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Εισαγωγή 

 

Η ελληνική υψηλή στρατηγική, όπως υλοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις της περιό-

δου 1974-1981, είχε διπλό σκοπό. Αφενός να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση 

της χώρας έναντι της Τουρκίας, και στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό, μέσω της 

αλλαγής του δόγματος σε από βορρά στον από ανατολή κίνδυνο˙ αφετέρου να βελ-

τιωσει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα, στο πλαίσιο της Ύφεσης και της 

ενίσχυσης των επαφών με κράτη διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών συστημάτων. 

Ο δεύτερος σκοπός εξυπηρετούσε ασφαλώς και την οικονομική διπλωματία, αφού 

μέσω αυτής όχι απλώς θα συντελούνταν η αντιμετώπιση των ενεργειακών και εξαγω-

γικών αναγκών της χώρας αλλά και θα προλειαινόταν το έδαφος για την περαιτέρω 

ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας.  

Το παρόν άρθρο εστιάζει στο κατά πόσο τα ανοίγματα στα Βαλκάνια και στον α-

ραβικό κόσμο συνετέλεσαν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Στο πρώτο μέρος 

του άρθρου γίνεται συγκριτική μελέτη των διπλωματικών ενεργειών των κυβερνήσε-

ων της περιόδου 1974-1981 με τις βαλκανικές και αραβικές χώρες, στο πλαίσιο της 

ενίσχυσης του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας και της ανάσχεσης της τουρκικής 

προκλητικότητας. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στις συζητήσεις που είχε ο 

Καραμανλής με τους ηγέτες των βαλκανικών χωρών σχετικά με τις εξελίξεις στη 

Μέση Ανατολή, αφού χώρες όπως η Γιουγκοσλαβία ή η Ρουμανία ασκώντας αυτόνο-

μη πολιτική έναντι της Σοβιετικής Ένωσης –αλλά και η Βουλγαρία ως «δορυφόρος» 

της ΕΣΣΔ– έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά ανοίγματα στον αραβικό 

και μουσουλμανικό κόσμο.  

Γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν συνδυαστικά οι ελληνικές δράσεις στους δύο 

χώρους. Αυτές τόσο παρουσίαζαν σημαντικές ομοιότητες, όσο αποτελούσαν η μία 
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πλεονέκτημα που η ελληνική πλευρά επικαλούνταν στους συνομιλητές της. Ιδίως τα 

ελληνικά ανοίγματα στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο εκλαμβάνονταν ως θε-

τικά από τους ηγέτες των βαλκανικών κρατών, αφού επιδίωκαν να έχουν και αυτοί 

στενές επαφές με τις αραβικές χώρες. Το γεγονός αυτό φρόντιζαν να επιδεικνύουν οι 

ελληνικές κυβερνήσεις για να ενισχύσουν το επιχείρημα πως η χώρα αποτελούσε το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ Δυτικής Ευρώπης, Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής. 

Α’ μέρος 

Το έτος 1974 αποτέλεσε σημείο καμπής για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Τό-

τε μεταβλήθηκε πλήρως το ελληνικό αμυντικό δόγμα, καθώς ο κίνδυνος προερχόταν 

πλέον από την ανατολή και όχι από το βορρά. Κυρίαρχη πεποίθηση στην Ελλάδα ή-

ταν ότι με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο προοιωνιζόταν μια υπαρκτή και όχι δυ-

νητική απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.1 Οι στόχοι της εξωτερικής 

πολιτικής τόσο στα Βαλκάνια όσο και στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο δεν 

ήταν δευτερεύοντες. Όσο σημαντική ήταν η ένταξη στην ΕΟΚ, οι ελληνοαμερικανι-

κές σχέσεις και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ (έστω και εκτός στρατιωτικής ομπρέλας) 

άλλο τόσο σημαντική ήταν η προστασία εκ του εξ ανατολών κινδύνου και η θωράκι-

ση της οικονομίας από τις ενεργειακές κρίσεις. Μετά τη Μεταπολίτευση, επιθυμία 

της κυβέρνησης ήταν η αποσύνδεση της εξωτερικής πολιτικής από τα συμφέροντα 

των ΗΠΑ. Αποφάσεις όπως η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η 

επιδίωξη για άμεση ένταξη στην ΕΟΚ, οι επαφές με την Ανατολική Ευρώπη και τη 

Μέση Ανατολή και βέβαια η νέα βαλκανική πολιτική συνετέλεσαν στο να γίνεται 

λόγος για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. 

Η Τουρκία, ως χώρα των Βαλκανίων αλλά και ως μουσουλμανικό έθνος, επεδίωκε 

αυξημένη συνεργασία τόσο στη χερσόνησο του Αίμου όσο και στην Εγγύς και Μέση 

Ανατολή. Μάλιστα, ιδίως στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο διατηρούσε προ-

νομιακές σχέσεις, έναντι της Ελλάδας, με χώρες όπως η Λιβύη, το Πακιστάν και το 

Ιράν. Στα Βαλκάνια δεν είχε τέτοιου είδους καλές σχέσεις, ωστόσο επ’ ουδενί δεν 

επιθυμούσε να μετατραπούν τα κράτη της χερσονήσου σε κοινωνοί αποκλειστικά των 

ελληνικών θέσεων. Η ανησυχία της Τουρκίας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δημιουρ-

γήσει στενές σχέσεις στα Βαλκάνια σε βάρος της, ιδίως με τη Βουλγαρία, την έκανε 

να επιδιώκει ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με τα κομμουνιστικά Βαλκάνια αλλά 

και συμμετοχή της στη διαβαλκανική συνεργασία. Η ίδια ανησυχία υπήρξε και για τις 

εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με χαρακτηριστική περίπτωση τον ελληνοτουρκικό 

ανταγωνισμό για την εύνοια των Παλαιστινίων, της Λιβύης ή και των Ιράν-

Πακιστάν.2 Ακόμα και σε επίπεδο Ισλαμικής Διάσκεψης, η ελληνική προσπάθεια να 

εξομοιώσει τους Παλαιστινίους με τους Κύπριους πρόσφυγες δημιουργούσε ερείσμα-

τα υπέρ των ελληνικών θέσεων μεταξύ των ομόδοξων με την Τουρκία χωρών. 

 
1. Στέλιος Αλειφαντής, «Ελληνική εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση της βαλκανικής πολιτικής, 

1974-1981», (διδακτ. διατριβή, Πάντειος ΑΣΠΕ, 1987), 106-113, 117-122 και 125-132.  

2. Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, «Η στάση της Ελλάδας στην ιρανική́ καθεστωτική́ αλλαγή. Μεταξύ́ 

σάχη Παχλαβί και αγιατολάχ Χομεϊνί́», Ιστορία, τ. 588, (2017): 86-101. 
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Βέβαια η βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με τα βαλκανικά και τα αραβικά 

κράτη, παρ’ ό,τι είχε το χαρακτήρα «κλεισίματος μετώπου» ή αντίβαρου, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι τουρκικές προκλήσεις, δεν ήταν ο μοναδικός στόχος της Ελλά-

δας. Η πολιτική προσέγγισης της Ελλάδας με τα σοσιαλιστικά κράτη των Βαλκανίων 

και τις χώρες του αραβικού και μουσουλμανικού τόξου θεωρείται πως είχε αυτόνομο 

χαρακτήρα.3 Άλλωστε η διεθνής συγκυρία ευνοούσε το βαλκανικό άνοιγμα, αφού η 

Ύφεση είχε μειώσει την ένταση ανάμεσα στους δύο μεγάλους συνασπισμούς. Την 

ίδια στιγμή η Τελική Πράξη του Ελσίνκι έπαιξε καίριο ρόλο για τη νέα εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδας, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, αφού η νέα 

αυτή πολιτική θεωρούνταν ως υλοποίηση του πνεύματος του Ελσίνκι σε περιφερεια-

κό-βαλκανικό επίπεδο.4 Επίσης σημαντικά ήταν τα κίνητρα στην οικονομική διπλω-

ματία. Η οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια αποτελούσε το πρώτο βήμα για να 

ακολουθήσει και η πολιτική συνεργασία. Ομοίως και στον αραβικό κόσμο –ιδίως με 

τις φιλοτουρκικές χώρες– η προσέγγιση ξεκινούσε από τον οικονομικό τομέα· ασφα-

λώς δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η Ελλάδα στόχευε στους Άραβες για την κά-

λυψη των ενεργειακών της αναγκών, εξάρτηση που δεν υπήρχε στις οικονομικές συ-

ναλλαγές με τα βαλκανικά κράτη.  

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας φαινόταν πως αποκτούσε νέο προσανατολισμό 

όχι μόνο με τις αραβικές χώρες, αλλά και με τις χώρες της Μεσογείου ή και των Βαλ-

κανίων. Οι στόχοι της νέας εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν παροδικοί αλλά σαφείς, 

ορισμένοι. Αναφέρθηκαν ήδη, η προώθηση του Κυπριακού με τη σαφή σύνδεσή του 

με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αναζήτηση και ενίσχυση των οικονομικών δε-

σμών της Ελλάδας, ιδίως την περίοδο μετά την ενεργειακή κρίση, και τέλος η αναζή-

τηση στηριγμάτων στον αραβικό κόσμο για τα ελληνοτουρκικά από κράτη ομόθρη-

σκα με την Τουρκία. Ασφαλώς υπήρχε ήδη ένα βραχυπρόθεσμο πλάνο για τις διε-

θνείς επαφές που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν, με σκοπό την επίτευξη των στό-

χων της αραβικής πολιτικής σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, πλάνο το οποίο μετά 

το 1975 άρχισε να υλοποιείται. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση, σε γνώση των προ-

βληματισμών για το διεθνή προσανατολισμό της χώρας, φρόντιζε να διαψεύδει τους 

φόβους για αλλαγή δόγματος ή εγκατάλειψης του δυτικού μπλοκ. Τόνιζε πως οι επα-

φές με τον αραβικό κόσμο είχαν σκοπό τη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ Ευρώπης 

και Μεσογείου, ρόλο τον οποίο ξεκάθαρα επεδίωκε να παίξει η Ελλάδα. 

Με τις ενέργειες σε Βαλκάνια και αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, η Ελλάδα 

ενίσχυε τη θέση της σε περιφερειακό επίπεδο. Η εξωτερική πολιτική ενδιαφερόταν 

ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στον άμεσο περίγυρο της χώρας. Αυτός ήταν η βαλκανική 

χερσόνησος και η ανατολική Μεσόγειος. Οι ελληνικές δράσεις δεν αφορούσαν όμως 

μόνο την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας αλλά αποτελούσαν και πλεο-

νεκτήματα που προέβαλλαν και στις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην ΕΟΚ. Η γεω-

γραφική θέση της χώρας ως σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης, Βαλκανίων και Μέσης Ανα-

 
3. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η ελληνική πολιτική στα Βαλκάνια, 1974-1981, (Αθήνα, Ελληνική 

Ευρωεκδοτική, 1987), 22. 

4. Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, Η ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια, 1974-1989, (Θεσσαλο-

νίκη: University Studio Press, 2015), 65. 
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τολής αποτελούσε κίνητρο για τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκρίνουν την είσοδο της 

Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αυτό ήταν, ασφαλώς, σε γνώση των ελληνι-

κών κυβερνήσεων και το επικαλούνταν στις συζητήσεις που είχαν κατά τις ενταξια-

κές διαπραγματεύσεις.  

Ανοίγματα στα Βαλκάνια 

Η ελληνική βαλκανική πολιτική διακρινόταν σε δύο σκέλη. Αφενός, στις διμερείς 

επαφές μεταξύ της Ελλάδας και των βαλκανικών χωρών· αφετέρου, στις προσπάθειες 

διαβαλκανικής συνεργασίας. Τα σκέλη αλληλοσυμπληρώνονταν και αλληλοενισχύο-

νταν. Ήδη από το 1975 που άρχισε η προώθηση της νέας βαλκανικής πολιτικής, με 

τις επισκέψεις του Καραμανλή στις βαλκανικές πρωτεύουσες, υπήρχε ο προφανής 

στόχος της βελτίωσης των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, όμως, εκδηλωνόταν και η 

βούληση του Καραμανλή για προώθηση της διαβαλκανικής συνεργασίας.  

Η ανάγκη για ταυτόχρονη ανάπτυξη διμερών και διαβαλκανικών σχέσεων προέ-

κυπτε από τη δυσκολία πολυμερών συζητήσεων μεταξύ των κρατών, αφού υπήρχαν 

ανοικτά προβλήματα που τορπίλιζαν κάθε προσπάθεια ουσιαστικής ανάπτυξης τέ-

τοιας συνεργασίας. Χαρακτηριστικά ήταν οι ελληνοτουρκικές έριδες για το Αιγαίο 

και την Κύπρο, το Μακεδονικό στις βουλγαρογιουγκοσλαβικές σχέσεις, το ζήτημα 

της τουρκικής μειονότητας στις βουλγαροτουρκικές σχέσεις, οι διαφορές των καθε-

στώτων της Γιουγκοσλαβίας και Ρουμανίας με τις επιταγές της σοβιετικής πολιτικής 

για τα Βαλκάνια και η στείρα άρνηση της Αλβανίας για ανάπτυξη σχέσεων με τους 

γείτονές της.5 Παρά τις δυσκολίες, το κλίμα της Ύφεσης, που φάνηκε να εμπεδώνεται 

μετά την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, έδινε στα βαλκανικά κράτη –άρα και στην Ελ-

λάδα– τη δυνατότητα να αυτονομηθούν από τους δύο πόλους, να παραμερίσουν, στα 

πλαίσια του εφικτού, τις διαφορές τους και να αναπτύξουν περιφερειακή συνεργασί-

α.6 

Κρίσιμη ήταν η σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας να μην εμπλακεί σε ζητήματα-

αγκάθια της εξωτερικής πολιτικής των βαλκανικών κρατών, ιδίως σε στιγμές έντα-

σης. Η στάση αυτή εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως πολιτική «ίσης φιλίας». Η κυβέρνη-

ση Καραμανλή επεδίωξε να αμβλύνει και να αντιπαρέλθει τα προβλήματα μεταξύ 

των βαλκανικών κρατών προς όφελος της ομαλής ανάπτυξης διαβαλκανικών συνερ-

γασιών και των διμερών σχέσεων της Ελλάδας.7 

Ταυτόχρονα, ήδη από τις πρώτες ημέρες της Μεταπολίτευσης, φαινόταν η στροφή 

που πραγματοποιούσε η Ελλάδα στις σχέσεις της με τους Άραβες. Οι παραδοσιακά 

καλές σχέσεις επιθυμούσε να βελτιωθούν περισσότερο. Τα οφέλη θα ήταν ορατά σε 

τρία επίπεδα. Πρώτον στην προώθηση του Κυπριακού, όπως αυτό γινόταν μέσω της 

συσχέτισης του θέματος της Κύπρου με το Μεσανατολικό και την εξομοίωση των 

όσων βίωναν οι κάτοικοι του νησιού με αυτά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ αραβικά 

 
5. Στέλιος Αλειφαντής, «Η Ελλάδα στο βαλκανικό χώρο», σε Χρήστος Γιαλλουρίδης και Στέλιος 

Αλειφαντής (επιμ.), Τα Βαλκάνια στο σταυροδρόμι των εξελίξεων, (Αθήνα: Ροές, 1988), 380.  

6. Σβολόπουλος, 21-22 και 73-74.  

7. Πρακτικά Βουλής (Ε’ Αναθεωρητική, περ. Α’, συν. Α’), 9-61.  
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εδάφη. Δεύτερον στην εξασφάλιση αφενός μεν των ενεργειακών αναγκών της χώρας· 

αφετέρου δε στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τα κράτη του μουσουλμα-

νικού τόξου, τόσο σε επίπεδο αγροτικών προϊόντων όσο και στον τομέα των κατα-

σκευών, ιδίως σε εποχές που τα αραβικά κεφάλαια ήταν πολλά και αναζητούσαν ε-

πενδυτικές ευκαιρίες και που οι ανάγκες βελτίωσης ή επισκευής των υποδομών στα 

αραβικά κράτη ήταν επιτακτικές. Τέλος, συνδυαστικά με τα δύο παραπάνω, το αρα-

βικό άνοιγμα εντασσόταν στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που επιθυμούσε να 

ακολουθήσει η Ελλάδα μετά από χρόνια πλήρους πρόσδεσης στο αμερικανικό άρμα. 

Η πολιτική στον αραβικό και μουσουλμανικό χώρο, όπως και στα Βαλκάνια, δε θα 

άλλαζε το δυτικό προσανατολισμό της χώρας, όμως στόχευε να διευρύνει το πεδίο 

δράσης της ελληνικής διπλωματίας.  

H βελτίωση των σχέσεων με τις ομόθρησκες με την Τουρκία χώρες της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αποτέλεσε βασικό άξονα της διπλωματίας την 

περίοδο 1974-1981. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τουρκική απειλή η Ελλάδα, 

ενισχύθηκε αμυντικά.8 Ωστόσο θα έπρεπε να ενισχυθεί όχι μόνο η στρατιωτική απο-

τρεπτική ισχύς της χώρας αλλά και η διπλωματική. Ως προς την αντιμετώπιση των 

ενεργειακών κρίσεων της δεκαετίας του ‘70 –η κρίση του 1973 ακόμα επηρέαζε τις 

δυτικές οικονομίες– η Ελλάδα αναζήτησε φθηνές εισαγωγές και ευκολίες πληρωμής 

από τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής.9 Τα αποτε-

λέσματα της κρίσης του ’73 επηρέαζαν όχι μόνο την εθνική οικονομία αλλά υπονό-

μευαν και την προσπάθεια της χώρας να ενισχυθεί αμυντικά έναντι της γειτονικής 

Τουρκίας, ενώ η Ελλάδα επεδίωκε να αποφύγει τις επιπτώσεις μιας επόμενης ενερ-

γειακής κρίσης, που ξέσπασε τελικά το 1979.   

Ύστερα από τον Ιούνιο του 1976 οι εξελίξεις στη βαλκανική πολιτική της Ελλά-

δας ήταν λιγότερο σημαντικές σε σχέση με αυτές των δύο πρώτων χρόνων της μετα-

πολίτευσης. Αυτό ήταν αναμενόμενο αλλά και αποτέλεσμα «θερμών» εξελίξεων σε 

άλλα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε την ίδια περίοδο η Ελλάδα στρά-

φηκε σε άλλα ζητήματα που είχε θέσει ως προτεραιότητες ή ανέκυπταν με τη μορφή 

κρίσεων, όπως την ένταξη στην ΕΟΚ, τις επαφές με αραβικές χώρες και την εκτόνω-

ση της ελληνοτουρκικής κρίσης. Το 1977 σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις σχέσεις 

με τα βαλκανικά κράτη εξαιτίας της στροφής της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα 

οικονομίας, της κινητικότητας στο Κυπριακό και του προεκλογικού κλίματος που 

επικράτησε στη χώρα. Την ίδια χρονιά επιδεινώθηκε και το διεθνές κλίμα στα Βαλ-

κάνια λόγω του Μακεδονικού και της κινεζικής εμπλοκής στις βαλκανικές υποθέσεις. 

Μετά την παραπάνω στασιμότητα η Ελλάδα προσπάθησε να επιβεβαιώσει τις πολύ 

καλές διμερείς σχέσεις με τα γειτονικά κράτη και να ενισχύσει την πολιτική του βαλ-

κανικού ανοίγματος που ξεκίνησε το 1975. Στο πλαίσιο αυτό ο Καραμανλής είχε ε-

παφές με τους ομολόγους του της Βουλγαρίας, τον Ιούλιο του 1978 και τον Απρίλιο 

του 1979, και της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουμανίας, το Μάρτιο του 1979. Η προ-

 
8. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας (1908-1990), (Αθήνα: ιδρ. Ευάγγελου 

Αβέρωφ–Τοσίτσα, 2000), 104.  

9. Volbert Alexander & George Demopoulos, Stabilization policies in Greece in the context of mod-

ern macroeconomic theory, (Βερολίνο: Dunker & Humblot, 1989), 79. 
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σπάθεια αυτή αποκτούσε μεγαλύτερο ειδικό βάρος αφού λάμβανε χώρα σε μια περίο-

δο που βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας ήταν η ολοκλήρωση 

των διαπραγματεύσεων και η πλήρης ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Οι επαφές 

σε επίπεδο κορυφής και η προσπάθεια για τη συνέχιση της διαβαλκανικής συνεργα-

σίας αποτελούσαν συνέχεια της πολιτικής του 1975-1976. Τα αποτελέσματα ήταν 

εξίσου ικανοποιητικά στο επίπεδο των διμερών σχέσεων, αφού επιβεβαιώθηκε το πο-

λύ καλό των σχέσεων με όλα τα βαλκανικά κράτη (ακόμα και με την Αλβανία) αλλά 

και στο επίπεδο της πολυμερούς συνεργασίας. Η πύκνωση των επαφών καταδείκνυε 

ότι οι διμερείς σχέσεις είχαν αναπτύξει αξιοσημείωτη δυναμική. Αντίθετα, η αποτε-

λεσματικότητα της διαβαλκανικής συνεργασίας τέθηκε εν αμφιβόλω γιατί η διάσκεψη 

της Άγκυρας του 1979 και όσες την ακολούθησαν (Σόφια 1981, Βουκουρέστι 1982, 

Βελιγράδι 1984) δεν είχαν πολιτική σημασία αντίστοιχη με εκείνη της Αθήνας και 

αποτελούσαν περισσότερο συνάντηση τεχνικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, 

με περιορισμένη θεματολογία. Γινόταν, έτσι, φανερό ότι η πολιτική της διαβαλκανι-

κής συνεργασίας, όπως την εμπνεύστηκε ο Καραμανλής, είχε φτάσει στο όριο των 

δυνατοτήτων της.10 

Στο πεδίο των ελληνοαραβικών σχέσεων το 1977-1978 η πολιτική συγκυρία σε 

αρκετές χώρες δεν ευνοούσε την πραγματοποίηση επισκέψεων. Τέτοιες περιπτώσεις 

ήταν η κυβερνητική αστάθεια σε Ιράν και Πακιστάν και η ψύχρανση των σχέσεων με 

την Αίγυπτο λόγω του επεισοδίου της Λάρνακας. Το διάστημα από τον Ιούνιο έως 

τον Δεκέμβριο του 1978 ο Καραμανλής δεν πραγματοποίησε επίσκεψη σε κάποιο από 

τα αραβικά ή μουσουλμανικά κράτη, σε αντίθεση με τις συχνές μεταβάσεις του σε 

ευρωπαϊκές και βαλκανικές πρωτεύουσες. Το κενό αυτό η ελληνική κυβέρνηση έ-

σπευσε να καλύψει, αναγγέλλοντας στις 23 Δεκεμβρίου 1978 την πραγματοποίηση 

ταξιδιών και διμερών επαφών σε πρωθυπουργικό επίπεδο. Επρόκειτο για επισκέψεις 

του Καραμανλή όχι μόνο σε πρωτεύουσες αραβικών χωρών αλλά και βαλκανικών. 

Επισήμως αναφέρθηκε πως η μη πραγματοποίηση των επισκέψεων, για τις οποίες οι 

προσκλήσεις προϋπήρχαν, οφειλόταν στην εστίαση των προσπαθειών του Καραμαν-

λή στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την ΕΟΚ. Οι σχεδιαζόμενες επαφές σε επί-

πεδο κορυφής ήταν μια έμμεση αλλά σαφής διακήρυξη πως οι κατευθυντήριες γραμ-

μές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής περί καλλιέργειας αμοιβαία επωφελών σχέ-

σεων με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες δεν επρόκειτο να μεταβληθούν. Ε-

πιβεβαιώθηκε, ακόμα, ο ρόλος που επεδίωκε να διαδραματίσει η Ελλάδα στην περιο-

χή της Ανατολικής Μεσογείου. Η χώρα θα λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος της 

ΕΟΚ, με την ιδιότητα του 10ου μέλους της Κοινότητας, με τον ευπαθή χώρο είτε της 

Βαλκανικής Χερσονήσου είτε της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.11  

Σε κάθε περίπτωση τα κοινά στοιχεία και τα αποτελέσματα της πολιτικής της 

πρώτης διετίας 1975-1976 με αυτή του 1978-1979 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

Ελλάδα υλοποιούσε τόσο ένα νέο βαλκανικό όσο και ένα προς τον αραβικό και μου-

 
10. Εμμανουηλίδης, Η ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια, 1974-1989, 81. 

11. Ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον υφυπουργό κ. Αθ. Τσαλδάρη, απομαγνητοφωνημένο 

δελτίο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 

23 Δεκεμβρίου 1978. 
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σουλμανικό κόσμο άνοιγμα. Στο τέλος της δεκαετίας του ‘70 η Ελλάδα επεδίωκε να 

εστιάσει εκ νέου στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με έμφαση στις επαφές με 

τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Η προσπάθεια αυτή αποκτούσε μεγαλύτερο 

ειδικό βάρος αφού λάμβανε χώρα σε μια περίοδο που βασικός στόχος της εξωτερικής 

πολιτικής της Ελλάδας ήταν η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η πλήρης 

ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Το 1979, αφού είχαν κορυφωθεί και ολοκληρω-

θεί επιτυχώς οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ανα-

ζητούνταν τρόποι επανένταξης στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ αλλά και ειρηνι-

κής αντιμετώπισης των ελληνοτουρκικών, η Ελλάδα πύκνωνε τις επαφές με αραβικές 

χώρες όπως η Συρία και η Σαουδική Αραβία, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα ένα νέο 

γύρο επαφών με τους Βαλκάνιους ηγέτες. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά α-

φού επήλθε πλήρης ομαλοποίηση με κράτη με τα οποία υπήρξαν προβλήματα τα 

προηγούμενα χρόνια, ιδίως με τη Σαουδική Αραβία. Η πύκνωση των επαφών κατα-

δείκνυε ότι οι διμερείς σχέσεις είχαν αναπτύξει αξιοσημείωτη δυναμική. Το δεύτερο 

αυτό άνοιγμα δεν τελούσε υπό την ασφυκτική πίεση της αντιμετώπισης της τουρκικής 

προκλητικότητας, όμως είχε να αντιμετωπίσει, ως προς τους Άραβες, την αρχόμενη 

πετρελαϊκή κρίση. Παρότι δεν ήταν το κυρίαρχο θέμα της ελληνικής εξωτερικής πο-

λιτικής, αφού προείχε ο στόχος της ένταξης στην ΕΟΚ, η αντιμετώπιση της ενεργεια-

κής κρίσης και της τουρκικής προκλητικότητας έδινε στην ακολουθούμενη πολιτική 

αυτοτελές περιεχόμενο και ανταποκρινόταν σε μακροπρόθεσμους σκοπούς. Ουσια-

στικά αποτελούσε δευτερεύουσα συνιστώσα, ενταγμένη όμως στον ίδιο αξονικό στό-

χο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τέλος, την επιτυχία της πολιτικής αυτής ανα-

γνώριζε έμμεσα και η τουρκική πλευρά. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρ-

νηση Demirel Hayrettin Erkmen αναφέρθηκε στην πολύπλευρη εξωτερική πολιτική 

που και η Τουρκία θα έπρεπε να ακολουθεί, εστιάζοντας δηλαδή στη βελτίωση των 

σχέσεων με τις ομόδοξες χώρες αλλά και με τα βαλκανικά κράτη.12 

Διαφορές μεταξύ βαλκανικού και αραβικού ανοίγματος  

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των ελληνικών ανοιγμάτων σε Βαλκάνια και 

αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο ήταν η πολυμερής συνεργασία. Η ελληνική βαλ-

κανική πολιτική διακρινόταν σε δύο σκέλη: αφενός, στις διμερείς επαφές μεταξύ της 

Ελλάδας και των βαλκανικών χωρών και αφετέρου, στις προσπάθειες διαβαλκανικής 

συνεργασίας. Τα δύο αυτά σκέλη, όπως ειπώθηκε, συμπλήρωναν και ενίσχυαν το ένα 

το άλλο. Η ανάγκη για ταυτόχρονη ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων πήγα-

ζε από τη δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των βαλκανικών κρατών, αφού υπήρχαν 

ανοικτά προβλήματα που τορπίλιζαν κάθε προσπάθεια ουσιαστικής ανάπτυξης δια-

βαλκανικών σχέσεων. Ωστόσο έγιναν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή με 

αξιολογότερη τη Συνδιάσκεψη της Αθήνας του 1976. 

Αντίθετα στις σχέσεις με τα αραβικά κράτη δεν μπορούσε να γίνει λόγος για πο-

λυμερή συνεργασία. Ο μεγάλος αριθμός των αραβικών κρατών, οι διαφορετικές αντι-

λήψεις που είχαν για την αντιμετώπιση του Ισραήλ και το Παλαιστινιακό, οι διαφορές 

 
12. Πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, τηλεγράφημα 27 Δεκεμβρίου 1979. 



110  Βαλκανικά Σύμμεικτα 18 (2017) 

 

στις σχέσεις τους με τις δύο υπερδυνάμεις αλλά και η απουσία κοινών συνόρων των 

κρατών μεταξύ τους αποτελούσαν αποτρεπτικούς παράγοντες. Στις όποιες μορφές 

διαραβικής συνεργασίας υπήρχαν (ΟΠΕΚ, Αραβικός Σύνδεσμος, Ισλαμική Διάσκε-

ψη) δεν προβλεπόταν η συμμετοχή άλλων κρατών. Συνεπώς δεν ήταν εφικτή η προώ-

θηση πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και αραβικού κόσμου. Μικρές προ-

σπάθειες που έλαβαν χώρα, με χαρακτηριστικότερες το ελληνοαραβικό επιμελητήριο 

και την ελληνοαραβική τράπεζα, ουσιαστικά αφορούσαν είτε ζητήματα που επιλαμ-

βάνονταν οικονομικοί και όχι πολιτικοί θεσμοί, όπως τα επιμελητήρια ή οι ενώσεις 

εξαγωγέων είτε πρόκειται για τριμερείς προσπάθειες μεταξύ Ελλάδας και ορισμένων 

αραβικών χωρών (π.χ. Κουβέιτ-Λιβύη). 

Εντούτοις, με αφορμή τη Διαβαλκανική Διάσκεψη της Αθήνας στα τέλη Ιανουα-

ρίου 1976, η ελληνική πλευρά εμφάνιζε τόσο τις προσπάθειες εμβάθυνσης της συνερ-

γασίας στα Βαλκάνια όσο και το αραβικό άνοιγμα ως μέρος της ίδιας πολιτικής. Η 

πολυδιάστατη αυτή πολιτική, όπως προαναφέρθηκε, είχε σκοπό όχι μόνο την ανά-

σχεση της τουρκικής επιθετικότητας αλλά και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας 

σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική. Μπορεί επο-

μένως να γίνει λόγος για αυτόνομη πολιτική. Στην περίπτωση των σχέσεων με τα α-

ραβικά και μουσουλμανικά κράτη, αυτή στόχευε σε οικονομικά ή εμπορικά οφέλη 

αλλά και στην προστασία των ελληνικών συμφερόντων (παροικιακά και θρησκευτι-

κά), ιδίως την εποχή που είχε επικρατήσει η Ύφεση στις διεθνείς σχέσεις. Τα αραβικά 

κράτη αποδέχονταν τα ελληνικά ανοίγματα, ιδίως αφού συνδέονταν με το πνεύμα της 

Διάσκεψης του Ελσίνκι. Μάλιστα, έδειξαν, διακριτικά, το ενδιαφέρον τους για τη 

Διαβαλκανική Συνδιάσκεψη της Αθήνας της 26ης Ιανουαρίου 1976. Στη διάσκεψη 

αυτή τα αραβικά κράτη μελέτησαν τη στάση της ελληνικής πλευράς, η οποία σκο-

πούσε στα ίδια με τις επαφές μαζί τους. Πρεσβευτές των αραβικών χωρών διέρρεαν 

πως στήριζαν τη διάσκεψη και εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους και για τη σύγκλη-

σή της, ενώ η Αίγυπτος τάχθηκε σαφώς υπέρ της διάσκεψης και γενικότερα της πο-

λυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.13  

Μια ακόμα διαφορά ήταν η προσωπική συμμετοχή του Καραμανλή στην ασκού-

μενη πολιτική. Πέραν του προφανούς ότι ως πρωθυπουργός ήταν υπεύθυνος για τη 

χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, οι επαφές σε επίπεδο κορυφής κυμαίνονταν σε 

διαφορετικά επίπεδα.  

Η νέα βαλκανική πολιτική της Ελλάδας είχε έντονα το προσωπικό στοιχείο και το 

διπλωματικό στυλ του Έλληνα πρωθυπουργού.14 Ο Καραμανλής χρησιμοποίησε κα-

ταρχάς τις θερμές σχέσεις που διατηρούσε με το Γιουγκοσλάβο ηγέτη Τίτο. Έπειτα 

χρησιμοποίησε το διεθνές κύρος του, έχοντας τη δυνατότητα να συζητά με τους Βαλ-

κάνιους ηγέτες ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Από τα διμερή θέματα οι συζητήσεις 

επεκτείνονταν σε γενικότερες ανταλλαγές απόψεων για τη ΔΑΣΕ, τον αφοπλισμό ή 

το Μεσανατολικό. Ακόμα και η αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος 

 
13. Καθημερινή, φύλλο 11ης Ιανουαρίου 1976. 

14. Nicolaos Stavrou, “Greek-American relations and their impact on Balkan Cooperation,” σε 

Τhanos Couloumbis and John Iatridis (επιμ.), Greek-American relations. A critical review, (Νέα Υόρκη: 

Πέλλα, 1980), 161. 
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του ΝΑΤΟ μπορεί να ιδωθεί υπό θετικό πρίσμα, καθώς έδινε στην Ελλάδα περισσό-

τερη ελευθερία κινήσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευχέρεια στα βαλκανικά κράτη, ιδίως 

στη σοβιετόφιλη Βουλγαρία, να δεχθούν την προσέγγιση μιας χώρας που δεν αποτε-

λούσε πλέον φερέφωνο των ΗΠΑ στην περιοχή.  

Από την άλλη, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο 1974-1977 οι επαφές με τον αραβι-

κό και μουσουλμανικό κόσμο, ήταν περιορισμένες. Με την εξαίρεση της επίσκεψης 

στην Αίγυπτο ο Καραμανλής δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με ηγέτες αραβικών χωρών. 

Την περίοδο 1977-1980 επισκέφθηκε τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Ω-

στόσο δεν πραγματοποιήθηκαν προσωπικές επαφές με ηγέτες άλλων αραβικών και 

μουσουλμανικών χωρών όπως της Λιβύης, της Ιορδανίας, του Ιράν. Αντιθέτως, ήταν 

συχνότερες οι επαφές είτε σε επίπεδο υπουργών ή διπλωματών, είτε ακόμα σε επίπε-

δο οικονομικών παραγόντων και θεσμών. Υπήρξαν δυσχέρειες όπως η ακύρωση επι-

σκέψεων του Καραμανλή σε Σαουδική Αραβία και Τυνησία. Επίσης, οι πολύ καλές 

επαφές του Καραμανλή με τον Πακιστανό ηγέτη Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο –o Καρα-

μανλής μετέβη το 1976 στο Ισλαμαμπάντ– δεν στάθηκαν ικανές να συμβάλουν αρκε-

τά στην προώθηση των διμερών σχέσεων λόγω των συχνών εσωτερικών προβλημά-

των στα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη.  

Τέλος, ήδη έγινε αναφορά στο ότι η οικονομική διπλωματία ήταν πιο σημαντική 

στις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Η κυβέρνηση Καραμανλή έδινε ιδιαίτερη σημα-

σία στην οικονομική πτυχή του ανοίγματος στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, 

ως μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της χώρας για το β’ μισό της δεκαε-

τίας του ’70. Μάλιστα όσο εμφανιζόταν πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις 

με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τόσο η κυβέρνηση τόνιζε τη σημαντική 

γεωγραφική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα επεδίωκε, και το 

τόνιζαν αξιωματούχοι σε κάθε ευκαιρία που τους δινόταν, να καταστεί «σημαντικό 

οικονομικό κέντρο, μια γέφυρα» της ΕΟΚ με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώ-

ρες.15 Σημαντική ήταν η προσπάθεια της ελληνικής διπλωματίας για τη βελτίωση των 

μεταφορών και επικοινωνιών μεταξύ Ελλάδας-Μέσης Ανατολής. Στα πλαίσια αυτά οι 

πορθμειακές συνδέσεις αποτελούσαν συνέχεια των οδικών και σιδηροδρομικών αξό-

νων και ενίσχυαν το επιχείρημα περί «σταυροδρομίου» της χώρας μεταξύ Δύσης και 

Ανατολής.16 Για την επίτευξη του στόχου η κυβέρνηση επεδίωξε σε συνεργασία τους 

παραγωγικούς φορείς, όπως τις τράπεζες, τα επιμελητήρια και τους εξαγωγείς ώστε 

να ξεπεραστούν τα εμπόδια που παρουσιάζονταν στη διμερή συνεργασία με τις χώρες 

που συνδεόταν οδικά, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά η Ελλάδα.17 

Η ενεργειακή κρίση του 1979 ήταν παράγοντας που ανάγκασε την Ελλάδα να επι-

μείνει στα ανοίγματά της στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο ώστε να συναφ-

θούν νέες συμφωνίες εισαγωγής πετρελαίου με περισσότερες χώρες. Αντίστοιχα α-

 
15. Ομιλία Παπαληγούρα σε συνέδριο οικονομικών επιστημονικών οργανώσεων, Απογευματινή, 

φύλλο 5ης Μαρτίου 1976.  

16. Δημήτριος Τσαμπούλας, «Διευρωπαϊκός Αυτοκινητόδρομος Βορρά-Νότου», Ελληνικοί Αυτοκι-

νητόδρομοι, τ. 6-7, (1986), καθώς και του ιδίου Δημήτριος Τσαμπούλας, «Οι Θαλάσσιοι αυτοκινητόδρο-

μοι της Μεσογείου», Greece and International Transport, αρ. 212, (2003). 

17. Συλλογ., Πρακτικά Διάσκεψης «Η Ελλάς ως κέντρο διεθνών μεταφορών και οι ελληνικές εξαγω-

γές», Αθήνα 20-23 Μαρτίου 1978, (Αθήνα: ΕΒΕ και ΠΣΕ, 1978). 
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σφαλώς έπρατταν και άλλες δυτικές χώρες μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Ο ίδιος 

ο Καραμανλής χαρακτήρισε τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης «επικίνδυνες για τη 

διεθνή ειρήνη», κάνοντας νύξη στις πολιτικές εξελίξεις σε Ιράν και Μεσανατολικό. 

Αντιλαμβανόταν τους κινδύνους που υπήρχαν για την Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορού-

σαν να επηρεάσουν καταλυτικά τόσο τις προοπτικές της οικονομίας όσο κατ’ επέ-

κταση, λόγω της αποδυνάμωσης της πολιτικής ισχύος εξαιτίας των επιπτώσεων στα 

οικονομικά μεγέθη, και της εθνικής ασφάλειας.18 Προκειμένου να αποφευχθούν τέ-

τοιες καταστάσεις η κυβέρνηση Καραμανλή ενίσχυσε περαιτέρω τους δεσμούς της με 

τα αραβικά πετρελαιοπαραγωγά κράτη ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της ενερ-

γειακής κρίσης και να αποφευχθούν αρνητικές καταστάσεις για την εθνική ασφάλεια. 

Από την άλλη πλευρά, η οικονομική συνεργασία Ελλάδας-βαλκανικών χωρών ή-

ταν αξιόλογη, αλλά υπολειπόταν σημαντικά σε σχέση με τις ανταλλαγές με τον αρα-

βικό και μουσουλμανικό κόσμο. Με τις βαλκανικές χώρες αποφασίστηκε η προώθη-

ση της οικονομικής συνεργασίας, Τους ηγέτες των βαλκανικών κρατών προβλημάτι-

ζαν ιδίως οι συνέπειες από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την κατάργηση 

του συστήματος clearing στις εμπορικές ανταλλαγές.19 Ως προς τη Βουλγαρία η συ-

νεργασία εστίαζε όχι μόνο στο εμπόριο αλλά και στη σύνδεση ηλεκτρικών και τηλε-

πικοινωνιακών δικτύων20 και στην υδροοικονομία·21 όσον αφορά την τελευταία το 

θέμα της εκμετάλλευσης των υδάτων του Νέστου αποτέλεσε ένα ζήτημα που για 7 

χρόνια ως το 1981 δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.22 Και με τη Γιουγκοσ-

λαβία υπήρξαν σχέδια –ως ένα βαθμό μεγαλεπήβολα λόγω των τεχνικών δυσκολιών 

που παρουσίαζαν– για τις μεταφορές και επικοινωνίες, όπως η κατασκευή πετρελαια-

γωγών Σκοπίων-Θεσσαλονίκης και ιδίως η σύνδεση του Δούναβη με το Αιγαίο,23 ενώ 

ταυτόχρονα δεν είχαν επιλυθεί πιο πρακτικά ζητήματα όπως η χορήγηση αδειών για 

διελεύσεις ελληνικών οδικών και σιδηροδρομικών φορτίων προς την Κεντρική Ευ-

ρώπη.24 Από την άλλη, με τη Γιουγκοσλαβία αξιόλογη ήταν η συμφωνία της 11ης 

Μαρτίου 1977 για την κατάργηση του συστήματος συμψηφισμού-clearing και την 

πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω ελεύθερα μετατρέψιμου συναλλάγματος.25 Επί-

σης, με τη Ρουμανία επιδιώχθηκε ο διπλασιασμός των εμπορικών συναλλαγών, η λει-

τουργία μικτών επιχειρήσεων και οι κοινές επενδύσεις στους τομείς της βιομηχανίας, 

 
18. Πρακτικά Υπουργικού Συμβουλίου 10ης Απριλίου 1979: εισήγηση πρωθυπουργού κ. Κ. Καρα-

μανλή. 

19. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή–Τ. Ζίβκωφ, 29 Απριλίου 1979.  

20. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Κωνσταντίνος Καραμανλής, αρχείο, γεγονότα και κείμενα, (Αθήνα, εκ-

δ. ΙΚΚ, 2005), τ. 8, 306.  

21. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή–Τ. Ζίβκωφ, 29 Απριλίου 1979 και Απο-

γευματινή, φύλλο 30ης Απριλίου 1979.  

22. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 53Β, πρακτικό 12ης και 15ης Οκτωβρίου 1980.  

23. Κοινό Ανακοινωθέν Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και Ελλη-

νικής Δημοκρατίας, 18 Μαρτίου 1979.  

24. Απογευματινή, φύλλο 24ης Μαρτίου 1977.  

25. Η συμφωνία αυτή ήταν η πρώτη μιας σειράς αντίστοιχων συμφωνιών που αφορούσαν την κα-

τάργηση του clearing και με άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της προσαρμογής της 

ελληνικής οικονομίας με την ΕΟΚ. Σημαντικότερη ήταν σχετική συμφωνία της Ελλάδας με την ΕΣΣΔ 

στις 29 Απριλίου 1977.  
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της ενέργειας, των μεταφορών και της γεωργίας.26 Ιδίως η Ρουμανία ανέλαβε να συν-

δράμει στις έρευνες της Ελλάδας για εξόρυξη πετρελαίου.27 Η προώθηση της οικονο-

μικής συνεργασίας συχνά γινόταν μέσω των συνόδων της Μικτής Κυβερνητικής Επι-

τροπής.28 Παρά την υπογραφή οικονομικής συμφωνίας το 197629 οι ανταλλαγές πα-

ρουσίαζαν παθητικό για την Ελλάδα.30 Τέλος, το γεγονός ότι με την Αλβανία συνάφ-

θηκε εμπορική συμφωνία και αντίστοιχη αερομεταφορών,31 δεν επαρκούσε βέβαια 

για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων αλλά καταδείκνυε την προσπάθεια βελτί-

ωσής τους· τη βελτίωση επιθυμούσαν και οι Αλβανοί που είχαν απομονωθεί παντε-

λώς μετά τη ρήξη στις σινοαλβανικές σχέσεις.32 

 

Β’ μέρος 

 

Ελληνοβουλγαρικές επαφές και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

 

Μεταξύ των βαλκανικών χωρών όχι μόνο οι Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία, αλλά 

και η Βουλγαρία εκφράστηκαν θετικά για τις ελληνικές κινήσεις στον αραβικό κό-

σμο. Η Βουλγαρία έβλεπε την Ελλάδα ως χώρα που μέσω αυτής θα μπορούσε να αυ-

ξήσει τις επαφές της όχι μόνο με τη δυτική Ευρώπη αλλά και με τη Μέση Ανατολή. 

Χαρακτηριστικό είναι πως σε συνομιλίες που είχε ο υπουργός Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών Γεώργιος Βογιατζής με συναδέλφους του της βουλγαρικής κυβέρνησης 

στη Σόφια στις 10 Ιουνίου 1975, προτάθηκε οι τηλεπικοινωνίες της Βουλγαρίας με τη 

Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική να γίνονται μέσω των ελληνικών δικτύων.33 Η 

πρόταση αυτή, παρότι υπείχε τον κίνδυνο παρακολουθήσεων των συνομιλιών από την 

Ελλάδα, μια χώρα πολιτικό μέλος του ΝΑΤΟ, έδειχνε τη γεωπολιτική σημασία της 

Ελλάδας ως κρίκου ανάμεσα στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο.  

Ακολούθως, στην επίσκεψη του Καραμανλή στη Σόφια στις 2-4 Ιουλίου 1975, έ-

γινε αναφορά στο Μεσανατολικό. Ο Βούλγαρος πρόεδρος Τοντόρ Ζίβκωφ συντάχθη-

κε με τις ελληνικές απόψεις για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τόνισαν 

αμφότερες οι πλευρές την ανάγκη εφαρμογής των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών 

(όπως και για την Κύπρο) και τάχθηκαν υπέρ του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των 

Παλαιστινίων. Στο Κυπριακό ο Ζίβκωφ εκδήλωσε ενδιαφέρον να προωθήσει, εάν και 

η Ελλάδα συμφωνούσε, τη σύγκληση μιας ευρύτερης διάσκεψης για λύση του προ-

βλήματος, εάν δεν απέδιδαν οι διακοινοτικές συνομιλίες, και να μεταφέρει ως βουλ-

γαρικές τις ελληνικές απόψεις για το Κυπριακό στον Τούρκο πρωθυπουργό που θα 

 
26. Κοινό Ανακοινωθέν Ελληνικής Δημοκρατίας και Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, 27 

Μαΐου 1975.  

27. Καθημερινή, φύλλο 22ης Μαρτίου 1977.  

28. Είχε συσταθεί και συνήλθε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1972, Πρωτόκολλο της 11ης Φε-

βρουαρίου 1972, δημοσ. σε ΦΕΚ 155/Α/1972.  

29. Το Βήμα, φύλλο 30ης Μαρτίου 1976.  

30. Ibid.  

31. Σβολόπουλος, 69.  

32. Αλειφαντής, 384-385.  

33. Καθημερινή, φύλλο 11ης Ιουνίου 1975. 



114  Βαλκανικά Σύμμεικτα 18 (2017) 

 

συναντούσε για τα εγκαίνια κοινού έργου. Σε αναλυτικότερες συζητήσεις δεν μπήκαν 

οι δύο πλευρές, δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας ήταν σε απόλυ-

τη αρμονία με αυτή της Σοβιετικής Ένωσης και δεν είχε αυτόνομα χαρακτηριστικά 

όπως της Γιουγκοσλαβίας ή και της Ρουμανίας.34  

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν οι δύο πλευρές και κατά την ανταποδοτική ε-

πίσκεψη του Ζίβκωφ στην Αθήνα στις 9-11 Απριλίου 1976. Για να διασκεδάσει τις 

εντυπώσεις περί βουλγαρικής ουδετερότητας στο Κυπριακό –για να μη διαταράσσο-

νταν οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις– ανέφερε ξεκάθαρα πως οι Βούλγαροι «είμεθα 

κατά της διχοτομήσεως, άρα δεν είμεθα ουδέτεροι». Ταυτόχρονα συνέδεσε την απο-

χώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο όπως και των ισραηλινών 

από τα αραβικά εδάφη. Αναφέρθηκε στην Κύπρο και τις εξελίξεις στο Λίβανο ως μέ-

ρη του ίδιου προβλήματος, δηλαδή του Μεσανατολικού. Τέλος, στην απάντησή του ο 

Καραμανλής, συνέδεσε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με αυτές στα Βαλκάνια, α-

φού αν δεν διευθετούνταν ειρηνικά το Μεσανατολικό οι επιπτώσεις θα επηρέαζαν 

αρνητικά και την ειρήνη στα Βαλκάνια.35  

Προκύπτει από τα παραπάνω πως ο Ζίβκωφ δεν επεδίωκε πιο ενεργό ρόλο στα τε-

κταινόμενα της Μέσης Ανατολής, πόσο μάλλον όταν τα αραβικά κράτη είχαν αυξήσει 

τους δεσμούς τους με την ΕΣΣΔ. Άλλωστε το θέμα του Μεσανατολικού το έθεσε η 

ελληνική αντιπροσωπεία περισσότερο προκειμένου να έχει τη στήριξη της Βουλγαρί-

ας στις πρωτοβουλίες που θα αναλάμβανε, παρά για να προωθήσει δράσεις στο πλαί-

σιο κοινών συμφερόντων, όπως λ.χ. το κίνημα των Αδέσμευτων. Όμως η σύμπνοια 

των απόψεων στις εξελίξεις στις μουσουλμανικές χώρες ήταν σημαντική, για τη συ-

νέχιση του ελληνικού ανοίγματος. Η αναφορά στη διακινδύνευση της ειρήνης στα 

Βαλκάνια από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, ήταν σημάδι ότι η Ελλάδα επεδί-

ωκε να εντάξει στη νέα πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της τα ανοίγματα στα 

Βαλκάνια και τον αραβικό κόσμο. Η ταύτιση ελληνικών και βουλγαρικών απόψεων 

ήταν ενθαρρυντική για την αραβική πολιτική του Καραμανλή, όχι μόνο για την επι-

δοκιμασία του Ζίβκωφ, αλλά και των Σοβιετικών.   

Η Βουλγαρία επιδείκνυε ενδιαφέρον για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 

στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και μετά το 1977. Ελλάδα και Βουλγαρία 

είχαν ταύτιση απόψεων στο σημαντικότερο θέμα που ταλάνιζε τη Μέση Ανατολή, 

αυτό της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης. Στις επαφές που είχε ο Καραμανλής με το 

Ζίβκωφ, στις 6-7 Ιουλίου 1978 στο Ευξείνογκραντ, διαπιστώθηκε η κοινή οπτική των 

δύο χωρών. Εκφράστηκε η ανησυχία για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και δήλω-

σαν υπέρ της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τις καταληφθείσες 

εκτάσεις με τον πόλεμο του 1967. Ουσιαστικά η ελληνική πλευρά, έχοντας προηγηθεί 

και συζήτηση για το Κυπριακό, επεδίωξε να συνδέσει την τουρκική κατοχή στη βό-

ρεια Κύπρο με την κατοχή των αραβικών εδαφών από τους Ισραηλινούς. Επίσης στο 

παλαιστινιακό έκαναν νύξη στο σεβασμό των νόμιμων, όπως τα χαρακτήρισαν, δι-

 
34. Αρχείο, Φ. 50Β, Σημείωμα περί συνομιλίας του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή μετά του προέ-

δρου της Βουλγαρίας, κ. Τ. Ζίβκωφ, Σόφια 4 Ιουλίου 1975.  

35. Αρχείο, Φ. 33Β, Σημείωμα περί συνομιλίας Α.Ε. κ. πρωθυπουργού μετά του προέδρου Λ.Δ. 

Βουλγαρίας κ. Ζίβκωφ.  
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καιωμάτων των Αράβων της Παλαιστίνης και στην αναγνώριση του δικαιώματος ύ-

παρξης όλων των κρατών της περιοχής. Η διατύπωση ήταν εξαιρετικά προσεκτική 

και στόχευε, ιδίως από ελληνικής πλευράς, στη διατήρηση αποστάσεων σχετικά με 

την ανακήρυξη παλαιστινιακού κράτους. Αντίθετα επιλέχθηκε η αναφορά στο σεβα-

σμό της εδαφικής ακεραιότητας των υφιστάμενων κρατών στη Μέση Ανατολή και η 

εγκατάλειψη των κατεχομένων από τους Ισραηλινούς. Σε συνδυασμό με τις προανα-

φερθείσες συζητήσεις για το Κυπριακό και το σεβασμό στην ανεξαρτησία, στην εδα-

φική ακεραιότητα, στην κυριαρχία και στο αδέσμευτο της Κύπρου, γινόταν σαφές 

πως Ελλάδα και Βουλγαρία συμφωνούσαν στο ότι το Κυπριακό αποτελούσε ουσιώ-

δες ζήτημα για την επίτευξη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή· η αναφορά στο αδέ-

σμευτο έγινε δεκτή από τη Βουλγαρία γιατί εκ νέου η ελληνική πλευρά διακήρυσσε 

πως το νησί δε θα εντασσόταν στον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα 

η Ελλάδα επεδίωκε τη στήριξη των άλλων αραβικών και μουσουλμανικών αδέσμευ-

των χωρών. Η Βουλγαρία δεν έφερε καμία αντίρρηση στις ελληνικές θέσεις και ο 

Ζίβκωφ παραδέχθηκε πως σε αυτά τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα οι απόψεις των δύο 

χωρών είτε συνέπιπταν είτε συνέκλιναν σε σημαντικό βαθμό.36 Από τις ελληνοβουλ-

γαρικές επαφές φαινόταν πως οι ομαλές διμερείς επαφές επέτρεπαν στην Ελλάδα να 

εξεύρει στήριγμα στις θέσεις της στα πολιτικά ζητήματα που απασχολούσαν Μέση 

Ανατολή και Βόρεια Αφρική (ιδίως στο Κυπριακό και στο Μεσανατολικό). Η Βουλ-

γαρία δεν έθετε προσκόμματα στην ασκούμενη ελληνική πολιτική· αντίθετα η βελτί-

ωση των ελληνοβουλγαρικών επαφών και η προσέγγιση Ελλάδας-αραβικού και μου-

σουλμανικού κόσμου θα επέτρεπαν και στους Βούλγαρους να χρησιμοποιήσουν για 

ίδιο όφελος την Ελλάδα ως «γέφυρα» για τις επαφές τους με τις χώρες των περιοχών 

αυτών.  

Οι δύο ηγέτες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν εκ νέου τις εξελίξεις που μεσο-

λάβησαν έκτοτε, στις 29-30 Απριλίου 1979 στην Κέρκυρα. Ο Καραμανλής ενημέρω-

σε το Ζίβκωφ για τις συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και 

της Συρίας. Ταυτόχρονα του μετέφερε τις απόψεις Γιουγκοσλαβίας και Ρουμανίας 

(βλ. ευθύς παρακάτω) σχετικές με τις εξελίξεις στο ενεργειακό και στο Μεσανατολι-

κό, σχολιάζοντας πως οι Τίτο και Ceaușescu δεν έλαβαν συγκεκριμένη θέση στα θέ-

ματα αυτά. Παρότι η Βουλγαρία δεν είχε τόσο στενές επαφές με τις αραβικές χώρες 

όπως η Γιουγκοσλαβία πρωτίστως και η Ρουμανία δευτερευόντως, η γνώμη του Ζίβ-

κωφ ήταν σημαντική καθώς αποτελώντας στενό σύμμαχο των Σοβιετικών, η άποψή 

του αντανακλούσε και τις σοβιετικές θέσεις για τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή και 

Βόρεια Αφρική.37 

Ο Καραμανλής αναφέρθηκε στις συμφωνίες του Camp David δικαιολογώντας τον 

Σαντάτ για την υπογραφή τους, αφού οι πόλεμοι Αράβων-Ισραηλινών ήταν ουσιαστι-

κά μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ με αποτέλεσμα την οικονομική εξόντωση της Αιγύ-

πτου. Μέμφθηκε τους Αμερικανούς που δεν πίεσαν το Ισραήλ να είναι διαλλακτικό-

τερο έναντι των Παλαιστινίων αλλά ανέφερε πως και οι Άραβες θα έπρεπε να σέβο-

 
36. Κοινό Ανακοινωθέν Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και Ελληνικής Δημοκρατίας, Ευξεί-

νογκραντ, 7 Ιουλίου 1978. 

37. Εμμανουηλίδης, ό.π., 127. 
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νται την ύπαρξη του ισραηλινού κράτους. Η άποψη του Ζίβκωφ ήταν στα περισσότε-

ρα σημεία ταυτόσημη με αυτή του Καραμανλή. Ο Βούλγαρος ηγέτης θεωρούσε πως 

οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέαζαν άμεσα και τα Βαλκάνια λόγω της γειτνία-

σης των δύο περιφερειών. Δεν εκλάμβανε τα αραβικά κράτη, όπως το Ιράκ, την Αί-

γυπτο, τη Συρία ή την Αλγερία κομμουνιστικά αλλά έκανε λόγο για ένα δικό τους 

δρόμο. Τόνισε πως σεβόταν το δικαίωμα κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης τόσο του Ισ-

ραήλ όσο και των Παλαιστινίων, ενώ στο θέμα της αιγυπτιοϊσραηλινής προσέγγισης 

ήταν επικριτικός προς τις ΗΠΑ που δεν έλαβαν υπόψη τις διαφωνίες των άλλων αρα-

βικών κρατών, ακόμα και των συμμάχων τους Σαουδαράβων. Ο Καραμανλής αντα-

πάντησε πως η ειρήνευση στην περιοχή θα έπρεπε να ξεκινήσει από τέτοιες συμφωνί-

ες και πως θα έπρεπε και οι Άραβες να τηρήσουν κοινή στάση. Στην τοποθέτηση του 

Καραμανλή ο Ζίβκωφ ήταν σύμφωνος, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη επίλυ-

σης του Παλαιστινιακού κάνοντας λόγο –υπονοώντας τους τυχόν κινδύνους ανατρο-

πής του καθεστώτος Σαντάτ– για παράγοντα αστάθειας για κάθε αραβικό κράτος που 

δε στήριζε τους Παλαιστινίους.38 Σύμπνοια απόψεων υπήρξε ως προς την αναγνώριση 

των νομίμων δικαιωμάτων του αραβικού λαού της Παλαιστίνης και δη της αυτοδιά-

θεσής του αλλά και το δικαίωμα όλων των κρατών της περιοχής τόσο των αραβικών 

όσο και του Ισραήλ να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Αμφότεροι τόνισαν πως η ειρή-

νευση στην περιοχή θα επερχόταν μόνο με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ 

αλλά και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα κατεχόμενα μετά το 

1967 αραβικά εδάφη. Τα ίδια ανέφεραν τέλος και για το Κυπριακό ως προς την επί-

τευξη μιας λύσης που θα σεβόταν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την 

κυριαρχία και το αδέσμευτο της Κύπρου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ου-

σιαστικά τόσο στο Κυπριακό όσο και στο Μεσανατολικό, δύο θέματα που οι δυο 

πλευρές θεώρησαν ως κίνδυνο για την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Με-

σογείου που επηρέαζε και τα Βαλκάνια, οι απόψεις για τη λύση τους ήταν όμοιες.39 

Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, ο Καραμανλής ήταν αναλυτικός ως προς τις συ-

νέπειές της αλλά και την προτεινόμενη λύση, δηλαδή τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας 

που θα εξασφάλιζε τα συμφέροντα και των πετρελαιοπαραγωγών κρατών και των 

καταναλωτριών χωρών. Ο Βούλγαρος πρόεδρος συμφώνησε πως το ενεργειακό δυ-

σκόλευε τις προσπάθειες για ειρήνευση στο Παλαιστινιακό και πως το πρώτο είχε 

αναχθεί σε παγκόσμιο ζήτημα. Ωστόσο δεν έδειξε ανησυχία για την κάλυψη των 

βουλγαρικών ενεργειακών αναγκών καθώς από τους 13 εκ. τόνους αργού πετρελαίου 

τους 11 εκ. τόνους παρείχε η ΕΣΣΔ ενώ ταυτόχρονα εστίαζε στη χρήση λιθάνθρακα 

και μελλοντικά στην πυρηνική ενέργεια· πρότεινε μάλιστα τη διμερή συνεργασία 

στον κλάδο της εκμετάλλευσης του ελληνικού λιγνίτη. Παρότι ο Βούλγαρος πρόε-

δρος δεν έδειξε ανησυχία για το ενεργειακό, στάθηκε στο θέμα της συνεργασίας στις 

οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Έτσι θέλησε να εκμεταλλευτεί προς βουλγα-

ρικό όφελος τις πορθμειακές συνδέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της Μέσης Ανατο-

 
38. Αρχείο Καραμανλή, Φ.52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή–Τ. Ζίβκωφ, 29 Απριλίου 1979.  

39. Κοινό Ανακοινωθέν της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 

Κέρκυρα, 30 Απριλίου 1979. 
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λής.40 Τέλος, στις εξελίξεις στο Ιράν σημαντική ήταν η άποψη του Ζίβκωφ. Αυτός 

διατηρούσε άριστες προσωπικές σχέσεις με το Σάχη, γεγονός που οδηγούσε και σε 

ομαλές πολιτικές σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ιράν, παρά το διαφορετικό προσα-

νατολισμό στην εξωτερική τους πολιτική. Ο Ζίβκωφ ανησυχούσε έντονα για τις εξε-

λίξεις στο Ιράν αφού διέβλεπε αποσταθεροποίηση του Χομεϊνί· η αναφορά του σε 

«αναρχία και κατεστραμμένη οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει αυτή 

η κατάσταση» έδειχναν πως οι Βούλγαροι εκτιμούσαν σωστά τις εξελίξεις στο Ιράν 

και δεν αντιμετώπιζαν θετικά την πτώση του Σάχη μόνο στηριζόμενοι στην αμερικα-

νόφιλη εξωτερική πολιτική του. Ο Καραμανλής δεν σχολίασε από την πλευρά του το 

Ιρανικό και αρκέστηκε στην άποψη του συνομιλητή του, την οποία εκτίμησε κυρίως 

λόγω των πολύ στενών προσωπικών επαφών που διατηρούσε με τον έκπτωτο Ιρανό 

μονάρχη.41 

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον 

Καραμανλή, ο τελευταίος είχε συνάντηση με το Ζίβκωφ στη Σόφια 12-15 Οκτωβρίου 

1980. Τόσο στις δημόσιες τοποθετήσεις τους όσο και στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες οι 

δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν στο Μεσανατολικό. Συμφώνησαν εκ νέου στην ανάγκη 

αποχώρησης των Ισραηλινών από τα κατεχόμενα εδάφη, εξέφρασαν ανησυχία για τις 

συγκρούσεις Ιράν-Ιράκ ενώ ο Καραμανλής αναφέρθηκε και στο αφγανικό –ο Ζίβκωφ 

δεν έλαβε θέση καθώς η τοποθέτηση του Καραμανλή ερχόταν σε αντίθεση με τις σο-

βιετικές επιδιώξεις και έτσι επέλεξε να μην αναφερθεί στο ζήτημα– τασσόμενος κατά 

των επεμβάσεων στα εσωτερικά κάθε χώρας.42 Τέλος συνέδεσε το Κυπριακό με τα 

παραπάνω ως προβλήματα που επηρέαζαν όχι μόνο την ειρήνη σε περιφερειακό αλλά 

και σε παγκόσμιο επίπεδο.43 Οι Καραμανλής και Ζίβκωφ είχαν νέες συνομιλίες στις 

27-29 Μαΐου 1981 στη Ρόδο. Συζήτησαν τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και την το-

ποθέτηση του Ζίβκωφ πως έπρεπε να στηριχτούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ στο ζήτημα· 

παρατήρησε ο Καραμανλής πως το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και στο Κυπριακό. Οι δύο 

πλευρές είχαν συζητήσεις για το θέμα της εγκαθίδρυσης αμερικανικών βάσεων στη 

Μέση Ανατολή. Ο Ζίβκωφ, συντασσόμενος με τη σοβιετική άποψη, τάχθηκε κατά 

των εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή και ασφαλώς ενάντια στην ύπαρξη νατοϊκών 

βάσεων στις χώρες της περιοχής. Δήλωσε πως δεν απασχολούσε τη Βουλγαρία ή τις 

άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες το πετρέλαιο των Αράβων –αφού η ΕΣΣΔ τους 

παρείχε τις απαραίτητες ποσότητες– αλλά αντίθετα τους απασχολούσε να διασφαλί-

ζονται οι διεθνείς εμπορικές (χερσαίες και θαλάσσιες) οδοί. Στο αφγανικό επίσης 

προέβαλλε τη θέση της ΕΣΣΔ πως η τελευταία αναγκάστηκε να επέμβει λόγω απει-

λών που δεχόταν στο έδαφός της από ένοπλες ομάδες που επιχειρούσαν από αφγανι-

κά εδάφη. Σε παρατήρηση του Καραμανλή πως η ανατραπείσα κυβέρνηση του Αφγα-

νιστάν ήταν σοσιαλιστική, ο Ζίβκωφ ανταπάντησε πως ούτε στο Αφγανιστάν αλλά 

ούτε και σε άλλες αραβικές χώρες που επικαλούνταν σοσιαλιστικά συστήματα, όπως 

 
40. Αρχείο Καραμανλή, Φ.52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή–Τ. Ζίβκωφ, 29 Απριλίου 1979.  

41. Ibid. 

42. Αρχείο Καραμανλή, Φ.53Β, Πρακτικό 15ης Οκτωβρίου 1980.  

43. Κοινό Ανακοινωθέν Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και Ελληνικής Δημοκρατίας, 15 Ο-

κτωβρίου 1980. 
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στο Ιράκ ή στη Λιβύη, υπήρχε «επιστημονικός» (όπως τον χαρακτήρισε) σοσιαλι-

σμός.44  

 

Η αδέσμευτη Γιουγκοσλαβία και η στάση της προς τον αραβικό κόσμο  

 

Κατά τις επίσημες επαφές της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία, τόσο στις 4-5 Ιουνί-

ου 1975 στη Λιουμπλιάνα όσο και στις 10-13 Μαΐου 1976 στην Αθήνα, οι Καραμαν-

λής και Τίτο είχαν εκτενείς συζητήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο 

Τίτο επιθυμούσε η λύση του Κυπριακού να μη μεταβάλλει την αδέσμευτη πολιτική 

της Κύπρου. Υπό το πρίσμα αυτό, δήλωσε ότι στηρίζει τις θέσεις της Κύπρου αλλά 

και ότι το σημαντικότερο για τη χώρα του ήταν να παραμείνει η Κύπρος αδέσμευτη 

και να αποφευχθεί ελληνοτουρκική σύρραξη που θα μπορούσε να επεκταθεί και στο 

Αιγαίο με απρόβλεπτες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.45 Μάλιστα έγινε μνεία 

στο Κοινό Ανακοινωθέν της συμβολής των Αδεσμεύτων κρατών στις προσπάθειες 

επίλυσης του Κυπριακού.46 Την ίδια στάση κράτησε ο Τίτο με συνομιλίες με τον De-

mirel στις 2 Ιουνίου 1976 στην Άγκυρα.47  

Οι Καραμανλής και Τίτο συζήτησαν εκτενώς το Μεσανατολικό, όπου αμφότεροι 

εμφανίστηκαν να στηρίζουν τις αραβικές θέσεις σε σχέση με την αποχώρηση του Ισ-

ραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη του 1967 και σε σχέση με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης 

των Παλαιστινίων. Οι δύο πλευρές ήταν επικριτικές για τη μαξιμαλιστική και επιθε-

τική στάση των Αράβων έναντι του Ισραήλ. Θεώρησαν πως ο πρόεδρος της Αιγύπτου 

θα έπρεπε να προβεί σε υποχωρήσεις έναντι του Ισραήλ, όμως ανησυχούσαν για το 

αρραγές του αραβικού μετώπου σε περίπτωση υπαναχώρησης σε ρεαλιστικότερες 

θέσεις. Τέτοια ήταν η νομική αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, προκειμένου το 

τελευταίο να αναγκαστεί στη συνέχεια να αποχωρήσει από τα κατεχόμενα εδάφη.48 

Ακόμα αναφορές έγιναν και σε άλλα κράτη της περιοχής, όπως το Ιράν του Σάχη και 

το Μαρόκο, κυρίως σε ό,τι αφορούσε το ραγδαίο στρατιωτικό εξοπλισμό τους προ-

κειμένου να παραμείνουν εδραιωμένες οι τοπικές δυναστείες.49 Στην επόμενη συζή-

τηση που είχαν στην Αθήνα, ο Τίτο προέβλεψε την αδυναμία των Ισραηλινών να α-

ντέξουν στην πίεση των διαρκώς εξοπλιζόμενων αραβικών κρατών και πως οι ΗΠΑ 

θα αδυνατούσαν να στηρίζουν διαρκώς το Ισραήλ. Τέλος, αμφότεροι οι ηγέτες ανη-

συχούσαν για τις εξελίξεις στο Λίβανο και τον κίνδυνο που υπήρχε για την ειρήνευση 

στη Μέση Ανατολή.50  

 
44. Αρχείο Καραμανλή, Φ.54Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή–Τ. Ζίφκωφ, 27 και 28 Μαϊου 1981. 

45. Arhiv Josipa Broza Tita, KPRI-3-a/31-24, σε Σπυρίδων Σφέτας, Η Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία και η 

μεταπολιτευτική Ελλάδα του Καραμανλή 1974-1979, (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012), 173. 

46. Κοινό Ανακοινωθέν Ελληνικής Δημοκρατίας και Σοσιαλιστικής Ομόσπονδου Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας, Αθήνα, 13η Μαΐου 1976. 

47. Arhiv Jugoslavije, Fond 837, KPR 1-2/166-167, σε Σφέτας, 214.  

48. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 50Β Πρακτικόν συνομιλίας μεταξύ στρατάρχου Τίτο και Α. Ε. κ. προέ-

δρου Κυβερνήσεως την 5ην Ιουνίου 1975.  

49. Κοινό Ανακοινωθέν της Σοσιαλιστικής Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, Λιουμπλιάνα, 5η Ιουνίου 1975.  

50. Κοινό Ανακοινωθέν Ελληνικής Δημοκρατίας και Σοσιαλιστικής Ομόσπονδου Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας, Αθήνα, 13η Μαΐου 1976. 
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Η στήριξη της Γιουγκοσλαβίας στο αραβικό άνοιγμα της Ελλάδας ήταν όχι απλώς 

επιθυμητή αλλά μέχρι και απαραίτητη. Από τη μια, επικαλούμενη η ελληνική κυβέρ-

νηση τις πολύ καλές ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και σε συνδυασμό με την κυρί-

αρχη θέση του Τίτο στο κίνημα των Αδέσμευτων, στο οποίο είχαν συμπράξει σχεδόν 

όλα τα αραβικά κράτη, θα μπορούσε να προωθήσει ευχερέστερα την αραβική πολιτι-

κή της. Από την άλλη η εξομοίωση, της κατοχής εδαφών μέσω στρατιωτικής βίας –

τόσο στην Κύπρο όσο και στην χερσόνησο του Σινά και στα υψώματα του Γκολάν– 

ευνοούσε σαφώς τις ελληνικές θέσεις.  

Στην επίσκεψη του Καραμανλή στο Σπλιτ της Κροατίας στις 17 Μαρτίου 1979 

συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μεταξύ των δύο ηγετών.51 Δη-

μοσίως οι δύο χώρες τάχθηκαν υπέρ της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή καλώντας σε 

σεβασμό των νομικών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, στηρίζοντας όλες τις προσπά-

θειες προς ειρήνευση στην περιοχή από όπου και αν αυτές προέρχονταν· στις κατ’ 

ιδίαν συνομιλίες εκφράστηκαν διαφορές ως προς το θέμα της αιγυπτιοϊσραηλινής 

προσέγγισης. Επίσης, τόνισαν πως οι δύο χώρες ενδιαφέρονταν για την προώθηση 

της οικονομικής συνεργασίας με τη Μέση Ανατολή. Άλλωστε στην κατεύθυνση αυτή 

σημαντικές για τη Γιουγκοσλαβία ήταν οι πορθμειακές συνδέσεις που είτε λειτουρ-

γούσαν είτε προωθούνταν μεταξύ Ελλάδας και αραβικών κρατών. Οι Γιουγκοσλάβοι 

επέμειναν ιδιαίτερα στο θέμα της δημιουργίας σιδηροδρομικής πορθμειακής σύνδε-

σης αφού προωθούσαν την ηλεκτροκίνηση και την κατασκευή διπλής σιδηροδρομι-

κής γραμμής Νις-Θεσσαλονίκης με σκοπό τη σιδηροδρομική διακίνηση προϊόντων 

προς τη Μέση Ανατολή.52  

Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις ο Τίτο έθεσε πρώτος το ζήτημα, καλώντας τον Καρα-

μανλή να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των επισκέψεών του στις χώρες της 

Μέσης Ανατολής. Πριν από αυτό του ανέφερε πως κατ’ αυτόν η κατάσταση στη Μέ-

ση Ανατολή ήταν πολύ καλή και πως θα έπρεπε να διαφυλασσόταν η ενότητα των 

Αδέσμευτων· ο Καραμανλής απάντησε πως το κίνημα των Αδέσμευτων είχε περισ-

σότερο ηθικό χαρακτήρα παρά πολιτικό εξαιτίας των μεγάλων αντιθέσεων μεταξύ 

τους. Επίσης, ο Τίτο τάχθηκε κατά της αραβοϊσραηλινής προσέγγισης χαρακτηρίζο-

ντας λάθος τις συμφωνίες του Camp David, αιτιολογώντας πως δεν περιλάμβανε την 

επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος αλλά και δε λάμβανε υπόψη τη συμμετοχή 

και γνώμη των άλλων χωρών της περιοχής όπως της Συρίας και της Ιορδανίας. Μάλι-

στα ήταν ξεκάθαρος σε ερώτηση του συνομιλητή του λέγοντας πως οι συμφωνίες του 

Camp David θα χειροτέρευαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αντί να προωθή-

σουν την ειρήνευση. Ο Καραμανλής διαφώνησε λέγοντας πως η ειρήνη στη Μέση 

Ανατολή θα έπρεπε να ξεκινήσει από κάπου και πως η Αίγυπτος κάλεσε τις άλλες 

αραβικές χώρες να συμμετάσχουν αλλά εκείνες αρνήθηκαν. Μάλιστα δήλωσε πως 

αντιλαμβανόταν την πρόθεση του Σαντάτ για ειρήνευση, αφού η Αίγυπτος έφερε τα 

τελευταία χρόνια το βάρος της σύγκρουσης με το Ισραήλ και αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα την οικονομική της φθορά και την πτώση του βιοτικού επιπέδου του λαού της. 

 
51. Εμμανουηλίδης, ό.π., 158, 161. 

52. Κοινό Ανακοινωθέν Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και Ελλη-

νικής Δημοκρατίας, Σπλιτ 18 Μαρτίου 1979. 
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Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέφερε τη συνομιλία του με τον Άσαντ στη Δα-

μασκό και το γεγονός ότι τον κάλεσε να συμπράξει με το Σαντάτ στην ειρήνευση, 

ειδάλλως θα ήταν κακό για το αραβικό μέτωπο η Αίγυπτος να προχωρήσει μόνη της 

σε συμφωνίες με το Ισραήλ· μετέφερε στον Τίτο πως διαφωνούσε με την άποψη του 

Άσαντ πως ο Σαντάτ θα ανατρεπόταν εξαιτίας της προσέγγισης με το Ισραήλ, άποψη 

στην οποία συμφώνησε και ο Τίτο θεωρώντας πως ο Σαντάτ έλεγχε την κατάσταση 

στο εσωτερικό της Αιγύπτου. Ο Καραμανλής κάλεσε τον Τίτο να ασκήσει την επιρ-

ροή του στους ηγέτες των αραβικών κρατών ώστε να κατανοήσουν τις πράξεις του 

Σαντάτ –δήλωσε πως ο ίδιος εκτιμούσε το πολιτικό θάρρος του Σαντάτ να διαπραγ-

ματεύεται με το Ισραήλ– αφού αυτές αποτελούσαν βήμα για την ειρήνευση στη Μέση 

Ανατολή. Ο Γιουγκοσλάβος πρόεδρος δήλωσε πως καλούσε τους Άραβες ηγέτες να 

μην εξωθήσουν την κατάσταση στα άκρα, αλλά θεωρούσε πως τα άλλα αραβικά κρά-

τη θα πίεζαν πολιτικά την Αίγυπτο ακόμα και αν επικυρώνονταν53 οι συμφωνίες του 

Camp David.54 

Οι δύο ηγέτες πάντως συμφώνησαν πως η εκκρεμότητα του ζητήματος εξακολου-

θούσε να καθιστά τη Μέση Ανατολή επικίνδυνη εστία για την παγκόσμια ειρήνη· 

ίσης σπουδαιότητας θέμα χαρακτήρισαν την ενεργειακή κρίση. Στις αυξήσεις των 

τιμών του πετρελαίου επέμεινε κυρίως ο Καραμανλής, λέγοντας πως θα έπρεπε να 

γινόταν μια συμφωνία σε διεθνές επίπεδο για την προστασία τόσο των παραγωγών 

κρατών όσο και των καταναλωτών. Αντίθετα ο Τίτο δεν επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον για το θέμα. Δεν απάντησε στις προτάσεις του Καραμανλή και το μόνο που σχο-

λίασε ήταν οι φήμες για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σε πε-

ρίπτωση που η ενεργειακή κρίση προξενούσε ζημία στα αμερικανικά ζωτικά συμφέ-

ροντα στην περιοχή. Η στάση του αυτή ήταν ενδεικτική των προβλημάτων που αντι-

μετώπιζε ο Τίτο στην άσκηση των καθηκόντων του. Φαινόταν πως έχασε τη διορατι-

κότητά του και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των τεκταινόμε-

νων σε διεθνές γίγνεσθαι. Έτσι δεν αντιλήφθηκε τη σημασία της ενεργειακής κρίσης 

και το οικονομικό της σκέλος, αφού ενδιαφερόταν περισσότερο για τη μη ανάμιξη 

των Αμερικανών στην περιοχή παρά για την αντιμετώπιση των παρενεργειών από την 

άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες όμως επηρέαζαν και τη χώρα του. Πόσο 

μάλλον όταν η ενεργειακή κρίση του ’79 ενέτεινε τα σημαντικά οικονομικά προβλή-

ματα που αντιμετώπιζε η Γιουγκοσλαβία και συνέβαλε στην όξυνση της οικονομικής 

κρίσης της δεκαετίας του ’80.55 Πάντως στο θέμα της αμερικανικής πολιτικής στη 

Μέση Ανατολή ο Καραμανλής παραδέχθηκε πως οι ΗΠΑ δεν ασκούσαν την πίεση 

που έπρεπε στο Ισραήλ για να γίνει διαλλακτικότερο παρά τις προσπάθειες του 

Carter, ενώ και ο Τίτο ανέφερε πως παρά το ότι ο Carter ήταν ελαστικότερος σε σχέ-

 
53. Τέθηκαν σε ισχύ στις 8 Απριλίου 1980.  

54. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή στη Γιουγκοσλαβία, 16-18 Μαρτίου 

1979. 

55. Susan Woodward, Socialist Unemployment: The Political Economy of Yugoslavia, 1945-1990, 

(Πρίνσετον Νιου Τζέρσεϋ: Princeton University Press, 1995), 345 επ. 
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ση με τους προηγούμενους προέδρους, η αμερικανική πολιτική παρέμενε ετεροβαρής 

υπέρ του Ισραήλ.56  

Ως προς τις εξελίξεις στο Ιράν ο Καραμανλής μετέφερε στον Τίτο τη συριακή ά-

ποψη πως το καθεστώς Χομεϊνί ήταν για τους Άραβες προτιμότερο από αυτό του Σά-

χη, γιατί ο Αγιατολάχ στρέφεται ενάντια στο Ισραήλ σε αντίθεση με τον προκάτοχό 

του. Ωστόσο ο Καραμανλής εξέφρασε την ανησυχία του για την τροπή του ιρανικού 

καθεστώτος προς τον ακραίο ισλαμισμό ή το μαρξισμό. Αντίθετα ο Τίτο δε θεώρησε 

επικίνδυνη τη στροφή του Ιράν στην «ισλαμική δημοκρατία» που πρόβαλε ο Χομεϊνί. 

Ο Τίτο θεώρησε πως ο Χομεϊνί θα εγκαθίδρυε ένα καθεστώς όμοιο με του Καντάφι 

στη Λιβύη, καθιστώντας παράλληλα το Ισλάμ κύριο παράγοντα στην πολιτική ζωή 

της χώρας. Παρότι ο Καραμανλής τόνισε πως η θρησκεία δε θα μπορούσε να λύσει 

πολιτικά προβλήματα και πως υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης της αναταραχής με πτώ-

ση καθεστώτων υπέρ των ισλαμιστών σε Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία ακόμα και στην 

Τουρκία και το Πακιστάν, ο Τίτο τόνισε πως η πολιτική αναταραχή σε Ιράν και Πα-

κιστάν ήταν θετικό γεγονός για τους Αδέσμευτους αφού τα κράτη αυτά αποσύρθηκαν 

από τη CENTO και εξέφρασαν επιθυμία ένταξης στο κίνημα των Αδέσμευτων.57 Για 

άλλη μια φορά, όπως και στην περίπτωση της ενεργειακής κρίσης, φάνηκε πως ο Τίτο 

είχε πάψει να αναλύει ορθά τις εξελίξεις στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και 

πως η εμμονή του με το κίνημα των Αδέσμευτων σε βάρος των δύο υπερδυνάμεων 

τον έκανε να παραβλέπει τις συνέπειες από την άνοδο των ακραίων ισλαμικών καθε-

στώτων που θα προκαλούσαν πολιτική αστάθεια και φόβους για την ειρήνη στη Μέ-

ση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.  

 

Η ρουμανική άποψη 

 

Συζητήσεις για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή και τις αραβικές χώρες είχε η 

ελληνική διπλωματία και με τη Ρουμανία. Είχε μεσολαβήσει στα τέλη Φεβρουαρίου 

1975 η υποβολή ρουμανικής πρότασης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σύγκλη-

ση διάσκεψης για το Κυπριακό με τη συμμετοχή χωρών και της Μέσης Ανατολής. Ο 

Καραμανλής σε επίσημη επίσκεψή του στο Βουκουρέστι στις 26-27 Μαΐου 1975 είχε 

εκτενείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Nicolae Ceaușescu. Ο Καραμανλής αναφέρθηκε 

στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προσομοιάζοντάς την με αυτή στην Κύπρο και 

τάχθηκε όχι μόνο υπέρ της τήρησης των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και 

της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αλλά και γενικότερα του αυξημένου ρόλου του 

ΟΗΕ για την ειρήνευση στην περιοχή.58 Ο Ceaușescu αναφέρθηκε στην ανάγκη απο-

χώρησης των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο όπως και στην εγκατάλειψη των 

εδαφών που είχε καταλάβει το Ισραήλ το 1967, συντασσόμενος με το επιχείρημα περί 

 
56. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή στη Γιουγκοσλαβία, 16-18 Μαρτίου 

1979. 

57. Ibid. 

58. Κοινό Ανακοινωθέν Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

Βουκουρέστι, 27η Μαΐου 1975. 
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εξομοίωσης του Κυπριακού με το Μεσανατολικό. Η αναφορά αυτή σαφώς και ικανο-

ποίησε την ελληνική πλευρά.59  

Η στήριξη της Ρουμανίας στα ελληνικά ανοίγματα στο μουσουλμανικό κόσμο ε-

πιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Ceaușescu στην Αθήνα στις 26-29 Μαρτίου 

1976. Ο Ρουμάνος πρόεδρος σε δημόσια τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο ενδιαφέ-

ρον που επιδείκνυαν οι δύο χώρες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επανέλαβε 

την ανάγκη αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τα κατεχόμενα αραβικά 

εδάφη –κατά το πρότυπο που έπρεπε να ακολουθηθεί, όπως είχε προαναφέρει, και 

στο Κυπριακό– και την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα εδά-

φη της Δυτικής Όχθης.60 

Ο Καραμανλής συζητούσε, και κατά τη δεύτερη διακυβέρνηση την περίοδο 1977-

1980, τις εξελίξεις στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και με τους Ρουμάνους. 

Σε μετάβασή του στο Βουκουρέστι στις 19 και 20 Μαρτίου 1979, μετά τις δύο επι-

σκέψεις σε Συρία και Σαουδική Αραβία, είχε συνομιλίες με τον Νicolae Ceaușescu.61 

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να του μεταφέρει τις 

εντυπώσεις του από τις επισκέψεις στις αραβικές χώρες και ιδίως τις συνομιλίες με 

τον Άσαντ ενώ και ο ίδιος μετέφερε τις δικές του από την προ ολίγων ημερών συνά-

ντησή του με τον Σαντάτ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως η Μέση Ανατολή τόσο 

λόγω αραβοϊσραηλινών διενέξεων όσο και λόγω της ενεργειακής κρίσης αποτελούσε 

την πλέον ευαίσθητη και κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Ως προς τις συμφωνίες του 

Camp David αμφότεροι συμφώνησαν πως αποτελούσε πρόοδο για την επίτευξη ειρή-

νης στην περιοχή, αν και ο Ceaușescu αντέλεξε πως καλύτερη θα ήταν μια διαδικασία 

σε επίπεδο είτε ΟΗΕ είτε διάσκεψης, ώστε να λαμβανόταν υπόψη και η σοβιετική 

άποψη για τις εξελίξεις και να μη δινόταν η εντύπωση πως οι διαπραγματεύσεις στη 

Μέση Ανατολή αγνοούσαν τα συμφέροντα της ΕΣΣΔ. Ο Καραμανλής απάντησε λέ-

γοντας πως μια τέτοια διάσκεψη δε θα μπορούσε να καταλήξει σε λύση, λόγω αντα-

γωνισμού των δύο υπερδυνάμεων, αλλά πως θα ήταν καλοδεχούμενη ως εξέλιξη α-

φού υπογράφηκαν οι συμφωνίες στο Camp David ώστε να μη δημιουργηθεί θέμα γο-

ήτρου για την ΕΣΣΔ. Παρόλα αυτά αμφότεροι συμφώνησαν πως η πρωτοβουλία του 

Σαντάτ για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κινούνταν στην ορθή οδό και πως θα έ-

πρεπε να ενισχυθεί.62 Και επίσημα οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανησυχία τους για 

τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τόνισαν πως παρέμεναν απαρέγκλιτα πιστές στην 

ανάγκη τήρησης των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, την εκκένωση όλων των 

κατεχόμενων εδαφών, την αναγνώριση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων (αυτο-

διάθεσης, ειρηνικής και ασφαλούς διαβίωσης)· τα ίδια τόνισαν και για την Κύπρο, 

τονίζοντας επιπλέον το σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα, ενιαία κυριαρχία και 

αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας.63 Ακολούθως, οι δύο πλευρές συζήτησαν το 

ενεργειακό, με τον Καραμανλή να τάσσεται υπέρ μιας διεθνούς συμφωνίας που θα 

 
59. Απογευματινή, φύλλο 27ης Μαΐου 1975. 

60. Βραδυνή, φύλλο 28ης Μαρτίου 1976.  

61. Εμμανουηλίδης, ό.π., 187. 

62. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή στη Ρουμανία, 19-26 Μαρτίου 1979. 

63. Κοινό Ανακοινωθέν Ρουμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας, Βουκουρέ-

στι, 20 Μαρτίου 1979.  
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εξασφάλιζε τα συμφέροντα των παραγωγών κρατών αλλά και των κρατών που εισή-

γαγαν αργό πετρέλαιο. Ο Ceaușescu δεν έδειξε να συμμερίζεται τις ελληνικές ανησυ-

χίες, αφού θεωρούσε το πρόβλημα παροδικό και πως θα λυνόταν με τους κανόνες της 

αγοράς περί προσφοράς-ζήτησης και πως ως την εξάντληση των γνωστών αποθεμά-

των σε ορυκτά καύσιμα θα είχαν εφευρεθεί νέες μορφές ενέργειας.64 Ως προς το ε-

νεργειακό, η προσέγγιση του Ρουμάνου προέδρου ήταν επιπόλαιη και βασιζόταν στο 

ότι η χώρα του διέθετε πετρελαιοπηγές αλλά και πως θα στρεφόταν στην κάλυψη των 

αναγκών της από την πυρηνική ενέργεια. Δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται τα προβλή-

ματα που η ενεργειακή κρίση θα προκαλούσε σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο· δυστυχώς η 

χώρα του ήρθε αντιμέτωπη με ένα τεράστιο εξωτερικό χρέος (προήλθε και από τις 

μεγάλες εισαγωγές σοβιετικού αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου) το οποίο πε-

ριόρισε μεν αλλά με ραγδαία πτώση το βιοτικό επίπεδο των Ρουμάνων.65 Όμοιες συ-

ζητήσεις έγιναν και στο διάστημα 3-6 Σεπτεμβρίου 1980 που ο Καραμανλής πραγμα-

τοποίησε την πρώτη του επίσκεψη σε άλλη χώρα με την ιδιότητα του προέδρου της 

Δημοκρατίας. Οι συζητήσεις στο Βουκουρέστι αφορούσαν όχι μόνο τις τρέχουσες 

εξελίξεις στο Μεσανατολικό αλλά και τον ανταγωνισμό Ιράν-Ιράκ και το αφγανικό. 

Ο Καραμανλής τάχθηκε υπέρ της αιγυπτιοϊσραηλινής προσέγγισης εκθειάζοντας το 

πολιτικό θάρρος του Σαντάτ να αντιταχθεί σε άλλους Άραβες ηγέτες και να βελτιώσει 

τις σχέσεις με το Ισραήλ. Η δήλωση πως η εκκρεμότητα του Μεσανατολικού είχε 

επιπτώσεις όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

αφού η ενεργειακή κρίση που ταλάνιζε τη Δυτική Ευρώπη ήταν απότοκη των πολιτι-

κών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ο Ceaușescu επέρριψε ευθύνες στις ΗΠΑ για τα 

προβλήματα τόσο στο Μεσανατολικό όσο και στον ιρανοϊρακινό ανταγωνισμό και 

στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των ισραηλινών 

στρατευμάτων από τα κατεχόμενα εδάφη και χαρακτήρισε αναπόφευκτη την ίδρυση 

ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Απαντώντας ο Καραμανλής επέρριψε ευθύνες 

και στις δύο υπερδυνάμεις για τη μη ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέ-

κυπταν στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη θέση του για άσκηση πιέσεων από τους 

Αμερικανούς στους Ισραηλινούς να μετακινηθούν σε διαλλακτικότερες θέσεις. Για τα 

προβλήματα που δημιουργούσε η ενεργειακή κρίση δήλωσε πως θα έπρεπε να αντι-

μετωπιστούν στη βάση για διευθέτηση ή/ και απόσβεση χρέους των λιγότερο ανε-

πτυγμένων κρατών προς τα ανεπτυγμένα· η τοποθέτηση του Ρουμάνου ηγέτη ήταν 

απότοκο των δυσκολιών που είχε αρχίσει να έχει η Ρουμανία σχετικά με τη διαχείρι-

ση του εξωτερικού χρέους της.66  

Η αναφορά στα ζητήματα του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου κατά τις ε-

παφές του Καραμανλή με τους Βαλκάνιους ηγέτες έδειχνε τα βήματα προόδου που 

είχαν σημειωθεί στην αραβική πολιτική της Ελλάδας. Οι Βούλγαροι, Γιουγκοσλάβοι 

και Ρουμάνοι αντιλαμβάνονταν πως τα ελληνικά ανοίγματα στη Μέση Ανατολή και 

Βόρεια Αφρική είχαν μετατρέψει την Ελλάδα σε μία χώρα που η γνώμη της και η 

 
64. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 52Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή στη Ρουμανία, 19-26 Μαρτίου 1979. 

65. Wally Bacon, “Economic Reform,” σε Henry Carey (επιμ.), Romania since 1989: Politics, Eco-

nomics, and Society, (Λάνχαμ Μέρυλαντ: Lexington Books, 2004), 372. 

66. Αρχείο Καραμανλή, Φ. 53Β. 
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στάση της έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη. Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας-

αραβικών κρατών και οι επαφές του Καραμανλή με τους ηγέτες των χωρών της πε-

ριοχής καθιστούσαν την Ελλάδα παράγοντα στις εξελίξεις. Τα άλλα κράτη ζητούσαν 

την ελληνική άποψη για τις εξελίξεις, ζητούσαν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα 

των ανοιγμάτων στον αραβικό κόσμο, ζητούσαν να εκμεταλλευτούν ακόμα και τις 

στενές οικονομικές επαφές της Ελλάδας με τις χώρες αυτές. Ήθελαν να εκμεταλλευ-

τούν τόσο τη γεωπολιτική θέση όσο και τη καλή φήμη που είχε αποκτήσει η Ελλάδα 

μεταξύ των αραβικών και μουσουλμανικών κρατών με σκοπό το ίδιον όφελος. Χαρα-

κτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η εκμετάλλευση της πορθμειακής σύζευξης, για την 

οποία έριζαν Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία, δηλαδή μέσω ποιού από τα δύο κράτη 

θα διακινούνταν τα εμπορεύματα της Ανατολικής Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή 

και Βόρεια Αφρική με transit χώρα την Ελλάδα. Τα παραπάνω καταδείκνυαν πως οι 

Βαλκάνιοι αλλά και οι Ανατολικοευρωπαίοι εκτιμούσαν την επιτυχία της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής, προσπαθώντας να την εκμεταλλευτούν· τα παραπάνω αντι-

λαμβανόταν η ελληνική διπλωματία και τα πρoέβαλλε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα 

της χώρας με αμοιβαίο τρόπο. Όπως στους Άραβες εμφανιζόταν ως πύλη εισόδου 

προς και τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη, έτσι στους Ευρωπαίους τόνιζε πως 

θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα της ευρωαραβικής συνεργασίας. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια και στον αραβικό και μουσουλμα-

νικό κόσμο παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά. Ασφαλώς και οι διαφορές δεν ήταν 

τέτοιου βαθμού ώστε να μη γίνει λόγος για ομοιότητα. 

Αμφότερες στόχευαν στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και της 

ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της Ελλάδας σε δύο περιφέρειες που αποτελούσαν τον 

περίγυρο της χώρας. Οι επαφές με τις βαλκανικές χώρες και τα κράτη της Μέσης Α-

νατολής και Βόρειας Αφρικής αποτελούσαν και συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλά-

δας, γεγονός που η τελευταία προέβαλλε στις διαπραγματεύσεις με την ΕΟΚ. Οι κυ-

βερνήσεις Καραμανλή τόνιζαν το ρόλο της χώρας ως ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα 

μεταξύ Δυτικής Ευρώπης, Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής. Ουσιαστικά, τα ανοίγ-

ματα στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή ήταν ξεχωριστοί κλάδοι της ασκούμενης 

εξωτερικής πολιτικής. Είχαν εξίσου μεγάλη σημασία με τον πρωταρχικό στόχο της 

ένταξης στην ΕΟΚ και της αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας, ενώ ταυτόχρονα 

τους συμπλήρωναν. Στην αραβική πολιτική έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο οι οικονομικές 

επαφές από ότι στις σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη, ενώ αντίθετα ήταν λιγότερες οι 

προσωπικές επαφές του Καραμανλή με τους Άραβες ηγέτες.  

Η επιτυχία του ανοίγματος στον αραβικό κόσμο καταφάνηκε από το ενδιαφέρον 

που επιδείκνυαν οι ηγέτες των βαλκανικών κρατών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανα-

τολή. Ο Ζίβκωφ, εκφράζοντας τη σοβιετική οπτική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανα-

τολή, έδινε το στίγμα της ΕΣΣΔ για τα τεκταινόμενα. Ο Τίτο ως ηγετική μορφή των 

Αδέσμευτων, στους οποίους συμμετείχαν πολλές αραβικές και μουσουλμανικές χώ-

ρες, επιδείκνυε έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά ανοίγματα ενώ και η Ελλάδα επε-

δίωκε να ασκήσει η Γιουγκοσλαβία κάθε επιρροή στα άλλα κράτη μέλη των Αδέ-
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σμευτων υπέρ των ελληνικών θέσεων. Τέλος ο Ceaușescu ενδιαφερόταν για την ελ-

ληνική πολιτική στη Μέση Ανατολή διότι, θέλοντας να αυτονομηθεί από τη σοβιετι-

κή πολιτική, θεωρούσε τον αραβικό κόσμο προνομιακό πεδίο για την προώθηση των 

ρουμανικών θέσεων. Άπαντες οι ηγέτες των βαλκανικών χωρών έβλεπαν την Ελλάδα 

ως πύλη εισόδου για τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και προσδοκούσαν ότι 

μέσω των διμερών επαφών θα αποκτούσαν προσβάσεις και στον αραβικό και μου-

σουλμανικό κόσμο. Η Ελλάδα με τον τρόπο αυτό φαινόταν πως πετύχαινε το στόχο 

της και συνδυάζοντας τα ανοίγματα στις δύο αυτές περιφέρειες ασκούσε πράγματι 

μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. 

 


