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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΤΟΥΡΚΙΚΗ 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΗΛΙΑΔΗ - ΒΑΓΕΝΑ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στην εξέταση των λόγων για τους οποίους η 

Τουρκία επιδεικνύει μία επιθετική πολιτική στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου απέναντι στην Ελλάδα. Διαχρονικά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 

διέρχονται διαστήματα εντάσεων. Ωστόσο, την περίοδο Αυγούστου - 

Νοεμβρίου 2020, η τουρκική προκλητικότητα κλιμακώθηκε με την έξοδο του 

Oruç Reis στο Αιγαίο και την είσοδο των Τούρκων στα Βαρώσια της Κύπρου, 

επιδεινώνοντας τις διμερείς σχέσεις των εν λόγω κρατών. Στην ανάλυση 

επιχειρείται να απαντηθεί αν τα συγκρουόμενα συμφέροντα και ο 

ανταγωνισμός για την μεγιστοποίηση της σχετικής ισχύος στο περιφερειακό 

υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, εξωθούν την Άγκυρα σε χρήση της 

πειθαναγκαστικής διπλωματίας. Η έρευνα του πλαισίου των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων διαχρονικά, αλλά και η εστίαση στις εξελίξεις του 

διαστήματος Αύγουστου-Νοεμβρίου 2020, βασισμένες σε ποιοτικά στοιχεία, 

επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση εργασίας. 

Λέξεις κλειδιά: Εξωτερική πολιτική, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Τουρκία,  

πειθαναγκασμός, Ανατολική Μεσόγειος 

 

 

ιαχρονικά, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία υπήρξαν τεταμένες, 

με μικρά μόνο διαλείμματα σύντομης συνεννόησης. Έτος ορόσημο για τις 

σχέσεις των δύο κρατών αποτελεί το 1974, όταν πραγματοποιήθηκε η 

τουρκική εισβολή στη Βόρεια Κύπρο. Η χρονιά αυτή ήταν η αφετηρία για την 

παράνομη κατοχή στο νησί και παρεπόμενα τότε η τουρκική πλευρά ξεκίνησε 
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να αμφισβητεί έμπρακτα την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο1. Έκτοτε και έως 

σήμερα, τα βασικά εργαλεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν 

η προκλητικότητα, ο αναθεωρητισμός –κυρίως σε ό,τι αφορά το εδαφικό 

καθεστώς του Αιγαίου– και η προβολή ισχύος. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί 

αυτός ο ισχυρισμός, αρκεί κανείς να εξετάσει την επιθετική πολιτική της 

Τουρκίας, όπως εκφράζεται με την ενεργοποίηση της «διπλωματίας των 

κανονιοφόρων» (gunboat diplomacy), με τις συνεχείς εκδόσεις NAVTEX 

(οδηγιών προς τους ναυτιλομένους) για το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruç 

Reis και με το άνοιγμα των Βαρωσίων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, 

κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, η Τουρκία, 

εκμεταλλευόμενη την «απουσία» των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

(Η.Π.Α.) λόγω της μεταβατικής περιόδου των εκλογών, καθώς και την έως 

τώρα πολιτικοστρατηγική αδυναμία ουσιαστικής εμπλοκής του ευρωπαϊκού 

παράγοντα, που οξύνεται εκτός των άλλων εξαιτίας της πανδημίας του 

COVID-19 και της απόπειρας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), προσπαθεί να ενισχύσει το ρόλο της ως 

ρυθμιστής της περιοχής.  

Τα κρίσιμα ερωτήματα προς διερεύνηση που προκύπτουν από τα 

παραπάνω είναι πώς οι μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας 

διαταράσσουν την ισορροπία στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, και 

γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός θα τη 

βοηθήσουν να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της γεωπολιτικής της θέσης. 

Για την εξέταση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιούνται οι 

βασικές παραδοχές της ρεαλιστικής σχολής σκέψης των Διεθνών Σχέσεων και 

πιο συγκεκριμένα του επιθετικού ρεαλισμού. Με βάση τον επιθετικό ρεαλισμό 

του John Mearsheimer, τα κράτη, ως ορθολογικοί δρώντες, γνωρίζουν πως δε 

θα έπρεπε ποτέ να εφησυχάζουν, καθώς στο άναρχο διεθνές σύστημα ο 

ανταγωνισμός για επιβίωση και απόκτηση ισχύος είναι διαρκής και οι 

συμμαχίες δεν είναι παρά «ευκαιριακοί γάμοι»2. Απώτερος στόχος κάθε 

κράτους είναι η μεγιστοποίηση της σχετικής του ισχύος, ώστε να αναδειχθεί 

περιφερειακός ή διεθνής ηγεμόνας3. Συγκεκριμένα, τα κράτη ανησυχούν για 

τη μεταξύ τους κατανομή ισχύος και προσπαθούν ανελλιπώς να 

 
1 SYRIGOS ANGELOS και DOKOS Thanos, Atlas of Greek - Turkish relations: With 63 

maps, a comprehensive glossary and the latest key developments, Νέο Φάληρο, 

Kathimerines Ekdoseis Sole Shareholder Co. SA, 2020, σελ. 9. 

2 MEARSHEIMER J. J., The tragedy of great power politics., Νέα Υόρκη: W. W. Norton & 

Company, 2001, σελ. 29-54. 

3 ΜEARSHEIMER J.J., ό.π., σελ. 29-54. 
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μεγιστοποιήσουν το μερίδιό τους στην κλίμακα ισχύος, χρησιμοποιώντας όλα 

τα μέσα που διαθέτουν. Η προσπάθειά τους εστιάζεται στην απόκτηση ισχύος, 

όχι ανεξάρτητα, αλλά σε σχέση με τους άλλους δρώντες του διεθνούς 

συστήματος, καθώς «τα κέρδη ενός κράτους είναι οι απώλειες ενός άλλου»4. 

Όταν ένας δρών διαθέτει πλεονέκτημα ισχύος, αυτομάτως γίνεται 

επιθετικότερος, έχοντας πλέον όχι μόνο το κίνητρο, αλλά και τη δυνατότητα 

να το κάνει. Έτσι, δημιουργείται μία απόκλιση στα συμφέροντα διαφορετικών 

κρατών, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό και οδηγεί αναπόφευκτα στη 

σύγκρουση5. 

Η Τουρκία, ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση 

της τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνει επιθετικές τάσεις, τόσο προς την Ελλάδα 

όσο και προς άλλους δρώντες της περιφέρειάς της. Η ταυτόχρονη εμπλοκή της 

σε τέσσερα μέτωπα (Συρία, Λιβύη, Ανατολική Μεσόγειο και Ορεινό 

Καραμπάχ) κατά το δεύτερο μισό του 2020, καθιστά φανερό πως η τουρκική 

πολιτική ηγεσία κάνει χρήση πολιτικών ασφάλειας που αποσκοπούν στην 

αποδυνάμωση των δυνητικών αντιπάλων και τη μεγιστοποίηση της σχετικής 

της ισχύος, την οποία ο J. Mearsheimer διακρίνει σε λανθάνουσα (πλούτο και 

πληθυσμό) και πραγματική (στρατιωτικές δυνάμεις)6, κάθε φορά που 

διαφαίνεται παράθυρο ευκαιρίας στα περιφερειακά της υποσυστήματα. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Α.Τζιαμπίρη7, η Ανατολική Μεσόγειος 

εξετάζεται ως ένα περιφερειακό υποσύστημα, με σχετική συνοχή και 

οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών του, τα οποία μοιράζονται ένα 

κοινό ιστορικό υπόβαθρο, υψηλή εσωτερική και μερική εξωτερική 

αναγνώριση, αν και θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί για το βαθμό στον 

οποίο ισχύουν τα πρώτα δύο στοιχεία σήμερα8. Στο πλαίσιο αυτής της 

 
4 ΜEARSHEIMER  J. J., ό.π.. 

5 LAMY Steven L., «Σύγχρονες δεσπόζουσες προσεγγίσεις: Νεορρεαλισμός και 

νεοφιλελευθερίσμός», στο BAYLIS John, SMITH Steve και OWENS Patricia, Η 

παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, σελ. 

163-165. 

6 Ό.π.. 

7 TZIAMPIRIS Aristotle, “The New Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem”, στο 

LITSAS Spyridon N. και TZIAMPIRIS Aristotle (Eds), “The New Eastern Mediterranean 

Theory, Politics and States in a Volatile Era”. Τσάμ, Springer International Publishing AG, 

2019, σελ. 23-26. 

8 Βρίσκεται ανατολικά του 30ου μεσημβρινού και περιλαμβάνει την Κύπρο, την Αίγυπτο, την 

Ελλάδα, το Ισραήλ, το Λίβανο, τη Λιβύη, τη Συρία και την Τουρκία αρχικά και δυνητικά το 

«Ισλαμικό Κράτος», το οποίο αν και αναμενόταν να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή 

σκηνή, σήμερα έχει εξαλειφθεί, τη μη αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα «ΤΔΒΚ» και 
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ανάλυσης, η τουρκική προκλητικότητα εξετάζεται υπό το πρίσμα της έννοιας 

της πειθαναγκαστικής διπλωματίας (coercive diplomacy). Πειθαναγκασμός 

είναι η ικανότητα ενός δρώντος να πείθει κάποιον άλλον να κάνει κάτι που 

υπό άλλες συνθήκες δε θα έκανε, συνήθως μέσω της απειλής ή μέσω της 

άσκησης στρατιωτικής βίας9. Σκοπός της έρευνας είναι «να φωτίσει» τους 

λόγους για τους οποίους η Τουρκία καταφεύγει στην προκλητικότητα και τις 

συνέπειες της εν λόγω στρατηγικής στις διμερείς σχέσεις της με την Ελλάδα. 

Βάσει της θεωρητικής προσέγγισης που αναλύεται ανωτέρω, η υπόθεση 

εργασίας της παρούσας ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: «Τα συγκρουόμενα 

συμφέροντα σε ένα περιφερειακό υποσύστημα και η προσπάθεια ενός εκ των 

κυρίαρχων δρώντων για μεγιστοποίηση της σχετικής του ισχύος, τον εξωθούν 

σε χρήση της πειθαναγκαστικής διπλωματίας εις βάρος άλλων δρώντων του 

υποσυστήματος.». 

Για την εξέταση της υπόθεσης αυτής γίνεται χρήση της επαγωγικής 

μεθόδου. Συγκεκριμένα, διεξάγεται μία προσπάθεια, μέσα από την ανάπτυξη 

των ανταγωνιστικών ελληνοτουρκικών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο 

και την εμβάθυνση στα γεγονότα του διαστήματος Αυγούστου - Νοεμβρίου 

2020, να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των 

ανταγωνιστικών δρώντων στο άναρχο διεθνές σύστημα. Η συγγραφή αυτής της 

ανάλυσης στηρίζεται στην αξιοποίηση ποιοτικών δεδομένων, όπως ψηφίσματα 

του Ο.Η.Ε. και ανακοινώσεις των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και 

της Τουρκίας, και άλλων πηγών όπως ανταποκρίσεις και αναλύσεις από 

ειδησεογραφικά πρακτορεία, καθώς και επιστημονικά βιβλία και άρθρα για 

τις σχέσεις των δύο χωρών κατά το υπό εξέταση διάστημα. Ειδικά, τα 

«συγκρουόμενα συμφέροντα» αναδεικνύονται μέσω των 

αλληλεπικαλυπτόμενων διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Κύπρο, ενώ η 

«προσπάθεια για μεγιστοποίηση της σχετικής ισχύος» μέσω της εξέτασης των 

δράσεων της Τουρκίας που αποσκοπούν σε παρεμπόδιση αύξησης της ισχύος 

και της επιρροής της Ελλάδας. Τέλος, ο «πειθαναγκασμός» αναδύεται μέσω 

της επιθετικής ρητορικής και των μονομερών ενεργειών της Άγκυρας. 

Η δομική πορεία του κειμένου είναι η εξής: αρχικά γίνεται μία 

ιστορική αναδρομή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, όπως συναρτώνται με τα 

ζητήματα του Αιγαίου και της Κύπρου. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι 

 
την Παλαιστίνη, αποτελώντας έτσι το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. TZIAMPIRIS 

Aristotle, ό.π.. 

9 GREENHILL Kelly M. και KRAUSE Peter, Coercion: The Power to Hurt in International 

Politics. Οξφόρδη, Oxford University Press, 2018, σελ. 4-5. 
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προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, σε τρία υποκεφάλαια: ξεκινώντας 

εστιάζουμε στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας την περίοδο που προηγήθηκε του 

εξεταζόμενου διαστήματος, ενώ ερευνώνται οι εξελίξεις των ελληνοτουρκικών 

ζητημάτων από τον Αύγουστο μέχρι το Νοέμβριο του 2020 στο Αιγαίο, αρχικά, 

και δευτερευόντως στην Κύπρο με την παράθεση των απόψεων των άμεσα 

εμπλεκόμενων μερών. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα της μελέτης.  

Η συγκεκριμένη ανάλυση αναμένεται να φανεί χρήσιμη σε όποιον 

επιθυμεί να κατανοήσει την προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας και τη 

φύση των διαφορών στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. 

1. Το ιστορικό πλαίσιο των διαφορών Ελλάδας – Τουρκίας 

Όπως επισημαίνει ο Χ. Γιαλλουρίδης «η Τουρκία εκδηλώνει στην εξωτερική 

πολιτική της το σύνδρομο του ηγεμόνα», εννοώντας ότι εκδηλώνει επιθετικές 

και επεκτατικές τάσεις, αποσκοπώντας στην άσκηση της επιρροής της όπου 

μπορεί στο οικείο και μη περιβάλλον της10. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται 

μέσα από μία αναδρομή στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας ήδη από τον 20ο 

αιώνα. Μετά από αιώνες σύνθετης και δύσκολης συμβίωσης του ελληνικού-

ορθόδοξου και του οθωμανικού-τουρκικού/μουσουλμανικού στοιχείου υπό 

την σκεπή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ίδρυση του τουρκικού κράτους-

έθνους το 1923, ανέτρεψε τα δεδομένα μεταξύ των δύο λαών. Η καταστροφή 

της Σμύρνης, οι διώξεις του ελληνικού στοιχείου και η ανταλλαγή πληθυσμών 

που προβλεπόταν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, δημιουργούν μία βαθιά 

ρωγμή στις σχέσεις των δύο κρατών. Παρ’ ότι φαινομενικά ανά διαστήματα 

διαμεσολαβούν περίοδοι ύφεσης της έντασης, τα αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου και ο παρεπόμενος 

τουρκικός αναθεωρητισμός καθιστούν αδύνατη, έως σήμερα, την πλήρη 

συμφιλίωσή τους. 

Οι ελληνοτουρκικές διαφορές είθισται να χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, με κοινή αφετηρία το 1974, όποτε αποδείχθηκε πως η 

πειθαναγκαστική διπλωματία αποτελεί το βασικό εργαλείο της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής για την προάσπιση της θέσης της απέναντι στην 

Ελλάδα: το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο. Το 1974 

πραγματοποιείται η τουρκική εισβολή και κατοχή του 38% περίπου του 

κυπριακού εδάφους σε δύο φάσεις (Αττίλας Ι και ΙΙ) και η εγκατάσταση 

τουρκικών στρατευμάτων κατοχής στη Βόρεια Κύπρο. Λίγο αργότερα, το 1983 

ανακηρύσσεται μονομερώς και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου η 

 
10 ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ Χριστόδουλος και ΤΣΑΚΩΝΑΣ Παναγιώτης κ.α., Ελλάδα και Τουρκία 

μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου,  Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2002, β΄ έκδοση, σελ. 106. 
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«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (Τ.Δ.Β.Κ.)11. Όπως οι 

επιχειρήσεις Αττίλα Ι και ΙΙ διενεργήθηκαν εκβιαστικά, ώστε να αποτραπεί η 

αύξηση της σχετικής ισχύος της Ελλάδας στην Κύπρο εις βάρος των τουρκικών 

συμφερόντων, έτσι και οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο εγείρονται πρώτη φορά τη 

δεκαετία του 1970. Στόχος ήταν, αφενός να επηρεάσουν την επίλυση του 

Κυπριακού και αφετέρου να αποτρέψουν μία πιθανή ηγεμονία της Ελλάδας 

στην Ανατολική Μεσόγειο, μία περιοχή στην οποία αμφότερες χώρες 

διατηρούν στρατηγικό συμφέρον12. Νομικά, το μοναδικό ζήτημα για το οποίο 

διαφωνούν Ελλάδα και Τουρκία στο Αιγαίο είναι η οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, η Άγκυρα έχει εγείρει ζητήματα πολιτικού 

χαρακτήρα όσον αφορά τα όρια του ελληνικού εναέριου χώρου και του FIR, 

τη διεύρυνση της αιγιαλίτιδας ζώνης, την αποστρατικοποίηση των ελληνικών 

ανατολικών νησιών του Αιγαίου, αλλά και την ελληνική κυριαρχία σε νησίδες 

του Αιγαίου13. Ένα άλλο επίμαχο ζήτημα αποτελεί η οριοθέτηση 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.). Η Τουρκία αρνείται την 

επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, 

παρά το γεγονός ότι θεωρητικά αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας μετά 

την υιοθέτηση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) από την 

ελληνική Βουλή14, καθώς κάτι τέτοιο θα εξασφάλιζε στην ίδια τον έλεγχο 

μόλις του 8.3% του Αιγαίου, ενώ η Ελλάδα θα ήλεγχε το 63.9%15. Η Άγκυρα 

έχει δηλώσει ήδη από το 1995 ότι μία τέτοια επέκταση των χωρικών υδάτων 

της Ελλάδας θα αποτελούσε αιτία για κήρυξη πολέμου (casus belli), 

 
11 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, “Resolution 541 (1983)”, S/RES/541 (1983), 18 Νοεμβρίου 

1983, σελ. 15-16. [Αναγνώστηκε στο: http://unscr.com/en/resolutions/doc/541, Τελευταία 

πρόσβαση: 12 Δεκεμβρίου 2020] 

12 MARCUS Jonathan, “The Eastern Mediterranean tinderbox: Why Greek-Turkish 

rivalries have expanded”, BBC news, 25 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53906360, Τελευταία πρόσβαση: 7 Δεκεμβρίου 

2020] 

13 ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος, «Ελληνοτουρκικές Διαφορές, η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο και 

η Σταθερότητα στο Αιγαίο», στο ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ Χριστόδουλος και ΤΣΑΚΩΝΑΣ Παναγιώτης 

κ.α., Ελλάδα και Τουρκία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ό.π.., σελ. 403. 

14 Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI της 

Σύμβασης», Νόμος Υπ’ Αριθ. 2321/1995, Φεκ 136/Α/23-6-1995. Αθήνα, 23 Ιουνίου 1995 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-2321-1995-

phek-136-a-23-6-1995.html, Τελευταία πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 2020] 

15 KARIOTIS Theodore C., “The case for a Greek exclusive economic zone in the Aegean 

Sea”, Marine Policy, Tόμος 14, Τεύχος 1, 1990. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0308597X9090033N, Τελευταία 

πρόσβαση: 12 Δεκεμβρίου 2020] 

https://undocs.org/S/RES/541(1983)
http://unscr.com/en/resolutions/doc/541
https://www.bbc.com/news/world-europe-53906360
https://www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-2321-1995-phek-136-a-23-6-1995.html
https://www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-2321-1995-phek-136-a-23-6-1995.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0308597X9090033N


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

7 

αποτρέποντας, έτσι, την Αθήνα από την άσκηση των νομίμων κυριαρχικών της 

δικαιωμάτων, μέσω του πειθαναγκασμού. 

Η Ελλάδα προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της στην 

Ανατολική Μεσόγειο ισχυροποιεί τους δεσμούς της με άλλους γειτονικούς της 

δρώντες, (συνεργασία σε ενεργειακά ζητήματα με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο και 

Ιταλία) και αποζητά τη στήριξη της Ε.Ε.16. Η Τουρκία από την πλευρά της, 

για να ανατρέψει το αίσθημα περικύκλωσης και διπλωματικής απομόνωσής 

της στην Ανατολική Μεσόγειο17, ασκεί αδιαλείπτως πειθαναγκασμό, 

προσφεύγοντας σε παραβάσεις του Διεθνούς Δικαίου, επιθετικές ενέργειες για 

δημιουργία τετελεσμένων και διόγκωση των στρατιωτικών της εξοπλισμών, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής της ισχύος έναντι της Ελλάδας18. Μία 

«τακτική πειθαναγκασμού» αποτελεί και η διπλωματία των κανονιοφόρων 

(gunboat diplomacy), δηλαδή «η χρήση ή η απειλή χρήσης περιορισμένης 

ναυτικής ισχύος από ένα δρών, όχι ως πράξη πολέμου, αλλά με σκοπό να δώσει 

πλεονέκτημα ή να αποτρέψει απώλεια σε μία διεθνή διαμάχη ή εις βάρος 

ξένων υπηκόων στο έδαφος και τη δικαιοδοσία του δικού του κράτους», 

πρακτική συνηθισμένη κατά τον 20ο αιώνα19. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τη 

διπλωματία των κανονιοφόρων τακτικά στο παρελθόν, όπως συνέβη με το 

τουρκικό ωκεανογραφικό πλοίο «Hora» το 1976, το ωκεανογραφικό «Sismik» 

το 1987, ενώ συνεχίζει να το κάνει σήμερα, με το Oruç Reis στο Αιγαίο αλλά 

και στα κυπριακά ύδατα με το ερευνητικό Barbaros Hayreddin Paşa και τα 

γεωτρύπανα Yavuz και Fatih, τα οποία πλέουν συνοδεία τουρκικών 

πολεμικών πλοίων.  

2. Τα νέα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

Η απόπειρα της Τουρκίας να καλύψει το κενό ισχύος στην περιοχή της 

 
16 ERLANGER Steven, “Rising Tensions Between Turkey and Greece Divide E.U. Leaders”, 

The New York Times, 27 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2020/08/27/world/europe/greece-turkey-eu.html, Τελευταία 

πρόσβαση: 12 Δεκεμβρίου 2020] 

17 DEMIRYOL Tolga, “Beyond Energy: Geopolitical Determinants of Turkey’s Foreign 

Policy”, Foreign Policy Research Institute/ Heinrich Böll Foundation, 2020 

[Αναγνώστηκεστο: https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2020/11/beyond-energy.pdf , 

Τελευταίαπρόσβαση:18 Δεκεμβρίου 2020] 

18 Global Firepower – World Military Strength, “Comparison Results: Greece VS Turkey” 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-

detail.asp?form=form&country1=greece&country2=turkey&Submit=COMPARE , 

Τελευταία πρόσβαση: 7 Δεκεμβρίου 2020]  

19 MANDEL Robert. “The Effectiveness of Gunboat Diplomacy.”, International Studies 

Quarterly, Τόμος 30, Τεύχος 1, 1986, σελ. 59-76. 

https://www.nytimes.com/2020/08/27/world/europe/greece-turkey-eu.html
https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2020/11/beyond-energy.pdf
https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=greece&country2=turkey&Submit=COMPARE
https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=greece&country2=turkey&Submit=COMPARE
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Ανατολικής Μεσογείου, όπου αυτόκλητα επιδιώκει να παίξει το ρόλο του 

περιφερειακού ρυθμιστή και να προστατέψει τα συμφέροντά της, αλλά και 

του τουρκικού ψευδοκράτους στην Κύπρο, την οδηγούν σε κλιμακούμενη 

προκλητικότητα έως και τα τέλη του 2020. Ειδικότερα, μετά την απόπειρα 

πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016, η στροφή της κυβέρνησης του 

κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) προς τον αυταρχισμό 

προϋποθέτει την τόνωση των εθνικιστικών φρονημάτων του τουρκικού λαού 

και τη δημιουργία της εικόνας μιας ισχυρής Τουρκίας, έτσι ώστε να 

επικαλυφθούν τα εσωτερικά προβλήματα του κράτους και να αποσιωπηθούν 

οι επικριτές της κυβέρνησης Ρ.Τ. Έρντογαν. Το ίδιο έτος, ο Πρόεδρος Ρ.Τ. 

Έρντογαν εγκαινίασε μία ρεβιζιονιστική ρητορική, αμφισβητώντας τη 

Συνθήκη της Λωζάννης και το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου20. 

Ταυτόχρονα, καθώς από μία πιθανή οριοθέτηση Α.Ο.Ζ. η Ελλάδα θα 

αποκόμιζε μεγάλα κέρδη, η Άγκυρα υιοθετεί μία επιθετική πολιτική σε 

Αιγαίο και Μεσόγειο, για να αποτρέψει την αλλαγή της ισορροπίας ισχύος εις 

βάρος της. Η εν λόγω πολιτική οδηγεί σε διαρκή επιδείνωση των σχέσεων των 

δύο χωρών21. 

Οι σχέσεις των δύο κρατών ήταν ήδη τεταμένες πριν το εξεταζόμενο 

διάστημα, λόγω των παραχωρήσεων εξορυκτικών αδειών από την Άγκυρα στην 

τουρκική εταιρεία Turkish Petroleum από το 2011, ακόμα και εντός 

αδειοδοτημένων τεμαχίων από την Κυπριακή Δημοκρατία22. Έκτοτε, συχνές 

είναι οι εκδόσεις NAVTEX για ερευνητικούς σκοπούς, με τις οποίες η 

Τουρκία δεσμεύει τμήματα εντός της κυπριακής Α.Ο.Ζ., ενώ από το 2019 τα 

γεωτρύπανα Yavuz και Fatih διεξάγουν εξορυκτικές ενέργειες στα χωρικά 

ύδατα της Λευκωσίας, για τη νομιμότητα των οποίων επιμένει η τουρκική 

 
20 Ekathimerini.com, “Erdogan disputes Treaty of Lausanne, prompting response from 

Athens”, 29 Σεπτεμβρίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.ekathimerini.com/212433/article/ekathimerini/news/erdogan-disputes-treaty-

of-lausanne-prompting-response-from-athens Τελευταία πρόσβαση: 7 Δεκεμβρίου 2020] 

21 KAPSI Konstantina A., “The Greek Exclusive Economic Zone”, Διπλωματική Εργασία, 

ΜΠΣ “Energy: Strategy, Law & Economics”, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/12357/%ce%9a%ce%9fSTANTINA%

20KAPSI%2c%20MEN%2018027%2c%20THE%20GREEK%20EXCLUSIVE%20ECONOM

IC%20ZONE%2c%20ME%20KEIMENO.pdf?sequence=5&isAllowed=y , Τελευταία 

πρόσβαση: 12 Δεκεμβρίου 2020] 

22 DEMIRYOL Tolga, ό.π.. 

https://www.ekathimerini.com/212433/article/ekathimerini/news/erdogan-disputes-treaty-of-lausanne-prompting-response-from-athens%20Τελευταία
https://www.ekathimerini.com/212433/article/ekathimerini/news/erdogan-disputes-treaty-of-lausanne-prompting-response-from-athens%20Τελευταία
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/12357/%ce%9a%ce%9fSTANTINA%20KAPSI%2c%20MEN%2018027%2c%20THE%20GREEK%20EXCLUSIVE%20ECONOMIC%20ZONE%2c%20ME%20KEIMENO.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/12357/%ce%9a%ce%9fSTANTINA%20KAPSI%2c%20MEN%2018027%2c%20THE%20GREEK%20EXCLUSIVE%20ECONOMIC%20ZONE%2c%20ME%20KEIMENO.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/12357/%ce%9a%ce%9fSTANTINA%20KAPSI%2c%20MEN%2018027%2c%20THE%20GREEK%20EXCLUSIVE%20ECONOMIC%20ZONE%2c%20ME%20KEIMENO.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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πλευρά23. Ένα ακόμη ζήτημα που οδήγησε στην επιδείνωση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων το 2020 ήταν το προσφυγικό. Το κλίμα στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις επιδεινώθηκε εξαιτίας των καθοδηγούμενων από 

την Τουρκία ροών προσφύγων στον Έβρο με στόχο την άσκηση πιέσεων προς 

την Ε.Ε. το Φεβρουάριο και το Μάρτιο24, αλλά και από την απόφαση της 

τουρκικής κυβέρνησης για μετατροπή της Αγίας Σοφίας, ενός παγκόσμιου 

πολιτισμικού μνημείου που συνδέεται με την Ορθοδοξία, σε τζαμί τον 

Ιούλιο25. 

Καθώς λοιπόν η τουρκική πλευρά κλιμακώνει τις εντάσεις με την 

επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό που επιδεικνύει, τόσο το Αιγαίο όσο κι 

η περιοχή της Κύπρου μετατρέπονται σε ζώνες εκδήλωσης εντάσεων ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τους μήνες Αύγουστο - Νοέμβριο 

του 2020 με την έξοδο του Oruç Reis στο Αιγαίο και τις τουρκικές προκλήσεις 

στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα γεγονότα αυτά στάθηκαν αφορμή για 

περαιτέρω απομάκρυνση από το ενδεχόμενο επίλυσης των διαφορών των δύο 

χωρών, λόγω του τεταμένου κλίματος που κυριάρχησε το αναφερόμενο 

διάστημα. 

2.1. Η περίπτωση του Oruç Reis 

Εστιάζοντας στην πρακτική της διπλωματίας των κανονιοφόρων, πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτή φτάνει ως τις μέρες μας και χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η έξοδος του Oruç Reis στο Αιγαίο, συνοδευόμενο και από πολεμικά 

πλοία του τουρκικού στόλου, με την έκδοση μιας σειράς NAVTEX το διάστημα 

από τον Αύγουστο ως το Νοέμβριο του 2020. Με βάση το αρχικό σχέδιο, το 

τουρκικό ερευνητικό πλοίο προοριζόταν να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του 

στις 22 Ιουλίου 2020, αλλά η απόφαση αυτή ανακλήθηκε ως ένδειξη «καλής 

 
23 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Press Release Regarding the 

Activities of our Drilling Ship Yavuz”, No: 199, 10 Ιουλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mfa.gov.tr/no_199_-yavuz-sondaj-gemimizin-faaliyetleri-hk.en.mfa , Τελευταία 

πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 2020] 

24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΣ Αλέξανδρος Μάριος, «Η μεταναστευτική πολιτική της Τουρκίας και η 

πρόκληση προς την Ευρώπη. Η κρίση στον Έβρο», Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας, Αρ.17, 

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020. [Αναγνώστηκε στο: 
http://etem.unipi.gr/blog/2020/05/14/infonoteomet17/, Τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεβρίου 

2020] 

25 GUERIN Orla, “Hagia Sophia: Turkey turns iconic Istanbul museum into mosque” BBC 

World News, 10 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-

53366307, Τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεμβρίου 2020] 

http://www.mfa.gov.tr/no_199_-yavuz-sondaj-gemimizin-faaliyetleri-hk.en.mfa
http://etem.unipi.gr/blog/2020/05/14/infonoteomet17/
https://www.bbc.com/news/world-europe-53366307
https://www.bbc.com/news/world-europe-53366307
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πίστεως», όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών26. Στη 

συνέχεια, κατηγόρησε την ελληνική πλευρά για άρνηση να προσέλθει σε 

διάλογο με την Άγκυρα αλλά και για «πειρατικές ενέργειες»27, κάνοντας 

αναφορά στην υπογραφή της Συμφωνίας για οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. με την 

Αίγυπτο στις 6 Αυγούστου 2020, η οποία διεμβολίζει πρακτικά το 

τουρκολιβυϊκό μνημόνιο28. Ως απάντηση στην εν λόγω Συμφωνία, η Άγκυρα 

επιχείρησε να ασκήσει πίεση στην Αθήνα, δίνοντας άδεια στο τουρκικό πλοίο 

για έρευνες σε διαφιλονικούμενη περιοχή. H ελληνική πλευρά, από την άλλη, 

με την έκδοση αντι-NAVTEX και την κινητοποίηση του πολεμικού ναυτικού 

της, έστειλε μήνυμα ετοιμότητας, εφαρμόζοντας στρατηγική αποτροπής της 

απειλής. Ως αποτέλεσμα, η ένταση κλιμακώθηκε, δημιουργώντας κλίμα 

έντονης αντιπαράθεσης, που εκτονώθηκε μετά τη διαμεσολάβηση της 

Γερμανίας29. Επίσης, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την 

παράνομη NAVTEX και έκανε λόγο για αποσταθεροποιητικό ρόλο της 

Άγκυρας στην περιοχή30. Ενδεικτικό για την τεταμένη ατμόσφαιρα της 

περιόδου εκείνης αποτελεί το ναυτικό περιστατικό της 13ης Αυγούστου με την 

επακούμβηση μεταξύ της ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος» και της τουρκικής 

πολεμικής φρεγάτας «Kemal Reis» νότια του Καστελλορίζου. Πιο 

συγκεκριμένα, όταν η τουρκική φρεγάτα προσπάθησε να εμβολίσει την 

ελληνική, η δεύτερη κατέφυγε σε έναν αριστοτεχνικό ελιγμό. Το αποτέλεσμα 

ήταν μία «ανώδυνη σύγκρουση» την οποία η ελληνική πλευρά θεώρησε 

ατύχημα, ενώ η τουρκική πλευρά χαρακτήρισε ως «πρόκληση»31. 

 
26 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Statement of the Spokesperson of 

the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the 

Press Release of the Ministry of Foreign Affairs of Greece dated 10 August 2020 on the 

Activities of Oruç Reis”, QA-74, 10 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mfa.gov.tr/sc_-74_--yunanistan-db-nin-oruc-reis-in-faaliyetlerine-dair-

aciklamasi-hk-sc.en.mfa, Τελευταία πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 2020] 

27 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, ό.π.. 

28 Reuters, “Egypt and Greece sign agreement on exclusive economic zone”, 6 Αυγούστου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-egypt-greece-

idUSKCN252216, Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2020] 

29 BBC, “Turkey – Greece tensions escalate over TurkishMed drilling plans”, 25 Αυγούστου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-53497741, Τελευταία 

πρόσβαση: 12 Δεκεμβρίου 2020] 

30 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, “Ministry of Foreign Affairs 

announcement on Turkey’s new illegal Navtex”, 10 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/ministry-of-foreign-affairs-

announcement-on-turkeys-new-illegal-navtex-10-august-2020.html, Τελευταία πρόσβαση: 

12 Δεκεμβρίου 2020] 

31 Reuters, “Greek, Turkish warships in 'mini collision' Ankara calls provocative”, 14 

Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-

warships-idUSKCN25A161, Τελευταία πρόσβαση: 6 Ιανουαρίου 2020] 

http://www.mfa.gov.tr/sc_-74_--yunanistan-db-nin-oruc-reis-in-faaliyetlerine-dair-aciklamasi-hk-sc.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sc_-74_--yunanistan-db-nin-oruc-reis-in-faaliyetlerine-dair-aciklamasi-hk-sc.en.mfa
https://www.reuters.com/article/us-egypt-greece-idUSKCN252216
https://www.reuters.com/article/us-egypt-greece-idUSKCN252216
https://www.bbc.com/news/world-europe-53497741
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/ministry-of-foreign-affairs-announcement-on-turkeys-new-illegal-navtex-10-august-2020.html
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/ministry-of-foreign-affairs-announcement-on-turkeys-new-illegal-navtex-10-august-2020.html
https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-warships-idUSKCN25A161
https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-warships-idUSKCN25A161
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Το Oruç Reis που, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογής δεδομένων 

«Demre 2B», απέπλευσε από το λιμάνι της Αττάλειας στις 10 Αυγούστου, 

συνέχισε τις επιχειρήσεις του μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου32. Το ερευνητικό 

πλοίο συνοδευόταν από πολεμικά πλοία, όπως ανακοίνωσε και το τουρκικό 

Υπουργείο Άμυνας μέσω Twitter33. Σε αυτό το διάστημα, δέσμευσε περιοχές 

σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές, 

αμφισβητώντας έμπρακτα το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά 

της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Καθώς η Ελλάδα φαίνεται να 

προχωρά σε οριοθετήσεις ή διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές της χώρες, 

όπως με την Αίγυπτο και την Ιταλία, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της μέσης 

γραμμής, στην Τουρκία αυξάνεται η ανασφάλεια, γεγονός που οδηγεί σε 

κλιμάκωση της επιθετικότητάς της.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού 

Υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόϊ, ο απόπλους του Oruç Reis «απορρέει 

από το αδιαμφισβήτητο και σύννομο δικαίωμα της Τουρκίας στην αυτοάμυνα 

ως απάντηση στις προκλητικές ενέργειες και τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις 

της Ελλάδας», στην οποία αποδίδει την κλιμάκωση των εντάσεων, 

αναφέροντας πως «η Ελλάδα συμπεριφέρεται σαν να αποτελεί την μοναδική 

ιδιοκτήτρια της Μεσογείου»34. Επιπλέον, η Άγκυρα κάλεσε την Ελλάδα «να 

εγκαταλείψει τις παράνομες, μαξιμαλιστικές αξιώσεις της και να τερματίσει 

τις στρατιωτικές ασκήσεις και δραστηριότητές της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο 

και να ξεκινήσει το διερευνητικό διάλογο με την Τουρκία», ασκώντας 

ξεκάθαρο πειθαναγκασμό35.  

Συνεπώς, από τα προαναφερθέντα γεγονότα αποδεικνύεται πως ο 

επεκτατισμός κι η προκλητικότητα της γείτονος χώρας χρησιμοποιούνται 

εργαλειακά, ως μοχλός πίεσης προκειμένου να αποτρέψουν την Ελλάδα από 

την άσκηση των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της που θα έπλητταν 

ωστόσο σοβαρά τα συμφέροντά της Τουρκίας. Ακόμη, επιχειρείται με κάθε 

μέσο να κληθεί η ελληνική πλευρά σε ένα διάλογο εφ’ όλης της ύλης, όπως 

φαίνεται κι από τις δηλώσεις που προηγήθηκαν. Η Ελλάδα, από την άλλη, 

αρνείται να διαπραγματευτεί τα κατοχυρωμένα από το Διεθνές Δίκαιο 

 
32 Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκικής Δημοκρατίας, 30 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 
https://twitter.com/TCEnerji/status/1333307195128238081, Τελευταία πρόσβαση: 16 

Δεκεμβρίου 2020] 

33 Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, 10 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 
https://twitter.com/tcsavunma/status/1292883501075910656?s=20, Τελευταία πρόσβαση: 

17 Δεκεμβρίου 2020] 

34 Ό.π.. 

35 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Press Release Regarding the 

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Greece on Navtex Issued for the Activity of 

Oruç Reis”, No: 244, 12 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.mfa.gov.tr/no_-

244_-yunanistan-disisleri-bakanligi-nin-oruc-reis-in-faaliyeti-icin-yayinlanan-navtex-e-

dair-aciklamasi-hk.en.mfa, Τελευταία πρόσβαση: 22 Δεκεμβρίου 2020] 

https://twitter.com/TCEnerji/status/1333307195128238081
https://twitter.com/tcsavunma/status/1292883501075910656?s=20
https://www.mfa.gov.tr/no_-244_-yunanistan-disisleri-bakanligi-nin-oruc-reis-in-faaliyeti-icin-yayinlanan-navtex-e-dair-aciklamasi-hk.en.mfa
https://www.mfa.gov.tr/no_-244_-yunanistan-disisleri-bakanligi-nin-oruc-reis-in-faaliyeti-icin-yayinlanan-navtex-e-dair-aciklamasi-hk.en.mfa
https://www.mfa.gov.tr/no_-244_-yunanistan-disisleri-bakanligi-nin-oruc-reis-in-faaliyeti-icin-yayinlanan-navtex-e-dair-aciklamasi-hk.en.mfa
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δικαιώματά της και θεωρεί πώς η μόνη διαφορά που υφίσταται μεταξύ 

Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. και της υφαλοκρηπίδας, 

σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και, ειδικότερα, του Δικαίου 

της Θάλασσας36. Για την Αθήνα κρίνεται αναγκαία η ειρηνική επίλυση των 

διαφορών με την Άγκυρα, ακόμη και μέσω της προσφυγής στο Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Τουρκία, ωστόσο, 

παραμένει ανένδοτη σχετικά με τον κατάλογο των αιτημάτων της και ασκεί 

ξεκάθαρη πολιτική πειθαναγκασμού για την εκπλήρωσή τους. Παρόλα αυτά, 

ο διεθνής παράγοντας φαίνεται να πιέζει τις δύο χώρες για επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων με μοναδικό σκοπό την οριστική επίλυση των 

ελληνοτουρκικών ζητημάτων, χωρίς να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του ενός 

από τα δύο μέρη. Η Γερμανία αλλά και οι Η.Π.Α. έχουν εκφράσει επιθυμία να 

παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή στις διερευνητικές επαφές των δύο κρατών, 

αποσκοπώντας σε προσωπικά κέρδη37. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι 

αντιδράσεις της Ε.Ε. περιορίστηκαν, όλο αυτό το διάστημα, σε επίπεδο 

καταδικαστικών δηλώσεων, χωρίς να επιχειρηθεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων 

για την κάμψη της τουρκικής επιθετικότητας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την 

πολιτικοστρατηγική απίσχναση του ευρωπαϊκού παράγοντα38. 

2.2. Οι τουρκικές ενέργειες στην Κύπρο και το αντίκτυπο στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις 

Ήδη από το 1954, η Τουρκία έχει αναλάβει άτυπα να παίξει το ρόλο του 

εγγυητή των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Κυπρίων στην περιοχή. Το 

1960, έτος υπογραφής της Συνθήκης των Εγγυήσεων, η Τουρκία επισημοποιεί 

το ρόλο που έχει αυτόκλητα λάβει και τελικά, το 1974 με τις επιχειρήσεις 

Αττίλα αναλαμβάνει την προάσπισή των μουσουλμάνων Κυπρίων και με 

στρατιωτικά μέσα. Η Δημοκρατία της Κύπρου, από την πρώτη δεκαετία του 

2000, αναζήτησε ερείσματα στην Ανατολική Μεσόγειο για να μπορέσει να 

εκμεταλλευτεί τον ορυκτό πλούτο της περιοχής δικαιοδοσίας της, όπως 

φαίνεται με τις υπογραφές Συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο (2003), το 

 
36 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, «Ζητήματα Ελληνοτουρκικών 

Σχέσεων», [Αναγνώστηκε στο: https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/, 

Τελευταία πρόσβαση:8 Δεκεμβρίου 2020] 

37 GATOPOULOS Derek και BECATROS Elena, “EU: Greece – Turkey crisis talks might 

include other nations”, The Washington Post, 15 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκεστο: 

https://www.washingtonpost.com/national/eu-greece-turkey-crisis-talks-might-include-

other-nations/2020/09/15/879aed3a-f74f-11ea-85f7-5941188a98cd_story.html, Τελευταία 

πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

38 IRISH john, “France and Germany tell Turkey to stop provocations”, Reuters, 15 

Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/turkey-greece-france-

germany-idUSL8N2H63A8?fbclid=IwAR07En_TatXUQLY-

ZMANNkotBdNLOYxamo9EUX3gfFd4FE6LH7ynS9bbKdA, Τελευταία πρόσβαση: 3 

Ιανουαρίου 2021] 

https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
https://www.washingtonpost.com/national/eu-greece-turkey-crisis-talks-might-include-other-nations/2020/09/15/879aed3a-f74f-11ea-85f7-5941188a98cd_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/eu-greece-turkey-crisis-talks-might-include-other-nations/2020/09/15/879aed3a-f74f-11ea-85f7-5941188a98cd_story.html
https://www.reuters.com/article/turkey-greece-france-germany-idUSL8N2H63A8?fbclid=IwAR07En_TatXUQLY-ZMANNkotBdNLOYxamo9EUX3gfFd4FE6LH7ynS9bbKdA
https://www.reuters.com/article/turkey-greece-france-germany-idUSL8N2H63A8?fbclid=IwAR07En_TatXUQLY-ZMANNkotBdNLOYxamo9EUX3gfFd4FE6LH7ynS9bbKdA
https://www.reuters.com/article/turkey-greece-france-germany-idUSL8N2H63A8?fbclid=IwAR07En_TatXUQLY-ZMANNkotBdNLOYxamo9EUX3gfFd4FE6LH7ynS9bbKdA
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Λίβανο (2007) και το Ισραήλ (2010). Η εν λόγω πολιτική έγινε αντιληπτή από 

την Τουρκία ως μία προσπάθεια αποκλεισμού της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας από τα αποθέματα υδρογονανθράκων της Κύπρου και παράλληλα 

ερμηνεύθηκε ως ένα παράθυρο ευκαιρίας για την προώθηση των τουρκικών 

επιδιώξεων στην περιοχή. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Τουρκία να 

υπογράψει Συμφωνίες οριοθέτησης με την παράνομη «Τ.Δ.Β.Κ.» (2011) και τη 

Λιβύη (2019), ώστε να βρεθούν νομικά επιχειρήματα για τη συμμετοχή της 

τουρκοκυπριακής πλευράς στις εξορύξεις, αλλά και για τη συνεκμετάλλευση 

των πόρων της Μεσογείου39. Πάγιο αίτημα της Άγκυρας για την προστασία 

του ψευδοκράτους είναι το ισόποσο μοίρασμα των υδρογονανθράκων ανάμεσα 

στις δύο κοινότητες που βρίσκονται σε κυπριακά εδάφη. Σε αυτό το πλαίσιο 

κατατέθηκε και επίσημη πρόταση των Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων στις 13 

Ιουλίου του 2019, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Εξωτερικών της 

Τουρκίας40. 

Ως προέκταση της διπλωματίας των κανονιοφόρων που άσκησε η 

Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο τους προηγούμενους μήνες –και 

αναλύθηκε παραπάνω– η NAVTEX για το Barbaros παρατάθηκε έως το 

Φεβρουάριο του 2021, με συνοδεία των ναυτικών σκαφών Tanux-1 και Apollo 

Moon41. Στο γενικότερο κλίμα προκλητικότητας,  κατά το δεύτερο μισό του 

2020, το Yavuz συνέχισε επίσης τις παράνομες κατά το Διεθνές Δίκαιο 

ενέργειες. Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ δήλωσε το 

Νοέμβριο του 2020: «Στη Μεσόγειο συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Κανένας μη 

νομίζει πως σταματήσαμε, πως κάναμε διάλειμμα στη Μεσόγειο. Το Yavuz 

ολοκλήρωσε τις εργασίες του στην περιοχή «Σελτσούκλου-1» στα 6.000 μέτρα 

και έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα, και με τη βοήθεια του Αλλάχ θα ξεκινήσει 

νέες γεωτρήσεις σε κοντινή περιοχή», κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα σε 

 
39 Ό.π.. 

40 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Statement of the Spokesperson of 

the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the 

Statement Made by the EU on the Turkish Drilling Ship Yavuz’s Third Drilling Operation 

in the TRNC License Areas”, QA-4, 19 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mfa.gov.tr/sc_-4_-yavuz-sondaj-gemimizin-ucuncu-sondaj-faaliyetlerine-

iliskin-sc.en.mfa, Τελευταία πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 2020] 

41 TEMIZER Murat, “Turkey's Barbaros Hayreddin Pasa in E. Med until Feb 16”, 

Πρακτορείο Anadolu, 4 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aa.com.tr/en/energy/general/turkeys-barbaros-hayreddin-pasa-in-e-med-until-

feb-16/30972, Τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεμβρίου 2020] 

http://www.mfa.gov.tr/sc_-4_-yavuz-sondaj-gemimizin-ucuncu-sondaj-faaliyetlerine-iliskin-sc.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sc_-4_-yavuz-sondaj-gemimizin-ucuncu-sondaj-faaliyetlerine-iliskin-sc.en.mfa
https://www.aa.com.tr/en/energy/general/turkeys-barbaros-hayreddin-pasa-in-e-med-until-feb-16/30972
https://www.aa.com.tr/en/energy/general/turkeys-barbaros-hayreddin-pasa-in-e-med-until-feb-16/30972
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Αθήνα και Άγκυρα42. Σημαντικό είναι το γεγονός πως και το Barbaros, όπως 

το Oruç Reis, αλλά και τα γεωτρύπανα Fatih και Yavuz, συνοδεύονται πάντα 

από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, όπως υπενθύμισε το Υπουργείο Άμυνας 

της Τουρκίας μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, δικαιώνοντας τη χρήση 

του όρου «διπλωματία των κανονιοφόρων»43. 

Ένα άλλο ζήτημα που ανέδειξε την τουρκική προκλητικότητα αποτελεί 

η απόφαση για το άνοιγμα των Βαρωσίων κατόπιν ανακοίνωσης του Τούρκου 

Προέδρου στις 6 Οκτωβρίου 2020. Η παραθαλάσσια πόλη της Αμμοχώστου, 

παρέμενε κλειστή βάσει των ψηφισμάτων 550/198444 και 789/199245 του 

Ο.Η.Ε.. H Άγκυρα, σε συνεννόηση με τον πρόσφατα «εκλεγμένο» εθνικιστή 

ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, θεωρεί τις κινήσεις της πλήρως 

νομιμοποιημένες, καθώς κάνει λόγο για «μερικό άνοιγμα», που δεν αντίκειται 

στις διεθνείς διατάξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Τούρκος 

Πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στα Βαρώσια μέσα στο Νοέμβριο, με 

αφορμή την 37η επέτειο ίδρυσης του ψευδοκράτους. Κατά την ομιλία του στην 

περιοχή, προέτρεψε τους Ελληνοκύπριους να απευθυνθούν στην «Επιτροπή 

Ακίνητης Περιουσίας» του ψευδοκράτους, ουσιαστικά για να αποζημιωθούν 

σε αντάλλαγμα των περιουσιακών τους στοιχείων στην περιοχή. Έκανε, 

ακόμη, λόγο για ανάγκη αναγνώρισης δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο46. 

Καθίσταται, συνεπώς, φανερό ότι πρόκειται για ένα σχέδιο της τουρκικής 

κυβέρνησης, που αποσκοπεί στον προσεταιρισμό της περιουσίας των Ελλήνων 

της Κύπρου με νόμιμο αλλά έμμεσο τρόπο. Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα 

ότι με αυτές τις ενέργειες η Άγκυρα προσπαθεί να επιβάλει τις διεκδικήσεις 

 
42 ΚΩΣΤΙΔΗΣ Μανώλης, «Άγκυρα: Συνεχίζουν «Γιαβούζ», «Ορούτς Ρέις», «Μπαρμπαρός».», Η 

Καθημερινή, 14 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/politics/561157579/agkyra-synechizoyn-giavoyz-oroyts-reis-

mparmparos/, Τελευταία πρόσβαση:12 Δεκεμβρίου 2020] 

43 Υπουργείο Άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας, 11 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://twitter.com/tcsavunma/status/1304438678178148356?s=20, Τελευταία πρόσβαση: 

17 Δεκεμβρίου 2020] 

44 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, “Resolution 550 (1984)”, S/RES/550(1984) - E - 

S/RES/550(1984), 11 Μαΐου 1984, σελ. 12-14. [Αναγνώστηκε στο: 

https://undocs.org/S/RES/550(1984)?fbclid=IwAR0ryEMjAtVswb0G0pSJNp6CPqDpVeFO

SJZbz7m2-Dp6XO4bJBLyrVUsfog, Τελευταία πρόσβαση:5 Δεκεμβρίου 2020] 

45 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, “Resolution 789 (1992)”, S/RES/789(1992) - E - 

S/RES/789(1992), 25 Νοεμβρίου 1992, σελ. 1-3. [Αναγνώστηκε στο: 

https://undocs.org/S/RES/789(1992)?fbclid=IwAR0e7NmbJ2E037ceFN9MqZd8CZIPaju8N

zZ9pC0nVvBQqr1KhazDaPUc9E0, Τελευταία πρόσβαση:5 Δεκεμβρίου 2020] 

46 Daily Sabah, “Turkey's Erdoğan slams injustice in Turkish Republic of Northern Cyprus”, 

15 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-erdogan-slams-injustice-in-

turkish-republic-of-northern-cyprus , Τελευταία πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 2020] 

https://twitter.com/hashtag/%CE%9F%CE%97%CE%95?src=hashtag_click
https://www.kathimerini.gr/politics/561157579/agkyra-synechizoyn-giavoyz-oroyts-reis-mparmparos/
https://www.kathimerini.gr/politics/561157579/agkyra-synechizoyn-giavoyz-oroyts-reis-mparmparos/
https://twitter.com/tcsavunma/status/1304438678178148356?s=20
https://undocs.org/S/RES/550(1984)?fbclid=IwAR0ryEMjAtVswb0G0pSJNp6CPqDpVeFOSJZbz7m2-Dp6XO4bJBLyrVUsfog
https://undocs.org/S/RES/550(1984)?fbclid=IwAR0ryEMjAtVswb0G0pSJNp6CPqDpVeFOSJZbz7m2-Dp6XO4bJBLyrVUsfog
https://undocs.org/S/RES/789(1992)?fbclid=IwAR0e7NmbJ2E037ceFN9MqZd8CZIPaju8NzZ9pC0nVvBQqr1KhazDaPUc9E0
https://undocs.org/S/RES/789(1992)?fbclid=IwAR0e7NmbJ2E037ceFN9MqZd8CZIPaju8NzZ9pC0nVvBQqr1KhazDaPUc9E0
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-erdogan-slams-injustice-in-turkish-republic-of-northern-cyprus
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-erdogan-slams-injustice-in-turkish-republic-of-northern-cyprus
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της, δηλαδή την αναγνώριση του Αττίλα και το σφετερισμό των δικαιωμάτων 

που θα απέρρεαν από μία τέτοια εξέλιξη, όπως η επέκταση των ζωνών 

δικαιοδοσίας της στη θάλασσα, αυξάνοντας τη σχετική ισχύ της στην περιοχή. 

Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η απειλή χρήση βίας ή η άσκηση περιορισμένης 

βίας αποτελεί βασικό εργαλείο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής για την 

προώθηση των αιτημάτων της.  

Συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, από την ανάλυση επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας, ότι «τα 

συγκρουόμενα συμφέροντα σε ένα περιφερειακό υποσύστημα και η 

προσπάθεια ενός εκ των κυρίαρχων δρώντων για μεγιστοποίηση της σχετικής 

του ισχύος, τον εξωθούν σε χρήση της πειθαναγκαστικής διπλωματίας εις 

βάρος άλλων δρώντων του υποσυστήματος». Οι ιστορικές διαμάχες ανάμεσα σε 

Ελλάδα και Τουρκία, λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων τους στο 

περιφερειακό υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργούν ένα 

αμοιβαίο κλίμα καχυποψίας και καθιστούν αδύνατη τη συνεννόηση. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, οι τουρκικές επιδιώξεις συνοψίζονται στην έναρξη 

διαπραγματεύσεων επί των πολιτικών ζητημάτων που έχει εγείρει για την 

αναθεώρηση του καθεστώτος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Από την 

πλευρά της, η Τουρκία επιδιώκει διαρκώς να εξασφαλίσει περισσότερα κέρδη 

στην περιοχή της γειτονιάς της, όχι μόνο για να αποτρέψει την πιθανή απειλή 

από ανταγωνιστικά κράτη στην περιοχή, αλλά και για να αυξήσει τη δική της 

ισχύ σε ένα πλούσιο σε ενεργειακούς πόρους υποσύστημα. Αποδείχτηκε 

ακόμη, η τάση της Άγκυρας διαχρονικά να καταφεύγει στην πειθαναγκαστική 

διπλωματία, δηλαδή να ασκεί πιέσεις μέσα από μονομερείς, προκλητικές και 

συχνά παράνομες ενέργειες προκειμένου να κατοχυρώσει τετελεσμένα ή να 

επιβάλει τη βούλησή της. Αυτές οι τακτικές κατά το δεύτερο μισό του 2020 

έχουν οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας εντάσεις, δημιουργώντας ένα αίσθημα 

αστάθειας στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, οι συνέπειες 

της αδυναμίας εύρεσης μίας συμβιβαστικής λύσης για τις ελληνοτουρκικές 

διαφορές σε Αιγαίο και Κύπρο αναμένεται να διαφανούν στο μέλλον.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2002, β΄ 

Έκδοση. 
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Ρόλος της Τουρκίας και οι Στρατηγικές Προτεραιότητες για Ελλάδα και Κύπρο, 
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Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ 

ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΣ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, οι τουρκικές ενέργειες από τη Λιβύη 
μέχρι και τον Καύκασο παρουσιάζουν έντονα στοιχεία  αναθεωρητισμού. Η 
αισθητή απουσία της παγκόσμιας δύναμης (Η.Π.Α.) από τις επιμέρους 
περιοχές ανταγωνισμού, συνέβαλε στην ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών 
από τις δύο ευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις, Γαλλία και Γερμανία. Η 
παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει τα αίτια των διαφορετικών 
προσεγγίσεων των δύο κρατών απέναντι στις τουρκικές θέσεις, μελετώντας 
τις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και τον 
Καύκασο. Για την ανάλυση των σχέσεων και την ερμηνεία των αιτιών, 
αξιοποιείται η θεωρία του κλασσικού ρεαλισμού, εστιάζοντας στις έννοιες 
της ισορροπίας ισχύος, του αναθεωρητισμού, της ανάσχεσης και του 
κατευνασμού. Για τους σκοπούς της έρευνας, γίνεται χρήση των διαθέσιμων 
πηγών, από τις οποίες αξιοποιούνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Εν 
κατακλείδι, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Λέξεις-κλειδιά: Ανάσχεση, Αναθεωρητισμός, Κλασσικός Ρεαλισμός, 
Εξωτερική Πολιτική, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία. 

 

 

αρά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, ο 

Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν, και το κυβερνών 

κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), προχώρησαν στη 

συστηματοποίηση των επιθετικών πολιτικών προς τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα τελευταία χρόνια, η αμφισβήτηση των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική 

Μεσόγειο κατέστη περισσότερο εντατική. Παράλληλα, στη στρατιωτική 

εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, προστέθηκε η εργαλειοποίηση του 

Π 
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μεταναστευτικού προβλήματος που προκλήθηκε ως απότοκο αυτής1, καθώς 

και η στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη που παρείχε η Άγκυρα προς 

την κυβέρνηση στη Λιβύη (Τρίπολη)2. Διαμορφώθηκε, συνεπώς, ένα νέο 

σύνολο αναθεωρητικών ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας στην 

περιοχή της άμεσής γειτνίασής της. Φαίνεται ότι, με εφαλτήριο την εν 

εξελίξει έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από το ευρωπαϊκό εγχείρημα3, σε 

συνδυασμό με τη σταδιακή υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής (Η.Π.Α.) από τη Μέση Ανατολή, και την ολοένα και πιο αισθητή 

απουσία τους από την Ανατολική Μεσόγειο4, δόθηκε η ευκαιρία στο 

γαλλογερμανικό άξονα να αναβαθμίσει τον ρόλο του στην περιοχή. Έτσι, εκ 

πρώτης όψεως, δίνεται η εντύπωση ότι οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις 

επιδιώκουν να πρωτοστατήσουν στην προάσπιση των συμφερόντων της Ε.Ε., 

ερχόμενες σε σύγκρουση με τους στρατηγικούς στόχους της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής. Εντούτοις, ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας και η 

πολωτική ρητορική που τον συνοδεύει, όπως προκύπτει από την 

παρατήρηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Αν. Μεσόγειο, τον 

Καύκασο και τη Λιβύη το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να αντιμετωπίζεται 

με διαφορετικό τρόπο από τη Γαλλία5 και τη Γερμανία6. Η κλιμάκωση των 

εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το συμβολικό άνοιγμα των 

Βαρωσίων στην Κύπρο, η παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και ο 

πόλεμος του Ναγκόρνο Καραμπάχ αντιμετωπίστηκαν με μια, αφενός σκληρή 

 
1 CUPOLO Diego, “Thousands stranded at Greek border as Ankara pressures EU over 

Idlib escalation”, Al-Monitor, 2 Mαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/03/greece-border-crossing-syrian-refugees.html, 

τελευταία πρόσβαση: 11/11/2020] 

2 TOL Gönül, “Viewpoint: Why Turkey is flexing its muscles abroad”, BBC News, 15 

Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-54547304, 

τελευταία πρόσβαση: 11/11/2020] 

3 SAVAGE Michael, “No-deal fears rise as Boris Johnson 'least willing to budge on Brexit”, 
The Guardian, 15 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/15/no-deal-fears-rise-as-boris-johnson-

least-willing-to-budge-on-brexit, τελευταία πρόσβαση: 16/11/2020] 

4 ΈΛΛΙΣ Αθανάσιος, «Η απουσία ενός Χόλμπρουκ», Η Καθημερινή, 8 Σεπτεμβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε από: https://www.kathimerini.gr/opinion/561070525/i-apoysia-enos-

cholmproyk/, τελευταία πρόσβαση 16/11/2020]. 

5 DAVENTRY Michael, “Emmanuel Macron: 'Turkey is playing a dangerous game in 

Libya'”, Euronews, 23 Ιουνίου του 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.euronews.com/2020/06/23/emmanuel-macron-turkey-is-playing-a-dangerous-

game-in-libya, τελευταία πρόσβαση: 3/12/2020] 

6 Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, “Foreign 

Minister Maas ahead of his departure for Athens and Ankara”, 28 Αυγούστου 2020. 
[Αναγνώστηκε στο: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-athens-

ankara/2377032, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/greece-border-crossing-syrian-refugees.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/greece-border-crossing-syrian-refugees.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-54547304
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/15/no-deal-fears-rise-as-boris-johnson-least-willing-to-budge-on-brexit
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/15/no-deal-fears-rise-as-boris-johnson-least-willing-to-budge-on-brexit
https://www.kathimerini.gr/opinion/561070525/i-apoysia-enos-cholmproyk/
https://www.kathimerini.gr/opinion/561070525/i-apoysia-enos-cholmproyk/
https://www.euronews.com/2020/06/23/emmanuel-macron-turkey-is-playing-a-dangerous-game-in-libya
https://www.euronews.com/2020/06/23/emmanuel-macron-turkey-is-playing-a-dangerous-game-in-libya
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-athens-ankara/2377032
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-athens-ankara/2377032


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
19 

«γαλλική» κριτική, και αφετέρου με μια γερμανική έκκληση για διάλογο. Ο 

σκοπός της παρούσας έρευνας συνίσταται στην εξέταση των αιτιών που 

δύνανται να ερμηνεύσουν τη διαφοροποιημένη προσέγγιση των δύο 

ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στις τουρκικές αναθεωρητικές θέσεις. 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής βασικά 

ερωτήματα: ποια είναι τα αίτια της διαφορετικής προσέγγισης των μελών του 

γαλλογερμανικού άξονα προς την τουρκική εξωτερική πολιτική; Πώς η εν 

λόγω διαφορετική εξωτερική πολιτική που ασκείται από τις δύο Μεγάλες 

Δυνάμεις της Ε.Ε., μετουσιώνεται σε πολιτικά/διπλωματικά οφέλη από την 

Τουρκία; 

Για την εξέταση των παραπάνω ερωτημάτων ακολουθούνται οι βασικές 

θέσεις της θεωρίας του κλασικού Ρεαλισμού των Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη θεωρία, το άναρχο διεθνές σύστημα είναι εφάμιλλο μιας 

«ζούγκλας». Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική και η κοινωνία διέπονται από 

αντικειμενικούς νόμους που έχουν τις ρίζες τους στην «εγωιστική» 

ανθρώπινη φύση7. Το συμφέρον το οποίο επιδιώκουν τα κράτη, 

προσδιορίζεται με όρους ισχύος, και διαμορφώνει τους εθνικούς στόχους στο 

πεδίο της διεθνούς πολιτικής. Το είδος του συμφέροντος καθορίζει την 

πολιτική δράση σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και διαμορφώνεται 

από το πολιτικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Η εξωτερική πολιτική, 

συνεπώς, δύναται να αλλάξει προσανατολισμό εξαιτίας της μεταβολής του 

εθνικού συμφέροντος αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτό 

διαμορφώνεται8. Επιπρόσθετα, οι «κοινότητες συμφερόντων» αποτελούν 

συμπράξεις κρατών με γνώμονα το κοινό συμφέρον, το οποίο επιτάσσει 

πλήρως συντονισμένες πολιτικές και δράσεις9.΄Η ισχύς, κατά το Χανς 

Μόργκενταου, «δύναται να περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να επιβάλει και 

να διατηρήσει τον έλεγχο ενός δρώντα σε έναν άλλο», όπως για παράδειγμα η 

ικανότητα βιομηχανικής παραγωγής ενός κράτους10. Η ισορροπία ισχύος, 

δηλαδή η επιδίωξη των κρατών για ισχύ με σκοπό τη σταθερότητα στις 

μεταξύ τους σχέσεις και τη διασφάλιση της ελευθερίας τους, κατέχει 

κεντρική θέση στην εν λόγω θεωρία11. 

 
7 MORGENTHAU Hans, Η Πολιτική Μεταξύ των Εθνών, Ο Αγώνας για ισχύ και για 
ειρήνη, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2020, σελίδα 52. 

8 MORGENTHAU Hans, ό.π., σελ. 59-60. 

9 Ό.π.,σελ. 268. 

10 Ό.π., σελ. 60. 

11 Ό.π., σελ. 259. 
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Σύμφωνα με τον Χ. Μόργκενταου, απέναντι στην αναθεωρητική 

πολιτική που τάσσεται υπέρ της ανατροπής του status quo, μπορούν να 

ακολουθηθούν δύο μορφές εξωτερικής πολιτικής: o κατευνασμός και η 

ανάσχεση. Ως πολιτική κατευνασμού ορίζεται κάθε πολιτική που 

αντιμετωπίζει τον αναθεωρητισμό με μεθόδους κατάλληλες για μια πολιτική 

status quo. Ο κατευνασμός, δηλαδή, αντιλαμβάνεται τον αναθεωρητισμό, ως 

μια πολιτική σύμφωνη με την ισορροπία ισχύος. Αγνοεί τις απειλές που ο 

αναθεωρητισμός εγείρει για τα μέλη της παρούσας οργάνωσης του διεθνούς 

συστήματος. Από την άλλη, ως πολιτική ανάσχεσης, ορίζεται μια πολιτική 

που υπερασπίζεται το status quo και τα συμφέροντα των κρατών που το 

συναπαρτίζουν απέναντι στις απειλές μιας αναθεωρητικής πολιτικής12. Τα 

κράτη που υιοθετούν μια πολιτική ανάσχεσης, ακολουθούν μια τροχιά 

ευθείας πολιτικής αντιπαράθεσης και «τερματίζουν οποιαδήποτε περαιτέρω 

επίθεση, επέκταση ή διατάραξη του διεθνούς συστήματος από το κράτος που 

διακρίνεται από αναθεωρητικές βλέψεις»13. 

Βάσει των παραπάνω, οι υποθέσεις εργασίας της παρούσας ανάλυσης 

διατυπώνονται ως εξής: α) Η διαφορετική οριοθέτηση των εθνικών 

πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ωθεί δύο κράτη μέλη μιας 

κοινότητας συμφερόντων σε διάσταση πολιτικής προσέγγισης απέναντι σε 

έναν αναθεωρητικό δρώντα. β) Η διάσταση στο εσωτερικό μιας κοινότητας 

συμφερόντων οδηγεί έναν εξωτερικό αναθεωρητικό δρώντα στη συστηματική 

επιδίωξη αύξησης της ισχύος του. 

Για την εξέταση των παραπάνω υποθέσεων εργασίας αξιοποιούνται 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Η έρευνα επικεντρώνεται στο χρονικό 

διάστημα Ιουλίου–Δεκεμβρίου 2020. Η διαφορετική οριοθέτηση πολιτικών 

συμφερόντων και η διάσταση πολιτικής προσέγγισης αξιολογείται υπό το 

πρίσμα των πολιτικοδιπλωματικών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας και 

Γερμανίας-Τουρκίας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ποιοτικά 

στοιχεία από δελτία Τύπου, ανακοινωθέντα, δηλώσεις πολιτικών προσώπων 

και εκθέσεις πολιτικών θεσμών. Με τη χρήση της ποιοτικής ανάλυσης, 

αξιοποιούνται, επίσης, δευτερογενείς πηγές, όπως μελέτες και πορίσματα 

Ιδρυμάτων, άρθρα επιστημονικών περιοδικών, διδακτορικές διατριβές και 

άρθρα από τον ημερήσιο Τύπο και τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα του 

αμυντικού τομέα της Γερμανίας και της Γαλλίας σε συνδυασμό με την 

αύξηση ισχύος του αναθεωρητικού δρώντα, η μελέτη τους πραγματοποιείται 

 
12 Ό.π., σελ. 134. 

13 Ό.π., σελ. 134. 
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μέσα από τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία 

αντλήθηκαν από τη βάση αμυντικών δεδομένων του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Ειρηνευτικών Ερευνών της Στοκχόλμης (S.I.P.R.I.). Τέλος, η διαφορετική 

βαρύτητα των οικονομικών συμφερόντων εξετάζεται υπό το φως των διμερών 

οικονομικών σχέσεων, επί τη βάσει ποσοτικών στοιχείων αναφορικά με το 

εμπορικό ισοζύγιο Τουρκίας-Γαλλίας και Τουρκίας-Γερμανίας. Τα στοιχεία 

αυτά αντλούνται από την Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Εθνών 

(Ε.Ε.Ο.Η.Ε./ U.N.C.I.T.). 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ακολουθείται η μέθοδος της 

συγκριτικής μελέτης. Αναλυτικότερα, μελετώνται οι διμερείς σχέσεις και τα 

αμοιβαία συμφέροντα Τουρκίας–Γερμανίας και Τουρκίας-Γαλλίας στους 

τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο 

επιχειρείται να καταδειχθούν οι λόγοι για τους οποίους στην πρώτη 

περίπτωση η Γαλλία ακολουθεί την πολιτική της ανάσχεσης, και στη 

δεύτερη περίπτωση η Γερμανία ακολουθεί την πολιτική του κατευνασμού 

απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Από τις παραπάνω ειδικές 

περιπτώσεις, ακολουθώντας επαγωγική συλλογιστική, προκύπτει ένα γενικό 

πόρισμα γύρω από τα συμπεριφορικά μοτίβα που υιοθετούνται απέναντι 

στον αναθεωρητικό δρώντα, και τους τρόπους με τους οποίους ο τελευταίος 

επιχειρεί να τα μετουσιώσει σε πολιτικοοικονομικά οφέλη. 

Η έρευνα ξεκινά με μια σύντομη σκιαγράφηση του διεθνούς 

περιβάλλοντος και των ευρωτουρκικών σχέσεων. Έπειτα, ακολουθούν 

αναφορές στα κυριότερα στοιχεία που χαρακτήρισαν τον αναθεωρητισμό της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2020, και 

στις στάσεις της Γαλλίας και Γερμανίας απέναντι σε αυτά. Στη συνέχεια, 

επιχειρείται σύγκριση και ερμηνεία των αιτιών που δικαιολογούν τη 

διαφορετική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τα δύο κράτη ενάντια στον 

τουρκικό αναθεωρητισμό. Ακολουθεί η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους 

η Τουρκία επωφελείται από τη διάσταση προσεγγίσεων εντός του 

γαλλογερμανικού άξονα. Τέλος, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα σχετικά 

με τη συμπεριφορά του γαλλογερμανικού άξονα, και τον τρόπο με τον οποίο 

η Άγκυρα εκμεταλλεύεται τις αντιπαραθέσεις που προκύπτουν ανά 

διαστήματα μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων. 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους ενδιαφέρονται 

για τις γαλλοτουρκικές και γερμανοτουρκικές σχέσεις, και να καταστεί 

χρήσιμη σε όσους μελετούν τους τρόπους με τους οποίους ένας 

αναθεωρητικός δρώντας εκμεταλλεύεται τη διάσταση απόψεων μεταξύ των 

μερών μιας κοινότητας συμφερόντων. 
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1. Σύντομη ανασκόπηση του διεθνούς συστήματος και ευρωτουρκικές 

σχέσεις 

1.1. Το διεθνές περιβάλλον μετά το 2016 και η εσωτερική πολιτική της Τουρκίας 

Κατά το διάστημα που προηγήθηκε της αποχώρησης της κυβέρνησης Τραμπ 

από την εξουσία, το διεθνές σύστημα παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές. Οι 

σχέσεις Η.Π.Α. - Ρωσίας φαίνεται να μην αποτέλεσαν εξαίρεση στον κανόνα 

που ήθελε τις σχέσεις της Ουάσιγκτον να καθορίζονται από τη 

διαπροσωπική σχέση του εκάστοτε ηγέτη με τον Αμερικανό Πρόεδρο14. 

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι, από το 2016 μέχρι και το 2020, παρά την 

έκθεση Mueller σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές 

εκλογές15, υπήρξε έντονη διχογνωμία ανάμεσα στη γραφειοκρατία του Στέιτ 

Ντιπάρτμεντ και τον Πρόεδρο Ντ. Τράμπ γύρω από την προσέγγιση που θα 

έπρεπε να ακολουθηθεί απέναντι στο Κρεμλίνο. Παρά ταύτα, μολονότι οι 

σχέσεις με τη Μόσχα παρουσίαζαν στοιχεία ανταγωνισμού, τη δεδομένη 

περίοδο το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον είχε επικεντρωθεί κυρίως στις 

προσπάθειες στηλίτευσης της κινεζικής επιρροής στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Σε αντίθεση με τις σχέσεις Η.Π.Α.-Ρωσίας, οι ευρωατλαντικές σχέσεις 

παρουσίασαν έντονα σημάδια κρίσης κατά την περίοδο διακυβέρνησης 

Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη από το 2017, είχε καταστήσει σαφή την 

απροθυμία των Η.Π.Α. να συνεχίσουν να συνδράμουν στην ασφάλεια της 

Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την επιτακτική σημασία της αύξησης των 

αμυντικών δαπανών εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων16. Στο πλαίσιο αυτό, 

με την αισθητή απουσία των Η.Π.Α. από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, 

και την Τουρκία να εντείνει τις επιχειρήσεις της στο συριακό έδαφος, ο 

Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, σε δήλωσή του το 2019, δεν δίστασε 

να αναφερθεί χαρακτηριστικά σε ««εγκεφαλικό» που υπέστη το ΝΑΤΟ». 

 
14 ΜACKINNON Amy, “Trump may like it. His administration doesn’t”, Foreign Policy, 29 

Απριλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://foreignpolicy.com/2019/04/29/trump-may-like-

putin-his-administration-does-not-russia-policy-

rapprochment/?fbclid=IwAR0cpXKyee3totzMzBHy4qBdhJvef2IQzX0fsqS0XJ9XGB6SjXQ

MYQU68n0, τελευταία πρόσβαση 27/12/2020] 

15 MUELLER S. Robert, “Report On Investigation Into Russian Interference In the 2016 

Presidential Election”, Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής , 

Μάρτιος 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.justice.gov/storage/report_volume2.pdf?fbclid=IwAR0Ode3zmF5eC5gH0vZP8

k5W445KApwTKIEL11xPbtIPP4DdOdolQdMXwZk, τελευταία πρόσβαση 28/12/2020] 

16 BAKER Peter, “Trump Says NATO Allies Don’t Pay Their Share. Is This True?”, The 
New York Times, 26 Μαΐου 2017. [Αναγνώστηκε από: 

https://www.nytimes.com/2017/05/26/world/europe/nato-trump-

spending.html?fbclid=IwAR1POqZ4c7KlvCsLsCWYW_UG3AmYSJBj5zlLo2jm5DfG-

g_OBZ1fZHsaK6s, τελευταία πρόσβαση 28/12/2020] 

https://foreignpolicy.com/2019/04/29/trump-may-like-putin-his-administration-does-not-russia-policy-rapprochment/?fbclid=IwAR0cpXKyee3totzMzBHy4qBdhJvef2IQzX0fsqS0XJ9XGB6SjXQMYQU68n0
https://foreignpolicy.com/2019/04/29/trump-may-like-putin-his-administration-does-not-russia-policy-rapprochment/?fbclid=IwAR0cpXKyee3totzMzBHy4qBdhJvef2IQzX0fsqS0XJ9XGB6SjXQMYQU68n0
https://foreignpolicy.com/2019/04/29/trump-may-like-putin-his-administration-does-not-russia-policy-rapprochment/?fbclid=IwAR0cpXKyee3totzMzBHy4qBdhJvef2IQzX0fsqS0XJ9XGB6SjXQMYQU68n0
https://foreignpolicy.com/2019/04/29/trump-may-like-putin-his-administration-does-not-russia-policy-rapprochment/?fbclid=IwAR0cpXKyee3totzMzBHy4qBdhJvef2IQzX0fsqS0XJ9XGB6SjXQMYQU68n0
https://www.justice.gov/storage/report_volume2.pdf?fbclid=IwAR0Ode3zmF5eC5gH0vZP8k5W445KApwTKIEL11xPbtIPP4DdOdolQdMXwZk
https://www.justice.gov/storage/report_volume2.pdf?fbclid=IwAR0Ode3zmF5eC5gH0vZP8k5W445KApwTKIEL11xPbtIPP4DdOdolQdMXwZk
https://www.nytimes.com/2017/05/26/world/europe/nato-trump-spending.html?fbclid=IwAR1POqZ4c7KlvCsLsCWYW_UG3AmYSJBj5zlLo2jm5DfG-g_OBZ1fZHsaK6s
https://www.nytimes.com/2017/05/26/world/europe/nato-trump-spending.html?fbclid=IwAR1POqZ4c7KlvCsLsCWYW_UG3AmYSJBj5zlLo2jm5DfG-g_OBZ1fZHsaK6s
https://www.nytimes.com/2017/05/26/world/europe/nato-trump-spending.html?fbclid=IwAR1POqZ4c7KlvCsLsCWYW_UG3AmYSJBj5zlLo2jm5DfG-g_OBZ1fZHsaK6s
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Ωστόσο, σε μια ένδειξη της διάστασης απόψεων ανάμεσα σε Παρίσι και 

Βερολίνο, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ διαφοροποιήθηκε 

από τη ρήση του Γάλλου Προέδρου17. Μετά τη σύναψη του τουρκολιβυκού 

Μνημονίου, στις αρχές του 2020, εγκαθιδρύθηκε η Διαδικασία του 

Βερολίνου, κατά την οποία η Γερμανία εκπροσώπησε την Ε.Ε. ως 

διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα 

στα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Ενισχύοντας το πλαίσιο διαλόγου που είχε 

δημιουργηθεί από τον Ο.Η.Ε., ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάϊκο 

Μάας, προσπάθησε να κατευθύνει τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του 

λιβυκού εμφυλίου σε μια πολιτική λύση που θα εδύνατο να οδηγήσει σε 

τερματισμό των διενέξεων18. 

 Όσον αφορά τη διεθνή θέση της Τουρκίας από το 2016 και εξής, 

μπορούν να παρατηρηθούν αποκλίσεις από το «Στρατηγικό Βάθος» του 

πρώην πρωθυπουργού του Κ.Δ.Α., Αχμέτ Νταβούτογλου19. Το «δόγμα των 

μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες», δείχνει να μην πραγματώνεται, 

ενώ οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως μετά την παραλαβή των 

ρωσικών αντί-αεροπορικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα, 

παρουσιάζουν συνεχώς προβλήματα. Η ευκαιριακού χαρακτήρα σύγκλιση 

της Άγκυρας με τη Μόσχα σε τομείς όπου εντοπίζονται κοινά πολιτικά και 

οικονομικά συμφέροντα δεν αναιρεί τον ανταγωνισμό των δύο κρατών στα 

θέατρα επιχειρήσεων της Λιβύης και της Συρίας20. Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι 

ύστερα από την υπογραφή του Συμφώνου Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας 

(M.D.C.A.) μεταξύ Η.Π.Α. και Ελλάδας το 2019, η Τουρκία έδειξε να 

ανησυχεί για τις φήμες περί μεταφοράς στρατιωτικών δραστηριοτήτων από 

 
17 MARCUS Jonathan, “No longer fits for purpose?”, BBC News, 7 Νοεμβρίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-

50335257?fbclid=IwAR2YQYmlvuswLEYywRkTOk8chRZbjRC1u4L7Hwq60CzopZ5lfMG1

_qynAZQ  ,  τελευταία πρόσβαση 27/3/2021] 

18 Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, “Way to Berlin 

Conference on Libya”, 16 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.auswaertiges-

amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-

conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-

sVKypSAPDqhQQ-

k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%

20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin, τελευταία 

πρόσβαση 27/3/2021] 

19 ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος, ΝΤΟΚΟΣ Θάνος, Τουρκικές Διεκδικήσεις στο Αιγαίο και Ανατολική 
Μεσόγειο, 60 Χάρτες που εξηγούν τις διαφορές Ελλάδας – Τουρκίας, Αλφαβητάρι των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων, Παλαιό Φάληρο, Καθημερινές Εκδόσεις ΑΕ, 2020, σελ.114 -122. 

20 ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος, ΝΤΟΚΟΣ Θάνος, ό.π., σελ 114-122. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50335257?fbclid=IwAR2YQYmlvuswLEYywRkTOk8chRZbjRC1u4L7Hwq60CzopZ5lfMG1_qynAZQ
https://www.bbc.com/news/world-europe-50335257?fbclid=IwAR2YQYmlvuswLEYywRkTOk8chRZbjRC1u4L7Hwq60CzopZ5lfMG1_qynAZQ
https://www.bbc.com/news/world-europe-50335257?fbclid=IwAR2YQYmlvuswLEYywRkTOk8chRZbjRC1u4L7Hwq60CzopZ5lfMG1_qynAZQ
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-sVKypSAPDqhQQ-k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-sVKypSAPDqhQQ-k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-sVKypSAPDqhQQ-k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-sVKypSAPDqhQQ-k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-sVKypSAPDqhQQ-k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/libyen-node/berlin-libya-conference/2293008?fbclid=IwAR2-A36PrmihRJeQbduJqe3mQw6-cXepv-sVKypSAPDqhQQ-k_jj7m4WlO4#:~:text=By%20means%20of%20the%20Berlin%20Process%2C%20Federal%20Chancellor,Government%20is%20now%20to%20be%20held%20in%20Berlin
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τη βάση του Ιντσιρλίκ προς τον ελλαδικό χώρο21. Ωστόσο, οι αντιδράσεις του 

Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέναντι στα σχέδια της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi 

Vatan) και τις ενέργειες της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται 

να αντισταθμίζονται από τη διαπροσωπική σχέση του Προέδρου Τραμπ με 

τον Πρόεδρο Έρντογαν22.  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας, κατά την 

περίοδο που ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, τα 

προβλήματα που κατέστησαν συχνά αιτία εντάσεων στην τουρκική κοινωνία 

δείχνουν να παραμένουν ως επί το πλείστον άλυτα. Η χώρα εξακολούθησε 

να δίνει την εντύπωση ότι απομακρύνεται με σταθερούς ρυθμούς από τo 

«Σχέδιο 2023»23. Η έλλειψη συναίνεσης σχετικά με την έννοια του 

κοσμικού κράτους, το χάσμα ανάμεσα στα ανώτερα και κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα, οι αλλεπάλληλες πληθωριστικές κρίσεις και ο τουρκικός 

εθνικισμός απέκτησαν νέα δυναμική με τη συμβολή του πολιτικού Ισλάμ. Η 

χώρα που, σύμφωνα με τον Erik J. Zurcher, βρισκόταν «στο κατώφλι της 

ένταξης σε μια κοινότητα βιομηχανικών, δημοκρατικών χωρών με 

ανεπτυγμένο κράτος πρόνοιας» το 200224, πλέον δείχνει να έχει ταυτιστεί 

με το «Βαθύ Κράτος» (Derin Devlet)25 και προσομοιάζει με καθεστώτα όπως 

αυτό της Κίνας26. 

1.2. Ο γαλλογερμανικός άξονας και η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας 

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος των 

γερμανοτουρκικών και γαλλοτουρκικών σχέσεων. Η ιδιότητα υποψήφιας 

προς ένταξη χώρας παραχωρήθηκε αρχικά στην Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 

 
21 Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, “Greece (19-807) – 

Extension of Agreement of July 8,1990, as Extended”, 7 Αυγούστου 2019. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.state.gov/greece-19-807?fbclid=IwAR2-

iKxY6rOe8nlNlAT20C6CzpZY1qJGP1JuYInjZcCd_3PmatILBU6He0U, τελευταία 

πρόσβαση 27/3/2021] 

22 ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος , ΝΤΟΚΟΣ Θάνος, ο.π., σελ. 90-115. 

23 Ό.π., σελ. 114-122. 

24 ZURCHER Erik J., Η Σύγχρονη Ιστορίας της Τουρκίας, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 

2004, σελ. 416-426. 

25 ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος, ΝΤΟΚΟΣ Θάνος, ό.π., σελ. 90-115. 

26 BAYDAR Yavuz, “Erdogan’s sustainable conflict and endless wars’ concept destined to a 

head-on collision”, Αhval, 12 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/erdogans-sustainable-conflict-and-endless-

wars-concept-destined-head-

collision?fbclid=IwAR0awssEiaYHs3YusAgNejBXfSRMc_ebVTBdZn8CEDyuKHGwoMKj5

Lanhv4, τελευταία πρόσβαση 26/12/2020] 

https://www.state.gov/greece-19-807?fbclid=IwAR2-iKxY6rOe8nlNlAT20C6CzpZY1qJGP1JuYInjZcCd_3PmatILBU6He0U
https://www.state.gov/greece-19-807?fbclid=IwAR2-iKxY6rOe8nlNlAT20C6CzpZY1qJGP1JuYInjZcCd_3PmatILBU6He0U
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/erdogans-sustainable-conflict-and-endless-wars-concept-destined-head-collision?fbclid=IwAR0awssEiaYHs3YusAgNejBXfSRMc_ebVTBdZn8CEDyuKHGwoMKj5Lanhv4
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/erdogans-sustainable-conflict-and-endless-wars-concept-destined-head-collision?fbclid=IwAR0awssEiaYHs3YusAgNejBXfSRMc_ebVTBdZn8CEDyuKHGwoMKj5Lanhv4
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/erdogans-sustainable-conflict-and-endless-wars-concept-destined-head-collision?fbclid=IwAR0awssEiaYHs3YusAgNejBXfSRMc_ebVTBdZn8CEDyuKHGwoMKj5Lanhv4
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/erdogans-sustainable-conflict-and-endless-wars-concept-destined-head-collision?fbclid=IwAR0awssEiaYHs3YusAgNejBXfSRMc_ebVTBdZn8CEDyuKHGwoMKj5Lanhv4


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
25 

Συμβούλιο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 199927. Η στάση της Γερμανίας, 

κράτους μέλους με σημαντικές δυνατότητες άσκησης επιρροής εντός της 

Ένωσης, απέναντι στην υποψηφιότητα της Τουρκίας, εμφανίζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς δείχνει να μεταβάλλεται διαχρονικά. Ενδεικτικά, ενώ 

στη Διάσκεψη του Λουξεμβούργου το 1997, ο Καγκελάριος Κολ, υποστήριξε 

μια πολιτική «ασύμμετρης συνεργασίας» με την Τουρκία, κατά τη διάρκεια 

της «χρυσής εποχής των ευρωτουρκικών σχέσεων (1999-2005)», ο 

Καγκελάριος Σρόντερ, και το κόμμα των «Πρασίνων», τάχθηκε υπέρ μιας 

συμμετρικής πολιτικής προς το δυνητικό κράτος μέλος. Πιο πρόσφατα, η 

κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή της 

στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, προσπαθώντας παράλληλα να 

εκμεταλλευτεί την «προνομιακή» αυτή σχέση προς όφελος της Γερμανίας28. 

 Όσον αφορά τις γαλλικές θέσεις απέναντι στην ευρωπαϊκή προοπτική 

της Τουρκίας, ο Πρόεδρος Σιράκ διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη Διάσκεψη 

του Ελσίνκι (1999) υπέρ της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας. 

Αντιθέτως, το 2007, ο διάδοχός του, Νικολά Σαρκοζί, υπέρμαχος της 

διαμόρφωσης ενός στρατηγικού εταιρικού πλαισίου ως εναλλακτική της 

απόκτησης της ιδιότητας κράτους μέλους από την Τουρκία, άσκησε το 

δικαίωμα της αρνησικυρίας (βέτο) όσον αφορά την έναρξη συζητήσεων για 

κάποια νέα Κοινοτικά Κεφάλαια. Στη συνέχεια, η προεδρία Ολλάντ 

διατήρησε μια θετική στάση, ενώ η προεδρία Μακρόν, μέχρι και τα μέσα 

Δεκεμβρίου 2020, σε μεγάλο βαθμό ενστερνιζόταν τις θέσεις του Προέδρου 

Σαρκοζί. Εκ των 33 ανοικτών ενταξιακών κεφαλαίων, η προσοχή της Ένωσης 

συνεχίζει ως σήμερα να εστιάζεται κυρίως στους τομείς της δικαιοσύνης και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας λόγου αλλά και της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας29. Το 2017, το ποσοστό εισαγωγών της 

Τουρκίας από τα 28 κράτη μέλη έφτανε το 36,4% της συνολικής αξίας τους 

και το ποσοστό εξαγωγών προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έφτανε το 47% της 

αξίας των εξαγωγών της30. Επιπρόσθετα, σε σημαντική πτυχή των 

ευρωτουρκικών σχέσεων έχει πλέον αναχθεί το μεταναστευτικό ζήτημα, για 

 
27 Διεύθυνσης σχέσεων με Ε.Ε. του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας 
“Turkey-EU Relations (1959-2019)”, 3 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.ab.gov.tr/chronology_112_en.html, τελευταία πρόσβαση 2/12/2020] 

28 YENEROGLU Mustafa, “Political Relations between Turkey and Germany”, Insight 
Turkey, 2016, σελίδες 14-15. 

29 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Turkey 2019 Report”, ημερομηνία, 29 Μαΐου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: *20190529-turkey-report.pdf (europa.eu), τελευταία πρόσβαση: 

2/12/2020] 

30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Turkey 2019 Report», ό.π.. 

https://www.ab.gov.tr/chronology_112_en.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf
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τη διαχείριση του οποίου, το 2016 υπογράφηκε Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας 

και Ε.Ε.31. Τέλος, ήδη από τις 20 Ιουνίου 2019 μέχρι και τις 27 

Φεβρουαρίου 2020, υπό το φως των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην 

Αν. Μεσόγειο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθήθηκε η λήψη ορισμένων μέτρων 

προς την κατεύθυνση της επιβολής κυρώσεων32. Μεταξύ αυτών 

συμπεριλήφθηκαν η μείωση της ενταξιακής βοήθειας για το 2020, ο 

περιορισμός του δανεισμού με κρατικούς τίτλους από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων33 αλλά και ποικίλες απαγορεύσεις οι οποίες είχαν ως 

αποδέκτες διοικητικά στελέχη της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου 

(T.P.A.O.) 34. 

2. Τουρκικός αναθεωρητισμός και προσέγγιση γαλλογερμανικού Άξονα  

Στις 16 Ιουνίου 2020, ανοιχτά της Λιβύης, η Γαλλική φρεγάτα «Κουρμπέτ», 

εμποδίστηκε  από το να πραγματοποιήσει έλεγχο σε τουρκικό πλοίο, το 

οποίο, βάσει γαλλικών υποψιών, παραβίαζε το εμπάργκο όπλων του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στην εμπόλεμη χώρα35. Το Παρίσι, 

σε πρώτο χρόνο, αντέδρασε μέσω δηλώσεων του Προέδρου Μακρόν, που 

χαρακτήρισαν ως «απαράδεκτη» την εν λόγω ενέργεια36. Η απάντηση του 

τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δόθηκε σε υψηλούς τόνους, 

 
31 ARA KESKIN Funda, “EU-Turkey Relations (1999-2016): Conditionality at Work?” στο 

ERCAN Gozen Pinar (επιμ.), Turkish Foreign Policy. International Relations, Legality 
and Global Reach, Σαμ (Ελβετία), Palgrave Macmillan, 2017, σελίδες 105-129. Βλ. επίσης: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Key findings of the 2019 Report on Turkey”, 29 Μαΐου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_19_2781, τελευταία 

πρόσβαση: 2/12/2020] 

32 ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος, ΝΤΟΚΟΣ Θάνος, ό.π., σελ. 68. 

33 Συμβούλιο της Ε.Ε., “Activités de forage de la Turquie en Méditerranée orientale: le 

Conseil adopte des conclusions”, 15 Ιουλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-

activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-

conclusions/?fbclid=IwAR37TkGXbl_k4EkFn1mf3BfwTvZv4zyFnfevqV2i_Z7giD1ZvMSep

5PxYDY, τελευταία πρόσβαση 23/12/2020] 

34 Γραφείο Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Council Decision (CFSP) 2020/275 of 

27 February 2020 amending Decision (CFSP) 2019/1894 concerning restrictive measures 

in view of Turkey's unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean”, 27 

Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://op.europa.eu/s/oTkG   , τελευταία πρόσβαση 

30/12/2020] 

35 COSKUN Orhan, “Turkish military official denies French claim that warship was 

harassed”, Reuters, 17 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-libya-security-france-turkey-military-

idUSKBN23O3CZ, τελευταία πρόσβαση 8/12/2020] 

36 DAVENTRY Michael, “Emmanuel Macron: 'Turkey is playing a dangerous game in 

Libya'”, Euronews, ό.π. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_19_2781
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/?fbclid=IwAR37TkGXbl_k4EkFn1mf3BfwTvZv4zyFnfevqV2i_Z7giD1ZvMSep5PxYDY
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/?fbclid=IwAR37TkGXbl_k4EkFn1mf3BfwTvZv4zyFnfevqV2i_Z7giD1ZvMSep5PxYDY
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/?fbclid=IwAR37TkGXbl_k4EkFn1mf3BfwTvZv4zyFnfevqV2i_Z7giD1ZvMSep5PxYDY
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/?fbclid=IwAR37TkGXbl_k4EkFn1mf3BfwTvZv4zyFnfevqV2i_Z7giD1ZvMSep5PxYDY
https://op.europa.eu/s/oTkG
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-france-turkey-military-idUSKBN23O3CZ
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-france-turkey-military-idUSKBN23O3CZ


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
27 

κατηγόρησε τη Γαλλία ως «υποστηρικτή της αστάθειας» στην περιοχή37, 

δοκιμάζοντας έτσι τα αντανακλαστικά της διπλωματικής της ισχύος. 

Ακολούθησε διάβημα από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών προς τον 

Τούρκο Πρέσβη στο Παρίσι, θίγοντας την προβολή της εμπόλεμης 

κατάστασης της Λιβύης ως απότοκο του αποτυχημένου εγχειρήματος 

άσκησης πολιτικής ισχύος από τη Γαλλία38. 

 Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 10 Ιουλίου, ο Πρόεδρος Ρ.Τ. 

Έρντογαν, ενέκρινε τη λειτουργία του ναού της Αγίας Σοφίας39 ως 

μουσουλμανικό τέμενος40. Η μεταβολή του καθεστώτος ενός χριστιανικού 

μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, αποτέλεσε μια κίνηση υψηλού 

συμβολισμού, η οποία προσέθεσε ιδεολογικές προεκτάσεις στην ήδη 

υφιστάμενη πολιτική αντιπαράθεση με τη Δύση. Η Γαλλία από την πλευρά 

της, καταδίκασε την ενέργεια μέσω δήλωσης του υπουργού Ευρώπης και 

Εξωτερικών Υποθέσεων, Ζαν-Ίβ Λε Ντριάν, επιχειρώντας έτσι να αναδειχθεί 

ως προστάτιδα του πλουραλισμού και του διαθρησκευτικού διαλόγου, 

στοιχεία που φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη γαλλική εθνική 

ταυτότητα41. Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, 

συνυπολογίζοντας το ισχυρό πολιτικό αντίκρισμα των σχέσεων της 

 
37 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Statement of the Spokesperson of 

the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding 

Macron’s Remarks on Turkey, Libya and Eastern Mediterranean”, 23 Ιουλίου 2020. 

[Αναγνώστηκε από: https://www.mfa.gov.tr/sc_-53_-fransa-cbsk-nin-dogu-akdeniz-hk-

ifadeleri-hk-sc.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 3/12/2020] 

38 Υπουργείο Ευρώπης και  Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας ,“Turquie - 

Mise au point avec l’ambassadeur de Turquie”, 2 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-mise-

au-point-avec-l-ambassadeur-de-turquie-2-07-20, τελευταία πρόσβαση: 3/12/2020] 

39 Al Jazeera, “World reacts to Turkey reconverting Hagia Sophia into a mosque”, 11 

Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: World reacts to Turkey reconverting Hagia Sophia into a 

mosque | Turkey News | Al Jazeera, τελευταία πρόσβαση: 4/12/2020] 

40 Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, “Presidential 

Decree on the opening of Hagia Sophia to worship promulgated on the Official Gazette”, 

10 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/presidential-decree-on-the-opening-of-

hagia-sophia-to-worship-promulgated-on-the-official-gazette-of-the-republic-of-turkey/, 

τελευταία πρόσβαση: 4/12/2020] 

41 Υπουργείο Ευρώπης και  Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, “Turquie – 

Sainte-Sophie – Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères”, 10 Ιουλίου 2020. Αναγνώστηκε στο: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-sainte-

sophie-declaration-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et, τελευταία πρόσβαση: 

4/12/2020]  

https://www.mfa.gov.tr/sc_-53_-fransa-cbsk-nin-dogu-akdeniz-hk-ifadeleri-hk-sc.en.mfa
https://www.mfa.gov.tr/sc_-53_-fransa-cbsk-nin-dogu-akdeniz-hk-ifadeleri-hk-sc.en.mfa
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-mise-au-point-avec-l-ambassadeur-de-turquie-2-07-20
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-mise-au-point-avec-l-ambassadeur-de-turquie-2-07-20
https://www.aljazeera.com/features/2020/7/11/world-reacts-to-turkey-reconverting-hagia-sophia-into-a-mosque
https://www.aljazeera.com/features/2020/7/11/world-reacts-to-turkey-reconverting-hagia-sophia-into-a-mosque
https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/presidential-decree-on-the-opening-of-hagia-sophia-to-worship-promulgated-on-the-official-gazette-of-the-republic-of-turkey/
https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/presidential-decree-on-the-opening-of-hagia-sophia-to-worship-promulgated-on-the-official-gazette-of-the-republic-of-turkey/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-sainte-sophie-declaration-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-sainte-sophie-declaration-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et
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Γερμανίας με την Τουρκία στην Ε.Έ., σημείωσε ότι η απόφαση αυτή θα 

αποτελέσει εμπόδιο στον ευρωτουρκικό διάλογο42. 

Ωστόσο, η Τουρκία, παραμένοντας πιστή στο αναθεωρητικό 

συμπεριφορικό μοτίβο της, από τα μέσα Ιουλίου έως και τις αρχές 

Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε ερευνητικές δραστηριότητες εντός 

διαφιλονικούμενων, για την τουρκική πλευρά, χωρικών υδάτων, μεταξύ 

εκείνης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Παρίσι, διατηρώντας το τεταμένο 

κλίμα στις σχέσεις με την Άγκυρα, συνέχισε να προβάλει με ποικίλους 

τρόπους την εναντίωσή του στην παραπάνω αναθεωρητική συμπεριφορά. 

Εκφράζοντας τη στήριξή του σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Γάλλος Πρόεδρος 

Μακρόν κάλεσε την Ε.Ε. να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία43. Η Άγκυρα, 

υπό την απειλή οικονομικών κυρώσεων, προχώρησε σε μια ένδειξη καλής 

θελήσεως, αποσύροντας το ερευνητικό σκάφος «Ορούτς Ρέις» από την 

περιοχή. Παρόλα αυτά, η Συμφωνία μερικής οριοθέτησης της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.) μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου στις 28 

Αυγούστου44, εκλήφθηκε από την Τουρκία ως απειλή προς τη βιωσιμότητα 

του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης45. Έτσι, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, 

συνέχισε τις ενέργειές του, οι οποίες συνοδεύθηκαν από δηλώσεις εκ μέρους 

του Τούρκου Προέδρου Έρντογαν, οι οποίες αποτύπωναν μια καθολική 

αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Η Γαλλία, προχωρώντας σε μια σειρά από 

ενέργειες που μεταξύ άλλων απέβλεπαν στην προβολή της 

πολιτικοστρατιωτικής της ισχύος, συμμετείχε στις κοινές ασκήσεις Ελλάδος, 

Κύπρου και Ιταλίας, και ενίσχυσε την παρουσία της στην περιοχή της 

 
42 Υπουργείο Εξωτερικών την Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας , “Foreign 

Minister Heiko Maas on Hagia Sophia”, 27 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-hagia-sophia/2371190 

,τελευταία πρόσβαση:  4/12/2020] 

43 IRISH John,“Macron seeks EU sanctions over Turkish 'violations' in Greek waters”, 
Reuters, 23 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/idUSKCN24O12E, τελευταία πρόσβαση: 5/12/2020] 

44 Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, «Κύρωση της Συμφωνίας 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής 

Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 

μεταξύ των δύο Κρατών.», Τεύχος Α΄, Αριθμός Φύλλου 164, 28 Αυγούστου 2020. 

[Ανακτήθηκε από: https://www.kathimerini.gr/resources/article-files/egypt.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 8/12/2020] 

45 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος, Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2020, σελ. 184-196. Βλ. επίσης: Υπουργείο Εξωτερικών 
της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign 

Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Press Release of the 

Ministry of Foreign Affairs of Greece on the Activities of Oruç Reis”, 10 Αυγούστου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/sc_-74_--yunanistan-db-nin-oruc-reis-in-

faaliyetlerine-dair-aciklamasi-hk-sc.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 5/12/202]  

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-hagia-sophia/2371190
https://www.reuters.com/article/idUSKCN24O12E
https://www.kathimerini.gr/resources/article-files/egypt.pdf
http://www.mfa.gov.tr/sc_-74_--yunanistan-db-nin-oruc-reis-in-faaliyetlerine-dair-aciklamasi-hk-sc.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sc_-74_--yunanistan-db-nin-oruc-reis-in-faaliyetlerine-dair-aciklamasi-hk-sc.en.mfa
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Ανατολικής Μεσογείου αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο «Charles de 

Gaulle»46. Επιπλέον, στις 10 Σεπτεμβρίου, το Παρίσι συγκάλεσε τη Σύνοδο 

των ηγετών των κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου στη Κορσική, για να 

συζητηθεί και το θέμα της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε Κοινό 

Ανακοινωθέν που υιοθετήθηκε μετά το πέρας της Συνόδου, οι ανώτατοι 

αξιωματούχοι έκαναν λόγο για την πρόθεσή τους να προτείνουν λίστα 

κυρώσεων, ως απάντηση στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο47. Η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών 

έλαβε τη μορφή ισχυρών χαρακτηρισμών προς το πρόσωπο του Γάλλου 

Προέδρου48. 

Η Γερμανία, όσον αφορά τη στάση της προς τα ζητήματα της 

Ανατολικής Μεσογείου, ακολούθησε μια πολιτική γραμμή που στηρίχθηκε 

στη σημασία του διαλόγου, προσπαθώντας να κατευνάσει την τουρκική 

ηγεσία. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, την περίοδο 26-28 Αυγούστου, 

πραγματοποίησε επισκέψεις σε Τουρκία και Ελλάδα49, στο πλαίσιο των 

οποίων προέβαλε το πολιτικό συμφέρον της Γερμανίας, και επέμεινε στην 

ανάγκη διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών σε διμερές επίπεδο50. 

Μετά τη συνάντηση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο 

ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Χ. Μάας σημείωσε ότι τα βήματα 

προς την κατεύθυνση του διαλόγου και της αποκλιμάκωσης είναι αναγκαία 

τόσο από την πλευρά της Τουρκίας όσο και από της Ε.Ε.. Απεναντίας, ο 

Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, παρά τις γερμανικές πιέσεις, επιχείρησε να 

 
46 TOMARAS Apostolos , “Charles de Gaulle returning to the eastern Mediterranean”, 

KNEWS, 31 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/charles-de-gaulle-returning-to-the-eastern-

mediterranean, τελευταία πρόσβαση: 5/12/2020] 

47 Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, “Sommet 

des membres de l’alliance des pays du Sud de l’Union européenne Med7 à Ajaccio”, 10 

Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-

la-france/actualites-europeennes/article/sommet-des-membres-de-l-alliance-des-pays-du-

sud-de-l-union-europeenne-med7-a, τελευταία πρόσβαση: 5/12/2020] 

48 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Press Release Regarding the 

Remarks of the French President Macron”, 10 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mfa.gov.tr/no_-204_-fransa-cumhurbaskani-macron-un-ifadeleri-hk.en.mfa, 

τελευταία πρόσβαση: 26/12/2020] 

49 Υπουργείο Εξωτερικών την Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, “Foreign 

Minister Maas ahead of his departure for Athens and Ankara”, 25 Αυγούστου 2020. 

[Αναγνώστηκε από: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-athens-

ankara/2377032?fbclid=IwAR3jMXbXAuLtvUPZW_ng1zNFlTePzd0i7uTHhGpLCNL_4Isu

9oleoNFTHN4 , τελευταία πρόσβαση: 27/3/2021] 

50 Υπουργείο Εξωτερικών την Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας , “Foreign 

Minister Heiko Maas on Hagia Sophia”, 27 Ιουλίου 2020, ο.π.. 
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νομιμοποιήσει τους ισχυρισμούς του, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως 

«κακομαθημένο παιδί» της Ε.Ε.51. Υπό το φόβο της μετουσίωσης των πιέσεων 

εκ μέρους των Ευρωπαίων σε οικονομικές κυρώσεις οι οποίες θα επιβάρυναν 

έτι περαιτέρω την ήδη πάσχουσα τουρκική οικονομία, η Τουρκία προέβη σε 

κινήσεις για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα52. 

Ο αναθεωρητικός χαρακτήρας των ενεργειών της Τουρκίας απέναντι 

στα κράτη της άμεσης περιφέρειάς της αναδείχτηκε, επίσης, στο πλαίσιο της 

διένεξης που εκδηλώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στην Αρμενία και το 

Αζερμπαϊτζάν γύρω από τα εδάφη του Ορεινού Καραμπάχ. Η Τουρκία 

παρείχε στο Αζερμπαϊτζάν πολιτική, διπλωματική53 και στρατιωτική 

στήριξη αποστέλλοντας αμυντικό εξοπλισμό, καθώς και μισθοφορικά 

στρατεύματα από τη Συρία54, ενέργεια η οποία χαρακτηρίστηκε ως «κόκκινη 

γραμμή» από τη Γαλλία55. Αναγνωρίζοντας την υλική και πολιτική 

συνδρομή της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν, ο Χ. Μάας, κάλεσε την Τουρκία 

να σταθεί «αντάξια των ευθυνών της» απέναντι στη διατήρηση της 

σταθερότητας στην περιοχή56. 

 
51 Euronews, «Απειλές Τσαβούσογλου προς την Ελλάδα μπροστά στον Χάικο Μάας», 25 

Αυγούστου 2020, [Αναγνώστηκε στο: https://gr.euronews.com/2020/08/25/apeiles-

tsabousoglou-pros-tin-ellada-mprosta-ston-heiko-maas, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

52 CHALMERS John, EMMOT Robin, “EU sanction threat on Turkey fades after it accepts 

talks with Greece”, Reuters, 23 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/idUSL5N2GK4JS, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

53 Επίσημος Λογαριασμός του Εκπροσώπου Τύπου του Προεδρίας της Τουρκικής 
Δημοκρατίας στο Twitter, 27 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://twitter.com/ikalin1/status/1310129123638022145, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

54 The Guardian, “Syrian recruit describes role of foreign fighters in Nagorno-Karabakh”, 

2 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/02/syrian-recruit-describes-role-of-foreign-

fighters-in-nagorno-karabakh, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] Βλ. επίσης Al-Monitor, 

‘Why Syrians are joining Turkey in Nagorno-Karabakh clash’, 7 Οκτωβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.al-monitor.com/originals/2020/10/syria-fighters-turkey-

deploy-azerbaijan-armenia-russia.html, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

55 Οργανισμός Συνεργασίας Ανάπτυξης για την Ευρώπη, “Press Statement by the Co-

Chairs of the OSCE Minsk Group”, 25 Οκτώβρη 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.osce.org/minsk-group/468204, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] Βλ. επίσης: 

ΜΙΧΑΗ Κέιντα, «Η Επαύριον της Σύγκρουσης στο Ορεινό Καραμπάχ», Ενημερωτικό 
Σημείωμα Καυκάσου, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Αρ.9, 8 

Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: http://etem.unipi.gr/blog/2020/12/09/infonoteomek9/, 

τελευταία πρόσβαση: 29/12/2020] και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μαρία-Γεωργία, «Αρμενία-

Αζερμπαϊτζάν: Η αναζωπύρωση της έντασης (Ιούλιος του 2020)», Ενημερωτικό Σημείωμα 
Καυκάσου, Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Αρ. 8, 24 Αυγούστου 2020 

[Αναγνώστηκε στο: http://etem.unipi.gr/blog/2020/08/25/omekinfonote8/, τελευταία 

πρόσβαση: 29/12/2020] 

56 Υπουργείο Εξωτερικών την Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, “Speech by 

Foreign Minister Heiko Maas to the German Bundestag at the topical debate on the 

 

https://gr.euronews.com/2020/08/25/apeiles-tsabousoglou-pros-tin-ellada-mprosta-ston-heiko-maas
https://gr.euronews.com/2020/08/25/apeiles-tsabousoglou-pros-tin-ellada-mprosta-ston-heiko-maas
https://www.reuters.com/article/idUSL5N2GK4JS
https://twitter.com/ikalin1/status/1310129123638022145
https://www.al-monitor.com/originals/2020/10/syria-fighters-turkey-deploy-azerbaijan-armenia-russia.html
https://www.al-monitor.com/originals/2020/10/syria-fighters-turkey-deploy-azerbaijan-armenia-russia.html
https://www.osce.org/minsk-group/468204
http://etem.unipi.gr/blog/2020/12/09/infonoteomek9/
http://etem.unipi.gr/blog/2020/08/25/omekinfonote8/


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
31 

Η έμπρακτη υποστήριξη των τουρανικών συμφερόντων στον Καύκασο, 

έδωσε νέα πνοή στη γαλλοτουρκική πολιτική διαμάχη. Με αφορμή το θάνατο 

του Σαμουέλ Παττύ57 στις 17 Οκτωβρίου 2020, προστέθηκε μια ακόμη 

παράμετρος στην αντιπαράθεση του Προέδρου Μακρόν με τον Πρόεδρο 

Έρντογαν58. Το επόμενο διάστημα ακολούθησε μια ανταλλαγή δηλώσεων, με 

τον Τούρκο Πρόεδρο να απευθύνεται σε οξείς τόνους και με σκαιούς 

χαρακτηρισμούς προς το Γάλλο ομόλογό του59, προτρέποντάς τον ακόμη και 

να αναζητήσει «ψυχολογική υποστήριξη». Επιδεινώθηκε, έτσι, η ήδη 

υφιστάμενη αντιπαράθεση, και στις 27 Οκτωβρίου η Γαλλία απέσυρε τον 

πρέσβη της από την Άγκυρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας60. Έπειτα, μέσω μιας 

σειράς νομοθετικών πράξεων61, το Παρίσι επιχείρησε να στηλιτεύσει την 

τουρκική πολιτική στο Ορεινό Καραμπάχ, και να αντιπαραταχθεί στις 

προσπάθειες επέκτασης της τουρκικής ισχύος62, υπογραμμίζοντας τη 

απαρέγκλιτη θέση της Γαλλίας όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης εντός 

της επικράτειάς της. Με υπουργική απόφαση στις 4 Νοεμβρίου, η οργάνωση 

των Γκρίζων Λύκων (Ülkü Ocakları) τέθηκε εκτός νόμου, αναδεικνύοντας 

τις γαλλικές προθέσεις για ανάσχεση της τουρκικής ακροδεξιάς ιδεολογίας 

εντός των γαλλικών συνόρων63. Σημειώνεται ότι η εν λόγω οργάνωση 

 
situation in Nagorno-Karabakh”, 29 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-bundestag-nagorno-

karabakh/2411560, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

57 Ο Σαμουέλ Παττύ ήταν δάσκαλος σε γαλλικό σχολείο που χρησιμοποιούσε στο μάθημα 

του γελοιογραφίες του Charlie Hebdo που είχαν ως θεματική τον Μωάμεθ. Για περισσότερα 

βλ. υποσημείωση 55. 

58 WILLIAMSON Lucy, “France teacher attack: Suspect 'asked pupils to point Samuel 

Paty out”, BBC NEWS, 17 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε από 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54581827, τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

59 DW, “Erdogan says Macron needs ‘mental treatment’, blasts Europe’s Islamophobia”, 24 

Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dw.com/en/erdogan-says-macron-needs-

mental-treatment-blasts-europes-islamophobia/a-55385180 , τελευταία πρόσβαση: 

8/12/2020] 

60 Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, “Press 

Release Regarding the Statement of Jean-Yves Le Drian, Minister for Europe and Foreign 

Affairs of France”, 25 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/no_-257_-

fransa-db-in-25-ekim-2020-tarihli-aciklamalari-hk.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

61 DW, “Opinion: France's difficult struggle against Islamism”, 22 Οκτωβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.dw.com/en/opinion-frances-difficult-struggle-against-

islamism/a-55352598, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

62 OCAL Hakki, “Macron’s crusade”, Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/macrons-crusade, τελευταία πρόσβαση: 

8/12/2020] 

63 Επίσημος Λογαριασμός του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας στο Twitter, 4 Νοεμβρίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://twitter.com/GDarmanin/status/1323958183384305667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
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αποτελεί πολιτικό παρακλάδι του Κόμματος «Εθνικιστική Δράση» (Κ.Ε.Δ.), 

το οποίο συμμετέχει σε κυβέρνηση συνασπισμού με το Κ.Δ.Α. από το 2018. 

Επομένως, η παραπάνω απόφαση της Γαλλίας  δεν δύναται παρά να 

ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια που είχε ως σκοπό να πλήξει το κυβερνητικό 

σχήμα της Τουρκίας, και πιο συγκεκριμένα τον πολιτικό εταίρο του Ρ.Τ. 

Έρντογαν και επικεφαλής του Κ.Ε.Δ., Ντεβλέτ Μπαχτσελί64. Σχετικά με την 

αντιπαράθεση μεταξύ των Προέδρων Μακρόν και Έρντογαν, η Γερμανία 

εξέφρασε την ανάγκη σύμπλευσης συμφερόντων, και σημείωσε ότι επαφίεται 

στη διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας το αν θα επιλέξει να αποτελέσει 

αξιόπιστο εταίρο για τη Δύση65. 

Την ίδια περίοδο, ο τουρκικός αναθεωρητισμός κατέστη εμφανής και 

αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό. Στις 8 Οκτωβρίου, η 

Τουρκία προχώρησε στο άνοιγμα των Βαρωσιών της Κύπρου. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή, σύμφωνα με το ψήφισμα 2483 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, περιλαμβάνεται στην «πράσινη 

γραμμή»66. Η παραπάνω ενέργεια, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του 

Έρντογαν στην περιοχή στις 15 Νοεμβρίου, υπογραμμίζουν τη ζωτική 

σημασία της νίκης του Ερσίν Τατάρ67 στις εκλογές της 11ης Οκτωβρίου στα 

κατεχόμενα68. Υπό το φως των παραβιάσεων, η Γερμανία επισήμανε το 
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64 BAYDAR Yavuz, “With illness of nationalist ally, Erdogan faces challenges as he strives 

to keep power”, Ahval, 7 Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://ahvalnews.com/recep-

tayyip-erdogan/illness-nationalist-ally-erdogan-faces-challenges-he-strives-keep-

power?fbclid=IwAR2vlpMS1kr3gFfsSWcHZ5qNYpU-

KFvCBtljY9dehqYCKVeSR71B8pgcd1M, τελευταία πρόσβαση: 27/3/2021] 

65 Υπουργείο Εξωτερικών την Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, “I hope that 

coronavirus won’t change the world forever”, 1 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-tagesspiegel/2412026, 

τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

66 Ηνωμένα Έθνη, “Security Council S/RES/2483 (2019)”, 25 Ιουλίου 2019. [Αναγνώστηκε 

στο: 

https://digitallibrary.un.org/record/3813677?fbclid=IwAR02qRVit8PplRhTWNt8dY9qRwx

5aP1vbCyh3CIezSkiLCVPh71ewGuvtRA, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

67 ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Ερντογάν: Πρέπει να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η λύση δύο 

κρατών στην Κύπρο», 26 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.amna.gr/home/article/500171/Erntogan-Prepei-na-tethei-sto-trapezi-ton-

diapragmateuseon-i-lusi-duo-kraton-stin-Kupro, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

68 ΑΠΕ-ΜΠΕ , «Κύπρος: Σήμερα σε κατεχόμενη Λευκωσία και Αμμόχωστο ο Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν», 15 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.amna.gr/home/article/505906/Kupros-Simera-se-katechomeni-Leukosia-kai-

Ammochosto-o-Retzep-Tagip-Erntogan, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

https://twitter.com/GDarmanin/status/1323958183384305667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323958183384305667%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2Fworld%2F561144373%2Fgallia-dialythike-i-organosi-gkrizoi-lykoi%2F
https://twitter.com/GDarmanin/status/1323958183384305667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323958183384305667%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2Fworld%2F561144373%2Fgallia-dialythike-i-organosi-gkrizoi-lykoi%2F
https://twitter.com/GDarmanin/status/1323958183384305667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323958183384305667%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2Fworld%2F561144373%2Fgallia-dialythike-i-organosi-gkrizoi-lykoi%2F
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/illness-nationalist-ally-erdogan-faces-challenges-he-strives-keep-power?fbclid=IwAR2vlpMS1kr3gFfsSWcHZ5qNYpU-KFvCBtljY9dehqYCKVeSR71B8pgcd1M
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/illness-nationalist-ally-erdogan-faces-challenges-he-strives-keep-power?fbclid=IwAR2vlpMS1kr3gFfsSWcHZ5qNYpU-KFvCBtljY9dehqYCKVeSR71B8pgcd1M
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/illness-nationalist-ally-erdogan-faces-challenges-he-strives-keep-power?fbclid=IwAR2vlpMS1kr3gFfsSWcHZ5qNYpU-KFvCBtljY9dehqYCKVeSR71B8pgcd1M
https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/illness-nationalist-ally-erdogan-faces-challenges-he-strives-keep-power?fbclid=IwAR2vlpMS1kr3gFfsSWcHZ5qNYpU-KFvCBtljY9dehqYCKVeSR71B8pgcd1M
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-tagesspiegel/2412026
https://digitallibrary.un.org/record/3813677?fbclid=IwAR02qRVit8PplRhTWNt8dY9qRwx5aP1vbCyh3CIezSkiLCVPh71ewGuvtRA
https://digitallibrary.un.org/record/3813677?fbclid=IwAR02qRVit8PplRhTWNt8dY9qRwx5aP1vbCyh3CIezSkiLCVPh71ewGuvtRA
https://www.amna.gr/home/article/500171/Erntogan-Prepei-na-tethei-sto-trapezi-ton-diapragmateuseon-i-lusi-duo-kraton-stin-Kupro
https://www.amna.gr/home/article/500171/Erntogan-Prepei-na-tethei-sto-trapezi-ton-diapragmateuseon-i-lusi-duo-kraton-stin-Kupro
https://www.amna.gr/home/article/505906/Kupros-Simera-se-katechomeni-Leukosia-kai-Ammochosto-o-Retzep-Tagip-Erntogan
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ενδεχόμενο άσκησης οικονομικής ισχύος με τη μορφή οικονομικών 

κυρώσεων από την Ε.Ε. σε βάρος της Τουρκίας, χωρίς, ωστόσο, να ληφθεί 

κάποια σχετική απόφαση από τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.69. Σε συνέχεια 

του αυστηρού πολιτικού μηνύματος που επιχείρησε να δώσει η γερμανική 

ηγεσία, το γερμανικό πολεμικό πλοίο «Hamburg», πραγματοποίησε νηοψία  

σε τουρκικό εμπορικό πλοίο ανοικτά της Λιβύης. Ως αφορμή της 

προσπάθειας προβολής πολιτικοστρατιωτικής ισχύος εκ μέρους της 

Γερμανίας θεωρήθηκε η πιθανότητα παραβίασης του εμπάργκο όπλων που 

έχει επιβληθεί στη Λιβύη από τα κράτη που συμμετείχαν στη Διαδικασία 

του Βερολίνου. Η Άγκυρα, για ακόμη μια φορά, απάντησε σε σκληρούς 

τόνους, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της επιχείρησης «IRINI» στη 

Λιβύη70. 

Στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης 

Δεκεμβρίου, παρά τη μείζονος σημασίας θέση που κατείχε στη συζήτηση η 

τουρκική προκλητικότητα, τελικά δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις. Σύμφωνα με 

την παράγραφο 32 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, όμως, δόθηκε 

εντολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 

ετοιμάσουν μια αναφορά σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις 

με την Τουρκία και τις πιθανές διαδικασίες που θα μπορούσαν να 

ακολουθηθούν σε μελλοντικό χρόνο71. Η τοποθέτηση της Τουρκίας σχετικά 

με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαρακτήρισε ως 

«μαξιμαλιστικά» τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, επιχειρώντας 

να προβάλει ένα αφήγημα γύρω από την άδικη, μεταχείρισή της από την 

Ε.Ε., από την οποία η Άγκυρα θα ανέμενε να δράσει ως ένας ειλικρινής 

διαμεσολαβητής72. 

 
69 Έθνος, «Γερμανία: Αντίθετο στο διεθνές δίκαιο το άνοιγμα των Βαρωσίων από την 

Τουρκία», 15 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.ethnos.gr/kosmos/137598_germania-antitheto-sto-diethnes-dikaio-anoigma-

ton-barosion-apo-tin-toyrkia, τελευταία πρόσβαση 11/12/2020] 

70 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Statement of the Spokesperson of 

Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the 

Inspection Under Operation Irini of a Turkish-flagged Commercial Vessel Without 

Turkey’s Consent”, 23 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/sc_-

115_--turk-bayrakli-bir-ticari-geminin-irini-harekati-kapsaminda-ulkemizin-rizasi-

olmadan-denetime-tabi-tutulmasi-hk-sc.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

71 Συμβούλιο της Ε.Ε., “European Council conclusions, 10-11 December 2020”, 11 

Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf (europa.eu), 

τελευταία πρόσβαση: 10/12/2020] 

72 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Press Release Regarding the 

Conclusions of the EU Council Meeting of 10-11 December 2020”, 11 Δεκεμβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-

baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 10/12/2020] 

https://www.ethnos.gr/kosmos/137598_germania-antitheto-sto-diethnes-dikaio-anoigma-ton-barosion-apo-tin-toyrkia
https://www.ethnos.gr/kosmos/137598_germania-antitheto-sto-diethnes-dikaio-anoigma-ton-barosion-apo-tin-toyrkia
http://www.mfa.gov.tr/sc_-115_--turk-bayrakli-bir-ticari-geminin-irini-harekati-kapsaminda-ulkemizin-rizasi-olmadan-denetime-tabi-tutulmasi-hk-sc.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sc_-115_--turk-bayrakli-bir-ticari-geminin-irini-harekati-kapsaminda-ulkemizin-rizasi-olmadan-denetime-tabi-tutulmasi-hk-sc.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sc_-115_--turk-bayrakli-bir-ticari-geminin-irini-harekati-kapsaminda-ulkemizin-rizasi-olmadan-denetime-tabi-tutulmasi-hk-sc.en.mfa
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.en.mfa
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3. Τα αίτια των διαφορετικών προσεγγίσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας 

απέναντι στην Τουρκία 

Η Γαλλία αποτελεί ένα κράτος με ισχυρή θέση στο διεθνές σύστημα αλλά και 

εντός της Ε.Ε.. Με την εκλογή του Προέδρου Μακρόν, η εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της Γαλλίας απέκτησε νέα δυναμική. Ο Γάλλος Πρόεδρος 

έδωσε προτεραιότητα στην ενίσχυση της πολυμέρειας δηλαδή της 

ανεξαρτητοποίησης της Ε.Ε. στις παγκόσμιες υποθέσεις, από τις Η.Π.Α., 

αλλά κυρίως στην έννοια της ευρωκυριαρχίας (Europuissance)73. Σύμφωνα 

με την αντίληψη της ευρωκυριαρχίας, πρωταρχική επιδίωξη της Γαλλίας 

είναι να καταστεί μια ισχυρή δύναμη τόσο στην Ευρώπη όσο και στον 

κόσμο74. Προβάλλοντας την ισχύ της μέσα από την Ε.Ε., η Γαλλία, ως 

κράτος-φάρος των αξιών που αντιπροσωπεύει η Ένωση, κατέδειξε ότι 

επιδιώκει να ηγηθεί της προάσπισης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Σύμφωνα 

με το Γάλλο Πρόεδρο, η «αναγέννηση» μιας Ευρώπης με ανανεωμένη 

διπλωματική και στρατιωτική ισχύ, θα την καθιστούσε ικανή να 

προστατέψει τα κράτη-μέλη της «από την εξάρτηση από αυταρχικές 

δυνάμεις»75. Η πολύπλευρη εξωτερική πολιτική που ακολουθείται από την 

Τουρκία, όμως, φάνηκε ότι ήταν σε θέση να υπονομεύσει, μεταξύ άλλων, τη 

γαλλική επιρροή στη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές όπου 

διακυβεύονται ζωτικά γαλλικά συμφέροντα. 

Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη και η σύμπραξη των τουρκικών 

δυνάμεων με την κυβέρνηση του Στρατηγού Σάρατζ, οδήγησε στην ανατροπή 

της ισορροπίας ισχύος στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι προσπάθειες 

ανάσχεσης της τουρκικής απειλής εκ μέρους της Γαλλίας φάνηκε ότι δεν θα 

επιτυγχάνονταν πλέον μέσω της ενίσχυσης των δυνάμεων του Λιβυκού 

Εθνικού Στρατού (L.N.A.)76, και έτσι επιχειρήθηκε η προβολή ισχύος μέσω 

της ευρωκυριαρχίας και της επιχείρησης «IRINI». Με αυτό τον τρόπο, 

δικαιολογείται και η έντονη αντίδραση της Γαλλίας στο περιστατικό που 

έλαβε χώρα με το πλοίο «Gurbet». Όσον αφορά το επίπεδο του περιφερειακού 

 
73 BOWEN Norman, “Multilateralism, Multipolarity, and Regionalism: The French 

Foreign Policy”, Mediterranean Quarterly, Τεύχος 16, Χειμώνας 2005, σελ. 94 -116. 

74CELIKEL Ece, “Problematique in turkish-french relations: the French perspective of 

turkey’s candidacy for European union membership”, Graduate School of Social Sciences 
of Middle East Technical University, Ιούλιος 2019, σελίδες 14-39. 

75 MACRON Emmanuel, Η ομιλία στην Πνύκα, Εκδόσεις Μελάνι, Οκτώβριος 2018, σελ. 19-

23. 

76 CELIKEL Ece, “Problematique in turkish-french relations: the French perspective of 

turkey’s candidacy for European union membership”, Graduate School of Social Sciences 
of Middle East Technical University, Ιούλιος 2019, σελίδες 14-39. 
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υποσυστήματος, ο χάρτης ισορροπίας ισχύος της Ανατολικής Μεσογείου εν 

συνόλω παρουσιάζει μια έντονη ρευστότητα το τελευταίο διάστημα. Η 

ανάσχεση, στην παρούσα περίπτωση, επιδιώχθηκε υπό τη μορφή συμμαχιών, 

μέσω παροχής πολιτικοδιπλωματικής στήριξης εντός του ευρωπαϊκού 

πλαισίου αλλά και προβολής ισχύος με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, όπως 

η πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων και η μετακίνηση του γαλλικού 

αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκόλ» στην περιοχή.  

Τα αίτια που δικαιολογούν τη γαλλική παρέμβαση στην Ανατολική 

Μεσόγειο, συνεπώς, φαίνεται να αποδίδονται κυρίως στη μεταβαλλόμενη 

ισορροπία ισχύος στην περιοχή, στη διαμόρφωση ισχυρών συμμαχιών με 

άλλα κράτη-μέλη και στη σύμπλευση πολιτικών συμφερόντων που 

παρατηρείται μεταξύ κρατών που απειλούνται από τον τουρκικό 

αναθεωρητισμό. Η Κύπρος και η Ελλάδα, οι οποίες είχαν μέχρι πρότινος 

επιχειρήσει με ίδια μέσα να αναχαιτίσουν την τουρκική επιθετικότητα 

αποτέλεσαν πολύτιμους συμμάχους της Γαλλίας στις προσπάθειες 

εξισορρόπησης της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, σταδιακά διαμορφώθηκε μια 

κοινή αντίληψη μεταξύ των τριών κρατών περί των τουρκικών 

αναθεωρητικών ενεργειών, εδραιώνοντας το εφικτό της μεταβολής της 

ισορροπίας ισχύος στην περιοχή. Έτσι, ο συνδυασμός των προσπαθειών 

ανάσχεσης  με την έννοια της ευρωκυριαρχίας, συνέβαλε στην αύξηση της 

γαλλικής επιρροής. Η «μαρτυρική» δολοφονία του Σάμουελ Παττύ που 

ακολούθησε λίγο καιρό αργότερα, εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να αναδείξει 

την αναγκαιότητα της προώθησης μιας «ιδεολογικής» συσπείρωσης της 

Ευρώπης υπό τη σημαία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία επιδίωξε να 

προσδώσει ιδεολογικά στοιχεία στην αντιπαράθεση, την οποία προσπάθησε 

να περιγράψει ως μια σύγκρουση ανάμεσα στα ισλαμικά και 

υπερεθνικιστικά ιδανικά που εμπεριέχει η αναθεωρητική πολιτική της 

Άγκυρας και στην ανάγκη υπεράσπισης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής77. Ως 

πρόσθετο στοιχείο που επέτασσε την αναγκαιότητα της πολιτικής 

ανάσχεσης, θεωρήθηκε από το Παρίσι η απειλή που απέρρεε από τον 

τουρκικό αναθεωρητισμό για τα γαλλικά εθνικά συμφέροντα και την 

περιφερειακή θέση της Γαλλίας. Η Τουρκία, επιχειρώντας να περιορίσει τη 

γαλλική επιρροή στη Λιβύη, φαίνεται ότι προκάλεσε την άμεση και ενεργή 

αντίδραση του Παρισιού στο θέατρο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Επίσης, οι οικονομικές σχέσεις της Γαλλίας και της Τουρκίας που 

αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο γύρω από  αγαθά, 

υπηρεσίες αλλά και αμυντικά συστήματα, τη δεδομένη περίοδο παρέμεναν σε 

 
77 MACRON Emmanuel, Η ομιλία στην Πνύκα, ο.π. σελ. 19-23. 
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χαμηλά επίπεδα. Η υιοθέτηση μιας πολιτικής ανάσχεσης, συνεπώς, 

θεωρήθηκε ότι θα ενείχε περισσότερα πολιτικά οφέλη παρά δυνητικά κόστη 

για τη Γαλλία, αφού, όπως προκύπτει και από το παρακάτω γράφημα, οι 

γαλλικές εξαγωγές και εισαγωγές δεν μεταφράζονται σε ισχυρά οικονομικά 

συμφέροντα. Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, η τελευταία 

βαρύνουσας σημασίας συναλλαγή μεταξύ Γαλλίας-Τουρκίας έλαβε χώρα το 

2002, όταν παραδόθηκαν στην Τουρκία 6 κορβέτες τύπου «Orves» αξίας 210 

εκατομμυρίων ευρώ78. 

Σε αντίθεση με την αποφασιστικότητα που χαρακτήριζε τη γαλλική 

προσέγγιση απέναντι στην Άγκυρα, η Γερμανία επέλεξε να προάγει τη 

διπλωματία και την πολιτική του κατευνασμού. Οι λόγοι που αιτιολογούν τη 

στάση του Βερολίνου θα πρέπει να αναζητηθούν στα ισχυρά αμοιβαία 

οικονομικά συμφέροντα και στις προνομιακές σχέσεις που συνδέουν τη 

Γερμανία με την Τουρκική Δημοκρατία, καθώς και στο οικονομικό και 

πολιτικό κόστος που θα επέσειε μια πιο δυναμική προσέγγιση εκ μέρους της 

πρώτης. Η σημασία της Άγκυρας ως εμπορικού εταίρου της Γερμανίας 

αποτυπώνεται στην αξία των εισαγωγών του μηνός Σεπτεμβρίου του 2019, 

και στην αύξηση αυτών κατά 300 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που 

σημειώθηκε σε έναν χρόνο, παρά τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Κατ’ 

αντιστοιχία, την ίδια περίοδο η αξία των γερμανικών εξαγωγών προς την 

Τουρκία αυξήθηκε κατά περίπου 1 δις ευρώ79. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, οι 

σχέσεις αμοιβαίων οικονομικών συμφερόντων αλλά και η οικονομική 

αλληλεπίδραση μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας παρέμεινε έντονη, στοιχείο 

που επιβεβαιώνεται και από την εξέταση των συναλλαγών σε επίπεδο 

αμυντικής βιομηχανίας. Μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών 

συγκαταλέγεται η Συμφωνία γύρω από την αγορά 6 γερμανικών υποβρυχίων 

τύπου 214 αξίας 2.5 δις ευρώ, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στην 

Τουρκία εντός του 202280. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αμυντική 

 
78 Διεθνές Ινστιτούτο Ειρηνευτικών Ερευνών στη Στοκχόλμη, “Trade Registers”. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR38fcbNAglaDT

NZQhxuaWr6UpOGkCHULx_h3xf066tHuoE3Ordf0w3f3gM, τελευταία πρόσβαση: 

11/12/2020] 

79 Επιτροπή Εμπορίου Ηνωμένων Εθνών, “Imports and Exports | France and Germany | 

Total of all HS commodities | 2019-09 - 2020-09”. [Αναγνώστηκε στο: 

https://trendeconomy.com/data/monthly?reporter=France,Germany&trade_flow=Export,I

mport&partner=Turkey&commodity=TOTAL&indicator=TV&time_period=2019-09,2020-

09, τελευταία πρόσβαση: 28/12/2020] 

80 Διεθνές Ινστιτούτο Ειρηνευτικών Ερευνών στη Στοκχόλμη, “Trade Registers”. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR38fcbNAglaDT

 

https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR38fcbNAglaDTNZQhxuaWr6UpOGkCHULx_h3xf066tHuoE3Ordf0w3f3gM
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR38fcbNAglaDTNZQhxuaWr6UpOGkCHULx_h3xf066tHuoE3Ordf0w3f3gM
https://trendeconomy.com/data/monthly?reporter=France,Germany&trade_flow=Export,Import&partner=Turkey&commodity=TOTAL&indicator=TV&time_period=2019-09,2020-09
https://trendeconomy.com/data/monthly?reporter=France,Germany&trade_flow=Export,Import&partner=Turkey&commodity=TOTAL&indicator=TV&time_period=2019-09,2020-09
https://trendeconomy.com/data/monthly?reporter=France,Germany&trade_flow=Export,Import&partner=Turkey&commodity=TOTAL&indicator=TV&time_period=2019-09,2020-09
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR38fcbNAglaDTNZQhxuaWr6UpOGkCHULx_h3xf066tHuoE3Ordf0w3f3gM
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Συμφωνία, μετά την αγορά και παραλαβή 56 Leopard 2A4 Αρμάτων το 

201481. Συνεπώς, μια γερμανική πολιτική κατευνασμού δύναται να 

δικαιολογηθεί από την ύπαρξη μιας τέτοιας μείζονος βαρύτητας οικονομική 

προνομιακή σχέση με την Τουρκία.  

 

Γράφημα 1. Εμπορικό Ισοζύγιο Γαλλίας-Τουρκίας και Γερμανίας-Τουρκίας (σε $) 

κατά τα έτη 2018-2020. 

Πηγή: Επιτροπή Εμπορίου Ηνωμένων Εθνών, 2020 82 

Η προτροπή για επιβολή κυρώσεων, ως προϊόν μιας πιο δυναμικής 

προσέγγισης από τη Γερμανία στο πλαίσιο της Ε.Ε., θα εμπεριείχε μεγάλο 

οικονομικό και κατ’ επέκταση πολιτικό κόστος, μειώνοντας δραστικά τη 

γερμανική επιρροή στα άλλα κράτη-μέλη αλλά και στην Τουρκία. Η 

απομάκρυνση της Τουρκίας από τα ενταξιακά προπύλαια του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος θα παρήγαγε ένα οξύ κλίμα το οποίο θα αποτελούσε 

τροχοπέδη στην προώθηση των αμοιβαίων γερμανοτουρκικών συμφερόντων. 

Για αυτό το λόγο, υιοθετήθηκε μια κατευναστική πολιτική ως μέσο 

αντιμετώπισης του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η Γερμανία αναδείχθηκε σε 

 
NZQhxuaWr6UpOGkCHULx_h3xf066tHuoE3Ordf0w3f3gM, τελευταία πρόσβαση: 

11/12/2020] 

81 Διεθνές Ινστιτούτο Ειρηνευτικών Ερευνών στη Στοκχόλμη , “Trade Registers”, ό.π.. 

82 Επιτροπή Εμπορίου Ηνωμένων Εθνών, “Imports and Exports | France and Germany | 

Total of all HS commodities | 2019-09 - 2020-09”, ό.π..  

https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR38fcbNAglaDTNZQhxuaWr6UpOGkCHULx_h3xf066tHuoE3Ordf0w3f3gM
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υποστηρικτή των τουρκικών συμφερόντων εντός της Ένωσης, προασπίζοντας 

με αυτό τον τρόπο εμμέσως και τα δικά της εθνικά συμφέροντα.  

Επιπλέον, ως δεύτερη αιτία πίσω από το γερμανικό κατευνασμό, 

μπορεί να θεωρηθεί η επιδίωξη αύξησης της πολιτικής ισχύος εντός της Ε.Ε. 

και στην ευρύτερη περιοχή. Στην περίπτωση της Λιβύης, με τη Διαδικασία 

του Βερολίνου83 η Γερμανία αναδείχθηκε στον κύριο διαμεσολαβητή για την 

εξεύρεση  πολιτικής λύσης84. Αντίστοιχα, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη 

στιγμή που η Γαλλία οδηγείτο σε καθολική ρήξη με την Τουρκία, η 

Γερμανία προέτρεπε σε διάλογο μεταξύ των μερών, πρόθυμη να 

επιστρατεύσει καθολικά τη διπλωματική της ισχύ, έτσι ώστε να αρθεί το 

καθεστώς απομόνωσης που διαμορφωνόταν εις βάρος της δεύτερης. Αυτό 

κατέστη περισσότερο ξεκάθαρο με την επίσκεψη του Χ. Μάας στις δύο 

πρωτεύουσες, Αθήνα και Άγκυρα, τον Αύγουστο του 2020. Το Βερολίνο 

επιδίωξε να υιοθετήσει μια πιο φιλοευρωπαϊκή στάση στο ζήτημα. Ωστόσο, 

κάτι τέτοιο δεν είχε καταστεί σαφές μέχρι να καταδικασθούν οι ενέργειες 

στα Βαρώσια. Ακολουθώντας μια διπλωματία ίσων αποστάσεων προσπαθούσε 

να απορροφά τους κραδασμούς που δημιουργούσε η τουρκική 

προκλητικότητα για τα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών εντός του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, όπου διαθέτει μεγαλύτερη πολιτικοοικονομική 

ισχύ. Εκμεταλλευόμενη τη δυσμενή θέση της Άγκυρας, επιχείρησε να 

αυξήσει την επιρροή της σε αυτή, αναβαθμίζοντας παράλληλα την πολιτική 

της θέση εντός της Ε.Ε.. Η ανάδειξή της σε κύριο διαμεσολαβητή μεταξύ των 

δύο μερών και η εδραίωση της υπεροχής της γερμανικής πολιτικής ισχύος 

στις ευρωτουρκικές σχέσεις85, φαίνεται ότι αποτελούν επίσης στοχεύσεις της 

πολιτικής κατευνασμού. 

 Πέραν της βαρύνουσας σημασίας των οικονομικών σχέσεων, ως τρίτη 

αιτία της πολιτικής κατευνασμού της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, 

δύναται να προσμετρηθεί η ύπαρξη των 3 εκατομμυρίων Τούρκων εντός της 

 
83 Η διαδικασία του Βερολίνου, αποτελεί μια συνδιάσκεψη μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων 

πλευρών του εμφύλιου λιβυκού Πολέμου, και της Γερμανίας, της Τουρκίας και της Ρωσίας. 

84 Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας , “The Berlin 

Conference on Libya - Conference Conclusions”, 19 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/libya/news/2020/article/the-berlin-

conference-on-libya-conference-conclusions-19-jan-2020, τελευταία πρόσβαση: 11/12/2020] 

85 ΣΥΡΊΓΟΣ Άγγελος, «Ανακαλύπτοντας (;) πώς λειτουργεί η Ε.Ε.», Η Καθημερινή, 14 

Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/politics/561193189/anakalyptontas-pos-leitoyrgei-i-e-e/ , 

τελευταία πρόσβαση: 10/12/2020] 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/libya/news/2020/article/the-berlin-conference-on-libya-conference-conclusions-19-jan-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/libya/news/2020/article/the-berlin-conference-on-libya-conference-conclusions-19-jan-2020
https://www.kathimerini.gr/politics/561193189/anakalyptontas-pos-leitoyrgei-i-e-e/
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γερμανικής επικράτειας86. Μέρος αυτού του πληθυσμού προσιδιάζει με την 

ευρωπαϊκή ταυτότητα και μπορεί να ασκήσει σημαντική πολιτική επιρροή 

είτε μέσω της ιδιότητας τους ως ψηφοφόροι, είτε ως πολιτικοί υποψήφιοι σε 

ομοσπονδιακές και εθνικές εκλογές. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του 

πληθυσμού φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες να ενσωματωθεί στην 

γερμανική κοινωνία και να ασπαστεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής87. Στην 

αναζήτηση ενός πολιτικού ηγέτη και μιας ταυτότητας, φαίνεται να κινείται 

προς το πολιτικό Ισλάμ, όπως αυτό εκφράζεται στη σύγχρονη Ευρώπη88.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής 

Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος για το 2019, το τουρκικό ακροδεξιό 

κίνημα (Ülkü Ocaklari) -παράρτημα των Γκρίζων Λύκων- διατηρεί στη 

Γερμανία περίπου 11.000 μέλη, ενώ περιγράφεται ως «οργάνωση η οποία 

διαδίδει ακροδεξιές και εθνικιστικές ιδέες»89. Η εξτρεμιστική δράση των 

μελών τους σε γερμανικό έδαφος θεωρείται πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που 

παραμένει χωρίς πολιτική απάντηση, καθώς αρχικά είχε προαχθεί μια 

προσπάθεια «συγκράτησης» αυτού90.  

Η πολιτική σύμπραξη του Προέδρου Έρντογαν με το κόμμα των 

Γκρίζων Λύκων, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, 

συνιστούν τον ιστό της πολιτικοοικονομικής επιρροής που ασκεί η Τουρκία 

στη Γερμανία91. Από τα ως άνω προκύπτει ότι μέσω της πολιτικής 

κατευνασμού, επιχειρήθηκε η εδραίωση της υπεροχής της γερμανικής 

ισχύος στις ευρωτουρκικές σχέσεις92.  

 
86 YENEROGLU Mustafa, “Political Relations between Turkey and Germany”, ό.π., 
σελίδες 11- 19. 

87 NACHMANI Amikam, Turkey: Facing a new millennium, Coping with intertwined 
conflict, Manchester University Press, 2003, σελίδες 55-86. Βλ. επίσης: ΝΤΑΒΟΎΤΟΓΛΟΥ 

Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2010 , σελίδες 802-814. 

88 NACHMANI Amikam, Turkey: Facing a new millennium. Coping with intertwined 
conflict, ό.π., σελίδες 55-86. 

89 Υπουργείο Εσωτερικών, Κτηρίων και Κοινότητας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, “Brief summary 2019 Report on the Protection of the Constitution Facts and 

Trends”, 13 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε από: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2020/vsb-2019-

en.html, τελευταία πρόσβαση 26/12/2020] 

90 LAURENS Henry, REY Matthieu, Η Μεσόγειος σε αναζήτηση του εαυτού της, Αθήνα, 

Εκδόσεις Μελάνι, 2020, σελίδες 112-113. 

91 SLOAT Amanda, The West’s Turkey Conundrum, Transatlantic Initiative, Brookings, 

Φεβρουάριος 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/research/the-wests-

turkey-conundrum/, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2020] 

92 ΣΥΡΊΓΟΣ Άγγελος, «Ανακαλύπτοντας…», ό.π.. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2020/vsb-2019-en.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2020/vsb-2019-en.html
https://www.brookings.edu/research/the-wests-turkey-conundrum/
https://www.brookings.edu/research/the-wests-turkey-conundrum/
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Πίνακας 1.  «Αίτια Πολιτικής Προσέγγισης» 

 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα αίτια πίσω από τη 

στρατηγική που ακολούθησαν η Γαλλία και η Γερμανία κατά την υπό 

εξέταση περίοδο απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η Γαλλία 

προτάσσοντας το πολιτικό συμφέρον της, ακολούθησε τη στρατηγική της 

ανάσχεσης, ενώ η Γερμανία υποκινούμενη από το οικονομικό της συμφέρον 

επέλεξε τον κατευνασμό. Οι σχέσεις αιτίου-αιτιατού, όπως προβάλλονται 

μέσα από την παρούσα ανάλυση, φαίνεται να δικαιολογούν τη διαφορετική 

οριοθέτηση συμφερόντων και την πολιτική διάσταση εντός της κοινότητας 

συμφερόντων. Ακολουθεί η διερεύνηση του πώς ο αναθεωρητικός δρών 

αξιοποιεί τις συνθήκες αυτές προς τη μεγιστοποίηση της ισχύος του. 

4. Τα οφέλη της Τουρκίας από τη διαφορά προσεγγίσεων 

Η Τουρκία δείχνει να επωφελείται από τη διαφορετική αντιμετώπιση της 

οποίας τυγχάνουν τα πολιτικά πεπραγμένα της. Η πολιτική ανάσχεσης της 

Γαλλίας αξιοποιήθηκε από την Άγκυρα προκειμένου να ικανοποιηθούν 

συμφέροντα και επιδιώξεις της με τους εξής τρόπους: αρχικά, μέσα από την 

αρνητική για την Τουρκία ισορροπία ισχύος που διαμορφώθηκε από το 

Παρίσι στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα κατάφερε να προβάλει τον 

εαυτό της ως κράτος που χρήζει κατανόησης απέναντι στις πολιτικές του 

θέσεις, υποστηρίζοντας πως καθίσταται το θύμα άδικης μεταχείρισης από 

Δρώντες Στρατηγική Αίτια 

Γαλλία Ανάσχεση 

• Ρευστότητα της ισορροπίας ισχύος στο 

υποσύστημα της Ανατολικής 

Μεσογείου προς όφελός της. 

• Δυνατότητα σύμπλευσης συμφερόντων 

με ευρωπαϊκά κράτη (Europuissance). 

• Αντίσταση στην υποβάθμιση της 

ηγεμονικής θέσης της Γαλλίας από την 

Τουρκία. 

Γερμανία Κατευνασμός 

• Προστασία και πρόκριση αμοιβαίων 

οικονομικών συμφερόντων. 

• Αξιοποίηση της μειονεκτικής θέσης 

της Άγκυρας για αύξηση της πολιτικής 

ισχύος εντός της Ε.Ε.. 

• Επέκταση της γερμανικής επιρροής 

στις γερμανοτουρκικές και 

ευρωτουρκικές σχέσεις. 
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την Ευρώπη93. Έπειτα, μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση με τη Γαλλία, 

η Τουρκία επιχείρησε να αξιοποιήσει τους ομοεθνείς και ομοδόξους 

πληθυσμούς τους οποίους αντιλαμβάνεται ως προέκταση της επιρροής της 

στην Ευρώπη, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της νέο-οθωμανικής 

εξωτερικής πολιτικής. Η εργαλειακή τους χρήση για την πραγμάτωση 

τουρκικών πολιτικών στόχων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο. Επιπρόσθετα, η 

Γαλλία, ως κράτος με κοσμικές αξίες, φαντάζει ως τέλειος πολιτικός 

αντίπαλος της Τουρκίας για την επίδειξη πολιτικοδιπλωματικής ισχύος. Η 

πολιτική αντιπαράθεση με ένα από τα κράτη, τα οποία έχουν στο παρελθόν 

συμβάλει στη διαμόρφωση του «συνδρόμου των Σεβρών»94, δεδομένης της 

οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας, συνιστά ένα ικανοποιητικό «προϊόν» 

εξωτερικής πολιτικής που δύναται να αξιοποιηθεί για σκοπούς εσωτερικής 

πολιτικής κατανάλωσης. Μέσω της αντιπαράθεσης με τη Γαλλία όχι μόνο σε 

πολιτικό/διπλωματικό επίπεδο αλλά και με όρους στρατιωτικής ισχύος στη 

Λιβύη και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώνεται και η 

επιδίωξη της Τουρκίας να καθιερωθεί ως ισότιμος συνομιλητής σε ζητήματα 

της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου95.   

Ο τρόπος με τον οποίο επωφελήθηκε η Τουρκία, από την πολιτική 

κατευνασμού που ακολουθήθηκε από τη Γερμανία, λαμβάνει μια 

διαφορετική μορφή. Κατ’ αρχάς, στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, 

η Τουρκία φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε την πάγια προτροπή της Γερμανίας 

για διάλογο. Λίγο πριν την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου 

και έχοντας εξαντλήσει τα όρια της ευρωπαϊκής ανοχής, η Άγκυρα απέσυρε 

το ερευνητικό σκάφος Oρούτς Ρεΐς. Μια τέτοια πολιτική πράξη δεν θα είχε 

ουσιαστικό αποτέλεσμα χωρίς τη γερμανική στήριξη που βασίζεται στην 

πολιτικοδιπλωματική ισχύ που ασκεί το Βερολίνο εντός της Ε.Ε.. Στη 

συνέχεια, με την απουσία πολιτικής θέσης στη σύγκρουση του Ορεινού 

Καραμπάχ, και τη συνεχή έκκληση για διαπραγματεύσεις, προσφέρθηκε 

χρόνος στην Άγκυρα, ώστε να μετουσιώσει τη στρατιωτική ισχύ της σε 

πολιτικά τετελεσμένα τα οποία θα οδηγούσαν σε μια ωφέλιμη για τα 

τουρκικά συμφέροντα συμφωνία96. Με την αυστηρή κριτική στο άνοιγμα των 

 
93 Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, “Press Release Regarding the 

Conclusions of the EU Council Meeting of 10-11 December 2020”, 11 Δεκεμβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: No: 319, 11 December 2020, Press Release Regarding the Conclusions 

of the EU Council Meeting of 10-11 December 2020 / Rep. of Turkey Ministry of Foreign 

Affairs (mfa.gov.tr) , τελευταία πρόσβαση: 8/12/2020] 

94 NACHMANI Amikam, Turkey: Facing a new millennium, ο.π., σελίδες 55-86. 

95 TOL Gönül, “Viewpoint: Why Turkey is flexing its muscles abroad”, BBC News, ο.π.. 

96 Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Statement by President of the Republic of 

Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian 

 

http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.en.mfa
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Βαρωσίων και την επέμβαση στο τουρκικό πλοίο ανοικτά της Λιβύης, η 

Τουρκία αντιλήφθηκε ότι η σημασία των ευρωτουρκικών σχέσεων 

υποβαθμιζόταν και η ανοχή της Δύσης απέναντι στην αναθεωρητική 

πολιτική σταδιακά εξαντλούνταν97. Παρολ’ αυτά, η πολιτική προσέγγιση επί 

τη βάσει των αμοιβαίων εθνικών συμφερόντων που ακολουθεί απέναντι στα 

κράτη-μέλη της Ένωσης, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό έδαφος της γερμανικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., φαίνεται πως απέτρεψαν και πάλι την 

απόφαση επιβολής οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2020. Η πολιτική ισχύς που ασκεί η 

Γερμανία στη διαμόρφωση της ατζέντας του Συμβουλίου, οδήγησε στην 

υπονόμευση της σημασίας της τουρκικής προκλητικότητας στις συζητήσεις 

της Ε.Ε.98. Η Τουρκία, επιβεβαίωσε με αυτό τον τρόπο ότι τα πολιτικά και 

οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται με την απομάκρυνσή της από τη 

Δύση, αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων από τα κράτη-

μέλη99. Τέλος, προβάλλοντας την απόφαση αυτή ως δικαίωση των ισχυρισμών 

περί άδικης μεταχείρισης από την Ε.Ε.100, η Τουρκία επιχείρησε να 

νομιμοποιήσει τις πολιτικές ενέργειές της, ενώ προσπάθησε να υπονομεύσει 

την ευρωπαϊκή συνοχή και να εκθέσει τις ευρωπαϊκές αξίες ως επίπλαστες 

απέναντι στα μέλη της. 

 Η πολιτική διάσταση της απειλής των ευρωπαϊκών συμφερόντων 

αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη υιοθέτησης μιας κοινής προσέγγισης από 

την κοινότητα συμφερόντων, ήτοι την Ε.Ε.. Μια πολιτική ανάσχεσης 

απέναντι σε έναν αναθεωρητικό δρώντα όπως η Τουρκία, είναι πιθανό να 

αποδώσει καρπούς αν υποστηρίζεται από ένα αρραγές πολιτικό μέτωπο εντός 

της ευρωπαϊκής κοινότητας. Όμως, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που 

συνυπολογίστηκαν προκειμένου να διαμορφωθεί η πολιτική κατευνασμού 

της Γερμανίας, υπονόμευσαν τη γαλλική ανάσχεση και αναδείχθηκαν ως η 

αχίλλειος πτέρνα της συνεχούς άρρυθμης ευρωπαϊκής προσέγγισης. Ένα 

 
Federation”,10 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε από: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384 , τελευταία πρόσβαση: 7/12/2020] 

97 ΣΥΡΊΓΟΣ Άγγελος, «Η χαμένη μνήμη της Τουρκίας και η Γερμανία», Η Καθημερινή, 7 

Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.gr/politics/561186184/i-

chameni-mnimi-tis-toyrkias-kai-i-germania/, ,τελευταία πρόσβαση: 10/12/2020] 

98 ΣΥΡΊΓΟΣ Άγγελος, «Ανακαλύπτοντας…», ο.π. 

99 SLOAT Amanda, The West’s Turkey Conundrum, ο.π. 

100 CUNNINGHAM Finion, “EU split on Greece’s calls for arms embargo on Turkey. 

Apparently, principles aren’t so important when there are PROFITS to lose”, RT, 9 

Δεκέμβρη 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.rt.com/op-ed/509138-eu-greece-embargo-

turkey/?fbclid=IwAR3Blgm1zZK-WZfceqaVj-

QXUurmMDCYuqsetZMBGmQDmsiV7EB1P2dhSGk, τελευταία πρόσβαση: 11/12/2020] 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384
https://www.kathimerini.gr/politics/561186184/i-chameni-mnimi-tis-toyrkias-kai-i-germania/
https://www.kathimerini.gr/politics/561186184/i-chameni-mnimi-tis-toyrkias-kai-i-germania/
https://www.rt.com/op-ed/509138-eu-greece-embargo-turkey/?fbclid=IwAR3Blgm1zZK-WZfceqaVj-QXUurmMDCYuqsetZMBGmQDmsiV7EB1P2dhSGk
https://www.rt.com/op-ed/509138-eu-greece-embargo-turkey/?fbclid=IwAR3Blgm1zZK-WZfceqaVj-QXUurmMDCYuqsetZMBGmQDmsiV7EB1P2dhSGk
https://www.rt.com/op-ed/509138-eu-greece-embargo-turkey/?fbclid=IwAR3Blgm1zZK-WZfceqaVj-QXUurmMDCYuqsetZMBGmQDmsiV7EB1P2dhSGk
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τέτοιο έρεισμα αναμφίβολα ωθεί έναν αναθεωρητικό δρώντα σε μια ατέρμονη 

προσπάθεια ικανοποίησης περισσότερων πολιτικών απαιτήσεων. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, επιβεβαιώνεται η πρώτη υπόθεση εργασίας, δηλαδή ότι η 

διαφορετική οριοθέτηση των εθνικών πολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων ωθεί δύο κράτη μέλη μιας κοινότητας συμφερόντων σε 

διάσταση πολιτικής προσέγγισης απέναντι σε έναν αναθεωρητικό δρώντα. Η 

Γαλλία, όπως προβάλλεται μέσα από τις ενέργειες και τη ρητορική της, 

ακολούθησε μια πολιτική ανάσχεσης του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η 

Γερμανία, μεριμνώντας για τα οικονομικά συμφέροντά της, ακολούθησε μια 

κατευναστική πολιτική. Επιπλέον, έχοντας αναλύσει τους τρόπους 

αξιοποίησης του διεθνούς περιβάλλοντος για την επίτευξη των τουρκικών 

συμφερόντων σε Ανατολική Μεσόγειο, Καύκασο και Λιβύη, επαληθεύεται η 

δεύτερη υπόθεση εργασίας σχετικά με τη διχογνωμία δύο σύμμαχων κρατών 

που θα οδηγήσουν έναν αναθεωρητικό δρώντα σε άοκνη επιδίωξη αύξησης 

ισχύος. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα 

και τις διαφοροποιημένες στάσεις απέναντι στις ενέργειές της από τα δύο 

ισχυρότερα κράτη, έτσι ώστε να αυξήσει την ισχύ της. Το ερευνητικό 

ενδιαφέρον, πλέον, έγκειται στο αν η Τουρκία θα προχωρήσει σε κορεσμό της 

ανοχής των ευρωπαϊκών κρατών με μια περαιτέρω κλιμάκωση ή 

χρησιμοποιώντας το πρόσθετο χρονικό περιθώριο που της προσφέρθηκε, θα 

εμβαθύνει και θα αξιοποιήσει τη σύμπλευση των ήδη υφιστάμενων εθνικών 

συμφερόντων για την ανοικοδόμηση της εύνοιας προς το πρόσωπό της. 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Ρ.Τ. ΈΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ Η 

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΑΡΕΤΗ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

Στην παρούσα ανάλυση εξετάζεται ο ρόλος που έχει διαδραματίσει η 
κυβέρνηση του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» στην υπονόμευση του 
κράτους δικαίου στην Τουρκία, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος του 2016. Οι θεωρίες περί αυταρχικών καθεστώτων των 
πολιτικών επιστημών παρέχουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης. 
Αρχικά, εξετάζεται η πορεία προς μία αυταρχικότερη διακυβέρνηση στην 
Τουρκία, έπειτα παρουσιάζεται η στρατηγική εξάλειψης των 
αντιφρονούντων στη χώρα, και συνεχίζει με την εξέταση της αντίδρασης του 
διεθνούς παράγοντα. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
κυβερνήσεις με αυταρχικές τάσεις, προχωρούν στον περιορισμό του κράτους 
δικαίου με απώτερο στόχο την επιβίωσή τους και τη διατήρηση της εξουσίας 
τους, ενώ η αυταρχική αυτή τάση αναμένεται να ενισχύεται, ιδιαίτερα μετά 
από αποτυχημένες προσπάθειες ανατροπής της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερική πολιτική, Κράτος Δικαίου, Κόμμα «Δικαιοσύνη 
και Ανάπτυξη», Αυταρχισμός, Ανθρώπινα δικαιώματα 

 

 

 κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν, εν μέσω κλίματος 

συνεχούς αναδιαμόρφωσης που ξεκίνησε την επομένη της απόπειρας 

πραξικοπήματος του 2016, εφαρμόζει ορισμένες πολιτικές που 

τείνουν να υπονομεύουν τις αρχές του Κράτους Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, 

αφού ο Τούρκος Πρόεδρος είχε υποστηρίξει πως το πραξικόπημα 

λειτούργησε ως «Δώρο Θεού» 1  για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού 

 
1 CHAMPION Marc “Coup Was ‘Gift From God’ for Erdogan Planning a New Turkey”, 

Bloomberg, 18 Ιουλίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

Η 
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συστήματος, το οποίο θα ήταν κατά βάση επικεντρωμένο στο αξίωμα που 

κατείχε, προχώρησε σε τροποποιήσεις στο δικαστικό σώμα και στην 

εκπαίδευση, ενώ εφάρμοσε περιορισμούς στον Τύπο και εν γένει, σε όλες τις 

πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες 2 . Οι εν λόγω επεμβάσεις της 

τουρκικής κυβέρνησης, οδήγησαν σταδιακά σε εκτενέστερο περιορισμό των 

δικαιωμάτων των Τούρκων πολιτών. Έκτοτε, οποιαδήποτε γνώμη ή πολιτική 

που έρχεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία του Κόμματος 

«Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως 

«απειλή» από τους μηχανισμούς του κράτους, είτε για την ενότητα είτε για 

την ασφάλειά του. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, υπό το καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης έπειτα από την απόπειρα πραξικοπήματος, ξεκίνησε εκκαθάριση 

στους δημόσιους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας, τους εκπαιδευτικούς, 

τους δημοσιογράφους, τους δικαστικούς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για 

σύνδεση με το θρησκευτικό κίνημα του Fethullah Gülen, το πρόσωπο που 

κατά την κυβέρνηση, ήταν υπεύθυνο για το πραξικόπημα του 2016. Τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία συνεχίζουν να καταπατώνται σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να προκαλέσουν τα βλέμματα και την κριτική του διεθνούς 

παράγοντα. Ως παράδειγμα, αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει συμμόρφωση στο Κράτος 

Δικαίου μετά τον 4ο θάνατο κρατουμένου, ως αποτέλεσμα απεργίας πείνας 

για τη διεκδίκηση μιας δίκαιης δίκης, στις 29 Αυγούστου 20203. Η διεθνής 

κοινότητα, γενικότερα, σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης, διαχρονικά έχει 

κάνει κινήσεις και συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στην Τουρκία. 

Κατά το παρελθόν, χαρακτηριστική είναι η περίοδος 1980-1983, με τη 

Διεθνής Αμνηστία να κάνει συστάσεις για σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη χώρα, έπειτα από τους εκτεταμένους και θανατηφόρους, 

υπό περιπτώσεις, βασανισμούς των αντιφρονούντων 4 . Το ερευνητικό 

ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα είναι για ποιους λόγους 

ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να περιορίσει τις ελευθερίες στο εσωτερικό 

της Τουρκίας. 

 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-17/coup-was-a-gift-from-god-says-

erdogan-who-plans-a-new-turkey, τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 2020] 

2 AKÇA Ismet κ.ά, When the State of Emergency Becomes The Norm: The Impact of 

Executive Degrees on Turkish Legislation, Βερολίνο, Ίδρυμα Heinrich Böll, 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://tr.boell.org/sites/default/files/ohal_rapor_ing.final_version.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 2020] 

3 Liberal, «Κομισιόν Κατά Τουρκίας Και Για Το Κράτος Δικαίου», 29 Αυγούστου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.liberal.gr/news/komision-kata-tourkias-kai-gia-to-kratos-

dikaiou/320201, Τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 2020] 

4 ZURCHER Erik-Jan, Turkey: A Modern History, Λονδίνο, I.B. Tauris, 2004, 280.  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-17/coup-was-a-gift-from-god-says-erdogan-who-plans-a-new-turkey
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-17/coup-was-a-gift-from-god-says-erdogan-who-plans-a-new-turkey
https://tr.boell.org/sites/default/files/ohal_rapor_ing.final_version.pdf
https://www.liberal.gr/news/komision-kata-tourkias-kai-gia-to-kratos-dikaiou/320201
https://www.liberal.gr/news/komision-kata-tourkias-kai-gia-to-kratos-dikaiou/320201
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  Για τη μελέτη του βασικού ερευνητικού ερωτήματος θα 

χρησιμοποιηθούν οι θεωρίες περί αυταρχικών καθεστώτων που παρέχουν οι 

θεωρητικοί των πολιτικών επιστημών. Σύμφωνα με αυτές, εκείνο που 

χαρακτηρίζει τα αυταρχικά συστήματα είναι ο ενδεχόμενος 

μονοκομματισμός ή η κυριαρχία ενός κόμματος στην πολιτική σκηνή, του 

οποίου η ηγεσία είναι αυτοκαθοριζόμενη ή σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούμενη 

από το κόμμα5. Ακόμη, χαρακτηριστικό αποτελεί η περιορισμένη ανοχή στις 

ατομικές ελευθερίες και κατ’ επέκταση, ο λίγος ή καθόλου συνταγματικός 

περιορισμός στις ενέργειες της κυβέρνησης. Παρουσιάζεται, επίσης, το 

φαινόμενο του κυβερνητικού ελέγχου του Τύπου και των μέσων 

ενημέρωσης6. Ένα αυταρχικό καθεστώς, ακόμη και αν αναδείχθηκε μέσω της 

εκλογικής διαδικασίας, αντιτίθεται στην ατομική και θρησκευτική 

ελευθερία και στα δικαιώματα των μειονοτήτων, ενώ υποβιβάζει την 

ελευθερία του λόγου και αποθαρρύνει τη δυνατότητα άσκησης κριτικής. Στο 

όνομα της εξουσίας, της υπακοής και της τάξης, διώκονται οι 

αντιφρονούντες, παραβιάζοντας έτσι βασικές αρχές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 7 . Βασική επιδίωξη του σύγχρονου αυταρχισμού είναι να 

καταπνίξει την κοινωνία των πολιτών, προτού αυτή καταστεί ικανή να 

αμφισβητήσει την κυρίαρχη εξουσία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή 

της 8 . Την ίδια στιγμή, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ο ρόλος που 

διαδραματίζει η έννοια της επιδίωξης ισχύος σε αντιδιαστολή με το 

συμφέρον της εκάστοτε ηγεσίας. Με βάση τη σχολή του κλασικού ρεαλισμού, 

η διαρκής προσπάθεια επιδίωξης ισχύος, αποτελεί μέρος τόσο της εξωτερικής 

όσο και της εσωτερικής πολιτικής9. Αυτός είναι κατ’ ουσίαν και ο λόγος που 

η θεωρία των διεθνών σχέσεων, κατά τους ρεαλιστές, χαρακτηρίζεται από 

σύγκρουση και όχι συνεργασία 10 . Για τους κλασικούς ρεαλιστές, όλο το 

 
5 ROSKIN Michael κ ά., Political Science: An Introduction, Λονδίνο, Pearson Education, 

2006, 72. 

6 Ό.π.. 

7 PARESASHVILI Ramaz, Human Rights in Democracies and in Autocratic Systems, 

Τιφλίδα, Georgian American University, 2009, 4-5. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.researchgate.net/publication/230794077_Human_Rights_in_Democracies_an

d_in_Autocratic_Systems, τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 2020] 

8  Freedom House, “Breaking Down Democracy”, Ουάσινγκτον, 23 Μαΐου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: https://freedomhouse.org/report/special-report/2017/breaking-down-

democracy, τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 2020] 

9 ALGOSAIBI Ghazi, “The Theory of International Relations: Hans J. Morgenthau and 

His Critics”, Background, Τόμος 8, Τεύχος 4, 1965, σελ. 223. MORGENTHAU Hans, 

Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Νέα Υόρκη, A.A. Knopf, 1948. 

10  JACKSON Robert, SORENSEN Georg, Introduction to International Relations, 

Οξφόρδη, Oxford University Press, 2010, 39. 

https://www.researchgate.net/publication/230794077_Human_Rights_in_Democracies_and_in_Autocratic_Systems
https://www.researchgate.net/publication/230794077_Human_Rights_in_Democracies_and_in_Autocratic_Systems
https://freedomhouse.org/report/special-report/2017/breaking-down-democracy
https://freedomhouse.org/report/special-report/2017/breaking-down-democracy
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φάσμα της πολιτικής είναι έκφραση ανθρώπινων κινητήριων μηχανισμών, 

στους οποίους και υπόκειται 11 . Σύμφωνα με τον Χανς Μόργκενταου, ο 

κόσμος αποτελείται από αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία σχετίζονται με 

την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να επιδιώκει διαρκώς την απόκτηση 

εξουσίας με κάθε τρόπο12. Η υπέρμετρη αυτή επιδίωξη ισχύος αναδεικνύει, 

ωστόσο, και το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Σύμφωνα με τον τελευταίο, 

το να πράξει κανείς ηθικά κυριεύεται από τους φύσει εσωτερικούς του 

περιορισμούς, που τον ωθούν να πράξει ανήθικα13. 

  Με βάση τα παραπάνω, η υπόθεση εργασίας μπορεί να διατυπωθεί ως 

εξής: «Οι κυβερνήσεις με αυταρχικές τάσεις, προχωρούν στον περιορισμό του 

Κράτους Δικαίου με απώτερο στόχο την επιβίωσή τους και τη διατήρηση της 

εξουσίας τους, ενώ η εν λόγω αυταρχική τάση αναμένεται να ενισχύεται 

ύστερα από αποτυχημένες προσπάθειες ανατροπής της εκάστοτε 

κυβέρνησης.» 

  Η ανάλυση ακολουθεί επαγωγική συλλογιστική πορεία. Εξετάζοντας 

το παράδειγμα της Τουρκίας, θα εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα για τις 

αυταρχικές ή με τάσεις αυταρχισμού, κυβερνήσεις. Από τη σκοπιά 

αναζήτησης πηγών, η μέθοδος είναι βιβλιογραφική. Για την εξέταση της 

υπόθεσης εργασίας, έγινε χρήση βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, ερευνών 

και εκθέσεων διεθνών κέντρων μελετών και ινστιτούτων αλλά και άρθρων 

στον ηλεκτρονικό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Επιπρόσθετα, 

χρησιμοποιούνται δεδομένα Επιτροπών προστασίας ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

  Η παρούσα ανάλυση ξεκινά σκιαγραφώντας την πορεία της Τουρκίας 

προς μία αυταρχικότερη κυβέρνηση με ταυτόχρονη αναφορά τόσο στην 

υποχώρηση όσο και στους κινδύνους που αυτή ενέχει για το Κράτος Δικαίου. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η στρατηγική εξάλειψης των αντιφρονούντων 

και η παραβίαση των αρχών Κράτους Δικαίου μέσα από παραδείγματα της 

επικαιρότητας από την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2020. Έπεται η εξέταση 

της αντίδρασης του διεθνούς παράγοντα σχετικά με την εκτροπή του 

κράτους δικαίου στην Τουρκία. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της 

έρευνας. Μια τέτοιου είδους έρευνα, αποτελεί μία γενικότερη ανάλυση των 

βαθύτερων αιτιών που οδηγούν τον Τούρκο Πρόεδρο σε υπονόμευση του 

 
11 DUNNE Tim, KURKI Milja, SMITH Steve, International Relations Theories Discipline 

and Diversity, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2007, 61. 

12 MURRAY A.J.H., “The Moral Politics of Hans Morgenthau”, The Review of Politics, 

Τόμος 58, 1996, σελ. 92. 

13 Ό.π.. 
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Κράτους Δικαίου στην Τουρκία, λαμβάνοντας περιπτώσεις που, έως τώρα, 

αποτελούν μόνο αντικείμενο του δημοσιογραφικού λόγου και 

επιβεβαιώνοντας πως οι αυταρχικές ή με τάσεις αυταρχισμού κυβερνήσεις 

επιδιώκουν την επιβίωσή τους μέσω του περιορισμού του Κράτους Δικαίου. 

1. Η πορεία προς μία αυταρχικότερη κυβέρνηση και οι κίνδυνοι για το 

Κράτος Δικαίου 

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε τη 

χώρα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για 3 μήνες, όπως προβλεπόταν από 

τα άρθρα 120 και 121 του τουρκικού Συντάγματος14. Έκτοτε, το καθεστώς 

αυτό  παρατάθηκε επτά φορές στην Τουρκία μέχρι τις 18 Ιουλίου του 2018. 

Ο απώτερος στόχος της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης ήταν η 

αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας και η εξάλειψη από τα θεσμικά 

όργανα, όλων όσων χαρακτηρίστηκαν εχθροί του κράτους. 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίχθηκε στην έκδοση ορισμένων 

διαταγμάτων και προληπτικών μέτρων. Τα διατάγματα αυτά κάλυπταν την 

αναδιοργάνωση ενός μεγάλου τμήματος της δημόσιας ζωής συνδυασμένης με 

ένα μεγάλο αριθμό «εκκαθαρίσεων». Σύμφωνα με μία αναφορά του 2018 της 

Κοινής Πλατφόρμας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Τουρκία (I.H.O.P.), 

τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν τη διάλυση θεσμών και οργανισμών μέσω 

απολύσεων μελών του δικαστικού σώματος, του στρατού, αστυνομικών και 

υπαλλήλων του κράτους15. 

  Προς ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α., 

έλαβε ορισμένα αυστηρά μέτρα που θα ίσχυαν κατά τη διάρκεια της 

έκτακτης ανάγκης. Τέθηκαν περιορισμοί στο δικαίωμα των κρατουμένων για 

πρόσβαση σε δικηγόρο αλλά και στο δικαίωμα εμπιστευτικότητας πελάτη-

δικηγόρου για τα άτομα που βρίσκονταν υπό κράτηση 16 , στοιχείο που 

επηρεάζει εν γένει το δικαίωμα σε μία δίκαιη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 6 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (E.C.H.R.)17. 

 
14  Legislationline, “Constitution of Turkey”, 2001. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.legislationline.org/documents/id/6973, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

15 Human Rights Joint Platform, “21 July 2016 – 20 March 2018 State of Emergency in 

Turkey”, 17 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://ihop.org.tr/wp-

content/uploads/2018/04/SoE_17042018.pdf, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

16 Human Rights Watch, “Lawyers on Trial Abusive Prosecutions and Erosion of Fair 

Trial Rights in Turkey”, 10 Απριλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-

fair-trial-rights-turkey, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

17 European Court of Human Rights, “Guide on Article 6 of the European Convention on 

Human Rights”, Στρασβούργο, 30 Απριλίου 2020, 21. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.legislationline.org/documents/id/6973
https://ihop.org.tr/wp-content/uploads/2018/04/SoE_17042018.pdf
https://ihop.org.tr/wp-content/uploads/2018/04/SoE_17042018.pdf
https://www.hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-fair-trial-rights-turkey
https://www.hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-fair-trial-rights-turkey
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Ακόμη, μεταξύ άλλων, ενισχύθηκαν οι διαδικασίες έρευνας και δίωξης μέσω 

συλλήψεων, κατασχέσεων, παρακολουθήσεων και καταγραφής της 

επικοινωνίας, καθώς και περιορισμοί στη νομική συμβουλευτική κατά τη 

διάρκεια της κράτησης18. 

  Εκτός, όμως, των παραπάνω, η κυβέρνηση έλαβε επιπλεόν μέτρα που 

θα ξεπερνούσαν τη χρονική διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Πιο 

συγκεκριμένα, μέτρα έναντι ατόμων, αφορούν κυρίως απολύσεις ισόβιας 

διάρκειας από κάποιο δημόσιο αξίωμα, απολύσεις από δημόσιους 

οργανισμούς, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων κ.ά., ενώ αναφορικά με 

τους οργανισμούς και τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα μπορεί να διορίσει σε 

αυτούς διοικητές της (kayyum) μέχρι και να πάψει εντελώς τη λειτουργία 

τους19.  

  Με το δημοψήφισμα του 2017, το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας 

έγινε πιο προσωποκεντρικό εστιάζοντας στο πρόσωπο του Έρντογαν, ενώ με 

το πέρασμα από την κοινοβουλευτική στην Προεδρική Δημοκρατία, ο 

Πρόεδρος, πέρα από αρχηγός του κράτους, έγινε και αρχηγός της 

εκτελεστικής εξουσίας 20 . Ταυτόχρονα, καταργήθηκε η θέση του 

πρωθυπουργού και θεσπίστηκε η θέση του αντιπροέδρου21. Με το νέο του 

ρόλο, ο Πρόεδρος είχε τη δυνατότητα να εκδώσει διατάγματα, να θέσει κατά 

βούληση τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλέον, αποκτώντας 

τις εξουσίες που κατείχε ο πρωθυπουργός, να διορίσει ο ίδιος τους 

υπουργούς και τους ανώτατους αξιωματούχους22.  

  Παρατηρείται, συνεπώς, πως το πραξικόπημα παρείχε στον Έρντογαν 

την ευκαιρία να ασκήσει αυταρχικές πολιτικές που υπονομεύουν το Κράτος 

Δικαίου, με το πρόσχημα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η συνεχής 

παράταση του εν λόγω καθεστώτος για επτά φορές, μπορεί να θεωρηθεί 

εκτροπή από τις πρόνοιες του Συντάγματος, καθώς έθετε το μέγιστο εμπόδιο 

 
https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_eng.pdf, τελευταία πρόσβαση: 3 

Ιανουαρίου 2021] 

18 Human Rights Joint Platform, “21 July 2016 – 20 March 2018 State of Emergency in 

Turkey”, 17 Απριλίου 2017, 6. 

19 Ό.π.. 

20 QUAMAR Md. Mudassir, “The Turkish Referendum, 2017”, Review of The Middle East, 

Τόμος 4, Τεύχος 3, 2017, σελ. 319-327. 

21 QUAMAR, “The Turkish Referendum, 2017”. 

22 KUTLUGUN Satuk Bugra, TURKES Hale, “Turkey to see 18 articles put to vote in 

referendum”, Πρακτορείο Anadolu, 15 Απριλίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-to-see-18-articles-put-to-vote-in-

referendum/797520, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_eng.pdf
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-to-see-18-articles-put-to-vote-in-referendum/797520
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-to-see-18-articles-put-to-vote-in-referendum/797520
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στη διεξαγωγή εκλογών στην χώρα. Επιπρόσθετα, το πολιτικό καθεστώς της 

Τουρκίας ήρθε πιο κοντά στον αυταρχισμό με τα διατάγματα και τα μέτρα, 

που παρενέβησαν στη δημόσια ζωή της χώρας23. Οι διώξεις, οι απολύσεις 

αλλά και τα εμπόδια στη δικαιοσύνη αποδεικνύουν την προσπάθεια του 

κυβερνώντος κόμματος να εξαλείψει τους εχθρούς του για να παραμείνει 

στην εξουσία. Επίσης, με την κήρυξη του νέου πολιτεύματος της Τουρκίας 

ως Προεδρική Δημοκρατία, ο Έρντογαν απέκτησε υπέρμετρες εξουσίες, 

όντας πλέον αρχηγός του κράτους αλλά και της κυβέρνησης24. 

2. Η στρατηγική εξάλειψης των αντιφρονούντων και η παραβίαση των αρχών 

Κράτους Δικαίου 

Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης το 2018 και την επανεκλογή 

του Έρντογαν ως Προέδρου της Τουρκίας στις 24 Ιουνίου του ίδιου έτους25, 

λίγα άλλαξαν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Οι δημοτικές εκλογές του 

Μαρτίου του 2019, άρχισαν να δείχνουν την αποστροφή του λαού από το 

Κ.Δ.Α. σε ορισμένες περιφέρειες, με τη νίκη της αντιπολίτευσης σε τρεις από 

τις πιο σημαντικές περιφέρειες (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Άγκυρα). Το 

Κ.Δ.Α., την ίδια στιγμή, σε συνασπισμό με την άκρα δεξιά (Κ.Ε.Δ.), κατάφερε 

να συγκεντρώσει πάνω από το 51% των συνολικών ψήφων26. Η ήττα, ωστόσο, 

σε αυτές τις τρεις περιφέρειες, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο 

Έρντογαν διετέλεσε και ο ίδιος δήμαρχος την περίοδο 1994-1998 27 , 

φανέρωσε μια αδυναμία του νέου καθεστώτος. Παρά την επαναληπτική 

ψηφοφορία στην Πόλη, την οποία ζήτησε το Κ.Δ.Α. λόγω «παρατυπιών», ο 

υποψήφιος της αντιπολίτευσης (Ρ.Λ.Κ.), Εκρέμ Ιμάμογλου, κατάφερε να 

επικρατήσει 28 . Η αδιαμφισβήτητη νίκη του τελευταίου εμπόδισε την 

κυβέρνηση από το να παρακάμψει την ψηφοφορία, τουλάχιστον στη 

 
23  ZAFER Yılmaz, “Erdoğan’s Presidential Regime and Strategic Legalism: Turkish 

Democracy in the Twilight Zone”, Southeast European and Black Sea Studies, Τόμος 20, 

Τεύχος. 2, 2020, σελ. 265-287.  

24 ;Ό.π.. 

25 B.B.C. News, “Turkey election: Erdogan wins re-election as president”, 25 Ιουνίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-44596072, τελευταία 

πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

26 B.B.C. News, “Turkey local elections: Setback for Erdogan in big cities”, 1 Απριλίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-47764393,  τελευταία 

πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

27  France 24, “Erdogan party defeated in Istanbul mayoral race”, 2 Απριλίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.france24.com/en/20190402-erdogan-party-lose-istanbul-

mayor-turkey-imamoglu-akp, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021]  

28  B.B.C. News, “Erdogan's party suffers blow after Istanbul re-run poll defeat”, 24 

Ιουνίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-48739256, 

τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44596072
https://www.bbc.com/news/world-europe-47764393
https://www.france24.com/en/20190402-erdogan-party-lose-istanbul-mayor-turkey-imamoglu-akp
https://www.france24.com/en/20190402-erdogan-party-lose-istanbul-mayor-turkey-imamoglu-akp
https://www.bbc.com/news/world-europe-48739256
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συγκεκριμένη πόλη, καθώς μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει 

ακόμα περισσότερο τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό παράγοντα.  

  Η κυριαρχία της ισλαμικής παράταξης στο εσωτερικό της Τουρκίας τα 

τελευταία 19 χρόνια, βασίζεται κυρίως στη δημιουργία μιας ισχυρής 

κεντρικής φιγούρας και στη φίμωση και καταδίωξη των αντιφρονούντων, 

όπως προαναφέρθηκε. Καθώς, όμως, πλέον η αντιπολίτευση φαίνεται να 

αυξάνει τη δημοτικότητά της σε ορισμένες περιφέρειες, ο Τούρκος Πρόεδρος 

για να εξασφαλίσει την επιβίωση του κόμματός του στην εξουσία, επιχειρεί 

να επιτείνει την κυριαρχία του σε βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής και 

να καθορίσει ως έναν βαθμό την πολιτική σκηνή προς όφελός του, μέσω ενός 

«ευνοϊκά διαμορφωμένου» Συντάγματος29. Σύμφωνα με μία πρόσφατη (2020) 

αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συζητήσεις για 

διεύρυνση, αναφέρεται πως, όσον αφορά το Σύνταγμα της Τουρκίας, 

εξακολουθούν να συγκεντρώνονται υπέρμετρες εξουσίες στο πρόσωπο του 

Προέδρου, χωρίς να διαχωρίζονται η νομοθετική, η εκτελεστική και η 

δικαστική εξουσία 30 . Η ίδια αναφορά, επισημαίνει πως εντός του 

κοινοβουλίου, δεν υπάρχει συζήτηση και έλεγχος για τα Προεδρικά 

Διατάγματα 31 , συνεπώς η καταπάτηση και η υπονόμευση του Κράτους 

Δικαίου εξακολουθεί να αποτελεί μια πραγματικότητα μέχρι και τώρα αλλά 

και το κύριο μέσο διατήρησης της εξουσίας. 

  Η κυβέρνηση της ισλαμικής παράταξης συνεχίζει να τονίζει και να 

υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προστασία του Κράτους Δικαίου, όμως, 

όπως φαίνεται από το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο αυτή λειτουργεί, απέχει 

πολύ από αυτό. Αν εξεταστεί ο Τουρκικός Ποινικός Κώδικας, διαπιστώνει 

κανείς πως αντιμετωπίζονται δυσχέρειες στην άσκηση δίωξης, εφόσον είναι 

εύκολο να ασκηθεί δίωξη κατά κάποιου αξιωματούχου ή θεσμού εντός της 

Τουρκίας. Το Άρθρο 299, παραδείγματος χάρη, ορίζει πως η οποιαδήποτε 

προσβολή στο πρόσωπο του Προέδρου μπορεί να διωχθεί ποινικά με 1 έως 4 

χρόνια φυλάκισης, ενώ σε περίπτωση που λάβει χώρα δημόσια, η ποινή 

 
29 Deutsche Welle, “Turkey's opposition on the rise”, 15 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.dw.com/en/turkeys-opposition-on-the-rise/a-55287969, τελευταία 

πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

30 European Commission, “Commission staff working document, Turkey 2020 Report”, 

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2020, 4. [Αναγνώστηκε στο: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 

2021] 

31 European Commission, “Commission staff working document, Turkey 2020 Report”, 6 

Οκτωβρίου 2020, 5. 

https://www.dw.com/en/turkeys-opposition-on-the-rise/a-55287969
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
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αυξάνεται κατά το 1/6 της32. Με βάση το παραπάνω, το Stockholm Centre for 

Freedom, δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 2020 ότι κατά τη διάρκεια του 

2019, πάνω από 36.000 πολίτες ήρθαν αντιμέτωποι με στοχευμένες έρευνες 

που αφορούν την προσβολή του προσώπου του Προέδρου33. 

Εξίσου σημαντικό και ισχυρό άρθρο για τη διαμόρφωση μιας 

αυταρχικής πολιτικής από το Κ.Δ.Α., αποτελεί το Άρθρο 301, επίσης του 

Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό, θεωρείται παράνομο να 

προσβάλει κανείς την Τουρκία, το τουρκικό κράτος, την κυβέρνηση και τους 

θεσμούς της καθώς και Τούρκους ήρωες, όπως π.χ. το Μουσταφά Κεμάλ 

Ατατούρκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των Hüseyin 

Aykol, Zana Kaya, İnan Kızılkaya, δημοσιογράφων της εφημερίδας Özgür 

Gündem οι οποίοι μεταξύ άλλων, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και για 

«προσβολή της κυβέρνησης και των κρατικών θεσμών»34. Αξίζει, στο σημείο 

αυτό, να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εφημερίδα με έδρα την 

Κωνσταντινούπολη, η οποία εκδιδόταν από το 1992, ήταν μία εφημερίδα στα 

τουρκικά που επιχειρούσε να αντικατοπτρίσει τις γνώμες του κουρδικού 

πληθυσμού της Τουρκίας. Υπό αυτό το πρίσμα, κατηγορήθηκε πως διεξήγαγε 

προπαγάνδα υπέρ του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (Ε.K.K./Ρ.Κ.Κ.) 

 
32  Άρθρο 299 – «(1) Κάθε πρόσωπο που προσβάλλει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα χρόνια. (2) Όταν το αδίκημα 

διαπραχθεί δημόσια, η ποινή που θα επιβληθεί αυξάνεται κατά το ένα έκτο. (3) Η έναρξη 

δίωξης για ένα τέτοιο αδίκημα υπόκειται στην άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης.» Βλ. 

Council of Europe, “European Commission for democracy through law (Venice 

Commission), Penal Code of Turkey”, Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2016. [Αναγνώστηκε 

στο: 

https://www.legislationline.org/download/id/6453/file/Turkey_CC_2004_am2016_en.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

33 Stockholm Center for Freedom, “More than 36,000 people faced criminal investigation 

for insulting President Erdoğan in 2019”, Στοκχόλμη, 15 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://stockholmcf.org/more-than-36000-people-faced-criminal-investigation-for-

insulting-president-erdogan-in-2019/, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

34 Άρθρο 301 - «(1) Το πρόσωπο που υποβαθμίζει δημοσίως το τουρκικό έθνος, το κράτος της 

Τουρκικής Δημοκρατίας, την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, την κυβέρνηση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας και τους δικαστικούς θεσμούς του κράτους καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 

από έξι μήνες έως δύο χρόνια. (2) Το πρόσωπο που υποβαθμίζει δημόσια τους στρατιωτικούς 

ή τους θεσμούς ασφαλείας της χώρας, καταδικάζεται σύμφωνα με τη διάταξη που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1. (3) Η έκφραση γνώμης με σκοπό την κριτική δεν συνιστά αδίκημα. (4) Η 

διεξαγωγή έρευνας για ένα τέτοιο αδίκημα υπόκειται στην άδεια του Υπουργού 

Δικαιοσύνης.». Βλ. Council of Europe, “European Commission for democracy through law 

(Venice Commission), Penal Code of Turkey”, 15 Φεβρουαρίου 2016. Βλέπε, επίσης, Free 

Turkey Journalists, “Hüseyin Aykol, Zana Kaya, İnan Kızılkaya, +1 other”, 10 Οκτωβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://freeturkeyjournalists.ipi.media/trials-calendar/huseyin-

aykol-zana-kaya-inan-kizilkaya-1-other-2-2-2/, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

https://www.legislationline.org/download/id/6453/file/Turkey_CC_2004_am2016_en.pdf
https://stockholmcf.org/more-than-36000-people-faced-criminal-investigation-for-insulting-president-erdogan-in-2019/
https://stockholmcf.org/more-than-36000-people-faced-criminal-investigation-for-insulting-president-erdogan-in-2019/
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/trials-calendar/huseyin-aykol-zana-kaya-inan-kizilkaya-1-other-2-2-2/
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/trials-calendar/huseyin-aykol-zana-kaya-inan-kizilkaya-1-other-2-2-2/
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και πως ενεργεί ως το δημοσιογραφικό μέσο της ένοπλης τρομοκρατικής 

οργάνωσης35. 

  Αν λάβουμε υπόψιν παραδείγματα από τις πρόσφατες εξελίξεις, 

συγκεκριμένα από την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου του 2020, παρατηρείται 

η συνέχεια όλων αυτών των συμπεριφορών της κυβέρνησης, υπό το φως της 

πανδημίας, η οποία θεωρείται πως χρησιμοποιείται με καιροσκοπικό τρόπο 

υπέρ της. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος 

ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει να ελέγξει ή και να κλείσει ορισμένες 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από προσβολή που δέχτηκε η 

κόρη του στο Twitter36. Πράγματι, μέχρι την 21η Ιουλίου το Κ.Δ.Α. υπέβαλε 

νομοσχέδιο, απαρτιζόμενο από 9 άρθρα, σχετικά με τη λειτουργία των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στο κοινοβούλιο 37 . Σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο, οι μεγάλοι πάροχοι κοινωνικών δικτύων θα είχαν την 

υποχρέωση να διατηρούν ένα γραφείο εντός της Τουρκίας, στο οποίο θα 

μπορεί να απευθυνθεί η κυβέρνηση και να ζητήσει την αφαίρεση 

προσβλητικού περιεχομένου εντός 48 ωρών38. Οι μεγάλες πλατφόρμες με 

έδρα το εξωτερικό που έχουν πάνω από 1.000.000 επισκέπτες στην Τουρκία, 

θα έχουν την υποχρέωση να έχουν τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο εντός της 

Τουρκίας, ενώ σε περίπτωση που το αιτούμενο περιεχόμενο δεν αφαιρεθεί, 

προβλέπονται χρηματικές κυρώσεις 39 . Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το εν λόγω νομοσχέδιο, 

καθώς ο αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος δήλωσε πως «Εάν 

εγκριθεί, ο νέος νόμος θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να ελέγξει τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, να αφαιρέσει το περιεχόμενο κατά βούληση και να 

στοχεύσει αυθαίρετα μεμονωμένους χρήστες.»40. Δεν είναι η πρώτη φορά που 

η κυβέρνηση στρέφεται εναντίον των κοινωνικών πλατφορμών, καθώς ήδη 

 
35 Al-Jazeera, “Turkey: Pro-Kurdish newspaper Ozgur Gundem shut down”, 17 Αυγούστου 

2016. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2016/8/17/turkey-pro-kurdish-

newspaper-ozgur-gundem-shut-down, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

36 Duvar English, “Turkey's ruling party submits bill to regulate social media”, 21 Ιουλίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.duvarenglish.com/politics/2020/07/21/turkeys-

ruling-party-submits-bill-to-regulate-social-media, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 

2021] 

37  Ό.π.. 

38 Ό.π..  

39 Ό.π.. 

40Human Rights Watch, “Turkey: Social Media Law Will Increase Censorship”, 27 Ιουλίου 

2020. [Αναγνώστηκε από: https://www.hrw.org/news/2020/07/27/turkey-social-media-law-

will-increase-censorship, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021]  

https://www.aljazeera.com/news/2016/8/17/turkey-pro-kurdish-newspaper-ozgur-gundem-shut-down
https://www.aljazeera.com/news/2016/8/17/turkey-pro-kurdish-newspaper-ozgur-gundem-shut-down
https://www.duvarenglish.com/politics/2020/07/21/turkeys-ruling-party-submits-bill-to-regulate-social-media
https://www.duvarenglish.com/politics/2020/07/21/turkeys-ruling-party-submits-bill-to-regulate-social-media
https://www.hrw.org/news/2020/07/27/turkey-social-media-law-will-increase-censorship
https://www.hrw.org/news/2020/07/27/turkey-social-media-law-will-increase-censorship
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είχε γίνει η απαγόρευση της ιστοσελίδας Wikipedia το 201741. Παράλληλα, 

σύμφωνα με δεδομένα της Διεθνούς Αμνηστίας, οι τουρκικές αρχές με το 

πρόσχημα της καταπολέμησης των «fake news» ή της «διάδοσης φόβου και 

πανικού», χρησιμοποίησαν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα στοχεύοντας 

άτομα που συζητούν την πανδημία στις κοινωνικές πλατφόρμες 42 . Την 

περίοδο μεταξύ 11 Μαρτίου 2020, όταν ανακοινώθηκε το πρώτο θετικό 

κρούσμα της μόλυνσης, και 21 Μαΐου του ίδιου χρόνου, η Μονάδα 

Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών, ισχυρίστηκε 

ότι 1.105 χρήστες κοινωνικών μέσων δικτύωσης παρήγαγαν και 

κοινοποίησαν προπαγανδιστικό λόγο υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως 

επίσης και ότι κοινοποίησαν προκλητικό περιεχόμενο σχετικά με τον 

κορωνοϊό43. Το νομοσχέδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί εύκολα 

να χρησιμοποιηθεί εργαλειακά από το Κ.Δ.Α. και να φιμώσει όλες εκείνες 

τις φωνές που θεωρεί επικριτικές προς εκείνο για να εξασφαλίσει την θέση 

του στην εξουσία. 

  Ένα ακόμα παράδειγμα έντονων αυταρχικών δράσεων της κυβέρνησης 

μπορεί να αποτελέσει και η συνέχεια των φυλακίσεων και κρατήσεων 

δημοσιογράφων εντός της χώρας το διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου 2020. 

Συγκεκριμένα, στις 16 Ιουλίου 2020, ο Deniz Yücel (Die Welt), 

καταδικάστηκε ερήμην από το 32ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της 

Κωνσταντινούπολης σε 2 χρόνια, 9 μήνες και 22 ημέρες φυλάκισης για 

«προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης» 44 . Παράλληλα, στις 22 

Αυγούστου, ο Τούρκος δημοσιογράφος Erkan Akkuş συνελήφθη μετά από 4 

χρόνια αναζήτησης από τις τουρκικές αρχές με την κατηγορία «συμμετοχής 

σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση»45. Εν συνεχεία, στις 7 Σεπτεμβρίου, η 

 
41Turkey Blocks, “Wikipedia blocked in Turkey”, 29 Απριλίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://turkeyblocks.org/2017/04/29/wikipedia-blocked-turkey/, τελευταία πρόσβαση: 3 

Ιανουαρίου 2021] 

42 Amnesty.Org, "Turkey: Stifling Free Expression During The COVID-19 Pandemic", 16 

Ιουνίου 2020, [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/06/turkey-stifling-free-expression-

during-the-covid19-pandemic/, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

43 Amnesty.Org, "Turkey: Stifling Free Expression During The COVID-19 Pandemic", 16 

Ιουνίου 2020. 

44  Council of Europe, “Die Welt Correspondent in Turkey Deniz Yücel Detained”, 16 

Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-

alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-

3&p_p_col_count=10&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=68828971, τελευταία 

πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

45 Council of Europe, “Journalists Arrested in Major Clampdown following Failed Coup in 

Turkey”, 29 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.coe.int/en/web/media-

https://turkeyblocks.org/2017/04/29/wikipedia-blocked-turkey/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/06/turkey-stifling-free-expression-during-the-covid19-pandemic/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/06/turkey-stifling-free-expression-during-the-covid19-pandemic/
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=10&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=68828971
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=10&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=68828971
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=10&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=68828971
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=10&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=78966378
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αστυνομία συνέλαβε τον Oktay Candemir, έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο 

που γράφει στήλες για τον φιλο-κουρδικό ιστότοπο ειδήσεων Nupel, με την 

κατηγορία για «προσβολή» μνήμης νεκρού σουλτάνου 46 . Ακόμη, στις 9 

Οκτωβρίου συνελήφθησαν τέσσερις δημοσιογράφοι από το πρακτορείο 

ειδήσεων της Τουρκίας Mezopotamya (MA) και το Jinnews, αφού 

αποκάλυψαν ότι δύο άνδρες κουρδικής καταγωγής πετάχτηκαν από 

τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο με τις κατηγορίες «αναφοράς γεγονότων 

κατά του κράτους» και «συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση» 47 . Η 

πρακτική φυλάκισης δημοσιογράφων δεν είναι, επίσης, καινούρια. Σύμφωνα 

με στοιχεία της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (E.C.J.), 

από το 2016 έως το 2020 έχουν φυλακιστεί 312 δημοσιογράφοι, εκ των 

οποίων οι 37 το τελευταίο έτος48. 

  Όλες αυτές οι πρακτικές, αναδεικνύουν το σθένος της κυβέρνησης του 

K.Δ.Α., να φιμώσει δημοσιογράφους και πολίτες που αντιτίθενται σε αυτήν. 

Ο διαρκώς αυξανόμενος αυταρχισμός, φαίνεται από το εγχείρημα της 

κυβέρνησης να επιβάλει έναν απόλυτο έλεγχο στη ροή των πληροφοριών, 

μέσω ενός ποινικού κώδικα, ο οποίος κατ’ουσίαν προάγει την λογοκρισία49. 

Επιπρόσθετα, η έκδοση νομοσχεδίων που θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη 

 
freedom/detail-

alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-

3&p_p_col_count=10&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=78966378, τελευταία 

πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

46  Council of Europe, “Turkish Journalist Oktay Candemir Charged with ‘Insulting’ 

Deceased Sultan in Satirical Tweet”, 11 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-

alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-
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έκφραση εντός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και η συνέχεια στις 

συλλήψεις και στις φυλακίσεις δημοσιογράφων που ασκούν κριτική στις 

πολιτικές του κυβερνώντος κόμματος, αναδεικνύουν πως ο Τούρκος 

Πρόεδρος, χρησιμοποιεί την εξουσία που έχει στα χέρια του, για να σιωπήσει 

με κάθε τρόπο την κριτική που του ασκείται. 

3. Αντιδράσεις του Διεθνούς Παράγοντα 

Όσον αφορά το διεθνή παράγοντα, δύο από τις βασικότερες επιλογές της 

Άγκυρας, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Ε.), στην οποία επιδιώκει και την ένταξή της. Αν το 

τουρκικό κράτος καταφέρει να ενταχθεί στην Ε.Ε., υπάρχει η πιθανότητα 

δημιουργίας ενός πιο δημοκρατικά προσκείμενου καθεστώτος, που σέβεται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου50. Τόσο η Ε.Ε. όσο και οι 

Η.Π.Α., έως ότου η Τουρκία να φτάσει σε αυτό το σημείο, τοποθετήθηκαν 

σχετικά με το ζήτημα της υπονόμευσης του Κράτους Δικαίου στην χώρα. 

  Ιδιαίτερα, στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Τουρκία το 2020, αναφέρεται πως ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο 

δικαστικό σύστημα, ικανό να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να 

προστατέψει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μεγάλης σημασίας και 

μία από τις βασικές αξίες της Ένωσης51. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η 

Τουρκία βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο στο συγκεκριμένο τομέα, 

αφού δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τις προηγούμενες προτάσεις της 

Επιτροπής 52 . Συνεχίζει, τονίζοντας πως η μεγάλη έκταση απολύσεων 

δικαστικών και εισαγγελέων, ήδη από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 

2016 αλλά και οι ταχύτατες και χωρίς διαφάνεια νέες προσλήψεις σε αυτές 

τις θέσεις, έθεσαν εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα και την 

αμεροληψία του δικαστικού συστήματος της χώρας53. Ταυτόχρονα, μεταξύ 

άλλων, θίγει το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης, ενώ εντός των 

προτάσεών της για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος ήταν 

και η απελευθέρωση των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των 

 
50 FEROZ Ahmad, The Making Of Modern Turkey, The Making Of The Middle East, 

Λονδίνο, Routledge, 1993, 226. 

51 European Commission, “Commission staff working document, Turkey 2020 Report”, 6 

Οκτωβρίου 2020. 

52 Ό.π.. 

53 Ό.π.. 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων, των συγγραφέων και των 

ακαδημαϊκών που βρίσκονται υπό προδικαστική κράτηση54. 

  Οι Η.Π.Α. εξέθεσαν τις δικές τους ανησυχίες, σχετικά με την Τουρκία 

και την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, μέσω ορισμένων καταθέσεων, όπως 

εκείνη του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στη χώρα, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2020 55 . Πιο 

συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση, εκφράζεται ανησυχία σχετικά με την 

εκτεταμένη αντιτρομοκρατική νομοθεσία η οποία έχει περιορίσει θεμελιώδη 

δικαιώματα και έχει υπονομεύσει το Κράτος Δικαίου56 . Παρουσιάζονται, 

επίσης, και άλλα ζητήματα, όπως αναφορές αυθαίρετων δολοφονιών, 

ύποπτων θανάτων ανθρώπων υπό κράτηση, εξαφανίσεις, βασανιστήρια στις 

φυλακές, τον εκτεταμένο αριθμό φυλακίσεων για δήθεν δεσμούς με 

τρομοκρατικές οργανώσεις, τα προβλήματα στη δικαστική αμεροληψία αλλά 

και στην ελευθερία της έκφρασης με τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας57. 

  Η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις αρχές του Κράτους Δικαίου κατά 

το δυτικό πρότυπο, όπως αναδεικνύεται παραπάνω, αποτελεί σημαντικό 

μέρος των συζητήσεων με το διεθνή παράγοντα. Τόσο η Ε.Ε. όσο και οι 

Η.Π.Α. μέσα από τις εκθέσεις τους, ασκούν έντονη επιρροή στην πολιτική 

ατζέντα της Τουρκίας ακόμα και στο εσωτερικό, καθώς η συνεργασία της 

χώρας με τη Δύση προϋποθέτει έναν ισχυρότερο δεσμό με τις αρχές του 

Κράτους Δικαίου. 

 Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, διαπιστώνεται ότι η 

κυβέρνηση του Ρ.Τ. Έρντογαν χρησιμοποιεί περιπτωσιολογικά τις δυνάμεις 

που έχει αποκτήσει από το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. Η 

ισχυρή θέση του Προέδρου στην πολιτική σκηνή της χώρας, αντικατοπτρίζει 

την ανάγκη εξασφάλισης τρόπων να παραμείνει ο ίδιος σε αυτήν τη θέση, 

υποβαθμίζοντας το Κράτος Δικαίου. Τόσο οι πολιτικές που τέθηκαν σε 

εφαρμογή, κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης στη χώρα μετά το 

πραξικόπημα, όσο και όλες όσες την ακολούθησαν, αποδεικνύουν μία τάση 

υπονόμευσης του Κράτους Δικαίου, μέσω του κυβερνητικού ελέγχου των 

 
54 Ό.π.. 

55 U.S. Department of State, “2019 Country Reports on Human Rights Practices: Turkey”, 

11 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-

on-human-rights-practices/, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 

56  Ό.π.. 

57 Ό.π.. 

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/
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αντιφρονούντων και της δημιουργίας μια ισχυρής κεντρικής εξουσίας. Πίσω 

από το περίβλημα του καθεστώτος της Προεδρικής δημοκρατίας, έχει 

δημιουργηθεί μία αυταρχική κυβέρνηση που προσπαθεί να επιβιώσει, 

δεδομένης της αυξανόμενης δημοτικότητας της αντιπολίτευσης και της 

έντονης κριτικής του κοινού. Μέσα από τα παραδείγματα της επικαιρότητας, 

αποδεικνύεται πως στην περίοδο μετά το πραξικόπημα, εξακολουθεί να 

υπάρχει έντονη ροπή προς τον αυταρχισμό και τον προσωποκεντρικό 

χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος. Οι πολιτικές και οι στόχοι 

παραμένουν οι ίδιοι, με κυριότερο την αποδυνάμωση της κοινωνίας των 

πολιτών, πριν αυτή καταστεί ικανή να αμφισβητήσει την εξουσία του Κ.Δ.Α., 

γεγονός που πραγματοποιείται μέσω των φυλακίσεων και των αντιπάλων του 

κράτους για να διασφαλιστεί τελικά η επιβίωσή του. Το τελευταίο, 

επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση εργασίας σχετικά με την τάση των 

αυταρχικών ή ήμι-αυταρχικών καθεστώτων να υπονομεύουν το Κράτος 

Δικαίου με απώτερο σκοπό την επιβίωση και τη διατήρηση της εξουσίας 

τους. Η εκτροπή από τις αρχές του Κράτους Δικαίου και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελεί μία σκληρή πραγματικότητα σε πολλές χώρες και η 

Τουρκία είναι μια από τις εξέχουσες περιπτώσεις. Η περαιτέρω έρευνα επί 

του ζητήματος θα μπορούσε να αναδείξει, ότι η καταπίεση, η κακοποίηση 

και η υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίσης υπεύθυνες για 

τη δημιουργία κοινωνικών περιβαλλόντων που προκαλούν τόσο οικονομικές 

όσο και ανθρωπιστικές κρίσεις. 
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Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΕΝΙΑΣ-

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Καυκάσου 

 

 

Η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή του 
Ορεινού Καραμπάχ, μετέβαλε την ισορροπία ισχύος στο Νότιο Καύκασο. Παρ’ 
ότι η Ρωσία ηγεμονεύει στο υποσύστημα του Καυκάσου, εντούτοις υπήρξαν 
άλλοι περιφερειακοί δρώντες που ενεπλάκησαν ενεργά στη σύγκρουση. Ποια 
είναι η εξωτερική πολιτική της στην περιοχή; Πώς κατάφερε η Ρωσία, παρά 
την εμπλοκή άλλων κρατών στη σύγκρουση, να διατηρήσει την επιρροή της 
και, κατά συνέπεια, την παρουσία της στο Νότιο Καύκασο, διαχωρίζοντας έτσι 
τη θέση της σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς και περιφερειακούς 
δρώντες που, επίσης, διατηρούν συμφέροντα στην περιοχή; Στην παρούσα 
ανάλυση επιχειρείται να γίνει μια επισκόπηση της εξωτερικής πολιτικής των 
κρατών του υποσυστήματος και αναλύονται τα εθνικά συμφέροντα διεθνών 
και περιφερειακών δρώντων που ενεργούν στον Καύκασο. Μελετάται η 
ισορροπία δυνάμεων στον Καύκασο και δίνεται έμφαση στους τομείς της 
οικονομίας και της ασφάλειας. Ακόμη, αναφέρεται η σημασία των 
σχηματισμών περιφερειακής και διμερούς πολιτικής και οικονομικής 
συνεργασίας, καθώς και των ενεργειακών διαδρόμων. Για το σκοπό της 
ανάλυσης, αξιοποιούνται, επίσης, ποσοτικά δεδομένα. Τέλος, αφού 
παρουσιαστεί το ιστορικό υπόβαθρο της σύγκρουσης, σχολιάζεται η συμβολή 
των κρατών στην εξέλιξή της, οι παράμετροι του κοινού ανακοινωθέντος και 
οι συνέπειες τόσο αυτού όσο και της κατάπαυσης πυρός.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Εξωτερική πολιτική, Συμφέροντα, Ισχύς, Επιρροή, 
Σύγκρουση, Ορεινό Καραμπάχ, Οικονομία, Ενέργεια, Ασφάλεια. 

 

 

ο βράδυ της 9ης Νοεμβρίου του 2020, εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν από 

τους πολιτικούς ηγέτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ 

Αλίγιεβ, της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, και της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση 

του πυρός και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες που έλαβαν χώρα στο Ορεινό 

Τ 
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Καραμπάχ1. Το ανακοινωθέν τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα 9 προς 10 

Νοεμβρίου, ώρα Μόσχας2. Η σημασία αυτού του κοινού ανακοινωθέντος 

προκύπτει από το γεγονός πως φαίνεται να τίθεται σε παύση μία εκτενής 

σύγκρουση με διάρκεια αρκετών δεκαετιών, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ακόμη, η σημασία του κοινού 

ανακοινωθέντος διαφαίνεται και στο γεγονός ότι η ίδια η Ρωσία ανέλαβε 

πρωτοβουλία και μεσολάβησε για τη σύναψη της Συμφωνίας εκεχειρίας. Τον 

Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2020, η σύγκρουση έφτασε σε κρίσιμο σημείο με 

την τελευταία αναθέρμανση να λήγει με την επιβολή εκεχειρίας και την 

αποστολή ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή.  

Με τον όρο Ορεινό Καραμπάχ κανείς αναφέρεται είτε στην αυτόνομη 

επαρχία του Αζερμπαϊτζάν είτε στην αυτοανακηρυχθείσα και μη διεθνώς 

αναγνωρισμένη δημοκρατία του Ορεινού Καραμπάχ, την οποία οι Αρμένιοι 

ονομάζουν και Δημοκρατία του Αρτσάχ. Η περιοχή εκτείνεται από την 

κορυφογραμμή της οροσειράς του Μικρού Καυκάσου έως τον Κύρο ποταμό3. 

Εμπεριέχει σημαντικό σε αριθμό αρμενικό πληθυσμό και συνορεύει στα 

δυτικά με την περιοχή Ζανγκζούρ/Σιούνικ της Αρμενίας, στα δυτικά της 

οποίας βρίσκεται η αζέρικη Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν. Η 

τελευταία είναι αποκομμένη γεωγραφικά από τον κύριο κορμό του 

Αζερμπαϊτζάν4.  

Το Ορεινό Καραμπάχ ανήκει στο υποσύστημα του Νοτίου Καυκάσου και 

εμπίπτει κατεξοχήν στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας5. Η τελευταία είναι ένας 

 
1 Στην Αρμενία χρησιμοποιείται η ονομασία της de facto Δημοκρατίας του Αρτσάχ. Στα 

Ρωσικά διατηρείται ο όρος Ναγκόρνο Καραμπάχ, στα Αζερικά Dağlıq Qarabağ. Αμφότερες οι 

ονομασίες σημαίνουν Ορεινό Καραμπάχ, και αφορούν σε de jure αυτόνομη περιοχή, η οποία 

εντοπίζεται στην εδαφική επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν. Στην ανάλυση θα χρησιμοποιείται 

εφεξής ο Ελληνικός όρος. Βλ. επίσης, Britannica, “Nagorno-Karabakh: region, Azerbaijan”, 

12 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.britannica.com/place/Nagorno-

Karabakh, τελευταία πρόσβαση: 25 Νοεμβρίου 2020]  

2 Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Statement by President of the Republic of 

Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian 

Federation”, 10 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384, τελευταία πρόσβαση: 25 Νοεμβρίου 2020]  

3 Britannica, ό.π.. 

4 KING Charles, The Ghost of Freedom: A history of the Caucasus, Oxford University Press, 

2008, σελ.188. 

5 CARLEY Patricia, “Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution”, United States Institute 
of Peace, 1 Δεκεμβρίου 1998. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.usip.org/publications/1998/12/nagorno-karabakh-searching-solution-

0#keypoints, τελευταία πρόσβαση: 30 Δεκεμβρίου 2020] Βλ. επίσης, RAPTIS Kalli, “Nagorno 

Karabakh and the Eurasian Transport Corridor”, Hellenic Foundation for European and 
Foreign Policy (ELIAMEP) Working Papers, 1998, σελ. 19. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.britannica.com/place/Nagorno-Karabakh
https://www.britannica.com/place/Nagorno-Karabakh
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384
https://www.usip.org/publications/1998/12/nagorno-karabakh-searching-solution-0#keypoints
https://www.usip.org/publications/1998/12/nagorno-karabakh-searching-solution-0#keypoints
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σημαντικός δρών με ιδιαίτερα συμφέροντα στην περιοχή, τα οποία την 

οδηγούν στο να διαδραματίσει ένα βαρύνοντα ρόλο στην εξέλιξη της 

σύγκρουσης. Παρά το γεγονός ότι ο Νότιος Καύκασος εμπίπτει στη σφαίρα 

επιρροής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εντούτοις, στην πιο πρόσφατη 

σύγκρουση, η Τουρκία ήταν εκείνη που τοποθετήθηκε ενεργά σε διπλωματικό 

επίπεδο, ενώ υποστηρίζεται πως συμμετείχε ενεργά και στο επιχειρησιακό 

επίπεδο, επηρεάζοντας την έκβαση της ένοπλης αντιπαράθεσης. Παράλληλα, 

και άλλες περιφερειακές δυνάμεις επιχείρησαν να διαδραματίσουν 

μεσολαβητικό ρόλο στην εν λόγω σύγκρουση. Ωστόσο, περιορίστηκαν κυρίως 

σε διπλωματικές δηλώσεις, όπως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ή 

διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων, όπως 

το Ισραήλ που συνέβαλλε στον εξοπλισμό της αζερικής πλευράς6. Η ενεργή 

εμπλοκή άλλων δρώντων εκτός από τη Ρωσία στη σύγκρουση γεννά ερωτήματα 

για την εξωτερική πολιτική που επιθυμεί να ασκήσει η τελευταία στην 

περιοχή αλλά και για την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής. Παρά 

την ξαφνική ανάμειξη τρίτων κρατών στη σύγκρουση στο Νότιο Καύκασο, σε 

μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τη Μόσχα, η Ρωσία εξακολουθεί να ασκεί 

σημαντική επιρροή σε αυτήν. Πώς κατάφερε η Ρωσία, παρά την εμπλοκή 

άλλων κρατών στη σύγκρουση, να διατηρήσει την επιρροή της και, κατά 

συνέπεια, την παρουσία της στο Νότιο Καύκασο;  

Τα θεωρητικά εργαλεία που παρέχει η σχολή του νεοκλασικού 

ρεαλισμού, όπως η επιδίωξη ισχύος και εθνικών συμφερόντων στο 

περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον, η ισορροπία ισχύος και η διατήρηση 

της ασφάλειας, παρέχουν στον ερευνητή το απαραίτητο εννοιολογικό πλαίσιο 

για να ερμηνευθεί η συμπεριφορά της Ρωσίας στη σύγκρουση. Η διατήρηση 

της ασφάλειας7 της Ρωσίας κατά τη σύγκρουση αφορά στην ικανότητά της να 

αξιοποιεί τις εθνικές και διεθνείς συνθήκες και να αντιδρά σε απειλές για την 

 
https://www.files.ethz.ch/isn/23252/Nagorno%20Karabakh%20and%20the%20Eurasian%2

0Transport%20Corridor.pdf, τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2020] 

6 KOUHI-ESFAHANI Marzieh, “Nagorno-Karabakh: why Iran is trying to remain neutral 

over the conflict on its doorstep”, The Conversation, 7 Οκτωβρίου 2021. [Αναγνώστηκε στο: 

https://theconversation.com/nagorno-karabakh-why-iran-is-trying-to-remain-neutral-over-

the-conflict-on-its-doorstep-147402, τελευταία πρόσβαση: 30 Νοεμβρίου 2020] Βλ. επίσης, 

HASHEM Ali, “Between a rock and hard place: Iran’s dilemma in Nagorno-Karabakh 

conflict”, Al Monitor, 9 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/10/iran-dilemma-nagorno-karabakh-azerbaijan-

armenia-mediate.html#ixzz6l2cI7Amy, τελευταία πρόσβαση: 17 Δεκεμβρίου 2020] 

7 ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ευστάθιος Τ., «Ασφάλεια, Στρατηγική και Διαλεκτικός Ρεαλισμός: Οντολογικά 

και Επιστημολογικά ζητήματα στη συγκρότηση μίας διαφορετικής προσέγγισης της Διεθνούς 

Πολιτικής», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 100, 1999, σελ.79-113. [Ανακτήθηκε 

από: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7335/7056.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 25 Νοεμβρίου 2020]  

https://www.files.ethz.ch/isn/23252/Nagorno%20Karabakh%20and%20the%20Eurasian%20Transport%20Corridor.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/23252/Nagorno%20Karabakh%20and%20the%20Eurasian%20Transport%20Corridor.pdf
https://theconversation.com/nagorno-karabakh-why-iran-is-trying-to-remain-neutral-over-the-conflict-on-its-doorstep-147402
https://theconversation.com/nagorno-karabakh-why-iran-is-trying-to-remain-neutral-over-the-conflict-on-its-doorstep-147402
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/iran-dilemma-nagorno-karabakh-azerbaijan-armenia-mediate.html#ixzz6l2cI7Amy
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/iran-dilemma-nagorno-karabakh-azerbaijan-armenia-mediate.html#ixzz6l2cI7Amy
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/iran-dilemma-nagorno-karabakh-azerbaijan-armenia-mediate.html#ixzz6l2cI7Amy
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7335/7056.pdf
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προστασία των συμφερόντων της, και συνδέεται με τη διασφάλιση πόρων για 

αυτόν το σκοπό. Ο Καύκασος ανέκαθεν ανήκε στη σφαίρα επιρροής8 της 

Ρωσίας. Η Μόσχα, ασκώντας επιρροή στις έτερες δυνάμεις της περιοχής, 

επιβάλλει τη σταθερότητα και την τάξη, ώστε να διατηρήσει την ηγεμονία της 

στον Καύκασο. Ο Καύκασος συνιστά ένα περιφερειακό υποσύστημα και 

αποτελείται από ένα σύνολο κρατών, τα οποία αλληλοεπιδρούν τακτικά και 

ενεργά μεταξύ τους. Απολαμβάνει εσωτερική και εξωτερική αναγνώριση και 

υπάρχει εξάρτηση ή αλληλεξάρτηση των κρατών εντός αυτού9. Η ρωσική 

εξωτερική πολιτική συνιστάται στη βάση της στον αγώνα για απόκτηση 

ισχύος. Ο τρόπος απόκτησης, διατήρησης και άσκησης της ρωσικής ισχύος 

καθορίζει και τη μέθοδο πολιτικής δράσης της. Συγκεκριμένα, η διεθνής 

πολιτική, είναι πολιτική ισχύος. Έτσι, η Ρωσία ως κυρίαρχος δρών της 

διεθνούς πολιτικής την επηρεάζει περισσότερο από άλλους, μη κρατικούς 

δρώντες που συμμετέχουν στα τεκταινόμενα της διεθνούς πολιτικής σκηνής 

(άτομα, διεθνείς οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί-Μ.Κ.Ο.). Η 

εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία στον Καύκασο, βάσει της 

νεορεαλιστικής σχολής, έχει ως σκοπό την υπεράσπιση των εθνικών της 

συμφερόντων στο διεθνές σύστημα10.  

Με βάση τα ως άνω, η υπόθεση εργασίας της παρούσας ανάλυσης 

διατυπώνεται ως εξής: «Τα κυρίαρχα κράτη ασκούν εξωτερική πολιτική στη 

σφαίρα επιρροής τους με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και αποσκοπώντας στην 

εξασφάλιση διατήρησης της επιρροής τους στο υποσύστημα, στο οποίο δρουν, 

επιτρέποντας περιορισμένη και συμβολική μόνο ανάμειξη στα περιφερειακά 

κράτη». Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως 

δευτερογενείς πηγές, όπως επιστημονικά βιβλία και άρθρα, καθώς και 

ορισμένες εκθέσεις και αναλύσεις ερευνητικών Ινστιτούτων. Πληροφορίες θα 

αντληθούν και από επίσημους ιστοτόπους των Υπουργείων και τον ημερήσιο 

και περιοδικό ηλεκτρονικό Τύπο. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην 

παρούσα ανάλυση είναι η επαγωγική, καθώς επιχειρείται η εξαγωγή γενικών 

 
8 ETZIONI Amitai, “Spheres of Influence: A Reconceptualization”, Τhe Fletcher Forum of 
World Affairs, Τόμος 29, Τεύχος 2, Καλοκαίρι 2015, σελ. 117-132, 117. [Ανακτήθηκε από:  

https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f9bc534a5e78b1

20e46/1475112859488/39-2_17Etzioni.pdf, τελευταία πρόσβαση: 12 Δεκεμβρίου 2020]  

9 THOMPSON William R., “The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a 

Propositional Inventory, International Studies Quarterly, Τόμος 17, No. 1, 1973, σελ. 89-

117. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.jstor.org/stable/3013464?seq=1#metadata_info_tab_contents, τελευταία 

πρόσβαση: 25 Νοεμβρίου 2020]  

10 JACKSON Robert, SORENSEN George, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, 
Η σύγχρονη Συζήτηση, μτφ. Κωνσταντινίδης Χ., Αθήνα, Gutenberg, Ιανουάριος 2006, 

σελ.111, 122-127, 135-139. 

https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f9bc534a5e78b120e46/1475112859488/39-2_17Etzioni.pdf
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f9bc534a5e78b120e46/1475112859488/39-2_17Etzioni.pdf
https://www.jstor.org/stable/3013464?seq=1#metadata_info_tab_contents
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συμπερασμάτων μέσα από παρατηρήσεις ειδικών γεγονότων. Η δομή της 

παρούσας ανάλυσης έχει ως εξής: αρχικά, παρουσιάζεται το περιφερειακό 

σύστημα του Καυκάσου και η δράση των περιφερειακών και διεθνών δρώντων 

σε αυτό. Έπειτα, παρατίθεται το ιστορικό υπόβαθρο της σύγκρουσης και 

παρουσιάζεται ο ρόλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και των υπόλοιπων 

περιφερειακών δρώντων στην πιο πρόσφατη σύγκρουση στο Ορεινό 

Καραμπάχ. Κατόπιν, παρουσιάζεται το κοινό ανακοινωθέν της κατάπαυσης 

του πυρός και οι συνέπειές της. Τέλος, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα 

βάσει όσων εξετάσθηκαν. Η χρησιμότητα της έρευνας προκύπτει από την 

ανάγκη καλύτερης κατανόησης της πολιτικής που ακολουθεί η Ρωσία στις 

περιφερειακές συγκρούσεις, όπως σε αυτή του Καυκάσου. 

1. Περιφερειακό υποσύστημα Νοτίου Καυκάσου 

Ο Νότιος Καύκασος αποτελείται από τη Γεωργία, την Αρμενία και το 

Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο, όταν μελετάται αυτό το υποσύστημα λαμβάνεται 

υπόψιν η δράση και κάποιων άλλων κρατικών δρώντων, όπως της Ρωσίας, της 

Τουρκίας και του Ιράν, οι οποίοι ιστορικά διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή. Ακόμη, αξίζει να 

προσμετρηθεί ο ρόλος του Ισραήλ και του Τουρκμενιστάν.  

Στην ιστορική στρατηγική εξίσωση με την Τουρκία και το Ιράν έχει 

προστεθεί και ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας-Ν.Α.Τ.Ο.. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) και Ρωσίας για την 

κυριαρχία στον Καύκασο ήταν φανερός περισσότερο τη δεκαετία του 199011. 

Μετά την κατάρρευση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 

(Ε.Σ.Σ.Δ.) οι Η.Π.Α. υποστήριζαν τα πρώην σοβιετικά κράτη στην προσπάθειά 

αυτών να εξισορροπήσουν τη Ρωσία.  Με αυτό τον τρόπο, μπορούσαν να 

ελέγχουν την επιρροή της Ρωσίας στην ευρασιατική ενδοχώρα. Ωστόσο, μετά 

από τον πόλεμο του 2008, ο οποίος έλαβε χώρα στη Γεωργία, η Ρωσία 

αναδείχθηκε ως η μοναδική μεγάλη δύναμη της περιοχής. Οι Η.Π.Α. φαίνεται 

να υποχώρησαν ενώπιον της ρωσικής κυριαρχίας στην περιοχή, ενώ η απουσία 

τους από τον Καύκασο οφείλεται εν μέρει και στη δέσμευσή τους σε άλλα 

περιφερειακά υποσυστήματα. 

Αξίζει να δοθεί προσοχή στις πηγές εισροής εμπορευμάτων σε μία χώρα 

(εισαγωγές) και τους προορισμούς της εκροής τους από αυτή σε άλλες 

(εξαγωγές), καθώς παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την οικονομική 

 
11 ABUSHOV Kavus, “Russian foreign policy towards the Nagorno-Karabakh conflict 

prudent geopolitics incapacity or identity?”, East European Politics, Τόμος 35, τεύχος 1, 72-

92, 8 Μαρτίου 2019. [Ανακτήθηκε από: https://doi.org/10.1080/21599165.2019.1579711, 

τελευταία πρόσβαση: 25 Νοεμβρίου 2020] 

https://doi.org/10.1080/21599165.2019.1579711
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κατάσταση ενός κράτους. Η οικονομία, αναλόγως της χρήσης της, μπορεί να 

μετατραπεί σε ήπια ή σκληρή ισχύ από ένα κράτος. Σε κάθε περίπτωση, ως 

παράγοντας υπολογισμού της κρατικής ισχύος επηρεάζει και την κατανομή 

ισχύος τόσο στο διεθνές σύστημα όσο και στα περιφερειακά υποσυστήματα. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα ποσοτικά δεδομένα για τα κράτη που 

δρουν στον Καύκασο. Το εμπόριο της Ρωσίας στηρίζεται ως επί το πλείστον 

στις Η.Π.Α., τη Γαλλία και την Τουρκία, τόσο στον τομέα των εισαγωγών της 

όσο και των εξαγωγών12. Συγκεκριμένα, το 5,5% των εισαγωγών της 

προέρχονται από τις Η.Π.Α., ενώ το 5% των εξαγωγών της έχει προορισμό την 

Τουρκία. Αναφορικά με την Αρμενία, το 33% των εισαγωγών του κράτους 

προέρχονται από τη Ρωσία και στη συνέχεια ακολουθούν το Ιράν (7,1%) και η 

Τουρκία (5,1%). Οι αρμενικές εξαγωγές ως επί το πλείστον κατευθύνονται 

προς τη Ρωσία (26%), το Ιράν (84,72%), τις Η.Π.Α. (2,7%) και τη Γεωργία 

(2,2%). Τέλος, το Αζερμπαϊτζάν εισάγει, κυρίως, από τη Ρωσία (18%), την 

Τουρκία (15%), τις Η.Π.Α. (5,9%) και τη Γαλλία (4,2%). Αντίστοιχα, οι 

εξαγωγές του κατευθύνονται προς την Τουρκία (19%), τη Ρωσία (5,2%), τη 

Γεωργία (3,4%) και το Ισραήλ (3,2%).  

Πίνακας Α: Παραγωγή φυσικού αερίου (TJ) και αργού πετρελαίου (kt) (2019) 

Χώρα Φυσικό Αέριο (TJ) Αργό Πετρέλαιο (kt) 

Αζερμπαϊτζάν 958.013 34.643  

Αρμενία - - 

Γεωργία 380 35 

Ιράν 9.118.234 115.935 

Ρωσία 28.670.436 527.530 

Τουρκία 17.964 2.986 

Τουρκμενιστάν 3.284.976 9.429 

Πηγή: Iea.org, 201913. 

Στον πίνακα Α αποτυπώνονται τα μεγέθη παραγωγής φυσικού αερίου και 

αργού πετρελαίου των προαναφερθέντων κρατών. Η παραγωγή φυσικών 

πόρων της Ρωσίας είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των 

υπόλοιπων κρατών του πίνακα. Αναφορικά με το μέγεθος παραγωγής φυσικού 

 
12 Trading Economics, 2021. [Ανακτήθηκε από: https://tradingeconomics.com/, τελευταία 

πρόσβαση: 12 Ιανουαρίου 2021]  

13 International Energy Agency, Natural gas production, Russian Federation 1990-2019, 

2021. [Ανακτήθηκε από: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/gas, τελευταία 

ανάγνωση: 12 Ιανουαρίου 2021]. Βλ. επίσης, International Energy Agency, Oil production, 

Russian Federation 1990-2019, 2021. [Ανακτήθηκε από: https://www.iea.org/fuels-and-

technologies/oil, τελευταία ανάγνωση: 12 Ιανουαρίου 2021]  

https://tradingeconomics.com/
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/gas
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/oil
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/oil
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αερίου, ακολουθούν με τη σειρά το Ιράν, το Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, 

η Τουρκία και η Γεωργία. Τα δεδομένα για παραγωγή αργού πετρελαίου 

παρουσιάζουν μία αντιστροφή θέσεων μεταξύ Τουρκμενιστάν και 

Αζερμπαϊτζάν. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το 70% της παραγωγής 

φυσικού αεριού στην Ευρασία, οφείλεται στη Ρωσία. Αναμένεται να είναι η 

δεύτερη πηγή αυξημένης παροχής αερίου μετά τις Η.Π.Α. και να 

αντιπροσωπεύει το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής μεταξύ 2019-2025. 

Αναφορικά με την περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν, η παραγωγή αερίου από την 

εν λόγω χώρα αυξήθηκε κατά 28% λόγω της ανάπτυξης της παραγωγής και 

των εξαγωγών από την πηγή Shah Deniz II. Μάλιστα, πρόκειται να 

εκτιναχθεί πάνω από 30% με την αναβάθμιση του Υπερμικρασιατικού Αγωγού 

Φυσικού Αερίου (T.A.N.A.P.) και του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 

(T.A.P.), ώστε να προμηθεύει στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της συνεργασίας και της αξιοποίησης 

των φυσικών πόρων στην περιοχή, αποτελεί το Μνημόνιο Κατανόησης που 

υπεγράφη στις 21 Ιανουαρίου 2021, μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και 

Τουρκμενιστάν, σηματοδοτώντας την έναρξη της από κοινού εξερεύνησης και 

εκμετάλλευσης του οικοπέδου υδρογονανθράκων υπό το όνομα «Dostluk»14. 

Μετά την κρίση στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και την πτώση 

των τιμών που σημειώθηκε παγκοσμίως, το εν λόγω Μνημόνιο δημιουργεί 

νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης στις δύο χώρες και αναδιαμορφώνει 

την ισορροπία δυνάμεων στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή. Πλέον, η 

πραγματοποίηση του Διακασπιακού Αγωγού Αερίου (T.C.G.P.) φαίνεται πιο 

ρεαλιστική από ποτέ. Επίσης, η πιθανή επέκταση του T.A.N.A.P. και η 

μεταφορά μέσω αυτού του τουρκμενικού φυσικού αερίου θα έδινε την 

 
 14 Η Συμφωνία ονομάζεται Dostluk στα Αζερικά και Dostlug στα Τουρκμενικά και σημαίνει 

φιλία. Το σχέδιο για τη δημιουργία αγωγού αερίου που να ξεκινά από το Τουρκμενιστάν, να 

ενώνεται με το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Κασπίας και να αποκτά πρόσβαση στην Ευρώπη μέσω 

της Τουρκίας, συζητήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπό το όνομα 

Kepez στα Αζερικά, Kyapaz στα Ρωσικά και Sardar στα Τουρκμενικά.  Επανήλθε εκ νέου στο 

προσκήνιο το 2010 ως σχέδιο Nabucco. O'BYRNE David “Azerbaijan and Turkmenistan 

agreement advances Caspian gas cooperation”, Eurasianet, 22 Ιανουαρίου 2021. 

[Αναγνώστηκε στο: https://eurasianet.org/azerbaijan-and-turkmenistan-agreement-

advances-caspian-gas-cooperation, τελευταία πρόσβαση: 22 Ιανουρίου 2021] Βλ. επίσης, 

PETERSEN Alexandros, “Gas for the Nabucco Pipeline: Energy Aria”, The World Today, 

Chatham House, 2010, Τόμος 66, Τεύχος 1, 30-31. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.jstor.org/stable/41962439, τελευταία πρόσβαση: 22 Ιανουρίου 2021] Βλ. ακόμη, 

Αζερικό Υπουργείο Εξωτερικών, “No:024/21, Information of the Press Service Department 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan on the meeting of Minister 

Jeyhun Bayramov with the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov”, 

21 Ιανουαρίου 2021. [Αναγνώστηκε στο: https://mfa.gov.az/en/news/no02421-azerbaycan-

respublikasi-xarici-isler-nazirliyi-metbuat-xidmeti-idaresinin-nazir-ceyhun-bayramovun-

turkmenistan-xarici-isler-naziri-resid-meredov-ile-gorusune-dair-melumati, τελευταία 

πρόσβαση: 21 Ιανουαρίου 2021]   

https://eurasianet.org/azerbaijan-and-turkmenistan-agreement-advances-caspian-gas-cooperation
https://eurasianet.org/azerbaijan-and-turkmenistan-agreement-advances-caspian-gas-cooperation
http://www.jstor.org/stable/41962439
https://mfa.gov.az/en/news/no02421-azerbaycan-respublikasi-xarici-isler-nazirliyi-metbuat-xidmeti-idaresinin-nazir-ceyhun-bayramovun-turkmenistan-xarici-isler-naziri-resid-meredov-ile-gorusune-dair-melumati
https://mfa.gov.az/en/news/no02421-azerbaycan-respublikasi-xarici-isler-nazirliyi-metbuat-xidmeti-idaresinin-nazir-ceyhun-bayramovun-turkmenistan-xarici-isler-naziri-resid-meredov-ile-gorusune-dair-melumati
https://mfa.gov.az/en/news/no02421-azerbaycan-respublikasi-xarici-isler-nazirliyi-metbuat-xidmeti-idaresinin-nazir-ceyhun-bayramovun-turkmenistan-xarici-isler-naziri-resid-meredov-ile-gorusune-dair-melumati
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ευκαιρία στην Ευρώπη να διαφοροποιήσει τους παρόχους ενέργειάς της. Έτσι, 

δε θα εξαρτάται από τη ρωσική παροχή ενέργειας και θα πλησιάσει το στόχο  

επίτευξης της ενεργειακής ασφάλειάς της. Η Ρωσία, ωστόσο, αναπτύσσει νέους 

αγωγούς για τον ενεργειακό εξοπλισμό της Ευρώπης, ώστε να αποθαρρύνει 

πιθανούς αντίπαλους παρόχους σε αυτή την ήπειρο. Εάν η Ευρώπη, πράγματι, 

διαφοροποιήσει τις πηγές εισαγωγής ενέργειας, αναμένεται η Ρωσία να χάσει 

τον κυρίαρχο ρόλο της σε μία μεγάλη και σημαντική αγορά. 

1.2. Ειδικός ρόλος και συμφέροντα στον Καύκασο 

Η παρουσία και η προσπάθεια επιρροής της Ρωσίας και των άλλων 

περιφερειακών και διεθνών δρώντων στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου 

συνδέεται με συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα. Αντίστοιχα, συνεπώς, 

προσδιορίζεται και ο ρόλος των δυνάμεων που δρουν στην περιοχή, ο οποίος 

θα αναλυθεί παρακάτω. 

1.2.1. Ο ρόλος και τα συμφέροντα της Ρωσίας  

1.2.1.1. Η ασφάλεια 

Η Ρωσία παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό τόσο στο Ερεβάν όσο και στο Μπακού. 

Όπως φαίνεται στη βάση δεδομένων του Διεθνoύς Ινστιτούτου Ερευνών για 

την Ειρήνη της Στοκχόλμης (Δ.Ι.Ε.Ε.Σ./S.I.P.R.I.)15 αναφορικά με τις 

εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού στο Αζερμπαϊτζάν κατά τα έτη 2018-2019, 

το Αζερμπαϊτζάν εισήγαγε εξοπλισμό αξίας $6 εκ. από την Τουρκία το 2019, 

τη στιγμή που οι ανάλογες εισαγωγές από τη Ρωσία ήταν μηδενικές. Το 

γεγονός παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς το 2018, οι αριθμοί ήταν πάλι $6 εκ. 

για την Τουρκία, όμως $53 εκ. για τη Ρωσία. Επιπροσθέτως, το 2019 οι 

εισαγωγές από το Ισραήλ ήταν $3 εκ., ενώ το 2018 ανέρχονταν στα $236 εκ.. 

Οπότε, η Τουρκία διατήρησε σταθερό το επίπεδο εξαγωγών προς το 

Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Ρωσία από χώρα εξαγωγής μεγάλου μεγέθους το 2018, 

τον επόμενο χρόνο, το 2019, σχεδόν εκμηδένισε τις εξαγωγές της σε αυτό. Το 

Ισραήλ, επίσης, από εξαγωγή αξιοσημείωτου οικονομικού μεγέθους το 2018, 

το 2019 περιορίστηκε σε ένα συμβολικό ποσό. 

Ωστόσο, η Αρμενία είναι κράτος-μέλος του Οργανισμού της Συνθήκης 

Συλλογικής Ασφάλειας (Ο.Σ.Σ.Α.), καθώς και της Κοινοπολιτείας 

Ανεξάρτητων Κρατών (Κ.Α.Κ.), σε αντίθεση με το Αζερμπαϊτζάν. Σε 

αμφότερους τους περιφερειακούς οργανισμούς, σημαντική επιρροή ασκεί η 

Ρωσία. Η Αρμενία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία σε πολιτικό, 

στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, η Ρωσία διατηρεί 

 
15 Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Arms Transfers Database”. 

[Αναγνώστηκε στο: https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php, 

τελευταία πρόσβαση: 4 Ιανουαρίου 2021] 

https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
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στρατιωτική βάση στην Αρμενία16. Ακόμη, από το 1992, οι συνοριακές 

δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνδράμουν την Αρμενία στον 

έλεγχο των συνόρων της με την Τουρκία και το Ιράν17. Η σημαντικότερη 

συνεργασία στον εξοπλιστικό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας κατά το 

τελευταίο έτος ήταν η σύναψη Συμφωνίας το Δεκέμβριο του 2019 για την 

απόκτηση ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών SU-30SM από το Ερεβάν18, τα 

οποία παραδόθηκαν μέσα στο 2020. 

Η Αρμενία είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος στον μετασοβιετικό χώρο για 

τη Ρωσία και μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι λειτουργεί ως το 

προκεχωρημένο φυλάκιό της. Για την Αρμενία, η Ρωσία αποτελεί τον  

κατεξοχήν εγγυητή της ασφάλειας στην εικονική απειλή της Τουρκίας και 

την πραγματική του Αζερμπαϊτζάν. Υποστηρίζεται ότι, ακόμη και αν το 

Αζερμπαϊτζάν ενταχθεί στον Ο.Σ.Σ.Α., την Τελωνειακή Ένωση και κατ’ 

επέκταση την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (Ε.Ο.Ε.), φιλοξενήσει ρωσικές 

στρατιωτικές βάσεις εκ νέου στην επικράτειά του και συντονίσει την 

εξωτερική πολιτική του με τη ρωσική, δεν είναι σίγουρο ότι θα αρκούσε για 

να υποκαταστήσει την Αρμενία. Το Αζερμπαϊτζάν θεωρείται δύσκολο να 

αναπτύξει στενότερες στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία, τόσο λόγω εθνικών 

συμφερόντων όσο και οικονομικής ανεξαρτησίας.  

1.2.1.2. Η οικονομία και η ενέργεια 

Το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί σημαντικό εταίρο για τη Ρωσία. Ωστόσο, καθώς το 

πρώτο έχει εξέχουσα θέση στην εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 

παγκοσμίως19, προκύπτει μία σχέση ανταγωνισμού με τη Μόσχα στον 

ενεργειακό τομέα. Ακόμη, η στενή συνεργασία του Αζερμπαϊτζάν με την 

Τουρκία καθιστά πιο πιθανή τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του απέναντι στη 

ρωσική επιρροή. Αν και η ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου στην Κασπία είναι 

 
16 JAFAROVA Esmira “Russian military shipments to Armenia – a dangerous escalation?”, 

Euractiv, 31 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/russian-military-shipments-to-

armenia-a-dangerous-escalation/, τελευταία πρόσβαση: 4 Ιανουαρίου 2021]  

17 Υπηρεσία Ασφαλείας της Αρμενίας, “Armenian-Russian Border Cooperation”, 29 

Αυγούστου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.sns.am/en/press-

releases/2018/08/29/armenian-russian-border-cooperation/46, τελευταία πρόσβαση: 30 

Δεκεμβρίου 2020]   

18 Defense World, “Armenia to Order New Russian Su-30SM fighter jets”, 31 Αυγούστου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.defenseworld.net/news/27755/Armenia_to_Order_New_Russian_Su_30SM_fi

ghter_jets#.X_o_xugzbfA, τελευταία πρόσβαση: 13 Δεκεμβρίου 2020] 

19 The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, “The Second Nagorno-Karabakh War: A 

Milestone in Military Affairs”, 16 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/nagorno-karabakh-war-

milestone/, τελευταία πρόσβαση: 13 Δεκεμβρίου 2020] 

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/russian-military-shipments-to-armenia-a-dangerous-escalation/
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/russian-military-shipments-to-armenia-a-dangerous-escalation/
https://www.sns.am/en/press-releases/2018/08/29/armenian-russian-border-cooperation/46
https://www.sns.am/en/press-releases/2018/08/29/armenian-russian-border-cooperation/46
https://www.defenseworld.net/news/27755/Armenia_to_Order_New_Russian_Su_30SM_fighter_jets#.X_o_xugzbfA
https://www.defenseworld.net/news/27755/Armenia_to_Order_New_Russian_Su_30SM_fighter_jets#.X_o_xugzbfA
https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/nagorno-karabakh-war-milestone/
https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/nagorno-karabakh-war-milestone/


Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος 2021 

 
74 

γνωστή από τη δεκαετία του 1990, μόλις το Δεκέμβριο του 2019 ξεκίνησαν οι 

διατρήσεις για την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η ανακάλυψη 

σημαντικών πετρελαϊκών πόρων στο Καραμπάχ κατά τη διάρκεια του 202020. 

Η διοχέτευσή τους στο Νότιο Διάδρομο από το Αζερμπαϊτζάν, θα ενίσχυε την 

ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έναντι της Ρωσίας. Θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το Κρεμλίνο, μάλλον, είναι ανοιχτό σε 

συνεργασίες με το Αζερμπαϊτζάν για να διατηρήσει την επιρροή του στον 

Καύκασο και μέσω αυτού στο Νότιο Διάδρομο. Έτσι, στις 21 Νοεμβρίου, 

ρωσική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε περιοδεία στον Καύκασο και 

επισκέφτηκε πρώτα την Αρμενία και έπειτα το Αζερμπαίτζάν21. Κατά την 

επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν σχολιάστηκαν μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν 

οι ευκαιρίες ανοίγματος των οικονομικών συνδέσμων, καθώς και των 

συνδέσμων μεταφορών και υποδομών. Ακόμη, συζητήθηκαν κοινά σχέδια στο 

πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας 

(Ο.Ο.Σ.Ε.Π.) και των πέντε χωρών της Κασπίας. Υπογραμμίστηκαν οι θετικές 

συνέπειες ενδεχόμενης άρσης των περιορισμών στη διασταύρωση διαδρομών 

ζωτικής σημασίας, όπως των διαδρόμων Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης22. 

Το κίνητρο της επίλυσης της σύγκρουσης του Ο.Κ. είναι οι πιο στενές επαφές 

μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν και η εξασφάλιση πιθανής συμμετοχής του 

Μπακού στην Ε.Ο.Ε.. 

Η «βελούδινη» επανάσταση κατέδειξε ότι η αρμενική εξωτερική 

πολιτική δίχως το Ο.Κ. θα επέτρεπε στην Αρμενία να έχει μία ισορροπημένη 

σχέση τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Δύση. Τα οικονομικά κίνητρα 

συνεργασίας Ρωσίας-Αρμενίας, ωστόσο, είναι φανερά στο πλαίσιο της Ε.Ο.Ε.. 

Έτσι, η Αρμενία, παρ’ ότι χώρα του Νοτίου Καυκάσου δίχως έξοδο στη 

θάλασσα και σύνδεση με πολλές χώρες, μέσω της Ε.Ο.Ε. έχει επεκτείνει τις 

εμπορικές της δυνατότητες και φαίνεται να έχει καταστήσει την οικονομία 

 
20 NS Energy, “Karabagh Oil Field Development”. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nsenergybusiness.com/projects/karabagh-oil-field-development/, τελευταία 

πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2020] 

21 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement and answers 

to media questions at a joint news conference following a meeting with President of the 

Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev”, 21 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449871, τελευταία πρόσβαση: 17 Δεκεμβρίου 

2020] 

22 CHIRAGOV Fuad και KAKACHIA Kornely κ.ά., “The South Caucasus Between 

integration and fragmentation”, Μάιος 2015, Strateji Araşdırmalar Merkezi – SAM, 
European Policy Centre, σελ.29, 89. [Ανακτήθηκε από:  

https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-

_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp

0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10, τελευταία πρόσβαση: 30 Νοεμβρίου 2020]  

https://www.nsenergybusiness.com/projects/karabagh-oil-field-development/
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449871
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449871
https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10
https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10
https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10
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της περισσότερο ανταγωνιστική. Συγκεκριμένα, πριν τη συμμετοχή στην εν 

λόγω Ένωση το ποσοστό των εισαγωγών της χώρας ανερχόταν σε 5-10% λόγω 

των δασμών. Κατόπιν, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 2.7 φορές23. Η έλλειψη 

κοινών συνόρων με άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ο.Ε. έχει ενισχύσει τις 

εμπορικές σχέσεις κυρίως με τη Ρωσία, δημιουργώντας μεγαλύτερη σχέση 

εξάρτησης του Ερεβάν με τη Μόσχα. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των αρμενικών επιχειρήσεων ανήκει σε εταιρείες του ρωσικού 

κράτους. Η σημασία των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών 

καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι διμερείς οικονομικές τους σχέσεις 

συζητήθηκαν και στην πρώτη ρωσική επίσκεψη Ρώσων αξιωματούχων μετά το 

τέλος της σύγκρουσης, στις 21 Νοεμβρίου, η οποία είχε στόχο την 

αποκατάσταση των εμπορικών, οικονομικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ 

των χωρών, οι οποίοι μειώθηκαν ελαφρώς, κατά 7 %, κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας24. Επίσης, από τις συζητήσεις κατέστη φανερή η πρόθεση 

επανέναρξης των συνδέσεων και συνέχισης των έργων κατασκευής υποδομών 

και μεταφορών. 

1.2.2. Ο ρόλος και τα συμφέροντα της Τουρκίας  

Η Τουρκία διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο τόσο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 

σύγκρουσης όσο και μετά το πέρας της στη διατήρηση της εκεχειρίας. Η 

επιγραμματική παράθεση στοιχείων που φανερώνουν τις σχέσεις μεταξύ 

Ρωσίας και Τουρκίας θέτει το πλαίσιο επιδίωξης αύξησης ισχύος της 

τελευταίας στον Νότιο Καύκασο. 

Τα οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας προσφέρουν ισχυρό κίνητρο 

για τη διατήρηση των πολιτικών σχέσεων με τη Ρωσία25. Η Τουρκία στα 

ανατολικά της σύνορα γειτνιάζει με περιοχή γεωστρατηγικής σημασίας, 

καθώς στην εν λόγω περιοχή εντοπίζονται κράτη με τις μεγαλύτερες πηγές 

φυσικού αερίου παγκοσμίως, όπως είναι το Ιράν και η Ρωσία. Οι οικονομικές 

σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας είναι εκτενείς. Το 2014, το εμπορικό 

τους ισοζύγιο έφτασε τα $33 δις. Επίσης, μέλη της τουρκικής επιχειρηματικής 

κοινότητας έχουν αναπτύξει ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Ακόμη, 

 
23 KHACHATURYAN Vahagn, “Αrmenia and the Eurasian Economic Union”, Center for 
International Private Enterprise, 12 Αυγούστου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cipe.org/resources/eaeu-research-paper-armenia-russian/, τελευταία 

πρόσβαση: 30 Νοεμβρίου 2020]  

24 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s opening remarks at a 

meeting with President of the Republic of Armenia Armen Sarkissian”, 21 Νοεμβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449682, τελευταία πρόσβαση: 19 Δεκεμβρίου 

2020] 

25 CHIRAGOV Fuad και KAKACHIA Kornely κ.ά., ό.π., σελ.87.  

https://www.cipe.org/resources/eaeu-research-paper-armenia-russian/
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449682
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449682
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φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό λόμπι, το οποίο προώθησε 

την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Blue Stream. Παρ’ όλα αυτά, η 

εντεταμένη συνεργασία Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν απαιτεί την προσοχή της 

Ρωσίας. Ο αγωγός πετρελαίου Μπακού-Τιφλίδα-Τζεϊχάν, οι αγωγοί φυσικού 

αερίου Μπακού-Ερζερούμ και ο Υπερμικρασιατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου 

(T.A.N.A.P.), η σιδηροδρομική γραμμή Μπακού-Τιφλίδας-Καρς, και το 

συγκρότημα διύλισης πετρελαίου SOCAR Turkey Aegean Refinery 

(S.Τ.Α.R.), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Σμύρνης, ανέδειξαν το 

Αζερμπαϊτζάν ως το μεγαλύτερο επενδυτή στην Τουρκία το 2018, καθιστώντας 

το κράτος σημαντικό οικονομικό εταίρο της Τουρκίας26. Επιπλέον, το 2020, 

το Αζερμπαϊτζάν έγινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της 

χώρας27.  

Η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει την ιστορική και εθνική συνάφεια των 

λεγόμενων τουρκικών λαών, του Αζερμπαϊτζάν και κάποιων ακόμη κρατών 

της Κεντρικής Ασίας. Χαρακτηριστική είναι η συχνή δήλωση ότι η Τουρκία 

και το Αζερμπαϊτζάν αποτελούν ένα έθνος, χωρισμένο σε δύο κράτη28. Για 

λόγους εθνικούς ο λαός του  Αζερμπαϊτζάν ενδεχομένως να επιθυμεί να είναι 

πιστός πρωτίστως στην Τουρκία, γεγονός που η Άγκυρα προσπαθεί να 

προβάλει σε κάθε ευκαιρία. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η παράλληλη δράση των δύο χωρών σε άλλα 

μέτωπα σύγκρουσης, στη Συρία και τη Λιβύη. Οι δύο χώρες, Ρωσία και 

Τουρκία, λαμβάνουν μέρος σε ολοένα και περισσότερες περιφερειακές 

συγκρούσεις με στόχο τη δημιουργία στρατιωτικών, οικονομικών και 

πολιτικών βάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.  

2. Το ιστορικό υπόβαθρο της σύγκρουσης και η πρόσφατη ανάφλεξη 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η Ρωσία επιχειρεί να ασκήσει εκ νέου 

επιρροή ως μεγάλη δύναμη σε διεθνές επίπεδο, ανακτώντας έτσι το χαμένο 

κύρος της. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε πολέμους 

 
26 World Integrated Trade Solution, “Turkey trade balance, exports and imports by country 

2018”, Παγκόσμια Τράπεζα, 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIM

P/Partner/by-country, τελευταία πρόσβαση: 30 Νοεμβρίου 2020]  

27 Radio Free Europe - Radio Liberty, “Azerbaijan Kicks Off Gas Exports To Russia-

Dominated European Market”, 31 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.rferl.org/a/azerbaijan-gas-exports-tap-pipeline/31028639.html, τελευταία 

πρόσβαση: 31 Δεκεμβρίου 2020] 

28 KARDAS Saban, “Turkey and Azerbaijan: “One Nation-Two States?”, Eurasia Daily 
Monitor, Τόμος 6, Τεύχος 193, 21 Οκτωβρίου 2009. [Αναγνώστηκε στο: 

https://jamestown.org/program/turkey-and-azerbaijan-one-nation-two-states/, τελευταία 

πρόσβαση: 10 Ιανουαρίου 2021] 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country
https://www.rferl.org/a/azerbaijan-gas-exports-tap-pipeline/31028639.html
https://jamestown.org/program/turkey-and-azerbaijan-one-nation-two-states/
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διά αντιπροσώπων στη Συρία και στη Λιβύη. Μετά την κατάρρευση της 

Ε.Σ.Σ.Δ., η Ρωσία προσπάθησε να διατηρήσει την επιρροή της στον πρώην 

σοβιετικό χώρο. Παράλληλα, η Μόσχα έχει συνδεθεί με αποσχιστικά κινήματα 

και περιφερειακές συγκρούσεις. Συγκεκριμένα, στην Ανατολική Ευρώπη με 

το κίνημα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, με την προσάρτηση της 

Κριμαίας το 2014, καθώς και τα κινήματα της περιοχής του Ντονμπάς στην 

Ουκρανία και, τέλος, στον Καύκασο με την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων 

στις αποσχισθείσες περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας, οι 

οποίες επίσημα αποτελούν μέρος της Γεωργίας.  

Ο Νότιος Καύκασος παρέχει τις περισσότερο πιεστικές προκλήσεις 

ασφαλείας που διαμορφώνουν τη ρωσική εξωτερική πολιτική από τις αρχές 

του 19ου αιώνα29. Σε αυτόν γίνονται φανερά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της ρωσικής υψηλής στρατηγικής, η ροπή στη σκληρή ισχύ, η εξισορρόπηση, 

καθώς επίσης και η ευθραυστότητα της ρωσικής θέσης σε μία τόσο «ανήσυχη» 

περιοχή. H περιφερειακή σύγκρουση στο Ορεινό Καραμπάχ (Ο.Κ.) λαμβάνει 

χώρα στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, στον Νότιο Καύκασο.  

2.1. Το ιστορικό υπόβαθρο της σύγκρουσης στο Ορεινό Καραμπάχ 

Η διαμάχη για την περιοχή του Ο.Κ. ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920 στην 

Ε.Σ.Σ.Δ. και ήταν η πρώτη που λάμβανε χώρα μεταξύ δύο σοβιετικών 

δημοκρατιών30. Η περιοχή συμπεριλήφθηκε στην Αζερική Σοβιετική 

Σοσιαλιστική Δημοκρατία (Α.Σ.Σ.Δ.) κατόπιν της επανάστασης των 

Μπολσεβίκων το 1920. Λίγο αργότερα, μέρος της ορεινής περιφέρειας έλαβε 

ειδικό καθεστώς αυτόνομης περιφέρειας. Ήταν περιοχή ως επί το πλείστον 

κατοικούμενη από εθνικά Αρμένιους. Επί Ε.Σ.Σ.Δ. οι συγκρούσεις μεταξύ 

αρμενικής και αζερικής πλευράς εκφράζονταν σε πολλαπλά πεδία.  

Το 1988, οι Αρμένιοι ηγέτες του Ο.Κ. ζήτησαν η περιοχή να μεταφερθεί 

στη δικαιοδοσία της Αρμενικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας31. 

Κατά τους Αρμενίους, οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον τους δημιουργούσαν 

εικόνες που θύμιζαν τη γενοκτονία κατά των Αρμενίων από την Οθωμανική 

 
29 SUSHENTSOV Andrey, NEKLYUDOV Nikita, “The Caucasus in Russian foreign policy 

strategy”, Caucasus Survey, Institute for International Relations MGIMO University, 

Τόμος 8, Τεύχος 2, 26 Μαΐου 2020. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23761199.2020.1759888, τελευταία 

πρόσβαση: 10 Ιανουαρίου 2021] 

30 KING Charles, ό.π., σ. 213-214, 218. 

31 CORNELL Svante E., “The Nagorno-Karabakh Conflict”, Department of East European 
Studies, Uppsala University, 1999, Τεύχος 46, σελς.14-16. [Ανακτήθηκε από: 

https://web.archive.org/web/20170808221121id_/https://is.muni.cz/el/1423/podzim2012/MV

Z208/um/35586974/Cornell_The_Nagorno-Karabakh_Conflict.pdf, τελευταία πρόσβαση: 10 

Ιανουαρίου 2021]   

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23761199.2020.1759888
https://web.archive.org/web/20170808221121id_/https:/is.muni.cz/el/1423/podzim2012/MVZ208/um/35586974/Cornell_The_Nagorno-Karabakh_Conflict.pdfτ
https://web.archive.org/web/20170808221121id_/https:/is.muni.cz/el/1423/podzim2012/MVZ208/um/35586974/Cornell_The_Nagorno-Karabakh_Conflict.pdfτ
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Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με την οπτική των Αζέρων, οι Αρμένιοι 

προσπαθούσαν να καταπνίξουν το εθνικό αζερικό κίνημα, να καταστρέψουν 

την εδαφική ακεραιότητα της αζερικής Σ.Σ.Δ. και να διεξάγουν εθνοκαθάρσεις 

κατά των Αζέρων. Το 1989, το αρμενικό κοινοβούλιο και το συμβούλιο της 

περιφέρειας του Ο.Κ. υιοθέτησαν ένα κοινό ψήφισμα, διακηρύσσοντας την 

ένωση των δύο διοικητικών μονάδων. Η Ε.Σ.Σ.Δ. προσπάθησε να 

αποκλιμακώσει την κατάσταση με αποτυχία και μετά την κατάρρευσή της η 

κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω. Οι Αρμένιοι ανακοίνωσαν δημοψήφισμα 

για τη δημιουργία μίας ξεχωριστής δημοκρατίας του Ο.Κ. το 1991, που 

επιβεβαιώθηκε με δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής λίγο 

αργότερα32. Ακολούθησε πόλεμος πλήρους κλίμακας. Σημειώθηκαν ακρότητες 

κατά αμάχων Αζέρων στο χωριό Khojaly το 1992, όπως, αντίστοιχα, είχαν 

σημειωθεί κατά των Αρμενίων στις πόλεις Sumgait και Μπακού. Η συνολική 

μεταναστευτική ροή που δημιουργήθηκε τότε αφορούσε 1,2 εκατομμύρια 

άτομα.  

Το 1993, δημιουργήθηκε μία γκρίζα ζώνη γύρω από την παλιά αυτόνομη 

περιοχή ελεγχόμενη από τους Αρμένιους, μεταφέροντας έτσι τον έλεγχο του 

μεγαλύτερου μέρους του Καραμπάχ σε αυτούς και οδηγώντας στη σταδιακή 

εκκένωση της περιοχής από τους Αζέρους κατοίκους στη συνέχεια. Το 1994, 

η Ρωσία κατάφερε να εξασφαλίσει διαρκή κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι διαπραγματεύσεις για 

την εύρεση οριστικής λύσης σχετικά με το ζήτημα του Ο.Κ. ξεκίνησαν υπό 

την αιγίδα της Ρωσίας και των Η.Π.Α.. Η έλλειψη ανταγωνισμού στον 

Καύκασο μεταξύ Η.Π.Α. και Ρωσίας μπορεί να γίνει φανερή στην εν λόγω 

σύγκρουση, για την επίλυση της οποίας οι δύο μεγάλες δυνάμεις 

συνεργάζονται και υποστηρίζεται ότι οι Η.Π.Α. θα στήριζαν οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία της Ρωσίας για την επίλυση αυτού του ζητήματος33.  

Όταν έληξε η σύγκρουση, η Ρωσία σχεδίαζε να αποκλιμακώσει την κρίση 

και να επιβάλει μία λύση, έστω και προσωρινή. Επιθυμούσε να αποφύγει τη 

διείσδυση ξένων (δυτικών) δυνάμεων στον μετασοβιετικό χώρο και την πιθανή 

χειραγώγηση αποσχιστικών συγκρούσεων, ενώ βασικός της στόχος ήταν και η 

κυριαρχία στην Κ.Α.Κ., προκειμένου να αποφύγει μία υπερχείλιση της 

κρίσης στο Βόρειο Καύκασο. Επίσης, συνεργάστηκε με άλλες δυνάμεις στο 

 
32 MATVEEVA Anna, The South Caucasus. Nationalism, Conflict and Minorities, 

Minorities Right Group International (MRG), Μάιος 2002, Ηνωμένο Βασίλειο, σελ. 9-13 

[Ανακτήθηκε από: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.639.5343&rep=rep1&type=pdf, 

20 Δεκεμβρίου 2021] 

33 ABUSHOV Kavus, ό.π., σελ.76. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.639.5343&rep=rep1&type=pdf
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πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην 

Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)34. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι το καθεστώς της 

παγωμένης σύγκρουσης εξυπηρετούσε την εξασφάλιση ρωσικής στρατιωτικής 

παρουσίας στην περιοχή, καθώς και τη στρατιωτική συμμαχία Ρωσίας-

Αρμενίας.  

Το 1999, αποκαλύφθηκε παράδοση όπλων από τη Ρωσία στην Αρμενία 

αξίας $1 δις. Το Αζερμπαϊτζάν αποχώρησε από τον Ο.Σ.Σ.Α. την ίδια χρονιά 

και συμμετείχε στην ίδρυση του οργανισμού Γεωργίας, Ουκρανίας, 

Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβίας (G.U.A.M.) με άλλα μετασοβιετικά κράτη, τα οποία 

«έβλεπαν» τη Ρωσία ως απειλή. Την περίοδο εκείνη, η στάση της Ρωσίας 

απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν άλλαξε, αφού το τελευταίο απαίτησε να απαλλαγεί 

από τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και στράφηκε προς την Τουρκία35. Το 

Αζερμπαϊτζάν μετά από την αποτυχημένη απόπειρα εξισορρόπησης της 

Ρωσίας και την απομάκρυνση από αυτήν άλλαξε στρατηγική και επέλεξε την 

πρόσδεση στο άρμα της Ρωσίας, ξανακερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την 

εμπιστοσύνη της Μόσχας και εξασφαλίζοντας μία περισσότερο ουδέτερη 

ρωσική στάση στο ζήτημα του Ο.Κ.. Η στάση αυτή εκ μέρους του Μπακού 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα κράτη συντάσσονται με τις μεγάλες 

δυνάμεις, αν δεν μπορούν να τις εξισορροπήσουν. Έτσι, μειώνεται η απειλή ή 

επιτυγχάνεται η αλλαγή της συμπεριφοράς απέναντι στο πιο αδύναμο κράτος. 

Υποστηρίζεται ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει την 

ισορροπία μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας λόγω της δυτικής επίκρισης για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λόγω του διαλόγου με τη Ρωσία 

αναφορικά με τη δυτική παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών. Το 

τελευταίο σημείο αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του αφηγήματος της 

κυρίαρχης δημοκρατίας36 στο Αζερμπαϊτζάν ως εργαλείο ήπιας ισχύος. 

 
34 H Ομάδα Μινσκ του Ο.Α.Σ.Ε. δημιουργήθηκε το 1992 στο συνέδριο για την Ασφάλεια και 

τη Συνεργασία στην Ευρώπη που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι το 1992, πρώην Δ.Α.Σ.Ε., και 

τέθηκε σε εφαρμογή το 1994 στην πόλη Μινσκ της Λευκορωσίας, με σκοπό την ενθάρρυνση 

εύρεσης, μέσω διαπραγματεύσεων, ειρηνικής επίλυσης στη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και 

Αζερμπαϊτζάν για το Ορεινό Καραμπάχ. Συμπροεδρεύοντα μέλη είναι η Γαλλία, η Ρωσία και 

οι Η.Π.Α.. Τα μόνιμα μέλη, εκτός από τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση κράτη, ανάμεσα σε 

άλλα περιλαμβάνουν και την Τουρκία. Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη, “Who we are”. [Αναγνώστηκε στο: https://www.osce.org/minsk-group/108306, 

τελευταία πρόσβαση: 28 Δεκεμβρίου 2020] 

35ABUSHOV Kavus, ό.π., σελ.78. 

36 Το δόγμα της κυρίαρχης δημοκρατίας (sovereign democracy) αποτελεί έμπνευση του 

Vladislav Surkov. Η Ρωσία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία της στο 

μετασοβιετικό χώρο, όπως η Δύση υπό τη δημοκρατική σημαία. Η Ρωσία αντιλαμβανόμενη 

ότι η εξωτερική πολιτική της πάσχει από ιδεολογικό κενό, κλήθηκε να επαναπροσδιορίσει 

την ιδεολογική της ταυτότητα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η έννοια της κυριαρχίας 

αφορά τη μη ανάμειξη της Δύσης στην περιοχή, δεν ανταποκρίνεται στις δυτικές 

δημοκρατικές αρχές και δεν περιλαμβάνει το κράτος δικαίου και την προστασία των 

https://www.osce.org/minsk-group/108306
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Από το 2000 κι έπειτα, οι δυνατότητες της Ρωσίας αναπτύχθηκαν και 

έτσι μειώθηκε η σημαντικότητα της σύγκρουσης ως αποσταθεροποιητικός 

παράγοντας. Υιοθετήθηκε μια περισσότερο συνεπής εξωτερική πολιτική και 

η ισχύς του κράτους συγκεντρώθηκε στον Πρόεδρο της χώρας, Βλαντιμίρ 

Πούτιν. Η Ρωσία ήταν θετική στην εύρεση μίας νέας προσωρινής λύσης στο 

Ο.Κ., η οποία θα γινόταν αποδεχτή και από τους δύο εμπόλεμους37. Σε αυτό 

το πλαίσιο, εντάσσονται και η πρωτοβουλία του Καζάν εκ μέρους του πρώην 

Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ το 2011, καθώς και το σχέδιο του 

υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, το έτος 2015.  

Η Ρωσία, ωστόσο, αντιμετωπίζει εμπόδια ως προς την ικανοποίηση του 

ενός μέρους σε βάρος του άλλου. Υπάρχει συζήτηση σχετικά με το αίτιο της 

αδυναμίας εύρεσης λύσης στη διαμάχη. Το αίτιο εντοπίζεται σε δύο 

παραδοχές: την ύπαρξη περιορισμένης ικανότητας και δυνατότητας της 

Ρωσίας να ασκήσει ικανοποιητική πίεση για να πετύχει μία ουσιαστική 

συμφωνία και την προτίμηση περισσότερο προσωρινών λύσεων38. Η ικανότητα 

της Ρωσίας σχετίζεται, επίσης, με το καθεστώς του Ο.Κ., που αποτελεί 

κεντρικό ζήτημα στην ειρηνευτική διαδικασία. Για τη Ρωσία δεν αποτελεί 

επιλογή η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Μία πιθανή λύση στο 

ζήτημα μπορεί να στοιχειοθετηθεί στη βάση του modus vivendi, δηλαδή του 

τρόπου που ζουν πλέον οι κάτοικοι του Ο.Κ.. Υπό αυτό το πρίσμα, πιθανή 

λύση θα ήταν η επιστροφή κάποιων κατεχόμενων περιοχών γύρω από το Ο.Κ. 

στο καθεστώς πριν τη σύγκρουση και η διατήρηση ενός προσωρινού 

καθεστώτος για την ευρύτερη περιοχή επ’ αόριστον. Αυτή η λύση δε θα 

απαιτούσε μεγάλους συμβιβασμούς από καμιά πλευρά, γεγονός που θα 

αποτελούσε πλεονέκτημα για τη Ρωσία. Οι de facto αρχές θα διατηρούσαν το 

Ο.Κ. και θα πάγωναν το καθεστώς διατηρώντας ό,τι έχουν ήδη και δίνοντας 

τις επτά περιοχές εκτός του Ο.Κ.. Ακόμη, θα συμφωνούσαν για το καθεστώς 

του διαδρόμου Λατσίν, την αποστρατικοποίηση της σύγκρουσης και την άρση 

του τουρκικού και του αζερικού αποκλεισμού. 

 
μειονοτήτων. Πρόκειται για συγκεντρωτική πολιτική ανάπτυξη και υψηλό επίπεδο 

ελεγχόμενης δημοκρατίας, δηλαδή de facto απολυταρχίας. Περιορίζεται ο πολιτικός 

ανταγωνισμός, ώστε να μπορεί η επικρατούσα ελίτ να διατηρεί την ισχύ της με κάθε 

απαραίτητο μέσο. Βλ. POPESCU Nicu, “Russia’s Soft Power Ambitions”, Centre for 
European Policy Studies Policy Brief (CEPS), , Τεύχος 115, Οκτώβριος 2006. [Ανακτήθηκε 

από: https://www.ceps.eu/ceps-publications/russias-soft-power-ambitions/, τελευταία 

πρόσβαση: 20 Ιανουαρίου 2021] 

37 ABUSHOV Kavus, ό.π., σελ.79. 

38 ABUSHOV Kavus, ό.π., σελ. 80-82. Βλ. επίσης, ISMAILZADE Fariz, “The Nagorno-

Karabakh Conflict. Current Trends and Future Scenarios”, Istituto Affari Internazionali 
(IAI), Τεύχος 11, 29 Νοεμβρίου 2011, σελ. 6-7. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep09790.pdf, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουρίου 2021] 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/russias-soft-power-ambitions/
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep09790.pdf
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2.2. Ο ρόλος των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στο Ορεινό Καραμπάχ 

Στην πρόσφατη σύγκρουση στο Ο.Κ. δραστηριοποιήθηκαν διεθνείς και 

περιφερειακοί δρώντες. Ορισμένοι από αυτούς έδρασαν εκτενέστερα, ενώ 

άλλοι περισσότερο περιορισμένα. Παρακάτω παρουσιάζεται ο ρόλος τόσο της 

Ρωσίας όσο και των υπόλοιπων δρώντων στη σύγκρουση. Συγκεκριμένα, 

γίνεται αναφορά στο ρόλο κυρίαρχων κρατικών δρώντων, των Η.Π.Α., της 

Γαλλίας, της Τουρκίας, του Ιράν και του Ισραήλ, καθώς επίσης και διεθνών 

και περιφερειακών οργανισμών, όπως της Ομάδας Μινσκ του Ο.Α.Σ.Ε., της 

Ε.Ε. και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 

2.2.1. Ο ρόλος της Ρωσίας 

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Ρωσία τήρησε σε γενικές γραμμές 

διπλωματικά και στρατιωτικά ουδέτερη στάση απέναντι στα δύο εμπόλεμα 

μέρη, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, δρώντας τόσο σε διμερές όσο και σε 

πολυμερές επίπεδο, όπως εκείνο που προσφέρει το πλαίσιο δράσης της Ομάδας 

Μινσκ του Ο.Α.Σ.Ε..  

Ο Ρώσος Πρόεδρος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης διατηρούσε 

τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με αμφότερα τα κράτη, Αζερμπαϊτζάν και 

Αρμενία39. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούσε την εποπτεία της κατάστασης και 

είχε αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή, ώστε να αποκλιμακώσει την κρίση 

και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα αποκλιμάκωσης πέραν των 

διπλωματικών. Έτσι, ξεχώρισε για τη δράση που ανέλαβε σε σχέση με τα άλλα 

συμπροεδρεύοντα μέλη της Ομάδας Μινσκ. Στις 7 Οκτωβρίου 2020, δύο 

εβδομάδες μετά την επανέναρξη των εντάσεων, η Ρωσία κατέστησε σαφές πως 

η διμερής Συνθήκη άμυνας40 και η στρατιωτική συμμαχία Ρωσίας-Αρμενίας 

στο πλαίσιο του Ο.Σ.Σ.Α. δεν έχει εφαρμογή στην περιοχή του Ορεινού 

Καραμπάχ. Η ρωσική ανακοίνωση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Ορεινό 

Καραμπάχ δεν εμπίπτει στην εδαφική κυριαρχία της Αρμενίας, οπότε η Ρωσία 

 
39 Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Telephone conversation with Prime Minister of 

Armenia Nikol Pashinyan”, 2 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64146, τελευταία πρόσβαση: 30 Δεκεμβρίου 

2020] Βλ. επίσης, Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Press release on Foreign Minister Sergey 

Lavrov’s talks with Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov and Foreign Minister 

of Armenia Zohrab Mnatsakanyan”, 21 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-

/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4398257, τελευταία πρόσβαση: 29 Νοεμβρίου 

2020]  

40 Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας, “Bilateral Relations – Russia”, 1 Ιουλίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/ru, τελευταία πρόσβαση: 10 

Ιανουαρίου 2021]  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64146
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4398257
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4398257
https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/ru
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δε δύναται να αποστείλει στρατιωτικές ενισχύσεις εκεί στο πλαίσιο της 

ανωτέρω συμμαχίας41.  

 

Χάρτης: Η περιοχή του Ορεινού Καραμπάχ μετά τη λήξη της σύγκρουσης 

Πηγή: Καθημερινή, 202042 

 
41 ΜΙΧΑΗ Κέιντα, «Η Επαύριον της Σύγκρουσης στο Ορεινό Καραμπάχ: Ανακωχή και Νέα 

Τάξη Πραγμάτων στο Νότιο Καύκασο», Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών , 

Αρ.9, 8 Δεκεμβρίου 2020. [Ανακτήθηκε από: 

https://omekdes.files.wordpress.com/2020/12/omek-info-note-9-dec-2020-2.pdf , τελευταία 

πρόσβαση: 10 Iανουαρίου 2021] Βλ. επίσης, Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Interview 

with Rossiya TV channel”, 7 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64171, τελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 

2020] 

42 Καθημερινή, «Σε πικρή συνθηκολόγηση οδηγήθηκε η Αρμενία. Η Ρωσία έβαλε τη σφραγίδα 

της στη σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ», 16 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/world/561158623/se-pikri-synthikologisi-odigithike-i-

armenia/, Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2020] 

https://omekdes.files.wordpress.com/2020/12/omek-info-note-9-dec-2020-2.pdf
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64171
https://www.kathimerini.gr/world/561158623/se-pikri-synthikologisi-odigithike-i-armenia/
https://www.kathimerini.gr/world/561158623/se-pikri-synthikologisi-odigithike-i-armenia/
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Παρά την περιορισμένη ειρηνευτική στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στη 

σύγκρουση, σε διπλωματικό επίπεδο πραγματοποίησε κάποιες καίριες ενέργειες. Η 

πρώτη προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός, η οποία σύντομα ανεστάλη, έγινε από το 

Κρεμλίνο στις 10 Οκτωβρίου 2020, σε μία προσπάθεια της Ρωσίας να αποτελέσει την 

αποκλειστική διαμεσολαβητική δύναμη που θα κατέστειλε την κρίση43. Τελικά, έπειτα 

από κάποιες ακόμη προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός από τη Γαλλία στις 17 

Οκτωβρίου44 και τις Η.Π.Α. στις 25 Οκτωβρίου45, η Ρωσία ως το τρίτο συμβαλλόμενο 

μέρος του κοινού ανακοινωθέντος της 9ης Νοεμβρίου 2020, αναδείχθηκε ως ο μόνος 

αποτελεσματικός διαμεσολαβητής μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Η Μόσχα 

τόνισε ότι το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία επέλεξαν τη μορφή του Κοινού 

Ανακοινωθέντος, καθώς και ποια θα ήταν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Ρωσία 

διαβεβαίωσε ότι η επιλογή δεν ήταν σκόπιμη ενέργεια εις βάρος του Ιράν ή της 

Τουρκίας46. Κατόπιν ενημερώθηκαν τα συμπροεδρεύοντα κράτη της Ομάδας Μινσκ47.  

Άξια αναφοράς είναι η κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου Mi-24 σε αρμενικό 

έδαφος από αζερικές δυνάμεις, η οποία μάλιστα επέφερε τον θάνατο δύο μελών του 

πληρώματος48. Το γεγονός έλαβε χώρα προς τη λήξη της σύγκρουσης. Δεν έλαβε 

προεκτάσεις, αφού η Ρωσία αρκέστηκε στην απολογία του Αζερμπαϊτζάν. Το τελευταίο 

υπογράμμισε ότι η πράξη ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και εκδήλωσε την επιθυμία του 

να προσφέρει οικονομική αποζημίωση. 

2.2.2. Ο ρόλος των λοιπών διεθνών και περιφερειακών δρώντων 

Εκτός της Ρωσίας, και άλλοι δρώντες αναμείχθηκαν στη σύγκρουση του Ο.Κ.. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρ’ ότι αποτελούν συμπροεδρεύοντα μέλη 

 
43 UN News, “UN chief welcomes Nagorno-Karabakh ceasefire”, 10 Οκτωβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://news.un.org/en/story/2020/10/1075132, τελευταία πρόσβαση: 10 

Iανουαρίου 2021] 

44 France24, “Armenia, Azerbaijan accuse each other of violating ceasefire in Nagorno-

Karabakh”, 18 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.france24.com/en/europe/20201018-fighting-in-nagorno-karabakh-continues-

as-armenia-accuses-azerbaijan-of-violating-truce,  τελευταία πρόσβαση: 10 Νοεμβρίου 2020] 

45 France24, “Third attempt at Karabakh ceasefire quickly collapses”, 26 Οκτωβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.france24.com/en/live-news/20201026-third-attempt-at-

karabakh-ceasefire-quickly-collapses, τελευταία πρόσβαση: 10 Νοεμβρίου 2020]  

46 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Sergey Lavrov’s interview with the Islamic Republic of 

Iran Broadcasting Moscow”, 12 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4483330, τελευταία πρόσβαση: 5 Iανουαρίου 

2021] 

47 Reuters, “U.S., French diplomats expected in Moscow for Karabakh talks: Russia”, 12 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-armenia-

azerbaijan-russia-lavrov/u-s-french-diplomats-expected-in-moscow-for-karabakh-talks-

russia-idUSKBN27S1CJ, Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2020] 

48 BBC, “Azerbaijan admits shooting down Russian helicopter in Armenia”, 9 Νοεμβρίου 

2020.  [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-europe-54874162, τελευταία 

πρόσβαση: 5 Iανουαρίου 2021] 

https://news.un.org/en/story/2020/10/1075132
https://www.france24.com/en/europe/20201018-fighting-in-nagorno-karabakh-continues-as-armenia-accuses-azerbaijan-of-violating-truce
https://www.france24.com/en/europe/20201018-fighting-in-nagorno-karabakh-continues-as-armenia-accuses-azerbaijan-of-violating-truce
https://www.france24.com/en/live-news/20201026-third-attempt-at-karabakh-ceasefire-quickly-collapses
https://www.france24.com/en/live-news/20201026-third-attempt-at-karabakh-ceasefire-quickly-collapses
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4483330
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της Ομάδας Μινσκ, οι Η.Π.Α. και η Γαλλία δραστηριοποιήθηκαν ελάχιστα 

ανεξάρτητα από τον Ο.Α.Σ.Ε.. 

Οι Η.Π.Α. παρέμειναν σχετικά αμέτοχες κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης, αλλά και μετά την επιβολή της κατάπαυσης του πυρός49. 

Χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, δήλωσε ότι οι Η.Π.Α. 

αποθαρρύνουν τη διεθνοποίηση της σύγκρουσης, καθώς πρόκειται για ένα 

ζήτημα που αφορά την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αποκλειστικά και, ως εκ 

τούτου, τρίτοι δρώντες θα πρέπει να μείνουν αμέτοχοι50. Ωστόσο, η τρίτη εκ 

των προσπαθειών εκεχειρίας έγινε με πρωτοβουλία των Η.Π.Α. στις 25 

Οκτωβρίου 202051. Με τη συνολική στάση που τήρησαν, οι Η.Π.Α. 

κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν τη θέση τους στο Νότιο Καύκασο, περιοχή με 

ενεργειακό πλούτο, η οποία αποτελεί επίσης σημαντικό διαμετακομιστικό 

κόμβο52. Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, οι Η.Π.Α. παρέμειναν αμέτοχες σε 

σημαντικά διεθνή θέματα, ειδικά σε ζητήματα που εμπίπτουν στη ρωσική 

σφαίρα επιρροής53. Σημειωτέον, παράλληλα με τη σύγκρουση, το Νοέμβριο 

του 2020, πραγματοποιήθηκαν και οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές, 

γεγονός που ασκούσε πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να επικεντρωθεί στην 

εσωτερική πολιτική σκηνή.  

Από την πλευρά της Γαλλίας, ο Πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ 

Μακρόν, μετά το κοινό ανακοινωθέν, δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας να 

συμβάλει στην οικοδόμηση μίας διαρκούς ειρήνης54 και τόνισε το ρόλο της 

 
49 TIERNEY Ryan, “Late to the Game: Nagorno-Karabakh and the Implications of U.S. 

Apathy”, Harvard Political Review, 3 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://harvardpolitics.com/late-to-the-game-nagorno-karabakh-and-the-implications-of-u-

s-apathy/, τελευταία πρόσβαση: 20 Δεκεμβρίου 2020]  

50 SHIMONI-STOIL Rebecca, “Armenia-Azerbaijan violence shows danger of U.S. 

diplomatic indifference to foreign conflicts”, NBC News, 8 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.nbcnews.com/think/opinion/armenia-azerbaijan-violence-shows-danger-u-

s-diplomatic-indifference-foreign-ncna1242337, τελευταία πρόσβαση: 20 Δεκεμβρίου 2020]  

51 Office of the Spokesperson U.S.A., “U.S.-Armenia-Azerbaijan Joint Statement”, 25 

Οκτωβρίου 2020.  [Αναγνώστηκε στο: https://www.state.gov/u-s-armenia-azerbaijan-joint-

statement/, τελευταία πρόσβαση: 10 Iανουαρίου 2021] 

52 BREEDLOVE Philip, “Opinion: The U.S. Can't Afford To Ignore The Nagorno-Karabakh 

Conflict”, NPR, 24 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.npr.org/2020/10/24/927219056/opinion-the-u-s-cant-afford-to-ignore-the-

nagorno-karabakh-conflict, τελευταία πρόσβαση: 7 Δεκεμβρίου 2020] 

53 SAFI Michael, BORGER Julian, “US silence on Armenia-Azerbaijan conflict reflects 

international disengagement”, The Guardian, 4 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/04/us-armenia-azerbaijan-nagaon-karabakh, 

τελευταία πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 2020] 

54 Reuters, “Caught off guard, France says ready to play role in Nagorno-Karabakh 

solution”, 13 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/uk-
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διεθνούς επίβλεψης για την εφαρμογή της εκεχειρίας στο Ο.Κ., προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων55. 

Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν να διεξάγονται ταυτόχρονα διπλωματικές 

ενέργειες για την ειρηνική επίλυση του ίδιου θέματος, της Ομάδας Μινσκ και 

ενός σχηματισμού ανάλογου της Διαδικασίας της Αστάνα. Η γαλλική 

Γερουσία, στις 25 Νοεμβρίου 2020, υιοθέτησε ψήφισμα περί της αναγνώρισης 

της Δημοκρατίας του Ορεινού Καραμπάχ56, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις 

στο Αζερμπαϊτζάν. Το τελευταίο, μεταξύ άλλων, ζήτησε να αφαιρεθεί ο 

διαμεσολαβητικός ρόλος της Γαλλίας στη σύγκρουση του Ο.Κ. στο πλαίσιο της 

Ομάδας Μινσκ57. 

Όσον αφορά στο ρόλο της Τουρκίας, η Άγκυρα παρείχε διπλωματική και 

στρατιωτική υποστήριξη στο Αζερμπαϊτζάν58. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

δορυφορική καταγραφή της αποστολής τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-

16 στο αεροδρόμιο Ganja του Αζερμπαϊτζάν εν μέσω της πρόσφατης 

σύγκρουσης59. Ακόμη, είχε παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό και μάλιστα Μη 

Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Μ.Ε.Α.), τα οποία υποστηρίζεται ότι είχαν 

 
armenia-azerbaijan-france/caught-off-guard-france-says-ready-to-play-role-in-nagorno-

karabakh-solution-idINKBN27S3BO, τελευταία πρόσβαση: 10 Ιανουαρίου 2021]  

55 IRISH John, “Fearing Turkish role, France wants international supervision in Nagorno-

Karabakh”, Reuters, 20 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-france-idUSKBN27Z3B0, 

τελευταία πρόσβαση: 24 Δεκεμβρίου 2020]  

56Γαλλική Γερουσία, “Résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du 

Haut-Karabagh”, Session Ordinaire de 2020-2021, N° 26, 25 Νοεμβρίου 2020. [Ανακτήθηκε 

από  

https://www.senat.fr/leg/tas20-026.html, τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2020]  

57Al Jazeera, “Azeris call for France to lose Nagorno-Karabakh mediation role”, 26 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2020/11/26/azeris-

call-for-france-to-lose-nagorno-karabakh-mediation-role, τελευταία πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 

2020]  

58AVDALIANI Emil, “Turkey’s Win-Win Strategy in the Nagorno-Karabakh Conflict”, The 
Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 13 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-nagorno-karabakh-strategy/, τελευταία 

πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 2020]  

59ARTYUKHINA Morgan, “Photos Reportedly Show Turkish F-16 Jets Sent to Azerbaijan 

After Ankara Dismissed Yerevan’s Claim”, Sputnik News, 8 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://sputniknews.com/asia/202010081080711361-photos-reportedly-show-turkish-f-

16-jets-sent-to-azerbaijan-after-ankara-dismissed-yerevans-claim/, τελευταία πρόσβαση: 25 

Νοεμβρίου 2020] Βλ. επίσης, KEDDIE Patrick, “What’s Turkey’s role in the Nagorno-

Karabakh conflict?”, Al-Jazeera, 30 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aljazeera.com/features/2020/10/30/whats-turkeys-role-in-the-nagorno-

karabakh-conflict, τελευταία πρόσβαση: 28 Δεκεμβρίου 2020] και HOVHANNİSYAN Nvard, 

BAGİROVA Nailia, “Putin calls for Turkish involvement in Nagorno-Karabakh talks”, 

Reuters, 29 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/armenia-

azerbaijan-int-idUSKBN27E161, τελευταία πρόσβαση: 28 Δεκεμβρίου 2020] 
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καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της σύγκρουσης. Άξιο αναφοράς είναι ότι η 

Τουρκία εξήγαγε οπλικά συστήματα αξίας $123 εκ. κατά τους πρώτους εννιά 

μήνες του 202060. Αναφορικά με τη μεταφορά μισθοφόρων στην περιοχή της 

σύγκρουσης, για την οποία έχει κατηγορηθεί η Τουρκία61, η Ρωσία καθώς και 

ο Ο.Σ.Σ.Α. τοποθετήθηκαν άμεσα κατά της εργαλειοποίησης των ξένων 

μαχητών στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η Ρωσία αποδοκίμασε την ενέργεια 

δίχως να επιρρίπτει την ευθύνη στην Τουρκία62. Γενικά, η χρήση 

τρομοκρατών συνιστά κόκκινη γραμμή, η οποία διαμορφώνει τη ρωσική 

εξωτερική πολιτική, καθώς γίνεται αντιληπτή ως εργαλείο υπονόμευσης από 

τις ξένες δυνάμεις. Ένας ασταθής και ευάλωτος Καύκασος εκτός από το ότι 

προσφέρει χρήσιμες διαδρομές σε τρομοκρατικές οργανώσεις, θέτει τροχοπέδη 

στην υλοποίηση των οικονομικών σχεδίων της Ρωσίας στην περιοχή. Τέλος, η 

Τουρκία κατηγορήθηκε από την Αρμενία ότι η συμβολή της στη σύγκρουση 

και η παρουσία των ξένων μαχητών σε αυτή προκάλεσαν πολυάριθμους 

θανάτους και εκτενείς καταστροφές στις υποδομές.  

Το Ιράν, από την πλευρά του, επιχείρησε να διαδραματίσει σημαίνοντα 

ρόλο στην πρόσφατη σύγκρουση. Υποστηρίζεται ότι η Τεχεράνη επέτρεψε την 

είσοδο ρωσικού στρατιωτικού υλικού στην Αρμενία από τα εδάφη του 

κράτους63. Στο ρόλο του διαμεσολαβητή, πραγματοποίησε μία περιοδεία στα 

εμπλεκόμενα και άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, 

Τουρκία και Ρωσία, με σκοπό να ορίσει ένα σχέδιο ειρήνης για την επίλυση 

της σύγκρουσης64. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια. 

Υποστηρίζεται ότι η ουδέτερη στάση και στήριξη αμφότερων των εμπόλεμων 

μερών, αφενός, ικανοποιεί τις εθνικές μειονότητες, αζερική και αρμενική, 

 
60 Reuters, “Turkish arms sales to Azerbaijan surged before Nagorno-Karabakh fighting”, 

14 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/armenia-

azerbaijan-turkey-arms-int-idUSKBN26Z230, τελευταία πρόσβαση: 13 Δεκεμβρίου 2020] 

61 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Mercenaries in and 

around the Nagorno-Karabakh conflict zone must be withdrawn – UN experts”, 11 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26494, 

τελευταία πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 2020] 

62 Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Telephone conversation with President of Turkey 

Recep Tayyip Erdogan”, 14 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64204, τελευταία πρόσβαση: 20 Νοεμβρίου 2020]  

63 HASHEM Ali, ό.π. 

64 Tehran Times, “Iran’s peace initiative aims to establish ceasefire in Nagorno-Karabakh, 

Araghchi says”, 30 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.tehrantimes.com/news/454086/Iran-s-peace-initiative-aims-to-establish-

ceasefire-in-Nagorno-Karabakh, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2021] 
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στην ιρανική εδαφική επικράτεια και, αφετέρου, εξυπηρετεί την εσωτερική 

πολιτική σταθερότητα65.  

Τέλος, το Ισραήλ παρείχε στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊτζάν66 ως 

μέρος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ των δύο. Πρέπει να σημειωθεί ότι από 

την πλευρά της, η Αρμενία έχει υποστηρίξει ότι το Αζερμπαϊτζάν 

χρησιμοποίησε αυτόν τον εξοπλισμό στη σύγκρουση του Ο.Κ.. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται ότι τα ισραηλινά Μ.Ε.Α. έδωσαν πλεονέκτημα στο 

Αζερμπαϊτζάν έναντι των αρμενικών δυνάμεων67. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για διπλωματική ή στρατιωτική 

εμπλοκή του Ισραήλ στην πρόσφατη σύγκρουση. 

Από την πλευρά των διεθνών οργανισμών, οι εκπρόσωποι του Ο.Η.Ε. 

τοποθετήθηκαν για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Η Michelle Bachelet, 

Ύπατη Αρμοστής του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δήλωσε την 

ανησυχία της για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν και από τις δύο 

πλευρές της σύγκρουσης68. O Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε., Αντόνιο 

Γκουτέρες, προέβη σε εκκλήσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών και 

κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ μετά τη λήξη της 

δήλωσε ετοιμότητα για την παροχή ανθρωπιστικής αρωγής, παροτρύνοντας τα 

κράτη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ69. 

Παράλληλα, η Ε.Ε. τήρησε παρόμοια στάση. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. 

για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, 

τόνισε την αναγκαιότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την Ομάδα 

Μινσκ και ενέταξε το ρόλο της Ρωσίας στην εκεχειρία στο πλαίσιο μίας 

διαδικασίας, την οποία ονόμασε αστανοποίηση70.  

 
65 KOUHI-ESFAHANI Marzieh, ό.π.. 

66 CHAFETS Zev, “Israel Must Choose Better in Nagorno-Karabakh”, Bloomberg, 22 

Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-

22/israel-must-choose-better-in-nagorno-karabakh, τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 

2020]  

67 EDWARDS Maxim, “Conflict in Nagorno-Karabakh raises scrutiny of Israel's arms sales 

to Azerbaijan”, Global Voices, 12 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://globalvoices.org/2020/11/12/conflict-nagorno-karabakh-raises-scrutiny-israeli-

arms-azerbaijan/, τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2020]  

68 Ο.Η.Ε., “UN rights chief warns of possible war crimes in Nagorno-Karabakh conflict”, 2 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://news.un.org/en/story/2020/11/1076672, 

τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 2020]  

69 Ο.Η.Ε., “UN pledges humanitarian support as Armenia and Azerbaijan negotiate ‘lasting, 

peaceful settlement’ over Nagorno-Karabakh”, 4 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://news.un.org/en/story/2020/12/1079302, τελευταία πρόσβαση: 22 Δεκεμβρίου 2020]  

70 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Sergey Lavrov’s interview with the Islamic Republic of 

Iran Broadcasting Moscow”, ό.π. 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-22/israel-must-choose-better-in-nagorno-karabakh
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-22/israel-must-choose-better-in-nagorno-karabakh
https://globalvoices.org/2020/11/12/conflict-nagorno-karabakh-raises-scrutiny-israeli-arms-azerbaijan/
https://globalvoices.org/2020/11/12/conflict-nagorno-karabakh-raises-scrutiny-israeli-arms-azerbaijan/
https://news.un.org/en/story/2020/11/1076672
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079302
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Η Ομάδα Μινσκ του Ο.Α.Σ.Ε. απηύθυνε πολλές φορές εκκλήσεις στις 

δύο πλευρές να τερματίσουν τη σύγκρουση. Συγκεκριμένα, στις 27 

Σεπτεμβρίου 2020, η Ομάδα Μινσκ του Ο.Α.Σ.Ε., για πρώτη φορά μετά την 

έναρξη των πρόσφατων εχθροπραξιών, καταδίκασε την επίμονη προσφυγή στη 

χρήση βίας στην εμπόλεμη περιοχή του Ορεινού Καραμπάχ και κάλεσε τα 

κράτη σε άμεση κατάπαυση του πυρός71. Επιπλέον, τα συμπροεδρεύοντα μέλη 

της Ομάδας Μινσκ επιχείρησαν εγκαθίδρυση εκεχειρίας στις 18 Οκτωβρίου 

2020. 

Με την αναθέρμανση των συγκρούσεων, ο Γενικός Γραμματέας του 

Ο.Σ.Σ.Α., Stanislav Zas, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην παραβίαση της 

Συμφωνίας του 1994 και κάλεσε σε κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη 

διαδικασία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ του 

Ο.Α.Σ.Ε.72. Κατόπιν του κοινού ανακοινωθέντος της 9ης Νοεμβρίου 2020, 

χαιρέτησε την κατάπαυση του πυρός  και αξιολόγησε θετικά την τοποθέτηση 

ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς εκτιμά ότι θα 

αποτελέσουν αποτρεπτική δύναμη στη χρήση βίας από τα εμπόλεμα μέρη73. Ο 

Ο.Σ.Σ.Α., μέλος του οποίου είναι η Ρωσία και η Αρμενία, σε κοινό 

ανακοινωθέν του Οργανισμού κατήγγειλε την εργαλειοποίηση τρομοκρατών 

και σχετικά εξτρεμιστικών οργανώσεων από κράτη με στόχο την 

πραγματοποίηση πολιτικών και γεωπολιτικών στόχων, καθώς και τη χρήση 

διεθνών πλατφορμών από τις οργανώσεις αυτές για την προώθηση της 

ιδεολογίας τους74. Το τελευταίο σημείο ορίζει τη στάση του Οργανισμού 

απέναντι και στους Σύριους μαχητές, των οποίων η παρουσία αναφέρθηκε 

στην εμπόλεμη περιοχή. 

 
71 Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, “Statement by the Co-

Chairs of the OSCE Minsk Group”, 27 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.osce.org/minsk-group/465018, τελευταία πρόσβαση: 10 Ιανουαρίου 2021] 

72 Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, “On the situation that arose in 

connection with the resumption of the armed conflict in Nagorno-Karabakh”, 28 

Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://en.odkb-csto.org/news/news_odkb/o-situatsii-

voznikshey-v-svyazi-s-vozobnovleniem-vooruzhennogo-konflikta-v-nagornom-karabakhe/, 

τελευταία πρόσβαση: 2 Δεκεμβρίου 2020]  

73 Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, “TASS: The CSTO acclaims the 

ceasefire in the Nagorno-Karabakh region”, 11 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://en.odkb-csto.org/news/smi/tass-v-odkb-privetstvovali-ustanovlenie-mira-v-

nagornom-karabakhe-i-prekrashchenie-krovoprolitiya/, τελευταία πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 

2020]  

74 Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, “The CSTO Committee of Secretaries 

of Security Councils discussed the challenges and threats to the security of the member 

states of the Organization and adopted a Statement on strengthening the fight against 

international terrorism”, 17 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://en.odkb-

csto.org/news/news_odkb/komitet-sekretarey-sovetov-bezopasnosti-odkb-obsudil-vyzovy-i-

ugrozy-bezopasnosti-gosudarstv-vkhodya/, τελευταία πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 2020] 

https://www.osce.org/minsk-group/465018
https://en.odkb-csto.org/news/news_odkb/o-situatsii-voznikshey-v-svyazi-s-vozobnovleniem-vooruzhennogo-konflikta-v-nagornom-karabakhe/
https://en.odkb-csto.org/news/news_odkb/o-situatsii-voznikshey-v-svyazi-s-vozobnovleniem-vooruzhennogo-konflikta-v-nagornom-karabakhe/
https://en.odkb-csto.org/news/smi/tass-v-odkb-privetstvovali-ustanovlenie-mira-v-nagornom-karabakhe-i-prekrashchenie-krovoprolitiya/
https://en.odkb-csto.org/news/smi/tass-v-odkb-privetstvovali-ustanovlenie-mira-v-nagornom-karabakhe-i-prekrashchenie-krovoprolitiya/
https://en.odkb-csto.org/news/news_odkb/komitet-sekretarey-sovetov-bezopasnosti-odkb-obsudil-vyzovy-i-ugrozy-bezopasnosti-gosudarstv-vkhodya/
https://en.odkb-csto.org/news/news_odkb/komitet-sekretarey-sovetov-bezopasnosti-odkb-obsudil-vyzovy-i-ugrozy-bezopasnosti-gosudarstv-vkhodya/
https://en.odkb-csto.org/news/news_odkb/komitet-sekretarey-sovetov-bezopasnosti-odkb-obsudil-vyzovy-i-ugrozy-bezopasnosti-gosudarstv-vkhodya/
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3. Κατάπαυση και συνέπειες 

3.1. Οι όροι του κοινού ανακοινωθέντος 

Το κείμενο και οι όροι του κοινού ανακοινωθέντος αναδεικνύουν το ρόλο της 

Ρωσίας στην υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή και διατήρηση της 

εκεχειρίας. Η Ρωσία απέστειλε αμέσως στην περιοχή την ειρηνευτική δύναμη 

που προβλέπεται από το κοινό ανακοινωθέν. Αυτή αναπτύχθηκε στη γραμμή 

επαφής και κατά μήκος του διαδρόμου Λατσίν75. Έτσι, διασφαλίστηκε η 

απομάκρυνση των αρμενικών δυνάμεων από την περιοχή, όπου οι ρωσικές 

συνοριακές δυνάμεις ασφαλείας διασφάλισαν τη μετακίνηση των ατόμων και 

των μεταφορών οχημάτων και λοιπών φορτίων. Επιπροσθέτως, διαβεβαιώθηκε 

η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αφαίρεση ναρκών από την περιοχή76, ενώ 

οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις συνόδευσαν το πρώτο τμήμα του αζερικού 

στρατού από τη Σούσα77, σημαντική περιοχή του Ορεινού Καραμπάχ, η οποία 

καταλήφθηκε από το Αζερμπαϊτζάν, προς το χωριό Krasny Bazar78. Η ρωσική 

ειρηνευτική δύναμη προβλέπεται να παραμείνει στην περιοχή για περίοδο 

πέντε ετών με τη δυνατότητα παράτασης, αν κανένα μέρος δεν καταγγείλει 

έγκαιρα τη Συμφωνία.  

Βάσει του κοινού ανακοινωθέντος αίρονται οι οικονομικές κυρώσεις και 

ανοίγουν οι μεταφορικές διασυνδέσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν τα θεμέλια για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των 

εμπολέμων μερών μακροπρόθεσμα79. Με την εγκαθίδρυση της ειρηνικής 

οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, η Ρωσία προσβλέπει στην 

 
75 Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Meeting on Russian peacekeeping mission in 

Nagorno-Karabakh”, 20 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64455, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιανουαρίου 2021]  

76 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s opening remarks 

during talks with Foreign Minister of the Republic of Armenia Ara Ayvazyan”, 7 Δεκεμβρίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4469339, τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεμβρίου 

2020] 

77 Η ονομασία της περιοχής είναι Σούσα στα αζερικά και τα ρωσικά, ενώ Σουσί στα αρμενικά. 

Στην ανάλυση χρησιμοποιείται ο όρος Σούσα. Βλ. επίσης KRAMER Andrew E., “Azerbaijan 

Claims Capture of Key Town in Nagorno-Karabakh”, The New York Times, 8 Νοεμβρίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.nytimes.com/2020/11/08/world/europe/nagorno-

karabakh-azerbaijan-shusha.html?auth=login-google τελευταία πρόσβαση: 6 Iανουαρίου 

2021] 

78 TASS, “Russian peacekeepers escort first Azerbaijani military convoy from Shusha”, 19 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://tass.com/world/1225437, τελευταία πρόσβαση: 

23 Δεκεμβρίου 2020] 

79International Crisis Group - Crisis Group Europe, “Improving Prospects for Peace after 

the Nagorno-Karabakh War”, 22 Δεκεμβρίου 2020, Briefing N°91, σελ.12. [Ανακτήθηκε από: 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b091-improving-prospects-nagorno-karabakh-

war.pdf, τελευταία πρόσβαση: 28 Δεκεμβρίου 2020] 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64455
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4469339
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4469339
https://www.nytimes.com/2020/11/08/world/europe/nagorno-karabakh-azerbaijan-shusha.html?auth=login-google
https://www.nytimes.com/2020/11/08/world/europe/nagorno-karabakh-azerbaijan-shusha.html?auth=login-google
https://tass.com/world/1225437
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b091-improving-prospects-nagorno-karabakh-war.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b091-improving-prospects-nagorno-karabakh-war.pdf
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οικονομική άνθησή της, γεγονός που συμβάλλει στη γρήγορη διασφάλιση 

αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους80. Εντός τριών ετών από 

την έκδοση του κοινού ανακοινωθέντος προβλέπεται να ληφθεί απόφαση για 

την κατασκευή νέου οδικού δικτύου κατά μήκος του διαδρόμου Λατσίν81 με 

στόχο την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ του Στεπανακέρτ και της 

Αρμενίας. Εκεί προβλέπεται να μετεγκατασταθεί και η ρωσική ειρηνευτική 

δύναμη για την προστασία της νέας διαδρομής. Αντίστοιχες ενέργειες 

προβλέπεται να πραγματοποιηθούν για την Αυτόνομη Δημοκρατία του 

Ναχιτσεβάν και τις δυτικές περιοχές του Αζερμπαϊτζάν. Ο έλεγχος των 

μεταφορών στην περιοχή προβλέπεται να ασκείται από τις συνοριακές 

δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας82. 

Ακόμη, η Ρωσία αξιοποιεί την παρουσία διεθνών οργανισμών για την 

αποκατάσταση των συνθηκών προ της σύγκρουσης στην περιοχή. Η 

δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας κατά τη μεταπολεμική περίοδο των 

συγκρούσεων, είναι κρίσιμο να συμβάλλει στη σταθεροποίηση των κοινοτήτων 

που επηρεάσθηκαν και την οικοδόμηση θεσμικών υποδομών83. Σε αυτό το 

πλαίσιο, έχουν οριστεί ενέργειες για την επιστροφή των προσφύγων, την 

ανταλλαγή των σορών και τη διασφάλιση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

με σεβασμό στις διαφορετικές θρησκείες που εκπροσωπούν οι κάτοικοι της 

περιοχής. Στην πράξη, όμως, έχουν ήδη σημειωθεί ακραία επεισόδια. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ο βανδαλισμός νεκροταφείων από Αζέρους 

στρατιώτες84. Για την εποπτεία της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός 

 
80 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement and answers 

to media questions at a joint news conference following a meeting with President of the 

Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev”, ό.π.. 

81 Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Statement by President of the Republic of 

Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian 

Federation”, ό.π.. 

82 Πρόσφατη επιπρόσθετη συνάντηση έγινε με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των 

οικονομικών και μεταφορικών οδών και την ανάπτυξη των υποδομών τον Ιανουάριο του 2021. 

Βλ. επίσης HUSEYNOV Vasif, “Trilateral Summit of Armenian, Azerbaijani and Russian 

Leaders”, The Jamestown Foundation - Eurasia Daily Monitor, Τόμος 18, Τεύχος 6, 12 

Ιανουαρίου 2021. [Αναγνώστηκε στο: https://jamestown.org/program/trilateral-summit-of-

armenian-azerbaijani-and-russian-leaders/, τελευταία πρόσβαση: 13 Ιανουαρίου 2021]  

83 BRAHIMI Lakhdar, “State Building in Crisis and Post-Conflict Countries”, 7h Global 

Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, Ο.Η.Ε., 26-29 Ιουνίου 

2007, Βιέννη, σελ. 3. [Ανακτήθηκε από: 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/Brahimi%20UNPAN026305.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιανουαρίου 2021] 

84 Radio Free Europe Radio Liberty, “Azerbaijani Soldiers Arrested for Desecration, 

Vandalism During Nagorno-Karabakh Conflict”, 14 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.rferl.org/a/azerbaijani-soldiers-arrested-desecration-vandalism-nagorno-

karabakh-/31000540.html, τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεμβρίου 2020]  

https://jamestown.org/program/trilateral-summit-of-armenian-azerbaijani-and-russian-leaders/
https://jamestown.org/program/trilateral-summit-of-armenian-azerbaijani-and-russian-leaders/
https://constitutionnet.org/sites/default/files/Brahimi%20UNPAN026305.pdf
https://www.rferl.org/a/azerbaijani-soldiers-arrested-desecration-vandalism-nagorno-karabakh-/31000540.html
https://www.rferl.org/a/azerbaijani-soldiers-arrested-desecration-vandalism-nagorno-karabakh-/31000540.html
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εγκαταστάθηκε το ρωσικό Διατμηματικό Κέντρο Ανθρωπιστικής 

Ανταπόκρισης στην περιοχή. Οι ρωσικές ανθρωπιστικές δυνάμεις ανάμεσα σε 

άλλες οργανώσεις συντονίζουν τη δράση τους με την UNESCO85, την Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη Διεθνή 

Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού86. Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει έκκληση 

στους εν λόγω οργανισμούς να διασφαλίσουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης 

των υποδομών.  

3.2. Τα επακόλουθα της εκεχειρίας  

Το ανακοινωθέν της κατάπαυσης του πυρός συνέβαλε στη συνέχιση των 

διπλωματικών συζητήσεων για την επίλυση των επιμέρους ζητημάτων που 

εκκρεμούν σχετικά με το Ο.Κ.. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές αντιμετωπίζουν με 

δυσπιστία τη μακροβιότητα της εκεχειρίας, καθώς παραμένει άλυτο ένα 

σημαντικό ζήτημα, αυτό του καθεστώτος που επικρατεί στην περιοχή του 

Ο.Κ..87.  

Το ποιος είναι ο νικητής και ο ηττημένος από τη σύγκρουση είναι ένα 

ζήτημα που απασχολεί πολλούς αναλυτές88. Εκ των δύο επισήμων 

εμπλεκόμενων κρατών στη σύγκρουση νικητής φαίνεται να αναδεικνύεται το 

Αζερμπαϊτζάν, καθώς ανέκτησε τον έλεγχο σε σημαντικό μέρος της 

επικράτειάς του Ο.Κ.. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι η νίκη στην εν λόγω 

 
85 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών,  “Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks during a 

meeting on the Russian peacekeeping mission in Nagorno-Karabakh, via videoconference”, 

20 Νοεμβρίου  2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449470 , τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεμβρίου 

2020] 

86 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks at the online 

meeting on resolving humanitarian issues in Nagorno-Karabakh”, 13 Νοεμβρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4430638, τελευταία πρόσβαση: 18 Δεκεμβρίου 

2020] 

87 The Guardian, “Nagorno-Karabakh peace deal reshapes regional geopolitics”, 10 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/nagorno-karabakh-peace-deal-turkey-

russia-reshapes-regional-geopolitics, τελευταία πρόσβαση: 13 Δεκεμβρίου 2020] Βλ. επίσης, 
Heinrich Böll Stiftung Brussels, “Precarious peace – Nagorno-Karabakh after the ceasefire 

agreement”, 24 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο:  

https://eu.boell.org/en/2020/11/23/precarious-peace-nagorno-karabakh-after-ceasefire-

agreement τελευταία πρόσβαση: 27 Δεκεμβρίου 2020] και ANTHONY Ian, “Escalating 

violence in Nagorno-Karabakh: Local solutions offer the main hope”, Stockholm 
International Peace Research Institute, 30 Σεπτεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.sipri.org/commentary/expert-comment/2020/escalating-violence-nagorno-

karabakh-local-solutions-offer-main-hope, τελευταία πρόσβαση: 20 Νοεμβρίου 2020]   

88 CEPA, “Winners and Losers in the South Caucasus”, 4 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://cepa.org/winners-and-losers-in-the-south-caucasus/, τελευταία πρόσβαση: 13 

Δεκεμβρίου 2020]   

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449470
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σύγκρουση έχει θετικό αντίκτυπο στο εσωτερικό του κράτους, καθώς το 

τελευταίο διατείνεται ότι υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Με 

αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εσωτερική νομιμοποίηση των δράσεων της 

πολιτικής ηγεσίας. Ο ίδιος ο Αλίγιεφ έχει δηλώσει ευτυχής με την 

αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα ενός στρατιωτικοποιημένου 

πολιτικού αποτελέσματος, αποκλείοντας την πιθανότητα χαρακτηρισμού του 

καθεστώτος οτιδήποτε άλλου πέραν από αζερική επικράτεια89. Ωστόσο, η 

παρουσία ξένων ειρηνευτικών δυνάμεων στο αζερικό έδαφος μακροπρόθεσμα 

μπορεί να μειώσει την κυριαρχία του Αζερμπαϊτζάν στο σύνολο των εδαφών 

του και, κατά συνέπεια, να πλήξει τα κυριαρχικά δικαιώματά του90.  

Η Αρμένια, από την άλλη, αντιμετωπίζει τα επακόλουθα της πολιτικής 

επιλογής να τερματίσει υπό συγκεκριμένους όρους τη σύγκρουση. 

Παραβλέποντας τις βασικές αρχές του κράτους για την αντιμετώπιση της 

κρίσης στο Ο.Κ. συμμετείχε σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας91. Από την 

επιλογή της αυτή απώλεσε τον έλεγχο εδαφών που κατοικούνταν και 

ελέγχονταν επί πολλές δεκαετίες από Αρμένιους. Στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή, η πολιτική ηγεσία, και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός της χώρας, 

Νικόλ Πασινιάν, εξαιτίας των πολιτικών αποφάσεων που έλαβε, 

κατηγορήθηκε, κυρίως από την αντιπολίτευση, για προδοσία και ανικανότητα 

διασφάλισης των συμφερόντων του αρμενικού λαού92. Ολόκληρη η αρμενική 

κυβέρνηση κινδύνεψε να καταρρεύσει ενώπιον της πιθανότητας αποδοχής 

περαιτέρω συμβιβασμών93.  

Από τα τρία κυρίαρχα κράτη του Νοτίου Καυκάσου, τα δύο αποδέχονται 

επίσημα το διαμεσολαβητικό ρόλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε περιοχή του 

 
89 France 24, “Armenia, Azerbaijan and Russia reach agreement to end Nagorno-Karabakh 

fighting”, 9 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.france24.com/en/europe/20201109-armenia-azerbaijan-and-russia-reach-

agreement-to-end-nagorno-karabakh-fighting, τελευταία πρόσβαση: 13 Δεκεμβρίου 2020]   

90 RÁCZ András, “The Nagorno-Karabakh Agreement and its Outcomes, Reconfiguring 

Power in the South Caucasus”, DGAP, 12 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://dgap.org/en/research/publications/nagorno-karabakh-agreement-and-its-outcomes, 

τελευταία πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 2020] 

91 SOCOR Vladimir, “How Yerevan Walked Away from the ‘Basic Principles’ of Karabakh 

Conflict Settlement”, Jamestown Foundation - Eurasia Daily Monitor, Τόμος 17, Τεύχος 

168, 25 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://jamestown.org/program/how-yerevan-

walked-away-from-the-basic-principles-of-karabakh-conflict-settlement/, τελευταία 

πρόσβαση: 13 Δεκεμβρίου 2020]    

92 ROTH Andrew, “'Nikol is a traitor': Armenia PM refuses to yield to opposition after 

Nagorno-Karabakh deal”, The Guardian, 11 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/11/nikol-is-a-traitor-armenia-pm-refuses-to-

yield-to-opposition-after-nagorno-karabakh-deal, τελευταία πρόσβαση: 10 Δεκεμβρίου 2020] 

93 International Crisis Group - Crisis Group Europe, ό.π., σελ. 12. 
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άμεσου ενδιαφέροντός τους. Το Αζερμπαϊτζάν συγκεκριμένα αποδέχτηκε την 

παρουσία ειρηνευτικής ρωσικής δύναμης σε περιοχή, η οποία είναι de jure 

αζερικό έδαφος.  

Επίσης, ο ρόλος της Ρωσίας στη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια που προσφέρει 

αυτή η εκεχειρία δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων. Μετά την επιβολή κατάπαυσης του πυρός που 

πραγματοποιήθηκε με το κοινό ανακοινωθέν, πολλοί υποστηρίζουν ακόμη την 

αξία του ρόλου του Ο.Α.Σ.Ε.. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός προβλέπεται να 

συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση μίας πολιτικής διαδικασίας τέτοιας, 

ώστε η κατάπαυση του πυρός που επιβλήθηκε με το κοινό ανακοινωθέν να 

μετατραπεί σε διαρκή διευθέτηση94. Ωστόσο, καθώς το κοινό ανακοινωθέν δεν 

διευθετεί ζητήματα που αφορούν στους πρόσφυγες και την ασφάλεια της 

αρμενικής κοινότητας, διαμορφώνεται ένα επισφαλές περιβάλλον για αυτήν95. 

Με την επιβολή της κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία από κοινού με την 

Τουρκία υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης96 για τη δημιουργία ενός 

ρωσοτουρκικού κέντρου για τον έλεγχο και την επίβλεψη της εφαρμογής της 

εκεχειρίας97. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές ότι η παρουσία 

της τουρκικής αποστολής περιορίζεται γεωγραφικά στο κέντρο 

παρακολούθησης εκεχειρίας και συντονίζει τις εργασίες της με την Άγκυρα 

υπό ίσους όρους μόνο σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο κέντρο. Ακόμη, 

ανακοίνωσε ότι η εξ αποστάσεως λειτουργία του κέντρου θα καταστεί δυνατή 

μέσω της χρήσης συστημάτων ζωντανής παρακολούθησης και καταγραφής, 

όπως Μ.Ε.Α. και άλλων τεχνολογιών98. 

 
94 International Crisis Group, “Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh 

War”, 22 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.crisisgroup.org/europe-central-

asia/caucasus/nagorno-karabakh-conflict/b91-improving-prospects-peace-after-nagorno-

karabakh-war τελευταία πρόσβαση: 24 Δεκεμβρίου 2020]  

95 OHANYAN Anna, “Russia and the West Still Need Each Other in Nagorno-Karabakh”, 

Carnegie Endowment for International Peace, 24 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://carnegieendowment.org/2020/11/24/russia-and-west-still-need-each-other-in-

nagorno-karabakh-pub-83295, τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2020]    

96 Πρακτορείο Anadolu, “Turkey, Russia to jointly monitor Karabakh peace deal”, 11 

Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aa.com.tr/en/azerbaijan-front-line/turkey-

russia-to-jointly-monitor-karabakh-peace-deal/2040141, τελευταία πρόσβαση: 10 

Δεκεμβρίου 2020] 

97 GÖKSEDEF Ece, “Dağlık Karabağ için kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin detayları 

neler?”, BBC, 4 Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/turkce/haberler-

turkiye-55162157, τελευταία πρόσβαση:10 Δεκεμβρίου 2020]  

98 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement and answers 

to media questions at a joint news conference following a meeting with President of the 

Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev”, ό.π.. 
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Από την πλευρά της, η Τουρκία κέρδισε έρεισμα συνέχισης της δράσης 

και άσκησης επιρροής στην περιοχή. Λόγω της πρόσφατης αναθέρμανσης και 

του ρόλου που διαδραμάτισε η Τουρκία παρέχοντας στρατιωτικό εξοπλισμό, 

εγκαινίασε νέο επίπεδο συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν και εξασφάλισε μία 

δεκτική αγορά για την αναπτυσσόμενη στρατιωτική βιομηχανία της. 

Επιπλέον, με τη συμμετοχή της στο ρωσοτουρκικό κέντρο παρακολούθησης, 

διασφάλισε συμβολική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Συνολικά, το 

κύρος της Άγκυρας αυξήθηκε, καθώς αναδείχτηκε σε αξιόπιστο σύμμαχο για 

το Μπακού και υπολογίσιμο δρώντα στην περιοχή. Ωστόσο, δεν αποτέλεσε 

μέρος του κοινού ανακοινωθέντος και, έτσι, της δίνεται περιορισμένος 

επίσημος ρόλος στην επίλυση του ζητήματος σε σχέση με τη Ρωσία. 

3.3. Τα επακόλουθα της εκεχειρίας αναφορικά με το ρόλο της Ρωσίας 

Η συνεχής ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων ασφαλείας στο μαλακό 

υπογάστριο της Ρωσίας και στην εγγύς περιφέρειά της εξηγεί την ροπή προς 

τη χρήση της σκληρής ισχύος, καθώς και τη χρήση πολιτικών, οικονομικών 

αλλά και στρατιωτικών μέσων για να διατηρήσει την επιρροή της στον 

μετασοβιετικό χώρο. Η επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων αναπόφευκτα 

οδηγεί σε αντιπαράθεση και σύγκρουση στις διεθνείς σχέσεις. Κατά συνέπεια, 

επιβεβαιώνεται το ρεαλιστικό επιχείρημα ότι οι διεθνείς αντιπαραθέσεις 

επιλύονται με στρατιωτικά μέσα.  

Υποστηρίζεται, όμως, ότι η Ρωσία δεν έδρασε άμεσα και αποφασιστικά 

για να λήξει τη σύγκρουση. Ενδεχομένως, η Μόσχα επιλέγει να επεμβαίνει 

στο εσωτερικό των άλλων κρατών μόνο όταν υπάρχει ρωσικός πληθυσμός, τον 

οποίο θα κληθεί να προστατέψει. Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να 

διακινδυνέψει επιβάλλοντας μία λύση που θα άφηνε τη μία πλευρά 

δυσαρεστημένη λόγω του κινδύνου να στραφεί εκείνη προς τη Δύση. Έχει 

αφιερώσει πολλά χρόνια προσπάθειας εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα του Ο.Κ., 

τόσο διαμεσολαβώντας ως κυρίαρχος δρών μεταξύ των εμπλεκομένων αλλά και 

μέσω της θέσης της στην Ομάδα Μινσκ. Συνεπώς, με την πρόσφατη κλιμάκωση 

της σύγκρουσης μεταξύ των εμπόλεμων σε τέτοιο βαθμό που αναφέρεται ως 

δεύτερος πόλεμος του Ο.Κ., η Ρωσία δε θα μπορούσε να μην εκμεταλλευτεί το 

έρεισμα για να οδηγήσει σε μία προσωρινή λύση. Αυτό έγινε και με την 

απόσυρση των αρμενικών στρατευμάτων από περιοχές έξω από το Ο.Κ., 

χρόνιος στόχος στην ατζέντα της Ρωσίας αλλά και του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, 

γίνεται αντιληπτό ότι ο ηγέτης ενός κράτους πρέπει να είναι ευέλικτος, ώστε 

να μην παραβλέψει μία μοναδική ευκαιρία που θα μπορούσε να αποφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα ή κέρδη για το εν λόγω κράτος. 

Η διαμεσολάβηση για το κοινό ανακοινωθέν πρόλαβε και μία πιθανή 

κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ο.Κ. σε περιφερειακή σύγκρουση, στην οποία 
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θα συμμετείχαν πια εκτεταμένα και τρίτα κράτη, τα οποία πιθανώς να 

διεκδικούσαν την αύξηση της επιρροής τους στον Καύκασο, όπως η Τουρκία. 

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις ορίζονται από το 

ευρύτερο γεωπολιτικό φάσμα δράσης των δύο χωρών.   

Η Ρωσία αποδέχτηκε σε ένα βαθμό τη συμβολή των γειτονικών κρατών 

στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος του Ο.Κ.99. Ωστόσο, ήταν το μοναδικό 

τρίτο κράτος και συμβαλλόμενο μέρος στο ανακοινωθέν. Επιπλέον, 

προσπάθησε να εξισορροπήσει την τουρκική επιρροή στην περιοχή 

σπεύδοντας να ορίσει τον τρόπο και το βαθμό συμβολής της Τουρκίας στην 

περιοχή κατόπιν της κατάπαυσης του πυρός. Εφόσον η Ρωσία επιθυμεί να 

εξισορροπήσει την επιρροή των ξένων δυνάμεων στον Καύκασο και η Τουρκία 

υποστηρίζει αποκλειστικά το Αζερμπαϊτζάν, δικαιολογείται η ελαφρώς πιο 

θετική ρωσική στάση απέναντι στην Αρμενία. Έτσι εξηγείται και η σύναψη 

της στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ  Ρωσίας και Αρμενίας. Από την άλλη 

πλευρά, η Ρωσία για λόγους ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή εξοπλίζει και 

το Αζερμπαϊτζάν. Ο εξοπλισμός αμφότερων των κρατών λειτουργεί ενισχυτικά 

στην αυτοπεποίθηση των κρατών, ενώ αποτελεί και μέσο στρατιωτικής 

διαφάνειας.  

Με την αποκατάσταση της απειλής στη σταθερότητα του Καυκάσου, η 

Ρωσία ενισχύει την επιρροή της στην περιφέρεια και αναπτύσσει πιο στενή 

συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν. Η Μόσχα δεν έχει τη δυνατότητα να επιτύχει 

οριστική λύση στη σύγκρουση, αλλά διαθέτει τους πόρους να απελευθερώσει 

τις κατεχόμενες περιοχές έξω από το Ο.Κ. και να αφήσει άλυτο το ζήτημα του 

καθεστώτος για το μέλλον, λύση που ικανοποιεί το Αζερμπαϊτζάν. Μία 

προσωρινή λύση κατά την οποία οι κατεχόμενες περιοχές έξω από το Ο.Κ. 

απελευθερώνονται, ενώ η διαμάχη για το καθεστώς της περιοχής αφήνεται για 

μελλοντική επίλυση δημιουργεί διαφορετικές βάσεις για την πορεία της 

διαμάχης.  

Η συνεργασία της Ρωσίας με τους διεθνείς οργανισμούς δημιουργεί 

συνθήκες ανοικοδόμησης της περιοχής και συμβάλλει στη διατήρηση της 

εκεχειρίας. Η Ρωσία συνεργαζόμενη με Μ.Κ.Ο. μοιράζεται το κόστος και την 

ευθύνη σε ανθρωπιστικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, ενισχύεται 

η εικόνα του κράτους ως ειρηνευτική δύναμη και εξυπηρετούνται τόσο τα 

στρατηγικά συμφέροντά του όσο και τα πραγματιστικά συμφέροντα των 

εμπόλεμων. Με τη λήξη της σύγκρουσης, οι διπλωματικές και οι οικονομικές 

 
99 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Sergey Lavrov’s interview with the Islamic Republic of 

Iran Broadcasting Moscow”, ό.π.. 
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διμερείς συναντήσεις ξεκίνησαν εκ νέου100. Η ανάδειξη της Ρωσίας στο ρόλο 

του μεσολαβητή, του ειρηνοποιού και του εγγυητή της ειρήνης απέδειξε τη 

διαφοροποίηση της έναντι των άλλων περιφερειακών ή διεθνών κρατών. 

Συμπεράσματα 

Η Ρωσία επενέβη στη σύγκρουση στο Ορεινό Καραμπάχ την ύστατη στιγμή 

για να διαμορφώσει την κατάσταση. Κατάφερε με αυτό τον τρόπο να 

διασφαλίσει τον ηγεμονικό ρόλο της στο υποσύστημα του Νοτίου Καυκάσου. 

Επισφράγισε με μία προσωρινή λύση μία κατάσταση που φαίνεται να 

προέκυψε από την ελεύθερη δράση των κυρίαρχων κρατών, Αζερμπαϊτζάν και 

Αρμενίας και, έτσι, επωφελήθηκε από ένα τετελεσμένο αποτέλεσμα δίχως 

ενεργή εμπλοκή στην κύρια φάση της σύγκρουσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι τα 

κυρίαρχα κράτη ασκούν εξωτερική πολιτική στη σφαίρα επιρροής τους με 

γνώμονα το εθνικό συμφέρον και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση διατήρησης 

της επιρροής τους στο υποσύστημα στο οποίο δρουν, επιτρέποντας 

περιορισμένη και συμβολική μόνο ανάμειξη στα περιφερειακά κράτη. Η 

Ρωσία με την παρουσία της στην περιοχή έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τις 

αποφάσεις σε σχέση με τους διαδρόμους μεταφοράς υδρογονανθράκων, την 

επιρροή των κρατών στις δυτικές αγορές και τη δυτική παρουσία στην 

περιοχή. Ακόμη, διευκολύνεται η πρόσβαση στα πρώην σοβιετικά κράτη και 

την Κασπία Θάλασσα. Από την άλλη, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η προφανής 

αρμονία αλληλεγγύης και αμοιβαίων συμφερόντων Ρωσίας-Αρμενίας 

υποθάλπει την ανισορροπία των διμερών σχέσεων, ευνοώντας τη Ρωσία, η 

οποία επιτυχώς έχει υποβαθμίσει την Αρμενία από κράτος-συνεργάτη σε 

υποτελή. 

Κατόπιν της παρούσας ανάλυσης θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί 

περισσότερο το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής ως προς το υποσύστημα του 

Νοτίου Καυκάσου, και συγκεκριμένα ως προς τις αποσχιστικές συγκρούσεις, 

το σύνολο των σύγχρονων δυνατοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε όρους 

ισχύος, καθώς και το βαθμό επέμβασης άλλων περιφερειακών δυνάμεων στην 

περιοχή με τη μελέτη των πεδίων συνεργασίας και του βαθμού ενσωμάτωσης 

στην αζερική και αρμενική κοινωνία.  

 

 
100 Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s opening remarks at a 

meeting of the Russian interagency delegation with Prime Minister of Armenia Nikol 

Pashinyan”, 21 Νοεμβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449572, τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 

2020] 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449572
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4449572


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
97 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γαλλική Γερουσία, “Résolution portant sur la nécessité de reconnaître la 

République du Haut-Karabagh”, 25 Νοεμβρίου 2020, Session Ordinaire de 

2020-2021, N° 26, https://www.senat.fr/leg/tas20-026.html  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος, Διεθνής Πολιτική. Οι Σχέσεις της Ρωσίας με τα Κράτη του 

Καυκάσου. Διπλωματική Εργασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια, Τμήματα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών-Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, 

Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017, 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/21341/4/DimitriouGeorgiosMsc201

8.pdf]    

ΜΙΧΑΗ Κέιντα, «Η Επαύριον της Σύγκρουσης στο Ορεινό Καραμπάχ: Ανακωχή και 

Νέα Τάξη Πραγμάτων στο Νότιο Καύκασο», Εργαστήριο Τουρκικών και 

Ευρασιατικών Μελετών, Αρ. 98 Δεκεμβρίου 2020, 

https://omekdes.files.wordpress.com/2020/12/omek-info-note-9-dec-2020-

2.pdf  

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, “Statement by the 

Co-Chairs of the OSCE Minsk Group”, 27 Σεπτεμβρίου 2020, 

https://www.osce.org/minsk-group/465018  

Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, “Statement by President of the Republic of 

Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the 

Russian Federation”, 10 Νοεμβρίου 2020, 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384 

Υπηρεσία Ασφαλείας της Αρμενίας, “Armenian-Russian Border Cooperation”, 29 

Αυγούστου 2018, https://www.sns.am/en/press-

releases/2018/08/29/armenian-russian-border-cooperation/46  

Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας, “Bilateral Relations – Russia”, 1 Ιουλίου 

2019, https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/ru  

ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ευστάθιος Τ., «Ασφάλεια, Στρατηγική και Διαλεκτικός Ρεαλισμός: 

Οντολογικά και Επιστημολογικά ζητήματα στη συγκρότηση μίας διαφορετικής 

προσέγγισης της Διεθνούς Πολιτικής», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 

Τεύχος 100, 1999, σελ.79-113,  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7335/70

56.pdf 

ΧΕΙΛΑ Ειρήνη, Οι Διεθνείς Συγκρούσεις στον 21ο Αιώνα. Ζητήματα θεωρίας και 

διαχείρισης, Βάρη, Ποιότητα, 2013. 

ABUSHOV Kavus, “Russian foreign policy towards the Nagorno-Karabakh conflict 

prudent geopolitics incapacity or identity?”, East European politics, Τόμος 35, 

Τεύχος 1, 72-92, 8 Μαρτίου 2019. 

ANTHONY Ian, “Escalating violence in Nagorno-Karabakh: Local solutions offer 

the main hope”, Stockholm International Peace Research Institute, 30 

Σεπτεμβρίου 2020,  https://www.sipri.org/commentary/expert-

https://www.senat.fr/leg/tas20-026.html
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/21341/4/DimitriouGeorgiosMsc2018.pdf
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/21341/4/DimitriouGeorgiosMsc2018.pdf
https://omekdes.files.wordpress.com/2020/12/omek-info-note-9-dec-2020-2.pdf
https://omekdes.files.wordpress.com/2020/12/omek-info-note-9-dec-2020-2.pdf
https://www.osce.org/minsk-group/465018
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384
https://www.sns.am/en/press-releases/2018/08/29/armenian-russian-border-cooperation/46
https://www.sns.am/en/press-releases/2018/08/29/armenian-russian-border-cooperation/46
https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/ru
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7335/7056.pdf
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7335/7056.pdf
https://www.sipri.org/commentary/expert-comment/2020/escalating-violence-nagorno-karabakh-local-solutions-offer-main-hope


Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος 2021 

 
98 

comment/2020/escalating-violence-nagorno-karabakh-local-solutions-offer-

main-hope 

AVAKIAN Shahen, Legal Aspects Nagorno Karabakh, Tigran Mets, 4th edition, 

Yerevan 2013.  

AVDALIANI Emil, “Turkey’s Win-Win Strategy in the Nagorno-Karabakh 

Conflict”, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 13 Νοεμβρίου 2020, 

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-nagorno-karabakh-

strategy/ 

BAEV Pavel K., “Russia Muddles Through Fog of Libyan War and Haze of Syrian 

‘Peace’”, The Jamestown Foundation - Eurasia Daily Monitor, Τόμος 17, 

Τεύχος 81, 8 Ιουνίου 2020, https://jamestown.org/program/russia-muddles-

through-fog-of-libyan-war-and-haze-of-syrian-peace/ 

BOSBOTINIS James, Revival of Shushi, MIA, Μόσχα, 2015. 

CARLEY Patricia, “Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution”, United States 

Institute of Peace, 1 Δεκεμβρίου 1998, 

https://www.usip.org/publications/1998/12/nagorno-karabakh-searching-

solution-0#keypoints 

Carnegie Moscow Center, “Why Russia Is Biding Its Time on Nagorno-Karabakh”, 

9 Οκτωβρίου 2020, https://carnegie.ru/commentary/82933 

CEPA, “Winners and Losers in the South Caucasus”, 4 Δεκεμβρίου 2020,  

https://cepa.org/winners-and-losers-in-the-south-caucasus/ 

CHIRAGOV Fuad και KAKACHIA Kornely κ.ά., “The South Caucasus Between 

integration and fragmentation”, Stratejik Araşdırmalar MerkeΙαzi – SAM, 

European Policy Centre, Μάιος 2015,. 

https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-

_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafv

Ve5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10  

ETZIONI Amitai, “Spheres of Influence: A Reconceptualization”, Τhe Fletcher 

Forum of World Affairs, Τόμος 29, Τεύχος 2, Καλοκαίρι 2015, σελ.117-132, . 

https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f9

bc534a5e78b120e46/1475112859488/39-2_17Etzioni.pdf  

GILPIN, Robert, “The Theory of Hegemonic War”, Journal of Interdisciplinary 

History, Τόμος 18, Τεύχος. 4, 1998, σελ. 591-613. 

Heinrich Böll Stiftung Brussels, “Precarious peace – Nagorno-Karabakh after the 

ceasefire agreement”, 24 Νοεμβρίου 2020, 

https://eu.boell.org/en/2020/11/23/precarious-peace-nagorno-karabakh-after-

ceasefire-agreement  

HUSEYNOV Vasif, “Trilateral Summit of Armenian, Azerbaijani and Russian 

Leaders”, The Jamestown Foundation - Eurasia Daily Monitor, Τόμος 18, 

Τεύχος 6, 12 Ιανουαρίου 2021, https://jamestown.org/program/trilateral-

summit-of-armenian-azerbaijani-and-russian-leaders/  

https://www.sipri.org/commentary/expert-comment/2020/escalating-violence-nagorno-karabakh-local-solutions-offer-main-hope
https://www.sipri.org/commentary/expert-comment/2020/escalating-violence-nagorno-karabakh-local-solutions-offer-main-hope
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-nagorno-karabakh-strategy/
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-nagorno-karabakh-strategy/
https://jamestown.org/program/russia-muddles-through-fog-of-libyan-war-and-haze-of-syrian-peace/
https://jamestown.org/program/russia-muddles-through-fog-of-libyan-war-and-haze-of-syrian-peace/
https://www.usip.org/publications/1998/12/nagorno-karabakh-searching-solution-0#keypoints
https://www.usip.org/publications/1998/12/nagorno-karabakh-searching-solution-0#keypoints
https://carnegie.ru/commentary/82933
https://cepa.org/winners-and-losers-in-the-south-caucasus/
https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10
https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10
https://www.files.ethz.ch/isn/191505/pub_5598_the_south_caucasus_-_between_integration_and_fragmentation.pdf?fbclid=IwAR1dOPJrQwTnafvVe5ph7RkKp0SsVgWnXThDL-S_4dnJK8reCy6cSnFIc10
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f9bc534a5e78b120e46/1475112859488/39-2_17Etzioni.pdf
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6f9bc534a5e78b120e46/1475112859488/39-2_17Etzioni.pdf
https://eu.boell.org/en/2020/11/23/precarious-peace-nagorno-karabakh-after-ceasefire-agreement
https://eu.boell.org/en/2020/11/23/precarious-peace-nagorno-karabakh-after-ceasefire-agreement
https://jamestown.org/program/trilateral-summit-of-armenian-azerbaijani-and-russian-leaders/
https://jamestown.org/program/trilateral-summit-of-armenian-azerbaijani-and-russian-leaders/


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
99 

International Crisis Group - Crisis Group Europe, “Improving Prospects for Peace 

after the Nagorno-Karabakh War”, 22 Δεκεμβρίου 2020, Briefing N° 91, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b091-improving-prospects-nagorno-

karabakh-war.pdf 

ISMAILZADE Fariz, Russia's energy interests in Azerbaijan: A comparative study 

of the 1990s and 2000s, Global Market Briefing, London, 2006. 

IWPR Georgia – Institute for War and Peace Reporting, “Russia's War with 

Georgia: 2008 Timeline”, 4 Αυγούστου 2014, https://iwpr.net/global-

voices/russias-war-georgia-2008-timeline   

JACKSON Robert, SORENSEN George, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών 

Σχέσεων, Η σύγχρονη Συζήτηση, μτφ. Κωνσταντινίδης Χ., Αθήνα, Gutenberg, 

Ιανουάριος 2006. 

KHACHATURYAN Vahagn, “Αrmenia and the Eurasian Economic Union”, Center 

for International Private Enterprise, 12 Αυγούστου 2020, 

https://www.cipe.org/resources/eaeu-research-paper-armenia-russian/  

KING Charles, The Ghost of Freedom: A history of the Caucasus, Oxford University 

Press, 2008.  

MEISTER Stefan, “Moscow's Waning Influence Creates Security Vacuum In the 

Post-Soviet Space”, Wilson Center, 18 Δεκεμβρίου 2020, 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/moscows-waning-influence-creates-

security-vacuum-post-soviet-space  

MINASSIAN Gaidz, “Armenia, a Russian outpost in the Caucasus?”, IFRI 

Russia/NIS Center, Φεβρουάριος 2008, Russie.Nei.Visions No. 27, 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_RNV_minassian_Arme

nie_Russie_ANG_fevr2008.pdf  

Office of the Spokesperson U.S.A., “U.S.-Armenia-Azerbaijan Joint Statement”, 25 

Οκτωβρίου 2020, https://www.state.gov/u-s-armenia-azerbaijan-joint-

statement/ 

OHANYAN Anna, “Russia and the West Still Need Each Other in Nagorno-

Karabakh”, Carnegie Endowment for International Peace, 24 Νοεμβρίου 

2020, https://carnegieendowment.org/2020/11/24/russia-and-west-still-need-

each-other-in-nagorno-karabakh-pub-83295 

PIFER Steven, “Crimea: Six years after illegal annexation”, Brookings, 17 Μαρτίου 

2020, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/17/crimea-

six-years-after-illegal-annexation/   

RÁCZ András, “The Nagorno-Karabakh Agreement and its Outcomes, 

Reconfiguring Power in the South Caucasus”, DGAP, 12 Νοεμβρίου 2020, 

https://dgap.org/en/research/publications/nagorno-karabakh-agreement-and-

its-outcomes 

RAPTIS Kalli, “Nagorno Karabakh and the Eurasian Transport Corridor”, Hellenic 

Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) Working Papers, 

1998. 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b091-improving-prospects-nagorno-karabakh-war.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b091-improving-prospects-nagorno-karabakh-war.pdf
https://iwpr.net/global-voices/russias-war-georgia-2008-timeline
https://iwpr.net/global-voices/russias-war-georgia-2008-timeline
https://www.cipe.org/resources/eaeu-research-paper-armenia-russian/
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/moscows-waning-influence-creates-security-vacuum-post-soviet-space
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/moscows-waning-influence-creates-security-vacuum-post-soviet-space
https://www.state.gov/u-s-armenia-azerbaijan-joint-statement/
https://www.state.gov/u-s-armenia-azerbaijan-joint-statement/
https://carnegieendowment.org/2020/11/24/russia-and-west-still-need-each-other-in-nagorno-karabakh-pub-83295
https://carnegieendowment.org/2020/11/24/russia-and-west-still-need-each-other-in-nagorno-karabakh-pub-83295
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/17/crimea-six-years-after-illegal-annexation/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/17/crimea-six-years-after-illegal-annexation/
https://dgap.org/en/research/publications/nagorno-karabakh-agreement-and-its-outcomes
https://dgap.org/en/research/publications/nagorno-karabakh-agreement-and-its-outcomes


Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος 2021 

 
100 

https://www.files.ethz.ch/isn/23252/Nagorno%20Karabakh%20and%20the%

20Eurasian%20Transport%20Corridor.pdf 

SOCOR Vladimir, “How Yerevan Walked Away From the ‘Basic Principles’ of 

Karabakh Conflict Settlement”, Jamestown Foundation - Eurasia Daily 

Monitor, Τόμος 17, Τεύχος 168, 25 Νοεμβρίου 2020, 

https://jamestown.org/program/how-yerevan-walked-away-from-the-basic-

principles-of-karabakh-conflict-settlement/    

Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Arms Transfers 

Database”, https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php 

SUSHENTSOV Andrey, NEKLYUDOV Nikita, “The Caucasus in Russian foreign 

policy strategy”, Caucasus Survey, Institute for International Relations 

MGIMO University, Τόμος 8, Τεύχος 2, 

https://doi.org/10.1080/23761199.2020.1759888  

The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, “The Second Nagorno-Karabakh 

War: A Milestone in Military Affairs”, 16 Δεκεμβρίου 2020, 

https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/nagorno-

karabakh-war-milestone/ 

THOMPSON William R., “The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and 

a Propositional Inventory, International Studies Quarterly, Τόμος 17, Τεύχος 

1, 1973, σελ.89-117, 

https://www.jstor.org/stable/3013464?seq=1#metadata_info_tab_contents  

TIERNEY Ryan, “Late to the Game: Nagorno-Karabakh and the Implications of 

U.S. Apathy”, Harvard Political Review,3 Νοεμβρίου 2020,  

https://harvardpolitics.com/late-to-the-game-nagorno-karabakh-and-the-

implications-of-u-s-apathy/ 

World Integrated Trade Solution, “Turkey trade balance, exports and imports by 

country 2018”, Παγκόσμια Τράπεζα, 2018, 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/Trade

Flow/EXPIMP/Partner/by-country 

ZÜRCHER Christoph, The Post-Soviet Wars, Rebellion, Ethnic Conflict, and 

Nationhood in the Caucasus, New York University Post, Νέα Υόρκη και 

Λονδίνο, 2007. 

 

* * * * * 

https://www.files.ethz.ch/isn/23252/Nagorno%20Karabakh%20and%20the%20Eurasian%20Transport%20Corridor.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/23252/Nagorno%20Karabakh%20and%20the%20Eurasian%20Transport%20Corridor.pdf
https://jamestown.org/program/how-yerevan-walked-away-from-the-basic-principles-of-karabakh-conflict-settlement/
https://jamestown.org/program/how-yerevan-walked-away-from-the-basic-principles-of-karabakh-conflict-settlement/
https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
https://doi.org/10.1080/23761199.2020.1759888
https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/nagorno-karabakh-war-milestone/
https://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/nagorno-karabakh-war-milestone/
https://www.jstor.org/stable/3013464?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://harvardpolitics.com/late-to-the-game-nagorno-karabakh-and-the-implications-of-u-s-apathy/
https://harvardpolitics.com/late-to-the-game-nagorno-karabakh-and-the-implications-of-u-s-apathy/
https://harvardpolitics.com/late-to-the-game-nagorno-karabakh-and-the-implications-of-u-s-apathy/
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country


 

 
101 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

 

Ebel, Robert E. & Rajan Menon (2000) Energy and Conflict in Central Asia 
and the Caucasus, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, viii + 

267 pp.; maps, index, note about the contributors, note about the NBAR. 

Paper. ISBN: 0 742500 63 2. 

 

Το βιβλίο Energy and Conflict in Central Asia and the Caucasus των Robert 

E. Ebel και Rajan Menon (επιμ.) είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς 

προσπάθειας του ερευνητικού ινστιτούτου “The National Bureau of Asian 

Research” να μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατικών αλλά και 

μη κρατικών δρώντων στους τομείς της ενέργειας, της οικονομικής ανάπτυξης 

και των συγκρούσεων στις περιοχές του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. 

Τα 12 κεφάλαια του βιβλίου είναι αποτέλεσμα αρκετών συζητήσεων των 13 

συνολικά συντακτών με εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και αρμόδιους 

χάραξης πολιτικής σε θέματα ενεργειακών συγκρούσεων στη λεκάνη της 

Κασπίας και την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Το βιβλίο εστιάζει την 

ανάλυσή του στην περίοδο μετά την κατάρρευση της Ένωσης Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Ε.Σ.Σ.Δ.) και έως το 1999. Επιπλέον, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το παρόν βιβλίο μαζί με το Oil and Gas in the Caucasus & 

Caspian: A History του Charles van der Leeuw, καταφέρνουν να δώσουν μια 

πρώτη οπτική στα ενεργειακά ζητήματα του Καυκάσου εκείνης της εποχής1.  

Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι οι περιοχές του Καυκάσου και 

της Κεντρικής Ασίας κατέχουν σημαντική θέση στην παγκόσμια πολιτική των 

κρατών αλλά και των πολυεθνικών εταιριών λόγω του τεράστιου πλούτου τους 

σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Επιπλέον, η ύπαρξη πολλών νεοσύστατων 

κρατών με αντίρροπα εθνικά συμφέροντα στις υπό εξέταση περιοχές, και 

κυρίως στον Καύκασο, οδηγεί σε ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, 

 
1 Βλ. Van der Leeuw, Charles (2000) Oil and Gas in the Caucasus & Caspian: A History, 

Νέα Υόρκη: St. Martin's Press. ISBN 0 312232 54 3. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι μια από 

τις πρώτες προσπάθειες παρουσίασης μιας εξαντλητικής επισκόπησης της ιστορικής 

προέλευσης και της ανάπτυξης της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή 

του Καυκάσου και της Κασπίας. 
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αστάθειας, αλλά και αντιπαράθεσης. Παράλληλα, η κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. 

έχει οδηγήσει σε αναβάθμιση του ρόλου των περιοχών και παρατηρείται 

μεγαλύτερη ενίσχυση των εισροών διεθνικών δρώντων που εξυπηρετούν ξένα 

συμφέροντα σε αυτές. Αυτή η εισροή δεν οφείλεται μόνο στην μείωση της 

ισχύος της Ρωσίας, ούτε γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της 

δυτικής επιρροής στην προκειμένη περιοχή. Αντιθέτως, λαμβάνει χώρα και 

λόγω της προσπάθειας των ενεργειακά εξαρτημένων κρατών να ανιχνεύσουν 

εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια εφοδιασμού τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η Ρωσία είναι πλέον αναγκασμένη –σε σχέση με το παρελθόν που διέθετε το 

μονοπώλιο της επιρροής σε αυτή την περιοχή– να ανταγωνίζεται από 

μειονεκτική θέση αυτά τα ξένα συμφέροντα προκειμένου να διατηρήσει την 

επιρροή της. 

Τα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου επιχειρούν να απαντήσουν στα 

ακόλουθα, μεταξύ άλλων, ερευνητικά ερωτήματα: α) Μπορεί η περιοχή της 

Κασπίας και ευρύτερα του Καυκάσου να επωφεληθεί από την 

παγκοσμιοποίηση σε τέτοιο βαθμό ώστε να υποχωρήσουν οι συγκρούσεις και 

η αστάθεια υπέρ της ευημερίας και της σταθερότητας; β) Οι οικονομικές και 

πολιτισμικές επιρροές της παγκοσμιοποίησης θα οδηγήσουν στο σχηματισμό 

νέων οικονομικών προβλημάτων και θα εκθέσουν τους πολίτες των χωρών της 

περιοχής σε νέες ιδέες και αντιλήψεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την τάξη 

πραγμάτων που ίσχυε τα χρόνια που ακολούθησαν τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ.; γ) 

Ποια θα είναι η συμπεριφορά των νέων εξωτερικών δυνάμεων που έχουν 

διεισδύσει στην Κασπία; δ) Ποιες συμμαχίες και ποιες αντιμαχίες θα 

μπορούσαν να προκύψουν ανάμεσα στις παραπάνω δυνάμεις; ε) Το 

αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων αυτών των δυνάμεων θα είναι μια σταθερή 

ισορροπία συμφερόντων ή επικίνδυνες αντιπαραθέσεις που θα δημιουργήσουν 

περισσότερες αναταραχές; στ) Σε περίπτωση που η αστάθεια της περιοχής 

οδηγήσει σε μείωση της ευημερίας του πληθυσμού της, αυτός θα δεχτεί 

αμαχητί τα αποτελέσματα ή αυτή η αδυναμία εκπλήρωσης των προσδοκιών 

του, θα οδηγήσει σε έντονη και ανεξέλεγκτη δυσαρέσκειά του;  

Για να δώσουν απάντηση στα περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα, ιδίως 

στα σημεία του κειμένου όπου αναλύονται τα συμφέροντα της Ρωσίας στην 

περιοχή του Καυκάσου ή ο ανταγωνισμός μεταξύ των Η.Π.Α. και του Ιράν, οι 

συγγραφείς προτιμούν κυρίως τα ερμηνευτικά εργαλεία που παρέχει ο 

επιθετικός ρεαλισμός. Ωστόσο, σε σημεία όπου εντοπίζεται ανάλυση σχετικά 

με την περιφερειακή συνεργασία των κρατών, τη δράση διεθνικών δρώντων 

αλλά και την παγκοσμιοποίηση, χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που παρέχει 

ο οικονομικός και θεσμικός φιλελευθερισμός. Η ερευνητική μέθοδος που 

χρησιμοποιείται είναι η επαγωγική, καθώς επιχειρείται από επιμέρους 

γεγονότα να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα. 



Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
103 

Μια από τις βασικές ιδέες που εντοπίζονται μέσα από τις αναλύσεις των 

συγγραφέων του βιβλίου είναι ότι οι πλούσιες σε υδρογονάνθρακες χώρες του 

Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας προσπαθούν ή θα προσπαθήσουν να 

αξιοποιήσουν αυτόν τον πλούτο, προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομικά. 

Βραχυπρόθεσμα αυτό το παραγωγικό μοντέλο θα βελτιώσει την οικονομική 

κατάσταση των κρατών και θα τους επιφέρει ένα είδος πολιτικής 

σταθερότητας, ωστόσο, σε μια πιο μακροπρόθεσμη βάση θα οδηγήσει σε 

στρέβλωση της οικονομίας, άνιση διανομή του πλούτου στο εσωτερικό αλλά 

και εξάρτηση αυτών των χωρών από εξαγωγές αποκλειστικά των ενεργειακών 

τους προϊόντων, οι τιμές των οποίων έχουν μεγάλη μεταβλητότητα στις 

διεθνείς αγορές και δεν αποφέρουν σταθερά κρατικά έσοδα. Η έλλειψη 

ισχυρών και ορθά δομημένων δημοκρατικών θεσμών και φιλελεύθερων 

παραγωγικών μοντέλων, σε συνδυασμό με τα συμφέροντα των πολιτικών 

ηγεσιών των χωρών αυτών να αποτρέψουν τον εκδημοκρατισμό, καθώς αυτός 

θα οδηγήσει σε μείωση της επιρροής των ηγεσιών, είναι στοιχεία που θα 

οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε μείωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, σε 

χάραξη αυταρχικών πολιτικών εκ μέρους των πολιτικών ηγεσιών και 

κοινωνικοοικονομικές εντάσεις στα εν λόγω κράτη. Βραχυπρόθεσμα, οι 

κεντρικές κυβερνήσεις των παραπάνω κρατών θα χρησιμοποιήσουν τα έσοδα 

που θα τους αποφέρουν οι πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων ως 

διαπραγματευτικά χαρτιά έναντι των τοπικών κρατικών αρχών, μειώνοντας 

σημαντικά την ισχύ των τελευταίων σε μελλοντική βάση. 

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που αναλύεται είναι η δράση τρίτων 

χωρών, γειτονικών και μη, στις υπό εξέταση περιοχές. Συγκεκριμένα, γίνεται 

αναφορά και ανάλυση της δράσης και των συμφερόντων των Η.Π.Α., της 

Ρωσίας, του Ιράν, της Τουρκίας αλλά και της Κίνας στις περιοχές του 

Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Οι Η.Π.Α., σύμφωνα με τους συγγραφείς, 

θα αποφύγουν την ισχυρή εμπλοκή στην περιοχή, καθώς αυτό συνεπάγεται 

την επένδυση σημαντικών οικονομικών πόρων και προσωπικού. Ωστόσο, οι 

χώρες των υπό εξέταση περιοχών θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ορισμένες 

ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, κυρίως χρηματοδότησης και παροχής 

τεχνικής βοήθειας από τις Η.Π.Α., προκειμένου να αναπτύξουν την 

βιομηχανία τους. Η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και των Η.Π.Α., 

αποτρέπουν το Ιράν από το να αναλάβει ηγετικό ρόλο ως χώρα διακομιστής 

των υδρογονανθράκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι χώρες της υπό εξέταση 

περιφέρειας θα αποφύγουν τις στενές σχέσεις με το Ιράν προς αυτόν το σκοπό. 

Η Κίνα, από την άλλη μεριά, θα προσπαθεί να συνεργαστεί στενά με τις 

γειτονικές της χώρες, ιδίως στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, όσο θα 

υπάρχουν οι μεγάλες ενεργειακές της ανάγκες. Παρόμοια εξωτερική πολιτική 

με το Ιράν και την Κίνα, ακολουθεί και η Τουρκία. Η Τουρκία προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί τα πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα του Καυκάσου και να 

ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή ως διακομιστής υδρογονανθράκων προς 

την Ευρώπη, ενώ – όπως και οι Η.Π.Α.– έχει ισχυρό συμφέρον να ανακόψει 
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οποιαδήποτε μεγάλη επέκταση ιρανικής και ρωσικής επιρροής στον Καύκασο. 

Παρότι η Τουρκία είχε διακηρύξει ότι θα αποτελεί πόλο σταθερότητας της 

περιοχής και ότι θα προάγει οποιαδήποτε διαπραγματευτική προσπάθεια 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρμονία και η ειρηνική συνύπαρξη των 

ντόπιων πληθυσμών, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό καθώς οι ιστορικές 

διαμάχες, οι εσωτερικές πιέσεις και τα γεωπολιτικά συμφέροντα την έχουν 

αποτρέψει από το να διαδραματίσει αποτελεσματικά αυτόν το ρόλο. Ως προς 

τη Ρωσία, δεν φαίνεται να υπάρχει μια ενιαία και κοινή ρωσική ενεργειακή 

πολιτική που να ακολουθείται για όλες τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι η χρήση του ενεργειακού πλούτου της Ρωσίας έχει δυο 

στόχους: το οικονομικό κέρδος και την προβολή ισχύος. 

Το βιβλίο παρέχει αξιοσημείωτες πληροφορίες σε ότι αφορά τη μελέτη 

των ενεργειακών σχέσεων των χωρών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, 

ενώ παράλληλα αναφέρεται στα συμφέροντα που έχουν οι Η.Π.Α., το Ιράν, η 

Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα στις παραπάνω περιοχές. Οι συγγραφείς 

επιχειρούν να συνδράμουν στην προσπάθεια των αναγνωστών, έτσι ώστε να 

γίνει κατανοητή η γενικότερη νοοτροπία που επικρατούσε στις διεθνείς 

σχέσεις κατά τη χρονική περίοδο από την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. έως και τις 

αρχές του 21ου αιώνα, και ιδίως έως τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001 και τον «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας». Γίνεται εύκολα 

αντιληπτή η εικόνα της αβεβαιότητας για το μέλλον των περιοχών του 

Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, ενώ περιγράφονται οι επιδιώξεις, τα 

συμφέροντα όπως και οι πιθανές στρατηγικές που θα ακολουθήσουν τόσο οι 

χώρες των υπό εξέταση περιοχών όσο και η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, οι 

Η.Π.Α. και το Ιράν. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ανάγνωση του έργου θα 

πρέπει να γίνει με προσοχή σε σημεία που αφορούν λεπτομέρειες υλοποίησης 

σχεδιασμένων έργων και υποδομών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα 

προγραμματισμένα έργα δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν άλλα 

υποκατάστατα έργα με τον ίδιο σκοπό με τα αρχικά. Ωστόσο, εν γένει οι 

γενικότεροι στρατηγικοί στόχοι των παραπάνω χωρών δεν έχουν αλλάξει 

σήμερα. Σε τελικές γραμμές, το βιβλίο είναι ένα καλό εισαγωγικό εγχειρίδιο 

για ερευνητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τις διακρατικές σχέσεις στις 

περιοχές του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, με ιδιαίτερη εστίαση στις 

ενεργειακές σχέσεις, την πολιτική οικονομία, τον ανταγωνισμό για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αλλά και τη σύγκρουση των χωρών στις 

παραπάνω υπό εξέταση περιοχές. 
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