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Προσαγωγή της λαίδης Αμαλίας Φλέμινγκ στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών, 
27-29 Σεπτεμβρίου 1971 
Μουσείο Μπενάκη - Φωτογραφικό Αρχείο, Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου

Επίσκεψη στην Ελλάδα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Σπύρο Άγκνιου (Spiro Agnew), 
16 Οκτωβρίου 1971.
Αρχείο δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, Αρχείο Αριστοτέλη Σαρρηκώστα

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του ‘αντιπροέδρου της κυβέρνησης’, Στυλιανού 
Παττακού, στο Κόνγκο. Μάιος 1971.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο των 150 χρόνων από την Επανάσταση 
του 1821. Η Dame Peggy Ashcroft απευθύνει μήνυμα μπροστά από το άγαλμα του Λόρδου Βύρωνα στην 
Park Lane, 25 Μαρτίου 1971.
Συλλογή Μαρίας Καραβία

Η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1971.
Μουσείο Μπενάκη - Φωτογραφικό Αρχείο, Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου

Σχέσεις με χώρες του Τρίτου Κόσμου και του Ανατολικού 
Συνασπισμού
Μετά την αποχώρηση της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι κυβερνώντες 
αναζητούν ερείσματα σε κράτη του Τρίτου Κόσμου, πρόθυμα να συνάψουν σχέσεις 
με μια ευρωπαϊκή χώρα, ακόμη και δέσμια μιας δικτατορίας. Στο πλαίσιο αυτής 
της πρωτοβουλίας, ο Στυλιανός Παττακός το 1971 και το 1972 θα επισκεφθεί 
διάφορες αφρικανικές χώρες, υπογράφοντας εμπορικές συμφωνίες με τοπικούς 
δικτάτορες. 

Παράλληλα, το καθεστώς ενισχύει τις σχέσεις του με τα βαλκανικά κράτη και 
τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού σε μια προσπάθεια αποκατάστασης του 
γοήτρου του έναντι των συνεχών πιέσεων των Δυτικών Συμμάχων. Η βελτίωση των 
διμερών σχέσεων εκκινούσε από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και έφτανε μέχρι 
την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων με την Αλβανία ύστερα από αρκετές 
δεκαετίες. 

Σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες
Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις των ΗΠΑ για την ανάγκη αποκατάστασης της 
συνταγματικής νομιμότητας και επιστροφής στον κοινοβουλευτισμό, είναι σαφές 
ότι την περίοδο αυτή πρωτεύουσα σημασία για την Ουάσιγκτον έχει η διασφάλιση 
των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν μέσω συνεχών αναταραχών 
στην περιοχή, η σταθερά αντικομμουνιστική και φιλοαμερικανική τοποθέτηση 
των Ελλήνων πραξικοπηματιών, τους καθιστά κρίσιμο παράγοντα για τη δυτική 
πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο. Η αποκατάσταση της παροχής στρατιωτικής 
βοήθειας προς την Ελλάδα και η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Σπύρο Άγκνιου 
(Spiro Agnew) θα επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι η εξασφάλιση των στρατηγικών 
συμφερόντων στην περιοχή υπερισχύει του ενδιαφέροντος για την καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών σε μια χώρα-μέλος της 
Ατλαντικής Συμμαχίας.


