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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Τον Οκτώβριο του 1962 εκτυλίχθηκε η κρίση των πυραύλων της Κούβας, 

μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο 

υπερδυνάμεων, η οποία διήρκησε 13 ημέρες, αποτέλεσε ίσως την πιο επικίνδυνη 

περίοδο του Ψυχρού πολέμου, καθώς για πρώτη φορά μετά την Χιροσίμα και το 

Ναγκασάκι, η διεθνής κοινωνία αντιμετώπισε την ολοκληρωτική απειλή ενός 

θερμοπυρηνικού πολέμου, ο οποίος θα είχε καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο για τις 

δύο αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, η οποία προκλήθηκε από την απόφαση του σοβιετικού ηγέτη Khrushchev να 

τοποθετήσει πυρηνικά όπλα (πυρηνικούς πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς) 

στην Κούβα, σε πολύ μικρή απόσταση από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, είχαν 

δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου η κατάσταση να κλιμακωθεί 

ταχύτατα και να ακολουθήσει ένα ασταμάτητο σπειροειδές τρόμου με τελικό 

αποτέλεσμα τον πυρηνικό εφιάλτη. Το επικίνδυνο περιβάλλον συνέθεταν τα 

παρακάτω γεγονότα: α. Δεν υπήρχε ιστορικό προηγούμενο παρόμοιας κρίσης, καθώς 

για πρώτη φορά οι ΗΠΑ έπρεπε να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης 

πυρηνικής απειλής στο «μαλακό υπογάστριό» τους.  

Αντίστοιχα, οι ΕΣΣΔ για πρώτη φορά εγκατέλειψαν την ασφάλεια των 

ηπειρωτικών τους συνόρων και ανέλαβαν την πρωτοβουλία τοποθέτησης πυρηνικών 

όπλων στο δυτικό ημισφαίριο. Οι δύο ηγέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη διαχείριση 

μιας κρίσης χωρίς να υπάρχει όχι μόνο ιστορικό αλλά και θεωρητικό - επιστημονικό 

υπόβαθρο. β. Ένα γεγονός το οποίο καθιστούσε δύσκολη και περίπλοκη την επίλυση 

της κρίσης με ειρηνικό τρόπο ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ηγετών. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο Khrushchev είχε διαβεβαιώσει τον 

Kennedy ότι το πολεμικό υλικό που απέστελλε η ΕΣΣΔ στην Κούβα θα είχε μόνο 

αμυντικό προσανατολισμό1.  γ. Στη διαχείριση της κρίσης ενεπλάκη πολιτικό αλλά 

και στρατιωτικό προσωπικό. Παρά το στενό έλεγχο τον οποίο επεδίωκε ο Kennedy, 

κατά τη διάρκεια όλων των στρατιωτικών κινήσεων, ο κίνδυνος ενός ατυχήματος, ή 

παρερμηνείας των κινήσεων από τη μία ή την άλλη πλευρά υπήρξε ιδιαίτερα υψηλός. 

 Ένα ατύχημα (πχ. τυχαία σύγκρουση δύο εχθρικών αεροσκαφών ή προσβολή 

ενός σοβιετικού πλοίου από αντίστοιχο αμερικανικό, λόγω λανθασμένης απόφασης 

                                                           
1Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 
Αθήνα, 1999, second edition p. 117 
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του Κυβερνήτη), θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση της κρίσης, χωρίς η 

πολιτική ηγεσία να μπορέσει να τη σταματήσει.  

Οι ΗΠΑ βγήκαν νικητές από την κρίση των πυραύλων της Κούβας, καθώς 

στο τέλος ο Khrushchev αναγκάστηκε να αποσύρει τους πυρηνικούς πυραύλους από 

την Κούβα, πριν αυτοί καταστούν λειτουργικού και επιχειρησιακοί. Επιπλέον προ της 

πίεσης που άσκησαν οι ΗΠΑ με την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού ο σοβιετικός 

ηγέτης σταμάτησε όλα τα σοβιετικά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό και 

είχαν ως προορισμό την Κούβα. Η επιτυχία των ΗΠΑ βασίστηκε όχι μόνο στις 

αποφάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και στη λειτουργία της ομάδας του, που 

ανέλαβε το φορτίο της διαχείρισης της κρίσης.  

 Αναφορικά με την ελληνοτουρκική κρίση των Ιμίων, είναι χρήσιμο να 

αναφερθεί ότι μετά το 1974, τα όσα συνέβησαν τον Ιανουάριο του 1996, έφεραν τις 

δύο χώρες πιο κοντά από ποτέ στον πόλεμο. Η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό 

και των δύο χωρών λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση, αλλά κυρίως οι χειρισμοί εκ μέρους 

της ελληνικής πλευράς τόσο πριν όσο και κατά την εξέλιξη της κρίσης, είχαν ως 

απότοκο τρία γεγονότα: την κατάληψη για πρώτη φορά μετά τον Β’ΠΠ ελληνικού 

εδάφους από ξένο στρατιωτικό τμήμα, τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας, μετά από την παρέμβαση των ΗΠΑ, ως μοναδικού διαμεσολαβητή καθώς 

και την πτώση ενός ελληνικού ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού, που είχε ως 

αποτέλεσμα το θάνατο 3 Ελλήνων Αξιωματικών.   

 Καθώς η κρίση των Ιμίων του 1996 έληγε σε πολιτικό και στρατιωτικό 

επίπεδο, η Τουρκία κατάφερε να διατηρήσει στο προσκήνιο το ζήτημα της κυριαρχίας 

όχι μόνο των δύο βραχονησίδων αλλά και πολλών άλλων, γνωστό ως θέμα των 

γκρίζων ζωνών. Επιπλέον το γόητρο της Ελλάδας δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα, 

καθώς η χώρα φάνηκε ότι δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει την εδαφική της 

κυριαρχία. Το κύρος των Ένοπλων Δυνάμεων είχε μειωθεί σημαντικά, ενώ οι σχέσεις 

μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από έλλειψη 

εμπιστοσύνης είχαν γίνει γνωστές στο κοινό μέσω δημοσιευμάτων του τύπου. Μια 

επιπλέον συνέπεια της κρίσης πέραν της πολιτικής διάστασης ήταν το σημαντικό 

πλήγμα που δέχθηκε η αποτρεπτική εικόνα της χώρας. Ο όρος «εικόνα» ενδεχομένως 

να φαίνεται αδόκιμος αλλά χρησιμοποιείται καθώς σύμφωνα με τη στρατιωτική 

ηγεσία σε τακτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της κρίσης οι ελληνικές Ένοπλες 

Δυνάμεις είχαν το πλεονέκτημα, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την 

κατάληψη της δυτικής Ίμια από τουρκικές ειδικές δυνάμεις.  

 Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υφίσταται μια δυαδική σχέση στο 

περιφερειακό σύστημα της ΝΑ Μεσογείου, την οποία χαρακτηρίζει ιστορικά ο 
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έντονος ανταγωνισμός. Καθώς «η ισχύς αντιμετωπίζεται μόνο με ισχύ και συμφωνίες 

γίνονται μόνο στη βάση ισορροπίας ισχύος»2, στην περίπτωση των Ιμίων φάνηκε ότι 

υποτιμήθηκαν οι ελληνικές δυνατότητες όχι μόνο από την τουρκική πλευρά, αλλά 

πιθανώς και από όσους χειρίστηκαν την κρίση εκ μέρους της Ελλάδας.  

  Εκ πρώτης όψεως, οι δύο κρίσεις διαφέρουν, καθώς τα μεγέθη ισχύος των 

δύο υπερδυνάμεων δεν είναι δυνατό να συγκριθούν με τα αντίστοιχα της Ελλάδας και 

της Τουρκίας (στρατιωτική ισχύς, πολιτική επιρροή σε συμμάχους, κατοχή 

θερμοπυρηνικών όπλων). Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιμη η εξέταση μέσα από της 

μικροθεωρίες του κλάδου των Θεωριών απόφασης, της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων που ακολουθήθηκε στις δύο περιπτώσεις. Καθώς δεν υπάρχουν «χρυσοί 

κανόνες» οι οποίοι εάν τηρηθούν θα οδηγήσουν στη λήψη ορθής απόφασης, μέσα 

από τα λάθη που έγιναν πρωτίστως κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης και 

δευτερευόντως στην κρίση των πυραύλων της Κούβας, είναι δυνατό να εξαχθούν 

σημαντικά διδάγματα για το μέλλον. 

 Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί σε 

θεωρητικό επίπεδο ο όρος κρίση και ο χειρισμός της. Επιπρόσθετα θα παρατεθούν οι 

κυριότερες θεωρίες λήψης απόφασης, καθώς και οι σημαντικότερες αρχές οι οποίες 

την διέπουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρατεθεί η κρίση των πυραύλων της Κούβας, 

η οποία θα περιλαμβάνει ένα σύντομο ιστορικό, και την εξέταση του χειρισμού της 

κρίσης από την αμερικανική κυρίως πλευρά στη βάση δύο θεωριών. Επιπλέον στο 2ο 

κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η ερμηνεία της απόφασης του Khrushchev για την 

τοποθέτηση πυραύλων στην Κούβα στη βάση δύο θεωρητικών προσεγγίσεων: του 

ορθολογικού μοντέλου λήψης αποφάσεων και των ψυχολογικών θεωριών. Στο 3ο 

κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της κρίσης των Ιμίων, όπου εκτός από το ιστορικό 

φωτίζονται τα κυριότερα σημεία αυτής, όπως το ζήτημα της ύψωσης της ελληνικής 

σημαίας, η κατάληψη της δυτικής Ίμια από τουρκικές δυνάμεις και η διαδικασίες 

μέσω των οποίων οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία απεμπλοκής της 31 

Ιανουαρίου 1996. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο 

εξεταζόμενων κρίσεων σε επίπεδο λήψεως απόφασης, καθώς και η επίδραση που είχε 

η κρίση του 1996 στην αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας. Στο πέμπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία είναι δυνατό να εξαχθούν από την 

παρούσα εργασία, καθώς και ο επίλογος. 

  

 

                                                           
2Ηλίας Κουσκουβέλης,  Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον ψυχρό 
πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007 σελ. 30 



8 
 

 

 

Κεφάλαιο 1ο  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

1.1 Γενικά 

 

 Ποια είναι η χρησιμότητα εξέτασης των κρίσεων στο διεθνές περιβάλλον; Η 

διεθνής βιβλιογραφία βρίθει από αναλύσεις αναφορικά με τις κρίσεις και τη 

διαχείρισή τους.3 Ένας από τους λόγους για τους οποίους η κρίση συνιστά ένα 

αντικείμενο ιδιαίτερα δημοφιλές στους ακαδημαϊκούς κύκλους, αποτελεί το γεγονός 

ότι μια κρίση είναι η απόλυτη δοκιμασία για έναν ηγέτη (στο πρώτο επίπεδο, 

αναφερόμενοι σε ένα λήπτη απόφασης). Όπως οι ικανότητες ενός στρατηγού 

αποδεικνύονται κατά τη διάρκεια μιας μάχης, αντίστοιχα ένας πολιτικός ηγέτης 

κρίνεται κατά την αντιμετώπιση μιας μείζονος κρίσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 

ότι το όνομα Chamberlain και Μόναχο είναι συνώνυμα με τη στάση του απέναντι στη 

ναζιστική Γερμανία, ανεξαρτήτως των επιδόσεών του σε ό,τι αφορά άλλους τομείς 

της πολιτικής,4 όπως η οικονομία ή η κοινωνική πολιτική.  Ομοίως το όνομα του 

Προέδρου Kennedy είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιτυχή αντιμετώπιση της 

κρίσης των πυραύλων της Κούβας.  

 Πέρα όμως από την υστεροφημία ηγετών, το φαινόμενο των  κρίσεων είναι 

σημαντικό να εξεταστεί, καθώς συνιστά ένα από τα ποιο σημαντικά σε επίπεδο 

διακρατικών σχέσεων. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την εξής μεταφορά: όπως στον 

κόσμο της φυσικής οι συμβατικοί νόμοι (κατά τα πρότυπα των νόμων του Νεύτωνα) 

δεν ισχύουν στο υποατομικό επίπεδο, σε ένα κόσμο όπου έχουν ισχύ πλέον οι νόμοι 

της κβαντομηχανικής, έτσι και το φαινόμενο της κρίσης συνιστά ένα μικρόκοσμο της 

διεθνούς πολιτικής και έχει δικά του χαρακτηριστικά και κανόνες.  

 Παρά ταύτα και το φαινόμενο της κρίσης έρχεται αντιμέτωπο με ένα από τα 

σημαντικότερα δεδομένα της διεθνούς σκηνής: το γεγονός ότι το διεθνές περιβάλλον 

είναι άναρχο και δεν υφίσταται μια αρχή η οποία μπορεί να επιβάλλει 

συγκεκριμένους κανόνες. Έτσι, τα κράτη σε μια κατάσταση κρίσης, είναι δυνατό να 

συνεννοηθούν προκειμένου να αποφύγουν τη σύγκρουση. Καθώς όμως η σύγκρουση 

συμφερόντων σε κάποιες κρίσης είναι τόσο έντονη, η απειλή χρήσης βίας καθίσταται 

                                                           
3Snyder, Glenn H. & Paul Diesing, Conflict among Nations: bargaining, decision making and system 

structure in international crisis, Princeton University Press, Princeton, 1977, σελ. 10 
4Ibid., 1977, σελ. 11 
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αναπόφευκτη.5Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι 

Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής οδηγήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 

1.2 Έννοια της κρίσης   

  

 Στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία είναι δυνατό να εντοπίσουμε διάφορους  

προσδιορισμούς της έννοιας της κρίσης. Γενικά, η κρίση ενδύεται συγκεκριμένου 

περιεχομένου, το οποίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ο αιφνιδιασμός, η 

ταχύτητα, η ανάγκη λήψης απόφασης, ο κίνδυνος κλιμάκωσης. Ειδικότερα για την 

εξέλιξη της παρούσας εργασίας κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε ενδεικτικές 

ερμηνείες της κρίσης, καθώς δεν υφίσταται ένας γενικά αποδεκτός ορισμός του 

όρου.6.  Κρίση είναι μια κατάσταση στην οποία παρατηρούνται γρήγορα 

εκτυλισσόμενα γεγονότα που ταυτόχρονα εμπεριέχουν και δημιουργούν το στοιχείο 

της έκπληξης. Είναι μια κατάσταση αλληλεπιδράσεων η οποία δεν είναι σύγκρουση, 

εμπεριέχει όμως υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης και ταυτόχρονα αυξάνει τις πιθανότητες 

εμφάνισης βίας. Ένας επιπλέον ορισμός είναι ο ακόλουθος: «μια διεθνής κρίση είναι 

η αντιπαράθεση δύο ή και περισσότερων κρατών, με σύντομη συνήθως διάρκεια, 

στην οποία η πιθανότητα να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ των συμμετεχόντων θεωρείται 

ότι αυξάνεται σημαντικά.7 

 Σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, μια κρίση δημιουργεί απειλές, σε ζητήματα 

υψίστης σημασίας ή προτεραιότητας, όπως τα λεγόμενα «εθνικά θέματα».8 Η εξέλιξη 

και το αποτέλεσμα μιας κρίσης, αναλόγως της σοβαρότητας της, είναι δυνατό να 

καθορίσει το κύρος μιας χώρας. Επιπλέον υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο μια κρίση 

να οδηγήσει σε μια σύγκρουση τοπική, περιορισμένης κλίμακας, αλλά κα σε 

γενικευμένο πόλεμο. Για τους παραπάνω λόγους είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

παράθεση των χαρακτηριστικών της, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο 

εντοπισμός μιας κρίσης στα αρχικά της στάδια.  

 

Α. Πληροφόρηση9 

                                                           
5Snyder, Glenn H. & Paul Diesing, Conflict among Nations: bargaining, decision making and system 

structure in international crisis, Princeton University Press, Princeton, 1977, σελ. 11 
6Θάνος Π. Ντόκος, Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005 σελ. 65 
7Snyder, Glenn H. & Paul Diesing, Conflict among Nations: bargaining, decision making and system 

structure in international crisis, Princeton University Press, Princeton, 1977, σελ. 25 
8Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997 

σελ. 101 
9Ibid., 1997 σελ. 103 
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 Είναι γνωστό ότι ο λήπτης μιας απόφασης (άτομο, πυρήνας, ή οργανισμός), 

δρα και πράττει σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Ιδιαίτερα σε μια κρίση, βασικό 

χαρακτηριστικό συνιστά η πληροφόρηση. Το συγκεκριμένο γνώρισμα εμφανίζεται  

είτε ως ανεπάρκεια πληροφορίας είτε ως εισροή στο σύστημα διαχείρισης της κρίσης 

μεγάλου και ανεπεξέργαστου όγκου πληροφοριών. Απότοκος της έλλειψης 

αξιόπιστων αλλά και έγκαιρων πληροφοριών είναι το γεγονός ότι ο λήπτης μιας 

απόφασης δεν αποκτά σαφή εικόνα της κατάστασης.10 Για το λόγο αυτό, το κενό 

πληροφόρησης είναι δυνατό να καταστήσει ανίκανους τους λήπτες να καταλήξουν σε 

μια απόφαση.11 Αντίστοιχα, η υπερφόρτωση δεδομένων και πληροφοριών, η οποία 

πιθανώς συμβάλλει στην απώλεια των πιο σημαντικών, (φαινόμενο το οποίο καλείται 

«background noise»), είναι δυνατό να επιφέρει παράλυση της ηγεσίας.12 

 Και οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε ως προς τη ροή της πληροφορίας, 

ενδέχεται να επηρεάσουν τους ΛΑ και σε επίπεδο ψυχολογίας, αυξάνοντας τα 

επίπεδα στρες. Μη έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα ως προς τις πραγματικές 

διαστάσεις μιας κρίσης, είναι δυνατό να καταλήξουν σε μια απόφαση στηριζόμενοι 

σε αντιλήψεις, στερεότυπα ή προηγούμενες εμπειρίες και όχι βασιζόμενοι στις 

πραγματικές διαστάσεις της κρίσης.   

 

B. Απειλή αξιακού συστήματος  

 

Ένα ακόμη γνώρισμα της κρίσης αποτελεί το γεγονός ότι εμπεριέχει την απειλή 

σημαντικών αξιών και αντικειμενικών στόχων για όλους τους μετέχοντες στην 

κρίση.13Συνεπώς, το αποτέλεσμα της, είναι δυνατό να έχει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα, αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αναφορικά με τη μελλοντική 

τους ισχύ και τη θέση τους στο διεθνές σύστημα. Στις περιπτώσεις που εξετάζουμε 

στην παρούσα εργασία, μπορούμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 

της κρίσης της Κούβας, οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ επεδίωξαν να διατηρούσουν το κύρος 

τους ως υπερδυνάμεις στο δυτικό κόσμο και στο ανατολικό στρατόπεδο αντίστοιχα. 

 

Γ. Μειωμένος έλεγχος 

                                                           
10Ibid. 
11Michael Clarke and Brian White, Understanding Foreign Policy,Edward Elgar Publishing Limited, 

England, 1989, σελ.54 
12Ibid. 
13Ibid 



11 
 

  

 Η κρίση εμπεριέχει στην έννοιά της τη μειωμένη ικανότητα του ΛΑ να ασκεί 

έλεγχο επί της εξέλιξης της κατάστασης και των συνεπειών της. Ο συγκεκριμένος 

παράγοντας είναι δυνατό να οδηγήσει σε λανθασμένους υπολογισμούς και να 

εξωθήσει τους συμμετέχοντες σε μια κρίση, σε επιλογές και αποφάσεις, εντός ενός 

πλαισίου όπου τα ρίσκα και η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχα στοιχεία.14 Ένας από τους 

τρόπους μέσα από τους οποίους είναι δυνατή η απώλεια του ελέγχου, συνιστά η 

χρήση βίας.15Εάν η κρίση κλιμακωθεί σε τέτοιο επίπεδο, απελευθερώνονται πλέον 

δυνάμεις, οι οποίες έχουν τις δικές τους νόρμες, με κεντρικό άξονα το νόμο της 

δράσης – αντίδρασης. Όταν μια τέτοια διαδικασία εκκινήσει καθίσταται εξαιρετικά 

δύσκολο για τους ΛΑ να ανακόψουν την πορεία της, καθώς η κατάσταση φθάνει σε 

ένα κρίσιμο σημείο όπου καμία πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει.  

 

Δ. Κόπωση 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η χρονική διάρκεια μιας κρίσης είναι  

συνήθως περιορισμένη. Παρά ταύτα απαιτεί συνεχής εγρήγορση, η οποία προκαλεί 

φυσική αλλά και πνευματική κόπωση.  Το χαρακτηριστικό αυτό αποτυπώνεται 

εμφανώς στην κρίση των Ιμίων του 1996, καθώς η χρονική διάρκεια κατά την οποία 

η κρίση κορυφώθηκε υπήρξε μικρή, παρά ταύτα απαιτούσε τη συνεχή ετοιμότητα 

όσων συμμετείχαν στη διαχείρισή της. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο  

Α/ΓΕΕΘΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν 70 ώρες ξύπνιος, χωρίς ουδεμία 

ανάπαυση. 16 

 

 

1.3 Διαχείριση κρίσης 

 

 Ο όρος «διαχείριση κρίσης» έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως με μια ποικιλία 

ορισμών και εννοιών. Για το σκοπό της εργασίας είναι χρήσιμη η επιστημονική 

                                                           
14Michael Clarke and Brian White, Understanding Foreign Policy,Edward Elgar Publishing Limited, 

England, 1989, σελ.26 
15Ibid.,σελ. 96. Για περισσότερα, βλ. Ibid.,σελ. 241 
16Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 165 
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προσέγγιση του όρου. Κατά τον Phill Williams, εντοπίζονται δύο σχολές αναφορικά 

με τους σκοπούς που εξυπηρετεί η διαχείριση μιας κρίσης: 17 

 Σύμφωνα με την πρώτη σχολή σκέψης, ο κεντρικό πυρήνας της διαχείρισης 

μιας κρίσης διαπερνάται από τον άξονα της αποφυγής σύγκρουσης και της ειρηνικής 

επίλυσης. 18 Κύρια στόχευση των ΛΑ είναι ο έλεγχος των γεγονότων, προκειμένου να 

αποκλείσουν την πιθανότητα ενεργειών οι οποίες ενδεχομένως να κλιμακώσουν την 

κρίση.19 Καθίσταται εύκολα κατανοητό το γεγονός ότι υπό το πρίσμα της 

συγκεκριμένης οπτικής, η ανάληψη υψηλού ρίσκου πρέπει να αποφεύγεται, καθώς 

ενέχει τον κίνδυνο περιδίνησης της κατάστασης. Τοποθετώντας τη διαχείριση κρίσης 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι δυνατό να προχωρήσουμε στον παρακάτω 

ισχυρισμό: η κρίση έχει προκληθεί από μια «ανωμαλία» στη φυσική ροή της 

υφιστάμενης σχέσης μεταξύ δύο κρατών, τα οποία έχουν συμφέρον να δράσουν 

περισσότερο ως συνεργάτες, παρά ως ανταγωνιστές, ώστε να αποφύγουν ή να 

περιορίσουν στο ελάχιστο το ενδεχόμενου του πολέμου.  

 Η δεύτερη σχολή σκέψης κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τη 

αυτή τη θεώρηση, αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης μιας κρίσης αποτελεί η 

αποκόμιση οφέλους και ο εξαναγκασμός του ανταγωνιστή σε υποχωρήσεις, 

προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι κάθε κράτους στη διεθνή αρένα.20 Το 

ερώτημα το οποίο τίθεται για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στην κρίση 

μεταλλάσσεται από το εάν «αυτή η ενέργεια θα αυξήσει τις πιθανότητες πολέμου;» 

στο ερώτημα: «η συγκεκριμένη επιλογή δράσης θα αναγκάσει τον αντίπαλο να 

υποχωρήσει;» 21 Η δεύτερη μετάφραση του όρου «διαχείριση κρίσης» συνεπάγεται το 

γεγονός ότι κάθε πλευρά θα επιδιώξει το κέρδος κατά τη διάρκεια της κρίσης, ακόμη 

και εάν αυτό σημαίνει την ανάληψη υψηλού ρίσκου.  

 Καθίσταται κατανοητό το γεγονός ότι οι δύο μέθοδοι θέασης της διαχείρισης 

κρίσης είναι εκ διαμέτρου ασύμφωνες. Παρά ταύτα στην πράξη φαίνεται  ότι 

συμπληρώνουν η μία την άλλη. Μάλιστα ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο στοιχείο του 

χειρισμού μιας κρίσης κρύβεται στο σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο θεωρήσεων 

που αναφέραμε παραπάνω. Στόχος της κάθε προσπάθειας διαχείρισης κρίσης μπορεί 

                                                           
17Phil Williams, Crisis Management, confrontation & diplomacy in the nuclear age, Martin Robertson 

& Co. , London, 1976, σελ. 27 
18Ibid.  
19Ibid. 
20Ibid., σελ. 27-28 
21Ibid. 
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να είναι η κλιμάκωση ή η αποτροπή της και η αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τους 

στόχους που κάθε πλευρά επιδιώκει.22 Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη  το γεγονός 

ότι η κρίση και η διαχείρισή της περικλείει και την προσπάθεια αποφυγής του 

πολέμου, αλλά και την επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων.23 

 

1.4 Λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κρίσης 

  

 Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση κρίσης στην πράξη μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια «τέχνη», η οποία δύσκολα είναι δυνατό να διδαχθεί, σε θεωρητικό επίπεδο, ο 

ορθός χειρισμός μιας κρίσης σε εθνικό επίπεδο προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

συγκεκριμένης τυποποίησης και λειτουργιών, οι οποίες θα επιτρέψουν στον ΛΑ να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση και να καταλήξει σε μία απόφαση υπό τις ευνοϊκότερες 

προϋποθέσεις.  Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσης 

είναι η δημιουργία ενός κλειστού πυρήνα, ο οποίος θα χειριστεί μια έκτακτη 

κατάσταση.24 Χαρακτηριστικά μιας κρίσης, όπως το στοιχείο του αιφνιδιασμού που 

συνεπάγεται μικρό χρόνο προειδοποίησης, και η απειλή ζωτικών συμφερόντων, 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ταχύτατης αντίδρασης και λειτουργίας των 

κέντρων αποφάσεων σε ρυθμούς πολύ υψηλότερους των κανονικών. Για τους λόγους 

αυτούς, ο καθορισμός της πορείας εξόδου από μια σοβαρή κατάσταση θα πρέπει να 

υλοποιείται σε υψηλό πολιτικό (αλλά και στρατιωτικό, εφόσον υφίσταται ανάγκη) 

επίπεδο, από σχετικά μικρό αριθμό προσώπων, που συγκροτούν τον πυρήνα 

διαχείρισης. 25    

 Τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει η σύσταση μιας τέτοιας ομάδας είναι 

πολλαπλά. Αρχικά, εξυπηρετείται το στοιχείο της ταχύτητας, καθώς λόγω του 

περιορισμένου αριθμού των μελών του πυρήνα απόφασης, εξαλείφονται τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική δομή διάφορων οργανισμών. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο μιας μικρής ομάδας ατόμων η οποία διαχειρίζεται μια 

σοβαρή κατάσταση, οι σχέσεις μεταξύ των μελών είναι χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

                                                           
22Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 115 
23Michael Clarke and Brian White, Understanding Foreign Policy,Edward Elgar Publishing Limited, 

England, 1989, σελ.29 
24Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 115-116 
25Phil Williams, Crisis Management, confrontation & diplomacy in the nuclear age, Martin Robertson 

& Co. , London, 1976, σελ. 66 
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των τύπων και του πρωτοκόλλου,26  γεγονός που επιτρέπει την κατάθεση προτάσεων 

περιορίζοντας την εκδήλωση του φαινομένου της ομαδοσκέψης.  Τέλος εντός των 

στεγανών που εξασφαλίζει μια κλειστή ομάδα περιορισμένη σε προσωπικό, 

διασφαλίζεται ο κανόνας της εμπιστευτικότητας, ο οποίος καθίσταται απαραίτητος, 

σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η άμεση επαφή μεταξύ των πλευρών που 

συμμετέχουν σε μια κρίση, ώστε να επιτευχθεί η αποκλιμάκωσή της. 

 Για την επιτυχή διαχείριση μιας κρίσης θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη 

έτοιμων σχεδίων δράσης, τα οποία να έχουν καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καλύπτουν την αντιμετώπιση διάφορών καταστάσεων.27 Τα σχέδια αυτά πρέπει να 

προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες (όπως την αποδέσμευση κανόνων εμπλοκής), 

καθώς και τη σύσταση της ομάδος η οποία θα διαχειρίζεται κάθε έκτακτη 

κατάσταση.28 Καθίσταται κατανοητό το γεγονός ότι ο πυρήνας διαχείρισης κάθε 

κρίσης ενδέχεται να είναι διαφορετικός ανάλογα με τη φύση της κατάστασης και να 

λαμβάνει και ad hoc χαρακτήρα. Πρέπει να είναι διαφορετική η σύνθεση του πυρήνα 

διαχείρισης που αφορά μια φυσική καταστροφή και ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. 

Τέλος, αναφορικά με την ύπαρξη σχεδίων δεν αρκεί μόνο η κατάστρωση τους, αλλά 

τόσο η δοκιμή τους από την πολιτικοστρατιωτική ηγεσία, όσο και η συνεχής 

επικαιροποίησή τους.  

 Μία διεθνής κρίση, συνεπάγεται συχνά και τη χρήση στρατιωτικών μέσων και 

κινήσεων.29 Για το λόγο αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός ο συντονισμός της 

διπλωματίας και της στρατιωτικής ισχύος. Θα παραθέσουμε κάποιες από τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτός ο συντονισμός κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 

καθίσταται εφικτός.  

 

Α. «Η πολιτική ηγεσία κάθε πλευράς πρέπει να έχει τον έλεγχο των 

στρατιωτικών επιλογών της».30 Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδος, όπου η 

διαχείριση μιας κρίσης ακολουθεί ένα πρωθυπουργικοκεντρικό μοντέλο,31 

επιδιώκεται στενός έλεγχος των στρατιωτικών κινήσεων. Κατ’ επέκταση, η πολιτική 

                                                           
26Phil Williams, Crisis Management, confrontation & diplomacy in the nuclear age, Martin Robertson 

& Co. , London, 1976, σελ. 66 
27Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 119 
28Ibid. 
29Ibid., σελ. 120 
30Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 120. Για περισσότερα, βλ. George Alexander L., Crisis management: the interaction of 

political and military considerations”, Survival, September – October 1984, σελ. 224 
31Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 557 
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ηγεσία θα είναι αυτή που θα αποφασίσει το είδος και το βαθμό της στρατιωτικής 

κινητοποίησης.  

 

Β. «Οι κινήσεις και η κλιμάκωση πρέπει να γίνουν προοδευτικά έτσι ώστε να 

αφήνουν και στις δύο πλευρές χρόνο για επικοινωνία, διπλωματικές επαφές, καθώς 

και για επανεκτίμηση της κατάστασης».32 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα κράτος 

κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, δεν επιδιώκει μόνο την αποκλιμάκωση. Σε πολλές 

περιπτώσεις, επιζητούν  να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος. Για το σκοπό αυτό είναι 

δυνατή και η επιδίωξη της κλιμάκωσης της κρίσης. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό 

να δίδονται περιθώρια στην άλλη πλευρά, προκειμένου να εκτιμήσει με ψυχραιμία τα 

νέα δεδομένα και να μην προσφύγει σε σπασμωδικές ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως 

να οδηγήσουν σε επικίνδυνη όξυνση της κρίσης.  

 

Γ. «Οι κινήσεις των στρατιωτικών πρέπει να συντονίζονται με τις διπλωματικές 

κινήσεις, έτσι ώστε να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο στρατηγικής».33 Είναι 

γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο μια ηγεσία αντιλαμβάνεται μια κρίση και τη 

διαχείρισή της, πολιτικής και στρατιωτικής κρίσης, ενδεχομένως να διαφέρει. Η 

αποκλίνουσα οπτική γωνία υπό την οποία εξετάζεται μια σοβαρή κατάσταση από 

τους δύο θεσμούς, είναι δυνατό να ερμηνευθεί στη βάση της δομής σύμφωνα με την 

οποία είναι οργανωμένοι, καθώς και στα πρωτόκολλα με τα οποία λειτουργούν. 

Πρέπει να αποφεύγονται στο τακτικό επίπεδο στρατιωτικές κινήσεις οι οποίες δεν 

είναι σύμφωνες με την πολιτική βούληση. Αντίστοιχα η απόφαση του πυρήνα 

διαχείρισης των κρίσεων πρέπει να εκφράζεται στη στρατιωτική ηγεσία, η οποία έχει 

την ευθύνη στο θέατρο επιχειρήσεων με την αποδέσμευση (ή τη δέσμευση) 

συγκεκριμένων κανόνων εμπλοκής, οι οποίοι θα καθορίζουν με απόλυτη σαφήνεια 

τους τρόπους αντίδρασης των ΕΔ σε ενέργειας της άλλης πλευράς.  

 

1.5 Διαδικασία λήψεως απόφασης 

 

 Καθημερινά λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό αποφάσεων. Κάποιες είναι σχετικά 

ασήμαντες, άλλες όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από την επιλογή του καθημερινού 

                                                           
32Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 120. Για περισσότερα, βλ. George Alexander L., Crisis management: the interaction of 

political and military considerations”, Survival, September – October 1984, σελ. 224 
33Ibid.  

 

 



16 
 

δρομολογίου για την εργασία μας, μέχρι την απόφαση που λαμβάνει η πολιτική 

ηγεσία μιας χώρας για τη χρήση στρατιωτικής βίας σε μία κρίση, η διαδικασία 

λήψεως μιας απόφασης στηρίζεται σε ένα μεγάλο εύρος κριτηρίων, τα οποία εξετάζει 

η θεωρία αποφάσεων. Τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί 

εξετάζουν υπό διαφορετικό πρίσμα τις διεργασίες λήψεως μιας απόφασης. Κάθε ένα 

έχει ξεχωριστή ερμηνευτική δύναμη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε κρίσης.  Οι 

θεωρίες απόφασης εντάσσονται στις μικροθεωρίες και λειτουργούν ως μικροσκόπιο. 

Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται και η μεγάλη χρησιμότητά τους. Αποτελούν το κλειδί 

για το χειρισμό κρίσεων και τις διαπραγματεύσεις. Όταν αναφερόμαστε σε μια 

απόφαση δεν είναι δυνατό να κινούμαστε στη σφαίρα της αντικειμενικότητας, καθώς 

πραγματευόμαστε ζητήματα όπως απόψεις, ιδέες, ιδεολογίες, προηγούμενες 

εμπειρίες.  Για το λόγο αυτό οι θεωρίες αποφάσεων εντάσσονται στην πλουραλιστική 

θεώρηση.  

 Σύμφωνα με τον Sidney Verba, οι θεωρίες απόφασης μπορούν να διακριθούν 

σε δύο μεγάλες προσεγγίσεις, με κριτήριο το διαχωρισμό ότι ο λήπτης αποφάσεων 

ενεργεί σύμφωνα με τη λογική ή όχι.34 Επομένως οι θεωρίες απόφασης 

κατηγοριοποιούνται με το παραπάνω κριτήριο στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α. Τις καθαρά ορθολογικές, στις οποίες εντάσσεται το κλασικό ορθολογικό 

μοντέλο, καθώς και η θεωρία παιγνίων. 

 

Β. Τις θεωρίες μη συμβατικής λογικής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 

γραφειοκρατικές, το οργανισμικό μοντέλο, καθώς και οι «θεωρίες που αμφισβητούν  

το ορθολογικό της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων και προτείνουν ερμηνείες 

που διέπονται από διαφορετικές λογικές». 35   

 

Γ. Τις θεωρίες οι οποίες δεν θέτουν τη λογική ως το μέσο. Η τελευταία 

κατηγορία ενσωματώνει τις ψυχολογικές θεωρίες, την παρανόηση, τη θεωρία περί 

ομαδοσκέψης, καθώς και την Κυβερνητική. 36  

Από τις παραπάνω θεωρήσεις, θα αναλυθούν περιληπτικά κάποιες από αυτές, για τις 

οποίες υφίσταται η εκτίμηση ότι είναι δυνατό να ερμηνεύσουν τις δύο περιπτώσεις 

που εξετάζει η παρούσα εργασία.  

 

                                                           
34Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 53 
35Ibid. 
36Ibid. 
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1.5.1. Ορθολογικό (κλασσικό) μοντέλο  

 

 Σήμα κατατεθέν του μοντέλου του ορθολογικού λήπτη αποφάσεων αποτελεί η 

προσπάθεια εξήγησης των διεθνών γεγονότων μέσα από την παράθεση των στόχων 

και των υπολογισμών στους οποίους προχωρούν τα κράτη και οι κυβερνήσεις.37 

Σύμφωνα με τον Graham Allison, η κλασσική θεώρηση  θεμελιώνεται στην υπόθεση 

ότι η πράξεις του δρώντα δεν συνιστούν μόνο μια χρήσιμη επιλογή, αλλά μια 

απόφαση η οποία λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο αρχών το οποίο συνδέει τη δράση με 

συγκεκριμένους σκοπούς. 38  Στο σύγχρονο περιβάλλον, ο ορθολογικός δρών καλείται 

να λάβει τη βέλτιστη απόφαση, σε συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ασάφεια 

και πίεση. Για το λόγο αυτό, το κλασσικό μοντέλο συμπυκνώνει το πρόβλημα του 

ΛΑ στην επιλογή μεταξύ δεδομένων εναλλακτικών λύσεων, κάθε μία από τις οποίες 

έχει ως απότοκο συνέπειες και ενδεχόμενα συνεπάγεται συγκεκριμένο κόστος. Ο ΛΑ 

προκρίνει τη λύση η οποία συγκεντρώνει τα λιγότερα μειονεκτήματα και θα 

μεγιστοποιεί τις αξίες που έχει καθορίσει ο δρών.    

 Ο πυρήνας του ορθολογικού μοντέλου διατρέχεται από τους παρακάτω 

άξονες:39 (i) Την ύπαρξη συγκεκριμένων στόχων. Στην αρχή κάθε προβλήματος 

απόφασης, ο δρών έχει ιεραρχήσει τους στόχους στη βάση των συνεπειών που η κάθε 

μια συνεπάγεται. (ii) Για κάθε πρόβλημα ή κατάσταση υπάρχουν εναλλακτικές 

λύσεις, μεταξύ των οποίων ο δρών καλείται να επιλέξει. (iii) Η εκλογή μιας 

συγκεκριμένης πορείας δράσης είναι συνδεδεμένη με αρνητικά επακόλουθα. Η 

σύγκριση στην οποία θα προχωρήσει ο ΛΑ μεταξύ των συνεπειών που συνεπάγεται η 

κάθε εναλλακτική λύση αποτελεί ένα από τα κριτήρια της απόφασής του. (iv) Τέλος 

το ορθολογικό μοντέλο αξιωματικά θεωρεί ότι σε κάθε κατάσταση υφίστανται 

επιλογές τις οποίες οι ΛΑ γνωρίζουν και η λήψη απόφασης συνίσταται στην εκλογή 

της λύσης που συγκεντρώνει τα λιγότερα μειονεκτήματα.  

 Βέβαια το κλασσικό μοντέλο θεωρίας αποφάσεων προσφέρει μια ερμηνευτική 

προοπτική, η οποία δεν είναι πάντοτε εύκολο να εφαρμοστεί. Στην περίπτωση μιας 

κρίσης η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα (λόγω έλλειψης πληροφοριών ή 

αδυναμία επιβεβαίωσής τους), ο ΛΑ δεν είναι εύκολο να γνωρίζει εκ των προτέρων 

τόσο όλες τις εναλλακτικές λύσεις που έχει, όσο και τις συνέπειες που αυτές 

                                                           
37Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 

Αθήνα, 1999, second edition σελ. 13 
38Ibid., σελ. 15 
39Ibid., σελ. 18 



18 
 

επιφέρουν. 40 Επιπροσθέτως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρχουν εναλλακτικές 

επιλογές που θα μεγιστοποιούν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αντίθετη περίπτωση 

«δεν θα υπήρχε καμία δυσκολία ως προς το φαινόμενο ‘’λήψης απόφασης’’ και αυτό 

δεν θα αποτελούσε αντικείμενο επιστημονικής μελέτης». 41 

 

1.5.2 Το γραφειοκρατικό και Οργανισμικό μοντέλο 

 

 Οι θεωρίες περί γραφειοκρατίας αναφέρονται στο γεγονός ότι «η λήψη 

αποφάσεων σε κάθε κράτος συμμετέχουν παράγοντες που ανήκουν σε κάποια 

υπηρεσία ή γραφειοκρατική μονάδα» 42. Είναι δυνατό να εξετάσουμε τη διοίκηση υπό 

το πρίσμα ενός δικτύου εξουσίας, μέσα στο οποίο λειτουργούν διάφορα 

γραφειοκρατικά κέντρα και υπηρεσίες. Κάθε μια από αυτές, εκτός από την κεντρική 

κατεύθυνση που δίδεται από την ηγεσία, αναπτύσσει τα δικά της συμφέροντα, τα 

οποία προσπαθεί να εξυπηρετήσει και προωθήσει.  Απότοκος της δομής αυτής είναι ο 

κίνδυνος τα συμφέροντα κάθε φορέα να καθορίζουν την πολιτική του ειδικά και κατ’ 

επέκταση του κράτους. Επιπλέον υπάρχει το ενδεχόμενο λόγω σύγκρουσης 

συμφερόντων μεταξύ διάφορων υπηρεσιών να προκύπτουν έντονοι εσωτερικοί 

ανταγωνισμοί, γεγονός το οποίο είναι δυνατό να μειώσει την αποτελεσματικότητα 

ολόκληρου του οργανισμού (εν προκειμένω μιας κυβέρνησης). 43 

 Το οργανισμικό μοντέλο εξετάστηκε ενδελεχώς από τον Graham Allison. 

Επιδιώκει την ερμηνεία αποφάσεων οι οποίες επηρεάζονται από οργανισμούς και 

γραφειοκρατικούς φορείς, όχι πλέον στο επίπεδο των συμφερόντων που αυτοί 

εξυπηρετούν, αλλά στο επίπεδο της οργάνωσης και πιο ειδικά του τρόπου 

λειτουργίας.44 Σύμφωνα με την ανάλυση του μοντέλου, μια απόφαση προβάλλεται 

όχι ως μια συνειδητή επιλογή, αλλά περισσότερο ως σύνολο των αποτελεσμάτων που 

παράγουν οργανισμοί, οι οποίοι λειτουργούν στη βάση συγκεκριμένων πρότυπων 

συμπεριφοράς. Η κεντρική έννοια του μοντέλου συνίσταται στο αξίωμα ότι κάθε 

σχήμα διακυβέρνησης απαρτίζεται από οργανισμούς με τυποποιημένες διεργασίες. Η 

συμπεριφορά αυτών των φορέων  -η οποία καθορίζει εν τέλει και τη συμπεριφορά της 

διοίκησης- έχει διαμορφωθεί από μια κουλτούρα. Η οργανισμική κουλτούρα ή 

                                                           
40Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 57 
41Ibid. 
42Ibid. ,σελ. 71 
43Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 72 
44Ibid., σελ. 79 
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αλλιώς το modus operandi, έχει διαπλαστεί μέσα από ένα κυρίαρχο 

επαναλαμβανόμενο τρόπο λειτουργίας και έχει ως σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας. Έτσι το οργανισμικό μοντέλο ερμηνεύει τις αποφάσεις στη 

διεθνή σκηνή, όχι με όρους ενός μεμονωμένου δρώντα, αλλά ως αποτέλεσμα της 

συμπεριφοράς των πρακτικών και των εκροών ενός οργανισμού.  

 

1.5.3 Ψυχολογικές θεωρίες  

 

 Οι ψυχολογικές προσεγγίζουν το ζήτημα της λήψης απόφασης στη βάση της 

συμπεριφοράς των ΛΑ και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται το περιβάλλον 

τους.45. Βέβαια η διαδικασία αυτή καθίσταται δύσκολη, καθώς κάθε άτομο δέχεται 

διαφορετικά ερεθίσματα από το περιβάλλον του, με αποτέλεσμα η ιεράρχιση των 

προτεραιοτήτων να μετατρέπεται σε ζήτημα υποκειμενικής και όχι αντικειμενικής 

φύσεως. Φυσικά η μελέτη υπό το συγκεκριμένο πρίσμα δεν αφορά οργανισμούς, 

αλλά μόνο ανθρώπους. Ο κλάδος της Ψυχολογίας ο οποίος προσεγγίζει τα πολιτικά 

φαινόμενα αποδίδει διάφορες αποφάσεις σε συγκεκριμένα σύνδρομα.46 Επιπλέον ο 

ΛΑ είναι δυνατό να επηρεαστεί και από προηγούμενες εμπειρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι 

ο Kennedy κατά τη διάρκεια της κρίσης σκεφτόταν πολλές φορές την επίθεση στο 

Περλ Χάρμπορ, αναλογιζόμενος ότι μια αμερικανική επίθεση εναντίον ενός 

αδύναμου αντιπάλου, όπως η Κούβα θα ταύτιζε τις ΗΠΑ με την Ιαπωνία του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα 

ακολουθήσουν την πολιτική του κατευνασμού την οποία είχε ακολουθήσει η Μεγάλη 

Βρετανία το 1939 για να αντιμετωπίσει την αναθεωρητική πολιτική του Χίτλερ.  

   

1.5.4 Παρανόηση 

 

 Η έννοια της παρανόησης αναφέρεται στην πιθανότητα λάθους, όταν 

ερμηνεύονται γεγονότα ή δεδομένα. Σύμφωνα με  τον Robert Jervis, υπάρχουν 

υποθέσεις εργασίας οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν τους ΛΑ σε παρερμηνείες. 

Κάποιες από τις περιπτώσεις –οι οποίες συναντώνται και στις περιπτώσεις που 

εξετάζουμε- συνίστανται στις παρακάτω ερμηνείες: (1) Οι ΛΑ τείνουν να 

προσαρμόζουν τις πληροφορίες που έχουν στις απόψεις που ήδη έχουν διαμορφώσει. 

                                                           
45Michael Clarke and Brian White, Understanding Foreign Policy,Edward Elgar Publishing Limited, 

England, 1989, σελ. 135 
46Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 84 
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Συχνά αυτή η τάση δεν επιτρέπει στον ΛΑ να αλλάξει εύκολα απόψεις παρά τα νέα 

δεδομένα (2) Γίνεται βιαστική ερμηνεία των εισρεόμενων πληροφοριών, με 

αποτέλεσμα την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων.47 Η παρερμηνεία είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες οι οποίες να έχουν ως απότοκο την 

επικίνδυνη (και αθέλητη) κλιμάκωση της κρίσης.  

 

Κεφάλαιο 2ο  

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ (1962) 

 

2.1 Σύντομο ιστορικό προ της κρίσης 

 

 Τα αίτια τα οποία είναι δυνατό να οδηγήσουν στην πρόκληση μιας κρίσης 

αναλύθηκαν ήδη στο 1ο κεφάλαιο. Κάποια από αυτά είναι η λήψη μιας 

συγκεκριμένης απόφασης και η παρανόηση.48 Αναφορικά με την κρίση των 

πυραύλων της Κούβας, μια επιφανειακή εξέταση των λόγων οι οποίοι οδήγησαν στην 

κρίση του 1962, θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση του 

σοβιετικού ηγέτη Khrushchev να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στην Κούβα, 

αποτέλεσε το έναυσμα της κρίσης των 13 ημερών. Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμο να 

εκτυλίξουμε το ιστορικό των γεγονότων που συνέβησαν από το 1960, και τα οποία 

κατέληξαν στον Οκτώβριο του 1962 και στην παραλίγο πυρηνική αναμέτρηση ΗΠΑ 

και ΕΣΣΔ. 

 Τον Φεβρουάριο του 1960 ο Αντιπρόεδρος της Σοβιετικής Κυβέρνησης 

Anastas Mikoyan, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κούβα, προσέφερε στον 

Castro μια συμφωνία: Η ΕΣΣΔ να εισάγει (και να απορροφά κατ΄ουσία) ένα 

ιδιαιτέρως σημαντικό τμήμα της παραγωγής ζάχαρης της Κούβας –είδος ζάχαρης την 

οποία μάλιστα η ΕΣΣΔ δεν χρησιμοποιούσε- με αντάλλαγμα την εξαγωγή προς την 

Κούβα πετρελαίου.49 Σταδιακά ο Castro αποφάσισε την εθνικοποίηση όλων των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων αμερικανικών συμφερόντων.50 Τον Ιούνιο του 1960, ο 

αδερφός του Fidel Castro, Raul, επισκέφθηκε τη Μόσχα. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του, δέχθηκε από τον Anastas Mikoyan, προσφορά πολεμικού υλικού.51 

                                                           
47Ibid., σελ. 90-97. Για περισσότερα σχετικά με την παρανόηση στο επίπεδο λήψεως αποφάσεων, βλ. 

Jervis Robert, Hypotheses on misperception, World Politics, 20, no 3, April 1968 
48Ibid.,  σελ. 110-111 
49James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. 38 
50Ibid.,σελ. 38 
51Ibid. 
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 Η επιχειρούμενη προσέγγιση Αβάνας – Κρεμλίνου είχε ως φυσικό 

επακόλουθο την ανησυχία της αμερικάνικης κυβέρνησης. H Διοίκηση Eisenhower 

κινητοποιήθηκε, προκειμένου να προετοιμάσει εισβολή στην Κούβα, οδηγούμενη 

από ένα πλέγμα κινήτρων, το οποίο αποτελούσαν οι παρακάτω παράγοντες: Πρώτον, 

η τύχη των αμερικανικών συμφερόντων στην Κούβα.52 Δεύτερον, η ισχυροποίηση 

της συνεργασίας μεταξύ Κούβας και Σοβιετικής Ένωσης σε επίπεδο αμυντικής και 

εμπορικής συνεργασίας, καθώς τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 1960 καταφθάνουν 

στην Κούβα τα πρώτα φορτία πετρελαίου και αμυντικού υλικού αντίστοιχα.53 Τέλος, 

το περιστατικό Coubre - και η ρητορική την οποία ακολούθησε ο Castro μετά το 

συγκεκριμένο συμβάν.54  

 Ο Kennedy μετά την εκλογή του ως ο 35ος Αμερικανός Πρόεδρος στις 8 

Νοεμβρίου 1960, είχε αναδείξει ως ζητήματα υψηλής σημασίας της διπλωματικής 

ατζέντας, τόσο το λεγόμενο «χάσμα των πυραύλων»55, όσο και το ζήτημα της 

Κούβας.56 Άλλωστε, τα σχέδια για την εισβολή στην Κούβα ήταν ήδη έτοιμα. Από τις 

Ένοπλες  Δυνάμεις είχαν πραγματοποιηθεί σειρά ασκήσεων μεγάλης κλίμακας με 

αποβατικά στρατεύματα σε νησιά της Καραϊβικής. Όμως, μέλη της Διοίκησης 

Kennedy είχαν σχηματίσει την άποψη ότι μια τέτοια ενέργεια -ακόμη και με επιτυχή 

κατάληξη- θα είχε ως απότοκο τη διπλωματική απομόνωση της χώρας.57 

 Οι ΗΠΑ είχαν ήδη ξεκινήσει (στο πλαίσιο της επιχείρησης της εισβολής στην 

Κούβα), την εκπαίδευση Κουβανών αντιφρονούντων, ήδη από τον Νοέμβριο του 

1960.58 Η εισβολή σχεδιάστηκε από την CIA και είχε παταγώδη αποτυχία. Στην 

αποτυχία της επιχείρησης συνέβαλε ιδιαίτερα η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ να 

                                                           
52Ibid., σελ. xxi 
53Οι απώλειες των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Κούβα ανήλθαν στο ύψος του 1 δις δολαρίων. 

(James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. xxi). 
54Στις 4 Μαρτίου 1960, το πλοίο Coubre, βελγικής σημαίας, το οποίο μετέφερε οπλισμό στην Κούβα, 

ανατινάχθηκε κοντά στο λιμάνι της Αβάνας, παρασύροντας στο θάνατο το πλήρωμα και 

περισσότερους από 100 πολίτες. Για το παραστατικό, ο Castro δήλωσε ότι επρόκειτο για αμερικανική 

πλεκτάνη κατά της Κούβας. Βλ. Σχετικά James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, 

Greenwood Press, London, σελ. 37. Επίσης Aleksander Fursenko - Timothy Naftali, One Hell of a 

Gamble: Khrushchev, Castro, and Kennedy, 1958-1964: The Secret History of the Cuban Missile Crisis, 

Paperback – August 17, 1998, σελ. 41 
55To ζήτημα του «χάσματος των πυραύλων» συνίστατο στο γεγονός, ότι μεγάλο μέρος της κοινής 

γνώμης με κύριο άξονα τους Δημοκρατικούς, υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν σε θέση να 

αποτρέψουν ένα πρώτο χτύπημα από την ΕΣΣΔ, κυρίως μετά την εκτόξευση του Σπούτνικ. Για 

περισσότερα βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική 

Στρατηγική στον Ψυχρό Πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007 σελ. 135-136.  
56James A. Nathan, Anatom of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. 47 
57Ibid. 
58Ibid.,σελ. 47-48 
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μην παρέχει ουδεμία υποστήριξη στις δυνάμεις που εκτέλεσαν την εισβολή. Ο 

Kennedy επιθυμούσε να παρουσιαστεί ως μια κίνηση την οποία θα έθεταν εις πέρας 

αμιγώς κουβανέζικες δυνάμεις, χωρίς την παρέμβαση τρίτης χώρας.59 Το φιάσκο του 

Κόλπου των Χοίρων, αποτέλεσε μια τέλεια αφορμή για την ΕΣΣΔ, προκειμένου να 

ενδυναμώσει τις ήδη υπάρχουσες αμυντικές σχέσεις με την Κούβα. Σε ανοιχτή 

επιστολή του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 1961, ο 

Khrushchevτονίζει ότι «Οι ΗΠΑ αναμίχθηκαν πλήρως σε μια πράξη επιθετικών 

ενεργειών…. θα δώσουμε στον κουβανικό λαό….όλη την απαραίτητη βοήθεια»60. 

 Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι σοβιετικοί δεν  

διέθεταν πυραυλικές βάσεις κοντά στις ΗΠΑ, ώστε να βρίσκονται σε θέση να τις 

απειλούν άμεσα. Σε αντίθεση με την ΕΣΣΔ, οι ΗΠΑ διέθεταν όχι μόνο αεροπορικές 

βάσεις, από τις οποίες βομβαρδιστικά ήταν ικανά να πλήξουν σοβιετικούς στόχους, 

αλλά διατηρούσαν και βάσεις πυρηνικών πυραύλων.61 Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι 

πύραυλοι Jupiter, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στην Τουρκία, όχι τόσο για την 

αποτελεσματικότητα,62 όσο για το συμβολισμό που εμπεριείχαν, καθώς 

βρισκόντουσαν στο «μαλακό υπογάστριο» της ΕΣΣΔ, δίπλα ακριβώς στα σύνορα της. 

 Το ζήτημα της Κούβας ήταν ευθέως συνδεδεμένο με το πρόβλημα του 

Βερολίνου, το οποίο αποτέλεσε τη βασική ατζέντα της συνόδου κορυφής της Βιέννης 

στις 4 Ιουνίου 1961 μεταξύ του Kennedy και του  Khrushchev.63 Σύμφωνα με τον 

δημοσιογράφο James Reston των New York Times, η σύνοδος της Βιέννης υπήρξε 

ιδιαίτερα δυσχερής για τον Αμερικανό Πρόεδρο.64 

 Ένα μήνα σχεδόν από τη σύνοδο της Βιέννης, στις  8 Ιουλίου 1961, ο 

Khrushchev ανακοίνωσε την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 3 εκατομμύρια 

ρούβλια.65 Λίγες μέρες μετά στις 28 Ιουλίου, ως απάντηση στις σοβιετικές κινήσεις, 

                                                           
59Ibid.,σελ. 49 
60Ibid.,σελ. 49 
61Οι ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει ένα «κλοιό» αεροπορικών βάσεων ως ορμητήρια για βομβαρδιστικά 

αεροσκάφη, από τον Καναδά και την Ισλανδία μέχρι την Οκινάουα, τη Λιβύη και τα Άδανα της 

Τουρκίας. Το πλεονέκτημα που προσέδιδαν οι βάσεις αυτές στις ΗΠΑ ήταν μεγάλο, αφού ήταν σε 

θέση να πλήξουν στρατηγικούς στόχους εντός της ΕΣΣΔ σε μικρό χρόνο. Για περισσότερα βλ. Ηλίας 

Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική στον Ψυχρό Πόλεμο, 

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007 σελ. 70-72 
62Οι πύραυλοι Jupiterήταν προηγούμενης γενιάς, χαμηλής ακρίβειας, ενώ οι κινητήρες των 

πυραύλων ήταν αναξιόπιστοι. Για περισσότερα βλ. James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile 

crisis, Greenwood Press, London, σελ. 57. Επίσης Nur Bilge Criss, Strategic Nuclear Missiles in Turkey: 

the Jupiter Affairs, 1959-1963, Journal of Strategic Studies 20, no. 3, 1997, σελ. 102-103 
63James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. 59 
64Ibid. 
65Ibid.,σελ. 60 
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οι ΗΠΑ αντιδρούν αυξάνοντας την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή ήπειρο κατά 

150.000 άνδρες, καθώς και με την τήρηση σε ύψιστη ετοιμότητα 15 λεπτών του 50% 

της πυρηνικής τους δύναμης.66 Το αποκορύφωμα του κλίματος έντασης μεταξύ των 

δύο υπερδυνάμεων ήταν η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του τείχους στο 

Βερολίνο, στις 13 Αυγούστου 1961. 

 Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Chester Bowles, η 

προσέγγιση του Kennedy αναφορικά με την πολιτική στο θέμα της Κούβας 

μετατράπηκε, για τον ίδιο, σε ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας, έφτασε μάλιστα –πάντα 

κατά τον Bowles- να εξελιχθεί σε μια βεντέτα με τον σοβιετικό ηγέτη.67 Η νήσος της 

Καραϊβικής και τα γεγονότα που ακολούθησαν την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο 

των χοίρων, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της δυτικής υπερδύναμης. 

Καθίσταται λοιπόν φανερό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αποδώσει 

ιδιαίτερη σημασία στην Κούβα. Ενώ η υπόθεση του Βερολίνου συνιστούσε μια 

έμμεση απειλή για την εξωτερική απειλή των ΗΠΑ (καθώς οι μεγάλες σε αριθμό 

συμβατικές δυνάμεις της ΕΣΣΔ πίεζαν σε μεγαλύτερο βαθμό την ευρωπαϊκή πτέρυγα 

του ΝΑΤΟ), η Κούβα, με τον ηγέτη της Castro να δηλώνει ότι είναι Μαρξιστής – 

Λενινιστής για όλη του τη ζωή, αποτελούσε μια άμεση υπαρκτή απειλή στο «μαλακό 

υπογάστριο των ΗΠΑ68 και σε μια απόσταση μόλις 500 περίπου χιλιομέτρων από τις 

ανατολικές ακτές και πιο συγκεκριμένα από τη Φλόριντα.  

 Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην 

Καραϊβική, αποτέλεσε η επιβολή ολικού εμπάργκο στην Κούβα (εκτός από βασικά 

τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό) στις 3 Φεβρουαρίου 1962,69 με απώτερο στόχο 

«τη μείωση της οικονομικής δυνατότητας του Castro, ώστε να μη είναι σε θέση να 

προχωρήσει σε δράσεις επιθετικές ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα έθεταν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ και άλλων κρατών του δυτικού ημισφαιρίου».70 Ο 

Kennedy όμως δεν σταμάτησε στο επίπεδο του εμπορικού αποκλεισμού, αλλά 

συνέχισε και στο στρατιωτικό τομέα.  Τον Απρίλιο του 1962, ενώπιον του ιδίου του 

Προέδρου Kennedy διεξήχθησαν οι μεγαλύτερες σε κλίμακα αποβατικές ασκήσεις, οι 

οποίες προσομοίαζαν αποβατική ενέργεια σε εχθρική νήσο, με τη  συμμετοχή 40.000 

                                                           
66Ibid.,σελ. 61. Επίσης Aleksandr Fursenko - Timothy Naftali, One Hell of a Gamble: Khrushchev, 

Castro, and Kennedy, 1958-1964: The Secret History of the Cuban Missile Crisis, Paperback – August 

17, 1998, σελ. 137 
67James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. 71 
68Ibid.,σελ. 71 
69Ibid.,σελ.73 
70Ibid. 
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ανδρών και 84 πολεμικών πλοίων.71 Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες 

στρατιωτικές ασκήσεις στα νησιά Vieques κοντά στο Πουέρτο Ρίκο.72 Παράλληλα, 

την ίδια περίοδο, στις αρχές της άνοιξης του 1962 ξεκίνησε η ενεργοποίηση των 

αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων Jupiter στην Τουρκία.73 

 Όλες οι παραπάνω κινήσεις, ανεξαρτήτως των σκοπών της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής που εξυπηρετούσαν, απέστειλαν μηνύματα στον Khrushchev 

ότι η Κούβα γενικά, και το καθεστώς Castro ειδικότερα, συνιστούσαν από την άνοιξη 

του 1962 στόχους υψηλής αξίας. Οι ενδείξεις που προέρχονταν από τις μεγάλες σε 

εύρος στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ, λαμβάνονταν από την ΕΣΣΔ ως προπομπός 

μιας πιθανής στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα. Την ίδια περίοδο, ο 

σοβιετικός ηγέτης εγκρίνει την πρώτη αποστολή αντιαεροπορικών πυραύλων 

(SAM),74 εγκαινιάζοντας με αυτό τον τρόπο την έναρξη μιας τεράστιας επιχείρησης 

της ΕΣΣΔ να ενδυναμώσει στρατιωτικά την Κούβα, μια προσπάθεια που θα είχε ως 

αποκορύφωμα την αποστολή πυραύλων μέσου και μικρού βεληνεκούς με πυρηνικές 

κεφαλές.  

 

2.2 Απόφαση ΕΣΣΔ να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στην Κούβα 

  

2.2.1 Ανάλυση σύμφωνα με το Ορθολογικό Μοντέλο 

 

 Μία μέθοδος με ικανή αναλυτική ισχύ, την οποία μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να αποκαλύψουμε τα κίνητρα της απόφασης του 

Khrushchev να μεταφέρει πυραύλους στην Κούβα, αποτελεί η εξέταση των κερδών 

που θα αποκόμιζε μέσω αυτής της ενέργειας. Θέτοντας στο περιθώριο –στη βάση της 

ρεαλιστικής θεώρησης των διεθνών σχέσεων- τη θέση ότι ο Σοβιετικός ηγέτης  

ωθήθηκε στην απόφαση να στηρίξει την άμυνα της Κούβας από αλτρουιστικά 

κίνητρα και μόνο, οφείλουμε να εξετάσουμε όχι μόνο την επικρατούσα κατάσταση 

κατά τη χρονική περίοδο προ της οποίας αποφασίστηκε η αποστολή των πυραύλων, 

αλλά και τη μεσομακροπρόθεσμη στόχευση του Khrushchev, από τη στιγμή που 

διαδέχθηκε τον Joseph Stalin.  

 Είναι κοινά αποδεκτή η θέση ότι η απόφαση του σοβιετικού ηγέτη να 

μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους στην «πίσω αυλή των ΗΠΑ», με την οποία 

πυροδοτήθηκε η κρίση των πυραύλων του 1962, συνιστούσε μια εξαιρετικά 
                                                           
71White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 58-59 
72Ibid. 
73James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. 75 
74Ibid. 
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ριψοκίνδυνη ενέργεια, ένα μεγάλο ρίσκο, το οποίο δεν είχε αναλάβει ούτε ο σκληρός 

Stalin.75 Η συγκεκριμένη θεώρηση ενισχύεται από το γεγονός ότι, από τη συμφωνία 

της Γιάλτας το Φεβρουάριο του 1945 όπου οριοθετήθηκαν οι σφαίρες επιρροής των 

ΗΠΑ της ΕΣΣΔ και του Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι την κρίση των πυραύλων, δεν 

είχε αναπτυχθεί σοβιετικό οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της ΕΣΣΔ.76 

 Για τον σοβιετικό ηγέτη, η μεταφορά πυρηνικών όπλων στην Κούβα 

εξυπηρετούσε έναν εξόχως σημαντικό σκοπό, τον οποίο επιδίωξε από τις αρχές 

ανάληψης της εξουσίας, δηλαδή τη μείωση των αμυντικών δαπανών.  Είναι γεγονός, 

ότι η ΕΣΣΔ διατηρούσε ιδιαιτέρως σημαντικό αριθμό συμβατικών δυνάμεων στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, που έφθανε περίπου τον αριθμό των 2.800.000 ανδρών.77 Η 

συντήρηση αυτή της στρατιωτικής μηχανής αποτελούσε μεγάλο βάρος για την ήδη 

επιβραδυνόμενη σοβιετική οικονομία που στηρίζονταν εν πολλοίς στον πρωτογενή 

αγροτικό τομέα.78 Η ύπαρξη σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα, θα βελτίωνε τη θέση 

της ΕΣΣΔ έναντι των ΗΠΑ σε στρατηγικό επίπεδο (χωρίς όμως να γεφυρώνει σε 

αριθμητικό και ποιοτικό επίπεδο το πυραυλικό χάσμα μεταξύ των δύο 

υπερδυνάμεων), δίδοντας τη δυνατότητα στη σοβιετική ηγεσία να διοχετεύσει πόρους 

στην κοινωνική οικονομία. 79.Αυτή η στόχευση πήγαζε από τη βαθειά πεποίθηση του 

Khrushchev για τη στρατηγική σημασία και ανωτερότητα των πυρηνικών όπλων σε 

σύγκριση με τις συμβατικές δυνάμεις, θέση η οποία αποτυπώνεται στην άποψη που 

είχε εκφράσει ο σοβιετικός ηγέτης στο Mao Zedong στο Πεκίνο: 80 

 Μao: “Έχουμε το πλεονέκτημα υπέρ των εχθρών μας. Σκεφτείτε πόσες 

Μεραρχίες (στρατιωτικοί σχηματισμοί), η Κίνα, η ΕΣΣΔ και οι άλλες κομμουνιστικές 

χώρες μπορούν να ορθώσουν”.  

 Khrushchev: “Ο τρόπος σκέψης είναι πλέον ξεπερασμένος. Δεν μπορείς πλέον 

να υπολογίζεις το συσχετισμό δυνάμεων στη βάση της σύγκρισης του αριθμού των 

ανδρών…. Τώρα με την ατομική βόμβα, ο αριθμός του στρατού κάθε πλευράς, δεν έχει 

πρακτική σημασία, στο συσχετισμό της πραγματικής ισχύος και στο αποτέλεσμα του 

πολέμου”.  

                                                           
75White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 62. Επίσης βλ. Ηλίας 

Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική στον Ψυχρό Πόλεμο, 

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007  
76White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 75 
77Ibid.,σελ. 64 
78Ibid. 
79Ibid. 
80Ibid.,σελ. 65 
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 Επομένως θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τη στρατηγική του σοβιετικού 

ηγέτη ως εξής: η τοποθέτηση πυραύλων στην Κούβα θα εξίσωνε την υπεροπλία των 

ΗΠΑ σε όρους πυρηνικού οπλοστασίου.  Το γεγονός αυτό θα έδινε τον πολιτικό 

χώρο στον Khrushchevνα περικόψει τις αμυντικές του δυνάμεις σε δύο επίπεδα: 

αφενός, μειώνοντας τον αριθμό των στρατευμάτων που συντηρούσε στην ευρωπαϊκή 

ήπειρό, αφετέρου, περιορίζοντας το ρυθμό παραγωγής διηπειρωτικών πύραυλων.  Η 

επίτευξη του στόχου μείωσης των αμυντικών εξόδων, θα έδινε τη δυνατότητα 

διοχέτευσης πόρων –μέσω της αγροτικής οικονομίας- στην κοινωνία.  

 Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η απόφαση του Khrushchev να 

τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στην Κούβα, αποτέλεσε εν μέρει το όχημα μιας 

προσπάθειας εσωτερικής νομιμοποίησης. Η απόφαση αυτή θα είχε ως απώτερο στόχο 

τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και του κομμουνιστικού κόσμου εν γένει. 

Η θέση αυτή πιθανώς να μην απέχει από την πραγματικότητα και έχει ως θεωρητικό 

υπόβαθρο το ορθολογικό μοντέλο, καθώς ο κύριος άξονας που τη διαπερνά 

στηρίζεται στη λογική κόστους- οφέλους (ανατιθέμενο ρίσκο με την τοποθέτηση των 

πυραύλων, έναντι ενός στρατηγικού σχεδίου ανάτασης της οικονομίας στο εσωτερικό 

του σοβιετικού κράτους). 

 

2.2.2 Ανάλυση σύμφωνα με ψυχολογικές θεωρίες 

 

 Εκτός βέβαια από το ορθολογικό μοντέλο, υπάρχουν και άλλα θεωρητικά 

υπόβαθρα ερμηνείας της λήψης μιας συγκεκριμένης απόφασης. Ένα από αυτά 

αναφέρεται στη εξέταση των κινήτρων που οδηγούν τον λήπτη σε μια απόφαση. Οι 

θεωρίες αυτές καλούνται ψυχολογικές και εξ’ ορισμού δεν είναι δυνατό να εξετάζουν 

ένα οργανισμό ή ένα φορέα, ο οποίος μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες 

καταλήγουν στη λήψη μιας απόφασης. Οι ερμηνείες αυτές αφορούν αποφάσεις 

ατόμων, καθώς «καταρρίπτεται το πλάσμα της προσωποποίησης» οργανισμών ή 

φορέων. 81 

 Ένα εξόχως σημαντικό στοιχείο, το οποίο χρήζει ανάλυσης, αποτελεί η 

προσωπικότητα του Khrushchev και το ιστορικό υπόβαθρο εντός του οποίου 

διαμορφώθηκε. Ο Khrushchev γεννημένος το 1894 στο χωριό Kalinovka, στα 

σημερινά Ουκρανικά σύνορα, παρακολούθησε το σχολείο μόνο για λίγα χρόνια, 

καθώς οι συνθήκες απόλυτης φτώχειας μέσα στην οποία μεγάλωσε, τον ανάγκασε να 

                                                           
81Ηλίας Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική στον Ψυχρό 

Πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007 σελ. 84 
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εργάζεται σε εργοστάσιο από πολύ μικρή ηλικία.82 Το περιβάλλον στο οποίο 

διαπλάστηκε ο χαρακτήρας του σοβιετικού ηγέτη υπήρξε καθοριστικός παράγοντας. 

Ο σοβιετικός ηγέτης μεγάλωσε έχοντας ένα αίσθημα θυμού αλλά και ανασφάλειας, 

ακόμη και την περίοδο κατά την οποία αναρριχήθηκε στις υψηλότερες βαθμίδες του 

Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι μαρτυρίες για την προσωπικότητα του Khrushchev 

είναι πολλές. O Υφυπουργός Εξωτερικών για τις πολιτικές υποθέσεις Robert  D. 

Murhpy, όταν συνάντησε τον Khrushchev τον Οκτώβριο του 1952, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι «ο θυμός του δείχνει μια έλλειψη του αισθήματος ασφάλειας». Ο 

ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Kennedy όταν συναντήθηκε με τον Khrushchev το 

Σεπτέμβριο του 1959, διέκρινε στο σοβιετικό ηγέτη ένα σύνδρομο κατωτερότητας, 

από τις απαντήσεις που λάμβανε όταν υπέβαλε απλές ερωτήσεις.83 Είναι επιπλέον 

χαρακτηριστικά τα όσα είχε αναφέρει σε διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ: «Δεν έχω 

διπλωματική εκπαίδευση και όμως είμαι εδώ και τα καταφέρνω καλύτερα από 

εσάς».84 

 Ένα επιπλέον στοιχείο της προσωπικότητας του Khrushchev, το οποίο είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμο να εξετάσουμε, αποτελούσε το γεγονός ότι ήταν υπερδραστήριος, 

συστατικό της ιδιοσυγκρασίας, το οποίο εκκολάφθηκε, λόγω μιας ανίερης και 

γραφειοκρατικής εργασίας η οποία του είχε ανατεθεί στα τέλη της δεκαετίας του 

1920 στο Kharkov.85 Όπως διηγείται ο ίδιος: «(η εργασία), ήταν τίποτε παρά μόνο 

γραφειοκρατία…. Εγώ είμαι άνθρωπος της γης, άνθρωπος της δράσης… Η εργασία 

μου στο Kharkov ήταν ένα αδιέξοδο. Αισθανόμουν καταπιεσμένος και 

παγιδευμένος». 86 Θα ήταν δυνατό να παρομοιάσουμε την κατάσταση που είχε βιώσει 

ο σοβιετικός ηγέτης στην αρχή της εργασιακής του εμπειρίας με τον περιορισμένο 

ευρωπαϊκό χώρο στον οποίο η ΕΣΣΔ είχε τη δυνατότητα να ασκεί επιρροή, 

χρησιμοποιώντας ως μέσο, την απειλή χρήσης βίας. Για τον Khrushchev, η 

«εξαγωγή» πυρηνικών δυνατοτήτων στο δυτικό ημισφαίριο και μάλιστα σε τόσο 

μικρή απόσταση από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, πιθανώς να έδινε όχι μόνο 

πολιτικό οξυγόνο στο ίδιο και στην εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά 

και τη δυνατότητα αύξησης του ζωτικού της χώρου.   

 

   

                                                           
82White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 62-63 
83Ibid. 
84Ibid.,σελ. 63 
85White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 63 
86Ibid.  
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2.3 Οι επιλογές των ΗΠΑ στη βάση του ορθολογικού μοντέλου λήψεως 

αποφάσεων 

 

 Σε αυτό το σημείο θα επιχειρηθεί η ερμηνεία της απάντησης των ΗΠΑ στην 

τοποθέτηση των σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα, στη βάση του ορθολογικού 

μοντέλου λήψης αποφάσεων. Ο βασικός άξονας στον οποίο στηρίχθηκε η 

αντιμετώπιση της κρίσης από την αμερικανική πλευρά, υπήρξε η εκμετάλλευση της 

συμβατικής τοπικής υπεροχής των ΗΠΑ, η οποία δημιούργησε μια βαθμιαία 

αυξανόμενη –και υψηλής αξιοπιστίας- απειλή. Ταυτοχρόνως, η στόχευση της 

αμερικανικής Διοίκησης να προβεί σε μια κλιμάκωση αυτού του είδους είχε διττή 

προοπτική: αφενός, να δοθεί στη σοβιετική πλευρά ο αναγκαίος πολιτικός χώρος και 

χρόνος, προκειμένου να αποδεχθεί την απομάκρυνση των πυραύλων από την Κούβα. 

Αφετέρου, να μην δοθεί η ευκαιρία στους σοβιετικούς να προχωρήσουν σε αντίποινα 

στο θέατρο επιχειρήσεων του Βερολίνου, στο οποίο υπερτερούσαν σαφώς οι 

σοβιετικοί. 

Στις 16 Οκτωβρίου του 1962,87 ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε ο 

Πρόεδρος Kennedyγια την ύπαρξη πυραύλων, συστήθηκε η επιτροπή EXCOM 

(executive committee), στη οποία συμμετείχαν έμπιστοι σύμβουλοι του Προέδρου 

των ΗΠΑ, ανώτατα στελέχη της αμερικανικής Διοίκησης καθώς και η στρατιωτική 

ηγεσία. Ενδεικτικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής λάμβαναν μέρος ο αδερφός του 

Προέδρου των ΗΠΑ, και Γενικός Εισαγγελέας Robert Kennedy, οι Υπουργοί 

Εξωτερικών Rusk, Άμυνας McNamara και Οικονομικών Douglas,ο Αρχηγός του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Στρατηγός Taylor, o Διευθυντής της 

Υπηρεσίας Πληροφοριών CIA McCone, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Bundy, ο 

ειδικός σύμβουλος Sorensen, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Ball και Άμυνας Gilpatric, 

ο πρώην υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ και Πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Adlai 

Stevenson και άλλοι. Πέραν των συναντήσεων της επιτροπής ο Πρόεδρος Kennedy 

συναντούσε σε ιδιωτικό επίπεδο σημαίνοντα πρόσωπα που γνώριζαν σε βάθος τα 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Dean 

Achenson.88 

 Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά τη 16η Οκτωβρίου 1962, τα μέλη 

της επιτροπής εστίασαν την προσοχή τους στη διαμόρφωση όλων των πιθανών 

                                                           
87Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 
Inc, New York, 1968, σελ. 19 
88Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 

Αθήνα, 1999, second edition σελ. 111 



29 
 

τρόπων διαχείρισης της κρίση σε πρακτικό επίπεδο.89  Θα ήταν χρήσιμο να 

εξετάσουμε τη διαδικασία και το σκεπτικό τόσο της υιοθέτησης, όσο και του 

αποκλεισμού των διαθέσιμων σεναρίων, τα οποία εξέταζαν τα μέλη της επιτροπής, 

πριν καταλήξει ο Πρόεδρος Kennedy σε απόφαση.  

 

 Α. Εισβολή στην Κούβα  

  

  Την πρώτη λύση αντιμετώπισης της κρίσης αποτέλεσε η εισβολή στην 

Κούβα. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε διαμορφωθεί ως σκέψη από την εποχή της 

Προεδρίας Eisenhower 90. Άλλωστε, στη βάση αυτής της τακτικής πραγματοποιήθηκε 

η αποτυχημένη εισβολή κουβανών εξόριστων –υποστηριζόμενων από τη CIA- στον 

κόλπο των Χοίρων το 1961. Επιπλέον, οι ΗΠΑ από τις αρχές του 1961, εκτελούσαν 

μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές  ασκήσεις στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής 

με αντικειμενικό σκοπό την εισβολή σε νήσο. Παρ’ όλα αυτά, η εισβολή στην Κούβα 

θεωρήθηκε από τους επιτελείς του Kennedy ως μία εκ των τελευταίων επιλογών 

καθώς οι συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης ήταν δύσκολο να αποτιμηθούν ως προς το 

όφελος που θα απόφερε μια τέτοια στρατιωτική ενέργεια. Καταρχήν, μια τέτοια 

επιχείρηση απαιτούσε μια στρατιωτική κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας. 

(τουλάχιστον 250.000 άνδρες σε ανθρώπινο δυναμικό) γεγονός που θα είχε ως 

συνέπεια μεγάλες απώλειες κατά τη φάση της υλοποίησης.91 Επιπρόσθετα, η εισβολή 

αμερικανικών δυνάμεων στην Κούβα, θα είχε ως επακόλουθο – για πρώτη φορά στη 

διάρκεια του ψυχρό πολέμου- την απευθείας ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο 

υπερδυνάμεων, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών 

πληροφοριών, οι κουβανικές δυνάμεις είχαν ενισχυθεί με 40.000 σοβιετικό 

στρατιωτικό προσωπικό. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε μια 

ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κρίσης, ακόμη και σε μια θερμοπυρηνική σύγκρουση, με 

ανυπολόγιστες συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο και απαγορευτική κόστος για τις δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές. Επιπλέον, μια εισβολή στην Κούβα θα ήταν δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο νομιμοποίησης – σε πολιτικό επίπεδο- από την ΕΣΣΔ, 

προκειμένου να προχωρήσει σε ισοδύναμες ενέργειες στο Βερολίνο92 (όπως 

αποκλεισμός, ακόμη και εισβολή), καθώς στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, η Σοβιετική 

Ένωση διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία σε συμβατικές –μη πυρηνικές- δυνάμεις.  
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 Β. Αεροπορική Επιδρομή 

  

  Το σχέδιο απομάκρυνσης ή καταστροφής των τοποθεσιών στις οποίες 

είχαν αναπτυχθεί τα σοβιετικά όπλα, μέσω μια ταχύτατης και αιφνιδιαστικής 

επιδρομής, συνιστούσε μια ιδιαιτέρως ελκυστική λύση για τον Αμερικανό Πρόεδρο93. 

Ο λόγος ήταν ότι -υπό την προϋπόθεση επιτυχίας μιας τέτοιας επιχείρησης-  οι ΗΠΑ 

θα έφερναν τη σοβιετική ηγεσία απέναντι σε ένα fait accompli. Παρ’ όλα αυτά, η 

δυναμική στρατιωτική επέμβαση από αέρος εμπεριείχε διάφορα προβλήματα σε 

πολλά επίπεδα, γεγονός που έφερε τον Πρόεδρο Kennedyαντιμέτωπο με σοβαρά 

διλήμματα. 

Η διεξαγωγή μιας αεροπορικής επίθεσης (μικρής ή μεγάλης κλίμακας) 

αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του Kennedy κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας (16 

Οκτωβρίου 1962) όταν δηλαδή ο Αμερικανός Πρόεδρος πληροφορήθηκε για την 

ύπαρξη των σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα. Τα πλεονεκτήματα που συγκέντρωνε 

μια τέτοια ενέργεια ήταν ιδιαιτέρως «δελεαστικά» για τον λήπτη της απόφασης: ο 

αιφνιδιασμός της επιθετικής ενέργειας θα συνδυάζονταν από μια δημόσια δήλωση 

του Προέδρου των ΗΠΑ, μέσα από την οποία η Σοβιετική Ένωση θα 

προειδοποιούταν να μην προχωρήσει σε πράξεις αντιποίνων.  

Τα προβλήματα που συνεπάγονταν μια τέτοια ενέργεια ήταν τα παρακάτω. 

Αρχικά, οι πιθανότητες καταστροφής όλων των επιθετικών όπλων που είχε μεταφέρει 

η ΕΣΣΔ στην Κούβα ήταν μικρές. Ακόμη και ο Αμερικανός Α/ΓΕΕΘΑ ομολόγησε 

ότι ήταν πολύ πιθανό από την αεροπορική επίθεση να «επιβίωναν» αεροσκάφη, τα 

οποία είχαν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε πλατφόρμες πυρηνικών όπλων και να 

επιτεθούν στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, μια απειλή που ενείχε κόστος μη 

αποδεκτό για την αμερικανική ηγεσία. Η δεύτερη δυσχέρεια που καθιστούσε 

προβληματική την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου, ήταν η πιθανότητα 

κλιμάκωσης της κρίσης. Μία επίθεση εναντίον στόχων στην Κούβα ήταν βέβαιο ότι 

θα είχε ως αποτέλεσμα απώλειες για τη Σοβιετική Ένωση, όχι μόνο σε οπλικά 

συστήματα, αλλά και σε στρατιωτικό προσωπικό. Η πρόβλεψη –εκ μέρους των 

Αμερικανών επιτελών- των κινήσεων της ΕΣΣΔ σε αυτό το ενδεχόμενο ήταν σχεδόν 

αδύνατη. Απότοκος της πρόκλησης απωλειών θα μπορούσε να ήταν μια αλυσιδωτή 

αντίδραση, η οποία θα κατέληγε σε τοπική σύγκρουση, ή ακόμη και σε γενικευμένο 

πόλεμο, όχι μόνο στο θέατρο επιχειρήσεων της Καραϊβικής, αλλά και σε παγκόσμια 
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κλίμακα. Ένα πιθανό σενάριο που εξέταζαν τα μέλη της EXCOM ως αντίδραση του 

Khrushchev σε μια δυναμική απάντηση των ΗΠΑ, ήταν μια επιθετική κίνηση στο 

Βερολίνο,94 όπου οι δυνάμεις των σοβιετικών διατηρούσαν ένα σαφές πλεονέκτημα.  

 

Γ. Ναυτικός αποκλεισμός (Καραντίνα) 

 

 Η ιδέα του ναυτικού αποκλεισμού, προήλθε από τον Αμερικανό 

Υπουργό Άμυνας McNamara κατά τη διάρκεια της δεύτερης σύσκεψης της 

EΧCOMστις 16 Οκτωβρίου 1962.95 Στη συγκεκριμένη σύσκεψη, τόσο ο Πρόεδρος 

Kennedy, όσο και πολλά μέλη της επιτροπής είχαν ταχθεί υπέρ μιας δυναμικής 

στρατιωτικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στήριζαν τη λύση της αεροπορικής 

επίθεσης.96 Τα οφέλη που συγκέντρωνε η κίνηση του ναυτικού αποκλεισμού ήταν 

πολλαπλά: πρώτον, συνιστούσε μια μεσαίας κλίμακας αντίδραση της αμερικανικής 

πλευράς η οποία οριοθετούταν σε ένα ισόρροπο επίπεδο μεταξύ των δύο άκρων της 

απραξίας και της επιθετικής ενέργειας (αεροπορικής επίθεσης ή εισβολής).97  

Επιπροσθέτως, έθετε τον Khrushchev προ των ευθυνών του, μεταφέροντας στο 

σοβιετικό ηγέτη το βάρος της λήψης απόφασης για το επόμενο βήμα. Ταυτόχρονα 

όμως, παρείχε επαρκή χρόνο στον ίδιο, προκειμένου να σχεδιάσει τις επόμενες 

κινήσεις του, μειώνοντας τον κίνδυνο βεβιασμένων ενεργειών. Ιδιαίτερης βαρύτητας 

υπέρ της επιλογής του ναυτικού αποκλεισμού, συνιστούσε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ 

ήταν στην πλεονεκτική θέση να προχωρήσουν σε μία επίδειξη δύναμης 

χρησιμοποιώντας τις ισχυρές ναυτικές δυνάμεις που διέθεταν στον κόλπο της 

Καραϊβικής.98 Η ευνοϊκή θέση στην οποία είχαν περιέλθει  ενισχυόταν από το 

γεγονός ότι οι ναυτικές  δυνάμεις της ΕΣΣΔ ήταν πολύ μακριά, από τις βάσεις και τα 

φυσικά ορμητήριά τους.    

Βεβαίως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η επιλογή του ναυτικού 

αποκλεισμού συνιστούσε μια λύση αμιγώς πλεονεκτική, χωρίς κανένα κενό και 

μειονεκτήματα. Για το αμερικανικό επιτελείο οι προκλήσεις που δημιουργούσε η 

εφαρμογή της καραντίνας ήταν ιδιαιτέρως πολύπλοκες. Ένας από τους μεγαλύτερους 

φόβους που απασχολούσε τα μέλη της αμερικανικής επιτροπής που χειρίζονταν την 
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κρίση, αποτελούσε το ενδεχόμενο μιας αντίστοιχης ενέργειας των Σοβιετικών στο 

Βερολίνο.99 Μέσω μιας τέτοιας ενέργειας αντιποίνων, η ΕΣΣΔ θα επεδίωκε να 

κερδίσει χρόνο υπέρ της, προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των 

πυρηνικών όπλων, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τους σοβιετικούς πυραύλους στην 

Κούβα πλήρως επιχειρησιακούς.100 

Μια επιπλέον διάσταση η οποία έχριζε ενδελεχούς προσέγγισης από τον 

αμερικανικό πυρήνα διαχείρισης της κρίσης, αποτελούσε η πιθανότητα της διάρρηξης 

του ναυτικού αποκλεισμού από πλοία σοβιετικής σημαίας. Το πρόβλημα εστιαζόταν 

στο ενδεχόμενο σύμφωνα με το οποίο, σοβιετικό πλοίο δεν θα σταματούσε κάτω από 

τις υποδείξεις του αμερικανικού ναυτικού. Οι κανόνες εμπλοκής που είχε λάβει ο 

τοπικός Διοικητής για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού, ήταν η προσβολή με 

πυρά του συγκεκριμένου πλοίου.101 Οι συνέπειες αυτού του ενδεχομένου πιθανώς θα 

οδηγούσαν τις δύο υπερδυνάμεις σε μια συγκρουσιακή κατάσταση και την μεταξύ 

τους κρίση σε μια πολύ επικίνδυνη περιδίνηση.  

Τέλος, η ενέργεια του ναυτικού αποκλεισμού δεν έδινε πειστικές απαντήσεις 

στο ζήτημα της απομάκρυνσης των πυραύλων που ήδη βρισκόντουσαν στην Κούβα 

και οι προετοιμασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασή τους βρίσκονταν στο 

τέλος τους. Πράγματι, η επιλογή της καραντίνας εμπόδιζε την εισαγωγή στην Κούβα 

περαιτέρω εξοπλισμού. Παρόλα αυτά δεν συνιστούσε έναν ισχυρό μοχλό πίεσης, ο 

οποίος θα ανάγκαζε την ΕΣΣΔ να απομακρύνει τα ήδη τοποθετημένα στη νήσο 

οπλικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του 

ναυτικού αποκλεισμού, αποτέλεσε η ετοιμότητα των ΗΠΑ να λάβουν σκληρότερα 

μέτρα σε στρατιωτικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο σύμβουλος 

Thompson του Προέδρου των ΗΠΑ, όταν ο Kennedy ρώτησε «και τι θα κάνουμε με 

τα όπλα τα οποία ήδη υπάρχουν εκεί; (δηλαδή στην Κούβα);»: «Να απαιτήσετε να 

αποσυναρμολογηθούν και να δηλώσετε ότι θα διατηρήσουμε την παρακολούθηση. 

Στην περίπτωση που τα όπλα είναι ακόμη ενεργά θα τα καταστρέψουμε…...Ας μην 

έχουμε ψευδαισθήσεις. Στο τέλος θα αναγκαστούμε να κάνουμε το ίδιο (δηλαδή ένα 

αεροπορικό χτύπημα), αλλά αυτή τη φορά θα το πραγματοποιήσουμε υπό 

διαφορετικές συνθήκες και με λιγότερες πιθανότητες να οδηγηθούμε σε γενικευμένη 

σύγκρουση».102 Άλλωστε, μεταξύ των μεθόδων διαχείρισης κρίσεων 

συμπεριλαμβάνεται και  η απειλή της κλιμάκωσης, με την προϋπόθεση ότι «η όποια 
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κλιμάκωση πρέπει να είναι αξιόπιστη. Αν η απειλή δεν θα είναι αξιόπιστη, τότε αυτός 

που την εκτοξεύει (στην περίπτωση μας οι ΗΠΑ), δεν θα επιτύχει το στόχο του και 

κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία του».103 Στην περίπτωση της κρίσης των 

πυραύλων, το ζήτημα της αξιοπιστίας για τις δύο υπερδυνάμεις συνιστούσε μια από 

τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις δύο υπερδυνάμεις, (πιθανώς μετά την 

εξασφάλιση της απαραίτητης πυρηνικής ισχύος), ιδιαίτερα σε μια εποχή που είχε 

χαρακτηριστεί ως το αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. 

Μετά την παράθεση των εναλλακτικών σχεδίων, μεταξύ των οποίων η 

επιτροπή Executive Committee κλήθηκε να εισηγηθεί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και 

τελικά να επιλεγεί η λύση του ναυτικού αποκλεισμού, είμαστε σε θέση να 

συμπεραίνουμε ότι η υψηλή στρατηγική104 των ΗΠΑ υπήρξε εξαιρετικά συνεπής –

στη βάση του ορθολογικού μοντέλου λήψεως αποφάσεων- καθώς, αφού καθορίστηκε 

η σημαντικότερη απειλή ασφαλείας (ύπαρξη σοβιετικών πυρηνικών όπλων στο 

«μαλακό υπογάστριο των ΗΠΑ και η σοβιετική πίεση στο Βερολίνο), το σύνολο των 

διαθέσιμων μέσων, τόσο διπλωματικών όσο και στρατιωτικών, κατευθύνθηκαν επί 

ενός στόχου: την απομάκρυνση των πυρηνικών όπλων από την Κούβα παράλληλα με 

την αποφυγή δημιουργίας κρίσης αντίστοιχου επιπέδου στο Βερολίνο.   

 Δομικός άξονας ο οποίος διαπερνούσε τη στόχευση των ΗΠΑ, αποτελούσε η 

κλιμάκωσης της έντασης της κρίσεως μέσω της επίδειξης πυγμής και 

αποφασιστικότητας, με πολύ προσεκτικά βήματα, καθώς ο κίνδυνος της ταχείας και 

ανεξέλεγκτης όξυνσης της κατάστασης που ήταν δυνατό να φθάσει μέχρι  την 

πυρηνική αντιπαράθεση ήταν όσο ποτέ άλλοτε ορατός.  

 Η ανάλυση των αιτιών για τις οποίες η Σοβιετική Ένωση υποχώρησε 

δεχόμενη την απόσυρση των επιθετικών όπλων τα οποία είχε προωθήσει στην Κούβα, 

καθίσταται δυσκολότερη, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη για τις ΗΠΑ, λόγω του 

μικρότερου αριθμού έγκυρων πηγών πληροφόρησης. Παρά ταύτα, στη βάση του 

ορθολογικού μοντέλου είναι δυνατή η εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων. 

Κατά πολλούς αναλυτές,105 οι ΗΠΑ διέθεταν σημαντική υπεροπλία σε όλα τα 

επίπεδα. Αφενός σε τακτικό, καθώς στο Θέατρο Επιχειρήσεων της Καραϊβικής –λόγω 

εγγύτητας και αποτελεσματικής στρατιωτικής κινητοποίησης- διέθεταν σημαντική 

                                                           
103Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 193-194 
104«Μία Υψηλή Στρατηγική πρέπει να υπολογίζει πιθανές απειλές και να προσδιορίζει τα κατάλληλα 
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μια πολιτικο-στρατιωτική  αλυσίδα μέσων – σκοπών στην οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις 
συσχετίζονται με πολιτικούς σκοπούς.» Αθανάσιος Γ. Πλατιάς Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον 
Θουκυδίδη, Εκδόσεις Εστία, σελ. 82 
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υπεροχή σε συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αφετέρου, σε επίπεδο στρατηγικό, 

διότι το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ την περίοδο κατά την οποία εξελισσόταν η 

κρίση της Κούβας, ήταν ποσοτικά και ποιοτικά κατά πολύ ισχυρότερο από αυτό της 

ΕΣΣΔ,106καθιστώντας την πυρηνική αποτροπή των ΗΠΑ σαφέστατη και ξεκάθαρη 

και ως εκ τούτου αξιόπιστη.107Κατά συνέπεια, ένα πρώτο πυρηνικό χτύπημα εκ 

μέρους της Σοβιετικής Ένωσης ήταν πρακτικά ανέφικτο, λόγω των καταστροφικών 

αντιποίνων, τα οποία οι ΗΠΑ είχαν τη δυνατότητα να εξαπολύσουν. 

 Ο πυρήνας του ορθολογικού μοντέλου διαπερνάται από τον άξονα ανάλυσης 

μέσων και στόχων, ήτοι δια της επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων –εφόσον 

αυτές υφίστανται, με κριτήριο τις συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται η εκλογή ενός 

σχεδίου δράσης.108Εφαρμόζοντας την ουσία του κλασικού μοντέλου λήψεως 

αποφάσεων στην περίπτωση της διαχείρισης της κρίσεως των πυραύλων της Κούβας, 

θα ήταν δυνατή η διατύπωση του ισχυρισμού ότι στην απόφαση του σοβιετικού ηγέτη 

βάρυνε σε ιδιαιτέρως σημαντικό βαθμό η αποστροφή του λόγου του Προέδρου 

Kennedy στην ανακοίνωση της 22ας Οκτωβρίου 1962, κατά την οποία ενημέρωσε όχι 

μόνο το αμερικανικό, αλλά και το παγκόσμιο κοινό, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της 

Κούβας, θα αποτελούσε μόνο το πρώτο βήμα («initial step»)109 της αμερικανικής 

αντίδρασης, μετά την ανακάλυψη από τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας των 

ΗΠΑ επιθετικών πυρηνικών όπλων στην Κούβα. 

 Άλλωστε, ο Πρόεδρος Kennedy δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας 

δυναμικότερης κίνησης των ΗΠΑ στην περίπτωση αποτυχίας της εναλλακτικής 

κίνησης του ναυτικού αποκλεισμού, η οποία είχε προκριθεί από τα μέλη της 

επιτροπής διαχείρισης της κρίσης. Για τον λόγο αυτό, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μια 

σειρά από ενέργειες, για τις οποίες δεν έγινε καμία προσπάθεια απόκρυψής τους, που 

φανέρωναν μια μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση, όπως η μετακίνηση μεγάλου 

όγκου αποβατικών στρατευμάτων στη Φλόριντα, καθώς και η μετακίνηση 

βομβαρδιστικών αεροσκαφών σε στρατηγικές θέσεις – αεροδρόμια, από τα οποία θα 

καθίστατο δυνατή η διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων κατά στρατηγικών στόχων 

στην Κούβα.110 

                                                           
106Ibid. 
107Ηλίας Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική στον Ψυχρό 
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 Όλες οι ενδείξεις οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ ήταν όχι μόνο 

ικανές –καθώς διέθεταν σημαντική υπεροπλία σε συμβατικές δυνάμεις στην ευρύτερη 

περιοχή-, αλλά και έτοιμες να προχωρήσουν ένα βήμα πέρα από το ναυτικό 

αποκλεισμό, δηλαδή ένα αιφνιδιαστικό αεροπορικό κτύπημα ή ακόμη και εισβολή 

στην Κούβα. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η απόφαση του σοβιετικού ηγέτη να 

υποχωρήσει και να αποσύρει το πυρηνικό οπλοστάσιό του από την Κούβα, οφείλεται 

όχι τόσο στο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ, αλλά πολύ 

περισσότερο στην πίεση της απειλής μιας δυναμικότερης απάντησης από τον 

Πρόεδρο Kennedy.111 

 

2.4 Ανάλυση της κρίσης των πυραύλων της Κούβας στη βάση των θεωριών 

μη συμβατικής λογικής. 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο, στο οργανισμικό μοντέλο, η ερμηνεία της 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων στηρίζεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς 

οργανισμών και όχι μεμονωμένων ατόμων.  Ο άξονας ο οποίος διατρέχει την ουσία 

της θεώρησης αυτού του μοντέλου, στηρίζεται στην  εξήγηση αποφάσεων στις οποίες 

εμπλέκονται γραφειοκρατικές μονάδες ή οργανισμοί, στη βάση του τρόπου 

λειτουργίας αυτών των οργανισμών.112 

 Σύμφωνα με τον Graham Allison σε κάθε μορφή διακυβέρνησης συμμετέχουν 

σε διαφορετικά επίπεδα οργανισμοί, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με 

συγκεκριμένα πρότυπα, έχουν συγκεκριμένους στόχους, όπως πχ. την αυτόνομη 

δράση, την εξάπλωση, την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας.113Επιπλέον, οι 

ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους οργανισμούς είναι ο επαναλαμβανόμενος τρόπος 

λειτουργίας, ένα ιδιαίτερο μοτίβο και ένα πολύ συγκεκριμένο modus operandi του 

κάθε οργανισμού.114 Τα πλεονεκτήματα που εντοπίζονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά 

που διέπουν οργανισμούς και ιδιαίτερα αυτούς που αποτελούν μέρος της 

διακυβερνητικής διαδικασίας είναι ο αυτοματισμός της λειτουργίας του και η 

ομοιογένεια που επιζητείται ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 Είναι σημαντικό όμως να μην παραλείψουμε και το μειονέκτημα που 

εντοπίζουμε σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας. Καθώς επιδίωξη του οργανισμού 
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αποτελεί ο αυτοματισμός και η εγκαθίδρυση ενός modus operandi, συνιστά μεγάλη 

πρόκληση και δυσκολία η προσαρμογή σε νέα δεδομένα λειτουργίας σε νέες ή 

διαφοροποιημένες συνθήκες. Παρόμοιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν κατά τη 

διάρκεια της κρίσης των πυραύλων τόσο στην αμερικανική, όσο και στη σοβιετική 

πλευρά. Καθώς τα παραδείγματα είναι πολλά, θα ήταν σκόπιμο να αναλυθούν τα πιο 

χαρακτηριστικά από αυτά προκειμένου να καταδειχθεί η χρησιμότητα καθώς και η 

ερμηνευτική δύναμη του οργανισμικού μοντέλου. 

 

Α. Εφαρμογή του μοντέλου στις διαδικασίες λήψης απόφασης της ΕΣΣΔ  

 

 Αναφορικά με τις ενέργειες της ΕΣΣΔ, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά δύο 

περιστατικών, τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με την προσπάθεια στρατιωτικής 

ενίσχυσης της Κούβας και της μεταφοράς πυρηνικών όπλων . Το πρώτο, αφορά το 

ζήτημα της απόκρυψης των πυραυλικών εγκαταστάσεων στην Κούβα. Κεντρική 

επιλογή του Presidium αποτέλεσε η τήρηση αυστηρής μυστικότητας για την αποφυγή 

πληροφοριών προς τις αμερικανικές υπηρεσίες.115 Για το λόγο αυτό οι διάφοροι 

οργανισμοί που ενεπλάκησαν τόσο στην μεταφορά όσο και στην εγκατάσταση των 

οπλικών συστημάτων στην Κούβα, γνώριζαν μόνο τις πληροφορίες που ήταν 

απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους. Κατά τον τρόπο αυτό, με το έργο 

της μεταφοράς αυτής της μεγάλης ποσότητας στρατιωτικού εξοπλισμού, είχε 

επιφορτιστεί συγκεκριμένος σοβιετικός στρατιωτικός οργανισμός, ο οποίος είχε 

απόλυτη εξειδίκευση στο χειρισμό και τη μεταφορά πυρηνικών όπλων.116 Η 

επιχείρηση ‘’Anadyr’’ είχε ως αντικειμενικό σκοπό τη φόρτωση των πυραύλων σε 

πλοία, τη μεταφορά τους στην Κούβα και την εκφόρτωσή τους σε συγκεκριμένους 

λιμένες στη νήσο της Καραϊβικής. Το εγχείρημα στέφθηκε από επιτυχία, καθώς 

διεξήχθη υπό πλήρη μυστικότητα, αποτρέποντας την αποκάλυψη των σχεδίων της 

σοβιετικής ηγεσίας στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.117 Την επιχείρηση 

‘’Anadyr’’ σχεδίασε και εκτέλεσε ειδικό τμήμα του Σοβιετικού Γενικού Επιτελείου 

σε συνεργασία με υπηρεσίες πληροφοριών.118 Καθίσταται φανερό το γεγονός ότι η 

προσπάθεια μεταφοράς των σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα αποτέλεσε για τους 

προαναφερόμενους οργανισμούς ένα «σενάριο» που εφάρμοζε πλήρως στην 
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οργανισμική κουλτούρα τους (δηλαδή η μυστική δράση και η απόκρυψη από τον 

αντίπαλο διάφορων ενεργειών).  

 Το δεύτερος μέρος όμως της επιχείρησης, δηλαδή τη συγκρότηση και τη 

δημιουργία των εγκαταστάσεων που θα συγκροτούσαν τις πυραυλικές βάσεις, 

ανέλαβε μια διαφορετική υπηρεσία, η οποία εν γένει είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό 

έλεγχο των σοβιετικών δυνάμεων στην Κούβα.  Το προσωπικό αυτής της υπηρεσίας 

δεν είχε οργανώσει πυραυλικές βάσεις εκτός σοβιετικού εδάφους. 119Η τυποποιημένη 

μέθοδος κατασκευής των βάσεων είχε ως απότοκο τη μη κάλυψη των πυραύλων σε 

ειδικά καταφύγια (καθώς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο-χωρίς εδικά καταφύγια- 

λειτουργούσαν και στο σοβιετικό έδαφος). Συνέπεια αυτής της αυτοματοποιημένης 

λειτουργίας της υπηρεσίας που ανέλαβε την κατασκευή των βάσεων εκτοξεύσεως, 

υπήρξε η ανακάλυψή τους από τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2 των ΗΠΑ.120 Είναι 

χαρακτηριστικά τα όσα είχε αναφέρει ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου 

Φωτοερμηνείας, Arthur Lundahl,: «…γιατί οι Σοβιετικοί άφησαν τους πυραύλους και 

όλο τον εξοπλισμό εκτεθειμένα στο ανοιχτό πεδίο έτσι ώστε μια φωτογραφία να 

τραβήξει την προσοχή μας;». Είναι χρήσιμο να προσθέσουμε ότι τα σοβιετικά 

κλιμάκια προχώρησαν σε εργασίες καμουφλάζ των πυραυλικών βάσεων μόνο μετά 

τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Kennedy της  22 Οκτωβρίου 1962, κατά τη 

διάρκεια των οποίων οι σοβιετική ηγεσία έμαθε ότι οι ΗΠΑ είχαν ανακαλύψει τους 

πυρηνικούς πυραύλους στην Κούβα. 121 

 

B. Εφαρμογή του μοντέλου στις διαδικασίες λήψης απόφασης των ΗΠΑ  

 

 Η στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρξε 

κολοσσιαία. Τα μεγέθη είναι εντυπωσιακά και άξια αναφοράς: τέθηκαν σε υψηλό 

συναγερμό 112 υποβρύχια, 2,952 πυρηνικά όπλα (προ κρίσης βρισκόντουσαν 1.433). 

Εκατοντάδες βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου Β-52, οπλισμένα με πυρηνικά όπλα 

μετακινήθηκαν σε 33 πολιτικά αεροδρόμια σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια, όχι 

μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, ενώ 66 από αυτά βρίσκονταν συνεχώς σε 

πτήση πάνω από τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, σε ετοιμότητα να πλήξουν στόχους 

εντός της ΕΣΣΔ.122Η επιχείρηση οργανώθηκε και διευθύνθηκε από την Αεροπορική 
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Στρατηγική Διοίκηση (SAC), η οποία είχε επιφορτιστεί με το έργο της διαχείρισης 

(με προεδρική εντολή) του χειρισμού των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.123 Ο 

συγκεκριμένος οργανισμός, ήταν προετοιμασμένος προκειμένου να φέρει εις πέρας 

μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους, καθώς είχε αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία 

στη διαχείριση όλων των μέσων που έφεραν πυρηνικά όπλα (αεροσκάφη, πυραύλους, 

υποβρύχια). Η επιτυχία του εγχειρήματος κατέδειξε την ικανότητα των ΗΠΑ σε 

στρατιωτικό επίπεδο και ήταν το αποτέλεσμα του αυτοματοποιημένου τρόπου 

λειτουργίας καθώς και της ανάπτυξης μιας ιδιαίτερης κουλτούρας ως προς τη 

λειτουργία του οργανισμού.  

 Το δεύτερο παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, 

οργανισμός ο οποίος λειτουργούσε πάνω σε πρότυπα υψηλής εξειδίκευσης και 

τυποποίησης. Ο ρόλος της πληροφορίας στη διαχείριση μιας κρίσης καθώς και στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι καταλυτικός. Ο λήπτης της απόφασης ενεργεί 

συνήθως σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασάφεια, κυρίως λόγω της 

έλλειψης πληροφόρησης.124  Στο σύστημα διοίκησης – λήψης απόφασης 

παρατηρείται εισροή πληροφοριών, ο όγκος των οποίων σε μια κατάσταση κρίσης 

είναι δυνατό να είναι μεγάλος. H δυσκολία που εντοπίζεται σχετικά με τις 

εισερχόμενες πληροφορίες, έγκειται στη διαδικασία επαλήθευσής τους. Η διεργασία 

της επιβεβαίωσης των πληροφοριών επιβραδύνει σημαντικά την εκροή τους και ως εκ 

τούτου τη χρήση τους ώστε να ληφθεί η απόφαση στη βάση ορθών δεδομένων και 

μεταβλητών.125 Στην περίπτωση της κρίσης των πυραύλων της Κούβας, οι 

αεροφωτογραφίες που καταδείκνυαν τις σοβιετικές πυραυλικές εγκαταστάσεις, 

έδωσαν στον Kennedy τον απαραίτητο χρόνο να αντιδράσει προτού βρεθεί προ ενός 

τετελεσμένου γεγονότος.  Είναι φανερή η αναγκαιότητα άρρηκτης σχέσης μεταξύ του 

πυρήνα διαχείρισης κρίσεων με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Οι ΗΠΑ στηρίζονταν σε 

ένα δαιδαλώδες σύστημα συλλογής δεδομένων, το οποίο αποτελούνταν από 

ανθρώπινες πηγές (πράκτορες, πρόσφυγες και αντιφρονούντες του καθεστώτος 

Castro), εναέρια παρατήρηση με τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2, καθώς και 

θαλάσσια παρατήρηση από πλοία. Βέβαια τα σύστημα πληροφοριών δεν 

συγκροτήθηκε μόνο για την περίπτωση της Κούβας.126 Οι δυνατότητες της 

«κοινότητας» πληροφοριών υπήρχαν και εφαρμόστηκαν με επιτυχία και σε αυτή την 

                                                           
123Ibid.,σελ. 218-219 
124Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σελ. 103-104 
125Ibid. 
126Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 

1999, second edition, σελ. 219 
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περίπτωση. Είχε αναπτυχθεί ένα modus operandi  το οποίο ήταν σε θέση να 

διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο εισερχόμενων δεδομένων, ώστε να φιλτράρει τις 

πληροφορίες και να παρέχει στα ανώτερα κλιμάκια μόνο τις αναγκαίες. Από τις 19 

Σεπτεμβρίου του 1962, οι διαδικασίες των υπηρεσιών πληροφοριών (μέσω της ορθής 

ροής και διαλογής) οδήγησαν τους αναλυτές πληροφοριών στο συμπέρασμα ότι η 

προσοχή έπρεπε να στραφεί στη δυτική Κούβα, ως ύποπτη περιοχή για την 

εγκατάσταση διηπειρωτικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς (MRBM).127Στις 9 

Οκτωβρίου το ζήτημα της εναέριας αναγνώρισης της ύποπτης περιοχής τέθηκε σε 

σύσκεψη σε ανώτατο επίπεδο υπό τον Kennedy, ο οποίος έδωσε την έγκριση για 

πτήσεις πάνω από την Κούβα στις 9 Οκτωβρίου. Οι πτήσεις από τα κατασκοπευτικά 

αεροσκάφη U2 πραγματοποιήθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών στις 14  Οκτωβρίου.128 

Είναι εντυπωσιακός ο χρόνος απόκρισης των αμερικανικών υπηρεσιών, καθώς από 

την ημέρα πτήσεως των U2 μεσολάβησαν μόνο 48 ώρες μέχρι οι αεροφωτογραφίες, 

επί των οποίων είχαν επισημανθεί οι πυραυλικές εγκαταστάσεις, να φθάσουν στα 

χέρια του Αμερικανού Προέδρου στις 16 Οκτωβρίου 1962. 129 

 Βέβαια, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης κρίσης των πυραύλων της Κούβας 

εντοπίζονται και οι αρνητικές επιπτώσεις της εφαρμογής του οργανισμικού μοντέλου 

στη λειτουργία της άσκησης διακυβέρνησης ενός κράτους. Ειδικότερα, οι συνέπειες 

φάνηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας. Το 

εγχείρημα της καραντίνας σε επιχειρησιακό επίπεδο είχε αναλάβει ο Ναύαρχος 

George Anderson, επικεφαλής ναυτικών επιχειρήσεων.130 Πριν από την εφαρμογή 

του αποκλεισμού, στις 23 Οκτωβρίου 1962, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σε 

ανώτατο επίπεδο, με την παρουσία του Προέδρου Kennedy, κατά τη διάρκεια των 

οποίων εξετάστηκαν σε βάθος οι λεπτομέρειες του εγχειρήματος.131Πιο 

συγκεκριμένα, καθορίστηκε η απόσταση από τα εθνικά χωρικά ύδατα της Κούβας, 

όπου θα εφαρμοζόταν ο ναυτικός αποκλεισμός, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες θα 

προέβαιναν οι κυβερνήτες των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, σε κάθε 

κατάσταση.132 

                                                           
127Ibid., σελ. 224 
128James A. Nathan, Anatomy of the Cuban missile crisis, Greenwood Press, London, σελ. 93. Επίσης 

βλ. http://nsarchive2.gwu.edu/nsa/cuba_mis_cri 
129Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 

1999, second edition, σελ. 224 
130Ibid.,σελ. 224 
131Ibid.,σελ. 232 
132Ibid.,σελ. 233. Αρχικά η απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Κούβας στην οποία θα υλοποιούταν η 

νοητή γραμμή του ναυτικού αποκλεισμού, είχε ορισθεί στα 800 ναυτικά μίλια (ν.μ.). Μετά από 

εισήγηση του Βρετανού Πρέσβη David Ormsby- Gore (ο οποίος υπήρξε ad hocσύμβουλος του 
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 Εξόχως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος πίεζε μέχρι 

και την τελευταία στιγμή προ της εφαρμογής της απόφασής του, για έκδοση σαφών 

οδηγιών βήμα προς βήμα προς τους χειριστές της κρίσης σε επιχειρησιακό πλέον 

επίπεδο, στο θαλάσσιο χώρο όπου εξελισσόταν η αμερικανική επιχείρηση.133 Ο 

Kennedy επεδίωξε με κάθε τρόπο να αποφύγει μια τοπική απευθείας σύγκρουση 

μικρής κλίμακας μεταξύ αμερικανικών και σοβιετικών στρατευμάτων, η οποία θα 

μπορούσε να κλιμακωθεί ταχύτατα. Παρά ταύτα η ηγεσία του Ναυτικού των ΗΠΑ, η 

οποία διέθετε συγκεκριμένες και τυποποιημένες διαδικασίες (πχ. ενέργειες κυβερνήτη 

πλοίου σε περίπτωση εντοπισμού σοβιετικού υποβρυχίου), δεν ήταν δυνατό να 

προσαρμοστεί στις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου.134 Σύμφωνα με την 

οργανισμική κουλτούρα του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σε περίπτωση 

εντοπισμού εχθρικού υποβρυχίου, έπρεπε να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, 

προκειμένου το υποβρύχιο να αναδυθεί στην επιφάνεια και να μην αποτελεί κίνδυνο 

για την ασφάλεια του αμερικανικού πλοίου.135 Η συγκεκριμένη όμως δράση, 

υπαγορευμένη από τις τυποποιημένες ενέργειες του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, 

άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο παρερμηνείας από τα πληρώματα των σοβιετικών 

υποβρυχίων και αύξανε τις πιθανότητες ατυχήματος.  

 Επομένως, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πολιτική απόφαση του Προέδρου των 

ΗΠΑ για λήψη εξαιρετικά προσεκτικών μέτρων εκ μέρους των κυβερνητών των 

πλοίων, ελλόχευε  ο κίνδυνος ενός ατυχήματος λόγω τήρησης των κανόνων και των 

τυποποιημένων διαδικασιών από τα μέλη ενός οργανισμού, εν προκειμένω του 

Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο στο Λευκό Οίκο είχαν εγκατασταθεί τα απαραίτητα μέσα, ώστε 

να επιτευχθεί η απευθείας επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ με τον τοπικό 

Διοικητή του ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος χειριζόταν την εφαρμογή της καραντίνας. 

 

 

                                                                                                                                                                      
Kennedyγια την κρίση της Κούβας),η γραμμή αυτή μετατοπίσθηκε στα 500 ν.μ., προκειμένου να 

δοθεί περισσότερος χρόνος στους σοβιετικούς, ώστε να λάβουν απόφαση για τα σοβιετικά πλοία 

που προσέγγιζαν τις ακτές της Κούβας. Για περισσότερα βλ.Robert F. Kennedy, Thirteen days: a 

Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, Inc, New York, 1968, σελ.52 
133Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 

1999, second edition, σελ. 231. Για την επιθυμία του Προέδρου Kennedy να ασκήσει στενό έλεγχο σε 

όσους συμμετείχαν στο στρατιωτικό σκέλος της διαχείρισης της κρίσης βλέπε επίσης: May and 

Zelikow, The Kennedy Tapes: Inside the White House During the Cuban Missile Crisis, Harvard 

University Press, Cambridge, 1997, σελ. 294, 328 και 333-336 
134Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, 

1999, second edition, σελ. 234-235  
135Ibid.,σελ. 234-235  
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2.5 Η απόφαση του Kennedy.  

 

 Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα ‘’φωτιστεί’’ η διαδικασία μέσα από την 

οποία η ηγεσία του Λευκού Οίκου κατέληξε στην απόφαση του ναυτικού 

αποκλεισμού της Κούβας, ως τον πλέον ενδεδειγμένο οδικό χάρτη ενεργειών για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης. 

 Ο Πρόεδρος Kennedy ενημερώθηκε για την ύπαρξη σοβιετικών πυραύλων 

στην Κούβα από τον σύμβουλό του McGeorge Buddy, τις πρωινές ώρες της 16ης 

Οκτωβρίου του 1962.136 Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας πραγματοποιήθηκαν 2 

συνεδριάσεις μιας επιτροπής, η οποία αποτελούνταν από θεσμικά όργανα (πολιτική 

και στρατιωτική ηγεσία), καθώς και από τακτικούς και ad hoc συμβούλους του 

Προέδρου των ΗΠΑ. Η επιτροπή αυτή θα λάμβανε ημέρες αργότερα την ονομασία 

ExComm. H επιτροπή, αποτελούσε τον πυρήνα της διαχείρισης κρίσεως και 

συνεδρίαζε καθημερινά κατά τη διάρκεια των 13 ημερών, κατά τις οποίες εξελίχθηκε 

η αντιπαράθεση των δύο υπερδυνάμεων και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ακόμη 

και έξι μήνες μετά την ύφεση της κρίσης. Την πρώτη αυτή ημέρα, οι θέσεις του 

Προέδρου Kennedy, έγειραν το βάρος της ζυγαριάς υπέρ της λήψης στρατιωτικών 

μέτρων, καθώς οι προτάσεις και οι πρώτες σκέψεις του Αμερικανού Προέδρου έθεταν 

ως πλαίσιο δράσης στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες, προκειμένου να 

απομακρυνθούν από την Κούβα οι σοβιετικοί πύραυλοι.137Συνεπώς, οι πρώτες 

ενέργειες οι οποίες τέθηκαν στο τραπέζι ως εναλλακτικές ήταν η εξαπόλυση 

αεροπορικών επιθέσεων μικρής η μεγάλης κλίμακας, καθώς και η απόβαση. Σε κάθε 

περίπτωση, στις πρώτες στιγμές της διαχείρισης της κρίσης σε ανώτατο επίπεδο, ο 

Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ μιας δυναμικής στρατιωτικής λύσης. 138 

 Θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση των λόγων για τους οποίους ο Kennedy κατά την 

πρώτη φάση της διαχείρισης της κρίσης είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ μιας λύσης που θα 

χρησιμοποιούσε ως κύριο εργαλείο τη στρατιωτική βία. Κατά τη διάρκεια της 16ης 

Οκτωβρίου 1962, ο αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται ότι είχε επηρεαστεί από δύο 

                                                           
136Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 

Inc, New York, 1968, σελ. 19. Επίσης βλ. White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press 

LTD, 1996, σελ. 115-116 
137Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 

Inc, New York, 1968, σελ. 28-29.Επίσης βλ.White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press 

LTD, 1996, σελ. 116-124 
138White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 119 
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σημαντικά δεδομένα κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης του. Το πρώτο 

σχετίζεται με τις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει η σοβιετική πλευρά, σύμφωνα με τις 

οποίες στην Κούβα δεν θα τοποθετούνταν επιθετικά όπλα. Πιο συγκεκριμένα, ίδιες 

εγγυήσεις είχαν δοθεί από τον Πρέσβη της ΕΣΣΔ στις ΗΠΑ Dobrynin προς τον 

Γενικό Εισαγγελέα και αδελφό του Προέδρου των ΗΠΑ, Robert Kennedy.139 

Επιπλέον, ο ίδιος ο Khrushchev είχε προσωπικά υποσχεθεί στον Πρόεδρο Kennedy, 

ότι η παροχή σοβιετικής βοήθειας σε επίπεδο πολεμικού υλικού, εξοπλισμού και 

στρατιωτικού προσωπικού, είχε ως μοναδικό προσανατολισμό την άμυνα του 

νησιού.140 Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διηγήθηκε ο Πτέραρχος Maxwell Taylor: 

“Αυτό που φάνηκε ότι τον επηρέασε περισσότερο ήταν η προδοσία εκ μέρους των 

σοβιετικών, οι οποίοι είχαν θέσει μια τέτοια διαδικασία, προκειμένου να του πούνε 

ψέματα σχετικά με τη φύση των όπλων, τα οποία στέλνονταν στην Κούβα.’’141 Στα 

παραπάνω θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το εξής περιστατικό: Την ίδια ημέρα 

κατά την οποία ο Πρόεδρος Kennedy πληροφορήθηκε για την ύπαρξη των πυραύλων 

στην Κούβα, ο Αμερικανός Πρέσβης στη Σοβιετική Ένωση, Foy D. Kohler, 

συναντήθηκε με τον Khrushchev. Για το περιεχόμενο της συνάντησης ο αμερικάνος 

διπλωμάτης ενημέρωσε άμεσα την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αυτή την πληροφόρηση, 

κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο σοβιετικός ηγέτης έπλεξε το εγκώμιο του 

Προέδρου Kennedy, εξέφρασε την προτίμησή του συγκριτικά με το πρώην Πρόεδρο 

Eisenhower, καθώς και την άποψη ότι ο αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε ικανούς 

συνεργάτες για τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Έχοντας ως δεδομένο ότι ο 

Kennedyγνώριζε για την ύπαρξη των πυραύλων στην Κούβα, οι δηλώσεις του 

σοβιετικού ηγέτη θα πρέπει να έδιναν στον αμερικανό Πρόεδρο –δικαιολογημένα- 

την εντύπωση μιας κυνικής υποκρισίας, εκ μέρους της σοβιετικής πλευράς.  

 Θα μπορούσαμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι, ένας εκ των λόγων για τους 

οποίους ο Kennedyεπέδειξε σκληρή στάση στις 16 Οκτωβρίου του 1962, ήταν η 

συνεχιζόμενη προσπάθεια της σοβιετικής πλευράς να παραπλανήσει και να 

παραπληροφορήσει τον αμερικανό Πρόεδρο ως προς τις πραγματικές προθέσεις της 

στο ζήτημα της Κούβας.142 Ειδικότερα, την πρώτη –εκ των 13 ημερών- της κρίσης 

των πυραύλων της Κούβας, ο Kennedyαφού απαρίθμησε τις εναλλακτικές επιλογές, 

κατά τον ίδιο, ήτοι: ένα χειρουργικό αεροπορικό χτύπημα, μια γενικευμένη 

                                                           
139Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 

Inc, New York, 1968, σελ. 21 
140White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 117 
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αεροπορική επίθεση και τέλος η εισβολή στο νησί, στη διάρκεια της πρώτης 

σύσκεψης της EXCOM υποστήριξε ως την πλέον ενδεδειγμένη ως λύση μια 

περιορισμένη αεροπορική επιδρομή.143 

 Ένα επιπλέον ενδεικτικό στοιχείο της αποφασιστικότητας του αμερικανού 

Προέδρου για την επιλογή μιας δυναμικής, στρατιωτικής λύσης αποτελεί το γεγονός 

ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης σύσκεψης της EXCOMτην ίδια ημέρα (16 

Οκτωβρίου 1962), ο Kennedy επιχειρηματολογούσε πλέον υπέρ μιας γενικότερης 

αεροπορικής επίθεσης, αναγνωρίζοντας βέβαια τον κίνδυνο εμπλοκής σε μια 

γενικευμένη σύγκρουση με απρόβλεπτες προεκτάσεις. Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον 

του Kennedyείχε στραφεί σε ειδικότερα ζητήματα στρατιωτικής φύσης, όπως οι 

πιθανότητες επιτυχίας που θα μπορούσε να έχει ένα αεροπορικό χτύπημα κατά των 

πυραυλικών βάσεων στην Κούβα, καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος για την 

προπαρασκευή μίας τέτοιας μορφής στρατιωτικής επιχείρησης.144 

 Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της διαδικασίας χειρισμού της κρίσης, καθώς 

και τα πρώτα βήματα λήψεως απόφασης από την αμερικανική διοίκηση, είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμη η εξέταση της στάσης την οποία τήρησε ο Kennedy απέναντι σε 

άλλες δύο εναλλακτικές προτάσεις που είχαν τεθεί προς συζήτηση από μέλη της 

EXCOM.  

Ειδικότερα, αναφορικά με τη λύση του ναυτικού αποκλεισμού, ως ξεχωριστή 

εναλλακτική στρατηγική, αυτή τέθηκε ως πρόταση πρώτα από τον Υπουργό Άμυνας 

McNamara.145 Στη θέση του αμερικανού Υπουργού  αντιτάχθηκαν ο αμερικανός 

Υπουργός Εξωτερικών George Ball και ο McGeorge Bundy, σύμβουλος εθνικής 

ασφάλειας.146Παραδόξως –αναλογιζόμενοι την τελική του απόφαση-, ο Kennedy την 

πρώτη ημέρα της κρίσης, αναφέρθηκε στο ναυτικό αποκλεισμό μόνο ως 

συμπληρωματικό εργαλείο μιας γενικότερης επιθετικής ενέργειας. Θα ήταν δυνατό να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Κούβας ως οδικός χάρτης 

επίλυσης της κρίσης και κατά συνέπεια ως πολιτικό όπλο στα χέρια του Αμερικανού 

Προέδρου για την απομάκρυνση των σοβιετικών πυραύλων, βρισκόταν σαφέστατα 

εκτός του κύριου άξονα των επιλογών του Kennedy. 

Σχετικά ως προς την εξεύρεση μιας διπλωματικής οδού διευθέτησης της 

κρίσης, μέσω ταυτόχρονης απόσυρσης των σοβιετικών πυραύλων από την Κούβα και 
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των αμερικανικών Jupiter από την Τουρκία, για τον Kennedy μια τέτοια επιλογή δεν 

είχε ουδεμία προοπτική. Μια τέτοια ενέργεια, υπό συνθήκες πίεσης θα επέφερε 

σημαντικό πλήγμα στο κύρος των ΗΠΑ, κυρίως σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των 

Ηνωμένων Πολιτειών με τους Δυτικοευρωπαίους συμμάχους τους.147 

Οι θέσεις τις οποίες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκθέσει στις δύο πρώτες 

συσκέψεις της επιτροπής φανερώνουν την αρχική του πρόθεση για μια στρατιωτική 

απάντηση στους σοβιετικούς πυραύλους που είχαν τοποθετηθεί στην Κούβα. Παρά 

ταύτα, ο Kennedy δεν έλαβε υπόψη του τους λόγους και τα κίνητρα πίσω από τα 

οποία κρύβεται η ριψοκίνδυνη και δίχως λογική -για την αμερικανική πλευρά- κίνηση 

του σοβιετικού ηγέτη.148 Όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, 

τα μέλη της EXCOM κλήθηκαν να δώσουν απάντηση σε ένα βασικό ερώτημα (εκτός 

βέβαια του τρόπου αντιμετώπισης της κρίσης): οι σοβιετικοί προχώρησαν στην 

τοποθέτηση βαλλιστικών πυραύλων στο «μαλακό υπογάστριο» των ΗΠΑ έχοντας ως 

προτεραιότητα την άμυνα του νησιού από ενδεχόμενη επιθετική αμερικανική 

ενέργεια ή χρησιμοποιώντας τα εγκαταστημένα στην Κούβα πυρηνικά όπλα 

αποσκοπούσαν στην άσκηση πίεσης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σε άλλα μέρη 

του κόσμου και πιο συγκεκριμένα στο Βερολίνο.  

Ενδεικτικό της ανεπαρκούς ανάλυσης των σοβιετικών κινήτρων για την 

τοποθέτηση των πυραύλων στην Κούβα εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, 

συνιστά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης σύσκεψης της EXCOM της 

16ης Οκτωβρίου 1962 ομολόγησε στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ότι για τον ίδιο 

αποτελούσε μυστήριο η κίνηση του Khrushchev.149 

Επιπρόσθετα, ένα ερώτημα που εφέλκυσε την προσοχή της επιτροπής κατά τη 

διάρκεια της πρώτης ημέρας της κρίσης, αποτέλεσε η επαύξηση ή μη της σοβιετικής 

πυρηνικής ισχύος με την τοποθέτηση πυραύλων στην Κούβα. Στο ζήτημα αυτό δεν 

υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των μελών της επιτροπής. Η στρατιωτική πτέρυγα της 

EXCOM, την οποία εξέφραζε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων 

Δυνάμεων των ΗΠΑ Maxwell Taylor, υποστήριζε –κατά τη διάρκεια της πρώτης 

σύσκεψης- ότι οι Σοβιετικοί πυρηνικοί πύραυλοι στην Κούβα συνιστούσαν “μια 

ιδιαιτέρως σημαντική προσθήκη και ενίσχυση στην επιθετική ικανότητα της 

Σοβιετικής Ένωσης” 150Ο άξονας της άποψης αυτής πολύ πιθανό να στηρίζεται στη 

βάση του δεδομένου ότι μια επίθεση από την Κούβα στις Ανατολικές ακτές των ΗΠΑ 
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θα αιφνιδίαζε απολύτως τους σταθμούς έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς ο χρόνος 

πτήσης ενός σοβιετικού πυραύλου από την Κούβα έφθανε τα δέκα περίπου λεπτά. 

Στην αντίπερα όχθη, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ McNamara, θεωρούσε 

την τοποθέτηση των πυραύλων στην Κούβα ανεξάρτητη, σε στρατηγικό επίπεδο, από 

την ικανότητα της ΕΣΣΔ να επιφέρει ένα πυρηνικό πλήγμα στις ΗΠΑ. Κατά τον 

αμερικανό Υπουργό, τη δυνατότητα ενός τέτοιου πλήγματος κατείχαν οι σοβιετικοί 

ήδη με τους διηπειρωτικούς πυραύλους (ICMB).151 Ειδικότερα, για το ζήτημα  αυτό 

είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η παράταξη των Δημοκρατικών και ειδικότερα ο 

Kennedy είχαν χρησιμοποιήσει ως κεντρικό σύνθημα στην προεκλογική διαδικασία 

το θέμα του «χάσματος των πυραύλων». Βέβαια, η διοίκηση Kennedy μετά την 

εκλογή της το 1961 διαπίστωσε με βάση τα στοιχεία από τις μυστικές πτήσεις των 

κατασκοπευτικών αεροσκαφών U2,ότι το έλλειμμα που προφασίζονταν οι 

Δημοκρατικοί δεν υπήρχε.152 Πιθανώς για το λόγο αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος 

κατά τη διάρκεια της δεύτερης σύσκεψης της EXCOMτης 16ης Οκτωβρίου 1962, 

έτεινε προς την άποψη του McNamara.Αναφορικά με το ζήτημα της ενίσχυσης ή όχι 

της πυρηνικής ισχύος της ΕΣΣΔ με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Κούβα, 

χαρακτηριστική υπήρξε η δήλωσή τουKennedy ότι: «η ανάπτυξη MRBM(μέσου 

βεληνεκούς βαλλιστικών πυραύλων) δεν αυξάνει τόσο πολύ την στρατηγική τους 

ισχύ (της ΕΣΣΔ)». 153 

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ένα παράδοξο στο αρχικό 

στάδιο λήψεως απόφασης του Προέδρου των ΗΠΑ. Διαπιστώνουμε ότι ο Kennedy 

κατά το αρχικό στάδιο της κρίσης είχε προσδεθεί σε μια στρατιωτικής υφής  πρόταση 

χειρισμού της κρίσεως, παρά την ύπαρξη δύο ιδιαιτέρως κρίσιμων δεδομένων· 

αφενός το γεγονός ότι απουσίαζε εις βάθος ανάλυση των ελατηρίων που ώθησαν τη 

σοβιετική ηγεσία να αποφασίσει την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στην Κούβα. 

Αφετέρου δε,  της άποψη του –η οποία πιθανότατα είχε διαμορφωθεί από  αξιόπιστες 

πληροφορίες που είχε στην κατοχή της η αμερικανική Διοίκηση- ότι η κατοχή 

πυρηνικών όπλων στην Κούβα δεν προσέθετε ιδιαίτερο βάρος στην επιθετική δύναμη 

της Σοβιετικής Ένωσης.  

Μια βάσιμη εξήγηση, η οποία θα μπορούσε να ερμηνεύσει τη διαχείριση της 

κρίσεως από τον Αμερικανό Πρόεδρο στα πρώτα της στάδια αφορά το εσωτερικό 

πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ. Ένα μήνα περίπου προ της ανακάλυψης των 
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πυραυλικών εγκαταστάσεων που είχε ξεκινήσει να αναπτύσσει η Σοβιετική Ένωση 

στο έδαφος της Κούβας, ο Kennedy είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία 

γνωστοποίησε την αποφασιστικότητα της αμερικανικής διοίκησης να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να αποτρέψει την τοποθέτηση επιθετικών όπλων 

στην Κούβα.154 Τη δήλωση αυτή ακολούθησε συνέντευξη τύπου του Προέδρου των 

ΗΠΑ με κεντρικό θέμα την Κούβα, κατά την διάρκεια της οποίας επανέλαβε τη 

βούλησή του να μην επιτρέψει την ανάπτυξη επιθετικών πυραύλων της σοβιετικής 

ένωσης στην Κούβα.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Kennedy την πρώτη ημέρα που κλήθηκε να 

διαχειριστεί το ζήτημα των σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα, φαίνεται να 

επηρεάστηκε από τις δεσμεύσεις στις οποίες είχε προβεί ενώπιον του αμερικανικού 

κοινού. Απότοκος των δηλώσεών του, πιθανώς αποτέλεσε η «σκληρή» στάση που 

επέλεξε να τηρήσει την 16η Οκτωβρίου του 1962. Ενδεχομένως, ο Αμερικανός 

Πρόεδρος έλαβε υπόψη του το ζήτημα της αξιοπιστίας των λόγων του και κατ’ 

επέκταση της αμερικανικής διοίκησης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Είναι προφανές ότι η συνέπεια ή η ανακολουθία λόγων και έργων σε μια 

περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων έφθανε το ζενίθ, θα 

επηρέαζε σημαντικά το κύρος των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ.  Χαρακτηριστικά είναι τα 

όσα είχε δηλώσει ο Kennedyκατά τη διάρκεια της δεύτερης σύσκεψης της 

EXCOMτην 16η Οκτωβρίου 1962: «Η δήλωση μου στον τύπο ήταν τόσο σαφής 

σχετικά με το τι δεν θα κάναμε υπό αυτές τις συνθήκες –δηλαδή τη στρατιωτική 

ενίσχυση στην Κούβα χωρίς την ύπαρξη επιθετικών όπλων- και τι θα κάναμε υπό 

άλλες -τη στρατιωτική ενίσχυση στην Κούβα με την ανάπτυξη επιθετικών όπλων-

…Θα πρέπει να γνωρίζει –οKhrushchev- ότι θα τους ανακαλύπταμε».155 

Για να αποδώσουμε τη συνολική εικόνα της πρώτης ημέρας χειρισμού της 

κρίσης από την EXCOMείναι χρήσιμο να τονίσουμε σε καμία από τις δύο 

συνεδριάσεις της επιτροπής δεν υπήρξε ομοφωνία ως προς τον τρόπο με τον οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση. Επιπρόσθετα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι δεν παρατηρήθηκε η προσπάθεια σύμπνοιας όλων των μελών της 

επιτροπή με την άποψη του Προέδρου.156 Θα ήταν χρήσιμο να  εξετάσουμε εν 

συντομία τη στάση του Υπουργού Άμυνας McNamara, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 

                                                           
154U.S., Department of State, Bulletin, Volume XLVII, No. 1213 (September 24, 1962), p. 450. (Read to 

news correspondents on September 4, by Pierre Salinger, White House Press Secretary).  
155White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 124. Επίσης βλ. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d21   
156Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 

Inc, New York, 1968, σελ. 25 και26-28 



47 
 

πρώτης σύσκεψης της 16ης Οκτωβρίου 1962 είχε ταχθεί υπέρ μιας δυναμικής λύσης, 

προτείνοντας τις εναλλακτικές των αεροπορικών επιθέσεων αλλά και της εισβολής.157 

Παρά ταύτα, κατά τη δεύτερη σύσκεψη της ίδιας ημέρας, ο επικεφαλής του 

αμερικανικού πενταγώνου προσεταιρίστηκε πιο ήπιες λύσεις, προτείνοντας 

διπλωματικές επιλογές, όπως την προσέγγιση του Castro, αλλά και τη λιγότερο 

διπλωματική όπως ο ναυτικός αποκλεισμός της Κούβαs.158Επιπροσθέτως, ο 

McNamara υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη της επιτροπής, το οποίο έθεσε επί τάπητος 

το ζήτημα της περιδίνησης της κατάστασης σε μια ανεξέλεγκτη κρίση, σε περίπτωση 

που οι ΗΠΑ προβούν σε επιθετική ενέργεια εναντίον της Κούβας, είτε από αέρος, 

είτε από θαλάσσης. 159 Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις που έχουν αποχαρακτηριστεί 

ως απόρρητες φαίνεται ότι ο αμερικανός Πρόεδρος δεν είχε τοποθετήσει στον καμβά 

των υπό ανάλυση ζητημάτων τη σοβιετική αντίδραση σε ενδεχόμενες απώλειες 

προσωπικού οι οποίες θα προέκυπταν από μια αμερικανική αεροπορική προσβολή.    

Ο Υπουργός Άμυνας υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι ‘’δεν γνωρίζω σε τι είδους 

κόσμο θα ζούμε μετά από ένα χτύπημα στην Κούβα’’, υπονοώντας ότι μια επιθετική 

ενέργειας κατά της Κούβας θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση η 

οποία ήταν δυνατό να οδηγήσει τις δύο υπερδυνάμεις σε θερμοπυρηνικό πόλεμο.160 

Η εκτενής ανάλυση των όσων έλαβαν χώρα στις 16 Οκτωβρίου 1962 ήταν 

απαραίτητη, προκειμένου να οδηγηθούμε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Μολονότι ο Kennedy την πρώτη ημέρα κατά την οποία 

πληροφορήθηκε την ανάπτυξη σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα, η τελική του 

απόφαση ήταν  ο ναυτικός αποκλεισμός. Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει τη διάθεση 

του αμερικανού Προέδρου κατά τη διάρκεια του χειρισμού της κρίσης να είναι 

ανοιχτός σε όλες τις εναλλακτικές. Απότοκος της πρόθεσης του Kennedy αποτέλεσε 

το γεγονός ότι η διαδικασία λήψης απόφασης δεν χαρακτηρίστηκε από το φαινόμενο 

της ομαδοσκέψης. Κάποια από τα μέλη της EXCOM, παρά την αποφασιστικότητα 

του αμερικανού Προέδρου για μια δυναμική επίλυση της κρίσης μέσω στρατιωτικών 

επιθετικών ενεργειών, εξέφρασαν διαφορετική άποψη εισάγοντας κατά αυτό τον 

τρόπο εναλλακτικές τις οποίες ο Kennedyδεν είχε λάβει –τουλάχιστο σοβαρά- υπ’ 

όψιν του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Robert F. Kennedy, 

αδερφό του Προέδρου των ΗΠΑ: «κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, όλοι 
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μιλούσαμε ως ίσοι. Δεν υπήρχαν βαθμοί και στην πραγματικότητα δεν υπήρχε και 

επικεφαλής της συζήτησης…. Όλοι είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν και να 

ακουστούν από όλους. Ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά ωφέλιμη, η οποία δεν 

συμβαίνει συχνά στον εκτελεστικό τομέα της κυβέρνησης, όπου ο βαθμός είναι 

συχνά τόσο σημαντικός».161  Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε το γεγονός ότι ο 

Πρόεδρος  Kennedy δεν επιθυμούσε να παραβρίσκεται σε όλες της συναντήσεις της 

επιτροπής, προκειμένου να μην προσελκύει την προσοχή. Κατά τον τρόπο αυτό 

προσπάθησε να αφήσει ανεπηρέαστα τα μέλη του πυρήνα διαχείρισης της κρίσης, 

καθώς «ακόμη και ισχυροί άνδρες υποβάλλουν προτάσεις στη βάση του τι πιστεύουν 

ότι ο Πρόεδρος θέλει να ακούσει». 162 

2. Ο λήπτης μιας απόφασης, ο οποίος συνήθως είναι και ο επικεφαλής 

του πυρήνα διαχείρισης κρίσης, δεν θα πρέπει να παρασύρεται από αντιλήψεις 

(perceptions) ή παρερμηνείες (misperceptions), ή προσωπικές παρορμήσεις. Η λήψη 

μιας απόφασης, ιδιαίτερα  όταν διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας πρέπει 

να βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια, στη βάση των οποίων θα πραγματοποιείται 

αποτίμηση του οφέλους, αλλά και του κόστους το οποίο συνεπάγεται η επιλογή μιας 

εναλλακτικής λύσης. Εάν ο Πρόεδρος Kennedyείχε εμμείνει στη θέση που είχε 

διαμορφώσει στις 16 Οκτωβρίου 1962, οπότε και είχε ενημερωθεί για πρώτη φορά 

περί της ύπαρξης σοβιετικών πυρηνικών όπλων στην Κούβα, πιθανώς η εξέλιξη της 

κρίσης θα ήταν διαφορετική με ροπή προς σενάρια που περιελάμβαναν τη χρήση 

στρατιωτικής βίας.  

 

2.6 Η εξέλιξη της κρίσης και η απεμπλοκή 

 

 Στις 20 Οκτωβρίου 1962 μετά από επαναλαμβανόμενες συσκέψεις των μελών 

της επιτροπής τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και στο Λευκό Οίκο, ο 

Πρόεδρος Kennedy κατέληξε στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης του ναυτικού 

αποκλεισμού ως την πλέον ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση της κρίσης.163Τα 

λιγοστά σύννεφα των αμφιβολιών που υπήρχαν για τη συγκεκριμένη επιλογή, 

διαλύθηκαν όταν ο Στρατηγός Walter C. Sweeney Jr., Διοικητής της Τακτικής 

Αεροπορικής Διοίκησης, διαβεβαίωσε τον Kennedyότι ακόμη και μια μεγάλης 

κλίμακας αεροπορικής επίθεση δεν θα ήταν δυνατό να θέσει εκτός λειτουργίας όλες 
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τις βάσεις εκτόξευσης των πυρηνικών όπλων στην Κούβα.164 Επιπλέον 

προγραμματίστηκε ομιλία του Πρόεδρου των ΗΠΑ στον αμερικανικό λαό στις 22 

Οκτωβρίου 1962. Ταυτόχρονα με την προετοιμασία του διαγγέλματος του Kennedy, 

υλοποιούνταν πυρετώδεις προεργασίες σε τρία επίπεδα: διπλωματικό, στρατιωτικό 

και επικοινωνιακό.165 Στον τομέα της διπλωματίας έγινε ένας αγώνας δρόμου, ώστε 

να ενημερωθούν οι Πρέσβεις των συμμαχικών χωρών καθώς και των μελών της 

OAS. Ο Dean Acheson, ως ad hoc σύμβουλος του Kennedy, ενημέρωσε 

αυτοπροσώπως τον Γάλλο Πρόεδρο Charles de Gaulle, τον Βρετανό Πρωθυπουργό 

Macmillan καθώς και τον Δυτικογερμανό ηγέτη Adenauer για τις αποφάσεις της 

αμερικανικής διοίκησης.166 Αναφορικά με τις στρατιωτικές προετοιμασίες, το 

Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέπτυξε τις ναυτικές Μονάδες οι οποίες ήταν 

απαραίτητες για την υλοποίηση του ναυτικού αποκλεισμού. Παράλληλα, 

ενεργοποιήθηκαν σε ύψιστο βαθμό και για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου 

αεροσκάφη τα οποία διέθεταν πυρηνικά όπλα.167Όσον αφορά το επικοινωνιακό 

κομμάτι, ο Kennedy, προσωπικά, επικοινώνησε με εκδότες πολλών εφημερίδων, έτσι 

ώστε η μόνη είδηση που θα διοχετεύονταν από τα ΜΜΕ να ήταν το γεγονός ότι ο 

Πρόεδρος θα απηύθυνε διάγγελμα και ότι η χώρα αντιμετώπιζε μια σοβαρή κρίση, 

χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες.168Λίγες ώρες πριν ο Kennedy 

απευθυνθεί στους αμερικανούς πολίτες (αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο), ο Dean 

Rusk ενημέρωσε για τις αποφάσεις της Αμερικανικής Διοίκησης (περί του ναυτικού 

αποκλεισμού της Κούβας) τον Πρέσβη της ΕΣΣΔ στις ΗΠΑ Dobrynin. Ταυτόχρονα, 

του επέδωσε γραπτά τις ανακοινώσεις του αμερικανού Προέδρου καθώς και ένα 

ιδιωτικό γράμμα με αποδέκτη τον Γενικό Γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης. 

169Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Rusk κατέστησε σαφές στο συνομιλητή του 
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ότι η εφαρμογή της καραντίνας – ναυτικού αποκλεισμού αποτελούσε μονάχα «την 

ελάχιστη απαραίτητη πίεση προκειμένου η ΕΣΣΔ να απομακρύνει τους πυραύλους 

από την Κούβα.   

 Στο διάγγελμά του ο Kennedy προέβη στις παρακάτω επισημάνσεις: αρχικά, 

έκανε γνωστή την ύπαρξη των σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα, δίνοντας 

λεπτομέρειες για τις θέσεις των πυραυλικών βάσεων, καθώς και τις δυνατότητες τους 

και τους πιθανούς στόχους εντός των ΗΠΑ τους οποίους μπορούσαν να πλήξουν.170 

Επίσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέπτυξε τη νομική επιχειρηματολογία κατά της 

τοποθέτησης των πυρηνικών όπλων στην Κούβα171 και ανέλυσε την παρελκυστική 

στάση της ΕΣΣΔ σχετικά με τις εγγυήσεις που είχε δώσει για τη μη ανάπτυξη 

επιθετικών όπλων στο έδαφος της Κούβας. Στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας του ο 

Kennedy αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα αντιδρούσαν απέναντι στη 

σοβιετική επιθετικότητα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πριν αναφερθεί στα 

συγκεκριμένα μέτρα, τόνισε ότι δεν θα κάνει το λάθος που είχαν κάνει οι Ευρωπαϊκές 

χώρες τη δεκαετία του 1930 με την πολιτική του κατευνασμού, με την οποία 

προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την αναθεωρητική πολιτική του Χίτλερ.172Είναι 

χρήσιμο να προσθέσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε το γεγονός ότι η 

ενέργεια της καραντίνας συνιστά το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της απάντησης των 

ΗΠΑ στους σοβιετικούς πυραύλους της Κούβας. («I have directed that the following 

initial steps be taken immediately»). 173  

 Ο ναυτικός αποκλεισμός εφαρμόστηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 24 

Οκτωβρίου 1962, 174 αφού πρώτα είχαν συζητηθεί με μεγάλη λεπτομέρεια σε υψηλό 

επίπεδο, οι κανόνες εμπλοκής και είχαν δοθεί διεξοδικές οδηγίες σε όσους 

συμμετείχαν στην υλοποίηση της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου.175Στο 
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διπλωματικό πεδίο, στις 25 Οκτωβρίου ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ παρουσίασε 

σε ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας φωτογραφίες που αποδείκνυαν την ύπαρξη 

σοβιετικών πυραύλων στο έδαφος της Κούβας.176Οι επόμενες ώρες και ημέρες 

υπήρξαν εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς η ΕΣΣΔ θα φανέρωνε τις προθέσεις της σχετικά 

με τον τρόπο αντιμετώπισης του ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας από το 

αμερικανικό ΠΝ και τις οδηγίες που θα έδινε στα σοβιετικά πλοία τα οποία έπλεαν με 

κατεύθυνση τη νήσο της Καραϊβικής.  

 Οι αποφάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών 

υπήρξαν χαρακτηριστικές της μεθόδου με τις οποίες ο Kennedy είχε επιλέξει να 

διαχειριστεί την κρίση και καθοριστικές για το αποτέλεσμά της. Κατά τη διεύθυνση 

του ναυτικού αποκλεισμού ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέβαλε μια συνεχής 

προσπάθεια προκειμένου να ισορροπήσει μεταξύ της υλοποίησης της απόφασής του 

οι ΗΠΑ να προβάλλουν μια αξιόπιστη απάντηση απέναντι στους σοβιετικούς 

πύραυλους της Κούβας και την αποφυγή ενός ατυχήματος ανάμεσα σε αμερικανικά 

και σοβιετικά πλοία. Οι ώρες σύμφωνα με τον αδερφό του Προέδρου ήταν 

δραματικές καθώς προσέγγιζαν την Κούβα τα σοβιετικά πλοία  Gagarin  και Komiles, 

στις 24 Οκτωβρίου 1962.177Εάν τα σοβιετικά πλοία περνούσαν το νοητό όριο των 500 

μιλίων από τις ακτές της Κούβας, το αμερικανικό πλοίο Essexθα έπρεπε να τα 

αναχαιτίσει.178 Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με τον Robert F.Kennedy, είχε 

εκκινήσει την πορεία των γεγονότων με την ομιλία του και την απόφαση επιβολής 

της καραντίνας αλλά πλέον «δεν είχε τον έλεγχο των γεγονότων».179Στις 10:25 ώρα 

Ουάσιγκτον, ενημερώθηκαν τα μέλη της ExComm ότι τα εν λόγω πλοία σταμάτησαν 

και άλλαξαν πορεία.180Στις 25 Οκτωβρίου τη γραμμή των 500 μιλίων από τις ακτές 

της Κούβας προσέγγιζε το σοβιετικής σημαίας πετρελαιοφόρο Bucharest, στο οποίο 

δόθηκε άδεια να συνεχίσει την πορεία του προς το λιμάνι της Αβάνας. Την ίδια τύχη 

είχε και το επιβατικό πλοίο υπό ανατολικογερμανική σημαία Völkerfreundschaft.181Η 

πρώτη επιβίβαση στρατιωτικού αμερικανικού τμήματος σε πλοίο που προσέγγιζε τη 
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γραμμή της καραντίνας έγινε στη φορτηγίδα Marucla, στις 26 Οκτωβρίου. H επιλογή 

του συγκεκριμένου πλοίου, από τον Kennedy, δεν υπήρξε τυχαία. Το πλοίο ήταν 

διεθνές και η επιθεώρηση που δέχθηκε εξέπεμπε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον 

Khrushchev ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τα μέτρα τους κατά την υλοποίηση του 

ναυτικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα όμως δεν συνιστούσε μια άμεση προσβολή κατά 

της ΕΣΣΔ η οποία θα απαιτούσε μια άμεση απάντηση. Η προσεκτικά σχεδιασμένη 

αυτή κίνηση ήταν δείγμα της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου και της 

αμερικανικής Διοίκησης γενικότερα να δοθεί επιπλέον χρόνος στον σοβιετικό 

ηγέτη,182προκειμένου να λάβει ψύχραιμα μια απόφαση. Χαρακτηριστικά τόνισε 

στους συμβούλους, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε διαφορετική εισήγηση, ότι: «Δεν 

θέλουμε να τον πιέσουμε (τον Khrushchev) σε μια ξαφνική και εσπευσμένη ενέργεια. 

Ας του δώσουμε λίγο χρόνο να σκεφθεί».183 

 Το γεγονός ότι τα σοβιετικά πλοία δεν επιχείρησαν να διασπάσουν τον 

ναυτικό αποκλεισμό δεν συνεπαγόταν και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Τα όσα 

συνέβησαν από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου είχαν δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για 

παρερμηνείες και αποφάσεις υπό πίεση. Oι πτήσεις των κατασκοπευτικών 

αεροσκαφών πάνω από την Κούβα καταδείκνυαν την ολοένα και αυξανόμενη 

δραστηριότητα στις πυραυλικές βάσεις, προκειμένου να καταστούν έτοιμες για 

χρήση.184Toγεγονός αυτό, σε συνδυασμό με δυο γράμματα που απέστειλε ο 

Khrushchev στον Kennedy, ως απάντησή του σε επιστολή της 25 Οκτωβρίου,185 

καθώς και την προσέγγιση Αμερικανού δημοσιογράφου από στέλεχος της Πρεσβείας 

της ΕΣΣΔ φανέρωναν μια παρελκυστική στάση εκ μέρους της ΕΣΣΔ. Το επεισόδιο 

της κατάρριψης ενός κατασκοπευτικού αεροσκάφους από αντιαεροπορικούς 

πυραύλους, αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο της κλιμάκωσης.186 Επιπλέον, η 
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αμερικανική στρατιωτική  ηγεσία στον απόηχο της κατάρριψης του αεροσκάφους 

πρότεινε στον Kennedy τη διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων για την καταστροφή 

των αντιαεροπορικών όπλων. Όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις εισηγήσεις 

αποφάσισε να μην απαντήσει δυναμικά. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε στους 

συμβούλους του: «Δεν είναι το πρώτο βήμα το οποίο με ανησυχεί, αλλά [το γεγονός 

ότι] και οι δύο χώρες θα κλιμακώσουν στο τέταρτο και πέμπτο βήμα και δεν θα 

έχουμε έκτο γιατί δεν θα υπάρχει κανείς για να το κάνει».187 

 Στις 28 Οκτωβρίου συνήλθε στην πόλη Novo-Ogaryovo, η κεντρική επιτροπή, 

προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.188 Κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης εξετάστηκαν τα νέα δεδομένα, τα οποία ανάγκαζαν τον σοβιετικό ηγέτη 

να βρει μια διέξοδο στην διαμορφούμενη κρίση.189 Σύμφωνα με τηλεγράφημα του, ο 

Πρέσβης στις ΗΠΑ Dobrynin, διαπίστωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον 

Γενικό Εισαγγελέα Robert Kennedy στις 27 Οκτωβρίου, ότι η ΕΣΣΔ πρέπει να δεχθεί 

τους όρους των ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθεί μια σύγκρουση μεταξύ των δύο 

υπερδυνάμεων .Κατά την άποψη την οποία είχαν διαμορφώσει σοβιετικοί 

αξιωματούχοι, η προτεινόμενη συμφωνία εμπεριείχε και την εγγύηση για μη εισβολή 

στην Κούβα.190 Υπό το βάρος των νέων πληροφοριών σε συνδυασμό, με το φόβο 

αντιποίνων εκ μέρους των ΗΠΑ λόγω της κατάρριψης του αμερικανικού U2, o 

Khrushchev αποφάσισε να δεχθεί τους όρους του Kennedy για την αποκλιμάκωση 

και τη διευθέτηση της κρίσης. Απευθυνόμενος στα μέλη του Presidium τόνισε ότι η 

ΕΣΣΔ «βρισκόταν μπροστά στον κίνδυνο του πολέμου και της πυρηνικής 

καταστροφής, με πιθανό αποτέλεσμα την καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Για να 

σώσουμε τον κόσμο, πρέπει να υποχωρήσουμε».191 Η αποδοχή των όρων έγινε μέσω 

μιας επιστολής από τον Γενικό Γραμματέα, η οποία για λόγους ταχύτητας, 

μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο της Μόσχας. Στην επιστολή του ο 

Khrushchevανέφερε ότι η ΕΣΣΔ θα προχωρούσε στην αποσυναρμολόγηση των 

πυραύλων και στην επιστροφή τους στη Σοβιετική Ένωση, σεβόμενη τη δέσμευση 
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των ΗΠΑ να μην επιτεθούν στην Κούβα.192 Το μήνυμα έγινε δεκτό στις ΗΠΑ στις 

21:00 και αποτέλεσε την αρχή του τέλους των κρισιμότερων 13 ημερών στην ιστορία 

του Ψυχρού Πολέμου, μιας περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας η απόσταση 

μεταξύ ειρήνης και ενός θερμοπυρηνικού πολέμου υπήρξε πιο μικρή από ποτέ.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ (1996) 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Γεωγραφικά – Πληθυσμιακά Στοιχεία 

 

 Η ελληνοτουρκική κρίση, η οποία έγινε γνωστή από βραχονησίδες 

ακατοίκητες - Ίμια και Λιμνιά έκτασης 25 και 14 στρεμμάτων αντίστοιχα- και σε 

μικρή απόσταση από τα Ανατολικά παράλια της Τουρκίας (3,65 ναυτικά μίλια) είχε 

ως απαρχή τα τέλη του 1995 και κορυφώθηκε στα τέλη του Ιανουαρίου 1996. Η νέα 

αυτή ένταση (καθώς είχαν προηγηθεί και προηγούμενες το 1987, 1994), έφερε τις δύο 

γειτονικές χώρες στα πρόθυρα όχι μόνο μιας σύγκρουσης χαμηλής έντασης (low 

intense conflict),  αλλά και ενός γενικευμένου πολέμου. Η συγκέντρωση σε μια 

θαλάσσια περιοχή πολλών ναυτικών μονάδων και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές 

καθώς και η ισχυρή πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος από τυχαίο γεγονός, 

συνιστούσαν παράγοντες, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις δύο 

χώρες σε σύγκρουση, ακόμη και χωρίς πολιτική απόφαση193.  

 Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα αποτυπωθεί ένα σύντομο ιστορικό –καθώς 

τα γεγονότα είναι γνωστά- αλλά κυρίως μια διαδικασία χειρισμού της κρίσης από την 

ελληνική πλευρά. Ο όρος «πλευρά» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδόκιμος 

ωστόσο, αναφέρεται κατά τη διάρκεια διαχείρισης της κρίσης από την πολιτική 

ηγεσία, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιπρόσθετα, επιχειρείται μια προσέγγιση 

της αντιμετώπισης της κρίσης από τη στρατιωτική ηγεσία και κυρίως από τον τότε 

Α/ΓΕΕΘΑ.  

 Προ της ανάπτυξης της ανάλυσης, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η 

ελληνική βιβλιογραφία βρίθει αναλύσεων αναφορικά με την ελληνοτουρκική κρίση 

                                                           
192White Mark J. I,The Cuban Missile Crisis, Macmillan Press LTD, 1996, σελ. 228-229 
193Συνέντευξη Ανώτατου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, της 14ης Ιανουαρίου 
2017  
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του 1996. Ένα σημαντικό μέρος της προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

χειρίστηκαν την κρίση. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση των 

διαφορετικών απόψεων και περιγραφή γεγονότων τα οποία έχουν αποτυπωθεί. 

Ακολούθως, θα επιχειρηθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα επικεντρωθούν 

στη διαδικασία χειρισμού κρίσης και λήψεως αποφάσεων και όχι σε λεπτομέρειες 

που άπτονται των τακτικών χειρισμών από τους τακτικούς Διοικητές που ενεργούσαν 

στην περιοχή των επιχειρήσεων. 

 

3.2 Γεγονότα προ της κρίσης 

 

Αρχικά θα επιχειρηθεί μια καταγραφή των γεγονότων που προηγήθηκαν της 

κρίσης, όπως αυτά καταγράφονται στην ελληνική βιβλιογραφία. Το πρώιμο στάδιο 

της κρίσης εντοπίζεται στα Χριστούγεννα του 1995, όταν μία τουρκική φορτηγίδα 

προσάραξε σε μια εκ των δύο βραχονησίδων Ίμια. Ο Τούρκος πλοίαρχος αρνήθηκε 

να δεχθεί τη βοήθεια των ελληνικών ρυμουλκών, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε 

τουρκικά χωρικά ύδατα.194 Για το ζήτημα ενημερώθηκαν και επιλήφθηκαν του 

ζητήματος τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,195 ενώ στις 28 

Δεκεμβρίου 1995 η φορτηγίδα ρυμουλκήθηκε από ελληνικό ρυμουλκό στο Λιμάνι 

Κιουλούκ. 196 

 Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε αυτό το ελάσσονος –θα μπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί- σημασίας περιστατικό και στις 27 Δεκεμβρίου 1996 όταν Έλληνας 

διπλωμάτης από την Πρεσβεία της Άγκυρας επικοινώνησε με το τουρκικό Υπουργείο 

Εξωτερικών για το ζήτημα της προσάραξης, έλαβε την απάντηση ότι «τα Ίμια 

αποτελούν τουρκικό έδαφος».197  Στην προσπάθειά του το τουρκικό ΥΠΕΞ να 

δημιουργήσει τετελεσμένα, στις 29 Δεκεμβρίου 1995, αποστέλλει ρηματική 

διακοίνωση στην ελληνική Πρεσβεία της Άγκυρας, με την οποία δηλώνει –σε 

επίσημο πλέον τόνο- ότι και οι δύο νησίδες Ίμια (Δυτική και Ανατολική), «αποτελούν 

εσωτερικό τμήμα της τουρκικής επικράτειας».198 Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται μια 

σειρά από επιχειρήματα με σκοπό να θεμελιωθεί νομικά η θέση του τουρκικού 

ΥΠΕΞ. 

                                                           
194Αθανάσιος Έλις και Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών 
Εκδοτικός  Οργανισμός Λιβάνη, 2009, σελ. 25 
195Ibid, σελ.53 
196Ibid, σελ. 26 
197Ibid, σελ. 26 
198Ibid, σελ. 26 
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 Η επίσημη απάντηση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δόθηκε στις 9 

Ιανουαρίου 1996 με μια ρηματική διακοίνωση,199 η οποία απέκρουσε τους 

τούρκικους ισχυρισμούς, προβάλλοντας νομικά επιχειρήματα που αποδείκνυαν την 

ελληνική κυριαρχία των Ιμίων. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά 

στο χρονικό διάστημα των δώδεκα ημερών που μεσολάβησε μεταξύ της τουρκικής 

ρηματικής διακοίνωσης και της ελληνικής αντίδρασης, καταδεικνύοντας το γεγονός 

ότι τα αντανακλαστικά του ελληνικού Υπουργείου εξωτερικών ήταν μειωμένα, είτε 

το συμπέρασμα ότι το περιστατικό της 25ης Δεκεμβρίου 1995 υποβαθμίστηκε και δεν 

αξιολογήθηκε ως σημαντικό.  

 Ένα ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, το οποίο επηρέασε σημαντικά τον τρόπο με 

τον οποίο η πολιτική ηγεσία διαχειρίστηκε την κρίση, αποτέλεσε η παραίτηση του 

Ανδρέα Παπανδρέου από τη θέση του Πρωθυπουργού στις 15 Ιανουαρίου. Η 

αποχώρησή του, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, σηματοδότησε 

την απαρχή σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες οδήγησαν στην ανάδειξη του 

Κωνσταντίνου Σημίτη ως νέου Πρωθυπουργού και Προέδρου του πολιτικού 

κόμματος του ΠΑΣΟΚ, στις 19 Ιανουαρίου 1995. Ταυτόχρονα, μέσω των πολιτικών 

αλλαγών στις αρχές του 1996 προωθήθηκε σε κρίσιμες θέσεις το πολιτικό προσωπικό 

που χειρίστηκε (σε πολιτικό επίπεδο) την ελληνοτουρκική κρίση των Ιμίων, καθώς 

άλλαξε η ηγεσία του ΥΠΕΞ, με τον Θεόδωρο Πάγκαλο να αντικαθιστά τον Κάρολο 

Παπούλια. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέμεινε στη θέση του. 200 

 

3.3 «Η μάχη της σημαίας» 

 

 Στις 22 Ιανουαρίου του 1996, ημέρα κατά την οποία ορκίστηκε η νέα 

κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη,201 με πρωτοβουλία του 

Δήμαρχου Καλύμνου, Δημήτρη Διακομιχάλη, υψώθηκε ελληνική σημαία στην 

Ανατολική Ίμια. Ο Δήμαρχος συνοδευόταν από τον ιερέα του νησιού και τον 

Διοικητή του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Για την ενέργεια αυτή δεν είχε 

ενημερωθεί σχετικά ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τον τότε ΥΠΕΞ 

Πάγκαλο,202 ούτε και το ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με τον τότε Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο 

                                                           
199Ibid, σελ. 26 
200Αθανάσιος Έλις και Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των 
Αμερικανών(Εκδοτικός  Οργανισμός Λιβάνη, 2009), σελ. 35 
201Ibid, σελ. 36 
202Ibid, σελ. 39 
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Λυμπέρη.203. Μάλιστα ο Θεόδωρος Πάγκαλος υποστήριξε ότι η ενέργεια του 

Δημάρχου Καλύμνου έδωσε συνέχεια στην κρίση, καθώς δήλωσε ότι «…απ’ ότι 

είχαμε μάθει οι Τούρκοι είχαν θεωρήσει ότι το επεισόδιο είχε λήξει».204 Δεν είναι 

δυνατό βέβαια να αποδειχθεί (με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δημόσιες και 

καταγεγραμμένες δηλώσεις), ότι η ύψωση της σημαίας, όπως και η προσάραξη της 

τουρκικής φορτηγίδας συνιστούσαν προμελετημένες και σκόπιμες ενέργειες.  

 Στις 23 Ιανουαρίου 1996, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του 

Πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο, με κεντρικό θέμα «σοβαρό εθνικό ζήτημα». Στη 

σύσκεψη συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας ΥΠΕΞ και ο Υπουργός Δημόσιας  

Τάξης. Κατά τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας-ο οποίος δεν συμμετείχε στη 

σύσκεψη- Γεράσιμο Αρσένη, το περιεχόμενό της αποτέλεσε η ύψωση της ελληνικής 

σημαίας στα Ανατολικά Ίμια από τον Δήμαρχο Καλύμνου. 205  

 Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 1996, το ελληνικό κοινό δεν γνώριζε οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με την προσάραξη της τουρκική φορτηγίδας στα Ίμια την ημέρα 

των Χριστουγέννων αλλά και την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς των δύο μικρονήσων. Την ημέρα 

αυτή ο δημοσιογράφος Αντώνης Φουρλής αποκαλύπτει στο δελτίο ειδήσεων του 

τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 τα όσα έχουν μεσολαβήσει από τα τέλη του Δεκεμβρίου 

1995. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο να προσθέσουμε το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος που 

έφερε στο φως τα διαλαμβανόμενα μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εκείνη την 

περίοδο υπηρετούσε τη θητεία του στο Πεντάγωνο. Η αποκάλυψη ευαίσθητων 

πληροφοριών προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στον Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Λυμπέρη, ο 

οποίος σύμφωνα με το όσο αναφέρει σε βιβλίο του: «Ο εκφωνητής δημοσιογράφος 

ήταν σμηνίτης και κλήθηκε από εμένα να δώσει εξηγήσεις πώς απέκτησε το έγγραφο 

(με τις πληροφορίες). Η απάντησή του ήταν πως του παραδόθηκε για εκφώνηση από 

τη διεύθυνση του σταθμού και έδειξε ως πηγή το Υπουργείο Εξωτερικών». Ο 

Ναύαρχος Λυμπέρης ζήτησε από τον Γεράσιμο Αρσένη τη διενέργεια έρευνας 

σχετικά με το περιστατικό χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Τα γεγονότα που 

περιγράφηκαν (σε συνδυασμό με την απευθείας μετάδοση, από ελληνικό τηλεοπτικό 

σταθμό, του ελληνικού Στόλου από το ναύσταθμο Σαλαμίνας) καταδεικνύουν με 

εμφαντικό τρόπο αφενός τη σημασία του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

                                                           
203Αθανάσιος Έλις και Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών 

(Εκδοτικός  Οργανισμός Λιβάνη, 2009), σελ. 40 
204Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σ. 558 
205Αθανάσιος Έλις και Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών 

(Εκδοτικός  Οργανισμός Λιβάνη, 2009), σελ. 41 
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ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης κι αφετέρου τονίζουν τη σπουδαιότητα της 

εκμετάλλευσής τους από τον πυρήνα διαχείρισης κρίσης.206 

 Στις 26 Ιανουαρίου 1996, ο Θεόδωρος Πάγκαλος δίνει την πρώτη του 

συνέντευξη ως Υπουργός Εξωτερικών παρουσία Ελλήνων και ξένων 

δημοσιογράφων. Κατά τη διάρκεια της, αναφορικά με το ζήτημα των Ιμίων ο 

Υπουργός δήλωσε: «το θέμα έχει κλείσει», ενώ εκτίμησε σχετικά με τις προθέσεις 

της Τουρκίας, ότι δεν θα επιδιώξει (η Τουρκία) δημιουργία ατμόσφαιρας κρίσης207. 

Την προσπάθεια υποβάθμισης του περιστατικού εκ μέρους του επικεφαλή της 

ελληνικής διπλωματίας προώθησε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα Nails, ο 

οποίος σε ενημερωτικό έγγραφο προς το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ αναφέρει: «τα ελληνικά 

μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μετατρέψουν το θέμα σε επεισόδιο, αλλά ο 

υπουργός Εξωτερικών Πάγκαλος υποβάθμισε τη σημασία του. Επί του παρόντος, δεν 

διακρίνουμε σοβαρά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μικρή αυτή αναταραχή 

(δηλαδή η ανταλλαγή ρηματικών ανακοινώσεων) μπορεί να οδηγήσει σε κάτι 

περισσότερο από μια χαμηλών τόνων ανακοινώσεων» 208.  Είναι εμφανές ότι η 

ελληνική πλευρά, λίγες ημέρες πριν από την κορύφωση της κρίσης, δεν αντιμετώπιζε 

το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις.  

 Στις 27 Ιανουαρίου 1996 συνεργείο της τούρκικης εφημερίδας Hurriyet 

αποβιβάζεται από ιδιωτικό ελικόπτερο, το οποίο τη μετέφερε στην Ανατολική Ίμια. 

Κατεβάζει την ελληνική σημαία (η οποία είχε υψωθεί πέντε ημέρες νωρίτερα από τον 

Δήμαρχο Καλύμνου) και τοποθετεί την τουρκική. Ταυτόχρονα, μια κάμερα 

καταγράφει τις ενέργειες του Τούρκου δημοσιογράφου και τα όσα συνέβησαν στη 

βραχονησίδα προβάλλονται σε εθνικό δίκτυο από τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό. Ο 

δημοσιογράφος Τζεσούρ Σερτ, ο οποίος κατέβασε την ελληνική σημαία, υποστήριξε 

ότι το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με προσωπική του πρωτοβουλία χωρίς να 

υπάρχει οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση.209 Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών 

Πάγκαλος κινήθηκε στην ίδια γραμμή. Σε μαγνητοφωνημένη συνέντευξή του στους 

δημοσιογράφους Αθανάσιο Έλις και Μιχάλη Ιγνατίου είχε δηλώσει σχετικά: 

«…κάποιος δημοσιογράφος της Χουριέτ, ο οποίος δεν είναι, απ’ ότι ξέρω, 

συστηματικός προβοκάτορας ή όργανο στρατιωτικών…. Φαντάζομαι ότι (το κάνει) 

εντελώς από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον».210 Αντίθετα, ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος 

Λυμπέρης είχε διατηρήσει τις επιφυλάξεις του σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισε 

                                                           
206Ibid.,  σελ. 46 
207Ibid., σελ. 40 
208Ibid, σελ. 40 
209Ibid, σελ. 51 
210Ibid, σελ. 59 
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ο Τούρκος δημοσιογράφος. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Hurriyet την επόμενη 

ημέρα, 28 Ιανουαρίου 1996 ήταν προφητικός των όσων θα συνέβαιναν τις επόμενες 

ημέρες: «Πόλεμος σημαιών».  

 Στις 28 Ιανουαρίου το περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  περί τις 08:30 αφαίρεσε την τουρκική σημαία και ένα άλλο 

περιπολικό, το ΑΝΤΩΝΙΟΥ μετέφερε μια ελληνική σημαία από την Κω και την 

ύψωσε στη θέση της τουρκικής. Η διαταγή για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη 

δυτική Ίμια δόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), χωρίς όμως να εκδοθεί 

αντίστοιχη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.211 Ο ίδιος ο Α/ΓΕΕΘΑ είχε δώσει την 

εντολή η ελληνική σημαία να υψωθεί από ιδιώτη και όχι από στρατιωτικό άγημα 212, 

προφανώς προκειμένου να μην δοθεί στρατιωτική διάσταση στην ενέργεια αυτή και 

να μην δοθεί αφορμή και ευκαιρία στην Τουρκία να κλιμακώσει την κρίση. Λόγω 

έλλειψης χρόνου και επικοινωνιακού προβλήματος δεν κατέστη δυνατή η διαβίβαση 

αυτής της οδηγίας. Την απόφαση του ΓΕΝ για την ύψωση της σημαίας ο Υπουργός 

Άμυνας χαρακτήρισε «άφρονα» κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ της 1ης Φεβρουαρίου 

1996 213. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του τότε Υπουργού Άμυνας, η εντολή που είχε 

δώσει στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ήταν η αφαίρεση της 

τουρκικής σημαίας 214. Την ίδια θέση εκφράζει και ο τότε Πρωθυπουργός, σύμφωνα 

με τον οποίο για τα όσα διαδραματίστηκαν στις 28 Ιανουαρίου με την ύψωση της 

ελληνικής σημαίας από ελληνικό άγημα, δεν είχε ενημερωθεί ούτε από την πολιτική 

ούτε και τη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Βέβαια σύμφωνα με τον Α/ΓΕΕΘΑ για το ενδεχόμενο εγκατάστασης ξένης 

σημαίας σε ερημονήσι, είχε καθοριστεί προαποφασισμένη ενέργεια των Ενόπλων 

Δυνάμεων, «ύστερα από εξουσιοδότηση του ΚΥΣΕΑ»: «Αφαίρεση ξένης σημαίας και 

ύψωση της δικής μας».215Στην περίπτωση των Ανατολικών Ιμίων δεν προηγήθηκε 

σύγκληση του ΚΥΣΕΑ και η στρατιωτική ηγεσία έδρασε αφενός, στη βάση κανόνων 

(οι οποίοι όμως δεν ενεργοποιήθηκαν από το αρμόδιο όργανο –ΚΥΣΕΑ). Αφετέρου, 

η ενέργεια ύψωσης της ελληνικής ενέργειας, είναι δυνατό να χαρακτηριστεί και ως 

αναμενόμενη, καθώς τα κριτήρια λήψης απόφασης σε πολλές περιπτώσεις είναι 

διαφορετικά μεταξύ ενός στρατιωτικού και ενός πολιτικού λήπτη απόφασης, 

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ. «…Τι περίμενε από 

                                                           
211Ibid σελ. 40 
0212Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σ. 559 
213Ibid σελ. 559 
214Αθανάσιος Έλις και Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών 

(Εκδοτικός  Οργανισμός Λιβάνη, 2009), σελ. 60 
215Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 559 
215Ibid.  
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αξιωματικό (η πολιτική ηγεσία); Να μην ανάψουν τα αίματά του στη θέα αφαίρεσης 

της ελληνικής και της ύψωσης της τουρκικής σημαίας;»216. Απότοκο της (πρώτης 

κατά τη διάρκεια του χειρισμού της ελληνοτουρκικής κρίσης των Ιμίων) έλλειψης 

συνεννόησης της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας αποτέλεσε μια ενέργεια, δηλαδή η 

ύψωση της ελληνικής σημαίας και μάλιστα από στρατιωτικό τμήμα, γεγονός που 

εξέπεμψε διαφορετικό μήνυμα στην Τουρκία, από αυτό που η ελληνική πολική 

ηγεσία επιθυμούσε να στείλει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι πολιτικές ηγεσίες 

(από κοινού) των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών θα ήταν προτιμότερο να είχαν 

εξετάσει με μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση τις επιλογές που είχαν, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό (την ύψωση της τουρκικής σημαίας), το οποίο 

επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της διαφαινόμενης κρίσης. Ως επιλογές 

«χαμηλότερου ρίσκου», δηλαδή ενέργειες οι οποίες θα είχαν σημαντικά λιγότερες 

πιθανότητες κλιμάκωσης της κατάστασης εφόσον υλοποιούνταν, ήταν οι παρακάτω: 

ανύψωση της σημαίας από μη ένστολους (δημοσιογράφους, δημοτικές αρχές ή απλοί 

πολίτες).217 Επιπλέον, θα ήταν δυνατή η ύψωση της σημαίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 218, κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, η οποία καταδεικνύει ότι τα σύνορα της 

Ελλάδος συμπίπτουν με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραπάνω προτεινόμενες 

κινήσεις δεν θα άφηναν στην Τουρκία τον πολιτικό χώρο προκειμένου να 

εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα επιδείνωναν 

της υποβόσκουσα κρίση. Σε κάθε περίπτωση λόγω των συνθηκών που είχαν ήδη 

διαμορφωθεί, το ζήτημα της ύψωσης σημαίας θα έπρεπε να είχε συζητηθεί σε 

ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να υπολογιστεί το ενδεχόμενο κόστος 

της ύψωσης της σημαίας από πολεμικό πλοίο του ΠΝ, δηλαδή του επιπέδου των 

τουρκικών αντιδράσεων.   

 

3.4 Η φύλαξη της δυτικής Ίμια 

 

 Το πρωινό της ίδιας ημέρας, αποστέλλονται στην περιοχή δύο επιπλέον πλοία 

του Πολεμικού Ναυτικού για επιτήρηση της περιοχής. Το ίδιο μεσημέρι, συγκλήθηκε 

το Συμβούλιο Άμυνας, θεσμικό όργανο, το οποίο αποτελείται από του Υπουργό και  

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Α/ΓΕΕΘΑ καθώς και τους Αρχηγούς των τριών 

κλάδων των ΕΔ. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αποφασίστηκε η επιβίβαση ομάδας 

Ειδικών Δυνάμεων στην Ανατολική Ίμια (όπου και είχε υψωθεί η ελληνική σημαία), 

                                                           
216Ibid.  
217Θάνος Π. Ντόκος, Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005 σελ. 259 
218Ibid σελ. 259 



61 
 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η υλοποίηση μέτρων με τα οποία αυξανόταν η ετοιμότητα 

των Ενόπλων Δυνάμεων και εντεινόταν η επιτήρηση στην ευρύτερη περιοχή.  

Το ζήτημα της επάνδρωσης όχι μόνο της Ανατολικής Ίμιας αλλά και της 

Δυτικής, απασχόλησε την ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επιπλέον, 

αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα και μετά το τέλος της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικός ο 

διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Α/ΓΕΕΘΑ, μετά το τέλος της κρίσης, 

στο ΚΥΣΕΑ της 8ης Φεβρουαρίου 1996219. Για τους προαναφερόμενους λόγους 

κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της ανάλυσης του υπ’όψιν θέματος. Δεν είναι απολύτως 

ξεκάθαρο το περιεχόμενο των εντολών της πολιτικής ηγεσίας προς τη στρατιωτική, 

σχετικά με τη φύλαξη των Δυτικών Ιμίων, όπου δεν υπήρχε ελληνική σημαία, καθώς 

δεν υπήρχαν ηχογραφημένοι διάλογοι. Επιπροσθέτως, δεν συγκλήθηκε το 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), προκειμένου να 

τηρηθούν πρακτικά, παρά μόνο τις πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με 

τον Ναύαρχο Λυμπέρη, η πολιτική εντολή ήταν: «[ν]α αποφευχθεί η κλιμάκωση της 

κρίσης και να υπάρχει κινητοποίηση για παν ενδεχόμενο. Να περιοριστεί παρουσία 

αγήματος μόνο εκεί όπου υπάρχει σημαία και να περιφρουρηθούν τα Ίμια από 

θαλάσσης. Η ναυτική παρουσία στην περιοχή να είναι ανάλογη της τουρκικής»220. 

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορά του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

(Α/ΓΕΝ), μετά την κρίση αναφέρεται ότι: «[σ]τις 30 Ιανουαρίου συζητήθηκε η 

εγκατάσταση στρατιωτικού αγήματος επί της δυτικής νήσου, αλλά αυτή δεν 

πραγματοποιήθηκε, στο πνεύμα της μη κλιμάκωσης. Αποκλείστηκε το σενάριο να 

απαγορευτεί η προσέγγιση τουρκικών πλοίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα με χρήση 

βίας, διότι ήταν έξω από το πνεύμα της μη κλιμάκωσης και ήταν δυνατό να 

προκαλέσει έναρξη πολεμικής σύγκρουσης» 221. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ναύαρχο 

Λυμπέρη ο Πρωθυπουργός παρουσία της υπουργικής ομάδας διαχείρισης κρίσεως 

την Τρίτη Ιανουαρίου είχε δώσει αυτή την εντολή. Ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ προσέθεσε, ότι 

στις 30 Ιανουαρίου σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού με 

θέμα την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη απόφασης, παρουσίασε επί 

χάρτου την κατάσταση και εξήγησε στους παρευρισκόμενους το πού βρίσκονται 

στρατιωτικά τμήματα. 222 

                                                           
219Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 586-

589 και Αθανάσιος Έλις και Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών 
(Εκδοτικός  Οργανισμός Λιβάνη, 2009), σελ. 332-335 
220Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σ. 651 
221Ibid σ.565 
222Ibid σ.565 
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 Ο Κωνσταντίνος Σημίτης, τότε Πρωθυπουργός για το ίδιο ζήτημα, αναφέρει 

σε βιβλίο του ότι είχε λάβει επαρκείς διαβεβαιώσεις από τον Ναύαρχο Λυμπέρη για 

την ασφάλεια της δυτικής Ίμια: «…με ταλαιπωρούσε η ανησυχία μήπως οι Τούρκοι 

θέλοντας να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση καταλάβουν τη δεύτερη 

νησίδα των Ιμίων, γι’ αυτό και ρώτησα τον κ. Λυμπέρη αν φυλάσσεται η νησίδα. Ο κ. 

Λυμπέρης μου απάντησε χωρίς δισταγμό ότι βεβαίως και φυλάσσεται. Στη συνέχεια 

τον ρώτησα αν υπάρχουν άντρες στη νησίδα. Μου απάντησε ότι τα ελληνικά πλοία 

που βρίσκονταν γύρω από τα Ίμια είχαν τέτοια διάταξη, ώστε ήταν αδύνατο να 

περάσει οποιοδήποτε τουρκικό πλοίο».223 

 Το γεγονός ότι εκφέρονται διαφορετικές απόψεις επί γεγονότων που 

αναφέρονται στην έκδοση και υλοποίηση μιας απόφασης (επάνδρωση ή μη της 

δυτικής νήσου), από μόνο του φανερώνει μια κατάσταση την οποία χαρακτήριζε η 

έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας. Αναπόσπαστο 

τμήμα του μηχανισμού λήψεως αποφάσεων αποτελεί ο συντονισμός διπλωματίας και 

στρατιωτικής ισχύος.224 Μια εκ των προϋποθέσεων λειτουργίας του μηχανισμού 

αυτού, σύμφωνα με τον Alexander George, είναι ο έλεγχος των στρατιωτικών 

επιλογών από την πολιτική ηγεσία, η οποία πρέπει να είναι αυτή που «αποφασίζει για 

την κινητοποίηση, τη διάταξη των δυνάμεων και τις χαμηλής έντασης στρατιωτικές 

δράσεις, καθώς και τη στιγμή κατά την οποία οι κινήσεις αυτές θα γίνουν».225 Ίσης 

βαρύτητας προαπαιτούμενο αποτελεί ο συντονισμός οποιασδήποτε στρατιωτικής 

κίνησης με τις αντίστοιχες διπλωματικές. Πιο συγκεκριμένα, οι κινήσεις των 

στρατιωτικών δυνάμεων πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους στόχους που θέτει η 

κάθε πλευρά. Οι παραπάνω προϋποθέσεις στο ζήτημα της επάνδρωσης με δυνάμεις 

της δυτικής Ίμια, φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκαν από την ελληνική πλευρά. Εκ του 

αποτελέσματος μπορούμε να καταλήξουμε σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, οι 

εντολές της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τα δυτικά Ίμια δεν ήταν απολύτως 

ξεκάθαρες προς τη στρατιωτική ηγεσία (πχ. «τοποθετήστε άγημα και στις δύο 

βραχονησίδες» ή «να τοποθετήσετε μόνο στην ανατολική, για την προστασία της 

σημαίας»). Επιπρόσθετα, δεν είχε καταστεί σαφές από την πολιτική ηγεσία η 

σημασία σε διπλωματικό και διαπραγματευτικό επίπεδο της κατάληψης μιας εκ των 

δύο μικρονήσων από τουρκικές δυνάμεις. Για τη στρατιωτική ηγεσία το ενδιαφέρον 

                                                           
223Κωνσταντίνος. Σημίτης, Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 196-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 

2005 σ. 66 
224Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων Κρίση, Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

1997 σ. 120-121 
225George Alexander L. Crisis management the interaction of political and military considerations, 

September- October 1984, σελ. 224 
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εστιαζόταν όχι μόνο στα Ίμια αλλά σε ολόκληρο το Αιγαίο. Χαρακτηριστικά είναι τα 

όσα ανέφερε σε βιβλίο του ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ: «…η στρατιωτική ηγεσία δεν 

περιοριζόταν να βλέπει μόνο τις δύο βραχονησίδες, αλλά πέραν αυτών όλο το 

Αιγαίο».226Μάλιστα υπήρχαν ειδικά σχέδια ανακατάληψης νήσου, έτοιμα για 

εφαρμογή, σε περίπτωση κατά την οποία ξένες δυνάμεις καταλάμβαναν 

βραχονησίδες ή μικρονήσους.  Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανάφερε κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης με τον συγγραφέα, Αξιωματικός εν αποστρατεία του ΠΝ, ο 

οποίος έζησε από πολύ κοντά τα γεγονότα: το ζήτημα δεν ήταν η κατάληψη μιας 

βραχονησίδας από τουρκικές δυνάμεις. Το εν λόγω εγχείρημα, σύμφωνα με τον 

ανώτατο Έλληνα Αξιωματικό ήταν εύκολο, λόγω της εγγύτητας των Ιμίων από τα 

τουρκικά παράλια και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τις κρίσιμες ημέρες. 

Με την ίδια ευκολία θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί παρόμοια επιχείρηση από 

τμήματα ελληνικών ειδικών δυνάμεων.227Φαίνεται ότι το ζήτημα της κατάληψης 

βραχονησίδας από τουρκικές δυνάμεις ήταν κάτι το οποίο –για τη στρατιωτική 

ηγεσία- ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους (αεροπορικός ή 

ναυτικός βομβαρδισμός). Ο ίδιος κίνδυνος κατάληψης όμως  υπήρχε για πολλές 

βραχονησίδες, όπως πχ. την Καλόλιμνο, στην οποία ο Α/ΓΕΕΘΑ είχε δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή. Για το ίδιο ζήτημα Αξιωματικός εν αποστρατεία  είχε αναφέρει ότι «είναι 

αδύνατη η τοποθέτηση φρουράς σε κάθε μικρό νησάκι του Αιγαίου».228 

 Όσον αφορά όμως τον πολιτικό πυρήνα διαχείρισης της κρίσης των Ιμίων, η 

κατάληψη της δυτικής Ίμια συνιστούσε τη δημιουργία ενός fait accompli για την 

Τουρκία, η οποία είχε στη διάθεσή της ένα διαπραγματευτικό χαρτί εξαιρετικής 

σημασίας. Η επιβίβαση των τουρκικών ειδικών δυνάμεων στην ελληνική 

βραχονησίδα  είχε διττή σημασία: από τη μία πλευρά, οι εικόνες με την υποδοχή των 

Τούρκων κομάντος ως ηρώων εξέπεμπαν ένα μήνυμα προβολής της τουρκικής 

στρατιωτικής ισχύος. Αντίστοιχα προέβαλαν μια εικόνα αδυναμίας εκ μέρους της 

ελληνικής πλευράς, η οποία δεν ήταν ικανή να υπερασπιστεί την εδαφική της 

ακεραιότητα. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο διαχείρισης κρίσης, η Τουρκία 

μετέφερε το βάρος της απόφασης (κλιμάκωσης της κρίσης ή όχι) στο μέρος της 

Ελλάδας, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ως ο μοναδικός μεσολαβητής επεδίωκε την 

εκτόνωση της κατάστασης και προσπαθούσε να κάνει αποδεκτή και από τις δύο 

πλευρές τη λύση του προηγούμενου καθεστώτος (status quo ante).  

                                                           
226Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σ. 550 
227Συνέντευξη της 14ης Ιανουαρίου 2017, Ανώτατου Αξιωματικού του ΠΝ που συμμετείχε στη 

διαχείριση της κρίσης σε τακτικό επίπεδο. 
228Συνέντευξη Ανώτατου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, της 14ης 

Ιανουαρίου 2017 
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3.5 Η κλιμάκωση της κρίσης 

 

 Στις 28 Ιανουαρίου συγκαλείται σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον 

Θεόδωρο Πάγκαλο. Στη σύσκεψη συμμετέχουν διπλωμάτες, όπως ο αρμόδιος για 

θέματα Τουρκίας Γιώργος Σαββαϊδης ο ΓΓ του Υπουργείου, καθώς και ο Πρέσβης 

της Ελλάδας στην ΗΠΑ Λουκάς Τσίλας.229 Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, ο 

Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και δεν απέκλεισε το 

ενδεχόμενο τουρκικές δυνάμεις να επιχειρήσουν κατάληψη ελληνικής 

βραχονησίδας.230 Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην ανατολική Ίμια και μάλιστα 

από πολεμικό πλοίο, φαίνεται ότι είχε καταστήσει προβληματική τη χάραξη μιας 

διπλωματικής γραμμής. Μάλιστα πηγές231αναφέρουν ότι οι διπλωμάτες που 

συμμετείχαν στη σύσκεψη «συμφώνησαν πως δεν μπορεί κάποιος να βάζει μια 

σημαία και να προκαλεί πόλεμο». Στη συνέχεια της σύσκεψης ο Έλληνας ΥΠΕΞ 

ζητούσε από τους συνεργάτες του λύσεις, έχοντας αντιληφθεί ότι θα φέρει και το 

βάρος της ευθύνης χειρισμού της κρίσης. Είναι εξόχως χαρακτηριστικά τα όσα 

ανέφερε κατά τη διάρκεια του συμβουλίου ο Λουκάς Τσίλας: «Και μετά τι κάνουμε; 

Με το να βυθίσουμε ένα δύο τουρκικά πλοία, δεν κερδίζουμε τον πόλεμο, ξεκινάμε 

τον πόλεμο». Δεν θα ήταν μακριά από την πραγματικότητα το συμπέρασμα ότι η 

τόσο η ηγεσία, όσο και τα στελέχη του ελληνικού ΥΠΕΞ, δύο ημέρες πριν από την 

κορύφωση της κρίσης, θεωρούσαν ότι η κρίση θα έπρεπε να διευθετηθεί μέσω της 

διπλωματικής οδού.232 Το χρονικό αυτό σημείο συνιστά μια ιδιαιτέρως σημαντική 

καμπή της διαχείρισης κρίσης, καθώς ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος χειρίστηκε τη 

διαπραγμάτευση με την αμερικανική πλευρά κατά το μεγαλύτερό της μέρος, πιθανώς 

να έκρινε εξαρχής, ότι το ζήτημα της σημαίας στα Ίμια δεν θα έπρεπε να οδηγήσει τις 

δύο χώρες σε σύγκρουση. 

 To πρωινό της 30ης Ιανουαρίου διατάζεται η αραίωση των πλοίων του ΠΝ σε 

καίριες θέσεις στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, η έξοδος 

πολεμικών πλοίων από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας προβάλλεται σε ζωντανή 

μετάδοση από ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό. Είναι φανερό ότι ο ρόλος που 

διαδραμάτιζαν τα ελληνικά ΜΜΕ στη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης (χωρίς 

                                                           
229Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ.85 
230Ibid, σελ.85 
231Ibid, σελ.85 
232Ibid, σελ.86 
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να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με την πολιτικοστρατιωτική ηγεσία) υπήρξε 

ιδιαιτέρως αρνητικός.  

 Τις μεσημεριανές ώρες της 30ης Ιανουαρίου οι Έλληνες Υπουργοί 

Εξωτερικών και Άμυνας παραχωρούν συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας 

προτείνουν προς την Άγκυρα την απομάκρυνση των δύο στόλων από την περιοχή 

προκειμένου η κρίση να αποκλιμακωθεί.233Ενώ τις απογευματινές ώρες της ίδιας 

ημέρας ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ στη διάρκεια της βραδινής σύσκεψης στο Κέντρο 

Επιχειρήσεων είχε κάνει την παρακάτω εκτίμηση στους επιτελείς του: 

«..βρισκόμαστε πολύ κοντά σε σύγκρουση. Ετοιμαστείτε για πόλεμο». Τις βραδινές 

ώρες τις ίδιας ημέρας σε τακτικό επίπεδο, τα πλοία του ελληνικού στόλου είχαν 

στοχοποιήσει τα τουρκικά πολεμικά πλοία που έπλεαν στην περιοχή.234 Στην περιοχή 

των Ιμίων είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πολεμικών πλοίων διάφορων ειδών 

(φρεγάτες, κανονιοφόροι, τορπιλάκατοι) και ο κίνδυνος ατυχήματος ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένος. Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματικό του ΠΝ ε.α. μια λάθος κίνηση του 

κυβερνήτη ενός πλοίου (πχ. στροφή των πυροβόλων ενός πλοίου σε ένα εχθρικό) θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε εκτόξευση πυρών εκατέρωθεν και σε μια σύγκρουση 

τοπικού επιπέδου,235 η οποία όμως θα ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί από τις 

πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών. Οι πιθανότητες για το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος 

τόσο στη θάλασσα, όσο και στον αέρα μεταξύ των δύο χωρών ήταν ιδιαιτέρα 

αυξημένα από το γεγονός ότι δεν είχαν αποδεσμευθεί οι απαραίτητοι κανόνες 

εμπλοκής σε υψηλό επίπεδο (δηλαδή το ΚΥΣΕΑ). Πρέπει να αναφερθεί το γεγονός 

ότι κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ημερών της κρίσης είχε λάβει χώρα μεγάλος 

αριθμός αναχαιτίσεων τουρκικών αεροσκαφών που παραβίαζαν τον εθνικό εναέριο 

χώρο. Απότοκος της έλλειψης εξουσιοδότησης για την υλοποίηση τυποποιημένων 

ενεργειών που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη εχθρικών ενεργειών ήταν το γεγονός ότι 

οι τοπικοί Διοικητές πέρα από τη δυνατότητα χρήσης βίας σε περίπτωση 

αυτοπροστασίας, έπρεπε να λάβουν πρωτοβουλίες σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα βέβαια με τον τότε Α/ΓΕΕΘΑ το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε εκδώσει 

οδηγίες με λεπτομέρειες, που αντιμετώπιζαν πχ. το ενδεχόμενο αποβίβασης 

τουρκικών δυνάμεων σε ελληνική βραχονησίδα. Για τις οδηγίες αυτές όμως ο 

πολιτικός πυρήνας όχι μόνο δεν ήταν ενήμερος, αλλά σύμφωνα με τον Ναύαρχο 

Λυμπέρη δεν γνώριζε για το περιεχόμενο και την έννοια των κανόνων εμπλοκής. 

                                                           
233Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 556 
234Ibid, σελ.557 
235Συνέντευξη Ανώτατου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, της 14ης 

Ιανουαρίου 2017 
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Χαρακτηριστικά είναι τα όσα  συνέβησαν, σύμφωνα με τον Ναύαρχο Λυμπέρη σε 

σύσκεψη τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου στο γραφείο του 

Πρωθυπουργού στη Βουλή: «Από την αρχή της συνεδρίασης ζητώ από τον Υπουργό 

Άμυνας να εγκριθούν Κανόνες Εμπλοκής…. Μεταξύ των κανόνων εμπλοκής ήταν 

και ένας που καθόριζε τις ενέργειες των ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων στο 

ενδεχόμενο αποβίβασης Τούρκων βατραχανθρώπων σε βραχονησίδα και 

εγκατάσταση σημαίας σε αυτό….Ο Γεράσιμος Αρσένης…μου είπε: Αρχηγέ, άφησε 

τώρα τους Κανόνες Εμπλοκής εδώ έχουμε διαπραγματεύσεις».236  Καθίσταται 

εμφανές το γεγονός ότι εξουσιοδότηση κανόνων εμπλοκής στις ΕΔ από την πολιτική 

ηγεσία τέθηκε σε δεύτερη προτεραιότητα. Η συγκεκριμένη παράλειψη αύξησε 

σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος, καθώς η έκδοση συγκεκριμένων εντολών ανά 

περίπτωση στους στρατιωτικούς Διοικητές οι οποίο χειρίζονται μια κρίση σε τακτικό 

επίπεδο, συνιστά ένα βασικό εργαλείο διατήρησης ελέγχου της καταστάσεως. 

 

3.6 Η παρέμβαση των ΗΠΑ 

 

 Παράλληλα, από το πρωί της 30ης Ιανουαρίου οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει τις 

προσπάθειες μεσολάβησης προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της 

κρίσης. Η προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής πλευράς έγινε από τον Αμερικανό 

Πρέσβη στην Αθήνα Τόμας Νάιλς, ο οποίος ειδοποίησε τον Έλληνα Πρέσβη στις 

ΗΠΑ, Λουκά Τσίλα σε έντονο τόνο ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη να ειδοποιηθεί 

ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο ΥΠΕΞ, καθώς και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 

σχετικά με το ζήτημα των Ιμίων 237. Ο Αμερικανός διπλωμάτης τόνισε ότι τόσο ο 

Αμερικανός Πρόεδρος Κλίντον καθώς και οι Υπουργοί Κρίστοφερ και Πέρι 

επιθυμούν να συνομιλήσουν με τους ομολόγους του. Ο Νάιλς προειδοποίησε τον 

Έλληνα Πρέσβη ότι η Τουρκία προετοιμάζει μια «βίαια αντίδραση», λόγω ύψωσης 

της σημαίας σε μια βραχονησίδα238. Η τουρκική αντίδραση οφείλεται στο γεγονός ότι 

η ενέργεια ύψωσης της ελληνικής σημαίας από πολεμικό πλοίο στις 28 Ιανουαρίου 

1996, είχε εκληφθεί ως το πρώτο βήμα και προκαταρκτική ενέργεια για την επέκταση 

των χωρικών υδάτων στα δώδεκα μίλια. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το 

μήνυμα των Αμερικανών, το οποίο μετέφερε ο Έλληνας Πρέσβης. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς Αθανάσιο Έλις και Μιχάλη Ιγνατίου, ο Κωνσταντίνος Σημίτης 

                                                           
236Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 573 
237Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ.101 
238Ibid,  σελ.102 
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συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης της στιγμή που ενημερώθηκε για 

την επιθυμία του Προέδρου Κλίντον να επικοινωνήσει μαζί του αργά το βράδυ.  Η 

διάθεση της αμερικανικής πλευράς αναφορικά με τη στάση που θα τηρούσε απέναντι 

στις δύο χώρες, φάνηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων 

δημοσιογράφων στις 30 Ιανουαρίου 1996. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του –

τότε- εκπροσώπου τύπου, Γκλιν Ντέιβις: «…Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι 

είναι σημαντικό και οι δύο (χώρες) να προχωρήσουν προσεκτικά. Ένας πρακτικός 

τρόπος είναι η επιστροφή στο status quo ante. Δηλαδή να μην υπάρχει παρουσία 

στρατιωτικών δυνάμεων και ίσως και ανθρώπινη παρουσία στο νησί. Έχουμε σε 

ανώτατο επίπεδο εγείρει το θέμα και στις δύο κυβερνήσεις». 239 

 Στις 30 Ιανουαρίου 1996 συγκαλείται σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής, 

στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.240 Παρόντες είναι ο Κωνσταντίνος 

Σημίτης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Άκης Τζοχατζόπουλος, Δημήτρης Ρέππας, 

Γιάννος Παπαντωνίου, ο Ναύαρχος Λυμπέρης, ο Πρέσβης Δημήτρης Καραϊτίδης, 

καθώς και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Τάσος Μαντέλης. Είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμο να τονίσουμε στο σημείο αυτό δύο ζητήματα. Το πρώτο, αφορά 

την απουσία εκπροσώπου, ή του ίδιου του Διευθυντή της ΕΥΠ, προκειμένου να 

παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον πυρήνα διαχείρισης κρίσεως. Το δεύτερο 

ζήτημα αφορά το γεγονός ότι η σύσκεψη αφορούσε τη σύγκληση της  Κυβερνητικής 

Επιτροπής και όχι του ΚΥΣΕΑ. Μάλιστα, η επιτροπή συνεδρίασε στη Βουλή και όχι 

στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πενταγώνου.  

 

3.7 Η σύσκεψη στη Βουλή και όχι στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

 

 Ως προς το τελευταίο θέμα, οι απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν διέφεραν 

μεταξύ τους. Κατά τον Ναύαρχο Λυμπέρη, η άσκηση κλειστού και συγκεντρωτικού 

πολιτικού ελέγχου όλων των στρατιωτικών ενεργειών σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι πολλές κρίσεις σε στρατιωτικό χαρακτήρα εξελίσσονται ταχύτατα, καθιστούσε 

επιτακτική την παρουσία του πυρήνα χειρισμού κρίσεων στο Εθνικό Κέντρο 

Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του Υπουργείου Άμυνας.241 Την ίδια άποψη εξέφρασαν 

και δύο Ανώτατοι Αξιωματικοί εν αποστρατεία, οι οποίοι έζησαν από κοντά τα 

γεγονότα της ελληνοτουρκικής κρίσης. Κατά την άποψη ενός εκ των δύο 

«παραβιάστηκε σημαντική αρχή του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού…Ο χειρισμός 

                                                           
239Ibid,  σελ.102 
240Ibid,  σελ.131 
241Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 537 
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επιβαλλόταν να εκτελεσθεί από το ΕΘΚΕΠΙΧ, όπου εξασφαλιζόταν η αμεσότητα 

διεύθυνσης των επιχειρήσεων, η ενημέρωση επί της τακτικής κατάστασης και οι 

επικοινωνίες με όλες τις μάχιμες μονάδες που αποτελούσαν εργαλεία χειρισμού 

κρίσεως»242. Στα παραπάνω θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το εξής 

χαρακτηριστικό: η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας σε ένα χώρο ο οποίος παρέχει 

δυνατότητα επικοινωνίας και κατ’ επέκταση κλειστού και συγκεντρωτικού ελέγχου 

στις στρατιωτικές δυνάμεις που δρουν στο πεδίο, αποτρέπει ή τουλάχιστο περιορίζει 

σημαντικά τις πιθανότητες ατυχήματος, καθώς «στερεί» από τους τοπικούς 

στρατιωτικούς Διοικητές την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, η οποία είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε ένα θερμό (και μη επιθυμητό από την πολιτική ηγεσία που διαχειρίζεται 

την κρίση) επεισόδιο. 

 Βέβαια, επί του ζητήματος του φυσικού χώρου στον οποίο διεξήχθη η 

διαχείριση της κρίσης, έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις. Ο ίδιος ο τότε 

Πρωθυπουργός αναφέρει: «Η επιλογή να συνέλθουμε στο πρωθυπουργικό γραφείο 

και όχι στην ειδική αίθουσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δίπλα στο θάλαμο 

επιχειρήσεων έγινε συνειδητά. Ήθελα να αποφύγω τη δημιουργία της εντύπωσης ότι 

βρισκόμαστε μπροστά σε πολεμική κρίση. Το πρόβλημα ήταν πολιτικό και έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί με πολιτικά μέσα και όχι με μια στρατιωτική επιχείρηση».243 Στην 

ουσία, η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων αποκλιμάκωσης, στέρησε τη 

δυνατότητα προϋποθέσεων αποτελεσματικού ελέγχου και διοίκησης σε επιχειρησιακό 

και τακτικό επίπεδο. 

 

3.8 Οι κρίσιμες ώρες της 30ης Ιανουαρίου 1996 

 

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Perry στις 30 Ιανουαρίου 1996 

επικοινώνησε με τον Έλληνα ομόλογό του.244 Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο 

Γεράσιμος Αρσένης ενημερώνει τον αμερικανό αξιωματούχο για την κατάσταση. 

Μια ώρα αργότερα, οι δύο Υπουργοί οι δύο Υπουργοί επικοινωνούν εκ νέου.  Ο 

Έλληνας Υπουργός επισημαίνει την ανάγκη αποκλιμάκωσης , καθώς την ώρα της 

συνομιλίας γύρω από τα Ίμια άρχισαν να συγκεντρώνονται ισχυρές ναυτικέ δυνάμεις 

και των δύο πλευρών.  Η τρίτη στη σειρά τηλεφωνική επαφή του William Perry με 

                                                           
242Συνέντευξη Ανώτατου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, της 14ης 

Ιανουαρίου 2017 
243Κωνσταντίνος. Σημίτης, Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 196-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 

2005 σελ.63 
244Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 127 
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τον Γεράσιμο Αρσένη πραγματοποιήθηκε στις 22:15, το βράδυ της ίδιας ημέρας. 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός αξιωματούχος πρότεινε ως μέτρο 

αποκλιμάκωσης την απόσυρση του ελληνικού αγήματος και της σημαίας. 245. Ο 

Έλληνας Υπουργός ως προς το πρώτο ζήτημα φάνηκε να συμφωνεί, απέκλεισε το 

ενδεχόμενο απόσυρσης της σημαίας από την ανατολική Ίμια, καθώς όπως τόνισε 

«δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του πακέτου διευθέτησης το θέμα της σημαίας, 

διότι αυτό αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, δεδομένου ότι οι βραχονησίδες Ίμια 

είναι ελληνικό έδαφος».246. Η τελευταία επικοινωνία των δύο Υπουργών έλαβε χώρα 

στις 00:40 της 31 Ιανουαρίου. Ο William Perry επανέφερε ως βήμα αποκλιμάκωσης 

όχι μόνο την απόσυρση των ελληνικών δυνάμεων από τη βραχονησίδα, αλλά και της 

σημαίας. Την ίδια πρόταση υπέβαλε και ο Αμερικανός Α/ΓΕΕΘΑ John Shalikashvili, 

ο οποίος βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση247(σε αντίθεση με τον Έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ). 

Μάλιστα ο Αρχηγός των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ως επιχείρημα για την 

απόσυρση της ελληνικής σημαίας ανέφερε ότι: «είναι φυσικό όταν η φρουρά 

αποχωρεί να παίρνει μαζί της και τη σημαία». Για μια ακόμη φορά ο Έλληνας ΥΕΘΑ 

αρνήθηκε να θέσει σε διαπραγμάτευση το ζήτημα της σημαίας 248. Η τελευταία 

επικοινωνία των δύο Υπουργών ολοκληρώθηκε με την προειδοποίηση του William 

Perry ότι φοβόταν ενδεχόμενη ενέργεια από πλευράς Τουρκίας και θερμό επεισόδιο 

μεταξύ των δύο χωρών. Για την ελληνική πλευρά, το τέλμα στο οποίο είχαν περιέλθει 

οι τηλεφωνικές συνομιλίες Αρσένη- Perry, είχαν ως απότοκο τη μεταφορά της 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, αλλά και στο ανώτατο επίπεδο 

μεταξύ Προέδρου Clinton και Κωνσταντίνου Σημίτη.  

 Το περιεχόμενο της συνομιλίας του Αμερικανού και του Έλληνα ΥΠΕΞ είχε 

αρχικά ως θέμα την παρουσίαση της κατάστασης από τον Θεόδωρο Πάγκαλο, ενώ ο 

Warren Christopher εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση και πρότεινε την 

αποκλιμάκωση της κρίση με αμοιβαία βήματα και από τις δύο χώρες. Ο επικεφαλής 

της ελληνικής διπλωματίας, αφού τόνισε το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει συζήτηση ή 

διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς των Ιμίων, 

ζήτησε εγγυήσεις για την απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων από την περιοχή, 

προκειμένου να υλοποιηθεί η απομάκρυνση των αντίστοιχων ελληνικών δυνάμεων. 

Αναφορικά με το ζήτημα της απόσυρσης της σημαίας, ο Θεόδωρος Πάγκαλος 

                                                           
245Ibid, σελ. 127-131 
246Ibid, σελ.131 
247Ibid, σελ.132 
248Ibid, σελ.132 
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διαβεβαίωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι αφενός για το γεγονός η Ελλάδα δεν 

καταφεύγει σε πρακτικές διπλωματίας “Show (off) the flag policy”. Αφετέρου, 

κατέρριψε το τουρκικό επιχείρημα ότι η τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας θα 

συνιστούσε το πρώτο βήμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 

ναυτικά μίλια. Άλλωστε, νωρίτερα το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε προβεί σε 

σχετική δήλωση στο κοινοβούλιο στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων.249 

 Η ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, οι οποίοι 

απόντων διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, δρούσαν ως οι 

μοναδικοί διαμεσολαβητές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εξελίχθηκε μεταξύ του 

Έλληνα ΥΠΕΞ και του βοηθού του Αμερικανού ΥΠΕΞ Richard Holbrooke λόγω 

ενός προγραμματισμένου ταξιδιού του Christopher στον Καναδά. Ο Holbrooke την 

περίοδο της κρίσης, υπήρξε βαθύς γνώστης των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, 

τόσο στο πεδίο του Αιγαίου, όσο και σε αυτό της Κύπρου. Οι οδηγίες που είχε λάβει 

από το Λευκό Οίκο ήταν σαφής: η κρίση να τερματιστεί «χωρίς να πέσει ούτε μια 

σφαίρα»250. Ο Αμερικανός διπλωμάτης επικοινώνησε εννιά φορές με κάθε μια από τις 

δύο πλευρές  προκειμένου να επιτύχει μια συμφωνία. Οι όροι που είχαν διατυπωθεί 

από την ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια της πρώτης προσέγγισης του Holbrooke 

ήταν η παύση των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου, και η απομάκρυνση 

από την περιοχή των ναυτικών μονάδων. Από την αρχή της διαπραγμάτευσης, 

φάνηκε ότι το μείζον ζήτημα το οποίο συνιστούσε τη σημαντικότερη οπισθέλκουσα 

για την προσέγγιση των δύο χωρών και την επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης, 

αποτελούσε η ελληνική σημαία στη δυτική Ίμια. Η ελληνική πλευρά θεωρούσε ότι 

διατηρούσε το δικαίωμα της ύψωσης σημαίας σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής 

επικράτειας, επομένως δεν ετίθετο θέμα απόσυρσης από την ανατολική Ίμια, ενώ η 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας Τσιλέρ δεν δεχόταν διευθέτηση της κρίσης χωρίς την 

υποστολή της σημαίας.251 

 

 

3.9 Επιβίβαση τουρκικών δυνάμεων στα Ίμια: Κλιμάκωση 

 

 Στις 02:17 της 31 Ιανουαρίου, η ΕΥΠ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις 

δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί αποβίβασης τουρκικών ειδικών 

                                                           
249Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 142-143 
250Ibid., σελ. 143 
251Ibid., σελ. 145 
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δυνάμεων στη Δυτική Ίμια. Η επιβεβαίωση της τουρκικής ενέργειας έγινε από το 

μοιραίο ελικόπτερο στις 04:50. Η στρατιωτική αυτή ενέργεια συνιστούσε μια εξόχως 

σημαντική στιγμή για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης, καθώς αποτελούσε ένα 

τετελεσμένο το οποίο, τουλάχιστο φαινομενικά, αφαιρούσε το στρατιωτικό 

πλεονέκτημα  από την ελληνική πλευρά.252. Ο όρος φαινομενικά χρησιμοποιείται 

διότι σε διπλωματικό επίπεδο οι δύο χώρες είχαν στρατιωτικό άγημα στη δυτική και 

ανατολική Ίμια, ενώ διατηρούσαν ναυτικές μονάδες στην περιοχή. Σε τακτικό όμως 

επίπεδο, σύμφωνα με ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΝ εν αποστρατεία, το ελληνικό 

πολεμικό ναυτικό στην περιοχή είχε το τακτικό πλεονέκτημα, καθώς είχε προβεί σε 

στοχοποίηση όλων των τουρκικών πλοίων της περιοχής.253 Η επιχείρηση των 

τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων υπήρξε αιφνιδιαστική, καθώς πραγματοποιήθηκε τη 

στιγμή κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο κρισιμότερο σημείο.  Η 

κατάληψη της δυτικής Ίμια έστω και με το συμβολικό χαρακτήρα που είχε. σαφώς 

διευκόλυνε τη διαπραγμάτευση που είχε αναλάβει ο Holbrooke. Η ελληνική πλευρά 

βρισκόταν μπροστά σε ένα fait accompli και οι μόνες εναλλακτικές λύσεις μεταξύ 

των οποίων μπορούσε να επιλέξει ήταν η επαναφορά του status quo ante ή η βίαια 

απομάκρυνση των τουρκικών ειδικών δυνάμεων από τη βραχονησίδα, ενέργεια η 

οποία δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ταχύτατη κλιμάκωση της κρίσης, 

πιθανό και μια μικρής ή μεγάλης κλίμακας σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Η 

εξέλιξη αυτή ενείχε για την ελληνική πλευρά ένα κόστος, το οποίο η ελληνική 

κυβέρνηση δεν μπορούσε να αποδεχθεί και να αναλάβει. 

 Μετά την επιβεβαίωση της κατάληψης ελληνικού εδάφους από ξένη δύναμη, 

ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Ναύαρχο Λυμπέρη να εισηγηθεί τις επόμενες 

στρατιωτικές κινήσεις 254, ενώ συγκαλεί το ΚΥΣΕΑ, τα μέλη του οποίου αρχίζουν να 

προσέρχονται στη βουλή στις 04:10 255. Ο Α/ΓΕΕΘΑ πρότεινε ναυτικό βομβαρδισμό 

από πλοία που έπλεαν στην περιοχή ή βομβαρδισμό από αέρος, λύση η οποία θα ήταν 

δυνατό να εφαρμοστεί στις πρωινές ώρες της 31 Ιανουαρίου.256 Ο τότε  

Πρωθυπουργός απέρριψε και τις δύο εναλλακτικές προτάσεις, Για τον ίδιο, η 

εφαρμογή τους θα είχε ως άμεση συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών  καθώς και  

                                                           
252Ibid, σελ.156 
253Συνέντευξη Ανώτατου Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, της 14ης 

Ιανουαρίου 2017 
254Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 577 
255Κωνσταντίνος. Σημίτης, Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 196-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 

2005 σελ. 67 
256Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 577 
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την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.257. Ενώ η είδηση της κατάληψης της δυτικής 

Ίμια έχει φθάσει στο πρωθυπουργικό γραφείο, ο Holbrooke επικοινωνεί εκ νέου με 

τον Θεόδωρο Πάγκαλο και κοινοποιεί τους όρους με τους  οποίους η τουρκική 

πλευρά επιθυμεί να τερματιστεί η κρίση: τα λόγια του Αμερικανού διπλωμάτη είναι 

χαρακτηριστικά: “ no men of war, no army elements whatsoever, no flags”, δηλαδή: 

«όχι στρατιωτικούς, όχι πλοία, όχι σημαίες.258.Σύμφωνα με τον τότε Έλληνα ΥΠΕΞ, 

ο ίδιος αναγκάστηκε, υπό την πίεση του Αμερικανού συνομιλητή του να υποχωρήσει 

και στο ζήτημα της σημαίας, ενώ ζήτησε να προστεθεί στη συμφωνία η προσθήκη της 

επιστροφής στο status quo ante.  

 

3.10 Η απεμπλοκή 

 

 Στις 05:05 της 31ης Ιανουαρίου φθάνει στο πρωθυπουργικό γραφείο η 

επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για την πολιτική ηγεσία 

που χειρίστηκε την κρίση, ως μόνη λύση επιλέχθηκε η επιστροφή στην πρότερα 

κατάσταση, δηλαδή η πρόταση των ΗΠΑ: όχι στρατιώτες, όχι πλοία. Η συμφωνία 

επιβεβαιώθηκε στις 6 το πρωί της 31ης Ιανουαρίου μεταξύ Θεόδωρου Πάγκαλου και 

του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Κρίστοφερ. Νωρίτερα, τα μέλη του ΚΥΣΕΑ ομόφωνα 

αποφάσισαν ότι στρατιωτικές κινήσεις που θα οδηγούσαν σε σύρραξη τις δύο χώρες 

δεν συνέφερε την Ελλάδα.259 Επιπλέον για τα μέλη του κυβερνητικού οργάνου, μια 

σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας, θα 

είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης που θα αφορούσε 

συνολικά το καθεστώς του Αιγαίου, εξέλιξη την οποία η ελληνική κυβέρνηση 

επιθυμούσε να αποφύγει πάση θυσία.260. Σε στρατιωτικό επίπεδο η αποκλιμάκωση 

της κρίσης και η υλοποίηση της επιτευχθείσας συμφωνίας ξεκίνησε στις 07:00, με την 

αποχώρηση των στρατιωτικών αγημάτων και των σημαιών από τις 2 βραχονησίδες 

και την απομάκρυνση από την περιοχή των ναυτικών δυνάμεων. στις 08:00. 

Αναφορικά με τη σημαία στην ανατολική Ίμια, σύμφωνα με τον τότε Πρωθυπουργό, 

λήφθηκε η απόφαση να αποσυρθεί μαζί με το στρατιωτικό τμήμα, προκειμένου να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο μελλοντικών εμπλοκών, καθώς «αν η σημαία έμενε στη 

βραχονησίδα χωρίς φύλαξη, Τούρκοι πολίτες ή στρατιωτικοί μπορούσαν να 

                                                           
257Κωνσταντίνος. Σημίτης, Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 196-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 

2005 σελ. 70 
258Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 161 
259Ibid, σελ.244 
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επανέλθουν και να την κατεβάσουν, προσβάλλοντας έτσι τη χώρα και προκαλώντας 

νέα αναμέτρηση».261 

 Ενώ η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών είχε ουσιαστικά επιτευχθεί, στο 

θέατρο επιχειρήσεων των Ιμίων εξελισσόταν μια τραγωδία για τις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Το ελικόπτερο που απονηώθηκε από τη Φρεγάτα Ναβαρίνο, προκειμένου να 

εντοπίσει τους Τούρκους καταδρομείς που είχαν επιβιβαστεί στη δυτική Ίμια, 

κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις βραχονησίδες των Ίμια, με αποτέλεσμα 

να βρουν το θάνατο τα τρία μέλη του πληρώματος: ο Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος 

Καραθανάσης, ο Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Αρχικελευστής 

Έκτορας Γιαλοψός.  

 Η τελευταία πράξη της κρίσης διαδραματίστηκε στο ΚΥΣΕΑ της 8ης 

Φεβρουαρίου 1996, κατά τη διάρκεια του οποίου  αποφασίστηκε η απομάκρυνση από 

τα καθήκοντά του Α/ΓΕΕΘΑ του Ναυάρχου Λυμπέρη, καθώς θεωρήθηκε από τον 

Πρωθυπουργό Σημίτη ως «ο κατεξοχήν υπεύθυνος για τις παραλείψεις και τις 

αδυναμίες τη νύχτα της κρίσης» 262. Ο τρόπος με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο 

Αρχηγός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και οι διαρροές προς τον τύπο 

παρουσίαζαν μια εικόνα η οποία χαρακτηριζόταν από έλλειψη όχι μόνο συντονισμού 

αλλά και εμπιστοσύνης, μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 Εισαγωγή 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η σύγκριση του τρόπου με τον οποίο 

διαχειρίσθηκαν οι κρίσεις των πυραύλων της Κούβας και των Ιμίων από τις ΗΠΑ και 

την Ελλάδα αντίστοιχα. Ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου, είναι μέσα από την 

ανάλυση να φωτιστούν τα λάθη τα οποία έγιναν κυρίως από την ελληνική πλευρά, 

έχοντας ως δεδομένο ότι η διαχείριση της κρίσης του 1962 από την αμερικανική 

πλευρά υπήρξε –παρά τα λάθη της- επιτυχημένη. 263 Το διεθνές περιβάλλον, τόσο σε 

παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθιστά τη διαδικασία εξαγωγής 
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2005 σελ. 73 
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συμπερασμάτων και «διδαγμάτων» από μια κρίση,  ιδιαιτέρως χρήσιμη, παρά το 

γεγονός ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τις κρίσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 1996.  

 Αρχικά θα παραθέσουμε τις παραδοχές υπό τις οποίες μια τέτοια σύγκριση θα 

είναι ωφέλιμη. Κατά πρώτο λόγο, θα πρέπει να δεχθούμε ότι το μέγεθος της ισχύος, 

μεταξύ των δύο καταστάσεων είναι τελείως διαφορετικό, εάν αναλογιστούμε ότι 

ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ ήταν πυρηνικές δυνάμεις και κατά την περίοδο της κρίσης της 

Κούβας υπήρξαν οι δύο υπερδυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο με μεγάλη επιρροή όχι 

στα δύο ιδεολογικά στρατόπεδα, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. 

Επιπρόσθετα σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ των δύο περιπτώσεων 

αποτελεί η χρονική διάρκεια της κρίσης. Στην περίπτωση της κρίσης των Ιμίων, η 

κρίση εξελίχθηκε ραγδαία, μέσα σε λίγες ώρες.  

 Ως πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο το υφιστάμενο θεωρητικό πλαίσιο, 

αλλά και οι κινήσεις της αμερικανικής ηγεσίας, οι οποίες είχαν θετικό αντίκτυπο στην 

εξέλιξη της αμερικανοσοβιετικής κρίσης του 1962. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα 

εξεταστούν κρίσιμα σημεία καμπής και για τις δύο περιπτώσεις με συγγενή 

χαρακτηριστικά. 

 

4.2 Εσωτερική πολιτική κατάσταση 

 

 Είναι δυνατό να εντοπιστούν ομοιότητες ως προς την πολιτική κατάσταση που 

επικρατούσε στο εσωτερικό των χωρών που ενεπλάκησαν και στις δύο κρίσεις.  

  

(i) Κρίση των πυραύλων της Κούβας 

 

 Η διαχείριση της κρίσης του 1962 από την αμερικανική πλευρά  έγινε σε ένα 

ιδιόμορφο πολιτικό κλίμα, το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο είχε 

επηρεάσει σαφώς τον Αμερικανό Πρόεδρο Kennedy.To Νοέμβριο του 1962 είχε 

προγραμματιστεί η διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι 

Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούσαν τον Πρόεδρο Kennedy, ισχυριζόμενοι ότι δεν 

λάμβανε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια της χώρας. Στις 

αιτιάσεις των Ρεπουμπλικάνων πρωτοστατούσε ο γερουσιαστής της Ιντιάνα Homer E. 

Coperhart, ο οποίος ζητούσε επιτακτικά την ανάληψη στρατιωτικής δράσης έναντι 

της Κούβας. 264 

                                                           
264Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 

Inc, New York, 1968, σελ. 21, 43 
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 Οι λόγοι που οδήγησαν τον σοβιετικό ηγέτη Khrushchev στην απόφαση να 

τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στην Κούβα σχετίζονται μέχρι ενός βαθμού με την 

προσπάθειά του να αλλάξει το πολιτικό τοπίο στο εσωτερικό της χώρας του. Είναι 

γεγονός ότι η ΕΣΣΔ διατηρούσε ένα τεράστιο σοβιετικό στρατό που αριθμούσε 

εκατομμύρια ανδρών. Η συντήρηση αυτή της στρατιωτικής μηχανής αποτελούσε 

μεγάλο βάρος για την ήδη επιβραδυνόμενη σοβιετική οικονομία που στηρίζονταν εν 

πολλοίς στον πρωτογενή αγροτικό τομέα. Πιθανώς η επιλογή του σοβιετικού ηγέτη 

να σχετίζεται σε ένα βαθμό με την επιθυμία του να διοχετευθούν πόροι από την 

αμυντική βιομηχανία σε άλλους τομείς της σοβιετικής οικονομίας, όπως η  ποιοτική 

και ποσοτική αύξηση της αγροτικής παραγωγής και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με 

την τοποθέτηση στο «μαλακό υπογάστριο» των ΗΠΑ πυρηνικών όπλων μέσου 

βεληνεκούς, ενδεχομένως να υπήρχε η πεποίθηση ότι θα υπήρχε η δυνατότητα 

μετατόπισης του βάρους της αμυντικής βιομηχανίας από το έμψυχο υλικό 

(συντήρηση ενός μεγάλου στρατού), στην κατασκευή πυρηνικών πυραύλων. 

Μάλιστα η μικρή απόσταση των εν λόγω πυραύλων από τις ανατολικές ακτές των 

ΗΠΑ, θα μπορούσε -υπό συνθήκες- να δημιουργεί τις ίδιες συνθήκες πυρηνικής 

αποτροπής με μικρότερο  αριθμός πυραύλων συνολικά. Με τον τρόπο, δυνητικά η 

ΕΣΣΔ θα επιτύγχανε οικονομία κλίμακος.  

 

(i) Κρίση των Ιμίων του 1996 

 

 Το πολιτικό κλίμα πριν και κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης του 

1996 ήταν ρευστό στο εσωτερικό της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Ανδρέας 

Παπανδρέου στις 15 Ιανουαρίου του 1996 παραιτείται, καθώς η υγεία του ήταν ήδη 

επιβαρυμένη, γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη τη άσκηση διακυβέρνησης για 

ένα σημαντικό το χρονικό διάστημα και στην αρχική φάση της κρίσης.265 Οι 

εσωκομματικές διαδικασίες εντός του ΠΑΣΟΚ οι οποίες ακολούθησαν την 

παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου, είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία στρατοπέδων 

εντός κου κόμματος, καθώς τον πρωθυπουργικό θώκο είχαν διεκδικήσει ο Κων/νος 

Σημίτης, ο Γεράσιμος Αρσένης και ο Άκης Τζοχατζόπουλος.266 Η αντικατάσταση του 

Έλληνα ΥΠΕΞ Κάρολου Παπούλια από τον Θεόδωρο Πάγκαλο και το έλλειμμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ του Γεράσιμου Αρσένη και του παραλαμβάνοντα ΥΠΕΞ 

                                                                                                                                                                      
 
265Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 29, 32 
266Ibid., σελ. 35 
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καθιστούσε προβληματική την επικοινωνία τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. 267  

Είναι γεγονός ότι η μεταβατική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική 

κατάσταση αποτέλεσε τροχοπέδη στη διαχείριση της κρίσης υπό συνθήκες 

ομαλότητας. Επιπλέον ο Κων/νος Σημίτης λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο επιλέξει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική 

λύση από τη διπλωματική οδό, σε μια στιγμή πολιτικά κρίσιμη για τον ίδιο και να 

αναλάβει το βάρος άλλων επιλογών όπως η χρήση στρατιωτικής βίας με απρόβλεπτες 

συνέπειες για τη Χώρα.  

 Στην Τουρκία, η πολιτική κατάσταση προ της κρίσης υπήρξε εξίσου 

ευμετάβλητη. Οι εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου 1995 είχαν αναδείξει ως πρώτο το 

κόμμα των Ισλαμιστών του Deniz Baykal, με 158 έδρες, επί συνόλου 550. 

Ακολούθησαν τα κόμματα της Μητέρας Πατρίδας του Mesut Yılmaz με 138 και του 

Ορθού Δρόμου της Tansu Çiller, η οποία μετά από αποτυχημένες προσπάθειες, 

διορίστηκε ως υπηρεσιακή Πρωθυπουργός και χειρίστηκε την κρίση. 268 Η 

υπηρεσιακή Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εκμεταλλεύτηκε την ελληνοτουρκική κρίση 

για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη σε μια Τουρκία όπου ο πληθωρισμός είχε φθάσει 

το 80% και το κουρδικό μέτωπο δεν είχε κλείσει. 269 Άλλωστε ο ρόλος που 

διαδραμάτισε η Tansu Çiller στην κρίση των Ιμίων συνιστά ένα παράδειγμα 

κυβέρνησης η οποία αναζητά νομιμοποίηση και αποδοχή στο εσωτερικό της μέσω 

ακροσφαλούς πολιτικής. Η συγκεκριμένα συμπεριφορά εξωτερικής πολιτικής 

αποτελεί και μια από τις αιτίες δημιουργίας μιας κρίσης. 270  

 Από την ανάλυση των δύο περιπτώσεων είναι δυνατό να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι η εσωτερική πολιτική κατάσταση συνιστά ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο 

παράγοντα, ο οποίος βαρύνει σημαντικά στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Είναι 

έκδηλο το γεγονός ότι η γνώμη του εσωτερικού ακροατηρίου αποτελεί κριτήριο το 

οποίο λαμβάνεται υπόψη της ηγεσίας για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής και 

ειδικότερα για το χειρισμό μιας κρίσης. Η δέσμευση του Kennedy να απαγορεύσει 

στην ΕΣΣΔ να τοποθετήσει όπλα επιθετικής φύσης στην Κούβα, καθώς και η 

ρητορική της αντίπαλης πολιτικής παράταξης των Ρεπουμπλικάνων, λίγες ημέρες 

                                                           
267Ibid., σελ. 38 
268Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 551 
269Ibid., σελ. 551-552 
270Θάνος Π. Ντόκος, Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005 σελ. 262. Για 

περισσότερα βλ. Άλκης Κούρκουλας, Ίμια, Κριτική Προσέγγιση του Τουρικού Παράγοντα, όπ. Παρ., 

σελ. 49. Για τις ακροσφαλείς πολιτικές (brinkmanship), βλ. σχετικά Richard Ned Lebow, Between 

Peace and War: The international Crisis, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1981 
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πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 1962, ήταν κάποιοι από τους 

λόγους που ανάγκασαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να δράσει επιθετικά, τουλάχιστο κατά 

τη διάρκεια των πρώτων ημερών της κρίσης. Αντίστοιχα, η ελληνοτουρκική κρίση 

των Ιμίων υπήρξε αποτέλεσμα αφενός των λανθασμένων χειρισμών μιας κυβέρνησης 

η οποία βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο και είχε διαβεί την επώδυνη οδό (σε επίπεδο 

ενότητας) της διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις μεταξύ των 

υπουργών οι οποίοι χειρίστηκαν την κρίση χαρακτηρίζονταν από έλλειψη 

εμπιστοσύνης, κακό συντονισμό και χάσμα επικοινωνίας.  

  

4.3 Το φαινόμενο της ομαδοσκέψης. 

  

 Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων των μελών της ExComm όλα τα μέλη 

αντιμετωπίζονταν ως ίσοι. Απόντος του Προέδρου, ο οποίος απουσίαζε επίτηδες, δεν 

υπήρχε ιεραρχία, βαθμός και επικεφαλής της συνεδρίασης. Όλοι είχαν την ίδια 

ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους και να ακουστούν. Οι συζητήσεις ήταν 

τελείως ελεύθερες και χωρίς περιορισμούς. 271 Αντίθετα, στην περίπτωση της κρίσης 

των Ιμίων, σύμφωνα με τον τότε Υπουργό Άμυνας είχαν διαμορφωθεί 3 κέντρα 

αποφάσεων, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο πρωθυπουργικό γραφείο την 

κρίσιμη νύχτα της 30ης Ιανουαρίου. Επιπλέον η επικρατούσα άποψη έτεινε υπέρ της 

διπλωματικής επίλυσης της κατάστασης. Είχε αποκλειστεί η εξέταση διαφορετικής 

πορείας δράσης, καθώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι μετά την επικοινωνία 

του με τον Πρόεδρο Clinton είχε λάβει την απόφασή του να μην καταφύγει σε άλλες 

επιλογές όπως η χρήση στρατιωτικής βίας. 272 Πιθανώς οι συμμετέχοντες στη 

σύσκεψη επηρεασμένοι από το κλίμα που είχε διαμορφωθεί να μην επιθυμούσαν να 

εκφέρουν διαφορετική γνώμη από τον Πρωθυπουργό. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται 

από το γεγονός ότι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που καταγράφει τα όσα είχαν λάβει 

χώρα στην κρίσιμη συνεδρίαση δεν παρουσιάζεται διατύπωση διαφορετικών 

προτάσεων, παρά μόνο η οδός που ακολουθήθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.  

  

 

                                                           
271Ibid Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & 

Company, Inc, New York, 1968, σελ.36  
272Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 150. Για περισσότερα βλ. Κωνσταντίνος. Σημίτης, Πολιτική για μια 

δημιουργική Ελλάδα 196-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2005 σελ. 193-194 
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4.4 Καθορισμός κανόνων εμπλοκής - Παρανόηση  

 

 Η έννοια της διαχείρισης μιας κρίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

προσπάθεια άσκησης στενού ελέγχου. Ιδιαίτερα όταν σε μια έκτακτη κατάσταση 

εμπλέκονται ενεργά, η ανάγκη διατήρησης της καθοδήγησης των στρατιωτικών 

κινήσεων και του συντονισμού τους με τη διπλωματική προσπάθεια, καθίσταται μια 

εξόχως ευαίσθητη επιχείρηση. Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία θα πρέπει να έχει 

υπόψη της το γεγονός ότι στη διάρκεια χειρισμού μιας κρίσης υποκρύπτονται δύο 

σημαντικοί κίνδυνοι. Αρχικά, υπάρχει ο φόβος εκπομπής λάθος «σημάτων», δηλαδή 

μηνυμάτων που εκπέμπονται στην ‘’αντίπαλη’’ πλευρά, μέσω στρατιωτικών 

κινήσεων. Επιπλέον, στην περίπτωση συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων και από 

τις δύο πλευρές, ελλοχεύει το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος λόγω μιας ενέργειας η 

οποία είναι δυνατό να εκληφθεί ως εχθρική. Η καλλιέργεια τέτοιων συνθηκών 

αποτελεί γόνιμο έδαφος για την πρόκληση παρανοήσεων, μιας διαδικασίας η οποία 

μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης και σε ενέργειες μη 

αναστρέψιμου αποτελέσματος, παρά την αρχική βούληση των εμπλεκόμενων 

πλευρών.  

 Στην περίπτωση της Κούβας, ο Kennedy διέθετε δικλείδες ασφαλείας, ώστε 

να διατηρεί συγκεντρωτικό έλεγχο επί των στρατιωτικών κινήσεων. Έτσι, παρά την 

τεράστια στρατιωτική κίνηση, ανέστειλε την εξουσιοδότηση χρήσης πυρηνικών σε 

τρίτα πρόσωπα της αλυσίδας διοίκησης. Επιπρόσθετα,  κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

του ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με τον 

τακτικό Διοικητή των ναυτικών δυνάμεων στη προσπάθειά του να εφαρμόσει το 

δυνατό περισσότερες δικλείδες ασφαλείας και να αποφύγει ανεπιθύμητες 

στρατιωτικές κινήσεις, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος. Επίσης πίεζε για 

την αποστολή στους τοπικούς Διοικητές λεπτομερών οδηγιών και κανόνων εμπλοκής 

για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας.273 Από την άλλη πλευρά οι 

κινητοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων ήταν σε συμφωνία με τους πολιτικούς 

σκοπούς που είχαν τεθεί από την πολιτική ηγεσία, καθώς στόχος του Kennedy ήταν 

να στείλει στην ΕΣΣΔ ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας των ΗΠΑ. 274  

                                                           
273Graham Allison- Philip Zelikow, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, Longman,  

1999, second edition σελ. 232-233 
274Robert F. Kennedy, Thirteen days: a Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton & Company, 

Inc, New York, 1968, σελ. 47-48 
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 Αναφορικά με την ελληνοτουρκική κρίση των Ιμίων, διαπιστώθηκαν 

σημαντικές παραλήψεις και εσφαλμένοι χειρισμοί εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. 

Ως προς το ζήτημα δημιουργίας συνθηκών παρανόησης είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε τα παρακάτω: ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είχε δηλώσει κατά τη 

διάρκεια των προγραμματικών του δηλώσεων στις 29 Ιανουαρίου 1996 στη Βουλή τα 

εξής: Είναι γνωστή η στάση εθνικιστικών κύκλων της Τουρκίας να προκαλούν 

ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα, όποτε το επιβάλλει η εσωτερική πολιτική 

κατάσταση της Τουρκίας. Το συμβάν [στα Ίμια] αυτό καθαυτό εντάσσεται σ΄ αυτό το 

πλαίσιο. Το κλίμα που εκδηλώνει η ενέργεια αυτή αποτελεί πολύ σοβαρό θέμα. 

Δείχνει έναν επιθετικό εθνικισμό. Σ’ αυτόν και σε οποιονδήποτε επιθετικό εθνικισμό 

απαντάμε ότι η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι δυνατή, άμεση και αποτελεσματική. 

Έχουμε τα μέσα και θα τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν δεχόμαστε 

καμιά απολύτως αμφισβήτηση στα κυριαρχικά δικαιώματά μας. Ας μη γελιούνται». Σε 

στρατιωτικό επίπεδο οι κινήσεις του ΠΝ με την αύξηση των ναυτικών Μονάδων στην 

περιοχή των Ιμίων φαινόντουσαν σε συντονισμό με τις δημόσιες δηλώσεις του 

Κων/νου Σημίτη. Παρά ταύτα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης νύχτας της 30ης προς 

31ης Ιανουαρίου, καθίσταται σαφές το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε 

αποφασίσει να επιλυθεί ειρηνικά η κρίση. Επιπλέον, μετά την κατάληψη της δυτικής 

Ίμια, δεν επέδειξε συνέπεια λόγων και έργων, καθώς αποφάσισε να μην 

προχωρήσουν οι ΕΔ σε επιχείρηση ανακατάληψης. Είναι πιθανό η δήλωση αυτή σε 

συνδυασμό με την αυξημένη στρατιωτική κινητοποίηση στην περιοχή να ενθάρρυνε 

από πλευράς Τουρκίας την ανάληψη στρατιωτικών ενεργειών, καθώς και την 

κλιμάκωση της κρίσης. Ο όρος πιθανότητα αποδίδεται στο γεγονός ότι υπάρχει το 

ενδεχόμενο οι κινήσεις της Τουρκίας να ήταν προσχεδιασμένες και να υλοποιούνταν 

ανεξάρτητα από τη στάση που τήρησε  Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση 

οι δημόσιες δηλώσεις του Κων/νου Σημίτη εξέπεμπαν το μήνυμα ότι η Ελλάδα είχε 

και τα μέσα και τη βούληση να επιδείξει αποφασιστική στάση και να χρησιμοποιήσει 

στρατιωτική βία εάν αυτό χρειαστεί. Όταν εξωτερικεύεται με επίσημο πλέον τρόπο 

μια θέση εξωτερικής πολιτικής που μπορεί να εκληφθεί και ως απειλή κλιμάκωσης 

της κρίσης, είναι απαραίτητη η απειλή να είναι πραγματική και αξιόπιστη. Φάνηκε εκ 

του αποτελέσματος –σε επίπεδο πολιτικής βούλησης- ότι οι δηλώσεις του 

πρωθυπουργού αποτέλεσαν μια κίνηση μη ορθολογική και πιθανό να στόχευαν 

περισσότερο στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό ακροατήριο.  
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 Οι κανόνες εμπλοκής για την πολιτική ηγεσία δεν αποτελούσαν ζήτημα 

υψηλής προτεραιότητας. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διηγείται στο βιβλίο του ο 

τότε Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Λυμπέρης: «Στη σύσκεψη αυτή πρέπει να συζητηθεί 

ιδιαίτερα το θέμα των Κανόνων Εμπλοκής. Ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να 

εξηγήσω περί τίνος πρόκειται…».275  Επιπλέον, είναι διαφωτιστικό το γεγονός ότι ο 

Έλληνας Α/ΓΕΕΘΑ είχε αποδεσμεύσει κανόνες χωρίς την έγκριση του ΚΥΣΕΑ, ενώ 

όταν ετοίμασε σχέδιο για την έγκρισή τους καθώς και νέων συμπληρωματικών, ο 

Υπουργός Άμυνας (σύμφωνα πάντα με τον Ναύαρχο Λυμπέρη) του απάντησε: 

«Αρχηγέ, άφησε τώρα τους Κανόνες Εμπλοκής, εδώ έχουμε διαπραγματεύσεις». 276  

 O κίνδυνος ατυχήματος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ήταν αυξημένος 

καθώς είχαν συγκεντρωθεί ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και από τις δύο πλευρές σε 

περιορισμένο χώρο: «Τα μεσάνυχτα της 30ης Ιανουαρίου βρέθηκαν περί τα Ίμια σε 

ένα κύκλο πέντε ναυτικών μιλίων τρεις φρεγάτες, δύο κανονιοφόροι και δύο 

τορπιλάκατοι του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και από πλευράς ΠΝ μια φρεγάτα, 

ένα αντιτορπιλικό, τρεις πυραυλάκατοι, δύο κανονιοφόροι και δύο περιπολικά». 277 

Την αυξημένη πιθανότητα χρήσης βίας ως αποτέλεσμα έλλειψης συγκεκριμένων 

οδηγιών, λάθος χειρισμού, πρωτοβουλίας ή κακής εκτίμησης των τοπικών Διοικητών 

επισημαίνεται και από Ανώτατο Αξιωματικό του ΠΝ ε.α., ο οποίος συμμετείχε στις 

επιχειρήσεις του ΠΝ στην περιοχή. 278   

 

4.5 Προσωπικότητες  

 

 Η ηγεσία συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των κρίσεων. Ειδικότερα, η παρουσία μιας ηγετικής φυσιογνωμίας στον 

πυρήνα διαχείρισης μιας έκτακτης κατάστασης είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς 

«υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι αυτός που θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις και να 

αναλάβει τις ευθύνες». Προφανώς δεν συνιστά μια ορθολογική επιλογή η σύγκριση 

των προσωπικοτήτων του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού Κων/νου Σημίτη και του 

Αμερικανού Προέδρου Kennedy. Παρά ταύτα είναι δυνατή η σύγκριση του 

απερχόμενου Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και του νέου Πρωθυπουργού που 

ανέδειξαν οι εσωκομματικές εκλογές του Ιανουαρίου 1996. Στο σημείο αυτό δεν 

τίθεται ζήτημα πολιτικής ιδεολογίας (άλλωστε και οι δύο πολιτική ανήκαν στην ίδια 

                                                           
275Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 573 
276Ibid. 
277Χρήστος Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 556 
278Συνέντευξη Ανώτατου Αξιωματικού του ΠΝ ε.α.  
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πολιτική παράταξη). Όμως είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου 

ήταν ένας πολιτικός με πείρα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και είχε χειριστεί 

την κρίση του 1987, η οποία είχε λήξει με τον καλύτερο τρόπο για την ελληνική 

πλευρά. Δεν συνιστά πανάκεια η ύπαρξη ενός ηγέτη για την αποτροπή ή τον 

καλύτερο χειρισμό μιας κρίσης, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαιο ότι η 

παρουσία του νέου Πρωθυπουργού εκτιμήθηκε σοβαρά από την τουρκική ηγεσία, 

προτού αυτή επιλέξει να κλιμακώσει τις ενέργειές της σε διπλωματικό και 

στρατιωτικό επίπεδο.  

   

4.5 Ύπαρξη Πυρήνα διαχείρισης κρίσης  

  

 Στην περίπτωση της ελληνοτουρικής κρίσης το επίσημο κυβερνητικό όργανο 

το οποίο δια νόμου ήταν υπεύθυνο για το χειρισμό κρίσεων ΚΥΣΕΑ, συνεδρίασε 

μόνο στο τέλος της κρίσης, όταν είχε γίνει γνωστή η κατάληψη της ανατολικής Ίμιας. 

Μέχρι εκείνη την ώρα ο χειρισμός της κρίσης από την κυβερνητική επιτροπή, η οποία 

είχε συνέλθει στις 22:00 το βράδυ της 30ης Ιανουαρίου, 279 όταν πλέον η κρίση είχε 

κορυφωθεί, παρά το γεγονός ότι τα σημάδια κλιμάκωσής της είχαν εμφανιστεί πολύ 

νωρίτερα. Είναι αποκαλυπτική η περιγραφή του Γεράσιμου Αρσένη για τα 

χαρακτηριστικά εκείνης της σύσκεψης: «Δεν επρόκειτο για συνεδρίασης 

Κυβερνητικής Επιτροπής ούτε για σύνοδο του ΚΥΣΕΑ. Πολλοί μιλούσαν χωριστά σε 

διάφορες γωνιές του δωματίου και, ουσιαστικά, το γραφείο του Πρωθυπουργού είχε 

μετατραπεί σε χώρο συλλογής πληροφοριών που συνέρρεαν από διάφορες πηγές». 

Ουσιαστικά τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου στις 05:15 το ΚΥΕΣΑ συγκλήθηκε 

για πρώτη φορά στη διάρκεια της κρίσης,280 προκειμένου (i) να λάβει την ήδη 

προειλημμένη απόφαση του Πρωθυπουργού, περί μη καταφυγής σε πόλεμο με την 

Τουρκία (ii) να εγκρίνει τα αμοιβαία μέτρα αποκλιμάκωσης και (iii) να επικυρώσει τη 

συμφωνία στην οποία είχε προχωρήσει ο Έλληνας ΥΠΕΞ με τον Αμερικανό 

μεσολαβητή Richard Holbrooke. 281 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αμέσως 

επόμενη σύγκλιση του ΚΥΣΕΑ πραγματοποιήθηκε 9 ημέρες αργότερα, σε μια 

θυελλώδη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός επέρριψε ευθύνες στον Α/ΓΕΕΘΑ τον οποίο 

                                                           
279Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 146 
280Χρήστος. Λυμπέρης, Πορεία σε ταραγμένες θάλασσες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009 σελ. 538 
281Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 243-244 
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απομάκρυνε από τη θέση του. 282  Επομένως ένα από τα κύρια θέματα που 

απασχόλησε τον ανώτατο όργανο εξωτερικής πολικής, αποτέλεσε η απόδοση 

ευθυνών και όχι η εξαγωγή συμπερασμάτων – διδαγμάτων και πολύ περισσότερο η 

εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και των επόμενων κινήσεων τόσο της 

Τουρκίας όσο και της Ελλάδας.  

 Η κριτική στην ελληνική κυβέρνηση δεν εστιάζεται τόσο στο χώρο όπου θα 

συνεδρίαζε το ΚΥΣΕΑ, ζήτημα που αναλύθηκε στο 3ο κεφάλαιο, αλλά στο γεγονός 

ότι δεν συγκλήθηκε έγκαιρα –καταστρατηγώντας μια από τις βασικές αρχές 

διαχείρισης κρίσεων283 - όταν διαφαινόταν η επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης και η 

συγκέντρωση ισχυρών ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή, η οποία από μόνη της 

εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος.  

 Σε αντιδιαστολή με τη συγκεκριμένη επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η εξέταση των ενεργειών της αμερικανικής Διοίκησης κατά 

τη διάρκεια της κρίσης της Κούβας. Όπως ήδη αναλύσαμε στο 2ο κεφάλαιο, ο 

Kennedy από την πρώτη στιγμή συγκρότησε μια ειδική επιτροπή με ad hoc 

χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος, κορυφαίοι υπουργοί, καθώς και ειδικοί 

σύμβουλοι. Η επιτροπή συνεδρίαζε καθημερινά στο Λευκό Οίκο και είχε αναλάβει 

εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση της κρίσης τόσο σε διπλωματικό, όσο και σε 

στρατιωτικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η επιτροπή δεν διαλύθηκε 

μετά το τέλος της κρίσης στις 29 Οκτωβρίου 1962, αλλά συνέχιζε επί ένα τρίμηνο τις 

συνεδριάσεις επανεκτιμώντας συνεχώς την κατάσταση.  

 

4.7 Πληροφορίες 

 

 Στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας καταδείχθηκε ο ευαίσθητος ρόλος των 

πληροφοριών που διαδραματίζουν οι πληροφορίες στη διάρκεια μιας κρίσης. Η 

κατοχή πληροφοριών αποσαφηνίζει την κατάσταση και είναι ζωτικής σημασίας, 

καθώς επιτρέπει στον ΛΑ να επιλέξει μια πορεία δράσης λαμβάνοντας υπόψη του τα 

ορθά δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι πιθανότητες λάθους δημιουργίας 

συνθηκών παρανόησης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων, ήταν εμφανής  η 

επιλογή της πολιτικής ηγεσίας να απομονωθεί από τη διαδικασία χειρισμού κρίσης ο 

επικεφαλής της ΕΥΠ, Ναύαρχος ε.α. Βασιλικόπουλος. Ο ίδιος διατηρούσε σε όλη την 

επίμαχη χρονική περίοδο ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Σταθμάρχη της CIA 

                                                           
282Ibid.  
283Δηλαδή την ύπαρξη ενός κλειστού πυρήνα διαχείρισης κρίσης, αποτελούμενου από την πολιτική – 

στρατιωτική ηγεσία και εξειδικευμένο προσωπικό  
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στην Ελλάδα, μια πηγή (διαφορετικής οδού βέβαια από την επίσημη) ιδιαίτερα 

σημαντική σε κρίσιμες ώρες. 284 Η επικοινωνίας αυτή σταμάτησε κατ’ εντολή του 

Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε επιζητήσει οποιαδήποτε επαφή 

(έστω κα τηλεφωνική) με τον επικεφαλής των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών, 

αλλά επίσης δεν επέτρεψε τη συμμετοχή του στη κρίσιμη κυβερνητική σύσκεψη της 

30ης Ιανουαρίου 1996. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφέρουμε το γεγονός ότι 

οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν καταφέρει να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες τις 

οποίες είχαν μεταφέρει στη στρατιωτική ηγεσία. 285   

 Αντίθετα, στη μελέτη περίπτωσης της κρίσης των πυραύλων της Κούβας, ο 

παράγοντας πληροφορίες υπήρξε καθοριστικός ως προς την τηρούμενη στάση των 

ΗΠΑ και τη διαχείριση της κατάστασης από την πολιτική ηγεσία. Βέβαια τα μεγέθη 

είναι διαφορετικά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς ένας 

από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το επίπεδο των υπηρεσιών πληροφοριών 

αποτελεί η ύπαρξη πόρων. Παρά ταύτα, στην περίπτωση των ΗΠΑ είναι εμφανής η 

σημασία που είχε δοθεί στην οργάνωση των υπηρεσιών, καθώς αυτές είχαν αναπτύξει 

μια οργανωσιακή κουλτούρα, χαρακτηριστικό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 

επίτευξη τυποποίησης των λειτουργιών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Το 

προϊόν του συντονισμού των διάφορων φορέων της κοινότητας πληροφοριών –παρά 

τα προβλήματα που προέκυπταν στη βάση του οργανισμικού μοντέλου και της 

τυποποίησης-, αποτέλεσε η αποκάλυψη των πυραυλικών βάσεων της ΕΣΣΔ στην 

Κούβα. Είναι χρήσιμο να γίνει μνεία στο γεγονός ότι στην επιτροπή ExComm η 

οποία διαχειρίστηκε την κρίση συμμετείχε ενεργά –σε αντίθεση με τους χειρισμούς 

της ελληνικής Κυβέρνησης- και ο διευθυντής της CIA McCone, ως ένας από τους 

βασικούς συμβούλους του Προέδρου Kennedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
284Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 140 
285Ibid. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η ελληνοτουρκική κρίση των Ιμίων του 1996 αποτέλεσε μια από τις «γκρίζες» 

σελίδες στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι λόγοι 

είναι διάφοροι: Ο χαμός τριών Αξιωματικών του ΠΝ στο βωμό του καθήκοντος, η 

αμφισβήτηση στην πράξη, της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, καθώς σε μη 

εμπόλεμη περίοδο σε μια κυρίαρχη χώρα, ξένα στρατεύματα κατέλαβαν ελληνικό 

έδαφος. Το πλήγμα που υπέστη η Ελλάδα σε επίπεδου κύρους υπήρξε σημαντικό. 

Υπήρχε όμως άμεση συνέπεια πρακτική στις ελληνοτουρικές σχέσεις; Σε 

εμπιστευτικό τηλεγράφημα του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Thomas Niles, στον 

Αμερικανό υπουργό εξωτερικών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «πιστεύουμε ότι ένα 

δίδαγμα που φαίνεται να αποκόμισε ο Πάγκαλος από την υπόθεση των Ιμίων είναι ότι 

δεν συμφέρει την Ελλάδα ούτε να μιλά ούτε να απειλεί ότι θα επεκτείνει τα χωρικά 

της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια». 286 Η ίδια διάθεση του Έλληνα ΥΠΕΞ φαίνεται στο 

παρακάτω περιστατικό: στις 30 Ιανουαρίου ο Πρέσβης στις ΗΠΑ Τσίλας ενημέρωσε 

τον Θεόδωρο Πάγκαλο ότι «η ερμηνεία που δίνουν οι Αμερικανοί (για την κρίση) 

είναι ότι πιθανόν οι Τούρκοι να θεωρούν πως το επεισόδιο αποτελεί προοίμιο 

ελληνικής επέκτασης στα δώδεκα μίλια». Η απάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ είναι 

σύμφωνα με τους συγγραφείς Αθανάσιο Έλις και Μιχάλη Ιγνατίου, αποκαλυπτική: 

«Μα αυτά είναι τρίχες, θα πάω μέσα στη Βουλή και θα δηλώσω ότι δεν υπάρχει 

τέτοιο θέμα». 287 Τέλος, οι ΕΔ δέχθηκαν σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο 

ψυχολογίας, καθώς με την απομάκρυνσης του Έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ λίγες ημέρες μετά 

την κρίση, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε ένα μήνυμα υπευθυνότητας των ΕΔ γενικά 

και του Α/ΓΕΕΘΑ ειδικότερα, για την έκβαση της κρίσης των Ιμίων. 

 Αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης από την ελληνική πλευρά είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι ουδέποτε διεξήχθη μια πλήρης 

μελέτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπό τη μορφή εξεταστικής επιτροπής, όχι τόσο 

για την απόδοση ευθυνών, αλλά για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, 

προκειμένου να διδαχθούμε από τα λάθη μας και να δημιουργήσουμε μια θεσμική 

μνήμη, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις. Η διαδικασία 

αναγνώρισης του λάθους όσο απλή, αλλά ταυτόχρονα εξωτερικά δύσκολη πολιτικά 

                                                           
286Αθανάσιος Έλις – Μιχάλης Ιγνατίου, Ίμια – Τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών, 

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2009 σελ. 105 
287Ibid., σελ. 179 
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λόγω κόστους και αν φαίνεται είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει ως αποτέλεσμα 

τη βελτίωση της λειτουργίας των ΛΑ, των οργανισμών και των φορέων που 

εμπλέκονται στο χειρισμό κρίσεων.  

 Είναι αναγκαία για το ορθό χειρισμό μιας κρίσης η ύπαρξη ενός οργάνου το 

οποίο θα χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση, βαθειά γνώση του κάθε θέματος, ταχύτητα 

στην αντίδραση, ευελιξία, ευθεία και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες 

καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους απαραίτητους φορείς, πολιτικούς 

ή στρατιωτικούς. Το πολιτικό προσωπικό που συμμετέχει σε διαδικασίες λήψεως 

αποφάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει εκπαιδευτεί  σε ζητήματα στρατιωτικής 

φύσεως. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην αντίστοιχη Σχολή Εθνικής 

Άμυνας (ΣΕΘΑ) της Πορτογαλίας, παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια  για διαχείριση 

κρίσεων αξιωματούχοι του ΥΠΕΞ, ακόμη και ο ίδιος ο Υπουργός. 288  Το ζήτημα της 

παρανόησης δεν αποτελεί ενδεχόμενο μόνο στις ενέργειες δύο κρατών που 

εμπλέκονται σε μια κρίση. Μια παρερμηνεία είναι δυνατό να προκληθεί μεταξύ της 

πολιτικής και στρατιωτικής  ηγεσίας. Καθώς λόγω δομής της οργάνωσης των ΕΔ και 

μιας πολιτικής υπηρεσίας, όπως είναι το ΥΠΕΞ, είναι δυνατό να μην υπάρχει κοινή 

γλώσσα στην ερμηνεία του ίδιου δεδομένου. Η πολιτική ηγεσία στο αρχικό στάδιο 

μιας κρίσης να οφείλει να θέτει τους στόχους της, και να καταστρώνει μια 

στρατηγική εξόδου,289 χρησιμοποιώντας όλες της τις δυνατότητες σε διπλωματικό και 

στρατηγικό επίπεδο. Αντίστοιχα, η στρατιωτική ηγεσία, όταν προχωρεί σε 

στρατιωτικές κινήσεις, πρέπει να τις εξετάζει διεξοδικά ώστε να βρίσκονται σε 

συμφωνία με τους πολιτικούς στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί. Για τους παραπάνω 

λόγους, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η συνεργασία των διπλωματικών και 

στρατιωτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ασκήσεων επί χάρτου, καθώς και η κοινή 

δοκιμή των υφιστάμενων σχεδίων, ώστε να ελεγχθεί η αρτιότητά τους και εφόσον 

προκύπτει ανάγκη, αυτά να επικαιροποιηθούν.  

 Τέλος κρίνεται σημαντικός από την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, ο καθορισμός 

του ζωτικού συμφέροντος, το οποίο εάν πληγεί, θα δικαιολογήσει και τη χρήση 

στρατιωτικής βίας. Σύμφωνα με τον τότε Πρωθυπουργό, Κων/νο Σημίτη: «οι 

προηγμένες χώρες αποφεύγουν τις συγκρούσεις και δεν παρασύρονται σ’ αυτές» 290. 

                                                           
288Συνέντευξη της 14ης Ιανουαρίου 2017, Ανώτατου Αξιωματικού του ΠΝ που συμμετείχε στη 

διαχείριση της κρίσης σε τακτικό επίπεδο. 
289Συνέντευξη της 14ης Ιανουαρίου 2017, Ανώτατου Αξιωματικού του ΠΝ που μετείχε στη διαχείριση 

της κρίσης σε στρατιωτικό επίπεδο. 

 
290Κωνσταντίνος. Σημίτης, Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 196-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 

2005  
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Κατά τον τότε Διευθυντή της ΕΥΠ η παραπάνω πρόταση θα ήταν πλήρης με την 

προσθήκη «εφόσον δεν θίγονται ζωτικά τους συμφέροντα και δεν κινδυνεύει η 

εδαφική τους ακεραιότητα». 291. Πράγματι, στη σημερινή διεθνής σκηνή, τουλάχιστο 

στο δυτικό κόσμο έχουν εκλείψει οι διακρατικές συγκρούσεις υπό την έννοια του 

πολέμου. Παρά ταύτα, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στο υποσύστημα της ΝΑ 

Μεσογείου και ειδικότερα του Αιγαίου, είναι φανερό ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει την 

ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κρίσεις πολιτικού - στρατιωτικού χαρακτήρα.   
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ΛΑ:    Λήπτης  απόφασης.  

ΓΕΕΘΑ:    Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

Α/ΓΕΕΘΑ:   Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

Α/ΓΕΣ:     Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού 

Α/ΓΕΝ:    Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

ΠΝ:    Πολεμικό Ναυτικό  

ΕΔ:    Ένοπλες Δυνάμεις 

ΥΠΕΞ:    Υπουργείο Εξωτερικών 

ΚΥΣΕΑ:    Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας 

ΑΣΔΕΝ:   Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού- Νήσων 

ε.α.:    Εν αποστρατεία 

ExComm:   Executive Committee 

IRBM:    Intermediate-range ballistic missile 

SAC:    Strategic Air Command 

SAM:    Surface-to-air missile 

 


