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“When written in Chinese,  

the word 'crisis' is composed of two characters.  

One represents danger and the other represents opportunity”. 

            - John F. Kennedy -   

Αρχικϋσ ςκϋψεισ, αντικεύμενο ϋρευνασ και μεθοδολογικό αναφορϊ 

Προλογικά… 
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 Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ηελ ηειηθή δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

«ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη Γηεζλήο Πνιηηηθή». Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφηππν πφλεκα 

ην νπνίν, φπσο απνξξέεη θαη απφ ηελ ηίηισζή ηνπ, ελαζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

«Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ», φπσο απηή αλαιχεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζεσξία ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. 

 Σν πξαγκαηεπζέλ αληηθείκελν, σζηφζν, δελ εμαληιείηαη ζηελ ζεσξεηηθή 

απνκίκεζε θαη αλαδηαηχπσζε κφλν ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο θξηζηαθήο βηβιηνγξαθίαο, αιιά  επηρεηξείηαη έλα πξσηφθαλην 

ζπληαίξηαζκα κε ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ απφ 

ην 1974 θαη εμήο.  

Φπζηθά, ην εχξνο ηεο εξεχλεο θαη ηεο αλαιπηηθήο πξαγκαηείαο δελ κπνξεί 

παξά λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνπηηθφηεηα θαη αθξνζηγή δηεξεχλεζε ιφγσ ησλ 

ζαθψλ πεξηνξηζκψλ ηφζν ηεο ρξνληθήο ζπγθπξίαο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο φζν 

θαη ηεο ηεζείζαο έθηαζεο βάζεη αθαδεκατθψλ θαλνληζκψλ. Μνινληνχην, ην αλά 

ρείξαο πφλεκα θαηαξηζκεί ηξία θχξηα θεθάιαηα, κέζα απφ ηα νπνία επηρεηξείηαη ν 

αξρηθά ηεζείο ζθνπφο.   

 Δθθηλψληαο απφ ηελ ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ φξνπ ηεο “θξίζεο”, ην πξψην 

θεθάιαην πεξηνξίδεηαη ζηελ επζχλνπηε παξνπζίαζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ 

παξαγφλησλ επεξεαζκνχ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ θξηζηαθνχ θαηλνκέλνπ. Απφ ηα 

ελλνηνινγηθά ζεκαηλφκελα ηεο θξίζεο έσο ηελ θπζηθή πνιππινθφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ην πξψην θεθάιαην παληέρεη λα νηθνδνκήζεη ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα ηνπ 

ζπλφινπ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ θαη ζα 

ζαθεληζζνχλ ηα κεηέπεηηα παξαηεξεζέληα γεγνλφηα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ. 

Πξνζζέησο, ζαθή θπξηαξρηθή ζέζε ζην αξθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο δηαδξακαηίδεη ε 

ελαζρφιεζε κε ην ζπζηεκηθφ πξαθηηθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ θξηζηαθψλ 

θαηλνκέλσλ -  εγλσζκέλν θαη σο «δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ» -, ππφ ην πξίζκα ηνπ 

ζηνηρεηψδνπο αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Ακέζσο κεηά, ην δεχηεξν θεθάιαην ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ηηο 

ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ζην Αηγαίν, κεηά ην ρξνληθφ νξφζεκν ηνπ 1974. 

Οθεηινχζεο αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα κειέηε απνδηάιεμε κφλν 

ηξεηο θξηζηαθέο πεξηπηψζεηο, απφ ηηο ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζηεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 
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έσο ζήκεξα κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ επηινγή έγηλε βάζεη 

ζεκαληηθφηεηαο θαη δπλακηθήο εμέιημεο ηεο εθάζηνηε θξίζεο αιιά θαη ζπλαξηήζεη 

αξθνχλησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πξνο εμππεξέηεζε ηεο αλάιπζεο. Χο ηέηνηεο, 

επειέγεζαλ, ηειηθψο, νη θξίζεηο ηνπ 1976, ηνπ 1987 θαη ηνπ 1996, φιεο 

δηαδξακαηηζζείζεο ζην Αηγαίν, πεξί ησλ θπξηαξρηθψλ εζληθψλ δηθαησκάησλ ηεο 

Διιάδαο. Σν ελ ιφγσ θεθάιαην ζπγθξνηεί, νπζηαζηηθά, κία ηζηνξηθή/ρξνλνινγηθή 

αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ ησλ ηξηψλ θξίζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, κέζα απφ 

ηελ νπνία επηρεηξείηαη ν δηαθσηηζκφο βαζηθψλ παξαγφλησλ, αηηηψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία αλάιπζεο. Πέξα απφ ηελ ηζηνξηνγξαθηθή 

βηβιηνγξαθία γηα ηα γεγνλφηα, επηρεηξήζεθε ε πξφζκημε πξσηνγελνχο πιηθνχ, 

πξνεξρφκελνπ απφ καξηπξίεο πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ ππεξεηνχλησλ θαηά ηηο 

θξίζεηο, κέζσ παιαηψλ ζπλεληεχμεσλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ ληνθνπκέλησλ, 

ππεξηνλίδνληαο ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο ηα νπνία ζα ππνζθειίδνληαλ ππφ ηελ πεδή 

ηζηνξηθή πεξηγξαθή.  

Σέινο, φπσο πξναλεθέξζε, επεηδή θαηαιεθηηθή επηδίσμε ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο δελ είλαη νχηε ε ζπλνπηηθή αθήγεζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ νχηε 

ε επίηνκε κεηεγγξαθή ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ζέκαηνο, ην έζραην κέξνο 

ηεο παξνχζεο απνηειεί κία θεξέιπηδα πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ 

δχν πξνεγεζέλησλ θεθαιαίσλ. Πξφθεηηαη, νπζησδψο, γηα ηελ απφπεηξα 

ζεσξεηηθνπνίεζεο ησλ ηξηψλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ, κέζα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο «δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ», παξαγνληνπνίεζεο θαηλνκέλσλ θαη 

ελεξγεηψλ βάζεη ησλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ, αιιά θαη αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο 

ηνπο ζε φηη αθνξά ηφζν ζηελ ζεσξεηηθή αληίιεςή ηνπο φζν θαη ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή.  

πγθεθαιαηψλνληαο, θαη πξηρνχ ηεο πξαγκαηηθήο κειέηεο, νθείιεη λα 

αλαθεξζεί ε κεζνδνινγηθή έξεπλα ηεο παξνχζεο, ε νπνία ζπληζηά ζπληαίξηαζκα ηνπ 

πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ κε ηελ ηζηνξηθή εξκελεία. Χο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ε φιε ζχλζεζε θαη αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο βαζίζηεθε ζε 

ήδε δεκνζηεπκέλα έξγα ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, άιιεο ζεσξεηηθέο 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο θαη εκπεηξηθέο απφςεηο. Χζηφζν, ζηνηρεηψδεηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο αλάιπζεο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ πξσηφζεηεο ζθέςεηο 

ηνπ γξάθνληνο. 
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Κεφάλαιο 1. 

 

 

   

 

 

“It is, I think, particularly in periods  
of acknowledged crisis that scientists have turned  
to philosophical analysis as a device for unlocking  
the riddles of their field. Scientists have not  
generally needed or wanted to be philosophers”.  
                                         - Thomas Kuhn - 

  

Κριςιακό Θεωρύα και Χειριςμόσ Κρύςεων 

Κρίςη και Διαχείριςη 
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1.1.                                               Περί κρίσεως…  

Κξίζεηο ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά. ε αηνκηθφ επίπεδν. ε ζπιινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Κξίζεηο αλάκεζα ζε θξάηε. Αθφκε θαη θξίζεηο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ θπζηθά θαηλφκελα. Πψο, φκσο, ηαπηνπνηνχληαη ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

γίλνληαη αληηιεπηέο νη θαηαζηάζεηο θξίζεσλ ζηε γεληθή λφεζε;   

Ζ ιέμε “θξίζε” δηαηεξεί πνιιέο ηαπηφηεηεο. Σαπηφηεηεο νη νπνίεο 

δηαπεξλνχλ έλα επξχ θάζκα ζεκαηλφκελσλ ζε πνηθίινπο ηνκείο θαη επίπεδα 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε ηαηξηθή, ηα νηθνλνκηθά, ε δηνίθεζε, νη επηθνηλσλίεο, ε 

ηζηνξία, ε ςπρνινγία, ε πνιηηηθή, νη δηεζλείο ζρέζεηο. Σαπηφηεηεο πνπ αιιάδνπλ 

ζεκαζηνινγηθά ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο, αιιά πξνζδίδνπλ δηαθξηηά λνεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξηπησζηνινγηθή ππφζηαζε κίαο θαηάζηαζεο θξίζεο.  

Ζ “θξίζηο” ζηα αξραία πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα “θξίλσ”, ην νπνίν αξρηθψο 

ζήκαηλε «δηαρσξίδσ, θνζθηλίδσ» θαη, ήδε, απφ ηνλ κεξν απέθηεζε ηελ ζεκαζία 

ηνπ «απνθαζίδσ» θαη αξγφηεξα ηελ έλλνηα ηνπ «δηθάδσ». Απφξξνηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαη ε απφδνζε ησλ δηθαζηεξίσλ σο “θξηηήξηα” ζηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα. Έλλνηα 

πνπ δηαηεξήζεθε θαη ζε κεηαγελέζηεξα ρξηζηηαληθά ζξεζθεπηηθά θείκελα φπνπ 

αλαθέξεηαη ην δηθαζηήξην ηεο κέιινπζαο θξίζεο σο ην «θνβεξφ θξηηήξην», ελψ ζε 

κεζαησληθά θείκελα ην ξήκα “θξίλσ” απέθηεζε θαη ηηο ζεκαζίεο «ηηκσξώ» ή 

«βαζαλίδσ». ε κηα πην νινθιεξσκέλε έξεπλα ηεο “θξίζηο”, ν Γεξκαλφο ηζηνξηθφο 

Reinhart Koselleck απνδίδεη ζην ξήκα “θξίλσ” ηηο ζεκαζίεο: «δηαρσξίδσ» (δηαθξίλσ, 

ρσξίδσ), «επηιέγσ»,  «δηθάδσ», «απνηηκώ, απνθαίλνκαη», «εμεηάδσ» (ζπγθξίλσ), 

«θηινληθώ», «κάρνκαη» (παιεχσ)
1
.  

Ζ “θξίζηο” εκθαλίδεηαη ζε πιεζψξα ειιεληθψλ θεηκέλσλ δηά κέζνπ ησλ 

αηψλσλ κε πνηθίιεο λνεκαηηθέο νξηνζεηήζεηο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ, φκσο, 

παξνηθεί εληφο ηεο δηαηχπσζεο θάπνηνπ είδνπο αγψλα, δηαγσληζκνχ, γλψκεο ή 

απφθαζεο.  ηα Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε ε “θξίζηο” εκθαλίδεηαη σο αλαθνξά ζε 

δηθαζηηθή δηακάρε ή ζηελ ζρεκαηνπνίεζε εηπκεγνξίαο. ηελ πιινγή ηνπ 

Ηππνθξάηε, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ νμεία θαηάζηαζε κηαο αξξψζηηαο «θαηά ηελ 

νπνία ζα δηαθαλεί εάλ νη ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νξγαληζκνχ επαξθνχλ γηα λα 

                                                           
1
 Koselleck, R., “Geschichtliche Grundbegriffe (Basic Concepts in History)”, Σόμοσ 1

οσ
, ςελ.358, Klett-

Cotta/J.G.Cottasche Buchhandlung Nachflg, 2006.  
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αλαθάκςεη ν αζζελήο ή ζα επηθξαηήζεη ε αζζέλεηα θαη ν αζζελήο ζα ππνθχςεη»
2
. 

ηελ δξακαηηθή ηέρλε, ε “θξίζηο” αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή πάιε ηνπ 

πξσηαγσληζηή κε ην πεπξσκέλν, ζην ζεκείν πνπ ε δηακάρε θνξπθψλεηαη πξηλ 

επηιπζεί. Κξίζε, επίζεο, νλνκάδεηαη ε ηθαλφηεηα εθηίκεζεο θαη απνηίκεζεο 

θαηαζηάζεσλ θαη ε θξηηηθή γλψκε. ηελ Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ε “Κξίζε” (κε 

θεθαιαίν «Κ») ζεκαηνδνηεί ηελ «Γεπηέξα Παξνπζία» (ηελ «Ώξα ηεο Κξίζεσο»), ελψ 

σο φξνο λνεκαηνδνηεί θαη ηελ αμηνιφγεζε ή ηελ δνθηκή δεμηνηήησλ ή δχλακεο (π.ρ. 

νη θξίζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο). ηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα 

ν φξνο θηγνπξάξεη ζπρλά ζε ηίηινπο βηβιίσλ, πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ, πνιηηηθέο 

ζπδεηήζεηο, θνηλνχο δηαιφγνπο, εθθξάδνληαο κία αλαπάληερε θαη κε επηζπκεηή 

θαηάζηαζε, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή σο απεηιή. 

Οχησο, φιεο νη πξναλαθεξφκελεο ζεκαζίεο ηεο “θξίζεο”, κε ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πξνζέθεξαλ ηελ δεκηνπξγία κηαο κεηαθνξηθήο πιαηθφξκαο 

κεηάθξαζεο θαη ζηνξίζκαηνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο θξίζεο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν. Ννεκαηνδνηψληαο είηε ηελ ζηηγκή κηαο αλαγθαζηηθήο/βεβηαζκέλεο 

απφθαζεο ηεο Πνιηηείαο, είηε ηελ νμεία θαηάζηαζε κηαο «αξξώζηηαο» ηνπ 

Κνηλσληθνχ ή Πνιηηηθνχ «ζψκαηνο», ή κηα ζηηγκή αγψλα, επηινγήο ή εθηίκεζεο ζηνλ 

ξνπ ηεο Ηζηνξίαο
3
. Καηά ηνλ Koselleck, ε πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ “θξίζε” κε πνιηηηθφ 

πεξηερφκελν εληνπίδεηαη ζηελ Αγγιία ηνπ 17
νπ

 αηψλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ζθνδξήο 

δηακάρεο κεηαμχ ηνπ Βαζηιηά θαη ηεο Βνπιήο. Δλαζθψληαο ηελ ηαηξηθή ζεκαζία ηνπ 

φξνπ θαη παξνπζηάδνληαο ηελ ηδέα ηνπ πνιηηηθνχ «ζώκαηνο», ν πνηεηήο/πνιηηηθφο 

Benjamin Rudyerd δηέγλσζε ηελ θαηάζηαζε ζρνιηάδνληαο «Απηή είλαη ε Κξίζηο ησλ 

Βνπιψλ· ζα γλσξίδνπκε απφ απηήλ εάλ νη Βνπιέο ζα δήζνπλ ή ζα πεζάλνπλ»
4
. Με 

απηή ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ ζην πνιηηηθφ ιεμηιφγην δηαθξίλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηεο 

θξίζεο απφ ην άηνκν ζην πνιηηηθφ «ζώκα» θαη θαη‟ επέθηαζε ζην θξάηνο. Ζ 

κεηαθνξηθή απηή αλαπαξάζηαζε, φκσο, δελ ζπλαληά ηα πξσηάηα ηεο ζηελ ξήζε ηνπ 

Rudyerd, θαζψο ε απεηθφληζε ηνπ θξάηνπο σο ην θεληξηθφ φξγαλν ηνπ πνιηηηθνχ 

«ζψκαηνο» απνηέιεζε ηελ ζπκβνιηθή ηδέα ηεο πξνκεησπίδαο ηνπ Υνκπζηαλνχ 

Λεβηάζαλ, φπνπ ην «ζώκα» κπνξεί λα δηαγλσζζεί πγηέο ή  άξξσζην εμνπζηνδνηψληαο 

ζπιινγηθά ηνπο πνιίηεο λα δξάζνπλ ηαπηφρξνλα σο γηαηξνί θαη αζζελείο ζηελ ίδηα 

                                                           
2
 Jones, W.H.S., "Hippocrates Collected Works I", ςελ.46, Cambridge Harvard University Press, 1868. 

3
 Milstein, B., “Thinking politically about Crisis: A pragmatist perspective”, European Journal of 

Political Theory, Vol. 14(2), ςελ.141-160, Sage, 2015.  
4
 Koselleck, R., Op.Cit. ςελ.362 
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ηνπο ηελ αζζέλεηα. Ζ κεηαθνξηθή αλαθνξά ηνπ αλζξψπεηνπ ζψκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε κεηαγελέζηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αθνχ, φπσο, 

επηζήκαλε ν Bryan Turner «ην ζώκα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή αιιεγνξία ηεο 

θνηλσλίαο»
5
. Άπνςε πνπ εληζρχζεθε θαη απφ ηελ αλζξσπνιφγν Mary Douglas, 

ππεξζεκαηίδνληαο φηη «ε επίζεκε δνκή ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ νθείιεη 

λα βαζίδεηαη ζε αλαινγηθέο αλαθνξέο κε ηνλ θπζηθό θόζκν. Έηζη, νη ζεζκνί 

επαιεζεύνληαη από δνκηθέο αλαινγίεο κε ην αλζξώπηλν ζώκα»
6
. 

ε αξθεηέο αθαδεκατθέο αλαδεηήζεηο, ε θξίζε αλαθέξεηαη σο κία θάζε 

αλαξρίαο ζε κία θαηλνκεληθά θαλνληζηηθή αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο
7

. Μία 

νηθνλνκηθή θξίζε κεηαθξάδεηαη σο έλα δηάζηεκα χθεζεο αλακεζίο κηαο πεξηφδνπ 

ζηαζεξήο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο. Μία πξνζσπηθή θξίζε ππνδειψλεη πεξίνδν 

αλαηαξαρήο πνπ δηαηαξάζζεη ηελ πξφηεξε πλεπκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Οη θξίζεηο 

ζεκαηνδνηνχλ κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ππφ 

ζπλζήθεο θαλνληθφηεηαο δηαθνξνπνηείηαη θαη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιένλ
8
. Άιινη 

θνηλσληθνί ζεσξεηηθνί πξνζδηνξίδνπλ ηελ θξίζε σο κία επείγνπζα θαηάζηαζε, ε 

νπνία ζπκβαίλεη μαθληθά, θαη δηαθφπηεη ηελ ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία θάζε 

ζπζηήκαηνο, κεηαθξάδνληαο ηηο θξίζεηο σο ρανηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δχλαληαη 

λα βηψζνπλ άλζξσπνη, θξάηε, θπβεξλήζεηο θιπ. εκαζηνινγηθά, ην ράνο είλαη έλαο 

πνιχ ζηκνηηλφο φξνο πνπ απνδίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο. Σν ράνο πξνθαιεί 

θαηαζηάζεηο ζχγρπζεο θαη αλαξρίαο γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ 

αξραηνειιεληθή ηνπ ζεκαζία λνεκαηνδνηεί ην ξήγκα, ην ράζκα. Σν ξήγκα πνπ 

δχλαηαη λα ζπκβεί ζε θάζε ελεξγφ ζχζηεκα, δηαθφπηνληαο ηελ γξακκηθή ηνπ εμέιημε.  

Ζ αλάιπζε ηεο θξίζεο ελέπλεπζε θαη άιινπο ζεσξεηηθνχο θαη ζχγρξνλνπο 

πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο λα επηρεηξήζνπλ κεηαθνξηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ φξνπ, φπσο ν 

James Rosenau ν νπνίνο ζπλέδεζε ηελ πνιηηηθή κε ηνλ θαηξφ θαη ηελ πνιηηηθή 

επηζηήκε κε ηελ κεηεσξνινγία. Οη άκπσηεο ηνπ λεξνχ θαη νη ξνέο ησλ αλέκσλ 

παξνκνηάδνληαη κε ηνπο θιπδσληζκνχο ηεο πνιηηηθήο, ην θξάηνο απεηθάδεηαη σο 

                                                           
5
 Turner, B., “The Body and Society: Explorations in Social Theory”, ςελ.114, Oxford University Press, 

1984. 
6
 Douglas, M., “Comment Pensent les Institutions”, ςελ.83-84, La Decouverte, Paris, 2004. 

7 Almond, G.A., Flanagan, S., Mundt, R., “Crisis, Choice and Change: Historical studies of political 

development”, Little Brown, Boston, 1973. 
8 Rosenthal, U., “Political Order: Rewards, punishments and political stability”, Meppel, Krips Repro, 
1978. 
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θαξάβη θαη νη θξίζεηο απνηεινχλ ηηο κεγάιεο θνπξηνχλεο ηεο πνιηηηθήο δσήο
9
. 

Αλάινγε κεηαθνξηθή απεηθφληζε ηεο θξίζεο επηρεηξεί θαη ην δηάζεκν πνίεκα ηνπ 

Walt Whitman “Oh Captain, My Captain”, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ θξίζε πνπ 

ππξνδνηήζεθε απφ ηελ δνινθνλία ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Αβξαάκ Λίλθνιλ, 

παξαιιειίδνληαο ην πνιηηηθφ «ζώκα» κε πινίν θαη ηνλ εζληθφ εγέηε κε ηνλ 

θαπεηάλην ηνπ. 

Δλ ηνχηνηο, ζηελ παξνχζα κειέηε ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην δηεζλέο 

επίπεδν θαη ζην πψο ε “θξίζηο” εληάρζεθε ζην αλαιπηηθφ πεδίν ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ. Ζ επίλνηα ηεο θξίζεο ζε δηεζλέο επίπεδν παξνπζηάδεηαη σο κία θαηάζηαζε 

“jenseits von krieg und frieden” (πέξα απφ ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε) –φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ γεξκαληθή βηβιηνγξαθία–. ηαλ ππάξρεη θξίζε δελ ππάξρεη νχηε 

πφιεκνο, νχηε εηξήλε
10

. Μεξηθνί αλαιπηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηάζηαζε ηεο θξίζεο 

δελ είλαη νχηε εηξήλε, νχηε πφιεκνο. Δκπεξηέρεη, φκσο, ζηνηρεία θαη ησλ δχν θαζψο 

θαη ην ελδερφκελν κεηαηξνπήο ηεο εηξήλεο ζε πφιεκν θαη αληίζηξνθα. Απνηειεί ην 

ζεκείν θακπήο κίαο θαηάζηαζεο, φπνπ ε θξίζε κπνξεί λα θιηκαθσζεί ζε πφιεκν ή λα 

επηιπζεί θαη λα νδεγήζεη ζε πεξίνδν εηξήλεο.  

Ζ εμεξεχλεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο απνδίδεη δαςίιεηα νξηζκψλ θαη 

ζακπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζηζηψληαο ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο “θξίζηο” 

δαηδαιψδε θαη ζπγθερπκέλε. Χζηφζν, ζηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ ππφ ην πξίζκα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

ηδηαδφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, κέζσ ησλ δχν βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηεζλείο αλαιπηέο, εξεπλεηέο θαη αθαδεκατθνχο. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Rosenau, J., “Turbulence in World Politics”, ςελ.7-9, Princeton University Press, 1992. 

10
 Houben, M. “International Crisis Management: The Approach of European States”, ςελ.12, 

Routledge, 2005. 
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1.2.                                     Γενικές προσεγγίσεις 

Ζ αλάιπζε ηεο θξίζεο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή παξνπζηάδεη δχν γεληθέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε νπηηθή ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη, πέξα απφ ην επίπεδν ηεο 

αλάιπζεο, θαη βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο – απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θξίζεο έσο ηελ 

ηππνινγία ησλ αηηηψλ εκθάληζεο κίαο δηεζλνχο θξίζεο –. Σελ πξαγκαηηζηηθή (ή 

νπζηαζηηθή) θαη ηελ δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε.  

Αθ‟ ελφο, νη νπαδνί ηεο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο επηιακβάλνληαη κε θάζε 

ζπληεινχκελε θξίζε μερσξηζηά. Δπίθεληξν ηεο αλάιπζήο ηνπο απνηειεί ην 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, ην πξφβιεκα, ε θαηάζηαζε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο εθάζηνηε 

θξίζεο. Πξσηαξρηθή επηδίσμή ηνπο ζπληζηά ε πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε ηνπ θάζε 

θαηλνκέλνπ, πέξα απφ γεληθνχο νξηζκνχο, ηππνινγίεο θαη ζεσξεηηθά αίηηα. ε θάζε 

πεξηζηαηηθφ θξίζεο απνδίδνπλ έλαλ εηδηθφ νξηζκφ θαη θαηαπηάλνληαη κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηά πεξίπησζε θξίζεο. 

ηνλ αληίπνδα, ε δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ γεληθψλ θαη θαζνιηθψλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηηο θξίζεηο ζην 

ζχλνιφ ηνπο. Οη δηαδηθαζηηθνί ζεσξεηηθνί επηθεληξψλνληαη ζηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δχλαληαη λα εκθαλίδνπλ νη δηεζλείο θξίζεηο, δίρσο ηελ 

πεξηπησζηνινγηθή εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ ή εηδηθψλ αηηηάζεσλ
11

. 

  Δληνχηνηο, θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νπαδψλ ηεο δηαδηθαζηηθήο αλάιπζεο 

έρνπλ δηακνξθσζεί δχν δηαθνξεηηθά πξνζεγγηζηηθά ξεχκαηα ησλ θξίζεσλ ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή ζθελή. Πξσηίζησο, νη ζεσξεηηθνί πνπ εζηηάδνπλ ζηελ «δηαδηθαζία ιήςεο 

ηεο απφθαζεο» αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία ηνπ θξάηνπο/ηελ θπβέξλεζε σο ην 

βαζηθφ θαη ζεκειηψδεο επίπεδν αλάιπζεο, αλεξεπλψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ην θξάηνο-δξσλ ζε κία 

θαηάζηαζε θξίζεο. Γελ ζπκβαίλεη, φκσο, ην ίδην κε ηελ ζπζηεκηθή αλάιπζε πνιιψλ 

εξεπλεηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ζρεζηαθή θαηάζηαζε ησλ δξψλησλ θαη ζηηο 

κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα
12

. Απφ ηελ κία, ε αλάιπζε βάζεη 

ηεο «δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο» δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην ππνθείκελν θαη 

                                                           
11 Phillips, W., Rimkunas, R., “The Concept of Crisis in International Politics”, ςελ.259, Journal of Peace 

Research, vol.15, No.3, 1978. 
12 McCormick, J., “International Crises: A Note on Definition”,ςελ.352, The Western Political 

Quarterly, vol.31, No.3, 1978. 
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ηείλεη λα θαηαπηάλεηαη κε ηα δεηήκαηα ησλ θξίζεσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ κηαο θπβέξλεζεο/ελφο θξάηνπο, απνδίδνληαο επεμεγεκαηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ζε παξάγνληεο φπσο, ε αληίιεςε πξνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ, ε 

απφθηεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ε επηξξνή θαη νη επηπηψζεηο ηεο θνηλήο 

γλψκεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή, ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θ.ά. Απφ 

ηελ άιιε, ε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ «δηεζλνχο ζπζηήκαηνο» εζηηάδεη ζην 

ζχζηεκα θαη ζηελ ζρεζηαθή δηάζηαζή ηνπ κε ηελ θξίζε, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα 

φπσο νη απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο, νη κεηαβνιέο ηεο ηζρχνο, 

ηεο έληαζεο, νη ζπλέπεηεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ δξψληνο ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα θ.ά. 

Απφηνθν ησλ δχν απηψλ γεληθψλ πξνζεγγίζεσλ ππήξμε πιήζνο νξηνζεηήζεσλ 

απφ εξεπλεηέο, ζεσξεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα ζπιιάβνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο, λα πξνζδψζνπλ ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηα αίηηά ηεο, αιιά θαη λα θαζνξίζνπλ έλα αμηφπηζην ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο ηεο. 
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1.3.                                             Κρίσεως ορισμοί 

Γελ πθίζηαηαη έλαο θαη κνλαδηθφο νξηζκφο ηεο θξίζεο. Οχηε ζηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο. Ζ πνιπδηάζηαηε έλλνηά ηεο έρεη δηαηππσζεί ζε πιεζψξα νξηζκψλ πνπ 

άιινηε ζπγθιίλνπλ ζε θνηλά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άιινηε κεηαηνπίδνπλ ην 

θέληξν βαξχηεηαο απφ ηελ ίδηα ηελ θξίζε ζε ζεκειηψδεηο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ κία θαηάζηαζε θξίζεο. Ηδηαίηεξα ζηελ επηζηήκε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ ε βηβιηνγξαθία βξίζεη πξνζπαζεηψλ νξηζκνχ ηεο δηεζλνχο θξίζεο, είηε κέζσ 

άηεγθησλ πξνζδηνξηζκψλ, είηε κέζσ πεξηγξαθηθψλ ηππνινγηψλ,  νη νπνίεο επηρεηξνχλ 

λα απνδψζνπλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ ηεο εζηηάδνληαο ζηε δηάθξηζε ηεο ζρέζεσο 

αίηηνπ-αηηηαηνχ. 

Δθθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ θξίζεσλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζην Λεμηθφ ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ, ε θξίζε απνδφζεθε σο έλα ζεκείν θακπήο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

δξψλησλ ή κεηαμχ δξψλησλ θαη πεξηβάιινληνο
13

, ελψ ν Oran Young ζεκείσζε φηη «ε 

δηεζλήο θξίζε είλαη κηα ζεηξά από γξήγνξα, δηαδνρηθά γεγνλόηα ηα νπνία απμάλνπλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο αζηάζεηαο ζην δηεζλέο ζύζηεκα ή ζε θάπνην από ηα 

ππνζπζηήκαηά ηνπ, αηζζεηά παξαπάλσ από ηα ζπλήζε επίπεδα, απμάλνληαο παξάιιεια 

θαη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο βίαο ζην δηεζλέο ζύζηεκα»
14

. Σελ ηαρεία δπλακηθή 

εμέιημεο ησλ θξίζεσλ αιιά θαη ηελ αχμεζε επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

θξίζεο επηζήκαλε θαη ε Janine Rogalski, ε νπνία δηέγλσζε ηηο θξίζεηο σο “νξηαθέο 

πεξηπηώζεηο” δπλακηθήο αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο
15

. ε κία άιιε αλαιπηηθή 

απφπεηξα, ν Cristophe Roux-Dufort ραξαθηήξηζε ηηο θξίζεηο σο ηδηαίηεξεο θαη 

έθηαθηεο πεξηζηάζεηο, επηζεκαίλνληαο φηη «νη θξίζεηο νθείινπλ λα αλαιύνληαη σο κία 

δηαδηθαζία νξγαλσηηθήο απνδπλάκσζεο»
16

.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εξεπλεηέο ησλ δηεζλψλ θξίζεσλ, ν Charles McClelland, 

επεζήκαλε φηη ε θξίζε αλαπαξηζηά κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε πνζφηεηα, ζηελ 

πνηφηεηα ή ζηελ έθηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν θξαηψλ, κία θξίζηκε πεξίζηαζε 

                                                           
13

 Evans, G., Newnham, J., “Dictionar de relatii internazionale”, ςελ.114-116, Universal Dalsi, 2001. 
14 Young, Ο., “The Politics of Force: Bargaining During International Crises”, ςελ.15, Princeton 

University Press, 1968. 
15 Rogalski, J., “La gestion des crises”, ςελ.531-544, ςτο Falzon, P., “Ergonomie”, PUF, 2004. 
16

 Roux-Dufort, C., “Is Crisis Management (Only) a Management of Exceptions?”, vol.15, ςελ.105-114, 
Journal of Contingencies and Crisis Management, 2007. 
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φπνπ ζα παξζνχλ θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο
17

. Τπεξηφληζε, επίζεο, φηη ε θξίζε 

νξηνζεηεί ηελ θαηάζηαζε κεηαμχ εηξήλεο θαη πνιέκνπ: «Ζ θξίζε ζα κπνξνύζε λα 

απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή αξρή ελόο πνιέκνπ ή ηελ δηαδηθαζία απνηξνπήο ηνπ»
18

. 

Άπνςε ηελ νπνία ζπκκεξίδεηαη θαη ν αλαιπηήο Michael Lund. ην έξγν ηνπ 

“Preventing Violent Conflicts” εηζήγαγε ην δηαγξακκαηηθφ κνληέιν ηεο «θακπύιεο 

ησλ ζπγθξνύζεσλ», φπνπ ηνπνζέηεζε ηελ θξίζε ζην πην θνληηλφ ζεκείν αλάκεζα 

ζηνλ πφιεκν θαη ηελ αζηαζή εηξήλε, εμεγψληαο φηη «ε θξίζε είλαη ε ηεηακέλε 

αληηπαξάζεζε κεηαμύ ελόπισλ δπλάκεσλ νη νπνίεο έρνπλ θηλεηνπνηεζεί, είλαη 

εηνηκνπόιεκεο, ηείλνπλ λα απεηιήζνπλ ή απεηινύλ θαη κπνξεί λα εκπιαθνύλ ζε 

πεξηζηαζηαθέο κηθξνζπκπινθέο ρακειήο έληαζεο ρσξίο, όκσο, λα αζθήζνπλ κεγάιν 

πνζό ηζρύνο. Ζ πηζαλόηεηα μεζπάζκαηνο κηαο νινθιεξσηηθήο πνιεκηθήο ζύξξαμεο 

είλαη πςειή»
19

.    

ηεξλή αλαθνξά ζην πξεινχδην ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ αλαιχζεσλ ηεο θξίζεο 

απνηειεί ν πην δεκνθηιήο θαη ίζσο επξχηεξα απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ Charles F. 

Hermann: «Ζ θξίζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηνπο ζηόρνπο πςειήο 

πξνηεξαηόηεηαο ηεο κνλάδαο ιήςεο απνθάζεσλ, πεξηνξίδεη ην πνζό ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ γηα αληίδξαζε πξηλ ε απόθαζε ζρεκαηηζηεί, θαη εθπιήζζεη ηα κέιε ηεο κνλάδαο 

ιήςεο απνθάζεσλ κε ηελ εκθάληζε ηεο»
20

. 

Πξνζφκνηεο δηαηππψζεηο ηνπ νξηζκνχ ησλ δηεζλψλ θξίζεσλ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

θαη ζε έξγα άιισλ ζεσξεηηθψλ, φπσο νη Kenneth Balding, Coral Bell, Alaster 

Boucan, Robert Falkner, Steven Fink, νη νπνίεο ζπλνκνινγνχλ ζηα ζηνηρεηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο: ζεκείν θακπήο· δπλακηθή θαηάζηαζε· αζηάζεηα· ηαρεία 

εμέιημε· επηθηλδπλόηεηα· αύμεζε απεηιήο ηνπ πνιέκνπ· έθπιεμε· πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο 

αληίδξαζεο. 

                                                           
17 McClelland, C., "The Acute International Crisis", ςελ.96, ςτο Pruitt, D., Snyder, R., “Theory and 

Research on the Causes of War”, Prentice Hall, 1969. 
18 McClelland, C, "The Beginning, Duration and Abatement of International Crises: Comparison In Two 

Conflict Arenas", ςελ.83, ςτο Herman, C., “International Crisis Insights from Behavioral Research”, The 

Free Press, 1972. 
19 Lund, M., “Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy”, USIP Press Books, 

1996.  
20

 Kegley, C., Wiltkopf, E., “World Politics – Trend and Transformations”, ςελ.407, St.Martin’s Press, 
1988. 
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Σειηθψο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ επηθεληξψζεθαλ φινη νη αλαιπηέο ζηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, αιιά ππήξμαλ θαη πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ησλ 

(πηζαλψλ) ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο.  

Δηδηθφηεξα, ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ππήξμαλ ζεσξεηηθνί πνπ ζπληάρζεθαλ κε ηελ 

άπνςε φηη θάζε θξίζε κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξηαθή πεξίζηαζε θαη λα 

θαηαζηήζεη έλα θξάηνο ληθεηή ή ρακέλν. Θεσξεηηθή δηέγεξζε ηέηνησλ αλαιχζεσλ 

ππήξμε ε θηλεδηθή ιέμε γηα ηελ θξίζε (wēijī), ηεο νπνίαο ην ηδεφγξακκα απνηειείηαη 

απφ δχν ζπλζεηηθά, ηηο ιέμεηο «θίλδπλνο» θαη «επθαηξία», κε ην ηειεπηαίν λα 

πξνζδίδεη θαη έλα ζεηηθφ πξφζεκν ζηνλ φξν ηεο θξίζεο. Σν πξναλαθεξζέλ θηλεδηθήο 

θαηαγσγήο ζρήκα ιφγνπ γηα ηελ θξίζε ρξεζηκνπνίεζε θαη ν ακεξηθαλφο Πξφεδξνο 

John F.Kennedy ζηηο νκηιίεο ηνπ ην 1959 θαη 1960, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη κία 

επνηθνδνκεηηθή λφηα ζε έλαλ, θαηά ηα άιια, αξλεηηθά θαηαιεπηφ φξν απφ ην επξχ 

θνηλφ.  

Έηζη, ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ε θξίζε δελ απνηειεί κφλν κία εμαηξεηηθή θαηάζηαζε 

απεηιήο, αιιά κπνξεί λα εηδσζεί θαη σο κία πεξίζηαζε επθαηξίαο, φπνπ είλαη πηζαλφ 

λα ππάξμεη θάπνην θέξδνο γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε ή, φπσο ην δηαηχπσζε πην 

ζπληεξεηηθά ν John Spanier, «ε δηεζλήο θξίζε είλαη κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα 

θξάηνο θάλεη νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα αιιάμεη ην πθηζηάκελν θαζεζηώο»
21

, 

ππνδειψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ζεηηθψλ αιιαγψλ ππέξ ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Spanier, J., “Games Nations Play: Analyzing International Politics”, ςελ.197, Praeger, 1972. 
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1.4.                              Κρισιακά χαρακτηριστικά 

Grosso modo, θεξκαηίδνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ δνζέλησλ νξηζκψλ 

θαζίζηαληαη επθξηλή θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ 

ηππνινγία ηεο θξίζεο. ε πξψηε αλάγλσζε, ηξία ζεκειηψδε ζπζηαηηθά δηαθξίλνληαη: 

ε “απεηιή”, ε “αβεβαηόηεηα” θαη ε “ρξνληθή πίεζε” (ην αίζζεκα ηνπ επείγνληνο).  

Απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο γίλεηαη πιένλ θαηαθαλέο φηη νη θξίζεηο 

ζπκβαίλνπλ φηαλ νη βαζηθέο αμίεο ή ε δσηηθή νξγάλσζε κηαο θνηλσλίαο/ελφο θξάηνπο 

απεηινχληαη. Ζ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ, ηεο βιάβεο, ηεο θαηαζηξνθήο ή αθφκε θαη ε 

απεηιή ηεο βίαηεο αιιαγήο δνκηθψλ θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ παξαβηάδνπλ 

θαηεγνξεκαηηθά ηα βαζηά ξηδσκέλα αμηαθά ηδεψδε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο, είηε ζε αηνκηθφ, είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Έηζη, θαηά ηελ θαηάζηαζε 

εμέιημεο κίαο θξίζεο επηθξαηεί πςειφ αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θηλδχλνπ, 

πξνμελψληαο έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ςπρνινγηθή πίεζε θαη άγρνο ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Πξνερνχζεο ζεκείσζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε απεηιή δελ ζπλίζηαηαη 

απνθιεηζηηθψο ζε πιηθέο δεκηέο θαη δσηηθέο βιάβεο, αιιά θαη ζε εζηθά πιήγκαηα, 

πνπ ελδέρεηαη λα δεκηψζνπλ ηελ ηζρχ ηεο ρψξαο, λα πξνζβάιινπλ ηελ 

δεκφζηα/δηεζλή εηθφλα ηεο ή/θαη λα ηξαπκαηίζνπλ ην πξνθίι ηεο εγεζίαο ηεο.  

ε κία θξίζε ε αληίιεςε ηεο απεηιήο ζπλνδεχεηαη θαη απφ έληνλν ζπλαίζζεκα 

αβεβαηφηεηαο. Απηή ε αβεβαηφηεηα αθνξά ηφζν ζηελ θχζε ηεο απεηιήο φζν θαη ζηηο 

ελδερφκελεο ζπλέπεηέο ηεο, επηζθηάδνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηελ αλαδήηεζε 

ιχζεσλ. Έηη δε, ε αβεβαηφηεηα αθνξά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο κίαο θαηάζηαζεο 

θξίζεο, φπσο ε αξρηθή αιιά θαη νη επαθφινπζεο αληηδξάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ.  

Πξνζζέησο, ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο εγείξεηαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ επείγνληνο. 

Οη θξίζεηο ζπλίζηαληαη ζε ζνβαξέο απεηιέο πνπ πξνθαινχλ άκεζα πξνβιήκαηα. Ζ 

απεηιή βξίζθεηαη ζην θαηψθιη, είλαη πξαγκαηηθή θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Ζ ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ δνκηθφ 

ζηνηρείν ηεο θξίζεο. Σν αίζζεκα ηνπ επείγνληνο ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο έξρεηαη ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο ρξφλνπ θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηεο 
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εγεζίαο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ελ κέζσ θξίζεο, φπνπ δσηηθήο ζεκαζίαο 

απνθάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ εληφο σξψλ, ιεπηψλ, αθφκε θαη δεπηεξνιέπησλ. 

Καηαιεθηηθψο, ε αλαηνκία ησλ νξηζκψλ πξνζθέξεη θαη άιινπο ζεκέιηνπο  

παξάγνληεο κίαο θξίζεο: Σν ζηνηρείν ηεο “έθπιεμεο”, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ 

απξνβιεςία θαη ηελ αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ελ κέζσ θξίζεο. Οκνίσο θαη ην αίζζεκα 

απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ζπλεπεηψλ 

θαη ησλ ελδερφκελσλ απνθάζεσλ.  

Ζ θξίζε εκπεξηέρεη εγγελψο κία πιεζψξα αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηεο, ηεο δπλακηθήο εμέιημεο, αθφκε θαη ηεο απξφβιεπηεο κεηαβνιήο 

ησλ ζηφρσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ηεο
22

. Κνηλφο ηφπνο, φκσο, φισλ ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ είλαη κηα ζεηξά δξακαηηθψλ πεξηζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

αδηαλφεηεο ζπλζήθεο γηα ηνπο εθάζηνηε ιήπηεο απνθάζεσλ: Να δηαρεηξηζηνχλ κηα 

αζηαζή θαηάζηαζε, λα ρεηξηζηνχλ απξφβιεπηεο αληηδξάζεηο θαη λα ιάβνπλ 

επείγνπζεο απνθάζεηο, ηελ ψξα πνπ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα αίηηα ή/θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηεο ή/θαη κε δηαζέζηκεο.  

Μνινλφηη νη άιινηε θεηδσινί θαη άιινηε πνιπζχλζεηνη νξηζκνί ηεο θξίζεο είλαη 

ρξήζηκνη - αθφκα θαη απαξαίηεηνη - , ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξαγλσξίδνπλ ηελ 

νμεία πνιππινθφηεηα ηεο θξίζεο, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ επαξθή αλάιπζή ηεο  θαη 

θαζηζηά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αζπλεπή ηελ δηαρξνληθή αμία ησλ εμαγφκελσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Αθνινπζψληαο απνθιεηζηηθά ηελ δηαδηθαζηηθή ή ηελ 

πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγνχληαη αζειήησο δεηήκαηα εκπεηξηθήο θαη 

ελλνηνινγηθήο ακθηζβήηεζεο ζηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε. Αθ‟ ελφο, ελέρεη ν 

θίλδπλνο ηεο ππεξαπινχζηεπζεο, ηεο νκνγελνπνίεζεο θαη ηεο αθαηξεηηθήο 

ηππνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ παξνπζίαζε θαξηθαηνχξσλ ησλ ππφ εμέηαζε 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Απφ ηελ άιιε, ε έξεπλα παξαζχξεηαη θαη αλαιψλεηαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθάζηνηε θξίζεο ράλνληαο ηελ επξχηεξε εηθφλα, 

πνπ, ίζσο, ελδηαθέξεη θαη πεξηζζφηεξν ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ην πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ. 

 

                                                           
22

 Anceaux, F., Morel, G., “Crisis Management: Theories and Methods”, ARPEGE Symposium, 15&16 
Octobre 2012, Paris. 
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1.5.               Πολυπλοκότητα και δυσλειτουργίες 

Χο πξνξξεζέλ, νη θξίζεηο είλαη εμ νξηζκνχ ηδηαίηεξα πεξίπινθα ζπκβάληα. πσο 

δηαπίζησζαλ θαη νη Snyder, Bruck θαη Sapin ζην έξγν ηνπο “Foreign Policy Decision 

Making”, ε δηεξεχλεζε θαη ε επαξθήο αλάιπζε ηεο θξίζεο δελ κπνξεί λα 

πεξηθιεηζηεί ζηα ηείρε ελφο θαη κφλν επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. Υξεηάδεηαη ηελ άληιεζε 

ελφο νιφθιεξνπ ελλνηνινγηθνχ νπινζηαζίνπ πξνεξρφκελνπ απφ έλα επξχ θάζκα 

θιάδσλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλζξσπνινγίαο, ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. «Δίλαη εμαηξεηηθά 

δύζθνιν λα δηαπηζηώζεηο ηα αίηηα ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

ρσξίο λα γλσξίδεηο πσο νη ππεύζπλνη γηα ηηο επηινγέο αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ 

γύξσ ηνπο, πσο δνκνύληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, πνηεο αμίεο θαη θαλόλεο 

εθαξκόδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα είδε πξνβιεκάησλ, πνηα ζέκαηα επηιέγνληαη πξνο 

εμέηαζε, θαη πσο ε πξνεγνύκελε εκπεηξία επεξεάδεη ηηο ησξηλέο  αληηδξάζεηο»
23

, 

ζεκεηψλνπλ ζην ίδην έξγν.  

Απηή ε αληίιεςε ηεο ππέξκεηξεο ζπλζεηφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θξίζεο 

ππνρξέσζε ηε δηεζλή έξεπλα λα εληνπίζεη θαη λα ηαμηλνκήζεη ηνπο ηχπνπο 

πνιππινθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επεηζφδην κηαο θξίζεο, θαηαιήγνληαο ζε κία 

ηππνινγία πέληε εηδψλ: ηελ πνιηηηθή, ηελ ζεζκηθή, ηελ ρξνληθή, ηελ ελεκεξσηηθή 

πνιππινθφηεηα, θαζψο θαη ηελ πνιπκέξεηα πξνβιεκάησλ. 

Ζ πνιηηηθή πνιππινθόηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ δηαπίζησζε ηξηψλ ζπλζεθψλ: 

Πξσηίζησο, ζην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δελ αξθείηαη ζηελ 

βξαρππξφζεζκε αληηκεηψπηζή ηεο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην καθξνπξφζεζκν 

ζπκθέξνλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ αιιά θαη ζηελ απνηξνπή αλάινγσλ 

κειινληηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Γεπηεξεπφλησο, ζηελ αληίιεςε φηη εληφο ηεο θξίζεσο, 

πέξα απφ ηηο ηηζέκελεο απεηιέο, εκθαλίδνληαη θαη δπλεηηθέο επθαηξίεο
24

· θαη, 

παξάιιεια, ζην γεγνλφο φηη ε θξίζε απαζρνιεί θαη επεξεάδεη πνιιαπινχο δξψληεο, 

ηφζν δεκφζηνπ φζν θαη ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίνη κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θξίζε ή λα δνπλ βαζηθά ζπκθέξνληά ηνπο λα πιήηηνληαη απφ 

ηελ θξίζε. 

                                                           
23 Snyder, R., Bruck, H., Sapin, B., “Foreign Policy Decision Making”, ςελ.5, The Free Press, 1963. 
24

 Janis, L., “Crucial Decisions: Leadership in Policymaking and Crisis Management”, ςελ.83-84, The 
Free Press, 1989. 
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Έλα δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αθξηλή αλαθνξά είλαη ε ζεζκηθή 

πνιππινθόηεηα πνπ αθνξά ζηελ δηαζπνξά ηεο θξίζεο ζε πνιιαπινχο 

επηρεηξεζηαθνχο δξψληεο θαη δηνηθεηηθά επίπεδα. Δίηε ζε νξηδφληηα δηάρπζε 

(ππεξεζίεο θαη θνξείο ζην ίδην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο) είηε ζε θάζεηε θαηαλνκή 

(θνξείο ζε δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο) ε θξίζε δελ αληηκεησπίδεη ην θξάηνο σο 

εληαία θαη αδηαίξεηε κνλάδα θαη δχλαηαη λα εκπιέμεη πνηθίινπο δξψληεο, ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο, απνδίδνληάο ηνπο κεξίδην επζχλεο ζηελ πεξίζηαζή 

ηεο. «Γηαθνξεηηθνί δξώληεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

αλνκνηόηεηα ησλ θαζεθόλησλ, ησλ αξκνδηνηήησλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο, ηνπ επηπέδνπ εηνηκόηεηαο θαη άιισλ πνιηηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δεηεκάησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ιήπηεο απνθάζεσλ θαη νη θνξείο παξαζύξνληαη εληόο ηεο θξίζεο ζε 

δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο, από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη κε δηαθνξεηηθνύο 

ζθνπνύο»
25

, ζεκεηψλεη ζρεηηθά ν Charles Rosenthal. 

Δπηπιένλ, ζηελ θξίζε επηζεκάλζεθε εληφλσο ην ζέκα ηεο ρξνληθήο πεξηπινθήο, 

ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο, ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ νκφρξνλε. ηε κελ 

ηζηνξηθή ζθνπηά εληάρζεθε ην γεγνλφο φηη νη επηκέξνπο παξάγνληεο (αληίιεςε ηεο 

θξίζεο, ζπκπεξηθνξά, ςπρνινγία, νξγαλσηηθή δηαρείξηζε θ.ά.) επεξεάδνληαη βάζεη 

παξειζνληηθψλ εκπεηξηψλ ή/θαη πξνεγνχκελσλ αλάινγσλ πεξηζηάζεσλ, ελψ ε 

ζχγρξνλε δηάζηαζε αθνξά ζηελ αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο βάζεη ησλ ζχγθαηξσλ 

δεηεκάησλ ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή αλάπηπμεο ηεο θξίζεο. 

Ο ηέηαξηνο ηχπνο πνιππινθφηεηαο πνπ εληνπίζηεθε θαηνλνκάζηεθε 

ελεκεξσηηθή πνιππινθφηεηα θαη αλαθέξεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν δήηεκα πνπ αλαθχπηεη 

εληφο ησλ θξίζεσλ, κε ηνλ ξφιν ηεο πιεξνθφξεζεο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ππεξηνλίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ηεο θξηζηαθήο 

βηβιηνγξαθίαο ππφ ηε κνξθή ελφο δηπινχ θαη αληίξξνπνπ παξαδφμνπ. Σα 

πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα πιεξνθνξηψλ αθνξνχλ είηε ζηελ έιιεηςε είηε ζηελ 

ππεξθφξησζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε ρξφλνπ, 

δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηνπο έρνληεο ηελ επζχλε ηεο 

απφθαζεο. Καζίζηαηαη αδηακθηζβήηεην εμαξρήο φηη ηα θελά ηεο πιεξνθνξίαο 

θηλήζεσλ, δξάζεσλ, θηλήηξσλ, ηερληθψλ δπλαηνηήησλ θ.ά. ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα 

                                                           
25

 Rosenthal, C., ‘t Hart, “Coping With Crises: The Management of Disasters, Riots, and Terrorism”, 

ςελ.437, Charles C. Thomas, 1989. 
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ζην αγρψδεο πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο, εληείλνπλ ην αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη 

δπζρεξαίλνπλ ηελ δηακφξθσζε θαη ιήςε απφθαζεο. Πεξηέξγσο, φκσο, ην ίδην 

απνηέιεζκα κπνξεί λα απνθέξεη θαη ε άθξσο αληηζεηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ππεξπιεξνθφξεζεο, φπνπ κία ηεξάζηηα πνζφηεηα «πξώησλ πιώλ» θαη αθαηέξγαζηεο 

πιεξνθνξίαο δηνρεηεχεηαη ζηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ, πξνθαιψληαο ηελ αδπλακία 

επεμεξγαζίαο ηεο θαη εληείλνληαο ηελ αίζζεζε αβεβαηφηεηαο
26

.  

Χο πέκπηνο θαη αθξνηειεχηηνο ηχπνο πνιππινθφηεηαο ζπλαληάηαη ε πνιπκέξεηα 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη κία θαηάζηαζε θξίζεο. πσο επηθξάηεζε ζηελ 

θξηζηαθή ζεσξία ε ηδέα φηη ην θξάηνο δελ ελεξγεί σο κία εληαία θαη αδηαίξεηε 

νληφηεηα, έηζη θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο θξίζεο δελ ζπλίζηαηαη ζε έλα κνλαδηθφ ή 

θπξίαξρν πξφβιεκα. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε απνδεηθλχεη φηη νη θξίζεηο ηείλνπλ λα 

θπξηαξρνχληαη απφ πνιιαπιά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ή εθδειψλνληαη ηαπηφρξνλα ή 

ζηαδηαθά επηθαιχπηνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα εμέιημεο ηεο θξίζεο. 

Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ πεληάζεκνπ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ, ε κνλαδηθή θαη 

παξάδνμε ηδηνζπγθξαζία ηεο θξίζεο επηθέξεη, ηαπηνρξφλσο, θαη κία ζεηξά 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη πξνθιήζεσλ γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

θαιείηαη λα ηελ δηαρεηξηζηεί. Σέηνηα πξνβιεκαηηθά θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ απνηεινχλ ε έιιεηςε ζηειέρσζεο ιφγσ ηεο απξφβιεπηεο εθθίλεζεο 

ηεο θξίζεο, ε επζπλνθνβία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αγσλία θαη ηνλ θφβν ηεο 

απνηπρίαο, αιιά θαη νη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ιφγσ 

πηζαλήο αζπκθσλίαο ή ηεο πίεζεο ρξφλνπ
27

.  

πγθξνχζεηο, φκσο, δχλαηαη λα ππάξμνπλ θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ, είηε ππφ ηε κνξθή δηθαηνδνηηθνχ αληαγσληζκνχ ή ιφγσ 

αμηνινγηθήο δηρνζηαζίαο.  

Παξάιιεια, ην μαθληθφ μέζπαζκα ηεο θξίζεο, ε ηαρεία θαη αδηάθνπηε εμέιημή 

ηεο θαη ν έληνλνο ραξαθηήξαο ηεο επηθέξνπλ έληνλα ζεκάδηα θφπσζεο, πλεπκαηηθήο 

ή/θαη θπζηθήο, ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην νπνίν θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα 

θαη λα βξίζθεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζε εγξήγνξζε. 

                                                           
26 Lebow R., “Between Peace and War: The Nature of International Crisis”, ςελ.268-270, John Hopkins 

University Press, 1981. 
27

 Dougherty, J., Pfaltzgraff, R., “Contending theories of international relations: a comprehensive 
survey”, ςελ.499-501, Harper & Row, 1981. 
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Ζ πξναλαθεξζείζα ζεσξεηηθή ζπιινγηζηηθή ησλ ηχπσλ πνιππινθφηεηαο θαη 

νξηζκέλσλ δπζιεηηνπξγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ αλαιχζεθε κε ζθνπφ λα ππεξζεκαηίζεη 

ηελ δπζθνιία αλάιπζεο θαη, θπξίσο, ηελ πεξίπινθε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, 

αλαηξψληαο ξηδηθά θάζε νκνγελνπνηεκέλν νξηζκφ θαη νπνηαδήπνηε 

ππεξαπινπζηεπκέλε θαηαζθεπή εληφο ηεο θξηζηαθήο ζεσξίαο.  
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1.6.                           Αιτιότητες και θρυαλλίδες… 

Αλ θαη νη αηηίεο θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ θξίζε δελ είλαη νχηε 

μεθάζαξνη νχηε απφιπηνη, νη δχν πξνζεγγίζεηο ηεο θξηζηαθήο ζεσξίαο δαπάλεζαλ 

πεξηζζφ κειάλη γηα λα αλαθαιχςνπλ, λα ζεκαηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

αηηηαθέο ζρέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ κε ηηο απαξρέο ηεο θξίζεο. Χζηφζν, νη 

δχν ζεσξήζεηο έρνπλ νινθιεξσηηθά δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ αηηηνηήησλ, 

θαλεξψλνληαο ηελ εμ νινθιήξνπ αθεηεξηαθή δηαθνξεηηθφηεηα, ε νπνία 

επηζεκάλζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Πξηρνχ ηεο αθξνζηγνχο παξνπζίαζεο ησλ θξηζηαθψλ αηηηνηήησλ, νθείιεη λα 

επηζεκαλζεί, επίζεο, ην γεγνλφο φηη κέξνο ησλ παξαθάησ δελ απνηειεί νπζηψδε αίηηα 

ηεο θξίζεο, αιιά παξάγνληεο-αθνξκέο πνπ κπνξεί κελ θαηλνκεληθά λα πξνθαιέζνπλ 

θαη λα ππνβνεζήζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, ππνθξχπηνπλ δε ηα βαζχηεξα αίηηα 

πξφθιεζήο ηεο. Μνινληνχην, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ηα θαηαηάζζεη ζηνπο αηηηαθνχο 

παξάγνληεο ηεο θξίζεο θαη δη‟ απηφ ε αλαθνξά ηνπο.  

Δθθηλψληαο απφ ηελ πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηή ε 

εκπεηξηθή πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ θξηζηαθψλ αηηηψλ. Μία απφ ηηο βαζηθέο 

ηαμηλνκήζεηο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ππφ απηή ηελ πξνζέγγηζε δηαθξίλεη άλσ ησλ 

είθνζη παξαγφλησλ πνπ ππξνδφηεζαλ θξίζεηο κεηά ην 1900, αλαιχνληαο μέρσξα θάζε 

θαηάζηαζε θξίζεο. Έηζη, σο πξνβνθαηφξηθα αίηηα παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: ε 

ιάζνο δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πνπ νδήγεζε ζηελ θιηκάθσζή ηεο· ε απφθαζε 

ζηξαηησηηθήο παξέκβαζεο μέλσλ δπλάκεσλ πέξαλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ· ηα 

απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα· ηα ξαηζηζηηθά ή μελνθνβηθά θαηλφκελα· νη αγψλεο γηα 

αλεμαξηεζία· ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα· νη αγψλεο αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ 

θαζεζηψηνο πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε εκθχιηνπο πνιέκνπο· ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα· 

ηα ζξεζθεπηηθά πξνβιήκαηα· ηα εζλνηηθά πξνβιήκαηα· ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα 

θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο· νη πξνζθπγηθέο ξνέο· νη αιιαγέο ζην πνιηηηθν-

ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ζηξαηησηηθή ηερλνινγία· ηα ζηξαηησηηθά 

πξαμηθνπήκαηα
28

.  

                                                           
28 Repciuc, Σ., “Situațiile de criză și gestionarea lor în noul context politic și strategic European”, 

ςελ.119-131, Revista română de studii internaționale, nr.1-2, 1993. 
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Παξφκνηεο αλαιχζεηο – βαζχηαηα θνλζηξνπθηηβηζηηθέο –, φπσο απηή ηνπ Jean 

Louis Dufour, αλαγλψξηζαλ σο πεγέο θξίζεο ηελ εμάπισζε ησλ φπισλ καδηθήο 

θαηαζηξνθήο, ηελ ηξνκνθξαηία, ηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ ζεζκηθή 

αδπλακία, δηακνξθψλνληαο κία ηξηίζηηα θαηαλνκή πνπ πεξηιακβάλεη ηηο: θξίζεηο 

αζθάιεηαο (σο απνηέιεζκα ηεο εμάπισζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ θηλεκάησλ)· ηηο θξίζεηο ζπκθέξνληνο (πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ ηκπεξηαιηζκφ)· θαη 

ηηο θξίζεηο ζπλείδεζεο (αθνξνχλ ζε γελνθηνλίεο, εζλνηηθέο εθθαζαξίζεηο θαη 

πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπνπ ε πίεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

θαη ηεο θνηλήο γλψκεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν πίεζεο ζηελ πνιηηηθή εγεζία)
29

.     

 Τπφ κία εληειψο αζπληαχηηζηε νπηηθή, νη εξεπλεηέο ηεο δηαδηθαζηηθήο 

ζεψξεζεο δελ επηθεληξψλνληαη ζηα επηκέξνπο αίηηα, αιιά αληηκεησπίδνπλ ηελ θξίζε 

σο κία ζπλεζηζκέλε ή αλακελφκελε εμέιημε ζηελ πνιηηηθή θαλνληθφηεηα θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, αληηιακβάλνληαη ηα αίηηα ησλ θξίζεσλ κφλν εληφο ηεο δνκήο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηα ξεαιηζηηθά αμηψκαηα ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ. Ζ θξίζε αληηκεησπίδεηαη σο έλα θπζηθφ πνιηηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν 

πξνθαιείηαη είηε απφ ηηο πηέζεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είηε απφ ηηο δπλάκεηο πνπ 

δξνπλ κέζα ζε απηφ.  

 ε έλα ξεαιηζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα – δνχγθια, ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηελ 

αλαξρία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, νη ξνπέο πξνο ηελ θξίζε θαη ηελ ζχγθξνπζε 

είλαη έκθπηεο. Απηφο αθξηβψο ν ζπλδπαζκφο αλαξρίαο θαη αβεβαηφηεηαο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αγψλα γηα επηβίσζε ησλ δξψλησλ εληφο ηνπ, 

δεκηνπξγεί ηζρπξέο πηέζεηο ζηα θξάηε-δξψληεο γηα λα απνθηήζνπλ ηζρχ εηο βάξνο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο θαη ηνπο επηβάιιεη λα εθκεηαιιεπηνχλ θάζε επθαηξηαθή 

πεξίζηαζε
30

.  

 Αλάινγν αηηηαθφ παξάγνληα ηεο θξίζεο απνηεινχλ νη δπλάκεηο πνπ δξνπλ 

εληφο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ηα θξάηε-δξψληεο, ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ ηζρχ θαη 

ηελ αζθάιεηα κέζα ζηελ αλαξρία. ηαλ ε θπζηθή θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

απνηειεί κηα εκπφιεκε θαηάζηαζε, κία ελ γέλεη θαηάζηαζε αληαγσληζκνχ, ηφηε ε 

ηχρε ηνπ θάζε θξάηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζε φηη θάλνπλ ηα άιια 

                                                           
29

 Dufour, J.L., “Les crises internationales de Pékin (1900) à Bagdad (2004)”, Editions Complexe, 2004. 
30

 Κουςκουβζλθσ, Η., “Ειςαγωγι ςτισ Διεκνείσ χζςεισ”, ςελ.58-64, Εκδόςεισ Ποιότθτα, 2010. 
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θξάηε. Αθφκε θαη εάλ ηα θξάηε δελ δηαζέηνπλ ηελ αθφξεζηε φξεμε γηα ηζρχ ηνπ 

Morgenthau
31

 θαη δελ επηδηψθνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζή ηεο, ν θφβνο ηνπ δηιήκκαηνο 

αζθαιείαο πνπ ελππάξρεη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο δχλαηαη 

λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν θηλεηνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο θαη λα πξνθαιέζεη 

θαηαζηάζεηο θξίζεο ή/θαη ζχγθξνπζεο.  

Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ νη Booth θαη Wheeler θαηνλφκαζαλ ζηελ αλάιπζή 

ηνπο σο “επαηζζεζία ηνπ δηιιήκαηνο αζθάιεηαο” (Security Dilemma Sensibility) θαη 

φξηζαλ σο «ηελ πξόζεζε θαη ηελ ηθαλόηεηα ελόο δξώληνο λα αληηιεθζεί ηηο ζπλζήθεο 

πνιππινθόηεηαο θαη ηα θίλεηξα πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηελ ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε 

άιισλ, ηαπηόρξνλα κε ηελ αλάινγε αληαπόθξηζε πνπ ζα δείμεη πξνο απηέο. Δηδηθόηεξα, 

ε “επαηζζεζία ηνπ δηιιήκαηνο αζθάιεηαο” αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνήζεη 

θάπνηνο ην ξόιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν θόβνο ώζηε λα επεξεάζεη ηελ ζηάζε 

θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θξίζηκνπ ξόινπ πνπ νη 

πξάμεηο θάπνηνπ κπνξεί λα παίδνπλ ζηελ πξόθιεζε απηνύ ηνπ θόβνπ»
32

.  

Αλάινγε βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ηνπ θφβνπ ζε θαηαζηάζεηο απεηιήο ή θξίζεσλ 

απέδσζαλ νη Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read θαη Combs απφ ην 1978, κε ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ηνπ “ςπρνκεηξηθνχ παξαδείγκαηνο”, ην νπνίν απέδεημε φηη 

ν ηξφπνο πνπ νη θξίζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη αληηκεησπίδνληαη εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ην βαζκφ θφβνπ ή ηξφκνπ πνπ πξνθαινχλ
33

, θαηαδεηθλχνληαο φηη ε αληίιεςε 

ηνπ θηλδχλνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο παξά απφ ηηο 

εθηηκψκελεο πηζαλφηεηεο
34

. 

  Πέξαλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ ζε απηφ, αηηηαθέο 

ηδηφηεηεο απνδφζεθαλ θαη ζε κία ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζηε βηβιηνγξαθία 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν σο αθνξκέο αλάθιεμεο ηεο θξίζεο θαη φρη σο ηα 

νπζηαζηηθά αίηηα πξφθιεζήο ηεο. Χο ηέηνηα ραξαθηεξίζηεθαλ: ε παξαλόεζε, ε 

ιαλζαζκέλε ιήςε απόθαζεο, ε αδξάλεηα δηαρείξηζεο θαη ε εζειεκέλε πξόθιεζε. 
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 Ο παξάγνληαο ηεο παξαλφεζεο ζπλδέζεθε κε ηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε 

θηλήηξσλ θαη αληηδξάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θξίζε
35

. Αλεγθιήησο, ην ζεσξεηηθφ 

βάζξν ηεο παξαλφεζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ησλ 

ηδεψλ ηνπ Locke θαη ηνπ Berkeley, ηηο εληππψζεηο ηνπ Hume θαη ηα qualia θαη ηα 

sensa ησλ θηινζφθσλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα
36

, έσο ηηο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ άγρνπο 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ
37

. Κχξηα δηεξκήλεπζή ηεο, φκσο, παξήγαγαλ νη Holsti, North 

θαη Brody, νη νπνίνη δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη ηα εξεζίζκαηα κεηαμχ δξψλησλ 

κεγεζχλνληαη θαη κεγαινπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνθαιψληαο 

πςειφηεξα επίπεδα αληίδξαζεο
38

, ελψ θαη νη Jervis θαη Lebow ηφληζαλ ηελ ζεκαζία 

ηεο παξαλφεζεο θαη ππνζηήξημαλ φηη «έλα κεγάιν κέξνο ή/θαη ην ζύλνιν ησλ πνιέκσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θαηάζηαζε παξαλόεζεο ή ε παξαλόεζε ζηελ θξίζε 

νδεγεί ζρεδόλ πάληα ζε απξναίξεηε θιηκάθσζε»
39

. 

 Ο James Richardson δηαηχπσζε, επίζεο, ηελ αληίιεςε φηη ε θξίζε κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ θιηκάθσζε κηαο ζεηξάο απνθάζεσλ, εληνπίδνληαο ηελ αηηηαθή ζρέζε 

ηεο θξίζεο κε ηα ιάζε πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Μία ηέηνηα θιηκάθσζε εκθαλίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ 

απνθάζεσλ θαη κεγεζπκέλσλ αληηδξάζεσλ πνπ δχλαληαη λα κεγαινπνηεζνχλ έηη 

πεξηζζφηεξν θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ε 

θνηλή γλψκε θαη ε απεηιή δεκίαο ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ελφο δξψληνο κέζα ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα
40

.  

«Καζώο ε θιηκάθσζε ζπλερίδεηαη, ν ππνθεηκεληθόο θόζκνο ησλ αληηιήςεσλ 

θαη ησλ εηθόλσλ εθείλσλ πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο γίλεηαη ζπλερώο ζηελόηεξνο. Ζ 

πεξηνρή ησλ πξνζδνθηώλ γίλεηαη πην πεξηνξηζκέλε. ιν θαη ιηγόηεξεο δπλαηόηεηεο 

θαίλνληαη εύινγεο. Οη δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο αξρίδνπλ λα αηζζάλνληαη όηη ην 

κέιινλ θιείλεη γη’ απηνύο… Σν ππνθεηκεληθό κέιινλ θιείλεη γξεγνξόηεξα απ’ όηη 

πξνβιέπεη θάπνηνο όηη ζα έπξεπε, θαη ηνύην γηα ςπρνινγηθνύο θαη όρη γηα 
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αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο», επηζεκαίλεη ν Richard Smoke εληζρχνληαο, ζρεδφλ πνηεηηθά, 

ηελ παξαγνληνπνίεζε ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη ησλ ιαζψλ ζηελ αηηηφηεηα ηεο 

θξίζεο. 

 Έλαο ηξίηνο αηηηαθφο παξάγνληαο απνδφζεθε ζηελ αδηαθνξία πνπ δχλαηαη λα 

επηδεηθλχεη κία ρψξα γηα πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ζηελ αδξάλεηα δηαρείξηζήο 

ηνπο πνπ νδεγνχλ, ηειηθψο, ζηελ έθξεμε ηεο θξίζεο. Μπνξεί λα πξφθεηηαη θαη γηα 

ζρεηηθά κηθξά ή αζήκαληα πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ αληηκεησπίζηεθαλ εγθαίξσο θαη 

εμειίρζεθαλ ζε πξνβιήκαηα θξηζηαθνχ κεγέζνπο. 

Σέινο, ε εκθάληζε ηεο θξίζεο απνδφζεθε θαη ζηελ εζειεκέλε πξφθιεζή ηεο, 

κεηαηξέπνληάο ηελ ζε έλα εξγαιείν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ζθφπηκα γηα λα πξνθαιέζεη ηνλ αληαγσληζκφ, λα δνθηκάζεη ηηο αληηδξάζεηο θάπνηνπ 

αληαγσληζηηθνχ δξψληα ή θαη λα εθζέζεη ηνλ αληίπαιν ζηελ θνηλή γλψκε θαη ηα 

ΜΜΔ
41

.  

 Ο αλσηέξσ εληνπηζκφο ησλ αηηηνηήησλ θαη ε έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ 

πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηεο θξίζεο απνηέιεζε ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, νη νπνίεο ζθνπεχνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αιιά θαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αηηηαθψλ ηδηνηήησλ ηεο θξίζεο. 
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1.7.                                      Διαχείρησις κρίσεων 

Οη θξίζεηο ελππάξρνπλ ζην δηαπξνζσπηθφ, εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

ζρέζεσλ απφ ακλεκνλεχησλ ρξφλσλ, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα θαη ζα 

ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη ζην πνιππνιηθφ αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα εμαηηίαο 

θαη ησλ θαηλνθαλψλ εμειίμεσλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ 

θαηλφκελα θξίζεσλ. Ήδε, απφ ην 431 π.Υ. ν Θνπθπδίδεο ελαζρνιήζεθε κε ηελ θξίζε 

κεηαμχ Αζελψλ θαη πάξηεο ε νπνία επέθεξε ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν. Με ην 

ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, φκσο, θαη ζε φιν ηνλ 20
ν
 αηψλα – αιιά θαη ζε φιν ην 

δηάλπζκα ηνπ ηξέρνληνο αηψλα – ην δηεζλέο ζχζηεκα ήξζε αληηκέησπν κε κία επξεία 

πνηθηιφηεηα θξίζεσλ, πνπ, πέξα, απφ ηελ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ 

ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ηεο θχζεο, ησλ πξνθιεζηαθψλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θξίζεο, παξήγαγε θαη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο ζπζηεκηθνχ πξαθηηθνχ πιαηζίνπ 

αληηκεηψπηζεο – ή θαιχηεξα – δηαρείξηζεο ησλ θξηζηαθψλ θαηλνκέλσλ.   

Παξφιν πνπ νη δέιηνη ηεο Ηζηνξίαο βξίζνπλ απφ ζπκβάληα αληηκεηψπηζεο 

θξίζεσλ, ε γέλλεζε ηνπ φξνπ ηεο “δηαρείξηζεο θξίζεσλ” απνδφζεθε ζηελ επνρή ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο κε ηελ νβηεηηθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

θιηκάθσζε ηεο ππξεληθήο ζχγθξνπζεο. Απφ θάπνηνπο, ε είζνδνο ηεο “δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ” ζηε δηεζλή νξνινγία απνδφζεθε ζηελ δεκνθηιή ξήζε ηνπ Τπνπξγνχ 

(Γξακκαηέα) Ακχλεο ησλ ΖΠΑ ζηε δηαθπβέξλεζε Kennedy, Robert McNamara, φηη:  

«δελ πθίζηαηαη πιένλ ηέηνην πξάγκα πνπ λα ιέγεηαη ζηξαηεγηθή, ππάξρεη κόλν ε 

δηαρείξηζε θξίζεο»
42

, κεηαηξέπνληάο ηελ ηαπηφρξνλα ζε κέζν θαη απηνζθνπφ γηα 

θάζε δηεζλή δξψληα.  

Έσο ζήκεξα ε βηβιηνγξαθία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ έρεη λα παξνπζηάζεη 

κπξηάδεο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ. Παξά ηηο 

πνιππιεζείο δηαηππψζεηο, ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσο παξακέλεη αζαθήο θαη 

ζπγθερπκέλε, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εζηηαθψλ ππξήλσλ, νη νπνίνη νδήγεζαλ θαη ζηελ 

δηακφξθσζε πνηθίισλ δηαρεηξηζηηθψλ κνληέισλ.  

                                                           
42
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Χζηφζν, πιεζψξα νξηζκψλ ζπλέηεηλαλ ζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δηαηππψζεηο ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ θξίζεσλ δηεζλψο. 

Μεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ νξηζκψλ, ν Alexander George πξνζδηνξίδεη ηελ 

δηαρείξηζε θξίζεσλ σο ηα ιεθζέληα κέηξα ζπγθξάηεζεο ζε κία δηαδηθαζία 

εμαλαγθαζκνχ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ππφ ηελ νπηηθή φηη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

ζπγθξαηεί ππφ έιεγρν ηηο ζπλέπεηεο κηαο δηακάρεο θαη ακβιχλεη ηηο εληάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θιηκάθσζε ζε βίαηε ζχγθξνπζε θαη πφιεκν
43

. Οκνηαθή 

δηαηχπσζε εκθαλίδεηαη ζην έξγν ηνπ Phil Williams φπνπ νξίδεηαη: «(ε δηαρείξηζε 

θξίζεο) ζπλίζηαηαη ζηα κέηξα ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνύ κηαο θαηάζηαζεο θξίζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνηξέςεη λα εμειηρζεί εθηόο ειέγρνπ θαη λα πξνθαιέζεη ην 

μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ, θαζώο θαη ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο κηαο θξίζεο κε ηξόπν πνπ 

δηαηεξεί ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ θαη είλαη ακνηβαία 

ηθαλνπνηεηηθόο»
44

.  

Αλάινγνη νξηζκνί πνπ ζέηνπλ ζην θέληξν ηεο αλάιπζήο ηνπο, πξψηνλ ηελ 

απνθπγή κηαο επηθίλδπλεο ζχγθξνπζεο ησλ δηεζλψλ δξψλησλ θαη, δεπηεξεπφλησο, 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξσηαξρηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ θξίζε, 

απέδσζαλ θαη άιινη ζεσξεηηθνί θαη αθαδεκατθνί φπσο νη: Snyder (ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα εκπιεθόκελα κέξε αλαδεηνύλ λα αζθήζνπλ πίεζε κε ειαζηηθνύο θαη ζπλεηνύο 

ρεηξηζκνύο αλάινγα κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πεξίζηαζεο, ή ε ζπλύπαξμε θαη ν 

ζπκβηβαζκόο ρσξίο ηα θξάηε λα ππνζηνύλ πςειά θόζηε ή δεκίεο
45

), Buck (ε επίιπζε 

κηαο επηθίλδπλεο θηινληθίαο δίρσο ηελ θαηαθπγή ζηνλ πόιεκν, δηαηεξώληαο παξάιιεια 

ηα θξαηηθά δσηηθά ζπκθέξνληα
46

), Lipson (ε δηαδηθαζία επηηπρίαο κίαο ακνηβαία 

απνδεθηνύο ιύζεο ρσξίο ηελ θιηκάθσζε ηνπ πνιέκνπ
47

), αιιά θαη νη Kintner θαη 

Schwarz (ν ζξίακβνο ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο, ελώ επεηεύρζε ηαπηόρξνλα ε 

δηαηήξεζε ησλ δεκηώλ εληόο ηνπ απνδεθηνύ νξίνπ ησλ εκπιεθόκελσλ πιεπξώλ
48

). 
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χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζέδσζαλ νη νξηζκνί, ε θξίζε ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο πξνζδηνξίδεηαη σο ππαξμηαθή απεηιή, ε νπνία απαηηεί ηε ρξήζε 

έθηαθησλ θαη αλάινγσλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Αληιψληαο 

απφ ην ξεζέλ ηνπ Ole Waever, «ε θξίζε απνηειεί ηελ επηηνκή ηεο αζθαιεηνπνίεζεο»
49

. 

Έλα ζέκα πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ σο κία εμαηξεηηθή απεηιή, αλάγεηαη ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ θξάηνπο, απαηηεί ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ θαη δηθαηνινγεί ελέξγεηεο πέξαλ ησλ 

νξίσλ θαλνληθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο.  

πγθεθαιαηψλνληαο ηα πξναλαθεξζέληα, ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

ζπλαπνηειείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ηελ ηερληθή θαη ηα κέηξα, κε ηα 

νπνία θαιείηαη λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο, ν έιεγρνο 

ηεο θαηάζηαζεο, ν ζπκβηβαζκφο ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηφρσλ ή ν πεξηνξηζκφο ησλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ κηαο θξίζεο.  

 

                                                           
49  Kelstrup, M., Williams, M., “International Relations Theory and the Politics of European Integration: 

Power, Security and Community”, ςελ.251, Routledge, 2000. 
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1.8.                    Μέσα χειρισμού και στρατηγικές 

Οθεηινχζεο αλαθνξάο  είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ θαζνιίθεπζε ησλ 

νξηζκψλ απνξξέεη ε ζπληαχηηζε ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ απνθιεηζηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία απνθιηκάθσζεο ησλ εληάζεσλ. Σνπλαληίνλ, ε δηαρείξηζε θξίζεο δελ 

αθνινπζεί ζηαζεξά κία ζεσξεηηθή πνδεγέηεζε. Απνηειεί κία δπλακηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία αθνινπζεί, επηδηψθεη θαη θαηεπζχλεηαη κελ βάζεη ζρεδίνπ, αιιά εμειίζζεηαη 

θαη κεηεμειίζζεηαη δε αλά πάζα ζηηγκή, βάζεη ηεο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, 

δηακνξθνχκελεο θαηάζηαζεο.  

Αθνινχζεκα ηεο παξαπάλσ αληίιεςεο ππήξμε ε δηακφξθσζε ηξηψλ ζρνιψλ 

ζθέςεο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή, νη νπνίεο θαζφξηζαλ, αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν 

απφδνζεο ηεο θάζε κίαο, ηα δηαζέζηκα κέζα δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο. 

Ζ πξψηε ζρνιή δηεξκήλεπζε ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ σο ηελ εηξεληθή επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη θαηακεηξά ην κέγεζνο ηεο επηηπρίαο ηεο απφ ην εάλ κπνξεί ή φρη λα 

απνθεπρζεί ν πφιεκνο. Ζ θξίζε αληηπξνζσπεχεη ηνλ πξαγκαηηθφ ερζξφ θαη ε θάζε 

πιεπξά, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δξάζε, νθείιεη λα αλαινγηζηεί ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ελέρεη απηή θαη ην θαηά πφζν ζα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ. Οη 

ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ζρνιήο εδξάδνπλ ηηο αλαιχζεηο ηνπο ζηελ ηδέα ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ξίζθσλ θαη ησλ θηλδχλσλ, ζηελ νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ζηελ νξηζηηθή εηξεληθή επίιπζε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  

ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ζρνιή ζθέςεο, νη νπαδνί ηεο δηέθξηλαλ ζηελ θξίζε 

έλαλ αθξαίν αληαγσληζκφ θαη κία επθαηξία πξνψζεζεο ζπκθεξφλησλ, κεηαηξέπνληαο 

ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε κία δηαδηθαζία κνλνκαρίαο κε χζηαην ζθνπφ ηε λίθε θαη 

ηελ ππαλαρψξεζε ηνπ αληηπάινπ. Ζ θάζε ιήςε απφθαζεο θαη ε θάζε θίλεζε νθείιεη 

λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηνπ θαηά πφζν ζα πηέζεη ηνλ αληίπαιν λα παξαδνζεί θαη λα 

απνθνκηζζνχλ πεξηζζφηεξα νθέιε. Έηζη, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ κεηαηξέπεηαη ζε κία 

πιαηθφξκα πίεζεο θαη εθβηαζκψλ κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ κε ζπκβαηηθή εμφλησζε 

ηνπ αληηπάινπ θαη ηελ επθαηξία γηα επσθέιεηα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Σέινο, ε ηξίηε ζρνιή απνηειεί κία κέζε νδφ πνπ ζπλαξκφδεη ηηο 

πξνεγνχκελεο δχν απνδίδνληαο ζηελ δηαρείξηζε θξίζεο ηνλ νξηζκφ ησλ Kintner θαη 

Schwarz, δειαδή, ηεο ηαπηφρξνλεο ππεξνρήο ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο, κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ξίζθσλ ησλ αληίπαισλ πιεπξψλ. 
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Ζ δηεξκελεία θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ηξηψλ ζρνιψλ παξήγαγε ηηο 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, νη νπνίεο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, δηαρσξίδνληαη βάζεη ησλ πξνζέζεσλ ησλ δξψλησλ γηα θιηκάθσζε ή 

απνθιηκάθσζε/πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ. Παξφκνηεο αλαιχζεηο απέδσζαλ ζηηο 

ηειεπηαίεο έλλνηεο ηελ ηδέα ησλ επηζεηηθψλ/ακπληηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κε ηηο νπνίεο 

είηε επηδηψθεηαη ε αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο εηο βάξνο ηνπ αληηπάινπ ή 

επηρεηξείηαη ε παξεκπφδηζε κίαο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε αληηζηξνθή ηεο.  

Χο ηέηνηεο αλαγλσξίζηεθαλ νη: ζηξαηεγηθή ηνπ εθβηαζκνύ (πξνβνιή 

απαηηήζεσλ ζπλνδεπφκελσλ απφ απεηιέο ηηκσξίαο), ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκέλεο θαη 

αλαζηξέςηκεο πξόθιεζεο (πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πεξηνξηζκέλνπ θαη αληηζηξέςηκνπ 

ραξαθηήξα), ζηξαηεγηθή ειεγρόκελεο πίεζεο (ζηαδηαθή πίεζε θαη απεηιέο), ζηξαηεγηθή 

ηνπ ηεηειεζκέλνπ (επίηεπμε ηεηειεζκέλνπ κε γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο), 

ζηξαηεγηθή ηεο θζνξάο (ηαθηηθέο αληαξηνπνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ιφγσ 

αζζπκεηξίαο ηζρχνο), ζηξαηεγηθή εμαλαγθαζκνύ (απεηιή ρξήζεο ζηξαηησηηθψλ 

κέζσλ), ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκέλεο θιηκάθσζεο (ζηαδηαθή θιηκάθσζε), ζηξαηεγηθή 

ίζνπ πιήγκαηνο (ε πνιηηηθή ηεο ππνινγηζκέλεο αληαπφδνζεο ζε θάζε πξφθιεζε ηνπ 

αληηπάινπ, κε ζθνπφ ηελ δηαπξαγκάηεπζε), ζηξαηεγηθή δνθηκήο δπλαηνηήησλ ηνπ 

αληηπάινπ (απεηιέο πξνο πξνβιεκαηηζκφ θαη απνζάξξπλζε ηνπ αληηπάινπ) θαη 

ζηξαηεγηθή εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ (ζθνπφο ε άλεζε θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ)
50

. 

Αθ‟ ελφο, ε ελαζρφιεζε κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θιηκάθσζεο παξέκεηλε ζε έλα 

θαη κφλν ζεκείν, ηνλ παξάγνληα ηεο αμηνπηζηίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε 

θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη θάζε απεηιή νθείιεη λα είλαη αμηφπηζηε, γηαηί ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θιηκάθσζε δχλαηαη λα ππνλνκεχζεη ηελ ζέζε ηνπ 

απεηινχληνο θαη λα θέξεη αληίζηξνθα απφ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα
51

.  

Απφ ηελ άιιε, νη πξνζπάζεηεο ζπκβηβαζκνχ ή απνθιηκάθσζεο ησλ θξίζεσλ  

πεξηέιαβαλ φιεο εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ επηκέξνπο ή ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπλνιηθή ή κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ελφο ή θαη ησλ δχν εκπιεθφκελσλ κεξψλ.  

 

                                                           
50

 George, A., Op.Cit..  
51

 Κουςκουβζλθσ, Η., Op.Cit., ςελ.115. 



 
31 

εκαληηθήο κλείαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο θξίζεο 

παξνπζηάδεη επθαηξίεο αλαζεψξεζεο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ, κε 

απνηέιεζκα νη πξναλαθεξζείζεο ζηξαηεγηθέο λα ηξνπνπνηνχληαη ή αθφκε θαη λα 

ελαιιάζζνληαη κέζα ζε έλα δπλακηθφ παηρλίδη άγρνπο, πίεζεο ρξφλνπ, αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ, άδεισλ πξνζέζεσλ θαη απξφνπησλ ελεξγεηψλ. 
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1.9.                                   Σχέδιο και μηχανισμός 

 Ζ βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζην ζχλνιφ ηεο, απφ 

αθαδεκατθέο πξσηαξρηθέο ζεσξήζεηο έσο θνηλνχο νδεγνχο πξσηφπεηξσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, εληνπίδεη θαη επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα δχν βαζηθψλ 

αξρψλ-παξαγφλησλ πνπ νθείινπλ λα δηέπνπλ ηελ δηαρείξηζε θξίζεο: ην ρέδην ή 

Πιάλν Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ θαη ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ-νξγάλσζε πνπ ζα 

απνηειέζεη ηνλ ππξήλα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο.  

Σα ζεκέιηα ζηνηρεία ηεο έθπιεμεο, ηεο ηαρείαο εμέιημεο θαη ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε κία θξίζε επηβάιινπλ ηελ χπαξμε ελφο 

κεραληζκνχ ηαρείαο αληίδξαζεο, σο έλα εξγαιείν πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θξαηηθήο επίβιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα κέζα 

επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ (ζηξαηεγηθέο, δηπισκαηία, ζηξαηησηηθέο 

ελέξγεηεο) θαη πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ θαη ηνλ θαιχηεξν 

ρεηξηζκφ ησλ πξνθππηφλησλ δεηεκάησλ
52

.   

Ζ δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ Μλεκνλίνπ (ζρεδίνπ) Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα θάζε δξψληα ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα, αιιά θαη θάζε θπβέξλεζε, ππεξεζία ή νξγαληζκφ. Χο ηέηνην, δχλαηαη λα 

πξνθαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, λα πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ 

πξνεγνχκελεο θξίζεηο, λα επηζεκαίλεη θηλδχλνπο ή λα εθηηκά ηηο πηζαλφηεηεο λα 

ζπκβνχλ, λα πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη λα εμαζθαιίδεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππξήλσλ δηαρείξηζεο, αιιά θαη ηελ ηξνθνδνζία θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο θξίζεο. Ζ χπαξμή 

ηνπ, έηζη, αληηζηαζκίδεη ηελ πίεζε ρξφλνπ πνπ είλαη δεδνκέλε ζε κία θξίζε θαη, 

παξάιιεια, αλαπηχζζεη έλα ξεαιηζηηθφ πιάλν κε πξνηάζεηο θαη πηζαλφηεηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ρεηξηζκφ ηεο θξηζηαθήο εμέιημεο. 

                                                           
52 Gross Stein, J., “Crisis Management: Looking Back to Look Forward”, ςελ.553-569, Political 

Psychology, vol.29(4), 2008. 
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Αλάινγεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη θαη ν παξάγνληαο ηνπ 

κεραληζκνχ/ζηειέρσζεο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ε νπνία ζα επσκηζζεί ην 

βάξνο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο.  

Ζ εκπεηξηθή κειέηε, πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζεσξεηηθή παξαγσγή, επέδεημε ηελ 

χπαξμε δχν, θπξίσο, ζπζηαηηθψλ νξγάλσλ: ηελ χπαξμε ελφο Ππξήλα, ν νπνίνο θέξεη 

ηελ επζχλε ηεο ιήςεσο απνθάζεσλ, θαη κίαο επξχηεξεο ππνζηεξηθηηθήο Οκάδαο 

δηαρείξηζεο, ε νπνία θαιείηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, λα 

δηαηππψλεη ζπζηάζεηο, λα παξέρεη ζπκβνπιέο, λα ζπιιέγεη θαη λα δηαβηβάδεη 

πιεξνθνξίεο.  

Κάπνηνη άιινη πξνηείλνπλ κία δηαθνξεηηθή δηάθξηζε, κεηαμχ νξγάλσλ 

εγεζίαο θαη νξγάλσλ δηαρείξηζεο. Ζ εγεηηθή νκάδα απνθαζίδεη ηη ζα γίλεη, πνηα 

πνξεία δξάζεο ζα αθνινπζεζεί, πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ελψ ε 

νκάδα δηαρείξηζεο θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη ην επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν 

εθαξκνγήο ησλ φζσλ έρνπλ απνθαζηζηεί απφ ηνπο αλσηέξνπο ηεο.  

Πέξαλ ηεο πνηνηηθήο δηαθξίζεσο, ππάξρεη πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ ζηελ ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ δηαρείξηζεο, φπσο, ν 

αξηζκφο ησλ ζηειερψλ (θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη εμαξηάηαη απφ ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, ελψ άιινη απφ ηηο παξαγφκελεο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε θξίζεο), ε επηινγή 

ησλ ζηειερψλ (βάζεη πξνζσπηθφηεηαο, εκπεηξίαο, γλψζεσλ, αληίιεςεο), ε εηεξφηεηα 

ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο νκάδνο (ην δίιεκκα ηεο νκνηνγελνχο ζχλζεζεο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε νκαδνζθέςε ή αλνκνηνγελνχο πνπ ζέηεη πξφβιεκα ζπγθξνχζεσλ θαη 

δηαθσληψλ), ε αλζεθηηθφηεηά ηνπο ππφ, θπζηθά θαη πλεπκαηηθά, εμαληιεηηθέο 

ζπλζήθεο, αιιά θαη ε θάιπςε θαηά πεξίπησζε θελψλ (αλαπιεξσηέο θαη 

αληηθαηαζηάηεο). 
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1.10.                                 Συντονισμός ενεργειών 

Χο ηειεπηαία ζεσξεηηθή παξαδνρή ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

απέκεηλε ν ζπληνληζκφο δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, δηφηη 

απνηειεί θνηλή θαη ζπρλή παξαλφεζε, θπξίσο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

απνθιηκάθσζεο θαη ησλ ζπκθηιησηηθψλ ηαθηηθψλ, φηη ε δηαρείξηζε θξίζεο 

πεξηιακβάλεη θαη αξθείηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηπισκαηηθέο επαθέο, ελέξγεηεο θαη 

αληαιιαγέο. Κάζε άιιν, ν ρεηξηζκφο ηεο θξίζεο είλαη θαη‟ εμνρήλ κία δηπισκαηηθή 

πξνζπάζεηα, ε νπνία, φκσο, κπνξεί – θαη νθείιεη θαηά θνηλή νκνινγία – λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζηξαηησηηθά κέζα. Μάιηζηα, ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε απέδεημε 

φηη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, σο απφξξνηα, θαηά θχξην ιφγν ηεο απνπζίαο ελφο 

ζπλνιηθνχ ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ, νδεγεί ζε απνζπαζκαηηθέο, κε ακνηβαία 

ππνζηεξηδφκελεο θηλήζεηο θαη κεηψλεη δξαζηηθά ηελ ελφηεηα δξάζεο θαη θαηά 

πξνέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  

Ζ ζεσξία ηεο “ζεκαηνδόηεζεο” (signalling) αιιά θαη πνιιέο απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ βαζκνχ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο 

ηνπ πνιηηηθνχ-ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Μνινληνχην, ν Alexander George ζηελ δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο, 

δηαπίζησζε πνιιά πεξηζηαηηθά έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ θαη δηαθσληψλ πνιηηηθψλ 

θαη ζηξαηησηηθψλ κέζσλ, γεγνλφο πνπ ηνλ νδήγεζε λα ζέζεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ζε απηή ηελ δηαιεθηηθή, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: ε 

θπξηαξρία ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο έλαληη ησλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ θαη επηηαγήο 

νπνηαδήπνηε θηλεηνπνίεζεο· ε αλαινγηθή ρξήζε ηζρχνο (απνθπγή ππεξβνιηθήο 

άζθνπεο πξνβνιήο)· ε απνθπγή δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ κε θηλήζεηο ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη απεηιψλ ηεο πξννπηηθήο γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ· ε επίδεημε δηάζεζεο 

επίιπζεο ηεο θξίζεο ρσξίο ηελ θαηαθπγή ζηελ βία
53

. 
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Κεφάλαιο 2. 

 

 

   

 

 

“Close scrutiny will show that most 'crisis situations'  
are opportunities to either advance,  
or stay where you are”.  
                                      -Maxwell Maltz- 

  

Το ιςτορικό πλαύςιο των κρύςεων του 1976, του 1987 και του 1996 

Ελληνοτουρκικέσ κρίςεισ 
μετά το 1974 



 
36 

2.1.                                            Ιστορική σύνοψη 

Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο απνηεινχζαλ πάληα έλα ζεκαίλνλ δήηεκα γηα ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ησλ δχν ρσξψλ, εμαηηίαο ηνπ ηαξαρψδνπο παξειζφληνο, ην 

νπνίν εθηξάρπλε ηελ ακνηβαία πίζηε θαη εκπηζηνζχλε.  

Οη ξίδεο ηεο ειιελνηνπξθηθήο αληηκαρίαο εληνπίδνληαη εθαηνληάδεο ρξφληα 

πίζσ, ζηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο αξραίαο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηα 

πξσηφινπβα δηακνξθσηηθά έηε ηεο παιαηάο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.  

Αθφηνπ ε Διιάδα θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ην 1832, νη δχν ρψξεο βξέζεθαλ αληηκέησπεο ζε ηέζζεξηο κεγάινπο 

πνιέκνπο: ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1897, ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ην 

1912 έσο ην 1913, ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν απφ ην 1914 έσο ην 1918 θαη ηνλ 

Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1919 έσο ην 1922. Δθηφο ησλ πξνεηξεκέλσλ 

ζπξξάμεσλ, νη νπνίεο άθεζαλ αλεμίηειεο νπιέο ζηελ ελζχκεζε Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ, νη δχν ρψξεο ελεπιάθεζαλ, κεηά ην 1922, ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο 

ζνβαξέο θξίζεηο θαη νμείεο casus beli θαηαζηάζεηο, ρσξίο, σζηφζν, λα νδεγεζνχλ 

πνηέ ζε δηαθξαηηθή ζχγθξνπζε πιήξνπο ηζρχνο. 

 Τζηεξαία, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο 

πεξηεζηξάθεζαλ θπξίσο γχξσ απφ ηελ Κχπξν. Ζ επηζπκία ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ 

γηα πιήξε έλσζε κε ηελ Διιάδα πξνθάιεζε πιεζψξα ηαξαρψλ ζηηο 

ειιελνβξεηαληθέο ζρέζεηο, θαζψο ε Κχπξνο, εθείλε ηελ επνρή, ήηαλ βξεηαληθφ 

πξνηεθηνξάην. Ζ πξννπηηθή ηεο Μεγαινλήζνπ λα ελσζεί θαη λα απνηειέζεη θνκκάηη 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, φκσο, μχπλεζε θαη ηα ηνπξθηθά εζληθηζηηθά 

αληαλαθιαζηηθά θαη νδήγεζε ζηελ ακνηβαία ηνπνζέηεζε ζηξαηεπκάησλ ζην λεζί, ε 

νπνία ζπλνδεχηεθε, ηαπηνρξφλσο, απφ πιεζψξα νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

αλαζρέζεσλ ζηηο επαθέο κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟60 ε πνιεκηθή ζχξξαμε έκνηαδε πεξηζζφηεξν πηζαλή απφ πνηέ, φηαλ ζηελ Κχπξν 

μέζπαζαλ βίαηα επεηζφδηα θαη έλνπιεο δηακάρεο κεηαμχ Διιελνθχπξησλ θαη 

Σνπξθνθππξίσλ. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε μεθαζάξηζε ηελ απεηιή ηνπ πνιέκνπ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε Κχπξνο πξνζπαζνχζε λα επηηχρεη ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα. 

Χζηφζν, ε πδαξήο δηπισκαηηθή πνιηηηθή θαη ε εζσηεξηθή αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζε 

ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Διιάδα, ε «Υνχληα ησλ πληαγκαηαξρψλ», ε 
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νπνία αλέηξεςε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ 1967, είρε σο 

άκεζν επαθφινπζν ηελ εηζβνιή ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Κχπξν ην 1974, 

θαηαιακβάλνληαο παξαλφκσο ην 37 ηνηο εθαηφ ηνπ λεζηνχ θαη ηνλ βίαην απνδησγκφ 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Μνιαηαχηα, ν πφιεκνο απεηξάπε. Απφ ηφηε, φκσο, ε 

παξάλνκε θαηνρή ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Κχπξνπ απνηειεί έλα κεγάιν αγθάζη 

ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο
54

.  

Μεηά ηελ εηζβνιή θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Μεγαινλήζνπ, αλέθπςαλ θαη λέα 

δεηήκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Δγθαηληάζηεθε κία πεξίνδνο έληνλεο 

ακθηζβήηεζεο θαη ζπλερνχο δηακάρεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ζην Αηγαίν, ε νπνία 

έρεη πξνθαιέζεη έσο ζήκεξα, πιεζψξα πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, εληάζεσλ θαη 

επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Αλαιπηέο θαη ζεσξεηηθνί ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ ρσξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζην Αηγαίν ζε ηξεηο θάζεηο, βάζεη ηξηψλ 

θξίζηκσλ γεγνλφησλ πνπ έθεξαλ ηηο δχν ρψξεο ζην ρείινο ηνπ πνιέκνπ.   

Ζ πξψηε θξίζε ζην Αηγαίν εληνπίδεηαη ρξνλνινγηθά κεηαμχ 1974 θαη 1976, 

φηαλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απέζηεηιε σθεαλνγξαθηθά εξεπλεηηθά ζθάθε εληφο ησλ 

ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηεο θπξηαξρηθήο δψλεο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ, κε 

ζθνπφ λα δηεμάγνπλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην βπζφ ηνπ Αηγαίνπ. Χο απάληεζε 

ζηηο πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ «ε Διιάδα θήξπμε ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ 

όιν ην ειιεληθό ζηξάηεπκα, ε αεξνπνξία ηνπνζεηήζεθε ζε πξνθερσξεκέλεο ζέζεηο θαη 

ην λαπηηθό μεθίλεζε ζπλερείο πεξηπνιίεο ζην αλαηνιηθό Αηγαίν. Ζ έληαζε ηεο θξίζεο 

κεηαθέξζεθε ζηα Ζλσκέλα Έζλε, όπνπ ην πκβνύιην Αζθάιεηαο θάιεζε ζε 

δηαπξαγκάηεπζε ηηο δύν ρώξεο θαη ε θαηάζηαζε εμνκαιύλζεθε»
55

.   

Ζ έληαζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο αλαδσππξψζεθε θαη πάιη ηελ 

πεξίνδν 1984 κε 1987, φηαλ νη πξνζδνθίεο γηα ηελ εμεχξεζε πεηξειαίνπ ζην Αηγαίν 

απνηέιεζαλ ην θίλεηξν ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο γηα κία αθφκε εξεπλεηηθή 

απνζηνιή. Ζ δηαθήξπμε ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ φηη «ε Διιάδα ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηά 

ηεο» θαη φηη νη ειιεληθέο δπλάκεηο είλαη έηνηκεο «λα δηδάμνπλ ζηνπο Σνύξθνπο έλα 

πνιύ ζθιεξό κάζεκα», πξνθάιεζε κία θξίζηκε θαηάζηαζε, κε ακνηβαίεο ζηξαηησηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο θαη δηπισκαηηθά παηρλίδηα δχλακεο. Αηζίσο έλαο λένο 

                                                           
54
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ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο απνθεχρζεθε εμαηηίαο ηεο δξαζηηθήο παξέκβαζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ηεο ακεξηθαληθήο κεζνιάβεζεο
56

.  

ρεδφλ κία δεθαεηία αξγφηεξα αλέθπςε κία λέα θαηάζηαζε θξίζεο, ε νπνία 

αθνξνχζε ζηελ θπξηαξρία κίαο κηθξήο βξαρνλεζίδαο ελ νλφκαηη Ίκηα (Kardak θαηά 

ηηο ηνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο). Οη δχν γείηνλεο ρψξεο ήιζαλ μαλά ζην κεηαίρκην κίαο 

πιήξνπο ηζρχνο πνιεκηθήο ζχξξαμεο, ιφγσ ηνπ ζχληνλνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη 

ελφο ηξαγηθνχ πεξηζηαηηθνχ πνπ θφζηηζε ηελ δσή ηξηψλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ, νη 

νπνίνη επέβαηλαλ ζην ειηθφπηεξν πνπ ζπλεηξίβε ζην Αηγαίν θαηά ηελ δηάξθεηα 

αλαγλσξηζηηθήο απνζηνιήο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ 

ζηελ βξαρνλεζίδα Ίκηα. Ζ θνηλή πεπνίζεζε φηη ην πεξηζηαηηθφ απνηεινχζε 

εζθεκκέλε θαηάξξηςε απφ ηνπξθηθφ πνιεκηθφ πινίν φμπλε πεξαηηέξσ ηελ 

θαηάζηαζε. Παξ‟ φια απηά, ε παξέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ε πίεζε πνπ αζθήζεθε απφ 

κέξνπο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο απνζάξξπλαλ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο γηα αθφκε κία θνξά
57

. 

 Έσο ζήκεξα, ε παξαηεηακέλε ζχγθξνπζε Διιάδαο-Σνπξθίαο ελππάξρεη ζε 

έλα δηαθπκαηλφκελεο έληαζεο ζπλερέο. Οη ελαέξηεο θαη ζαιάζζηεο παξαβηάζεηο 

απνηεινχλ έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζην Αηγαίν, ζπλνδεπφκελεο απφ ζηξαηησηηθέο θαη 

δηπισκαηηθέο πξνθιήζεηο, αιιά θαη έλα πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ επίπεδν 

ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαη γηα ηηο δχν ρψξεο. Μάρεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

δηεμάγνληαη επί θαζεκεξηλήο βάζεσο ζην πνιηηηθφ δηπισκαηηθφ πεδίν, παξαηείλνληαο 

κία ζρέζε αζηάζεηαο θαη γηα ην επξχηεξν ππνζχζηεκα. Πέξαλ ησλ ζπγθξνπζηαθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, νη ηεηακέλεο ζρέζεηο αληαλαθιψληαη θαη ζηελ θνηλή γλψκε ησλ δχν 

ρσξψλ φπνπ ζηελ θνηλσληθή αληίιεςε ελππάξρεη κία ζπλερήο αληηκαρία θαη έλα 

ακνηβαίν κίζνο. Δληνχηνηο, ε πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ είλαη ηζρλή, παξά ηηο έληνλεο 

αληηπαξαζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο.  
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2.2.         Η κρίση του 1976 – “Βυθίσατε το Χόρα” 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1976 κία θξίζηκε δηειθπζηίλδα Διιάδαο-Σνπξθίαο 

εθηπιίρζεθε ζην Αηγαίν. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θαηαγεγξακκέλε ειιελνηνπξθηθή 

θξίζε κεηά ην 1974, ε νπνία ζεκαδεχηεθε απφ ηελ ηζηνξηθή θξάζε πνπ απνδφζεθε 

ζηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ «Βπζίζαηε ην Υόξα». Ζ θξίζε ηνπ 1976 δελ απνηέιεζε 

παξά ην πξψην απφηνθν ηεο θιηκαθνχκελεο έληαζεο αλάκεζα ζε Αζήλα θαη Άγθπξα, 

κε αθνξκή ηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα θαη ην ελδερφκελν εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ε 

έθθαλζε ελφο βαζηθνχ ζεκείνπ ηξηβήο ησλ δχν ρσξψλ, ηεο δηακάρεο γηα ηελ 

πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ.  

πσο ζεκείσζε ν θαζεγεηήο Υξήζηνο Ρνδάθεο ζε άξζξν ηνπ: «Ζ 

ειιελνηνπξθηθή δηαθνξά γηα ηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ αθνξά ζην ζέκα ηεο 

νξηνζέηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ησλ ππνζαιαζζίσλ ηκεκάησλ 

ησλ αλνηρηώλ ζαιαζζώλ (βπζόο θαη ππέδαθνο ηνπ βπζνύ έμσ από ηα όξηα ηεο 

αηγηαιίηηδαο δώλεο) ηα νπνία νξίδνληαη από ηελ αιπζίδα ησλ αλαηνιηθώλ λεζηώλ ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ησλ δπηηθώλ αθηώλ ηεο επεηξσηηθήο Σνπξθίαο»
58

. 

Ζ πξψηκε θάζε ηεο θξίζεο εληνπίδεηαη πεξί ην 1973, φηαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

παγθφζκηαο πεηξειατθήο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εθηελή δεκνζηεχκαηα ηνπ 

Σχπνπ ηεο επνρήο γηα ηελ εμεχξεζε πινχζησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζην Αηγαίν 

(ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη πξνζνρήο έηπρε ην θνίηαζκα ηνπ Πξίλνπ ζηελ Θάζν) 

ππξνδφηεζαλ ηα ηνπξθηθά θίλεηξα γηα ηελ επζεία ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο 

πθαινθξεπίδαο. ε απάληεζε ηεο ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο κε 

μέλεο εηαηξείεο γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ Αηγαίνπ, ε Άγθπξα έδσζε εληνιή ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία 

πεηξειαίνπ λα μεθηλήζεη έξεπλεο ζην Αηγαίν, ππαγνξεχνληάο ηεο, νπζηαζηηθά, λα 

δηεθδηθήζεη πεξίπνπ ην κηζφ Αηγαίν. Χο έλα «πξόζρεκα θαη κία εύινγε αθνξκή γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ηκήκα ηεο πθαινθξεπίδαο» ζρνιηάδεη ζρεηηθά κε απηέο ηηο θηλήζεηο ηεο 

ηνπξθηθήο πιεπξάο ν πξψελ πξέζβεο Βχξσλ Θενδσξφπνπινο, ελψ ζηελ ηνπξθηθή 

εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1973 δεκνζηεχζεζαλ νη 

παξαρσξήζεηο αδεηψλ ζηνλ ηνπξθηθφ νξγαληζκφ πεηξειαίνπ γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ 
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ζηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ
59

. Ζ πξψηε επίδεημε δχλακεο θαη έληνλνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο γηα ηνλ αηγαηνπειαγίηηθν βπζφ δελ άξγεζε θαη 

ζηηο 29 Μαΐνπ ηνπ 1974 απέζηεηιε ην πδξνγξαθηθφ Çandarli γηα ζεηζκνγξαθηθέο 

έξεπλεο ζην Αηγαίν
60

. Απφ ηελ ηνπξθηθή απφξξηςε ηεο ειιεληθήο δηακαξηπξίαο γηα 

ηελ δεθαήκεξε απνζηνιή ηνπ Çandarli, κε ηελ δηθαηνινγία φηη πξαγκαηνπνηνχζε 

έξεπλεο ζηελ ηνπξθηθή πθαινθξεπίδα, θαη ηελ ζπλνδεπηηθή αλαθνξά 

«πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ εξεπλώλ θαη ζην κέιινλ» απνζαθελίζηεθαλ νη πξνζέζεηο 

ηεο Άγθπξαο γηα ην Αηγαίν. Πξηλ, σζηφζν, θνπληψζεη απηή ε θιφγα ησλ ηνπξθηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ζην Αηγαίν, ε θξίζε πνπ πήγαηλε λα μεζπάζεη, ηέιεησζε πξηλ θαλ 

αξρίζεη, φηαλ νη Σνχξθνη εηζέβαιιαλ ζηελ Κχπξν ηελ απγή ηεο 20
εο

 Ηνπιίνπ ηνπ 

1974. 

Σν ζίξηαι ηεο θξίζεο, φκσο, απφ φηη θάλεθε δελ νινθιεξψζεθε εθεί. Γχν 

ρξφληα αξγφηεξα, θαη κεηά απφ κία πεξίνδν έληνλνπ δηπισκαηηθνχ παξαζθελίνπ, 

αληαιιαγψλ ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ θαη δηεμαγσγήο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ζην Αηγαίν, νη ζρέζεηο Αζήλαο - Άγθπξαο εληάζεθαλ. Ζ 

πξφηαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο γηα θνηλή έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ 

ηεο αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ Αηγαίνπ κε βάζε γεσινγηθά 

θξηηήξηα (αθνξά ζην πάγην ηνπξθηθφ επηρείξεκα πεξί ηάθξνπ ζην κέζνλ ηνπ Αηγαίνπ 

πνπ νπζηαζηηθά ρσξίδεη ηελ ειιεληθή απφ ηελ ηνπξθηθή πθαινθξεπίδα) κεγάισζαλ 

ην ράζκα κεηαμχ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ ζέζεσλ. Πξεινχδην ησλ φζσλ ζα 

επαθνινπζνχζαλ ίζσο απνηέιεζε ε αλαθνξά ηεο πξναλαθεξζείζαο πξφηαζεο ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηα «δηθαηώκαηα ηνπ παξαθηίνπ θξάηνπο γηα έξεπλα 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ ηεο πθαινθξεπίδαο θαη γηα ην κε αλαγθαίν νπνηαζδήπνηε 

θίλεζεο δηαθήξπμεο ή επηθπξηαξρίαο εθόζνλ ηα δηθαηώκαηα απηά δίλνληαη de jure ζην 

παξάθηην θξάηνο»
61

. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1976, θαη ελψ νη ειιεληθέο έξεπλεο γηα πεηξέιαην έρνπλ 

μεθηλήζεη, ε ηνπξθηθή πιεπξά αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε θαη ησλ δηθψλ ηεο εξεπλψλ, κε 

ηνλ Σνχξθν πξσζππνπξγφ λα δηαθεξχηηεη ηνλ Απξίιην ηνπ ηδίνπ έηνπο φηη ην πινίν 

“Υόξα” εηνηκάδεηαη λα θαηαπιεχζεη ζην Αηγαίν.  
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ηηο 15 Ηνπιίνπ ν Σνχξθνο πξσζππνπξγφο νπιετκάλ Νηεκηξέι θάλεη ηελ 

αθφινπζε πξνθιεηηθή δήισζε: «Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εκπνδίζεη ηηο έξεπλέο 

καο έμσ από ηα ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα. Ζ Σνπξθία νπδέπνηε ζα ζπλαηλέζεη ζε 

θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ηελ Διιάδα δηεθδηθνύζα νιόθιεξν ην Αηγαίν ζαλ δηθή ηεο 

ιίκλε. ε πεξίπησζε επεκβάζεσο ζηελ απνζηνιή ηνπ “Υόξα” ζην Αηγαίν, ε Σνπξθία ζα 

αληαπνδώζεη ηελ επέκβαζε». 

Σειηθψο, ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1976 ην εξεπλεηηθφ ζθάθνο “Υφξα” βγαίλεη απφ ηα 

ηελά ηνπ Βνζπφξνπ ζπλνδεπφκελν απφ ηνπξθηθά πνιεκηθά πινία θαη ηα ηνπξθηθά 

κέζα ελεκέξσζεο λα δεκνζηνπνηνχλ φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο ζε ηέζζεξα 

ζεκεία: ζηηο εθβνιέο ηνπ Έβξνπ, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ακνζξάθεο θαη 

Λήκλνπ, ζηα ρσξηθά χδαηα αλάκεζα ζε Λήκλν θαη Ίκβξν θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο 

Ίκβξνπ, ζην ηελφ ησλ Γαξδαλειίσλ. Σν θιίκα δπλακηηίδεηαη έηη πεξαηηέξσ απφ 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ακνηβαίεο απεηιέο θαη ζηξαηησηηθέο 

ελέξγεηεο. Ζ ειιεληθή απάληεζε ζέηεη ην ζχλνιν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε 

θαηάζηαζε επηθπιαθήο. Σα άκεζα κέηξα πνιεκηθήο εηνηκφηεηαο, ε αλάθιεζε ησλ 

αδεηψλ ησλ αμησκαηηθψλ, ε πιεχζε ζθαθψλ ηνπ ζηφινπ πξνο Βνξξά θαη ε 

ηνπνζέηεζε πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ ζε πξνθερσξεκέλεο βάζεηο ππεξαζπίδνληαη ηελ 

δήισζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή φηη «ε εηξήλε απεηιείηαη» θαη ηνλ Σνχξθν 

πξσζππνπξγφ λα αληαπαληά φηη «εάλ εκπνδηζηεί ε έξεπλα ηνπ Υόξα, απηό ηζνδπλακεί 

κε πεηξαηεία θαη ζα ππάξμεη απνθαζηζηηθή απάληεζε ηεο Σνπξθίαο».  

Οη αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο ηνπ ΚΤΔΑ θαη ησλ αξρεγψλ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ ζηελ Αζήλα δηαθφπηνληαη βηαίσο ηελ Παξαζθεπή, 6 Απγνχζηνπ 1976, 

φηαλ ην “Υφξα” παξαβηάδεη γηα πξψηε θνξά ηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα 

θαηαπιένληαο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή αλάκεζα ζηελ Λήκλν θαη ηελ Λέζβν. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθή δήισζε ηνπ επίηηκνπ Αξρεγνχ ηνπ ηφινπ Γξεγφξε Γεκέζηηρα, ν 

νπνίνο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ θπβεξλήηεο κίαο ππξαπιαθάηνπ πνπ έπιεε ζην 

Βφξεην Αηγαίν, φηη «ήηαλ 100% έηνηκνο ζην πινίν γηα λα μεθηλήζεη λα ξίρλεη» 

απνθαιχπηεη ηελ ηεηακέλε θαηάζηαζε θαη ηελ επηζθαιή ηζνξξνπία πνπ επηθξαηνχζε 

εθείλεο ηηο ψξεο ζην Αηγαίν.  

Οη δχν ρψξεο θζάλνπλ ζην ρείινο ηνπ πνιέκνπ φηαλ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ 

δειψλεη ην πεξίθεκν «Βπζίζαηε ην Υόξα», απφ ηελ αθξηηηθή Αιεμαλδξνχπνιε φπνπ 

πεξηνδεχεη. «Δθόζνλ παξαβηάδνληαη ηα ζύλνξά καο γηαηί ε θπβέξλεζε δελ έδσζε ηελ 
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άκεζε ειιεληθή απάληεζε ζηελ ηνπξθηθή επηβνιή, γηαηί δελ εβύζηζε ην Υόξα;», ήηαλ ε 

αθξηβήο δήισζε ηνπ Α.Παπαλδξένπ πνπ ηάξαμε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ε νπνία 

έζπεπζε λα απαληήζεη φηη «εθόζνλ ε έξεπλα ήηαλ επηζηεκνληθή θαη εάλ 

πξαγκαηνπνηνύληαλ επίζεζε ζε άνπιν πινίν, ε επζύλε ζα βάξαηλε ηελ Διιάδα». 

Οη εκέξεο πνπ αθνινπζνχλ ραξαθηεξίδνληαη απφ φμπλζε ηνπ θιίκαηνο, κε 

ηδηαίηεξα θνξηηθά δεκνζηεχκαηα γηα Σνχξθνπο πξάθηνξεο πνπ δξνπλ εληφο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ηνπξθηθνχο ππξαχινπο πνπ ζεκαδεχνπλ ηελ Διιάδα θαη ηνλ 

νπιετκάλ Νηεκηξέι λα δειψλεη φηη «ηα Γσδεθάλεζα δελ είλαη ειιεληθά».  

Σειηθά, ην “Υόξα” ειιηκελίζηεθε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζηε κχξλε, κε ηελ 

ειιεληθή πιεπξά λα πξνζθεχγεη ηαπηφρξνλα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη 

ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ. Ζ έθβαζε ηεο 

παξάιιειεο πξνζθπγήο δελ είρε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνχζε ε ειιεληθή 

πιεπξά, θαηάθεξε, σζηφζν, ηελ κείσζε ηεο έληαζεο θαη ηελ αλαδίπισζε ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο:  

«Γελ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε πξνβιήκαηα κε ηελ Διιάδα ή λα 

πξνθαιέζνπκε κηα ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο, αιιά δελ κπνξνύκε λα 

επηηξέςνπκε ζηνπο Έιιελεο λα δηαθεξύζζνπλ όηη ην Αηγαίν είλαη δηθή ηνπο ιίκλε», 

δήισζε ν νπιετκάλ Νηεκηξέι θαη ηα ρεηξφηεξα – πξνο ην παξφλ – απνθεχρζεθαλ. 
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2.3.                                       Η κρίση του 1987  –  

O παρ’ ολίγον ελληνοτουρκικός πόλεμος 

 Ζ κνλνκεξήο πξνζθπγή ηεο Διιάδαο γηα ηελ θξίζε ηνπ 1976 κπνξεί λα κελ 

απέθεξε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, φκσο, εηζθφκηζε ζηελ θαηάζηαζε ηνλ 

Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν νπνίνο ππέδεημε ζηηο δχν πιεπξέο λα 

επαλεθθηλήζνπλ ηνλ δηάινγν γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην Αηγαίν. Οη δχν 

πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα μεθηλήζνπλ ηηο ειιελνηνπξθηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο βάζεη 

ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Βέξλεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν  αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα 

απέρνπλ απφ πξάμεηο πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Απηφ ζήκαηλε 

φηη δελ ζα δηελεξγνχληαλ έξεπλεο ζε ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο, πξνηνχ επέιζεη 

ζπκθσλία. «Να απόζρνπλ πάζεο πξσηνβνπιίαο ή πξάμεσο ζρεηηθήο πξνο ηελ 

πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα παξελνριήζεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε», ζπλππέγξαθαλ Αζήλα θαη Άγθπξα ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1976
62

.  

Παξά ηηο πνιιαπιέο αληηδξάζεηο ηηο νπνίεο πξνθάιεζε ζηνλ πνιηηηθφ θφζκν 

θαη ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, ην Πξαθηηθφ ηεο Βέξλεο θαηάθεξε ζρεδφλ γηα κία 

δεθαεηία λα ζπγθξαηήζεη ηελ επηζθαιή ηζνξξνπία ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, νη 

νπνίεο πεξηνξίζηεθαλ ζε αηέξκνλεο θαη άγνλεο ζπδεηήζεηο δίρσο θάπνην νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, φκσο, ηα 

ηχκπαλα ηνπ πνιέκνπ ζα ερνχζαλ απεηιεηηθά αθφκε κία θνξά ζην Αηγαίν. Πέηξα ηνπ 

ζθαλδάινπ, ην ίδην ζθάθνο πνπ πξνθάιεζε ην 1976. Σν “Υόξα”, ην νπνίν κεηά απφ 

ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο θαη πξνζζήθεο ζε επηζηεκνληθά φξγαλα, κεηνλνκάζηεθε 

ζε “MTA Sismik I” θαη ζα πξνθαινχζε ηε κεγάιε θξίζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1987. 

Ζ πξψηε θάζε ηεο θξίζεο θαη πξφδξνκνο ησλ φζσλ ζα επαθνινπζνχζαλ 

αξρίδεη ζηηο 19 Μαξηίνπ ηνπ 1987, φηαλ ην ηνπξθηθφ σθεαλνγξαθηθφ ζθάθνο “Πίξη 

Ρέηο” πξσηνεκθαλίδεηαη ζην Αηγαίν, ζπλνδεπφκελν απφ δχν πνιεκηθά πινία, 

θζάλνληαο ζε απφζηαζε 12 κηιίσλ απφ ηηο αθηέο ηνπ Άζσ. Αθνινπζψληαο ην 

δξνκνιφγην Ίκβξνο – Λήκλνο – ακνζξάθε – Άζσο – θχξνο – Διιήζπνληνο, ξίρλεη 

πέληε θνξέο θαιψδηα εξεπλψλ, ρσξίο ηελ άδεηα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ.  

«Πξηλ θαιά θαιά μεκεξώζεη ε 19ε Mαξηίνπ 1987, ην πνξηνθαιί ηειέθσλν ζην 

δηακέξηζκά κνπ άξρηζε λα ρηππά. Πεηάρηεθα από ην θξεβάηη γηα λα ζεθώζσ ην 
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αθνπζηηθό. Γελ πξόιαβα λα θνηηάμσ ην ξνιόη κνπ, έμσ ήηαλ αθόκα ζθνηάδη. H 

ςύρξαηκε θσλή από ηελ άιιε άθξε ηεο γξακκήο ήηαλ ηνπ επηθεθαιήο αμησκαηηθνύ ηεο 

λπρηεξηλήο βάξδηαο ζην Eζληθό Kέληξν Eπηρεηξήζεσλ (EΘKEΠIX)», αθεγείηαη ν ηφηε 

αξρεγφο ΓEEΘA πηέξαξρνο Nίθνο Kνπξήο.  

«Kύξηε αξρεγέ», αθνχεη, «ην ηνπξθηθό εξεπλεηηθό πινίν Πίξη Ρέηο, πνπ είρε βγεη 

από ηνλ όξκν Kέθαινο ηεο Iκβξνπ από λσξίο, πέξαζε από ηε Λήκλν, ηε ακνζξάθε θαη 

ηε Θάζν θαη ηώξα βξίζθεηαη δώδεθα λαπηηθά κίιηα από ηηο αθηέο ηνπ Aζσ. πλνδεύεηαη 

από ην αληηηνξπηιηθό Adatepe θαη ηελ θαλνληνθόξν Akhisar. ηε δηαδξνκή ην Πίξη 

Ρέηο ζηακάηεζε πέληε θνξέο γηα έξεπλα ζηνλ βπζό...»
63

. 

Πάλησο, ε εηζβνιή ηνπ “Πίξη Ρέηο” ζην Αηγαίν δελ απνηέιεζε ζπαζκσδηθή 

θίλεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. Ήηαλ ζπλέρεηα ησλ αιιεπάιιεισλ ηνπξθηθψλ 

πξνθιήζεσλ, δειψζεσλ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη παξαβηάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ 

ελαεξίνπ ρψξνπ εθείλε ηελ πεξίνδν, κε αθνξκή ηελ ππνρξεσηηθή εμαγνξά απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, ε νπνία είρε αλαιάβεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ ηεο Θάζνπ θαη ηελ δηεμαγσγή 

πεξαηηέξσ εξεπλψλ. Ζ παξάιιειε άξλεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ησλ 

δεζκεχζεσλ ηεο Βέξλεο - επαθφινπζν ηεο άξλεζεο ηεο Σνπξθίαο λα πξνζθχγεη κε 

ηελ Διιάδα ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα ηελ πθαινθξεπίδα - θαη νη 

δειψζεηο ηνπ Έιιελα πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Γηάλλε Καςή «ην εάλ, ην πόηε θαη ην 

πνύ ζα θάλνπκε γεσηξήζεηο απνηειεί θπξηαξρηθό δηθαίσκα ηεο Διιάδαο» ζνξχβεζαλ 

ηελ ηνπξθηθή πιεπξά θαη ελέηεηλαλ ηελ θαρππνςία ηεο Άγθπξαο.  

 Με ηελ απνζηνιή ηνπ “Πίξη Ρέηο” ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. ηα λεζηά θαη ηε Θξάθε δηαηάρηεθε 

γεληθή επηζηξάηεπζε, ζηηο επίκαρεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο έζπεπζαλ ηα πνιεκηθά ηνπ 

ειιεληθνχ ζηφινπ θαη φινη νη δηνηθεηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ έιαβαλ ηνπο 

θαθέινπο κε ην ζρέδην δξάζεο. Ζ δηαθνίλσζε ηεο Διιάδαο πξνο πάζα θαηεχζπλζε 

φηη δελ πξφθεηηαη λα θάλεη ππνρσξήζεηο θαη δελ πξφθεηηαη λα αθήζεη αλαπάληεηεο 

ηέηνηεο πξνθιήζεηο θαη νη επηδέμηεο θηλήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ αλάγθαζαλ ην 

ηνπξθηθφ εξεπλεηηθφ ζθάθνο λα ζπλερίζεη ηνλ πινπ ζε δηεζλή χδαηα. Σελ ίδηα εκέξα 

ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνβαίλεη ζε έληνλε δηακαξηπξία γηα 

παξελφριεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο “Πίξη Ρέηο” απφ ειιεληθά πνιεκηθά πινία, 
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ελψ ν Σνχξθνο δηπισκαηηθφο αληηπξφζσπνο ζηνλ ΟΖΔ ζηέιλεη έγγξαθν ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα κε ην νπνίν θαηαγγέιιεη ηελ Διιάδα γηα παξαβίαζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 

Βέξλεο
64

. Μφιηο κία εβδνκάδα αξγφηεξα, νη εμαγγειίεο ηνπ Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ 

θαη ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ πθαινθξεπίδα ηνπ 

Αηγαίνπ απφ ην “ηζκίθ” απνηεινχλ ην πξνζάλακκα γηα ηελ δεχηεξε θαη πην 

επηθίλδπλε θάζε ηεο θξίζεο ηνπ ‟87. 

 Ζ απαξρή δίδεηαη ζηηο 25 Μαξηίνπ 1987 φηαλ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πνπ 

ζπλέξρεηαη ζηελ Άγθπξα εγθξίλεη ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο αδεηψλ ζηελ Σνπξθηθή 

Δηαηξεία Πεηξειαίσλ γηα έξεπλεο έμσ απφ ηα ρσξηθά χδαηα ηεο Σνπξθίαο, ελψ ζηηο 

11.00 ην επφκελν πξσί, ηεο 26
εο

 Μαξηίνπ, αλαθνηλψλεηαη επίζεκα ν απφπινπο ηνπ 

“ηζκίθ” γηα έξεπλεο ζε δηεζλή χδαηα δηα ζηφκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ππνζηξαηήγνπ Γθνπβέλ Δγθεηιάλ:  

«Αύξην ην ηζκίθ ζα βγεη ζην Αηγαίν κε θαηεύζπλζε ηα δηεζλή ύδαηα. Θα 

ζπλνδεύεηαη από πνιεκηθά πινία. Ο ζηξαηόο βξίζθεηαη ήδε ζε επηθπιαθή. Λόγσ ησλ 

ελεξγεηώλ ηεο Διιάδαο ζην Αηγαίν, πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ε 

θπβέξλεζε έζεζε ζ’ εθαξκνγή κέξνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο κε ζθνπό ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζληθώλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ηεο 

Σνπξθίαο. Καζνξίζζεθαλ πξνο ηελ Δζληθή Δηαηξεία Πεηξειαίσλ πεξηνρέο γηα έξεπλεο 

ζηα δηεζλή ύδαηα ηνπ Αηγαίνπ. Απνθαζίζζεθε, εθηόο απηνύ, ην ηζκίθ 1 λα βξίζθεηαη 

ζην Σζαλαθαιέ (Διιήζπνλην) όπνπ ζπκπιεξώλεη ηηο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο κεξίκλεο 

(αλεθνδηαζκό). Αύξην ην πξσί ην ζθάθνο ζα θαηεπζπλζεί ζην Αηγαίν. Με ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ εζληθώλ απηώλ ελεξγεηώλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εζληθώλ 

δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ καο νη ηνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο, μεξάο ζάιαζζαο 

θαη αέξα, βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή θαη παίξλνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ 

επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο», δειψλεη, μεθαζαξίδνληαο πσο αλ ην πινίν 

παξεκπνδηδφηαλ, ζα ζήκαηλε αηηία πνιέκνπ θαη ηα ηνπξθηθά πινία πνπ ην ζπλφδεπαλ 

ζα απαληνχζαλ ζηελ ειιεληθή επίζεζε.  

Οη ψξεο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα ζηξαηεγηθφ θαη δηπισκαηηθφ 

παλδαηκφλην. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ State Department γηα απηνζπγθξάηεζε θαη κε 

πεξαηηέξσ φμπλζε ηεο θαηάζηαζεο πέθηνπλ ζην θελφ, αθνχ ζηελ ζχζθεςε πνπ 
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ιακβάλεη ρψξα ζηελ πξσζππνπξγηθή θαηνηθία ζην Καζηξί, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ 

θαιεί ηνλ ηφηε πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γηάλλε Καςή λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο πάληεο, 

εθπξνζψπνπο ηνπ ΝΑΣΟ, ηεο ΔΟΚ, αιιά θαη ηνπο Ακεξηθαλνχο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο, απνζαθελίδνληαο φηη «αλ νη Σνύξθνη επηρεηξήζνπλ 

γεώηξεζε ζα ρηππήζνπκε». Παξάιιεια, δίλεη ξεηή δηαηαγή ζηνλ Καςή, ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ παξέκβνπλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, λα θαιέζεη ηνλ ηφηε 

Πξέζβε ησλ ΖΠΑ ζηελ Διιάδα θαη λα ηνπ αλαθνηλψζεη φηη ζα θιείζεη ε βάζε ηεο 

Νέαο Μάθξεο
65

. Γηα ηνλ ίδην ιφγν απνθαζίδεηαη λα δεηεζεί ε αξσγή θαη ε 

αιιειεγγχε ηεο Βνπιγαξίαο, ελεξγνπνηψληαο ην άξζξν ηνπ πξσηνθφιινπ 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνβιεπφηαλ ε ακνηβαία ζηήξημε ζε 

πεξίπησζε πνπ απεηινχληαλ ε αζθάιεηα θαη ε αθεξαηφηεηά ηεο. Ζ επηζηνιή ηνπ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ πνπ έθηαζε ζηελ φθηα δηα ρεηξφο ηνπ Κάξνινπ Παπνχιηα 

ηπγράλεη ζεξκήο αληαπφθξηζεο απφ ηνλ Βνχιγαξν Πξφεδξν Είβθνθ:   

«Να πεηο ζηνλ θίιν κνπ όηη είκαη ζην πιεπξό ηνπ. Να κελ αλεζπρεί θαη λα κελ 

έρεη θαλέλαλ θόβν ζηα ζύλνξα κε ηε Βνπιγαξία. Να κελ ην ζθεθηεί θαζόινπ θαη λα 

απνζύξεη όζν ζηξαηό ζέιεη από θεη θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη όπνπ λνκίδεη γηα ηελ 

θξίζε. Παξάιιεια, εγώ ζα ζηείισ ζηα βνπιγαξνηνπξθηθά ζύλνξα, επηπιένλ ηνπ 

ζηξαηνύ πνπ βξίζθεηαη εθεί, θαη κηα κεραλνθίλεηε κεξαξρία», ήηαλ ηα αθξηβή ιφγηα 

ηεο απάληεζεο ηνπ Βνχιγαξνπ Πξνέδξνπ ζηελ ηαθηηθίζηηθε θίλεζε ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο, ε νπνία ζπλάκα ηεο απεηιήο ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ, 

δηακφξθσλε έλαλ έκκεζν εθβηαζκφ ηεο ακεξηθαληθήο εκπινθήο. Σελ ίδηα ψξα ε 

Σνπξθία θιηκαθψλεη ηελ θαηάζηαζε κε πνιεκηθά πινία πνπ παξαβηάδνπλ ηα 

ειιεληθά ρσξηθά χδαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Καζηειφξηδνπ.  

Οη ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκφηεηα. ηξαηφο, 

λαπηηθφ θαη πνιεκηθή αεξνπνξία βξίζθνληαη ζε άξηηα πνιεκηθή θηλεηνπνίεζε, ελψ νη 

αίζνπζεο επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ φπισλ παξαθνινπζνχλ θάζε θίλεζε ηνπ ερζξνχ. 

«Aπό ηηο 4 ην πξσί, όπνπ δηαηάρζεθε ν απόπινπο, κέρξη ην μεκέξσκα, εμήληα κεγάια 

πινία είραλ αλαπηπρζεί θαη έθαλαλ πεξηπνιίεο ζην Αηγαίν»
66

, αλαθέξεη ν πηέξαξρνο 

Νίθνο Κνπξήο γηα εθείλεο ηηο θξίζηκεο ψξεο, ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε 

ηνπ ηφηε αξρεγνχ ζηφινπ, λαπάξρνπ Υξήζηνπ Λπκπέξε: «Δπίζεκα ε εκπινθή ηνπ 

ζηόινπ ζηελ θξίζε αξρίδεη κε ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ΓΔΝ ζηηο 27 Μαξηίνπ θαη ώξα 
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02:48, κε ην νπνίν θεξύρηεθε θαηάζηαζε ζηξαηησηηθνύ αληαηθληδηαζκνύ από ηηο 

επηάκηζε ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΝ, πιελ Ηνλίνπ. Με απιά 

ιόγηα, απηό ζήκαηλε όηη ππήξρε θίλδπλνο ελδερόκελεο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο 

ελέξγεηαο ηηο επόκελεο ηξηάληα έμη ώξεο.  

ηαλ έθζαζε ην ζήκα, ε αλάθιεζε πξνζσπηθνύ θαη ε αλάιεςε εηνηκόηεηαο 

πιηθνύ ήηαλ ήδε ζε εμέιημε. Σα αληηηνξπηιηθά κε ζύζηεκα πξόσζεο αηκνζηξόβηινπ 

είραλ κπεη ζηε δηαδηθαζία αθήο ιεβήησλ θαη νη θαπλνί από ηηο ηζηκηληέξεο πύθλσζαλ. 

Δίρε ζηεζεί ζηελ θπξηνιεμία έλα παλεγύξη θηλεηνπνίεζεο. Γίλνπλ θαη παίξλνπλ 

παξαδόζεηο θαη παξαιαβέο θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ, ππξνκαρηθώλ, λεξνύ, ηξνθίκσλ θαη 

άιισλ πιηθώλ. Σα ξπκνπιθά αξαηώλνπλ ηα αληηηνξπηιηθά ζηνπο ζεκαληήξεο. Οη 

ζεκαησξνί, ξηγκέλνη επάλσ ζηνπο πξνβνιείο πεξηνξηζκέλνπ ηνκέα, αληαιιάζνπλ 

ζήκαηα. Οη επηθνηλσλίεο ζε πξνκειεηεκέλα ζρέδηα ελεξγνπνηνύληαη θαη απηέο, έζησ θαη 

αλ πνιινί ζα έβξηδαλ γηα ηελ εηθόλα ησλ ηειεθσληθώλ ζπλδέζεσλ. Μηα από ηηο 

ακαξηίεο ηνπ λαύζηαζκνπ ήηαλ πάληα ηα ηειέθσλα»
67

. 

Σελ έληαζε ησλ ζηηγκψλ κεηαθέξεη θαη ε καξηπξία ελφο απφ ηνπο λαχηεο ηνπ 

αληηηνξπηιηθνχ “Λφγρε”, ην νπνίν είρε ηελ εληνιή λα εκβνιίζεη ην “ηζκίθ” αλ 

ρξεηαδφηαλ, ηνπ Κψζηα Μπηιίλε: «Μάιηζηα, ην ειιεληθό θαη ην ηνπξθηθό 

αληηηνξπηιηθό είραλ αιιεινεγθισβηζηεί κε ηα ξαληάξ. Δίρακε ζηξέςεη θαη ηα ππξνβόια 

πάλσ ηνπο»
68

. 

Φπζηθά, δελ ιείπεη θαη ν παληθφο, ν νπνίνο δηαθηλείηαη κέζσ ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Περπαίνη ηίηινη θαηά ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο, πχξηλα 

άξζξα γηα ηελ δπλακηθφηεηα ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ελζνπζηψδε ξεπνξηάδ ησλ 

ζηξαηησηηθψλ πξνεηνηκαζηψλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ δηαρχνπλ αγσλία θαη παληθφ ζε 

πνιίηεο, νη νπνίνη αδεηάδνπλ αθφκε θαη ηα ζνχπεξ κάξθεη γηα λα πξνκεζεπηνχλ 

ηξφθηκα γηα ηνλ πφιεκν.    

Σν κήλπκα ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ Α. Παπαλδξένπ ηνλίδεη: 

«Δάλ ε θξίζε απηή απνηειεί κεζόδεπζε γηα λα καο ππνρξεώζνπλ λα πάκε ζε ηξαπέδη 

δηαπξαγκαηεύζεσλ εθ’ όιεο ηεο ύιεο, εάλ απηόο είλαη ν ζηόρνο ηνπο, δελ πξόθεηηαη ε 

θπβέξλεζε απηή λα ην δερζεί, λα ππνθύςεη. Θα ήζεια απηό ην κήλπκα λα είλαη 

μεθάζαξν. Πνιηηηθό δηάινγν γηα άιια ζέκαηα, πιελ ηνπ λνκηθνύ ζέκαηνο ηεο 
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πθαινθξεπίδαο, δελ είλαη δπλαηόλ λα θάλνπκε κε ηελ Σνπξθία, γηαηί είλαη όια πνιηηηθά 

ζέκαηα θαη αθνξνύλ απνθιεηζηηθά πνηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα, ζα παξαρσξήζεη ε 

Διιάδα ζηελ Σνπξθία. Απηό δελ ιέγεηαη δηάινγνο. Απηό είλαη κήλπκα πξνο εηηεκέλν. 

Καη δελ δερόκεζα ηέηνηα κελύκαηα. Ούηε είλαη εηηεκέλε ε Διιάδα νύηε πξόθεηηαη λα 

είλαη εηηεκέλε». 

Σν απφγεπκα ηεο 27
εο

 Μαξηίνπ ην δηπισκαηηθφ παξαζθήλην ζπλερίδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ επέιζεη πνιεκηθή ζπκπινθή. Ζ εηξήλε θξέκεηαη απφ κία 

θισζηή. Ο Έιιελαο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ επηθνηλσλεί μαλά κε ηνλ Ακεξηθαλφ 

πξεζβεπηή ζηελ Αζήλα εθθξάδνληάο ηνπ ηελ δπζαξέζθεηα ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

αλνρή ησλ ΖΠΑ ζηελ ηνπξθηθή πξφθιεζε θαη επαλαιακβάλεη ηελ απεηιή ηνπ 

θιεηζίκαηνο ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ. ηε ζπλέρεηα βξίζθεηαη ζε ζπλερείο επαθέο 

κε ηνλ Σνχξθν πξέζβε ζηελ Αζήλα (ε παξέκβαζε ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

δεκνζηνγξάθν η.Μπεξκπεξάθε, ήηαλ ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηεο 

θξίζεο, θαζψο απνδεηνχζε ελαγσλίσο εηξεληθή ιχζε θαη φρη λα ζπξζνχλ νη δχν 

ρψξεο ζε πφιεκν), ελψ ζηηο Βξπμέιιεο, ζηε ζηξαηησηηθή επηηξνπή ηνπ ΝΑΣΟ, ν 

Έιιελαο πξέζβεο ζνξπβεί ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ιφξδν Κάξηλγθηνλ, ν νπνίνο θαιεί 

ηηο δχν ρψξεο λα απνθχγνπλ θάζε βίαηε ελέξγεηα.  

Ζ έθθιεζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΝΑΣΟ βξήθε ηα επήθνα ψηα ηνπ Σνχξθνπ 

πξσζππνπξγνχ, Σνπξγθνχη Οδάι, ν νπνίνο ηα κεζάλπρηα ηεο 27
εο

 Μαξηίνπ 

απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε δηεμφδνπ κε ηελ πξννπηηθή εθηφλσζεο ηεο θξίζεο, 

αλαθνηλψλνληαο απφ ην Λνλδίλν φπνπ βξηζθφηαλ φηη «ην ηνπξθηθό εξεπλεηηθό πινίν 

πνπ επξόθεηην λα πιεύζεη ζην Αηγαίν αύξην δελ ζα βγεη ζηα δηαθηινληθνύκελα λεξά, 

εθηόο κόλνλ εάλ ε Διιάδα πξάμεη ην ίδην…». Πξάγκαηη, ην “ηζκίθ” ζηηο 6:30 ην πξσί 

ηεο 28εο Μαξηίνπ βγαίλεη απφ ηα Γαξδαλέιηα θαη, πιένληαο ζηα ηνπξθηθά ρσξηθά 

χδαηα, θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ Kφιπν ηεο Kαιιίπνιεο. 

 «Σν πινίν εξεπλώλ ηζκίθ εμήιζε ησλ Γαξδαλειίσλ ζηηο 28 Μαξηίνπ θαη ώξα 

09:33, ζπλνδεία ελόο αληηηνξπηιηθνύ θαη κηαο θαλνληνθόξνπ. Καηέπιεπζε ζηνλ όξκν 

Κέθαιν ηεο Ίκβξνπ ην ίδην βξάδπ, ζηηο 28 Μαξηίνπ ζηηο 21:30. Σηο επόκελεο εκέξεο, 

από 29 Μαξηίνπ έσο 1 Απξηιίνπ, απέπιεε από ηνλ Κέθαιν θαη εθηεινύζε έξεπλα εληόο 

ηνπξθηθώλ ρσξηθώλ πδάησλ κέρξη ην απόγεπκα ηεο 1εο Απξηιίνπ, νπόηε εηζήιζε ζηα 

Γαξδαλέιιηα θαη δελ επαλήιζε ζην Αηγαίν», αλαθέξεη ζε ζήκα ηνπ ην ΓΔΝ. 
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Ζ θξίζε είρε ηειεηψζεη. Καη νη δχν πιεπξέο ζξηακβνινγνχζαλ. Οη Σνχξθνη 

γηαηί κε ηελ θξίζε απέηξεςαλ ηηο ειιεληθέο έξεπλεο. Ζ ειιεληθή πιεπξά δηφηη ε 

απεηιή ηεο ζηξαηησηηθήο θιηκάθσζεο εμαλάγθαζε ηελ Άγθπξα ζε αλαδίπισζε.  

Σν ηέινο ηεο θξίζεο επηθπξψλεηαη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο  πκθσλίαο ηνπ Νηαβφο κεηαμχ Σνπξγθνχη Οδάι θαη Αλδξέα Παπαλδξένπ, πνπ 

δεζκεχεη κέρξη ζήκεξα Αζήλα θαη Άγθπξα λα απέρνπλ ησλ εξεπλψλ ζηα χδαηα ηνπ 

Αηγαίνπ
69

. πκθσλνχλ φηη «ζην εμήο κηα ηέηνηα θξίζε δελ πξέπεη λα επαλαιεθζεί, θαη 

νη δύν πιεπξέο ζα επηθεληξώζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε δεκηνπξγία κόληκσλ 

εηξεληθώλ ζρέζεσλ». 

Πέληε ρξφληα κεηά ηελ θξίζε, ν λαχαξρνο Υξήζηνο Λπκπέξεο, αξρεγφο ηνπ 

ηφινπ ζηελ θξίζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ ‟87, κίιεζε γηα ζπκβηβαζηηθή θαηάιεμε:  

«Ζ θξίζε εθηνλώζεθε ρσξίο αλαγλώξηζε εθ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο ηεο 

νξηδόκελεο από ηελ Διιάδα πθαινθξεπίδαο νύηε απνδνρή ηεο πξνζθπγήο ζην 

Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο. Απελαληίαο δεζκεύηεθαλ θαη νη δπν ρώξεο λα απόζρνπλ 

πξνζσξηλά –θάηη πνπ αθνινπζείηαη κέρξη ζήκεξα- από δξαζηεξηόηεηεο γεσηξήζεσλ 

πέξαλ ησλ ρσξηθώλ πδάησλ. Ζ παξάηαζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο όπσο θαη ε άζθεζε 

ηνπ θπξηαξρηθνύ δηθαηώκαηνο ζηελ επέθηαζε ησλ ρσξηθώλ πδάησλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ, κάιινλ καο δεκηώλνπλ θαη απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα εληζρπκέλεο ηνπξθηθήο 

παξνπζίαο ζην Αηγαίν»
70

. 

Ζ εηξήλε κεηά ηελ θξίζε ηνπ „87 δελ ήηαλ αθξηβψο εηξήλε, αιιά κε πφιεκνο.  

Μέρξη ην 1996 θαη ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ... 
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 Καψισ, Γ., Op.Cit., ςελ.194.  
70

 Λυμπζρθσ, Χ., Op.Cit.. 
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2.4.                                        Η κρίση του 1996 – 

Ίμια: Ο πόλεμος της σημαίας 

ρεδφλ δέθα ρξφληα κεηά ηηο επηθίλδπλεο εθείλεο εκέξεο ηνπ ‟87 κία αθφκε 

ειιελνηνπξθηθή θξίζε ζα μεζπάζεη ζην Αηγαίν. Μία θξίζε ε νπνία έσο ζήκεξα έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν εξεχλεο θαη κειέηεο γηα πνιινχο αλαιπηέο, ζεσξεηηθνχο, 

αθαδεκατθνχο, δεκνζηνγξάθνπο, ηζηνξηθνχο. Πιήζηα έρνπλ εηπσζεί, πεξηζζφηεξα 

έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, πνιιαπιάζηα έρνπλ απνηππσζεί ζε ζειίδεο 

βηβιίσλ θαη έρνπλ αλαπαξαρζεί ζε ζπδεηήζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο.  

Μία θξίζε ε νπνία δελ έρεη μεζσξηάζεη ζπλ ησ ρξφλσ, φρη κφλν γηαηί 

απνηέιεζε ζεκείν θακπήο γηα ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, αιιά εμαηηίαο θαη ελφο 

επαρζνχο ζπλαηζζεκαηηθνχ θνξηίνπ πνπ επέθεξε. Με επηθξίζεηο γηα πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο θαη ζηειίηεπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηινγψλ, θάζε αλαθνξά ζε απηή 

ηελ θξίζε - έσο θαη ζήκεξα - πξνθαιεί κία εζληθή πηθξία ζηε ζπιινγηθή κλήκε θάζε 

Έιιελα.  

Υαξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ηελ νπνία αλαγέγξαςε ν Ακεξηθαλφο πξέζβεο 

Μάηθι σηήξρνο αλαθεξφκελνο ζηελ θξίζε πνπ ζηνηρεηψλεη έσο θαη ζήκεξα ηελ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή:  «Ζ Διιάδα κεηά ηελ πηθξή γεύζε πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε 

θξίζε ηνπ 1996, ζα έπξεπε λα είρε αληηιεθζεί όηη νη πόιεκνη δελ θεξδίδνληαη κόλν ζην 

πεδίν ηεο κάρεο θαη όηη θάπνηεο θξίζηκεο κάρεο ράλνληαη ρσξίο λα δνζνύλ»
71

.  

Καη δελ αλαθέξεηαη ζε άιιε πέξα απφ ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ, φπσο 

απνθαινχληαη  ηα  πνιηηηθά  θαη  ζηξαηησηηθά  γεγνλφηα  ηνπ  έηνπο 1996,  ηα 

νπνία  έθεξαλ  ζε ξήμε ηηο  ειιελνηνπξθηθέο  ζρέζεηο θαη ηηο δχν ρψξεο, γηα άιιε κία 

θνξά, ζηα  πξφζπξα ηνπ πνιέκνπ...  

Πξνζάλακκα γηα ηελ θξίζε ηνπ 1996 απνηειεί έλα λαπηηθφ πεξηζηαηηθφ ηεο 

25
εο

 Γεθεκβξίνπ 1995. Ζκέξα αξγίαο θαη κεγάιεο ενξηήο – Υξηζηνχγελλα γαξ – νη 

ειιεληθέο ιηκεληθέο αξρέο ελεκεξψλνληαη φηη ην ηνπξθηθφ εκπνξηθφ πινίν “Figen 

Akat” έρεη πέζεη βηαίσο ζηηο βξαρνλεζίδεο Ίκηα. Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλφ λαπηηθφ 

αηχρεκα, ν Σνχξθνο πινίαξρνο, φκσο, αξλείηαη ηελ αξσγή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, 

                                                           
71

 Μθλάκασ, Δ., “Η απόρρητη ιςτορία του Αιγαίου. Η μυςτική αλληλογραφία τησ Ουάςινγκτον για τα 
πετρζλαια, το φυςικό αζριο και την ελληνική ΑΟΖ”, ςελ.219, Σο Ποντίκι, 2012.  
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ππνζηεξίδνληαο φηη ε πεξηνρή φπνπ πξνζάξαμε βξίζθεηαη εληφο ησλ ηνπξθηθψλ 

ρσξηθψλ πδάησλ
72

.  

Ο επίηηκνο Αξρεγφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, Δκκαλνπήι Πεινπνλλήζηνο, 

αθεγείηαη: 

«Ο Ληκελάξρεο Καιύκλνπ κε ελεκέξσζε όηη ην πινίν είρε πξνζαξάμεη βίαηα εηο 

ηα Ίκηα. Δίραλ ππάξμεη θαη νξηζκέλνη κηθξνηξαπκαηηζκνί ηνπ πιεξώκαηνο. Σαπηόρξνλα, 

όκσο, κε ελεκέξσζε όηη ν Σνύξθνο πινίαξρνο εξλήζε ηελ παξακηθξή βνήζεηα 

ηζρπξηδόκελνο όηη ην κέξνο ην νπνίν είρε πξνζαξάμεη ήην ηνύξθηθε επηθξάηεηα.  

Γηέηαμα ηνλ Ληκελάξρε Καιύκλνπ λα ζπγθεληξώζεη όιε ηνπ ηελ δύλακε θαη 

έλνπινη λα επηβνύλ ζην ηνπξθηθό πινίν δειώλνληαο θαηεγνξεκαηηθά ζηνλ πινίαξρν όηη 

δελ ζα γίλεη θακία κνξθή λαπαγηαίξεζεο, δειαδή απνθόιιεζεο ηνπ πινίνπ, εάλ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεη λαπαγνζσζηηθό κε ειιεληθή ζεκαία»
73

.  

Σα ειιεληθά ξπκνπιθά ηειηθά απνθνιινχλ ην ηνπξθηθφ εκπνξηθφ “Figen 

Akat” απφ ηελ βξαρνλεζίδα θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ηνπ 

θαπεηάληνπ ιακβάλεη ηέινο. κσο, ε θξίζε έρεη ήδε μεθηλήζεη… 

Ζ Άγθπξα απνθαζίδεη λα εθκεηαιιεπζεί πιήξσο ην πεξηζηαηηθφ θαη έηζη, 

ιίγεο εκέξεο κεηά, ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ, ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

απνζηέιιεη ξεκαηηθή δηαθνίλσζε πξνο ηελ ειιεληθή πξεζβεία, ε νπνία, κεηαμχ 

άιισλ, ππνζηεξίδεη φηη νη «βξαρνλεζίδεο Καξληάθ (Ίκηα) πνπ απέρνπλ 3,8 λαπηηθά 

κίιηα από ηελ ηνπξθηθή επεηξσηηθή ρώξα αλήθνπλ ζηελ Σνπξθία», ελψ ηαπηφρξνλα 

ηζρπξίδεηαη, φηη ηα Ίκηα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην θηεκαηνιφγην Μνπγθιά ηνπ λνκνχ 

Μπφληξνπκ (Αιηθαξλαζζφο)
74

. Ζ πξψηε ειιεληθή αληίδξαζε έξρεηαη ζηηο πξψηεο 

εκέξεο ηνπ λένπ έηνπο, κέζσ δηαθνίλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

απνξξίπηνληαο θαηεγνξεκαηηθά ηνπο ηνπξθηθνχο ηζρπξηζκνχο θαη δηαθεξχζζνληαο 

φηη ηα Ίκηα είλαη ειιεληθά, ζχκθσλα κε ηελ Ηηαινηνπξθηθή πκθσλία ηνπ 1932 θαη 

ηελ πλζήθε ηνπ 1947 γηα ηελ πξνζάξηεζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα. Σν 

ειιεληθφ ΤΠΔΞ εθθξάδεη, παξάιιεια, ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ επηινγή ηεο 

                                                           
72

 Μθλάκασ, Δ., Op.Cit., ςελ.221. 
73

 Παπαχελάσ, Α., “Οι Φάκελοι”, κεματικι τθλεοπτικι εκπομπι για τθν κρίςθ των Ιμίων, Mega, 2001.  
74

 Ζλλισ, Α., Ιγνατίου, Μ., “Κμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανϊν”, ςελ.26-28, Εκδόςεισ 
Λιβάνθ, 2009. 
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Άγθπξαο λα ακθηζβεηήζεη επζέσο ειιεληθφ έδαθνο θαη πξνεηδνπνηεί φηη νη ηνπξθηθνί 

ηζρπξηζκνί ζα επεξεάζνπλ δξακαηηθά ηηο δηκεξείο ζρέζεηο.   

Οθεηινχζεο αλαθνξάο θαη ζπζρεηηζκνχ ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ ινγίδεηαη θαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο ηξερνχζεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηηο δχν ρψξεο, ε νπνία γηα 

πνιινχο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πξφθιεζεο ηεο θξίζεο ην 1996.  

Αθ‟ ελφο, ζηελ Σνπξθία επηθξαηεί πνιηηηθή αζηάζεηα. Οη εθινγέο ηεο 24εο 

Γεθεκβξίνπ 1995 δελ έρνπλ αλαδείμεη θάπνηα θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία θαη ν 

ηζιακηζηήο Νεηδκεηίλ Δξκπαθάλ, ην θφκκα ηνπ νπνίνπ ήξζε πξψην, αδπλαηεί λα 

ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε.  

Υξέε ππεξεζηαθνχ πξσζππνπξγνχ εθηειεί ε Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο ηνπ 

Οξζνχ Γξφκνπ, Σαλζνχ Σζηιέξ, ε νπνία, πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ ηεο αληηπάισλ, 

βξίζθεηαη αληηκέησπε θαη κε ηα ζηεξεφηππα πεξί «αζζελνχο θχινπ», θαη επηζπκεί 

δηαθαψο ηελ νηθνδφκεζε ελφο δπλακηθνχ θαη ηζρπξνχ πξνθίι. 

Αθ‟ εηέξνπ, ε θαηάζηαζε βξίζθεη θαη ηελ Διιάδα ζε κία πνιηηηθή 

ξεπζηφηεηα, ιφγσ κεγάισλ πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ. Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ, ν νπνίνο 

απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1995, βξίζθεηαη θαζεισκέλνο λνζειεπζείο ζην Χλάζζεην, 

παξαηηείηαη απφ ηελ πξσζππνπξγία ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ λένπ έηνπο θαη, ηξεηο 

εκέξεο αξγφηεξα, εθιέγεηαη απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΠΑΟΚ δηάδνρφο 

ηνπ ν Κψζηαο εκίηεο, κε κηθξή πιεηνςεθία έλαληη ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

Άθε Σζνραηδφπνπινπ θαη ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Άκπλαο Γεξάζηκνπ Αξζέλε. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηεο λέαο θπβέξλεζεο, φκσο, ζηηο 22 ηνπ ηδίνπ κήλα θαη ε ςήθνο 

εκπηζηνζχλεο απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην βξίζθεη ηελ ρψξα ζηα πξφζπξα ηνπ 

πνιέκνπ.  

Καηά άιιεο άπνςεο, ε θξίζε ησλ Ηκίσλ δελ απνηέιεζε ζπλέπεηα ηεο αζηαζίαο 

ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, αιιά κνλαδηθφ ζηξαηεγηθφ επαθφινπζν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επνηθηζκνχ δέθα βξαρνλεζίδσλ, ην νπνίν αλαθνίλσζε ην ειιεληθφ Τπνπξγείν 

Άκπλαο θαη Αηγαίνπ, έλα κήλα πεξίπνπ πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1995. Ο ειιεληθφο 

ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε έξγα ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο ζε δέθα βξαρνλεζίδεο ηνπ 

Αηγαίνπ, εληφο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ κελ, θνληά ζηηο ηνπξθηθέο αθηέο δε, 

ππφ ην πξίζκα ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο πξνζέιθπζεο αγξνηνπξηζκνχ. Ζ 

ηνπξθηθή πιεπξά, φκσο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ ηνπξθηθφ Σχπν ηεο επνρήο 
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εθείλεο, δηεξκήλεπζε απηή ηελ ελέξγεηα ηεο Διιάδαο σο πξνζπάζεηα νηθεηνπνίεζεο 

αθαηνίθεησλ λεζηψλ ζην Αηγαίν, ακθηζβεηνχκελεο θπξηαξρίαο γηα ηελ Άγθπξα
75

. 

Ζ έσο ηψξα θαηάζηαζε δελ έρεη δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, παξά ην 

γεγνλφο φηη απφ ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ ππήξρε κία μαθληθή θηλεηνπνίεζε ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Σφζν ην δήηεκα ηεο πξνζάξαμεο ηνπ ηνπξθηθνχ πινίνπ ζηα 

Ίκηα, φζν θαη ε αληαιιαγή δηαθνηλψζεσλ θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο 

θπξηαξρίαο ησλ δχν βξαρνλεζίδσλ είραλ θξαηεζεί ζηελ αθάλεηα.  

ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 1996, φκσο, ε φιε θαηάζηαζε γίλεηαη πξψην ζέκα ζηα 

ειιεληθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Δθηεηακέλν ξεπνξηάδ ηνπ ηειενπηηθνχ 

ζηαζκνχ ΑΝΣ1 απνθαιχπηεη ην πεξηζηαηηθφ ζηα Ίκηα αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ πνπ αληάιιαμαλ ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ ησλ δχν 

ρσξψλ. Ζ θνηλή γλψκε ζνξπβείηαη απφ ηηο απνθαιχςεηο θαη ην θιίκα επηδεηλψλεηαη 

έηη πεξηζζφηεξν απφ ηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ «Νεζί καο ζέινπλ νη Σνύξθνη» 

(«Απνγεπκαηηλή»), «Απεηινύλ κε απόβαζε νη Σνύξθνη. Εεηνύλ λεζάθη!» 

(«Αδέζκεπηνο Σχπνο») θ.ά. Απφ εδψ θαη πέξα δηαθαίλεηαη φηη ην θνπβάξη ηεο θξίζεο 

ζα μεηπιηρηεί γνξγά… 

Μέζα ζην θιίκα εζληθήο έμαξζεο θαη παηξησηηθήο επίθιεζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηα ΜΜΔ, ε επφκελε εκέξα, ε 25
ε
 Ηαλνπαξίνπ, θξχβεη κία 

ακθηιεγφκελε θίλεζε πνπ, αθφκε θαη κεηά απφ ρξφληα, δηράδεη φζνπο αζρνινχληαη κε 

ηελ ππφζεζε ησλ Ηκίσλ. Ο Γήκαξρνο Καιχκλνπ, Γεκήηξεο Γηαθνκηράιεο, θαη ν 

Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ λεζηνχ, Γηάλλεο Ρηφιαο, απνβηβάδνληαη καδί κε δχν 

πνιίηεο ζηελ αλαηνιηθή λεζίδα Ίκηα, πςψλνπλ ηζηφ κε ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη 

θσηνγξαθίδνληαη. Μία θίλεζε πνπ δεκηνπξγεί ζάιν ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε, 

πξνθαιεί πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη δελ κέλεη αλαπάληεηε. 

  Γχν κφιηο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1996, ζπλεξγείν ηεο 

ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Hürriyet απνβηβάδεηαη κε ηδησηηθφ ειηθφπηεξν ζηα Ίκηα. Δθεί, 

νη δεκνζηνγξάθνη αθαηξνχλ πξνθιεηηθά ηελ ειιεληθή ζεκαία, ζπάδνληαο ηνλ ηζηφ, 

θαη αλπςψλνπλ ζηελ ζέζε ηεο ηελ ηνπξθηθή. Σν φιν ζπκβάλ καγλεηνζθνπείηαη 

επηκειψο θαη κεηαδίδεηαη απφ ην ηνπξθηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη “Kanal D”. Ζ πξάμε 

ηνπο εκθαλίδεηαη σο ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη, αξρηθψο ηνπιάρηζηνλ, 
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απνδνθηκάδεηαη απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Απφ εθεί θαη πέξα, φκσο, ε 

θξίζε παίξλεη άιιεο δηαζηάζεηο θαη γηα πνιινχο απηή ήηαλ ε θαζνξηζηηθή ζηηγκή 

θιηκάθσζήο ηεο.   

 Σν ακέζσο επφκελν πξσηλφ ηεο 28
εο

 Ηαλνπαξίνπ, παξάθηην ειιεληθφ 

πεξηπνιηθφ εληνπίδεη ηελ ηνπξθηθή ζεκαία ζηελ βξαρνλεζίδα Ίκηα θαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ιακβάλεηαη ε εληνιή γηα ππνζηνιή ηεο. Λίγεο ψξεο 

αξγφηεξα, ην πεξηπνιηθφ “ΑΝΣΩΝΗΟΤ” ππνζηέιιεη ηελ ηνπξθηθή ζεκαία, αιιά θαη 

ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ ειιεληθή
76

.  

Ζ ζρεηηθή δηαηαγή θαη ε πξναλαθεξζείζα ελέξγεηα έρεη επηθξηζεί πνιιάθηο. 

Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη λαχηεο χςσζαλ ηελ ζεκαία πξφηεξα ηεο ελ ιφγσ 

δηαηαγήο, ελψ ν Σχπνο απέδσζε ηελ δηαηαγή ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο 

Γεξάζηκν Αξζέλε, ν νπνίνο, φκσο, έδσζε δηαηαγή κφλν γηα ηελ ππνζηνιή ηεο 

ηνπξθηθήο ζεκαίαο. Σειηθά, ε παηξφηεηά ηεο δηεθδηθήζεθε απφ ηνλ Αξρεγφ ΓΔΔΘΑ, 

ν νπνίνο, κάιηζηα, αλέθεξε ζε χζηεξε καξηπξία ηνπ φηη αλαζεψξεζε πξνο ζηηγκήλ 

ηελ εληνιή ηνπ, δεηψληαο απφ ηνλ δηνηθεηή Αηγαίνπ «λα κελ πςώζεη ηε ζεκαία 

πνιεκηθό πινίν, αιιά ηδηώηεο», φκσο ε νδεγία ηνπ απηή δελ εθηειέζηεθε «ιόγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη επηθνηλσληαθνύ πξνβιήκαηνο»
77

. Ζ παξαθηινινγία ηεο 

δηαηαγήο θαη ην θελφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο 

εκπινπηίδεηαη κε καξηπξίεο φπσο απηή ηνπ ηφηε Έπαξρνπ Καιχκλνπ, Γεσξγίνπ 

Ρνχζζνπ, ν νπνίνο, ζε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Θεφδσξν 

Πάγθαιν, δηαπηζηψλεη φηη ν Έιιελαο ΤΠΔΞ δελ είρε επίγλσζε ηεο φιεο θαηάζηαζεο, 

ελψ ην πξνεηξεκέλν παξαδέρεηαη θαη ν πξψελ πξσζππνπξγφο Κψζηαο εκίηεο: «Γηα 

ηελ ελέξγεηα απηή δελ κε είρε ελεκεξώζεη ην ΤΠΔΘΑ, παξόιν πνπ ε ηνπνζέηεζε ηεο 

ζεκαίαο θαη ε ύπαξμε αγήκαηνο γηα λα ηε θπιάεη κπνξνύζε λα απνηειέζεη πξόζρεκα 

γηα λέν επεηζόδην»
78

. 

 Παξάιιεια, ζε έλα άηππν πκβνχιην Αξρεγψλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ 

απνθαζίδεηαη ε αλάγθε πεξηθξνχξεζεο ηεο γαιαλφιεπθεο. «Απεπζύλνκαη ζηνλ 

Α/ΓΔΝ θαη ηνπ δεηάσ λα δηαζέζεη βαηξαραλζξώπνπο. Ο Α/ΓΔΝ αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά. 

Με πξνθνξηθή κνπ εληνιή πξνο Α/ΓΔ θαη Α/ΓΔΝ δηέηαμα λα έξζνπλ ζε άκεζε 

εηνηκόηεηα δύν νκάδεο βαηξαραλζξώπσλ θαη λα κεηαθεξζνύλ κε ειηθόπηεξν ηνπ Ξ 
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(ηξαηόο Ξεξάο) από ηελ Κσ ή ηελ Κάιπκλν, θαζώο θαη λα έξζεη ζε εηνηκόηεηα ηκήκα 

Δηδηθώλ Γπλάκεσλ λήζνπ πεξηνρήο»
79

, αλαθέξεη ν ηφηε Αξρεγφο ΓΔΔΘΑ.  

ην κεηαμχ, παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα θαη επαλαιακβαλφκελεο 

παξαβηάζεηο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ απφ δχν ηνπξθηθέο αθηαησξνχο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Ηκίσλ. ηηο βξαρνλεζίδεο ζπεχδνπλ, φπνπ θαη παξακέλνπλ, ε θξεγάηα 

“Ναπαξίλν”, ε θαλνληνθφξνο “Ππξπνιεηήο” θαη ε θξεγάηα “Θεκηζηνθιήο”, ελψ 

εγθαζίζηαληαη νκάδα βαηξαραλζξψπσλ ζηελ Αλαηνιηθή Ίκηα γηα ηελ πεξηθξνχξεζε 

ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, θαζψο θαη κνλάδεο ησλ Δηδηθψλ Γπλάκεσλ ζηελ Καιφιηκλν. 

Ζ πνιηηηθή εληνιή πξνο ηνλ Α/ΓΔΔΘΑ είλαη «Αξρεγέ λύρηα ζα ηνπο βγάιεηο 

ζηελ  βξαρνλεζίδα θαη λύρηα ζα ηνπο πάξεηο πίζσ ζην πινίν»
80

. 

 Ζ θαηάζηαζε πιένλ έρεη εκθαλψο εθηξαρπλζεί θαη ε εγεκφλεπζε ηεο 

θαηάζηαζεο απφ ηα ζηξαηησηηθά κέζα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή πιεπξά, 

ζπκβάιιεη ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε θιηκάθσζή ηεο.  

ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1996, ε ειιεληθή πνιεκηθή κεραλή έρεη κπεη γηα ηα θαιά 

εκπξφο. ηξαηφο, Ναπηηθφ θαη Αεξνπνξία πξνεηνηκάδνληαη ππξεησδψο γηα εκπφιεκε 

θαηάζηαζε. ηα Αλαηνιηθά Ίκηα επαλέξρνληαη νη βαηξαράλζξσπνη, αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί πξνζπάζεηα ηνπξθηθνχ θνπζθσηνχ ζθάθνπο λα πξνζεγγίζεη ηελ 

βξαρνλεζίδα. Καηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, μεθηλά ε έμνδνο ηνπ ηφινπ θαη ε 

πιήξεο αλάπηπμή ηνπ ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν, εηνηκάδεηαη δχλακε ηαρείαο ελίζρπζεο 

ησλ Δηδηθψλ Γπλάκεσλ θαη απνδεζκεχνληαη θαλφλεο εκπινθήο γηα ξίςε 

πξνεηδνπνηεηηθψλ βνιψλ θαη ίζε αληαπφδνζε ζε πξνθιήζεηο Σνχξθσλ. ε πνιηηηθφ 

επίπεδν, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο επηβεβαηψλεη πσο «ε αληίδξαζε ηεο Διιάδαο ζηνλ 

ηνπξθηθό επηζεηηθό εζληθηζκό ζα είλαη δπλαηή, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Έρνπκε ηα 

κέζα θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξίο δηζηαγκό», πξνζπαζψληαο λα ζηείιεη έλα 

κήλπκα απνθαζηζηηθφηεηαο πξνο ηελ Σνπξθία, φρη, φκσο, εκπινθήο ζε κία πνιεκηθή 

αλακέηξεζε κε άγλσζηεο πξνεθηάζεηο
81

. 

 Σελ ζθπηάιε ηεο θιηκάθσζεο παξαιακβάλεη ε ηνπξθηθή πιεπξά θαη, ζηηο 30 

Ηαλνπαξίνπ, ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο απνθαζίδεη ηελ απφηνκε ζθιήξπλζε 
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ηεο ζηάζεο ηεο Άγθπξαο θαη ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο
82

. Αλ θαη ην 

ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ δηαθεξχηηεη φηη «ε ειιεληθή ζεκαία κπνξεί λα 

παξακείλεη (ζηα Ίκηα), αιιά απηό δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ εηξεληθό θαη επνηθνδνκεηηθό 

ζθνπό», ε Σαλζνχ Σζηιέξ αλαθνηλψλεη κέζα ζηελ ηνπξθηθή Βνπιή πσο ε θπβέξλεζή 

ηεο «δελ ζα επηηξέςεη ηελ ύπαξμε άιιεο ζεκαίαο πάλσ ζε ηνπξθηθό έδαθνο» θαη πσο 

«ηελ επόκελε κέξα ε ειιεληθή ζεκαία ζα έρεη θαηέβεη από ηα Ίκηα»
83

. Οη ηνπξθηθέο 

έλνπιεο δπλάκεηο ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαη θεξχζζνπλ πιήξε 

επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα, κε θηλεηνπνηήζεηο κνλάδσλ θαη κεηαθνξέο αεξνζθαθψλ 

ζε πξνθερσξεκέλεο ζέζεηο. Μαδηθέο παξαβηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη 

κία ηνπξθηθή θξεγάηα ε νπνία παξαβηάδεη ηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα ζηελ πεξηνρή 

ησλ Ηκίσλ δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο πεξαηηέξσ φμπλζεο, ελψ ν Σνχξθνο πθππνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ δηαηππψλεη ην αίηεκα ζηνλ Έιιελα πξέζβε ζηελ Άγθπξα γηα 

«απνρώξεζε ησλ πινίσλ, ζηε ζπλέρεηα απνρώξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηέινο 

ππνζηνιή θαη ησλ ζεκαηώλ από ηηο λεζίδεο»
84

. Αλάινγν αίηεκα εκπεξηέρεηαη ζηελ 

δηακεζνιαβεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Ακεξηθαλψλ, νη νπνίνη, αληηιακβαλφκελνη ηελ 

απνδπλάκσζε ηεο λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ ΝΑΣΟ ζε ελδερφκελε πεξίπησζε 

ζπξξάμεσο Διιάδαο – Σνπξθίαο, πξνέηεηλαλ ηε ιχζε ηεο ακνηβαίαο απφζπξζεο ησλ 

λαπηηθψλ δπλάκεσλ, ησλ ζηξαηησηψλ, αιιά θαη ησλ ζεκαηψλ, κε επηζηξνθή ζην 

πξφηεξν status quo. 

 Σελ ίδηα ψξα, ζηελ Διιάδα, ελεξγνπνηνχληαη ηα πνιεκηθά ζρέδηα θαη νη 

έλνπιεο δπλάκεηο ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε επηθπιαθήο. Γηαηάζζεηαη κεξηθή 

επηζηξάηεπζε ζηνπο λνκνχο Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 

ελψ ε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζην λαχζηαζκν ηεο αιακίλαο, απφ 

φπνπ απνρσξεί κεγάιν κέξνο ηνπ πνιεκηθνχ ζηφινπ. Λίγν πξηλ ην ξνιφη δείμεη 

κεζάλπρηα, φιεο νη κάρηκεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ζε μεξά θαη ζάιαζζα βξίζθνληαλ 

ζε ζέζε κάρεο. ια έδεηρλαλ πσο πιεζηάδεη ε θνξχθσζε ηεο θξίζεο.  

«Ζ ζύξξαμε ελόο ειιελνηνπξθηθνύ πνιέκνπ ήηαλ πιένλ νξαηή. Μηα παξάηνικε 

ελέξγεηα ζα νδεγνύζε ζε πόιεκν. ινη ήηαλ κε ην ρέξη ζηελ ζθαλδάιε. Νεπξηθόηεηα, 

άγρνο, αγσλία, ππεξέληαζε, ζπκόο ήηαλ κεξηθά από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

επηθξαηνύζαλ ζε όζνπο εκπιέθνληαλ κε ηελ όιε επηρείξεζε θαη ππεξεηνύζαλ ζε 
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θξεγάηεο, αληηηνξπηιηθά, ππνβξύρηα, ειηθόπηεξα, ππξαπιαθάηνπο, πεξηπνιηθά. ινη 

καο, όκσο, ήκαζηαλ πεξήθαλνη πνπ ππεξεηνύζακε ην έζλνο θαη ηελ παηξίδα καο», 

αλαθέξεη ζε θαηνπηλή καξηπξία ηνπ ν Νεθηάξηνο Μεηαμάθεο, Αμησκαηηθφο ηνπ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ε.α.- πηιφηνο ειηθνπηέξνπ. 

Πεξίπνπ κηάκηζε ψξα κεηά ηα κεζάλπρηα (λχρηα 30
εο

 πξνο 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ) 

δψδεθα Σνχξθνη θαηαδξνκείο θαηαιακβάλνπλ εμ απήλεο ηελ Γπηηθή βξαρνλεζίδα 

Ίκηα θαη αλαιακβάλνπλ ακπληηθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ απφθξνπζε επίζεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Δθηεινχλ ηελ ζαθή εληνιή ηεο Σαλζνχ Σζηιέξ, ε 

νπνία απεπζπλφκελε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο δήισλε: «Θέισ λα πηάζεηε απηνύο 

ηνπο Έιιελεο ζηξαηηώηεο από ηα αθηηά θαη λα ηνπο πεηάμεηε από ην Καξληάθ (Ίκηα). 

Απόςε κπνξείηε;»
85

. Ζ ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο εγεζίαο γηα ηελ ηνπξθηθή 

απνβαηηθή ελέξγεηα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΔΘΑ γηα 

βνκβαξδηζκφ ηεο λεζίδαο: «Γώζηε κνπ εληνιή θαη ηζνπεδώλσ κέζα ζε ιίγα ιεπηά ηα 

Ίκηα. Έρνπκε ηεξάζηηα δύλακε ππξόο κε ηα πινία καο»
86

, παξαπέκπνληαο ζηελ 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ πξψηνπ πιήγκαηνο, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν Παλαγηψηεο 

Κνλδχιεο.  

ια θξέκνληαη απφ κηα θισζηή, ην δηπισκαηηθφ παξαζθήλην είλαη 

θαηαηγηζηηθφ, ελψ ε πεξηνρή γχξσ απφ ηα Ίκηα κπξίδεη κπαξνχηη. Έιιελεο θαη 

Σνχξθνη δηαπξαγκαηεχνληαη κέζσ ησλ Ακεξηθαλψλ ηελ θφξκνπια απεκπινθήο, φκσο 

ιφγσ αζπλελλνεζίαο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο, απνλεψλεηαη απφ ηελ 

θξεγάηα “Ναπαξίλν” ειιεληθφ ειηθφπηεξν κε ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ λαπηηθνχ 

Παλαγηψηε Βιαράθν, Υξηζηφδνπιν Καξαζαλάζε θαη Έθηνξα Γηαινςφ γηα λα 

θαηνπηεχζεη ηελ πεξηνρή. Μεηά απφ ηέζζεξηο δηειεχζεηο πάλσ απφ ηελ βξαρνλεζίδα 

ησλ Ηκίσλ θαη αθνχ αλέθεξε φηη εληφπηζε Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο ην ειηθφπηεξν πέθηεη 

ζηελ θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα παίξλνληαο καδί ηνπ ηνπο ηξεηο Έιιελεο 

αμησκαηηθνχο… Πξφθεηηαη γηα κία ακθηζβεηνχκελε πηψζε, φκσο, έσο ζήκεξα, δελ 

έρνπλ επηβεβαησζεί νπνηνηδήπνηε ηζρπξηζκνί γηα θαηάξξηςε ηνπ ειηθνπηέξνπ απφ 

ηνπο Σνχξθνπο θαηαδξνκείο πνπ βξίζθνληαλ ζηε λεζίδα.   

 Σειηθά, ε θπβέξλεζε εκίηε επηιέγεη ηελ δξαζηηθή απνθιηκάθσζε, σο 

επθαηξία απεγθισβηζκνχ απφ έλα αδηέμνδν. Λίγν πξηλ μεκεξψζεη ε 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ, 

                                                           
85

 Ζλλισ, Α., Ιγνατίου, Μ., Op.Cit., ςελ.74-75.  
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 Λυμπζρθσ, Χ., Op.Cit., ςελ.575. 



 
58 

νη ππνπξγνί Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ Γεξάζηκνο Αξζέλεο θαη Θεφδσξνο 

Πάγθαινο αλαθνηλψλνπλ ηελ ζπκθσλία πνπ επηηπγράλεηαη κεηαμχ Αζήλαο θαη 

Άγθπξαο. Με πξνζσπηθή παξέκβαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Μπηι Κιίληνλ θαη 

κε αιιεπάιιειεο ηειεθσληθέο επαθέο κε Τπνπξγνχο ησλ Ζ.Π.Α. αιιά θαη ηνπ 

δηακεζνιαβεηή Ρίηζαξλη Υφικπξνπθ, ην ΚΤΔΑ θαηαιήγεη 

ζηε  ζπκθσλία  απεκπινθήο πνπ είραλ πξνηείλεη νη Ζ.Π.Α. απφ ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ, κε 

ηελ απνρψξεζε πνιεκηθψλ πινίσλ, ζηξαηησηψλ θαη, ηέινο, ησλ ζεκαηψλ (no ships - 

no flags - no troops). Οη ειιεληθέο δπλάκεηο απνρσξνχλ απφ ηα Ίκηα παίξλνληαο καδί 

θαη ηελ ειιεληθή ζεκαία. Σν ίδην πξάηηνπλ θαη νη Σνχξθνη θαηαδξνκείο. 

Φπζηθά, απηή ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο απνδνθηκάζηεθε έληνλα απφ ην 

ζχλνιν ηνπ ηφηε πνιηηηθνχ θάζκαηνο. Κάπνηνη ηελ ηαχηηζαλ κε εζληθή πξνδνζία, 

άιινη έθαλαλ ιφγν γηα πξσηνθαλή ήηηα θαη πνιινί δηέθξηλαλ κία δηάρπηε αίζζεζε 

εζληθήο ηαπείλσζεο.  

Σν εάλ νη ρεηξηζκνί ηεο θξίζεο ήηαλ ζσζηνί ή πνην ζα ήηαλ ην ελδερφκελν 

απνηέιεζκα πηζαλήο πνιεκηθήο εκπινθήο ην 1996 δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε 

βεβαηφηεηα νχηε ζήκεξα. Αθφκε θαη ρξφληα κεηά νη ηφηε ππεξεηνχληεο ζηελ 

ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία αληαιιάζζνπλ χβξεηο θαη αιιεινθαηεγνξίεο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθαλ ηελ θαηάζηαζε. Σν ζίγνπξν είλαη, φκσο, φηη ε θξίζε ησλ 

Ηκίσλ άθεζε αλεμίηειν ην ζηίγκα ηεο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη θιεξνδφηεζε 

έλα δηαησλίδνλ θαζεζηψο ακθηζβήηεζεο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζην Αηγαίν.  
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Κεφάλαιο 3. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 “Don't wait until you're in a crisis  
to come up with a crisis plan”.  
                                 -Phil McGraw- 

                                                   

   

Διαχείριςη κρίςεων  
ςτο Αιγαίο 
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3.1.                        Περιπτωσιολογική μελέτη των 

ελληνοτουρκικών κρίσεων 

 Σν παξφλ απνηειεί ηελ ινγηθή ζπλέρεηα ησλ δχν πξνεγεζέλησλ θεθαιαίσλ. 

Δλ πξψηνηο, ζπλίζηαηαη ζηελ απφπεηξα δηαζχλδεζεο θαη πεξηπησζηνινγηθήο 

αλάιπζεο ησλ ηξηψλ θξίζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ επηγξακκαηηθά ζην πξφηεξν 

θεθάιαην, ππφ ην ζεσξεηηθφ πξίζκα ησλ δηεξεπλεζεηζψλ ζεκειηαθψλ ελλνηψλ ζην 

αξρηθφ απφζπαζκα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο.  

Βάζεη ησλ ζηνηρεησδψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζεκαηλφκελσλ ηεο θξηζηαθήο 

ζεσξίαο επηρεηξείηαη ν επηκέξνπο εληνπηζκφο παξαγφλησλ θαη πεξηζηάζεσλ ηεο 

θξίζεο, θαζψο θαη ε πξαθηηθή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο - ηεο ειιεληθήο πιεπξάο 

θαηά θχξην ιφγν - , φπσο απηή απνηππψζεθε κέζα απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία, ηελ 

δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηηο θαηαγεγξακκέλεο καξηπξίεο ζηειερψλ, νη νπνίνη 

ππεξεηνχζαλ ζε θαίξηεο ζέζεηο θαηά ηελ εμέιημε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ.  

 Χζηφζν, ε απφιπηε ζπλαξκνγή ζεσξίαο θαη εκπεηξηθήο ζπιινγήο κε ζθνπφ 

ηελ παξαγνληνπνίεζε θαηαζηάζεσλ θαη ηελ εμαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ θαη 

παλζνκνινγνχκελσλ ζπκπεξαζκάησλ δελ θαζίζηαηαη εθηθηή. Κάηη ηέηνην απνηέιεζε 

πξψηκε εθηίκεζε ηνπ γξάθνληα, εληζρχζεθε κε ηελ ηζηνξηθή αλαδηεξεχλεζε ησλ 

θξίζεσλ ηνπ ‟76, ‟87 θαη ‟96 θαη επηβεβαηψζεθε θαηά ηελ κεηέπεηηα ζεσξεηηθή 

δηάξζξσζε ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο απηήο ηεο κειέηεο.  

Οη πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο θνηλψλ πξαθηηθψλ ή έζησ δνκηθψλ ζπληζηακέλσλ 

ζηηο ηξεηο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπγγξαθνχλ παξαηεξεζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θαζνιηθά ζπκπεξάζκαηα θαηέπεζαλ ζην θελφ. Καη απηφ δηφηη νη 

ηξεηο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο δηαθέξνπλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ θάζε θξίζε μερσξηζηά 

εκθαλίδεη ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, κεκνλσκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηιήςεηο θαη 

αλφκνηεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο. Μία επηπφιαηε αλάγλσζε ησλ ηξηψλ θξίζεσλ, 

σζηφζν, θαζηζηά εχθνια αληηιεπηφ ην αίηην ηεο κε θνηλνχο ζπληαχηηζεο, ην νπνίν 

απνηειεί θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ειιείκκαηα ηεο ειιεληθήο δηαρεηξηζηηθήο 

πξαθηηθήο ησλ θξίζεσλ.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλαιπηηθψλ εγρεηξεκάησλ επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο ζηελ 

θαζεαπηή δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ επηζεκαίλνληαο ειιείςεηο, 
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πξνβιεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη αδπλακίεο ζηνλ κεραληζκφ θαη ζηελ ελ ζπλφισ 

ειιεληθή πξνζέγγηζε ηεο θξηζηαθήο δηαρείξηζεο, δηαβιέπνληαο δχν ζεζκηθά επίπεδα 

ζηελ επίθξηζή ηεο· αθ‟ ελφο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αξκνδίσλ θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ, αθ‟ εηέξνπ ηελ αληίδξαζή ηνπο απέλαληη ζε 

θαηλφκελα θξίζεο, ζχκθσλα κε έλα ζεζκνζεηεκέλν κνληέιν δηαρείξηζεο θξίζεσλ
87

. 

Αμηψλνληαο δε, φηη ν ρεηξηζκφο ηεο θξίζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

αληίδξαζε πξνθππηνπζψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά αθνξά πεξηπιένλ ζηελ πξφιεςε κηαο 

θξίζεο, ζηελ δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ (απνθεχγνληαο ηελ θιηκάθσζε 

θαη ηνλ πφιεκν, εη δπλαηφ) θαη ζηελ κεζνδηθή κεηάβαζε ζε θιηκάθσζε ηεο θξίζεο ή 

ηνλ πφιεκν, αλ απηφ ρξεηαζηεί
88

, ήδε, ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζεο πξαγκαηείαο 

έγηλε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ ζεκαληηθφηεηα κεξηθψλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ 

νθείινπλ λα δηέπνπλ ηηο αξρέο  δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία.  

Παξάγνληεο νη νπνίνη δηαθαίλεηαη λα ειιείπνπλ απφ ηελ ειιεληθή θξηζηαθή 

ινγηθή δηαρείξηζεο ή λα παξνπζηάδνπλ πξνβιεκαηηθή ελάζθεζε, εμαηηίαο ελφο 

βαζηθνχ θαη πξνεμέρνληνο θελνχ· ηελ απνπζία ελφο ζπλνιηθνχ, θαζνιηθνχ θαη 

νξγαλσκέλνπ Μλεκνλίνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, ην νπνίν λα απνηειεί θαζνδεγεηηθφ 

θάξν ζε πεξηπηψζεηο δηαθξαηηθήο έληαζεο θαη ξήμεο, κε ην λα πξνθαζνξίδεη ζαθείο 

δηαδηθαζίεο, κεζνδηθέο ελέξγεηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο ηελ επίιπζε ησλ 

παξνπζηαζζέλησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ζπλνιηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ειιεληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ηξηψλ πξνξξεζεηζψλ θξίζεσλ 

επηβεβαηψλεη απηφ ην έιιεηκκα. ρη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ ή ησλ θαηαιεθηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ θξίζεσλ. Άιισζηε, νη 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα εληαίν ζρέδην 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαη λα απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε πξνθχπηνπζεο 

θαηαζηάζεηο. Αληηζηνίρσο, θαη ην επηηπρέο ή κε απνηέιεζκα ηεο θξίζεο δελ 

εμαξηάηαη απφιπηα απφ ην κνλνκεξέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, αιιά είλαη 

κία αθαζφξηζηε ζπληζηακέλε πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ δελ επαθίεηαη πάληα κφλν 

ζηελ δηαρεηξηζηηθή πξσηνβνπιία ηεο κίαο πιεπξάο ή ελφο θξάηνπο. Απξφβιεπηεο 

εμειίμεηο θαη ελέξγεηεο, αηπρήκαηα, αιιεινζπγθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο, εκπινθή 

                                                           
87 Μακρυδθμιτρθσ, Α., “Θεωρία Αποφάςεων”, Εκδόςεισ άκκουλα, 1989  
88

 Κολιόπουλοσ Κ., “Περί κρίςεων και χειριςμοφ τουσ”, Προβλθματιςμοί, τεφχοσ 33, Ελλθνικό 
Ινςτιτοφτο τρατθγικϊν Μελετϊν, 2006.  
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ησλ ΜΜΔ, πίεζε θαη επηξξνή μέλσλ θξαηψλ ή/θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη 

εζσηεξηθέο αληηπαξαζέζεηο θαζηζηνχλ ην ηειεπηαίν θάηη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλέο.  

 Ζ πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο δηαρεηξηζηηθήο πξαθηηθήο, φκσο, 

εληφπηζε βαζηθέο παζνγέλεηεο ζε επίπεδν δνκψλ θαη κεραληζκψλ επηθνξηηζκέλσλ κε 

ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θξίζεσλ. Πιεζψξα αλαιπηψλ θαη ζεσξεηηθψλ πνπ ελαζρνιήζεθαλ 

κε ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε παξειζνληηθψλ επεηζνδίσλ δηαπίζησζαλ ηφζν ηελ 

αλεπαξθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ 

(ΔΘΚΥ), φζν θαη ηελ κεησκέλε εθπαίδεπζε, πξνεηνηκαζία, εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί ηηο θξίζεηο. Τπφ άιιε 

αλάγλσζε, ε απφιεηςηο ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

απνδφζεθε σο κία αθφκε παζνγέλεηα δηνηθεηηθήο θχζεσο πνπ δεκηψλεη ηελ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα, αληηιακβαλνχζεο ηεο αηηηαξρηθήο 

ζρέζεο παξαγφλησλ, φπσο ην έιιεηκκα ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ καθξνρξφληνπ 

ζρεδηαζκνχ, ε έληνλε πξνζσπηθή/θνκκαηηθή λφηα ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ, νη 

ακθηηαιαληεπφκελεο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο, ε νξγαλσηηθή αλεπάξθεηα θαη ε, σο 

άκεζε επαθνινχζεζε, αζπληνλία ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιήςεσο απνθάζεσλ
89

. Δθ παξαιιήινπ, θαηαθξίζεθε ε αζπλέπεηα 

αλάιπζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πθίζηαηαη αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ θξηζηαθψλ πεδίσλ αιιά θαη νξζή εθηίκεζε ηεο 

εθάζηνηε θαηάζηαζεο, ελψ αλάινγε ζεκαληηθφηεηα απνδφζεθε θαη ζηελ αλππαξμία 

πξνζδηνξηζκνχ νξίσλ, ζηφρσλ θαη ππνρσξεηηθφηεηαο ζηα δηάθνξα πξνθχπηνληα 

ζελάξηα. 

 Δμειίζζνληαο ηελ δηαιεθηηθή, θαηά άιινπο, ε πξνβιεκαηηθή δηαρεηξηζηηθή 

ινγηθή ησλ θξίζεσλ ελαπφθεηηαη ζε επξχηεξε αλάιπζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ηεο 

Διιάδαο. Ο ζπζρεηηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο κε ηελ νιηθή 

αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θαη επξχηεξσλ επηινγψλ ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο δηακφξθσζε έλα πιαίζην ππέξβαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ / ηαθηηθψλ / 

ζηξαηησηηθψλ ρεηξηζκψλ ηεο θξίζεο θαη απφδνζεο θχξηαο θαη νπζηψδνπο εζηίαζεο 

ζην πνιηηηθν-ζηξαηεγηθφ επίπεδν.  

                                                           
89

 Κϊνςτασ, Δ., Αρβανιτόπουλοσ, Κ., “Διεθνείσ Σχζςεισ – Συνζχεια και Μεταβολή”, Σόμοσ Α’, Εκδόςεισ 
ιδζρθ, 1997.   
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 Αληηιακβαλφκελνη ηηο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο απφ ην 1974 θαη χζηεξα σο 

θξίζεηο ακθηζβήηεζεο δεζκεχζεσλ/δηθαησκάησλ κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηνπ status quo 

(ην δηθαίσκα/δέζκεπζε ηνπ αληηπάινπ ηίζεηαη ππφ ελεξγφ ακθηζβήηεζε, κέρξη ην 

ρείινο ησλ ερζξνπξαμηψλ, αλακέλνληαο ππνρψξεζή ή παξαίηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ), δίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ γεληθή πνιηηηθή ζηάζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία 

κέζσ ακπληηθψλ επηινγψλ απνβιέπεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο απνηξνπήο πξνζπαζψληαο 

λα επηβάιιεη απαγνξεπηηθφ ηίκεκα ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αληηπάισλ ηεο – 

ζηελ Σνπξθία, ελ πξνθεηκέλσ – .  Οχησο, ε ζπζηεκηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα επηπιένλ επίπεδν αληαγσληζκνχ ηεο εζληθήο ηζρχνο, φπνπ ε 

επελέξγεηα θάζε ηαθηηθνχ/ζηξαηησηηθνχ/δηπισκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ζπληζηά δηαηχπσζε 

ηνπ εζληθνχ ακπληηθνχ δφγκαηνο θαη ηεο πνιηηηθν-ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο ηεο 

ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 πσο πξνεπηζεκάλζε, ε γεληθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ελαζθεί επηζεηηθέο 

πνιηηηθέο, ηηο νπνίεο ε Διιάδα επηδηψθεη ζηξαηεγηθψο λα απνηξέςεη δηακέζσ ηεο 

εμηζνξξφπεζεο. Οη ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ζπληζηνχλ έλα παίγλην κεδεληθνχ 

αζξνίζκαηνο, φπνπ ην θάζε κέξνο επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, κε μερσξηζηά 

κέζα, θαη ην θέξδνο ηνπ ελφο ζεκαίλεη ηελ αλάινγε δεκία ηνπ άιινπ
90

, κε ην 

απνηξεπηηθφ δφγκα λα επηδεηά ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνζαξξχλεη επηζεηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο, ιφγσ επαπμεκέλνπ θφζηνπο. Ζ 

απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή, φκσο, εδξάδεηαη ζηα ζεκέιηα ζηνηρεία ηεο αμηφπηζηεο 

απεηιήο, ηεο δηαθήξπμεο ησλ πξνζέζεσλ, ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηεο επειημίαο 

ησλ επηινγψλ, ελψ πξναπαηηεί ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 

έλαλ αμηφπηζην κεραληζκφ εθαξκνγήο ηνπ ακπληηθνχ δφγκαηνο. 

 Ο Αζαλάζηνο Πιαηηάο ζεκεηψλεη φηη  «ε επηινγή πάλησο θαη, θπξίσο, ε 

αμηνπηζηία ηεο απνηξνπήο ζπλαξηάηαη κε ην θαηά πόζν ηζρπξό θαη δσηηθό είλαη ην 

ζπκθέξνλ πνπ δηαθπβεύεηαη ζε κηα ζηξαηησηηθή αληηπαξάζεζε», αληηιακβαλφκελνο φηη 

ε Διιάδα ππεξαζπίδεηαη ζπκθέξνληα δσηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ «απηόλνκε ηειηθή 

αμία», ελψ ε Σνπξθία «ιεηηνπξγηθή αμία»
91

. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε δηαθχβεπζεο 

δσηηθψλ δηθαησκάησλ ε Διιάδα νθείιεη λα πξναζπίζεη πάζεη ζπζία ηα εζληθά δηθαηά 

ηεο θαη λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ζα δελ ζέηεη ηίπνηα ζην ηξαπέδη ηεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο. Χο κία ηέηνηα θαηάζηαζε αληηκεησπίδεηαη, ππφ απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, ε πεξηπησζηνινγία ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ, δηεξκελεχνληάο ηηο 

σο πεδίν αληαγσληζκνχ θαη δνθηκαζίαο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο. 

 Καηά ζπλέπεηα, ηα παξαηεξεζέληα πξνβιήκαηα θαη κειεηεζέληα θελά ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ ηνπ ‟76, ηνπ ‟87 θαη ηνπ ‟96 δελ εληνπίδνληαη ζηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε, αιιά ζηελ επξχηεξε ζηξαηεγηθή αληίιεςε θαη πνιηηηθή 

βνχιεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, εθθαζαξίδνληαο ηελ επζπλνξηπηηθή δηάζεζε έλαληη 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ ρεηξηζκψλ. Τπφ ηελ 

άπνςε ηνπ ζηξαηεγνχ André Beaufre φηη «ην απνηέιεζκα κηαο ζύγθξνπζεο κε 

ζηξαηησηηθά ζπκβαηηθά κέζα, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο ζύγθξνπζεο, 

θξίλεηαη πξηλ από όια ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθν-ζηξαηεγηθώλ αληηιήςεσλ ηεο θάζε 

πιεπξάο, δειαδή ζηελ νπζία πξόθεηηαη γηα κηα ζύγθξνπζε ακπληηθώλ δνγκάησλ πνπ 

θξίλεη ηελ επηηπρή ρξήζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο»
92

, ε θξηζηαθή δηαρείξηζε ζπληζηά 

απνηχπσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο εζληθήο ηζρχνο θαη επαθφινπζν γεληθφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Μεξηθά απφ ηα νπνία 

ζπλνςίδνληαη ζηελ έιιεηςε ζπλνρήο κέζσλ θαη ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο, ζηελ 

έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ (παζεηηθή αληίδξαζε), ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ - ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν -, ζηελ 

έιιεηςε πςειήο ζηξαηεγηθήο, ζηελ απνπζία καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη 

ζηελ ζπξξίθλσζε βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ
93

. 

 Χζηφζν, ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξαθηηθήο ησλ θξίζεσλ δελ 

δχλαηαη λα αλαιπζεί επαξθψο νχηε απνθιεηζηηθά κέζσ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ελεξγεηψλ νχηε κφλν κέζσ αλαιχζεσλ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηνπ θξάηνπο. 

Απνηειεί έλα ηδηάδσλ ζχκθπξκα θαη ησλ δχν, φπνπ ε έληαζε, ε ςπρνινγηθή πίεζε 

θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαζηζηά εμαηξεηηθά δπζρεξή ηελ 

δηάθξηζε θαη ηελ αηηηαξρία ηνπο ζε πεξηπηψζεηο αλεπάξθεηαο, ζθάικαηνο ή θαθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηηο ηξεηο θξίζεηο ζην Αηγαίν, κεηαμχ Διιάδαο 

θαη Σνπξθίαο.  
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3.2             Η κρίση του ’76 – Η φαινομενική νίκη 

 Οη πξψηεο θξνχζεηο ηνπ 1973 θαη ηνπ 1974 ζην Αηγαίν εμειίρζεθαλ, κεηά απφ 

έληνλν δηπισκαηηθφ παξαζθήλην, ζηηο ηνπξθηθέο αλαγγειίεο ηνπ 1976 γηα 

ζεηζκνγξαθηθέο έξεπλεο ζην Βφξεην Αηγαίν θαη εληφο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. 

Ζ ειιεληθή απάληεζε έδεημε κεδεληθή δηαπξαγκαηεπηηθή δηάζεζε δειψλνληαο ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηά ηεο. ε δηπισκαηηθφ επίπεδν, κέζσ ζαθψλ πνιηηηθψλ 

δηαθνηλψζεσλ, θαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, κε ηελ ελίζρπζε ηεο απνηξεπηηθήο 

δπλαηφηεηαο, ζέηνληαο ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζε επηθπιαθή θαη δηαηάζζνληαο 

θηλεηνπνίεζή ηνπο ζηηο ππφ ηνπξθηθήο ακθηζβήηεζεο πεξηνρέο. Σειηθψο, ην ηνπξθηθφ 

εξεπλεηηθφ ζθάθνο θαη ηα ζπλνδεχνληα πνιεκηθά πινία απνζχξζεθαλ θαη 

παξέκεηλαλ ζε ηνπξθηθά ρσξηθά χδαηα, δηαηππψλνληαο ηελ ππνρσξεηηθή δηάζεζε ηεο 

Άγθπξαο θαη ηελ αλαδίπισζε ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζην Αηγαίν. Ζ 

πξφζθαηξε γεχζε επηηπρίαο ηνπ 1976, φκσο, δελ κεηαθξάζηεθε ζε καθξφβηα θέξδε 

ηεο Διιάδαο, θαζψο αθνινχζεζε ε απφξξηςε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζην 

Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ε ζπκθσλία ηεο 

Βέξλεο, ε νπνία, σο έλα ζεκείν, παγίσζε ηελ θαηάζηαζε ησλ ηνπξθηθψλ 

ακθηζβεηήζεσλ ζην Αηγαίν θαη απνηέιεζε πξννίκην ησλ κεηέπεηηα θξίζεσλ. 

Ζ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηεο θξίζεο ηνπ 1976 απνηειεί ίζσο κία απφ ηηο 

ιηγφηεξν πεξίπινθεο θξηζηαθέο πεξηπηψζεηο, ηφζν ζε ζηξαηεγηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν. Παξά ηελ εληφπηζε νξηζκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ε κεηαγελέζηεξε δηεξεχλεζε ηεο 

θξηζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εμειίρζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1976 ζην Αηγαίν κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο εληππψλεη ηελ αίζζεζε κίαο επηηπρεκέλεο δηαρεηξηζηηθήο 

πξαθηηθήο θαη ζπλέπεηαο πνιηηηθψλ ζηφρσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. 

Ήδε, ζηελ αξθηηθή ζεσξεηηθή βάζε αλαθέξζεθαλ νη εθαξκνδφκελεο 

ζηξαηεγηθέο ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζην λα επεξεάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ αληηπάινπ πξνο ηδίσλ φθεινο, απνδίδνληαο ζηελ έλλνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηελ ζπζηεκηθή ζεκαζία ηεο απφ ηελ ζεσξία παηγλίσλ
94

. Ζ ζηνηρεηψδεο 

δηάθξηζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ, ησλ επηζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο επηδηψθνπλ 

ηελ αιιαγή ηνπ status quo εηο βάξνο ηνπ αληηπάινπ, θαη ησλ ακπληηθψλ, κε ηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη ε παξεκπφδηζε ηεο εμέιημεο ηεο θξίζεο εηο βάξνο δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ 
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απφ ηνλ πξνθαιψλ, απαληά πιήξε εθαξκνγή ζηελ αλαιπηηθή δηάθξηζε ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ. Αθ‟ ελφο ε επξχηεξε επεθηαηηθή θαη πξνθιεηηθή πνιηηηθή 

ηεο Άγθπξαο επηβάιιεη ηελ δηαρείξηζε κέζσ επηζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ελψ ε 

ακπληηθή ειιεληθή ζηάζε απνηξνπήο εηο βάξνο ηεο ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ηεο Γείηνλνο 

εθδειψλεηαη κε ακπληηθνχο ζηξαηεγηθνχο ρεηξηζκνχο ησλ θξίζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε 

ζεσξεηηθή απνζχλζεζε ηεο θξηζηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ 1976 εκθάληζε ηελ 

πεξηνξηζκέλε, αλαθιήζηκε πξφθιεζε ηεο Σνπξθίαο, αιιά θαη ηελ ειιεληθή 

αληαπάληεζε δηακέζνπ ηεο εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο.  

 Ζ ηνπξθηθή δηαρεηξηζηηθή επηινγή λα εγθαηληάζεη ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ 

status quo κε κία δνθηκαζηηθή ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαγθάζεη ηελ Διιάδα λα 

μεθαζαξίζεη ηηο πξνζέζεηο ηεο επηβεβαηψζεθε ζην έπαθξν. Ζ Άγθπξα επέιεμε κε ηελ 

παξαβίαζε ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο θαη ηελ απεηιή εξεπλψλ απφ ην “Υόξα” λα 

δνθηκάζεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο λα αληηηεζεί ζε κία πξνζπάζεηα 

αιιαγήο ηνπ status quo. Ζ αβεβαηφηεηα ηεο Σνπξθίαο θαη ην πνιηηηθφ δίιεκκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο πξνζεθηηθνχ ηξφπνπ επηδίσμεο, 

κέζσ κίαο πεξηνξηζκέλεο θαη αλαζηξέςηκεο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα επέηξεπε ηνλ 

ζπκπεξαζκφ απφ ηελ ειιεληθή ζηάζε είηε γηα έληαζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο είηε γηα 

απνθπγή αλεπηζχκεηεο θιηκάθσζεο
95

. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα κία ελέξγεηα κε 

ραξαθηήξα “πηιόηνπ”, κε ζηφρν λα δνθηκαζζνχλ νη αληνρέο θαη νη ζέζεηο ηεο 

Διιάδαο, εάλ ζα ακπλζεί ησλ εζληθψλ δηθαίσλ ηεο ή ζα ππνρσξήζεη
96

.  

 Αληηζέησο, ε πνιηηηθή ηεο Αζήλαο εδξάζηεθε ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο απεηιέο ρξήζεο ζηξαηησηηθψλ κέζσλ ψζηε λα 

πείζεη ηελ Σνπξθία λα ζηακαηήζεη ηηο πξνθιεηηθέο ελέξγεηέο ηεο. Δπξφθεηην γηα κία 

νπζηαζηηθά δηπισκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ελψ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ απεηιή ρξήζεο 

βίαο, νθείιεηαη λα δηαθξηζεί απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ εμαλαγθαζκφ φπνπ ε πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηπάινπ αληηκεησπίδεηαη κε σκή ρξήζε βίαο
97

. ηελ 

εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία δίδεηαη θχξηα έκθαζε ζηελ πξνβνιή ηεο 

απνθαζηζηηθφηεηαο θαη ζηελ έκθαζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απεηιψλ ρξήζεο ηεο βίαο 

πξνθεηκέλνπ ν πξνθαιψλ λα πεηζζεί λα ππνρσξήζεη. Γηά απηφ, ν εμαλαγθαζκφο 
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εξείδεηαη ζεκαληηθψο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζεκαηνδφηεζε πξνο ηνλ αληίπαιν, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ηεο έγθαηξεο ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο 

ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ αιιά θαη ηεο θαζνξηζηηθήο δήισζεο ηνπ 

Α.Παπαλδξένπ πεξί βπζίζεσο ηνπ “Υόξα”. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε εμαλαγθαζηηθή 

δηπισκαηία έιαβε ηελ κνξθή ελφο ηειεζηγξάθνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαηππψζεθε 

κία ζπγθεθξηκέλε, μεθάζαξε απαίηεζε έλαληη ηεο Σνπξθίαο, δφζεθε ρξνληθφ 

πεξηζψξην ζπκκφξθσζεο θαη δηαθεξχρζεθε κία απεηιή ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, αμηφπηζηε θαη αξθνχλησο ηζρπξή γηα λα πείζεη ηνλ αληίπαιν φηη είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ζπκκνξθσζεί
98

. Γελ πξνζδφζεθε ν ραξαθηήξαο κίαο πξνζέγγηζεο 

ζηαδηαθήο δνθηκήο (try-and-see), αιιά αθνινπζήζεθε κία πνιηηηθή θαη επηρεηξεζηαθή 

δηαρείξηζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο ηεο κεγάιεο απνθαζηζηηθφηεηαο ηεο 

Διιάδαο φηη ζα πξνβεί ζε φ,ηη είλαη αλαγθαίν γηα λα ππνζηεξίμεη θαη λα δηαζθαιίζεη 

ην ζπκθέξνλ ηεο.  

 Μνιαηαχηα, απφ ηελ θαηλνκεληθά ζεηηθή έθβαζε ηεο θξίζεσο ηνπ 1976 ππέξ 

ηεο Διιάδνο δελ εθιείπνπλ θαη θάπνηεο πξνβιεκαηηθέο επηζεκάλζεηο ηεο κεηέπεηηα 

ζεσξεηηθήο θαη αλαιπηηθήο πξνζπάζεηαο. Δλ πξψηνηο, πνιινί εκκέλνπλ ζην γεγνλφο 

ηεο αλεπαξθνχο πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο Διιάδαο γηα κία ελδερφκελε θξίζε, 

φηαλ απφ ην 1973, βάζεη επίζεκσλ ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαθνηλψζεσλ νη νπνίεο 

ήηαλ γλσζηέο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, δηαθξηβψλνληαη νη ηνπξθηθέο δηαζέζεηο. 

Γηφηη, ε πξφιεςε ησλ θξίζεσλ κέζσ ηεο έγθαηξεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

επαξθνχο πξνεηνηκαζίαο δχλαηαη λα απνηξέςεη ηελ έμαξζε θξηζηαθψλ θαηλνκέλσλ ή 

λα πξνιάβεη πξνεηδνπνηεηηθέο ελέξγεηεο γηα επεξρφκελεο θξίζεηο, βάζεη ησλ αξρψλ 

ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.  

Δπηπιένλ, άιινη ςέγνπλ ηελ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ειήθζεζαλ θαη 

εθαξκφζηεθαλ νη απνθάζεηο, επηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο φηη ν ρεηξηζκφο ηεο θξίζεο 

αθέζεθε απνθιεηζηηθά ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε, 

παξαγλσξίδνληαο ηηο νξγαλσηηθέο νδεγίεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θξηζηαθήο δηαρείξηζεο.  

Σέινο, ε επηθξηηηθή δηάζεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1976 ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 

αζχκθσλν θαηαιεθηηθφ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο θαη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο 

                                                           
98 Lauren, P., “Ultimata and Coercive Diplomacy”, ςελ. 131-165, International Studies Quarterly, vol. 

16, No.2, 1972.  
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ηεο Βέξλεο. Με ηελ επηζήκαλζε φηη ε θαηλνκεληθή ληθεηήξηα έθβαζε γηα ηελ Διιάδα 

θαηέιεμε ζηελ ππνγξαθή ηνπ «λα απόζρνπλ πάζεο πξσηνβνπιίαο ή πξάμεσο ζρεηηθήο 

πξνο ηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα παξελνριήζεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε»
99

 πνιινί εξεπλεηέο δηεξκελεχνπλ ην πξαθηηθφ ηεο Βέξλεο σο κία 

ππνρψξεζε ηεο Διιάδνο απφ ηελ άζθεζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ζην 

Αηγαίν, αθνχ θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε πξφθιεζε πξνο ηελ ηνπξθηθή πιεπξά θαη 

δπλακηηηζηηθή ελέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 Kariotis, T., Op.Cit., ςελ.162. 
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3.3.                                           Η κρίση του ’87 – 

Το πρότυπο της εξαναγκαστικής διπλωματίας  

Δάλ ε θξίζε ηνπ 1976 απνηέιεζε ηελ απαξρή ησλ ηνπξθηθψλ ακθηζβεηήζεσλ, 

ηα γεγνλφηα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1987 ζα έζεηαλ ηηο ζεκέιηεο βάζεηο γηα ηηο επεθηαηηθέο 

επηδηψμεηο ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν. Πξφθεηηαη γηα ηελ δεθαήκεξε θξίζε ηνπ 1987, ε 

νπνία πξνθιήζεθε απφ ηελ απφθαζε ηεο Άγθπξαο λα απνζηείιεη ην ζθάθνο “ηζκίθ” 

πξνο δηεμαγσγή εξεπλψλ ζην Αηγαίν πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηηο αληίζηνηρεο 

ειιεληθέο έξεπλεο θαη λα επαλαθέξεη ηα ζπκθσλεζέληα ηεο Βέξλεο. Οη ρεηξηζκνί ηεο 

Διιάδαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε θξίζε θξίλνληαη απφιπηα επηηπρείο θαη απνηέιεζαλ 

ζξηακβηθή εθαξκνγή ηεο εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο. Δληνχηνηο, ε 

επαθνινπζνχκελε ζπκθσλία ηνπ Νηαβφο δελ απνηχπσζε ηελ θξηζηαθή επηθξάηεζε 

ηεο Διιάδαο, αιιά επηθχξσζε ηηο κνλνκεξείο ηνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο σο αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.       

Γηα δεχηεξε θνξά, κεηά ην 1974, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ηίζεληαη ζην 

φξην ηεο πιήξνπο πνιεκηθήο ζχξξαμεο εμαηηίαο ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Σνπξθίαο λα αιιάμεη ην status quo ζην Αηγαίν. Μεηά ηελ πεξηνξηζκέλε αλαθιήζηκε 

πξφθιεζε ηνπ 1976 κε ην “Υόξα”, ε Άγθπξα επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία πην 

αδηάιιαθηε ζηξαηεγηθή. Απνθαζίδνληαο κία γξήγνξε θαη θαζνξηζηηθή ελέξγεηα, 

φπσο ε δηεμαγσγή έξεπλαο εληφο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο, επηδίσμε ηελ 

απνδνρή ηεο αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν σο ηεηειεζκέλνπ γεγνλφηνο
100

. Ζ 

ινγηθή ή ε αηηία ηεο επηινγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ηεηειεζκέλσλ απφ ηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά εδξάδεηαη είηε ζηελ πξνζδνθία φηη ε αζηξαπηαία θαη απνθαζηζηηθή κεηαβνιή 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ ζα έδηλε ην απαξαίηεην πεξηζψξην αληίδξαζεο ζηελ 

Διιάδα είηε ζηελ αληίιεςε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο σο ηεο πην αθίλδπλεο φζνλ αθνξά 

ηελ πηζαλφηεηα αλεπηζχκεηεο θιηκάθσζεο
101

.      

Απφ ηελ κεξηά ηεο, ε Διιάδα επέκεηλε θαη ην 1987 ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο ή, φπσο απνδφζεθε θαηά άιινπο, κηαο “δηπισκαηίαο 

ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ”, φπσο πξναλαιχζεθε ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ηνπ 1976. 

Ζ ζπληζηακέλε ησλ ειιεληθψλ ρεηξηζκψλ πξνζέβιεπε ζηελ δεκηνπξγία ηξηψλ 

θξίζηκσλ ζπλζεθψλ· ηελ αίζζεζε επείγνπζαο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
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 Λυμπζρθσ, Χ., Op.Cit., ςελ.140.  
101

 George, A., Smoke, R., Op.Cit., ςελ.536-540.  
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απαηηήζεηο ηεο· ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη πεξηζζφηεξν απνθαζηζκέλε λα επηκείλεη ζηηο 

ζέζεηο ηεο απφ φηη ε Σνπξθία· θαη, ηέινο, ηνλ θφβν ηεο Γείηνλνο ελφο κε απνδεθηνχ 

πςεινχ θφζηνπο απφ ηελ θιηκάθσζε πνπ ζα πξνθχςεη
102

.  

Σν θιεηδί ηεο ειιεληθήο δηαρεηξηζηηθήο ινγηθήο ην 1987 ήηαλ ε αλέλδνηε θαη 

καρεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο κε θηλήζεηο πνπ έθξπβαλ κελ ην 

ξίζθν ηνπ πνιέκνπ θαη, ηαπηφρξνλα, δελ ηνλ θαζηζηνχζαλ αλαπφθεπθην
103

. 

Αληηιακβαλφκελε, πξσηίζησο, ηε ζεκαζία ηνπ δηαθπβεχκαηνο εάλ ε Σνπξθία 

πεηχραηλε ηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλνπ κε ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη γεσηξήζεσλ ζην 

Αηγαίν, αιιά θαη ηελ αζπκκεηξία ηεο απψιεηαο ζπκθεξφλησλ ζε κία ελδερφκελε 

θιηκάθσζε, ε Αζήλα δηαθνίλσζε θαη θαηέζηεζε ζαθείο ηελ ζέζε θαη ηηο επηδηψμεηο 

ηεο ζηνλ αληίπαιν. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηπισκαηία ζην ρείινο ηνπ 

γθξεκνχ, επηθνηλψλεζε ηελ ζέζε ηεο φηη είλαη «κε ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν», κε έρνληαο 

άιιε επηινγή παξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απεηιψλ ηεο γηα θιηκάθσζε ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ απνζπξφηαλ ην ηνπξθηθφ ζθάθνο.  

εκαηλνχζεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο θξίζεο απνηέιεζε επίζεο 

ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα, αθ‟ ελφο κε ηελ κεηαθχιεζε επζπλψλ 

θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο θαη αθ‟ εηέξνπ κε ηελ απεηιή θινληζκνχ ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

πηέξπγαο ηνπ ΝΑΣΟ. Σειηθψο, ην ζηνίρεκα ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο θεξδήζεθε 

ηφζν κε ηνλ έκκεζν εθβηαζκφ ηνπ ακεξηθάληθνπ παξάγνληα (θιείζηκν βάζεσλ), φζν 

θαη κε ηελ εκπινθή – ή έζησ ηελ απεηιή ηεο εκπινθήο – ηεο Βνπιγαξίαο ζε 

ελδερφκελε ειιελνηνπξθηθή ζχξξαμε.  

Ζ ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη νη ζηξαηησηηθνί ρεηξηζκνί θαηάθεξαλ λα 

πξνζδψζνπλ αμηνπηζηία ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα 

θιηκάθσζε θαη λα πξνζθέξνπλ ην ηαθηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, 

θαζηζηψληαο απξφζπκε ηελ Άγθπξα γηα θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

επηβάιινληαο ηελ νπζηαζηηθή αλαδίπισζε ησλ επηδησθφκελσλ ελεξγεηψλ ηεο.  

πσο πξναλεθέξζε, ε ειιεληθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ηνπ 1987 απνηέιεζε 

κία εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο θαη ε 

ζπλνιηθή έθβαζή ηεο πξνζκεηξήζεθε ππέξ ηεο Διιάδαο. Δληνχηνηο, ειάρηζηνη 

επηθξηηέο ηεο ελέκεηλαλ ζην γεγνλφο ηεο ηζρπξήο πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ 
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πξσζππνπξγνχ, ε νπνία επηθνξηίζηεθε κε ηνλ ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ ηαθηηθή πξσηνβνπιία ρεηξηζκψλ, αιιά θαη ζε επηκέξνπο αδπλακίεο, φπσο ε 

αδπλακία πξφιεςεο ησλ θξίζεσλ θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε θαζπζηέξεζε ηεο 

ζπγθιήζεσο ηνπ ΚΤΔΑ, ε άγλνηα ησλ ππφινηπσλ εκπιεθνκέλσλ θαη θάπνηεο 

απνζπαζκαηηθέο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο.  

Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε ζηειίηεπζε ηεο θξίζεο ηνπ ‟87 πξνθαιείηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πκθσλίαο ηνπ Νηαβφο ηεο Διβεηίαο, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, 

φπνπ ε Διιάδα δελ θαηάθεξε λα θεθαιαηνπνηήζεη ηε ληθεηήξηα επηθξάηεζή ηεο. Ζ 

κνλαδηθή δέζκεπζε πνπ απνθφκηζε ε ειιεληθή πιεπξά ήηαλ ε ηήξεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ «κε πνιέκνπ», ελψ ε Σνπξθία θαηάθεξε λα πεξάζεη ηελ επηδίσμή 

ηεο γηα ζπδήηεζε εθ‟ φιεο ηεο χιεο, νδεγψληαο, νπζηαζηηθψο, ηελ Διιάδα λα 

παξαηηεζεί ηνπ λνκίκνπ θπξηαξρηθνχ δηθαηψκαηφο ηεο γηα έξεπλεο ζην Αηγαίν. 

Οχησο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1988 ε κία θαη κνλαδηθή ειιελνηνπξθηθή δηαθνξά, πνπ 

ήηαλ ε νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο, κεηαηξάπεθε ζε παθέην ηνπξθηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα ηνπ Αηγαίνπ. 
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3.4.                                           Η κρίση του ’96 – 

Μία διαχειριστική αποτυχία 

 Με ηελ θξηζηαθή έληαζε ηνπ 1996, ε Σνπξθία επηρείξεζε λα θεθαιαηνπνηήζεη 

ηελ εκπεηξηθή «θιεξνλνκηά» ηνπ ‟76 θαη ηνπ ‟87. Παξά ηηο πνιιαπιέο θαη έγθαηξεο 

ελδείμεηο πεξί ηεο πξνθιεηηθήο πνιηηηθήο ηεο Άγθπξαο, ε Διιάδα γηα αθφκε κία θνξά 

παξνπζηάζηεθε αλέηνηκε λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο θαη λα θαηαξηίζεη έλα πιήξεο 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  

ε ζπλέληεπμή ηνπ, ν αληηπινίαξρνο ε.α. Κσλζηαληίλνο Μαηάιαο, 

ππνδηνηθεηήο ηεο 14κεινχο Οκάδαο Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθψλ, ε νπνία 

επηθνξηίζηεθε κε ηελ θχιαμε ηεο Αλαηνιηθήο Ίκηα, θαηεγφξεζε επζέσο ηελ ηφηε 

πνιηηηθή εγεζία φηη αγλφεζε μεθάζαξα ζεκάδηα θαη πιεξνθνξίεο φηη ε ηνπξθηθή 

πιεπξά πξνεηνίκαδε θάηη ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ, ζηνηρείν πνπ είρε γίλεη αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ εληφο ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Άιισζηε 

δελ ήηαλ ε πξψηε θνξά κεηά ηελ θξίζε ηνπ ‟87, πνπ ε Σνπξθία ζα έζεηε δήηεκα 

ακθηζβήηεζεο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζε  βξαρνλεζίδεο ηνπο Αηγαίνπ. ηα ηέιε 

ηνπ 1989, θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθήο άζθεζεο, νη Σνχξθνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

βξαρνλεζίδα Ενπξάθα, εληφο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ. 

Χο επαθφινπζν απηήο ηεο αδξάλεηαο, ηα γεγνλφηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1996 

θαηέιεμαλ ζε κία δηαρεηξηζηηθή απνηπρία ηεο θξίζεο, ε νπνία δεκίσζε ηελ εηθφλα ηεο 

ειιεληθήο απνθαζηζηηθφηεηαο – φρη κφλν έλαληη ηεο Σνπξθίαο, αιιά θαη δηεζλψο –, 

θαη ζε κία παλζνκνινγνχκελε εζληθή ήηηα, απφξξνηα ηνπ ειιεληθνχ ζπκβηβαζκνχ 

γηα ηηο ηνπξθηθέο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηεο άηππεο απνδνρήο χπαξμεο 

ακθηζβεηνχκελσλ πεξηνρψλ (γθξίδσλ δσλψλ) ζε κεγάιν αξηζκφ λεζίδσλ ηνπ 

Αηγαίνπ. Αμηνχζεο αλαθνξάο απνηειεί ε πιεηνςεθηθή αληίιεςε εξεπλεηψλ θαη 

αλαιπηψλ πεξί ηεο θξίζεσο ησλ Ηκίσλ, ε νπνία θαηαινγίδεη ηα δηαπξαρζέληα ιάζε 

θαη ηηο παξαηεξεζείζεο παξαιείςεηο ζηελ θπβεξλεηηθή βνχιεζε θαη ηνλ ελ γέλεη 

θξηζηαθφ ρεηξηζκφ ηεο ηφηε πνιηηηθήο εγεζίαο. Θεσξψληαο φηη αλέιαβε κε 

κνλνπσιηαθή δηάζεζε ηελ φιε δηαρείξηζε θαη θαηέιπζε νπζηαζηηθά ηνλ ζπλνιηθφ 

κεραληζκφ ρεηξηζκνχ θξίζεσλ, κε ηελ επηβνιή πξνζσπηθψλ ηδενιεςηψλ θαη 

ζηεξενηχπσλ ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο απνθάζεηο ηεο θξίζεο.       
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 ζνλ αθνξά ζηηο ελέξγεηεο ηεο Γείηνλνο, θαη ε θξίζε ηνπ 1996 επηβεβαηψλεη 

φηη παξέκεηλαλ πηζηά επζπγξακκηζκέλεο κε ηελ καθξφπλνε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο 

ηνπξθηθήο πιεπξάο γηα αιιαγή ηνπ status quo ζην Αηγαίν θαη, κάιηζηα, έιαβαλ έλαλ 

πεξηζζφηεξν άηεγθην θαη παξαθηλδπλεπηηθφ ραξαθηήξα. ζνη πξνζπάζεζαλ λα 

αλαιχζνπλ ηελ ηνπξθηθή ζηάζε ζηα γεγνλφηα ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ θαηέιεμαλ ζηελ 

ζπκπεξαζκαηηθή δηάγλσζε κίαο άςνγεο δηαρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κίαο 

ππνδεηγκαηηθήο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζρεδίαζεο, ε νπνία δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ 

ρξήζε κίαο κνλαδηθήο ηαθηηθήο επηινγήο, αιιά θαηφξζσζε ηελ ελαιιαγή θαη ηελ 

εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο ζηξαηεγηθψλ, αλάινγα κε ηα επηδησθφκελα ζπκθέξνληα θαη 

ηηο δηακνξθνχκελεο πεξηζηάζεηο. Ζ απινπζηεπκέλε ζπλεπαγσγή κηαο ζηξαηεγηθήο 

εθβηαζκνχ (εμαλαγθαζκνχ), εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο θαηάιεςεο ηεο βξαρνλεζίδαο ησλ 

Ηκίσλ, δελ ζπληζηά επαξθή αλαιπηηθή ζπλζήθε. Μία κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζηελ ζεσξεηηθή αλαηνκηθή 

ηξάπεδα θαζηζηά επθξηλέο ην εχξνο ηεο ελαζθνχζεο πνιηηηθήο θαη ηηο δηαδνρηθέο 

κεηαιιαγέο ζηξαηεγηθήο.  

  ε πξψην επίπεδν, γίλεηαη αληηιεπηή κία ζηξαηεγηθή ειεγρφκελσλ πηέζεσλ 

πνπ επηρεηξνχλ είηε λα δηαβξψζνπλ είηε λα θάκςνπλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο ακπλφκελεο ειιεληθήο πιεπξάο. Χο ηέηνηεο εκθαλίδνληαη νη ζπλερείο 

επηζεηηθέο ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο θαη νη δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο ηεο Άγθπξαο. Σελ 

ειεγρφκελε πίεζε δηαδέρεηαη κία σκή ζηξαηεγηθή εμαλαγθαζκνχ, ε νπνία 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ ηνπξθηθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο, ηελ δηαξξνή ηνπ ζρεδίνπ επίζεζεο θαη ηελ ρξνληθή νξηνζέηεζε 

δηεπζέηεζεο ησλ ηνπξθηθψλ απαηηήζεσλ κέζσ ηεο ηειεζηγξαθηθήο αλαθνίλσζεο ηεο 

30
εο

 Ηαλνπαξίνπ. Ζ ελ ζπλερεία θαηάιεςε ηεο δπηηθήο βξαρνλεζίδαο ησλ Ηκίσλ 

έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ νπζηψδε εμέιημε ηνπ ηνπξθηθνχ ζρεδηαζκνχ κε έλα 

ζπγθεξαζκφ ζηξαηεγηθψλ πεξηνξηζκέλεο θαη αλαζηξέςηκεο πξφθιεζεο αιιά θαη  

επηδίσμεο ελφο ηεηειεζκέλνπ. Χζηφζν, ε βαξχηεηα ηεο ηειεπηαίαο ηνπξθηθήο 

ελέξγεηαο ζεσξείηαη ξηςνθίλδπλε – αιιά πιήξσο ζπλεηδεηή επηινγή – θαη 

ηνπνζεηείηαη ζηα φξηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ εθβηαζκνχ, ακθηξξέπνληαο κεηαμχ κε-βίαηεο 

θαη βίαηεο θξίζεο. Ζ θαηάιεςε ηεο βξαρνλεζίδαο εθηειέζηεθε κε φξνπο 

πεξηνξηζκέλνπ πνιέκνπ, απνζθνπψληαο, θπξίσο, ζηελ δεκηνπξγία ηεηειεζκέλνπ, ην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζε σο κέζν δηαπξαγκαηεπηηθνχ εθβηαζκνχ θαη αληηθείκελν 

δηπισκαηηθήο αληαιιαγήο ζηηο ηνπξθηθέο πξνζπάζεηεο αιιαγήο ηνπ status quo ηεο 
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ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζην Αηγαίν, θαη φρη σο απφπεηξα θιηκάθσζεο κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ πιήξνπο ηζρχνο πνιεκηθή ζχξξαμε. Δθ ησλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο 

ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, ε νπνία δελ 

αξθέζηεθε ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ εθβηαζκνχ, αιιά κε άμνλα ηνλ εμαλαγθαζκφ, 

εθήξκνζε έλα ζπλδπαζκφ, κε ελαιιαζζφκελε ζεηξά, επηζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη δηεθδηθήζεηο ηεο. 

 Αθ‟ εηέξνπ, ε απνηπρία ηεο ειιεληθήο δηαρείξηζεο ηεο θξηζηαθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ 1996 απνδφζεθε αδξνκεξψο ζηελ αλεπάξθεηα ηεο ηφηε πνιηηηθήο εγεζίαο θαη 

ζηελ απνπζία ηφζν ηεο πνιηηηθήο βνπιήζεσο φζν θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ. Πνιιέο θσλέο επέξξηςαλ επζχλεο ζηνπο πξνζσπηθνχο ηδενιεπηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Κψζηα εκίηε, ελψ δελ έιεηςε θαη ε 

ελνρνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζεο πνπ 

δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ. Χζηφζν, αλ θαη κία 

ηέηνηα κέκςηο ηεο θπβέξλεζεο ζπληζηά δηθαησκαηηθφ ζπιινγηζκφ, σο έρνπζα ηελ 

επζχλε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, κία πην 

επηζηακέλε κεζνδνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1996 απνθαιχπηεη 

ειιείςεηο, αζάθεηεο θαη ζηνηρεηψδε ζθάικαηα ζε φιε ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

ρεηξηζκνχ ηεο θξίζεο.  

 Δθθηλψληαο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ρεηξηζκνχ θξίζεσλ, δελ ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πιεπξά αληηιήθζεθε - αλ θαη 

θαζπζηεξεκέλα - ηε ζεκαζία ηνπ δηαθπβεχκαηνο ηεο θξίζεο, αιιά θαη ηελ 

αζπκκεηξία ησλ δηαθηλδπλεπζέλησλ ζπκθεξφλησλ γηα ηηο δχν ρψξεο. Σφζν ην κείδνλ 

ζέκα ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο φζν θαη νη παξειθφκελεο 

επηδηψμεηο πνπ ζα επέθεξε ηπρνχζα ηνπξθηθή επίηεπμε θαηέζηεζαλ ζαθέο ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά φηη εηίζεην ζέκα ζπλνιηθήο αλαηξνπήο ηνπ status quo ηνπ Αηγαίνπ. 

Δληνχηνηο, ηνλ πςειφ βαζκφ ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ 

ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ δελ παξαθνινχζεζαλ ζπλεπψο νη πνιηηηθέο θαη δηπισκαηηθέο 

αληελέξγεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ελάζθεζεο ηεο εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο, 

θαλεξψλνληαο έλα έιιεηκκα ζπλνρήο ην νπνίν θαηαξξάθσζε ηελ απνηξεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Σφζν γηα ηνπο Σνχξθνπο, φζν θαη γηα θάζε άιιν 
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μέλν παξάγνληα, νη ελέξγεηεο ηεο Διιάδαο έδεηρλαλ φηη ε ειιεληθή πιεπξά άιια 

έιεγε θαη άιια έπξαηηε
104

.  

 Γπζηπρψο, ε Διιάδα δελ θαηάθεξε λα ζπλερίζεη ηελ παξαδεηγκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο δηπισκαηίαο ηνπ εμαλαγθαζκνχ, φπσο ην 1976 θαη ην 1987. Αλ θαη 

θαηέζηεζε ζαθείο ηηο απαηηήζεηο ηεο έλαληη ηεο ηνπξθηθήο πξνθιεηηθφηεηαο, απέηπρε 

ζην λα πξνζδψζεη έλαλ ηειεζηγξαθηθφ ραξαθηήξα ζηηο θηλήζεηο ηεο, πνπ λα απνπλέεη 

ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο, θαη λα νξίζεη κηα αμηφπηζηε απεηιή ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππνρσξήζεη ε ηνπξθηθή πιεπξά. Δλψ ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ε ζπληαγή 

ηνπ ‟87 φπνπ ην ηαθηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ 

ζπλαθνινπζήζεθε απφ ηελ “δηπισκαηία ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ”, πεξηβάιινληαο κε 

αμηνπηζηία ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο, ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ, ην ηαθηηθφ 

πιενλέθηεκα, ην νπνίν είρε επέιζεη αχζηο κε ηελ ηαρχηαηε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ 

ζηξαηησηηθψλ κέζσλ, πεξηθξνλήζεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία πνπ απνθήξπμε ηελ 

πξνζθπγή ζηελ βία ιφγσ ππεξεθηίκεζεο ηεο ακεξηθαληθήο δηακεζνιάβεζεο. ε φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ε πνιηηηθή εγεζία πξνέβαιιε σο κνλαδηθή ιχζε ηελ 

δηπισκαηία κέζσ μέλσλ δηαχισλ, παξακεξίδνληαο ηελ εζληθή πξνζπάζεηα 

δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο κε ίδηα κέζα.  

Υαξαθηεξηζηηθέο ηεο θαηάζηαζεο, ε καξηπξία ηνπ ζηξαηεγνχ Γεκήηξε 

ππξίδσλ, ηνπ ηφηε Γηνηθεηή ηεο ΑΓΔΝ, ν νπνίνο ππαηλίζζεηαη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο πνιηηηθήο βνπιήζεσο ηνλίδνληαο φηη: «Τπήξραλ ηα ζρέδηα αληηκεησπίζεσο. 

Τπήξραλ δύν-ηξεηο επηινγέο ζε έλα ηέηνην ζπκβάλ. {…} Μπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί 

θαηά πνιινύο ηξόπνπο, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηη ήζειε από 

απηή ηελ θξίζε. Ήζειαλ λα απνζβεζηεί; Να θιηκαθσζεί; Καη πόζν ήζειαλ λα 

θιηκαθσζεί; Ή δελ ήζειαλ λα θιηκαθσζεί θαζόινπ;»
105

, αιιά θαη ε πεξηθξφλεζε ησλ 

εηζεγήζεσλ ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΔΘΑ ην βξάδπ ηεο 30
εο

 Ηαλνπαξίνπ, δηαζαθελίδνληαο 

ηελ αλακνλή απνηειέζκαηνο απεκπινθήο απφ ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ Ακεξηθάλσλ. 

«Παξαηεξήζεθε κηα κόιηο απνθξππηόκελε δπζπηζηία ηεο θνξπθήο ηεο θπβέξλεζεο πξνο 

ηελ εγεζία ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ»
106

, ππνγξάκκηζε επηπιένλ ν Ν.Κνπξήο. 

 Δθ ηεο χζηεξεο αλάιπζεο θαζίζηαηαη θαλεξή θαη ε βξαδχηεηα ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνεμάξρνληα λα αληηιεθζεί ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο, ιφγσ ελαζρφιεζεο κε 
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εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη αληαγσληζκνχο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηφζν ζηελ 

θαζπζηεξεκέλε δηπισκαηηθή αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο φζν θαη ζηελ έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ, ζηελ απνπζία ζηξαηεγηθήο εθηίκεζεο αιιά 

θαη έγθαηξεο δηακφξθσζεο πνιηηηθνχ ζθνπνχ.  

«Απνηέιεζκα ηνπ ειιεηκκαηηθνύ απηνύ θεληξηθνύ ζπληνληζκνύ ήηαλ λα γίλνληαη 

δηαβνπιεύζεηο κε ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα, Αξζέλε κε 

ηελ εγεζία ηνπ ακεξηθαληθνύ Πεληαγώλνπ, Πάγθαινπ κε Υόικπξνπθ θαη εκίηε κε 

Κιίληνλ, νη άιινη όκσο ήηαλ ζίγνπξα ζπληνληζκέλνη θαη είραλ γξακκή θαη ζηόρνπο», 

ζεκεηψλεη ν Πηέξαξρνο Κνπξήο, Τθππνπξγφο Ακχλεο θαηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ, ζην 

βηβιίν ηνπ «Διιάδα - Σνπξθία, ν Πεληεθνληαεηήο Πόιεκνο».  

Άιια αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα, ε θαζπζηέξεζε ζπγθξφηεζεο ηνπ 

ΚΤΔΑ θαη ε έιιεηςε ζαθψλ πνιηηηθψλ εληνιψλ πξνο ηα ζηξαηησηηθά κέζα. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην ΚΤΔΑ, ην αξκφδην φξγαλν ρεηξηζκνχ ησλ θξίζεσλ, δελ 

ζπλεδξίαζε παξά κφλν ζηελ θάζε ηεο θνξχθσζεο ηεο θξίζεσο γηα λα ιάβεη ηελ 

αθξηλή απφθαζε ηεο απνρψξεζεο
107

, ελψ ε ζχζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Βνπιή 

κε ηελ δηθαηνινγία πνπ πξνέβαιιε ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο πσο δελ επηζπκνχζε ηε 

δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη βξηζθφκαζηαλ κπξνζηά ζε πνιεκηθή θξίζε, 

ζεσξψληαο ηε σο “ιάζνο κήλπκα”. Ζ αληίιεςε φηη «ην πξόβιεκα ήηαλ πνιηηηθό θαη 

έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί κε πνιηηηθά κέζα θαη όρη κε κία ζηξαηησηηθή επηρείξεζε»
108

, 

θαηέζηεζε ζαθέο πξνο φιεο ηηο πιεπξέο φηη ε ειιεληθή πιεπξά επηζπκνχζε 

απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο πάζε ζπζία, απνθιεηζηηθά δηακέζνπ ηεο πνιηηηθήο θαη 

δηπισκαηηθήο νδνχ.  

Δπηηαθηηθήο αλαθνξάο ζε απηφ ην ζεκείν απνηειεί θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο 

(θαηά πνιινχο αξλεηηθφο ξφινο) πνπ δηαδξακάηηζαλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

θαηά ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1996, ηα νπνία κεηακνξθψζεθαλ ζε ελεξγφ 

παίθηε θαη ζπκκεηείραλ δξαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο θξίζεο. Πιήζνο εξεπλψλ απέδσζε 

ην έλαπζκα ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ ζηα ειιεληθά ΜΜΔ ηα νπνία απνθάιπςαλ πξψηα 

ηελ ζησπεξή δηειθπζηίλδα πξνθνξηθψλ δηαβεκάησλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, 

ελψ ζεκαίλνπζα αηηίαζε γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο απνδίδεηαη θαη ζηελ 

ελέξγεηα Σνχξθσλ δεκνζηνγξάθσλ λα πςψζνπλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία ζηα Ίκηα γηα 
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ηηο αλάγθεο ελφο ηειενπηηθνχ ζφνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ΜΜΔ έδξαζαλ βάζεη ηνπ 

δφγκαηνο Robinson, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ππό ηελ θαηάζηαζε πνιηηηθήο 

αβεβαηόηεηαο θαη θνηλσληθήο αλεζπρίαο, ηα ΜΜΔ έιαβαλ κέξνο ζηελ πνιηηηθή δηακάρε 

θαη ε θάιπςε ησλ γεγνλόησλ εμειίρζεθε ζε παξάγνληα θξηηηθήο ησλ ελεξγεηώλ ηεο 

θπβέξλεζεο αιιά θαη πίεζεο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ»
109

. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ειιεληθή πιεπξά έζεζε απηνδηθαίσο ζηνλ εαπηφ ηεο 

ην πνιηηηθφ δίιιεκα πφιεκνο ή δηπισκαηία. Δίηε ιφγσ άγλνηαο είηε εμαηηίαο 

πνιηηηθήο αλεπάξθεηαο είηε νηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο ή πίεζεο, ε ειιεληθή ζηξαηεγηθή 

παξνπζίαζε κηα ηέηνηα ινγηθή, παξαγλσξίδνληαο ην νπζηαζηηθφ δίιεκκα επηινγήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα απνθχγεη ηελ πνιεκηθή ζχγθξνπζε θαη 

ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζεη ηελ εζληθή θπξηαξρία ηεο. Ζ θξίζε ηνπ 1996 έδεημε φηη ε 

Διιάδα ππνηίκεζε ηελ απνηξεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ππεξεθηηκψληαο ηελ δηπισκαηηθή 

αληηκεηψπηζε θαη αθπξψλνληαο, νπζηαζηηθά, βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, 

φπσο ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ε ζπληαχηηζε πνιηηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Σαπηφρξνλα, ε ππεξεκπηζηνζχλε πνπ δφζεθε ζηελ 

δηακεζνιάβεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα απνηέιεζε ηφζν πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηηο ειιεληθέο ελέξγεηεο φζν θαη νπζηαζηηθή αθχξσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζθέινπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, κε απνηέιεζκα λα απσιεζζεί θάζε ηαθηηθφ πιενλέθηεκα 

ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  

Ζ ηειεπηαία δήισζε ηνπ Ακεξηθαλνχ δηακεζνιαβεηή κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ ζηα δπηηθά Ίκηα «εάλ δελ βάιεηε ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ, 

απηνί έρνπλ δηαηαγή λα κελ βάινπλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ. Με ηελ αλαρώξεζε ηεο 

Διιεληθήο λαπηηθήο δπλάκεσο θαη ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο νη Σνπξθηθέο δπλάκεηο ζα 

θάλνπλ ην ίδην. Ζ πιεπξά πνπ ζα αλνίμεη ππξ πξώηε ζα βξεη απέλαληη ηεο ηηο ΖΠΑ»
110

, 

απνηέιεζε ηελ θαηαιεθηηθή πίεζε γηα λα ιάβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ 

ηαπεηλσηηθή απφθαζε απεκπινθήο «όρη ζεκαίεο, όρη πινία, όρη ζηξαηηώηεο», κε 

νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ θαη εζληθφ θφζηνο ζπλεπαγφηαλ απηή. 

 Ζ ειιεληθή πιεπξά ππέπεζε, αδηακθηζβήηεηα, ζε ζσξεία ηξαγηθψλ ιαζψλ θαη 

άζηνρσλ ρεηξηζκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ 1996. Σν έιιεηκκα πνιηηηθήο 

βνχιεζεο θαη πξφζεζεο ρξήζεο ζηξαηησηηθήο βίαο είρε σο άκεζε επαθνινχζεζε ηελ 
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εκθάληζε κίαο γεληθήο αλαθνινπζίαο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο, ε 

νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνβάιιεη έλα ζηαζεξφ θαη αμηφπηζην πιαίζην απνηξνπήο 

έλαληη ηεο Σνπξθίαο. ηελ πξάμε, θακία ακπληηθή ζηξαηεγηθή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο.   

 Δλ ηέιεη, ην θφζηνο ηεο θξίζεο δελ πξνέθπςε κφλν απφ ηελ ηξαγηθή απψιεηα 

ησλ ηξηψλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ ζηα Ίκηα. Ο δξακαηηθφο απνινγηζκφο ηεο θξίζεο 

ηνπ 1996 ζα νινθιεξσζεί ην 1997 ζηε χλνδν ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Μαδξίηε, φπνπ 

πξαγκαηψλεηαη ε δήισζε ηεο Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ φηη «κέρξη ηώξα ε Σνπξθία 

ππνζπλείδεηα απνδερόηαλ όηη ηα λεζηά απηά έκπξαθηα αλήθνπλ ζηελ Διιάδα. Δκείο ζα 

ην αιιάμνπκε απηό»
111

. Έηζη, ζηηο 8 Ηνπιίνπ 1997, ε Διιάδα ζα αλαγλσξίζεη γηα 

πξψηε θνξά ηα «δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν», απνδερφκελε 

νπζησδψο ηεο ηνπξθηθέο ακθηζβεηήζεηο ζην Αηγαίν νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ 

νξκήληα ηεο κεηέπεηηα – έσο ζήκεξα - ζηάζεο ηεο Σνπξθίαο εηο βάξνο ηεο Διιάδαο.  
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“After a crisis we tell ourselves we understand  
why it happened and maintain the illusion that  
the world is understandable. 
 In fact, we should accept the world is  
incomprehensible much of the time”.  

                           -Daniel Kahneman- 

  

   

Αντί ςυμπεραςμάτων… 
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 πσο δηαζαθελίζηεθε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο πξαγκαηείαο, ζθνπφο 

ηεο πξνεγεζείζαο απφπεηξαο ήηαλ ν ζεσξεηηθφο ζπζρεηηζκφο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηεο θξηζηαθήο ζεσξίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ θξίζεσλ κε ηελ 

πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηξηψλ ζεκαληηθψλ πεξηζηαηηθψλ κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη 

ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο. Χο έλα βαζκφ απηφ επεηεχρζε… 

 Καη ππεξηνλίδεηαη ην «σο έλα βαζκό» δηφηη, ελ γλψζεη ηνπ γξάθνληνο 

ακειήζεθαλ θαη παξαβιέθζεθαλ ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ησλ κειεηεζέλησλ 

δεηεκάησλ ράξηλ ζπλνπηηθφηεηαο θαη πεξηνξηζηηθψλ ζπλζεθψλ. Χο ηέηνηα, νθείινπλ 

λα αλαθεξζνχλ έζησ επηγξακκαηηθά ζηηο θαηαιεθηηθέο γξακκέο απηνχ ηνπ 

πνλήκαηνο. Πξσηίζησο, ζην αξθηηθφ ζεσξεηηθφ θνκκάηη νθείιεη λα παξαηεξεζεί ε 

νηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο ιήςεο απφθαζεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα 

απνηειέζνπλ έλα απηνηειέο θεθάιαην αλαθνξάο θαη αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα, ελψ ζηηο 

ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ησλ θξίζεσλ γίλεηαη έληνλα αηζζεηή ε δπλακηθφηεηα θαη ε 

επελέξγεηα ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα, ν αλαιπηηθφο ζπζρεηηζκφο αγλφεζε ηνλ ξφιν 

ησλ εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ, δίλνληαο απνθιεηζηηθφ βήκα θαη βαξχηεηα ζηνπο 

εθάζηνηε εζσηεξηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο θξηζηαθήο θαηάζηαζεο.  Σέινο, άμηα αλαθνξψλ 

απνηειεί ε ειιηπήο αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ/πνιηηηθνχ παξάγνληα ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ελ θαηξψ θξίζεσλ, αιιά θαη θάζε αλαγσγή ησλ ρεηξηζκψλ ησλ 

θξίζεσλ ζε επξχηεξα επίπεδα πςειήο ζηξαηεγηθήο.  

 Δληνχηνηο, είλαη εθηίκεζε ηνπ γξάθνληα φηη ε αλάιπζε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζεκαηηθήο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο θαζηζηά 

επθξηλή κνηίβα, δπλαηφηεηεο, ηθαλφηεηεο αιιά θαη ειιείςεηο δηαρξνληθέο, νη νπνίεο 

είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ λα μαλαεκθαληζηνχλ. Άιισζηε, δελ έρεη επέιζεη θακία 

ζεκαίλνπζα αιιαγή ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο νχηε έρνπλ επηιπζεί 

νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα ηνπ Αηγαίνπ. Ζ 

ειιελνηνπξθηθή αληηκαρία κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα ηδηφκνξθε καθξνρξφληα θξίζε 

κε πεξηφδνπο φμπλζεο θαη χθεζεο, φπνπ ηα δηαθπβεπζέληα ζπκθέξνληα είλαη 

ππεξθπζηθά θαη νη εζληθέο επηδηψμεηο άθξσο αληαγσληζηηθέο. 

πλεπψο, ζε κία ηέηνηα ηδηφκνξθε θαηάζηαζε, ε νπνία δελ έρεη θαηαιαγηάζεη, 

θάζε ηέηνηα ζεσξεηηθή απφπεηξα θέξεη ηνλ καλδχα ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ ζην κέιινλ λα απνθεπρζνχλ παξαηεξεζέληα 

ιάζε ή λα επαλαιεθζνχλ επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο. Γπζηπρψο, φκσο, έσο θαη 
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ζήκεξα δελ έρεη παξαηεξεζεί θακία ελαζρφιεζε κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θξίζεσλ. 

Πεπεξαζκέλεο ινγηθέο, δνγκαηηθέο αλαιχζεηο, ζθνπξηαζκέλν ΔΘΥΚ θαη θακία 

καθξνπξφζεζκε επέλδπζε, νχηε θαλ ζε επίπεδν Δζληθήο ηξαηεγηθήο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη αθφκε θαη φηαλ θάπνηεο θξίζεηο απνβήθαλ επηηπρείο, ε Διιάδα 

δεκηψζεθε ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, φπσο επεμεγήζεθε θαη εληφο ηεο παξνχζεο.  

 ίγνπξα, ην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη ζε εκβξπαθφ ζηάδην ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ θαλνληζηηθή εθαξκνγή ηνπ 

εληφο ηεο εζληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αλάγεηαη, φκσο, ζε έλα ζεκαληηθφηαην 

παξάγνληα εζληθήο αζθάιεηαο, ν νπνίνο νθείιεη λα κειεηεζεί επαξθψο, ζε έλα επξχ 

πεδίν. Ζ αλαζθαιήο δηαπίζησζε φηη ε ειιεληθή πιεπξά δελ έρεη έσο ζήκεξα έλα 

αμηφπηζην θαη ζχγρξνλν ζρέδην αληηκεηψπηζεο ησλ εζληθψλ θξίζεσλ κφλν αζθάιεηα 

δελ παξέρεη θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ε Διιάδα νθείιεη λα επελδχζεη πεξηζζφηεξν. Ο 

θφβνο ηεο επαλάιεςεο ιαζψλ θαη ηεο απξνεηνίκαζηεο αληίδξαζεο αθφκα ππάξρεη. 

πσο ππάξρνπλ θαη νη βιέςεηο ηεο Γείηνλνο…  
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«Δηλώνω ςπεςθύνωρ όηι όλα ηα ζηοισεία ζε αςηήν ηην επγαζία ηα 
απέκηηζα, ηα επεξεπγάζθηκα και ηα παποςζιάζω ζύμθωνα με ηοςρ 
κανόνερ και ηιρ απσέρ ηηρ ακαδημαϊκήρ δεονηολογίαρ, καθώρ και ηοςρ 
νόμοςρ πος διέποςν ηην έπεςνα και ηην πνεςμαηική ιδιοκηηζία. Δηλώνω 
επίζηρ ςπεςθύνωρ όηι, όπωρ απαιηείηαι από αςηούρ ηοςρ κανόνερ, 
αναθέπομαι και παπαπέμπω ζηιρ πηγέρ όλων ηων ζηοισείων πος 
σπηζιμοποιώ και ηα οποία δεν ζςνιζηούν ππωηόηςπη δημιοςπγία μος» . 
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