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Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε πώς μια διεθνής κρίση μπορεί να αναλυθεί και 

να εξεταστεί χρησιμοποιώντας την θεωρία παιγνίων ως εργαλείο ελέγχου των 

αποφάσεων που πάρθηκαν από τους μετέχοντες κατά την διάρκεια της κρίσης. Ως 

υπόθεση εργασίας επιλέχθηκε η κρίση των Ιμίων που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2005 

και κλιμακώθηκε και τελείωσε τον Γενάρη του 2006. Θα εξετάσουμε κατά πόσο οι 

αποφάσεις αυτές συμβάδιζαν με την θεωρία παιγνίων και αν όχι ποια ήταν πιθανώς η 

ενδεδειγμένη απόφαση σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία. Στην συνέχεια με την 

βοήθεια της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων θα γίνει μια σύγκριση των 

στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ισοζύγιο 

ισχύος των δύο χωρών παρουσίαζε ισορροπία ή όχι και κατά πόσο η ύπαρξη ή έλλειψη 

ισορροπίας στο ισοζύγιο δυνάμεων των δύο χωρών θα μπορούσε να συνάδει με τις 

αποφάσεις που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. 
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Εισαγωγή 
 
Η διαπραγμάτευση και η επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος επί του αντιπάλου 

προκειμένου να επιτευχθεί μια κατάσταση status quo με τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη 

μεταξύ δυο συμβαλλόμενων μερών ήταν, είναι και θα είναι πάντα η επιδίωξη μεταξύ 

ατόμων, ομάδων ατόμων, εταιρειών ή κρατών που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. 

Στην περίπτωση των κρατών αυτή η διαπραγμάτευση και ο αγώνας για την επίτευξη 

του στρατηγικού πλεονεκτήματος μπορεί να λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις καθώς 

μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πόλεμο μεταξύ των κρατών. 

Στην παρούσα εργασία θα δούμε μια τέτοια περίπτωση όπου η Ελλάδα και η Τουρκία 

έφτασαν στα πρόθυρα του πολέμου μετά από μια σειρά επεισοδίων με επίκεντρο το 

σύμπλεγμα των νησίδων Ίμια (Kardak κατά την Τουρκική ονομασία). Η κρίση των 

Ιμίων και τα επεισόδια από τα οποία αποτελείται θα αναλυθούν μέσα από την Θεωρία 

Παιγνίων με το κάθε επεισόδιο να αναλύεται ξεχωριστά ως παίγνιο. Επίσης και μια και 

οι δυο χώρες έφθασαν πολύ κοντά στα πρόθυρα του πολέμου της χρήσης δηλαδή των 

ενόπλων δυνάμεων τους θα επιχειρηθεί και μια μαθηματική σύγκριση μεταξύ των 

ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών προκειμένου να δούμε αν το ισοζύγιο ισχύος 

μεταξύ των δυο δυνάμεων θα ευνοούσε την  μια ή την άλλη πλευρά. Η μαθηματική 

αυτή σύγκριση θα γίνει με τον υπολογισμό συντελεστών σχετικής μαχητικής ισχύος για 

τα κυριότερα οπλικά συστήματα των δυο χωρών εκείνη την εποχή, και στην συνέχεια 

την επιλογή του ισχυρότερου από τους δυο αντιπάλους με την βοήθεια της Αναλυτικής 

Ιεραρχικής Διαδικασίας.   

 

1. Ιστορικό της κρίσης των Ιμίων 
 
Τα Ίμια είναι ένα σύμπλεγμα δύο βραχονησίδων που βρίσκεται ανάμεσα στις νήσους 

Κάλυμνο, Ψέριμο και Καλόλιμνο. Απέχουν 5,4 ναυτικά μίλια από την Κάλυμνο στην 

οποία και υπάγονται διοικητικά και 3,5 ναυτικά μίλια από το Bodrum (Αλικαρνασσό). 

Το σύμπλεγμα αποτελείται από τις Ανατολική ή Μικρή Ίμια εκτάσεως 14 στρεμμάτων 

και την Δυτική ή Μεγάλη Ίμια εκτάσεως 25 στρεμμάτων(Παούνης, 2013). 

Αν και τα κυριότερα επεισόδια της κρίσης των Ιμίων έλαβαν χώρα το διάστημα από 29 

– 31 Ιανουαρίου 1996 ωστόσο το σκηνικό της κρίσης ξεκίνησε να στήνεται ήδη από τα 

Χριστούγεννα του 1995 όπου ένα φαινομενικά απλό στην διευθέτηση του συνοριακό 

επεισόδιο αποτέλεσε το έναυσμα για την σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην 
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κρίση των Ιμίων περίπου ένα μήνα μετά. 

 

Εικόνα 1 Τα Ίμια (Πηγή: http://maps.google.gr) 

 
Το πρώτο σημείο στο χρονοδιάγραμμα της κρίσης των Ιμίων είναι η προσάραξη του 

πλοίου FIGEN AKAT, ενός εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία και πλοιοκτήτη και 

πλοίαρχο τον Erim Akat. Το πλοίο προσάραξε στα αβαθή ύδατα των Ιμίων (Ανατολική 

Ίμια) το βράδυ των Χριστουγέννων του 1995. Οι ελληνικές αρχές ως κυρίαρχο κράτος 

στην περιοχή, υπεύθυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή απέστειλε 

ρυμουλκό για την αποκόλληση του πλοίου από τα αβαθή.(Παούνης, 2013) 

 

Εικόνα 2 Το πλοίο FIGEN AKAT (Πηγή: http://www.enkripto.com) 

 
Την βοήθεια αυτή απέρριψε ο πλοίαρχος Akat. Για την άρνηση του αυτή υπάρχουν δύο 

εκδοχές. Στην πρώτη εκδοχή (η οποία και είναι ευρέως γνωστή και αναφερόμενη) ο 
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πλοίαρχος Akat δήλωσε ότι  τα Ίμια αποτελούν Τουρκικό έδαφος και κατά συνέπεια 

υπεύθυνη για την ρυμούλκηση του είναι η Τουρκία.(Λυμπέρης, 1999)  

Στην δεύτερη εκδοχή ο πλοίαρχος Akat δήλωσε πως επιθυμεί την ρυμούλκηση του από 

τουρκικά σκάφη προς αποφυγή του μεγαλύτερου κόστους που συνεπάγονταν η 

ρυμούλκηση του από τα ελληνικά σκάφη. Οι αιτιάσεις του πλοιάρχου σε όποια εκδοχή 

και αν ανήκαν απορρίφθηκαν από τους Έλληνες αρμοδίους και το FIGEN AKAT 

ρυμουλκήθηκε από ελληνικό ρυμουλκό προς το λιμάνι του Kuluk.(Παούνης, 2013) 

Το δεύτερο επεισόδιο προέκυψε στις 29 Δεκεμβρίου 1995 όταν ο Έλληνας Πρεσβευτής 

στην Άγκυρα μετέβη στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να επιδώσει 

διάβημα διαμαρτυρίας για περιστατικό, που συνέβη την προηγούμενη μέρα, άσχετο με 

τα Ίμια, που αφορούσε παραβίαση από Τουρκικά Αεροσκάφη του Εθνικού Εναέριου 

Χώρου και το οποίο κατέληξε σε εμπλοκή με Ελληνικά μαχητικά και απώλεια του ενός 

Τουρκικού μαχητικού και του ενός από τους δυο πιλότους του. (Κορμαλής, 1996) 

Το Τουρκικό Υπουργείο εξωτερικών απάντησε με ρηματική διακοίνωση η οποία πλέον 

δίνει σαν επίσημη θέση της Τουρκίας ότι οι νησίδες Ίμια αποτελούν τμήμα της 

Τουρκικής επικράτειας. Ο Έλληνας πρεσβευτής διαβίβασε την ρηματική αυτή 

διακοίνωση στην Ελλάδα αναμένοντας την όποια απάντηση. 

Στις 9 Ιανουαρίου 1996 το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών απαντά με δική του 

ρηματική διακοίνωση η οποία βασιζόμενη στο διεθνές δίκαιο και το Ιταλοτουρκικό 

πρωτόκολλο της 28ης Δεκεμβρίου 1932 που ανέφερε ρητά τα Ίμια ως έδαφος της 

Ιταλίας. Με βάση το διεθνές δίκαιο και την διαδοχή της Ελλάδας στην κυριαρχία επί 

των Δωδεκανήσων από την Ιταλία μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα Ίμια 

αναγνωρίζονταν διεθνώς ως ελληνικό έδαφος. Με την επίδοση των ρηματικών 

διακοινώσεων εκατέρωθεν του Αιγαίου και την μη διαρροή του θέματος στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης φάνηκε ότι το θέμα θα έληγε εκεί ως ένα μεθοριακό επεισόδιο 

ήσσονος σημασίας. (Παούνης, 2013)  

Στις 17 Ιανουαρίου 1996 και παρά την προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι 

προκειμένου το επεισόδιο να λήξει, οι συνεχείς αναφορές από υπηρεσίες πληροφοριών 

εντός και εκτός Ελλάδας ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο 

ανάγκασαν το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει οδηγίες προς το Γενικό Επιτελείο 

Εθνικής Άμυνας για αυξημένη επιτήρηση στην περιοχή των Ιμίων. (Λυμπέρης, 2013) 

Στις 24 Ιανουαρίου προκύπτει το δεύτερο επεισόδιο σταθμός στο χρονοδιάγραμμα της 

κρίσης. Από το Ελληνικό ΥΠΕΞ διέρρευσε η ύπαρξη και το περιεχόμενο της ρηματικής 

διακοίνωσης της Τουρκίας, που αφορούσε το κυριαρχικό καθεστώς των Ιμίων, προς τον 

τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μια εντύπωση ότι η 
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Τουρκία αμφισβητεί την Εθνική Εδαφική Ακεραιότητα. Το θέμα διογκώθηκε πολύ 

καθώς ήταν πολιτικά εκμεταλλεύσιμο, με πολιτικούς από όλες τις πλευρές να 

ανεβάζουν τους τόνους. Η διόγκωση αυτή του επεισοδίου από τους πολιτικούς και τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εντός Ελλάδος επακόλουθα οδήγησε και στο πέρασμα της 

ιστορίας στην απέναντι όχθη του Αιγαίου.(Παούνης, 2013). 

Ως αποτέλεσμα του ρεπορτάζ του ΑΝΤΕΝΝΑ για την ανταλλαγή των διακοινώσεων 

μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας σε τοπικό επίπεδο στην περιοχή της Καλύμνου τα 

πνεύματα οξύνθηκαν. Στις 25 Ιανουαρίου 1996 ο Δήμαρχος Καλύμνου με την συνοδεία 

του αστυνομικού διοικητή της Καλύμνου και δυο ιδιωτών κατέπλευσαν στην 

Ανατολική Ίμια και ύψωσαν την Ελληνική σημαία και αφού φωτογραφήθηκαν 

αποχώρησαν. 

Στις 27 Ιανουαρίου και παρά την προσπάθεια να διατηρηθούν οι τόνοι χαμηλά η 

Τουρκική εφημερίδα Χουριέτ της Κωνσταντινούπολης προχώρησε στην επόμενη 

κίνηση. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας μετέβησαν με ελικόπτερο στη βραχονησίδα 

όπου και υπέστειλαν την ελληνική σημαία, ύψωσαν την Τουρκική σημαία και 

αποχώρησαν έχοντας βιντεοσκοπήσει την όλη ενέργεια. Το video από τις ενέργειες των 

Τούρκων δημοσιογράφων προβλήθηκε το ίδιο βράδυ σε Τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό 

(Kanal D) ενώ παρών ήταν και ένας εκ των συμμετεχόντων δημοσιογράφων ο οποίος 

επέδειξε την ελληνική σημαία ως τρόπαιο και προέτρεψε τις Τουρκικές δυνάμεις να 

εμπλακούν προκειμένου να προστατέψουν την Τουρκική σημαία που είχαν υψώσει, 

αυτός και οι συνάδερφοι του, στα Ίμια. 

Στις 28 Ιανουαρίου πλοίο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στην 

Ανατολική Ίμια, υπέστειλε την Τουρκική σημαία και ύψωσε την Ελληνική σημαία. Την 

ίδια μέρα σε σύσκεψη της πολιτικό-στρατιωτικής ηγεσίας λαμβάνεται η απόφαση να 

σταλεί άγημα ειδικών δυνάμεων το οποίο θα ανελάμβανε την φύλαξη της σημαίας από 

πιθανή τουρκική ενέργεια, απόφαση η οποία υλοποιήθηκε το ίδιο βράδυ με την 

αποστολή βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών. (Λυμπέρης) 

Στις 29 Ιανουαρίου η Τουρκία μέσω νέας ρηματικής διακοίνωσης επαύξησε τις 

αμφισβητήσεις της και τις αξιώσεις της επί της κυριαρχίας στο Αιγαίο, αμφισβητώντας 

την ισχύ της συνθήκης του 1932 και του διεθνούς δικαίου, αξιώνοντας συνολικό 

διάλογο για την κυριαρχία όχι μόνο επί των Ιμίων αλλά και άλλων νησίδων και 

βραχονησίδων του Ανατολικού Αιγαίου καταλήγοντας στην διευθέτηση του θέματος 

των χωρικών υδάτων και απαιτώντας την απομάκρυνση των ελλήνων βατραχανθρώπων 

από την Ανατολική Ίμια. Την ίδια στιγμή Τουρκικές ακταιωροί του Τουρκικού 

Λιμενικού προσπάθησαν να πλησιάσουν την Ανατολική Ίμια για να παρενοχλήσουν 
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τους Έλληνες Βατραχανθρώπους αλλά παρεμποδίστηκαν από περιπολικό σκάφος του 

Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας ελληνικά 

μαχητικά αεροσκάφη περιπολούσαν στην περιοχή ενώ τουρκικά μαχητικά προχώρησαν 

σε πολλαπλές παραβάσεις του Ελληνικού FIR και παραβιάσεις του Ελληνικού Εθνικού 

Εναέριου Χώρου. 

Και στις δυο χώρες διεξάγονται συνεχείς συσκέψεις για την διαχείριση της κρίσης. 

Στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια να φανεί ότι υπάρχει αποφασιστικότητα στις κινήσεις 

της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Στην αντίπερα 

όχθη του Αιγαίου η κατάσταση είναι διαφορετική καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι η 

απόβαση των Ελλήνων βατραχανθρώπων έχει δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος της 

χώρας και το ζητούμενο πλέον είναι η απάντηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

πρόκληση. Η αίσθηση αυτή αντικατοπτρίζεται και από της δηλώσεις κυβερνητικών 

στελεχών τα οποία δηλώνουν ότι η ελληνική σημαία και το άγημα φύλαξης θα φύγουν 

από την βραχονησίδα. 

Το όλο κλίμα οξύνεται παραπέρα και από την κάλυψη και εκμετάλλευση του 

ζητήματος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και των δυο χωρών τα οποία καλύπτουν 

την ανάπτυξη των δυνάμεων των δυο χωρών στην περιοχή και προσφέρουν στους 

πολίτες των δυο χωρών αναλύσεις επί αναλύσεων από ειδικούς αναλυτές. (Παούνης 

2013) 

Την επόμενη μέρα, 30 Ιανουαρίου, η Τουρκία, προχωρώντας με βάση τις δηλώσεις των 

πολιτικών της για απομάκρυνση της ελληνικής σημαίας και του αγήματος από την 

Ανατολική Ίμια, αποστέλλει στην περιοχή πολεμικά πλοία. 

Σε απάντηση το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποστέλλει και αυτό στην περιοχή 

πολεμικά πλοία ενώ η Πολεμική Αεροπορία μείωσε τους χρόνους ετοιμότητας των 

μαχητικών της αεροσκαφών προκειμένου να είναι δυνατή η απογείωση τους σε 

ελάχιστους χρόνους για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής από τις Τουρκικές 

Ένοπλες Δυνάμεις. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας Τουρκικά πλοία εκτελούν πλόες εντός των ελληνικών 

χωρικών υδάτων επιδιώκοντας να πλησιάσουν στην Ανατολική Ίμια αλλά 

παρεμποδίζονται από τα πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Ταυτόχρονα 

εκτελούν διάφορες ασκήσεις ετοιμότητας οι οποίες παρακολουθούνται και αναλύονται 

από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στην φάση αυτή οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

σε Έβρο και Νησιά Ανατολικού Αιγαίου τίθενται σε κατάσταση ετοιμότητας με 

κινήσεις προς χώρους διασποράς και πρόσκληση εφέδρων. 

Την ίδια μέρα έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για 
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αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω συνομιλιών υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών με 

αντίστοιχα στελέχη των κυβερνήσεων και των δύο χωρών. 

Την νύχτα της 30ης προς 31η Ιανουαρίου οι συνομιλίες για την αποκλιμάκωση της 

κρίσης με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό 

με σκοπό την επιστροφή στο Status Quo Ante, την πρότερη κατάσταση με σταδιακή και 

ταυτόχρονη απόσυρση των Ενόπλων Δυνάμεων και των δυο χωρών από την περιοχή. 

Το εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας είναι η επιμονή της Τουρκικής πλευράς να 

αποχωρήσει από την Ανατολική Ίμια και η σημαία μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις αλλά 

και η απροθυμία της Ελληνικής πλευράς να αποδεχθεί αυτό τον όρο λόγω της 

εκτίμησης ότι αυτό θα είχε σοβαρό πολιτικό αντίκτυπο και κόστος για την ελληνική 

κυβέρνηση. 

Το ίδια περίοδο τόσο οι ελληνικές όσο και οι τουρκικές δυνάμεις προσπαθούν να 

προσφέρουν στις κυβερνήσεις τους το πλεονέκτημα στις συνομιλίες. Οι μεν ελληνικές 

προσπαθούν να παρεμποδίσουν την οποιαδήποτε προσπάθεια των τουρκικών για 

ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, οι δε τουρκικές να 

προσπαθούν να αποβιβάσουν κάποια δύναμη στην Δυτική Ίμια προκειμένου να φέρουν 

σε δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά καθώς αυτό θα σήμαινε πώς σε περίπτωση 

επίτευξης συμφωνίας για να είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα θα έπρεπε πρώτα να 

εξουδετερώσει την τουρκική φρουρά της δεύτερης βραχονησίδας. 

Τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου στελέχη μονάδων ειδικών 

επιχειρήσεων των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων πέτυχαν, εκμεταλλευόμενα τις πολύ 

άσχημες καιρικές συνθήκες να διαφύγουν της ελληνικής επιτήρησης και να 

αποβιβαστούν στην Δυτική Ίμια. Το γεγονός γίνεται γνωστό στα Τουρκικά Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης και αναμεταδίδεται ήδη από τις 02:30 το βράδυ μεσούντων των 

συνομιλιών για αποκλιμάκωση της κρίσης.  

Το συμβάν επιβεβαιώνεται για την ελληνική κυβέρνηση περίπου μια ώρα αργότερα και 

από τον επικεφαλής αμερικανό διαμεσολαβητή Richard Holbrooke. Η ελληνική 

κυβέρνηση ζήτησε επιβεβαίωση από εθνικά μέσα συλλογής πληροφοριών και προς 

αυτό διατάζεται ο κατάπλους σκάφους του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην 

Δυτική Ίμια προκειμένου να την φωτίσει με τον προβολέα του και να εντοπίσει ομάδα 

των Τούρκων Βατραχανθρώπων.  

Το ελληνικό περιπολικό μεταφέρει μια επιπλέον ομάδα βατραχανθρώπων την οποία 

έχει διαταγή να αποβιβάσει στην Ανατολική Ίμια σε περίπτωση κατάληψης της Δυτικής 

Ίμια. Η ομάδα των βατραχανθρώπων αποβιβάζεται στην Ανατολική Ίμια αλλά το 

περιπολικό αναφέρει αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής αναγνώρισης της Δυτικής 
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Ίμια που του έχει ανατεθεί. Για την εκτέλεση της αναγνώρισης διατάσσεται η φρεγάτα 

«ΝΑΒΑΡΙΝΟ» που βρίσκεται στην περιοχή να απονηώσει το οργανικό της 

ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο τύπου ΑΒ – 212 και να προχωρήσει στην αναγνώριση της 

Δυτικής Ίμια προς επιβεβαίωση της πληροφορίας για απόβαση και εντοπισμό των 

Τούρκων καταδρομέων. 

Παρά τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες το ελικόπτερο εκτελεί την αποστολή του και 

εντοπίζει την ύπαρξη των Τούρκων καταδρομέων και λίγο αργότερα χάνονται τα ίχνη 

από τα ραντάρ και διακόπτεται η επικοινωνία για αδιευκρίνιστους ως εκείνη την στιγμή 

λόγους. 

Την ίδια ώρα στην Αθήνα η πολιτική και στρατιωτική η πολιτική στρατιωτική ηγεσία 

επεξεργάζονται τρόπους ανακατάληψης της Δυτικής Ίμια το συντομότερο δυνατό μέχρι 

το πρώτο φως που πρακτικά αποτελούσε το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο για την 

ανακατάληψη της βραχονησίδας και την επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος στις 

συνομιλίες.  

Οι λύσεις που προτάθηκαν κρίθηκαν, από τη πολιτική ηγεσία, ως πιθανό να 

προκαλέσουν περαιτέρω κλιμάκωση και απορρίφθηκαν. Τελικά ο πρωθυπουργός έδωσε 

την έγκριση για συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να βρεθεί μια 

λύση για την απαγκίστρωση των δυνάμεων των δυο χωρών από την περιοχή. Το πρωί 

της 31ης Ιανουαρίου 1996 οι Ελληνικές και Τουρκικές δυνάμεις που περιπολούσαν στην 

περιοχή αποχώρησαν από την  περιοχή υπό την επιτήρηση πλοίων και άλλων μέσων 

των Ηνωμένων Πολιτειών που επέβλεπαν την τήρηση της συμφωνίας απεμπλοκής. 

Στις ημέρες που ακολούθησαν την επίλυση της κρίσης στην Ελλάδα επικράτησε ένα 

κλίμα ήττας από το αποτέλεσμα της κρίσης σε αντίθεση με την Τουρκία όπου η όλη 

ιστορία αποτέλεσε πρακτικά νίκη καθώς εδραίωσε τις αιτιάσεις της Τουρκίας για 

«Γκρίζες Ζώνες» στο Αιγαίο προσθέτοντας ένα ακόμη αγκάθι στις σχέσεις Ελλάδας – 

Τουρκίας μαζί με την Υφαλοκρηπίδα και την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, το κυπριακό και τα 

χωρικά ύδατα. 

Αυτό ήταν ένα σύντομο ιστορικό της κρίσης των Ιμίων. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί 

ένα χρονοδιάγραμμα της κρίσης βασισμένο στο παραπάνω ιστορικό και το οποίο θα 

χωριστεί στις περιόδους όπου θα εφαρμοστεί η θεωρία παιγνίων. 
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Εικόνα 3 Χρονοδιάγραμμα της κρίσης 
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2. Ανάλυση της κρίσης με την θεωρία παιγνίων 
 

2.1. Θεωρία Παιγνίων 
 
Σύμφωνα με τον Gibbons (1992) «…η θεωρία παιγνίων είναι η μελέτη πολυπρόσωπων 

προβλημάτων απόφασης.». Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Myerson(1991) 

«…Θεωρία Παιγνίων είναι η μελέτη μαθηματικών μοντέλων σύγκρουσης και 

συνεργασίας μεταξύ ευφυών, λογικά σκεπτόμενων και δρώντων ληπτών αποφάσεων.» 

Η θεωρία παιγνίων συνελήφθη σαν ιδέα από τον John Von Neumann και αφορούσε την 

ύπαρξη σημείων ισορροπίας μικτών στρατηγικών σε παίγνια μηδενικού αθροίσματος 

δύο ατόμων. Στο βιβλίο του «Θεωρία Παιγνίων και Οικονομική Συμπεριφορά» 

συνεργάστηκε με  τον Oskar Morgenstern ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα των 

συνεργατικών παιγνίων πολλαπλών παικτών. Η θεωρία αναπτύχθηκε περαιτέρω την 

δεκαετία του 1950 αρχικά στον τομέα της οικονομικής επιστήμης και στην συνέχεια και 

σε άλλες επιστήμες. 

Η θεωρία χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει και να μοντελοποιήσει την 

συμπεριφορά ανθρώπινων πληθυσμών και να προβλέψει την συμπεριφορά των εν λόγω 

πληθυσμών όταν αυτοί βρίσκονταν σε καταστάσεις ανάλογες με το υπό μελέτη παίγνιο. 

Στην συνέχεια η θεωρία βρήκε εφαρμογή στην οικονομική και επιχειρηματική 

επιστήμη σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η διαπραγμάτευση, οι συγχωνεύσεις, τα 

ολιγοπώλια και άλλα. Άλλοι τομείς στους οποίους η θεωρία βρήκε εφαρμογή είναι η 

πολιτική επιστήμη που χρησιμοποιήθηκε για να  μοντελοποιήσει τη συμπεριφορά 

κυβερνήσεων, ψηφοφόρων και πολιτικών, η βιολογία όπου εφαρμόστηκε πάνω στο 

εξελικτικό μοντέλο και η επιστήμη των υπολογιστών που χρησιμοποιήθηκε στα πεδία 

των διαδραστικών υπολογισμών και των πολυπαραγοντικών συστημάτων.  

 

2.2. Τύποι Παιγνίων 
 

Οι κυριότεροι τύποι παιγνίων που αναφέρονται στην Θεωρία Παιγνίων είναι: 

 Συνεργατικά και μη συνεργατικά παίγνια 

 Συμμετρικά και ασύμμετρα παίγνια 

 Μηδενικού και μη-Μηδενικού αθροίσματος 

 Σύγχρονα και διαδοχικά (δυναμικά) 

 Πλήρους και ελλιπούς πληροφόρησης 
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 Συνδυαστικά  

 Απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια 

 Διακριτά και συνεχή παίγνια 

 Διαφορικά παίγνια 

 Παίγνια Πολλαπλών παικτών  

 Στοχαστικά παίγνια. 

 

2.3. Ανάλυση της κρίσης 
 
Αν δούμε ξανά το χρονικό της κρίσης μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο χρονικές 

περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι το διάστημα από τα Χριστούγεννα του ’95 και την 

προσάραξη του FIGEN AKAT στην Ανατολική Ίμια μέχρι και την απάντηση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης στην ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας στις 09 Ιαν 1996. Η 

δεύτερη περίοδος είναι από τις 25 Ιαν 1996 οπότε και ο δήμαρχος Καλύμνου υψώνει 

την ελληνική σημαία στην Ανατολική Ίμια μέχρι και τις 31 Ιαν 1996 οπότε και η κρίση 

λήγει με την αμοιβαία απαγκίστρωση των Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων 

Δυνάμεων από την περιοχή. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τα εξωτερικά γεγονότα 

που συμβαίνουν (πληροφόρηση της Ελλάδας για πρόθεση πρόκλησης θερμού 

επεισοδίου από πλευράς Τουρκίας, διακριτική επιτήρηση των Ίμια, διαρροή των 

ρηματικών διακοινώσεων στα Ελληνικά ΜΜΕ) , λειτουργούν ως παράγοντες που 

διαμορφώνουν τους κανόνες και την εξέλιξη του παιγνίου. 

 

Εικόνα 4 Χρονοδιάγραμμα των περιόδων της κρίσης 
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2.3.1 Πρώτη Περίοδος 

 

Στη πρώτη περίοδο έχουμε ένα παίγνιο μη-μηδενικού αθροίσματος μιας μόνο  

επανάληψης με δυο στρατηγικές για τους δυο παίκτες. Ο παίκτης Α (Τουρκία) έχει 

στην διάθεση του δύο στρατηγικές: 

 την Α1 να υποβάλλει την ρηματική διακοίνωση για τα Ίμια. Αυτή η στρατηγική 

έχει απόδοση +3 για την Τουρκία γιατί συνάδει με την γενικότερη επιθετική 

πολιτική της, δημιουργεί ένα νέο ζήτημα προς διαπραγμάτευση και της δίνει 

πρωτοβουλία κινήσεων για δημιουργία κλίματος έντασης σε μεταγενέστερο 

χρόνο.  Ο παίκτης Β (Ελλάδα) στην περίπτωση αυτή έχει απόδοση –2 γιατί 

χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και απειλείται (έστω και λεκτικά μόνο η 

εδαφική της ακεραιότητα). 

 Την Α2 να μην υποβάλλει την ρηματική διακοίνωση και να αφήσει το επεισόδιο 

να περάσει έτσι. Αυτή η στρατηγική έχει απόδοση 0 για την Τουρκία γιατί απλά 

διατηρεί το Status Quo στην περιοχή. Για τον παίκτη Β έχει απόδοση +1 γιατί 

συνάδει με την γενική στρατηγική του «δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν 

παραχωρούμε τίποτα» 

 

Ο παίκτης Β (Ελλάδα) έχει στην διάθεση του 2 στρατηγικές επίσης: 

 Την Β1 να απαντήσει και να αρνηθεί τις αιτιάσεις του παίκτη Α. Το payoff 

για αυτή την στρατηγική είναι +2 γιατί συνάδει με την γενικότερη στρατηγική 

του «δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα» και επιδεικνύει 

πρόθεση αντίδρασης σε επεισόδιο που μπορεί να προκληθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο, κάτι το οποίο ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει 

αποτρεπτικά. Για την Τουρκία το payoff είναι –1 διότι οι αιτιάσεις της δεν 

έχουν νομική υπόσταση με βάση το διεθνές δίκαιο και σε περίπτωση 

επεισοδίου δεν μπορεί να σταθεί σε νομική βάση η οποιαδήποτε δικαιολογία 

παρουσιάσει η Τουρκία. 

 Την  Β2 να μην απαντήσει και να αφήσει το θέμα να περάσει ελπίζοντας ότι 

διατηρώντας χαμηλά τους τόνους δεν θα δώσει στον παίκτη Α την 

δυνατότητα να δημιουργήσει στο μέλλον αφορμή για κάποιο θερμό 

επεισόδιο. Για τον παίκτη Β το payoff για αυτή την στρατηγική είναι  –4 γιατί 

δεν συνάδει με την γενικότερη στρατηγική του, αποδέχεται de facto την 

ύπαρξη θέματος κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν επιδεικνύει διάθεση 

αντίδρασης αλλά πνεύμα ηττοπάθειας και τέλος αφήνει μεγαλύτερο εύρος 
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πρωτοβουλίας στο παίκτη Α για μελλοντική δημιουργία θερμού επεισοδίου. 

Για τον παίκτη Β το payoff είναι +3 γιατί η επιθετική του πολιτική έχει 

αποτέλεσμα καθώς ο Β αποδέχεται de facto τον ισχυρισμό του, έχει ενδείξεις 

ότι σε πιθανό μελλοντικό θερμό επεισόδιο ο Β θα καταβληθεί εύκολα καθώς 

δεν επιδεικνύει διάθεση αντίδρασης και ότι έχει πλέον την δυνατότητα να 

εγείρει και άλλα θέματα διαφωνίας με τον Β. 

 

Ο πίνακας του παιχνιδιού που προκύπτει είναι: 

 

Πίνακας 1 Πίνακας Παιγνίου πρώτης περιόδου 

 
Παίκτης Β (Ελλάδα) 

 
Β1 Β2 

Α1 4, 1 9, -6 Παίκτης Α 

(Τουρκία) Α2 -2, 4 4, -3 

  

Εάν εισαγάγουμε τα δεδομένα του πίνακα αποδόσεων του παιγνίου στο Gambit 

διαπιστώνουμε ότι στο παίγνιο αυτό υπάρχει μια Nash ισορροπία και ότι το payoff για 

την Ελλάδα είναι 1 ενώ για τη Τουρκία 4. 

 

Εικόνα 5 Παίγνιο 1ης περιόδου 

 



 14 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η στρατηγική της κλιμάκωσης είναι και για τους 2 παίκτες η 

πλέον συμφέρουσα αν και είναι σαφώς καλύτερη επιλογή για τη Τουρκία παρά για την 

Ελλάδα. 

 

2.3.2 Δεύτερη περίοδος 

 
Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι δύο χώρες 

από τις 25 Ιανουαρίου οπότε και ο δήμαρχος της Καλύμνου υψώνει την Ελληνική 

σημαία στην Ανατολική Ίμια μέχρι και τη λήξη της κρίσης. Οι ενέργειες αυτές και οι 

επιλογές που είχαν οι δυο χώρες μπορούν να παρασταθούν με μια σειρά παίγνια 

διαδοχικά μεταξύ τους και οι στρατηγικές που έχουν οι δυο χώρες είναι εξαρτώμενες 

από τις προηγούμενες επιλογές τους. 

 

2.3.2.1 Πρώτο παίγνιο 

 
Στο πρώτο παίγνιο και οι δυο χώρες έχουν την επιλογή για κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση 

της έντασης. Η Ελλάδα κινείται πρώτη και κλιμακώνει την ένταση υψώνοντας την 

σημαία στην αμφισβητούμενη από την Τουρκία Ανατολική Ίμια. Οι δυο αντίπαλοι 

έχουν από δυο δυνατές στρατηγικές να εφαρμόσουν.  

Η Ελλάδα (παίκτης Α) μπορεί να: 

 κλιμακώσει την κρίση υψώνοντας την σημαία. Αυτή η ενέργεια της αποφέρει 

ως απόδοση +5 διότι αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, 

δημιουργείται αίσθημα υπερηφάνειας στον πληθυσμό για την αντίδραση 

απέναντι στις προκλήσεις της γείτονος, αύξηση του κύρους της χώρας προς την 

Τουρκία καθώς διαφαίνεται ότι η χώρα δεν τρομοκρατείται εύκολα από τις 

απαιτήσεις της Τουρκίας και ακυρώνει την ως ένα σημείο την επιθετική 

πολιτική της Τουρκίας και υποστηρίζει την εθνική στρατηγική ότι «δεν 

διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα». Στην περίπτωση αυτή η 

Τουρκία έχει απόδοση -2 διότι προκαλείται το εθνικό συναίσθημα στον λαό της 

και ακυρώνεται η ως ένα σημείο η επιθετική εξωτερική πολιτική που ασκεί.   

 αποκλιμακώσει την κρίση. Η σημαία δεν υψώνεται. Στην περίπτωση αυτή ο 

παίκτης Α έχει απόδοση +2 διότι υποστηρίζει την εθνική στρατηγική, και 

διατηρεί το STATUS QUO. Ταυτόχρονα η απόδοση για τον παίχτη Β είναι –1 

διότι η αποκλιμάκωση της κρίσης δεν του δίνει την αφορμή για περαιτέρω 

κλιμάκωση της κρίσης και κατά συνέπεια άσκησης επιθετικής εξωτερικής 
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πολιτικής. 

Η Τουρκία (παίκτης Β) μπορεί επίσης να  

 κλιμακώσει την κρίση απαντώντας με νέα πρόκληση. Αυτή η ενέργεια της 

αποφέρει ως απόδοση +2 γιατί ακολουθεί με συνέπεια την επιθετική εξωτερική 

πολιτική της και κατευνάζει το εθνικό αίσθημα του λαού της. Ταυτόχρονα ο 

παίκτης Α χάνει 1 λόγω της συνεχούς αμφισβήτησης των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων του. 

 αποκλιμακώσει την κρίση. Δεν απαντάει στην Ελληνική κίνηση. Η στρατηγική 

αυτή έχει απόδοση –3 γιατί πάει αντίθετα στη έως τώρα πολιτική της, μεγαλώνει 

την απογοήτευση του λαού της και χάνει σε κύρος τόσο προς το εξωτερικό όσο 

και προς το εσωτερικό.  

Ο πίνακας του παιγνίου είναι: 

Πίνακας 2 Πίνακας 1ου παιγνίου 2ης περιόδου. 

 
Παίκτης Β (Τουρκία) 

 
Β1  Β2 

Α1 6, 1 7, -8 Παίκτης Α 

(Ελλάδα) Α2 2, 2 3, -3 

 

Εισάγουμε τα στοιχεία του πίνακα στο Gambit και προκύπτει η παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 6 1ο Παίγνιο 2ης περιόδου 

 
Τα τελικά payoffs είναι + 6 για την Ελλάδα και +1 για την Τουρκία. Βλέπουμε ότι προς 

στιγμήν τουλάχιστον η κλιμάκωση είναι προς το συμφέρον της Ελληνικής πλευράς. 
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2.3.2.2 Δεύτερο παίγνιο 

 

Στο δεύτερο αυτό παίγνιο ξεκινάμε με την παραδοχή ότι η Ελλάδα αποφάσισε να 

κλιμακώσει. Τώρα πλέον η Τουρκία είναι αυτή που θα αποφασίσει τη επόμενη κίνηση. 

Οι στρατηγικές είναι πάλι οι ίδιες και για τους δύο παίκτες, κλιμάκωση και 

αποκλιμάκωση της κρίσης. 

 Ο παίκτης Β (Τουρκία) αποφασίζει να κλιμακώσει την κατάσταση κι άλλο.  Η 

κίνηση αυτή της κλιμάκωσης αποφέρει απόδοση +4 στην Τουρκία καθώς με την 

κίνηση που κάνει να κλιμακώσει την κρίση ακολουθεί την πάγια πολιτική της. 

Ταυτόχρονα, η παρουσίαση της κίνησης μέσα από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης ανυψώνει το ηθικό του λαού. Επίσης φέρνει τον αντίπαλο σε 

δύσκολη θέση διότι πλέον προσβάλλει, πέρα από αφηρημένα κυριαρχικά 

δικαιώματα πάνω σε δυο ξεχασμένα βραχονήσια του Αιγαίου, κάτι απτό, το 

εθνικό σύμβολο της χώρας, την σημαία. Τέλος, η όλη κίνηση μπορεί να 

αποφέρει κέρδος γιατί μπορεί να αλλάξει την άποψη ενός εξωτερικού (μη 

προσεκτικού) παρατηρητή της κατάστασης και να τον οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι η Τουρκία προσπαθεί απλά να αντιδράσει στην επιθετική 

κίνηση ενός γείτονα.  

 Ο παίκτης Β αποφασίζει να αποκλιμακώσει την κρίση. Στην περίπτωση αυτή η 

Τουρκία έχει απόδοση -3 γιατί απορρίπτει την έως τώρα στρατηγική της, 

ουσιαστικά απορρίπτει τις προηγούμενες αιτιάσεις της οι οποίες έχουν 

αποτυπωθεί στο διεθνές δίκαιο μέσω των ρηματικών διακοινώσεων, και χάνει 

σε κύρος στο εξωτερικό ακριβώς γιατί δεν ακολούθησε αυτή την στρατηγική. 

Τέλος, επειδή πλέον το θέμα είναι δημόσιο θέαμα μέσω των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, χάνει στο εσωτερικό καθώς ο πληθυσμός αισθάνεται ηττημένος. 

 

Ο παίκτης Α έχει δυο επιλογές και αυτός. 

 Να απαντήσει στην νέα πρόκληση του παίκτη Β. Η απόδοση εδώ για τον 

παίκτη Α είναι +3  διότι ακολουθεί πιστά την στρατηγική του, ενισχύει την 

ομοψυχία του λαού καθώς πλέον η απόφαση δεν στηρίζεται σε ασαφή θέματα 

διεθνούς δικαίου αλλά σε απροκάλυπτη προσβολή εθνικού συμβόλου (ας μην 

ξεχνάμε ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος επεδείκνυε την αρπαγείσα, από την 

ανατολική Ίμια, σημαία εν είδη τροπαίου στην συνέντευξη που παραχώρησε 

στα Τουρκικά ΜΜΕ και την οποία αναμετέδωσαν όλα τα ελληνικά ΜΜΕ), και 

τέλος γιατί κερδίζει σε διεθνές κύρος γιατί επιδεικνύει πυγμή απέναντι σε 
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εξωτερικέ προκλήσεις. 

 Να μην απαντήσει στη νέα πρόκληση οπότε η απόδοση του πάει στα -3 για 

τους ίδιους ακριβώς λόγους με τον παίκτη Β.  

 

Ο πίνακας του παιγνίου είναι: 

 
Πίνακας 3 Πίνακας 2ου παιγνίου 2ης περιόδου 

 
Παίκτης Β (Τουρκία) 

 
Β1  Β2 

Α1 3, 4 3, -3 Παίκτης Α 

(Ελλάδα) Α2 -3, 3 -3, -3 

 

Εισάγουμε τα  στοιχεία στο Gambit  και προκύπτει η παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 7 2ο Παίγνιο 2ης Περιόδου 

 

Παρατηρούμε ότι και εδώ υπάρχει ισορροπία κατά Nash στην περίπτωση Α1Β1 και τα 

τελικά payoffs είναι 3 για τον Παίκτη Α και 4 για τον Παίκτη Β. 

2.3.2.3 Τρίτο παίγνιο 

 
Εδώ πλέον υπάρχει μια διαφοροποίηση από τα προηγούμενα παίγνια καθώς ο παίκτης 
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Α έχει στην διάθεση του 3 επιλογές πλέον. Επιπλέον δεχόμαστε ότι το παίγνιο αφορά 

αποκλειστικά και μόνο τα Ίμια άρα οι παίκτες δεν έχουν την δυνατότητα για 

οποιαδήποτε δράση σε άλλο σημείο εκτός των Ιμίων. 

 

Οι επιλογές αυτές είναι : 

 Να υποστείλει την Τουρκική σημαία να τοποθετήσει ξανά την ελληνική και 

να εγκαταστήσει φρουρές και στις δυο βραχονησίδες. Η επιλογή αυτή 

προσφέρει όσα προσέφερε σαν απόδοση η απάντηση στο προηγούμενο 

παίγνιο δηλαδή +3 και επιπλέον +2 διότι μια τέτοια κίνηση αφήνει τον παίκτη 

Β μόνο με δυο επιλογές να κλιμακώσει με στρατιωτική επιχείρηση ή να 

αποσυρθεί και επιπλέον διότι του δίνει πάτημα στο έδαφος των νησίδων. Άρα 

συνολικά είναι +5. 

 Να υποστείλει την Τουρκική σημαία, να τοποθετήσει την Ελληνική και να 

τοποθετήσει φρουρά μόνο στην Ανατολική Ίμια όπου και βρίσκεται η σημαία 

(όπως και έγινε τελικά). Στην περίπτωση αυτή ο παίκτης Α έχει απόδοση +3 

για τους ίδιους λόγους με το προηγούμενο παίγνιο. Ταυτόχρονα όμως με αυτή 

την επιλογή ο Παίκτης Β κερδίζει επίσης +1 διότι αποκτά την δυνατότητα να 

κλιμακώσει την κρίση και με άλλη κίνηση εκτός της πλήρους κλιμάκωσης της 

κρίσης ή της αποκλιμάκωσης στο επόμενο παίγνιο. 

 Να αποκλιμακώσει την κρίση απλά αποχωρώντας από την περιοχή και 

υποστέλλοντας την Τουρκική σημαία. Η απόδοση είναι και πάλι -3 για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο παίγνιο. 

 

Οι επιλογές που έχει ο παίκτης Β είναι 2: 

 Να κλιμακώσει την κρίση με απόδοση +3 για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

στο προηγούμενο παίγνιο.  

 Να μην κλιμακώσει την κρίση και να αποχωρήσει με απόδοση -3 για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο παίγνιο. Στην περίπτωση αυτή 

χάνει επίσης -1 γιατί πέραν τον προηγούμενων λόγων θα υπάρξει και 

συστεμική αποτυχία στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό θα συμβεί καθώς 

θα τρωθεί σοβαρά το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες την εποχή 

εκείνη τουλάχιστον αποτελούσαν σοβαρό παίκτη στα πολιτικά δρώμενα της 

γείτονος χώρας, και ο μύθος περί του αήττητου που τις ακολουθούσε και τις 

προβίβαζε σε τόσο σημαντικό παίκτη θα κατέρρεε. 
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Ο πίνακας του Παιγνίου είναι: 

 

Πίνακας 4 Πίνακας 3ου παιγνίου 2ης περιόδου 

 
Παίκτης Β (Τουρκία) 

 
Β1  Β2 

Α1 5, 3 5, -4 

Α2 3, 4 3, -4 
Παίκτης Α 

(Ελλάδα) 
Α3 -3,3 -3,-4 

 
 

Εισάγουμε τα στοιχεία στο Gambit και προκύπτει η παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 8 3ο Παίγνιο 2ης Περιόδου 

 
Η ισορροπία κατά Nash υπάρχει και εδώ και είναι προς τον συμφέρον και των 2 

παικτών να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Απλά για τον παίκτη Α η ενδεδειγμένη 

στρατηγική Α1 επιφέρει σημαντικό payoff σε σχέση με τον Παίκτη Β. Στην συνέχεια 

έχουμε το τελευταίο παίγνιο όπου έχουμε την κατάληξη της κρίσης.  

2.3.2.4 Τέταρτο Παίγνιο 

 
Το παίγνιο αυτό μπορεί να έχει 2 διαφορετικές εκδοχές ανάλογα με την επιλογή 
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στρατηγικής του Παίκτη Α στο προηγούμενο παίγνιο. 

 

2.3.2.4.α 1η Εκδοχή  

 
Στην 1η εκδοχή του παιγνίου ο Παίκτης Β αναγκάζεται να αντιδράσει στην επιλογή του 

Παίκτη Α να κλιμακώσει υποστέλλοντας την Τουρκική σημαία υψώνοντας την 

Ελληνική και τοποθετώντας και στις δυο βραχονησίδες φρουρές. Ο παίκτης Β έχει δυο 

επιλογές : 

 Να κλιμακώσει πλήρως την κρίση οδηγώντας τις δυο χώρες σε μια μικρού ή 

μεγάλου μεγέθους συμπλοκή με αποτελέσματα που δεν μπορούν να 

υπολογιστούν και για τις δυο χώρες σε στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο. Συνεπώς μια και μιλάμε για πόλεμο η απόδοση για τον παίκτη Β είναι 

στο -10 (Το –10 εδώ τίθεται ως η χειρότερη απόδοση καθώς ασχέτως 

αποτελέσματος της σύρραξης τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά για την 

χώρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς η χώρα σαν επιτιθέμενη 

αυτομάτως βρίσκεται ενώπιον διεθνούς καταδίκης.) Με αυτή την επιλογή και ο 

παίκτης Α χάνει ταυτόχρονα αλλά οι απώλειες του είναι σε απόδοση –7 καθώς 

εμφανίζεται διεθνώς ως αμυνόμενος, μάχεται πλέον για να υπερασπίσει τα 

εδάφη του εναντίον εισβολής, και επιπλέον το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν 

θα υποστεί ζημία ασχέτως αποτελέσματος της σύγκρουσης. 

 Να αποκλιμακώσει προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες του. Στην 

περίπτωση αυτή η απόδοση για τον παίκτη Β είναι ίδια με την απόδοση που είχε 

στην αντίστοιχη επιλογή του προηγούμενου παιγνίου για τους ίδιους ακριβώς 

λόγους δηλαδή είναι στο -4. 

 

Ο παίκτης Α εδώ έχει δυο επιλογές: 

 Να παραμείνει ως έχει και να κρατήσει τα κέρδη του από το προηγούμενο 

παίγνιο έχοντας και την ίδια απόδοση +5 αφού εμπλακεί με τον παίκτη Β. 

 Να αποκλιμακώσει τελείως την κρίση μετά την εμπλοκή με αποχώρηση από την 

περιοχή με την ίδια απόδοση με προηγουμένως δηλαδή -3 

 

 

Ο πίνακας του παιγνίου είναι: 
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Πίνακας 5 Πίνακας 4ου παιγνίου 2ης περιόδου 1η εκδοχή 

 
Παίκτης Β (Τουρκία) 

 
Β1  Β2 

Α1 -2, ,-10 5, -4 Παίκτης Α 

(Ελλάδα) Α2 -3, -10 -3, -4 

 

Εισάγουμε τα στοιχεία στο Gambit και παράγεται η παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 9 4ο Παίγνιο 2ης Περιόδου 1η Εκδοχή 

 
Όπως βλέπουμε εδώ σε κάθε περίπτωση ο παίκτης Β έχει απώλειες και το τελικό του 

payoff είναι -4. Την ίδια στιγμή ο παίκτης Α έχει θετικό payoff  +5. Βλέπουμε λοιπόν 

ότι η επιλογή του παίκτη Α στο προηγούμενο παίγνιο του έδωσε το πλεονέκτημα σε 

αυτό το παίγνιο αναγκάζοντας τον παίκτη Β να έχει να διαλέξει όχι ανάμεσα στην καλή 

και κακή στρατηγική αλλά στην λιγότερο κακή από τις 2. 

2.3.2.4.β 2η Εκδοχή 

 
Στην δεύτερη εκδοχή του παιγνίου ο παίκτης Α έχει επιλέξει να κλιμακώσει, 

υποστέλλοντας την Τουρκική σημαία, υψώνοντας την Ελληνική στην Ανατολική Ίμια 

και εγκαθιστώντας φρουρά μόνο σε αυτή τη βραχονησίδα. Σε αυτή την περίπτωση ο 

παίκτης Β έχει στην διάθεση του τρεις διαφορετικές επιλογές για να κινηθεί: 
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 Να προχωρήσει σε μερική κλιμάκωση της κρίσης με την κατάληψη της 

δεύτερης βραχονησίδας χωρίς να προχωρήσει με οιοδήποτε τρόπο σε εμπλοκή 

με τις δυνάμεις του παίκτη Α. Η απόδοση του στην περίπτωση αυτή είναι +4 

διότι συνεχίζει να ακολουθεί την επιθετική στρατηγική του, φέρνει τον αντίπαλο 

σε ακόμη πιο δύσκολη θέση μια και πλέον καταλαμβάνει εθνικό έδαφος του 

Παίκτη Α, του αφαιρεί την δυνατότητα για οποιαδήποτε άλλη κίνηση πέραν της 

πλήρους κλιμάκωσης μέσα από εμπλοκή ή της αποκλιμάκωσης που πρακτικά 

ισοδυναμεί με ήττα. Τέλος ασχέτως επιλογής από τον παίκτη Α έχει πλέον τεθεί 

θέμα κυριαρχίας επί των νήσων από τη στιγμή που έστω και για μικρό χρονικό 

διάστημα καταλήφθηκαν από Τουρκικές δυνάμεις. 

 Να προχωρήσει απευθείας σε πλήρη κλιμάκωση της κρίσης με εμπλοκή των 

δυνάμεων του με τις αντίστοιχες του παίκτη Α. Στην περίπτωση αυτή οι 

αποδόσεις και για τους δυο παίκτες είναι ίδιες με την στρατηγική της πλήρους 

κλιμάκωσης από την 1η εκδοχή, δηλαδή -10 για τον παίκτη Β και –7 για τον 

παίκτη Α. 

 Να αποκλιμακώσει την κρίση. Η απόδοση του εδώ είναι –4 διότι θα χάσει σε 

εξωτερικό κύρος, θα υποστεί πλήγμα το ηθικό του λαού και ακυρώνει την 

πολιτική του. Ισχύει επίσης και εδώ η απώλεια λόγω της προσβολής του 

γοήτρου των ενόπλων δυνάμεων και η συνεπακόλουθη πολιτική καταιγίδα. 

 

Ο Παίκτης Α εδώ έχει δυο δυνατότητες: 

 Να κλιμακώσει την κρίση πλήρως με απόδοση -7 καθώς εξακολουθεί να 

μάχεται για δικά του εδάφη και κυριαρχικά δικαιώματα με ότι αυτό συνεπάγεται 

και για τις δυο χώρες  

 Να αποκλιμακώσει την κρίση περιορίζοντας όσο το δυνατό τις απώλειες του με 

απόδοση -5 για τους εξής λόγους: 

 

1. Πρακτικά είναι μια κίνηση που δεν συνάδει με τη έως τώρα πολιτική 

2. Δημιουργείται στο εσωτερικό της χώρας ένα αίσθημα ήττας 

3. Πρακτικά αποδέχεται ως τετελεσμένο τις αιτιάσεις της γείτονος. 

4. Αφήνει ανοικτό ενδεχόμενο για περαιτέρω διεκδικήσεις 

5. Υφίσταται σοβαρό πλήγμα στο κύρος της χώρας προς το εξωτερικό 

δίνοντας την εντύπωση χώρας με μειωμένη κυριαρχία και θέληση για 

προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της. 

Ο πίνακας του παιγνίου είναι ως εξής: 
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Πίνακας 6 Πίνακας 4ου παιγνίου 2ης περιόδου 2η εκδοχή 
 

Παίκτης Β (Τουρκία) 
 

Β1  Β2 Β3 

Α1 -7, 4 -7,-10 -7,-4 Παίκτης Α 

(Ελλάδα) Α2 -5,4 -7,-10 -5,-4 

 

Εισάγοντας τα δεδομένα στο Gambit προκύπτει η εξής εικόνα: 

 

Εικόνα 10 4ο Παίγνιο 2ης Περιόδου 2η Εκδοχή 

 
Βλέπουμε λοιπόν ότι σ’ αυτή την εκδοχή του τελευταίου παιγνίου ο παίκτης Β έχει 

σοβαρό πλεονέκτημα καθώς έχει την δυνατότητα επιλογής μια κίνησης που ναι μεν θα 

κλιμακώσει την ένταση αλλά όχι πλήρως. Το βήμα αυτό θα φέρει τον παίκτη Α με την 

πλάτη στο τοίχο περιορίζοντας τις επιλογές του με τον ίδιο τρόπο που περιορίστηκαν οι 

επιλογές του παίκτη Β στην 1η εκδοχή του παιχνιδιού. Περαιτέρω ανάλυση και 

συμπεράσματα στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων της εργασίας αυτής. 

Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια σύγκριση μεταξύ των στρατών των 2 χωρών 

προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα της κρίσης. 

 



 24 

3. Σύγκριση των στρατών των δύο χωρών  
 

3.1 Μεθοδολογία σύγκρισης 

3.1.1 Παραδοχές 

 
Για την σύγκριση των στρατών των δυο χωρών θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που 

έχουν δημοσιευτεί στον τύπο και αφορούν τόσο τους τύπους και το πλήθος 

συγκεκριμένων οπλοσυστημάτων που βρίσκονταν εν υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις  

των δύο χωρών την εποχή εκείνη όσο και για τα αριθμητικά δεδομένα και τις 

δυνατότητες των εν λόγω οπλοσυστημάτων.  Είναι επίσης φανερό ότι δεν μπορούμε να 

παραμετροποιήσουμε υποκειμενικούς παράγοντες όπως το ηθικό, την εκπαίδευση και 

την ηγεσία, το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες. Θεωρούμε δηλαδή ότι όλα τα 

οπλοσυστήματα λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.  

 Για την σύγκριση μας θα κάνουμε τις εξής παραδοχές. 

3.1.2 Μέθοδος σύγκρισης  

 
Για την σύγκριση των δύο Ενόπλων Δυνάμεων θα χρησιμοποιηθεί η Αναλυτική 

Ιεραρχική Διαδικασία (Analytical Hierarchy Process, AHP) καθώς είναι μια μέθοδος 

που ειδικεύεται σε διμερείς συγκρίσεις βάσει κριτηρίων. Στην προκειμένη περίπτωση 

έχουμε μόνο διμερείς σύγκρισεις οπότε θεωρούμε ότι η AHP ως μέθοδος είναι ιδανική 

για την περίπτωση. Οι συγκρίσεις οι οποίες θα γίνουν θα είναι συνολικά τέσσερις. Τρεις 

μεταξύ των τριών κλάδων και άλλη μια τελική μεταξύ του συνόλου των Ενόπλων 

δυνάμεων των δύο χωρών.  

 

3.1.2.1 Η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία   

 
Η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία αναπτύχθηκε από το Thomas L.Saaty την δεκαετία 

του  1970. Η μέθοδος βασίζεται στα μαθηματικά και την ψυχολογία και αποτελεί ένα 

εργαλείο για τους λήπτες αποφάσεων που την χρησιμοποιούν  προκειμένου να 

αξιολογήσουν τις δυνατές λύσεις ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν και να 

επιλέξουν την επιθυμητή με βάση το στόχο του. Η μέθοδος διασπά το πρόβλημα στα 

συστατικά του, τα ποσοτικοποιεί, τα συσχετίζει με το στόχο και τα ιεραρχεί. Στην 

συνέχεια προχωρεί σε ιεράρχηση τους. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η σύγκριση 

αποκτούν βάρη ανάλογα με την σημασία τους για την σύγκριση και την λήψη 

απόφασης. 
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3.1.2.2 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος και Σχετικής Μαχητικής Ισχύος 

 
Οι συντελεστές Μαχητικής Ισχύος και Σχετικής Μαχητικής Ισχύος είναι δείκτες που 

προκύπτουν από την βαθμολόγηση της μαχητικής ικανότητας του συστήματος σε 

διάφορες κατηγορίες, βαθμολόγηση τους και σύγκριση με ένα οπλικό σύστημα βάσης 

το οποίο αποτελεί μέτρο σύγκρισης. Στην συνέχεια θα δούμε τον υπολογισμό των 

συντελεστών Μαχητικής Ισχύος για τα οπλικά συστήματα της κάθε κατηγορίας. Το 

οπλικό σύστημα βάσης επιλέγεται είτε επειδή συγκεντρώνει τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας του είτε επειδή είναι εξαιρετικά κοινό στους υπό 

σύγκριση στρατούς. 

Ο συντελεστής Μαχητικής Ισχύος προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων της 

βαθμολογίας του κάθε παράγοντα επί τον συντελεστή βαρύτητας του, δηλαδή: 

 

ΤΣΜΙ = (Τ1*x1%) + (Τ2* x2%) + (Τ3* x3%) +…+ (Τv-1* xv-1%) + (Τv* xv%) 

 

Όπου   ΤΣΜΙ  :  Ο Συντελεστής Μαχητικής Ισχύος 

 Τν : Η βαθμολογία στη κατηγορία βαθμολόγησης 

 xv     : Ο συντελεστής βαρύτητας  

 

Ο συντελεστής Σχετικής Μαχητικής Ισχύος προκύπτει ως κλάσμα του συντελεστή 

Μαχητικής Ισχύος προς τον συντελεστή Μαχητικής Ισχύος του συστήματος Βάσης 

δηλαδή  

  

ΤΣΣΜΙ = ΤΣΜΙ/TΒάσης   

Η Ισχύς ενός οπλικού συστήματος προκύπτει ως γινόμενο της ποσότητας των οπλικών 

συστημάτων που βρίσκονται σε υπηρεσία επί τον Συντελεστή Μαχητικής Ισχύος του 

οπλικού συστήματος, δηλαδή: 

 

ΙΟΣ = ΠΟΣ * TΣΜΙ       

              

Όπου   ΙΟΣ  :  Η ισχύς του οπλικού συστήματος 

 ΠΟΣ  : Η ποσότητα του οπλικού συστήματος 

 TΣΜΙ      : Ο συντελεστής Μαχητικής Ισχύος  
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Η Συνολική Ισχύς μιας κατηγορίας οπλικών συστημάτων είναι το άθροισμα της Ισχύος 

των οπλικών συστημάτων της κατηγορίας. 

3.1.2.1 Σύγκριση μεταξύ των Στρατών Ξηράς 

Στην σύγκριση μας θα συγκρίνουμε τους στρατούς ξηράς των δύο χωρών σε ότι αφορά 

έξι βασικές κατηγορίες οπλικών συστημάτων όπως παρακάτω: 

 Άρματα Μάχης 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης – Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΑ – 

ΤΟΜΠ) 

 Αυτοκινούμενα Πυροβόλα 

 Πολλαπλοί Εκτοξευτές Ρουκετών 

 Αντιαρματικά όπλα  

 Επιθετικά Ελικόπτερα 

Οι έξι αυτές βασικές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των οπλικών 

συστημάτων που υπηρετούν σε ένα στρατό ξηράς και τα οποία συμβάλλουν στην 

μαχητική ισχύ ενός στρατού. 

Στην σύγκριση μεταξύ των στρατών ξηράς θα λάβουμε υπόψη μας τα συστήματα που 

προβλέπονται από την συνθήκη συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE). Η 

διευκρίνιση αυτή γίνεται διότι η Νοτιοανατολική Τουρκία (Ανατολία) δεν 

περιλαμβάνεται στην περιοχή εφαρμογής της συνθήκης με αποτέλεσμα, η Τουρκία, 

στην περιοχή αυτή να μπορεί να τοποθετήσει οποιοδήποτε τύπο οπλικού συστήματος 

επιθυμεί σε οποιαδήποτε ποσότητα. 

Σε ότι αφορά τα οπλοσυστήματα δεχόμαστε ότι είναι άψογα συντηρημένα, με 

κατάλληλα πυρομαχικά, τέλεια εκπαιδευμένο προσωπικό και πλήρως επανδρωμένα με 

το απαραίτητο προσωπικό. 

 

3.1.2.2 Σύγκριση μεταξύ Πολεμικών Αεροποριών 

 
Στην σύγκριση μεταξύ των Πολεμικών Αεροποριών θα λάβουμε υπόψιν μόνο τους 

κύριους τύπους μαχητικών Αεροσκαφών των δύο χωρών που χρησιμοποιούνταν 

επιχειρησιακά από τις αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών. Οι τύποι αυτοί για την 

Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) είναι οι εξής: 

 F – 16C/D Block 30 

 Mirage 2000EGM/BGM 

 F – 4E  
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 Mirage F1 

 F – 5A/B 

 A – 7H/TA – H 

 A – 7E/TA – 7C 

 

Για την Τουρκική Πολεμική Αεροπορία (Turk Hava Kuvvetleri THK) οι τύποι αυτοί 

είναι οι εξής: 

 F – 16C/D Block 30/Block 40 

 F – 4E  

 F – 5A/B 

 F – 104S 

Όπως και με τους στρατούς ξηράς αποδεχόμαστε ότι τα αεροσκάφη (Α/Φ) και των δύο 

αεροπορικών δυνάμεων είναι τέλεια συντηρημένα και χωρίς λειτουργικά προβλήματα, 

τα πληρώματα των Α/Φ και τα πληρώματα εδάφους είναι τέλεια εκπαιδευμένα. 

Επίσης παρόλο που και οι δύο αεροπορικές δυνάμεις διαθέτουν επιχειρησιακά 

εκπαιδευτικά με μαχητικές οι αριθμοί και οι δυνατότητες τους σε σχέση με το σύνολο 

είναι πολύ μικρά οπότε θεωρούμε ότι επηρεάζουν ελάχιστα το τελικό αποτέλεσμα της 

σύγκρισης. 

Τέλος δεν θα ληφθούν υπόψη τύποι Α/Φ οι οποίοι ναι μεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά αλλά δεν θα έχουν άμεση εμπλοκή σε μάχη όπως 

μεταγωγικά – μεταφορικά Α/Φ, Αεροσκάφη Φωτοαναγνώρισης κλπ ενώ τα Α/Φ 

Ναυτικής Συνεργασίας θα ληφθούν υπόψη στην σύγκριση μεταξύ των Ναυτικών 

δυνάμεων των δύο χωρών.  

3.1.2.3 Σύγκριση Πολεμικών Ναυτικών 

Τα Πολεμικά Ναυτικά των δύο χωρών θα συγκριθούν και αυτά επί των κύριων τύπων 

σκαφών που διαθέτουν δηλαδή Αντιτορπιλικά – Φρεγάτες, Υποβρύχια και Ελαφρά 

Σκάφη Κρούσης.  

Τα πληρώματα και εδώ θεωρούνται πλήρως εκπαιδευμένα και τα σκάφη πλήρως 

συντηρημένα. Επίσης λαμβάνονται υπόψη μόνο μάχιμοι τύποι σκαφών και όχι σκάφη 

υποστήριξης όπως αρματαγωγά ή παρωχημένοι τύποι σκαφών όπως οι τορπιλάκατοι. 

Ακόμη λαμβάνονται υπόψη στους παράγοντες βαθμολόγησης των κριτηρίων δεδομένα 

οπλικών συστημάτων και των σκαφών τα οποία έχουν γίνει γνωστά στον τύπο και όχι 

δυνατότητες εντοπισμού – αποκάλυψης στόχων με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα καθώς τα 

δεδομένα αυτά είναι συνήθως απόρρητα.   
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3.1.2.4 Τα κριτήρια της σύγκρισης των Στρατών Ξηράς 

 
Ως κριτήρια της σύγκρισης θα χρησιμοποιηθούν οι έξι κατηγορίες των οπλικών 

συστημάτων που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: 

 Άρματα Μάχης (Κριτήριο Κ1) 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης – Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΑ – 

ΤΟΜΠ) (Κριτήριο Κ2) 

 Αυτοκινούμενα Πυροβόλα (Κριτήριο Κ3) 

 Πολλαπλοί Εκτοξευτές Ρουκετών (Κριτήριο Κ4) 

 Αντιαρματικά όπλα (Κριτήριο Κ5) 

 Επιθετικά Ελικόπτερα (Κριτήριο Κ6) 

Τα έξι αυτά κριτήρια θα μοντελοποιηθούν και τα βάρη που θα προκύψουν από το 

μοντέλο θα περαστούν στο software Expert Choice προκειμένου να γίνει η σύγκριση με 

βάση τα κριτήρια.  

3.1.2.4.α Υπολογισμός Σχετικής Μαχητικής Ισχύος  Αρμάτων Μάχης 

Στον πίνακα που ακολουθεί οι παράγοντες που συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό 

της του συντελεστή μαζί με την βαρύτητα του κάθε παράγοντα. Ως οπλικό σύστημα 

βάσης επιλέγεται το Μ60Α3 διότι την περίοδο εκείνη ήταν το βασικό άρμα και των δύο 

στρατών. 

Πίνακας 7 Παράγοντες βαθμολόγησης των αρμάτων μάχης 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 
Γενικά,  

Άνεση Πληρώματος (Τ1) 
5 

2 Ισχύς Πυρός (Τ2) 40 

3 Ευκινησία (Τ3) 20 

4 Επιβιωσιμότητα (Τ4) 25 

5 Επικοινωνίες (Τ5) 10 

 

Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι: 

 Τ1 5 ή 10 μονάδες (μέτρια ή καλή άνεση και εργονομία) 

 Τ2 2.5, 5, 7.5 ή 10 μονάδες (ανάλογα με την ύπαρξη πολυβόλου 0,50΄΄ και 

θερμικού ή παθητικού σκοπευτικού) 

 Τ3 5, 7.5, 10 (βάρος, ισχύς κινητήρα) 
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 Τ4 5, 7.5, 10 (πάχος θωράκισης, ύπαρξη ΡΒΧΠ συστήματος με μάσκες ή με 

υπερπίεση) 

 Τ5 5, 10 (ασύρματοι Αναλογικοί ή ψηφιακοί) 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι τύποι των αρμάτων της σύγκρισης με της 

βαθμολογίες κατά παράγοντα τον συντελεστή μαχητικής ισχύος και τον σχετικό 

συντελεστή μαχητικής ισχύος ανά τύπο άρματος. 

Πίνακας 8 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Των Αρμάτων Μάχης  

 

 
 

Όπως παρατηρούμε, από τον πίνακα μπορούμε να δούμε την συνολική μαχητική ισχύ 

κατά τύπο άρματος και συνολικά και για της δυο χώρες ενώ έχουμε στη διάθεση μας 

και τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα στην 

σύγκριση μας. 

3.1.2.4.β Υπολογισμός Σχετικής Μαχητικής Ισχύος ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ. 

Τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού και τα Τεθωρακισμένα 

Οχήματα Μάχης κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και για αυτό ακριβώς υπολογίζονται 

μαζί. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους είναι ότι τα μεν ΤΟΜΠ απλά μεταφέρουν το 

προσωπικό στο χώρο της μάχης, το αποβιβάζουν και του παρέχουν μια κάποια 

υποστήριξη με το πολυβόλο που φέρουν, τα δε ΤΟΜΑ διαθέτουν πυροβόλο με το οποίο 

μπορούν να προσφέρουν σοβαρή υποστήριξη στο προσωπικό που μεταφέρουν αλλά και 

να προσβάλλουν θωρακισμένους στόχους με το Πυροβόλο που φέρουν. 

Ως όχημα βάσης λαμβάνουμε υπόψη το BMP – 1P που υπηρετεί στον Ελληνικό Στρατό 

Ξηράς. Οι παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη φαίνονται στον πίνακα: 
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Πίνακας 9 Παράγοντες βαθμολόγησης ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Αυτονομία (Τ1) 15 

2 Ισχύς Πυρός (Τ2) 30 

3 Ευκινησία (Τ3) 20 

4 Επιβιωσιμότητα (Τ4) 15 

5 
Δυνατότητα Μεταφοράς 

Προσωπικού (Τ5) 
20 

 

Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι 

 Τ1 10, 7.5, 5 μονάδες (<550km, <500, >500) 

 Τ2 5, 7.5, 10 μονάδες (διαμέτρημα οπλισμού 73 mm, 25mm, 12,7 mm) 

 Τ3 5, 7.5, 10 μονάδες (Ταχύτητα <65 km/h, αμφίβιο) 

 Τ4 5, 7.5, 10 μονάδες (Προστασία από διαμέτρημα 20mm, 14,5mm, 7,62) 

 Τ5 5, 7,5, 10 μονάδες (ομάδα ΠΖ 7, 8, 11 ατόμων) 

Στον πίνακα φαίνονται οι βαθμολογίες κατά παράγοντα, οι συντελεστές μαχητικής 

Ισχύος των ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ και οι σχετικοί Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος 

Πίνακας 10 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος ΤΟΜΠ ΤΟΜΑ 

 

 
 

3.1.2.4.γ Υπολογισμός Συντελεστών Μαχητικής Ισχύος Αυτοκινούμενων Πυροβόλων 

Τα αυτοκινούμενα πυροβόλα είναι συστήματα πυροβολικού όπου το κύριο όπλο 

βρίσκεται επί κάποιου φορέα ο οποίος μπορεί να κινηθεί με δικά του μέσα χωρίς να 

είναι απαραίτητη η βοήθεια άλλου μέσου. Σήμερα παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να 

υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται ρυμουλκούμενα πυροβόλα ο κύριος όγκος των 

χρησιμοποιούμενων πυροβόλων είναι αυτοκινούμενα. Ως πυροβόλο βάσης 

χρησιμοποιούμε το Μ109Α5. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον συντελεστή 

μαχητικής ισχύος είναι οι εξής: 
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Πίνακας 11 Παράγοντες Βαθμολόγησης Α/Κ Πυροβόλων 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Διαμέτρημα (Τ1) 30 

2 Ρυθμός Βολής (Τ2) 30 

3 Μέγιστο Βεληνεκές (Τ3) 20 

4 Βελτιωμένα Πυρ/κα (Τ4) 15 

5 
Δραστική Ζώνη 

Βλήματος(Τ5) 
15 

 

 

Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι 

 Τ1 10, 7.5, 5 μονάδες (Διαμέτρημα  <155mm, 155mm, >155mm) 

 Τ2 5, 7.5, 10 μονάδες (<4 βλ/min, 4 βλ/min, >4 βλ/λεπτό) 

 Τ3 5, 7.5, 10 μονάδες (<25km, 25km><30km, >30km) 

 Τ4 5, 10 μονάδες (OXI, NAI)) 

 Τ5 5, 7,5, 10 μονάδες (<1000m2, >1000 m2, >1500 m2) 

 

Οι βαθμολογίες των πυροβόλων φαίνονται στο επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 12 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Α/Κ Πυροβόλων 

 

3.1.2.4.δ Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Πολλαπλών Εκτοξευτών Ρουκετών 

Οι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών είναι συστήματα πυροβολικού που παρέχουν 

κάλυψη με πυρά μιας εξαιρετικά μεγάλης περιοχής με εξαιρετικά μεγάλη ισχύ πυρός. 

Ως σύστημα βάσης θα χρησιμοποιήσουμε το RM – 70 καθώς είναι το πιο πολυάριθμο 

μεταξύ των συστημάτων Πολλαπλών Εκτοξευτών Ρουκετών. Τα κριτήρια που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι:  
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Πίνακας 13 Παράγοντες Βαθμολόγησης Πολ. Εκτοξευτών Ρουκετών 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Διαμέτρημα (Τ1) 20 

2 Αριθμός Ρουκετών (Τ2) 25 

3 Μέγιστο Βεληνεκές (Τ3) 20 

4 Βελτιωμένα Πυρ/κα (Τ4) 25 

5 
Δραστική Ζώνη 

Βλήματος(Τ5) 
10 

 

  Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι 

 Τ1 10, 7.5, 5 μονάδες (Διαμέτρημα  <122mm, 122mm, >122mm) 

 Τ2 5, 10 μονάδες (12, 40) 

 Τ3 5, 7.5, 10 μονάδες (<15km, 15km><40km, >40km) 

 Τ4 5, 10 μονάδες (OXI, NAI)) 

 Τ5 5, 7,5, 10 μονάδες (<2000m2, >2000 m2, >15000 m2) 

 

Οι βαθμολογίες των πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών είναι: 

 

Πίνακας 14 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Πολλαπλών Εκτοξευτών Ρουκετών 
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3.1.2.4.ε Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Αντιαρματικών Όπλων. 

Εδώ λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τα κατευθυνόμενα αντιαρματικά που βρίσκονται εν 

υπηρεσία στους στρατούς. Ως οπλικό σύστημα βάσης θεωρούμε το Μ901ITV. Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούμε είναι: 

 

Πίνακας 15 Παράγοντες Βαθμολόγησης Α/Τ Όπλων 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Διαμέτρημα (Τ1) 15 

2 Ρυθμός Βολής (Τ2) 15 

3 Βεληνεκές (Τ3) 25 

4 Διατρητικότητα (Τ4) 30 

5 Τεχνολογία (Τ5) 15 

 
 

  Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι 

 Τ1 5, 10 μονάδες (120mm, >120mm) 

 Τ2 5, 10 μονάδες (<3 βλ/min, 3 βλ/min) 

 Τ3 5, 7.5, 10 μονάδες (<1 km, >1 km, >3,75km) 

 Τ4 5, 10 μονάδες (<100cm RHA, 100cm RHA) 

 Τ5 5, 10 μονάδες (Θερμικά σκοπευτικά ΟΧΙ, ΝΑΙ) 

 

Οι βαθμολογίες των Α/Τ όπλων είναι: 

Πίνακας 16 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Αντιαρματικών Όπλων. 
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3.1.2.4.στ Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Επιθετικών Ελικοπτέρων  

Θεωρούμε ως οπλικό σύστημα βάσης το ελικόπτερο ΑΗ-64+. 

Πίνακας 17 Παράγοντες Βαθμολόγησης Επιθετικών Ελικοπτέρων 

 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Οπλικά Συστήματα (Τ1) 35 

2 Αυτονομία (Τ2) 20 

3 Αριθμός κινητήρων (Τ3) 20 

4 Ταχύτητα (Τ4) 15 

5 
Συστήματα 

Αυτοπροστασίας (Τ5) 
10 

 
  Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι 

 Τ1 10, 7.5, 5 μονάδες (AGM – 114, 30mm, 20mm) 

 Τ2 5, 10 μονάδες (<2.5hr, >2.5hr) 

 Τ3 5, 10 μονάδες (1, 2) 

 Τ4 5, 10 μονάδες (<160kn/h, >160kn) 

 Τ5 5, 10 μονάδες (ΟΧΙ, ΝΑΙ) 

 

Οι βαθμολογίες που προκύπτον για τα Επιθετικά Ελικόπτερα φαίνονται στο παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 18 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Επιθετικών Ελικοπτέρων. 
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3.1.2.5 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Μαχητικών Αεροσκαφών 

Οι παράγοντες Βαθμολόγησης για τα μαχητικά αεροσκάφη φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 19 Παράγοντες Βαθμολόγησης Μαχητικών Αεροσκαφών 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 
Συνολική Ισχύς Κινητήρα – 

ων (Τ1) 
15 

2 Πτερυγική Φόρτιση (Τ2) 15 

3 Εμβέλεια μάχης (Τ3) 25 

4 Λόγος Ώσης / Βάρος(Τ4) 10 

5 
Εμβέλεια Αποκάλυψης 

Εναέριου Στόχου (Τ5) 
25 

6 Φορτίο Απογείωσης (Τ6) 10 

 
Ως οπλικό σύστημα βάσης θεωρούμε το McDonnell Douglas F – 4E Phantom II το 

οποίο εκείνη την εποχή υπηρετούσε σε μεγάλους αριθμούς και στις 2 Πολεμικές 

Αεροπορίες. 

Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι: 

 Τ1 10, 7,5, 5 μονάδες (>35690lbs, 35690lbs, <35690 lbs) 

 T2 10, 7,5, 5 μονάδες (<78lb/ft2, 78lb/ft2, >78lb/ft2) 

 T3 10, 7.5, 5 μονάδες (>367nmi, 367 nmi, <367 nmi) 

 T4 10, 7.5, 5 μονάδες (>0.86, 0.86, >0.86) 

 T5 10, 7.5, 5 μονάδες (>24 nmi, 24 nmi, <24 nmi) 

 T6 10, 7.5, 5 μονάδες ( >41500 lbs, 41500 lbs, <41500 lbs) 

Οι βαθμολογίες κατά μαχητικό είναι: 

Πίνακας 20 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Μαχητικών Αεροσκαφών 

 

 

 

3.1.2.6 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Αντιτορπιλικών – Φρεγατών 

Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την σύγκριση μεταξύ των Ναυτικών 
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Δυνάμεων των δύο χωρών είναι οι τρεις κύριοι τύποι πλοίων κρούσης που 

υπηρετούσαν εκείνη την εποχή στα Πολεμικά Ναυτικά των δύο χωρών δηλαδή τα 

αντιτορπιλικά – φρεγάτες, τα υποβρύχια και τα ελαφρά σκάφη κρούσης (Κορβέτες, 

περιπολικά, πυραυλάκατοι.) Σε ότι αφορά τα αντιτορπιλικά – Φρεγάτες οι παράγοντες 

βαθμολόγησης είναι οι παρακάτω: 

 

Πίνακας 21 Παράγοντες Βαθμολόγησης Αντιτορπιλικών -Φρεγατών 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Εκτόπισμα (Τ1) 15 

2 Μέγιστη Ταχύτητα (Τ2) 10 

3 Εμβέλεια Α/Α Όπλων (Τ3) 30 

4 Εμβέλεια SSM’s (Τ4) 25 

5 Διαμέτρημα Πυροβόλου 5 

6 

Υποστήριξη ή όχι 

ελικοπτέρου ASW βάρους 5 

ή 10 τόνων (Τ5) 

15 

  
Ως οπλικό σύστημα βάσης θεωρούμε τις φρεγάτες Meko 200HN η οποία ήταν η πιο 

σύγχρονη μονάδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εκείνη την εποχή. 

Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι: 

 Τ1 10, 7,5, 5 μονάδες (>3200tn, 3200tn, <3200 tn) 

 T2 10, 7,5, 5 μονάδες (>31kn, 31kn, <31kn) 

 T3 10, 7.5, 5 μονάδες (>10 nmi, 10 nmi, <10 nmi) 

 T4 10, 7.5, 5 μονάδες (>75 nmi, 75 nmi, <75nmi) 

 T5 10, 7.5, 5 μονάδες (>127 mm, 127 mm, <127 mm) 

 T6 10, 7.5, 5 μονάδες (10tn, >10tn, 0) 

Οι συντελεστές Μαχητικής Ισχύος που προκύπτουν φαίνονται στον πίνακα 22. 
 

Πίνακας 22 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Αντιτορπιλικών - Φρεγατών 
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3.1.2.7 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Υποβρυχίων 

Την περίοδο της κρίσης οι δυο χώρες διέθεταν στόλους υποβρυχίων ανάλογων 

δυνατοτήτων καθώς τα περισσότερα από αυτά προέρχονταν από το ίδιο ναυπηγείο, το 

HDW του Κιέλου. Οι παράγοντες βαθμολόγησης των υποβρυχίων είναι οι παρακάτω: 

 

Πίνακας 23 Παράγοντες Βαθμολόγησης Υποβρυχίων 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Εκτόπισμα (Τ1) 15 

2 
Μέγιστο Βάθος Κατάδυσης 

(Τ2) 
25 

3 
Δυνατότητα βολής UGM 

(Τ3) 
35 

4 
Εμβέλεια μόνο με 

συσσωρευτές (Τ4) 
30 

 

Ως σύστημα βάσης θεωρούμε το υποβρύχιο Type 209/1100 (εκσυγχρονισμένο) το 

οποίο εκείνη την εποχή ήταν το πιο σύγχρονο του Πολεμικού Ναυτικού. 

Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι: 

 Τ1 10, 5 μονάδες (>1200tn, <1200 tn) 

 T2 10, 7,5, 5 μονάδες (>250m, 250m, <250m) 

 T3 10 5 μονάδες (Ναι, Οχι) 

 T4 10, 5 μονάδες (466nmi,  <466 nmi) 

 

Οι συντελεστές Μαχητικής Ισχύος που προκύπτουν είναι: 

Πίνακας 24 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Αντιτορπιλικών - Φρεγατών 

 

3.1.2.7 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Ελαφρών Σκαφών Κρούσης 

Τα ελαφρά σκάφη Κρούσης τα οποία εξετάζουμε είναι οι κορβέτες – περιπολικά 

ανοικτής θαλάσσης και τα ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων. Οι 

παράγοντες βαθμολόγησης τους είναι: 
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Πίνακας 25 Παράγοντες Βαθμολόγησης Ελαφρών Σκαφών Κρούσης 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Εκτόπισμα (Τ1) 25 

2 Μέγιστη Ταχύτητα (Τ2) 25 

3 Εμβέλεια SSM’s (Τ3) 30 

4 Διαμέτρημα Πυροβόλου 20 

 

Ως σύστημα βάσης θεωρούμε τα Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων τύπου 

Combattante III τα οποία εκείνη την εποχή ήταν τα ισχυρότερα στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Οι Βαθμολογίες ανά κριτήριο είναι: 

 Τ1 10, 5 μονάδες (>425tn, <425 tn) 

 T2 10, 5 μονάδες (>36kn, <36kn) 

 T3 10, 7.5, 5 μονάδες (>38nmi, 38nmi, <38nmi) 

 T4 10, 5 μονάδες (76mm,  <76mm) 

Οι συντελεστές Μαχητικής Ισχύος που προκύπτουν είναι: 

Πίνακας 26 Συντελεστές Μαχητικής Ισχύος Ελαφρών Σκαφών Κρούσεως 

 

3.2 Η Σύγκριση των Στρατών Ξηράς 

3.2.1 Μοντελοποίηση – Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων 
 
Ήδη από πιο πριν αναφέραμε ότι ως κριτήρια της σύγκρισης θα χρησιμοποιηθούν οι 6 

κατηγορίες οπλικών συστημάτων: 

 Άρματα Μάχης (Κριτήριο Κ1) 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης – Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΑ – 

ΤΟΜΠ) (Κριτήριο Κ2) 

 Αυτοκινούμενα Πυροβόλα (Κριτήριο Κ3) 

 Πολλαπλοί Εκτοξευτές Ρουκετών (Κριτήριο Κ4) 

 Αντιαρματικά όπλα (Κριτήριο Κ5) 

 Επιθετικά Ελικόπτερα (Κριτήριο Κ6) 
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Οι έξι αυτές κατηγορίες οπλικών συστημάτων επιλέχθηκαν διότι αντιπροσωπεύουν 

κατά κύριο λόγο τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η μάχη στο έδαφος ή κοντά σ’ 

αυτό και είναι τα κομμάτια ενός στρατού που αποτελούν τον κορμό του και εκείνα τα 

κομμάτια τα οποία αποτελούν τους «πολλαπλασιαστές ισχύος» ενός στρατού. 

Για την μελέτη μας κάνουμε τις εξής παραδοχές: 

 

 Τα άρματα μάχης αποτελούν πάντα μεγάλο μέρος ενός στρατού. Το βάρος που 

έχουν στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι καταλυτικό συνεπώς το βάρος που 

έχουν μπορεί να φτάσει το 25% και δεν μπορεί  να πέσει κάτω από το 15% . 

 Το μηχανοκίνητο πεζικό αποτελεί το κύριο όγκο μιας δύναμης επιχειρήσεων 

συνεπώς έχει το μεγαλύτερο βάρος στην ισχύ της δύναμης. Άρα το βάρος του 

σαν κριτήριο μπορεί να φτάσει 30% και δεν μπορεί να πέσει από το 15% 

 Τα αυτοκινούμενα πυροβόλα και οι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών αποτελούν 

μέρη της ίδιας οντότητας, του πυροβολικού μάχης. Συνεπώς έχουν το ίδιο βάρος 

το οποίο μπορεί να φτάσει το 20% και δεν μπορεί να πέσει από το 5%. 

 Τα αντιαρματικά όπλα αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να γίνουν 

πολλαπλασιαστές ισχύος καθώς φέρουν αξιοσημείωτη ισχύ πυρός για το 

μέγεθος τους και είναι δύσκολο να εντοπιστούν άρα και να εξουδετερωθούν. 

Συνεπώς το βάρος τους μπορεί να φτάσει το 15%. 

 Τα επιθετικά ελικόπτερα είναι πολλαπλασιαστής ισχύος διότι φέρουν 

αξιοσημείωτα μεγάλη ισχύ πυρός, μεγάλη ταχύτητα και δυνατότητα ελιγμών 

καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις διαστάσεις του πεδίου της μάχης. Άρα 

το μέγιστο βάρος τους μπορεί να φτάσει το 25%. 

 Κανένα κριτήριο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 5% 

 

Από τα παραπάνω το σύστημα μας μοντελοποιείται ως εξής: 

1. Κ1 ≤0.25 

2. Κ1 ≥0.15 

3. Κ2 ≤0.30 

4. Κ2 ≥0.15 

5. Κ3 = Κ4 

6. Κ3 ≤0.20 

7. Κ4 ≤0.20 

8. Κ5 ≤0.15 

9. Κ6 ≤0.25 
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10. Κ1 + Κ2  + Κ3 + Κ4 + Κ5   + Κ6 = 1 

11.   Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 ≥0.05 

 

Κατώφλι Ελάχιστης διαφοράς ε=0,01 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου μας γίνεται ως εξής: 

Min 

Z= S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+ S6+ S8+ S9+ S10+ S11+ S12+ S13+ S14+ S15 

Με τους παρακάτω περιορισμούς για τα βάρη των κριτηρίων έχουμε: 

1. W1 – S1  ≤ 0.25 

2. W1 + S2   ≥0.15 

3. W2 – S3 ≤ 0.3 

4.  W2 + S4  ≥0.15 

5. W2 – W1 + S5 ≥0.05 

6. W2 – W3 + S6 ≥0.05 

7. W2 – W4 + S7 ≥0.05 

8. W2 – W5 + S8 ≥0.05 

9. W2 – W6 + S9 ≥0.05 

10. W3 – W4 + S10  + S11 = 0 

11. W3 – S12  ≤ 0.2  

12.  W4 – S13  ≤ 0.2  

13. W5 – S14  ≤ 0.15  

14. W6 – S15  ≤ 0.25  

15. W1 + W2  + W3 + W4 + W5 + W6  = 1 

16. W1, W2, W3, W4,W5 ,W6  ≥ 0.05 

Η αντικειμενική μας συνάρτηση εισάγεται για επίλυση στο software LINDO όπως 

φαίνεται στην εικόνα: 
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Εικόνα 11 Εισαγωγή της Αντικειμενικής Συνάρτησης στο LINDO  

 
όπως φαίνεται στην εικόνα η επίλυση του συστήματος είναι 

 

Εικόνα 12 Η επίλυση του συστήματος στο LINDO 

 Από την επίλυση του προβλήματος στο LINDO προκύπτει ότι τα βάρη των κριτηρίων 

είναι: 

 W1 = 0,16 

 W2 = 0,21 
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 W3 = 0,16 

 W4 = 0,16 

 W5 = 0,15 

 W6 = 0,16 

Βλέπουμε ότι λοιπόν ότι εκτός του W2 το οποίο είναι αρκετά πιο ψηλά σαν μέγεθος 

είναι ίσα ή σχεδόν ίσα μεταξύ τους.  

Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην σύγκριση τον δύο στρατών με την χρήση της 

AHP και του προγράμματος Expert Choice. 

3.2.2 Σύγκριση με βάση τα κριτήρια 

Κατασκευάζουμε το μοντέλο μας στο Expert Choice όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 13 Συνολικό Μοντέλο της Σύγκρισης 
 

 
Ξεκινάμε την σύγκριση στο Expert Choice με διμερή σύγκριση ως προς τα άρματα 

μάχης. Από τον πίνακα Συντελεστών Ισχύος των Αρμάτων μάχης προκύπτει ότι η 

σχέση μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας είναι 2,23. Εισάγουμε αυτή την τιμή στο Expert 

Choice όπως φαίνεται στην εικόνα: 
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Εικόνα 14 Σύγκριση ως προς τα άρματα 

 
Στην συνέχεια επαναλαμβάνουμε για τα υπόλοιπα κριτήρια όπως φαίνεται στις 

επόμενες εικόνες: 

 

Εικόνα 15 Σύγκριση ως προς τα ΤΟΜΠ ΤΟΜΑ 

 
Στην σύγκριση ως προς τα ΤΟΜΠ ΤΟΜΑ βλέπουμε ότι η σχετική μαχητική ισχύς είναι 

στο 1,54. 
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Εικόνα 16 Σύγκριση ως προς τα Α/Κ Πυροβόλα 

 
Στα αυτοκινούμενα πυροβόλα η Τουρκία έχει μια σημαντική υπεροχή την στιγμή που 

αντίστοιχη υπεροχή παρουσιάζει η Ελλάδα στους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Ρουκετών 

και τα Αντιαρματικά Όπλα. 

 

Εικόνα 17 Σύγκριση ως προς τους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Ρουκετών 
 



 45 

 
Εικόνα 18 Σύγκριση ως προς τα Α/Τ Όπλα 

 
Τέλος στην σύγκριση ως προς τα Επιθετικά Ελικόπτερα η Τουρκία παρουσιάζει μια 

υπεροχή λόγω κυρίως των αριθμών της. 

 

 

Εικόνα 19 Σύγκριση ως προς τα Επιθετικά Ελικόπτερα 

 
 
Μετά την συνολική σύγκριση προκύπτει η παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 20 Τελική Σύγκριση 

 
Εικόνα 21 Τελική Σύγκριση Ραβδόγραμμα  



 47 

 
Από τα τελικά διαγράμματα προκύπτει μια συνολική υπεροχή της Τουρκίας κατά 

20,44%.  

Από την όλη σύγκριση προκύπτει ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο ισοζύγιο 

ισχύος των δυο χωρών στα βασικά αυτά συστήματα η οποία είναι γύρω στο 20%. 

Η διαφορά αυτή βέβαια υποδεικνύει κυρίως την σοβαρή αριθμητική υπεροχή την οποία 

έχει η Τουρκία σε πολλούς τύπους οπλικών συστημάτων. Στο κεφάλαιο της εργασίας 

που θα ασχοληθεί με τα συμπεράσματα θα γίνει μια πιο εκτενής ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της σύγκρισης. 

3.3 Σύγκριση των Πολεμικών Αεροποριών 

3.3.1 Μοντελοποίηση – Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων 

Ως κριτήρια για την σύγκριση των πολεμικών Αεροποριών θα χρησιμοποιήσουμε τα 

μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνεπώς τα κριτήρια θα είναι: 

 F – 16C/D (K1) 

 Mirage 2000EGM/BGM (K2) 

 F – 4E (K3) 

 Mirage F1 (K4) 

 F – 5A/B (K5)  

 F – 104S (K6) 

 A – 7E/H (K7) 

Για την μελέτη μας κάνουμε τις παρακάτω παραδοχές: 

 Τα Α/Φ F – 16C/D και Mirage 2000 ενσωματώνουν την καλύτερη αεροπορική 

τεχνολογία και από τις δυο πλευρές του Αιγαίου και συνεπώς θα παίξουν 

σημαντικό ρόλο σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση. Άρα το βάρος τους ως θα είναι  

μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα μαχητικά και θα κυμαίνεται μεταξύ του 25% - 

30%.  

 Τα Mirage 2000 είναι τα μόνα Α/Φ 3ης γενιάς (F – 16C/D, Mirage 

2000EGM/BGM) που διαθέτουν πυραύλους για βολές πέραν του ορίζοντος άρα 

μπορούν ξεκινήσουν την μάχη πριν τα F – 16C/D. Άρα το βάρος των Mirage 

2000 είναι μεγαλύτερο από των F – 16C/D κατά τουλάχιστον 2%. 

 Τα F – 4E διαθέτουν και μπορούν να βάλλουν πυραύλους πέραν του ορίζοντος. 

Το βάρος τους φτάνει ως το 20%. 

  Τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του Mirage F1, και η τεχνολογία του radar 

του το φέρνουν πιο κοντά στα Α/Φ τρίτης γενιάς με βάρος έως και 15% 
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 Τα Α – 7 μπορούν να μεταφέρουν τεράστιο οπλικό φορτίο σε αποστολές 

βομβαρδισμού με υψηλή ταχύτητα, σε πολύ χαμηλό ύψος, και σε πολύ μεγάλες 

αποστάσεις οπότε το βάρος τους δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 12%. Επειδή 

όμως δεν μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αέρος – αέρος (Αερομαχίες) το 

βάρος τους δεν μπορεί να ξεπεράσει το 15%. 

 Τα F – 5A/B μπορούν να εκτελέσουν αποστολές μόνο ημέρα και με σχετικά 

καλό καιρό λόγω έλλειψης βοηθημάτων ναυτιλίας και εντοπισμού στόχων. 

Συνεπώς έχουν το μικρότερο βάρος το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% 

 Τα F – 104S διαθέτουν την δυνατότητα για βολές πέραν του ορίζοντα ωστόσο 

λόγω περιορισμών στην αεροδυναμική τους και την δυνατότητα μεταφοράς 

φορτίου το βάρος φτάνει μέχρι το 12% 

 Κανένα κριτήριο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 5%. 

 

Από τις παραπάνω παραδοχές το σύστημα μας μοντελοποιείται ως εξής: 

1. Κ1≤ 0,30 

2. Κ1≥0,25 

3. Κ2≤ 0,30 

4. Κ2≥0,25 

5. Κ1<Κ2 

6. Κ3≤ 0,2 

7. Κ6≤ 0,12 

8. Κ4≤ 0,15 

9. Κ5≤ 0,1 

10. Κ7≤ 0,15 

11. Κ7≥ 0,12 

12. Κ1 + Κ2 + Κ3 + Κ4 + Κ5 + Κ6 + Κ7 = 1 

13. Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7≥0,05 

Κατώφλι Ελάχιστης διαφοράς ε=0,01 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου μας γίνεται ως εξής: 

Min 

Z= S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+ S6+ S8+ S9+ S10+ S11+ S12+ S13+ S14+ S15 

 

 

 

 



 49 

Με τους παρακάτω περιορισμούς έχουμε 

1. W1 – S1  ≤ 0.30 

2. W1 + S2   ≥0.25 

3. W2 – S3 ≤ 0.30 

4.  W2 + S4  ≥0.25 

5. W2 – W1 + S5 ≥0.02 

6. W2 – W3 + S6 ≥0.05 

7. W2 – W4 + S7 ≥0.05 

8. W2 – W5 + S8 ≥0.05 

9. W2 – W6 + S9 ≥0.05 

10. W2 – W7 + S10 ≥0.05 

11. W3 – S11  ≤ 0.20 

12.  W4 – S12  ≤ 0.15 

13. W5 – S13 ≤ 0.10 

14. W6 – S14  ≤ 0.12 

15.  W7 – S15  ≤ 0.15 

16. W27 + S16  ≥0.12 

17. W1 + W2  + W3 + W4 + W5 + W6  = 1 

18. W1, W2, W3, W4,W5 ,W6  ≥ 0.05 
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Η αντικειμενική μας συνάρτηση εισάγεται για επίλυση στο software LINDO όπως 

φαίνεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 22 Εισαγωγή της Αντικειμενικής Συνάρτησης των ΠΑ στο LINDO 

Η επίλυση του συστήματος μας δίνει τα αποτελέσματα της εικόνας: 

 

Εικόνα 23 Η επίλυση του συστήματος για τις ΠΑ στο LINDO 

 

Έχουμε λοιπόν τα βάρη των κριτηρίων ως εξής: 

 W1=0.25 

 W2=0.27 

 W3=0.15 

 W4=0.00 

 W5=0.1 
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 W6=0.05 

 W7=0.13 

3.3.2 Σύγκριση με βάση τα κριτήρια 
 
Κατασκευάζουμε το μοντέλο μας στο Expert Choice όπως φαίνεται στην εικόνα 

 

Εικόνα 24 Μοντέλο Σύγκρισης των Πολεμικών Αεροποριών 

περνώντας στο πρόγραμμα τα βάρη των κριτηρίων. Στη συνέχεια ξεκινάμε τις δυαδικές 

συγκρίσεις ως προς τον τύπο του κάθε μαχητικού αεροσκάφους.  

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την σύγκριση ως προς το F-16C/D. Εδώ η Τουρκία 

υπερέχει κατά 4,32 φορές στην μαχητική ισχύ των F-16 που διαθέτει.  

 

Εικόνα 25 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ F – 16C/D 

 
Η επόμενη σύγκριση είναι ως προς τα Α/Φ Mirage 2000EGM/BGM. Στην περίπτωση 
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αυτή η σχετική μαχητική ισχύς των Mirage 2000EGM/BGM επειδή η Τουρκική 

Πολεμική Αεροπορία δεν διαθέτει τον τύπο είναι ~44,25 όπως φαίνεται στην εικόνα 

 

Εικόνα 26 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ Mirage 2000 

 
Στην συνέχεια γίνεται η σύγκριση σε ότι αφορά τα Α/Φ F – 4E. Αυτός είναι ένας τύπος 

αεροσκάφους τον οποίο διαθέτουν και οι δυο χώρες και η σχετική Μαχητική Ισχύς 

είναι στο 2,3 υπέρ της Τουρκίας. Η σύγκριση φαίνεται στην εικόνα 27: 

 

 Εικόνα 27 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ F – 4E 

 
Παρακάτω στις εικόνες 28 έως και 31 φαίνονται οι δυαδικές συγκρίσεις μεταξύ των 
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υπολοίπων αεροσκαφών: 

 

Εικόνα 28 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ Mirage F1CG 

 
Η σύγκριση για τα Α/Φ Mirage F1CG δίνει σχετική μαχητική 25,24 υπέρ της 

Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας επίσης λόγω της μη ύπαρξης του τύπου αυτού στην 

δύναμη της Τουρκικής Αεροπορίας. 

 

Εικόνα 29 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ F – 5A/B  

 
Στην σύγκριση των Α/Φ F – 5A/B η Σχετική Μαχητική Ισχύς είναι στο 2,07 υπέρ της 
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Τουρκικής Αεροπορίας. 

 

Εικόνα 30 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ F – 104S 

 
Σε ότι αφορά τη Σχετική Μαχητική Ισχύ των Α/Φ F – 104S, αυτή είναι  στο ~16,57 

υπέρ της Τουρκικής Αεροπορίας λόγω μη ύπαρξης του τύπου στην Ελληνική δύναμη. 

Τέλος τα A – 7E/H παρουσιάζουν Σχετική Μαχητική Ισχύ στο 83 λόγω του μεγάλου 

αριθμού τους και της μη ύπαρξης του τύπου στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία. 

 

Εικόνα 31 Σύγκριση ως προς τα Α/Φ A – 7E/H 

 
Με το πέρας τον συγκρίσεων έχουμε πλέον το μοντέλο μας ολοκληρωμένο (Εικ 32) και 

το τελικό ραβδόγραμμα (Εικ. 33) 
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Εικόνα 32 Τελική Σύγκριση μεταξύ των δύο Πολεμικών Αεροποριών 

 
Εικόνα 33 Τελική Σύγκριση Αεροποριών Ραβδόγραμμα 

 
Όπως βλέπουμε από το τελικό αποτέλεσμα στις εικόνες 32 και 33 υπάρχει μια ελαφριά 

υπεροχή της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε ένα ποσοστό περίπου 6%, 

αποτέλεσμα που προκύπτει από την ελαφριά ποιοτική υπεροχή που προσδίδουν τα Α/Φ 

Mirage 2000, Mirage F1 και Α – 7E/H και την απουσία τους από το Τουρκικό 

Οπλοστάσιο. 
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3.4 Σύγκριση των Πολεμικών Ναυτικών 

3.4.1 Μοντελοποίηση – Υπολογισμός Βαρών κριτηρίων 

Τα κριτήρια για την σύγκριση των Πολεμικών Ναυτικών είναι οι τρεις τύποι σκαφών 

που εξετάσαμε πιο πάνω: 

 Αντιτορπιλικά – Φρεγάτες (Κ1) 

 Υποβρύχια (Κ2) 

 Ελαφρά Σκάφη Κρούσης (Κ3) 

Για την μελέτη μας κάνουμε τις παρακάτω παραδοχές: 

 Τα αντιτορπιλικά – Φρεγάτες θα σηκώσουν το βάρος του αγώνα και συνεπώς 

έχουν το μεγαλύτερο βάρος το οποίο μπορεί να φτάσει ως το 50% 

 Τα Αντιτορπιλικά – Φρεγάτες δεν μπορούν να έχουν βάρος μικρότερο από 20% 

 Τα υποβρύχια λόγω δυνατοτήτων έχουν βάρος ως και 35% το οποίο όμως λόγω 

του μικρού τους αριθμού είναι δυνατόν να πέσει έως και στο 20% 

 Τα Ελαφρά Σκάφη Κρούσης λόγω αριθμού μπορούν να φτάσουν σε βάρος ως 

και το 35% και λόγω δυνατοτήτων μπορούν να πέσουν ως το 25% 

 

Από τις παραπάνω παραδοχές το σύστημα μας μοντελοποιείται ως εξής: 

1. Κ1≤0,5 

2. Κ1 ≥ 0,2 

3. Κ2≤0,35 

4. Κ2≥0,2 

5. Κ3≤0,35 

6. Κ3 ≥0,25 

7. Κ1 + Κ2  + Κ3 = 1 

8. Κ1, Κ2, Κ3 ≥ 0,2 

 Κατώφλι Ελάχιστης διαφοράς ε=0,1 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου μας γίνεται ως εξής: 

Min 

Z= S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+ S6+ S7+ S8 

Με τους παραπάνω περιορισμούς έχουμε:  

1. W1 – S1  ≤ 0.50 

2. W1 + S2   ≥0.20 

3. W2 – S3 ≤ 0.35 

4.  W2 + S4  ≥0.20 

5. W1 – W2 + S5 ≥0.2 
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6. W1 – W3 + S6 ≥0.2 

7. W3 – S7  ≤ 0.35 

8.  W3 – S8  ≥ 0.25 

9. W1 + W2  + W3  = 1 

10. W1, W2, W3,  ≥ 0.2 

Εισάγουμε τα δεδομένα μας στο LINDO όπως στην εικόνα: 

 

Εικόνα 34 Εισαγωγή της Αντικειμενικής Συνάρτησης των ΠΑ στο LINDO 

 

Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι για τα βάρη των κριτηρίων ως εξής: 

 W1=0.467 

 W2=0.267 

 W3=0.267 

Το αποτέλεσμα της επίλυσης του συστήματος στο LINDO φαίνεται στην επόμενη 

εικόνα: 
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Εικόνα 35 Η επίλυση του συστήματος για τα ΠΝ στο LINDO 

  

3.4.2 Σύγκριση με βάση τα κριτήρια 
 
Κατασκευάζουμε το μοντέλο μας στο Expert Choice και περνάμε τα βάρη των 

κριτηρίων όπως στην εικόνα: 



 59 

 

Εικόνα 36 Συνολικό Μοντέλο της Σύγκρισης 

 
Στην συνέχεια ξεκινάμε τις δυαδικές συγκρίσεις μεταξύ των κριτηρίων. Από τους 

πίνακες των συντελεστών ισχύος υπολογίζουμε τη Σχετική Μαχητική Ισχύ μεταξύ 

Ελλάδας Τουρκίας. Στην σύγκριση μεταξύ των Αντιτορπιλικών – Φρεγατών βλέπουμε 

ότι η Ελλάδα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα με 1,03 όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 37 Σύγκριση ως προς τα Αντιτορπιλικά – Φρεγάτες 
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Η επόμενη σύγκριση αφορά τα υποβρύχια. Εδώ παρατηρούμε από τους συντελεστές 

ισχύος των υποβρυχίων ότι το Τουρκικό Ναυτικό έχει ένα προβάδισμα της τάξεως του 

1,03. 

 

Εικόνα 38 Σύγκριση ως προς τα Υποβρύχια 

 
Τέλος προχωρούμε στην σύγκριση μεταξύ των Ελαφρών Σκαφών Κρούσης. Από τους 

συντελεστές ισχύος υπολογίζουμε τη Σχετική Μαχητική Ισχύ. Στην περίπτωση αυτή το 

Ελληνικό Ναυτικό έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στο 1,1. 

 

Εικόνα 39 Σύγκριση ως προς τα Ελαφρά Σκάφη Κρούσης 

 
Με το πέρας των δυαδικών συγκρίσεων έχουμε πλέον το ολοκληρωμένο και πλήρες 

μοντέλο της σύγκρισης των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας Τουρκίας. Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 40 η Ελλάδα έχει ένα μικρό προβάδισμα στην σύγκριση των ναυτικών 

δυνάμεων.  
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Εικόνα 40 Τελική Σύγκριση μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών 

 
Στο παρακάτω ραβδόγραμμα βλέπουμε ένα συνολικό πλάνο της σύγκρισης μεταξύ των 

δύο Ναυτικών όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό υπερτερεί 

του τουρκικού για ένα ποσοστό περίπου 1,97%  

 

Εικόνα 41 Τελική Σύγκριση Ναυτικών Ραβδόγραμμα 
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3.5 Συνολική Σύγκριση των Ενόπλων Δυνάμεων 
 

3.5.1 Μοντελοποίηση – Υπολογισμός Βαρών κριτηρίων 

 Από τις επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων των δύο 

χωρών έχουμε το ισοζύγιο ισχύος μεταξύ του κάθε κλάδου χωριστά. Στην συνέχεια θα 

προχωρήσουμε σε μια συνολική σύγκριση μεταξύ του συνόλου των Ενόπλων δυνάμεων 

των δύο Χωρών.  

Τα κριτήρια για την τελική σύγκριση θα είναι: 

 Στρατός Ξηράς (Κ1) 

 Πολεμική Αεροπορία (Κ2) 

 Πολεμικό Ναυτικό (Κ3) 

 

Λαμβάνουμε υπόψη μας τους εξής περιορισμούς: 

 Ο Στρατός Ξηράς θα εκτελέσει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων σε μια 

γενικευμένη σύρραξη και είναι αυτός που καταλαμβάνει και κατέχει εδάφη. 

Συνεπώς έχει το μεγαλύτερο βάρος στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως είναι 

και αρκετά περιορισμένος στις κινήσεις του λόγω όγκου και διαθέσιμου χώρου. 

Άρα το βάρος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% αλλά και δεν μπορεί να πέσει 

κάτω από το 30%. 

 Η Πολεμική Αεροπορία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 

επιχειρήσεων καθώς ο χώρος επιχειρήσεων της περιλαμβάνει μια τεράστια 

περιοχή που αποτελείται από το σύνολο της επικράτειας των δύο χωρών αλλά 

και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον είναι ο 

μοναδικός κλάδος ο οποίος είναι ικανός για πλήγματα σε πολύ μεγάλο βάθος 

στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη σημασία 

της. Συνεπώς το βάρος της μπορεί να φτάσει το 45% 

 Τέλος το Ναυτικό είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει 

επιχειρήσεις σε μια μεγάλη περιοχή καθώς για οποιαδήποτε σημαντική 

επιχείρηση σε έδαφος πλην του Έβρου είναι απαραίτητη η θαλάσσια μεταφορά 

δυνάμεων. Έτσι είτε ως επιτιθέμενος που πρέπει να μεταφέρει σημαντικό όγκο 

δυνάμεων είτε ως αμυνόμενος που επιθυμεί να διακόψει μια τέτοια μεταφορά το 

Ναυτικό έχει τον σημαντικό ρόλο όχι της κατάληψης περιοχών αλλά της 

απαγόρευσης κίνησης και μεταφοράς δυνάμεων εντός αυτών. Το βάρος του 

Πολεμικού Ναυτικού ως κριτήριο είναι σχετικά υψηλό περιοριζόμενο από την 

πιθανότητα οι επιχειρήσεις να διεξαχθούν αποκλειστικά σε ηπειρωτικό έδαφος. 
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Συνεπώς το βάρος του δεν  μπορεί να ξεπεράσει το 30% 

 Τέλος κανένα από τα κριτήρια δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 25% 

 

Από τις παραπάνω παραδοχές το προκύπτει το εξής μοντέλο 

 

 Κ1≤0,5 

 Κ1 ≥ 0,3 

 Κ2≤0,45 

 Κ2≥0,25 

 Κ3≤0,3 

 Κ3 ≥0,25 

 Κ1 + Κ2  + Κ3 = 1 

 Κ1, Κ2, Κ3 ≥ 0,25 

Κατώφλι Ελάχιστης διαφοράς ε=0,1 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου μας γίνεται ως εξής: 

Min 

Z= S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+ S6+ S7+ S8 

Με τους παραπάνω περιορισμούς έχουμε:  

 W1 – S1  ≤ 0.50 

 W1 + S2   ≥0.30 

 W2 – S3 ≤ 0.45 

  W2 + S4  ≥0.25 

 W1 – W2 + S5 ≥0.25 

 W1 – W3 + S6 ≥0.25 

 W3 – S7  ≤ 0.30 

  W3 – S8  ≥ 0.25 

 W1 + W2  + W3  = 1 

 W1, W2, W3,  ≥ 0.2 

Εισάγουμε τα δεδομένα μας στο LINDO όπως στην εικόνα: 
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Εικόνα 42 Εισαγωγή της Αντικειμενικής Συνάρτησης των ΕΔ στο LINDO  

 

Από την επίλυση του συστήματος προκύπτουν τα παρακάτω βάρη  

 W1=0.5 

 W2=0.25 

 W3=0.25 

Όπως φαίνεται και  στην εικόνα από το λυμένο σύστημα: 

 

Εικόνα 43 Η επίλυση του συστήματος για τα ΠΝ στο LINDO 
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3.5.2 Σύγκριση με βάση τα κριτήρια 

 
Κατασκευάζουμε το μοντέλο μας όπως στην εικόνα 

 

Εικόνα 44 Τελικό Μοντέλο Σύγκρισης Ενόπλων Δυνάμεων 

 
Και προχωρούμε στις δυαδικές συγκρίσεις. Στη σύγκριση με βάση το στρατό ξηράς 

εισάγουμε στο Expert Choice την τιμή που προέκυψε από την σύγκριση των τρατών 

Ξηράς των δύο χωρών όπως στην εικόνα: 

 

Εικόνα 45 Σύγκριση με βάση τους Στρατούς Ξηράς 
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Η επόμενη σύγκριση γίνεται σε σχέση με τις πολεμικές Αεροπορίες των δυο χωρών. 

Από τις προηγούμενες συγκρίσεις εισάγουμε τα δεδομένα στο Expert Choice και 

παίρνουμε: 

 

Εικόνα 46 Σύγκριση με βάση τις πολεμικές Αεροπορίες 

 
Τέλος κάνουμε και την δυαδική σύγκριση σε σχέση με τα Πολεμικά Ναυτικά.  

 

Εικόνα 47 Σύγκριση με βάση τα Πολεμικά Ναυτικά 

 
Με την εισαγωγή των στοιχείων παίρνουμε πλέον την τελική σύγκριση μεταξύ των 
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Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας Τουρκίας. Στην εικόνα βλέπουμε την τελική σύγκριση 

όπως αυτή προκύπτει από το Expert Choice. 

 

Εικόνα 48 Το τελικό αποτέλεσμα της Σύγκρισης των Ενόπλων Δυνάμεων 

 
Από το ραβδόγραμμα μπορούμε να δούμε καθαρά ποιο είναι το ισοζύγιο ισχύος μεταξύ 

των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.  

 

Εικόνα 49 Το τελικό ισοζύγιο ισχύος μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας
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4. Συμπεράσματα 
 
Κατά την διάρκεια της έρευνας για την εκπόνηση αυτής της εργασίας προέκυψαν 

κάποια συμπεράσματα και από τα τρία κομμάτια της δηλαδή το ιστορικό της κρίσης, 

την ανάλυση της κρίσης και των όσων διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια της, και 

στην συνέχεια από την σύγκριση των ενόπλων δυνάμεων των δυο χωρών. Παρακάτω 

θα αναλύσουμε τα συμπεράσματα αυτά. 

 

4.1 Συμπεράσματα από το ιστορικό της κρίσης 
 

Το κυριότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την μελέτη του ιστορικού της κρίσης 

είναι ότι υπήρχε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση και χειρισμός της κρίσης από της δυο 

πλευρές. Από την μια πλευρά υπήρχε η πολιτική της Τουρκίας, η οποία ήταν σταθερή 

και ίδια καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης και αποτελούσε συνέχεια της πολιτικής που 

ακολουθούσε η εξωτερική πολιτική της έως εκείνη την στιγμή. 

Από την άλλη πλευρά υπήρχε η ελληνική πολιτική η οποία δίνει την εντύπωση 

έλλειψης συγκρότησης και μιας σειράς σπασμωδικών και ασυντόνιστων κινήσεων. Με 

βάση της μαρτυρίες από τα προσωπικά βιβλία που έχουν εκδώσει πολλοί 

πρωταγωνιστές της κρίσης φαίνεται ότι η κρίση έπιασε τελείως απροετοίμαστη την 

ελληνική πλευρά και ότι η κυριότερη κίνηση της ήταν απλά να προσπαθεί να 

υποβαθμίζει το θέμα ελπίζοντας σε αποκλιμάκωση, και σε μια έλλειψη συντονισμού 

και συνεννόησης μεταξύ των διαχειριστών της κρίσης.  

Φαίνεται επίσης πολύ πιθανό ότι κατά την διάρκεια της κρίσης δεν υπήρχαν ή αν 

υπήρχαν δεν εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα για την διαχείριση της κρίσης. Δεν υπήρχαν 

δηλαδή ή αν υπήρχαν δεν εφαρμόστηκαν, διαδικασίες οι οποίες θα καθοδηγούσαν τους 

διαχειριστές της κρίσης στην διαχείριση της μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών το οποίο 

θα ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τις πάγιες θέσεις της εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής. 

 

4.2 Συμπεράσματα από την ανάλυση της κρίσης με την θεωρία παιγνίων 
 
Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της κρίσης με την θεωρία 

παιγνίων είναι ότι γενικά η κλιμάκωση της κρίσης ήταν προς όφελος και των 2 χωρών 

μέχρι την στιγμή που ένας από τους δύο παίκτες θα έφθανε στο σημείο η επιλογή της 
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κλιμάκωσης να σημαίνει γενικευμένη εμπλοκή. Στο σημείο αυτό πλέον και οι δυο 

παίκτες χάνουν τα μέγιστα. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι η πορεία 

της κλιμάκωσης είναι η ενδεδειγμένη και για τους δυο παίκτες μέχρι του σημείου όπου 

η κλιμάκωση σημαίνει εμπλοκή, ταυτόχρονα είναι πρακτικά και επιβαλλόμενη καθώς 

εξαρτάται άμεσα από της ενέργειες του άλλου παίκτη. Όταν ο ένας παίκτης αποφασίζει 

να κλιμακώσει εκ των πραγμάτων οι απώλειες για τον άλλο παίκτη είναι τέτοιες ώστε 

πραγματικά η κλιμάκωση καθίσταται μονόδρομος, 

Επίσης όσο πιο πολύ κλιμακώνεται η κρίση τόσο πιο κοντά είναι οι τιμές των τελικών 

payoffs και για τους δύο παίκτες. Αν δούμε τους πίνακες των παιγνίων για τα παίγνια 

θα δούμε ότι στο παίγνιο της πρώτης περιόδου το τελικό payoff για την Τουρκία είναι 4 

και της Ελλάδας 1, στο πρώτο παίγνιο της 2ης περιόδου το τελικό payoff για την 

Ελλάδα είναι 6 και την Τουρκία 1.  Βλέπουμε δηλαδή ότι οι διαφορές των payoff στην 

αρχή είναι πολύ σημαντικές για εκείνον που κλιμακώνει. Στην συνέχεια όμως στο 2ο 

και το 3ο παίγνιο οι διαφορές μειώνονται σημαντικά με την Τουρκία στο 2ο να έχει 

payoff 4 και την Ελλάδα 3 και στο 3ο την Ελλάδα να έχει payoff 5 και την Τουρκία 3. Η 

διαφορά αυτή είναι μηδενική στην περίπτωση που ακολουθηθεί η στρατηγική που 

εφαρμόστηκε και στην πραγματικότητα δηλαδή να κλιμακωθεί η κρίση αλλά 

περιορισμένα μόνο στην μια βραχονησίδα. Οι μικρότερες αυτές διαφορές οφείλονται 

στο ότι όσο περισσότερο κλιμακώνεται η ένταση τα οφέλη που έχουν να αποκομίσουν 

οι δυο παίκτες μειώνονται. Στο τελευταίο παίγνιο βλέπουμε ότι αναλόγως της εκδοχής 

ή ο ένας ή ο άλλος παίκτης θα αναγκαστεί να τερματίσει το παίγνιο καθώς είτε θα 

πρέπει να προχωρήσει στην τελική κλιμάκωση ή να αποκλιμακώσει. Σε κάθε 

περίπτωση όμως οι απώλειες είναι μεγάλες για αυτόν που αποφασίζει να 

αποκλιμακώσει. 

 

4.3 Συμπεράσματα από την σύγκριση των Στρατών Ξηράς. 
 
Το πιο προφανές συμπέρασμα που προκύπτει από την σύγκριση των στρατιωτικών 

δυνάμεων των δύο χωρών είναι ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά στο ισοζύγιο ισχύος 

των χωρών.  Η διαφορά του 20,44% που προκύπτει από την σύγκριση των δύο χωρών 

στο Expert Choice φαίνεται πολύ μεγάλη. Ωστόσο αυτό μπορεί να είναι λίγο 

παραπλανητικό. Για αρχή στα περισσότερα επιτελεία σχεδιασμού στρατιωτικών 

επιχειρήσεων παγκοσμίως χρησιμοποιούν ως γενικό κανόνα ότι για την έναρξη μιας 

επιθετικής επιχείρησης εναντίον ενός προετοιμασμένου αντιπάλου ο επιτιθέμενος, 
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προκειμένου να έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας οφείλει να έχει τοπική υπεροχή 

τρία προς ένα σε σχέση με τον αμυνόμενο (FM 101-5, 1997). Στην περίπτωση αυτή 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Υπεροχή κατά 20,44% δεν είναι σίγουρα τρία προς ένα ειδικά 

όταν ο αντίπαλος είναι πρακτικά ήδη προειδοποιημένος και στις θέσεις του αφού 

υπάρχει μια εν εξελίξει κρίση. 

Στην συνέχεια προχωρήσαμε σε ανάλυση των επιμέρους κριτηρίων. Σε ότι αφορά τα 

άρματα μάχης έδειξε ότι η Τουρκία διέθετε ένα σημαντικό προβάδισμα σε αριθμούς 

εκείνη την εποχή σε σημείο που ο λόγος ισχύος να είναι 2,23/1 υπέρ της Τουρκίας. Μια 

βαθύτερη ανάλυση όμως στα υπάρχοντα άρματα βελτιώνει κάπως την οπτική μας 

γωνία. Οι δύο χώρες εκείνη την εποχή διέθεταν ένα σημαντικό αριθμό αρμάτων τα 

οποία θεωρούνταν σχετικά σύγχρονα για τα παγκόσμια δεδομένα καθώς διέθεταν όλα 

το τυποποιημένο διαμέτρημα πυροβόλου 105 mm της εποχής και τα περισσότερα 

διέθεταν επαρκέστατες δυνατότητες νυκτερινής μάχης με ύπαρξη θερμικών καμερών 

και τηλεμέτρου Laser. Τα άρματα αυτά ήταν τα Μ60Α3 (τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

ως βάση σύγκρισης), τα Leopard 1 A5/A4/A3 και τα Μ48Α5MOLF/T2. Τα άρματα 

είχαν από κατασκευής τις δυνατότητες αυτές ή είχαν εκσυγχρονιστεί πρόσφατα 

(Μ48Α5MOLF/T2). Οι δυνατότητες όλων των τύπων ήταν παραπλήσιες ή ακόμη και 

ακριβώς ίδιες γιατί έφεραν τα ίδια συστήματα ή απλά εκδόσεις τους. Τα Leopard 1 

όλων των εκδόσεων είχαν τις ίδιες δυνατότητες καθώς και οι τρεις εκδόσεις έφεραν τα 

ίδια ηλεκτρονικά όπως και τα Μ48Α5MOLF ενώ τα Μ60Α3 που υπηρετούσαν στις δυο 

χώρες είχαν προέλθει από παραχωρήσεις από τα αμερικάνικα αποθέματα και ήταν στην 

ίδια ακριβώς διαμόρφωση και για τις δυο χώρες ενώ τα εκσυγχρονισμένα Μ48Α5Τ2 

έφεραν μετά τον εκσυγχρονισμό τα υποσυστήματα του Μ60Α3. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις δυνατότητες των υπολοίπων αρμάτων μάχης εν 

υπηρεσία την  εποχή τα οποία ήταν άμεσα συγκρίσιμα . Συνεπώς η μεγάλη διαφορά 

στην ισχύ τους προκύπτει από την αριθμητική υπεροχή.  

Σε ότι αφορά τα ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ το συμπέρασμα είναι περίπου το ίδιο. Οι τεράστιοι 

αριθμοί των τουρκικών ΤΟΜΠ είναι αυτοί που δημιουργούν την διαφορά σε 

συνδυασμό με το βάρος του κριτηρίου που είναι το μεγαλύτερο απ’ όλα. Επίσης θα 

πρέπει να ειπωθεί ότι ειδικά στη κατηγορία των ΤΟΜΑ η Τουρκία διαθέτει ΤΟΜΑ τα 

οποία είναι νέες κατασκευές και έχουν κάποιο τεχνολογικό προβάδισμα αλλά η 

κατάσταση αυτή εξισορροπείται με την κατά πολύ μεγαλύτερη ισχύ πυρός που 

διαθέτουν τα Ελληνικά ΤΟΜΑ BMP – 1P (πυροβόλο 73mm έναντι 25mm) τα οποία 

υπό κάποιες συνθήκες θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή ακόμη και για άρματα 

μάχης. 
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Στις υπόλοιπες κατηγορίες των κριτηρίων η Ελλάδα παρουσιάζει υπεροχή στην 

κατηγορία των αντιαρματικών καθώς διαθέτει αριθμητική υπεροχή μια και οι δυο 

χώρες διαθέτουν τους ίδιους βασικούς τύπους Αντιαρματικών όπλων. Παρουσιάζει 

επίσης υπεροχή και στην κατηγορία των Πολλαπλών Εκτοξευτών Ρουκετών και 

μάλιστα πολύ μεγάλη καθώς διαθέτει και περισσότερα αλλά και ισχυρότερα καθώς 

πλην των 36 MLRS που διαθέτει η Τουρκία τα υπόλοιπα είναι λιγότερα και μικρότερου 

διαμετρήματος από τα αντίστοιχα ελληνικά. 

Τέλος στα επιθετικά ελικόπτερα η υπεροχή της Τουρκία έγκειται και εδώ στην 

αριθμητική υπεροχή και όχι στην ποιότητα. Τα ΑΗ-64+ του Ε.Σ μόλις είχαν 

παραληφθεί καινούρια και ήταν νέες κατασκευές απευθείας από το εργοστάσιο και 

αποτελούσαν για εκείνη την εποχή ένα οπλικό σύστημα State of the Art. Σε αντίθεση τα 

Τουρκικά AH-1P/S είχαν προέλθει από τα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων 

δυνάμεων και είχαν πολλά χρόνια υπηρεσίας ήδη στην πλάτη τους ενώ τα ΑΗ-1W που 

προέρχονταν από τους αμερικανούς πεζοναύτες ήταν μεν πιο σύγχρονα και σε 

καλύτερη κατάσταση από τα AH-1P/S αλλά υστερούσαν πολύ σε ποιότητα όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα των συντελεστών ισχύος. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί το εξής. Η σύγκριση έγινε για το σύνολο των δυνάμεων των 

δύο χωρών καθώς δεν ήταν δυνατή η εύρεση στοιχείων για τις δυνάμεις (Τουρκικές 

κυρίως) που ήταν ανεπτυγμένες στην περιοχή των Ελληνοτουρκικών συνόρων. Το  

μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων του Ε.Σ είναι ανεπτυγμένο στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τον γεωγραφικό παράγοντα μπορούμε να πούμε 

ότι η αριθμητική αναλογία μειώνεται αρκετά καθώς ο Τουρκικός Στρατός εκείνη την 

εποχή είχε ανεπτυγμένες αρκετές δυνάμεις στην περιοχή του Κουρδιστάν λόγω του 

Κουρδικού απελευθερωτικού αγώνα. 

Επίσης και σε ότι αφορά τον γεωγραφικό παράγοντα θα πρέπει να τονίσουμε ότι 

οποιαδήποτε μεταφορά δυνάμεων από το εσωτερικό της Τουρκίας προς τα δυτικά είναι 

σαφώς πιο χρονοβόρα από ότι μια μεταφορά δυνάμεων από το εσωτερικό της Ελλάδας 

προς τα ανατολικά καθώς οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες, 

 

4.4 Συμπεράσματα από την σύγκριση των Πολεμικών Αεροποριών 
 
Το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε από τη σύγκριση μεταξύ των 

πολεμικών αεροποριών Ελλάδας Τουρκίας το 1996 είναι η αντιφατική υπεροχή της 

Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε σχέση με την Τουρκική πάρα τους υπέρτερους 

αριθμούς της Τουρκικής τόσο γενικά σε μαχητικά αεροσκάφη όσο και σε αεροσκάφη 
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τρίτης γενιάς. Αν δούμε τους πίνακες των συντελεστών ισχύος διαπιστώνουμε ότι 

αριθμητικά η Τουρκία υπερέχει κατά 1,42:1 σε αριθμούς μαχητικών αεροσκαφών και  

2,1:1 σε αριθμούς μαχητικών 3ης γενιάς. Το πλεονέκτημα της Ελληνικής Πολεμικής 

Αεροπορίας έγκειται σε δύο σημεία. Στα Mirage 2000EGM/BGM και την δυνατότητα 

τους να βάλλουν πυραύλους σε αποστάσεις πέραν του ορίζοντος δίνοντας την 

δυνατότητα στα ελληνικά πληρώματα να ξεκινήσουν την μάχη και να προκαλέσουν 

απώλειες στην Τουρκική Αεροπορία πριν ακόμη τα Α/Φ της φτάσουν σε ακτίνα βολής. 

Το δεύτερο πλεονέκτημα ήταν ο μεγάλος αριθμός των Α – 7E/H. To A – 7E/H είναι ένα 

εξειδικευμένο Α/Φ κρούσης ικανό να μεταφέρει μεγάλο οπλικό φορτίο, σε μεγάλες 

αποστάσεις πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος. Η δυνατότητα αυτή πηγάζει από την 

ύπαρξη εξειδικευμένων ηλεκτρονικών. Το πρόβλημα που δημιουργεί αυτό το Α/Φ στην 

Τουρκική Πολεμική Αεροπορία είναι ότι λόγω εγγενούς αδυναμίας των ραντάρ των 

Α/Φ 2ης γενιάς όπως του F – 4E δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός αεροσκαφών που 

πετούν με χαμηλή ταχύτητα κάτω από το επίπεδο πτήσης των μαχητικών αυτών. Τα 

μοναδικά Α/Φ στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία με αυτή την δυνατότητα είναι τα F 

– 16C/D τα οποία όμως θα ήταν απαραίτητα σε άλλους ρόλους.  

Τονίζεται ότι για την σύγκριση των χαρακτηριστικών των μαχητικών αεροσκαφών 

λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στον ειδικό Τύπο. 

Στοιχεία που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ακρίβεια των συγκρίσεων όπως για 

παράδειγμα  αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών ή δυνατότητες των 

ηλεκτρονικών τους συστημάτων συνήθως δεν ανακοινώνονται. 

4.5 Συμπεράσματα από τη σύγκριση των Πολεμικών Ναυτικών 
 
Από την σύγκριση των πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών το πρώτο συμπέρασμα 

που προκύπτει είναι η ελαφρά υπεροχή του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Μεγάλο 

μέρος της υπεροχής αυτής οφείλεται στην ύπαρξη των τεσσάρων αντιτορπιλικών 

κλάσης C.F. Adams και της Αντιαεροπορικής ομπρέλας που αυτά δημιουργούσαν. Η 

ύπαρξη των αντιτορπιλικών αυτών σε συνδυασμό με τα αντιαεροπορικά συστήματα 

των νησιών του Αιγαίου μπορούσαν να δημιουργήσουν νεκρές ζώνες σε μεγάλο μέρος 

του Αιγαίου για την Τουρκική Αεροπορία. 

Το δεύτερο σημείο υπεροχής είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού  Ταχέων Περιπολικών 

Κατευθυνόμενων Βλημάτων και η καταλληλότητα τους για το περιβάλλον του Αιγαίου. 

Τα περιπολικά αυτά μπορούσαν να εφαρμόσουν τακτικές ενέδρας χρησιμοποιώντας ως 

χώρους κάλυψης νησιά και βραχονησίδες τα οποία εμπόδιζαν την αποκάλυψη τους από 

τα ραντάρ των Τουρκικών πλοίων. 
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Τέλος θα πρέπει να τονιστεί και η ύπαρξη των εκσυγχρονισμένων υποβρυχίων Type 

209/1100 (Κλάση «Γλαύκος») τα οποία είχαν την δυνατότητα να βάλλουν υποβρύχια 

εκτοξευόμενους πυραύλους κατά πλοίων μεγάλης εμβέλειας σε σύγκριση με το ένα 

διαθέσιμο που διέθετε το Τουρκικό Ναυτικό. 

 

4.6 Γενικά Συμπεράσματα 
 
Από τη συνολική σύγκριση των Ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας Τουρκίας προκύπτει ότι 

το ισοζύγιο ισχύος μεταξύ των δύο χωρών είναι υπέρ της Τουρκίας με μια υπεροχή 

κοντά στο 11,4%. Η υπεροχή αυτή σίγουρα δεν δικαιολογεί μια αισιοδοξία για την 

έκβαση πολεμικών επιχειρήσεων, πολύ δε περισσότερο, όταν στα επιμέρους σημεία της 

υπάρχει ελληνική υπεροχή στο αεροπορικό και ναυτικό κομμάτι. Όπως προαναφέρθηκε 

σε όλες τις σχολές σχεδιασμού επιχειρήσεων για να ξεκινήσει μια επίθεση ο 

επιτιθέμενος πρέπει να έχει στην διάθεση του τουλάχιστον τριπλάσιες αριθμητικά 

δυνάμεις από τον αμυνόμενο και να πληρούνται και κάποιες άλλες προϋποθέσεις όπως 

αεροπορική κυριαρχία ή τουλάχιστον υπέροχή. 

Την εποχή των Ιμίων όπως φάνηκε τουλάχιστον από την έρευνα για την μελέτη αυτή οι 

Τουρκικές Ένοπλες δυνάμεις δεν πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις. Συνεπώς η 

τήρηση μιας πιο σκληρής στάσης κατά την διάρκεια της διαχείρισης της κρίσης θα ήταν 

δυνατό να τηρηθεί χωρίς να θεωρηθεί ως υπερβολική ανάληψη ρίσκου από την πλευρά 

της Ελλάδας  

Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ένα τοπικό επεισόδιο το οποίο και οι 

δύο χώρες και ειδικά η Τουρκία (δεν έγινε καμιά στρατιωτική κίνηση προς οποιαδήποτε 

άλλη γεωγραφική περιοχή) επιθυμούσαν να κρατήσουν σε καθαρά τοπικό επίπεδο. 

Συνεπώς θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποιος είχε την τοπική υπεροχή στην περιοχή. Η 

παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας 

Τουρκίας. Σε τοπικό επίπεδο όμως μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά καθώς δεν 

έχει γίνει γνωστό ποιες και πόσες ακριβώς δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή και 

μπορούσαν εμπλακούν.   

Κλείνοντας το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Τουρκία στην κρίση των Ιμίων είχε το 

πλεονέκτημα της πολιτικής της και των αριθμών. Στην θεωρία παιγνίων δεχόμαστε ότι 

το παίγνιο, το κάθε παίγνιο, συμβαίνει μεταξύ δύο παικτών οι οποίοι σκέφτονται λογικά 

και λαμβάνουν τις αποφάσεις του ανάμεσα σε λύσεις που υπαγορεύει η λογική. Στην 

κρίση των Ιμίων η Τουρκία ήταν αυτός ο παίκτης. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα 

μια τέτοια λογική δεν υπήρξε και αυτό ήταν πρόδηλο την ίδια ακριβώς στιγμή της 
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κρίσης από τον τρόπο που έβγαινε έξω η διαχείριση της από τα ΜΜΕ. Στο ξεκίνημα 

της εργασίας αυτής το σκεπτικό ήταν να γίνει απλά μια προσπάθεια η κρίση να 

χρησιμοποιηθεί ως Case Study και απλά να γίνει η μελέτη της. Κατά την διάρκεια της 

έρευνας όμως προέκυψε ότι δεν μπορούσε να αγνοηθεί γιατί το υπόβαθρο της επηρέαζε 

πολύ την έρευνα ειδικά στο κομμάτι της Θεωρίας Παιγνίων.  
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