αθνχ είρε δερηεί έλα είδνο 

μεξηδσκνχ απφ ηνλ ηάιηλ πνπ επέβαιε βίαηα ηα λέα ηνπ ζχλνξα κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ φπσο πξνβιέπνληαλ. Οη άλζξσπνη εμαζζελνχζαλ κεηά απφ 

ηφζνπο πνιέκνπο αιιά ηα ζρέδηα ησλ αξρεγψλ ήηαλ άιια απφ ηηο επηζπκίεο ηνπο. Σν 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο κάιηζηα ήηαλ πην απηαξρηθφ θαη ζπληεξεηηθφ ζε ζρέζε κε 

ηα πξφηππα ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε ρψξεο ηεο Γχζεο. Δθείλε ε πεξίνδνο ζεκαηνδφηεζε 

φια ηα θξάηε κε ηελ αξλεηηθή έλλνηα εμαηηίαο ηεο αγξηφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Καη νη δχν ππεξδπλάκεηο δηεθδηθνχζαλ ην γεξκαληθφ θξάηνο γηα ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα ζηεξηδφκελεο πάλσ ζηνλ θφβν ηεο γέλεζεο κίαο ηζρπξήο Γεξκαλίαο. Ο 

επηθεθαιήο ησλ ζνβηεηηθψλ πίζηεπε αθξάδαληα ζηελ νηθεηνζειψο ζηξνθή ησλ 

γεξκαλψλ ζην θνκκνπληζηηθφ κνληέιν θαη πξνζπάζεζε λα ηνπο θαζνδεγήζεη πξνο 

απηήλ ηελ πνξεία ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηφηε θφκκαηα ηεο βνπιήο ηνπο. Πνιχ γξήγνξα 

έγηλε αληηιεπηφ απφ ηελ γεξκαληθή θνηλσλία φκσο φηη απηφ δελ ήηαλ πξνο φθεινο 

ηνπο, ν έιεγρνο δειαδή θαη κία επηβαιιφκελε εγεκνληθή εμνπζία, γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

δελ επηηεπρζεί ε νινθιεξσηηθή ππνηαγή ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ ηάιηλ.  Δπηπιένλ εδψ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηάιηλ πνιιέο θνξέο αδηαθνξνχζε γηα νξηζκέλνπο άηππνπο 

θπξίσο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ γηα απηφ θαη νδεγνχληαλ ζε απνηπρία αθφκα 

θαη φηαλ είρε ην πξνβάδηζκα λα ζρεδηάζεη θαιχηεξα ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ.  

 Σν λέν βήκα ηνπ Σξνχκαλ αθνξνχζε ηνλ φξν ηεο αλάζρεζεο ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ δπλάκεσλ ην 1947. Με απηφ ζα πνξεχνληαλ πιένλ ε πνιηηηθή ησλ 

Η.Π.Α γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο σο κία άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε.  

Έηζη ε Ακεξηθή ζα παξείρε βνήζεηα ζηα επξσπατθά θξάηε γηα ηελ ζπζπείξσζε 

δπλάκεσλ ελάληηα ζηελ ζνβηεηηθή παξέιαζε.  

 Σν ζρέδην απηφ έγηλε γλσζηφ ζε φινπο απφ ηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Σδνξηδ 

Μάξζαι ηεο πξνεδξίαο Σξνχκαλ θαη έκεηλε γλσζηφ σο ρέδην Μάξζαι. Ο ηφηε 

ππνπξγφο ρεηξίζηεθε κε κεγάιε πξνζνρή ην δήηεκα ηεο αλάζρεζεο θαη ηεο 

ζπκκαρίαο ηεο Ακεξηθήο κε ηηο δπλάκεηο ηεο Γχζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ βξεζνχλ 

πάιη ζην ζηφραζηξν ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ Η.Π.Α ζηηο λέεο 



ΕΥΡΩΑΝΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΦΕΣΕΙΣ 

37 
            ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΚΣΚΚΗ ΕΠΚΣΗΜΗ-ΠΑΝΕΠΚΣΗΜΚΟ ΚΡΗΣΗ 

ζπγθξνπζηαθέο ζπγθπξίεο. Γελ επηζπκνχζε δειαδή κέζσ ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι λα 

παξνπζηαζηεί ην έζλνο ηνπο σο έλα απφ ηνπο θχξηνπο ππαίηηνπο ηεο λέαο 

δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο αιιά σο κία βνεζεηηθή δχλακε απέλαληη ζηνπο 

αδχλακνπο επξσπαίνπο. Δπηπξφζζεηα θξφληηζε λα ηνλίζεη ηα νθέιε ηεο Ακεξηθήο 

χζηεξα απφ απηήλ ηελ ζπλεξγαζία θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπο (ΠΑΠΑΧΣΗΡΙΟΤ, 2002). 

 Σν ρέδην Μάξζαι αλαθέξζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 1947 θαη ςεθίζηεθε ζρεδφλ 

έλα ρξφλν αξγφηεξα ηνλ Απξίιην ηνπ 1948. ε αληίζεζε κε ηα ζρέδηα ηνπ ηάιηλ, ηα 

ζρέδηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο ηνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ επηηπρψο. Δπνκέλσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιήμακε ζηελ 

δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο. 

 Η Ακεξηθή ήηαλ ζε ζέζε πιένλ λα νξγαλψζεη ηνλ αληηζνβηεηηθφ αγψλα. ηελ 

αξρή ην ρέδην Μάξζαι αθνξνχζε φια ηα θξάηε αθφκα θαη ηα ιεληληζηηθά αιιά ε 

απφθαζε ηνπ ηάιηλ λα κελ ζπκκεηέρεη απφ θφβν ελδπλάκσζε άζεια ηνπ ηελ ζέζε 

ηεο Ακεξηθήο εμαζθαιίδνληαο ηεο ηελ ζηήξημε ηνπ Κνγθξέζνπ. Γηφηη εάλ δερφηαλ ζα 

θαηάθεξλε λα θαηαζηξέςεη απηφ ην ρέδην θαη λα εμαζθαιίζεη κία κειινληηθή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Γαιιία ζηελ νπνία ηα αξηζηεξά θφκκα ππεξίζρπαλ. πσο φκσο 

δηαθαίλεηαη θαη έρεη εηπσζεί νη ζπλζήθεο ζηάζεθαλ πην επλντθέο γηα ην Γπηηθφ 

κέησπν. 

 ην εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ην ρέδην Μάξζαι έθεξε αξθεηέο 

αλαηαξαρέο, ζηελ ζπλέρεηα ην απνδέρηεθαλ θαηαιαβαίλνληαο φηη δελ είραλ πνιιέο 

επηινγέο απέλαληη ζηελ ζηαιηληθή πνιηηηθή. Δμάιινπ ην ρέδην Μάξζαι 

πξαγκαηνπνίεζε φια φζα ππνζρφηαλ εληζρχνληαο ηα θξάηε θαη ηελ νηθνλνκία. Με 

βάζε φια ηα παξαπάλσ δηαθξίλεηαη ε ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ Μάξζαι ζηελ 

εθπιήξσζε κίαο λέαο πνιηηηθήο ζεκαδεχνληαο ηελ πξνεδξία Σξνχκαλ ν νπνίνο ηα 

θαηάθεξε πνιχ θαιά παξά ηελ απεηξία ηνπ ζηα πξψηα ρξφληα πξνεδξίαο  κεηά ηνλ 

επίζεο ζεκαληηθφ πξφεδξν Ρνχδβειη. 

 

3.3 ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΑ ΠΤΡΑΤΛΨΝ 
 

Η πξφνδνο ησλ Η.Π.Α ζηνλ ηνκέα ησλ ππξεληθψλ φπισλ ήηαλ ηεξάζηηα θαη απηφ 

αθξηβψο ην γεγνλφο ηνπο παξείρε έλα αίζζεκα αζθάιεηαο γηα ηηο ζπγθξνχζεηο. 

Δμαηηίαο σζηφζν ηεο θαηαζθνπείαο ησλ ζνβηεηηθψλ ηεο πξνφδνπ απηήο 
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δεκηνχξγεζαλ θαη νη ίδηνη θάπνηα ππξεληθά φπια έηζη ψζηε λα πιεζηάζνπλ ζε ηζρχ 

ηηο Η.Π.Α. Οη ακεξηθάλνη γλψξηδαλ φηη βξίζθνληαλ πνιχ πην κπξνζηά θαη απηή ε 

εμηζνξξφπεζε ζα απαηηνχζε ρξφλν. Η ΔΓ θαηέβαιε κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

κεηψζεη ην ράζκα απηφ, απφ ηελ άιιε νη Η.Π.Α έβιεπαλ απηέο ηηο θηλήζεηο ησλ 

αληηπάισλ ζαλ κία απεηιή πνπ έζεηε ζε θίλδπλν νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Απηφ δηφηη 

κία πηζαλή ζχγθξνπζε ζα αλάγθαδε ηηο ππεξδπλάκεηο λα πξνβνχλ ζηελ ρξήζε απηψλ 

ησλ ππξεληθψλ φπισλ ηα φπνηα ήηαλ ηθαλά λα ππνγξάςνπλ ηελ θαηαδίθε απηνχ ηνπ 

θφζκνπ αλακθηζβήηεηα.  

 Οη αξκφδηνη ησλ Η.Π.Α είραλ εμεηάζεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο «ζρέδηα 

απνηξνπήο θαη αληίπνηλσλ ελαληίνλ κηαο ζνβηεηηθήο επίζεζεο…» (Κνπζθνπβέιεο, 

2000). Γεληθά νη θηλήζεηο ησλ ακεξηθάλσλ παξνπζηάδνληαλ πην ιεπηνκεξψο 

ζρεδηαζκέλεο ζε ζρέζε κε απηψλ ησλ αληηπάισλ. Γηα θάζε ελέξγεηα ζρεδίαδαλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο πνπ ζεσξνχζαλ φηη αξκφδνπλ ρσξίο λα ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο 

ηνπο απαξαίηεηα. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε Ακεξηθή επί ηελ πξνεδξία Σξνχκαλ  

έδσζε αξθεηή βαξχηεηα ζηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ ηελ ππξεληθή ηνπο πνιηηηθή 

κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ελφο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ. 

 Η πξψηε ρξήζε ππξεληθνχ φπινπ έγηλε ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηελ δηάζθεςε ζην 

Πφηζδακ ηελ ρξνληά ηνπ 1945 θαη ζνξπβνχζε ηνλ ζνβηεηηθφ εγέηε, ηάιηλ. Οη 

ακεξηθάλνη εθπξφζσπνη ηεο ρψξαο ήηαλ αηζηφδνμνη γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηνπο έρνληαο θάλεη ηηο ζσζηέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηα ηλία 

φισλ ηνλ ππνζέζεσλ ηνπ θφζκνπ. Πίζηεπαλ φηη ηα ζπζηήκαηα ηεο ΔΓ έθξπβαλ 

κεγάια θελά θαη αδπλακίεο. Οη ρψξεο πνπ είραλ ηαρζεί ζην πιεπξφ ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ήηαλ πην αζηαζείο ζε ζχγθξηζε κε απηψλ ηεο Γχζεο νπφηε φια απηά 

πξννηθνλνκνχλ κία ζξηακβεπηηθή λίθε ησλ Η.Π.Α κεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ.  

 Οη ζνβηεηηθνί είραλ θαηαιάβεη φηη απηή ε ζεηξά γεγνλφησλ θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή εκεξνκελίαο γηα ηελ ππξεληθή δνθηκή απνηεινχζαλ ζρέδηα 

ησλ αληηπάισλ γηα λα αζθήζνπλ κεγαιχηεξε πίεζε. Καηεγφξεζαλ ηηο Η.Π.Α γηα κία 

ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ζηεξηδφκελε ζηελ ηζρχ πνπ δηέζεηαλ. Σν κνλνπψιην ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ ήηαλ αξθεηφ γηα λα πεηχρνπλ φζα επηζπκνχζαλ επηβάιινληαο 

ζηνπο ππνινίπνπο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεγαιχηεξν ράζκα κε ηελ ΔΓ. ΗΔΓ πζηεξνχζε ζηξαηεγηθά κε ηηο Η.Π.Α 

εκπνδίδνληαο ηελ λα νξγαλψζεη κία επίζεζε ππφ ηνλ θφβν ησλ ππξεληθψλ φπισλ.  Γηα 

λα μεπεξαζηεί απηφο ν θφβνο νη ζνβηεηηθνί έθαλαλ πξνζπάζεηεο εμηζνξξφπεζεο 

ηζρχνο κε ην λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο ππξεληθά θαη δηθέο ηνπο βάζεηο ζηηο Η.Π.Α 
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γηα θαιχηεξεο πξννπηηθέο επίζεζεο. Γηα αθφκα κία θφξα φκσο ε ηερλνινγία ησλ 

Η.Π.Α ζηάζεθε ηθαλή λα δπζθνιέςεη απηφ ην έξγν ηεο ΔΓ αιιά φρη λα ην 

εκπνδίζεη εμ νινθιήξνπ (Κνπζθνπβέιεο, 2000).  

 Γεκηνχξγεζαλ αξρηθά κέζα κεηαθνξάο γηα ηηο βάζεηο ζηα νπνία είραλ βάιιεη 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είραλ. Σν πξψην έιαβε ην 

φλνκα «Tu-4 Bull» (Κνπζθνπβέιεο, 2000). Όζηεξα απφ αξθεηφ θαηξφ ε ΔΓ 

θαηάθεξε λα απνθηήζεη θάπνηνπ είδνπο ηζρχ ζε απηφ ην θνκκάηη φκσο δελ ήηαλ ηθαλφ 

λα μεπεξάζεη ή αθφκα θαη λα εμηζνξξνπήζεη κε ηηο Η.Π.Α. Οη ακεξηθάλνη δηπισκάηεο 

αλαγλψξηδαλ φηη κία πηζαλή επίζεζε απφ ην ηάιηλ δελ ήηαλ εθηθηή κε ηα δεδνκέλα 

πνπ ππήξραλ ζην πξνζθήλην. Απηφ ζα νδεγνχζε ζηελ θαηαζηξνθή νιφθιεξεο ηεο 

ίδηαο ηεο θνπκκνπληζηηθήο απηνθξαηνξίαο θαη φρη ηεο Ακεξηθήο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ζηξαηεγηθφ ραξηί ζηα ρέξηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Η.Π.Α απνηεινχζε θαη ην 

δφγκα ησλ καδηθψλ αληηπνίλσλ κε ην νπνίν είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα εκπιέθνληαη 

ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο επ’ αφξηζηα θαη φρη κφλν ζε πεξηφδνπο θξίζεηο εκπνδίδνληαο ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ ζηαιηληθνχ θφκκαηνο. 

 Οη πνιιέο πηέζεηο απφ ηελ άιιε ψζεζαλ ηελ ΔΓ ζε κία πξσηφγλσξε 

ηερλνινγηθή εμέιημε ζέηνληαο λέα δεδνκέλα ζηελ ηζρχ ησλ Η.Π.Α. Η θαηάθηεζε 

ππξεληθψλ φπισλ θαη δηεπεηξσηηθψλ βαιηζηηθψλ ππξαχισλ άλνηγαλ έλαλ λέν δξφκν 

γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηζρχνο. Οη ζνβηεηηθνί ηειηθά εθηφμεπζαλ πξψηνη κε κεγάιε 

επηηπρία ηνπο δνξπθφξνπο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη ζην δηάζηεκα δείρλνληαο ηελ λέα 

ηνπο δχλακε. Ο λένο ζνβηεηηθφο εγέηεο Νηθίηα Υξνπζηζφθ πεξήθαλνο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ γεγνλφησλ εμήγγεηιε ηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ αιιά θαη ηηο πξνζέζεηο 

ησλ ζνβηεηηθψλ ζε κία ελδερφκελε επίζεζε απφ ηηο Η.Π.Α. Απηή ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο ηνπο εμαζθάιηδε επηπιένλ θαη έλα ηεξάζηην θχξνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα γηα 

ηα επφκελα ρξφληα (Κνπζθνπβέιεο, 2000). 

 Παξαηεξψληαο ηηο εθηνμεχζεηο ζην δηάζηεκα θαη ησλ δνξπθφξσλ απφ ηνπο 

θνκκνπληζηέο απνθάζηζαλ θαη ζηηο Η.Π.Α λα θάλνπλ ην ίδην παξ’ φιν πνπ ε πξσηηά 

ζε απηή ηελ θαηλνηνκία άλεθε ήδε ζηελ ΔΓ. Η κεγάιε απνγνήηεπζε δελ άξγεζε 

λα έξζεη φηαλ ζηελ πξψηε πξνζπάζεηα δηθήο ηνπο εθηφμεπζεο ππξαχισλ ην 1957 

απέηπραλ κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζε πην εθηεηακέλεο πξνζπάζεηεο. Η ηζρχο πνπ 

ζεσξνχζαλ δεδνκέλε έκνηαδε λα θηλδχλεπε απφ ηνπο αληηπάινπο. Θα απνηεινχζε 

παξάιεηςε ζε απηφ ην ζεκείν λα κελ αλαθεξζεί φηη ην πξψην ζρέδην ησλ ακεξηθαλψλ 

νλνκάζηεθε «Vanguard»ελψ ησλ θνκκνπληζηψλ «πνχηληθ» (Κνπζθνπβέιεο, 2000). 
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  Η πινπνίεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπο ζε θπξίαξρεο δπλάκεηο νδεγνχζε ζε κηα «δηπισκαηία ππξαχισλ» πξνθείκελνπ 

λα δηαζθαιηζηεί έλα είδνο ακνηβαίαο ππνρψξεζεο θαη εμηζνξξφπεζεο ηζρχνο.  

 ηηο Η.Π.Α θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηνπ Νίμνλ έγηλαλ εθ λένπ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά νη 

πλζήθεο SALTφπσο νλνκάζηεθαλ κε θπξίαξρν ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ακπληηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Με ηελ πλζήθε SALTI (1972) νη Η.Π.Α θαηφξζσζαλ λα παγψζνπλ γηα 

έλα δηάζηεκα ην ζρέδην ηζνξξνπίαο ησλ ζνβηεηηθψλ γηα λα πξνιάβνπλ λα 

νξγαλσζνχλ θαιχηεξα θαη λα κελ ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο κεηά απφ ηφζεο 

εθηεηακέλεο πξνζπάζεηεο. ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε θαη κία δεχηεξε πλζήθε ε 

SALTII (1979) ε νπνία αχμεζε ηνπο ππξαχινπο ππνβξπρίσλ ηεο ΔΓ γηα λα κελ 

ππεξέρεη ε Ακεξηθή θαη ληψζνπλ αδηθεκέλνη απφ ηηο ζπκθσλίεο νη αληίπαινη. Απηέο 

νη δχν ηειεπηαίεο πλζήθεο είραλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ππξεληθνχ 

νπινζηαζίνπ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ (Κνπζθνπβέιεο, 2000). 

 Η πνιηηηθή πνπ αθινπζνχζαλε σζηφζν νη αξρεγνί θαη πξφεδξνη θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο αλά ηνπο θαηξνχο δηέθεξε ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη λέεο 

εθηηκήζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ νδεγψληαο ζε έλα αδηέμνδν. Γηα παξάδεηγκα ν ηάιηλ 

δηέθεξε ζεκαληηθά κε ηνλ λέν εγέηε ηεο ΔΓ ηνλ Υξνπζηζφθ αιιά θαη ν πξφεδξνο 

Νίμνλ κε ηνλ λεφηεξν Ρέηγθαλ. Σν κφλν αδηακθηζβήηεην γεγνλφο ήηαλ φηη ν ζθνπφο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο θπξηαξρίαο ήηαλ θνηλφο γηα φινπ, απηφ πνπ δηέθεξε ήηαλ ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν θαζέλαο γηα ηελ δηεθδίθεζε απηήο ηεο ζέζεο.  

 

3.4 ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΡΕΑ (1950-1953) 
 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ  

απφ ηηο Η.Π.Α ζα ήηαλ απαξαίηεην λα εμεηαζζνχλ εδψ ηα γεγνλφηα ηνπ πνιέκνπ ηεο 

Κνξέαο ζηελ θνξχθσζε ηεο Φπρξήο πεξηφδνπ αιιά θαη ζην Βηεηλάκ ζηελ ζπλέρεηα.  

 Δίρε ήδε μεζπάζεη ν δηπνιηθφο πφιεκνο ηνπ 1945 φηαλ εθδειψζεθαλ ηα 

πξψηα ζεκάδηα γηα απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε αλαηξέπνληαο ηα ζρέδηα ηεο Ακεξηθήο 

αιιά θαη μαθληάδνληαο ηελ γηα ηελ έθβαζε ζε έλαλ απξφζκελν πφιεκν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ινχλην ηνπ 1950 ήξζαλ αληηκέησπα ηα θνξεαηηθά θξάηε (Βφξεηα 

Κνξέα-Νφηηα Κνξέα) πξνθαιψληαο λέεο αλαηαξαρέο θαη πξνθιήζεηο ζηηο 

ππεξδπλάκεηο. Η Κνξέα βξηζθφηαλ εθηφο ακπληηθήο πεξηκέηξνπ ησλ Η.Π.Α ζχκθσλα 
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κε ηελ Οπάζηλγθηνλ θαη δελ απνηεινχζε θίλδπλν ηνπιάρηζηνλ έσο ηφηε, φκσο νη 

βνξεηνθνξεάηεο είραλ άιιε άπνςε θαη ζηήξηδαλ ηνλ ηάιηλ ζε αληίζεζε κε ηνπο 

λνηηνθνξεάηεο νη νπνίνη εκθαλίδνληαλ θαπηηαιηζηέο. Απφ απηφ δηαθξίλεηαη φηη 

επξφθεηην πεξηζζφηεξν γηα κία έκκεζε ζχγθξνπζε κεηαμχ Η.Π.Α θαη ΔΓ θάησ 

απφ ηελ ζθηά απηνχ ηνπ ηξίρξνλνπ πνιέκνπ. 

 Η Κνξέα απνηεινχζε επίζεο ν κήινλ ηεο έξηδνο γηα ηελ Ιαπσλία αιιά θαη ηελ 

Κίλα επεηδή ηελ δηεθδηθνχζαλ γηα αξθεηά ρξφληα. Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κνξέαο 

απφ ηελ Κίλα, ε Ιαπσλία δελ ηεο άθεζε πνιιά πεξηζψξηα θαη ηέζεθε ππφ ηελ 

θπξηαξρία ηεο κέρξη θαη ηελ ιήμε ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ φπνπ θαη εηηήζεθε 

απφ άιια θξάηε. Η Ακεξηθή είρε ππνηηκήζεη ηελ γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηεο Κνξέαο 

επνκέλσο ζην παξειζφλ θαη ζπλέρηδε λα θάλεη ην ίδην κε απνηέιεζκα ν ηάιηλ λα 

πηζηεχεη πσο ν πξφεδξνο ηεο δελ ζα είρε θαλέλα ζέκα λα ηεζεί ππφ ηελ επηξξνή ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο απηήο. 

 Ο Σξνχκαλ φκσο δηέςεπζε ηνλ ηάιηλ θαη απνθάζηζε λα κελ αθήζεη ζηελ 

ηχρε ηνπ θνπκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηελ Κνξέα θαη λα αλαιάβεη δξάζεηο 

δεκηνπξγψληαο κία αληίζεζε ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηεο Ακεξηθήο. Ο δηθηάηνξαο 

ηεο Βφξεηαο Κνξέαο Κηκ Ιι νπλγθ απφ ηελ άιιε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μφζρα 

εκθαλίδνληαλ απνθαζηζκέλνη γηα απηήλ ηελ επίζεζε κε ππνινγίδνληαο ηα 

ηερλάζκαηα ησλ πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εθπξνζψπσλ απφ ηηο Η.Π.Α ζηηο 

δηεζλέο ππνζέζεηο. πσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο έηζη θαη ζε απηήλ νη Η.Π.Α 

πξφβαιαλ ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ησλ θξαηψλ πνπ αθνξνχλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζε απηφλ ηνλ 

πφιεκν (KISSINGER, 1995). 

 Αξρηθά ε Κνξέα είρε δηαρσξηζηεί ηερλεηά ζηνλ 38
ν
 Παξάιιειν απφ ην νπνίν 

πξνέθπςαλ ε θνκκνπληζηηθή Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κνξέαο ηνπ Κηκ Ιι 

νπλγθ θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Νφηηαο Κνξέαο ηνπ ίλγθκαλ Ρη. Απηά ηα δχν ηκήκαηα 

εθπξνζσπνχζαλ δχν δηαθνξεηηθά ηδεψδε θαη ζηεξίδνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο 

δπλάκεηο. Μεηά απφ ηελ επίζεζε απηή ησλ βνξεηνθνξεαηψλ θαη κεηά απφ εηζεγήζεηο 

ηεο Οπάζηλγθηνλ πήξε κέξνο θαη ην πκβνχιην Αζθάιεηαο ηνπ Ο.Η.Δ γηα ηελ 

ζηξαηησηηθή ελίζρπζε ζην λφηην ηκήκα. Η ΔΓ δελ είρε ηελ επθαηξία ηφηε λα 

αζθήζεη βέην αθνχ δελ ιάκβαλε κέξνο ζηηο ππνζέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

δεκηνπξγψληαο εκπφδηα ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ επίζεο θαη ε 

βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα επξσπατθά θξάηε φπσο ε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, 
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ε Γαλία θαη άιια πνιιά ζηελ Ακεξηθή γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ (KISSINGER, 1995). 

 Με ηελ ζπκβνιή απηψλ ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ σζηφζν ζπξξηθλψζεθε ν 

ξφινο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ππνβάιινληαο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζε έλαλ 

πεξηνξηζκέλν πφιεκν απφ ηνλ νπνίν δελ έβιεπαλ θάπνην ζεκαληηθφ εζληθφ 

ζπκθέξνλ. Παξ’ φια απηά ζπλέρηδαλ ηνλ αγψλα ηνπο γηαηί πίζηεπαλ πσο έπξεπε λα 

ππάξμεη έλα είδνο πνηλήο γηα ηνπο ππαίηηνπο απηήο ηεο πνιεκηθήο ζχξξαμήο. 

 Γηα ηνπ ακεξηθάλνπο ε ζηξαηεγηθή απείρε ζεκαληηθά κε ηελ δηπισκαηία 

ηζρπξηδφκελνη φηη πξψηα έπξεπε λα επηηχρεη ε ζηξαηεγηθή θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

επέκβεη ε δηπισκαηία γηα ηηο επαθφινπζεο δηαπξαγκαηεχζεηο. ηνλ πφιεκν ηεο 

Κνξέαο νη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ησλ Η.Π.Α άιιαδαλ δηαξθψο θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο έπαημε ν γλσζηφο ακεξηθάλνο ζηξαηεγφο 

Νηάγθιαο Μαθάξζνπξ ν νπνίνο θέξδηζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ηφηε πξνέδξνπ.  

 Ο Νηάγθιαο Μαθάξζνπξ αθνινχζεζε έλα ζρέδην απνβίβαζεο ακεξηθαληθνχ 

ζηφινπ ζην ιηκάλη ηεο ενχι κε ην νπνίν θαηάθεξε λα πεξηζσξηνπνηήζεη ηνπο 

βνξεηνθνξεάηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο Η.Π.Α. Παξά ηελ 

επηηπρία ηνπ δηνηθεηή Μαθάξζνπξ ε Ακεξηθή δελ έιαβε κία ζσζηή απφθαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. 

 Η Οπάζηγθηνλ ήηαλ αληίζεηε κε ηνλ δηνηθεηή ιακβάλνληαο χζηεξα απφ ηελ 

ήηηα ηνπ ζηξαηνχ ηεο Βφξεηαο Κνξέαο ηελ απφθαζε λα κεηαθέξνπλ ην πεδίν 

πνιέκνπ ζε θηλέδηθν έδαθνο αιιά ζεψξεζε φηη ίζσο γλψξηδε ηη έπξαηηε εθείλε ηελ 

δεδνκέλε ζηηγκή. Γελ ππνιφγηζαλ νξζά φκσο ηηο θηλήζεηο ησλ δπλάκεσλ ηεο Κίλαο 

θαη έηζη ν πξφεδξνο Σξνχκαλ βξέζεθε μαλά κπξνζηά ζε κία πνιηηηθή θξίζε ε νπνία 

έρξηδε άκεζε αληηκεηψπηζε ζε έλα πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλνπ πνιέκνπ. 

(KISSINGER, 1995). 

 Απηή ε έιιεηςε πνιηηηθήο δηνξαηηθφηεηαο νδήγεζε ηνπο δχν εγέηεο Σξνχκαλ 

θαη Μάν ζε πην βαζηέο ξήμεηο κεηαμχ ηνπο. Οη αληνρέο ηεο Κίλαο δελ ήηαλ πνιχ 

κεγάιεο θαη απηφ ην γλψξηδαλ νη Η.Π.Α γηα λα πάξνπλ θαη πάιη ηελ θαηάζηαζε ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπο, ην κφλν πνπ ρξεηάδνληαλ ήηαλ ε ιεπηή κεηαρείξηζε πνιηηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ. 

 Σν 1951 έρνληαο πεηχρεη αξθεηέο λίθεο ν Μάν εμαηηίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ιαζψλ ηεο Ακεξηθήο απνθάζηζε λα ζπλερίζεη θαη φρη λα πεξηνξηζηεί ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ είρε ζέζεη αξρηθά, ην ίδην ιάζνο ηνπ δηνηθεηή Μαθάξζνπξ ζην παξειζφλ. Έπεζαλ 

δειαδή ζε κία ζπλεζηζκέλε παγίδα φπνπ ε πνιηηηθή αιαδνλεία ζε θαζνδεγεί ζε 
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πεξηζζφηεξα δεηνχκελα απφ ηα αλαγθαία. Ο ηάιηλ βξηζθφκελνο ζε ρεηξφηεξε ζέζε 

ζε ζρέζε κε ηηο Η.Π.Α φζνλ αθνξά ηα ππξεληθά φπια δελ επηζπκνχζε κία θαηά 

κέησπν ζχγθξνπζε έρνληαο ππνινγίζεη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξα λα ράζνπλ απφ ην λα 

θεξδίζνπλ ζηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο.  

 Ο δηνηθεηήο Μαθάξζνπξ εκθαλίδνληαλ πην απνθαζηζκέλνο απφ πφηε λα ιήμεη 

απηή ηελ πνιεκηθή ζχξξαμε αθφκα θαη κε ηα πην έζραηα κέζα γηα ηελ ήηηα ηεο 

Κίλαο-Κνξέαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ. Οη δηπισκαηηθνί 

εθπξφζσπνη ησλ Η.Π.Α είραλ άιιε άπνςε κε απνηέιεζκα λα απνιχζεη ηνλ δηνηθεηή 

Μαθάξζνπξ ν Σξνχκαλ. Πιένλ επηθεθαιήο ησλ ζηξαηησηηθψλ ήηαλ ν Ρίηδγνπεη 

(KISSINGER, 1995). 

 Μεηά απφ αξθεηέο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ έιεμαλ νη επηζεηηθέο 

ελέξγεηεο θαη ε Ακεξηθή θαηφξζσζε έλα είδνο ηζνπαιίαο  κέζσ ζπκθσληψλ. Σν 

κέησπν ζηαζεξνπνηήζεθε ζηελ Κνξέα θαη ε αλαθσρή έγηλε εθηθηή ην 1953. Ο 

αξηζκφο ησλ λεθξψλ θαη εδψ ήηαλ ηεξάζηηνο φπσο θαη ηα καζήκαηα ησλ 

ππεξδπλάκεσλ ζην ηέινο απηνχ ηνπ πνιέκνπ. Ήηαλ αο πνχκε άιιν έλα κειαλφ 

ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

 

3.5 ΠΟΛΕΜΟ ΒΙΕΣΝΑΜ (1955-1975) 
 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ αλαγθαίν εθφζνλ παξαπάλσ έγηλε αλαθνξά ζηνλ πφιεκν 

εο Κνξέαο, λα εμεηαζζεί θαη ν πφιεκνο ζην Βηεηλάκ. πσο ζα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηα 

γεγνλφηα ηνπ πνιέκνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα, ε Ακεξηθή αθινπζνχζε ηελ ίδηα ηαθηηθή 

γηα ηελ είζνδν ηεο ζηνπο πνιέκνπο κεηαθξάδνληαο δειαδή ηνπο γεσπνιηηηθνχο 

ζηφρνπο ζε εζηθή ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ειεπζεξίαο δξάζεο ησλ θξαηψλ. Η ηζρχο 

πνπ θαηείρε ηελ σζνχζε ζε κία αληίιεςε θπξηαξρίαο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζε έλα αίζζεκα επζχλεο γηα ηα ππφινηπα θξάηε ζχκθσλα κε 

ηελ ζεσξία ηνπ νπηιζνληζκνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ ηάζζνληαλ νη πξφεδξνη ηεο Ακεξηθήο 

θπξίσο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (KISSINGER, 1995). 

 ε απηφ ην δηάζηεκα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εκπφιεκε 

ζχξξαμε ζην Βηεηλάκ απφ ην 1955 έσο θαη ηελ ρξνληά ηνπ 1975. Η δηεζλήο ηάμε 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ βξίζθνληαλ ζε πιήξεο ζχγρπζε εμαηηίαο απεηιψλ πξνεξρφκελεο 

ηφζν απφ ζνβηεηηθά ζπκθέξνληα φζν θαη απφ ακεξηθάληθα. Η Ιλδνθίλα απνηεινχζε 

ηφηε κία θαηλνχξγηα πξφθιεζε γηα ηελ Ακεξηθή θαη ήηαλ αθφκε κε νινθιεξσκέλα 
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πνιηηηθά θξάηε. Πηζαλφλ λα κελ γλψξηδαλ πιήξσο απφ πνιηηηθέο δηεπζεηήζεηο ησλ 

ζεκάησλ ηνπο. ια άξρηζαλ κε ηελ επίζεζε ηνπ Βφξεηνπ Βηεηλάκ ζηνλ Νφηην 

Βηεηλάκ, κία θίλεζε ε νπνία ππνλφκεπε θνκκνπληζηηθά θίλεηξα. ηελ νπζία έρνπκε 

γηα αθφκε κία θφξα κία έκκεζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ππεξδπλάκεσλ, σζηφζν ηα 

πξάγκαηα εδψ ήηαλ πην πνιχπινθα απφ φηη αλακέλνληαλ απφ ηνπο αξρεγνχο απηψλ.  

 ηελ Ιλδνθίλα εκπιέθνληαλ θαη έλα ζεκαληηθφ επξσπατθφ θξάηνο φπσο ήηαλ 

ε Γαιιία αθνχ δηέζεηε κία απνηθηνθξαηηθή παξάδνζε ζε κεγάιν βαζκφ. Ο Ρνχδβειη 

θαηέθξηλε ηνλ ζηξαηεγφ Νηε Γθνι γηα ηηο απνηθηαθέο πνιηηηθέο ηνπ θαη θξφληηδε λα 

ζηξέθεη ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία ελάληηα ζηα απνηθηαθά ζπκθέξνληα. Ο πξφεδξνο 

Σξνχκαλ εμεηάδνληαο ηα νθέιε απφ κηα ζπλεξγαζία κε ηελ Γάιιηα απφ ηε άιιε 

έιαβε ηελ απφθαζε λα ζηείιεη βνήζεηα ζηνλ γαιιηθφ ζηξαηφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζνβηεηηθήο απεηιήο ραξάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλαλ λέν δξφκν ηφζν κε ηελ 

Γαιιία φζν θαη κε ηελ Ιλδνθίλα (KISSINGER, 1995). 

Η ζέζε ησλ Η.Π.Α απέλαληη ζηε Γαιιία δελ ήηαλ ηφζν μεθάζαξε ζε ζρέζε κε 

ην κέιινλ ησλ απνηθηψλ. Οη Γάιινη είραλ ζπλερψο ηνλ θφβν φηη εάλ παξαρσξνχζαλ 

αλεμαξηεζία ζηελ Ιλδνθίλα ζα ήηαλ πνιχ πηζαλή κηα εμέγεξζε θαη ησλ ππφινηπσλ 

απνηθηψλ φκσο ε Ακεξηθή ηελ πξνέηξεπε ηψξα λα ηνπο παξαρσξήζεη ηελ ειεπζεξία 

πνπ δεηνχλ ρσξίο λα απνζπξζνχλ απφ ηνλ αγψλα ελαληίσλ ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

ζπκκάρσλ. Απηή ε ζηάζε δεκηνπξγνχζε εξσηήκαηα ησλ γάιισλ γηα ηνλ ιφγν κηα 

ηέηνηαο δξάζεο. 

 Η πνιηηηθή ησλ ακεξηθαλψλ ζηελ αλάκεημε ηνπο ζηελ Ιλδνθίλα δελ έβξηζθε 

ζχκθσλνπο ηνπο επξσπαίνπο εγέηεο. Σα επξσπατθά θξάηε δελ ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ 

απαξαίηεην λα αλακεηρζνχλ ζε μέλα εδάθε έρνληαο απέλαληη θαη ηελ αλεξρφκελε 

δχλακε, ηελ Κίλα. Ο πξφεδξνο Σξνχκαλ θαη ν δηάδνρνο ηνπ ν Ατδελράνπεξ έβιεπαλ 

πην δηνξαηηθά θαη πίζηεπαλ φηη κε ηελ ήηηα ζην Νφηην Βηεηλάκ ε εμάπισζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε ζα πιεζίαδε 

εκπνδίδνληαο ηνπο ππφινηπνπο λα αλαηξέςνπλ ζηελ ζπλέρεηα έλα ηέηνην ζχζηεκα. 

Έηζη ζπλερηδφηαλ ε βνήζεηα πξνο ηελ Ιλδνθίλα γηα πνιιέο δεθαεηίεο κε έλαλ θαη 

κνλαδηθφ ζθνπφ πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο  

(KISSINGER, 1995). 

 Η Γαιιία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθή θαηέβαιαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα 

λα αλαηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε ζην Βηεηλάκ θαη λα ιήμεη φιν απηφ κε ηηο θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο ίδηνπο. Ο πφιεκνο απέθηεζε φκσο ραξαθηεξίζηεθα 

αληαξηνπφιεκνπ θαη ε Γαιιία είρε θαηαιάβεη φηη επξφθεηην λα ράζνπλ, ελψ ε 
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Ακεξηθή ζπλέρηδε ηα ζηξαηεγηθά ηεο βήκαηα. Υσξίο ηελ ζηήξημε ηεο Γαιιίαο ηα 

πξάγκαηα δπζθφιεπαλ πεξηζζφηεξν, αθνινχζεζαλ πνιιέο επηζέζεηο κεγεζχλνληαο 

ησλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ θαη ηελ ηξαγηθφηεηα απηνχ ηνπ πνιέκνπ. 

 Ο πξφεδξνο Ατδελράνπεξ επηζπκνχζε ήπηεο πνιηηηθέο ζε γεληθέο γξακκέο 

έρνληαο αλαπηχμεη κεγαιχηεξεο δηπισκαηηθέο δεμηφηεηεο. Δπηζπκνχζε ηελ ζπκκαρία 

ησλ επξσπαίσλ εγεηψλ ζε απηφλ ηνλ δχζθνιν πφιεκν θαη ηδηαίηεξα ησλ γάιισλ. 

Τπήξρε θαη ην δίιιεκα ηεο ζεσξίαο «ληφκηλν» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Ιλδνθίλαο 

κέζα ζηελ ίδηα ηελ Ιλδνθίλα ην νπνίν θάληαδε παξάινγν κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, ην 

θάζε βήκα ησλ θξαηψλ δειαδή ζα νδεγνχζε ζε ζπλερφκελεο εμειίμεηο ρσξίο κία 

νπζηαζηηθή ιχζε (KISSINGER, 1995). 

 ε φινλ απηφλ ηνλ αγψλα δίπια ζηνλ ακεξηθάλν πξφεδξν ζηεθφηαλ ν Νηάιεο 

κε ηνλ νπνίν πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηνλ Σζφξηζηι λα ζπκκαρήζνπλ κε ηηο Η.Π.Α 

παξαζέηνληαο επηρεηξήκαηα θαη νθέιε ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. Ο πξσζππνπξγφο Σζφξηζηι εμεηάδνληαο ηελ ζέζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο δελ 

έβιεπε νθέιε απφ κία ηέηνηα ζπιινγηθή ζπκκαρία εθηφο απφ ηελ εχλνηα ησλ 

ακεξηθάλσλ ηελ νπνία είραλ ήδε. Γελ πίζηεπε φηη νη απνηθίεο ζα ήηαλ ηθαλέο λα 

δηράζνπλ νιφθιεξα θξάηε (KISSINGER, 1995). 

 Η πεξηνρή Νηηέλ Μπηέλ Φνπ ήηαλ ην πην θξίζηκν ζεκείν θξίλνληαο ηελ 

έθβαζε απηνχ ηνπ πνιέκνπ ζε κεγάιν βαζκφ, αιιά εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ 

δηπισκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαρσξηζκψλ δελ θαηάθεξε λα αληηζηαζεί γηα πνιχ. 

Απηφ δελ άθελε πνιιά πεξηζψξηα ζηνλ πξφεδξν Ατδελράνπεξ αλαγθάδνληαο ηνλ λα 

δξάζεη έζησ θαη ρσξίο ζπκκάρνπο βιέπνληαο ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ 

Βνξεηνβηεηλακέδσλ. Ο πφιεκνο ζην Βηεηλάκ δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε γηα θακία 

δχλακε πνπ ήδε απφ ηελ αξρή εμαζζελνχζαλ θαη ηα θπξηαξρνχζε ε αλαζθάιεηα. Η 

Ιλδνθίλα γηα ηνπο πξνέδξνπο ηεο Ακεξηθήο ήηαλ ην θιεηδί κίαο παγθφζκηαο 

ηζνξξνπίαο θαη έπξεπε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εηξήλε απέλαληη ζηηο βηαηφηεηεο ηνπ 

Βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ Βηεηλάκ. Η ΔΓ καδί κε ηελ Κίλα έπξεπε λα πεξηνξηζηνχλ 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ηζνξξνπηψλ κέζα ζην άλαξρν απηφ δηεζλήο ζχζηεκα.  

 Οη πκθσλίεο ηεο Γελεχεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζπγθξνχζεσλ κέζσ δηαθαλνληζκψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 

'50. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ν Οξγαληζκφο πκθψλνπ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο  

(1954) φπνπ είραλ ελσζεί αξθεηά θξάηε, αλάκεζα ζε απηά ε Ακεξηθή, ε Γαιιία αιιά 

θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ιάκβαλαλ απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ 

ερζξψλ. Αλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ ζην ΔΑΣΟ παξέκελαλ αζαθείο ν 
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Νηάιεο ζαλ έκπεηξνο πνιηηηθφο θαηφξζσζε λα ην εθκεηαιιεπηεί έηζη ψζηε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ πξνζηαζία ηεο Ιλδνθίλαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο  

(KISSINGER, 1995).  

 Μεηά απφ ηνλ πξφεδξν Ατδελράνπεξ αλέιαβε δξάζε ν επφκελνο πξφεδξνο, ν 

Σδνλ Κέλεληη αθινπζψληαο ηα βήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ έζηεηιε ζηξαηησηηθή αιιά 

θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ ατγθφλ γηα ηελ απαιιαγή ησλ ιαψλ απηψλ απφ 

θνκκνπληζηηθά ηδεψδε. Ο Κέλεληη κάιηζηα ππεξαζπίδνληαλ ηελ ζεσξία «ληφκηλν» 

ηζρπξηδφκελνο φηη αλ έλα ηκήκα ηεο Αζίαο ελζηεξληδφηαλ ηνλ θνκκνπληζκφ ζα 

αθνινπζνχζαλ θαη νη ππφινηπεο. 

Παξαηεξψληαο ηηο θηλήζεηο ησλ Η.Π.Α νη ζνβηεηηθή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κίλα παξείραλ αληίζηνηρα βνήζεηα ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν. Απηά νδήγεζαλ ζε 

δπζαξέζθεηα ηεο κάδαο νη νπνίνη δηαδήισλαλ θαη δνινθφλεζαλ ηνλ Νηηέκ αξρεγφ 

ηνπ Νφηηνπ Βηεηλάκ θαη ηνλ Σδνλ Κέλεληη. Μεηά απφ πνιιέο ερζξνπξαμίεο θαη 

πξαμηθνπήκαηα ηειηθά ν πφιεκνο ζην Βηεηλάκ νινθιεξψζεθε ην 1975 κε ηελ ήηηα 

ηνπ Νφηηνπ Βηεηλάκ αθνχ είραλ ράζεη πνιιέο κάρεο. Σέινο ν πξφεδξνο Νίμνλ έρνληαο 

αληηκεησπίζεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη θηάλνληαο ζε έλα αδηέμνδν παξαηηήζεθε απφ ηα 

θαζήθνληα ηνπ απνηειψληαο ην πξψην παξάδεηγκα παξαίηεζεο πξνέδξνπ ζηηο Η.Π.Α 

(KISSINGER, 1995). 

Σφζν ν πφιεκνο ηεο Κνξέαο φζν θαη ν πφιεκνο ζην Βηεηλάκ δηεμήρζεθαλ γηα 

ηελ αχμεζε επηξξνψλ ησλ ππεξδπλάκεσλ θαη έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία. 

Μειεηψληαο απηά ηα γεγνλφηα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ην παξειζφλ 

είραλ ζεκειησζεί νη Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο. Μεγάια επξσπατθά θξάηε θαη θπξίσο ε 

Μεγάιε Βξεηαλία ζπλεξγάδνληαλ ζε πνιιέο ππνζέζεηο θαη ζηήξηδαλ ηελ Ακεξηθή. 

Αληίζηνηρα θαη ε Ακεξηθή ηνπο παξείρε βνήζεηα ζε ζπλζήθεο έθηαθησλ αλαγθψλ 

ζπκβάιινληαο κάιηζηα θαη ζηελ έλσζε ηνπο γηα κία θνηλή γξακκή εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Η αλαθνξά ζε απηνχο ηνπο πνιέκνπο έγηλε παξαπάλσ πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Δπξψπεο θαη 

Ακεξηθήο.  

Δίλαη αιήζεηα επίζεο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ιαλζαζκέλεο δηπισκαηηθέο 

απνζηνιέο ησλ Η.Π.Α είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε επξσπατθά εδάθε ζπζηάδνληαο 

ηα επξσπατθά ζπκθέξνληα ζηνλ βσκφ ησλ ακεξηθάληθσλ ζπκθεξφλησλ. Η Μεγάιε 

Βξεηαλία ζεβφηαλ πνιχ ηελ βνήζεηα ησλ ζπκκάρσλ ηνπο θαη πάληα επηζπκνχζαλ λα 

δηαηεξήζνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηηο Η.Π.Α γηα κία παγθφζκηα ηζνξξνπία βαζηζκέλε ζε 

δεκνθξαηηθέο αξρέο. 
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3.6 Η ΤΝΕΦΕΙΑ ΣΨΝ ΕΤΡΨΑΣΛΑΝΣΙΚΨΝ ΦΕΕΨΝ 
 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηαζκφο ζηηο Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο πέξα απφ ηα 

πξνεγνχκελα πνπ φπσο ήηαλ θπζηθφ επεξέαζαλ ήηαλ θαη ν πφιεκνο ζηελ Μέζε 

Αλαηνιή ην 1973 αθινπζψληαο επίζεο ε πεηξειατθή θξίζε. Γηα πξψηε θνξά ε 

Ακεξηθή έλησζε κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα λα απεηιείηαη ζνβαξά απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο επξσπαίνπο εμαηηίαο ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ. Οη επξσπαίνη 

εμαηηίαο ηεο πεηξειατθήο ζρέζεο ηνπο κε ηα αξαβηθά θξάηε δελ επηζπκνχζαλ λα 

ζηεξίμνπλ ην Ιζξαήι ζην πιεπξφ ηνπ νπνίνπ ηάζζνληαλ νη ακεξηθάλνη. Απηφ έθξπβε 

αξθεηνχο θηλδχλνπο, κία δειαδή ηπρφλ παξεμήγεζε αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη Η.Π.Α 

επεηδή ε αζθάιεηα πνπ παξείρε ε Ακεξηθή δελ ζα ππήξρε γηα πνιχ ζηα επξσπατθά 

εδάθε. Απφ ηελ άιιε νη επξσπαίνη ράξαδαλ ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηθφ δξφκν ζηα δηεζλή 

πεπξαγκέλα βαζηζκέλνη ζε κία εληαία θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή (Ήθαηζηνο, 1999). 

 Ο πξφεδξνο Νίμνλ μεθαζάξηζε ηελ ζέζε ηεο Ακεξηθήο έλα απνθάζηδε ε 

Δπξψπε λα ελαληησζεί ζην ρέξη πνπ ηελ πξνζηάηεπε φια απηά ηα ρξφληα αλεμαξηήησο 

ζπλζεθψλ. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο ε 

Δπξψπε έπξεπε λα δξνχζε πάληνηε κε άμνλα ηηο ακεξηθαληθέο πνιηηηθέο. Γηα λα 

κπνξέζεη λα επηηεπρζεί κία κέζε ιχζε γηα ηηο δχν απηέο δπλάκεηο ην 1974 

εκθαλίζζεθε ε θφξκνπια Γθπκλίηο αληηκεησπίδνληαο κε άκεζν ηξφπν απηέο ηηο 

δηαθσλίεο κέζσ δηαβνπιεχζεσλ (Ήθαηζηνο, 1999). 

  Η πξνεγνχκελε δηαηξεκέλε Δπξψπε βξηζθφηαλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο θαη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν ε Ακεξηθή είρε αλαιάβεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ζηα δηεζλήο δεηήκαηα. Σψξα φκσο νη επξσπαίνη έςαρλαλ λα ηδξχζνπλ κία εληαία 

επξσπατθή ηαπηφηεηα θαη καδί κε απηήλ ίδξπαλ κία δηθή ηνπο δχλακε ζην δηεζλέο 

ρψξν ρσξίο λα ππνβάιινληαη ζε ακεξηθαληθέο ππνδείμεηο, ηνπιάρηζηνλ φρη πιήξσο.  

Πνιιά ήηαλ απηά πνπ άιιαδαλ κε ηαρείο ξπζκνχο ζην κεηαβαιιφκελν θαη άλαξρν 

δηεζλέο πεξηβάιινλ. Η Ακεξηθή δελ είρε εθηηκήζεη ζσζηά ηηο επξσακεξηθαληθέο  

ζρέζεηο. Αθφκα θαη ην δηπνιηθφ ζχζηεκα ζην φπνην έρεη γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά 

παξαπάλσ είρε κεηαηξαπεί ζε ηξηπνιηθφ κε ηελ είζνδν ηεο Κίλαο. Η πεηξειατθή 

θξίζε επνκέλσο αλέδεημε ηελ θξίζε θαη ην θελφ πνπ ππήξρε αλάκεζα ζε Δπξψπε θαη 

Ακεξηθή κε ηνπο δεχηεξνπο λα έρνπλ κείλεη ζε πξνγελέζηεξεο ζηξαηεγηθέο 

(Ήθαηζηνο, 1999). 
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 Οη πνιηηηθέο εμειίζζνληαη φπσο θάλνπλ θαη νη ίδηνη νη άλζξσπνη θαη απηφ 

αθξηβψο είραλ θαηαιάβεη νη επξσπαίνη φηαλ δηεθδηθνχζαλ ηελ ζέζε πνπ ηνπο άλεθε 

θαη φρη εθείλε πνπ ηνπο παξείρε ε Ακεξηθή κε δηθαηνινγία ηελ αζθάιεηα ησλ 

επξσπατθψλ εδαθψλ. Μάιηζηα ν ζηξαηεγφο Νηε Γθσι ζεσξνχζε φηη ην 

Βνξεηναηιαληηθφ ζχκθσλν είρε πάςεη λα ιεηηνχξγεη ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο ζε ζηξαηεγηθά 

ζρέδηα ηεο Ακεξηθήο. Δμάιινπ ε Ακεξηθή κε ηελ πλζήθε ησλ Βξπμειιψλ ην 1948 

ήηαλ ππνρξεσκέλε λα πξνζηαηεχεη φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο γηα εμσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο.  

 Πξάγκαηη νη πξφεδξνη ησλ Η.Π.Α βνήζεζαλ ηελ Δπξψπε λα αλαθάκςεη φκσο 

ζηελ πνξεία ηα ζπκθέξνληα ήηαλ άιια κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα ράζκα 

ζηηο Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ε Ακεξηθή έπαημε ηνλ 

ξφιν ηνπ δηαηηεηή αλάκεζα ζε επξσπατθά θξάηε, γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ επαλεμνπιηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο κε ην νπνίν δηαθσλνχζε ε Γαιιία. Μεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ ηάιηλ θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο νπδέηεξεο πηα Γεξκαλίαο ρσξίο ηα ηκήκαηα 

ε Δπξψπε έλησζε ηελ αλάγθε λα αλεμαξηεηνπνηεζεί ζε έλα κέξνο απφ ηελ εγγπήηξηα 

δχλακε ηεο αζθάιεηαο. Η Μεγάιε Βξεηαλία πξφηεηλε επίζεο ηελ Γπηηθνεπξσπατθή 

Έλσζε γηα ηνλ δπλαηφ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο σο κία θαιή ιχζε. ιεο 

απηέο νη ελέξγεηεο φκσο δεκηνπξγνχζαλ ηελ αλάγθε εκπινθήο ηεο Ακεξηθήο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ ππνζέζεσλ (Ήθαηζηνο, 1999). 

 Με ηελ πηψζε ηνπ δηπνιηθνχ θφζκνπ θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ηα 

θαζήθνληα ηεο Ακεξηθήο απμήζεθαλ ζηνλ δηεζλή ρψξν. Πιένλ νη πνιηηηθέο ζα έπξεπε 

λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαηά ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή εθφζνλ ην ζχζηεκα 

κεηαηξάπεθε απφ δηπνιηθφ ζε πνιππνιηθφ. Απηφ έθαλε ηα πξάγκαηα πην δχζθνια ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ δηφηη ηψξα νη πξνθιήζεηο θαη νη θίλδπλνη ήηαλ πην αζαθείο 

κεηαηξέπνληαο ην δηεζλέο ζχζηεκα ζε άλαξρν. Οη ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο πνιηθήο ησλ 

θξαηψλ είραλ αιιάμεη κε ηελ Ακεξηθή λα επηθεληξψλεηαη ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή 

επνρή κε πην ζχγρξνλα ζέκαηα φπσο είλαη απηφ ηνπ «εκπνξίνπ» θαη ηεο 

«ηερλνινγίαο» (Ήθαηζηνο, 1999). 

 Παξά ηελ λίθε ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν ηα πξνβιήκαηα ηεο Ακεξηθήο δελ 

κεηψζεθαλ, θαη άιια θξάηε ηζρπξνπνηεζήθαλ θαη ν αληαγσληζκφο απμήζεθε. Απηφ 

ζήκαηλε θαη ηέινο επνρήο ππεξνρήο ησλ Η.Π.Α ζε ηζρπξνχο ηνκείο πνπ βαζηδφηαλ 

φπσο ήηαλ θαη ε βηνκεραλία. Δλψ ε Ακεξηθή ζπλέρηδε λα πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη 

ηνπο ζπκκάρνπο νη Δπξσπαίνη, ηνπιάρηζηνλ νη πεξηζζφηεξνη, έδεηρλαλ άιιε δηάζεζε 
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κεηά ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπο ζαλ κίαο ζεκαληηθήο δηεζλήο 

δχλακεο. Η ηζνξξνπία είρε ραζεί αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο κεηαπνιεκηθά πεξηπιέθνληαο 

πην πνιχ ηελ θαηάζηαζε θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θάζε κίαο. 

 ιεο απηέο νη εμειίμεηο σζνχζαλ ζηελ ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο φπσο θαη έγηλε 

γηα κία θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ αιιά θαη ζηξαηεγηθφ πιαίζην. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη επξσπαίνη δξνχζαλ ζε πην αλεμάξηεην βαζκφ απφ ηηο Η.Π.Α. 

Ο πξφεδξνο Bushείρε επηζεκαίλεη ηελ ζηήξημε ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ επξσπατθή 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ αθφκα θαη ηελ εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζε ρψξεο 

ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. ηηο Η.Π.Α είραλ ηελ πεπνίζεζε φηη ζα εληζρπζνχλ νη δεζκνί κε 

ηνπο επξσπαίνπο ζα έπξεπε λα δνζεί ζεκαζία κεηαπνιεκηθά ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα, ην ΝΑΣΟ αιιά θπζηθά θαη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ 

πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε. χκθσλα θαη κε φζα έρνπκε αλαθέξεη ν ιφγνο πνπ δξνχζε 

ην ακεξηθαληθφ Πεληάγσλν θαη απηφλ ηνλ ηξφπν νθεηιφηαλ ζηελ νκνθσλία ησλ 

επξσπαίσλ ζε ζέκαηα ζπκθεξφλησλ απφ παιηφηεξεο επνρέο κέρξη θαη ζε πην 

ζχγρξνλεο (Ήθαηζηνο, 1999). 

 

4. ΣΟ ΝΑΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΙΝΕ ΕΤΡΨΑΣΛΑΝΣΙΚΕ ΦΕΕΙ 
 

4.1 Η ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΑΣΟ 
 

Σν ΝΑΣΟ απνηεινχζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκκαρίεο ησλ Γπηηθψλ θξαηψλ 

ελαληίσζεο ζηελ ζνβηεηηθή απεηιή θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο. Τπνγξάθεθε επίζεκα 

ζηελ Οπάζηγθηνλ ην Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν αιιηψο North Atlantic Treaty 

Organization ην 1949 απφ νξηζκέλα επξσπατθά θξάηε θαζψο θαη απφ ηηο Η.Π.Α. Λίγα 

ρξφληα αξγφηεξα ην 1952 εηζήρζε θαη ε Διιάδα ζην ΝΑΣΟ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

Σνπξθία θαη αθνινχζεζε ζηελ ζπλέρεηα θαη ε Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία πνπ 

απνηέιεζε θαη ηελ αθνξκή γηα ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο πνπ επίζεο έρνπκε 

αλαθέξεη (Βαξβαξνχζεο, 2004). 

 Σν Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν επξφθεηην θπξίσο γηα κία ζηξαηησηηθή 

ζπκκαρία κεηαμχ Δπξψπεο θαη Η.Π.Α γηα ηελ επίιπζε ησλ δηεζλψλ ζεκάησλ πνπ 

πξνέθππηαλ κέζσ ζπκβηβαζκψλ θαη δηπισκαηηθψλ αξρψλ. Οη επξσπαίνη είραλ 
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θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ κέζσ απηνχ ηελ ππξεληθή πξνζηαζία ηελ νπνία ήηαλ δπλαηφ 

λα πξνζθέξνπλ κφλν νη Η.Π.Α θαη άιια πξνλφκηα (Βαξβαξνχζεο, 2004). 

 Η επηζπκία ηεο Δπξψπεο ήηαλ λα αλαδεηρζεί ζε ηζρπξή δχλακε ζην δηεζλέο 

πεδίν ρσξίο ηελ πιήξε ζηήξημε ηεο Ακεξηθήο. Η Δπξψπε δελ ήηαλ αθφκε έηνηκε λα 

επηηχρεη απηφ ηνλ ζηφρν φπσο καξηπξεί ε θξίζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο γηαηί ζηάζεθε 

αδχλαην λα ζπκθσλήζνπλ φια ηα θξάηε ηεο ζε κία θνηλή γξακκή πνιηηηθήο θάλνληαο 

έηζη απαξαίηεηε γηα αθφκα κία θφξα ηελ αλάκεημε ηεο Ακεξηθήο. Σφηε νη επξσπαίνη 

θαηάιαβαλ φηη ν ξφινο ηνπ ΝΑΣΟ ήηαλ πνιχ πην ζεκαληηθφο απφ φηη πίζηεπαλ θαη 

απνθαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ζε ρψξεο ηεο αλαηνιήο γηα θαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (Ήθαηζηνο, 1999).  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζε 

παγθφζκηα δχλακε πεξηνξίζηεθε γηα αθφκα κία θνξά ν ξφινο ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ 

πκθψλνπ εμαηηίαο ηελ πίζηεο ησλ επξσπαίσλ φηη εμππεξεηνχζε κνλάρα 

ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Η πεπνίζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επξσπατθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηνλ βσκφ ησλ ακεξηθάληθσλ δελ ήηαλ νξζή. Σν ΝΑΣΟ είρε απνηξέςεη 

πνιιέο ζπγθξνχζεηο θαη επηβάιεη έλα θαζεζηψο εηξήλεο φπνηε κπνξνχζε λα ζπκβάιεη 

ζην άλαξρν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ναη κελ απφ ηελ κία έρνπκε ηελ εγεκνληθή ηάζε ηεο 

Ακεξηθήο απφ ηελ άιιε σζηφζν ε Ακεξηθή πξνζέθεξε αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. 

Δπηπιένλ, έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην ΝΑΣΟ ήηαλ ε γέθπξα 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Ρσζία κεηά ηνλ πφιεκν ε νπνία έλησζε πεξηζσξηνπνηεκέλε 

χζηεξα απφ ηελ ήηηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο (Βαξβαξνχζεο, 2004). 

 Σέινο, νη αξρέο κε ηηο νπνίεο δξα ην ΝΑΣΟ δελ είλαη δπλαηφλ λα βξίζθνπλ 

ζχκθσλα φια ηα θξάηε θαη έηζη ζα απνηειεί πάληα κία πκθσλία κε δχν φςεηο. 

 

4.2 ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΤΡΨΑΣΛΑΝΣΙΚΕ ΦΕΕΙ 
 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ε εμέηαζε ησλ πην ζχγρξνλσλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο. 

  Η λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη επέιζεη επεξεάδεη ηα θξάηε θαη ηηο πνιηηηθέο 

ηνπο. Η ζχγρξνλε Δπξψπε πεξλάεη πνιιέο δνθηκαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη γηα ηελ απνθπγή θξίζεσλ. Σα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζπλδένληαη κε 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε θαζψο θαη 

ηελ αιινίσζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ ηνπ παξειζφληνο. Ο 21
νο 
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αηψλαο απνδείρζεθε δχζθνινο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα επξσπατθά θξάηε κε ηηο θξίζεηο 

λα επεθηείλνληαη ζε πνιιά επίπεδα (.ΝΣΑΛΗ, 2004). 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζχγρξνλα γεγνλφηα ζηελ Δπξψπε απνηειεί ε 

πξνζθπγηθή θξίζε κε θνξχθσζε ηεο θακπχιεο ην 2015. ινη απηνί νη άλζξσπνη 

είραλ ηα βιέκκαηα θαη ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ Δπξψπε. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Δπξψπεο θαηαγξάθεθαλ πνιιέο νηθνγελεηαθέο αιιά θαη θνηλσληθέο ηξαγσδίεο γηα 

ράξε πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ νξηζκέλσλ ππφινηπσλ θξαηψλ. Η αχμεζε ξνήο 

πξνζθχγσλ έθαλε ηα επξσπατθά θξάηε λα επηζηξέςνπλ ζηελ αλαζθάιεηα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε πξνζπάζεηα ήηαλ κεγάιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο θαη φηη νξηζκέλα θξάηε επσκίζηεθαλ κεγαιχηεξε επζχλε απφ άιια.  

 ζνλ αθνξά ηελ Ακεξηθή απνηειεί αλακθηζβήηεηα αθφκα θαη ζήκεξα κία 

παγθφζκηα δχλακε. Σν ιάζνο ηεο ήηαλ φηη κεηά ην ηέινο ησλ πνιέκσλ δελ 

αθνινχζεζε ηελ πξνβιεπφκελε γξακκή πνιηηηθήο κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνιιψλ θξαηψλ. Πνιινί είλαη απηνί πνπ επηθξίλνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ 

πξνέδξνπ Σδνξηδ Μπνπο αιιά θπζηθά ε επζχλε δελ πεξηνξίδεηαη κνλάρα ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνέδξνπ. Σα δηεζλή ζέκαηα απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξε 

θαη απνθαζηζηηθφηεξε παξέκβαζε ηεο Ακεξηθήο (.ΝΣΑΛΗ, 2004). 

 Η παξάδνζε εγεκνλίαο ησλ Η.Π.Α ππνβίβαδε ηα άιια θξάηε θαη έλησζαλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη. Μεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν δελ θαηφξζσζαλ νη ακεξηθάλνη εγέηεο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηεο ρψξαο ηνπ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Μφλν ηα γεγνλφηα  

ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ έθαλαλ ηηο Η.Π.Α λα ληψζνπλ αδχλακεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο ρσξίο ηελ βνήζεηα άιισλ δπλάκεσλ. Σν δηεζλέο 

ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα θαηαξξεχζεη ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα ε 

Ακεξηθή έπαηξλε ηελ ιάζνο απφθαζε (.ΝΣΑΛΗ, 2004).  

 Η Ακεξηθή έπξεπε λα θαηαλνήζεη φηη ηα θξάηε δελ ήηαλ πιένλ ζηελ πνιεκηθή 

πεξίνδν γηα λα ηα θαζνδεγεί ε ίδηα. Η Δπξψπε κεηά ηελ έλσζε ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληαγσληζηεί ηηο Η.Π.Α θαη φρη λα ηηο αθνινπζεί φπσο θαηά ην παξειζφλ. Η Κίλα έρεη 

επίζεο αλαδεηρζεί ζε παγθφζκηα δχλακε θαη ε Ρσζία κεηά απφ ηφζνπο αγψλεο 

θαηάθεξε λα απνηειεί κία απφ ηελ ζεκαληηθφηεξεο δπλάκεηο ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ. Πιένλ κεηά ηελ κε εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ απφ ηηο Η.Π.Α ζηελ δηεζλή 

ζθελή θπξηαξρνχζαλ θαη άιιεο ρψξεο ζε κία βάζε ζπλεξγαζίαο. 

 χκθσλα κε νξηζκέλεο ζεσξίεο νη κεγάιεο δπλάκεηο δελ παξακέλνπλ πάληνηε 

ζηαζεξέο δηφηη «θαζψο ε θαηλνηνκία θαη ε επάξθεηα κεηαθέξνληαη απφ ην θέληξν 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο» (.ΝΣΑΛΗ, 2004). Απηή ε θξάζε καο 
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απνθαιχπηεη θαη ηελ δχζε θάπνηα ζηηγκή ηεο Ακεξηθαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηα 

επφκελα ρξφληα. 

 Η Αηιαληηθή ζπκκαρία έρεη ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν απφ κέξνπο ηεο 

Ακεξηθήο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξψπεο. Καη νη δχν δπλάκεηο ζεσξνχλ φηη ε 

ζηελή ζπλεξγαζία ηνπο έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Οξηζκέλα επξσπατθά θξάηε 

ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα ηδξχζνπλ κία ακπληηθή ηθαλφηεηα κφλνη ηνπο ελψ νξηζκέλα 

άιια δελ επηζπκνχλ απηήλ ηελ εμέιημε. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο ίδξπζεο θαη 

νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε επζχλε κεγάισλε θαη ε Ακεξηθή έπξεπε λα 

ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε άιιεο ρψξεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθψλ ηεο 

ζπκθεξφλησλ. Οη ζρέζεηο πιένλ κε θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη απιά 

εκπνξηθέο θαη δηπισκαηηθέο. Οη Η.Π.Α αληηκεησπίδνπλ ηελ Δπξψπε ηψξα ζαλ 

ζχλνιν θαη φρη κεκνλσκέλα κε ηα θξάηε πνπ δηαζέηεη (.ΝΣΑΛΗ, 2004). 

 

4.3 ΔΙΕΘΝΗ ΤΣΗΜΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

Η θνηλή ζπκβίσζε ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ 

επηβνιή θάπνηνλ θαλφλσλ δηθαίνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ην θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ησλ θξαηψλ είλαη ε ηζρχο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε δηαθνξέο θαηαζηάζεηο. Κάπνηα θξάηε δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ 

απφ ηα ππφινηπα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηβιεζνχλ. Σν 

δηεζλέο ζχζηεκα αζθάιεηαο θαη εηξήλεο έξρεηαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε απηήο ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. 

Έηζη θαηαιήγνπκε φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα αζθάιεηαο θαη εηξήλεο είλαη ζπλπθαζκέλν 

κε πνιηηηθή, έρνπλ κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θάλνληαο απαξαίηεην ε χπαξμε ηεο 

κίαο θαη ηελ αληίζηνηρε χπαξμε ηεο άιιεο (Βαξβαξνχζεο, 2004).  

 Τπάξρνπλ πνιινί κεραληζκνί ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην δηεζλέο ζχζηεκα 

αζθάιεηαο θαη εηξήλεο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο κεηαμχ ησλ ιαψλ 

θαη ηνλ θπξηφηεξν ξφιν έρεη ην πκβνχιην Αζθάιεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην 

νπνίν δξα ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζηαηηθφ Υάξηε. Σν πκβνχιην είλαη έλα απφ ηα  

ζεκαληηθφηεξα φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ. Κάζε ρψξα έρεη ην δηθαίσκα λα 

θαηαθεχγεη ζηνλ ΟΗΔ εθθξάδνληαο παξάπνλα ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Σν πκβνχιην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηπρφλ θπξψζεηο πνπ 
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πξνβιέπνληαη δηαηεξψληαο ηηο ηζνξξνπίεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Δπηπιένλ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαζηνιή ζπγθξνχζεσλ θαη απνηειεί 

ηνλ εθπξφζσπν ησλ θξαηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπο. Μέρξη θαη ζήκεξα ν ξφινο ηνπ παξακέλεη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα 

θαηαζηαιηηθφ φξγαλν ζπγθξνχζεσλ κε κεγάιε επηηπρία (Βαξβαξνχζεο, 2004). 

 Η εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε πνιινχο ηξφπνπο 

εθηφο απφ ην πκβνχιην Αζθάιεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ αξθεί ηα θξάηε λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα απνδερηνχλ θάπνηνπο θνηλνχο θαλφλεο δηαθαίνπ. Απηνί νη 

ηξφπνη πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηελ δηακεζνιάβεζε, ηελ δηαηηεζία ή 

αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ θαιή ζέιεζε ησλ θξαηψλ λα θάλνπλ πίζσ νξηζκέλεο θνξέο. 

Απηά ρξεζηκνπνίεη θαη ε ηερληθή ηεο δηπισκαηίαο. Πέξα απφ απηά ππάξρνπλ θαη πην  

ζθιεξή ηφπνη πεξηιακβάλνληαο κεραληζκνχο εμαλαγθαζκνχ (Βαξβαξνχζεο, 2004). 

 Παιαηφηεξα ε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο ήηαλ δπζθνιφηεξε ζε ζρέζε κε πην 

ζχγρξνλεο επνρέο εμαηηίαο έιιεηςεο ηφζν ηζρπξψλ θαλφλσλ δηθαίνπ αλζξσπηζηηθνχ 

ραξαθηήξα. Η αλάπηπμε ησλ λνκηθψλ επηζηεκψλ έθεξε πνιιά νθέιε θαη ζηελ κειέηε 

ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ πξνζθέξνληαο βειηίσζε ησλ θξαηηθψλ ζπλζεθψλ ζην 

άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Σα θξάηε αθήλνπλ πίζσ ηηο πνιεκηθέο πεξηφδνπο 

εζηηάδνληαο ζην κέιινλ κε επίθεληξν ηελ θαιή βνχιεζε θαη ζπλεξγαζία, έζησ ηα 

πεξηζζφηεξα. Γλσξίδνπλ ηα φξηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπο αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ 

σξίκαλζε ηνπ δηεζλήο πεξηβάιινληνο ρσξίο λα ζεκαίλεη απηφ ηελ εμάιεηςε  

ζπγθξνχζεσλ παξά κφλν ηελ ζπξξίθλσζε. Πάληα ηα θξάηε ζα θαζνδεγνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθά νθέιε ην νπνίν είλαη ε πεγή ησλ αλαηαξαρψλ αιιά πιένλ πεξηνξίδνληαη 

απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηα δηθαηψκαηα. Καλέλαο ιαφο θαη θαλέλαο πνιίηεο αμίδνπλ ν 

έλαο ιηγφηεξν απφ ηνλ άιινλ φινη είλαη ίζνη γηα ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ε αλζξψπηλε 

δσή είλαη αλεθηίκεηε γηα λα ζπαηαιηέηαη ζε εθδηθεηηθνχο πνιέκνπο.  

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Κιείλνληαο ηελ έξεπλα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηηο δηεζλή ζεσξία ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο δηεζλήο αξέλαο. Απηή ε 

δηάζεκε ζεσξία ζηελ επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ζρέζεσλ αλαιχζεθε απφ ηνλ Alexander 

Wendtδίλνληαο έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο δνκήο θαη ησλ δξψλησλ. χκθσλα κε ηελ 
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ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ νη δξψληεο απνδέρνληαη θάπνηεο θνηλέο αμίεο θαη 

δνπλ κέζα ζε απηφ ην πιαίζην αμηψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλππάξμνπλ. Με ηελ 

απνδνρή ησλ θνηλψλ αμίσλ θαη θαλφλσλ νη δξψληεο δηακνξθψλνπλ κία δνκή πνπ 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οπφηε κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ δνκή θαη ζηνπο δξψληεο είλαη κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο εθφζνλ νη 

δξψληεο δεκηνπξγνχλ ηηο δνκέο ζπιινγηθά θαη νη δνκέο απφ ηελ άιιε θαζνδεγνχλ 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο κέζα απφ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ επεηδή νη 

επηζπκίεο ησλ δξψλησλ είλαη κεηαβαιιφκελεο απηφ επεξεάδεη θαη αιιάδεη θαη ηηο 

δνκέο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θαηλνχξγηεο αλάγθεο ησλ δξψλησλ. Ο 

Wendtππνζηεξίδεη φηη ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα φιεο νη εμειίμεηο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη δίλεη έκθαζε ζηηο ηδέεο θαη φρη ηφζν ζηελ ηζρχ 

θαη ζηα πιηθά αγαζά. Γηα ηνλ Wendtνη δξψληεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο είλαη ηα θξάηε 

κέιε θαη ζπκπεξηθέξνληαη αθξηβψο κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζηελ δηεζλή αξέλα πνπ 

απνηειεί ηελ δνκή κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηνπο επηβάιιεη (Γ.Βνζθφπνπινο, 2012). 

 Δπνκέλσο, νη θνλζηξνπθηηβηζηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ξεαιηζηέο θαη 

λενξεαιηζηέο εθφζνλ απνδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ηεο ηζρχνο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη 

ππνβαζκίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε ηελ παξνρή δεκνζίσλ 

θνηλσληθψλ αγαζψλ. Αο κελ μερλάκε επίζεο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζεο ζηεξίρζεθε 

ζην θνηλσληθφ θξάηνο. ε γεληθά πιαίζηα ε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ έρεη 

θάπνηεο βάζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο, γηα παξάδεηγκα φζνλ 

αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη αιήζεηα φηη μεθίλεζε απφ κία ηδέα θαη ηα θξάηε 

ζπκθψλεζαλ ζε έλα θνηλφ πιαίζην αμηψλ φκσο ζεκαζία είραλ θαη ηα πιηθά αγαζά γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ε ηζρχο. Κάπνηα απνηεινχλ ηελ 

εμαξηεκέλε θαη άιια ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο 

ζεσξεηηθνχο. ε φιεο ζρεδφλ ηηο ζεσξίεο εμάιινπ ππάξρνπλ θάπνηα θελά 

επηρεηξεκάησλ έηζη θαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ πνπ δέρεηαη θξηηηθή απφ άιιεο 

ζεσξίεο (Γ.Βνζθφπνπινο, 2012). 

 Με ηελ εμέιημε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ παξαηεξήζακε λα ζπκβαίλνπλ πνιιά 

γεγνλφηα κε ην ηειεπηαίν πην ζνβαξφ ην Brexit, φπσο νλνκάζηεθε. Πνηνο λα ην 

πεξίκελε κία ρψξα ζαλ ηελ Μεγάιε Βξεηάληα κε ηζρπξφ ηζηνξηθφ ε νπνία πάιεςε γηα 

ηελ ζέζε ηεο κέζα ζηελ Δπξψπε λα θαηαιήμεη έμσ απφ ηελ Έλσζε. Ή Αγγιία είρε 

απνδείμεη απφ παιηφηεξα ρξφληα ηελ δχλακε ηεο θαη ηελ επηζπκία ηεο λα δηαηεξεί 

θαιέο ζρέζεηο κε ηελ Ακεξηθή φκσο έθξηλαλ αλαγθαίν νη πνιίηεο ηεο λα ζπλερίζεη 

ζαλ κία κνλνκεξή δχλακε ζηνλ δηεζλή ρψξν. Ίζσο λα είλαη θαιχηεξα ίζσο πάιη λα ην 
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κεηαληψζνπλ, ην κέιινλ ζα απνθαζίζεη ηη πξαγκαηηθά ήηαλ νξζφ λα γίλεη. Έλα είλαη 

ζίγνπξν φηη ε Ακεξηθή αθφκα θαη ηψξα ζα ηελ ζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα 

αλαηξαπνχλ θαη πάιη ηα δεδνκέλα. Απηή είλαη ε θχζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ε 

ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ, λα θαηαιακβάλνπλ δειαδή ηζρχ θαη λα εμαζθαιίδνπλ 

ζπκθέξνληα. 

 Η Ακεξηθή ζεσξεί φηη έρεη βνεζήζεη ηελ Δπξψπε ζε πνιιέο θάζεηο είηε κε 

αληαιιάγκαηα είηε φρη. Η Δπξψπε επίζεο, γλσξίδεη φηη φθεηιε πνιιά ζηελ Ακεξηθή 

θαη θπξίσο ηελ αζθάιεηα ηεο ζε πεξηφδνπο πνιέκσλ, ηψξα απνηειεί κία παγθφζκηα 

δχλακε θαη ζηεξίδεηαη ζηα θξάηε ηεο. Φπζηθά θαη ππάξρνπλ θξίζεηο φκσο ηα 

αληηκεησπίδεη κε ηνλ ίδην δήιν ηεο Ακεξηθήο. Οη ζρέζεηο κε ηελ Ακεξηθή πηα δελ 

είλαη αιιειεμάξηεζεο αιιά εκπνξηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα. 
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