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Allison, Essence of Decision
Εξηγώντας την κρίση των πυραύλων στην Κούβα
Κεφάλαιο 4, Η κρίση στην Κούβα: Μέρος Δεύτερο
Με βάση το υπόδειγμα της οργανωσιακής συμπεριφοράς, η κρίση της
Κούβας εξηγείται ως εξής:
Οι πρώτοι σοβιετικοί πυρηνικοί πύραυλοι έφτασαν στην Κούβα στις 8
Σεπ 1962. Στόχος για την όλη επιχείρηση ήταν να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20
Οκτ 1962, πριν από τις εκλογές για το κονγκρέσο των ΗΠΑ. Ο Χρούτσεφ είχε
διαμηνύσει στον Κέννεντυ ότι το θέμα του Βερολίνου θα έπαιρνε οριστικά
τέλος, μετά τις εκλογές αυτές. Μέχρι την στιγμή που οι αμερικάνοι εντόπισαν
τους πυραύλους είχε ήδη μεταφερθεί σημαντικό τμήμα του υλικού (πυρηνικοί
πύραυλοι, μικρού και μέσου βεληνεκούς, βομβαρδιστικά IL-28 ικανά για ρίψη
πυρηνικών βομβών, πύραυλοι SAM, cruise, τακτικοί πυρηνικοί πύραυλοι,
λέμβοι περιπολείας KOMAR, MiG-21 και στρατεύματα).
Επειδή μέχρι τότε οι Σοβιετικοί δεν είχαν εγκαταστήσει πυρηνικούς
πυραύλους εκτός της χώρας τους, ανέθεσαν το έργο στις ήδη υφιστάμενες
δομές και διοικήσεις, οι οποίες με τη σειρά ακολούθησαν την δική τους
μέθοδο εκτέλεσης του έργου· τις δικές τους τυποποιημένες διαδικασίες. Οι
διαδικασίες τους όμως δεν προσαρμόστηκαν στις επικρατούσες συνθήκες
στην Κούβα με αποτέλεσμα να γίνουν λάθη, που επέτρεψαν τις ΗΠΑ να
αντιληφθούν σχετικά εύκολα το τι γινόταν. Τα λάθη αυτά συμπεριλάμβαναν
χονδροειδή σφάλματα: σοβιετικά στρατεύματα υποτίθεται ότι έβαψαν τις
σκεπές των κτιρίων τους με το κόκκινο άστρο, έμβλημα του σοβιετικού
στρατού (κάτι όμως που συνέβαινε σε όλα τα στρατόπεδα στην ΕΣΣΔ). Το
βάρος δόθηκε στην ταχύτητα κατασκευής των απαραίτητων εγκαταστάσεων,
λόγω της προθεσμίας της 20ης Οκτ και η μέθοδος κατασκευής δεν διέφερε σε
τίποτα σε σχέση με την ΕΣΣΔ. Η εκτέλεση του έργου ήταν ευθύνη της τοπικής
διοίκησης των σοβιετικών δυνάμεων στην Κούβα, ενώ η επιτυχής την
μεταφορά των πυραύλων στην Κούβα είχε γίνε με ευθύνη του σοβιετικού
γενικού επιτελείου.
Από την άλλη, οι ΗΠΑ ανακάλυψαν την ύπαρξη των πυραύλων, λόγω
του ήδη εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης και κατασκοπείας.
Έτσι, η σημαντικότερη αιτία εντοπισμού των πυραύλων δεν έχει σχέση με τις

-1-

Λάμπρος Καφίδας

2007-8

προθέσεις του Κέννεντυ, αλλά με τις αποφάσεις της προηγούμενης
κυβέρνησης του Άικ να επενδύσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων
υποδομών. Ο Κέννεντυ και οι σύμβουλοί του, ουσιαστικά, ποτέ δεν σκέφτηκαν
καμία άλλη ενέργεια εκτός από τον ναυτικό αποκλεισμό και τις αεροπορικές
επιδρομές. Οι αεροπορικές επιδρομές μάλιστα που τέθηκαν πρώτες στο
τραπέζι είχαν συγκεντρώσει σχεδόν ομοφωνία. Ο βομβαρδισμός όμως
προκάλεσε σημαντική αβεβαιότητα, γιατί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ
δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα κατέστρεφαν όλες τους πυρηνικούς
πυραύλους. Επιπρόσθετα, ο Κέννεντυ ήθελε ένα «χειρουργικό» χτύπημα από
αέρος το οποίο όχι μόνο θα κατέστρεφε όλους τους πυραύλους, αλλά δεν θα
προκαλούσε εκτεταμένες ζημιές στην Κούβα. Το υπάρχον όμως σχέδιο
βομβαρδισμού προέβλεπε εκτεταμένο βομβαρδισμό που θα προκαλούσε
περισσότερες

παράπλευρες

απώλειες

(συμπεριλαμβανομένου

και

του

Βερολίνου), από όσες επιθυμούσε ο Κέννεντυ. Την ίδια στιγμή το Πολεμικό
Ναυτικό των ΗΠΑ είχε σημαντική υπεροπλία στην περιοχή, ενώ παράλληλα
υπήρχε ήδη έτοιμο σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας, το οποίο
ακολουθούσε τους καθορισμένους διεθνείς κανόνες. Αν σε αυτό προσθέσουμε
και την δυνατότητα του Κέννεντυ να επικοινωνεί απευθείας με τους
κυβερνήτες των πλοίων, καταλήγουμε στο γιατί τελικά αποφασίστηκε από τα
μέλη του συμβουλίου να ευθυγραμμιστούν με την πρόταση του Κέννεντυ για
ναυτικό αποκλεισμό, ως την μόνη ασφαλή επιλογή.
Οι σοβιετικοί δεν είχαν κάποιο έτοιμο σχέδιο για την περίσταση, στην
περίπτωση δηλαδή που οι αμερικανοί λάμβαναν αποφασιστικά και άμεσα
μέτρα ως απάντηση στην εγκατάσταση των πυραύλων. Ο Χρούτσεφ έδειχνε
να απελπίζεται. Χωρίς εφεδρικό σχέδιο, οι σοβιετικοί αναγκάστηκαν να
υποχωρήσουν, ζητώντας κρυφά την υπόσχεση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν
στην Κούβα και δημόσια να αποσύρουν τους πυραύλους Jupiter από την
Τουρκία.
Κεφάλαιο 5
3ο υπόδειγμα: Κυβερνητική Πολιτική
Το υπόδειγμα εστιάζει σε αυτούς που ασκούν επιρροή στον μηχανισμό
λήψης των κυβερνητικών αποφάσεων. Οι πολιτικοί ηγέτες ευρισκόμενοι στην
κορυφή του μηχανισμού αυτού συνεργάζονται με τους υψηλά ιστάμενους
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αξιωματούχους δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Εκτός της κεντρικής
σκηνής, υπάρχουν οι κατώτεροι αξιωματούχοι και υπάλληλοι στην διοικητική
αλυσίδα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και το
κοινό. Οι συνεχιζόμενες διαμάχες αυτών διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο
οποίο οι κεντρικοί δρώντες θα επηρεάσουν τις κυβερνητικές επιλογές. Οι
επιλογές δεν λαμβάνονται μόνο εξαιτίας των αιτιών και του αποτελέσματος
που αναμένουμε από αυτές, ούτε μόνο εξαιτίας των υφιστάμενων διαδικασιών
λειτουργίας. Εξαρτώνται και από την ισχύ και την επίδραση των προσώπων,
που είναι υπέρ ή κατά σε αυτές. Για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο λήφθηκε
μια κυβερνητική απόφαση ή μια αλλαγή στην κυβερνητική συμπεριφορά θα
πρέπει να ερευνήσουμε και τα παιχνίδια που παίχτηκαν στο παρασκήνιο ή
στο προσκήνιο, τους παίκτες, να δούμε τις συμμαχίες, τα παζάρια και τους
συμβιβασμούς.
Το υπόδειγμα
Το υπόδειγμα της κυβερνητικής πολιτικής ξεκινά με την υπόθεση ότι η
γνώση των αρχικών προτιμήσεων του ηγέτη από μόνη της δεν είναι ικανή για
εξήγηση ή πρόβλεψη. Η υπόθεση βασίζεται στην αποδοχή του γεγονότος ότι
τις περισσότερες φορές η εξουσία είναι διαμοιρασμένη σε πολλούς παίκτες.
Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά του υποδείγματος είναι:


Οι ενέργειες ενός κράτους έρχονται ως αποτέλεσμα διαβουλεύσεων
μεταξύ των βασικών ηγετικών προσώπων ή ομάδων1



Ακόμα και αν υπάρχει κοινός στόχος, ο τρόπος προσέγγισης και
επίτευξης αυτού διαφέρει μεταξύ των παικτών



Ακόμα και όταν ένας ηγέτης έχει τυπικά την απόλυτη εξουσία θα
πρέπει να εξασφαλίζει την συναίνεση2 των υφισταμένων του για να
λειτουργεί αποτελεσματικά ώστε να μην δίνει ευκαιρία στους
αντιπάλους τους



Η σύνθεση και ιδιοσυγκρασία του περιβάλλοντος του ηγέτη επιδρά
σημαντικά στην τελική απόφαση (μαλιστάκηδες και διαφωνούντες)

1
2

Separated institutions sharing power
Power to persuade
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Η ισχύς των ηγετών διαφέρει ανάλογα με την προσωπικότητα, την
πειθώ, το ταλέντο τους, καθώς και τις σχέσεις τους με ανθρώπουςκλειδιά στην λήψη αποφάσεων



Αν ο ηγέτης είναι ισχυρός και βέβαιος για την απόφασή του δεν θα
ζητήσει συμβουλή, αλλά συμφωνία3. Ο σύμβουλος σε αυτήν την
περίπτωση για να έχει κάποια επιρροή πρέπει να εργαστεί μέσα στο
πλαίσιο της ειλημμένης απόφασης και των υφιστάμενων διαδικασιών4,
ενώ οι προτιμήσεις του ηγέτη θα είναι εμφανείς στο τελικό αποτέλεσμα



Λόγω πιθανών παρεξηγήσεων και φανερών διαφωνιών, ο ηγέτης θα
πρέπει να πάρει αποφάσεις που δεν θα τις εγκρίνουν αναγκαστικά όλοι
οι συνεργάτες του



Οι σχέσεις μεταξύ των εσωτερικών δρώντων (προσώπων και
οργανισμών) έχουν πολλές ομοιότητες με τις διεθνείς σχέσεις και
ειδικότερα μεταξύ των συμμαχικών κρατών5

Η συλλογική λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία η οποία
χαρακτηρίζει καταλυτικά το υπόδειγμα της κυβερνητικής πολιτικής.
Ένα παράδειγμα κυβερνητικής πολιτικής
I.

Βασική μονάδα ανάλυσης:

II.

Ταξινομώντας τις έννοιες

Κυβερνητική δράση ως πολιτικό αποτέλεσμα
A.

Ποίος παίζει και σε ποία θέση είναι;

B.

Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην αντίληψη, τις προτιμήσεις και την στάση των δρώντων;
1.
2.
3.
4.

C.

Τι καθορίζει την επιρροή του κάθε παίκτη στο τελικό αποτέλεσμα;

D.

Ποιο είναι το παιχνίδι;
1.
2.
3.

III.

Προσωπικές προτεραιότητες και αντιλήψεις
Στόχοι και ενδιαφέροντα
Κίνδυνοι και θέση
Προθεσμίες και η όψη των πραγμάτων

Κανάλια δράσης
Κανόνες του παιχνιδιού
Η δράση ως πολιτικό αποτέλεσμα

Κυρίαρχο συμπέρασμα ανάλυσης
Κυβερνητική δράση = αποτέλεσμα διαβουλεύσεων

IV.

Γενικές προτάσεις

V.

Ειδικές προτάσεις

VI.

Αποδείξεις

3

Power equals impact on outcome
Bargaining according to the Processes
5
Συμμετοχή ενός κράτους στα εσωτερικά ενός άλλου, πριν αυτό καταλήξει σε μια πολιτική, όπως η
Βρετανία και οι ΗΠΑ στον πόλεμο του 1991.
4
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Κεφάλαιο 6, Η κρίση στην Κούβα: Μέρος Τρίτο
Στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα συνηθίζεται η παράλειψη ορισμένων
λεπτομερειών, ειδικότερα σε ότι αφορά στις μικρο-διαφωνίες, μεταξύ των
προσώπων που καλούνται να πάρουν την απόφαση. Αυτό που μένει είναι μια
αίσθηση γενικής συμφωνίας σε σχέση με αυτό που συνέβη μετά, ακόμη
περισσότερο όταν τα πράγματα πάνε ευνοϊκά. Στην περίπτωση της Κούβας, ο
Allison παραδέχεται ότι λόγω έλλειψης αρκετών στοιχείων από την πλευρά
των σοβιετικών (τουλάχιστον σε σχέση με τους αμερικάνους), δεν ήταν σε
θέση να ερμηνεύσει ικανοποιητικά την κρίση της Κούβας με το μοντέλο της
κυβερνητικής πολιτικής. Παρόλα αυτά κάνοντας κάποιες υποθέσεις, το
περιγράφει ως εξής:
Ο Χρούτσεφ ήταν κάτω από σημαντική πίεση της εκτελεστικής
γραμματείας, εξαιτίας των αποκαλύψεων του Κέννεντυ σχετικά με την
υπεροπλία των ΗΠΑ σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και
με την επιτυχία της αερογέφυρας σωτηρίας στο δυτικό Βερολίνο. Επίσης η
σοβιετική οικονομία είχε φτάσει σε οριακό σημείο και οι στρατηγοί ήταν
δυσαρεστημένη με την απόφαση του Χρούτσεφ να περιορίσει το μέγεθος του
Κόκκινου Στρατού. Ο Χρούτσεφ με το να εγκαταστήσει τους πυρηνικούς
πυραύλους στην Κούβα εξασφάλιζε την πολιτική του ισχύ με έναν γρήγορο
και φτηνό τρόπο.
Στις ΗΠΑ, η αποτυχία της απόβασης στον Κόλπο των Χοίρων έκανε
την πολιτική απέναντι στην Κούβα ένα κρίσιμο ζήτημα, ειδικότερα σε σχέση
με την εσωτερική αντιπολίτευση των Δημοκρατικών και τις επερχόμενες
εκλογές του Κογκρέσου. Αν αποτύχαινε και τώρα να χειριστεί σωστά το θέμα
και έδειχνε και πάλι αναποφασιστικότητα, θα ήταν μια παρένθεση στην
ιστορία. Έτσι ο Κέννεντυ αποφάσισε μια άμεση και ηχηρή αντίδραση αντί της
χρήσης της διπλωματικής οδού. Ενώ η πλειοψηφία του συμβουλίου, αρχικά
ήταν υπέρ των αεροπορικών επιδρομών, οι στενοί συνεργάτες του προέδρου
προτιμούσαν το ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή υπήρξαν διαφωνίες
μεταξύ του Κέννεντυ και αυτών που συνηγορούσαν υπέρ της χρήσης της
αεροπορίας. Επίσης, μετά το φιάσκο του κόλπου των Χοίρων, ο Κέννεντυ δεν
εμπιστευόταν την CIA. Οι διάφοροι σύμβουλοι που βρισκόταν στην άτυπη
εκτελεστική επιτροπή, πρότειναν με βάση τις δικές τους αρμοδιότητες και
ενδιαφέροντα. Η διαφορετική επαγγελματική καταγωγή του καθενός
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καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν τα πράγματα και ειδικότερα σε
σχέση και με το υφιστάμενο μυστικό πρόγραμμα Mongoose, ανατροπής του
Κάστρο (σχέδια εισβολής, αεροπορικής επιδρομής κλπ ήταν σε εξέλιξη). Η
αποκάλυψη των πυραύλων συσχετίστηκε με το μέλλον του προγράμματος
αυτού. Επίσης, κατά τις διαβουλεύσεις υπήρχε έντονη ανησυχία μην τυχόν και
διαρρεύσει τίποτα προς τα ΜΜΕ. Τελικά όλος αυτός ο συγκερασμός
συμφερόντων και πολιτικών οδήγησε στην εφαρμογή του ναυτικού
αποκλεισμού σε συνδυασμό με την απαίτηση αποχώρησης των πυραύλων.
Με τα σχέδια του να έχουν χαλάσει, ο Χρούτσεφ προσπάθησε να σώσει
την εικόνα του, βάζοντας στο παιχνίδι την ύπαρξη αμερικάνικών πυρηνικών
πυραύλων στην Τουρκία, κάτι αντίστοιχο με τους πυραύλους στην Κούβα. Ο
Κέννεντυ αρνήθηκε να αποσύρει τους πυραύλους κάτω από αυτές τις
συνθήκες, γιατί θα φαίνονταν ότι εξαναγκάζεται. Παρόλα αυτά επέτρεψε
στον αδερφό του Ρόμπερτ να έρθει σε μυστική συμφωνία με τον σοβιετικό
πρέσβη Ντομπρίνιν, η οποία καθόριζε ότι οι πύραυλοι στην Τουρκία θα
αποσύρονταν «αθόρυβα» μετά από μερικούς μήνες. Ο Κέννεντυ επίσης,
διακήρυξε δημόσια ότι οι ΗΠΑ δεν θα εισέβαλαν ποτέ στην Κούβα.
Κεφάλαιο 7
Συμπέρασμα
Ο τίτλος του βιβλίου γράφτηκε με αφορμή μια ρήση του Κέννεντυ: «Η
βαθύτερη σημασία της τελικής απόφασης είναι ακατανόητη για τον απλό
παρατηρητή · πολλές φορές και για τον ίδιο που την έκανε». Για να γίνει η
ουσία της απόφασης κατανοητή, ο Allison προτείνει ένα συγκερασμό
αναλυτικό εργαλείων (όχι αναγκαστικά τα 3 υποδείγματα που αναφέρει), που
να ανασυνθέτουν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο την πραγματικότητα.
Επικρίνει σαφέστατα το μοντέλο του ορθολογικού δρώντα, υποστηρίζοντας
ότι σκεφτόμενοι έτσι κάνουμε αβάσιμες υποθέσεις για την πραγματικότητα με
καταστροφικά αποτελέσματα. Θεωρεί ότι το υπόδειγμα αυτό ταιριάζει στους
τεμπέληδες της πολιτικής ανάλυσης, που καθήμενοι στην πολυθρόνα τους
φαντάζονται καταστάσεις αντί να εμβαθύνουν στα στοιχεία που σχετίζονται
με αυτές. Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ υποτιμήθηκε με βάση την υπόθεση
ότι επειδή οι Ιάπωνες θα χάσουν έτσι κι αλλιώς τον πόλεμο, δεν θα τολμούσαν
να επιτεθούν. Οι πολιτικοί θα πρέπει επομένως να εξετάζουν και με άλλες
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προσεγγίσεις τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Παρόλα αυτά υποστηρίζει ότι
το υπόδειγμα του ορθολογικού δρώντα έχει χρησιμότητα ειδικά σε
μακροπρόθεσμες αναλύσεις ιστορικών γεγονότων, ενώ τα άλλα δυο μοντέλα
έχουν το περιορισμό ότι απαιτούν όγκο πληροφοριών και αντίστοιχη
ανάλυση. Με λίγα λόγια: ένα παράδειγμα δεν είναι αρκετό · απαιτείται
συγκερασμός θεωρητικών προσεγγίσεων για να ερμηνεύσουμε καλλίτερα την
πραγματικότητα και να μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Οι «ετικέτες» που
κάθε μια επικαλείται συγκεκριμένες και περιορισμένες μεθόδους και απόψεις
είναι ξεπερασμένες από τα γεγονότα. Η σύνθεση όλων των διαθέσιμων
εργαλείων και η ορθή ποιοτική χρησιμοποίησή τους ανά περίσταση θα πρέπει
να είναι το ζητούμενο.
Ο Allison κλείνει στο τέλος αναφερόμενος στον συγκερασμό μεταξύ της
οικονομικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Οι Διεθνείς Σχέσεις ως
γνήσιος κλάδος των ανθρωπιστικών επιστημών δανείστηκε έννοιες και
εργαλεία, που είχαν αναπτυχθεί για την οικονομική επιστήμη. Συγκεκριμένα,
η θεωρία ορθολογικών προσδοκιών προσαρμόστηκε στην υπόθεση ότι τα
κράτη συνυπολογίζουν όλους τους παράγοντες και δρουν ορθολογικά για να
μεγιστοποιήσουν το όφελός τους. Αλλά στις διεθνείς σχέσεις δεν έχουμε μια
τέλεια

ανταγωνιστική

αγορά

με

πολλούς

ισότιμους

και

καλά

πληροφορημένους δρώντες. Η διεθνής σκηνή αντιπροσωπεύεται καλλίτερα
από ένα ολιγοπώλιο των μεγάλων δυνάμεων. Και ο Allison προτείνει ότι: όπως
οι οικονομολόγοι ερευνούν τις στρατηγικές των επιχειρήσεων για να
ερμηνεύσουν τα ολιγοπώλια, έτσι και οι διεθνολόγοι θα πρέπει να ερευνούν το
εσωτερικό των κρατών σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές συστημικές
μεθόδους. Διαφωνεί με τον Waltz ότι η εξωτερική πολιτική είναι ανεξάρτητη
από την θεωρία των διεθνών σχέσεων. Η εξωτερική πολιτική, οι ενέργειες,
καθώς και η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των κρατών αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι των διεθνών σχέσεων. Ο Allison «ανοίγει την μπάλα»!
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Η

Κ ΡΙ ΣΗ ΤΗ Σ

Κ Ο ΥΒΑΣ : Τ Α

ΓΕ ΓΟ Ν Ο ΤΑ

Σεπ 1962

Η ΕΣΣΔ μεταφέρει και τοποθετεί μυστικά πυρηνικούς
πυραύλους στην Κούβα

14 Οκτ

Αμερικανικά αεροπλάνα U-2 φωτογραφίζουν του πυραύλους

22 Οκτ

Ο Κέννεντυ ανακοινώνει δημόσια στον κόσμο ότι την απαίτησή
του για την αποχώρηση των πυραύλων και τον ναυτικό
αποκλεισμό της Κούβας, βάζοντας τις αμερικανικές ένοπλες
δυνάμεις σε ετοιμότητα και προειδοποιώντας την ΕΣΣΔ ότι
οποιοσδήποτε πύραυλος εκτοξευτεί από την Κούβα θα θεωρηθεί
σοβιετική επίθεση και θα υπάρξουν αντίποινα

23 Οκτ

Ο Χρούτσεφ θέτει τον Κόκκινο Στρατό σε ετοιμότητα και απειλεί
ότι θα βυθίσει τα αμερικανικά πλοία, αν προσπαθήσουν να
εμποδίσουν τα σοβιετικά πλοία που βρίσκονται εν πλω για την
Κούβα

24 Οκτ

Τα σοβιετικά πλοία σταματούν κοντά στη γραμμή αποκλεισμού
του αμερικανικού ναυτικού

26-27 Οκτ

27 Οκτ

28 Οκτ

Προσωπικό γράμμα του Χρούτσεφ αναφέρει ότι η ανάγκη για
την σοβιετική εγκατάσταση στην Κούβα δεν θα υφίσταται, αν οι
ΗΠΑ δεσμευτούν να μην εισβάλουν. Ακολουθεί δεύτερο γράμμα,
δημόσιο αυτήν την φορά που απαιτεί την απόσυρση των
πυραύλων στην Τουρκία για την απόσυρση των σοβιετικών
πυραύλων από την Κούβα
Οι ΗΠΑ απαντούν θετικά στο πρώτο γράμμα, αλλά θα πρέπει
πρώτα οι πύραυλοι στην Κούβα να καταστούν ανενεργοί και
προσπαθούν να κλείσουν τη συμφωνία γρήγορα. Ο Ρόμπερτ
Κέννεντυ σε μυστική συμφωνία και με την απειλή χρήσης
στρατιωτικής βίας, προσθέτει ότι οι πύραυλοι στην Τουρκία θα
απομακρυνθούν αργότερα, αλλά αυτοί στην Κούβα θα πρέπει να
φύγουν άμεσα με δεσμευτική δήλωση από τους σοβιετικούς την
επόμενη μέρα
Ο Χρούτσεφ ανακοινώνει ότι η ΕΣΣΔ θα αποσύρει τους
πυρηνικούς πυραύλους από την Κούβα
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Allison, Essence of Decision
Εξηγώντας την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

Εισαγωγή
1ο υπόδειγμα:

Ορθολογικός παράγοντας – δρώντας

Λογική δράση
α. Στόχοι
β. Εναλλακτικές επιλογές
γ. Συνέπειες
δ. Επιλογή
περιγραφή 1ου υποδείγματος

2ο υπόδειγμα:

Οργανωσιακός συμπεριφορισμός – λειτουργισμός

α. Οργανωσιακή λογική: αποτελεσματικότητα – κουλτούρα
β. διαδραστική επιλογή
γ. NASA: παράδειγμα οργανισμού
δ. οργανωσιακός συμπεριφορισμός – παράδειγμα

3ο υπόδειγμα:

Κυβερνητική πολιτική

α. Κυβερνητική δράση ως πολιτικό αποτέλεσμα
β. Διαμοιρασμός της ισχύς σε παίκτες-δρώντες
γ. Δύναμη της πειθούς
δ. Ρόλος και θέσεις των παικτών
ε. Ισχύς και επιρροή του ηγέτη (στο τελικό αποτέλεσμα)
στ. Διαβουλεύσεις στη βάση υφιστάμενων διαδικασιών
ζ. Εσωτερικοί συσχετισμοί και διεθνείς σχέσεις
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Κρίση της Κούβας
α. Υποθέσεις εγκατάστασης πυραύλων
1η υπόθεση: κουβανική άμυνα
2η υπόθεση: ψυχρός πόλεμος
3η υπόθεση: πυραυλική δύναμη
4η υπόθεση: παγίδα – Βερολίνο
β. Εναλλακτικές απάντησης ΗΠΑ
1. μη αντίδραση
2. διπλωματική πίεση
3. προσέγγιση Κάστρο
4. εισβολή – επέμβαση
5. αεροπορική επιδρομή
6. ναυτικός αποκλεισμός
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