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αμερικανιΣμοΣ  
και ΠολιΤιΣΤικη ΔιΠλΩμαΤια  

ΣΤο ΠλαιΣιο ΤοΥ ΨΥχροΥ ΠολεμοΥ

Από πολλές απόψεις, ο Ψυχρός Πόλεμος1 υπήρξε μια ιδεολογική σύγ-
κρουση.2 Φυσικά, η διαπίστωση αυτή δεν παραγνωρίζει τις άλλες δια-
στάσεις αυτής της σύγκρουσης, η οποία πήρε διάφορες μορφές και 
άσκησε βαθιά επιρροή στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία 
και τον πολιτισμό των χωρών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ενε-
πλάκησαν σε αυτήν. Όπως παρατηρεί η Susan Buck-Morss, η μορφή  

1 Η χρήση του όρου «Ψυχρός Πόλεμος», προκειμένου να αποδοθούν η αντιπαλότητα 
και οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ στη μεταπολεμική περίοδο, γενικεύ-
θηκε μετά την κυκλοφορία του ομότιτλου βιβλίου από τον Walter Lippmann το 1947 
(Walter Lippmann, The Cold War: A Study in US Foreign Policy, Harper & Brothers, 
Νέα Υόρκη & Λονδίνο 1947). Συμβατικά, ο Ψυχρός Πόλεμος ορίζεται χρονικά από 
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 
1989. Μολονότι δεν πρόκειται για μια ενιαία περίοδο, γίνεται κατανοητή ως τέτοια 
βάσει του στοιχείου που αποτέλεσε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της διεθνούς σκη-
νής κατά τη διάρκειά της, δηλαδή τη «σταθερή αντιπαράθεση» μεταξύ των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Βλ. σχετικά Eric Hobsbawm, Η Εποχή 
των Άκρων: Ο σύντομος 20ός αιώνας, 1914-1991 [μτφρ.: Βασίλης Καπετανγιάννης], 
Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 289.

2 Douglas J. Macdonald, «Formal Ideologies in the Cold War: Toward a Framework for 
Empirical Analysis», στο Odd Arne Westad (επιμ.), Reviewing the Cold War: Approach-
es, Interpretations, Theory, Frank Cass, Λονδίνο 2000, σ. 187· John Mueller, «Quiet 
Cataclysm: Some Afterthoughts on World War III», στο Michael J. Hogan (επιμ.), 
The End of the Cold War: Its Meaning and Implications, Cambridge University Press, 
Καίμπριτζ 1992, σ. 40· Mark Kramer, «Power, Politics, and the Long Duration of the 
Cold War», στο Silvio Pons & Federico Romero (επιμ.), Reinterpreting the End of the 
Cold War: Issues, Interpretations, Periodizations, Frank Cass, Λονδίνο 2005, σ. 21.
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βίας που κατ’ εξοχήν επιστρατεύτηκε στο πλαίσιο της ψυχροπολεμι-
κής αντιπαράθεσης ήταν περισσότερο η πολιτισμική και συμβολική 
παρά η φυσική βία.3 Αφετηρία λοιπόν της παρούσας μελέτης αποτελεί 
η αναγνώριση του βαθιά ιδεολογικού χαρακτήρα του Ψυχρού Πολέμου 
και κατ’ επέκταση της σημασίας των συμβολικών, επικοινωνιακών και 
προπαγανδιστικών πρακτικών που επιστρατεύτηκαν για τη διεξαγω-
γή του. Προϋπόθεση αυτής της διάστασης, που αφορούσε και τις δύο 
αντιμαχόμενες πλευρές, ήταν η ανάδυση της έννοιας της παγκόσμιας 
κοινής γνώμης, τουτέστιν η αναγνώριση της ανάγκης των δύο μεγά-
λων αντιπάλων να απευθυνθούν και να πείσουν το διεθνές ακροατήριο 
ή έστω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του. Στο πλαίσιο αυτού του 
μη συμβατικού πολέμου, ο στόχος της κατάκτησης, που χαρακτήριζε 
τις παραδοσιακές πολεμικές αναμετρήσεις, υποκαταστάθηκε, ώς έναν 
βαθμό, από τον στόχο της πειθούς.4 

Στο πεδίο της ιστοριογραφίας, η στροφή προς τη μελέτη του πολι-
τισμικού παράγοντα, που σημειώνεται λίγο μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου, υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη, λειτουργώντας συμπληρωματι-
κά προς την παραδοσιακή διπλωματική ιστορία. Η διεθνής έρευνα, 
με άξονα την προβληματική του πολιτιστικού Ψυχρού Πολέμου, έχει 
οδηγήσει πλέον σε μια πλούσια βιβλιογραφική παραγωγή,5 η οποία 

3 Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe: The passing of mass utopia in East 
and West, MIT Press, Καίμπριτζ, Μασσ. 2002, σ. 5.

4 David Engerman, «Ideology and the Origins of the Cold War, 1917-1962», στο Melvyn 
Leffler & Odd Arne Westad (επιμ.), The Cambridge History of the Cold War, τόμ. Ι, 
Cambridge University Press, Καίμπριτζ 2010, σ. 41.

5 Reinhold Wagnleitner, Coca-Colonization and the Cold War: The Cultural Mission of the 
United States in Austria after the Second World War, University of North Carolina Press, 
Τσάπελ Χιλ 1994· Scott Lucas, Freedom’s War: The US Crusade Against the Soviet 
Union, 1945-1956, Manchester University Press, Μάντσεστερ 1999· Naima Prevots, 
Dance for Export: Cultural Diplomacy and Foreign Policy, Wesleyan University Press, 
Μίντλταουν 1998· John Fousek, To Lead the Free World: American Nationalism and 
the Cultural Roots of the Cold War, The University of North Carolina Press, Τσάπελ 
Χιλ 2000· Uta G. Poiger, Jazz, Rock and Rebels: Cold War Politics and American Cul-
ture in a Divided Germany, University of California Press, Μπέρκλεϋ, Λος Άντζελες 
& Λονδίνο 2000· Giles Scott-Smith, The Politics of Apolitical Culture: The Congress for 
Cultural Freedom, the CIA and post-war American hegemony, Routledge, Λονδίνο & 
Νέα Υόρκη 2002· Giles Scott-Smith & Hans Krabbendam, The Cultural Cold War in 
Western Europe, 1945-1960, Frank Cass, Λονδίνο 2003· Nils Gilman, Mandarins of the  
Future: Modernization Theory in Cold War America, The Johns Hopkins University 
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χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και αποκαλύπτει νέες δια-
στάσεις της ψυχροπολεμικής αναμέτρησης. 

Η σημαντικότερη ίσως συμβολή στο πλαίσιο αυτό είναι η εμβά-
θυνση στην προβληματική των διατλαντικών σχέσεων (transatlantic 
relations). Από τη σκοπιά αυτή, οι δράσεις που εμπίπτουν στην πολι-
τιστική σφαίρα υπό την ευρεία έννοια δεν συνηγορούν υπέρ μιας μονο-
σήμαντης, γραμμικής διαδικασίας, που εκπορεύεται μονομερώς από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μάλλον υπέρ μιας σύνθετης διαδικα σίας 
αλληλεπίδρασης μεταξύ Νέου Κόσμου και Γηραιάς Ηπείρου,6 που 
άσκησε βαθιά επίδραση στη διαμόρφωση της λεγόμενης «ταυτότητας 
της Δύσης» σε αντιδιαστολή προς το αντίπαλον δέος, τον λεγόμενο 
«ολοκληρωτικό εχθρό».7 Με βάση αυτή τη θεώρηση περί ενός σύνθε-
του πλέγματος ανταλλαγών, στο επίπεδο των ιδεών και του πολιτι-
σμού, αλλά και δικτύωσης ανθρώπων από τους χώρους του πνεύμα-
τος, της πολιτικής, της διανόησης και της τέχνης, θα πρέπει μάλλον να 
μιλάμε για έναν «διατλαντικό»8 παρά για έναν «αμερικανικό αιώνα»,  

Press, Βαλτιμόρη 2003· Rana Mitter & Patrick Mayor (επιμ.), Across the Blocs: Cold 
War Cultural and Social History, Frank Cass, Λονδίνο & Πόρτλαντ 2004· Tony Shaw, 
Hollywood’s Cold War, Edinburgh University Press, Εδιμβούργο 2007· Claudia Mesch, 
Modern Art at the Berlin Wall: Demarcating Culture in the Cold War Germanys, Tau-
ris Academic Studies, Λονδίνο & Νέα Υόρκη 2008· Steven Casey, Selling the Korean 
War: Propaganda, Politics, and Public Opinion, 1950-1953, Oxford University Press, 
Οξφόρδη 2008· Sarah Nilsen, Projecting America, 1958: Film and Cultural Diplomacy 
at the Brussels World’s Fair, McFarland & Company, Inc. Publishers, Τζέφφερσον, 
Βόρεια Καρολίνα & Λονδίνο 2011· Peter Romijn, Giles Scott-Smith & Joes Segal, 
(επιμ.), Divided dreamworlds? The cultural cold war in East and West, Amsterdam 
University Press, Άμστερνταμ 2012.

6 Βλ. σχετικά τον συλλογικό τόμο Alexander Stephan (επιμ.), The Americanization of 
Europe: Culture, Diplomacy, and anti-Americanism after 1945, Berghahn Books, Νέα 
Υόρκη & Οξφόρδη 2007· ιδίως την εισαγωγή: Alexander Stephan, «Cold War Alli-
ances and the Emergence of Transatlantic Competition: An Introduction», σσ. 1-20, 
και το καταληκτικό κείμενο του τόμου: Rob Kroes, «Imaginary Americas in Europe’s 
Public Space», σσ. 337-359.

7 Despina Papadimitriou, «Establishing the cultural identity of the west in the early Cold 
War: A conceptual approach», Historein, 14(2), 2014, 71-88· Δέσποινα Παπαδημη-
τρίου, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων: Η συντηρητική σκέψη 
στην Ελλάδα, 1922-1967, Σαββάλας, Αθήνα 2006, σσ. 178-187.

8 Mary Nolan, The Transatlantic Century: Europe and America, 1890-2010, Cambridge 
University Press, Καίμπριτζ 2012.
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κατά την περίφημη φράση του εμβληματικού εκδότη Henry R. Luce.9  
Η μετατόπιση της ερευνητικής έμφασης στην έννοια του «διατλαντι-
κού» συνιστά αναγνώριση του αμφίδρομου χαρακτήρα των παραπάνω 
διαδικασιών, μεταξύ Παλαιού και Νέου Κόσμου, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την παραγωγή ιδεολογίας και κουλτούρας, και απομάκρυνση από τη 
μονομερή εστίαση στον –αναμφισβήτητα– σημαίνοντα ρόλο των Ηνω-
μένων Πολιτειών.

Κράτος & κοινωνία στον Ψυχρό Πόλεμο

Μία ακόμη κρίσιμη συμβολή είναι αυτή της αναθεωρημένης οπτικής 
πάνω στον ρόλο του κράτους στην εξέλιξη της ψυχροπολεμικής αντι-
παράθεσης. Όσον αφορά το Δυτικό στρατόπεδο, η σχετική βιβλιογρα-
φία έχει τεκμηριώσει τον κομβικό ρόλο του αμερικανικού κράτους 
ως προς τη διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων και την ενεργό 
–και πολύπλευρη– εμπλοκή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφο-
ριών στη διεξαγωγή του πολιτιστικού Ψυχρού Πολέμου.10 Παράλλη-
λα, όμως, έχει αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών 
και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στις διά φορες εκφάνσεις της, και 
τις πολλαπλές συνέργειές της με δημόσιους οργανισμούς και υπηρε-
σίες, για την υλοποίηση κοινών πολιτικών στόχων. Ξεχωριστή θέση  
κατέχουν εδώ επιφανή ιδρύματα, με διεθνές κύρος και παρουσία, αλλά 
και με σημαντικότατους πόρους στη διάθεσή τους, όπως τα ιδρύματα 
Φορντ και Ροκφέλερ, τα οποία συνεργάζονταν στενά με την κυβέρ-

9 Τον Φεβρουάριο του 1941, λίγους μήνες πριν την επίσημη είσοδο των Ηνωμένων 
Πολιτειών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εκδότης των περιοδικών Time, Life και 
Fortune, Henry R. Luce, υποστήριξε σε άρθρο του στο Life ότι η ισχύς των ΗΠΑ και 
η επιρροή τους –σε μια σειρά πεδίων– σε παγκόσμια κλίμακα θα τις καθιστούσαν 
παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη και ότι, από την άποψη αυτή, ο 20ός αιώνας θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ως ο αμερικανικός αιώνας. Στη συνέχεια, ο όρος γνώρισε 
ευρύτατη διάδοση στον πολιτικό και ακαδημαϊκό λόγο. Βλ. σχετικά Henry R. Luce, 
The American Century, Farrar and Rinehart, Νέα Υόρκη 1941· Alan Brinkley, The 
Publisher: Henry Luce and His American Century, Alfred A. Knopf, Νέα Υόρκη 2010· 
Robert E. Herzstein, Henry R. Luce: A Political Portrait of the Man Who Created the 
American Century, Scribner’s, Nέα Υόρκη 1994.

10 Francis Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and 
Letters, New Press, Νέα Υόρκη 1999 [αγγλ. έκδοση: Francis Stonor Saunders, Who 
Paid the Piper? CIA and the Cultural Cold War, Granta Books, Λονδίνο 2000].
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νηση των ΗΠΑ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
δράσεων.11 

Αυτή η στενή και σύνθετη συνεργασία του κράτους, στις ποικί-
λες εκφάνσεις του, με τον ιδιωτικό τομέα έχει αποτυπωθεί στον όρο 
«κρατικό-ιδιωτικό δίκτυο» («state-private network»).12 Πρόσφατες ερ-
γασίες τείνουν μάλιστα να αναδείξουν τον πρωτεύοντα ρόλο της ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας, μέσω των υπερεθνικών δράσεων και δι κτύων που 
ανέπτυσσε, έναντι αυτού της κρατικής δράσης, για την προώθηση της 
αντικομμουνιστικής στρατηγικής στον Ψυχρό Πόλεμο.13 Ο Wilson P. 
Dizard Jr., διπλωμάτης και επί σειρά ετών στέλεχος της United States 
Information Agency (Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, εφεξής: 
USIA), υποστήριξε ότι η «διακριτή, αλλά συμβιωτική σχέση» μεταξύ 
της αμερικανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα στο θέμα της 
διαχείρισης των πληροφο ριών συνιστούσε την ιδιοτυπία της αμερικα-
νικής πολιτιστικής διπλω ματίας.14

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για την οπωσδήποτε πολύ-
πλευρη, σύνθετη και δυναμική σχέση μεταξύ της κρατικής δραστηριό-
τητας –στον βαθμό που υπάρχει δράση κρατικών υπηρεσιών και φο-
ρέων (στην περίπτωσή μας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
των ΗΠΑ, εφεξής: CIA)– και της δραστηριότητας και πρωτοβουλίας 
ατόμων ή δικτύων πολιτών αποτελεί ίσως η συγκρότηση και λειτουρ-
γία του Congress for Cultural Freedom («Συνέδριο για την Πολιτιστική 

11 Inderjeet Parmar, Foundations of the American century: The Ford, Carnegie, and Rock-
efeller Foundations in the rise of American power, Columbia University Press, Νέα 
Υόρκη 2012. Σχετικά με τη συμβολή των εν λόγω ιδρυμάτων στην υλοποίηση στό-
χων της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό, 
βλ. Edward Berman, Influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on 
American Foreign Policy: The Ideology of Philanthropy, State University of New York 
Press, Ώλμπανυ 1983.

12 Scott Lucas, Freedom’s War, ό.π., σσ. 93-106. Βλ. επίσης τις εργα σίες στον συλλογι-
κό τόμο Helen Laville & Hugh Wilford (επιμ.), The US Government, Citizen Groups 
and the Cold War: The state-private network, Routledge, Οξφόρδη & Νέα Υόρκη 2006, 
οι οποίες πραγματεύονται διάφορες όψεις του ζητήματος.

13 Luc van Dongen, Stephanie Roulin & Giles Scott-Smith (επιμ.), Transnational Anti-
Communism and the Cold War: Agents, Activities, and Networks, Palgrave Macmillan, 
Χάουντμιλς, Μπέιζινστοουκ & Χάμσαϊρ 2014.

14 Wilson P. Dizard Jr., Inventing Public Diplomacy: The Story of the US Information  
Agency, Lynne Rienner Publishers, Κολοράντο & Λονδίνο 2004, σ. 6.
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Ελευθερία», εφεξής: CCF). Το CCF εγκαινιάστηκε το 1950 στο Βερο-
λίνο κατόπιν πρωτοβουλίας επιφανών διανοουμένων, συγγραφέων και 
ανθρώπων της τέχνης, όπως οι Μπέρτραντ Ράσσελ, Ραϋμόν Αρόν, 
Άλφρεντ Άυερ, Άρθουρ Καίσλερ, Μέλβιν Γ. Λάσκυ και Σίντνεϋ Χουκ, 
με αντικομμουνιστικό και φιλελεύθερο προσανατολισμό. Επικεφαλής 
του CCF και συντονιστής της δράσης του, που απλωνόταν σε αρκετές 
χώρες (στο απόγειό του, το CCF διατηρούσε παραρτήματα σε 35 χώ-
ρες), όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Μ. Βρετανία, ήταν ο 
Michael Josselson, ο οποίος ήταν στέλεχος της CIA. Το 1966, η απο-
κάλυψη ότι η CIA έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του CCF 
και στη χρηματοδότηση των δράσεών του οδήγησε στη διάλυσή του 
μέσα σε έναν χρόνο.15 Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εδώ ότι η παραγωγή 
ιδεών και πολιτιστικών έργων16 στο πλαίσιο του CCF ήταν αποκλειστι-
κά αποτέλεσμα του σχεδιασμού ή της καθοδήγησης της CIA, ούτε έχει 
αποσαφηνισθεί πλήρως ο βαθμός στον οποίο γενικά οι συμμετέχον-
τες στο CCF είχαν επίγνωση της ανάμειξής της. Αλλά και αντίστρο-
φα, η δράση και τα έργα που παρήχθησαν από το CCF δεν μπορούν  

15 Για μια λεπτομερή εξιστόρηση του τρόπου λειτουργίας και των δράσεων του CCF, 
βλ. Francis Stonor Saunders, The Cultural Cold War, ό.π. Για την ελληνική διάσταση 
της δράσης του CCF, βλ. Στρατής Μπουρνάζος, Το Congress for Cultural Freedom 
και η δραστηριότητά του στην Ελλάδα, 1950-1967: Πολιτισμικός Ψυχρός Πόλεμος 
και αντικομμουνισμός, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  
Πανεπιστήμιο Κρήτης 2019.

16 Σχετικά με την παραγωγή πνευματικών έργων και ιδεολογίας από τα μέλη του 
CCF, βλ. Giles Scott-Smith, The Politics of Apolitical Culture, ό.π.· Giles Scott-Smith, 
«“A Radical Democratic Political Offensive”: Melvin J. Lasky, Der Monat, and the Con-
gress for Cultural Freedom», Journal of Contemporary History, 35(2), 2000, 263-280· 
Giles Scott-Smith, «The Congress for Cultural Freedom, the end of ideology and the 
1955 Milan conference: “Defining the parameters of discourse”», Journal of Contem-
porary History, 37, 2002, 437-455. Επίσης, Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Το αίτη-
μα της ειρήνης και οι προβληματισμοί των διανοουμένων: Από το Σχέδιο Μάρσαλ 
στη σύγκληση του Συνεδρίου για την Ελευθερία στην Κουλτούρα, 1947-1952», στο 
Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ: Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευ-
ρώπης, Πατάκης, Αθήνα 2011, σσ. 280-294· Στρατής Μπουρνάζος, «Το περιοδικό 
Εποχές και το Congress for Cultural Freedom (CCF): Στοιχεία και ερωτήματα από 
το αρχείο του CCF», Σύγχρονα Θέματα, 138-139, 2017, 94-101· Peter Coleman, The 
Liberal Conspiracy: The Congress for Cultural Freedom and the struggle for the mind 
of postwar Europe, Collier Macmillan, Λονδίνο & Νέα Υόρκη 1999· Pierre Grémion, 
Intelligence de l’anticommunisme: Le Congrès par la liberté de la culture à Paris (1950-
1975), Fayard, Παρίσι 1995.
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να ιδωθούν αποκλειστικά ως αποτέλεσμα αυθόρμητης πνευματικής 
δραστηριότητας ατόμων που ανήκαν στον πνευματικό και καλλιτε-
χνικό κόσμο.

Παρά τις επιμέρους προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό, ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού παράγοντα συνδέεται άμε-
σα με ένα βασικό χαρακτηριστικό της ψυχροπολεμικής σύγκρουσης, 
που έχει να κάνει με την εμπλοκή και την κινητοποίηση των κοινωνιών 
σε εντυπωσιακό –αν όχι σε πρωτοφανή– βαθμό.17 Όπως εύστοχα πα-
ρατηρεί ο Scott Lucas, τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν σε στρα-
τιωτικούς εξοπλισμούς κατά τη διάρ κεια του Ψυχρού Πολέμου θα 
«στερούνταν εντελώς νοήματος, αν οι πληθυσμοί δεν υιοθετούσαν και  
–ενίοτε– δεν προσηλύτιζαν άλλους στις αξίες που αποδείκνυαν την ανω-
τερότητά τους».18 Η έμφαση στη μαζική κινητοποίηση και εμπλοκή 
των κοινωνιών στη διεξαγωγή του Ψυχρού Πολέμου μάς απομακρύνει 
από τυχόν ερμηνεία του ως μιας άνωθεν σύγκρουσης και αναδεικνύει 
το γεγονός ότι, στην πράξη, η αντιπαράθεση αφορούσε τόσο τις κυβερ-
νήσεις όσο και τους λαούς.19

Σε κάθε περίπτωση, ένα ανοικτό ερώτημα για τους μελετητές, 
με συχνά αντικρουόμενες προσεγγίσεις στις επιχειρούμενες απαντή-
σεις, είναι ο βαθμός αυτονομίας ή/και ελέγχου των δραστηριοτήτων 
που εμπίπτουν στη σφαίρα του πολιτισμού, και των αποφάσεων που 
λαμβάνονταν στο πεδίο της πολιτικής και του κράτους.20 Άμεσα συν-
δεδεμένο με το ερευνητικό αυτό πρόβλημα είναι και το ζήτημα της  
αποσαφήνισης των σχέσεων μεταξύ ιδεολογίας, προπαγάνδας και 
κουλτούρας την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Παρότι οι τρεις αυ-
τοί όροι δεν είναι ταυτόσημοι –ο ορισμός, μάλιστα, του καθενός έχει  
απασχολήσει εκτενώς τη βιβλιογραφία–, εντούτοις δεχόμαστε ότι, 

17 Kenneth Osgood, Total Cold War: Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and 
Abroad, University Press of Kansas, Λώρενς Κάνσας 2006, σ. 7.

18 Scott Lucas, «Beyond Diplomacy: Propaganda and the History of the Cold War», στο 
Gary D. Rawnsley (επιμ.), Cold War Propaganda in the 1950s, Macmillan, Λονδίνο 
1999, σ. 11. Παρατίθεται επίσης στο Giles Scott-Smith & Hans Krabbendam, «Intro-
duction: Boundaries to Freedom», ό.π., σ. 1.

19 Tony Shaw, Hollywood’s Cold War, ό.π., σ. 2.
20 Giles Scott-Smith & Hans Krabbendam, «Introduction: Boundaries to Freedom», ό.π., 

σσ. 1-9· Scott Lucas, «Introduction: Negotiating freedom», στο Helen Laville & Hugh 
Wilford (επιμ.), ό.π., σσ. 3-12.
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κατά την περίοδο που εξετάζουμε, η μεταξύ τους διάκριση καθίστα-
ται ενίοτε στην πράξη δυσχερής, ενώ σαφώς εδραιώνεται μεταξύ τους 
μια σχέση αμοιβαίας επιρροής και ανατροφοδότησης. Σύμφωνα με τον 
Tony Shaw: «Προπαγάνδα και ιδεολογία συμπορεύονταν, ενισχύοντας 
η μία την άλλη, καθώς στηρίζονταν σε μια ψυχολογική και πολιτισμι-
κή προσέγγιση του Ψυχρού Πολέμου».21

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα, που θα μας απασχο-
λήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια, παραθέτουμε τον ακόλουθο ορισμό του 
Kenneth Osgood:

Ο όρος αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνική ή ενέργεια προσπαθεί να 
επηρεάσει τα συναισθήματα, τη στάση ή τη συμπεριφορά μιας ομάδας,  
συνήθως για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του χρηματοδότη. Η προπα-
γάνδα συχνά ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση των απόψεων και στάσεων 
των μαζών. Σκοπός της προπαγάνδας είναι να επιβάλει, να αλλάξει ή να 
ενισχύσει υπάρχουσες συμπεριφορές και γνώμες … Ως επί το πλείστον 
συγκαλύπτει τις μυστικές προθέσεις και τους στόχους του χρηματοδότη· 
επιδιώκει να ενσταλάξει ιδέες, αντί να τις ερμηνεύσει· και φιλοδοξεί να 
τροποποιήσει ή να ελέγξει απόψεις και δράσεις προς όφελος του χρηματο-
δότη και όχι του αποδέκτη.22

Η ιδεολογία του αμερικανισμού

Από μόνη της η έννοια της προπαγάνδας δεν επαρκεί για να ερμηνεύ-
σουμε τις συμπεριφορές και τις δράσεις που εγγράφονται στο πλαίσιο 
της ψυχροπολεμικής σύγκρουσης. Κομβικής σημασίας για μια τέτοια 
ερμηνεία είναι οι πεποιθήσεις των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυ-
τήν και οι ιδεολογικές αφετηρίες της δράσης τους. Για την παρούσα 
μελέτη, κομβικό ιδεολογικό στοιχείο είναι ο αμερικανισμός, η αμερι-
κανική εθνική ιδεολογία, τα χαρακτηριστικά της οποίας αναδύονται 
μέσα από την επισκόπηση πτυχών της στρατηγικής και των πολιτι-
κών των Ηνωμένων Πολιτειών, που αναπτύχθηκαν προκειμένου να 
διασφαλίσουν την επικράτηση στον ιδιότυπο αυτό πόλεμο, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στην περίπτωση της Ελλάδας κατά τις μεταπολεμικές 
δεκαετίες. 

21 Tony Shaw, Hollywood᾽s Cold War, ό.π., σ. 3.
22 Kenneth Osgood, Total Cold War, ό.π., σ. 7.
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Εισαγωγικά, θα πρέπει να τονιστεί εδώ η σημασία της ιδεολογίας 
του αμερικανισμού για τη συγκρότηση και την αυτοκατανόηση του 
αμερικανικού έθνους, ενός έθνους εποίκων και μεταναστών. Η έν-
νοια του αμερικανισμού παγιώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 
τη διάρ κεια του 19ου αιώνα και λειτούργησε ως παράγοντας εμπέ-
δωσης της εθνικής συνοχής, καθώς προσδιόριζε ένα «σύνολο αξιών 
που θεωρούνται συστατικές της εθνικής ταυτότητας». Οι αξίες αυτές 
λειτούργησαν ως μέσο προσανατολισμού της συμπεριφοράς και του 
τρόπου ζωής των ατόμων που καλούνταν να προσαρμοστούν σε αυτό 
το «εθνικό ιδεώδες».23 Οι συνθήκες συγκρότησης του αμερικανικού 
έθνους ήταν καθοριστικές για την πολιτική, εν πολλοίς, σύλληψη της 
αμερικανικής εθνικής ταυτότητας,24 η οποία διαφοροποιείται σαφώς 
από το ευρω παϊκό παράδειγμα, στο οποίο η επίκληση του κοινού πα-
ρελθόντος είναι το κεντρικό στοιχείο γύρω από το οποίο οικοδομεί-
ται η φαντασια κή εθνική κοινότητα.25 Στο αμερικανικό παράδειγμα, 
κέντρο βάρους φαίνεται να αποτελεί η αναφορά στο μέλλον, σε έναν  
κοινό προορισμό.26 

Ο ιστορικός Seymour Martin Lipset έχει διακρίνει ως πυρηνικά στοι-
χεία του αμερικανισμού τα ακόλουθα: ελευθερία, ισότητα –νοούμενη 
ως ισότητα ευκαιριών και όχι ως ισότητα διά του αποτελέσματος ή εκ 
των προϋποθέσεων–, ατομισμός, λαϊκισμός και υιοθέτηση της αρχής 
τού laissez-faire. Η σημασία που αποδίδει ο αμερικανισμός στο άτομο 

23 Philippe Roger, L’Ennemi Américain: Généalogie de l’Antiaméricanisme Français, 
Seuil, Παρίσι 2002, σσ. 13-14.

24 Σχετικά με την ιδιαιτερότητα της αμερικανικής εθνικής ταυτότητας και την ιδεο-
λογική συγκρότησή της, βλ. Seymour Martin Lipset, The First New Nation: The 
United States in Historical and Comparative Perspective, Transaction Publishers, Νιου 
Μπράνσγουικ, Νιου Τζέρσεϋ 2003· Hans Kohn, American Nationalism: An inter-
pretive essay, MacMillan, Νέα Υόρκη 1957, σσ. 3-13.

25 Ενδεικτικά, βλ. Benedict Anderson, Φαντασιακές Κοινότητες: Στοχασμοί για τις απαρ-
χές και τη διάδοση του εθνικισμού [μτφρ.: Ποθητή Χαντζαρούλα], Νεφέλη, Αθήνα 1997·  
Eric Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα: Πρόγραμμα, μύθος, 
πραγματικότητα [μτφρ.: Χρύσα Νάντρις], Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994.

26 Jack Citrin, Ernst Haas, Christopher Muste & Berth Reingold, «Is American Nation-
alism Changing? Implications for Foreign Policy», International Studies Quarterly, 
38(1), 1994, 1-31· Philip Gleason, «American Identity and Americanization», στο 
The Harvard Encyclopedia of the American Ethnic Groups, Harvard University Press, 
Καίμπριτζ, Μασσ. 1980, σσ. 31-34.



Ο  « Α Λ ΛΟΣ »  Ψ Υ Χ Ρ ΟΣ  Π ΟΛ Ε ΜΟΣ

22

συνεπάγεται ότι ο πολίτης έχει την ευθύνη της διεκδίκησης και περι-
φρούρησης των δικαιωμάτων του σε ατομική βάση, ενώ υποδηλώνει 
έναν βαθμό καχυποψίας και εχθρότητας προς την κρατική εξουσία και 
τους καταναγκασμούς που απορρέουν από αυτήν. Με τα παραπάνω 
συνδέεται και η προνομιακή θέση που λαμβάνουν στο σύστημα αξιών 
η εργασιακή ηθική και η έννοια του αυτοδημιούργητου ατόμου, έννοια 
που βρίσκεται στον πυρήνα του λεγόμενου «αμερικανικού ονείρου», 
σύμφωνα με το οποίο τα ατομικά επιτεύγματα συνιστούν εχέγγυο της 
επιτυχίας.27 

Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου ο αμερικανισμός συνδέθηκε 
ιδιαί τερα με το στοιχείο της ατομικής επιτυχίας και καταξίωσης και 
με την πρόσβαση σε ένα ορισμένο επίπεδο καταναλωτικής συμπερι-
φοράς από πλατιά στρώματα του πληθυσμού, στο πλαίσιο ενός νέου 
πολιτισμικού εθνικισμού, ο οποίος έθετε στο επίκεντρό του τον «αμερι-
κανικό τρόπο ζωής» και προέβαλλε τα επιτεύγματα της αμερικανικής 
οικονομίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου ως απτές αποδείξεις 
της ανωτερότητας του αμερικανικού κοινωνικού και οικονομικού συ-
στήματος.28 Παράλληλα, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αποκρυ-
σταλλώνεται η αντίληψη σύμφωνα με την οποία εθνική αποστολή των 
Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να ηγηθούν του λεγόμενου «ελεύθερου 
κόσμου». Τούτος μάλιστα λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τις 
χώρες που υιοθετούσαν τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικο-
νομίας τους ή για τις χώρες που αντιτίθεντο στο κομμουνιστικό μοντέ-
λο. Σύμφωνα με αυτή τη σύλληψη, η έννοια της ελευθερίας ταυτιζόταν 
με την ελευθερία του επιχειρείν και τον σεβασμό του δικαιώματος της 
ατομικής ιδιοκτησίας.29 

Η αντίληψη περί του ιδιαίτερου ρόλου τον οποίο καλείται να διαδρα-
ματίσει το αμερικανικό έθνος στην ιστορία, η ιδέα περί της ανάληψης 
μιας οικουμενικής αποστολής, που εμπεριέχει το στοιχείο του μεσσια-
νισμού, συνοψίζεται στην έννοια του Πρόδηλου Πεπρωμένου (Manifest 
Destiny). Ο μύθος του Πρόδηλου Πεπρωμένου ενσωματώθηκε στον αμε-

27 Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism: A Double-Edged Sword, W. W. Nor-
ton, Νέα Υόρκη 1996, σσ. 18-19.

28 Lary May, «Movie Star Politics: The Screen Actors’ Guild, Cultural Conversion, and the 
Hollywood Red Scare», στο Lary May (επιμ.), Recasting America: Culture and Politics 
in the Age of Cold War, The University of Chicago Press, Σικάγο 1989, σσ. 125-149.

29 John Fousek, To Lead the Free World, ό.π., σ. 130.
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ρικανικό πολιτικό λόγο, και ιδιαίτερα στη σύλληψη και δημόσια αιτιο-
λόγηση της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ρη-
τορική που συνόδευε την αντικομμουνιστική στρατηγική των ΗΠΑ 
κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, εν είδει σταυροφορίας με οικουμενικό περι-
εχόμενο, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του Πρόδηλου Πεπρωμέ-
νου.30 Εξάλλου, η ιδεολογική και πολιτισμική σύλληψη του αμερικανι-
κού έθνους αποτυπώνεται και στον λόγο της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής, στον οποίο εμπεριέχεται η παραδοχή ότι η προώθηση του 
αμερικανισμού συνιστά εγχείρημα με δυνάμει οικουμενική απήχηση.31

Η αποτελεσματικότητα του αμερικανικού παραγωγικού μοντέλου 
σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για μαζική κατανάλωση αποτελού-
σαν βασικά σημεία στην προσπάθεια θετικής προβολής του αμερικανι-
σμού στο εγχώριο και το διεθνές ακροατήριο. Εξάλλου, και για τα δύο 
στρατόπεδα, η ανάδειξη της ανωτερότητας του οικονομικού και παρα-
γωγικού μοντέλου ήταν επιδίωξη βαρύνουσας σημασίας. Η σημασία 
αυτής της διάστασης, δηλαδή της αντιπαράθεσης του κομμουνισμού 
με το Δυτικό πρότυπο της οικονομίας της αγοράς, βρίσκεται στη βά-
ση της ερμηνείας του Ψυχρού Πολέμου ως σύγκρουσης δύο αντίπαλων 
«φορντισμών», σύμφωνα με τη δια τύπωση του Charles S. Maier.32 Ένα 
χαρακτηριστικό στιγμιότυπο σχετικά με την προπαγανδιστική αξία 
των επιτευγμάτων στο πεδίο της παραγωγής και της κατανάλωσης 
αγαθών προσέφερε η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ 
Νίξον στη Μόσχα το 1959, και συγκεκριμένα σε έκθεση αμερικανικών 
προϊόντων, η οποία πυροδότησε τη λεγόμενη «αντιπαράθεση της κου-
ζίνας» με τον ηγέτη της ΕΣΣΔ Νικίτα Χρουστσόφ.33

30 Eduard McNall Burns, The American Idea of Mission: Concepts of National Destiny 
and Purpose, Rutgers University Press, Νιου Μπράνσγουικ, Νιου Τζέρσεϋ 1957·  
John Fousek, ό.π., σσ. 5-6· Anders Stephanson, Manifest Destiny: American Expansion 
and the Empire of Right, Hill and Wang, Νέα Υόρκη 1995· A. Stephanson, «Liber ty or 
Death: The Cold War as US Ideology», στο Odd Arne Westad (επιμ.), Reviewing the 
Cold War, ό.π., σσ. 81-100· Walter McDougall, Promised Land, Crusader State: The 
American En counter with the World since 1776, Houghton Mifflin, Νέα Υόρκη 1997.

31 Paul McCartney, «American Nationalism and US Foreign Policy from September 11 to 
the Iraq War», Political Science Quarterly, 119(3), φθινόπωρο 2004, 400-401.

32 Charles S. Maier, «The Cold War as an Era of Imperial Rivalry», στο Silvio Pons & 
Federico Romero (επιμ.), Reinterpreting the End of the Cold War, ό.π., σσ. 16-20.

33 Cynthia Lee Henthorn, «The Emblematic Kitchen: Labor-Saving Technology as Na-
tional Propaganda, the United States, 1939-1959», Knowledge and Society, 12, 2000, 
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Σημαντική υπήρξε επίσης, την ίδια χρονική περίοδο, η διαμόρφω-
ση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, έτσι όπως την αντιλαμβάνον-
ταν οι αμερικανικές ελίτ. Κατά την περίοδο αποκρυστάλλωσης του 
Ψυχρού Πολέμου, όσο και κατά τη διάρκειά του, οι απειλές για την 
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ δεν προσδιορίζονταν αποκλειστικά με εδα-
φικούς όρους, αλλά γίνον ταν αντιληπτές και με όρους συσχετισμού δυ-
νάμεων, καθώς τους αποδιδόταν τόσο οικονομικό όσο και τεχνολογικό 
περι εχόμενο. Η έννοια της ισχύος, λοιπόν, πατούσε πάνω στον έλεγχο 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη βιο-
μηχανικών υποδομών και υπερπόντιων βάσεων. Αντίστροφα ιδωμένο, 
με βάση αυτήν ακριβώς τη θεώρηση, ένα ενδεχόμενο σοβιετικό προβά-
δισμα στους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανικής και τεχνολο-
γικής ανάπτυξης ερμηνευόταν ως δυνάμει απειλή για το πολιτικό και 
κοινωνικό σύστημα των ΗΠΑ. Κατ’ επέκταση, η έννοια της εθνικής 
ασφάλειας συμπεριέλαβε την προάσπιση των κυρίαρχων αξιακών και 
ιδεολογικών προταγμάτων των ΗΠΑ, καθώς και των πολιτικών και 
οικονομικών τους θεσμών.34

Ολοκληρωτικός Ψυχρός Πόλεμος, πολιτιστική διπλωματία  
και ήπια ισχύς

Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις –η διαπλοκή ιδεολογίας και προπα-
γάνδας, η ποικιλότροπη εμπλοκή των εθνικών κοινωνιών στην αναμέ-
τρηση, η μαζική κινητοποίηση, η διασταλτική ερμηνεία της εθνικής 
ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος– συνηγορούν υπέρ της θέσης 
του Osgood ότι ο Ψυχρός Πόλεμος υπήρξε ένας «ολοκληρωτικός πό-
λεμος» ή, καλύτερα, μια «ολοκληρωτική σύγκρουση» (total conflict), 

153-187· Susan E. Reid, «The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-
Technological Revolution», Journal of Contemporary History, 40(2): «Domestic 
Dreamworlds: Notions of Home in Post-1945 Europe», 2005, 289-316· Ζηνοβία Λια-
λιούτη, «Όψεις του πολιτισμικού αντιαμερικανισμού στη μεταπολεμική περίοδο:  
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση», Επιστήμη και Κοινωνία, 28, χει-
μώνας 2011-2012, 141-165.

34 Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Adminis-
tration and the Cold War, Stanford University Press, Στάνφορντ 1992, σσ. 10-15· του 
ιδίου, «The American Conception of National Security and the Beginnings of the Cold 
War», The American Historical Review, 89(2), Απρίλιος 1984, 346-381.
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τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώτη του φάση, όπου η διάκριση 
μεταξύ «πρώτης γραμμής» και «εσωτερικού μετώπου» ουσιαστικά 
εξαλείφεται.35 Ειδικά σε ό,τι αφορά την αμερικανική περίπτωση που 
εξετάζουμε εδώ, η πρωτοκαθεδρία των ιδεολογικών και συμβολικών 
μέσων έναντι των αντίστοιχων συμβατικών στρατιωτικών, που χρη-
σιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή αυτής της σύγκρουσης, ενίσχυε ακό-
μη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαπερνούσε και εντέλει 
επηρέαζε το σύνολο της κοινωνικής ζωής: «Ουσιαστικά, κάθε πτυχή 
του αμερικανικού τρόπου ζωής, από τις πολιτικές οργανώσεις και 
τις φιλοσοφικές ιδέες μέχρι τα πολιτιστικά προϊόντα και τα επιστη-
μονικά επιτεύγματα, τις οικονομικές πρακτικές και τις κοινωνικές 
σχέσεις, τέθηκε υπό ενδελεχή έλεγχο στο πλαίσιο αυτού του ολοκλη-
ρωτικού αγώνα που στόχευε στις καρδιές και τα μυαλά των λαών  
του κόσμου».36

Την αντίληψη αυτή απηχούν και οι σχετικές τοποθετήσεις των 
αμερικανών προέδρων εκείνης της περιόδου, στις οποίες διαφαίνεται 
η οργανική σχέση ιδεολογίας και προπαγάνδας στον Ψυχρό Πόλεμο. 
Ενδεικτικά, ο πρόεδρος Τρούμαν, κηρύσσοντας την Εκστρατεία για 
την Αλήθεια το 1950, χαρακτήρισε την αναμέτρηση με το κομμουνι-
στικό στρατόπεδο ως έναν «αγώνα, πάνω απ’ όλα, για τα μυαλά των 
ανθρώπων», αντιπαρέβαλε την «έντιμη πληροφόρηση», που θα έπρεπε 
να οργανώσουν με συστηματικό τρόπο οι ΗΠΑ, με την κομμουνιστική 
«προπαγάνδα» και τόνισε: «Όταν οι άνθρωποι παγκοσμίως επιλέγουν 
μεταξύ κομμουνισμού και δημοκρατίας, το σημαντικό δεν είναι τι γνω-
ρίζουμε εμείς για τους σκοπούς και τις δράσεις μας – το σημαντικό 
είναι τι γνωρίζουν εκείνοι».37 

Εγκαινιάζοντας τη Σταυροφορία για την Ελευθερία (1950), η οποία 
ως ρητό στόχο είχε να «πολεμήσει το μέγα ψεύδος του κομμουνισμού», 
ενώ προέτασσε τον ρόλο των ΜΜΕ και ιδιαίτερα του ραδιοφώνου σε 
αυτή τη μάχη, ο μετέπειτα πρόεδρος Αϊζενχάουερ υποστήριξε πως 
ο αμερικανισμός συμβόλιζε «την ελευθερία, τις δυνατότητες και την 

35 Kenneth Osgood, Total Cold War, ό.π., σ. 1.
36 Ό.π., σ. 2.
37 Harry Truman, «“Campaign of Truth Speech”: Address on Foreign Policy at a Lunch-

eon of the American Society of Newspaper Editors», 20 Απριλίου 1950. Πηγή:  
https://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=715 (τελευταία ανάκτη-
ση: 10/4/2019).
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εικονα 1: «Αμερικανικόν μήνυμα προς όσους αγαπούν την ελευθερίαν», υπογεγραμμένο 
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρρυ Τρούμαν (1951). Πηγή: Συλλογή εφήμερων τεκμη-
ρίων του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος 
της Εθνικής Τραπέζης.
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ευδαιμονία του ανθρώπου». Από την άλλη πλευρά, πάντοτε κατά τον 
Αϊζενχάουερ, οι «απατηλές υποσχέσεις του κομμουνισμού προς τους 
φτωχούς, τους δυστυχισμένους, τους απογοητευμένους και τους κατα-
πιεσμένους» αδυνατούσαν να αντιπαραβληθούν με την «αποδεδειγμέ-
νη» «καθημερινή πρόοδο» που είχε να επιδείξει η φιλελεύθερη δημο-
κρατία. Έτσι, ο αμερικανισμός γινόταν αντιληπτός και ως μια σταδια-
κή, απτή διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών του βίου.38 

Δέκα χρόνια αργότερα, αποδεχόμενος το χρίσμα του Δημοκρατι-
κού Κόμματος για την προεδρία (1960), ο Τζων Κέννεντυ περιέγραφε 
την εθνική αποστολή και τα χαρακτηριστικά του αμερικανισμού με 
τα εξής λόγια: «Πρέπει να αποδείξουμε εκ νέου ότι αυτό το έθνος … 
μπορεί να αντέξει επί μακρόν· ότι η κοινωνία μας –με την ελευθερία 
των επιλογών, το εύρος των ευκαιριών, το φάσμα των εναλλακτικών 
λύσεων– είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τη μονοδιάστατη προέλαση του 
κομμουνισμού». Το περιεχόμενο του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον 
Κέννεντυ, ήταν πολυσχιδές και εκτεινόταν από την «αθέατη πλευρά 
του Διαστήματος» μέχρι «το εσωτερικό του μυαλού των ανθρώπων».39 
Ο διάδοχός του στην προεδρία, ο Λύντον Τζόνσον (1965), προέβαλε 
την οικουμενική διά σταση του αμερικανισμού αξιοποιώντας στοιχεία 
του εθνικού μύθου, όπως ο μεσσιανισμός και οι έννοιες της αποστο-
λής και του περιούσιου λαού, που συνδέονται με τις ιδρυτικές συνθήκες  
του αμερικανικού έθνους: 

Η δική μας ελευθερία και ανάπτυξη ουδέποτε υπήρξαν ο τελικός σκο-
πός του αμερικανικού ονείρου. Το πεπρωμένο μας δεν ήταν να γίνουμε 
εμείς μια όαση ελευθερίας και αφθονίας μέσα σε μια παγκόσμια έρημο 
ματαιωμένων ονείρων. Το έθνος μας δημιουργήθηκε ώστε να βοηθήσει να 
σπάσουν οι αλυσίδες της άγνοιας, της δυστυχίας και της τυραννίας, που 
κρατούν τον άνθρωπο σε θέση κατώτερη από εκείνη που ο Θεός προόρισε  
γι’ αυτόν.40

38 Dwight D. Eisenhower, «“Crusade for Freedom” Speech», Ντένβερ, Κολοράντο, 4 Σε-
πτεμβρίου 1950. Πηγή: https://latimesblogs.latimes.com/washington/2010/09/labor-
day-speech-ike-eisenhower-1950.html (τελευταία ανάκτηση: 10/4/2019).

39 John F. Kennedy, «Acceptance of Democratic Nomination for President», Demo-
cratic National Convention, 15 Ιουλίου 1960. Πηγή: http://www.jfklibrary.org/learn/ 
about-jfk/historic-speeches/acceptance-of-democratic-nomination-for-president 
(τελευ ταία ανά κτηση: 10/4/2019).

40 Lyndon Johnson, «Annual Message to the Congress on the State of the Union», 4 Ιου-
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Καθώς το ανά χείρας βιβλίο εξετάζει τα ιδεολογικά-συμβολικά μέσα 
διεξαγωγής του Ψυχρού Πολέμου, εστιάζουμε στην έννοια της πολι-
τιστικής διπλωματίας προκειμένου να αναδείξουμε πτυχές των σχέ-
σεων Ελλάδας-ΗΠΑ, από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του 1970. Υιοθετούμε δε τον ακόλουθο ορισμό της 
Manuela Aguilar σχετικά με το τι συνιστά πολιτιστική διπλωματία:

ο τρόπος με τον οποίο μια κυβέρνηση παρουσιάζει τη χώρα της στον λαό 
μιας άλλης χώρας, προκειμένου έτσι να συμβάλει στην επίτευξη ορισμέ-
νων στόχων εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η αυτο-παρουσίαση περιλαμ-
βάνει τη μεταφορά και ανταλλαγή πολιτιστικών μέσων και εκπροσώπων 
(από τον χώρο) του πολιτισμού, καθώς και την ανταλλαγή φοιτητών, 
δασκάλων, καθηγητών, κυβερνητικών εκπροσώπων κ.ά., εφόσον κατευ-
θύνονται και χρηματοδοτούνται, έστω εν μέρει, από κρατικές υπηρεσίες.  
Η πολιτιστική διπλωματία επιπλέον ενσωματώνει τις δραστηριότητες 
των κρατικών οργανισμών που έχουν ιδρυθεί προκειμένου να μεταδίδουν 
πληροφορίες, ειδήσεις και ερμηνευτικό υλικό για τη χώρα και την εξωτε-
ρική της πολιτική στα άλλα έθνη, και για να βοηθούν στην επίτευξη των 
στόχων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, επηρεάζοντας τη στάση 
του κοινού στο εξωτερικό.41

Η παραπάνω προσέγγιση αντιλαμβάνεται ως οργανικό κομμάτι της 
πολιτιστικής διπλωματίας τόσο την πολιτιστική πολιτική (cultural 
policy)42 όσο και την πολιτική πληροφοριών (information policy) ή προ-
παγάνδας. Παρότι αυτές οι δύο πτυχές της πολιτιστικής διπλωμα τίας 
δεν ταυτίζονται, εντούτοις στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολο να 
δια κρίνει κανείς ανάμεσά τους. Ενδεικτικό ως προς αυτή τη δυσκολία 
είναι το γεγονός πως στη διεθνή πρακτική, όπως στην περίπτωση της 

λίου 1965. Πηγή: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/annual-message-the-
congress-the-state-the-union-26 (τελευταία ανάκτηση: 10/4/2019).

41 Manuela Aguilar, Cultural Diplomacy and Foreign Policy: German-American Relations, 
1955-1968, Peter Lang Publishing, Νέα Υόρκη 1996, σ. 8.

42 Σύμφωνα με τον Richard T. Arndt, στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτιστικής δι-
πλωματίας, η πολιτιστική πολιτική «στοχεύει στην προώθηση, τη διόρθωση, την 
ενίσχυση και –όπου είναι απαραίτητο– τη δημιουργία πολιτιστικών και εκπαιδευ-
τικών δεσμών με τις ΗΠΑ» μέσω και της «προσεκτικής επιλογής των εξαγωγών 
και των εισαγωγών» στο πεδίο αυτό. Βλ. Richard T. Arndt, The First Resort of Kings: 
American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, Potomac Books, Ουάσιγκτον 
2005, σ. xix.
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USIA που θα μας απασχολήσει εδώ, η ίδια (κρατική) υπηρεσία επιφορ-
τίζεται με την υλοποίηση τόσο των προπαγανδιστικών όσο και των 
πολιτιστικών δράσεων.43

Η Aguilar επισημαίνει τρία βασικά σημεία διαφοροποίησης μετα-
ξύ των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων πλη-
ροφοριών. Το πρώτο έχει να κάνει με το διαφορετικό κοινό στο οποίο 
απευθύ νονται: οι πρώτες είναι προσανατολισμένες στο ευρύτερο κοινό, 
ενώ τα δεύτερα εστιάζουν, ως επί το πλείστον, στα ΜΜΕ και τους φε-
ρόμενους ως διαμορφωτές της κοινής γνώμης, δηλαδή τους δημοσιο-
γράφους, τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς, τους εκδότες κ.λπ. Το 
δεύτερο σημείο αφορά στο ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες επιδιώ-
κουν αποτελέσματα περισσότερο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε σύγ-
κριση με τα προγράμματα πληροφοριών. Τρίτον, υποστηρίζει ότι τα 
προγράμματα αυτά συνιστούν μονομερή δραστηριότητα της κυβέρνη-
σης από την οποία εκπορεύονται, ενώ οι πολιτιστικές δραστηριότητες 
εμπερι έχουν αναπόφευκτα το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, αποκτών-
τας έτσι διμερή χαρακτήρα.44 

Το περιεχόμενο της πολιτιστικής διπλωματίας είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένο με την έννοια της «ήπιας ισχύος» (soft power), έτσι όπως την 
επεξεργάστηκε ο Joseph Nye. Σύμφωνα με τον Nye, η «ήπια ισχύς 
έγκειται στην ικανότητα να διαμορφώνεις τις προτιμήσεις των άλ-
λων».45 Συγκαταλέγει μάλιστα μεταξύ των προς αξιοποίηση πόρων 
τον πολιτισμό, τις πολιτικές αξίες και την εξωτερική πολιτική, στον 
βαθμό που αυτή εμφανίζεται νομιμοποιημένη και απολαμβάνει ηθικό 
κύρος.46 Αναγκαία προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση της ήπιας ισχύος 
αποτελεί η «ύπαρξη πρόθυμων διερμηνέων» στις επιμέρους τοπικές 
κοινωνίες, δηλαδή ατόμων θετικά διακείμενων απέναντι στα στοιχεία 
που συγκροτούν την αμερικανική εικόνα, και διατεθειμένων να τα κα-
ταστήσουν κατανοητά και αποδεκτά από τον περίγυρό τους, αυξάνον-

43 Manuela Aguilar, Cultural Diplomacy and Foreign Policy, ό.π., σ. 12.
44 Ό.π., σσ. 8-9.
45 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, Νέα 

Υόρκη 2004, σ. 5 [ελλ. έκδ.: Joseph Nye, Ήπια ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκό-
σμια πολιτική, Πρόλογος: Θ. Κουλουμπής, μτφρ.: Ε. Μπαρτζινόπουλος, Παπαζή-
σης, Αθήνα 2005]. Οι παραπομπές εδώ ακολουθούν το πρωτότυπο κείμενο.

46 Ό.π., σ. 11.



Ο  « Α Λ ΛΟΣ »  Ψ Υ Χ Ρ ΟΣ  Π ΟΛ Ε ΜΟΣ

30

τας έτσι με γεωμετρική πρόοδο τα αποτελέσματα από τις προσπάθειες 
της θεσμικής πολιτιστικής διπλωματίας.47

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτιστική διπλωματία 
στον Ψυχρό Πόλεμο,48 το ενδιαφέρον μας εδώ εστιάζεται σε δύο άξο-
νες: ο πρώτος αφορά στην προώθηση ενός διακριτού και συνεκτικού 
«συστήματος πεποιθήσεων» με τη βοήθεια ποικίλων δραστηριοτήτων 
(προπαγανδιστικές δράσεις, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλα-
γές, προβολή επιλεγμένων πολιτιστικών προϊόντων)· ο δεύτερος σχε-
τίζεται με τη δημιουργία «δικτύων επιρροής»49 μέσω των δράσεων που 
προαναφέραμε (με έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις), καθώς και διά 
της οικοδόμησης θεσμών ή του «εκσυγχρονισμού» του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου στις χώρες-στόχους. Κοινό σημείο αναφοράς στις 
εν λόγω δράσεις υπήρξε η πεποίθηση από πλευράς των φορέων της 
αμερικανικής πολιτιστικής διπλωματίας ότι οι ιδιότητες και οι αξίες 
του αμερικανισμού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οικουμενικά.50 

Ως προς το περιεχόμενο και τη στόχευσή τους, κοινό στοιχείο με-
ταξύ των δύο τύπων δράσεων υπήρξε η προβολή θετικής εικόνας για 
τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο. Η προσπάθεια επικεντρωνόταν  
αφενός στη διαμόρφωση των μαζικών πεποιθήσεων και της κοινής 
γνώμης, και αφετέρου στον επηρεασμό των κατά τόπους ελίτ. Οι δια-
φορετικοί τύποι δράσεων και προγραμμάτων ανταποκρίνονταν σε 
αυτήν ακριβώς την ανάγκη στόχευσης σε διαφορετικού τύπου ακρο-
ατήρια. Μέσα από τον σχεδιασμό τους αναδεικνύεται η συνειδητο-
ποίηση από την πλευρά της αμερικανικής διπλωματίας του ρόλου  

47 Ό.π., σ. 15.
48 Σημειώνουμε πως η τομή του Ψυχρού Πολέμου όσον αφορά την αμερικανική πολι-

τιστική διπλωματία δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτη. Ο Justin Hart υποστηρί-
ζει ότι η περίοδος 1936-1953 συνιστά μία ενότητα όσον αφορά τη σύλληψη και την 
εφαρμογή της πολιτιστικής (ή δημόσιας) διπλωματίας των ΗΠΑ, καταδεικνύοντας 
ότι οι πρακτικές που τέθηκαν σε ισχύ τα μεταπολεμικά χρόνια είχαν τις ρίζες τους 
στην πολιτική που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Λατινική Αμερική τη δεκα-
ετία του 1930. Βλ. Justin Hart, Empire of Ideas: The Origins of Public Diplomacy and 
the Transformation of US Foreign Policy, Oxford University Press, Οξφόρδη 2013.

49 Giles Scott-Smith & Hans Krabbendam, «Introduction: Boundaries to Freedom»,  
ό.π., σ. 3.

50 Giles Scott-Smith, «Mapping the undefinable: Some thoughts on the relevance of ex-
change programs within international relations theory»,The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 616(1), 2008, 176.
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και της σημα σίας των ατόμων –και όχι πλέον των εθνών, νοούμενων 
ως ομοιογενών ακροατηρίων–, γεγονός που αναπόφευκτα επηρέαζε 
και τη διαμόρφωση της ανάλογης πολιτικής. Η έμφαση που δινόταν 
στον ρόλο των ατόμων, των πεποιθήσεων και των προσλήψεών τους 
οφείλεται στη δυνατότητά τους να κινούνται, κατά τη μεταπολεμική 
περίοδο, πέραν των εθνικών συνόρων, ως απόρροια και των τεχνολο-
γικών εξελίξεων στα ΜΜΕ, οι οποίες άλλαζαν ριζικά τους όρους της 
πληροφόρησης και της δημιουργίας αναπαραστάσεων. Η διάδοση του 
«αμερικανικού τρόπου ζωής»,51 τουτέστιν η προώθηση της βέλτιστης 
εικόνας της Αμερικής, αποτελούσε «κρίσιμο εργαλείο» για την εδραίω-
ση της αμερικανικής «αυτοκρατορίας των ιδεών» στο πλαίσιο μιας με-
τα-αποικιακής αντίληψης πάνω στην επέκταση της ισχύος των ΗΠΑ 
στον κόσμο.52 Η έννοια της «αυτοκρατορίας των ιδεών» είναι κομβικής 
σημασίας για την κατανόηση του χαρακτήρα της μεταπολεμικής αμε-
ρικανικής ηγεμονίας.

Ως προς τον πρώτο άξονα που αναφέραμε, δηλαδή εκείνον της 
προ ώθησης ενός συστήματος πεποιθήσεων και αξιών μέσω προπα-
γανδιστικών και άλλου τύπου δράσεων, ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στον 
ρόλο της USIA. Η USIA ιδρύεται το 1953 με έδρα την Ουάσιγκτον.53  
Η δράση της εκτεινόταν στα ακόλουθα πεδία: κατάρτιση προγραμμά-
των πλη ροφοριών, εκπόνηση πολιτιστικών δράσεων, διενέργεια ερευ-
νών, παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικών εκπομπών, παραγωγή 

51 Laura Belmonte, Selling the American Way of Life: US Propaganda and the Cold War, 
Uni versity of Pennsylvania Press, Φιλαδέλφεια 2008.

52 Justin Hart, Empire of Ideas, ό.π., σσ. 1-10.
53 Για μια επισκόπηση της δράσης και της πορείας των εξελίξεων στη φυσιογνωμία 

και τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας, βλ. Nicholas Cull, The Cold War and the 
United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-
1989, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 2008. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πο-
λέμου, η USIA θα γνωρίσει παρακμή και αμφισβήτηση, με αποτέλεσμα την κατάρ-
γησή της το 1999 και τη μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων της στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. Ωστόσο, η εμπειρία της 11ης Σεπτεμβρίου επανέφερε στο προσκήνιο 
τη συζήτηση για την ορθότητα αυτής της απόφασης, ιδίως αναφορικά με το πρόβλη-
μα της εικόνας των ΗΠΑ στο εξωτερικό ύστερα από τον αρνητικό αντίκτυπο που 
προκάλεσε στη διεθνή κοινή γνώμη ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και η εξω-
τερική πολιτική της προεδρίας Μπους. Βλ. Nicholas Cull, The Decline and Fall of the 
United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989-2001, Palgrave 
Macmillan, Νέα Υόρκη 2012.
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κινηματογραφικού υλικού και πολιτιστικές ανταλλαγές. Επρόκειτο για 
δράση αυστηρά προσανατολισμένη στο εξωτερικό, καθώς το νομοθε-
τικό πλαίσιο, όπως είχε διαμορφωθεί ήδη από τον Νόμο Smith-Mundt 
(The US Information and Educational Exchange Act of 1948 – Public Law  
80-402), δεν επέτρεπε την προώθηση πληροφοριών από την υπηρεσία 
στο εσωτερικό των ΗΠΑ.54 Πριν τη δημιουργία της USIA προηγείται  
η συγκρότηση της United States Information Service (USIS). Επρόκει-
το για δίκτυο ανά τον κόσμο υπηρεσιών, το οποίο αναπτύχθηκε το διά-
στημα 1945-1953. Οι υπηρεσίες αυτές καλούνταν να υλοποιήσουν την 
πολιτική του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στα πεδία της 
πολιτιστικής πολιτικής και της προπαγάνδας. Το δίκτυο αυτό από τον 
Αύγουστο του 1953 ενσωματώνεται στην USIA. Τα κατά τόπους πα-
ραρτήματα διατήρησαν την ονομασία USIS και είχαν την έδρα τους στις 
πρεσβείες και τα προξενεία των διαφόρων χωρών, ενώ υπόκειντο σε 
συντονισμό και έλεγχο από την USIA στην Ουάσιγκτον.55 Η απόφαση 
της προ εδρίας Αϊζενχάουερ για τη δημιουργία της USIA αποσκοπούσε, 
μεταξύ άλλων, στο να μειωθούν τα οργανωτικά προβλήματα που προ-
έκυπταν κατά τον συντονισμό των σχετικών δράσεων και στο να απο-
συνδεθούν οι δράσεις αυτές από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο 
ώς τότε ήταν άμεσα υπεύθυνο για την υλοποίησή τους, προκειμένου το 
τελευταίο να προστατευτεί από τυχόν αμφιλεγόμενες πρακτικές των 
δράσεων της πολιτιστικής διπλωματίας.56

Ως προς τον δεύτερο άξονα, δηλαδή τη συγκρότηση δικτύων επιρ-
ροής, η μελέτη του τρόπου οικοδόμησης και των χαρακτηριστικών αυ-
τών των δικτύων φωτίζει σημαντικές πτυχές της αμερικανικής ηγεμο-
νίας. Ειδικότερα, αναδεικνύει το σύνθετο πλέγμα συνθηκών και όρων 
που επέτρεψαν τη σύγκλιση συμφερόντων και πεποιθήσεων μεταξύ 
των διαφόρων ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Δυ-
τικής Ευρώπης, γεγονός που οδήγησε σε κοινά ερμηνευτικά πλαίσια 
και κοινούς τρόπους έκφρασης σε επιμέρους κοινωνικά πεδία.57 Υιο-
θετώντας την έννοια της «άτυπης αυτοκρατορίας» αναφορικά με την 

54 Simona Tobia, Advertising America: The United States Information Service in Italy 
(1945-1956), LED Edizioni Universitarie, Μιλάνο 2008, σ. 112.

55 Ό.π., σ. 17.
56 Justin Hart, Empire of Ideas, ό.π., σ. 198.
57 Giles Scott-Smith, The Politics of Apolitical Culture, ό.π., σ. 34.
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αμερικανική ηγεμονία στη μεταπολεμική περίοδο, ο Giles Scott-Smith 
επισημαίνει ότι η λειτουργία των παραπάνω δικτύων συνιστά μέσο 
δημιουργίας «ευνοϊκών πολιτικών κοινοτήτων και πλαισίων λήψης 
αποφάσεων στο εξωτερικό, που επιτρέπουν την ικανοποίηση των συμ-
φερόντων των ΗΠΑ, χωρίς την ανάγκη άμεσου πολιτικού ελέγχου». 
Αξιοποιώντας ερευνητικά ένα πλούσιο συγκριτικό αρχειακό υλικό 
πάνω στα προγράμματα ανταλλαγών του αμερικανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Πρόγραμμα Ξέ-
νων Ηγετών» (Foreign Leader Program), ο Scott-Smith καταλήγει στο  
συμπέρασμα ότι βασικός στόχος τους ήταν να «ενισχύσουν και να εμ-
ψυχώσουν» τις φιλοατλαντικές ελίτ, συμβάλλοντας στη σφυρηλάτηση 
της ατλαντικής ταυτότητας και συμμαχίας.58 

Συγκεκριμένα, το «Πρόγραμμα Ξένων Ηγετών», πτυχές του οποίου 
θα διερευνήσουμε κάνοντας αναφορά και στην ελληνική εκδοχή του, τέ-
θηκε σε εφαρμογή το 1950 και αποτελούσε μέρος των προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, που απέκτησαν υπό-
σταση μετά τη νομοθετική πράξη Smith-Mundt. Το πρόγραμμα αυτό 
έλαβε ιδιαίτερο κύρος κατά τη μεταπολεμική περίοδο και έδινε την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επισκεφθούν όποιες περιοχές των 
Ηνωμένων Πολιτειών εκείνοι επιθυμούσαν, προκειμένου να γνωρίσουν 
τη χώρα και τον τρόπο ζωής της. Στο διάστημα 1950-1963, περίπου 
11.800 άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο ταξίδεψαν στις ΗΠΑ εντασ-
σόμενοι στο «Πρόγραμμα Ξένων Ηγετών», ενώ το 1965 το πρόγραμμα 
μετονομάστηκε σε «Πρόγραμμα Διεθνών Επισκεπτών» (International 
Visitor Program). Ο συντονισμός και η επίβλεψη του προγράμματος 
ήταν στη δικαιοδοσία του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 
στην υλοποίησή του συνέβαλλε συστηματικά η USIA.59

58 Giles Scott-Smith, Networks of Empire: The US State Department’s Foreign Leader Pro-
gram in the Netherlands, France and Britain, 1950-1970, Peter Lang, Βρυξέλλες 2008, 
σ. 29.

59 Giles Scott-Smith, «The Export of an American Concept of Leadership: The World  
as seen through the US Department of State’s Foreign Leader Program», στο Hans 
Krabbendam & Wil Verhoeven (επιμ.), Who’s the Boss? Leadership and Democratic 
Culture in America, VU University Press, Άμστερνταμ 2007, σσ. 177-186.
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Ηγεσία, πολιτική επιρροή και συμπεριφορικές επιστήμες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προβληματική μας παρουσιάζει η έν-
νοια της «ηγεσίας», που βρίσκεται στον πυρήνα του προαναφερθέντος 
προγράμματος και αποτελούσε το κριτήριο για την επιλογή των δι-
καιούχων. Μάλιστα, η έννοια της «ηγεσίας» στο πλαίσιο της εν λόγω 
δράσης έχει διττή υπόσταση· αναφέρεται «όχι μόνο στην αναγνώριση 
του υφιστάμενου δυναμικού εξουσίας, αλλά επίσης στην πιθανή απο-
νομή αυτού του δυναμικού σε συγκεκριμένα άτομα». Από τις σχετικές 
αναλύσεις του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προκύπτει ότι 
το τελευταίο δεν είχε καταλήξει σε έναν σαφή ορισμό τού τι συν ιστούσε 
ηγεσία και ηγετικές προσωπικότητες, αλλά έδινε περισσότερη έμφα-
ση στη σημασία του εντοπισμού τους για την αμερικανική εξωτερική 
πολιτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ηγεσία γινόταν αντιλη-
πτή ως «σύμβολο ισχύος και επιρροής, όσον αφορά είτε τη διοίκηση 
είτε την εφαρμογή της γνώσης».60 Σύμφωνα με εσωτερικό ενημερωτι-
κό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών το 1960, το «Πρόγραμμα 
Ξένων Ηγετών» «έχει ως στόχο να σχηματίσει σε τρίτες χώρες έναν 
ενημερωμένο πυρήνα προσώπων με επιρροή, τα οποία, αξιοποιώντας 
τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες τους σε αυτή τη χώρα, αναμένεται 
να παρουσιάσουν στους συμπολίτες τους μια ακριβή ερμηνεία κατα-
νόησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του λαού τους».61 Υπό το πρί-
σμα αυτό, το πρόγραμμα ήταν προσανατολισμένο στην επίτευξη μάλ-
λον μακροπρόθεσμων παρά βραχυπρόθεσμων στόχων.

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί πως, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμ-
μα ενέπιπτε στην κατηγορία των διμερών ανταλλαγών, στην πράξη το 
στοιχείο της αμοιβαιότητας ήταν εξαιρετικά περιορισμένο και, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τη δεκαετία του ’50, είχε λάβει σαφώς 
τον χαρακτήρα μιας μονόδρομης παιδευτικής διαδικασίας. Όσον αφο-
ρά το ιδεολογικό του περιεχόμενο, αυτό ταυτιζόταν σε μεγάλο βαθμό 
με το αξιακό πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ και το σχέδιο εκσυγχρονι-
σμού των ευρωπαϊκών, κατ᾽ αρχάς, κοινωνιών με βάση το αμερικανικό  
μοντέλο.62

60 Ό.π.
61 Ό.π.
62 Ό.π. Για τη σχέση των προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών και παροχής 

τεχνικής βοήθειας με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, βλ. και Στέφανος Πεσμα-
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O Giles Scott-Smith εύστοχα καταδεικνύει ότι συνολικά τα προ-
γράμματα εκ παιδευτικών ανταλλαγών είχαν χαρακτήρα «διαύλων 
πολιτικής επιρροής», λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι ενυπήρχε στον 
σχεδιασμό τους κάποιου είδους πολιτική πρόθεση και αφετέρου ότι  
παρήγαν, στον έναν ή τον άλλον βαθμό, πολιτικά αποτελέσματα.63 Επι-
μένει επίσης ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τόσο η σύλληψή τους όσο και 
η προσπάθεια αποτίμησης της αποτελεσματικότητάς τους από την 
αμερικανική κυβέρνηση αξιοποιούσε τα πορίσματα των συμπεριφορι-
κών επιστημών, καθώς και των ερευνών που εστίαζαν στη μελέτη της 
μαζικής επικοινωνίας. Ειδικότερα, το μοντέλο της διφασικής ροής της 
επικοινωνίας (two-step flow of communication model), όπως το είχαν 
επεξεργαστεί οι Lazarsfeld και Katz, καθώς και η έννοια των «καθοδη-
γητών της κοινής γνώμης»64 (opinion leaders), βρίσκονταν στον πυρήνα 
του τρόπου επιλογής και προσέγγισης των συμμετεχόντων στα προ-
γράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Από τη σκοπιά της σφυρηλά-
τησης της αμερικανικής ήπιας ισχύος, υπήρχε η προσδοκία οι συμ-
μετέχοντες να λειτουργήσουν ως «διερμηνείς» του αμερικανισμού στο 
εκάστοτε εθνικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό πλαίσιο και ως σημεία 
«φιλτραρίσματος» των πληροφοριών και των απόψεων που αφορούσαν  
τις ΗΠΑ.65 

Ωστόσο, οι συστηματικές απόπειρες αμερικανών αξιωματούχων 
και επιστημόνων να καταστήσουν μετρήσιμη την αποτελεσματικό-
τητα των προγραμμάτων δεν κατέληξαν σε αξιόπιστα συμπεράσμα-
τα εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των ερωτημάτων που υπεισέρ-
χονται σε μια τέτοια διερεύνηση.66 Παρότι λοιπόν η επιρροή αυτών των 
δικτύων στην υλοποίηση και την αποδοχή πολιτικών δεν είναι εύκο-
λο να μετρηθεί ή να αποτιμηθεί με ακρίβεια, εντούτοις η μελέτη τους  

ζόγλου, Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην μεταπολεμική Ελλάδα:  
Η διπλωματία των εκσυγχρονιστικών ιδεών, Σάκκουλας, Αθήνα 1995, σσ. 29-44.

63 Giles Scott-Smith, «Mapping the undefinable», ό.π., 173-195.
64 Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson & Hazel Gaudet, The people’s choice: How the voter 

makes up his mind in a presidential campaign, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 
1944, σ. 151· Elihu Katz & Paul F. Lazarsfeld, Personal Influence: The Part Played by 
People in the Flow of Mass Communications, The Free Press, Νέα Υόρκη 1955, σ. 309.

65 Giles Scott-Smith, «Mapping the undefinable», ό.π., 177.
66 Ό.π., 180.
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μπορεί να φωτίσει «τον λόγο, τις ιδέες, τις αξίες και τα πρότυπα που 
διαδόθηκαν και σφυρηλάτησαν τη διατλαντική συναίνεση».67

Η ελληνική περίπτωση: Ερευνητικά ερωτήματα  
και υποθέσεις εργασίας

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτιστική διπλωματία στην Ελλάδα, 
η παρούσα μελέτη ερευνά την περίοδο 1953-1973, δηλαδή από τη συγ-
κρότηση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου που καθόρισε την 
πολιτιστική διπλωματία και προπαγάνδα των Ηνωμένων Πολι τειών 
μέχρι τις παραμονές της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που 
σηματοδότησε την τελευταία φάση της δικτατο ρίας στην Ελλάδα. Το 
διαθέσιμο αρχειακό υλικό μάς επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τις 
δράσεις της αμερικανικής πολιτιστικής διπλωματίας στην Ελλάδα στο 
πλαίσιο της «καχεκτικής» μετεμφυλιακής δημοκρατίας και εν συνε-
χεία της δικτατορίας, εντοπίζοντας τα σημεία καμπής και τις τομές 
που αναδύονται στη διάρκεια αυτής της εικοσα ετίας. Πρόθεσή μας 
είναι να αποτυπώσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των στόχων και 
των πρακτικών της αμερικανικής πολιτικής από τη μια πλευρά και της 
ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας από την άλλη.  
Ο προσανατολισμός αυτός απορρέει και από την παραδοχή ότι οι στό-
χοι, οι άξονες και τα μέσα της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Ελ-
λάδας κατά την προαναφερθείσα περίοδο δεν προσεγγίζονται ως ένα  
εκ των προτέρων καταρτισμένο στην ολότητά του σχέδιο που εφαρ-
μόζεται απαρέγκλιτα, αλλά ως μια δυναμικά εξελισσόμενη διαδικα-
σία που επιχειρεί να ενσωματώσει και να απαντήσει στις προκλήσεις, 
όπως τις προσλαμβάνει η αμερικανική οπτική, οι οποίες αναδύονται 
στην Ελλάδα κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 

Σημαντικό μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναζητά, κατά 
την εξέταση πτυχών της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας, αιτιακούς 
παράγοντες και ερμηνευτικά σχήματα όσον αφορά το πώς οδηγήθηκε 
η μετεμφυλιακή τάξη πραγμάτων στο δικτατορικό καθεστώς, με την 

67 Alessandra Bitumi, «Rethinking the Historiography of Transatlantic Relations in the 
Cold War Years: The United States, Europe and the Process of European Integration», 
στο Maurizio Vaudagna (επιμ.), Reinstating Europe in American History in a Global 
Context, Otto, Τορίνο 2015, σσ. 71-95 (83).
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έμφαση να δίδεται άλλοτε σε εσωτερικούς και άλλοτε σε εξωτερικούς 
παράγοντες. Η παρούσα συμβολή αναγνωρίζει τον πολυπαραγοντικό 
χαρακτήρα του προβλήματος, καθώς και την αλληλεπίδραση εσωτε-
ρικών και εξωτερικών παραγόντων σε ό,τι αφορά την εγκαθίδρυση 
της δικτατορίας. Ιδιαίτερα σε σχέση με τον ρόλο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών στη διαμόρφωση των συνθηκών επιβολής και διατήρησης της 
δικτατορίας, η έκθεση του ερευνητικού υλικού –λόγω και των περιορι-
σμών που απορρέουν από τον χαρακτήρα του– δεν αποσκοπεί στο να 
 επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει το σχήμα περί «άμεσης παρέμβασης» 
και ευθύνης, καθώς δεν υιοθετεί την προσέγγιση της στιγμιαίας θέα σης 
των πραγμάτων, αλλά επιχειρεί να το εντάξει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
συνθηκών που επηρέασαν την τελική έκβαση, χωρίς κατ’ ανάγ κην να 
μπορεί να αποδοθεί μονοσήμαντη και γραμμική αιτιότητα σε αυτές. 
Αντίθετα, φιλοδοξεί να φωτίσει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις πο-
λιτικών και ενεργειών, συμπεριλαμβάνοντας και τις μη ηθελημένες  
συνέπειες των σχετικών δράσεων.

Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι να καταγράψουμε απλώς τα 
βασικά σημεία των πολιτικών που ακολουθήθηκαν, αλλά να αναδείξου-
με τις παραδοχές, δηλαδή το σύστημα πεποιθήσεων και υποθέσεων που 
επηρέασε την αμερικανική πρόσληψη της ελληνικής πραγματικότητας 
και συνακόλουθα τη χάραξη πολιτικής από τους αμερικανούς αξιωμα-
τούχους. Πεποίθησή μας είναι ότι η αμερικανική ανάμειξη στην ελλη-
νική πραγματικότητα κατά τον Εμφύλιο και τα μετεμφυλια κά χρόνια 
αντιπροσώπευε ένα πείραμα οικοδόμησης κράτους (state-building), 
υπό την έννοια της «οικοδόμησης ή της ανασυγκρότησης θεσμών δια-
κυβέρνησης ικανών να παρέχουν στους πολίτες φυσική και οικονομι-
κή ασφάλεια».68 Επρόκειτο για εγχείρημα αλληλένδετο με εκείνο της 
αμερικανικής ηγεμο νίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η έννοια της «αυτο-
κρατορίας των ιδεών» στην πρόσληψη της τελευταίας. Το ακόλουθο 
σχόλιο του αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα Χένρυ Γκραίηντυ, που 
διατυπώθηκε το 1949, είναι ενδεικτικό της σημασίας του ελληνικού  

68 David Chandler, Empire in Denial: The Politics of State-Building, Pluto Press, Ανν  
Άρμπορ 2006, σ. 1. Σχετικά με όψεις της διαδικασίας ανασυγκρότησης του ελλη-
νικού κράτους μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε συνάρτηση με την 
παροχή ξένης βοήθειας στο πλαίσιο της UNRRA, βλ. Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη 
επανάσταση: Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014.
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πειράματος: «Η Ελλάδα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, 
αποτελεί μια δοκιμή των ικανοτήτων της Αμερικής να ηγηθεί του 
Ελεύθερου Κόσμου».69 

Η ρητορική των αμερικανών αξιωματούχων και ειδικών, οι οποίοι 
στο πλαίσιο του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ70 ανέλα-
βαν να υλοποιήσουν την αμερικανική απάντηση στην ελληνική κρίση, 
απηχεί την αντίληψη περί της ανάγκης οικοδόμησης κράτους στην Ελ-
λάδα με τη βοήθεια εξωτερικής παρέμβασης, απαλλαγμένης από ιδεο-
λογικές αποχρώσεις. Ο Paul A. Porter, απεσταλμένος του προέδρου 
Τρούμαν στην Ελλάδα με την ιδιότητα του επικεφαλής της Αμερικανι-
κής Οικονομικής Αποστολής, επιφορτισμένος με την καταγραφή των 
παθογενειών του ελληνικού πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού 
μορφώματος, αποφαινόταν τον Φεβρουάριο του 1947 απευθυνόμενος 
στον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, William Clayton: «Εδώ δεν 
υφίσταται κράτος σύμφωνα με τα Δυτικά πρότυπα».71 Στα επόμενα 
χρόνια, τα μέλη της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής θα σχολία-
ζαν επανειλημμένα στις εκθέσεις τους την ανεπάρκεια της ελληνικής 
κρατικής δομής και θα υποστήριζαν την αναγκαιότητα της ανάληψης 
πρωτοβουλιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο John Maynard, στέλεχος της Διοίκησης Οικονομικής Συνερ-
γασίας (Economic Cooperation Administration, ECA) και εν συνεχεία 
της Υπηρεσίας Αμοιβαίας Ασφάλειας (Mutual Security Agency, MSA): 
«Η Επιτροπή Porter τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της ανοικοδόμησης της 
Ελλάδας από Αμερικανούς».72 Ο ίδιος εξηγούσε επίσης την πρόκληση 
που αντιπροσώπευε το ελληνικό πείραμα οικοδόμησης κράτους για μια 

69 Truman Presidential Library, Papers of Henry F. Grady, Box 3, Folder Correspond-
ence – Truman, Harry S., Henry Grady to Secretary of State, 21/2/1949.

70 Για μια επισκόπηση της εφαρμογής του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, βλ. Γιώρ-
γος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004.

71 Truman Presidential Library, Papers of Paul A. Porter, Box 1, Folder Correspondence 
& Memoranda ᾿46-᾿47, Paul Porter to William Clayton, 17/2/1947. Παρατίθεται και 
στο Paul A. Porter, Ζητείται: Ενα θαύμα για την Ελλάδα [Παρουσίαση-Εισα γωγή: Μι-
χάλης Ψαλιδόπουλος, Τεκμηρίωση-Επίμετρο: Σπύρος Βρετός, μτφρ.: Νερίνα Κιο-
σέογλου], Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα 2008, σ. 35.

72 Παρατίθεται στο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Επιτηρητές σε Απόγνωση: Αμερικανοί σύμ-
βουλοι στην Ελλάδα, 1947-1953. Από τον Paul A. Porter στον Edward A. Tenenbaum, 
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα 2013, σ. 166.
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χώρα η οποία ουδέποτε είχε υπάρξει αποικιοκρατική δύναμη, όπως  
οι Ηνωμένες Πολιτείες:

Καθώς δεν υπήρξαν ποτέ αποικιοκρατική δύναμη, οι Ηνωμένες Πολι-
τείες δεν διέθεταν γνώση της σχετικά απλής τεχνικής της διακυβέρνησης  
καθυστερημένων λαών. Οι Έλληνες δεν ήταν καθυστερημένοι: δεν υπάρ-
χει στον κόσμο λαός που να διαθέτει πιο πολιτισμένη ή πιο ευφυή «ελίτ», 
περισσότερο έτοιμη στο να επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό το γεγονός. Όμως 
η διάσταση του πολιτισμένου ή του ευφυούς δεν εγγυάται στους Έλλη-
νες την καλή διακυβέρνηση, αυτό είναι βέβαιο … Παρ᾽ όλ᾽ αυτά, βοήθεια 
έπρεπε να δοθεί στους Έλληνες. Αυτή η πρωτοποριακή προσπάθεια των 
Αμερικανών να συμβάλουν στη διακυβέρνηση ενός λαού κυρίαρχου, φιλι-
κού και πολιτισμένου … αποτελεί πρότυπο που θα μπορούσε να διδάξει 
πολλά στους αυριανούς διαχειριστές μιας άλλης «Ελλάδας». Κατά τον ίδιο 
τρόπο που η Κορέα, ή όποια άλλη τραυματισμένη από τον πόλεμο χώρα, 
θα χρειαζόταν να διασωθεί επειγόντως από τον Κομμουνισμό.73

Στην επιχειρηματολογία των αμερικανών ειδικών συχνή είναι η με-
ταφορική χρήση σχέσεων του τύπου «γονέας/παιδί» ή «γιατρός/
ασθενής», οι οποίες εικονογραφούν τον αμερικανικό και τον ελληνικό, 
αντίστοιχα, ρόλο σε τούτο το εγχείρημα διάσωσης και ανασυγκρό-
τησης. «Αφού εμείς είμαστε ο γιατρός και η Ελλάδα είναι ο ασθενής, 
τότε ο γιατρός θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο επί της προόδου  
της υγείας του ασθενούς, μέχρις ότου επέλθει η αποθεραπεία του», πα-
ρατηρούσε στα 1949 ο Louis Wyman ως μέλος της ECA.74 Ο Wyman 
ήταν επίσης κατηγορηματικός στις εισηγήσεις του όσον αφορά το ει-
δικό βάρος του ελληνικού πειράματος στην εξέλιξη του Ψυχρού Πο-
λέμου, καθότι επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ ιδεολογίας και 
προπαγάνδας: «Ευρισκόμενη δίπλα στα Στενά των Δαρδανελλίων,  
και αποτελώντας σχεδόν τη μεθόριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης,  
η Ελλάδα λειτουργεί ως πρότυπο για τη δοκιμασία της ECA ενώπιον 
της διεθνούς κοινής γνώμης».75 

Παρότι η ελληνική περίπτωση δεν απαιτούσε ολική ανοικοδόμηση 
(total reconstruction), όπως εκείνες της μεταπολεμικής Γερμανίας και 
της Ιαπωνίας, εντούτοις παρουσιάζει ομοιότητες με αυτά τα εγχει-

73 Ό.π., σσ. 163-164.
74 Ό.π., σ. 227.
75 Ό.π., σ. 226.
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ρήματα, επειδή συνεπαγόταν «την ανοικοδόμηση όχι μόνο των φυσι-
κών αλλά και των ιδεολογικών και ψυχολογικών στοιχείων».76 Υπό το 
πρίσμα αυτό, η αμερικανική πολιτιστική διπλωματία, με έμφαση στα 
προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών και στις δράσεις προπα-
γάνδας, εξετάζεται ως συμπλήρωμα και προέκταση της εφαρμογής 
του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, για την ορθότερη αποτίμηση των αμερικανικών ενερ-
γειών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως, σε ό,τι αφορά ακριβώς τους 
ιδεο λογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, η Ελλάδα αποτελούσε 
διαφιλονικούμενο έδαφος. Παρά τον αντικομμουνιστικό και φιλο-
ατλαντικό προσανατολισμό της μετεμφυλιακής πολιτικής ηγεσίας 
της, η υπολογίσιμη πολιτική παρουσία της Αριστεράς και η απήχη-
ση της ιδεολογίας της, όπως και η αύξηση του ελληνικού αντιαμερι-
κανισμού,77 συνιστούσαν πρόκληση για την αμερικανική πολιτιστική 
διπλωματία. Η τελευταία αποσκοπούσε στην προσέγγιση των ελλη-
νικών πολιτικών, οικονομικών και πνευματικών ελίτ και στην εδραίω-
ση δικτύων επιρ ροής,  καθώς και στην προώθηση ενός συστήματος 
αξιών που θεμελιωνόταν στον αντικομμουνισμό, τον φιλοατλαντισμό, 
την αποδοχή του συστήματος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της 
καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας, την οικονομική ανάπτυξη 
και την παραγωγικότητα. Διακριτό άξονα στη στρατηγική της αποτε-

76 Jeff Bridoux, American Foreign Policy and Postwar Reconstruction: Comparing Japan  
and Iraq, Routledge, Οξφόρδη & Νέα Υόρκη 2011, σσ. 7-8· Zinovia Lialiouti, «Ameri-
can cultural diplomacy in Greece, 1953-1968», Journal of Transatlantic Studies, 15(3), 
2017, 229-250· Ζηνοβία Λιαλιούτη, «Η ιδεολογική κατασκευή της Αμερικανικής 
βοήθειας: Η “ματιά” των Αμερικανών διπλωματών στην Ελλάδα, 1946-1949», στο 
Προκόπης Παπαστράτης, Μιχάλης Λυμπεράτος & Λη Σαράφη (επιμ.), Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου «Διαστάσεις του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949», Αθήνα 
2017 (υπό έκδοση). Σχετικά με την προβληματική της οικοδόμησης κράτους στην 
ελληνική περίπτωση, με έμφαση στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, βλ. Λουδοβί-
κος Κωτσονόπουλος, «Ξένες Αποστολές και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα του 
Εμφυλίου (1947-1949)», κείμενο εργασίας, ΠροΣχέδια Ιστορίας 2016-2017, ΑΣΚΙ 
2017. Για μια επισκόπηση της αμερικανικής προπαγάνδας στη μεταπολεμική Ελ-
λάδα, βλ. Ioannis Stefanidis, «Telling America’s Story: US Propaganda Operations and 
Greek Public Reactions», Journal of the Hellenic Diaspora, 30(1), 2004, 53.

77 Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα, 1947-1989, Ασίνη, Αθήνα 
2016· Ι. Στεφανίδης, Εν ονόματι του έθνους: Πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και 
αντι αμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 
2010.
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λούσε ο στόχος του εκσυγχρονισμού, κατά το αμερικανικό πρότυπο,78  
των κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών της χώρας. Πτυχές αυ-
τής της προσπάθειας θα περιγραφούν στη συνέχεια, σε συνάφεια με 
την αναφορά στις απόπειρες της αμερικανικής πλευράς να αποκτήσει 
γνώση και κατανόηση των χαρακτηριστικών της ελληνικής περίπτω-
σης, τα οποία θα επιχειρούσε να αναμορφώσει. Επρόκειτο, λοιπόν, 
για ένα διττό αμερικανικό εγχείρημα: αφενός απόκτησης γνώσης και  
αφετέρου επιχειρούμενης αλλαγής.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε εισαγωγικά την αντίφαση που ανα-
κύπτει κατά την υλοποίηση δύο διαφορετικών μεταξύ τους στρατηγι-
κών στόχων, που όμως η έκβαση του ενός επηρεάζεται από την έκβα-
ση του άλλου: της προώθησης της αντικομμουνιστικής ατζέντας από 
τη μια και της αντίστοιχης εκσυγχρονιστικής από την άλλη. Η αντί-
φαση αυτή επηρέασε την επιλογή των εκπροσώπων των ελληνικών 
ελίτ, που θα στελέχωναν τα δίκτυα επιρροής, την ισορροπία μεταξύ 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιμέρους στόχων, καθώς και 
την  προσπάθεια ταύτισης των ΗΠΑ με τον στόχο του κοινωνικού και  
πολιτισμικού εκσυγχρονισμού.

Η βασική αυτή αντίφαση μπορεί να ερμηνευθεί, αν ληφθεί υπόψη  
η αμερικανική αντίληψη για τον χαρακτήρα εγχειρημάτων όπως η οι-
κοδόμηση κράτους, στην οποία η έννοια του κράτους προέχει εκείνης 
του έθνους και μάλιστα επικαλύπτοντάς την. Τούτη η αντίληψη απορ-
ρέει, σε μεγάλο βαθμό, και από την αμερικανική εμπειρία στο ζήτημα 
της εθνικής συγκρότησης, όπου παρατηρείται μια σχετική αδυναμία 
διάκρισης μεταξύ «οικοδόμησης κράτους» (state-building) και «οικοδό-
μησης έθνους» (nation-building), όροι που στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εμπειρίας είναι σαφώς διακριτοί.79 Για τα ζητήματα που μελετάμε εδώ, 
η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική, επειδή εν μέρει ερμηνεύει την πα-
ραγνώριση από την αμερικανική πλευρά ιστορικών και πολιτισμικών 
παραγόντων, οι οποίοι υπεισέρχονταν στα εγχειρήματα ανασυγκρότη-
σης που ανέλαβε στη μεταπολεμική Ευρώπη. Κατ᾽ εξοχήν παράδειγμα 

78 Στέφανος Πεσμαζόγλου, Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην μεταπο-
λεμική Ελλάδα, ό.π., σσ. 51-56. 

79 Francis Fukuyama, «Nation-Building and the Failure of Institutional Memory», στο 
Francis Fukuyama (επιμ.), Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq, The Johns 
Hopkins University Press, Βαλτιμόρη 2006, σσ. 3-7.
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αποτελεί η αδυναμία κατανόησης του τρόπου με τον οποίο συνδέον ται  
η ιστορική μνήμη της κατοχικής περιόδου, η διαδικασία ανασυγ-
κρότησης της εθνικής ταυτότητας κατά τη μεταπολεμική περίοδο και  
ο ρόλος των κομμουνιστικών κομμάτων ως φορέων της Αντίστασης  
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε περιπτώσεις όπως της 
Γαλ λίας, της Ιταλίας80 και της Ελλάδας.81 Αυτή η αδυναμία οδηγούσε 
και σε μια ενίοτε λανθασμένη στάθμιση της απήχησης των κομμουνι-
στικών κομμάτων ως μέτρου αποδοχής της κομμουνιστικής ιδεολο-
γίας, ερμηνεία που δεν λάμβανε επαρκώς υπόψη της τα χαρακτηριστι-
κά του μεταπολεμικού εθνικισμού και της πολιτικής κουλτούρας στις 
χώρες αυτές.

Με γνώμονα τους στόχους που περιγράψαμε παραπάνω, η παρού-
σα μελέτη αρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται 
αναφορά στην ανάπτυξη των ερευνών κοινής γνώμης στο πλαίσιο του 
Ψυχρού Πολέμου, με έμφαση στις έρευνες που διενεργήθηκαν από την 
USIA και αφορούσαν στην Ελλάδα. Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να 
αναδείξει τα ερωτήματα και τις υποθέσεις εργασίας με βάση τα οποία  
η USIA προσέγγιζε την ελληνική περίπτωση, προκειμένου στη συνέχεια 
να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση που θα της επέτρεπε να προσαρ-
μόσει τα μέσα και το περιεχόμενο της πολιτιστικής διπλωματίας έναντι 
της Ελλάδας. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε το πολιτικό πλαίσιο και τους 
γενικότερους στόχους της αμερικανικής πολιτιστικής διπλωματίας 
στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1953-1973, με παράλληλη αναφορά στις 
εξελίξεις στην ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, επι-
χειρώντας να αποτυπώσουμε τον βαθμό επιτυχούς προσαρμογής της 
πρώτης στις δεύτερες με γνώμονα τους δια κηρυγμένους στόχους. Έμ-
φαση εντός αυτής της ενότητας δίδεται στις προσπάθειες οικοδόμησης 
δικτύων επιρροής στην Ελλάδα μέσω των επιμέρους προγραμμάτων 
ανταλλαγών, καθώς και σε όψεις της αμερικανικής προπαγάνδας. 

Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται ορισμένα από τα μέσα και τις 
πρακτικές που επιστρατεύτηκαν από την αμερικανική πλευρά για την 

80 Alessandro Brogi, Confronting America: The Cold War between the United States and 
the Communists in France and Italy, The University of North Carolina Press, Τσάπελ 
Χιλ 2011, σσ. 61-63.

81 Zηνοβία Λιαλιούτη, Ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα, 1947-1989, ό.π., σσ. 61-63.
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υλοποίηση αυτών των γενικών στόχων που περιγράφονται στη δεύτερη 
ενότητα, με έμφαση στα ΜΜΕ και στο εγχείρημα της προώθησης των 
αμερικανικών πολιτιστικών προϊόντων και της αγγλικής γλώσσας.

Τέλος, στον επίλογο διατυπώνονται ορισμένες συμπερασματικές 
παρατηρήσεις για τον βαθμό επιτυχίας και τα χαρακτηριστικά των 
πολιτικών που επιχείρησε να υλοποιήσει η αμερικανική πολιτιστική 
διπλωματία στη μεταπολεμική Ελλάδα. 

Τα στοιχεία που παρατίθεν ται και αναλύονται εδώ προέρχονται 
από ένα εκτεταμένο αρχειακό υλικό, το οποίο περιγράφει τις δράσεις 
της πολιτιστικής διπλωμα τίας, καθώς και το πολιτικό πλαίσιο εντός 
του οποίου αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσεται. Ειδικότερα, η με-
λέτη στηρίζεται στην επεξεργασία πηγών, οι οποίες είναι διαθέσιμες 
στους ακόλουθους αρχεια κούς τόπους: Truman Presidential Library 
(Ιντεπέντενς, Μισσούρι), Dwight D. Eisenhower Presidential Library 
(Άμπιλιν, Κάνσας), John F. Kennedy Presidential Library (Βοστόνη, 
Μασσαχουσέττη), Lyndon Baines Johnson Presidential Library (Ώστιν, 
Τέξας), Seeley G. Mudd Manuscript Library (Πρίνστον, Νιου Τζέρσεϋ), 
The National Archives (Κόλλετζ Παρκ, Μέρυλαντ), The University of 
Arkansas Libraries (Φάγετβιλ, Αρκάνσας) και Roosevelt Study Center 
(Μίντελμπουρχ, Ολλανδία). Συμπληρωματικά εξετάστηκε υλικό από 
ελληνικές πηγές που αφορούν πρόσωπα τα οποία αλληλεπιδρούν με την 
αμερικανική πολιτιστική διπλωματία και στις οποίες αποτυπώνεται  
η δράση της τελευταίας στην ελληνική δημόσια σφαίρα: Βιβλιοθήκη 
της Βουλής των Ελλήνων, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Ελληνικό Λογο-
τεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.

εΥ χα ρι ΣΤ ιε Σ

Το βιβλίο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη βοήθεια 
και τη συμπαράσταση πολλών ανθρώπων, προς τους οποίους θα ήθε-
λα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Αφετηρία του υπήρξε η μετα-
διδακτορική μου έρευνα που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2012-
2015, με φορείς υποδοχής το UCD Clinton Institute for American 
Studies και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα 
λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους 
της έρευνας, τον John Thompson και τον Ανδρέα Πανταζόπουλο, 
οι οποίοι είχαν την υπομονή να την υποστηρίξουν. Πλάι σ’ αυτούς  
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η Δέσποινα Παπαδημητρίου, η οποία ενέπνευσε την ενασχόλησή μου 
με το αντικείμενο και παρακολούθησε όλα τα στάδια της δουλειάς μου, 
υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης. 

Η ολοκλήρωση του βιβλίου και η σημερινή του μορφή οφείλουν τα 
μέγιστα στον Χρήστο Χατζηιωσήφ, ο οποίος με τις παρατηρήσεις και 
τις υποδείξεις του μου έδωσε τη δυνατότητα να εξελίξω το αρχικό κεί-
μενο, κάτι για το οποίο του είμαι ευγνώμων. Θερμές ευχαριστίες χρω-
στώ στον Στρατή Μπουρνάζο, ο οποίος φρόντισε με ξεχωριστό ζήλο 
και γενναιοδωρία να διορθωθούν πολλές από τις αρχικές αδυναμίες 
του κειμένου και να ενισχυθούν περαιτέρω οι θέσεις του, ενώ το δικό 
του έργο τροφοδοτεί ουσιαστικά τη δουλειά μου. Ιδιαίτερα σημαντική 
υπήρξε η συνεργασία μου με τον Σωτήρη Ριζά και το Κέντρον Ερεύνης 
της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών πάνω 
στη θεματική του πολιτιστικού Ψυχρού Πολέμου και της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής. Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω στους Γιάν-
νη Βούλγαρη, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Χριστίνα Κουλούρη, Christian 
Karner και Rosario Forlenza για τις συμβουλές και τα σχόλιά τους κατά 
τη συγγραφή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, και ιδιαίτερα τη Διονυσία Δασκάλου και τον Πέτρο 
Γιαρμενίτη, για την άριστη συνεργασία μας. Με δημιουργικότητα και 
μεθοδικότητα έφεραν σε πέρας την επιμέλεια του βιβλίου. 

Την ερευνητική και συγγραφική διαδρομή είχα την ευκαιρία να 
μοιραστώ με τους φίλους και συναδέλφους Λουδοβίκο Κωτσονόπουλο, 
Αναστασία Καφέ, Κώστα Ελευθερίου, Βασίλη Λογοθέτη, Γιώργο 
Γιαν νακόπουλο και Μιλένα Παναγιωτοπούλου, τους οποίους ευχαρι-
στώ γιατί δεν κουράστηκαν να συζητούν πάνω σε αυτή την ιδέα. Τέλος, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, στους ανθρώπους που με 
βοήθησαν και με υποστήριξαν ώστε να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο, 
στους γονείς μου Δημήτρη και Μαργαρίτα, στην αδελφή μου Γεωργία 
και στον σύζυγό μου Γιώργο. Αυτό είναι, με περισσότερους τρόπους 
απ’ όσους θα μπορούσα να εξηγήσω, το βιβλίο μας. 

Αθήνα, Απρίλιος 2019


