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ΤΝΟΦΗ  
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Απνηξνπήο 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθξαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ζηαζεξφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηηο 
πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο γηα ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο-εθαξκνγήο ηεο. Κέζα απφ ηξεηο 
δηαδνρηθέο αιιά δηαθνξεηηθέο σο πξνο ην ρσξνρξνληθφ θαη γεσπνιηηηθφ πιαίζην 
πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ ηεο εηθνζαεηίαο (1976-1996) 
θαηαδεηθλχεηαη ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο-εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαηαγξάθνληαο ηα ζεκεία ηξσηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο 
ηεο. Οη θξίζεηο ηνπ 1976 θαη 1987 εθηπιίζζνληαη ζην ςπρξνπνιεκηθφ δηπνιηθφ ζχζηεκα 
(1945-1991), ελψ ε θξίζε ησλ Ηκίσλ ηνπ 1996 αθνινπζεί ηελ αιιαγή ζηελ πιαλεηηθή 
θαηαλνκή ηζρχνο κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ κνλνπνιππνιηθνχ δηεζλνχο 
ζπζηήκαηνο. Θνηλή ζπληζηακέλε ησλ ηξηψλ απηψλ θξίζεσλ είλαη ε νξηνζέηεζή ηνπο σο 
απζηεξά ελδνδπηηθφ δήηεκα πεξηνξίδνληαο ηα πεξηζψξηα ειεπζεξίαο δξάζεσο ησλ δχν 
ζπκκάρσλ θξαηψλ απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο βνξεηναηιαληηθήο ζπκκαρίαο θαη ηεο εγέηηδαο 
δχλακεο (ΖΠΑ).   
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Σκοπός 
 

Ζ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ ηεο εηθνζαεηίαο 1976-1996, 
ππφ ην πξίζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνηξνπήο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ 
πξνυπνηηζέκελσλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία. 

 
Ειζαγωγή 
 

Ζ πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελε ζε έληαζε θαη έθηαζε θαη εμαηξεηηθά ζηνρεπκέλε σο 
πξνο ηνλ αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ηεο ζηφρν — επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη επαλανξηνζέηεζε 
ηνπ ζαιάζζηνπ, ελαέξηνπ θαη εδαθηθνχ θαζεζηψηνο — αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή ηεο 
Σνπξθίαο θαζηζηά αλαγθαία ηε δηακφξθσζε-εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 
απνηξνπήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Κεηά ην εδαθηθφ ηεηειεζκέλν ζηελ Θχπξν ην 1974, 
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ε Σνπξθία δηακθηζβεηεί έκπξαθηα ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο ζην ζαιάζζην 
θαζεζηψο ηνπ Αηγαίνπ. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζα αλαδηθήζνπκε ζηελ 
ηζηνξηθή δηαρξνλία ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ αθελφο κελ γηα λα αλαδείμνπκε-
αλαιχζνπκε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο-εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο απφ ηελ 
Διιάδα. Θαηά ηνχην, νη επηιεγείζεο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο 
ζπληζηνχλ ην πιένλ ελδεδεηγκέλν ηζηνξηθφ ππφβαζξν γηα ηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο 
απνηξνπήο, κε βάζε ηα θάησζη εξσηήκαηα: 
 

 Τπήξμε ζπληεηαγκέλε πξφηαζε απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ Διιάδα; 

 Πσο ε ρψξα δηαρεηξίζηεθε ηελ πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελε ζε έληαζε θαη έθηαζε 
ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα; 

 Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο εθαξκνζζείζαο ζηξαηεγηθήο σο πξνο ηνλ ηεζέληα 
ζηφρν; 

Οη αλσηέξσ δηεξσηήζεηο ζα ειεγρζνχλ πξαγκαηνινγηθά κέζα απφ ηηο ηξεηο 
ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο, ηνπ 1976, ηνπ 1987 θαη ηνπ1996 κε ζηφρν ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ κε πςειφ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο θαη κεγάιν εχξνο εθαξκνζηκφηεηαο. 

 
Αποηποπή και ηπαηηγική 
 

Χο απνηξνπή νξίδεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ελφο δξψληα λα επεξεάζεη ηελ 
πνιηηηθν-ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εηαίξνπ ηνπ, απεηιψληαο ηνλ κε κε απνδεθηφ 
θφζηνο. Ζ απνηξνπή ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζάξξπλζε ηνπ αληηπάινπ γηα αλάιεςε 
ζηξαηησηηθήο δξάζεο, απμάλνληαο δπζαλάινγα ην θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δίλαη θπξίσο 
κία ιεηηνπξγία πνπ εδξάδεηαη ζε νξζνινγηθνχο ππνινγηζκνχο θφζηνπο-νθέινπο-ξίζθνπ 
κεηαμχ ακπλφκελνπ θαη επηβνπιέα,1 κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ πξνζέζεσλ ηνπ επίδνμνπ 
επηηηζέκελνπ. Χο έλα παηρλίδη γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο θαηαβάιιεηαη ε πξνζπάζεηα 
απνηχπσζεο παξαζηάζεσλ ή αληηιήςεσλ ζηνλ αληίπαιν, απνβιέπνληαο ζηνλ επεξεαζκφ 
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.2 Θαηά ηνχην, ην θξίζηκν 
ζεκείν ηεο απνηξνπήο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν ακπλφκελνο ζα κεηαδψζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ 
δέζκεπζε-απνηξεπηηθή απεηιή ζηνλ αληίπαιν.3 

ην ζεκείν απηφ ζπεχδνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ νπζηψδε δηαθνξά κεηαμχ 
απνηξνπήο θαη εμαλαγθαζκνχ.4 Ο εμαλαγθαζκφο ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί σο ε ελέξγεηα 
πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ελφο θξάηνπο Α κε ζηφρν ηελ εμαλαγθαζηηθή 
ζπκκφξθσζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ελφο θξάηνπο Β κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέζσ 
ηεο ρξήζεο απεηιψλ ή ηεο εθαξκνγήο θπξψζεσλ.5 Ζ εμαλαγθαζηηθή απεηιή, γηα λα είλαη 
αμηφπηζηε, πξνυπνζέηεη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ηηκσξίαο πξηλ ηελ αλάιεςε δξάζεο 

                                            
1 Glenn H. Snyder, Deterrence and Defense. Toward a Theory of National Security, (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1961), 241. 
2 Robert Jervis, «Deterrence and Perception», International Security, Vol. 7, No. 3, (Winter 1982-1983), 3-

30, (ηδίσο 13). 
3 Βι. Thomas C. Schelling, Arms and Influence, (New Haven, CT: Yale University Press, 1966), 35. 
4 Βι. Θσλζηαληίλνο Θνιηφπνπινο, Ζ ηξαηεγηθή θέςε απφ ηελ Αξραηφηεηα Έσο ήκεξα, (Αζήλα, Πνηφηεηα, 

2010), 21-23. 
5 Paul Huth & Bruce Russet, ―Testing Deterrence Theory. Rigor  Makes a Difference‖, World Politics, Vol.42, 
No.4, (July 1990), 466-501, (ηδίσο 475). 
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απφ ηνλ αληίπαιν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά εληφο ελφο νξηζκέλνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.6 Σνπλαληίνλ, ε απνηξεπηηθή απεηιή είλαη κηα κνξθή πξνιεπηηθήο 
επηξξνήο εδξαδφκελε ζε αξλεηηθά θίλεηξα, απνζθνπψληαο ζηελ παξεκπφδηζε ηνπ 
αληηπάινπ απφ ηελ αλάιεςε νηαζδήπνηε δξάζεο.  

Ζ απνηξνπή σο ζηξαηεγηθή θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ην είδνο-ηχπν ησλ 
δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ αλαθπφκελσλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ (άκεζσλ ή 
έκκεζσλ) ζε δχν δεχγε: γεληθή θαη άκεζε, εζληθή θαη εθηεηακέλε. Ζ θχζε, ην είδνο θαη ην 
ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην εθδήισζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαζηζηνχλ 
πξφδειε ηε δηάθξηζε κεηαμχ γεληθήο θαη άκεζεο απνηξνπήο.7 ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην 
θξάηνο αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε 
θαη κεηάδνζε κηαο γεληθήο απνηξεπηηθήο απεηιήο απέλαληη ζε θάζε είδνπο έληαζε θαη 
έθηαζε εμσηεξηθή απεηιή.  Δλψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θξάηνο θαιείηαη λα 
πξνζαξκφζεη ηελ απνηξεπηηθή ηνπ ζηξαηεγηθή απέλαληη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αληίπαιν ν 
νπνίνο έρεη ήδε δειψζεη ηηο αλαζεσξεηηθέο ηνπ πξνζέζεηο κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ 
επηβνιή ηεο βνχιεζήο ηνπ . 

Οκνίσο θαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηαδηθαζίαο νξηνζέηεζεο-ηεξάξρεζεο ησλ εζληθψλ 
ζπκθεξφλησλ ε απνηξνπή δηαθξίλεηαη ζε εζληθή θαη εθηεηακέλε.8 Ζ εζληθή απνηξνπή 
δειψλεη ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ απνηξέπνληνο λα πξναζπίζεη ηελ εδαθηθή ηνπ 
αθεξαηφηεηα απφ νπνηνλδήπνηε επηβνπιέα κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο. Αληηθεηκεληθφο 
ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο επηβίσζεο.9 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
εθηεηακέλε απνηξνπή πεξηγξάθεη κηα ηξηαδηθή πνιηηηθν-ζηξαηεγηθή ζρέζε, φπνπ έλα 
θξάηνο Α απεηιεί κε ζηξαηησηηθέο θπξψζεηο έλα θξάηνο Β, πξνθεηκέλνπ λα ην απνηξέςεη 
απφ ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο δξάζεο ελαληίνλ ελφο ηξίηνπ θξάηνπο ην νπνίν δχλαηαη λα 
είλαη ζχκκαρνο,10 πξνηεθηνξάην ή απιφ «πηφλη» ηνπ θξάηνπο Α. ηφρνο ηεο εθηεηακέλεο 
απνηξνπήο είλαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ζηξαηεγηθά ή πνιηηηθά ζπκθέξνληα ελφο θξάηνπο έμσ 
απφ ηελ εδαθηθή ηνπ επηθξάηεηα.  

Κε βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δχλαηαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ απνηξεπηηθή 
ζηξαηεγηθή ζηα αθφινπζα δεχγε:11 

 

α) Εθνική γενική αποηποπή.12 Έλα θξάηνο αλαπηχζζεη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ 
θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηνπ κε ην ερζξηθφ θξάηνο εάλ απηφ είλαη γεηηνληθφ, ή 

                                            
6 Βι. Schelling, Arms and Influence, 72. 
7 Βι. Patrick M. Morgan, Deterrence a Conceptual Analysis, (Beverly Hills, CA: Sage, 1983), θεθ. 2. Δπίζεο, 

βι. Βruce Russet, «Between General and Immediate Deterrence» ζην Proceedings of International 

Symposium on Deterrence Theory and Practice, Tel Aviv University, Jafee Center for Strategic Studies, 15 

May 1991, 30 Π. Ήθαηζηνο, «Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή θαη Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή» ζην Παλαγηψηεο 

Ήθαηζηνο θαη Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, (Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992), 

69-74. 
8 Huth & Russet, ―Testing Deterrence Theory‖, 474. 
9 ην ίδην, 471. 
10 Δθηελέζηεξα ζην Paul K. Huth, Extended Deterrence and the Prevention of War, (New Haven, CT: Yale 

University Press, 1988). 
11 Paul K. Huth, ―Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates‖, Annual 

Review of Political Science, Vol.2, No.1, (June 1999), 25-48 (ηδίσο 27). Stephen L. Quackenbush, ―General 

Deterrence and International Conflict: Testing Perfect Deterrence Theory‖, International Interactions, Vol. 

36, No.1, (March 2010), 60-85, (ηδίσο 61). 



  

4 
 

ΣΙΡΙΓΧΣΗ
 

πξνβαίλεη ζε δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο πνηνηηθήο (απφθηεζε ππξεληθνχ εμνπιηζκνχ ή 
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο) ή εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο (ζπκκαρίεο, 
ζπκπξάμεηο) κε ζθνπφ λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε  εμσηεξηθή απεηιή έλαληη ηεο 
εδαθηθήο ηνπ επηθξάηεηαο. 

 

β) Εθνική άμεζη αποηποπή. Κηα ρψξα ε νπνία απεηιείηαη κε ζηξαηησηηθή 
επίζεζε πξνβαίλεη ζηελ άκεζε θαη ελαξγή πνιηηηθή ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ πξνάζπηζε 
ησλ εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαηχπσζεο κηαο 
απεηιήο ηηκσξίαο, ζπλάξηεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 
ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.13 

 

γ) Εκηεηαμένη άμεζη αποηποπή.14 Ο επηηηζέκελνο ζρεδηάδεη άκεζε επίζεζε ζ‘ 
έλα ηξίην θξάηνο ππφ εμσηεξηθή πξνζηαζία.  Οη πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη ηνπ θξάηνπο 
πξνζηάηε δηαγηγλψζθνπλ ηελ άκεζε απεηιή γηα ηνλ εηαίξν ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηελ 
ελαξγή κεηάδνζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο δέζκεπζεο—είηε κε ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο, είηε 
κε πνιηηηθν-ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο—λα πξναζπίζνπλ ηελ εδαθηθή ηνπ αθεξαηφηεηα 
κε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. 

 

δ) Εκηεηαμένη γενική αποηποπή.15 Αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε πνιηηηθν-
ζηξαηησηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπ ελ δπλάκεη επηβνπιέα θαη ηνπ ακπλφκελνπ, 
ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαθχεηαη ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο επηζεηηθήο ελέξγεηαο ζε 
κηα ηξίηε ρψξα πνπ εληάζζεηαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ δεχηεξνπ.  

 

                                                                                                                                                 
12 Δθηελέζηεξα βι. Stephen L. Quackenbush, Understanding General Deterrence. Theory and Application, 

(New York NY: Palgrave Macmillan, 2011). Γηα εκπεηξηθή κειέηε ηεο εζληθήο γεληθήο απνηξνπήο βι.  Paul 

Huth θαη Bruce Russett, ―General Deterrence between Enduring Rivals. Testing Three Competing Models‖, 

American Political Science Review, Vol. 87, No. 1, (March 1993), 61-73. 
13 Γηα παξάδεηγκα, ην 1939 ε νβηεηηθή Έλσζε απαίηεζε κηα ζεηξά εδαθηθψλ παξαρσξήζεσλ απφ ηε Φηιαλδία 

απεηιψληαο ηελ κε πφιεκν, εάλ δελ ζπκβηβαζηεί. Ζ θηιαλδηθή θπβέξλεζε αξλήζεθε θαη πξνεηδνπνίεζε ηε 

Κφζρα φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζηξαηησηηθή ηεο ηζρχ γηα λα πξναζπίζεη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα.  Βι. 

αλαιπηηθφηεξα Max Jacobson, The Diplomacy of the Winter War. An Account of the Russo-Finnish Conflict, 

1939-1940, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961). Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε άκεζεο 

εζληθήο απνηξνπήο απνηειεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ Ηζξαήι απέλαληη ζηε πξία κεηά ηνλ πφιεκν ησλ έμη εκεξψλ 

ην 1967, απνηξέπνληάο ηελ απφ ηελ επαλάθηεζε ησλ πςσκάησλ ηνπ Γθνιάλ.  Βι. Huth, ―Deterrence and 

International Conflict‖, 27. 
14 Γηα εθηελή αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο εθηεηακέλεο άκεζεο απνηξνπήο βιέπε Paul Huth 

θαη Bruce Russett, ―What Makes Deterrence Work? Cases from 1900 to 1980‖, World Politics, Vol. 36, No. 4, 

(July 1984), 496-526. Paul Huth θαη Bruce Russett, ―Deterrence Failure and Crisis Escalation‖, International 

Studies Quarterly, Vol. 32, No.1, (March 1988), 29–46, Huth, Extended Deterrence, 16· Morgan, Deterrence. 

Α Conceptual Analysis, 38. Ζ εγθαζίδξπζε ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο ζπληζηά αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα εθηεηακέλεο άκεζεο απνηξνπήο. Δλψ σο αλαπνηειεζκαηηθά παξαδείγκαηα εθηεηακέλεο άκεζεο 

απνηξνπήο εγγξάθνληαη νη θξίζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Α‘ θαη Β‘ Π.Π. Ζ θξίζε ηνπ Ηνπιίνπ ην 1914 θαη ε 

νπδεηηθή θξίζε ζηελ Σζερνζινβαθία ην 1938, φπνπ ε Βξεηαλία απέηπρε λα απνηξέςεη ηε Γεξκαλία.  
15 Παξαδείγκαηα γεληθήο εθηεηακέλεο απνηξνπήο απνηεινχλ ηα ακπληηθά ζχκθσλα πνπ εγθαζίδξπζαλ νη 

ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά ππνζπζηήκαηα ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 

Δπξαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Οξγαληζκφ πλζήθεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο (SEATO), ην 

χκθσλν ηεο Βαγδάηεο, ηε πλζήθε Αζθαιείαο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Λέαο Εειαλδίαο, ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ (ANZUS). 
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Πποϋποθέζειρ για ηην ύπαπξη και λειηοςπγία ηηρ αποηπεπηικήρ ζηπαηηγικήρ 

 
Ζ δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε κηαο ζεηξάο ζπλζεθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, φρη φκσο αλαγθαία ηθαλψλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Θαηαξράο, γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 
εθαξκνγή κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαη ν εληνπηζκφο ηεο 
εμσηεξηθήο απεηιήο. Χο πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο εγγξάθνληαη: ε πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ 
ακπλφκελνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, ε κεηάδνζε ηεο 
απνηξεπηηθήο ηνπ απεηιήο ζηνλ επηβνπιέα, ε ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
απεηιήο ηνπ θαη ην κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο. 
 

Πολιηική δέζμεςζη 
 

Ζ αλάιεςε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία γηα ηελ 
πξνάζπηζε-πξναγσγή ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο (εζληθή απνηξνπή) ην νπνίν δχλαηαη ππφ 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο λα εκπεξηθιείεη θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ ελφο ηξίηνπ θξάηνπο 
(εθηεηακέλε απνηξνπή) αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαξρηθή, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε 
δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ δέζκεπζε ππνδειψλεη κηα 
ζθφπηκε απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο δξάζεο ηνπ ακπλφκελνπ, ιφγσ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 
πεξηνξηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ελφο πνιηηηθνχ ηνπ 
ζπκθέξνληνο θαη ηελ ελαξγή-ζζελαξή κεηάδνζή ηεο ζηνπο ελ δπλάκεη απεηινχληεο 
θξαηηθνχο δξψληεο.16 
 

Μεηάδοζη ηηρ πολιηικήρ δέζμεςζηρ 
 

Σν δεχηεξν ζηάδην ζηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 
είλαη ε ελαξγήο θαη ζζελαξή κεηάδνζε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο/απνηξεπηηθήο απεηιήο 
ζηνλ αληίπαιν.17 Ο αληίπαινο πξέπεη λα αληηιεθζεί ηη είδνπο δξάζεηο δελ πξέπεη λα 
αλαιάβεη θαη ηη ζα ζπκβεί αλ αγλνήζεη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ακπλφκελνπ. Ζ απνηξεπηηθή 
απεηιή κεηαδίδεηαη ιεθηηθά (ξεκαηηθή δηαθνίλσζε) ή γξαπηά (ηειεζίγξαθν), άκεζα ή 
έκκεζα,18 κε ζθνπφ λα κεηαδψζεη έλα ζαθέο θαη αμηφπηζην κήλπκα (δείθηε) ζηνλ αληίπαιν 
γηα ηελ απνθπγή αλάιεςεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηζεηηθήο ελέξγεηαο θαζηζηψληαο ηελ 
απαγνξεπηηθή γηα απηφλ. Ζ κεηάδνζε ηεο απεηιήο εληζρχεηαη φηαλ δηαθεξχζζεηαη δεκφζηα 
απφ αλψηαην θπβεξλεηηθφ αμησκαηνχρν, φπσο ν πξφεδξνο ηνπ θξάηνπο, ν πξσζππνπξγφο, 
ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ, ν ππνπξγφο άκπλαο.19 

                                            
16 Γηα εθηελή αλάιπζε βι. Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο, Διιάδα-Σνπξθία. Θεσξία θαη ηξαηεγηθή Απνηξνπήο, 

(Αζήλα: Πνηφηεηα, 2021), θεθ. 1.2.5. 
17 Κηα απεηιή απνηειείηαη απφ δχν κέξε: α) έλα πεξηζηαηηθφ ή κηα ερζξηθή ελέξγεηα πνπ ζα επηθέξεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θχξσζε ή αληαπάληεζε, β) κηα ελδερφκελε πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζα 

πξνθαιέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θχξσζε ή αληαπφδνζε θαη γ) κηα πεξηγξαθή ηεο θπξψζεσο ή ηεο 

αληαπάληεζεο ή γεληθφηεξα κηα έλδεημε ησλ ζπλεπεηψλ, ή ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν 

επηηηζέκελνο, απφηνθνο ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ πξάμεο. Βι. Snyder, Deterrence and Defense, 241.  
18 Huth θαη Russett, ―Testing Deterrence Theory‘‘, 488. 
19 Snyder, Deterrence and Defense, 249-50. 
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Σνηνπηνηξφπσο ε αμηνπηζηία ηεο απεηιήο ζπλδέεηαη κε ηε κεηάδνζε πςεινχ 
θφζηνπο κελπκάησλ,20 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξάμε κεηάδνζήο ηεο απεηιήο ελέρεη 
δπλεηηθφ ή πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηνλ ακπλφκελν. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 
απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο ησλ «δεκέλσλ ρεξηψλ» θαη ηνπ «βπζηδφκελνπ θφζηνπο». 
χκθσλα κε ηηο πξψηεο, ην θξάηνο θαιείηαη λα θαηαβάιεη ην θφζηνο ηεο κε εθπιήξσζεο 
ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ—απψιεηα εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ιφγσ δπζαξέζθεηαο ηεο θνηλήο 
γλψκεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νπηζζνρσξήζεη. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «θφζηνπο 
αθξνακαηηθφηεηαο» πνπ θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη πνιηηηθνί εγέηεο φηαλ 
ππαλαρσξήζνπλ απφ κηα δεκφζηα απεηιή ή πξνεηδνπνίεζε πνπ κεηαδίδνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο εμσηεξηθήο θξίζεο.21Αληίζηξνθα, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θξάηνο 
πξνθαηαβάιιεη ην θφζηνο εθπιήξσζεο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ε 
θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ε ζηάζκεπζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζε ηξίηα 
θξάηε. 
 

γ) Ιζοζύγιο ιζσύορ και αποηποπή 
 

Αθνινχζσο ε ιεηηνπξγία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζπλαξηάηαη κε ην κέηξν 
ησλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ φςεσλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηζρχνο ζπλδεφκελε κε νξζνινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο 
θαη ςπρνινγηθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν Bueno 
de Mesquita, ε ιεηηνπξγία ηεο απνηξνπήο εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
ηζνξξνπίαο ή ππεξνρήο ηζρχνο θαη:22 
 

α) ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα (πξνζδνθψκελν φθεινο) ηνπ πνιέκνπ γηα ηνλ 
επηβνπιέα,  

β) ηελ απνδνρή γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ επηβνπιέα, 

γ) ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο θάζε πιεπξάο. 

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη ζχκθσλα κε ην κέηξν θαη ηε θχζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 
ηνπ δπλαηνηήησλ ν ακπλφκελνο δχλαηαη λα επηιέμεη κηα απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 
εδξάδεηαη ζηελ άξλεζε ηεο επηηπρνχο έθβαζεο κηαο ελδερφκελεο επηζεηηθήο δξάζεο ηνπ 
αληηπάινπ ή ζηελ απεηιή ηηκσξίαο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε επηζεηηθή ηνπ πξάμε.23Ζ 
απνηξεπηηθή αμία ησλ δχν απηψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη αλάινγε κε ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο-
νθέινπο κεηαμχ ησλ πηζαλνηήησλ πξαγκάησζεο ησλ επνθζαικηνχκελσλ ζηφρσλ ηνπ 
επηβνπιέα θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ακπλφκελνπ. Ο 

                                            
20 James D. Fearon, ―Signaling Foreign Policy Interests. Tying Hands versus Sinking Cost‖, The Journal of 

Conflict Resolution, Vol.41, No.1, (February 1997), 68-90, (ηδίσο 70). 
21 ην ίδην, 69. 
22 Bruce Bueno de Mesquita,, ―The Contribution of Expected-Utility Theory to the Study of International 

Conflict‖ ζην Manus I. Midlarsky (επηκ.), Handbook of War Studies, (Ann Arbor, ΚΗ: University of Michigan 

Press, 1989), 143-69. Παξαηίζεηαη ζην Patrick Morgan, Deterrence Now, (New York, ΛΤ: Cambridge 

University Press, 2003), 158. 
23 Βιέπε Snyder, «Deterrence by Denial and Punishment», 4 θαη Snyder, Deterrence and Defense, 14-15. 
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ζθνπφο γηα ηνλ ακπλφκελν είλαη λα πεηζζεί ν επηβνπιέαο φηη ε πηζαλφηεηα επίηεπμεο ηνπ 
πνιηηηθνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ζπλνδεπζεί απφ πςειφ-απαγνξεπηηθφ θφζηνο.24 
 

δ) Αξιοπιζηία αποηπεπηικήρ ζηπαηηγικήρ  
 

Πψο νξίδεηαη φκσο ε αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνηα είλαη ηα 
πξνζδηνξηζηηθά θξηηήξηα πνπ απμάλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο; 

Ζ αμηνπηζηία σο αλαγθαία κεηαβιεηή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απνηξνπήο 
ζπληίζεηαη κέζα απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ αλαγθαίσλ κεηαβιεηψλ—πνιηηηθή δέζκεπζε γηα 
ηελ πξνάζπηζε ησλ δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, κεηάδνζε ηεο απνηξεπηηθήο απεηιήο 
θαη ηθαλφηεηα πξαγκάησζήο ηεο—θαη απνθξπζηαιιψλεηαη ζε ηξεηο ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηνλ 
επεξεαζκφ ησλ αλαζεσξεηηθψλ αμηψζεσλ ηνπ αληηπάινπ—ηθαλφηεηα, θφζηνο, πξνζέζεηο. 
Ο αληίπαινο ζα πξέπεη λα πεηζζεί φηη:25 

 

α) Ο ακπλφκελνο δηαζέηεη ηε ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 
απνηξεπηηθήο ηνπ απεηιήο. 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηβνπιέαο πξνβεί ζε επηζεηηθή πξάμε ην θφζηνο πνπ 
θαιείηαη λα αλαιάβεη ζα είλαη απαγνξεπηηθφ. 

γ)  Ο ακπλφκελνο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα πινπνηήζεη, 
αθφκε θαη κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο, ηελ πνιηηηθή ηνπ δέζκεπζε. 

 

Ζ αμηνπηζηία απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν (ε ζηαζεξφηεηα είλαη ην δεχηεξν) 
θεληξηθά πξνβιήκαηα ζηε ζεσξία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνηξνπήο θαη απνηππψλεηαη  
ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε δξψληα λα γίλεη πηζηεπηφο απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ, γεγνλφο 
ην νπνίν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βεβαηφηεηαο φηη ε απνηξεπηηθή απεηιή ηνπ ακπλφκελνπ 
δελ είλαη κφλν εθηθηή αιιά θαη άκεζα  πξαγκαηνπνηήζηκε.26 

 
Αποηελέζμαηα ηηρ αποηπεπηικήρ ζηπαηηγικήρ 

 
Πνηα είλαη φκσο ηα απνηειέζκαηα κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο; Πφηε θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα απνδεηρζεί επηηπρήο; Κε κηα πξψηε αλάγλσζε ζα ζεσξνχζακε 
σο επηηπρεκέλε απνηξνπή ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν απεηιψλ δελ αλαιακβάλεη 
θακία είδνπο ελέξγεηα—πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή—νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληαζεο θαη 
έθηαζεο ελαληίνλ ηνπ απεηινχκελνπ. πλεπαθφινπζα, ν ακπλφκελνο δελ εθθεχγεη θαη δελ 
ππαλαρσξεί απφ ηελ αξρηθή πνιηηηθή ηνπ δέζκεπζε.27 Θαηά ηνχην, κηα επηηπρεκέλε 

                                            
24 Γεληθφηεξα, γηα ηηο δχν απηέο επηινγέο ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο—άξλεζε θαη ηηκσξία—βιέπε Glen 

Snyder, ―Deterrence by Denial and Punishment‖, (Princeton, NJ: Princeton University, 1959) 1-39, (ηδίσο 3). 

Morgan, Deterrence. A Conceptual Analysis, 30, Snyder, Deterrence and Defense, 14-16, Jeffrey W. Knopf, 

―Three Items in One: Deterrence as Concept, Research Program, and Political Issue‖ζην T.V. Paul, Patrick M. 

Morgan θαη James J. Wirtz (επηκ.), Complex Deterrence. Strategy in the Global Age, (Chicago, IL: University 

of Chicago Press, 2009), 31-5, (ηδίσο 38, 41, 44, 49).   
25 W. Kaufmann, «The Requirements of Deterrence» ζην William Kaufmann (επηκ.), Military Policy and 

National Security, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1956, 12-38, ηδίσο 19. 
26 Morgan, Deterrence Now, 37. 
27 Huth & Russet, ―Testing Deterrence Theory»‖, 490. 
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απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο θάησ απφ 
νπνηεζδήπνηε ρξνληθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζηνλ 
αληίπαιν ηελ αληίιεςε γηα ηελ πξφθιεζε κε απνδεθηνχ θφζηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
επηρεηξήζεη λα πινπνηήζεη ηηο αλαζεσξεηηθέο ηνπ αμηψζεηο.28 

Σφζν ε επηηπρία φζν θαη ε απνηπρία ηεο απνηξνπήο εμαξηάηαη απφ δχν 
ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο:29 

 

α) ηελ αληίιεςε ηνπ επηβνπιέα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο ηνπ 
ακπλφκελνπ,30 ζπλάξηεζε ηνπ δηαθπβεπφκελνπ ζπκθέξνληνο,  

β) ηνπο (νξζνινγηζηηθνχο) ππνινγηζκνχο ηνπ επηβνπιέα φζνλ αθνξά ην ξίζθν πνπ 
ελδέρεηαη λα αλαιάβεη.  

 

πλεπαγφκελα κηα επηηπρεκέλε απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή αληηθαηνπηξίδεηαη ζε 
πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν θαη ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ή πξφιεςε ηεο έλαξμεο 
πνιηηηθν-δηπισκαηηθψλ θξίζεσλ ή ζηξαηησηηθψλ αλακεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα θαιείηαη λα 
αληηκεησπίζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αμηψζεηο ελφο αλαζεσξεηηθνχ θξάηνπο. 
Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο δχλαηαη λα 
απνθξπζηαιισζνχλ ζην θάζκα ελφο εθθξεκνχο ζηα δχν άθξα ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη ε 
νινθιεξσηηθή ηεο επηηπρία/απνηπρία. Ζ νινθιεξσηηθή επηηπρία ηεο γεληθήο απνηξνπήο 
ζπλίζηαηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ απεηιψλ ή πνιηηηθψλ αμηψζεσλ γηα αιιαγή ηνπ εδαθηθνχ 
θαζεζηψηνο. ηα ελδηάκεζα επίπεδα πεξηιακβάλνληαη ζηξαηησηηθέο πξνθιήζεηο κηθξήο 
θιίκαθαο θαη απεηιέο ρξήζεο βίαο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αμηψζεηο γηα κεξηθή αιιαγή ηνπ 
εδαθηθνχ θαζεζηψηνο. Σνηνπηνηξφπσο, ε θαζνιηθή επηηπρία ηεο άκεζεο απνηξνπήο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ππαλαρψξεζε ηνπ ελ δπλάκεη επηβνπιέα απφ ηηο φπνηεο απεηιέο 
πεξί θιηκάθσζεο, ρσξίο λα πξνζθχγεη ζηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε βίαο θαη ρσξίο λα επηηχρεη 
νηαδήπνηε αιιαγή ζην εδαθηθφ θαζεζηψο. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πεξηνξηζκέλε 
ρξήζε βίαο ή παξαρσξήζεηο ηνπ ακπλφκελνπ ζε δεηήκαηα δεπηεξεχνληνο ελδηαθέξνληνο 
γηα ηνλ επηβνπιέα ππάξρεη κεξηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο άκεζεο απνηξνπήο.31 

 
Σο γεωπολιηικό και ιζηοπικό πλαίζιο ηων ελληνοηοςπκικών κπίζεων 
 

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα απνηειέζεη ην 
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ 
ηεο εηθνζαεηίαο 1976-1996. Ζ πξαγκαηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο 
θαη εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο έρεη σο κεζνδνινγηθφ ζηφρν ηελ 

                                            
28 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1976), 8-113. 

 29 Βιέπε Richard N. Lebow, ―Deterrence. A Political and Psychological Critique‖ ζην P. Stern, R. Axelrod, R. 

Radner, R. Jervis (επηκ.), Perspectives on Deterrence, (New York, NY: Oxford University Press, 1989), 26-51 

θαη Jonathan Shimshoni, Israel and Conventional Deterrence, (Ithaca, NY: Cornel University Press, 1988), 

11, 25-6. 
30 Ζ αληίιεςε ηνπ επηβνπιέα σο πξνο ηε δέζκεπζε ηνπ ακπλφκελνπ είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή 

κεηαβιεηή γηα ηελ επηηπρία ηεο απνηξνπήο. Χζηφζν, ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο ηνπ πξψηνπ. Βιέπε Alexander L. George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign 

Policy: Theory and Practice, (New York, NY: Columbia University Press, 1974), 523-6. 
31 Huth, ―Deterrence and International Conflict‖, 28. 
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αμηνινγηθά νπδέηεξε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
ειιεληθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

ην πεξηβάιινλ απηφ, νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο απφ ηηο απαξρέο 
ηνπο, κε ηε πλζήθε ηεο Ινδάλεο, έσο θαη ηε ζπγθαηξηλή πεξίνδν, ζπλδηαθπκαίλνληαη 
κεηαμχ αληαγσληζκνχ, ζχγθξνπζεο θαη ζπλεξγαζίαο, απφηνθν ησλ αλαθπφκελσλ αιιαγψλ 
ζηηο ηζνξξνπίεο ηζρχνο θαη ζπκθεξφλησλ ζε δηκεξέο, πεξηθεξεηαθφ θαη 
πιαλεηηθφ/ζπζηεκηθφ επίπεδν. 

Δθθηλψληαο απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ, δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί 
φηη ζην εγθαζηδξπκέλν ραιαξφ δηπνιηθφ ζχζηεκα (1945-1991),32 νη ειιελνηνπξθηθέο 
ζρέζεηο εμειηζζφκελεο είηε ζε δηκεξέο είηε ζε πνιπκεξέο δηπισκαηηθφ επίπεδν 
νξηνζεηνχληαλ εληφο ηνπ αηιαληηθνχ γεσπνιηηηθνχ πιαηζίνπ σο απζηεξά ελδνδπηηθφ 
δήηεκα.33  πλαθψο, νη πνιηηηθν-ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ζπκκάρσλ θξαηψλ, αθελφο 
κελ είραλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο δξάζεσο ζχκθσλα πάληα κε ην δηαηαθηηθφ ηεο Αηιαληηθήο 
πκκαρίαο θαη ηεο εγέηηδαο δχλακεο (ΖΠΑ), αθεηέξνπ δε θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζε επηθίλδπλνπο αηξαπνχο κέζσ απεηιψλ (απνηξεπηηθψλ 
ή κε) «πνπ αθήλνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε ηνπο». πεχδνληαο λα πξνθαηαβάινπκε ηελ 
ππφζεζε εξγαζίαο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ε αθνινπζία ησλ ηζηνξηθψλ 
γεγνλφησλ απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Θχπξνπ έσο 
θαη ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ θαηαδεηθλχεη ηελ  ηδηάδνπζα ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ησλ ΖΠΑ σο 
κεραληζκφ ειέγρνπ θαη εμηζνξξνπήζεσλ (δηθιείδα αζθαιείαο) πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε λνηηναλαηνιηθή πηέξπγα ηεο 
Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 
πεξηφδνπο, κε αιιαγή ηεο πιαλεηηθήο θαηαλνκήο ηζρχνο—απφ ην ραιαξφ δηπνιηθφ δηεζλέο 
ζχζηεκα θαζ‘ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ (1946-1991)34 κε δηαζηήκαηα χθεζεο 
θαηά πεξηφδνπο ηε δεθαεηία 1960-1970 ζην κνλνπνιππνιηθφ δηεζλέο ζχζηεκα 
κεηαςπρξνπνιεκηθά—ηφζν νη αλαζεσξεηηθέο απεηιέο ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, φηαλ 
δηαθεξχζζνληαη ή πξαγκαηψλνληαη (Θππξηαθφ 1974, θξίζεηο 1976, 1987, 1996), φζν θαη ε 
θαηά πεξίπησζε κεηάδνζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
δσηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ δηαηαθηηθνχ ηνπ ΛΑΣΟ-ΖΠΑ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ησλ γεσζηξαηεγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. 
 

Η κπίζη ηος 1976 
 

Ζ ηνπξθηθή ακθηζβήηεζε ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν αξρίδεη 
ηελ 1 Λνέκβξηνπ ηνπ 1973, φηαλ θαηά εληνιή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ε Θξαηηθή 
Δηαηξεία Πεηξειαίσλ (Tyrkiye Petrolleri Anonim Ortakligi– TPAO) αλέιαβε ηε δηεμαγσγή 
εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ εθηφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Σνπξθίαο 

                                            
32 Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ 

δξψλησλ θαη ζπλεπαγφκελα ηελ αλάδπζε ησλ πφισλ ηνπο βιέπε Morton Kaplan, System and Process on 

International Politics, (New York, NY: Wiley, 1957) 21-54. 
33 Δηδηθφηεξα γηα ηηο κεηαπνιεκηθέο-κεηεκθπιηαθέο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ε κνλνκεξήο εμάξηεζε απφ ηε 

Γχζε θαη ν ελαξγήο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηνλ δπηηθφ 

ζπλαζπηζκφ αλάγεηαη ζε θεληξηθφ ππιψλα ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Βι. Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο, 

Λεφηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία. Γηεζλείο ρέζεηο θαη Γηπισκαηία, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2013), θεθ. 15. 
34 Henry Kissinger, Γηπισκαηία, (Αζήλα: Λέα χλνξα, 1995), 494. 
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θαη δπηηθά ησλ λεζηψλ ακνζξάθεο, Ιήκλνπ, Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, Κπηηιήλεο, Φαξψλ, 
Υίνπ.35 

Σν δηαθπβεπφκελν ζπκθέξνλ γηα ηελ Σνπξθία, ε ζπλδηαρείξηζε-ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ 
ελεξγεηαθνχ πινχηνπ ηεο Αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο, είλαη ζηξαηεγηθφ θαη άκεζα 
ππνινγίζηκν ζην ηζνδχγην απφιπησλ-ζρεηηθψλ θεξδψλ γηα ηα δχν θξάηε.36 Έρνληαο 
νξηνζεηήζεη ηνλ αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ηεο ζηφρν ζην Αηγαίν, ε Σνπξθία κεζνδηθά θαη 
ζπζηεκαηηθά, ήδε απφ ην 1974, δηακνξθψλεη θαη δηαηππψλεη ηηο αλαζεσξεηηθέο πξνζέζεηο 
κε κηα ζεηξά ξεκαηηθψλ απεηιψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Σνχξθνο ππνπξγφο Άκπλαο Υαζάλ 
Ηζίθζε δήισζή ηνπ ηεο 1.6.1974 δηαβεβαηψλεη φηη: 
 

 «Ζ Σνπξθία πνηέ δελ ζα επηηξέςεη λα γίλεη ην Αηγαίν κηα ειιεληθή ζάιαζζα 
νχηε θαη ζε άιινπο λα ζθεηεξηζζνχλ ηα ηνπξθηθά δηθαηψκαηα ζηελ πεξηνρή 
απηή».37 

 

Οκνίσο, ν Σνχξθνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Κειίρ Δζελκπέι ζε νκηιία ηνπ ζην 
ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην ηελ 22.1.1975 επεμεγεί γηαηί ε ρψξα ηνπ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη 
κηα «δπλακηθή πνιηηηθή» ζην Αηγαίν. 
 

«ην Αηγαίν πξέπεη λ‘ αθνινπζήζνπκε δπλακηθή πνιηηηθή. Οη πεξηζηάζεηο ηνπ 
1923 ήζαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Σνπξθία 
κεγαιψλεη. Ζ Θχπξνο είλαη ην πξψην βήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ».38 

 
Σνηνπηνηξφπσο, ν πξψελ θαη κεηέπεηηα Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Κπνπιέλη Δηδεβίη 

απνθαιχπηεη ελαξγψο ηηο ηνπξθηθέο πξνζέζεηο (2.8.1976): 
 

«Σν πξφβιεκα ηνπ Αηγαίνπ έκεηλε εθθξεκέο. ηαλ ήκαζηε ζηελ εμνπζία, θάλακε 
ην βήκα πνπ επεβάιιεην ζρεηηθά κε ηελ Θχπξν. Θα ελεξγνχζακε αλάινγα ζην 
Αηγαίν, αιιά δελ είρακε ηνλ θαηξφ.[…]». (Millyet).39 

                                            
35 Παξελζεηηθά ζεκεηψλνπκε φηη ε δηακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο εδαθηθήο θπξηαξρίαο επί ηεο πθαινθξεπίδαο 

ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξείνπ-Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξφηαμε κηαο ζεηξάο κνλνκεξψλ 

πνιηηηθψλ αμηψζεσλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Λνεκβξίνπ 1973-Απξηιίνπ 1975 θαη 

απνθξπζηαιιψλνληαλ:  

- ηελ παξεκπφδηζε ηεο επέθηαζεο ηεο ειιεληθήο αηγηαιίηηδαο δψλεο πέξα ησλ 6λκ, ππφ ηελ 

δηαθεξπρζείζα απεηιή πνιέκνπ(casus belli). 

-ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηαχηηζε ηνπ εχξνπο ηνπ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ (10 λκ) κε ηελ αηγηαιίηηδα δψλε. 

-ηελ νξηνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ ηεο Αζήλαο (Flight 

Information Region-FIR) 

-ην  θαζεζηψο απνζηξαηηθνπνίεζεο ησλ αλαηνιηθψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.  

Βι. Άγγεινο Κ. πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, (Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, 2015), 240. 
36 Βι. «The Cyprus Coup: Implications for the Aegean Dispute», 16 Ηνπιίνπ 1974. General CIA Records. 

Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-RDP85T00353R000100070006-3, 2. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp85t00353r000100070006-3. Δηδηθφηεξα, ηα 

απφιπηα θέξδε γηα ηελ Αζήλα, ζε κηα ππνηηζέκελε εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο επεηξσηηθήο 

ηεο πθαινθξεπίδαο, ζα κεηαθξάδνληαλ ζε απψιεηεο ζρεηηθψλ θεξδψλ γηα ηελ Σνπξθία θαη ζπλεπαγφκελα ζε 

δηιήκκαηα αζθαιείαο.  

 37 Παξαηίζεηαη ζην Θψζηαο Καξδάο, Πξφ-Ίκηα Πνιέκνπ. Απφ ηα επηεκβξηαλά ζηελ Θξίζε ησλ Ηκίσλ, 1955-

1996, (Αζήλα: Δθδφζεηο Σν Πνληίθη, 2005), 247. 
38 Παξαηίζεηαη ζην Γεκήηξεο Κπίηζηνο, Πέξα απφ ηα χλνξα, 1974-1977, (Αζήλα: Δζηία, 1983), 68. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/general-cia-records
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp85t00353r000100070006-3
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Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο αμίσζεο—δηακθηζβήηεζε ησλ ειιεληθψλ 
θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν—απφ ηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία ζα ζπλσζήζεη 
ζηελ αλάιεςε πνιηηηθφ-δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνάζπηζεο ησλ δηαθπβεπφκελσλ 
ζπκθεξφλησλ. Πξσηαξρηθά, ζα νξηνζεηήζεη ην δήηεκα ηεο αλαθπφκελεο δηαθνξάο—
νξηνζέηεζε πθαινθξεπίδαο—γλσζηνπνηψληαο σο θεληξηθή πνιηηηθή ηεο αξρή ηε κε 
δηακθηζβήηεζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν θξαηψλ.40 Αθνινχζσο θαη ζε κηα 
πξνζπάζεηα λα θηλεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο, ν Θσλζηαληίλνο 
Θαξακαλιήο ζα δειψζεη ηελ ειιεληθή απνηξεπηηθή απεηιή ζηνλ Ακεξηθαλφ πξέζβε ζηελ 
Αζήλα Σδ. Θηνχκπηο (29.10.1975). Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηεο «απεηιήο πνπ αθήλεη 
θάηη ζηελ ηχρε»—ην ελδερφκελν κηαο ππνηηζέκελεο ειιελνηνπξθηθήο ζχξξαμεο ζην Αηγαίν 
λα μεθχγεη απφ θάζε έιεγρν—γηα ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 
απφ ηηο ΖΠΑ.  

 

«Δπί ηνπ Αηγαίνπ νη Ακεξηθαλνί ζα πξέπε λα γλσξίδνπλ φηη, εάλ ε Σνπξθία 
πξνβή εηο απζαίξεηνλ ελέξγεηαλ, ε Διιάο είλαη ππνρξεσκέλε λα ―θηππήζε‖, 
δηφηη ην ειιεληθφλ έζλνο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνλ λα ππνζηή λέαλ ηαπείλσζηλ. 
Δάλ νη Ακεξηθαλνί ελδηαθέξσληαη δηα ηελ εηξήλελ, νθείινπλ λα δειψζνπλ εηο 
ηνπο Σνχξθνπο φηη δελ ζα επηηξέςνπλ ηελ δηαηάξαμίλ ηεο εηο ην Αηγαίνλ, 
ηνζνχησ κάιινλ θαζ‘ φζνλ ελδερνκέλε ζχξξαμηο εηο ην Αηγαίνλ δελ επξφθεηην 
λα παξακείλε εληνπηζκέλε».41 
 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη εάλ ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία 
εθθίλεζε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηε δηακφξθσζε-εθαξκνγή ηεο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο. Αθεηεξηαθά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε γεληθή εζληθή απνηξνπή ηεο Διιάδαο 
ζην Αηγαίν κε ηελ επίζεκε δήισζε ηνπ Έιιελα ππνπξγνχ Άκπλαο Δπάγγεινπ Αβέξσθ, 
(8.1.1975): 

 

«Σν Αηγαίν είλαη δηθή καο ζάιαζζα θαη εθεί επηζεηηθή ζα είλαη ε ζηάζε καο, αλ 
ρξεηαζηεί, θαη ε λίθε ζα είλαη βεβαία!».42 

 

πλαθφινπζα θαη θαζ‘ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (Ηαλνπάξηνο 1975-Ηνχιηνο 1976), 
αλ θαη έρεη πξνδεισζεί ε πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο Διιάδαο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
θπξηαξρηθψλ ηεο δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν, δελ αθνινπζείηαη ε θαλνληζηηθή δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δηδηθφηεξα, δελ 
θαηαγξάθνληαη νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο—δηάγλσζε θαη 
πξνζδηνξηζκφο ηεο εμσηεξηθήο απεηιήο, κεηάδνζε ηεο απνηξεπηηθήο απεηιήο ζηνλ 
επηβνπιέα, πνιηηηθή βνχιεζε-ηθαλφηεηα πξαγκάησζήο ηεο. Σνηνπηνηξφπσο, ε θιηκάθσζε 

                                                                                                                                                 
39 ην ίδην, 70. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνθξηλφκελε πνιηηηθή επηινγή απφ ηελ Αζήλα ζην δήηεκα 

νξηνζέηεζεο ηεο Αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο ήηαλ ε εηξεληθή (δηθαζηηθή) δηεπζέηεζε. Βιέπε ζην Θσλζηαληίλνο 

Θαξακαλιήο. Αξρείν, Γεγνλφηα θαη Θείκελα, ηφκ. 9νο. χληαμε θεηκέλσλ Θσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, 

(Αζήλα: Ίδξπκα Θσλζηαληίλνο Γ. Θαξακαλιήο, Θαζεκεξηλή, 2005), 54. 
40 Γηαθνίλσζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο, (19.12.1975). Παξαηίζεηαη ζην Θαξακαλιήο, Αξρείν, 55. 
41 ην ίδην, 83. 
42 Βι. Καξδάο, Πξφ-Ίκηα Πνιέκνπ, 247, Υξήζηνο Ε. αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο ζηελ Πεληαεηία 

1973-1978. Τθαινθξεπίδα Αηγαίνπ, Δλαέξηνο Υψξνο Αηγαίνπ, Λεζηά Αηγαίνπ, Αηγηαιίηηδα Εψλε Διιάδνο, 

(Θεζζαινλίθε, [ρ.φ.], 1979), 74. 
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ηεο έληαζεο ζην Αηγαίν, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ έμνδν ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η43 
θαη ηελ αλάιεςε έκπξαθηεο δξάζεο, εμαιείθεη ηελ νπνία δπλαηφηεηα ηεο Διιάδαο γηα ηε 
δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο άκεζεο εζληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, 
ζπλσζψληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο δηπισκαηηθήο ηεο πξάμεο γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 
ηεο δηαθνξάο θαη ηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο.  

Έρνληαο ήδε αλαβάιεη ηξεηο θνξέο ηελ έμνδν ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η ζην Αηγαίν απφ ηνλ 
Κάξηην ηνπ 197644 θαη ελψ ζπλερίδνληαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ ζην Παξίζη (15-16 Ηνπλίνπ) γηα ην δήηεκα ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη 
πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ ησλ δχν θξαηψλ, ησλ πξέζβεσλ Σδνχλε-Κπηιγθέ, ζηε Βέξλε (19-
20 Ηνπλίνπ) γηα ην δήηεκα ηεο πθαινθξεπίδαο, ην ηνπξθηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο 
απνθαζίδεη (13.7.1976) ηελ έλαξμε ησλ εξεπλψλ ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η ζηελ αηγαηαθή 
πθαινθξεπίδα.45 Ο ίδηνο ν Σνχξθνο πξσζππνπξγφο νπιετκάλ Ληεκηξέι δήισζε 
(21.7.1976) φηη νπνηαδήπνηε πξάμε ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ ζθάθνπο ζα ζεσξείην 
«πεηξαηεία».  Παξάιιεια, ν Σνχξθνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Η. Σζαγιαγηαγθίι  αλαθνίλσζε 
ζηνλ Έιιελα πξέζβε Γ. Θνζκαδφπνπιν ηελ πξναπνθαζηζκέλε πνιηηηθή ελέξγεηα ηεο 
Σνπξθίαο, δηαβεβαηψλνληαο φηη δελ ζα πξνρσξνχζε ζε γεσηξήζεηο ζηελ αηγαηαθή 
πθαινθξεπίδα θαη ζπλεπψο δελ ζα έζηγε θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδνο.46 

Δκκέλνληαο ζηελ επηιεγφκελε θαη εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ηεο ζέζε γηα εηξεληθή 
δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο, ε Διιάδα ζα πξνβεί ζε κηα κνλνκεξή παξαρψξεζε πξνο ηελ 
Σνπξθία, απνδερφκελε ηελ έμνδν ηνπ «Υφξα» ζην Αηγαίν, εάλ θαη εθφζνλ ζθνπφο ηεο 
απνζηνιήο ηνπ ήηαλ ε δηεμαγσγή κφλν επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ επηθαλείαο θαη 
παξαθνινπζείην απφ ειιεληθφ πνιεκηθφ ζθάθνο.  

 

«Οίθνζελ λνείηαη φηη ε φιε θαηάζηαζηο ζα αλεηξέπεην εάλ ην ―Υφξα‖, παξά κίαλ 
ηνηαχηελ ζπλελλφεζηλ, πξνέβαηλε εηο ζεηζκηθάο εξεχλαο εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ 
εκείο ζεσξνχκελ φηη εκπίπηνπλ εηο ηελ ηδηθήλ καο πθαινθξεπίδα».47 
 

Ζ δηαθαηλφκελε νπηζζνρψξεζε ηεο Σνπξθίαο σο πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ 
αλαζεσξεηηθψλ ηεο αμηψζεσλ, ελφζσ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο εμφδνπ ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ 
Ηζην Αηγαίν (27.7-4.8.1976) ην πινίν παξέκεηλε εληφο ησλ ηνπξθηθψλ ρσξηθψλ πδάησλ, ζα 
απνδεηρζεί θξνχδα ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ελψ ν Έιιελαο 
πξσζππνπξγφο είρε αλαιάβεη πξνζσπηθά ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο.48 

Τπφ θαζεζηψο ακθηζεκίαο σο πξνο ηελ  ειιεληθή πνιηηηθή δέζκεπζε ε Σνπξθία ζα 
πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνδειψκελεο πνιηηηθήο ηεο ελέξγεηαο γηα ηε δηεμαγσγή 

                                            
43 Γηεπθξηλίδνπκε φηη ην εξεπλεηηθφ ζθάθνο «Υφξα» αγνξάζζεθε απφ ην ηνπξθηθφ δεκφζην ην 1976 θαη  

κεηνλνκάζζεθε ζε «ΚΣΑ ηζκίθ Η» ζηηο 16 Ηνπλίνπ ηνπ 1976. ην θείκελν αθνινπζείηαη ε νλνκαηνδνζία πνπ 

παξαηίζεηαη ζηηο εθάζηνηε πεγέο, σζηφζν ζπρλά θαηαγξάθνληαη θαη νη δχν νλνκαζίεο ηνπ ηνπξθηθνχ 

εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο. Βι. αλαιπηηθφηεξα αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 112. πξίγνο, Οη 

Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 315-16. 
44 Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν θαη ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ ππνπξγνχ Δλέξγεηαο Selahattin Kilic ε Σνπξθία 

πξνέβε ζηελ παξαρψξεζε αδεηψλ γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ 

(8.3.1976). Βι. Καξδάο, Πξφ-Ίκηα Πνιέκνπ, 250. Κπίηζηνο, Πέξα απφ ηα χλνξα, 92. 
45 πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 315. 
46 Γηαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (26 Ηνπιίνπ 1976).Παξαηίζεηαη ζην Θαξακαλιήο. Αξρείν, 256. 
47 Γηαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (26 Ηνπιίνπ 1976). ην ίδην, 255. 
48 Φ. 13Β, «Δληνιαί θ. Πξσζππνπξγνχ ζρεηηθψο πξνο ηζκίθ Η», 30 Ηνπιίνπ 1976. Παξαηίζεηαη ζην 

Θαξακαλιήο. Αξρείν, 257. 
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εξεπλψλ ζε ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία απνδέρεηαη ηελ «ππφ 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο» είζνδν ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η ζε πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 
πθαινθξεπίδαο, δελ ελεξγνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 
ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο απνηξεπηηθήο  ζηξαηεγηθήο.   

Θαηά ηνχην, ε πνιηηηθή επηινγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα θαηεπλαζκφ ησλ 
αλαζεσξεηηθψλ αμηψζεσλ ηεο Σνπξθίαο απνδερφκελε ηηο δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, φρη 
κφλν ζα ππνλνκεχζεη ηελ πάγηα πνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο πεξί ηεο λνκηθήο θχζεο ηεο 
δηκεξνχο δηαθνξάο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο, αιιά ζα νδεγήζεη ζηελ 
θιηκάθσζε ησλ πνιηηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Σνπξθίαο κε θνξπθαίν ζεκείν ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1976.  Δηδηθφηεξα, ε δεχηεξε έμνδνο ηνπ 
ΚΣΑ ηζκίθ Η ζην Αηγαίν (5.8.1976) ζα νινθιεξσζεί κε ηε δηελέξγεηα ηξηψλ δηαδνρηθψλ 
εξεπλψλ ζηελ ειιεληθή επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα(6-8.8.1976) δεκηνπξγψληαο έλα 
ηεηειεζκέλν γεγνλφο.49Κνιαηαχηα, ε Διιάδα, ελψ έρεη ήδε εθθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ θαζνιηθή θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ ηεο δπλάκεσλ ζέηνληάο ηηο ζε θαηάζηαζε 
επηθπιαθήο,50 ζα αθνινπζήζεη ηε δηπισκαηηθή νδφ κέζσ ηεο δηπιήο κνλνκεξνχο 
πξνζθπγήο ηεο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ51 θαη ζην Γηεζλέο 
Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο.52 

Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο θξηλφκελε, ε ειιεληθή πνιηηηθν-ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο 
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο πξάμεο ελείρε πςειφ βαζκφ ηξσηφηεηαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ 
ηεηειεζκέλνπ ζηελ αηγαηαθή πθαινθξεπίδα απνηειεί έλα κφλν βήκα ηεο κεζνδηθά 
ζπληεηαγκέλεο θαη πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο αμίσζεο γηα άζθεζε 
ζπγθπξηαξρίαο ζηα ζαιάζζηα, ππνζαιάζζηα, ελαέξηα θαη εδαθηθά θαζεζηψηα ηνπ Αηγαίνπ.53 
Ζ ειιεληθή εθδνρή ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνχ είλαη δηαθνξεηηθή ζην βαζκφ πνπ εθιακβάλεη 
ηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή πξάμε—δηεμαγσγή ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηελ επεηξσηηθή 
πθαινθξεπίδα ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ηνπ βνξείνπ-αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ—σο πξφθιεζε θαη 

                                            
49 Γηαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Σνπξθία (7 Απγνχζηνπ 1976). Παξαηίζεηαη ζην Θαξακαλιήο, 

Αξρείν, 272. 
50 ην ίδην, 271. 
51 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ειιεληθή πξνζθπγή πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ έιιελα πξέζβε ζηα Ζλσκέλα Έζλε Γ. 

Παπνχιηα (10.8.1976) ζηνλ πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο (.Α.) ε Αζήλα δεηνχζε ηελ άκεζε 

ζχγθιεζε ηνπ .Α., γηαηί «θαη‘ επαλάιεςε θαηάθσξνη παξαβηάζεηο εθ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο ησλ θπξηαξρηθψλ 

δηθαησκάησλ ηεο Διιάδνο επί ηεο πθαινθξεπίδνο ηνπ Αηγαίνπ δεκηνχξγεζαλ επηθίλδπλνλ θαηάζηαζηλ 

απεηινχζαλ ηελ δηεζλήλ εηξήλε θαη αζθάιεηαλ».  UN Doc S/12167/10 Απγνχζηνπ 1976. Παξαηίζεηαη ζην 

πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 316.  
52 Βιέπε ζρεηηθά Θαξακαλιήο. Αξρείν, 278. Ζ απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ ΓΓ ζηεξηδφηαλ ζην δηαηαθηηθφ ηεο 

απφθαζεο 395 ηνπ Α, απνθαηλφκελν φηη δελ πξνέθππηε αλεπαλφξζσηε βιάβε έλαληη ησλ ειιεληθψλ 

θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΓΓ, ψζηε λα ιεθζνχλ 

πξνζσξηλά κέηξα. Βιέπε, Θαξακαλιήο. Αξρείν, 282 θαη πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 320. 
53 «Οη άκεζνη ηνπξθηθνί ζηφρνη είλαη: ζπγθπξηαξρία ζηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, δηρνηφκεζε ηεο 

πθαινθξεπίδαο ζην Αηγαίν θαη ζπληδηνθηεζία ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ Αηγαίνπ, απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ λήζσλ 

ηνπ Αηγαίνπ θαη δηρνηφκεζε ηεο Θχπξνπ. Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ησλ Σνχξθσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηάιεςε ησλ λήζσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο». πλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ΠΑΟΘ Α. Παπαλδξένπ, 12 Απγνχζηνπ 1976. Παξαηίζεηαη ζην Αλδξέαο Παπαλδξένπ, Ζ Διιάδα ζηνπο 

Έιιελεο, επηκέιεηα, πξφινγνο, Υξίζηνο Θαξαλάζεο, (Αζήλα: Δθδφζεηο Θαξαλάζε, 1976), 398. 
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φρη σο δηακθηζβήηεζε ησλ θπξηαξρηθψλ ηεο δηθαησκάησλ. Σνηνπηνηξφπσο, ε δηπισκαηηθή 
απάληεζε ηεο Διιάδαο εγγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηνπ εμ αλαγθαηφηεηαο πνιηηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ («εμάληιεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δηπισκαηηθψλ κέζσλ γηα ηε δηεπζέηεζε 
ηεο δηαθνξάο») κε ηελ Σνπξθία θαη ζηελ εθ πξννηκίνπ εγθαηάιεηςε ηεο απνηξεπηηθήο 
επηινγήο. 
 
Αποηελέζμαηα ηηρ κπίζηρ 
 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί παξαθνινπζεκαηηθά ζηελ πνιηηηθή 
ξεηνξεία θαη πξάμε ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, κε αληηιακβαλφκελε ην κέηξν ησλ 
αλαζεσξεηηθψλ ηεο αμηψζεσλ. Κε εμαίξεζε ηελ αξρηθή πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ ππνπξγνχ 
Άκπλαο Δπάγγεινπ Αβέξσθ (Ηαλνπάξηνο 1975), ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ 
ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γ. Κπίηζην ζηνλ νκφινγφ ηνπ ησλ ΖΠΑ, Υ. Θίζηληδεξ, γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ αηγαηαθή πθαινθξεπίδα, δελ 
θαηαγξάθνληαη ζαθείο αλαθνξέο πεξί ηεο αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθν-ζηξαηεγηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηεο Σνπξθίαο. Σνπλαληίνλ, κεζνδηθά θαη ζπληεηαγκέλα επηρεηξείηαη κέζσ 
κνλνκεξψλ παξαρσξήζεσλ (δηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη πνιηηηθψλ 
αμησκαηνχρσλ ησλ δχν κεξψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο, ηνπ 
εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ηεο πεξηνρήο πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πξφηαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ Θ. Θαξακαλιή γηα ππνγξαθή ζπκθψλνπ κε 
επηζέζεσο κε ηελ Σνπξθία)54 ν κεηξηαζκφο ησλ ηνπξθηθψλ πνιηηηθψλ αμηψζεσλ. Τπφ απηφ 
ην πξίζκα επηιέρζεθε ε δηκεξήο πξνζέγγηζε κε ηελ Σνπξθία  θαη ε ζχλαςε 
ζπλππνζρεηηθνχ γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο αηγαηαθήο 
πθαινθξεπίδαο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο.55 πλαθψο, ε δηπισκαηηθή 
δηαιιαθηηθφηεηα ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δηκεξνχο δηαθνξάο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο ζα απνιήμεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο—επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα θαη ελαέξηνο ρψξνο ζην 
Αηγαίν—θαη ζηελ αλάιεςε δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ δχν ρσξψλ 
(2.11.1976) γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  Απφξξνηα ηεο 
εμέιημεο απηήο ήηαλ ε ππνγξαθή απφ ηνπο «δηπισκάηεο Ησάλλε Σδνχλε θαη νπάη 
Κπηιγθέ» ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Βέξλεο.56 

 
 
 

                                            
54 Ο  ηνχξθνο Πξσζππνπξγφο . Ληεκηξέι ζα αληαπαληήζεη ζηηο 17.4.1976 εθθξάδνληαο ακθηβνιίεο σο πξνο 

ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπκθψλνπ.«Ζ Σνπξθία δηαηεξεί σξηζκέλνπο 
δηζηαγκνχο σο πξνο ηελ ζεκαζία αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζα πξνέθππηνλ εθ ηεο ζπλάςεσο ηνπ 

ζπκθψλνπ κε επηζέζεσο κεηαμχ δχν ρσξψλ, αη νπνίαη είλαη κέιε ηεο απηήο ακπληηθήο ζπκκαρίαο». 

Παξαηίζεηαη ζην αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 82. 
55 Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ 

θαη εκπεηξνγλσκφλσλ, ε Σνπξθία δελ ζα αλαγλσξίζεη ηε λνκηθή θχζε ηεο δηαθνξάο, αληηηείλνληαο φηη 

επξφθεηην γηα έλα ακηγψο πνιηηηθφ δήηεκα θαη πξνηάζζνληαο κηα ζπλνιηθή ιχζε παθέην γηα ηα δηκεξή θαη 

δηεζλή ζεζκηθά ειιελνηνπξθηθά δεηήκαηα. 
56 Βι. πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 326. Δπξφθεηην γηα έλα ακηγψο δηαδηθαζηηθφ θείκελν πνπ φξηδε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο κεηαμχ ησλ 

δηηζηάκελσλ κεξψλ. Βι. αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 84. 
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ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟΣΡΟΠΗ 

Η ελληνοηοςπκική κπίζη ηος Μαπηίος ηος 1987 
 

Σν δήηεκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ επαλήιζε ζην πξνζθήλην 
ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1986, κεηά ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 
λα επηηξέςεη ζηελ Θνηλνπξαμία ησλ εηαηξεηψλ Denison Mines LTD, Helenic Overseas 
(HOLDING) LTD, White Shield Greece Oil Corporation θαη Πνζεηδψλ Α.Δ. Πεηξειαίσλ ηε 
δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ππνζαιάζζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ηκήκαηα 
ηεο αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο εθηφο ηεο ειιεληθήο αηγηαιίηηδαο δψλεο.57 

Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ηελ Σνπξθία ζηελ επίδνζε κηαο ζεηξάο δηαβεκάησλ πξνο ηελ 
ειιεληθή θπβέξλεζε, ππνγξακκίδνληαο φηη θάζε ελέξγεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ ζα ήηαλ αληίζεηε κε ην Πξαθηηθφ ηεο Βέξλεο.58 ε κηα χζηαηε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή θιηκάθσζεο ηεο έληαζεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνέβε  
(18.2.1987) ζηελ εμαγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Θνηλνπξαμίαο59 κε 
ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε 
ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί απφ ηελ Σνπξθία  σο παξαβίαζε ηνπ Πξαθηηθνχ 
ηεο Βέξλεο.60 

Σνπλαληίνλ, ε αλάγλσζε ηεο Σνπξθίαο ήηαλ δηακεηξηθά αληίζεηε σο πξνο ηελ 
πξφζεζε ηεο Διιάδαο εθιακβάλνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο πξάμε σο πξφδξνκν γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ—αλεκπφδηζηε εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο αηγαηαθήο 
πθαινθξεπίδαο. Κε δηάβεκα πνπ  επέδσζε ν Σνχξθνο πξέζβεο Λαδκί Αθηκάλ ζηνλ Έιιελα 
πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γηάλλε Θαςή ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1987,αμηψλεη απφ ηελ 
ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηεο Βέξλεο θαη ξεηή δηαβεβαίσζε 
φηη δελ ζα πξνβείζε θακία ελέξγεηα δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζηελ αηγαηαθή πθαινθξεπίδα.61 

Ζ απάληεζε ηεο Διιάδαο ζα δνζεί κε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ ππνπξγνχ 
Δλέξγεηαο Αλαζηάζηνπ Πεπνλή θαη ηνπ πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Γηάλλε Θαςή 
(26.2.1987).62Ο Έιιελαο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ δήισζε φηη «ην εάλ, πνπ, πφηε θαη 
πσο» ζα γίλνπλ γεσηξήζεηο αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη 
επαλέιαβε ηελ πάγηα ειιεληθή ζέζε γηα πξνζθπγή ηνπ δεηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο 
αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο κε ηε ζχλαςε 
ζπλππνζρεηηθνχ.63 

                                            
57 Θ. ηακπνιή «70.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ εκεξεζίσο ε απφδνζε ησλ λέσλ θνηηαζκάησλ», Θαζεκεξηλή 15-

16 Καξηίνπ 1987 θαη πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 376-7. 
58 «Λέεο πξνθιήζεηο απφ ηελ Άγθπξα», Θαζεκεξηλή, 31 Γεθεκβξίνπ 1986 θαη Καξδάο, Πξν-Ίκηα πνιέκνπ, 

295. 
59 Γηάλλεο Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, (Αζήλα: Λέα χλνξα, 1990), 46. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ 1987 ε Θνηλνπξαμία, κέζσ ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηεο Parmeli, «αλαθνίλσζε πσο ζα 

αγλνήζεη ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ζα πξνρσξήζεη ζε γεσηξήζεηο αλαηνιηθά ηεο Θάζνπ ζε 

απφζηαζε δέθα λαπηηθψλ κηιίσλ ζηηο 28 Καξηίνπ 1987». Βι. θαη Υξήζηνο Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο 

Θάιαζζεο, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2005), 299. 
60 Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 298-9. 
61 Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 296. 
62 «Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κεηά ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ, ζα απνθαζίζεη ην πνπ, πφηε θαη πψο ζα γίλνπλ 

γεσηξήζεηο ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα». Παξαηίζεηαη ζην Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 

299. 
63 Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 46. 
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ΣΙΡΙΓΧΣΗ
 

 

Σο πποοίμιο ηηρ κπίζηρ ηος Μαπηίος 1987  
 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηνλ Κάξηην ηνπ 1987 παξνπζηάζζεθε κηα ζηαδηαθή φμπλζε 
ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη ε Διιάδα θαιείηαη λα δηακνξθψζεη-εθαξκφζεη κηα 
απνηειεζκαηηθή απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απνθπγή κηαο ελδερφκελεο έλνπιεο 
ζχξξαμεο. Αξρηθά ε απεηιεηηθή ξεηνξεία ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο 
κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο λα πξνβεί ζε εδαθηθά ηεηειεζκέλα, ζα 
ζπλνδεπηεί κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο (Κάξηηνο 
1987) γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ.64 

Δθφζνλ έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη αμηνινγεζεί ε ηνπξθηθή απεηιή, ε ειιεληθή πνιηηηθή 
εγεζία νδεγείηαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο εζληθήο, άκεζεο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Πξψην βήκα είλαη ε δηαθήξπμε ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο γηα 
ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ—ζπγθεθξηκέλα ην απαξαβίαζην ηεο εδαθηθήο 
αλεμαξηεζίαο—κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 
ηνπ ηνπξθηθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. 

Σν βξάδπ ηεο 20ήο Καξηίνπ ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο Γηάλλεο Ρνπκπάηεο κε 
εληνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ κεηαδίδεη ηελ ειιεληθή πνιηηηθή δέζκεπζε:  
 

«Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε είλαη ππνρξεσκέλε θαη απνθαζηζκέλε λα ιάβεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα θαη δελ θέξεη ηελ παξακηθξή επζχλε γηα ηηο απξφβιεπηεο 
ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο».65 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο, ε ειιεληθή 
θπβέξλεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο γηα λα εληζρχζεη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνηξεπηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ εμσηεξηθήο 
εμηζνξξφπεζεο. πγθεθξηκέλα κεηά απφ ζχζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (22.3.1987) ππφ 
ηελ πξνεδξία ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ Α. Παπαλδξένπ, απνθαζίζζεθε ε απνζηνιή 
ππνκλεκάησλ πξνο ηνλ Ακεξηθαλφ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Σδνξηδ νπιηο θαη ηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηνπ ΛΑΣΟ ιφξδν Θάξηλγθηνλ.  

Ζ Σνπξθία απφ ηελ πιεπξά ηεο, αθνινπζψληαο ζηξαηεγηθή εμαλαγθαζκνχ, ζθιεξαίλεη 
ηελ πνιηηηθή ηεο ζηάζε κέζσ ηεο κεζνδηθήο θιηκάθσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο έληαζεο γηα ηελ 
απφθηεζε ελφο ζπγθξηηηθνχ δηαπξαγκαηεπηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ 
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο (ζηηο 25 Καξηίνπ) γηα ηελ έμνδν ηνπ «ηζκίθ» (27 
Καξηίνπ) ζην Αηγαίν, ε Σνπξθία επηρεηξεί φρη κφλν λα ειέγμεη ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηεο 
ειιεληθήο απνηξεπηηθήο απεηιήο, αιιά θπξίσο λα δεκηνπξγήζεη έλα εδαθηθφ ηεηειεζκέλν 
ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Ζ άκεζε απεηιή ηεο Σνπξθίαο αληηθαηνπηξίδεηαη 

                                            
64 Αλαιπηηθφηεξα, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε εμνπζηνδφηεζε ηελ Σνπξθηθή Δηαηξεία Πεηξειαίσλ (ΣΡΑΟ) λα 

πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ: 

«1.Παξαρψξεζε κε α/α 2640 γηα 1.822 η.ρηι. πνπ πεξηθιείεη ηε ακνζξάθε αθήλνληαο έλα κηθξφ δίαπιν 

ζηε δπηηθή πιεπξά. 

2.Παξαρψξεζε κε α/α 2641 γηα 2.881 η.ρηι. πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Ιήκλνπ. 

3.Παξαρψξεζε κε α/α 2642 γηα 3.633 η.ρηι πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ θχξνπ θαη Ιέζβνπ. 

4.Παξαρψξεζε κε α/α 2643 γηα 1.245 η.ρηι. πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ Ιέζβνπ θαη Υίνπ. 

Θαη νη ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο παξαρσξήζεηο έπαπαλ ηελ 26ε επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2003». Βι. Καξδάο, Πξν-

Ίκηα Πνιέκνπ, 298. Δπίζεο βι. Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 31. 
65 ην ίδην, 55. 
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ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟΣΡΟΠΗ 

ζηε δηαθνίλσζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, 
ππνζηξάηεγνπ Γθηνπβέλ Δξγθεληιάλ (Ergentlan), ηελ 26 Καξηίνπ 1987: 
 

«Αχξην ην ―ηζκίθ‖ ζα βγεη ζην Αηγαίν κε θαηεχζπλζε ηα δηεζλή χδαηα». 
«Θα ζπλνδεχεηαη απφ πνιεκηθά πινία. Ο ζηξαηφο βξίζθεηαη ήδε ζε επηθπιαθή. 
Ιφγσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Διιάδαο ζην Αηγαίν, πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο, ε θπβέξλεζε έζεζε ζ‘εθαξκνγή κέξνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δζληθνχ 
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ δηθαησκάησλ θαη 
ζπκθεξφλησλ ηεο Σνπξθίαο».66 

 

Σνηνπηνηξφπσο, ε Σνπξθία νξηνζεηεί ηε ζρεδηαδφκελε επηρεηξεζηαθή ηεο δξάζε κε 
επίζεκε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Λνπδρέη Θαληεκίξ (27.3.1987) φηη 
ην «Πίξη Ρέηο» ζα βξίζθνληαλ ζηε ζέζε Κπάκπνπξαο ηεο Θάζνπ ζηηο 12 ην κεζεκέξη ηεο 
επνκέλεο εκέξαο.67Δλψ γηα ηελ αχμεζε ηεο  αμηνπηζηίαο ηεο απεηιήο ηεο, ζα πξνβεί ζηελ 
θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ ηεο δπλάκεσλ ζέηνληάο ζε θαηάζηαζε επηθπιαθή ηελ 1ε 
Σνπξθηθή ηξαηηά ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ 4ε Σνπξθηθή ηξαηηά ζηα παξάιηα ηεο 
Κηθξάο Αζίαο, θαζψο ν ηνπξθηθφο ζηφινο ζπγθεληξψλεηαη ζηε ζάιαζζα ηνπ Καξκαξά.68 

Ζ θιηκάθσζε ησλ ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ γίλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, απνζθνπψληαο 
ζηνλ ηαθηηθφ αηθληδηαζκφ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ζηε κε αληαπφδνζε θαη ζηελ 
απνδνρή ησλ ηνπξθηθψλ αμηψζεσλ. Απφηνθν ηεο έλαξμεο ηεο πξνδειψκελεο ηνπξθηθήο 
πνιηηηθήο πξάμεο κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηζκίθ ζην ιηκάλη ηνπ Σζαλάθ-Θαιέ ην πξσί ηεο 
27εο Καξηίνπ ήηαλ ε θαηάξξεπζε ηεο ειιεληθήο άκεζεο εζληθήο απνηξνπήο. 

Αθνινπζεί ε θάζεηε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο κε ηελ έμνδν ησλ ηαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 
ηνπξθηθνχ ζηφινπ απφ ηνλ Διιήζπνλην, ελψ ην ζχλνιν ησλ ηνπξθηθψλ ππνβξπρίσλ πιέεη 
ελ θαηαδχζεη ζην Αηγαίν θαη ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε πξνβαίλνπλ ζε δηαξθείο παξαβηάζεηο 
ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ.69Ζ ζζελαξή πνιηηηθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, 
ηνπιάρηζηνλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, θάκπηεηαη απφ κηα ζαθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 
ησλ Σνχξθσλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ σο πξνο ηελ απφθαζε γηα θιηκάθσζε ηεο 
έληαζεο. πγθεθξηκέλα, ν  Σνχξθνο πθππνπξγφο  Δμσηεξηθψλ Λνπδρέη Θαληεκίξ 
επηβεβαηψλεη ηελ έκπξαθηε απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζηε 
δεδεισκέλε ηεο πνιηηηθή πξάμε ηνλίδνληαο φηη: «Σα αληίκεηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε 
Σνπξθία θαηά ηεο Διιάδνο, δελ αθνξνχλ δηεζλή θφξα αιιά ζα είλαη δηκεξή θαη 
έκπξαθηα».70 

Αληίζεηα, ν ηνχξθνο Πξσζππνπξγφο Σνπξθνχη Οδάι, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην 
Ινλδίλν, επέκελε φηη ε απφθαζε γηα ηελ έμνδν ηνπ ηζκίθ είρε ιεθζεί απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην, δηαρσξίδνληαο εκκέζσο ηε ζέζε ηνπ71 θαη επηζεκαίλνληαο φηη «ε επίιπζε ηεο 
θαηάζηαζεο κφλν κε δηάινγν γίλεηαη. Αο αξρίζνπκε ινηπφλ λα κηιάκε. Γελ ππάξρεη ιφγνο 

                                            
66 Παξαηίζεηαη ζην Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 299. 
67 ην ίδην, 303. 
68 Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, Ο Πεληεθνληαεηήο «Πφιεκνο», (Αζήλα: Ιηβάλεο-Λέα χλνξα, 1997), 331· Αγγ. 

ηάγθνο, Ι. Γεκαθάο, «Αληηκέησπνη νη ζηφινη ζην Αηγαίν», Διεπζεξνηππία, 27.3.87· Γ. Γάηνο, «Οη Σνχξθνη 

ζηξαηεγνί έηνηκνη λα βγάινπλ ην ηζκίθ ζην Αηγαίν», Έζλνο, 28.3.87. 
69 Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 73. 
70 Παξαηίζεηαη ζην Β. Σδαλλεηάθνπ, Ι. Γεκάθα, «Οη πξν-ηζκηθέο δνλήζεηο», Σα Λέα, 30 Καξηίνπ 1987. 
71 Γ. Αλδξηθφπνπινο, «χγθξνπζε Οδάι-ζηξαηησηηθψλ», Ζ Απγή ηεο Θπξηαθήο, 29 Καξηίνπ 1987. 
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λα θιηκαθψλεηαη ε θαηάζηαζε. Άιισζηε, δελ ζπκθέξεη ηελ Διιάδα θαλελφο είδνπο 
θιηκάθσζε».72 
 

Από ηην καηάππεςζη ηηρ άμεζηρ εθνικήρ αποηποπήρ ζηη λειηοςπγία ηηρ άμεζηρ 
ενεπγηηικήρ αποηποπήρ 
 

Πνηα είλαη φκσο ε απάληεζε ηεο Διιάδαο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο άκεζεο 
απνηξεπηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο; Δπζχο ακέζσο (27.3.1987) ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία ζα 
πξνβεί ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ιήςεο απνθάζεσλ—ζπλεδξίαζε ηνπ 
Θπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΘΤΔΑ) ζην Δζληθφ Θέληξν 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΓΔΔΘΑ θαη αθνινχζσο ζχγθιεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ—κε ζηφρν 
ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ελεξγεηηθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο Α. 
Παπαλδξένπ κε δηάγγεικά ηνπ κεηέδσζε ηελ ειιεληθή απνηξεπηηθή απεηιή ζε ηξεηο 
θχξηνπο απνδέθηεο. 

Ο πξψηνο ήηαλ ν ειιεληθφο ιαφο, ζηνλ νπνίν δειψλεη ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο 
λα πξναζπίζεη κε θάζε κέζν ηα Διιεληθά θπξηαξρηθά  δηθαηψκαηα ζηελ επεηξσηηθή 
πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ.73 

Ο δεχηεξνο θαη βαζηθφηεξνο απνδέθηεο ήηαλ ε Σνπξθία, ζηελ νπνία θαη κεηαδίδεηαη ε 
πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο Διιάδαο λα κελ ππαλαρσξήζεη ζηελ πνιηηηθή εθθνβηζκνχ-
εμαλαγθαζκνχ ηεο.74 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο απνδέθηεο ήηαλ ε Οπάζηγθηνλ, ηελ νπνία ν Έιιελαο 
πξσζππνπξγφο θαηέζηεζε ππφινγε γηα κεζνδεχζεηο εηο βάξνο ηεο Διιάδαο, επηζείνληαο 
ηνλ θίλδπλν κηαο ελδερφκελεο ειιελνηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο αλακέηξεζεο. Κηα ηέηνηα 
εμέιημε δελ ζα νδεγνχζε κφλν ζε αλαθαηαλνκέο ηζρχνο-ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηθέξεηα 
ησλ Βαιθαλίσλ-Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, αιιά ζα ιεηηνπξγνχζε απνδηαξζξσηηθά ζηελ 
εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο—πηζαλή θαηάξξεπζε ηεο 
λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ ΛΑΣΟ.75 

Σνηνπηνηξφπσο, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, εθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ησλ 
«δεκέλσλ ρεξηψλ» πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηελ Σνπξθία, θαη ηεο «απεηιήο πνπ αθήλεη 
θάηη ζηελ ηχρε» απέλαληη ζηηο ΖΠΑ θαη ζην ΛΑΣΟ, ζα πξνβεί θαη ζε έκπξαθηεο 
δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο 
απνηξνπή—δηπισκαηηθή παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΛΑΣΟ.76 Δηδηθφηεξα, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ν Έιιελαο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Θάξνινο Παπνχιηαο κεηέβαηλε 

                                            
72 Παξαηίζεηαη ζην Γ. Γεκελάθε, «Ήπηνπο ηφλνπο ζπλέζηεζε ν Σδέθξπ Υάνπ ζηνλ Οδάι», Σν Βήκα, 29 

Καξηίνπ 1987. 
73 Παξαηίζεηαη ζην νιηαξίδεο, Απφ ηελ θξίζε ηνπ Καξηίνπ 1987… ζην Ληαβφο 1988, 41. 
74 ην ίδην, 39. 
75 39-40. 
76 Γηα ηελ ηδηάδνπζα ζεκαζία πνπ επέδηδε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ πνιηηηθν-δηπισκαηηθή παξέκβαζε ησλ 

ΖΠΑ-ΛΑΣΟ, επελδχνληαο πνιηηηθά ζε απηήλ, βιέπε «Addressing the TOR for the Greco-Turkish Balance», 4 

Λνεκβξίνπ 1987. NIB. DEPARTMENT OF THE ARMY. UNITED STATES ARMY INTELLIGENCE AND THREAT 

ANALYSIS CENTER. General CIA Records Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-

RDP93T00837R000400080009-3,  

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp93t00837r000400080009-3, 5. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/general-cia-records
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp93t00837r000400080009-3
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ζηε φθηα κεηαθέξνληαο κήλπκα ηνπ Α. Παπαλδξένπ ζην Βνχιγαξν Πξφεδξν Είβθνθ.77 Ζ 
ακέζσο επφκελε δηπισκαηηθή ελέξγεηα ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ ζπλίζηαην ζηελ 
απφθαζε γηα ην θιείζηκν ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά απάληεζε ζε 
εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ, είλαη: «Απηνλφεην, αζθαιψο! Ίζσο θαη πξηλ απφ ηελ 
εκπινθή!».78 

Αθνινπζεί, ην ίδην βξάδπ, ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Έιιελα πθππνπξγνχ 
Δμσηεξηθψλ Γ. Θαςή κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΛΑΣΟ ιφξδν Θάξηλγθηνλ ζηνλ νπνίν 
γλσζηνπνηείηαη ε ειιεληθή απνηξεπηηθή απεηιή.79Ζ δηπισκαηηθή παξέκβαζε ηνπ ΛΑΣΟ 
ζπλίζηαην ζηελ πξνηξνπή, κέζσ ζπζηάζεσλ, «ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία λα 
απνθχγνπλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα επηδεηλψζεη ηελ ήδε ηεηακέλε 
θαηάζηαζε θαη ηνπο ππνδείρζεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιήξσο ηα εηξεληθά κέζα πνπ έρνπλ 
ζηε δηάζεζή ηνπο».80 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε αλαθνίλσζε ηνπ ηέηη Ληηπάξηκελη 
(26.3.1987) επηζεκαίλνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπληζηνχλ ηελ απνθπγή 
ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ επηδείλσζε ηεο θξίζεο.81 

ην πιαίζην απηφ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξαθηηθή ηεο δηκεξνχο θαη ηεο πνιπκεξνχο 
δηπισκαηίαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξνζέζεσλ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 
δέζκεπζεο ηεο Διιάδαο ζηα ηξίηα θξάηε θαη ζηνπο δηεζλείο  νξγαληζκνχο. Ζ ειιεληθή 
θπβέξλεζε κέζσ ηνπ κφληκνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ζηα ΖΔ, Υ. Εαραξάθε, ελεκέξσζε, 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο απφθαζε λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ηεο 
νξηνζέηεζεο ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο 
Υάγεο.82 

Ζ ίδηα ελεκέξσζε έγηλε ζηηο ΖΠΑ,83 ζηελ ΔΓ84 θαη ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΟΘ. Απφ 
ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ απνζηέιινληαη ηειεγξαθήκαηα πξνο φιεο ηηο πξεζβείεο 
γηα ελεκέξσζε ησλ μέλσλ ρσξψλ ζηα νπνία ηνλίδεηαη κε ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν 
φηη ε Διιάδα δελ πξνηίζεηαη  λα ππαλαρσξήζεη ζηηο πνιηηηθέο αμηψζεηο ηεο Σνπξθίαο.  

                                            
77 Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 303. 
78 ην ίδην. 
79 306-7. 
80 Γήισζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΛΑΣΟ. Παξαηίζεηαη ζην Γ. Θαινγεξφπνπινο, «Γηα ζπκβηβαζκφ πηέδεη 

ην ΛΑΣΟ», Απγή, 28 Καξηίνπ 1987. 
81 Σν γεγνλφο φηη θαη νη δχν ρψξεο ζεσξνχλ δεδνκέλε ηε δηπισκαηηθή παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε νηαζδήπνηε θιηκάθσζεο ηεο κεηαμχ ηνπο έληαζεο ζην επίπεδν ηεο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο 

ιεηηνπξγεί ππνλνκεπηηθά ζε κηα ελδερφκελε πνιηηηθν-δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν κεξψλ. Οπζηαζηηθά, 

κε ηελ παξνπζία ηνπο νη ΖΠΑ ηνπο ζψδνπλ απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

«[...] both Athens and Ankara appear to believe that the US will somehow save the two sides from 

themselves and prevent open hostilities». Βιέπε, «Greece-Turkey-Cyprus: Trouble Ahead?», 4 επηεκβξίνπ 

1986.  General CIA Records. Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-RDP86T01017R000404250001-

5, ζ.9. https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp86t01017r000404250001-5. 
82 «Κεηαθηλήζεηο ζηξαηνχ ζηνλ Έβξν»,Σα Λέα, 28 Καξηίνπ 1987. 
83 Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, 333 θαη Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 304. 
84 Θψζηαο Καξδάο, Πίζσ Απφ ηνλ Ήιην. Αλδξέαο Παπαλδξένπ. Οξάκαηα θαη Δθηάιηεο, (Αζήλα: Γλψζε, 

1995), 398. 
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Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο ηεο απεηιήο ε ειιεληθή πνιηηηθή 
θαη ζηξαηησηηθή εγεζία κε αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο ηνπ ΘΤΔΑ ζα πξνβνχλ ζηελ 
αλαδηακφξθσζε ηεο άκεζεο απνηξνπήο ζε ελεξγεηηθή κέζσ ηεο θαζνιηθήο θηλεηνπνίεζεο 
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (27.3.1987). Χο πνιηηηθφο ζηφρνο ηίζεηαη ε πξνάζπηζε ηεο 
ειιεληθήο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο κε ηελ απεηιή ηηκσξίαο—δηεμαγσγή πξψηνπ πιήγκαηνο—
ζε ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Σν κήλπκα (δείθηεο) πνπ 
κεηέδσζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ  ζαθέο θαη αδηαπξαγκάηεπην: ε Σνπξθία λα κελ 
πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα· εάλ επηρεηξνχζαλ λα 
«ηξππήζνπλ» ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα ζα ηνπο εκπφδηδαλ ηα ππξνβφια ηνπ ειιεληθνχ 
ζηφινπ.85 

Κε ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο δηαηαγήο απφ ην Δζληθφ Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ζηηο 2 
π.κ.(27. 3.1987), ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηίζεηαη ππφ ηνλ 
ζπληνληζκφ ηεο δηαθιαδηθήο άζθεζεο «ΠΟΔΗΓΧΛ-ΓΗΑ ʼ87».86 Αλαιπηηθφηεξα, ηα 
πνιεκηθά πινία απέπιεπζαλ απφ ηνπο λαχζηαζκνπο, ηα αεξνζθάθε επηθπιαθήο ηέζεθαλ 
ζε εηνηκφηεηα ηξηψλ ιεπηψλ, νη πηέξπγεο κάρεο εηζήιζαλ ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ ζηνλ 
Έβξν θαη ζηα λεζηά Ζ εηνηκφηεηα βξηζθφηαλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ, ελψ νη επηζηξαηεπκέλνη 

είραλ ήδε θηάζεη ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο κε πνιεκηθά θαη επηβαηηθά πινία.87 
Θα αθνινπζήζεη κία έληνλε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επίζεκε θαη αλεπίζεκε, γηα 

λα θζάζνπκε ζηε δήισζε ηνπ  ηνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ  Οδάι, αξγά ην βξάδπ 
(27.3.1987) ζην BBC, φηη «ην ηζκίθ δελ ζα ζηαιεί ζηελ ακθηζβεηνχκελε ζαιάζζηα 
πεξηνρή, αλ θαη νη Έιιελεο πξάμνπλ ην ίδην».88 

Ζ απνδνρή απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ έζεηε ν Σνχξθνο 
πξσζππνπξγφο ζα νδεγήζεη ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο κε κηα ακνηβαία 
νπηζζνρψξεζε ησλ δχν κεξψλ.  
 

Αξιοπιζηία και αποηελεζμαηικόηηηα 
 

Πνην ήηαλ φκσο ην κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 
πνηνο ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο; Ζ αμηνπηζηία ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο εληζρχνληαλ απφ ην δηαθπβεπφκελν ζπκθέξνλ—εδαθηθή αθεξαηφηεηα—πνπ 
αλάγνληαλ ζε εγγελή αμία, κε επηδερφκελε ζπκβηβαζκνχ αλεμαξηήησο ηηκήκαηνο-θφζηνπο, 
φπσο ελαξγψο πξνδειψζεθε απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ.89 Δπηπξφζζεηα, ε 
δηακφξθσζε κηαο ελ δπλάκεη ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην Αηγαίν θαη ζηε Θξάθε, θαζηζηνχζε 
δπλαηή ηελ πξνβνιή απνηειεζκαηηθήο άκπλαο ζε κηα ελδερφκελε επηζεηηθή δξάζε ηεο 
Σνπξθίαο.  

πκπεξαζκαηηθά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ε πηνζέηεζε 
κηαο ζζελαξήο αιιά επέιηθηεο ζηξαηεγηθήο (firm but flexible strategy90)—κηα άθακπηε 
ζηάζε απέλαληη ζηηο ηνπξθηθέο απαηηήζεηο ζπλδπαδφκελε κε δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, 

                                            
85 Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 68. 
86 Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, 334. 
87 Γηψξγνο Γαξάηνο, «Αλεζπρνχλ ζην ΛΑΣΟ γηα ζχγθξνπζε», Διεπζεξνηππία, 28 Καξηίνπ 1987. 
88 Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 307 θαη Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, 338. 
89 Snyder, ―Deterrence and Defense‖, 245. O Snyder ππνζηεξίδεη φηη αλ ν απεηινχκελνο κπνξέζεη λα 

δεκηνπξγήζεη ζηνλ αληίπαιν ηελ εληχπσζε φηη ηα θίλεηξα –πξνζέζεηο ηνπ ζηεξίδνληαη ζε «all or nothing» 

εζηθέο αμίεο πνπ δελ επηδέρνληαη θαλέλα ζπκβηβαζκφ ππφ νπνηνδήπνηε θφζηνο, ηφηε ε απνηξνπή εληζρχεηαη. 
90 Huth, Extended Deterrence, 51-3. 
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ψζηε κέζσ ακνηβαίσλ ζπκβηβαζκψλ λα αξζνχλ ηα φπνηα αδηέμνδα—ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο ελίζρπζε ην κέηξν  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε ηελ πηνζέηεζε 
αλππνρψξεηεο ζηάζεο σο πξνο ην κέηξν απνθαζηζηηθφηεηάο ηεο λα πξναζπίζεη ηα εγγελή 
ηεο ζπκθέξνληα κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο, δέζκεπζε ηελ πνιηηηθή ηεο αμηνπηζηία θαη 
κεηέζεζε ην δίιεκκα ηεο επηινγήο κεηαμχ πνιέκνπ ή ζπκβηβαζηηθήο ππνρψξεζεο ζηελ 
Σνπξθία.91 Αληίζηνηρα, ε επίδεημή απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ ξηςνθίλδπλεο 
ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ δέζκεπζεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 
απεηιήο ηηκσξίαο αλεμαξηήησο θφζηνπο ελίζρπζε φρη κφλν ηελ αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο αιιά θαη ηε δηπισκαηηθή θήκε-θχξνο ηεο ρψξαο, δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ 
πξνεγνχκελν.  

 
Η κπίζη ηων Ιμίων 
 

Οη πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελεο ζε έθηαζε θαη έληαζε ηνπξθηθέο αλαζεσξεηηθέο 
αμηψζεηο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν εθθηλψληαο απφ ην 
πεξηζηαηηθφ ηεο πξνζάξαμεο ηνπ ηνπξθηθνχ εκπνξηθνχ πινίνπ Φηγθέη Αγθάη ζε αβαζή 
χδαηα, θνληά ζηε βξαρνλεζίδα αλαηνιηθή Ίκηα ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 1995.92 Ζ πξνζσξηλή 
δηπισκαηηθή θξίζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ άξλεζε ηνπ Σνχξθνπ θαπεηάληνπ λα δερζεί 
ηηο ππεξεζίεο ησλ ειιεληθψλ ξπκνπιθψλ, ακθηζβεηψληαο νπζηαζηηθά ηελ ειιεληθή 
εδαθηθή θπξηαξρία ζα δηεπζεηεζεί κε ηελ παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ δηπισκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ ησλ δχν ρσξψλ. Αλ θαη ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε ξεκαηηθή 
δηαθνίλσζε ηνπ  (29.12.1995) ηνλίδεη φηη νη βξαρνλεζίδεο Ίκηα (Θαξληάθ) απνηεινχλ 
«εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο».93 Θα αθνινπζήζεη ε απάληεζε ηνπ 
ειιεληθνχ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ γηα ην αδηακθηζβήηεην ηεο ειιεληθήο εδαθηθήο 
θπξηαξρίαο επί ησλ βξαρνλεζίδσλ, ελψ ζηηο 16.1.1996 ζα επηζηήζεη ζην Γεληθφ Δπηηειείν 
Δζληθήο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ) ηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο επαγξχπλεζεο ζηελ πεξηνρή ησλ 
Ηκίσλ 

Έληεθα εκέξεο αξγφηεξα (25.1.1996), ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα επίζεκε δηπισκαηηθή 
πξσηνβνπιία απφ ην δχν θξάηε γηα ην πεξηζηαηηθφ, ειιεληθφο ξαδηνηειενπηηθφο ζηαζκφο 

                                            
91 Π. Ήθαηζηνο ‗‘Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή θαη Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή‘‘, 82. 
92 Αζαλάζηνο Έιιηο, Κηράιεο Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα ησλ Ακεξηθαλψλ, (Αζήλα: 

Δθδφζεηο Ιηβάλε, 2009), 25-6. Δπίζεο βι. θαη «Σν ρξνληθφ ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ: Ζ ζεκαία, νη 

βαηξαράλζξσπνη θαη ε πηψζε ηνπ ειηθνπηέξνπ», Πεγή:http://www.iefimerida.gr/news/392439/hroniko-tis-

krisis-ton-imion-i-simaia-oi-vatrahanthropoi-kai-i-ptosi-toy-elikopteroy. 
93 Ζ Σνπξθία ηζρπξίζηεθε φηη νη βξαρνλεζίδεο Ίκηα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην θηεκαηνιφγην ηνπ ρσξηνχ 

Θαξάθαγηα, ηεο λνκαξρίαο Κπνπληξνχκ, ηεο πεξηθέξεηαο Κνχγθια. Βι. ηακάηεο Υξ. Γεσξγνχιεο, πκεψλ Α. 

νιηαξίδεο,  Ίκηα. Ζ Αλακθηζβήηεηε Διιεληθή Θπξηαξρία, (Αζήλα: Λέα χλνξα, 1996), 28. Δπίζεο, βι. «Απηή 

είλαη ε αιήζεηα γηα ηα Ίκηα: Ιεπηφ πξνο ιεπηφ ε θξίζε κέζα απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ΓΔΔΘΑ». Πεγή: 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/248866_ayti-einai-i-alitheia-gia-ta-imia-lepto-pros-

lepto-i-krisi-mesa (Σειεπηαία είζνδνο: 22.6.2019). 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/248866_ayti-einai-i-alitheia-gia-ta-imia-lepto-pros-lepto-i-krisi-mesa
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/248866_ayti-einai-i-alitheia-gia-ta-imia-lepto-pros-lepto-i-krisi-mesa
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«απνθαιχπηεη ηελ αληαιιαγή ησλ ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ κεηαμχ Άγθπξαο (29-12-95) 
θαη Αζήλαο (9-1-96)».94 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ απφ ηα ΚΚΔ θαη ε αλάιεςε 
ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ηαρεία θιηκάθσζε ηεο έληαζεο. Τπφ ηελ 
απνπζία ελαξγψλ ελδείμεσλ πεξί επηθείκελεο ηνπξθηθήο επηζεηηθήο ελέξγεηαο ζην Αηγαίν, ε 
Διιάδα, ζπλππνινγίδνληαο ηηο παξειζνχζεο ζπκπεξηθνξέο ηεο Σνπξθίαο, εθιακβάλεη ηα 
γεγνλφηα ησλ Ηκίσλ σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε 
δηακθηζβήηεζε θαη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ αηγαηαθνχ θαζεζηψηνο.95 

πλαθφινπζα, νη πξνεγεζείζεο πνιηηηθέο πξάμεηο θαη δειψζεηο ηεο ειιεληθήο 
πνιηηηθήο εγεζίαο εθιήθζεζαλ απφ ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 
σο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δήηεκα ηεο επέθηαζεο 
ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζηα 12 λ.κ. ήηαλ ην θεληξηθφ επηρείξεκα ηεο Σνπξθίαο γηα 
ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζζελαξήο πνιηηηθήο ηεο ζηάζεο έλαληη ηεο Διιάδαο.96 Δπίζεο ε 
πξνεγνχκελε πνιηηηθή απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο επνηθηζκνχ βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν κε θξαηηθή επηρνξήγεζε, ηνλ 
Λνέκβξην ηνπ 1995 πξνθάιεζε δηιιήκαηα αζθαιείαο ζηελ Σνπξθία.97 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 
νθείινπκε λα πξνζεκεηψζνπκε ηελ αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 
πιαλεηηθφ επίπεδν θαη ηε ξεπζηφηεηα-αβεβαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή δνκή ησλ δχν 
θξαηψλ. Αλαθεξφκαζηε ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο «λέαο δηεζλνχο ηάμεο»98 ππφ ηελ πιαλεηηθή 
πξσηνθαζεδξία ησλ ΖΠΑ, ελψ ε Σνπξθία ηαιαληδφηαλ απφ ηελ παξαηεηακέλε αδπλακία 
ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο,99 θαη ζηελ Διιάδα δηελεξγνχληαλ εζσθνκκαηηθέο εθινγέο γηα ηε 

                                            
94 Υξήζηνο Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα Θαζψο Δζηί, 1994-1996, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2014), 394. 

Υξηζηφδνπινο Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε απφ ηελ Θχπξν έσο ηα Ίκηα 1955-1996. Ζ Οπηηθή 

ηνπ Σχπνπ, (Αζήλα: ηδέξεο, 1997), 317. 
95 πσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν Έιιελαο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαινο: «Δίρα φκσο δηαηππψζεη θαη 

ζηηο δχν πξψηεο ζπλεληεχμεηο κνπ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ε ππνςία θαη ν θίλδπλνο, φπσο είρε ζπκβεί θαη κε 

αιιά ηέηνηα ζέκαηα ζην παξειζφλ, λα είλαη απιψο ε πξψηε εθδήισζε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ. Φαίλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γη‘ απηή ηε δεχηεξε αλεζπρεηηθή θαη δπζάξεζηε εθδνρή». Παξαηίζεηαη ζην Υξήζηνο Ιπκπέξεο, 

Δζληθή ηξαηεγηθή θαη Υεηξηζκφο Θξίζεσλ,  (Αζήλα: Πνηφηεηα, 1997), 17. 
96 Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 142-3. 
97 Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε δέθα βξαρνλεζίδεο, ηηο Σνθκάθηα (Ιέζβνο), ηελ Παζάο θαη ηε Βάηνο (Υίνο), 

ηε ηξνγγχιε (Θσο), ηελ Θαιφιηκλν θαη ηε Λίκν (χκε), ην Φαξκαθνλήζη (Ιέξνο), ηα Αληηθχζεξα, ηε Γαχδν, 

ηηο Αιθπνλίδεο θαη ηε αξηά (Θάξπαζνο) κε αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ειάρηζηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ θαηνρχξσζε, ζχκθσλα θαη κε ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο, ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο. 

Βι. αλαιπηηθφηεξα,  «Ο ζξπιηθφο Θνηζαθάο, νη βξαρνλεζίδεο, ν Άθεο θαη ε Κεγάιε Ιεζηεία». Πεγή: 

https://kourdistoportocali.com/news-desk/o-thrylikos-kotsakas-vrachonisides-o-akis-ke-megali-listia/ 

(Σειεπηαία είζνδνο 22.6.2019.) Ζ απάληεζε ηεο Αγθχξαο ζηελ ελ ιφγσ πνιηηηθή απφθαζε ηεο Αζήλαο  

ζπλίζηαην ζηελ έλαξμε κειέηεο γηα επαλεθηίκεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο λεζίδσλ θαη βξαρνλεζίδσλ (130 

πεξίπνπ) ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Ινδάλεο (1923) θαη ησλ 

Παξηζίσλ (1947). Βι. θαη Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 384. 
98 Joseph S. Nye, Jr.―What New World Order?‖, Foreign Affairs, Vol. 71, No. 2 (Spring, 1992), 83-96. 
99 Άιθεο Θνχξθνπιαο, Ίκηα. Θξηηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Σνπξθηθνχ Παξάγνληα, (Αζήλα: ηδέξεο, 1997), 33. 

Θνπξήο,  Διιάδα - Σνπξθία, 423.  Βι. θαη «Ίκηα. Σελ εκέξα πνπ ηξειάζεθε ε Σζηιέξ». Πεγή: 

https://tvxs.gr/news/ηαμίδηα-ζην-ρξφλν/ίκηα-ηελ-εκέξα-πνπ-«ηξειάζεθε»-ε-ηζηιέξ(Σειεπηαία είζνδνο 

22.6.2019.) 

https://kourdistoportocali.com/news-desk/o-thrylikos-kotsakas-vrachonisides-o-akis-ke-megali-listia/
https://www.foreignaffairs.com/articles/1992-03-01/what-new-world-order#author-info
https://www.jstor.org/stable/i20045119?refreqid=excelsior%3Adac987686945db7b8061bfd0ad5fa673
https://tvxs.gr/news/�������-���-�����/����-���-�����-���-
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δηαδνρή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΟΘ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο Α. Παπαλδξένπ κε 
ηελ αλάδεημε ζηελ πξνεδξία ηνπ θφκκαηνο (18.1.1996) θαη ζηελ πξσζππνπξγία 
(22.1.1996) ηνπ Θσλζηαληίλνπ εκίηε.100 

Ζ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο έλαληη ηεο Σνπξθίαο 
αξρίδεη απφ ηε κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ πνπ κεηέδσζε ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία. Απφ ηε 
κηα πιεπξά, ε δηαηαγή ηνπ Έιιελα ππνπξγνχ Άκπλαο Γ. Αξζέλε γηα ππνζηνιή ηεο 
ηνπξθηθήο ζεκαίαο απφ ηελ αλαηνιηθή Ίκηα δχλαηαη λα εθιεθζεί σο ζήκα,101 εθφζνλ ν 
αληηθεηκεληθφο πνιηηηθφο ζηφρνο ήηαλ ε πξνβνιή κηαο επηζπκεηήο εηθφλαο πξνο ηελ 
Σνπξθία—επαλαθνξά ηνπ status quo ante—ρσξίο λα πξνθαιεί αιιαγή ζηελ θαηαλνκή 
ηζρχνο.102 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε Διιάδα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ «βπζηδφκελνπ 
θφζηνπο», πξνθαηαβάιινληαο ην αληίηηκν ηεο πνιηηηθήο ηεο απφθαζεο, κέζσ ηεο 
απνβίβαζεο κηαο νκάδαο βαηξαραλζξψπσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ ζηελ αλαηνιηθή Ίκηα 
(28.1.1996), ηεο «απνζηνιήο λαπηηθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ θαη‘ αλαινγίαλ 
ηεο ηνπξθηθήο», ηεο εηζαγσγήο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο νκάδσλ θαηαδξνκέσλ ζε 
λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο.103 Παξά ηαχηα, ε θηλεηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηε ζζελαξή πνιηηηθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, κε 
ζπλεπαθφινπζν ηελ απνκείσζε ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο. πγθεθξηκέλα, ην δηαθχβεπκα γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε  ήηαλ ε απνθπγή κηαο 
έλνπιεο ζχξξαμεο πνπ ζα ηελ έζπξε ζην ηξαπέδη ησλ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ 
Σνπξθία γηα ηελ επαλανξηνζέηεζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν. Υαξαθηεξίδνληαο 

                                            
100 Βιέπε Θνχξθνπιαο, Ίκηα. Θξηηηθή πξνζέγγηζε, 35. Ησάλλεο Θ. Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε. 

Πξνζσπηθέο εκεηψζεηο Απφ Κηα Κεγάιε Αλαηξνπή, (Αζήλα: Πφιηο, 1996). 
101 Σα ζήκαηα είλαη δειψζεηο—ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο, ή ελέξγεηεο ελφο θξάηνπο—ζηξαηησηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηα θξάηε, θ.α.– ησλ νπνίσλ νη έλλνηεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή ζπλ αληίιεςε κεηαμχ ησλ ζπλδαηηπκφλσλ ηνπ. πλήζσο  κεηαδίδνληαη 

γηα λα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη  δηακνξθψζεη ν απνδέθηεο γηα ηνλ απνζηνιέα, αιιά δελ είλαη 

εγγελψο αμηφπηζηα. Σν κεηξφ αμηνπηζηίαο ελφο ζήκαηνο ζπλδέεηαη κε ην θφζηνο πξαγκάησζήο ηνπ. 
102 Ο Γ. Αξζέλεο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη: «ηηο 28.1.96 ην πξσί, άλδξεο ηνπ πεξηπνιηθνχ ―Αλησλίνπ‖ ηνπ 

Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ αθαηξνχλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία θαη πςψλνπλ ηελ ειιεληθή ζηελ Αλαηνιηθή Ίκηα. Ζ 

εληνιή πνπ είρα δψζεη ζηνλ αξρεγφ ΓΔΛ, αληηλαχαξρν Γηάλλε ηάγθα, […], ήηαλ ζαθήο: Λα αθαηξεζεί ε 

ηνπξθηθή ζεκαία. […].»Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε καξηπξίεο, χζηεξα απφ ζπδεηήζεηο ηνπ 

Α/ΓΔΔΘΑ, λαπάξρνπ Υξήζηνπ Ιπκπέξε, ε εληνιή πξνο ηνλ θπβεξλήηε ηνπ ―Αλησλίνπ‖ κεηαδφζεθε κε ηε 

πξνζζήθε λα επαξζεί ε ειιεληθή ζεκαία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ηνπξθηθήο, πξάγκα πνπ έγηλε ζηηο 10:00.[…] 

Έηζη, βξεζήθακε ζηξηκσγκέλνη ζηνλ ηνίρν, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην αξρηθφ 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ην νπνίν γηα ηερληθνχο ιφγνπο πξνέβιεπε επηηήξεζε ησλ βξαρνλεζίδσλ θαη φρη 

εγθαηάζηαζε θξνπξάο ζε βξαρνλεζίδεο. Κεηά απφ απηφ ην ηεηειεζκέλν, ήκαζηαλ αλαγθαζκέλνη λα 

πεξηθξνπξήζνπκε ηε ζεκαία ζηελ Αλαηνιηθή Ίκηα κε κηα, κηθξή έζησ, θξνπξά». Παξαηίζεηαη ζην Έιιηο, 

Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 60. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε δηάςεπζε 

ηνπ ΑΓΔΔΘΑ λαπάξρνπ Ιπκπέξε σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο ηνπ ππνπξγνχ Άκπλαο, Γ. Αξζέλε. 

Βι. Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 397, ππνζ. 172. 
103 Παξαηίζεηαη ζην Έιιηο & Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 64. 
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ην δήηεκα σο ακηγψο πνιηηηθφ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα επηρεηξήζεη ηελ απνθιηκάθσζε 
ηεο έληαζεο κέζσ επίζεκσλ δειψζεσλ.104 

Χζηφζν, ε θαηλνκεληθή αλαθνινπζία κεηαμχ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο θαη ε έιιεηςε ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ ιήςε 
ησλ απνθάζεσλ κεηέδσζε αζαθή κελχκαηα ζηελ Σνπξθία σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο 
πξνζέζεηο ηεο Διιάδαο –δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ.105 Οη ιήπηεο απνθάζεσλ ζηελ Σνπξθία 
εμέιαβαλ ηελ πνιηηηθή πξάμε ηεο Διιάδαο (ππνζηνιή ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο, έπαξζε ηεο 
ειιεληθήο θαη ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ αλαηνιηθή Ίκηα) σο άκεζε απεηιή γηα ηα δσηηθά 
ηνπο ζπκθέξνληα, ζην βαζκφ πνπ ε δεκηνπξγία εδαθηθψλ ηεηειεζκέλσλ ζην Αηγαίν ζα ην 
κεηέηξεπε ζε «ειιεληθή ιίκλε».106 

Σνηνπηνηξφπσο ην ίδην βξάδπ (29 Ηαλνπαξίνπ) ε Σνπξθία ζα ζθιεξχλεη ηε 
δηπισκαηηθή ηεο ζηάζε107 εγθαιψληαο ηελ Διιάδα «λα πξνζέιζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 
ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηελ θαηνρή λήζσλ, λεζίδσλ θαη 
βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν [sic]».108 

Δλψ, ακέζσο κεηά ηε ζχγθιεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηεο Σνπξθίαο,109 
ε πξσζππνπξγφο Σζηιέξ πξνδήισζε ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία επί ησλ βξαρνλεζίδσλ Ίκηα 
θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο γηα εηξεληθή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο κέζσ δηκεξψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σαπηφρξνλα, κεηέδσζε ελαξγψο ηελ πνιηηηθή ηεο δέζκεπζε γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ηνπξθηθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν.110 

πλαθφινπζα ζα θιηκαθψζεη ην επίπεδν ηεο έληαζεο κε ηελ έμνδν κνλάδσλ ηνπ 
πνιεκηθνχ ηεο λαπηηθνχ ζην Αηγαίν θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο κνλάδσλ 
ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, εμνπδεηεξψλνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο απνηξνπήο ηεο 
Διιάδαο, φπσο πξνδειψζεθε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Θ. εκίηε (29.1.1996):«‘ απηφλ θαη  
ζε νπνηνλδήπνηε επηζεηηθφ εζληθηζκφ απαληάκε φηη ε αληίδξαζε ηεο Διιάδαο ζα είλαη  
έληνλε, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Έρνπκε ηα κέζα θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξίο 
δηζηαγκφ. Γελ δερφκαζηε θακηά απνιχησο ακθηζβήηεζε ησλ θπξηαξρηθψλ καο 
δηθαησκάησλ. Αο κε γειηνχληαη».111 

                                            
104 Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 362-3. Θσλζηαληίλνο εκίηεο, Πνιηηηθή Γηα Κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα 1996-

2004, (Αζήλα: Πφιηο, 2005), 63. 
105 Γηαηί φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Jervis ην ακπλφκελν θξάηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απνηξεπηηθήο ηνπ 

ζηξαηεγηθήο δελ ζπλππνινγίδεη ηελ εηθφλα πνπ κεηαδίδνπλ νη  πνιηηηθν-δηπισκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη ην 

πψο απηέο εθιακβάλνληαη απφ ηνλ επηβνπιέα. Robert Jervis, ―Deterrence and Perception‖, International 

Security, Vol. 7, No. 3, (Winter 1982-1983), 3-30. Δπίζεο, εάλ είλαη δχζθνιν γηα έλαλ δξψληα λα πηζηέςεη φηη 

ν εηαίξνο ηνπ κπνξεί λα ηνλ εθιάβεη σο απεηιή, είλαη  αθφκε πην δχζθνιν ζπλήζσο λα δηαθξίλεη φηη ηα 

ζεκαίλνληα γηα απηφλ ζέκαηα δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθά γηα ηνπο εηαίξνπο ηνπ.  Βιέπε Jervis, «Hypotheses 

on Misperception», 478. 
106 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 326-7 θαη 336-7.Οη δειψζεηο ησλ ηνχξθσλ πνιηηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ παξαηίζεληαη ζην Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή, 174-5. 
107 Θνχξθνπιαο, Ίκηα. Θξηηηθή Πξνζέγγηζε, 48. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξνεγήζεθε δήισζε ηνπ έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ Θ. εκίηε ν νπνίνο ηφληζε: «Ζ Διιάδα έρεη ηα κέζα θαη δελ ζα δηζηάζεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη». Δλψ ν ππνπξγφο Άκπλαο Γ. Αξζέλεο πξφζζεζε: «ε ειιεληθή ζεκαία δελ ζα θαηέβεη απφ ηελ 

Ίκηα». Παξαηίζεληαη ζην Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 160. 
108 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 318 θαη Θνπξήο, Διιάδα – Σνπξθία, 427-32.  
109 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε,318.  
110 Παξαηίζεηαη ζην εκίηεο, Πνιηηηθή Γηα Κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 60. 
111 ην ίδην, 60-1. 
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Χο εθ ηνχηνπ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο 
απνηξεπηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο απφ άκεζε ζε ελεξγεηηθή. Ζ ελεξγεηηθή ειιεληθή απνηξνπή 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ θαζνιηθή ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε, ζηελ έμνδν ηνπ ειιεληθνχ 
ζηφινπ απφ ην λαχζηαζκν ηεο αιακίλαο θαη ζηελ απνδέζκεπζε ησλ θαλφλσλ εκπινθήο 
απφ ηνλ αξρεγφ ΓΔΔΘΑ (ζήκα 292028Ε Ηαλ. 1996) γηα «αλαραίηηζε/απνηξνπή απνβίβαζεο 
ζηα Ίκηα θαη αθαίξεζεο ζπκβφισλ καο».112 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην ζήκα πνπ εμέδσζε ην ΓΔΔΘΑ (290825Ε Ηαλ. 96) πξνο ηα ηξία 
Γεληθά Δπηηειεία  πξνζδηνξηδφηαλ ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην: 

«ΓΕ: Άκεζε κεηαθίλεζε HU-1 λήζνπ Θ, κε νκάδα θαηαδξνκέσλ, γηα επηηήξεζε 
πεξηνρήο Γπηηθήο Ίκηα θαη εηνηκφηεηα απνβίβαζεο θαηφπηλ δηαηαγήο. ε εηνηκφηεηα… δχν 
Δ/Π APACHI γηα απνζηνιή Θσ. 

ΓΕΝ: Λα απνβηβαζζεί εθ λένπ ε ΟΤΘ ζηελ Α. Ίκηα. Απνζηνιή ΟΤΘ ή παξεκπφδηζε 
απνβίβαζεο ζε Ίκηα απφ αέξνο θαη ζαιάζζεο. Απνδεζκεχεηαη ε ρξήζε βίαο γηα απηνάκπλα 
θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ βνιψλ».113 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμε δηαζπνξά ησλ πινίσλ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζην Αηγαίν, ε 
Αεξνπνξία έιαβε δηάηαμε κάρεο θαη νη Κνλάδεο Θαηαδξνκψλ ηέζεθαλ ζε πιήξε 
εηνηκφηεηα, θαη ν αξρεγφο ΓΔΔΘΑ αλέιαβε ηελ επηρεηξεζηαθή δηνίθεζε ησλ δπλάκεσλ ησλ 
ηξηψλ θιάδσλ.114 

Αληίζηνηρα απφ ηα μεκεξψκαηα ηεο ίδηαο εκέξαο «ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ ζηνλ Έβξν 
ηίζεηαη ζε επηθπιαθή, ελψ μεθηλά θαη ε εζληθή δηαθιαδηθή άζθεζε επί ράξηνπ (ΣΑΑ) 
―Αιέμαλδξνο‖, πνπ δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Α/ΓΔΔΘΑ θαη ζπκκεηέρνπλ ηα Γεληθά Δπηηειεία, νη 
κεγάινη ζρεκαηηζκνί θαη ησλ ηξηψλ Θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ππνπξγεία θαη 
δεκφζηνη Οξγαληζκνί».115 

Σνηνπηνηξφπσο ε ζπλερηδφκελε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο απφ ηελ Σνπξθία κε ηελ 
αλάπηπμε ησλ λαπηηθψλ ηεο δπλάκεσλ ζην Αηγαίν, ήδε απφ ην πξσί ηεο 30εο Ηαλνπαξίνπ 
ηνπ 1996, επηηάρπλε ηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ζηελ Αζήλα. Ακέζσο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Αξρεγψλ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ (ΑΓΔ) ζην Δζληθφ Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ 
(ΔΘΘΔΠΗΥ) ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο πξνζδηνξίζηεθε ην επηρεηξεζηαθφ 
ζρέδην ηεο ελεξγεηηθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο:116 

 

1. Σξνπνπνηείηαη ην ζρήκα ειέγρνπ-δηνίθεζεο κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 
δηνίθεζεο ηεο ηξαηηάο, ηεο ΑΓΔΛ, ηνπ ΓΔΛ θαη ηνπ Αξρεγείνπ Σαθηηθήο 
Αεξνπνξίαο (ΑΣΑ) ζηνλ αξρεγφ ηνπ ΓΔΔΘΑ Λαχαξρν Υξήζην Ιπκπέξε, ελψ ν 
επηρεηξεζηαθφο έιεγρνο παξέκελε ζηνπο επηθεθαιήο ησλ  ρεκαηηζκψλ. 

                                            
112 Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 411-12. 
113 ην ίδην, 406-7. Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 562. 
114 Θνπξήο, Διιάδα-Σνπξθία, 433. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν Α/ΓΔΔΘΑ λαχαξρνο Ιπκπέξεο: «ηηο 

30 Ηαλνπαξίνπ κέζσ ηνπ ΓΔΔΘΑ δφζεθε απνζηνιή ζε ΓΔΛ, ΑΓΔΛ θαη ΑΣΑ γηα επηηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ ηα Ίκηα, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαραίηηζε ελεξγεηψλ 

απνβίβαζεο Σνχξθσλ θαη εγθαηάζηαζεο ζπκβνιψλ ζε βξαρνλεζίδεο, ελψ απνδεζκεχηεθε ε ρξήζε 

πξνεηδνπνηεηηθψλ βνιψλ θαη ζε πεξίπησζε επίκνλεο ηνπο άκεζεο βνιήο. Σα Ίκηα είραλ ηελ πξνηεξαηφηεηα 

θαη εθεί επηθεληξψζεθε ε πξνζπάζεηα». Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή, 182. 
115 «Απηή είλαη ε αιήζεηα γηα ηα Ίκηα».  
116 Καξδάο, Πξν- Ίκηα Πνιέκνπ,  368-9. 
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2. Παξαηείλεηαη θαη εληείλεηαη ε ειιεληθή λαπηηθή παξνπζία ζην Αλαηνιηθφ 
Αηγαίν, θαηά αλαινγία ηεο αληίζηνηρεο ηνπξθηθήο. 

3. Δληζρχνληαη νη λαπηηθέο πεξηπνιίεο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ.  
4. Γηεμάγνληαη αλαγλσξηζηηθέο πηήζεηο απφ ειιεληθά πνιεκηθά αεξνζθάθε γηα 

ηελ αλάζρεζε ελφο πξψηνπ πιήγκαηνο απφ ηελ Σνπξθία. 
 

Σέινο, «ν Αξρεγφο ηνπ ΓΔΔΘΑ αλέζεζε ζηνλ αξρεγφ ηνπ Λαπηηθνχ (Α/ΓΔΛ) θαη ζηνλ 
Αξρεγφ ηεο Αλψηαηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Δζσηεξηθνχ θαη Λήζσλ (ΑΓΔΛ) λα 
αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε επηζεηηθή ελέξγεηα».117 

Θα αθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά ζεκάησλ ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ (301933Ε Ηαλ. & 301935Ε Ηαλ. 
ʼ96) πξνο φιεο ηηο δπλάκεηο ησλ νπνίσλ είρε αλαιάβεη ηελ επηρεηξεζηαθή δηνίθεζε γηα 
«απμεκέλα κέηξα ζηξαηησηηθήο επαγξχπλεζεο (εθηηκήζεθε σο πηζαλή ηνπξθηθή ελέξγεηα 
εληφο ησλ επφκελσλ δψδεθα σξψλ)»,118 ηα νπνία θνξπθψλνληαη κε ηελ θήξπμε 
«επηζηξάηεπζεο ηνπηθήο εθεδξείαο ζηνλ Έβξν θαη ζηα λεζηά […] ηνπ Α. Αηγαίνπ».119 
πγθεθξηκέλα, ην «ΓΔΔΘΑ δηαηάζζεη ην ΓΔ γηα ηνπηθή επηζηξάηεπζε ζηε δψλε επζχλεο 
ΑΓΔΛ, 88 ΓΗ, Γ΄  θαη‘ επηινγή ηνπ. Λα επηζηξαηεπζνχλ φιεο νη Κνλάδεο Δηδηθψλ 
Γπλάκεσλ».120 
 

Η κινηηοποίηζη ηος παπάγονηα ηηρ διεθνούρ αποηποπήρ 
 

Ζ νξηδφληηα θαη θάζεηε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο κεηαμχ ησλ δχν ζπκκάρσλ θξαηψλ 
ζα επηθέξεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο (ΖΠΑ)121 ν νπνίνο 
αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο, ζέηνληαο δηθιείδεο αζθαιείαο γηα ηελ 
απνθπγή κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην έληνλν δηπισκαηηθφ παξαζθήλην 
εθηπιίρζεθε κε δηαδνρηθέο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ζην ηξίγσλν Άγθπξα-Οπάζηγθηνλ-
Αζήλα.122 Ζ πξψηε επαθή κε ηελ ειιεληθή πιεπξά πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ 
ππνπξγψλ Άκπλαο Διιάδαο θαη ΖΠΑ, Γ. Αξζέλε θαη Ο. Πέξη,123 θαηά ηελ νπνία ν πξψηνο 
εμέθξαζε ηνπο θφβνπο ηνπ γηα ζεξκφ επεηζφδην.124 

ην ίδην πιαίζην πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Ακεξηθαλνχ 
Πξνέδξνπ Κπηι Θιίληνλ θαη ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ Θ. εκίηε (30.1.1996). Ο 
ηειεπηαίνο επηθεληξψζεθε ζηηο λνκηθέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, ηνλίδνληαο ην 
αδηαπξαγκάηεπην ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ—εδαθηθή θπξηαξρία, ζπκπεξη-

                                            
117 ην ίδην, 369 θαη Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 418. 
118 Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 433-4. 
119 ην ίδην, 436, ππνζ. 214. 
120 437. 
121 ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ππαξθηή, δηεζλή απνηξνπή, απφηνθε  ησλ ακεξηθαληθψλ-

λαηντθψλ ζηξαηησηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο δχν ρψξεο. Πξνθαλψο, κηα ελδερφκελε έλνπιε ζχξξαμε κεηαμχ 

ησλ δχν θξαηψλ ζα ελείρε  απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο 

ηεο Βνξεηναηιαληηθήο  πκκαρίαο φζν θαη γηα ηηο ακπληηθέο επελδχζεηο ησλ ΖΠΑ-ΛΑΣΟ ζηηο δχν ρψξεο. Βι. 

McGeorge Bundy, ―Existential Deterrence and its Consequences‖, ζην Douglas MacLean (επηκ.), The Security 

Gamble. Deterrence Dilemmas in the Nuclear Age, (Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1984), 3-13· Marc 

Trachtenberg, ―The Influence of Nuclear Weapons in the Cuban Missile Crisis‖, International Security, Vol.10, 

No.1, (Summer 1985), 137-63, (ηδίσο 139). 
122 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 174-8.  
123 Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 130-4. 
124 ην ίδην, 141-2, 144. 
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ιακβαλφκελεο θαη ηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ηεο ζεκαίαο,125 εθθξάδνληαο παξάιιεια ηελ 
πξφζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο. Ο Ακεξηθαλφο 
πξφεδξνο, αθνχ επηζήκαλε ηνλ θίλδπλν κηαο γεληθεπκέλεο ειιελνηνπξθηθήο ζχξξαμεο, 
γλσζηνπνίεζε ηελ ηνπξθηθή πξφηαζε γηα απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο (απνρψξεζε 
πξνζσπηθνχ, πινίσλ, ζεκαίαο απφ ηα Ίκηα).126 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, νη θχξηνη ζπλνκηιεηέο κε ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιηηηθνχο 
αμησκαηνχρνπο ήηαλ ε πξσζππνπξγφο Σ. Σζηιέξ, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ληελίδ Κπαυθάι, 
ν πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ολνχξ Ουκέλ θαη ν Πξφεδξνο . Ληεκηξέι.  Οη ΖΠΑ ζα 
επηθαιεζηνχλ ην ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο ζηελ Διιάδα, γηα λα 
θαζεζπράζνπλ ηελ Σνπξθία φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο πξνζέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 
αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ρ. Υφικπξνπθ ζηηο ηειεθσληθέο ηνπ ζπλνκηιίεο κε ηελ 
πξσζππνπξγφ ηεο Σνπξθίαο Σαλζνχ Σζηιέξ θαη ηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Ληελίδ Κπαυθάι 
ζα δεηήζεη πίζησζε ρξφλνπ πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηεο 
λνκηκνπνίεζε, ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνβεί ζηελ απνρψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο 
δπλάκεσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Ίκηα.127 

Ζ ελαξγήο ελεξγνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο 
απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Κ. Θιίληνλ 
κε ηνλ Σνχξθν Πξφεδξν . Ληεκηξέι ζηηο 21:00 κ.κ. Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο γηα λα 
εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο δέζκεπζήο ηνπ—απνθπγή κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο—ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ  «απεηιή πνπ αθήλεη θάηη ζηελ ηχρε» απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο 
πνιηηηθνχο αμησκαηνχρνπο. 

 

«ΘΙΗΛΣΟΛ: αο ηειεθσλψ επεηδή αλεζπρψ γηα ην ελδερφκελν θάπνηαο 
ζηξαηησηηθήο ζχξξαμεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, εμαηηίαο ηεο 
δηαθσλίαο φζνλ αθνξά ηα Ίκηα. […]. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη θάπνηα ζνβαξή 
ζχξξαμε κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο, απηφ κπνξεί λα θαηαζηήζεη 
αθφκε πην πεξίπινθα πνιιά άιια πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή απηή».128 

 

Αληίζηνηρε ηειεθσληθή ζπλνκηιία είρε ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο θαη κε ηελ 
πξσζππνπξγφ ηεο Σνπξθίαο Σαλζνχ Σζηιέξ (ζηηο 23:10 κ.κ.), κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε ηνπ 
ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο-απνθιηκάθσζεο ηεο θξίζεο, επηδεηψληαο ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 
ηεο θξίζεο κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπσο δηαηππψζεθε ζηε δεχηεξε ηειεθσληθή ηνπ 
επηθνηλσλία κε ηελ ίδηα(ζηηο 00:30 κ.κ. ηεο31.1.1996).129 
 

Η αποκλιμάκωζη ηηρ κπίζηρ 
 

Κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο απφ ηελ Οπάζηγθηνλ, ζα 
αθνινπζήζεη ε ζχγθιεζε ηνπ ΘΤΔΑ (ζηηο 01:00 π.κ.) ζην γξαθείν ηνπ Έιιελα 
πξσζππνπξγνχ ζηε Βνπιή130 (ε ιεγφκελε «κηθξή θπβεξλεηηθή επηηξνπή»131). Δθεί 

                                            
125 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 178. εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 60. 
126 ην ίδην, 62-3 θαη Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 136. 
127 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 320 θαη Καξδάο, Πξν- Ίκηα πνιέκνπ,  371. 
128 Έιιηο, Ηγλαηίνπ,Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 134-6. 
129 ην ίδην,  139. 
130 Ζ επηινγή  γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ ΘΤΔΑ ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν  αηηηνινγείηαη απφ ηνλ Θ. εκίηε 

ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θχζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη ηεο πθηζηάκελεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ δηπισκαηηθή ηνπ 
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θαηαγξάθεηαη ε πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ άκεζε απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο θαη ηελ 
επαλαθνξά ζην πξνεγνχκελν εδαθηθφ θαζεζηψο. Οξηνζεηψληαο ηελ πνιηηηθή θχζε ηνπ 
δεηήκαηνο, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο πξνηάζζεη σο δσηηθφ ζπκθέξνλ ηελ απνθπγή κηαο 
έλνπιεο ζχξξαμεο απνδερφκελνο ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 
θξίζεο.132 

πλεπαθφινπζα, ε θαηάξξεπζε ηεο ειιεληθήο ελεξγεηηθήο απνηξνπήο πξαγκαηψλεηαη 
κε ηελ επίηεπμε ηνπ ηαθηηθνχ αηθληδηαζκνχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο  εδαθηθνχ 
ηεηειεζκέλνπ—θαηάιεςε ηεο δπηηθήο Ίκηα—ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο γηα ηελ παξεκπφδηζε ησλ ηνπξθηθψλ 
ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ απφ νπνηαδήπνηε ηαθηηθή ελέξγεηα πνπ ζα δηακθηζβεηνχζε ηελ 
ειιεληθή εδαθηθή θπξηαξρία ζηα Ίκηα θαη ζηα παξαθείκελα λεζηά.  Ζ Σνπξθία, κε ηελ 
εθηέιεζε κηαο πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθήο ελέξγεηαο, εμνπδεηέξσζε ηνλ 
αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ζηφρν ηεο ειιεληθήο ελεξγεηηθήο απνηξνπήο ελ ηε γελέζεη ηνπ.133 

Ζ δεκηνπξγία ελφο εδαθηθνχ ηεηειεζκέλνπ, ππφ ηελ απνπζία πιεξνθφξεζεο θαη ελ 
κέζσ δηεξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο Διιάδαο γηα εμαθξίβσζε 
ηνπ γεγνλφηνο, εληζρχεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία εγείξεη κηα ζεηξά 
πνιηηηθψλ αμηψζεσλ γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο. Κέζα απφ ηε ζπλεμέηαζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή 
δξάζε, ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία πξνηάζζεη ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ κε αληηθεηκεληθφ 
πνιηηηθφ ζηφρν ηελ επαλαθνξά ζην πξνεγνχκελν εδαθηθφ θαζεζηψο. Ζ ελ ιφγσ πνιηηηθή 
απφθαζε αηηηνινγείηαη ιφγσ ηεο απνπζίαο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ ειιεληθή 
ζηξαηησηηθή εγεζία γηα ηελ άκεζε αλαθαηάιεςε ηεο βξαρνλεζίδαο θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ 
πνιηηηθνχ ζηφρνπ ηεο Αζήλαο λα απνηξέςεη νπνηνδήπνηε ελδερφκελν πνπ ζα ηελ 
νδεγνχζε ζε κηα δηκεξή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Σνπξθία γηα ηε ζπλνιηθή 
επαλανξηνζέηεζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν.134 

Πνην ήηαλ φκσο ην κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο ελεξγεηηθήο 
απνηξνπήο; Ζ Σνπξθία αθνινχζεζε κηα ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο νδεγψληαο ζε 
απνηπρία ηελ ειιεληθή απνηξνπή, δηαγηγλψζθνληαο φηη ν ακπλφκελνο ζηεξείηαη 
θαηάιιεισλ επηινγψλ ψζηε λα αληαπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε 
                                                                                                                                                 
δηεπζέηεζε. «Ζ επηινγή λα ζπλέιζνπκε ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν θαη φρη ζηελ εηδηθή αίζνπζα ηνπ 

ππνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο δίπια ζην ζάιακν επηρεηξήζεσλ έγηλε ζπλεηδεηά. Ήζεια λα απνθχγσ ηε 

δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη βξηζθφκαζηε ζε πνιεκηθή θξίζε. Σν πξφβιεκα ήηαλ πνιηηηθφ θαη έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηεί κε πνιηηηθά κέζα θαη φρη κε κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε». εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα 

Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 63. 
131 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 178. Δπίζεο, Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 320. 

Δθηφο απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ, Θ. εκίηε, ζπκκεηείραλ νη  Τπνπξγνί Άκπλαο, Γ. Αξζέλεο, Δμσηεξηθψλ, 

Θ. Πάγθαινο, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαλησλίνπ, Σχπνπ θαη Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, 

Γεκήηξεο Ρέππαο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, Σάζνο Καληέιεο θαη νη ζχκβνπινη ηνπ 

πξσζππνπξγνχ, Λίθνο Θέκειεο θαη Γεκήηξεο Θαξατηίδεο. 
132 εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 64-6. 
133 ην ίδην, 65. 
134 πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Έιιελαο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαινο: «ην ζρέδην ησλ Σνχξθσλ 

δελ ήηαλ ε εμαζθάιηζε ησλ βξαρνλεζίδσλ, ήηαλ κία δηάζθεςε γηα ην Αηγαίν. πγθπξηαξρία, αδηέμνδν, θάηη ην 

νπνίν ζα πξνέθππηε ηειηθά θαη ζπκβνιηθά. ρη ζε ηφζν αθξαία κνξθή, φζν αλ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ζ‘ έλαλ βξάρν 10 ζηξεκκάησλ. Θα πξνέθππηε ζπκβνιηθά, γηαηί ζα ήκαζηαλ ελψπηνλ δχν ζηξαηψλ. 

Ινηπφλ, απηφ ήηαλ ην κπζηηθφ ηεο ηζηνξίαο». Παξαηίζεηαη ζην Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα 

Σειεγξαθήκαηα, 160. 
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ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο,135 κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ θαηάιπζε136 ηεο ειιεληθήο 
δέζκεπζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο.  

Ζ ειιεληθή πιεπξά φλησο αηθληδηαζκέλε απφ ηελ ηνπξθηθή ελέξγεηα ζην ηαθηηθφ 
επίπεδν θαη ζαθψο πεξηνξηζκέλε σο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο αληίδξαζεο (ππφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ πνπ έζεζαλ νη ΖΠΑ γηα απνθπγή γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο) δελ κπφξεζε λα 
πινπνηήζεη ηελ απεηιή ηεο. Κεηά ηελ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ππνπξγείνπ 
εμσηεξηθψλ πεξί θαηάιεςεο ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο θαη ελψ ην εγρείξεκα 
αλαθαηάιεςεο απφ νκάδεο ησλ ειιεληθψλ Δηδηθψλ Γπλάκεσλ δελ ήηαλ εθηθηφ, 
ηνπιάρηζηνλ άκεζα, δέρεηαη ην ζρέδην απεκπινθήο πνπ πξφηεηλαλ νη ΖΠΑ. Σν ζρέδην 
απεκπινθήο πξνέβιεπε ηελ εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο 
ησλ δχν ρσξψλ (νη νπνίεο απφ ηελ 06:00 ηεο 31 Ηαλνπαξίνπ άξρηζαλ λα απνκαθξχλνληαη 
κε κηα δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα)137 θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ status quo ante δειαδή «φρη 
πινία, φρη ζεκαίεο, φρη έλνπιεο δπλάκεηο».138 

Δλ θαηαθιείδη ηα ζεκεία ηξσηφηεηαο ηεο ειιεληθήο εζληθήο άκεζεο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο θαηαγξάθνληαη σο εμήο:  

 
α) Γελ ππήξμε κηα εληαία ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηνπξθηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία επηδήηεζε ηελ άκεζε αλαθαηάιεςε ηεο 
βξαρνλεζίδαο, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ, ελψ ε ζηξαηησηηθή εγεζία πξνέθξηλε ηελ 
θιηκάθσζε ηεο έληαζεο, πξνηείλνληαο ηε ιχζε ηνπ λαπηηθνχ ή αεξνπνξηθνχ βνκβαξδηζκνχ 
ηεο βξαρνλεζίδαο.139 ε απηφ ην απνηέιεζκα νδήγεζε ε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ηεο 
θξίζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαζψο θαη ε κε 
επεμεξγαζία ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ.140 

 

β) Αδπλακία ζπληνληζκνχ ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δηαδηθαζίαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ κε ηελ ακεξηθαληθή πιεπξά δελ ππήξρε έλαο κφλν 
δηαπξαγκαηεπηήο ψζηε λα γλσξίδεη φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ 
αμησκαηνχρσλ. Απηφ νδήγεζε ζε κηα πνιπεπίπεδε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο θαλείο λα 
γλσξίδεη ηελ εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα αιιά επίπεδα.141 

                                            
135 George & Smoke, Deterrence in American Foreign Policy, 544-55. Ζ ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αλαηξνπέπνληα ζηελ πεξίπησζε πνπ πηζηεχεη φηη ε δέζκεπζε ηνπ ακπλφκελνπ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε αιιά φρη πνιχ ηζρπξή ή επεηδή πηζηεχεη φηη ην ξίζθν ηνπ είλαη ειεγρφκελν θαη ππνινγηζκέλν 

(;). Κεξηθέο απφ ηηο ηαθηηθέο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: α) απνθιεηζκφο ηνπ ακπλφκελνπ απφ ηελ 

ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή, β) δηπισκαηηθφο εθβηαζκφο, γ) αληαπφδνζε απνηξνπήο, δ) βαζκηαίνο πεξηνξηζκφο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ακπλφκελνπ κέζα θαη γχξσ απφ ηελ ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή. 
136 Morgan, Deterrence, A Conceptual Analysis, 144. 
137 Θνχξθνπιαο, Ηκηα. Θξηηηθή Πξνζέγγηζε, 55. 
138 ην ίδην. Δπίζεο Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 185.  
139 ην ίδην, 183. 
140 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Υ. Ιπκπέξε ―ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ ε εληχπσζε πνπ απεθφκηζα ήηαλ 

φηη ε πνιηηηθή εγεζία δελ είρε επεμεξγαζζεί ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο‖. Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή, 

108. 
141 Αζαλάζηνο Πιαηηάο, «Ζ Διιεληθή Ακπληηθή Πνιηηηθή θαη ε Θξίζε ησλ Ίκηα. θέςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί» 

ζην Οη Ζκεξίδεο ηνπ ΗΣΑΚΔ. Ζ Θξίζε ζηα Ίκηα, ην Δμνπιηζηηθφ Πξφγξακκα, ε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηνπ 

Άκζηεξληακ, (Αζήλα: Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Κειεηψλ «Αλδξέαο Παπαλδξένπ», 1997), 

91. 
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γ) ην ηαθηηθφ επίπεδν παξαηεξήζεθε αδπλακία ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ γηα απνηειεζκαηηθή θχιαμε ησλ βξαρνλεζίδσλ Ίκηα. Ζ εληνιή ηεο πνιηηηθήο 
εγεζίαο ήηαλ λα πεξηθξνπξεζεί θαη ε δεχηεξε βξαρνλεζίδα ψζηε λα απνηξαπεί πηζαλή 
ηνπξθηθή απφβαζε.142 Ζ ζηξαηησηηθή εγεζία φκσο αληηκεηψπηζε ηελ θξίζε θπξίσο σο  
«πξνάγγειν» κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο θαη ιηγφηεξν σο ζχγθξνπζε ρακειήο έληαζεο.143 

 

δ) Αδπλακία ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο. Ο έιεγρνο ηεο θιηκάθσζεο απνηειεί ην 
θπξίαξρν δήηεκα, επεηδή ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θαζνξίδεη θαη ηελ επηηπρή έθβαζε 
ηεο θξίζεο.144 ε κηα θξίζε ηξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ δηεθδηθνχλ λα απνθηήζνπλ ηνλ 
έιεγρν ηεο θιηκάθσζεο: ηα δπν αληηηηζέκελα κέξε θαη ν εκπιεθφκελνο δηεζλήο 
παξάγνληαο. ηελ θξίζε ησλ Ίκηα νη ΖΠΑ αλέιαβαλ ηνλ έιεγρν ηεο θιηκάθσζεο κεηά ηελ 
θαηάιεςε ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο απφ ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, απνθιείνληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ην ελδερφκελν κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο θαη νδήγεζαλ ζηελ απνθιηκάθσζε 
ηεο θξίζεο. 
 

Θαηαιήγνληαο ε θξίζε ησλ Ηκίσλ ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί ζηα πιαίζηα ηεο 
δηαιεθηηθήο ηξηψλ παξαγφλησλ:  

 
α) ηεο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ δελ επεμεξγάζηεθε 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ψζηε λα κπνξεί λα απνηξέςεη αθφκε θαη απεηιέο 
ρακειήο έληαζεο,  

 

β) ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο πνπ θαηφξζσζε λα ππεξθεξάζεη 
ηελ ειιεληθή απνηξνπή θαη λα επηηχρεη έλα ηεηειεζκέλν θαη  

 

γ) ηνπ ζπζηεκηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο κε ρξήζεο βίαο γηα ηελ απνθπγή γεληθεπκέλεο 
ζχξξαμεο πνπ έζεζαλ νη Ζ.Π.Α. 

 
ςμπεπάζμαηα 
 

ε κηα ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο εηθνζαεηνχο ειιελνηνπξθηθήο δηέλεμεο θαη έρνληαο 
ππνβάιεη δηεμνδηθά ζε εκπεηξηθφ έιεγρν ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο (πνιηηηθή δέζκεπζε θαη 
κεηάδνζή ηεο, ηθαλφηεηα θαη αμηνπηζηία) γηα ηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο νδεγνχκαζηε ζηα αθφινπζα θαηαιεθηηθά πνξίζκαηα. 

Πξσηαξρηθά, ε αλακελφκελε αχμεζε ηνπ κέηξνπ αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο 
απνηξνπήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαθπβεπφκελν ζπκθέξνλ, δελ επηβεβαηψλεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ ηνπ 1976 θαη ηνπ 1996.Απηφ γηαηί ζηελ εθάζηνηε δηέλεμε 
αλακέλεηαη ε πιεπξά κε ην κεγαιχηεξν ζρεηηθφ ζπκθέξνλ λα πξνβάιιεη κηα αμηφπηζηε 

                                            
142 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 172. 
143 Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή. 183. 
144 Κε ηνλ φξν «έιεγρνο ηεο θιηκάθσζεο» ελλνείηαη ε ζπλδπαζκέλε πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή θαη δηπισκαηηθή 

εηνηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηεο κηαο πιεπξάο ψζηε λα δηαζέηεη επαξθείο επηινγέο κε απνηέιεζκα ε αληίπαιε 

πιεπξά λα έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ πεξαηηέξσ θάζεηε θιηκάθσζε ηεο ζχγθξνπζεο (ε νπνία ζα ηεο 

πξνθαιέζεη κε απνδεθηφ θφζηνο) ε ζηνλ ζπκβηβαζκφ – ππνρψξεζε. Βι. ηέιηνο Αιεηθαληήο, «Ακπληηθφ 

Γφγκα, Θξίζεηο Υακειήο Έληαζεο θαη ΚΟΔ ζην Αηγαίν. Ζ Δλίζρπζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Απνηξνπήο», 

ηξαηεγηθή, Ηνχληνο 1997 θαη ηνπ ηδίνπ, «Ζ Δζληθή Άκπλα Κεηά ηελ Θξίζε ζηα Ίκηα. Ζ Αληίιεςε ηεο 

Δπέιηθηεο Αληαπφδνζεο»,  Δπεηεξίδα Ηλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ, Αζήλα, 1997, 49-52. 
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απνηξεπηηθή απεηιή, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο απνηξεπηηθήο ηεο 
ζηξαηεγηθήο. 

Αληίζηξνθα, θαηαδεηθλχεηαη φηη ν ελ δπλάκεη επηβνπιέαο δηαζέηεη ελαιιαθηηθέο 
ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 
ακπλφκελνπ, φπσο ζπλέβε ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, ε Σνπξθία ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθν-ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ε εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία,145 ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηεηειεζκέλνπ, ε ζηξαηεγηθή 
πεξηνξηζκέλεο πξφθιεζεο θαη ειεγρφκελεο πίεζεο θ.ά.,146 γηα λα ππεξθεξάζεη ηελ άκεζε 
απνηξνπή ηεο Διιάδαο δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα. Σνηνπηνηξφπσο, θαη ζηηο ηξεηο 
επηιεγκέλεο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο επηβεβαηψλεηαη φηη ε απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη 
εμαξηεκέλε απφ ην ζπζηεκηθφ πιαίζην (context) ιεηηνπξγίαο ηεο. Δηδηθφηεξα, ηφζν ζην 
ςπρξνπνιεκηθφ φζν θαη ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ δηεζλέο ζχζηεκα ν παξάγνληαο ηεο 
δηεζλνχο απνηξνπήο ήηαλ πξνζδηνξηζηηθφο σο πξνο ηελ έθβαζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 
θξίζεσλ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη παξεκβαίλνπζα σο πξνο ην κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο κεηαβιεηή είλαη ε χπαξμε ελφο βαζκνχ αβεβαηφηεηαο σο πξνο 
ηηο πξνζέζεηο ηνπ ακπλφκελνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο. πγθεθξηκέλα, 
αλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ην κέηξν 
νξζνινγηθφηεηαο ησλ αληηπαξαηηζέκελσλ θξαηψλ, ππφ ην πξίζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηζρχνο-
ζπκθεξφλησλ, ε επίδεημε ξηςνθίλδπλεο ή θαη αλνξζνινγηθήο ζε θάπνην βαζκφ πνιηηηθν-
ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο147 δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο.  Πξνο επίξξσζε αλαθέξνπκε ηε ρξήζε ηεο  ηερληθήο ησλ «δεκέλσλ ρεξηψλ» θαη 
ηεο «απεηιήο πνπ αθήλεη θάηη ζηελ ηχρε»  κέζσ ηεο κεηάδνζεο θνζηνβφξσλ κελπκάησλ 
απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ θαηά ηελ θιηκάθσζε ηεο έληαζεο ζηελ θξίζε ηνπ Καξηίνπ 
ηνπ 1987. 

Σέινο αλαθαίλεηαη φηη ην κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 
απνηειεί θνηλή ζπληζηακέλε ηνπ ηζνδπγίνπ ζηξαηησηηθήο ηζρχνο-ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ 
κέηξνπ αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο απεηιήο. Αλαιπηηθφηεξα θαη ζηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο 
ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1976-1996 θαηαδεηθλχεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ 
ηζνδπγίνπ ζηξαηησηηθήο ηζρχνο-ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο σο πξνο ηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Δλ νιίγνηο δχλαηαη λα εμαρζεί σο γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο φηη ε 
αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζπλαξηάηαη κε ην κέηξν ηεο ζηξαηησηηθήο 
ηθαλφηεηαο, ην είδνο ησλ δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο 
εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ ελαξγή ηεο κεηάδνζε ζηνλ αληίπαιν. πλεπαθφινπζα θαη 

                                            
145 Ζ εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία κεηαηξέπεηαη ζε ζηξαηεγηθή, φηαλ νη εθάζηνηε πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη 

δηακνξθψζνπλ ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο׃ α) λα νξηνζεηήζνπλ ηνλ 

αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ηνπο ζηφρν ζηνλ αληίπαιν, β) λα  δεκηνπξγήζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ αληηπάινπ ηελ 

αίζζεζε ηνπ επείγνληνο, ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο, γ) λα κεηαδψζνπλ απεηιή ηηκσξίαο ε 

νπνία λα είλαη αμηφπηζηε θαη άκεζα εθαξκνζηέα, δ) λα ζπλδέζνπλ ηελ απεηιή ηηκσξίαο κε ζεηηθά θίλεηξα θαη 

παξνρέο, ψζηε λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο ν ζπκβηβαζκφο ηνπ αληηπάινπ. Alexander L. George, Bridging the 

Gap. Theory and Practice in Foreign Policy, (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 

1993), 79-80.  
146 George & Smoke, Deterrence in American Foreign Policy, 534-47. 
147 Schelling, Arms and Influence, 36-43. 
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γηα πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο, νθείινπκε λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ ππφζεζε εξγαζίαο ησλ 
George&Smoke φηη «νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηξνπήο είλαη πνιχ ιηγφηεξν 
δήηεκα απφθηεζεο, απφδεημεο θαηνρήο ή ρξήζεο πξσηνγελψλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ 
παξά επίδεημεο αλεζπρίαο, θηλήηξνπ θαη δέζκεπζεο».148 

 
Ο Διονύζιορ Σζιπιγώηηρ είλαη Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, κε αληηθείκελν χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία, Γηεζλείο ρέζεηο 
θαη Γηπισκαηία. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλψλ 
θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, απφ ην νπνίν επίζεο απέθηεζε 
κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο. Έρεη 
δεκνζηεχζεη ζεηξά άξζξσλ-δνθηκίσλ-κνλνγξαθηψλ αλαδηθψληαο ζε θεληξηθά δεηήκαηα ηεο 
Διιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο. 
 
 

                                            
148 Huth θαη Russett, ―What Makes Deterrence Work?‘‘, 502. 


