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Створена для захисту демократії від поширення комуністичної загрози організація
Північноатлантичного договору, очолювана США, протягом 50–60-х років ХХ ст.
функціонувала не цілком на демократичних засадах. Як наслідок, у 1966 р. не допущена до
рівноправної участі в управлінні НАТО і не згодна з його проамериканською політикою, зі
складу військової структури організації вийшла Франція. Альянс часто вдавався до підтримки
авторитарних режимів у країнах-членах, зокрема, режиму Салазара в Португалії, військових
диктатур у Туреччині, а в 1967 р. не тільки не врятував демократію в Греції, а й допустив
існування в країні протягом семи років воєнної хунти «чорних полковників». Усе це похитнуло
довіру західноєвропейців до цієї організації. Вони вимагали відповіді на запитання: куди
крокує НАТО? Враховуючи, що в 1969 р. закінчувався двадцятирічний строк дії Атлантичного
пакту, чимало політиків піддавали сумніву необхідність подальшого існування блоку, адже
постало питання про несумісність курсу альянсу з життєвими інтересами держав-учасниць
блоку. Але в ті роки така політика альянсу була зумовлена «холодною війною» –
протиборством капіталістичного і соціалістичного світів у всіх сферах життєдіяльності і в
різних регіонах світу, тому організація не була ліквідована.

Після закінчення «холодної війни», коли світ став багатополярним і, насправді, зникла
загроза комунізму, необхідності в подальшому існуванні Північноатлантичного блоку не було.
Однак його керівництво взяло на себе нову функцію – гарантування безпеки в Європі. У 1999
р., під час відзначення 50-ї річниці організації, була схвалена нова стратегія альянсу, яка
передбачає використання його військ за територіальними межами держав-учасниць і з дозволу
Ради Безпеки ООН. НАТО вдалося до збройного способу розв’язання косовської (1999 р.) та
іракської (2003 р.) проблем, але всупереч рішенням ООН. Від таких дій блоку постраждали не
тільки Югославія й Ірак, а й держави, що мали з ними тісні торгово-економічні зв’язки,
зокрема, сусідні. Значних збитків зазнали і зазнають учасники організації та країни, що
співпрацювали з Югославією й Іраком, серед них й Україна. Проте більшість
постсоціалістичних держав, насамперед Східної Європи, незважаючи на погрози Москви,
прагнули вступити до Північноатлантичного блоку, вважаючи його справжнім гарантом
безпеки в сучасному світі й необхідним кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції.
Унаслідок, наприкінці 90-х років ХХ ст. членами НАТО стали Чехія, Польща та Угорщина, на
початку ХХІ ст. – Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Словаччина, Болгарія та Румунія. Сьогодні
навіть в Україні є чимало прихильників вступу нашої держави до НАТО.

Дослідження не ставить за мету дати чіткі відповіді на актуальні нині питання, зокрема,
чи дійсно НАТО безпечна організація і необхідний крок на шляху до Європейського Союзу та
чи варто до неї вступати?

Мета роботи – висвітлити малодосліджені історичні події – участь і роль Греції в НАТО
в період режиму «чорних полковників» (1967–1974 рр.).



Для досягнення поставленої мети ставиться завдання: розкрити ставлення США та інших
країн НАТО до державного перевороту 1967 р. і правління військової хунти в Греції, показати
наскільки глибоким було проникнення американців у Грецію після Другої світової війни і як
воно впливало на соціально-економічний і політичний розвиток країни. Насамкінець, з’ясувати
основні причини грецького путчу 1967 р., причетність до нього спецслужб США і НАТО, а
також зміст і наслідки взаємин останніх з хунтою «чорних полковників».

У радянській і вітчизняній історіографії проблема відносин Греції з НАТО періоду
правління «чорних полковників» майже не досліджена. Існує декілька праць, автори яких
торкаються цього питання. Насамперед, це праця К. Шеменкова «Греция: проблемы
современной истории» (1987 p.) [1] та дослідження С. Зорбаласа «Неофашизм в Греции (1967-
1974)» (1981 р.) [2]. Обидві праці, написані з ідеологічною заангажованістю, висвітлюють
боротьбу лівих грецьких партій з авторитарною диктатурою, доводять, що саме комуністична
партія Греції (КПГ) відіграла вирішальну роль у поваленні воєнного режиму.

Серед зарубіжних дослідників треба відзначити працю Янніса Димітріадіса «Советское
проникновение в Грецию», опубліковану в 1984 р. Вона має прямо протилежну ідеологічну
спрямованість. У книжці автор намагався довести, що Москва прагнула налагодити стосунки з
полковниками тоді як Захід, у цілому, відмежувався від режиму. На думку Димітріадіса,
опозиція КПГ диктатурі була мінімальною, справжній опір чинили лівоцентристські сили.

Серед сучасних робіт виділимо дві статті: «Греческая хунта полковников (1967-1974)»,
опублікована в збірнику «Вожди и тираны», і «Чёрные полковники» в Греции 1967-1974 гг.»
російської дослідниці Є. Кругової. Автор першої показав зародження та діяльність хунти
військових у Греції, її співпрацю з НАТО. Є. Круговая значну увагу приділила соціально-
економічній політиці воєнної хунти, схарактеризувала кожного з трьох «чорних полковників».
Водночас, в обох дослідженнях розкриваються причини й особливості державного перевороту
21 квітня 1967 р. в Греції, подається характеристика режиму та його внутрішньої політики [3].

Чимало уваги даному питанню присвятили радянські політичні оглядачі, сучасники тих
подій, серед них К. Антонов, М. Брагін, Я. Бронін, О. Іванов А. Кофман, В. Кондрат’єв, 3.
Бейкос та інші. Їхні статті друкувались у журналах «Мировая экономика и международные
отношения» та «Международная жизнь». І хоч писалися вони з явно антизахідних позицій,
проте містять у собі чимало фактичного матеріалу, що допомагає розібратись у проблемі.
Значна кількість матеріалу опублікована в періодичній пресі; у 60–70-і pp. минулого століття –
у «Красной звезде”, «Известиях”, «Правде», сьогодні – у «Независимой газете», «За рубежом”,
«Демократичній Україні» і навіть «Сельской жизни».

Отже, рівень розробки проблеми в історіографії та поява нових джерел доводять
необхідність її подальшого вивчення і спонукають до пошуків.

Звільнення Греції від фашистських окупантів здійснювали дві політичні сили: Грецька
народно-визвольна армія (ЕЛАС), створена й очолювана Комуністичною партією Греції (КПГ),
та англійсько-американські війська. Перша, оволодівши 90 відсотками території країни,
виступила проти повернення короля, що спричинило збройні зіткнення з англійськими
військами. Конфлікт було залагоджено 2 лютого 1945 р. Варкізькою угодою. За її умовами
уряд був зобов’язаний забезпечити демократичний розвиток грецького суспільства, а також
провести плебісцит і вибори до національних зборів [4]. Це відповідало рішенням Ялтинської
конференції 1945 р.

31 березня 1946 р. внаслідок парламентських виборів до влади прийшли прибічники
монархії. Ліві на чолі з КПГ звинуватили промонархічні сили у фальсифікації результатів
виборів. Завоювавши під час війни з німецько-італійськими фашистами авторитет і підтримку
серед народу, вони закликали трудящі маси до боротьби з існуючим режимом. Країною
прокотилася хвиля невдоволення, відбулися зіткнення ворогуючих політичних угруповань.
Найбільше з них – на околицях м. Літохоро, прийнято вважати початком громадянської війни
1946–1949 pp. [4, С. 58], у яку відразу втрутились СРСР і США. Москва і Вашингтон
розглядали Грецію як важливий стратегічний плацдарм у басейні Східного Середземномор’я.
Радянський Союз надавав підтримку КПГ, постачаючи їй зброю через територію Албанії.

Так, Греція однією з перших відчула на собі вплив «холодної війни”. Англія, послаблена
після Другої світової війни, була не в змозі надавати фінансову допомогу королівському
режиму в боротьбі з КП Греції й ЕЛАС, поступилася своїми позиціями США [5].



Офіційна історія американського втручання в грецькі справи розпочалося після 12
бepeзня 1947 р., коли президент Трумен виступив на засіданні обох палат Конгресу з
посланням «Рекомендації щодо Греції й Туреччини», яке відоміше під назвою «Доктрина
Трумена”. Тоді Конгрес погодився виділити 400 млн. дол для надання допомоги урядам цих
країн у воєнній і економічній сферах. Три чверті суми було виділено для Греції. У своїй
промові президент сказав: «Якщо ми не матимемо успіху, надаючи допомогу Греції і
Туреччині сьогодні, то це буде мати значні наслідки як для Заходу, так і для Сходу в
майбутньому. Від того, як складеться доля Греції, буде залежати орієнтація країн Близького і
Середнього Сходу» [6].

Зростання американського впливу і позицій, у свою чергу, викликало негативну реакцію
лівих і лівоцентристських сил. Як зазначав колишній прем’єр-міністр А. Папандреу:
«...американці створили в Греції державу, яка є сателітом США в прямому значенні цього
слова. Весь королівський двір, армія, поліція, банди озброєних цивільних, організовані
Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ), були в руках американців» [1].

З 1947 р. грецька армія й американська група з надання військової допомоги в Афінах
(нараховувала декілька сотень осіб) тісно співпрацювали [7].

На думку тодішніх оглядачів, Греція ще до вступу до НАТО передала свою армію в
розпорядження США. Нею командував американський генерал Ван Фліт. Країна була втягнута
в Корейську війну (1950–1953 рр.) і перетворена на базу військово-морських сил США [10].
Ще в 1951 р., не без підтримки Вашингтона, до влади прийшли сили на чолі з маршалом
Папагосом. Як наслідок, у 1952 р. Греція вступила до НАТО, а в жовтні 1953 р. підписала зі
США договір, за умовами якого значна частина території країни, включаючи водний і
повітряний простір, передавались американцям у повне і безконтрольне користування, а
громадяни США в Греції отримували право екстериторіальності. Особливість угоди полягала в
тому, що в ній не було визначено час її дії, тобто вона не мала потреби в періодичному
поновленні. На відміну від угоди з Іспанією про розміщення воєнних баз, яку США уклали
місяцем раніше, ішлося не про виділення певної кількості пунктів, а говорилося про передачу
іноземній державі великих районів країни на вибір. США отримали право користування
деякими шосейними і залізничними магістралями, американським збройним силам надавалася
можливість переміщуватися з одного місця в інше в середині країни, літати над Грецією і її
територіальними водами [5].

Після підписання цієї угоди в країні функціонували чотири великі військові бази і понад
двадцять інших об’єктів, постійно перебувало від трьох до чотирьох тисяч
військовослужбовців США. Пентагон володів військово-повітряною та військово-морською
базами в затоці Суда на о. Кріт. Вони були призначені для кораблів 6-го американського
флоту. За 35 км від Афін, у Неа-Макрі, розмісилася база дальнього зв’язку Військово-морських
сил (ВМС)  США.  База ВМС розміщувалась і в Іракліоні на о.  Крит.  Ще одна військово-
повітряна база була в Елліконі в Афінах. Різні воєнні об’єкти США були розкидані на всій
території Греції: радари, вузли зв’язку, станції стеження за супутниками, склади з ядерними
боєзарядами [5, С. 75].

До захоплення влади воєнною хунтою (1967 р.) в Афінах грецькі уряди* підписали з
Вашингтоном ще дві угоди: 7 вересня 1956 р. – про юридичний статус американських баз і 2
червня 1956 р. про митні привілеї для американських збройних сил [8].

Американські позиції підтримувалися великими доларовими асигнуваннями: за період до
1966 р. включно, військова й економічна допомога США Греції становила 3629,7 млн. дол, що
перевищувало 400 дол на душу населення. Для порівняння: Туреччина, друга країна, на яку
безпосередньо поширювалась «Доктрина Трумена», отримала за цей період 4773,9 млн. дол,
або приблизно 160 дол на душу населення [5, С. 36].

Проте ритм грецько-американських відносин ніколи не був рівномірним. Перепади в
ньому відбувались у різних сферах: політичній, економічній, військовій, і в різний час – навіть
після вступу країни до НАТО і підписання воєнної угоди 1953 р.

У середині 1960-х рр. у Греції розпочалася криза влади. Постійні конфлікти між
монархом Костянтином, який посів престол після смерті короля Павла у 1965 р., і парламентом
призводили до частої зміни кабінету міністрів, що породжувало нестабільність у суспільстві.
На відмінну від Павла, який уміло лавірував між різними політичними партіями і мав міцні



контакти з керівництвом армії, Костянтин виявився нездатним суттєво впливати на
розстановку сил у країні.

Греція залишалась однією з найвідсталіших країн Заходу. Часті зміни уряду
супроводжувались економічними кризами. З другої половини 1965 р. країна переживала
економічний занепад. Спостерігався відплив грецького капіталу за кордон, скоротилися
можливості інвестування капіталу в різні галузі промисловості, знизився річний приріст
промислової і сільськогосподарської продукції, а відповідно й національний прибуток.
Погіршилося валютно-фінансове становище країни. Економічні труднощі спричинили падіння
життєвого рівня населення. У 1965 р. з Греції емігрувало 120 тис. осіб, що майже на 50
відсотків перевищувало природний приріст населення [9].

Погіршенню соціального становища народних мас сприяла також політика мілітаризації
країни, як наслідок її участі в НАТО. Греція витрачала великі кошти на озброєння й утримання
армії, чисельністю 160 тис. осіб, при загальному населенні країни близько 10 млн. осіб.
Військові витрати постійно зростали. Так, у 1965 р. вони становили 6300 млн. драхм, а в 1966 –
7000 млн. драхм.

Суспільне невдоволення економічною політикою уряду проявлялось у постійних
мітингах і страйках трудящих. 1966 р. часті масові страйки робітників і службовців державних
і приватних установ по всій Греції включали від 100 до 200 тис. учасників. Крім економічних
вимог, страйкарі висували політичні гасла «Геть уряд!», «Вільні вибори!». Для розгону
протестувальників влада використовувала силові засоби придушення, зокрема, бомби зі
сльозогінним газом, а під час виступів представників соціалістичних і комуністичних сил
вдавалась до терору.

Політичні кола, переважно крайньої правої або монархічної орієнтації, вбачали вихід із
ситуації в приході до влади військових, які, на їхню думку, мали бути лояльними до правлячих
партій і трону, і виконуватимуть, по суті, їхні вказівки.

Від початку XX ст. у суспільно-політичному житті Греції роль армії зросла. Військові
брали участь приблизно у 20 переворотах, створили близько 30 нелегальних і напівлегальних
військових організацій, які прагнули придушити демократію і встановити тоталітарний режим
[1, С. 103]. Так, у 1923 р. була встановлена диктатура Н. Пластіраса, у 1925 р. державний
переворот здійснив генерал Т. Пангалос, 1936 р. до влади прийшов генерал І. Метаксас, а в
1953 р. – А. Папагос.

З-поміж чинників, які в тій чи інший мірі сприяли державному перевороту, була
заполітизованість грецького суспільного життя. Після громадянської війни народ став ділитися
на «лівих», «правих» і «центр», а ідеологічні відмінності пронизували економіку, торгівлю і
навіть приватне життя.

Посилення американських позицій у країні, слабкий економічний розвиток,
заполітизованість суспільно-політичного життя, значний вплив на політику військових і
мілітаризація країни – усе це породжувало політичну нестабільність, кризи та соціальну
напругу. Прикладом можуть служити: вбивство 1963 р. лівого депутата парламенту Г.
Ламбракіса, «двірцевий переворот» 1965 p., коли король самочинно усунув з посади прем’єр-
міністра Г. Папандреу і призначив замість нього лідера правих Г. Афанаеладіса-Новаса, а
також «справа Аспіда» та інші. Усі ці чинники створювали сприятливу ситуацію для
державного перевороту.

Що ж стосується безпосередніх причин путчу, то тут також немає єдності поглядів. На
думку К. Шеменкова, визначальний вплив на рішення здійснити переворот зіграла позиція
реакційно налаштованого офіцерства грецької армії, яка вважала, що політики завели країну в
безвихідь [1, С. 134].

Радянська преса в квітні 1967 р. писала, що причина перевороту криється в прагненні
путчистів розгромити демократичний рух, завадити народу виразити свою волю на
парламентських виборах, призначених на 28 травня, і зміцнити позиції НАТО в країні і
Східному Середземномор’ї [10].

Безпосередній учасник тих подій генерал Паттакос у своєму програмному виступі заявив,
що начебто їхні дії були продиктовані прагненням врятувати країну від комуністичної загрози.
Але режим «чорних полковників» вдавався до репресій і проти крайніх правих. Радянський
політичний оглядач М. Брагін у 1967 р. писав: «...військово-фашистська диктатура в Греції за



своєю природою і характером – явище непритаманне широким народним масам країни.
Цей антинародний режим не має ніякої значної підтримки в країні, крім армійських штиків,
поліцейського корпусу і військової підтримки найагресивніше налаштованих кіл Вашингтона і
Бонна. Навіть західні аналітики змушені визнати, що справжні причини, які призвели до
встановлення відкритої фашистської диктатури, полягають не в комуністичній загрозі, а в
реальній слабкості позицій правлячих, реакційно-монархічних сил у Греції [11]. Іншими
словами, причиною була криза «королівської демократії» або конституційно-монархічної
форми правління, яка фактично не задовольняла інтереси грецького народу. Доказом цьому
стала Конституція Греції 1975 p., яка була прийнята після падіння диктатури полковників.
Вона проголосила країну парламентською республікою з президентською формою правління
[11, С. 72].

Державний переворот 1967 р. вчинило напівлегальне військове об’єднання грецьких
офіцерів – хунта. Воно виникло під час Другої світової війни на Близькому Сході, де за
підтримки англійців і короля Георга II формувалися грецькі військові частини. У їхньому
складі була створена і діяла організація «Союз молодих офіцерів». Вона носила
антикомуністичну і промонархічну спрямованість. Пізніше ця організація була перейменована
в «Священний союз грецьких офіцерів» (ІДЕА).

Диктаторські наміри лідерів Союзу приховувалися під гаслами боротьби з комуністами
та захисту національних ідеалів. Членом союзу міг бути тільки крайній антикомуніст. Члени
хунти брали участь у Корейській війні.

У критичних ситуаціях Союз намагався впливати на політичний розвиток країни.
Перший відкритий виступ Союз здійснив у травні 1951 p., приводом до нього було
невдоволення частини офіцерів тим, що маршал Папагос, який був лідером Консервативної
партії Грецький собор, залишив армію і став прем’єр-міністром (1951–1955 pp.). Але тоді й
дещо згодом, за правління партії Національний радикальний союз (ЕРЕ), політика організації
повністю співпадала з політикою уряду.

Після парламентських виборів І958 р., на яких ліві досягли переконливого успіху, хунта
активізувала свою діяльність. Водночас до її складу, під керівництвом американських таємних
служб, сформувалася група полковників і молодих офіцерів – мала хунта, яка й прийшла до
влади в квітні 1967 р. [12]. Молоді офіцери були вихідцями з бідних селянських родин,
інтереси яких намагалися захистити.

Безпосереднім приводом до державного перевороту стала політична нестабільність,
викликана «двірцевим переворотом» 1965 р. Влада була зосереджена в руках військових і
королівського двору. У грудні 1966 p. у відставку пішов уряд С. Стефанопулоса. Новий кабінет
на чолі з головою Національного банку І. Параскевопулосом мав підготувати умови для
проведення парламентських виборів, які б забезпечили перемогу Національному радикальному
союзу. На початку 1967 р. криза настільки загострилась, що уряд був не в змозі припинити
зростаюче невдоволення, а опозиційні сили не могли змінити розвиток подій на свою користь.
За такої хиткої рівноваги королівський двір та особи, які його фінансували, вирішили
встановити в країні військову диктатуру за допомогою хунти генералів. Одночасно хунта
грецьких полковників готувала військовий переворот на основі плану НАТО [9, С. 133].

30 березня 1967 р. уряд І. Параскевопулоса пішов у відставку. Новий уряд отримав від
короля дозвіл розпустити парламент, якщо не отримає вотуму довіри. Уряд не тільки не дістав
підтримки, а й був засуджений всіма парламентськими фракціями. 14 квітня парламент було
розпущено і призначено парламентські вибори на 28 травня. Уже тоді стало зрозуміло, що
перемогу на виборах отримає опозиція.

Так, колишній віце-прем’єр І. Ціріліокіс заявив, що 80 відсотків виборців готові були
віддати свої голоси за ліву Єдину демократичну партію (ЄДА) та центристську «Союз
центр» [1, С. 102]. Праві також переконалися, що більшість греків голосуватиме проти них.
Навіть кампанія залякування, яку вони розгорнули, була не в змозі змінити настрій виборців. А
під час передвиборної боротьби на мітингах і зібраннях одним із популярних гасел була
вимога переглянути зобов’язання Греції перед Вашингтоном, звільнити країну з-під
американської опіки. Демократи виступали за необхідність виходу країни з НАТО [1, С. 108].

Отже, політична криза досягла апогею. За таких обставин генералітет і королівське
оточення єдиний вихід з такої ситуація вбачали в становленні диктатури. 20 лютого 1967 р.



король віддав наказ генералу Спандідакісу, начальнику генерального штабу, готувати
переворот. Про цей наказ знали вищі офіцери: К. Коліас, командувач першим армійським
корпусом; І. Манетас, командувач 2-м корпусом; Г. Зоітакис, командувач третім корпусом; X.
Панадопулос, командувач збройних сил на островах; О. Ангеліс, замісник начальника
генерального штабу та інші.

На вищій військовій раді, яка очолила переворот, Спандідакіс та інші генерали проявили
нерішучість у визначенні дати проведення перевороту. Одні називали 2 квітня, інші – 23
квітня, а треті – навіть 28 травня – дату проведення парламентських виборів. Врахувавши ці
вагання і нерішучість, представники малої хунти полковників і їхні прибічники призначили
виступ на 21 квітня, і Спандідакіс, який загравав з обома хунтами, погодився з ними [9, С. 133-
134].

Вночі з 20 на 21 квітня 1967 р. хунта полковників вдалася до державного перевороту,
який вони назвали квітневою революцією. Отже, динамічніші полковники випередили короля і
генералів. Під час путчу, коли танки бригадного генерала Поттакоса вийшли на вулиці Афін, а
військова радіостанція повідомила про скасування Конституції, віддані королю Костянтину
офіцери вважали, що йдеться про державний переворот «хунти генералів», схвалений
монархом. Це в значній мірі допомогло хунті полковників досягти успіху [5, С. 79 ].

На думку дослідників, за характером і методами проведення, офіцерський путч в Афінах
нагадував перевороти 1960-х рр. у країнах Латинської Америки, до яких були причетними
США. Організатори перевороту в Греції також мали зв’язки з ЦРУ і НАТО і використали
раніше підготовлений план під кодовою назвою «Прометей».

План був розроблений у 1950 р. генеральним штабом грецьких збройних сил під
керівництвом НАТО на випадок війни з комуністичною країною. Потім декілька разів
переглядався й узгоджувався з Північноатлантичним блоком. Його остаточний варіант
датується 1965 р. Він передбачав арешт комуністичних лідерів, щоб завадити їхній підпільній
діяльності і включав захоплення ключових адміністративних центрів і стратегічно важливих
пунктів і об’єктів, щоб попередити диверсії [12].

Напередодні перевороту американці спростили застосування плану. По-перше, він міг
бути застосований і в зв’язку з подіями всередині країни. По-друге, на відміну від аналогічних
планів для інших країн НАТО, його застосування більше не вимагало санкцій глави держави
чи кабінету міністрів, досить було розпорядження начальника генерального штабу армії. Така
згода останнього була отримана керівниками перевороту в ніч на 21 квітня 1967 р. [13].

У радянській історіографії квітневі події в Греції пов’язували з діями американсько-
натовських агентів. Світова преса тоді писала, що це був перший в історії післявоєнної Європи
державний переворот, до якого були причетні американські таємні служби. Адже посол США
в Афінах за декілька днів до перевороту мав аудієнцію в короля і зустрічався з деякими
міністрами уряду, а путчисти спиралися на військові частини, які перебували під контролем
НАТО [10, С. 3]..

Відразу після перевороту американський посол Ф. Телбот встановив контакт з членами
військової хунти, а офіційні представники США спростували думки про те, що переворот
може якось відбитися на становищі 10 тис. американців, які знаходились в Греції, включаючи
співробітників численних спецслужб і членів їхніх сімей.

Під час зустрічі із західними дипломатами Ф. Телбот спонукав їх до вироблення щодо
перевороту єдиної позиції і прагнув надати військовій хунті видимість конституційності й
законності [14]. Американцям вдалося вплинути на короля і той прийняв присягу нового
кабінету міністрів, тим самим переворот був легалізований. Як наслідок відпала потреба
визнання нового режиму державами світу [6, С. 36]. Саме ці дії короля послужили приводом
для небезпідставної його критики і навіть звинувачень у причетності до перевороту з боку
західної преси [15].

Однак події 21 квітня 1967 р.  в Греції були,  в певній мірі, несподіванкою і для
Вашингтона. Адже він знав про підготовку, із санкції короля, перевороту хунти генералів, а не
«чорних полковників» [15]. Такого ходу подій не передбачали ні в Білому домі, ні в НАТО,
адже вони спочатку були впевнені, що переворот 21 квітня 1967 р. здійснили прокоролівськи
налаштовані генерали.

Отже, США і НАТО не були безпосередньо причетні до перевороту хунти полковників,



проте своїм рішенням – не заважати перевороту, який планував король, у дійсності
сприяли полковникам.

У радянській історіографії воєнний режим «чорних полковників», а точніше тріумвірату
полковників Г. Пападопулуса, Н. Макарезоса і С. Паттакоса називали фашистським і
порівнювали його внутрішню політику з політикою Гітлера, Сталіна й Мусоліні. Адже в країні
була відмінена Конституція, запроваджено воєнний стан, розпущено парламент і заборонено
політичні партії, громадські організації, профспілки. Усі, хто проявляв хоч мінімум
невдоволення, піддавалися спеціальній обробці, влада застосовувала репресії для розправи над
опозицією. Хунта дозволила застосовувати на першій стадії розслідування знущання, назвавши
їх «терапією» для греків, яка забезпечить сприйняття «оновленої демократії» [9, С. 139]. Були
відкриті концтабори, у яких уже через місяць після перевороту містилося 16 тис. в’язнів [16].
Конституційні акти, які видавав режим, позбавляли права кожного громадянина чи юридичну
особу звертатися в Державну раду зі скаргою на незаконність дій і рішень хунти. Така
демократія, на їхню думку, стане можливою, коли в грецьке суспільство прийде «примирення,
любов, єдність і співробітництво» [17]. Тобто «чорні полковники» намагались акцентувати
увагу на християнських моральних цінностях.

Жорстокість хунти, яка створила в країні режим поліцейського терору, викликала хвилю
обурення в усьому світі. Навіть партнери з НАТО засудили грецький режим, а його авантюрна
зовнішня політика поставила Грецію на межу війни з Туреччиною і створила найбільшу кризу
в середині Північноатлантичного альянсу з часів існування. Вашингтон намагався вплинути на
внутрішню політику полковників, рекомендуючи їм проявити гнучкість стосовно правих
політичних сил, але хунта не хотіла ділитися владою ні з ким [18]..

Проте США від самого початку тісно співпрацювали з військовим режимом. Так, у липні
1967 р. відбулися переговори між державним секретарем США Діном Раском і міністром
закордонних справ Греції Іконому-Гурасом, під час яких було досягнуто угоди про збільшення
допомоги США афінському уряду. Бонн також заявив про свою готовність надати Греції
фінансову підтримку [19]. Таке співробітництво дискредитувало американську демократію в
очах світової громадськості.

У вересні з офіційним візитом Вашингтон відвідав король Греції Костянтин. Як наслідок,
Вашингтон поставив перед полковникам ультиматум – допустити до управління країною
правих політичних діячів, інакше проти них повстануть деякі військові частини. Отже, король
за підтримки Вашингтона вступив у боротьбу з хунтою. Проти «чорних полковників»
виступили генерали і частина офіцерів, які не готові були на встановлення жорсткої диктатури,
до того ж полковники їх випередили у вирішальний момент, а потім не допустили до влади.
Однак королівський контрпереворот, що мав на меті позбавити малу хунту влади на користь
правих сил, не мав успіху. Придушивши його, хунта піддала репресіям учасників
контрперевороту. Король залишив країну, виїхавши до Італії, хоч і не відрікся від престолу.
Полковники неодноразово заявляли про своє небажання співпрацювати з представниками
«старого політичного світу». Розрив з так званими «дореволюційними» політиками, на їхню
думку, повинен був доказати грекам, що новий режим не пов’язаний з тими політичними
діячами, «які довели країну до кризи» [20].

За такої ситуації уряди провідних країн НАТО не пішли на конфронтацію з військовим
режимом і, не зважаючи на позицію короля, офіційно схвалили кроки хунти, яка в грудні 1967
р. звільнила колишнього прем’єр-міністра Каліасса і передала королівські повноваження
своєму ставленику Зойтакісу [21].

Маючи такого партнера, Вашингтон прагнув не тільки пом’якшити його режим, а й
запевнити світ у тому, що диктатура в Греції готує ґрунт для відновлення парламентського
режиму. Представники хунти також запевняли, що диктатура – це тимчасове явище,
необхідний засіб для забезпечення економічної і політичної стабільності, після досягнення якої
влада буде передана всенародно обраному демократичному уряду. Щоб переконати населення
в можливості мирного переходу від диктатури до демократії в майбутньому уряд здійснив
низку відповідних заходів. Так, 29 вересня 1968 р. в обстановці відкритого тиску і залякування
був проведений референдум, який затвердив нову Конституцію. Формально новий основний
закон країни носив демократичний і прогресивний характер, але більшість його положень не
виконувалась, оскільки представники уряду вважали, що «країна ще до них не готова» [20].



Конституція обмежувала права короля, роль якого зводилася до номінального глави
держави, а також функції парламенту. Проте значно була посилена виконавча влада. Збройні
сили стали відповідальними не тільки за оборону від зовнішніх ворогів, а й від внутрішніх, не
тільки за забезпечення національної незалежності й територіальної цілісності країни, а й за
державний устрій й суспільно-політичну систему.

Схвалення нової конституції світова громадськість оцінила як антидемократичний,
антинародний акт, спрямований на юридичне закріплення військового режиму. У зарубіжній
пресі зазначалось: «...нова конституція перетворить Грецію на демократію, де
демократія ...заборонена» [22]..

У грудні 1969 р. з ініціативи Норвегії, Данії, Швеції та Голландії на сесії Ради Європи
(РЄ) було поставлено питання про порушення грецьким урядом загальновизнаних
демократичних прав людини. Насправді це був політичний акт засудження режиму за участі й
країн-членів НАТО. Але тільки через два роки створена РЄ комісія підтвердила всім відомі
факти грецької дійсності. Не дочекавшись виконання рішення про виключення Греції зі складу
РЄ, афінський військовий режим заявив про свій вихід із міжнародної організації. При цьому
він виразив протест проти втручання у внутрішні справи країни.

Від часу квітневого 1967 р. перевороту Греція була надійним союзником НАТО. «Чорні
полковники» користувалися підтримкою урядів країн блоку в тій чи іншій формі.
Адміністрація США, час від часу виражаючи невдоволення відсутністю демократії в Греції,
усіма силами прагнула консолідації режиму. Більшість політиків Західної Європи
стверджували, що воєнна хунта давно була б повалена, якби не підтримка з боку НАТО і,
насамперед, США та ФРН.

Афінський режим, відчуваючи зацікавленість до себе з боку Заходу, намагався
скористатися нею. Як і майже всі післявоєнні грецькі уряди він маніпулював ідеєю зовнішньої
і внутрішньої загрози наступу комунізму, адже Греція всі сухопутні кордони мала з країнами
соціалістичного табору. Це дозволяло політикам стверджувати, що «Греція є стабільним і
потужним бастіоном західного світу на Балканах», а також обґрунтовувати репресії проти
комуністів. Так, прикриваючись посиланнями на загрозу з Півночі, 26 серпня 1967 р. в
північній частині країни, за участі сухопутних, авіаційних і військово-морських сил,
розпочалося навчання НАТО «Саншайн експрес». У Фалерську бухту поблизу Афін прибув
великий загін кораблів 6-го флоту США з ядерними ракетами на борту. У країні
розпалювалася ворожа кампанія проти СРСР та інших соціалістичних країн [23]. На островах
Егейського моря була організована репетиція висадки десантних з’єднань з кораблів грецького
військового флоту. За цією операцією спостерігало командування 6-го американського флоту.
Деякі представники грецького командування стали висувати претензії на Північний Епір –
частину албанської території [11, С. 74].. Досить небезпечними були наміри режиму щодо
Кіпру. На початку серпня 1967 р. в Нікосію здійснив поїздку полковник Пападопулос, який
наказав генералу Грівасу, командувачу грецькою дивізією на острові, розпочати реалізацію
плану «Астрапі» (Блискавка), що передбачав повалення законного уряду республіки Кіпр через
воєнний переворот і здійснення «епозісу», тобто приєднання острова до Греції [18, С. 101]. Але
позиція Туреччини, яка ні за яких умов не погоджувалася на приєднання Кіпру до Греції,
змусила змінити акценти як афінський режим,  так і НАТО.  У травні 1970 р. в Лісабоні був
прийнятий «План Ачесона», який передбачав знищення незалежності острова через подвійний
«епозіс», що означало розподіл Кіпру між Грецією і Туреччиною [5, С. 37].

Діючи в інтересах Вашингтона і Північноатлантичного блоку, хунта розраховувала на
щедрі нагороди з боку своїх партнерів. Вона повністю підтримала втручання США у В’єтнам і
обіцяла направити туди грецький експедиційний корпус. Позитивно була оцінена нею політика
США в Камбоджі. Наприкінці 1970 р. на нараді групи ядерного планування (ГЯП – один з
вищих органів військової структури альянсу) HATО в Оттаві представник грецької хунти
першим погодився на ядерне озброєння країн-членів блоку і запропонував створити ядерні
мінні поля на кордонах Греції із сусідніми державами [24].

Частими стали візити до країни представників Пентагону, воєнного командування НАТО
та посланців західнонімецького бундесверу. Так, наприкінці січня 1968 р. Афіни відвідали:
американські генерали, командувачі військово-повітряними силами Південно-Східного



сектору НАТО і об’єднаними сухопутними військами, відповідно, генерал Тімптон і
генерал Дік. Вони обговорили з начальниками штабів грецьких збройних сил потреби країни в
озброєнні. Стало відомо про наміри США відновити військову допомогу Греції в розмірі 70–80
млн. дол на рік. У свою чергу і боннський уряд заявив про нові військові поставки в Грецію
замість раніше обіцяних 200 млн. марок. У лютому Бонн відправив першу партію торпедних
катерів для військово-морських сил хунти. Водночас він погодився створити на території
Західної Німеччини, де працювали десятки тисяч грецьких робітників-емігрантів, спеціальні
бюро для боротьби з опозиційними настроями серед працюючих. Бюро мали збирати
компрометуючі дані про «неблагонадійних» греків, яких після повернення на батьківщину
заарештовували [20, С. 91].

Тодішній віце-канцлер і міністр закордонних справ ФРН Віллі Брандт, пояснюючи
причини, які штовхали уряди західних держав на співробітництво з афінською військовою
хунтою, заявив, що Бонну хотілось би закріпити стабільність грецького уряду як важливого
чинника безпеки на Південно-Східному фланзі НАТО [20, С. 91]..

Наприкінці 1970 р. міністр оборони США М. Лейрд, відвідавши Афіни, підкреслив, що в
інтересах зміцнення південного флангу Північноатлантичного блоку, США будуть прагнути
підвищити роль Греції у військових приготуваннях НАТО. Саме тоді республіканська
адміністрація прийняла рішення про відновлення поставок хунті тяжких видів озброєння. Таке
активне співробітництво мало ще один чинник, Пентагон не міг допустити послаблення
особливих зв’язків з Афінами, тому що подібні дії були здатні позбавити США, хоч би на
короткий час, морських баз і засобів зв’язку для 6-го флоту й атомних підводних човнів,
озброєних ракетами «Паларіс» [25].

Події тих часів свідчили, що США не тільки не думали про демонтаж своїх зв’язків з
режимом, а й ставили завдання – всебічно їх розширювати. Так, незважаючи на те, що комісія
із закордонних справ сенату США заборонила військову допомогу Греції до відновлення в
країні конституційних порядків, державний секретар У. Роджерс у серпні 1972 р. заявив про
необхідність продовжувати надавати таку допомогу Афінам в інтересах США і НАТО [26]..

Дещо раніше вашингтонський кореспондент «Рейтер» повідомляв, що США відновлять
військову допомогу Греції постачанням тяжких видів озброєння – це, насамперед, літаки нових
типів. Американська преса писала, що таємне постачання зброї не тільки не припинилося, а
навіть перевищило попередні розміри, санкціоновані Конгресом [25].

У березні, червні та листопаді 1971 р. грецькі збройні сили брали участь у маневрах ВМС
НАТО у Середземному морі, у вересні-жовтні – у великих навчаннях Північноатлантичного
блоку на території Греції та європейської частини Туреччини.

1972 р.  країну відвідали:  генеральний секретар НАТО Й.  Лунс,  віце-президент США С.
Агню. Під час візиту останнього була досягнута домовленість про надання 6-му флоту США
воєнних баз у Піреях та інших портах. Там мала базуватись одна третя частина американських
кораблів, що плавали в Середземному морі [27]. Це були взаємні поступки, адже в березні
президент США Р. Ніксон оголосив рішення про відновлення американської військової
допомоги Греції в повному обсязі. Представник держдепартаменту заявив, що цей крок є
справою першочергового значення для США, з погляду на те, що Греція займає ключові
позиції на південному фланзі НАТО. Згідно з програмою надання допомоги, в Афінах були
проведені переговори щодо продажі Греції американських літаків «Фантом» [28]. Атлантисти
закривали очі на окремі тіньові моменти в політиці полковників, а Вашингтон не проявляв
скрупульозність через зростаючу залежність 6-го флоту від грецьких портів і аеродромів [5, С.
31].

У січні 1973 р. в Афінах була підписана нова військова угода зі США про використання
американськими військовими кораблями грецьких морських баз протягом наступних п’яти
років. Договір також передбачав використання кораблями 6-го американського флоту
постійних стоянок у районі Елевсін, поблизу Пірей.

На них мали базуватися шість есмінців, один авіаносець і шпитальний корабель, а взагалі
нараховувалося близько чотирьох десятків кораблів. За даними американської преси, на
впровадження договору передбачалося виділити 13,1 млн. дол, а щорічні витрати мали
становити 13,4 млн. дол. Офіційним приводом для підписання угоди Пентагон назвав
необхідність підвищення морального духу американських моряків 6-го флоту. Сприяти цьому,



на думку керівництва, мало розміщення на околицях Афін сімей військовослужбовців 6-
го флоту США. Загалом планувалось у районі грецької столиці розквартирувати близько 10
тис. американських моряків і членів їхніх сімей [29].

Новий військовий режим, який прийшов до влади шляхом перевороту 25 листопада 1973
р., продовжив політику мілітаризації Греції та співробітництва з НАТО [30]. Хунта відновила
переговори з Пентагоном про розширення підписаної в січні 1973 р. угоди про бази. Грецький
уряд вимагав збільшити поставки американської зброї в обмін на використання грецької
території. На замовлення грецького військового відомства на верфях ФРН будувалися підводні
човни, торпедні катери та мінні тральщики [31].

Афінський диктаторський режим знову загострив відносини з Республікою Кіпр, що й
призвело до його падіння 23 липня 1974 р. [30, С. 123].

Отже, за час існування воєнної хунти, Греція підписала із США дві військові угоди: про
надання портів 6-му флоту від 22 серпня 1972 р. та від 8 січня 1973 р. А взагалі, на серпень
1974 р. США користувалися дев’ятьма військовими базами в Греції, зокрема, двома на о. Кріт.
Бухта Суда на Кріті, використовувалася й іншими країнами НАТО. Там були великі об’єкти
блоку, включаючи навчальний полігон [31, С. 94].

Активне співробітництво Греції зі США і Північноатлантичним альянсом завжди
сприяло мілітаризації країни, а за часів правління хунти військові витрати з кожним роком
зростали. Так, за даними Стокгольмського міжнародного інституту, у 1969 р. витрати на
озброєння в Греції зросли порівняно з 1965 р. на 80 відсотків [23, С. 104]. Про це свідчили і
підрахунки Лондонського журналу «The Military Balance» за 1966–1967 pp. та 1970–1971 pp. [5,
С. 38].. Але завдяки зростанню зовнішніх інвестицій в економіку країни протягом 1968–1971
рр. вдалося значно поліпшити економічне становище і рівень життя населення і, водночас,
послабити труднощі, викликані зростанням військових витрат.

Наведені факти свідчать про тісні відносини країн НАТО і, насамперед, США та ФРН з
диктаторським режимом у Греції впродовж 1967–1974 pp. Тоді, коли вся світова громадськість
засудила афінську хунту, країни Північноатлантичного альянсу розширювали з нею
співпрацю. Такі дії НАТО пояснюються його прагненням зміцнити свої стратегічні позиції
(плацдарми) в Середземному морі, де Греції відводилась роль головної бази військово-
морських сил альянсу. У стратегії й тактиці натовського блоку важливе значення надавалося
Східному Середземномор’ю і безпосередньо Греції. Цей регіон був найближче до кордонів
СРСР і деяких соціалістичних країн. Звідти можна було контролювати підступи до Дарданелл.
Американський адмірал Браун, колишній головнокомандувач збройними силами НАТО в
Південній Європі, писав: «...район навколо Дарданелл має вирішальне значення для всієї
стратегії НАТО у сфері його південно-європейського командування» [5, С. 31].

Східне Середземномор’я мало важливе значення і з огляду на розв’язання близькосхідної
проблеми, адже в 1967 р. та 1973 р. відбулися чергові арабо-ізраїльські війни, а напруженість і
конфронтація тривали протягом усього правління «чорних полковників». Цей район також
прилягає до Суецького каналу і найважливішого джерела близькосхідної нафти – Перської
затоки. Після націоналізації Суецького каналу Єгиптом у 1956 р., а на початку 1970-х рр.
унаслідок обмеження країнами-експортерами нафти (ОПЕК) поставок енергетичної сировини
на світовий ринок, позиції країн Атлантичного блоку погіршились, тому регіону почали
приділяти більшу увагу. Через простір Східного Середземномор’я проходили важливі
повітряні комунікації в Південно-Східну Азію.

Щодо Греції, то саме через Егейське море з його 300 грецьких островів можна
контролювати підступи до Дарданелл (берегові лінії Греції та її островів в Егейському та
Іонійському морях мають протяжність 13 600 км). Територія Греції, виступаючи далеко у
Східне Середземномор’я, фланкує комунікації великого стратегічного значення. За
розрахунками НАТО, з військово-морських баз у Греції можна було наносити ракетно-ядерні
удари в північному напрямку по соціалістичних країнах.

Один з натовських генералів заявив, що стратегічна цінність Греції полягає в тому, що її
територія направлена до трьох континентів, а Північноатлантичний блок прагне контролювати
стик трьох континентів – Європи, Азії й Африки [5, С. 34].

Через Грецію атлантисти розраховували впливати на становище на Балканах. У
південному та південно-східному напрямках Греція повернута до арабських країн і району



арабської нафти.
У жодній країні НАТО американці не досягли таких прав для своїх баз як у Греції. На

думку політичних оглядачів тих років, з приходом до влади військових в Афінах позиції США
в Греції посилились. Так, під час Йорданської кризи 1970 р. Греція була, насправді, єдиним
союзником Вашингтона, дозволивши американським літакам літати над своєю територією і
використовувати проміжні авіабази. У зв’язку з цим офіційний інформаційний друкований
орган хунти «Неа політика» писав: «США могли впевнитися, що Греція – єдина дружня
союзна країна, на яку вони можуть повністю покластися» [5, С. 34].

Співробітництво американців з режимом «чорних полковників» посилювалось і
внаслідок позиції Туреччини, яка з 1966 р. вела переговори зі США з метою переглянути угоди
про американські бази на її території. Турецький уряд вирішив обмежити розширення
існуючих баз, взяв під контроль деякі із них і більше не хотів надавати США повну свободу
дій. Як наслідок, до низки морських баз у Туреччині американці не мали доступу. Крім того,
Туреччина тоді взяла курс на поліпшення відносин з арабськими країнами. А під час
вересневих подій 1970 p. уряд цієї країни виступив проти використання США турецьких баз і
портів.  У зв’язку із заявою президента Р. Ніксона 27 липня 1972 р.  про те, що без допомоги
Греції і Туреччини в США не буде життєздатної політики порятунку Ізраїлю, Анкара
відповіла, що Туреччина не має ніякої причетності до американських зусиль щодо захисту
Ізраїлю [5, С. 35].

Позиція Туреччини ускладнювала використання її території проти арабських країн і саме
це стало додатковим чинником, який зумовив зростаючу зацікавленість американсько-
натовських стратегів у зміцненні й розширенні відносин з військовим режимом Греції.

Звичайно політику США і НАТО потрібно розглядати в контексті «холодної війни», адже
перемога в протистоянні із соціалістичним світом ставилася натовським керівництвом на
перше місце. І щоб не поступитися у цій війні воно готове було не тільки допустити у своєму
стані існування антидемократичного режиму, а й активно з ним співпрацювати.

Але відносини були досить ненадійними і неперспективними, тому що політична база
режиму була неміцною, особливо останніми роками. Якщо наприкінці 1960-х рр. значна
частина населення підтримувала військових, адже проведені ними ліберальні реформи сприяли
піднесенню економічного розвитку країни, то на початку 1970-х рр. під час світової
економічної кризи, яка торкнулася й Греції, понад 90 відсотків жителів країни не підтримували
хунту. Західні політичні оглядачі писали, що головною характерною рисою грецької диктатури
є прірва, яка існує між національним урядом і народом. Це створювало певні труднощі для
США і НАТО. По-перше, всенародна опозиція режиму, його невпевненість у подальших
перспективах породжувало небажання політичних діячів правих сил іти на співпрацю з
урядом. І це, незважаючи на всі зусилля США, таким чином демократизувати правління в
Греції. По-друге, слабкість політичної бази хунти, ставила під сумнів міцність американсько-
натовських позицій у країні на майбутнє. З огляду на це радянські оглядачі наводили цитату з
одного з американських журналів за 1972 р.: «У самій Греції тісні відносини між Вашингтоном
і афінською бандою служать приводом для антиамериканізму. Викликає занепокоєння те, що
майбутні політичні заворушення послаблять цей важливий ланцюг у системі західної
оборони» [5, С. 39]..

Унаслідок неміцності внутрішніх позицій військового режиму в Греції американці стояли
перед дилемою створення нової довгострокової програми в даному регіоні. Їхні переживання
мали під собою ґрунт, адже після кіпрської кризи, демократичний уряд Караманліса, який
змінив військову хунту, заявив про вихід Греції з військової структури НАТО і про подальше
використання США і НАТО грецької території тільки за умов попереднього оповіщення [31, С.
95]. Таким рішенням Афіни протестували проти захоплення Туреччиною Північного Кіпру.

Отже, наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. XX ст. в умовах «холодної війни»,
загострення близькосхідної проблеми, розгортання світової економічної кризи та зміни
політичних позицій Туреччини для НАТО зросла військово-стратегічна цінність Греції у
Східному Середземномор’ї. Тому, незважаючи на військово-диктаторський режим, що існував
у цій країні та його засудження світовою громадськістю, США та інші держави
Північноатлантичного альянсу активно співпрацювали з ним. Така співпраця була не лише
ненадійною, а й дискредитувала західну демократію в очах світової спільноти. Вона поставила



питання про несумісність курсу НАТО з життєвими інтересами держав-учасниць блоку.
Проникнення США і НАТО в післявоєнну Грецію відбувалося завдяки «доктрині

Трумена» і «плану Маршала». Його наслідком став вступ Греції до НАТО 1952 р., участь
грецьких військових у Корейській війні (1950–1953 рр.) і підписання Афінами й Вашингтоном
у 1953 і 1956 рр. договорів про розміщення і статус американських військових баз у Греції. За
все це Афіни отримували значну фінансову допомогу, яка на середину 60-х рр. ХХ ст.
становила понад 400 дол. на душу населення країни. Це було значно більше, ніж у два рази
порівняно з аналогічною допомогою Вашингтона Туреччині.

Міцні позиції Вашингтона й Брюсселя в Греції не залишили їх осторонь подій, які
відбувались у цій країні в другій половині 60-х – на початку 70х рр. XX ст. Не будучи
безпосередньо причетними до державного перевороту 21 квітня 1967 р, вони все ж таки несуть
частину відповідальності за нього. Головною причиною путчу полковників була криза
конституційно-монархічної форми правління, яка не відповідала потребам розвитку грецького
суспільства. В умовах сильної лівоцентристської опозиції, яка могла прийти до влади в країні,
США надавали підтримку правим політичним силам, які спиралися на вище військове
керівництво держави. Вашингтон боявся приходу до влади в Греції лівих сил, які виступали
під гаслами звільнення країни з-під американської опіки та виходу з НАТО. Тому тоді
інтересам США більше відповідав режим «твердої руки».

Значний вплив на політику військових, заполітизованість, соціальна і політична напруга,
впливовість американських позицій, слабкість економічного розвитку і мілітаризація країни
створювали сприятливі умови для приходу до влади військових і формування диктаторського
режиму.

Король, за підтримки вищого військового командування, прагнув здійснити державний
переворот і встановити диктатуру. Однак нерішучістю генералів у визначенні дати проведення
перевороту скористалися представники «малої хунти полковників» і їхні прибічники. А під час
перевороту віддані королю офіцери вважали, що йдеться про переворот «хунти генералів»,
схвалений монархом. Це значно допомогло полковникам досягти успіху. За характером і
методами проведення офіцерський путч в Афінах нагадував перевороти 1960-х рр. у країнах
Латинської Америки, до яких були причетні США. Організатори перевороту використали план
під кодовою назвою «Прометей», який був розроблений штабом грецьких збройних сил під
керівництвом НАТО на випадок війни з комуністичною країною або загрози приходу до влади
лівих сил.

У Вашингтоні відразу визнали нову владу в Афінах, сподіваючись, що переворот
здійснено із санкції короля. Коли ж виявилось, що владу захопили полковники з «малої хунти»
Білий Дім намагався тиснути на них. Він погрожував їм обмеженням або повним припиненням
фінансової і військової допомоги, вимагав утриматися від репресій щодо правих політичних
сил і допустити їх до влади. Не досягши цього, США розпочали тісну співпрацю з військовою
хунтою, прагнучи, при цьому, не тільки пом’якшити її режим, а й запевнити світ у тому, що
диктатура в Греції готує ґрунт для відновлення парламентського режиму. Представники хунти
виражали інтереси бідних, здебільшого, селянських прошарків населення країни. Вони були
противниками як правих, так і лівих політичних сил і запевняли, що диктатура – це тимчасове
явище, необхідний засіб для забезпечення в країні економічної і політичної стабільності, після
досягнення якої влада буде передана всенародно обраному демократичному уряду.

Режим «чорних полковників» засудила Рада Європи. Як наслідок Греція поспішно
вийшла зі складу цієї політико-правової організації. Державний переворот і збереження
диктатури полковники обґрунтовували загрозою комунізму як у середині країни, так і ззовні,
адже всі сухопутні кордони Греції проходили з країнами соціалістичного табору.

США і НАТО активно співпрацювали з диктаторським режимом «чорних полковників»,
переважно у військовій та економічній сферах. Такі дії дискредитували їх в очах світової
громадськості й породжували прямі звинувачення в причетності до перевороту.
Співробітництво проявилось у підтримці Афінами політики Вашингтона у В’єтнамі й
Камбоджі, у намірах Греції розмістити американські ядерні ракети на своїй території та
створити мінні поля на кордонах із сусідніми соціалістичними державами.

Тісне співробітництво НАТО і, передусім, США з недемократичним режимом
пояснюється станом «холодної війни» під час якої загострилася близькосхідна проблема



(відбувалися чергові арабсько-ізраїльські війни), що спричинило світову енергетичну
кризу. За такої ситуації для НАТО зросло стратегічне значення Греції як важливого чинника
безпеки на Південно-Східному фланзі альянсу. Греції відводилася роль головної бази
військово-морських сил Північноатлантичного блоку в Східному Середземномор’ї, яке було
найближче до Чорноморських проток Босфор і Дарданелл, Суецького каналу та Перської
затоки. Стратегічна цінність Греції полягає в тому, що її територія направлена до трьох
континентів – Європи, Азії й Африки – регіон, який НАТО прагнула контролювати.

Співробітництво альянсу з режимом «чорних полковників» посилювалось і через те, що
Туреччина відмовилася розширювати американські воєнні бази на своїй території, переглянула
умови угод про їхній статус, взяла деякі з них під контроль та обмежила доступ до них
іноземних військ, оскільки не хотіла, щоб її територія використовувалася США і НАТО для
боротьби проти арабських країн.

США ставили завдання – всебічно розширювати зв’язків з грецькою військовою хунтою.
На території Греції та в східній частині Середземного моря часто проводилися навчання військ
Північноатлантичного блоку, які використовували військові бази Греції. А в серпні 1972 р. та в
січні 1973 р. були підписані нові грецько-американські угоди про використання
американськими військовими кораблями грецьких морських баз. В обмін на це Греція
отримувала від США та ФРН фінансову підтримку і зброю – військові літаки, підводні човни,
торпедні катери та мінні тральщики. Якщо за перші 15 років перебування Греції в складі
НАТО, тобто з 1952 р. – від часу вступу Греції до НАТО і до 1967 р – до встановлення
диктатури «чорних полковників» альянс використовував 4 військові бази на грецькій території,
то за сім років правління полковників їхня кількість зросла до дев’яти. За часів правління
хунти посилилася мілітаризації країни, військові витрати зростали майже на 100 відсотків.
Водночас, зросли й іноземні інвестиції в економіку країни, що сприяло її економічному
піднесенню.

Співпраця з авторитарним режимом була ненадійною і неперспективною. Це розуміли на
Заході, але в умовах протиборства з країнами соціалізму були готові допустити у своєму стані
недемократичне правління, тільки б не поступитися головному ворогу. Очевидно, що захист
демократії у світі розумівся тоді в США і НАТО як захист, насамперед, своїх інтересів.
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В статье выясняются факторы государственного переворота в 1967 г. в Греции,
причастность к нему США и НАТО, рассматривается специфика внутренней и внешней
политики Греции в период правления военной диктатуры так называемых «черных
полковников»; раскрываются причины активного сотрудничества США и НАТО с
диктаторским режимом в контексте «холодной войны» и геополитической ситуации в
Восточном Средиземноморье, в частности на Ближнем Востоке и Балканском полуострове.

Ключевые слова: государственный переворот, политическая нестабильность, военная
хунта, диктатура, репрессии, кризис, конституционная монархия, финансовая помощь,
сотрудничество, референдум, военные базы, военные учения, милитаризация, ключевые
позиции, военно-стратегическое значение, президентская республика, Североатлантический
альянс, Кипр, Турция.

In the article the factors of state putsch in 1967 year in Greece turn out, involvement him to the
USA and NATO, the specific of domestic and foreign policy of Greece is examined in the period of
rule of military dictatorship of the so-called «black colonels»; reasons of active collaboration of the
USA and NATO with the dictatorial mode in the context of «cold war» open up and geopolitical
situation in East Mediterranean, in particular on Middle East and Balkan peninsula.

Key words: state putsch, political instability, military junta, dictatorship, repressions, crisis,
limited monarchy, financial help, collaboration, referendum, military bases, military studies,
militarization, key positions, military-strategic value, presidential republic, North Atlantic Treaty
Organization, Cyprus, Turkey.


