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Εισαγωγή
 Αναμφισβήτητα, το σημαντικότερο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
αφορά τη σχέση της Ελλάδας με την γείτονα Τουρκία, όπου χαρακτηρίζεται από έντο-
νες διακυμάνσεις και πολλές συγκρουσιακές εκφάνσεις.  

 Για ακόμη μια φορά, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει τον Τουρκικό αναθε-
ωρητισμό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 

 Η ποιοτική διαφορά σε σχέση με άλλες περιόδους ελληνοτουρκικής έντασης εί-
ναι ότι από το 2017 έως σήμερα, η Ελλάδα βιώνει μια παρατεταμένη και συνεχώς κλι-
μακούμενη σε ένταση κρίση (με υπαιτιότητα της Τουρκίας), όπου είναι πολύ πιθανό να 
οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αλλά ακόμη και σε πόλεμο.

 Προς επίρρωση της ανωτέρω εκτίμησης, αξίζει να εστιάσει κάποιος στην πύρινη 
και άκρως προκλητική ρητορική που υιοθετείται από τον κ. Ερντογάν και τους επιτελείς 
του, όπου στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν το αφήγημά τους περί «Γαλάζιας 
Πατρίδας» -ώστε να λάβουν εσωτερική και διεθνή νομιμοποίηση- αμφισβητούν εμπρά-
κτως τις νομικά κατοχυρωμένες θέσεις της Ελλάδος, παραγνωρίζοντας τα όσα ορίζουν 
οι Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο.

 Επιπλέον, σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι γνωστό επίσης, ότι σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ έχουν αυξηθεί κατά 30% οι Τουρκικές παραβιάσεις του 
Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) το 2019 σε σχέση με το 2018, καταγράφοντας ιστορι-
κό υψηλό φτάνοντας τις 4.811 (αυξημένες κατά 1.106 σε σχέση με το 2018).1

 Τα ανωτέρω δεδομένα αποτυπώνουν περίτρανα, ότι η στρατηγική κατευνασμού 
που ακολουθείται διαχρονικά από τους λήπτες των αποφάσεων της ελληνικής διπλωμα-
τίας σε σχέση με την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση είναι αναποτελεσματική. 

 Αιτία αυτής της κατάστασης σύμφωνα με την άποψη του γράφοντος είναι το 
γεγονός, ότι οι επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δεν διαβάζουν σωστά τον αντί-
παλό τους και δεν κατανοούν και αξιολογούν σωστά τα δεδομένα της κρίσης, ώστε να 
χαράξουν τη σωστή στρατηγική αποτροπής για την αντιμετώπισή της. 

 Ειδικότερα, σε σχέση με την πρώτη αναφορά (δηλ. οι επικεφαλής της ελληνικής 
διπλωματίας δεν διαβάζουν σωστά τον αντίπαλό τους), διαπιστώνεται ότι οι Έλληνες 
πολιτικοί ηγέτες και συνολικότερα το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, αντιλαμβάνονται 
την Τουρκική πολιτική ηγεσία και την Τουρκία όχι με το πως πραγματικά είναι και τι 
επιδιώκουν στο ευρύτερο περιφερειακό σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Μεσογείου, αλλά με το πως θα ήθελαν αυτοί να είναι. 

 Την ώρα που η Τουρκία λειτουργεί ως διεθνής ταραξίας και τα μέλη της πολιτι-
κής της ηγεσίας δρουν ως σύγχρονοι κατακτητές που επιθυμούν να καταλάβουν εδάφη 
από χώρες που γειτνιάζουν στην Τουρκία ή να θέσουν τις εν λόγω χώρες υπό την επιρ-
ροή τους, αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο και κάνουν ότι μπορούν για να πλήξουν τη 
σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή της Μεσογείου, σημαντική μερίδα του πολι-
τικού κόσμου στην Ελλάδα αντιλαμβάνεται τον κ. Ερντογάν ως αξιόπιστο συνομιλητή 

1  Βλέπε: https://www.enikos.gr/society/694418/flertarei-me-to-atychima-i-tourkia-sto-aigaio-stoicheia-sok-gia-t  
(τελευταία πρόσβαση 18/10/2020).
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όπου διακατέχεται από τις αρχές και αξίες που σέβονται και αυτοί (π.χ. δημοκρατία, 
ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, ισονομία κ.λπ.).   

 Σε σχέση με την Ελλάδα, η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας είναι ειλικρινής και τα όσα 
διακηρύττει προσπαθεί να τα υλοποιήσει με απόλυτη συνέπεια.  

 Ειδικότερα, η εν λόγω ηγεσία εδώ και πολύ καιρό, αναπτύσσει το αφήγημα της «Γα-

λάζιας Πατρίδας» που ουσιαστικά διακηρύσσει την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας και κάνει ότι μπορεί σε πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και επιχειρησι-
ακό επίπεδο για να το επιτύχει. 

 Την στιγμή που η Τουρκία έχει εμπλακεί και διαδραματίζει ρόλο στη Συρία, το Ιράκ, 
τη Λιβύη, τα Βαλκάνια, τον Καύκασο και ανοίγει μέτωπα όπως στο Ναγκόρνο Κα-

ραμπάχ για να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική της 
θέση στην ευρύτερη περιοχή, στην Ελλάδα ακούγονται φωνές που αναφέρουν ότι ο κ. 
Ερντογάν βρίσκεται σε δεινή θέση, η οικονομία της Τουρκίας καταρρέει, πως ο Τούρ-

κος Πρόεδρος δεν επιθυμεί την εμπλοκή του σε θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα και 
τέλος, πως δεν μπορεί να συνεχίσει την ίδια τακτική, διότι θα διαρρηχθούν οι σχέσεις 
της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Σε σχέση με την δεύτερη αναφορά (δηλ. ότι οι επικεφαλής της ελληνικής διπλωματί-
ας δεν κατανοούν και αξιολογούν σωστά τα δεδομένα της κρίσης) θα πρέπει να επιση-

μανθεί ότι τη στιγμή που πολλές φωνές στην Ελλάδα μιλούν για διάλογο με την Τουρ-

κία, τη σύναψη Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και την προσφυγή ακόμη και στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, ο κ. 
Ερντογάν και η Τουρκία ασκούν μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση υβριδικού πολέμου 
εναντίον της Ελλάδας.

 Συγκεκριμένα, η Τουρκία μέσω της χρήσης συγκεκαλυμμένων και εμφανών τακτι-
κών που εκτελούνται με τη χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων επιδιώ-

κουν να υπονομεύσουν και αποσταθεροποιήσουν την Ελλάδα, δημιουργώντας τετελε-

σμένα που θα οδηγήσουν την Ελληνική πολιτική ηγεσία στο να αποδεχτεί τους όρους 
της για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις και προς αποσαφήνιση αυτής της 
ζοφερής πραγματικότητας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ελληνοτουρκική κρίση όπως 
εξελίσσεται μετά τον Αύγουστο του 2020 έχει λάβει τη μορφή κρίσης της πολιτικής 
των άκρων (brinkmanship), όπου η Τουρκία δοκιμάζει τη δέσμευση και τη βούληση της 
Ελλάδας να υπερασπιστεί τα δίκαιά της ή να υπαναχωρήσει από την υπεράσπιση των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων.   

 Υπό το πλαίσιο αυτό, βέβαιο είναι ότι για ακόμη μια φορά, η ελληνική πολιτική 
ηγεσία κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της θα κληθεί να λάβει κρίσιμες 
αποφάσεις για την αναχαίτιση του τουρκικού επεκτατισμού και την αποκλιμάκωση της 
ελληνοτουρκικής κρίσης. 

 Κατά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα σε καταστάσεις κρίσεων, οι 
ηγέτες που λαμβάνουν τις αποφάσεις δέχονται επιρροές από παράγοντες που δρουν 
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τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Τέτοιοι παράγοντες είναι 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η κοινή γνώμη.

 Σε σχέση με το ρόλο της κοινής γνώμης κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτι-
κής, οι θεωρητικοί της ρεαλιστικής σχολής υποστηρίζουν ότι η κοινή γνώμη μπορεί να 
ασκήσει μικρή επιρροή στους λήπτες των αποφάσεων και ο ρόλος της είναι ανεπιθύ-

μητος, διότι πιστεύουν ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να τα χειρίζονται 
αποκλειστικά και μόνο οι πολιτικοί που διαθέτουν τις γνώσεις και είναι υπεύθυνοι για 
τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

 Νεότερες έρευνες όμως, έχουν αποδείξει ότι η κοινή γνώμη ασκεί μεγάλη επίδραση 
στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους καθώς, και ότι υπάρχει μεγά-

λος συσχετισμός ανάμεσα στις απόψεις της κοινής γνώμης και τις αποφάσεις εξωτερι-
κής πολιτικής που λαμβάνονται από τους εκάστοτε πολιτικούς ηγέτες.2     

 Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η καταγραφή των απόψεων 
και τάσεων της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με τις προ-

κλήσεις και τις απειλές που δημιουργούνται μεταξύ των δύο κρατών. 

 Ειδικότερα, μέσω της παράθεσης των δεδομένων της έρευνας της ελληνικής κοινής 
γνώμης, επιδιώκεται η καταγραφή της άποψης των πολιτών σχετικά με τις ελληνο-

τουρκικές σχέσεις, τις ελληνοτουρκικές κρίσεις και τη διαχείριση αυτών από ελληνικής 
πλευράς, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις. 

 Απώτερος στόχος του παρόντος βιβλίου επίσης, είναι μέσω της συσχέτισης των απο-

τελεσμάτων της έρευνας κοινής γνώμης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με το θεωρητι-
κό πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας να λάβει πληροφορίες 
και στοιχεία που θα της φανούν χρήσιμα κατά την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διαχείριση της ελληνοτουρκικής 
κρίσης.    

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται το σύγχρονο διεθνές σύστημα. Συγκεκριμένα, 
γίνεται ο ορισμός του και σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά του, παρουσιάζεται ο ρό-

λος των κρατών, των διεθνών θεσμών και των μη κρατικών δρώντων και τέλος, γίνεται 
αναφορά στη θέση της ισχύος, της τάξης και της ηθικής στο διεθνές σύστημα.

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις προκλήσεις του διεθνούς συστήμα-
τος. Ειδικότερα, προσδιορίζεται το φαινόμενο της διεθνούς κρίσης, παρουσιάζεται ο 
μηχανισμός διαχείρισης των διεθνών κρίσεων και γίνεται αναφορά στο ρόλο της κοινής 
γνώμης κατά τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και κατά τη λήψη αποφάσεων εξωτερικής 
πολιτικής.

2  Alan D. Monroe, “Consistency between public preferences and national policy decisions”, American Politics 

Quarterly, January 1979, τευχ. 7, σελ. 3-19 & Benjamin I. Page, Robert Shapiro “Effects of public opinion on pol-
icy”, American Political Science Review, τευχ. 77, 1983, σελ.179-190, στο Miroslav Nincic, «A sensible public, 
Νew perspectives on popular opinion and public policy», Journal of Conflict Resolution, τευχ.36, Νο 4, Δεκ. 1992, 
σελ. 774-775.
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 Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθεται η έρευνα κοινής γνώμης με θέμα: «Διαχείριση 
Ελληνοτουρκικών Κρίσεων» και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και η περιγραφική 
ανάλυση της έρευνας κοινής γνώμης.

 Στο τέταρτο κεφάλαιο τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα του βιβλίου.

 Η βασική αιτία συγγραφής του παρόντος βιβλίου, είναι η διαπίστωση απουσίας 
ενός τέτοιου πονήματος από την ελληνική βιβλιογραφία. 

 Ειδικότερα, ενώ υπάρχει πλήθος βιβλίων και διατριβών που εστιάζουν στην με-
λέτη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεν υπάρχει ένα επιστημονικό εγχειρίδιο που να 
εστιάζει στην οπτική της άσκησης επιρροής της κοινής γνώμης στη διαχείριση κρίσεων 
και ειδικότερα, στις απόψεις της ελληνικής κοινής γνώμης σε σχέση με την χρόνια ελ-
ληνοτουρκική αντιπαράθεση.  

 Παράλληλα, το παρόν βιβλίο αποτελεί το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός ευρύ-
τερου δημόσιου διαλόγου σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη διαδικασία 
αντιμετώπισης των ελληνοτουρκικών κρίσεων. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις αυ-
τού του διαλόγου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση για μια περαιτέρω επιστη-
μονική έρευνα ή την διατύπωση μιας εναλλακτικής πρότασης για την αντιμετώπιση της 
ελληνοτουρκικής κρίσης τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακό όσο και επικοινωνιακό.  

 Το παρόν βιβλίο, αφιερώνεται στη μνήμη των ηρώων πιλότων της Ελληνικής 
Πολεμικής Αεροπορίας που θυσιάστηκαν στον ακήρυκτο Ελληνοτουρκικό πόλεμο στο 
Αιγαίο και φιλοδοξεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ελληνοτουρ-
κικής διαμάχης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 

 Ολοκληρώνοντας τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του παρόντος βιβλίου, θεωρώ 
χρέος μου να ευχαριστήσω θερμά κάποιους ανθρώπους που συνέβαλλαν καθοριστικά 
στην ολοκλήρωση αυτής της δύσκολης ερευνητικής προσπάθειας, αλλά και εποικοδο-
μητικής συγγραφικής εργασίας. 

 Πρωτίστως, θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω θερμά τους 5013 συμπατριώτες 
μου (απ’ όλη την Ελλάδα), που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

 Στη συνέχεια, ευχαριστώ θερμά, τον Πανεπιστημιακό Υπότροφο του τμήματος 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Δρ. Αθανάσιο 
Σαχλά για την πολύτιμη συμβολή του στην στατιστική ανάλυση της έρευνας κοινής 
γνώμης. 

 Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωσιακό /Εργασιακό Ψυχολόγο, Δρ. 
Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σοφία Χατζή για τις πολύτιμες συμβουλές 
και παρατηρήσεις της κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου της έρευνας κοινής γνώ-
μης.

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη διεθνολόγο Κωνσταντίνα Πισιμίση για τη συμ-
βολή της στην επιμέλεια των κειμένων του βιβλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το σύγχρονο Διεθνές Σύστημα 

1.1  Ορισμός και χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήματος 

 Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, οι μελετητές της διεθνούς θεωρίας, στην προ-

σπάθειά τους να περιγράψουν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνονται 
μεταξύ των κρατικών δομών, χρησιμοποίησαν τον όρο διεθνές σύστημα για να καθορί-
σουν το ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται τα κυρίαρχα κράτη(3). Ωστόσο, πριν 
προβούμε σε κάποια περαιτέρω ανάλυση, θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουμε τον ίδιο τον 
ορισμό του διεθνούς συστήματος.

 Ο Kenneth Waltz, ένας από τους κορυφαίους εκφραστές του ρεύματος του πολι-
τικού ρεαλισμού, ορίζει το διεθνές σύστημα ως μία δομή, η οποία αποτελεί το συνεκτικό 
δεσμό μεταξύ μονάδων που αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο (4). Σύμ-

φωνα με τον Waltz, τα διεθνή πολιτικά συστήματα σχηματίζονται από την “ταυτόχρονη 
δράση εγωιστικών μονάδων”, ενώ τα χαρακτηρίζει ως ένα είδος δομής “ατομικιστικής 
προέλευσης, αυθόρμητα δημιουργημένα και αθέλητα”. Στο βιβλίο του “Πόλεμος και αλ-

λαγή στη Διεθνή Πολιτική”, ο Robert Gilpin υιοθετεί την άποψη των Robert Mundel & 
Alexander Swoboda, κάνοντας λόγο για “συσσωμάτωση διαφορετικών μονάδων, ενω-

μένων με τακτικές αλληλεπιδράσεις σύμφωνα με μια μορφή ελέγχου”, προσδίδοντας, 
μάλιστα, σε αυτό τρία σημαντικά χαρακτηριστικά: “Πρώτον, υπάρχουν οι ξεχωριστές 
οντότητες, οι οποίες μπορεί να είναι διαδικασίες, δομές, δρώντες, ή ακόμα χαρακτηρι-
στικά των δρώντων. Δεύτερον, το σύστημα χαρακτηρίζεται από τακτική αλληλεπίδρα-

ση, που μπορεί να διαφέρει στο διηνεκές από μη συχνές επαφές σε έντονη ανεξαρτησία 
των κρατών. Τρίτον, υπάρχει κάποια μορφή ελέγχου, που ρυθμίζει τη συμπεριφορά και 
μπορεί να διακυμαίνεται από ανεπίσημους κανονισμούς του συστήματος σε επίσημους 
θεσμούς. Επιπροσθέτως, υπονοείται πως το σύστημα πρέπει να έχει κάποια όρια που το 
διαχωρίζουν από άλλα συστήματα και το ευρύτερο περιβάλλον του.” (5). 

 Βάσει των παραπάνω θεωριών μπορούμε να συμπεράνουμε πως το διεθνές σύ-

στημα ως όλον αποτελείται από διαφορετικούς δρώντες (κράτη), το κύριο χαρακτηρι-
στικό των οποίων είναι η αλληλεπίδραση (έστω και σε υποτυπώδη μορφή ή σποραδική 
συχνότητα) – ωστόσο, παρόλο που δρουν ανεξάρτητα, ορμώμενα από το συμφέρον 
τους, ακολουθούν νόρμες και κανόνες, οι οποίοι διέπουν το σύστημα και καθορίζουν 
τη συμπεριφορά τους. Το στοιχείο της δομής, επίσης, θεωρείται θεμελιώδες για την 

3  Ο όρος «κυρίαρχα κράτη» (sovereign states) έχει καθιερωθεί από το 1648, όπου και υπεγράφη η Συνθήκη της 
Βεστφαλίας, η οποία έθετε τέλος στον Τριακονταετή Πόλεμο. Η εν λόγω συνθήκη θεωρείται ως ο ακρογωνιαί-
ος λίθος της ανάδυσης των κρατών ως ανεξάρτητους δρώντες στη διεθνή πολιτική, καθώς κατοχύρωνε την μη 
επιβολή οποιασδήποτε μορφής υπερεθνικής κυριαρχίας στα ευρωπαϊκά κράτη. Σύμφωνα με τον Henry Kissinger 
“Η ειρήνη της Βεστφαλίας αντικατοπτρίζει μια πρακτική διαμονή στην πραγματικότητα, όχι μια μοναδική ηθική 
αντίληψη. Στηρίχθηκε σε ένα σύστημα ανεξάρτητων κρατών που απέχουν από την παρέμβαση στις εσωτερικές 
υποθέσεις του άλλου και ελέγχοντας τις φιλοδοξίες του άλλου μέσω μιας γενικής ισορροπίας εξουσίας. Κανένας 
ισχυρισμός για αλήθεια ή καθολικό κανόνα δεν είχε επικρατήσει στους διαγκωνισμούς της Ευρώπης. Αντ’ αυτού, 
σε κάθε κράτος δόθηκε το χαρακτηριστικό της κυριαρχικής εξουσίας στην επικράτειά του.”
4  Waltz, Kenneth, Theory of International Politics, McGraw-Hill, 1979.
5  Gilpin, Robert, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη, 1981.
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λειτουργικότητα του διεθνούς συστήματος και επωμίζεται τον ρόλο του ρυθμιστή των 
σχέσεων μεταξύ των δρώντων. Για να προσδιοριστεί το είδος και η φύση της λειτουργι-
κότητας της δομής χρειάζεται να εξετασθούν 3 χαρακτηριστικά: α) η διάταξη (εάν, δη-

λαδή, το σύστημα ορίζεται από κάποια ανώτερη αρχή που επιβάλλει ορισμένα πρότυπα 
συμπεριφοράς στα συμβαλλόμενα μέρη ή εάν είναι εντελώς άναρχο), β) ο χαρακτήρας 

της εκάστοτε μονάδας (που καθορίζει, σε έναν μεγάλο βαθμό, ποια είναι η λειτουργία 
της στα πλαίσια του συστήματος) και γ) η ισχύς (τόσο όσον αφορά στην κατανομή όσο 
και στην εφαρμογή της από τα κράτη) (6). 

 Όσον αφορά στα παραπάνω στοιχεία, εκτενή μελέτη και αναφορά έχει κάνει ο 
Kenneth Waltz. Παρόλο που, όπως είδαμε και στις παραπάνω σειρές, το διεθνές σύστη-

μα ορίζει την αλληλεπίδραση των κρατών μεταξύ τους στη βάση ενός ευρύτερου κα-

νονιστικού πλαισίου, δεν καθίσταται σαφές εάν υπάρχει μια ανώτερη αρχή, η οποία να 
εφαρμόζει τους προαναφερθέντες κανόνες. Εκεί, λοιπόν, γίνεται λόγος για την ύπαρξη 
ενός «άναρχου» διεθνούς συστήματος κατά τον Waltz, κάνοντας μια σαφή διευκρίνιση 
ως προς τη διάταξη του διεθνούς συστήματος: εφόσον δεν υφίσταται κάποια οντότητα, 
η οποία και θα κατείχε το ανάλογο καθήκον να επιβάλλει την «έννομη τάξη» στα μέρη 
που απαρτίζουν το διεθνές σύστημα, το status του διεθνούς συστήματος χαρακτηρίζεται 
ως κατεξοχήν άναρχο. Μάλιστα, τα συμβαλλόμενα μέρη του συστήματος βρίσκονται σε 
ένα καθεστώς “ισότητας” μεταξύ τους – κανένα δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή του 
στο άλλο, και κανένα δεν έχει την υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σε 
πνεύμα πλήρους σύμπνοιας με τα υπόλοιπα. Το γεγονός αυτό έρχεται, κατά τον Waltz, 
σε αντιδιαστολή με το κλασσικό πρότυπο διακυβέρνησης ενός “εσωτερικού” πολιτικού 
συστήματος, στο οποίο υπάρχει σαφής ιεραρχία μεταξύ των αρχουσών δυνάμεων. 

 Αναφορικά με τον χαρακτήρα των μονάδων, ο Waltz προβαίνει σε σαφή ανά-

δειξη των κρατών ως κυρίαρχους δρώντες στα τεκταινόμενα του διεθνούς συστήματος. 
Στο έργο του “Theory of International Politics”, ο Kenneth Waltz παρουσιάζει τα κράτη 
ως όμοιες μεταξύ τους μονάδες, παρόλο που μεταξύ τους σημειώνονται σημαντικές δι-
αφορές ως προς την έκταση, την ισχύ και τον πλούτο που κατέχουν, αφού δρουν με τον 
ίδιο ή παρόμοιο τρόπο και κίνητρο. Οι διαφορές αυτές δεν αποτελούν τροχοπέδη για 
την λήψη αποφάσεων και την αλληλεπίδραση τους – το στοιχείο της ομοιότητας τους 
δεν αλλοιώνεται από οιεσδήποτε διακρίσεις παρατηρούνται μεταξύ των κρατών.

 Για την ισχύ, τέλος, έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες και συμπεράσματα. Ο 
Hans Morgenthau είχε διαπιστώσει τη σπουδαιότητα της ισχύος ως παράγοντα που επη-

ρεάζει την πολιτική ζωή ενός δρώντος στο διεθνές σύστημα: οι σχέσεις που διαμορ-

φώνουν τα κράτη μεταξύ τους διέπονται, κατά κύριο λόγο, από την αέναη προσπάθεια 
για απόκτηση όλο και περισσότερης ισχύος έναντι των υπολοίπων – κάτι, το οποίο 
ανάγεται στην ίδια τη διεκδικητική φύση της ανθρώπινης ύπαρξης (7).  Σύμφωνα με 
τον Waltz, η ισχύς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της δομής του 
διεθνούς συστήματος, καθώς κατηγοριοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύστημα σε μο-

6  Waltz, Kenneth, Theory of International Politics, McGraw-Hill, 1979.
7  Morgenthau, Hans, J., Politics among nations: The struggle for power and peace,  Knopf, A΄ Έκδοση, 
Νέα Υόρκη, 1973. 
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νοπολικό (υπάρχει ένας δρών, ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη ισχύ στο πρόσωπό 
του), διπολικό (δύο δρώντες) ή πολυπολικό (πολλοί δρώντες). Η μορφή της δομής του 
συστήματος, καθώς και οι μεταβολές που σημειώνονται σε αυτήν, καθορίζουν σε ένα 
μεγάλο βαθμό τις δράσεις και τη συμπεριφορά των κρατών. 

 Παρόλο που οι ρεαλιστές, με κύριο εκπρόσωπο στην προκειμένη περίπτωση τον 
Waltz, διαφαίνεται να κερδίζουν έδαφος στην ανάλυση του διεθνούς συστήματος, οι 
θεωρητικοί του φιλελευθερισμού δεν δείχνουν να συμμερίζονται τις απόψεις του. Για 
τους φιλελεύθερους, το διεθνές σύστημα δεν είναι τόσο απλουστευμένο όσο παρουσι-
άζεται υπό το πρίσμα του ρεαλισμού: το σύστημα δεν είναι άναρχο, ενώ τα κράτη δεν 
είναι πάντα ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Η ίδια η ανθρώπινη φύση δεν είναι εκ γενε-

τής επιθετική: έτσι, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις σχέσεις και τα 
συμφέροντα μεταξύ των κρατών ως αμιγώς αντικρουόμενα – οι εκάστοτε συνθήκες 
επηρεάζουν και καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη στάση των κρατών. Ο φιλελευθερι-
σμός στηρίζεται στο “πολυκεντρικό” στοιχείο του διεθνούς συστήματος, χωρίς δηλαδή 
να αναγνωρίζει τα κράτη ως τους μοναδικούς δρώντες, αλλά προσδίδοντας και σε μη 
εθνικούς και διεθνικούς δρώντες πρωταγωνιστικό ρόλο για τα τεκταινόμενα στη διεθνή 
πολιτική. Επομένως, οι μονάδες δεν είναι τα κράτη, αλλά τα πλέγματα σχέσεων που 
δημιουργούνται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους διεθνείς θεσμούς. 

1.2  Οι πρωταγωνιστές του Διεθνούς Συστήματος: Κράτη, Διεθνείς Θεσμοί και Μη 
Κρατικοί Δρώντες

 Τα κράτη αποτελούν τους βασικούς παίκτες του διεθνούς συστήματος. Από την 
εποχή της σύστασης των πρώτων κοινωνιών και το θεσμό της αρχαιοελληνικής “πό-
λης-κράτους” μέχρι και σήμερα, οι κρατικές δομές ορίζονται ως οι δρώντες που συμπε-
ριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παράγουν τους απαιτούμενους πόρους για την 
επιβίωση τους και ταυτόχρονα, να εξασφαλίζουν και να προστατεύουν τα συμφέροντα 
των διοικουμένων τους. Ταυτόχρονα όμως, τα κράτη αποτελούν φορείς άσκησης εξου-
σίας – ενίοτε, μέσω της χρήσης βίας ή την απειλή χρήσης της, έτσι ώστε να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική άσκηση ελέγχου σε όλες τις πτυχές του βίου. Σύμφωνα με τον Γερ-
μανό κοινωνιολόγο Μαξ Βέμπερ, το κράτος ορίζεται ως “η κοινότητα των ανθρώπων 
η οποία αξιώνει (αποτελεσματικά) το μονοπώλιο στη χρήση της νόμιμης φυσικής βίας 
μέσα σε ένα ορισμένο έδαφος” (8).

 Παρότι η έννοια του κράτους εμφανίζεται ήδη από την αρχαιότητα, οι βάσεις για 
τη δημιουργία των κρατικών δομών όπως εμείς τις γνωρίζουμε τέθηκαν μόλις το 1648 
με τη συνθήκη της Βεστφαλίας. Έκτοτε, η ιδέα της κρατικής δομής  εμφανίζεται  με τα 
στοιχεία της αυτονομίας και της κυριαρχίας ως αναπόσπαστα και αναφαίρετα δικαιώματά 
της. Η τελευταία, δε, αποτελεί βασικό στοιχείο για το βίο των κρατών, με τον ίδιο τρόπο 
που διέπει η ελευθερία και η ελεύθερη βούληση τον βίο του ατόμου. Παρότι τα κράτη 
αποτελούνται από ετερόκλητες και ενίοτε, συγκρουσιακές μεταξύ τους ομάδες, η εξουσία 
που ασκεί (έστω και με τη χρήση βίας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) είναι ζωτικής 
σημασίας για την ίδια του την υπόσταση. Η ιδέα της κυριαρχίας του κράτους εκφράζεται 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, ακριβώς όπως και στους ανθρώπους: 

8  Max Webber, “Politics as a vocation”, 1919.
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στο να διαμορφώνει την εσωτερική του δομή όπως ακριβώς εκείνο επιθυμεί, να συνάπτει 
σχέσεις και συναλλαγές με έτερες δομές, να πράττει κατά το συμφέρον του. 

 Σύμφωνα με τη ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων,  κάθε κράτος στο διε-
θνές σύστημα δρα εκ του συμφέροντός του ορμώμενο – και κάθε δράση προϋποθέτει 
την ύπαρξη συγκεκριμένων “αντικειμενικών σκοπών”, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν 
για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας τους τόσο σε εσωτερικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Αυτοί, συνήθως, έχουν ως κεντρικούς άξονες την κρατική ασφάλεια και την ισχύ – 
στοιχεία που αποτελούν την πεμπτουσία της ύπαρξης των κρατών και κατ’ επέκταση, 
του ίδιου του συστήματος (εφόσον οι σχέσεις  των κρατών μεταξύ τους τείνουν να γί-
νονται πολλάκις ανταγωνιστικές και δεν υπάρχει κάποια εξουσία που να επιβάλλει την 
τάξη σε αυτό). 

 Καθώς η ίδια η φύση του συστήματος είναι ανταγωνιστική και λόγω της έλλει-
ψης μιας κεντρικής αρχής που να εξισορροπεί τις αντιμαχόμενες τάσεις των δρώντων,  
θα περίμενε κανείς πως η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών γίνεται 
υπό συγκρουσιακές συνθήκες των μόνιμα αντιμαχόμενων τάσεων των παικτών. Ωστό-
σο, τα κράτη, για να μπορέσουν να έλθουν σε συνθήκες συνεργασίας, αλλά και για να 
διατηρήσουν το status quo τους, λειτουργούν υπό το πλαίσιο των διεθνών θεσμών. Οι 
διεθνείς θεσμοί εμφανίζονται συνήθως υπό το πλαίσιο ενός οργανισμού – ωστόσο, υπό 
μία χαλαρότερη έννοια, οι θεσμοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τύποι συγκε-
κριμένων πρακτικών που ασκούνται για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι σκοποί από τα 
κράτη. 

 Η μέθοδος, με την οποία λειτουργούν οι διεθνείς θεσμοί, καθώς και η θέση τους 
στο διεθνές σύστημα έχουν υπάρξει αντικείμενο μελέτης τόσο από θεωρητικούς του 
νεορεαλισμού όσο και από τους νεοφιλελεύθερους. Οι νεοφιλελεύθεροι τονίζουν τη 
σημασία του ρόλου των διεθνών θεσμών στο διεθνές σύστημα ως “τηρητές” του κώδικα 
συμπεριφοράς μεταξύ των κρατών που απαρτίζουν το σύστημα, εξαλείφοντας τις συ-
γκρούσεις μεταξύ τους στο μέτρο του δυνατού και θέτοντας τις βάσεις για την ειρηνική 
επίλυση των διαφορών τους, προάγοντας έτσι τη διεθνή συνεργασία (9). Για τους νεοφι-
λελεύθερους η επίτευξη της ειρήνης στα πλαίσια του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω 
της τήρησης μιας κοινής γραμμής μεταξύ των μελών, βασισμένη στη συνεννόηση, τη 
σταθερότητα και τη θέληση για συνεργασία – όποιο μέλος αντιτίθεται στην κοινή αυτή 
γραμμή θα υφίσταται και τις ανάλογες κυρώσεις. 

 Αντίθετα, οι νεορεαλιστές δείχνουν να απορρίπτουν τον ισχυρισμό των νεοφι-
λελεύθερων περί του ρόλου των διεθνών θεσμών ως σταθεροποιητικό παράγοντα για 
την τήρηση της ειρήνης στα πλαίσια του διεθνούς συστήματος. Για τους νεορεαλιστές 
οι θεσμοί αποτελούν δευτερεύοντες δρώντες στο διεθνές σύστημα, τονίζουν, δε, πως 
αποτελούν μια ξεκάθαρη απεικόνιση του τρόπου κατανομής εξουσίας στον κόσμο: η 
επίδραση τους στις συμπεριφορές των κρατών είναι αμελητέα και τείνουν να ασκούν 
την όποια επιρροή τους έχοντας ως γνώμονα τις ιδιοτελείς επιθυμίες και συμφέροντα 
των ισχυρότερων κρατών. Επομένως, με βάση τον παραπάνω συλλογισμό, οι θεσμικές 
αυτές οντότητες δεν είναι σίγουρο πως μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη στο σύ-

9  Σύμφωνα με τον Robert Keohane, η συνεργασία επιτυγχάνεται μόνο μέσω του συντονισμού των δράσεων των 
κρατών του συστήματος. Υπογραμμίζει, δε, πως μέσω της συνεργασίας τα οφέλη που αποκομίζουν τα κράτη είναι 
πολλαπλά – ωστόσο, όπως ο ίδιος αναφέρει, στοιχεία όπως η ηθική και ο αλτρουισμός δεν είναι πάντα συνδεδεμέ-

νες με την έννοια της διεθνούς συνεργασίας, καθώς τα κράτη μπορεί να προβαίνουν σε ενέργειες που, ενδεχομέ-

νως, να μην είναι προς όφελος έτερων μονάδων του συστήματος (Keohane Robert O., “International institutions: 
two approaches”, International Studies Quarterly, τομ.32, τευχ.4, Δεκέμβριος 1988).
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στημα (10). Επιπλέον οι νεορεαλιστές, απορρίπτοντας τη θέση των νεοφιλελεύθερων 
περί πνεύματος συνεργασίας των κρατών στους διεθνείς θεσμούς, υποστηρίζουν πως η 
ίδια η άναρχη φύση του συστήματος, η σχετικότητα της έννοιας του κέρδους για κάθε 
μέλος και η έλλειψη μιας κεντρικής αρχής που θα τηρεί τις ισορροπίες και θα ασκεί 
εξουσία σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη βάζει τα κράτη σε μία διαδικασία συνεχούς 
αγώνα επιβίωσης και αβεβαιότητας για την έκβαση των διεθνών κρατικών συνεργιών. 
Η δημιουργία και (πόσο μάλλον) η διατήρηση ενός διακρατικού θεσμικού μορφώματος 
είναι, ως εκ τούτου, δύσκολη και η αποτελεσματικότητα του επισφαλής.

 Εξετάζοντας τις δύο αυτές αντιμαχόμενες θεωρίες, μπορούμε να βρούμε σύγκλι-
ση απόψεων μεταξύ νεορεαλιστών και νεοφιλελεύθερων στο ότι η αποτελεσματικότητα 
των διεθνών θεσμών ως κύρια όργανα προώθησης της διακρατικής συνεργασίας περιο-
ρίζεται σε ζητήματα οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσεως – σε θέματα ασφάλειας 
και διεθνούς σταθερότητας φαίνεται πως ο ρόλος των θεσμών είναι, μάλλον, ατελέ-
σφορος. Το γεγονός του ότι οι θεσμοί δεν παρουσιάζονται ως αποτελεσματικός στα-
θεροποιητικός παράγοντας στο διεθνές σύστημα έγκειται στην ίδια τη συγκρουσιακή 
ιδιοσυγκρασία των μονάδων του συστήματος. Η φύση των κρατών για σύγκρουση δη-
μιουργεί πολέμους, τα αίτια των οποίων ώθησαν τη δημιουργία θεσμικών οντοτήτων με 
σκοπό να προαχθεί η διεθνής συνεργασία και η διασφάλιση της αποφυγής των λαθών 
του παρελθόντος: αυτό, ωστόσο, δεν συμβαίνει λόγω της παρέκκλισης τους από τον 
αρχικό σκοπό σύστασής τους. Τα κράτη εξακολουθούν να περιέρχονται σε σύγκρουση 
εξαιτίας των αντιμαχόμενων συμφερόντων τους και να προσπαθούν να αποκτήσουν 
ισχύ εις βάρος των υπολοίπων μελών του συστήματος (11). 

1.3  Η θέση της ισχύος στο Διεθνές Σύστημα

 Όπως είδαμε και παραπάνω, η ισχύς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητή-
ματα εξέτασης και ανάλυσης από τους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων. Οι οντότη-
τες που απαρτίζουν το σύστημα, τόσο ως ατομικές μονάδες όσο και ως κρατικές δομές, 
σκέφτονται, αποφασίζουν και δρουν βάσει του προσωπικού τους συμφέροντος, με στό-
χο την εξασφάλιση της κυριαρχίας τους έναντι των έτερων μονάδων και την απόκτηση 
όλο και περισσότερης δύναμης, που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν το status τους 
και να διαβιώνουν στο μέγιστο δυνατόν καθεστώς ασφάλειας και σταθερότητας.

 Η έννοια της ισχύος έχει απασχολήσει τους θεωρητικούς της σχολής του ρεαλι-
σμού, κυρίως, ενώ πλήθος θεωριών και απόψεων έχουν διατυπωθεί από σημαντικούς 
εκπροσώπους της πολιτικής και στρατηγικής. Ήδη από την αρχαιότητα, ο Θουκυδίδης 
(που θεωρείται, κατά γενική ομολογία, ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού) αναφέρε-
ται στην ισχύ ως πρωταρχικό στόχο των κρατών, ενώ την αναγάγει στην μετενσάρκωση 

10  John Mearsheimer, “The false promise of international institutions”, International Security, τομ.19, τευχ.3, 
1994/1995. Για τον Mearsheimer, οι διεθνείς θεσμοί δεν αποτελούν εχέγγυα για την σταθερότητα και την ασφά-

λεια στο διεθνές σύστημα. Κύριος γνώμονας για την οιαδήποτε δράση του κράτους είναι η απόκτηση όσον το 
δυνατόν περισσότερης ισχύος – φυσικά, έναντι της ισχύος των υπόλοιπων κρατών. Στο ίδιο πνεύμα, ο Robert 
Gilpin ενισχύει την άποψη περί ταύτισης των σκοπών των διεθνών θεσμικών οντοτήτων με τους σκοπούς των 
ισχυρότερων μελών τους (Robert Gilpin, “War and Change in International Politics”, 1981, Cambridge University 
Press). 
11  Ήφαιστος, Παναγιώτης, Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό: διαδρομή, αντικείμενο, περιεχόμενο και  γνωσιολογικό υπόβαθρο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 
2003.  
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του “είναι” και όχι ως το “φαίνεσθαι” για μια πολιτεία. Μάλιστα, ο Θουκυδίδης κατη-
γοριοποιεί την ισχύ σε στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική – η απόκτηση από μία 
πολιτεία, έστω και ως έναν βαθμό, και των τριών αυτών στοιχείων αποτελεί την ύψιστη 
έκφραση της συγκέντρωσης ισχύος και την καθιέρωση της ως κραταιά δύναμη στο στε-
ρέωμα του συστήματος των πόλεων – κρατών, ενώ μέσα από τούτον το συλλογισμό του 
γίνεται για πρώτη φορά λόγος (έστω και σκιώδης) για την έννοια της “σκληρής ισχύος” 
(hard power), τη χρήση και τον έλεγχο δηλαδή των οικονομικών, διπλωματικών και 
στρατιωτικών πόρων ενός κράτους για την επίτευξη των στόχων του. 

 Αρκετούς αιώνες μετά τον Θουκυδίδη, ο Niccolo Machiavelli και το έργο του “Ο 
Ηγεμών” επαναφέρει την σπουδαιότητα της ισχύος, αυτήν τη φορά στο πλαίσιο των ακ-
μαζόντων πόλεων της ιταλικής Αναγέννησης. Ο κατά πολλούς, πατέρας της σύγχρονης 
πολιτικής επιστήμης, παρομοιάζει την ισχύ και την πανουργία ως λιοντάρι και αλεπού, 
ζώα με τα οποία θα πρέπει να ταυτιστεί ο εκάστοτε ηγεμόνας, για να μπορέσει να επι-
τύχει την επιβίωση του κράτους, το οποίο διαφεντεύει, και την επικράτησή του έναντι 
των αντιπάλων δυνάμεων που απειλούν την επιρροή του στο πεδίο ισχύος του. Ο ηγέτης 
πρέπει να γνωρίζει τόσο τις δυνάμεις του όσο και τις δυνάμεις των αντιπάλων του – εάν 
αποτύχει, είναι καταδικασμένος να χάσει την επιρροή που ασκεί στους διοικουμένους 
του, αλλά και την ευημερία που διέπει το εσωτερικό του κράτους του. 

 Στη σύγχρονη εποχή, το φαινόμενο της ισχύος στη διεθνή πολιτική μελετήθηκε 
εκτενώς από τον Kenneth Waltz. Σύμφωνα με τον Waltz, η ισχύς είναι το κυριότε-
ρο μέσο άσκησης πολιτικής σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα και, μάλιστα, θεωρείται 
απαραίτητη για την επιβίωση των κρατών, ενώ στοιχεία όπως η ασφάλεια θεωρούνται 
κεκτημένα από τα κράτη μόνο εάν αυτά καταφέρουν να εξισορροπήσουν την ισχύ τους 
απέναντι σε εκείνη των έτερων κρατών: η ασφάλεια και η ισορροπία του ίδιου του 
συστήματος, δηλαδή, εξαρτάται καθαρά από την κατανομή της ισχύος μεταξύ των συμ-
βαλλομένων μερών του. Για τον Waltz τα κύρια συστατικά της ισχύος είναι ο έλεγχος 
επί των πόρων, της συμπεριφοράς των άλλων και του αποτελέσματος. 

 Αναφορικά με την ισχύ, ο Hans Morgenthau επισημαίνει την ανάγκη για από-
κτηση εξουσίας σε κάθε περιβάλλον άσκησης πολιτικής, ενώ αναφέρεται στη βασική 
ανάγκη των δρώντων για έλεγχο των πράξεων και των σκέψεων των έτερων παικτών 
της πολιτικής σκακιέρας (12). Ο αγώνας για την απόκτηση ισχύος είναι αδιάκοπος – 
ωστόσο, ο Morgenthau πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και ως τελικό αποτέλεσμα του 
αγώνα για ισχύ δεν θέτει  την πλήρη ανάδειξη μίας και μόνο δύναμης ως την καθε-
στηκυία τάξη του διεθνούς συστήματος, αλλά την διατήρηση της ειρήνης μεταξύ των 
δρώντων.

 Ο John Mearsheimer θέτει την ισχύ ως “μήλον της έριδος” μεταξύ των κρατών, 
ιδίως των ισχυρών, και την αναγάγει σε ακρογωνιαίο λίθο της επικράτησής τους έναντι 
των δυνάμεων που τα ανταγωνίζονται στο παιχνίδι της ηγεμονίας στο διεθνές σύστημα. 
Για τον Mearsheimer κυριαρχούν 5 υποθέσεις, στις οποίες βασίζεται για να εξηγήσει τις 
επιθετικές σκέψεις και πράξεις των κρατών:

1. Η δομή του  διεθνούς συστήματος είναι άναρχη

2. Οι ισχυρές δυνάμεις του συστήματος κατέχουν επιθετική στρατιωτική ικανότητα, 
με την οποία μπορούν δυνάμει να καταστρέψουν έτερες δυνάμεις

12  Morgenthau, Hans, J., Politics among nations: The struggle for power and peace,  Knopf, A΄ Έκδοση, 
Νέα Υόρκη, 1973.
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3. Τα κράτη δεν είναι σίγουρα για τις προθέσεις των άλλων κρατών

4. Ο κυριότερος σκοπός των μεγάλων δυνάμεων του συστήματος είναι η επιβίωση

5. Τα ισχυρότερα κράτη διακρίνονται από το στοιχείο του ορθολογισμού.

 Βασισμένος στις παραπάνω υποθέσεις, ο Mearsheimer καταλήγει σε τρία πρότυ-
πα συμπεριφοράς των κρατών: φόβος, αυτοβοήθεια και μεγιστοποίηση ισχύος. Για το 
τελευταίο, ο Mearsheimer υποστηρίζει πως υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που 
ακολουθούν τα κράτη για να το αποκτήσουν. Ο πόλεμος και η εξισορρόπηση αποτε-
λούν τα κύρια μέσα, με τα οποία ένα κράτος μπορεί να αυξήσει ή να διατηρήσει την ήδη 
υπάρχουσα ισχύ του. 

 Στο βιβλίο του “The Twenty Years Crisis 1919-1939” ο Βρετανός Edward Hallett 
Carr τονίζει τη σημασία της ισχύος και του συμφέροντος σε ένα πλαίσιο αναρχίας των 
διακρατικών σχέσεων. Για τον Carr ύψιστη σημασία έχει η αρμονία συμφερόντων με-
ταξύ των κρατών – κάτι που σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα είναι δύσκολο έως ανέφι-
κτο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η αρμονία των συμφερόντων του συνόλου των κρατών 
τείνει να γίνεται ταυτόσημη με τα συμφέροντα των ισχυρότερων πολιτικών παικτών. 

 Ο  Joseph Nye, τέλος, υπογραμμίζει τη σημασία της ισχύος – χωρίς, όμως, η 
απόκτησή της να εγγυάται την τελική επίτευξη των στόχων του κράτους. Ο Nye είναι 
εκείνος, ο οποίος παγίωσε τον ορισμό της ήπιας ισχύος (soft power) στη διεθνή πολιτι-
κή θεωρία. Για τον Nye η ήπια ισχύς δεν στηρίζεται στην πίεση και τον εξαναγκασμό 
(δηλαδή, σε στρατιωτικά και οικονομικά μέσα), αλλά στην πειθώ. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, η ήπια ισχύς φαίνεται περισσότερο ελκυστική και, σε συνδυασμό με την σκληρή 
ισχύ (hard power) δημιουργεί τις βάσεις για την άσκηση μιας επιτυχημένης πολιτικής 
και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους (13). 

 Παρόλο που το διεθνές σύστημα είναι, κατά γενική ομολογία, άναρχο, η ισχύς 
των κρατών σχετίζεται άμεσα με την τάξη που επικρατεί σε αυτό. Σύμφωνα με τον 
Hedley Bull, η διεθνής τάξη (14) μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της παρέμβασης 
των μεγάλων δυνάμεων. Τα ισχυρά κράτη είναι ικανά να επιβάλλουν την τάξη στο διε-
θνές σύστημα (στο πλαίσιο του δυνατού) ακριβώς επειδή το σύστημα είναι άναρχο και 
η ισχύς δεν είναι ισομερώς καταμοιρασμένη – εκτός, όμως, από την τάξη, τα ισχυρά 
κράτη επιβάλλουν και τη βούλησή τους στις λιγότερο ισχυρές κρατικές οντότητες, κά-
νοντας έτσι την άποψή τους να έχει περισσότερη βαρύτητα έναντι αυτής των τελευταί-
ων.  

1.4  Η έννοια της τάξης και η επιβολή της σε ένα διεθνές περιβάλλον

 Το άναρχο και συγκρουσιακό περιβάλλον του διεθνούς συστήματος έχει υπάρ-
ξει πολλές φορές αιτία για την επίλυση των διακρατικών διαφορών με τη χρήση βίας 
(εμπόλεμες συγκρούσεις). Για να μπορέσουν να ελεγχθούν αποτελεσματικά τέτοιου 
είδους ενέργειες και για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα όσο το δυνατόν περισσό-

13  Nye, Joseph, S., Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, Νέα Υόρκη: Public Affairs, 2004.
14  Για τον Hedley Bull  η διεθνής τάξη είναι ένα πρότυπο συμπεριφορών των κρατών, το οποίο έχει ως στόχο 
την επίτευξη των βασικών σκοπών της διεθνούς κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Bull, η τάξη διέπει τις σχέσεις των 
δρώντων στο διεθνές σύστημα και διακρίνεται στην τάξη στην κοινωνική ζωή, την διεθνή τάξη και την παγκόσμια 
τάξη.
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τερο, είναι αναγκαία η επιβολή της τάξης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο διεθνές 
σύστημα. 

 Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο, κάθε κράτος πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του τη συνάρτηση τριών παραγόντων, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί “βιώσιμο”: α) να 
έχει τη δικαιοδοσία να ασκεί νομιμοποιημένη βία, έτσι ώστε να επιβάλλει την τάξη και 
τη δικαιοσύνη στους διοικουμένους του, β) την νομιμοποίηση του δίπολου τάξης-δι-
καιοσύνης, μέσω της υιοθέτησης γενικά παραδεδεγμένων κανόνων και σαφώς προσ-
διορισμένων σκοπών και γ) την ανάπτυξη του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης μεταξύ των ετερόκλητων ομάδων που απαρτίζουν μια κρατική δομή, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που έχουν τις ρίζες τους στις 
ανισότητες που δημιουργούνται μεταξύ των ίδιων των ομάδων του κράτους (15). Εν συ-
νεχεία, για τον Ήφαιστο, τα όργανα που απαρτίζουν τις κρατικές δομές ασκούν βία υπό 
συνθήκες κοινωνικοπολιτικής νομιμοποίησης – όταν συμβαίνει αυτό, δεν είναι δυνατόν 
να γίνει λόγος για πόλεμο, εφόσον τα κράτη προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες υπό κα-
θεστώς πλήρους νομιμοποίησης. Είναι, δηλαδή, εξουσιοδοτημένα να επιβάλλουν στους 
κόλπους τους την τάξη και τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να περιέλθει ο βίος των διοικουμέ-
νων σε καθεστώς ομαλότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Ickenberry, διεθνής 
τάξη αποτελούν οι “ρητές αρχές, κανόνες και θεσμούς που καθορίζουν τη βασική σχέση 
μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην τάξη” (16). 

 Στο ίδιο πνεύμα, ο Hedley Bull στο έργο του “ Η άναρχη κοινωνία: Μελέτη της 
τάξης στην παγκόσμια πολιτική” αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου ρύθ-
μισης της συνύπαρξης μεταξύ των κρατών, ακριβώς κατά τον τρόπο με τον οποίο η κοι-
νωνική ζωή των ανθρώπων ρυθμίζεται βάσει της τάξης, η οποία διέπει τις κοινωνικές 
δομές, έτσι ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι σκοποί. Οι κοινωνίες θα πρέπει να πα-
ρέχουν εχέγγυα για την ασφάλεια της κοινωνικής ζωής από τη χρήση βίας, την τήρηση 
των υποσχέσεων και των συμφωνιών που επιτυγχάνονται, καθώς και την παγίωση του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας (στο πλαίσιο που αυτό είναι εφικτό).

 Για τον Bull, η διεθνής τάξη είναι “ένα μοντέλο δράσεων, το οποίο υποστηρίζει 
τους στοιχειώδεις ή πρωταρχικούς στόχους της κοινωνίας των κρατών”(17). Στα πλαίσια, 
λοιπόν, του συστήματος της διεθνούς κοινωνίας, τα κράτη διεκδικούν την κυριαρχία και 
στο εξωτερικό επίπεδο, εκτός από το εσωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται βάσει μίας κοινής 
λογικής και αντίληψης από την πλευρά των κρατών, η οποία υπαγορεύει τον σχηματισμό 
μίας κοινωνίας που συνδέει τα μέλη της με δεσμούς κοινών σκοπών, αξιών και συμφερό-
ντων – τα μέλη της κοινωνίας αυτής, με τη σειρά τους, να δημιουργούν θεσμούς (για τον 
Bull, οι θεσμοί δεν έχουν την έννοια του οργανισμού, αλλά την υιοθέτηση μιας συγκε-
κριμένης πρακτικής, σκοπός της οποίας είναι η επίτευξη των κοινών στόχων των μελών 
τους). Οι κοινωνίες κρατών κατά τον Bull έχουν ως κύριους ρυθμιστές της τάξης τις ισχυ-
ρές, κυρίως, κρατικές οντότητες, καθώς η άποψη των ισχυρότερων κρατών κατισχύει των 
πιο αδύναμων. Έτσι, εφόσον το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από ανισορροπία των 
όρων ισχύος μεταξύ των κρατών, τα ισχυρά κράτη τείνουν να αποτελούν πολλές φορές 
τον σταθεροποιητικό παράγοντα σε αυτό, καθώς και τις δυνάμεις που, τελικά, επιβάλλουν 

15   Ήφαιστος, Παναγιώτης, Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό: διαδρομή, αντικείμενο, περιεχόμενο και  γνωσιολογικό υπόβαθρο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 
2009.  
16  Ikenberry, G., John, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major 
Wars, Princeton University Press, 2001.
17  Hedley Bull, “The anarchical society: A Study of Order in World Politics”, London, Macmillan, 1977
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την τάξη. Σύμφωνα με τον Bull, τα ισχυρά κράτη διαχειρίζονται τις μεταξύ τους σχέσεις 
και προβάλλουν την υπεροχή τους έναντι των υπόλοιπων κρατών με τέτοιο τρόπο που να 
μπορούν να παρέμβουν στα πεπραγμένα του διεθνούς συστήματος. 

 Σύμφωνα με τον Kissinger, η διεθνής τάξη “πρέπει αργά ή γρήγορα να αντιμε-
τωπίσει την επιρροή 2 τάσεων που αποτελούν πρόκληση για τη συνοχή της: 1) όταν οι 
αξίες που κρύβονται πίσω από τους διεθνείς κανονισμούς αλλάζουν άρδην…. 2) όταν 
αποδεικνύεται ανίκανο να φιλοξενήσει μία μεγάλη αλλαγή στις σχέσεις ισχύος (18).

1.5  Διεθνές σύστημα, δικαιοσύνη και ηθική: Ποια η σχέση τους; 

 Η ηθική και η δικαιοσύνη είναι ζητήματα που διέπουν την ανθρώπινη ζωή ήδη 
από τον σχηματισμό των πρώτων κοινωνιών. Από τον κώδικα του Χαμουραμπί ως το 
σχηματισμό των ad hoc δικαστικών σωμάτων κατά τη δίκη της Νυρεμβέργης μετά το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η παραδοχή για την ανάγκη επιβολής του περί 
δικαίου αίσθημα και της ηθικής αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που απασχο-
λούν τα μέλη των κοινωνιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 Η θέση της δικαιοσύνης και της ηθικής στο διεθνές σύστημα αποτελεί μια αμφι-
λεγόμενη συζήτηση. Για τους ρεαλιστές, στοιχεία όπως η ηθική και η δικαιοσύνη είναι 
αβέβαιο εάν θα μπορούσαν να έχουν κάποια θέση σε ένα άναρχο σύστημα, τα μέλη του 
οποίου προσπαθούν διαρκώς να αποκτήσουν όλο και περισσότερη ισχύ. Ο Θουκυδίδης, 
ορμώμενος από τον διάλογο που προηγήθηκε της καταστροφής της Μήλου έπειτα από 
την αποστασία της από την Αθηναϊκή Συμμαχία, αναφέρεται στην έλλειψη θέσης της 
δικαιοσύνης και της ηθικής στις σχέσεις μεταξύ κρατών χωρίς ισορροπία ισχύος, καθώς 
επικρατεί πάντα το δίκαιο του ισχυρού (ο ίδιος ο Θουκυδίδης, ωστόσο, δεν επικροτούσε 
την καταστροφή της Μήλου από τους Αθηναίους). Για τον Machiavelli η ηθική δεν θα 
έπρεπε να ακολουθείται υπό ουδεμία συνθήκη από τους ηγεμόνες των κρατών, καθώς 
οι όροι της (ιδιαίτερα της αυστηρής χριστιανικής ηθικής, που καθόριζε τον ιδιωτικό και 
δημόσιο βίο των πιστών της αναγεννησιακής Ιταλίας) δεν συμβαδίζουν με τη σωστή δι-
ακυβέρνηση μιας πολιτείας από έναν σοφό και συνετό άρχοντα: η λήψη αποφάσεων για 
το κρατικό συμφέρον δεν χωράει δεύτερες σκέψεις ή δισταγμούς. Το στυγνό, σχεδόν 
αδίστακτο μοντέλο κυβερνόντος που δίδεται από το έργο του “Ο ηγεμόνας” καθιστά 
σαφές πως η ιδέα περί ηθικής και δικαιοσύνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο 
για να εξαπατηθούν οι αντίπαλες δυνάμεις. Σε πλήρη σύμπνοια με τον προγενέστερό 
του Machiavelli, ο Hobbes στο έργο του “Leviathan” υπογραμμίζει την αβεβαιότητα 
για τις δράσεις των έτερων δρώντων στο διεθνές σύστημα: κανείς δεν μπορεί να είναι 
σίγουρος για τις προθέσεις του αντιπάλου. Επομένως, το να ακολουθήσει κανείς έναν 
κώδικα ηθικής και δικαιοσύνης μόνο ζημιογόνο μπορεί να αποβεί. Αρκετούς αιώνες 
αργότερα, έπειτα και από την διαμόρφωση των κρατών με τα χαρακτηριστικά με τα 
οποία εμείς τα γνωρίζουμε σήμερα, ο Edward Carr αποδομεί τη σχέση ηθικής και κρά-
τους, καθώς τα κράτη δεν αποτελούν οντότητες με τα χαρακτηριστικά που νοούνται οι 
οντότητες που τα απαρτίζουν (δηλαδή, οι άνθρωποι): οι κρατικές δομές είναι αρκετά 
σύνθετες και περίπλοκες. Κατά τον Carr, υπάρχουν 4 στοιχεία, τα οποία στηρίζουν τον 
ισχυρισμό του:

α) Δεν είναι εφικτό να προσδώσουμε στα κράτη συναισθήματα, όπως στους ανθρώπους 

18  Kissinger, Henry, World Order, Penguin Random House LLC, Νέα Υόρκη, 2014.
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– επομένως, το στοιχείο της ηθικής για τα κράτη περιορίζεται μόνο στον δικαιϊκό τους 
κώδικα.

β) Δράσεις που θα μπορούσαν να φαίνονται ανήθικες για το άτομο είναι πιθανόν να 
αποδειχθούν ωφέλιμες εάν εκτελεσθούν από ένα σύνολο.

γ) Δεν υπάρχει κάποια αρχή ιεραρχικά ανώτερη από το κράτος, έτσι ώστε να του επι-
βάλλει έναν ηθικό κώδικα. Επιπλέον, πρωταρχικός στόχος των κρατών είναι η επιβί-
ωσή τους – το καλό και συμφέρον τους θεωρείται ο μέγιστος ηθικός σκοπός για αυτά, 
δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε άλλη ηθική δέσμευση. Τέλος, η προαίρεσή τους 
να ακολουθήσουν ορισμένες “ηθικές παραδοχές” εξαρτάται απόλυτα από τις συνθήκες 
που επικρατούν στο διεθνές σύστημα.

δ) Η ηθική για τις “ομάδες”-δρώντες μπορεί να είναι μόνο κοινωνική ηθική, γεγονός 
που γεννά υποχρεώσεις προς έτερα μέλη των ομάδων αυτών.

 Ο Carr υπογραμμίζει πως, έπειτα και από την ενίσχυση της εξουσίας τους (κατά 
τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα), τα κράτη απέκτησαν πληθώρα δικαιωμάτων ένα-
ντι στους διοικούμενους – και, παράλληλα, στις άλλες κρατικές οντότητες. Για τον 
Carr οι θεωρίες περί διεθνούς ηθικής “είναι παράγωγα των κυρίαρχων εθνών ή ομάδων 
εθνών… η ηθική είναι προϊόν της ισχύος”. Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι δυνατόν 
να αντιμετωπίζεται το κράτος προσωποποιημένα – η ηθική έτσι όπως την αντιλαμβανό-
μαστε αφορά ξεκάθαρα στα άτομα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών δεν 
είναι δυνατόν να αποδοθούν όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα – η διεθνής ηθική έχει ως 
αντικείμενο τις υποχρεώσεις των κρατών έναντι στα κράτη, όχι στα άτομα (19). 

 Για τον Hedley Bull, η έννοια της δικαιοσύνης είναι καθαρά υποκειμενική: οι 
ιδέες περί δικαίου ανήκουν στην κατηγορία ιδεών ηθικής και που χαρακτηρίζουν τις 
πράξεις των ατόμων ως δίκαιες ή άδικες, δεν έχουν, δε, συνάφεια με τις ιδέες περί 
δικαιοσύνης ή συμφέροντος. O Bull προχωρά στη διάκριση της δικαιοσύνης σε 4 κα-
τηγορίες: α) στη γενική (εκείνη που ταυτίζεται με την ηθική συμπεριφορά), β) την ουσι-
αστική (στην αναγνώριση, δηλαδή, των κανόνων εκείνων που αποδίδουν καθορισμένα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις) και την τυπική (η εφαρμογή των κανόνων σε παρόμοιες 
μονάδες), γ) την αριθμητική (πρόκειται για τη δικαιοσύνη που παρέχει ίσα δικαιώμα-
τα) και την αναλογική (τα δικαιώματα κατανέμονται βάσει του σκοπού που πρέπει να 
επιτευχθεί) και δ) την ανταποδοτική ή αμοιβαία (μία ομάδα αναγνωρίζει τα δικαιώματα 
μίας έτερης ομάδας, εφόσον και η δεύτερη αναγνωρίζει τα δικαιώματα της πρώτης) και 
διανεμητική (σκοπός της δικαιοσύνης είναι η εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος). 
Για τον Hedley Bull, δεν είναι εφικτό να θέσουμε την δικαιοσύνη και την τάξη του διε-
θνούς συστήματος στην ίδια βάση ή να τους προσδώσουμε την ίδια σημασία: η διεθνής 
τάξη, έτσι όπως έχει αυτή διαμορφωθεί, δεν μπορεί να επιβάλλει το περί δικαίου αίσθη-
μα λόγω της συγκρουσιακής τάσης μεταξύ των κρατών που θέλουν να διατηρήσουν την 
τάξη και εκείνων που θέτουν σε προτεραιότητα την αλλαγή της κατάστασης βάσει του 
δικαίου. Επομένως, η τάξη έχει περισσότερη βαρύτητα απ’ ότι η δικαιοσύνη, καθώς η 
επίτευξη του εκάστοτε σκοπού προϋποθέτει την ύπαρξη και σωστή δομή της διεθνούς 
τάξης (20).

 Στον αντίποδα, για τον φιλελευθερισμό η ηθική και το δίκαιο διαδραματίζουν 

19  Carr, Edward. H. The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939. An Introduction to the Study of International 
Relations, Νέα Υόρκη: Perennial, 2001.
20  Hedley Bull, “The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics”, MacMillan, 1977.
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σπουδαίο ρόλο στις σχέσεις των διεθνών δρώντων και, κατ’ επέκταση, στην ίδια τη 
δομή του διεθνούς συστήματος. Έχοντας ως κύριους εκφραστές προσωπικότητες όπως 
ο Immanuel Kant, οι θεωρητικοί του ρεύματος του φιλελευθερισμού υποστηρίζουν, 
σε πλήρη αντίθεση με τους ρεαλιστές, πως έννοιες όπως το δίκαιο και η διεθνής ηθική 
μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμήσουν σε ένα τόσο απρόβλεπτο 
περιβάλλον όσο το διεθνές σύστημα, ακριβώς όπως στο εσωτερικό των κρατών. Σύμ-
φωνα με τη φιλελεύθερη θεωρία, η σωστή εφαρμογή των αρχών της διεθνούς ηθικής 
και του διεθνούς δικαίου μπορούν να συμβάλλουν στην ειρηνική επίλυση των διαφο-
ρών μεταξύ των κρατών και να θέσει τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός συστήματος 
εκτός ενός πλαισίου αναρχίας. Για τους φιλελεύθερους, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι 
δυνάμει φιλειρηνικές – τα συμφέροντά τους μπορούν να εξυπηρετηθούν και χωρίς να 
περιέλθουν σε συγκρουσιακή κατάσταση, ακολουθώντας τα κανονιστικά πλαίσια του 
διεθνούς δικαίου και της ηθικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προκλήσεις του Διεθνούς Συστήματος

2.1  Η κρίση ως έννοια και ως φαινόμενο 

 Για την έννοια της κρίσης (crisis) δεν έχει προσδοθεί ένας ορισμός που να τυγχά-
νει γενικής αποδοχής από τους μελετητές της διεθνούς πολιτικής. Παρόλα αυτά, έχουν 
δοθεί αρκετές αναλύσεις περί της κρίσης ως φαινόμενο σε διάφορες πτυχές της ανθρώ-
πινης ζωής.

 Για τον James Richardson, η κρίση ως φαινόμενο εκφράζεται με 3 διαφορετικές 
προσεγγίσεις:

1) Η συστημική: Οι κρίσεις προκύπτουν από μία αλλαγή του συστήματος, η οποία ση-

μειώνεται από ένα αιφνίδιο γεγονός, 

2) Η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων: Η λήψη αποφάσεων είναι σημαντική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης,

3) Ο συνδυασμός των παραπάνω προσεγγίσεων, ο οποίος επικεντρώνεται στην αντίλη-

ψη υψηλού κινδύνου για τη διεξαγωγή πολέμου. (21)

 Για τον Charles Hermann, το φαινόμενο της κρίσης “είναι μια κατάσταση όπου 
απειλεί τους υψηλής προτεραιότητας στόχους και τις θεμελιώδεις αξίες της μονάδας 
λήψης αποφάσεων (decision- making unit), περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για την αντι-
μετώπισή της πριν αυτή κορυφωθεί και αιφνιδιάζει τα μέλη της λήψης αποφάσεων όταν 
συμβαίνει”(22), ενώ ο Michael Brecher διακρίνει τις πηγές, από τις οποίες προέρχε-
ται μια κρίση σε” τρεις αλληλένδετες αντιλήψεις (perceptions) που γεννώνται από μια 
εχθρική πράξη, μια διασπαστική κίνηση ή περιβαλλοντική αλλαγή. Οι αντιλήψεις αυ-
τές είναι η απειλή σε μια ή περισσότερες θεμελιώδεις αξίες, ο περιορισμένος χρόνος 
αντίδρασης και η αυξημένη πιθανότητα εμπλοκής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν η 
κρίση αντιμετωπιστεί” (23).  

 Σύμφωνα με την εξέταση του φαινομένου της κρίσης υπό το πρίσμα των διε-
θνών σχέσεων, οι κρίσεις αποτελούν συμβάντα, τα οποία προκαλούν αιφνιδιασμό και 
απέναντι στα οποία τα κράτη πρέπει να δράσουν άμεσα. Είναι πιθανό η κρίση να εμφα-
νίζει τέτοια χαρακτηριστικά (όπως η αδυναμία ελέγχου της ροής των γεγονότων), που 
να καταλήγει να προκαλεί πολλές συνέπειες, έως και αποσταθεροποίηση του διεθνούς 
συστήματος, ενώ πολλές φορές αποτελούν απειλή για τα εθνικά συμφέροντα των κρα-
τών. Σύμφωνα με τον Brecher, οι κρίσεις στο διεθνές σύστημα συμπίπτουν με ενέργειες 
ή μεταβολές που χρονικά τοποθετούνται πριν την εκτόνωσή τους. Η χρήση βίας δεν 
είναι απαραίτητο συστατικό τους – οι εχθρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών 
μπορεί και να μην περιλαμβάνουν βίαια φαινόμενα. Οι δρώντες αντιλαμβάνονται τις 
επιβλαβείς συνέπειες, οι οποίες και τους επηρεάζουν κατά τη διάρκεια μιας κατάστα-
σης κρίσης – ωστόσο, οι εχθροπραξίες δεν συμβαίνουν σε κάθε φαινόμενο κρίσης (θα 

21  Richardson, James, L., Crisis Diplomacy: The Great Powers since the mid-nineteenth century, Cambridge 
University Press, 1994.
22  Hermann, Charles, Crises in Foreign Policy: A Simulation Analysis, The Bobbs-Merrill Company, 1969.
23  Brecher, Michael, Crises in World Politics: Theory and Reality, Pergamon Press, Οξφόρδη, 1993.
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λέγαμε, μάλιστα, πως μάλλον οξύνουν το πρόβλημα αντί να το εκτονώνουν). Ο Brecher 
προχωρά, μάλιστα, στον προσδιορισμό 4 φάσεων, από τις οποίες χαρακτηρίζονται οι 
διεθνείς κρίσεις: α) την έναρξη (την αρχική φάση, δηλαδή, της διεθνούς κρίσης, η οποία 
και είναι ταυτισμένη με το ξέσπασμα της κρίσεως), β) την κλιμάκωση (την κατάσταση, 
στην οποία τα κράτη περιέρχονται σε ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και, πιθανώς, 
εχθροπραξιών), γ) την αποκλιμάκωση (τον κατευνασμό της κρίσης, μέσω της μείωσης 
των εχθροπραξιών και της επιθετικής συμπεριφοράς) και δ) την επίπτωση της κρίσεως 
(το στάδιο, δηλαδή, που ακολουθεί τη λήξη της κρίσης και τον απολογισμό των επιπτώ-
σεων και αποτελεσμάτων στα κράτη που ενεπλάκησαν) (24).   

 Σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, ο Phil Williams υπογραμμίζει την πληθώρα των 
χαρακτηριστικών που μπορούν να είναι υπεύθυνα για την πρόκληση μιας διεθνούς κρί-
σης: καταρχάς, οι διεθνείς κρίσεις απειλούν ευθέως τα ζωτικά συμφέροντα και τους σκο-
πούς των εμπλεκομένων. Κατά συνέπεια, τα μέρη που περιέρχονται σε συνθήκες κρίσης 
θεωρούν πως το διακύβευμα για αυτά είναι τεράστιο – η έκβαση της κατάστασης θα έχει, 
αδιαμφισβήτητα, συνέπειες για τα ίδια, ως προς την ισχύ τους, τη θέση τους στο διεθνές 
σύστημα, αλλά και τις σχέσεις τους απέναντι στις υπόλοιπες μονάδες του συστήματος (25). 

2.2  Διαχείριση διεθνών κρίσεων

 Ο Richard Ned Lebow αναφέρει ότι υπάρχουν δύο σημαντικές σχολές σκέψης 
για τον ορισμό της διαδικασίας διαχείρισης διεθνών κρίσεων.26 Συγκεκριμένα, η πρώτη 
σχολή, εστιάζει στο στόχο της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων και ορίζει τη διαχεί-
ριση κρίσεων «ως τη διαδικασία αποφυγής του πολέμου και την ειρηνική επίλυση της 
αντιπαράθεσης».27 Σύμφωνα με την άποψη των οπαδών αυτής της προσέγγισης, η κρίση 
θεωρείται ως ένα παθολογικό γεγονός που δημιουργεί κινδύνους και οι εμπλεκόμενοι 
σ’ αυτό έχουν κοινό συμφέρον να το ξεπεράσουν. Γι’ αυτούς, η διαχείριση της κρίσης 
είναι ή θα έπρεπε να είναι μια κοινή άσκηση που αποσκοπεί στη μείωση της έντασης. Οι 
θεωρητικοί της δεύτερης σχολής κατανοούν τη κρίση ως τη σύγκρουση συμφερόντων. 
Θεωρούν ότι η εμφάνισή της είναι αναπόφευκτη και την αντιλαμβάνονται και ως μια 
νομιμοποιημένη μορφή του διεθνούς ανταγωνισμού. Γι’ αυτούς, ο στόχος της διαχείρι-
σης κρίσεων είναι να κερδίσουν την αντιπαράθεση. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω θεωρητι-
κοί θεωρούν ως επιτυχής τη διαχείριση μιας κρίσης, όταν κατά την έκβασή της έχουν 
επιτύχει τους στόχους τους και παράλληλα, έχουν ακυρωθεί οι απαιτήσεις του αντιπά-

λου τους. Στο ίδιο πλαίσιο  ο Richard Ned Lebow επισημαίνει, ότι αρκετοί μελετητές 
έχουν επικρίνει τις προσεγγίσεις των δύο ανωτέρω σχολών σκέψης ως ανεπαρκείς, διότι 
κάθε ορισμός εστιάζει σε μία μόνο διάσταση της κρίσης. Ειδικότερα, οι συγκεκριμέ-

νοι επικριτές επισημαίνουν ότι οι κρίσεις μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων περιλαμβάνουν 
εκτός από τις συγκρούσεις και τον ανταγωνισμό. Καταλήγουν δε στο συμπέρασμα, ότι 

24  Brecher, Michael, Crises in World Politics: Theory and Reality, Pergamon Press, Οξφόρδη, 1993.
25  Williams, Phil, Crisis Management: Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age, Λονδίνο, Martin 
Robertson, 1976.
26  Lebow, Richard Ned, Between Peace and War: The Nature of International Crisis, Baltimore, The Johns 
Hopkins University Press, 1981, σελ. 292-293.    
27  Williams, Phil, Crisis Management: Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age, Λονδίνο, Martin 
Robertson, 1976, σελ. 27.
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μια επιτυχής διαχείριση κρίσης αποβλέπει στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην επι-
δίωξη της ικανοποίησης των συμφερόντων των εμπλεκομένων στη κρίση και το κοινό 
ενδιαφέρον τους για την αποφυγή του πολέμου.28 

 Σε συνάρτηση με τον ορισμό που έδωσε η πρώτη σχολή σκέψης για τη διαχείριση 
μιας διεθνούς κρίσης, ο Leslie Lipson αναφέρει ότι: «Η διαχείριση κρίσεων συνίσταται 
στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και από τις δύο πλευρές, χωρίς να προσφύγουν 
στη βία».29 

 Παράλληλα, όσον αφορά τον ορισμό που έδωσε η δεύτερη σχολή σκέψης για 
τη διαχείριση μιας διεθνούς κρίσης, οι William Kintner και David Schwarz ορίζουν 
τη διαχείριση κρίσεων ως «τη διαδικασία που βοηθά ένα δρώντα να κερδίσει τη κρίση 
και ταυτόχρονα διατηρεί τη κρίση σε ανεκτά όρια κινδύνου και ρίσκου και για τις δύο 
πλευρές».30 

 Στο ίδιο πλαίσιο, όσον αφορά τη συνδυαστική προσέγγιση για τη διαδικασία 
διαχείρισης διεθνών κρίσεων που εκφράστηκε από τους επικριτές των δύο ανωτέρω 
σχολών σκέψης, οι Glenn Snyder και Paul Diesing επισημαίνουν, ότι το κεντρικό ζήτη-

μα στη διαδικασία διαχείρισης κρίσεων είναι το πώς θα επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυ-

ασμός εξαναγκασμού και συμβιβασμού στο πλαίσιο της στρατηγικής κάποιου διεθνούς 
δρώντα. Ο συνδυασμός αυτός, θα πρέπει ταυτόχρονα να αποφύγει το πόλεμο και να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη ή να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες του διεθνούς δρώντα.31 

Επιπρόσθετα, οι Glenn Snyder και Paul Diesing επισημαίνουν επίσης ότι:

«Ο όρος διαχείριση κρίσεων συνήθως νοείται ως άσκηση λεπτομερούς ελέγχου της 
διαμορφωθείσας κατάστασης από την ανώτατη ηγεσία μιας κυβέρνησης έτσι, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες απώλειας του ελέγχου και προσφυγής σε πόλεμο. 
Επίσης, μέσω της διαχείρισης της κρίσης, η ηγεσία του κράτους επιδιώκει να προωθή-

σει ή να προστατεύσει τα συμφέροντα του κράτους της, να κερδίσει ή τουλάχιστον να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη ή να ελαχιστοποιήσει τις απώλειές της και αν είναι δυνατό να 
διευθετήσει το θέμα της αντιπαράθεσης, ώστε να μην προκύψουν επιπλέον κρίσεις».32 

 Κατά τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, οι λήπτες αποφάσεων έχουν τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσουν αμυντικές στρατηγικές για να διατηρήσουν το Status Quo ή επιθετικές 

28  Lebow, Richard Ned, Between Peace and War: The Nature of International Crisis, Baltimore, The Johns 
Hopkins University Press, 1981, σελ. 292-293.  
29  NATO Letter, “Crisis Management or Crisis Prevention”, August-September 1966, p. 14 & Williams Phil, 
Crisis Management: Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age, Λονδίνο, Martin Robertson, 1976, σελ. 28.
30  Kintner, Williams R. & Schwarz, David C., A Study on Crisis Management, Philadelphia: University of 
Pennsylvania, Foreign Policy Research Institute, 1965, Appendix B, σελ. 21. & Williams Phil, Crisis Management: 
Confrontation and Diplomacy in the Nuclear Age, Λονδίνο, Martin Robertson, 1976, σελ. 29. & Liping, Xia, 
“Crisis Management in the Relationship Between China and the United States”, journal International Review, Vol. 
45, Winter 2006, σελ. 64-65.
31    Snyder, Glenn H., & Diesing, Paul, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision-Making, and System 
Structure in International Crises, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1977, σελ. 10. & Snyder, 
Glenn H., “Crisis Bargaining”, in the Herman Charles F. (ed), International Crisis: Insights from Behavior 
Research, New York, The Free Press, 1972, σελ.7.
32  Snyder, Glenn H., & Diesing, Paul, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision-Making, and System 
Structure in International Crises, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1977, σελ. 207. 
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στρατηγικές για να επιχειρήσουν την αλλαγή του Status Quo εις βάρος του αντιπάλου. 

 Οι αμυντικές στρατηγικές κατά τη διαχείριση διεθνών κρίσεων είναι:33

 ¾ Η στρατηγική εξαναγκαστικής διπλωματίας ή του εξαναγκασμού (Coercive 
diplomacy). Στη στρατηγική αυτή, χρησιμοποιούνται απειλές χρήσης στρατιωτι-
κών μέσων σε μεγάλη ή μικρή κλίμακα, ώστε να πειστεί  ο αντίπαλος να σταμα-
τήσει τις προκλητικές ενέργειες ή να επιστρέψει κατειλημμένα εδάφη.

 ¾ Η στρατηγική περιορισμένης κλιμάκωσης (Limited escalation). Είναι η απάντη-
ση στην επιθετική στρατηγική του αντιπάλου, όταν επιδιώκει να φέρει σε μειο-
νεκτική θέση τον αμυνόμενο. 

 ¾ Η Στρατηγική ίσου πλήγματος (Tit for tat). Ο αμυνόμενος χρησιμοποιεί την 
στρατηγική ίσης ανταπόδοσης σε κάθε πρόκληση του αντιπάλου, σε συνδυασμό 
με διαπραγματευτική εκ μέρους του διάθεση.

 ¾ Η στρατηγική της δοκιμής των δυνατοτήτων του αντιπάλου (Test of capabilities). 
Ο αμυνόμενος για να αποθαρρύνει τον αντίπαλο διατυπώνει απειλές και ανα-
πτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις σε επίκαιρες θέσεις. Έτσι, ο αντίπαλος θα σκε-
φτεί σοβαρά το κόστος υλοποίησης των επιδιώξεών του για αλλαγή του status 
quo. 

 ¾ Η στρατηγική της εξοικονόμησης χρόνου (Buying time). Η στρατηγική αυτή 
ακολουθείται όταν ο αμυνόμενος θεωρήσει ότι είναι προς το συμφέρον του η 
εξοικονόμηση χρόνου προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη πιθανότητα μιας αμοι-
βαία αποδεκτής συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις. 

 ¾ Η στρατηγική της διαχωριστικής γραμμής (Strategy of Drawing a line). Μέσω 
της στρατηγικής αυτής, ο αμυνόμενος θέτει μια διαχωριστική γραμμή στον επι-
τιθέμενο (δηλαδή καθορίζει το έσχατο όριο ανοχής του) η υπέρβαση της οποίας 
εκ μέρους του αντιπάλου θα μπορούσε να γίνει η αιτία μιας σκληρής απάντησης.  

 ¾ Η στρατηγική της επίδειξης δέσμευσης και αποφασιστηκότητας (Strategy of 
Conveying Commitment and Resolve). Ο αμυνόμενος δεσμεύεται ότι θα αντι-
δράσει στις ενέργειες του επιτιθέμενου (αποτροπή) και δηλώνει την αποφασιστι-
κότητά του να υπερασπιστεί την εθνική του ακεραιότητα.

Στον αντίποδα, οι επιθετικές στρατηγικές κατά τη διαχείριση διεθνών κρίσεων είναι:34

 ¾ Η στρατηγική εκβιασμού (Blackmail). Προβάλλονται απαιτήσεις προς ικανο-
ποίηση από τον αντίπαλο, οι οποίες συνοδεύονται και με απειλές τιμωρίας σε 
περίπτωση μη υλοποίησής τους. Η στρατηγική αυτή επιλέγεται από χώρες με 
επεκτατικά σχέδια ή που επιθυμούν την ανατροπή του status quo. 

 ¾ Η στρατηγική περιορισμένης και ανακλήσιμης πρόκλησης (The limited, 

33  Janice Gross Stein, “Deterrence and Reassurance”, στο Philip E. Tetlock, Jo L. Husbands, Robert Jervis, Paul 
Stern and Charles Till, eds, Behavior, Society and Nuclear War, τεύχος 2 (New York: Oxford University Press, 
1991) και Στέλιος Αλειφαντής, Εισαγωγή στη μελέτη των Διεθνών Κρίσεων (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις – Φά-

κελος), Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 151-166.
34  Janice Gross Stein, “Deterrence and Reassurance”, στο Philip E. Tetlock, Jo L. Husbands, Robert Jervis, Paul 
Stern and Charles Till, eds, Behavior, Society and Nuclear War, τεύχος 2 (New York: Oxford University Press, 
1991) και Στέλιος Αλειφαντής, Εισαγωγή στη μελέτη των Διεθνών Κρίσεων (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις – Φά-

κελος), Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 143-151.
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reversible probe). Αναλαμβάνεται περιορισμένου χαρακτήρα δράση από τη μια 
πλευρά, με στόχο την μικρή αλλαγή του status quo. Σκοπός της στρατηγικής αυ-
τής είναι να δοκιμαστεί η στάση του αντίπαλου (θα αμυνθεί ή θα υποχωρήσει;). 
Αν και στις προθέσεις του προκαλούντος δεν είναι η κλιμάκωση, ο κίνδυνος κλι-
μάκωσης παραμένει υψηλός λόγω αστάθμητων παραγόντων. Ενδέχεται ο αμυ-
νόμενος, προκειμένου να υπερασπιστεί το status quo και χωρίς προειδοποίηση, 
να προβεί σε στρατιωτικές ενέργειες. Στη περίπτωση αυτή υπάρχει διαφορετική 
εξέλιξη από τις προσδοκίες της επιτιθέμενης πλευράς. Αλλά και η καθυστερη-
μένη αντίδραση του αμυνομένου μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση εάν 
εκληφθεί ως πρόθεση μη άμυνας, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει τον αντίπαλο σε 
μεγαλύτερη διείσδυση. 

 ¾ Η στρατηγική της ελεγχόμενης πίεσης (The strategy of controlled pressure). Επι-
διώκεται η αλλαγή του status quo σε βάρος του αντιπάλου έστω και αν αυτός 
έχει δηλώσει ότι θα το υπερασπιστεί. Η πίεση αρχίζει με μικρά βήματα προσ-
δοκώντας την μη αντίδραση της άλλης πλευράς, είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω 
δισταγμού. Ο αμυνόμενος υποχρεούται να χαράξει μια κόκκινη γραμμή, πέραν 
της οποίας δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει.

 ¾ Η στρατηγική των τετελεσμένων (The fait accompli strategy). Επιδιώκεται με 
γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες η επίτευξη τετελεσμένων εις βάρος του 
αντιπάλου. Προϋπόθεση για τη επιτυχία της στρατηγικής αυτής, αποτελεί η 
ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι ο αντίπαλος δεν θα υπερασπιστεί το status quo. 
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται όταν έχουν αποτύχει οι προηγούμενες επιθετι-
κές στρατηγικές. Στη στρατηγική αυτή υπάρχει ο κίνδυνος αντίδρασης του αμυ-
νομένου αμέσως μετά τα τετελεσμένα, οπότε η κατάσταση δεν αποκλείεται να 
γυρίσει σε βάρος του επιτιθεμένου. 

 ¾ Η στρατηγική της φθοράς (The attrition strategy). Η στρατηγική αυτή, τίθεται 
σε εφαρμογή σε περίπτωση ασυμμετρίας ισχύος μεταξύ των εμπλεκομένων. 
Συνήθως ο ισχυρότερος επιθυμεί την αλλαγή του status quo, ενώ ο αδύναμος 
δεν επιθυμεί και τείνει να εμπλακεί σε επιχειρήσεις υιοθετώντας τη τακτική του 
ανταρτοπόλεμου ή των τρομοκρατικών επιθέσεων ως στρατηγικών φθοράς. Η 
ισχυρότερη δύναμη αντιδρά είτε με ανοχή στην αρχή είτε με προοδευτική κλιμά-
κωση στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

2.3  Ο ρόλος της κοινής γνώμης στη διαχείριση διεθνών κρίσεων και κατά τη λήψη 
αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής

 Η χρήση της έννοιας της κοινής γνώμης (κυρίως για ζητήματα πολιτικής) αφορά 
κυρίως την πλειοψηφία του κοινού. Ο ορισμός, δηλαδή, της κοινής γνώμης, έχει δια-
μορφωθεί καθαρά με βάση την άποψη που εκφράζει η πλειοψηφία ενός γενικού συνό-
λου. Παρόλα αυτά, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας σαφής, παγιωμένος όρος, 
με τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί σε αυτό. 

 Ιστορικά, ο εν λόγω όρος έχει τις ρίζες του στην εποχή του Διαφωτισμού – απο-
τελεί, δε, απόρροια του φιλοσοφικού κινήματος του Φιλελευθερισμού (17ος – 18ος αι-
ώνας). Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αυτός συναντάται για πρώτη φορά το 1588 από τον 
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Michel de Montaigne, στο έργο του “Δοκίμια” ως “opinion publique”. Το 1761, ο Jean-
Jacques Rousseau χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο στο έργο του “Julie, ή Nouvelle Heloise”, 
ενώ στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ο ορισμός αυτός απαντάται ως “γενική γνώμη” (35) 
σε κείμενα του William Temple το 1672, αλλά και το 1689 στο έργο “An Essay” του 
Άγγλου φιλοσόφου και “πατέρα του Κλασσικού Φιλελευθερισμού” John Locke. Αργό-
τερα, κατά τον 19ο αιώνα, οι αντιλήψεις που διατύπωσαν οι Βρετανοί Jeremy Bentham 
(36) και  John Stuart Mill (37) περί της δημοκρατίας ως μέσο διαχείρισης των συγκρου-
όμενων συμφερόντων των ατόμων έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός θεωρητι-
κού πλαισίου, αλλά και την απαρχή της ταύτισης της κοινής γνώμης με την πλειοψηφία. 
Στις απαρχές του 20ου αιώνα, μετά και από την ένταξη της μεθόδου των ποσοτικών 
ερευνών στις κοινωνικές επιστήμες, από την δεκαετία του 1930 και έπειτα, η έννοια της 
κοινής γνώμης λαμβάνει έναν χαρακτήρα ποσοτικό και λιγότερο κριτικό – συμμετοχι-
κό. Παρόλα αυτά, δεν απώλεσε το στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου.

 O Αμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος Walter Lippmann διαπιστώνει 
την “δημιουργία ενός πέπλου μυστηρίου γύρω από την κοινή γνώμη από τις δημοκρα-
τίες” (38), ενώ χαρακτηρίζει την κοινή γνώμη ως ένα σύνολο εύκολα χειραγωγίσιμο.  
Κατά τον Lippmann, το κοινό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, βάσει της συμμετοχή του 
στα πολιτικά πράγματα: τους δράστες (οι οποίοι έχουν ενεργή θέση απέναντι στα προ-
βλήματα, προτείνουν λύση και χαρακτηρίζονται από θέληση για συμμετοχή και έκφρα-
ση άποψης απέναντι στο πολιτικό γίγνεσθαι) και τους θεατές (τα άτομα, δηλαδή, με τη 
μικρότερη δυνατή ενασχόληση με την πολιτική ή, ακόμη, και με μηδαμινή ανάμιξη σε 
αυτήν). Ωστόσο, δεν πρέπει εσφαλμένα να θεωρούμε τους θεατές ως τους αδύναμους 
κρίκους στο συγκεκριμένο δίπολο: θεατές και δράστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

 Η προσπάθεια ταύτισης της κοινής γνώμης με την πλειοψηφία έχει βρει αρκε-
τούς επικριτές. Σύμφωνα με τον Γάλλο κοινωνιολόγο Pierre Bourdieu, η κοινή γνώμη, 
τουλάχιστον με την έννοια που της έχουν προσδώσει οι αναλυτές των δημοσκοπήσεων 
δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης των τριών αξιωμάτων των ερευνών: 
α) όλοι μπορούν να έχουν άποψη, β) όλες οι απόψεις είναι ισοδύναμες και γ) τα θέματα 
που τίθενται, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται, φαίνεται να τυγχά-
νουν συναίνεσης. Η παρουσίαση της κοινής γνώμης ως ένα άθροισμα πολλών ατομικών 
απόψεων μέσω των δημοσκοπήσεων για τον Bourdieu αποτελούν μία “ψευδαίσθηση”, 
καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να τεθεί στον μέσο συμμετέχοντα σε αυτές κάποιου ερω-
τήματος, το οποίο και να μην τον έχει απασχολήσει ποτέ (39).

 Οι σχέσεις κοινής γνώμης και εξωτερικής πολιτικής αποτελούν ένα ακανθώδες, 
θα λέγαμε ζήτημα, όσον αφορά στη χάραξη της τελευταίας από τις κρατικές οντότητες. 
Η απαθής στάση που επιλέγουν αρκετές φορές να τηρήσουν οι περισσότεροι πολίτες 
ενός κράτους, καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης τους για σημαντικά εθνικά θέματα 

35  Temple, William, An essay on the original and nature of government. Observations upon the United Provinces 
of the Netherlands. Letters containing an account of the most important transactions that passed in Christendom 
from 1665 to 1672, The New York Public Library, 1814. 
36  Βρετανός φιλόσοφος και νομικός. Κατά πολλούς, είναι ο θεμελιωτής του κινήματος του σύγχρονου Ωφελιμι-
σμού, ενώ λογίζεται ως ο ηγέτης του κινήματος του ριζοσπαστισμού στην Αγγλία.
37  Βρετανός φιλόσοφος και πολιτικός οικονομολόγος. Είναι γνωστός ως “ο αγγλόφωνος φιλόσοφος με την ισχυ-

ρότερη επιρροή του 19ου αιώνα”
38  Lippmann Walter, Public Opinion, Transaction Publishers, ΗΠΑ, Λονδίνο, 1991.
39  Bourdieu, Pierre, Public Opinion Does Not Exist στο Armand Mattelart /Seth Siegelaub (Eds.): Communication 
and Class Struggle 1, Νέα Υόρκη: International General, 1979, σελ. 124-130.
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(αλλά και για την ίδια τη θεωρία διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής) αποτελεί 
παράγωγο των θεωριών πολλών σπουδαίων μελετητών του συγκεκριμένου φαινομένου, 
όπως ο Lippmann και ο Almond. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, προέκυψαν νέα 
στοιχεία όσον αφορά στο χαρακτήρα και τη φύση της κοινής γνώμης. Οι νεότεροι μελε-
τητές διαπίστωσαν τη σχέση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ χάραξης εξωτερικής πολιτι-
κής και κοινής γνώμης – σε σημείο, μάλιστα, που έχει αποδειχθεί πως, τις περισσότερες 
φορές, η αλλαγή στάσης της κοινής γνώμης προϋπάρχει της αλλαγής της εξωτερικής 
πολιτικής ενός κράτους. Η έκφραση της άποψης της κοινής γνώμης εντάσσεται, πλέον, 
στα δημοκρατικά πολιτεύματα: κορυφαία έκφανση της λαϊκής κυριαρχίας στα πλαίσια 
του θεσμού της δημοκρατίας θεωρούνται τα δημοψηφίσματα. 

 Με την ευρεία διάδοση των ΜΜΕ (λχ. τηλεόραση) σε όλα τα κοινωνικά στρώμα-
τα των κρατών, ο μέσος πολίτης πλέον έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται από πολλα-
πλά μέσα – οι πληροφορίες, πλέον, ταξιδεύουν σε κάθε γωνία του κόσμου. Η αντίδραση 
μίας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού των ΗΠΑ, πχ, ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ 
αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του εν λόγω φαινομένου. Έπει-
τα και από την έκρηξη της ανάπτυξης των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, από τη δεκα-
ετία του 90 και μετά, ο μέσος πολίτης του πλανήτη διαθέτει πλέον όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζεται για να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη άποψη για τα τεκταινόμενα στη 
διεθνή πολιτική σκηνή. Με την ένταξη, λοιπόν, των ΜΜΕ στην καθημερινότητα των 
κοινωνιών και μετά την δεκαετία του 1980 (όπου και εξετάσθηκε το πόσο επιδρούν τα 
ΜΜΕ στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής) και την αποδοχή της θεωρίας της επιρροής 
της κοινής γνώμης, σχηματίζεται λοιπόν ένα τρίγωνο μεταξύ ΜΜΕ – εξωτερικής πο-
λιτικής – κοινής γνώμης. Οι σχέσεις, μάλιστα, που αναπτύσσονται μεταξύ των μερών 
του συγκεκριμένου τριπόλου είναι τόσο έντονες, που οι πολιτικοί λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψιν τους τόσο το πώς θα προβληθούν οι κινήσεις τους από τα ΜΜΕ όσο και τις 
αντιδράσεις που τυχόν αυτές θα εγείρουν στο ευρύ κοινό. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η κοινή γνώμη εκφράζεται σε ζητή-
ματα διεθνούς πολιτικής, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διακρατικό επίπεδο, παρου-
σιάστηκε στις  17/04/1999 από το περιοδικό Economist: κατά τη διάρκεια του Πολέμου 
του Κοσόβου, όταν αποφασίσθηκε από το ΝΑΤΟ να προχωρήσει σε μία επιχείρηση 
βομβαρδισμών. Μετά από σφυγμομέτρηση για λογαριασμό του Economist σε Γαλλία, 
Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα σε δείγμα πολιτών των παραπάνω κρατών, αποδείχθηκε 
πως η πλειοψηφία της κοινής γνώμης δεν στήριζε την απόφαση του ΝΑΤΟ, παρόλο που 
οι επίσημες κυβερνήσεις των χωρών αυτών τάχθηκαν υπέρ της επιχείρησης. 

 Η κοινή γνώμη φαίνεται να επηρεάζει και τις σχέσεις μεταξύ κρατών που πα-
ραδοσιακά, είναι εχθρικά διακείμενα το ένα απέναντι στο άλλο, παρόλο που πολλάκις, 
κρίνεται επιτακτικό να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ τους – πολλές φορές, μάλιστα, 
οι απόψεις της κοινής γνώμης δείχνουν να δυναμιτίζουν το κλίμα μεταξύ τους και να 
εξάγουν συμπεράσματα που εικάζονται να παρουσιάζονται ως προβληματισμοί στην 
εκάστοτε πολιτική ηγεσία των κρατών. Σύμφωνα με τον Γιαλλουρίδη, “ο Τύπος δεν 
παρατηρεί ούτε καταγράφει απλώς. Διαμορφώνει τη συλλογική συνείδηση, την εθνική 
αυτοσυνειδησία, τα συμφραζόμενα μέσα στα οποία κινείται όχι μόνον η ευρεία κοινή 
γνώση, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και η ειδική κοινή γνώμη των υπεύθυνων προσώ-
πων: του πολιτικού, στρατιωτικού, διπλωματικού επιστημονικού και δημοσιογραφικού 
προσωπικού μέσα από το οποίο αναδεικνύονται κατά καιρούς οι χειριστές των θεμάτων 
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και των κρίσεων (όταν αυτές προκύπτουν) (40). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και το πώς η κοινή γνώμη 
των δύο χωρών έχει επηρεάσει την εξωτερική τους πολιτική. Σε πολλά ζητήματα, όπως 
η κρίση των Ιμίων το 1999, η κοινή γνώμη και των δύο χωρών άσκησε έντονη πίεση 
στις τότε κυβερνήσεις για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, αλλά και αντιδράσεις 
απέναντι στις αποφάσεις που έλαβαν στο τέλος (κυρίως από την ελληνική πλευρά).

 Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, μπορούμε να διακρίνουμε το 
στοιχείο έντασης που δημιουργείται στις χώρες αυτές τα τελευταία χρόνια. Ήδη από 
την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας μετά το πέρας του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και την εγκαθίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους, οι σχέσεις των δύο 
κρατών είναι, ως επί το πλείστων, συγκρουσιακές και τεταμένες, με αποκορύφωμα την 
εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο το 1974, που είχε ως αποτέλεσμα την 
κατοχή ενός μεγάλου τμήματος του νησιού ακόμα και σήμερα. Η έντονα αναθεωρητική 
στάση που διατηρεί η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία έχει μετατοπίσει το 
ενδιαφέρον της στο καθεστώς του χώρου του Αιγαίου, δείχνει να αυξάνει το αίσθημα 
ανασφάλειας στην ελληνική πλευρά, η οποία έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυ-

χία της στο πλαίσιο διεθνών θεσμών, όπως το ΝΑΤΟ (στο οποίο αποτελούν μέλη και οι 
δύο χώρες). Στη δεδομένη χρονική στιγμή, μάλιστα, μετά και την άσκηση μίας συγκε-

κριμένης πολιτικής από το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της 
Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο (προβαίνοντας επα-

νειλημμένα σε κινήσεις δημιουργίας εντυπώσεων, ασκώντας πολλαπλές πιέσεις μέσω 
πράξεων επίδειξης ισχύος και προπαγάνδα από φίλα προσκείμενα Μέσα της Τουρκίας), 
η ελληνική πλευρά δείχνει να έχει ακόμη περισσότερους λόγους να νιώθει απειλή και 
ανασφάλεια από τις επεκτατικές βλέψεις της γειτονικής χώρας.

 Μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ και στα δύο κράτη τείνουν να προξενούν περισσότε-

ρα προβλήματα στην κοινή γνώμη των κρατών αυτών, μέσω της διαιώνισης ορισμένων 
στερεοτύπων που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους ανά τους αιώνες – και τα δύο κράτη 
αποτελούν απειλή το ένα για το άλλο. Το πρόσφατο παράδειγμα ελληνικής εφημερίδας, 
η οποία σε πρωτοσέλιδο της καταφέρθηκε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς στην τουρ-

κική γλώσσα προς το πρόσωπο του Ερντογάν προκάλεσε την οργή του Τούρκου Προέ-

δρου, απειλώντας με προσφυγή σε έννομα και ένδικα μέσα – ταυτόχρονα, έδωσε άλλον 
έναν λόγο στην τουρκική κοινή γνώμη να αποστρέφεται την ελληνική πλευρά και να 
επιβεβαιώνει την στερεοτυπική αντίληψη που έχει διαμορφώσει για αυτήν. Ο τουρκικός 
Τύπος, όπως ήταν φυσικό, εξέδωσε μύδρους προς την ελληνική πλευρά, χαρακτηρίζο-

ντας την επικεφαλίδα του δημοσιεύματος ως “ντροπιαστική” και υποστηρίζοντας πως 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας (41). 

 Για τον Γιαλλουρίδη, τα ΜΜΕ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις των δύο 
χωρών, καθώς και στην άποψη που έχει διαμορφωθεί στην κοινή τους γνώμη εκατέρω-

θεν: εάν είχε αποφευχθεί αυτή η έντονη δημιουργία και διαιώνιση των προκαταλήψεων 
και στερεοτύπων που προβάλλεται από τα Μέσα Ελλάδος - Τουρκίας (δημιουργώντας, 

40  Γιαλλουρίδης, Χριστόδουλος, Από την Κύπρο έως τα Ίμια: 1955-1996 Η οπτική του τύπου, Εκδόσεις Σιδέρη, 
Αθήνα,1997.
41 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/09/18/son-dakika-yunan-medyasindan-ahlaksiz-manset-baskan-
recep-tayyip-erdogani-agir-kufurle-hedef-aldilar
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έτσι, παγιωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στον ελληνικό και τουρκικό λαό αντί-
στοιχα), θα μπορούσαμε να έχουμε έναν διακρατικό διάλογο σε διαφορετική βάση και 
η ειρηνική συνύπαρξη θα μπορούσε να διαφαίνεται περισσότερο πιθανή (42).

42  Γιαλλουρίδης, Χριστόδουλος, Από την Κύπρο έως τα Ίμια: 1955-1996 Η οπτική του τύπου, Εκδόσεις Σιδέρη, 
Αθήνα,1997.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Έρευνα κοινής γνώμης με θέμα: «Διαχείριση Ελληνοτουρκικών Κρίσεων»

3.1  Παρουσίαση αποτελεσμάτων και περιγραφική ανάλυση έρευνας κοινής γνώμης

 Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας “Διαχείριση 
Ελληνοτουρκικών Κρίσεων”  που διεξήχθη το διάστημα 14 Μαρτίου 2020 έως 26 Απρι-
λίου 2020 και τα συμπεράσματα της οποίας εξήχθησαν στις 31/07 του ιδίου έτους. 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και 
οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μία σειρά ερωτήσεων, χωρισμένων σε 3 μέρη, οι οποί-
ες και αφορούσαν σε ζητήματα ελληνοτουρκικών σχέσεων και κρίσεων.

 Υπό το πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν, 
κατά καιρούς, μπει στο μικροσκόπιο από πολιτικούς επιστήμονες, δημοσιογράφους και 
μελετητές. Η έρευνα, την οποία παρακολουθήσαμε προηγουμένως και της οποίας τα 
αποτελέσματα θα αναλύσουμε στη συνέχεια αφορά στη διαχείριση των κρίσεων που 
προέκυψαν το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών και ρίχνει φως στον τρόπο, 
με τον οποίο βλέπει η ελληνική κοινή γνώμη τους χειρισμούς της κυβέρνησης κατά τη 
διαχείριση των Ελληνοτουρκικών κρίσεων. 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους 5013 ερωτηθέντες (σε πανελλαδική εμβέ-
λεια) ήταν σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες. Στο σύνολο των ερωτηθέντων (η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων ήταν άρρενες - 85,8%) το 30,8% είναι κάτοχοι διπλώματος 
ανώτατης εκπαίδευσης, το 24% κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 13,6% έχει ολοκληρώ-
σει τα στάδια της ανώτερης εκπαίδευσης. Όσον αφορά στον επαγγελματικό κλάδο, 
στον οποίο δραστηριοποιούνται, το 27,8% δηλώνουν στρατιωτικοί, το 23,2% ιδιωτικοί 
υπάλληλοι και το 21,4% ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέλος, περισσότεροι από τους μι-
σούς (53%) ανέφεραν ως τόπο διαμονής τους την Αθήνα. Επίσης άξιο λόγου είναι, ότι 
οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν από όλα τα γεωγραφικά μέρη της Ελλάδας.

 Το πρώτο σκέλος των ερωτήσεων ήταν γενικής φύσεως και αφορούσε σε λιγό-
τερο συγκεκριμένες στοχεύσεις, όπως λόγου χάριν «Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη φράση “Ελληνοτουρκικές Σχέσεις”;» . Στη συ-
γκεκριμένη ερώτηση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (6,5%) επέλεξε όλες τις πιθανές 
απαντήσεις που τίθεντο στο ερώτημα (παραβιάσεις, ένταση, πρόβλημα, διπλωματικές 
σχέσεις). Στη συνέχεια, και βάσει των ερωτήσεων που ακολούθησαν, ένα μεγάλο μέρος 
των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα δεν είναι καθόλου 
καλές (σε ποσοστό 63,6%) – αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση προς την αντίστοιχη 
ερώτηση «Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υπάρχουν καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις 
σήμερα;» (στη συγκεκριμένη ερώτηση, το 34,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εξομά-
λυνση των σχέσεων της χώρας μας με τη γείτονα χώρα είναι πολύ σημαντική). Καθώς 
το πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι εμφανές, ένα μεγάλο τμήμα 
των συμμετεχόντων θεωρεί πως υπαίτιοι είναι εξωτερικοί παράγοντες (ένα σεβαστό 
ποσοστό του 30% απάντησε πως εξωτερικές δυνάμεις – κατά συνέπεια, τρίτα κράτη – 
ευθύνονται για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σχετικά με τις σχέσεις των δύο 
χωρών).

 Όσο οι ερωτήσεις γίνονταν πιο σαφείς και στοχευμένες, τόσο περισσότερο ενδια-
φέρον παρουσίαζαν οι απαντήσεις που δίνονταν κατά τη διάρκεια της δημοσκοπήσεως. 
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Έπειτα από τις σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν στους συμμετέχοντες, η πλειοψηφία 
τους θεωρεί πως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να κάνει κανένα άλλο βήμα για τη βελτίωση 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων (39,8%), ενώ θα περίμενε από την Τουρκία να πράξει 
τα ανάλογα (35%). Το 51,2% θεωρεί πως Ελλάδα και Τουρκία θα έπρεπε να προσφύ-
γουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να λυθούν οποιαδήποτε προβλήματα, 
το 47,7% θεωρεί πως η καλύτερη δυνατή λύση για την Ελλάδα είναι να προσφύγει σε 
Διεθνή Διαιτησία, ένα 46,5% θεωρεί πως το πρόβλημα θα λυθεί μέσω του Διεθνούς Δι-
καστηρίου της Χάγης, ενώ το 34,5% θεωρεί πως θα ήταν προτιμότερο για την ελληνική 
πλευρά να λάβει Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 

 Ο όρος «ελληνοτουρκική κρίση» φαίνεται πως ξυπνά ποικίλες μνήμες στη 
συνείδηση των ερωτηθέντων, καθώς το 30% των συμμετεχόντων στην έρευνα απά-
ντησε πως ο άνωθεν ορισμός ταυτίζεται με όλες τις πιθανές απαντήσεις που παρου-
σιάστηκαν για το συγκεκριμένο ερώτημα (παλαιότερες κρίσεις, αμφισβήτηση των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, θερμό επεισόδιο, πιθανός πόλεμος, 
1453). Όσον αφορά στην υπάρχουσα κρίση μεταξύ των δύο χωρών, η συντριπτική 
πλειοψηφία θεωρεί πως η Ελλάδα έχει δίκιο (67,7%) και η Τουρκία άδικο (87,7%) 
– τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε πλήρη σύμπνοια με την άποψη του 37,5%, το 
οποίο και αντέδρασε με το σκεπτικό του ότι οι δύο χώρες δεν έχουν τίποτα να χω-
ρίσουν. Εν συνεχεία, ένα σεβαστό ποσοστό του 73% θεωρεί πως το Αιγαίο ανήκει 
μόνο στην Ελλάδα, ενώ υπήρχαν μεγάλα ποσοστά άρνησης απέναντι στον ισχυρισμό 
του ότι το Αιγαίο ανήκει στην Τουρκία (86,1%) ή, έστω, και στις δύο χώρες (68,1%). 
Όσον αφορά στο ζήτημα περί εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου, η 
«ετυμηγορία» των συμμετεχόντων ήταν ξεκάθαρη: το 71,2% θεωρεί πως ανήκει στην 
Ελλάδα, ενώ μόλις το 0,1% θεωρεί πως ανήκει στην Τουρκία – το ενδεχόμενο συ-
νεκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων του Αιγαίου από τις δύο χώρες δεν φαίνεται να 
κερδίζει έδαφος έναντι στη μονομερή από την Ελλάδα εκμετάλλευσή τους (μόλις το 
2% θεωρεί πως και οι δύο χώρες έχουν δικαίωμα στις ενέργειες που αποσκοπούν στην 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων του υπεδάφους του χώρου του Αιγαίου), ενώ το 74,9% 
των ερωτηθέντων είναι κάθετα αντίθετο σε τυχόν διαπραγμάτευση με την Τουρκία 
για συνεκμετάλλευση. Το 80,6% θεωρεί πως η Τουρκία πρέπει να κάνει υποχωρήσεις 
– στην αντίστοιχη ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να κάνει υποχωρήσεις θε-
τικά εκφράστηκε μόλις το 1,6%. Όσον αφορά στο εάν θεωρείται πως η Τουρκία είναι 
φίλα διακείμενη προς την ελληνική πλευρά, τα πράγματα είναι σαφή: ένα συντριπτικό 
72% θεωρεί πως η Τουρκία είναι εχθρός της Ελλάδας, ενώ μόνο ένα 1,3% βλέπει την 
Τουρκία ως δυνητικό σύμμαχο της Ελλάδας. Ο τρόπος αντιμετώπισης των τουρκικών 
προκλήσεων, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες θα πρέπει να γίνει με ισχυρή αποτρεπτι-
κή πολιτική (75,5%) και όχι με την τήρηση μιας πιο μετριοπαθούς στάσης, όπως ο 
συμβιβασμός και ο κατευνασμός (μόλις το 2,9% θεωρεί πως η καλύτερη δυνατή λύση 
θα μπορούσε να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο). Ο πόλεμος ως έσχατη λύση απέναντι 
στην καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας φαίνεται ως η καλύτε-
ρη δυνατή επιλογή για το 65,3% των ερωτηθέντων.

 Παρόλο που η στάση της ελληνικής κοινής γνώμης, όσον αφορά στην αντι-
μετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, φαίνεται σαφής και άτεγκτη, είναι γενικά 
αποδεκτό πως η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να επιλύσει από μόνη της μια ενδεχόμενη 
ελληνοτουρκική κρίση και η συνεργασία με έτερο κράτος φαντάζει ως η καλύτερη δυ-
νατή λύση. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα δημοσκόπηση, η καταλληλότερη χώρα, 
με την οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί η Ελλάδα για να επιλύσει τυχόν κρίσεις και 
διαφορές με τη γειτονική χώρα είναι η Κύπρος (95,1%), το Ισραήλ (83,2%), η Αίγυ-



35

πτος (80,9%), η Γαλλία (80,8%), η Σερβία (62,3%) και οι ΗΠΑ (62%). Αντίθετα, οι 
ερωτηθέντες φαίνεται να μην εμπιστεύονται χώρες όπως η Αλβανία (66,4%), η Βόρεια 
Μακεδονία (62%), καθώς και η Γερμανία (51,9%). 

 Είναι γεγονός πως οι συμμετέχοντες έδειξαν να θεωρούν πως η εξάντληση όλων 
των ειρηνικών μέσων, όσον αφορά στην επίλυση των διαφορών, θα μπορούσαν να 
κριθούν αποτελεσματικά στις διενέξεις με τη γειτονική μας χώρα. Ένα συντριπτικό 
ποσοστό (83%) των απαντήσεων ανέδειξαν τη διπλωματία ως την κύρια μέθοδο αντι-
μετώπισης του προβλήματος. Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις ήταν η άμυνα (70,8%) και 
η ειρηνική επίλυση διαφορών, εναρμονισμένη με τις πρακτικές του διεθνούς δικαίου 
(62,8%). Αντίθετα, η ελληνική κοινή γνώμη θεωρεί αναποτελεσματικές τακτικές την 
υποχώρηση (92,5%), τη Διεθνή Διαιτησία (59,2%) και την επίλυση διαφορών από το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (52,3%).

 Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής, 
όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ήδη τεταμένων σχέσεων με την Τουρκία, είναι 
οι εξοπλιστικές δαπάνες και η αναβάθμιση του στρατιωτικού και οπλικού συστήμα-
τος της Ελλάδας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (75,4%) θεωρεί πως οι δαπάνες για 
τον συγκεκριμένο σκοπό είναι πολύ σημαντικές – άποψη που έρχεται σε αντιδιαστολή 
με τη θεώρηση της ενταξιακής προοπτικής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε 
ανάλογη ερώτηση, το 62,5% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η ενδεχόμενη ένταξη της 
Τουρκίας στην ΕΕ δεν θα συμβάλλει καθόλου ή, έστω, θα συμβάλλει ελάχιστα στην 
εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών). Επομένως, συμπεραίνουμε πως η ελληνική 
κοινή γνώμη θεωρεί πως τυχόν αποτροπή ή και αποσόβηση της τουρκικής απειλής είναι 
πιο πιθανό να γίνει μέσω της ενίσχυσης των κρατικών οπλικών συστημάτων παρά μέσω 
της ένταξης της γειτονικής μας χώρας σε ένα θεσμικό, κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο 
η χώρα μας έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια. Μάλιστα, μία μεγάλη μερίδα των συμμε-
τεχόντων στην έρευνα (53,8%) θεωρεί πως η ελληνική πλευρά δεν πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να υποστηρίξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
υιοθετώντας τη στάση αυτή ως «μοχλό πίεσης» απέναντι στις τουρκικές βλέψεις σε μία 
ευρωπαϊκή προοπτική. 

 Η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται να μην ξεχνάει την προκλητική στάση που 
έχει υιοθετήσει κατά καιρούς η Τουρκία, καθώς και τις αμφισβητήσεις που διαρκώς 
εγείρει αναφορικά στην καθεστηκυία τάξη που επικρατεί στο Αιγαίο. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (80,3%) αντιτίθεται σθεναρά στην τουρκική αμφισβή-
τηση (με απειλή πολέμου) της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυ-
τικά μίλια, ενώ το 81,6% διαφωνεί κάθετα με την διαρκή παραβίαση του ελληνικού 
FIR από τα τουρκικά μαχητικά, καθώς και την μη τήρηση των προβλεπόμενων από το 
Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) κανόνων για τις αρμοδιότητες του 
ελληνικού κράτους εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (FIR) δικαιοδοσίας του 
(83,4%). Η στάση προκλητικότητας της Τουρκίας απέναντι σε ζητήματα αρμοδιότητας 
της Ελλάδας για έρευνα και διάσωση, σαφή οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων της, 
αλλά και της κυριαρχίας επί νησιών του Αιγαίου φαίνεται πως έρχεται σε πλήρη αντιδι-
αστολή με την άποψη των ερωτηθέντων, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά αρνητικών 
απαντήσεων στα συγκεκριμένα ερωτήματα (με ποσοστά που άγγιξαν το 84,1%, 86% 
και 88,8% αντιστοίχως). Όσον αφορά, δε, στα νησιά του Αιγαίου, η συντριπτική πλει-
οψηφία (87,9%) των συμμετεχόντων διαφωνεί κάθετα στο να περιέλθουν σε καθεστώς 
αποστρατιωτικοποίησης – απαίτηση, την οποία η τουρκική πλευρά διατυπώνει εντόνως 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος, το 91,2% των συμμετεχόντων διαφωνεί κάθετα 
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με την πρόσφατη ανακήρυξη ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. 

 Η εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας σε ένα θερμό επεισόδιο διακρίνεται αρκετά 
έως πολύ πιθανή μεταξύ των ερωτηθέντων, με τις απαντήσεις που κλίνουν προς το ναι 
να συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης του 81,1%. Σε μία τέτοια περίπτωση, για τους 
συμμετέχοντες της έρευνας, τα κράτη που είναι πιθανότερο να τεθούν υπέρ των ελληνι-
κών θέσεων είναι η Κύπρος (82,3%), η Γαλλία (51,7%), το Ισραήλ (46,9%) και η Αίγυ-
πτος (42,2%). Αντίθετα, μία σημαντική μερίδα των Ελλήνων φαίνεται να διατηρεί μια 
αρκετά έως πολύ δύσπιστη στάση έναντι σε κράτη όπως η Αλβανία (93,9%), η Βόρεια 
Μακεδονία (89,2%), η Γερμανία (85,3%), η Αγγλία (82,1%), η Βουλγαρία (75,3%), η 
Ισπανία (65,2%), οι ΗΠΑ (59,9%), η Ιταλία (59,6%) και η Ρωσία (59,2%). Τέλος, η μη 
εμπιστοσύνη προς τους διεθνείς θεσμούς (όπως είδαμε και προηγουμένως) εκφράζεται 
και σε αυτό το ερώτημα, με τους συμμετέχοντες να θεωρούν πως θεσμικές οντότητες 
όπως το ΝΑΤΟ (70,1%), ο ΟΗΕ (63,3%) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (52%) δεν θα εξέ-
φραζαν την υποστήριξή τους προς τις θέσεις του ελληνικού κράτους έναντι στις θέσεις 
της Τουρκίας. Η επιλογή των απαντήσεων, όσον αφορά στα κράτη που θεωρείται πως 
θα συνασπίζονταν με την Ελλάδα σε περίπτωση σύρραξης δεν είναι τυχαία. Έπειτα και 
από τις διπλωματικές κινήσεις που οδήγησαν στη συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισ-
ραήλ – Αιγύπτου, μία μεγάλη μερίδα των ερωτηθέντων (61,5%) θεωρεί τη συμμαχία 
αυτή από αρκετά έως πολύ ισχυρή έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Τα υψηλά πο-
σοστά δυσπιστίας απέναντι στις ΗΠΑ, ωστόσο, δεν δείχνουν να επηρεάζουν την άποψη 
που έχει η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην ενδυνάμωση των αμυντικών σχέσεων 
ΗΠΑ – Ελλάδας: ένα 57,2% των συμμετεχόντων θεωρεί το γεγονός αυτό από αρκετά 
έως πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμα και απέναντι στο ενδεχόμενο 
πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, νικήτρια πλευρά δεν δείχνει να υπάρ-
χει: σύμφωνα με το 53,8%, δεν διαφαίνεται να προκύπτει νικητής και ηττημένος σε ένα 
πιθανό θερμό επεισόδιο – ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το ποσοστό που προβλέπει 
πως η ελληνική πλευρά θα έβγαινε κερδισμένη από μία τέτοια κατάσταση (37,7%).

 Τα τεκταινόμενα που έχουν σημειωθεί, όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, τα τελευταία 20 περίπου χρόνια δεν θα μπορούσαν να μην συμπεριληφθούν στα 
ερωτήματα που τέθηκαν στους συμμετέχοντες. Η Συμφωνία του Ελσίνκι το 1999 φαί-
νεται πως αντιμετωπίζεται με ουδετερότητα από τους Έλληνες (το 50,7% των συμμετε-
χόντων θεωρεί πως η Ελλάδα ούτε έχασε ούτε κέρδισε κάτι από την εν λόγω συμφωνία) 
– ωστόσο, ο πιθανός εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας διαφαίνεται ακόμα μακρινός στον 
ορίζοντα, με το 78% να θεωρεί πως το συγκεκριμένο ενδεχόμενο είναι λίγο έως και 
καθόλου πιθανό. Η εσωτερική πολιτική της Τουρκίας και το καθεστώς Ερντογάν είναι 
επίσης παράμετροι, τους οποίους οι συμμετέχοντες δείχνουν να έχουν λάβει υπόψιν 
τους, όσον αφορά στις τουρκικές προκλητικές ενέργειες: το 50,7% συμφωνεί ή συμφώ-
νησε απόλυτα με το ότι τα εσωτερικά προβλήματα της γειτονικής χώρας είναι η αιτία 
της τήρησης της επιθετικής της στάσης απέναντι στην Ελλάδα,  ενώ ένα 83,6% θεωρεί 
σχεδόν βέβαιο πως τα φιλόδοξα σχέδια του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
αποτελούν τροχοπέδη για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των δύο κρατών. Επιπλέον, 
η απώλεια επιρροής στη Συρία συγκαταλέγεται στους πιθανούς λόγους που η Τουρ-
κία διατηρεί την επιθετική της στάση στα ζητήματα που άπτονται της κυριαρχίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο (με ένα ποσοστό της ίδιας τάξεως, ωστόσο, να απορρίπτει αυτό 
το ενδεχόμενο). Τέλος, η ασυμμετρία ισχύος μεταξύ των δύο κρατών φαίνεται να παί-
ζει σημαντικό ρόλο για τους Έλληνες σχετικά με τον λόγο που η Τουρκία διατηρεί την 
επιθετική της στάση (το 52,4% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ενδεχόμενο αυτό). 
Η έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας, πάντως, δεν αφήνει περιθώριο στην ελληνική 
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κοινή γνώμη να θεωρήσει εφικτή την ειρηνική συνύπαρξη των δύο κρατών: οι μισοί 
από τους ερωτηθέντες (50,1%) απάντησαν πως μία τέτοια προοπτική είναι δύσκολη έως 
αδύνατη να επιτευχθεί. 

 Το ποιος θα πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση των κρίσεων μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας φαίνεται να απασχολεί έντονα την ελληνική κοινή γνώμη. Το 83% των 
ερωτηθέντων θεωρεί πως η επίλυση των κρίσεων πρέπει να γίνεται, αρχικά, με την εξά-
ντληση όλων των διπλωματικών μέσων και έπειτα μέσω των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων (81%), αλλά και της εκάστοτε Κυβέρνησης (78,5%). Χαμηλότερα ποσοστά για 
την καταλληλότητα διαχείρισης κρίσεων συγκεντρώνουν ο λαός (33,5%), η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (24,8%) και οι ΗΠΑ (17,8%). 

 Η προκλητικότητα της Τουρκίας, σχεδόν ομόφωνα, συγκαταλέγεται στα ζητή-
ματα εθνικής ασφάλειας για το ελληνικό κράτος (95,9%). Ακολουθούν θέματα όπως 
το μεταναστευτικό (94,6%), το ασταθές γεωπολιτικό status στην Ανατολική Μεσόγειο 
(88,2%), η έξαρση του ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα (76,4%), οι απειλές υβρι-
δικού τύπου (76,4%), καθώς και η έξαρση του εθνικισμού στο χώρο των Βαλκανίων 
(55,3%). Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν πως 
είναι αρκετά έως πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι κρίσεις που προκα-
λούνται από την τουρκική επιθετική στάση (98,2%). Οι συμμετέχοντες θεωρούν, μά-
λιστα, πως η χώρα μας είναι αρκετά έως πολύ καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει 
μια πιθανή ελληνοτουρκική κρίση με όρους εθνικής ενότητας και ομοψυχίας (76,2%), 
διατηρώντας το εθνικό φρόνημα (75,5%) και με στρατιωτικούς όρους (63%) – αντίθε-
τα, οι Έλληνες δείχνουν να μην θεωρούν πως η χώρα μας έχει τους απαραίτητους οι-
κονομικούς πόρους (45,5%) ή έχει απαιτούμενη πολιτική ενότητα (38,3%) για κάτι τέ-
τοιο. Τέλος, οι συμμετέχοντες εκφράζουν την πεποίθησή τους πως βρίσκουν την χώρα 
μας μέτρια προετοιμασμένη, όσον αφορά σε ζητήματα εξοπλισμού (45%), επάρκειας 
κρίσιμων υποδομών (43,4%), τεχνολογίας (43,2%), οικονομίας (42,5%), επικοινωνια-
κής διαχείρισης (38%), αλλά και διπλωματίας (34,2%). Σε κάθε περίπτωση, οι απόψεις 
διίστανται σχετικά με το εάν ο Ελληνικός λαός είναι προετοιμασμένος για μια πιθανή 
κρίση μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας: ένα ποσοστό της τάξεως του 37,3% θεωρεί πως οι 
Έλληνες είναι από αρκετά έως πολύ καλά προετοιμασμένοι για μια τέτοια περίπτωση, 
ενώ για το 35% μέτρια προετοιμασμένοι. Τέλος, το 27,7% θεωρεί πως ο Ελληνικός 
λαός είναι λίγο έως καθόλου καλά προετοιμασμένος. 

 Όσον αφορά στη διαχείριση κρίσεων από τις ελληνικές κυβερνήσεις, υπάρχουν 
ζητήματα, τα οποία οι Έλληνες θεωρούν πως αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς. Η κρίση του 
Σισμίκ του 1987 καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των επεισοδίων που αντιμετω-
πίσθηκαν αρκετά ή πολύ καλά, με ποσοστό 62,2%. Ακολουθεί η κρίση του Χόρα (1976) 
με ποσοστό 47,1%. Ωστόσο, οι κρίσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες θεωρούν πως αντι-
μετωπίσθηκαν ανεπιτυχώς από την ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να υπερνικούν τις 
δύο προαναφερθείσες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: αδιαμφισβήτητα, 
η εισβολή στην Κύπρο το 1974 θεωρείται ένα από τα μελανότερα σημεία της διαχεί-
ρισης των τουρκικής επιθετικότητας από την ελληνική κυβέρνηση, με το 89,2% να 
θεωρεί λανθασμένους τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν. Στη συνέχεια, η υπόθεση 
Οτσαλάν (83,5%), το επεισόδιο στα Ίμια του 1996 (83,1%), τα Σεπτεμβριανά του 1955 
(68%), το επεισόδιο στα Ίμια το 2018 (64,4%), η σύλληψη των 2 στρατιωτικών στον 
Έβρο το 2018 (58,4%), το θέμα του μεταναστευτικού (52,6%), το Τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο και η ανακήρυξη ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών (50,4%) και η παραβίαση του FIR 
(43,9%) λογίζονται ως αδύναμες στιγμές της ελληνικής κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, οι 
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Έλληνες δείχνουν να τηρούν πολύ θετική στάση απέναντι σε πιο πρόσφατες αποφάσεις 
που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι σε ζητήματα που θεωρούνται, από πολλούς, 
ως “μοχλοί πίεσης” από την τουρκική πλευρά για ικανοποίηση των αιτημάτων της – 
παραδείγματα αποτελούν η απόφαση της Ελλάδας να σφραγίσει τα σύνορα στον Έβρο 
(με το συντριπτικό ποσοστό του 99% να επικροτεί την συγκεκριμένη κίνηση), αλλά και 
η άσκηση veto της Ελλάδας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ως προς την έκδοση ανακοίνωσης 
υποστήριξης της Τουρκίας για την επέμβασή της στη Συρία (98,5%). Στην διαχείριση 
των ελληνοτουρκικών κρίσεων φαίνεται πως σημαντικό ρόλο παίζουν και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, εκτός από την άσκηση μίας επιτυχημένης πολιτικής, σύμφωνα 
με το 56,5% των ερωτηθέντων. Για το 76,5% ο συνδυασμός μέσων είναι εκείνος που 
επηρεάζει αρκετά έως πολύ την ελληνική κοινή γνώμη στα ελληνοτουρκικά ζητήμα-
τα, ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο (75,5%), η τηλεόραση (65,3%), 
τα διεθνή Μέσα (60,9%), τα έντυπα μέσα (53,4%) και το ραδιόφωνο (48,3%). Τέλος, 
όσον αφορά στις μη αποτελεσματικές δράσεις που έχει κατά καιρούς λάβει η Ελλάδα 
απέναντι στα ζητήματα ελληνοτουρκικών κρίσεων, οι ερωτηθέντες θεώρησαν καταλυ-
τική την μη ύπαρξη μιας οργανωμένης ομάδας που θα διαχειριζόταν ανάλογες κρίσεις 
(71,9%), τον κακό συντονισμό (65,7%), την απουσία ενός σχεδίου επικοινωνιακής δια-
χείρισης (65,3%), την αδυναμία τήρησης μίας ενιαίας στάσης από την πολιτική ηγεσία, 
τον στρατό και τον ελληνικό λαό (64,9%), την μη επαρκή εκπαίδευση σε ζητήματα δι-
αχείρισης κρίσεων (60,4%), την ανεπαρκή αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ (58,9%), καθώς 
και την απειρία των ιθυνουσών αρχών σε καταστάσεις κρίσεων (54,5%).

3.2  Παρουσίαση περιγραφικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου της έρευνας κοινής 
γνώμης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

 Στη συνέχεια παρατίθεται η περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου σχετι-
κά με την έρευνα κοινής γνώμης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  
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3.3  Έντυπο  Ερωτηματολογίου

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020

ΘΕΜΑ:  «Διαχείριση Ελληνοτουρκικών Κρίσεων»
 

Στη προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκινήσαμε μια έρευνα με θέμα «Διαχείριση Ελληνοτουρ-
κικών Κρίσεων».

Σκοπός της έρευνας, είναι η καταγραφή της άποψης των πολιτών σχετικά με τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις ελληνοτουρκικές κρίσεις και τη διαχείριση αυτών από ελ-

ληνικής πλευράς. Η καταγραφή των απόψεών σας, καθιστά τις απαντήσεις σας πραγμα-

τικά πολύτιμες και αναγκαίες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας.

Η ερευνητική δεοντολογία κάθε τέτοιας επιστημονικής προσπάθειας, επιβάλλει την 
πλήρη ανωνυμία των απαντήσεων που θα συγκεντρωθούν. Θέλουμε να σας διαβεβαιώ-

σουμε ότι τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις της έρευνας είναι απόλυτα εμπιστευτι-
κά και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει γνωστή η ταυτότητα του ερωτηθέντος.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, εφ’ όσον το επιθυμείτε, θα σας αποσταλεί συνο-

πτική περιγραφή των συμπερασμάτων. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. Για οποιαδήποτε δι-
ευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρ. κ. 
Κώστα Μπαλωμένο (6945-015734).

Μετά τιμής

Ο ερευνητής

Δρ. Κώστας Μπαλωμένος
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στο Πρώτο τμήμα επιθυμούμε να σας υποβάλουμε μερικές γενικές ερωτήσεις σχετικά 
με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρακαλούμε απαντήστε βάσει της εμπειρίας και των 
απόψεών σας για το θέμα. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούσετε τη φράση 
«ελληνοτουρκικές σχέσεις»;

(παρακαλούμε βάλτε κύκλο σε ένα από τα ακόλουθα).

1. Παραβίαση Ελληνικού θαλάσσιου χώρου
2. Παραβίαση FIR
3. Έρευνες Τουρκίας στο Αιγαίο
4. Θερμό επεισόδιο
5. Ίμια
6. Ερντογάν
7. Ειρήνη
8. Πόλεμος
9. Τίποτα 
10. Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε) …………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο καλές είναι κατά την άποψή σας οι ελληνοτουρκικές σχέσεις;

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 ΚΑΛΕΣ  ΚΑΛΕΣ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υπάρχουν καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις;

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 1 2 3 4 5 6 7
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Για την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ευθύνεται:

1. Η Ελλάδα
2. Η Τουρκία
3. Και η Ελλάδα και η Τουρκία
4. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία
5. Οι ΗΠΑ
6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
7. Η Ρωσία
8. Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε) …………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει βήματα για την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Η Ελλάδα πρέπει να περιμένει την Τουρκία να κάνει βήματα για την βελτίωση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει σε 
απευθείας διαπραγματεύσεις με την Τουρκία;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει σε 
Διεθνή Διαιτησία;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 
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Στο Δεύτερο τμήμα επιθυμούμε να σας υποβάλουμε μερικές γενικές ερωτήσεις σχε-
τικά με τις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Παρακαλούμε απαντήστε βάσει της εμπειρίας 
και των απόψεών σας για το θέμα.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούσετε τη φράση «ελ-
ληνοτουρκική κρίση»;

(παρακαλούμε βάλτε κύκλο σε ένα από τα ακόλουθα).

1. Σεπτεμβριανά 1955
2. Κύπρος 1974
3. Χόρα 1976
4. Έβρος 1986
5. Σισμίκ 1987
6. Ίμια 1996
7. Ίμια 2018
8. Έβρος 2018
9. Μεταναστευτικό
10. Αερομαχίες στο Αιγαίο
11. Τίποτα από τα παραπάνω
12. Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε) …………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει καμία 
υποχώρηση 1 2 3 4 5 6 7

2. Η Τουρκία δεν πρέπει να κάνει καμία 
υποχώρηση 1 2 3 4 5 6 7

3. Η Ελλάδα έχει δίκιο 1 2 3 4 5 6 7

4. Η Τουρκία έχει δίκιο 1 2 3 4 5 6 7

5. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να 
χωρίσουμε με την Τουρκία 1 2 3 4 5 6 7
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6. Το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα 1 2 3 4 5 6 7

7. Το Αιγαίο ανήκει στην Τουρκία 1 2 3 4 5 6 7

8. Το Αιγαίο ανήκει και στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία 1 2 3 4 5 6 7

9. Ο ορυκτός πλούτος του Αιγαίου 
ανήκει στην Ελλάδα 1 2 3 4 5 6 7

10.  Ο ορυκτός πλούτος του Αιγαίου 
ανήκει στην Τουρκία 1 2 3 4 5 6 7

11.  Ο ορυκτός πλούτος του Αιγαίου 
ανήκει και στην Ελλάδα και στην 
Τουρκία

1 2 3 4 5 6 7

12.  Η Τουρκία πρέπει να κάνει 
υποχωρήσεις 1 2 3 4 5 6 7

13.  Η Ελλάδα πρέπει να κάνει 
υποχωρήσεις 1 2 3 4 5 6 7

14. Πρέπει να συμφωνήσουμε στη 
συνεκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων στο Αιγαίο

1 2 3 4 5 6 7

15. Η Τουρκία είναι σύμμαχος της 
Ελλάδας 1 2 3 4 5 6 7

16. Η Τουρκία είναι εχθρός της Ελλάδας 1 2 3 4 5 6 7

17. Η αντιμετώπιση της Τουρκίας 
πρέπει να γίνει με κατευνασμό και 
συμβιβασμό

1 2 3 4 5 6 7

18. Η αντιμετώπιση της Τουρκίας πρέπει 
να γίνει με ισχυρή αποτρεπτική 
πολιτική

1 2 3 4 5 6 7

19. Σε περίπτωση που η Τουρκία 
παραβιάσει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας, η Ελλάδα 
θα πρέπει να απαντήσει ακόμα και με 
πόλεμο

1 2 3 4 5 6 7

20. Άλλο (προσδιορίστε) ……………………………………………………
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο θα πρέπει η Ελλάδα να συνεργαστεί με τις παρακάτω χώρες για να επιλύσει τα 
προβλήματα που έχει με την Τουρκία;

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. ΗΠΑ 1 2 3 4 5 6 7

2. Ρωσία 1 2 3 4 5 6 7

3. Γερμανία 1 2 3 4 5 6 7

4. Γαλλία 1 2 3 4 5 6 7

5. Ιταλία 1 2 3 4 5 6 7

6. Ισπανία 1 2 3 4 5 6 7

7. Κύπρος 1 2 3 4 5 6 7

8. Αλβανία 1 2 3 4 5 6 7

9. Βόρεια Μακεδονία 1 2 3 4 5 6 7

10. Σερβία 1 2 3 4 5 6 7

11. Βουλγαρία 1 2 3 4 5 6 7

12. Αίγυπτος 1 2 3 4 5 6 7

13. Ισραήλ 1 2 3 4 5 6 7

14. Άλλο (προσδιορίστε) ……………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις συνηθέστερες στρατηγικές αντιμετώπισης κρί-
σεων. Παρακαλούμε αξιολογήστε αυτές κατά την προσωπική σας άποψη.

 Καθόλου Μετρια Παρα Πολυ

 αποτελεσματικη αποτελεσματικη αποτελεσματικη

1. Επίθεση 1 2 3 4 5 6 7

2. Διπλωματία 1 2 3 4 5 6 7

3. Υποχώρηση 1 2 3 4 5 6 7

4. Άμυνα 1 2 3 4 5 6 7

5. Ειρηνική επίλυση των διαφορών επί 
τη βάση του διεθνούς δικαίου 1 2 3 4 5 6 7
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6. Προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης 1 2 3 4 5 6 7

7. Διεθνής Διαιτησία 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η δαπάνη χρημάτων για την αναβάθμιση των εξο-

πλιστικών συστημάτων της Ελλάδας;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντικό ρόλο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θεωρείτε ότι θα επιτελέσει η είσο-

δος της της Τουρκίας στην Ε.Ε.;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ως γνωστόν, η Τουρκία κατά καιρούς έχει εγείρει διάφορες αμφισβητήσεις και διεκδική-
σεις. Για κάθε μια από τις ακόλουθες αμφισβητήσεις, δηλώστε τον βαθμό που συμφωνείτε. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Αμφισβήτηση του νομίμου και κυρι-
αρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, με 
απειλή πολέμου (casus belli), να επεκτεί-
νει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 
ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Δίκαιο 
της Θάλασσας και όπως έχει πράξει το 
σύνολο σχεδόν των παράκτιων κρατών 
της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμ-

βανομένης της Τουρκίας 

1 2 3 4 5 6 7
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2. Αμφισβήτηση του εύρους του ελ-

ληνικού εθνικού εναέριου χώρου, 
μέσω συνεχών παραβιάσεων του από 
τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη

1 2 3 4 5 6 7

3. Αμφισβήτηση της ελληνικής κυρι-
αρχίας επί νησιών και παραβίασή της 
ακόμα και στην περίπτωση κατοικη-

μένων περιοχών

1 2 3 4 5 6 7

4. Αμφισβήτηση των θαλάσσιων συ-

νόρων 1 2 3 4 5 6 7

5. Αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων 
εντός του FIR Αθηνών που ασκεί η 
Ελλάδα βάσει αποφάσεων του ICAO, 
και η συνεχής άρνηση συμμόρφωσης 
της Τουρκίας προς τους κανόνες ενα-

έριας κυκλοφορίας

1 2 3 4 5 6 7

6. Αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων 
της Ελλάδας εντός της περιοχής ευθύ-

νης της, για θέματα έρευνας και διά-

σωσης

1 2 3 4 5 6 7

7. Απαίτηση της Τουρκίας για απο-

στρατιωτικοποίηση των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου

1 2 3 4 5 6 7

8. Απαίτηση της Τουρκίας να αναγνω-

ριστεί διεθνώς το μνημόνιο συνεργα-

σίας της με τη Λιβύη για ανακύρηξη 
ΑΟΖ στη Μεσόγειο

1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 18η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο πιθανό είναι να γίνει θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο πιθανό είναι να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7
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ΕΡΩΤΗΣΗ 20η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης, ποιος πιστεύετε ότι θα υπερασπιστεί την 
Ελλάδα;

1. Οι ΗΠΑ

2. Η Γερμανία
3. Η Γαλλία
4. Η Αγγλία
5. Η Ρωσία
6. Η Ιταλία
7. Η Ισπανία
8. Το ΝΑΤΟ
9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
10. Ο ΟΗΕ
11. Κανείς
12. Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε) …………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο ισχυρή θεωρείτε τη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Αιγύπτου – Κύπρου;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντική θεωρείτε την ενδυνάμωση της αμυντικής σχέσης της Ελλάδας με τις 
ΗΠΑ;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 23η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντική θεωρείτε την στρατιωτική εξωστρέφεια της Ελλάδας, μέσω συμμαχι-
ών, συνεργασιών, ειρηνευτικών αποστολών;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7
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ΕΡΩΤΗΣΗ 24η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Σε περίπτωση πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο 
νικητής;

1. Η Ελλάδα
2. Η Τουρκία
3. Και η Ελλάδα και η Τουρκία
4. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία
5. Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε) …………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 25η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Η Συμφωνία του Ελσίνκι, το 1999, 
ήταν μια χαμένη ευκαιρία 1 2 3 4 5 6 7

2. Ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας 
είναι ακόμα πιθανός 1 2 3 4 5 6 7

3. Η τουρκική επιθετικότητα πηγά-

ζει από εσωτερικά προβλήματα 1 2 3 4 5 6 7

4. Η Τουρκία αντιδρά με αυτόν τον 
τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο 
γιατί χάνει στη Συρία

1 2 3 4 5 6 7

5. Η ένταση μεταξύ Δύσης και Τουρ-

κίας δεν ευνοεί την Ελλάδα 1 2 3 4 5 6 7

6. Δεν είναι εφικτή η ειρηνική συνύ-

παρξη και η φιλία μεταξύ Ελλά-

δας και Τουρκίας
1 2 3 4 5 6 7

7. Η έξαρση της τουρκικής επιθετι-
κότητας οφείλεται στην ασυμμε-

τρία ισχύος μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας

1 2 3 4 5 6 7

8. Η έξαρση της τουρκικής επιθετι-
κότητας οφείλεται στα μεγαλεπή-

βολα σχέδια του Ερντογάν
1 2 3 4 5 6 7
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ΕΡΩΤΗΣΗ 26η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Κατά πόσο οι παρακάτω θα πρέπει να διαχειρίζονται κατά την γνώμη σας μια ελληνο-

τουρκική κρίση;

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Η Κυβέρνηση 1 2 3 4 5 6 7

2. Oι Ένοπλες Δυνάμεις 1 2 3 4 5 6 7

3. Η Διπλωματία 1 2 3 4 5 6 7

4. Ο Λαός 1 2 3 4 5 6 7

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 2 3 4 5 6 7

6. Οι ΗΠΑ 1 2 3 4 5 6 7

7. Άλλος (προσδιορίστε) ……………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 27η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Θεωρείτε ότι τα παρακάτω είναι σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Μεταναστευτικό 1 2 3 4 5 6 7

2. Προκλητικότητα Τουρκίας 1 2 3 4 5 6 7

3. Γεωπολιτική αστάθεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο 1 2 3 4 5 6 7

4. Έξαρση εθνικιστικών κινημάτων 
στα Βαλκάνια 1 2 3 4 5 6 7

5. Κλιματική αλλαγή 1 2 3 4 5 6 7

6. Υβριδικού τύπου απειλές 1 2 3 4 5 6 7

7. Ενεργειακοί ανταγωνισμοί

8. Άλλο (προσδιορίστε) ……………………………………………………
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Στο Τρίτο τμήμα επιθυμούμε να σας υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις, σχετικά με τον 
τρόπο που η Ελλάδα αντιμετώπισε ή/και αντιμετωπίζει τις ελληνοτουρκικές κρίσεις. 
Παρακαλούμε απαντήστε βάσει της εμπειρίας και των απόψεών σας για το θέμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 28η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το να αντιμετωπίζεται επιτυχώς μια ελληνοτουρκική 
κρίση;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 29η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο καλά προετοιμασμένη θεωρείτε ότι είναι η Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει μια πι-
θανή ελληνοτουρκική κρίση;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 30η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο καλά προετοιμασμένος θεωρείτε ότι είναι ο Ελληνικός λαός, για να αντιμετωπί-
σει μια πιθανή ελληνοτουρκική κρίση;

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 31η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο καλά θεωρείτε ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε τις παρακάτω ελληνοτουρκικές κρί-
σεις; 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Σεπτεμβριανά 1955 1 2 3 4 5 6 7

2. Κύπρος 1974 1 2 3 4 5 6 7

3. Χόρα 1976 1 2 3 4 5 6 7
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4. Έβρος 1986 1 2 3 4 5 6 7

5. Σισμίκ 1987 1 2 3 4 5 6 7

6. Ίμια 1996 1 2 3 4 5 6 7

7. Ίμια 2018 1 2 3 4 5 6 7

8. Σύλληψη 2 στρατωτικών στον 
Έβρο 2018 1 2 3 4 5 6 7

9. Μεταναστευτικό 1 2 3 4 5 6 7

10. Παραβίαση FIR 1 2 3 4 5 6 7

11. Υπόθεση Οτσαλάν 1 2 3 4 5 6 7

12. Ανακύρηξη ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας 
και Λιβύης 1 2 3 4 5 6 7

13. Άλλο (προσδιορίστε) ……………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 32η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον ρόλο των παρακάτω στη διαχείριση μιας ελληνοτουρκι-
κής κρίσης;

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

1. Τηλεόραση 1 2 3 4 5 6 7

2. Τύπος 1 2 3 4 5 6 7

3. Ραδιόφωνο 1 2 3 4 5 6 7

4. Διεθνή Μ.Μ.Ε. 1 2 3 4 5 6 7

5. Διαδίκτυο 1 2 3 4 5 6 7

6. Συνδυασμός μέσων 1 2 3 4 5 6 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 33η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Παρακαλώ σημειώστε κατά τη γνώμη σας, πόσο σημαντική ήταν η επίδραση καθενός 
από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, στην έλλειψη υψηλής αποτελεσματικότητας της 
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών κρίσεων;

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

1. Έλλειψη σχεδίου διαχείρισης 
κρίσεων 1 2 3 4 5 6 7
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2. Απουσία οργανωμένης ομάδας 
διαχείρισης κρίσεων 1 2 3 4 5 6 7

3. Μη ικανοποιητική αντιμετώπιση 
των Μ.Μ.Ε. 1 2 3 4 5 6 7

4. Έλλειψη εμπειρίας σε 
καταστάσεις κρίσεων 1 2 3 4 5 6 7

5. Έλλειψη εκπαίδευσης στην 
διαχείριση κρίσεων 1 2 3 4 5 6 7

6. Κακός συντονισμός 1 2 3 4 5 6 7

7. Απουσία σχεδίου 
επικοινωνιακής διαχείρισης

8. Έλλειψη ενιαίου και αρραγούς 
εσωτερικού μετώπου (σύμπνοια 
μεταξύ λαού, στρατού και 
πολιτικής ηγεσίας)

9. Άλλο ……………………………………………………………………………

Στο Τέταρτο τμήμα παρακαλούμε να απαντήσετε σχετικά με κάποια γενικά δημο-
γραφικά σας στοιχεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποιο είναι το φύλο σας;

Άνδρας   Γυναίκα 

* Σε περίπτωση που είστε γυναίκα, απαντήστε στην ερώτηση (30) αλλιώς συνεχί-
στε στην ερώτηση (38).

ΕΡΩΤΗΣΗ 35η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Έχετε υπηρετήσει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;

Ναι   Όχι 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 36η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Σε ποιόν κλάδο υπηρετήσατε;

1. Στρατό Ξηράς

2. Ναυτικό

3. Αεροπορία

* Σε περίπτωση που υπηρετήσατε στον Στρατό Ξηράς, απαντήστε την ερώτηση 
(36) αλλιώς συνεχίστε στην ερώτηση (37).

ΕΡΩΤΗΣΗ 37η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Σε ποιό όπλο ή σώμα υπηρετήσατε;

1. Πεζικό

2. Τεθωρακισμένα

3. Πυροβολικό

4. Μηχανικό

5. Διαβιβάσεις

6. Αεροπορία Στρατού

7. Τεχνικό

8. Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών

9. Σώμα Υλικού Πολέμου 

10. Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής 

11. Υγειονομικό

12. Ειδικές Δυνάμεις

13. Άλλο
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ΕΡΩΤΗΣΗ 38η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Έχετε υπηρετήσει ως Έφεδρος Αξιωματικός;

Ναι   Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 39η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποια είναι η ηλικία σας;

   …………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 40η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Σε ποιο ακαδημαϊκό επίπεδο ανήκετε;

1. Απόφοιτος Λυκείου 

2. Ανώτερη εκπαίδευση 

3. Ανώτατη εκπαίδευση 

4. Μεταπτυχιακό 

5. Διδακτορικό 

ΕΡΩΤΗΣΗ 41η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποιο είναι το επάγγελμά σας;

1. Δημόσιος υπάλληλος 

2. Ιδιωτικός υπάλληλος 

3. Ελεύθερος επαγγελματίας 

4. Στρατιωτικός 

5. Άνεργος 

6. Άεργος 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 42η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημά σας;

1. Έως 10.000 ευρώ 

2. 10.000 – 20.000 ευρώ 

3. 20.000 – 30.000 ευρώ 

4. 30.000 – 40.000 ευρώ 

5. 40.000 – 50.000 ευρώ 

6. Πάνω από 50.000 ευρώ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 43η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

1. Έγγαμος 
2. Άγαμος 
3. Συμβίωση 
4. Διαζευγμένος 
5. Χήρος 

ΕΡΩΤΗΣΗ 44η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Σε ποιο νομό διαμένετε;

   …………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 45η 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Από ποιο νομό κατάγεστε;

   …………………………………

Ευχαριστούμε Πολύ για το χρόνο σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Συμπεράσματα

 Από την έρευνα, την οποία και αναλύσαμε στις παραπάνω σελίδες, προκύπτει 
μια πολύ ενδιαφέρουσα εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ελληνική κοινή γνώμη δείχνει 
πολύ ευαισθητοποιημένη σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: οι Έλληνες έχουν 
άποψη και κρίση πάνω στα ζητήματα που αφορούν στη σχέση μεταξύ των δύο κρατών, 
ενώ φαίνεται πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρεύμα που κατά γενική ομολογία, θεωρεί-
ται πως πρέπει να ακολουθηθεί για την αποτελεσματική διαχείριση της επιθετικότητας 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, είναι σχεδόν βέβαιο πως οι σχέσεις της 
χώρας μας με την Τουρκία αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα (αν όχι το 
σημαντικότερο) στην χάραξη της εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Η ελ-

ληνική κοινή γνώμη δείχνει να μην ξεχνά τόσο τις πληγές του παρελθόντος, όσο και 
τους χειρισμούς (σωστούς ή λάθος) που έχουν ληφθεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
της χώρας μας. Οι ολοένα αυξανόμενες τουρκικές προκλήσεις στη σύγχρονη εποχή δεν 
δείχνουν να αφήνουν ασυγκίνητους τους Έλληνες, καθώς ζητήματα όπως οι διαρκείς 
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, οι αμ-

φισβητήσεις που εγείρονται όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί 
του εδάφους της και τα προβλήματα που δημιουργεί διαρκώς η έτερη πλευρά αποτε-

λούν ζητήματα του άμεσου ενδιαφέροντος για τον μέσο πολίτη της χώρας μας. 

 Για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης, μία ειρηνική επίλυση διαφο-

ρών δεν μπορεί να υπάρξει – τουλάχιστον, όχι με τους όρους που θέτει και τις απαι-
τήσεις που εγείρει διαρκώς η τουρκική κυβέρνηση. Η ελληνική κοινή γνώμη θεωρεί 
πως είναι απαραίτητο να γίνουν υποχωρήσεις από την τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να 
προαχθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο κρατών και να επιτευχθεί έτσι ένα πλαίσιο δημι-
ουργίας ομαλών σχέσεων, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Για μία μεγάλη μερίδα της 
ελληνικής κοινωνίας, το δίκαιο καταλογίζεται αποκλειστικά και μόνο στην πλευρά της 
Ελλάδας – είναι σχεδόν σίγουρο, πως η Τουρκία είναι εκείνη που πρέπει να αλλάξει την 
οπτική της απέναντι στην κατάσταση και να αμβλύνει τη στάση της έναντι πολλών ζη-

τημάτων που άπτονται στην καλή γειτνίαση με τη χώρα μας (όπως παραίτηση από κάθε 
εδαφική απαίτησή της εις βάρος της χώρας μας και σεβασμός στο status που επικρατεί 
στο Αιγαίο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει συνθηκών τον τελευταίο αιώνα).  Ωστό-

σο, για τους Έλληνες, είναι σχεδόν σίγουρο πως τα προβλήματα που δημιουργούνται 
οφείλονται τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες (λχ. τρίτα κράτη, τα οποία αναμειγνύονται 
στις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου λόγω γεωπολιτικών συμφερόντων) όσο και 
στην κατά καιρούς, πύρινη ρητορική του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος συχνά υπερβαί-
νει τα εσκαμμένα με τις ενέργειες του κράτους του, τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και 
στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι. 

 Καθώς η τουρκική ρητορική γίνεται ολοένα και πιο έντονη, πληθαίνουν οι φωνές 
εντός των συνόρων μας που ζητούν μια πιο συντονισμένη διαχείριση της κατάστασης.  
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 Παρόλα αυτά, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπί-
σει τις σύγχρονες τουρκικές προκλήσεις με περισσότερη αποφασιστικότητα και πυγμή 
εκ μέρους των κυβερνήσεων της, και όχι βάσει ενός διεθνούς πλαισίου. Θεσμοί όπως 
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δείχνουν να 
έχουν χάσει μέρος της αξιοπιστίας τους για μια σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινής 
γνώμης. Επιπλέον, οι Έλληνες δείχνουν να μην βασίζονται στα όμορα τους βαλκανι-
κά κράτη για υποστήριξη σε μία πιθανή κρίση με την Τουρκία (πλην της παραδοσι-
ακής συμμάχου για την ελληνική κοινή γνώμη Σερβίας), καθώς οι κακές σχέσεις με 
αυτές στο παρελθόν (λχ. Αλβανία, Βόρειος Μακεδονία) και η έξαρση εθνικιστικών 
κινημάτων στις τελευταίες δείχνουν να προκαλούν αίσθημα ανασφάλειας από πλευράς 
ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως οι Έλληνες δεν 
εμπιστεύονται πλέον ούτε δυνάμεις που παραδοσιακά έχουν λάβει το ρόλο διαμεσολα-

βητή ανάμεσα στις κρίσεις Ελλάδος – Τουρκίας, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία (η στήριξη 
του Προέδρου Τράμπ προς το καθεστώς Ερντογάν σε αρκετά ζητήματα της τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής και η ενίσχυση του οπλικού συστήματος της Τουρκίας από τη 
Ρωσία με τους περίφημους πυραύλους S-400 ενισχύουν την δυσπιστία της ελληνικής 
κοινής γνώμης απέναντι στις δύο χώρες), τείνοντας να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς 
απέναντι σε μία συνεργασία με την Γαλλία – είναι γνωστή, εξάλλου, η μη φιλικά δι-
ακείμενη στάση του Προέδρου Μακρόν προς τον Τούρκο Πρόεδρο και το τουρκικό 
πολιτικό καθεστώς. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι Έλληνες φαίνεται να θεωρούν 
πολύ σημαντική την συμμαχία που έχει επιτευχθεί μέσω διπλωματικών μέσων με την 
Κύπρο, την Αίγυπτο το Ισραήλ και τη Γαλλία – η νέα αυτή πραγματικότητα θεωρείται 
πως μπορεί να λειτουργήσει ως “αντίβαρο” έναντι στην τουρκική προκλητικότητα και 
την ολοένα αυξανόμενη επιθυμία της Τουρκίας για ανάδειξη της σε περιφερειακή δύ-

ναμη στην Ανατολική Μεσόγειο (όπως μαρτυρούν και οι διπλωματικές της ενέργειες το 
τελευταίο διάστημα – η επέμβαση στη Συρία και η σύναψη του τουρκολιβυκού μνημο-

νίου δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης στον παραπάνω ισχυρισμό). Ωστόσο, για 
ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, η διπλωματία και οι αποτρεπτικές 
κυβερνητικές ενέργειες (παρόλο που θεωρούνται ισχυρό χαρτί για την αντιμετώπιση 
των τουρκικών προκλήσεων) δεν είναι η τελευταία επιλογή: η Ελλάδα πρέπει να απα-

ντήσει ακόμη και με πόλεμο στις τουρκικές θέσεις, για την αποσόβηση τυχόν σοβαρών 
εξωτερικών απειλών.

 Η οικονομική κρίση που ταλάνισε τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δείχνει να 
έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στον τρόπο με τον οποίον οι Έλληνες θεωρούν πως 
έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά μας ζητή-

ματα. Η κοινή γνώμη θεωρεί πως το ελληνικό κράτος δεν έχει επαρκές υλικό και υπο-

δομές για να στηρίξει μια πολεμική προσπάθεια – από τις απαντήσεις που λήφθηκαν 
φαίνεται πως βασίζεται μόνο στο έμψυχο υλικό που διαθέτει για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου. Η αντιμετώπιση δε, της Ελλάδας από τους διεθνείς θεσμούς κατά την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά την άποψη των Ελλήνων 
προς αυτούς και κλόνισαν την εμπιστοσύνη που είχαν προς την αποτελεσματικότη-

τα και την αξιοπιστία τους – η μη λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων ιστορικά 
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προς οποιαδήποτε επιθετική κίνηση της Τουρκίας, μάλιστα, δείχνει να παίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της άποψης. Η δε συμμετοχή της Τουρκίας σε 
θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να πείθει τους Έλληνες για τυχόν 
αλλαγές στη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας και την εξομάλυνση 
των σχέσεων των δύο κρατών: συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι δύσκολο έως 
ακατόρθωτο να επιτευχθεί, ακόμα και εάν οι καταστάσεις το επιβάλλουν. Εν κατα-

κλείδι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η ελληνική κοινή γνώμη διατηρεί μία, του-

λάχιστον, καχύποπτη στάση απέναντι στην Τουρκία. Η αναποτελεσματική διαχείριση 
των κρίσεων από την ελληνική κυβέρνηση μεταξύ των δύο χωρών κατά τον ρου της 
ιστορίας, η ανισορροπία ισχύος που προκύπτει από τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 
των δύο κρατών και η αναξιοπιστία που έχει καλλιεργηθεί προς τους διεθνείς θεσμούς 
(οι οποίοι επιμένουν να μην προβαίνουν σε σοβαρά μέτρα έναντι της τουρκικής προ-

κλητικότητας) δεν δείχνουν να συμβάλλουν στην άμβλυνση των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών. Για τους Έλληνες, η Τουρκία θα αποτελεί πάντα απειλή και θα δημιουργεί 
ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
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