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1. Εισαγωγή. 

 Η κατάρρευση του διπολισµού, ως αποτέλεσµα της διάλυσης της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησε σε ένα νέο διεθνές σύστηµα που χαρακτηρίσθηκε, µε 

δεδοµένο την πολιτική και στρατιωτική ανεξαρτησία των δυνάµενων πόλων, αρχικά 

ηγεµονικό-πολυπολικό1 που όµως µετεξελίχθηκε σε πολυπολικό κατά την διάρκεια του 21ου 

αιώνα. Οι δυνάµεις που αναδύθηκαν µέσω αναθεωρητικών τάσεων επιδίωκαν να 

καταλάβουν µία πιο σηµαίνουσα θέση στη διεθνή σκακιέρα καθιστώντας πλέον το διεθνές 

σύστηµα ακόµα πιο ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο αφού µε την εµφάνιση και νέων 

δρώντων, κατέστη δυσχερείς η επίτευξη σταθερότητας σε περιφερειακό αλλά και ευρύτερα 

σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό δύο σηµαντικοί δρώντες, η Ρωσία και η Τουρκία, 

διαδραµατίζουν ή τουλάχιστον επιδιώκουν, σηµαντικό ρόλο µέσω των ακολουθουµένων 

στρατηγικών.  

Η Ρωσία, µια χώρα που έλαβε την κληρονοµιά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

γνώρισε τον παραγκωνισµό και τέθηκε στο περιθώριο του διεθνούς περιβάλλοντος όταν 

µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το απαρχαιωµένο οικονοµικό σύστηµά της 

και το πολιτικό σύστηµα που δεν προσαρµόστηκε έγκαιρα στις νέες συγκυρίες που 

διαµορφώθηκαν, δεν επέτρεψαν την άµεση ανάκαµψη της χώρας σηµατοδοτώντας έτσι την 

περίοδο αναθεώρησης και προσαρµογής στην νέα πραγµατικότητα. Όµως η βαρύτερη 

κληρονοµιά, ήταν η προερχόµενη από το ιστορικό παρελθόν της χώρας και ιδίως από την 

Τσαρική εποχή όταν η Ρωσία αποτελούσε έναν από τους διαµορφωτές της διεθνούς 

πολιτικής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που σχηµατοποιήθηκαν µε κύρια τροφή τη θρησκεία, 

την ιστορία και τον πολιτισµό του ρωσικού λαού ανέδειξαν µια εθνική ταυτότητα 

υπερηφάνειας αλλά και αντοχής που δύσκολα θα µπορούσε να δεχτεί µια δευτερεύουσα 

θέση στη διεθνή σκηνή. Ακόµα και κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, ιδίως µετά το 

1945, και ανεξάρτητα από την ιδεολογική προσέγγιση επί των πολιτικο-κοινωνικών και 

διεθνών θεµάτων, η κατοχή µιας ηγεµονεύουσας θέσης ήταν δεδοµένο για τη διεθνή 

αντίληψη της χώρας. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά η αναθεωρητική στρατηγική που 

αναπτύχτηκε κατά τον 21ο αιώνα από τον Βλαδίµηρο Πούτιν και την εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία της χώρας αποσκοπούσε στην επανόρθωση της χώρας και την επανατοποθέτηση στη 

θέση που της αρµόζει στη διεθνή σκηνή. Η κινητήριος ιδεολογία που διαµόρφωσε την 

                                                 
1 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις,  Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση, 

σελ.253. 
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ακολουθούµενη στρατηγική ήταν η αποτύπωση της έννοιας του raison d’etat που µέσω του 

εννοιολογικού προσδιορισµού του εθνικού συµφέροντος επιδίωξε την αξιοποίηση των 

εσωτερικών φορτίων ισχύος σε πρώτη φάση και ιδίως την αναµόρφωση της οικονοµίας και 

των πολιτικών µεταρρυθµίσεων. Στη συνέχεια η εκδήλωση ενεργειών της σκληρής ισχύος, 

µε στρατιωτικές παρεµβάσεις στην περιφέρειά της και στη συνέχεια µακριά από τα σύνορά 

της καταδεικνύει το µέγεθος των διορθωτικών ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν στο πεδίο 

των Ενόπλων ∆υνάµεων ώστε να αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο στην επίτευξη των 

πολιτικών στόχων. 

Η Τουρκία από την άλλη πλευρά αποτελεί µια χώρα που µετά την κατάρρευση της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας επιδίωξε να υιοθετήσει έναν δυτικού τύπου προσανατολισµό 

εγκαθιστώντας µια κοσµική προσέγγιση στην εσωτερική οργάνωση του κράτους αλλά και 

στην διεθνή της συµπεριφορά. Η κοσµικότητα όµως, που αποτέλεσε τον κυρίαρχο 

προσδιοριστικό παράγοντα της Τουρκικής κοινωνίας, οδήγησε στην περιθωριοποίηση του 

θρησκευτικού στοιχείου της τουρκικής κοινωνίας, που αν και κυριαρχούσε στην ανατολική 

περιφέρειά της, πάντα υπήρχε και υπόβοσκε περιµένοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

να εκδηλωθεί. Σταδιακά και ιδίως κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, άρχισε 

να παρουσιάζεται µε µετακίνηση από την κοσµικότητα προς τον Ισλαµισµό µε τελική 

συνέπεια την κατάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, από φιλοισλαµικές πολιτικές 

δυνάµεις, στις αρχές του 21ου αιώνα τοποθετώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον 

πρωθυπουργικό θώκο. Παρά τις αρχικές  δεσµεύσεις για την παρουσίαση ενός µοντέλου 

µιας δηµοκρατικής χώρας που θα περιλαµβάνει εκφράσεις του ήπιου Ισλάµ γρήγορα οι 

Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Το δόγµα του «στρατηγικού βάθους» και των «µηδενικών 

προβληµάτων» που διαµορφώθηκε από τον καθηγητή Αχµέτ Νταβούτογλου αποτέλεσε την 

κινητήρια δύναµη που άλλαξε την εσωτερική δοµή της τουρκικής κοινωνίας αλλά και τη 

διεθνή προσέγγιση της χώρας τονίζοντας τα διαφορετικά, σε σχέση µε τη δύση, δοµικά 

στοιχεία που εδράζονται κυρίως στη θρησκεία, στην ιστορία-παράδοση και τον πολιτισµό 

της εθνοκρατικής οντότητας. Όταν η πλάστιγγα τη σύγκρουσης µεταξύ της κοσµικότητας 

και του Ισλαµισµού έγειρε προς το δεύτερο αναδύθηκαν οι συνθήκες αυτές για την 

υιοθέτηση του δόγµατος που µέσω εκδηλώσεων ήπιας ισχύος επιδιώχθηκε η Τουρκία να 

αποτελέσει την ατµοµηχανή του µουσουλµανικού κόσµου αλλά και να καταστεί µια 

ηγεµονεύουσα δύναµη στην περιφέρειά της. Η ανάπτυξη στοιχείων της ήπιας ισχύος 

αποτέλεσε το κύριο πεδίο δράσης κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα µε ιδιαίτερη 

έµφαση στις οικονοµικές σχέσεις και τη διπλωµατία. Η αποτυχία όµως του δόγµατος δεν 
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συνεπάγεται και την κατάρρευση του οράµατος αφού η χώρα πέρασε πλέον στη 

χρησιµοποίηση της σκληρής ισχύος την οποία φρόντισε προηγουµένως να ενισχύσει 

εκµεταλλευόµενη τα υψηλά ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης που γνώρισε κατά την πρώτη 

δεκαετία του 21ου αιώνα, επιβεβαιώνοντας µε τον καλύτερο τόπο ότι η εσωτερική 

ενδυνάµωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διασφάλιση της επιβίωσης και της 

ασφάλειας του κάθε εθνοκρατικού παράγοντα.  

Αποδεικνύεται επίσης, ότι η διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας ενός εθνοκρατικού 

υποκειµένου δεν είναι κάτι πρόσκαιρο και εφήµερο αλλά αποτελεί τη συνισταµένη δοµικών 

στοιχείων που προέρχονται από την ιστορία, τη θρησκεία και τον πολιτισµό που όλα µαζί 

προσδιορίζουν µια ιδιαίτερη κοσµοθεωρία και συµπεριφορά µέσα στο διεθνές σύστηµα 

αλλά και µεταξύ των διεθνών δρώντων. Ο εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «διεθνές 

σύστηµα» καθορίζεται από τον Kenneth Waltz2 περιγράφοντας τα δοµικά στοιχεία της 

διεθνούς πολιτικής που είναι η δοµή του συστήµατος και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

µονάδων. 

Υπό το πρίσµα αυτής της αλληλεπίδρασης η Ρωσία και η Τουρκία ανάπτυξαν από το 

παρελθόν έντονες διµερείς σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από εποχές συνεργασίας και 

οικονοµικής ανάπτυξης µέχρι και σε περιόδους συγκρούσεων. Οι δύο χώρες ως κληρονόµοι 

δύο αυτοκρατοριών του παρελθόντος επιδίωξαν τη συνύπαρξή τους σε µια περιοχή που 

υπάρχουν έντονα γεωπολιτικά ανταγωνιστικά συµφέροντα αλλά και ουσιαστικές ευκαιρίες 

ανάπτυξης εµπορικών συνδιαλλαγών. Το τελευταίο µάλιστα οδήγησε στην ανάπτυξη 

ισχυρών διµερών σχέσεων σε τοµείς όπως η ενέργεια, ο τουρισµός και το εµπόριο αλλά και 

σε προσπάθειες να ανακαλυφθούν νέα πεδία ισχυροποίησης των δεσµών τους. Η 

οικονοµική αλληλεξάρτηση δεν µπορεί να καλύψει τις όποιες πολιτικές διαφορές αλλά και 

ούτε να παραµερίσει τα εθνικά συµφέροντα που εµφορούνται από τις αρχές της επιβίωσης, 

της αυτοβοήθειας και σε τελική ανάλυση από την αξιοποίηση της σκληρής ισχύος.  

Η Ρωσική Οµοσπονδία και η Τουρκία, ως δύο βασικοί δρώντες στην περιοχή της 

Ευρασίας επιδίωξαν, στο πλαίσιο της αναθεωρητικού δόγµατος που εκφράζουν, να 

καλύψουν το κενό που δηµιουργήθηκε στην περιοχή µετά την κατάρρευση του διπολισµού 

επεκτείνοντας το κύρος αλλά και την επιρροή τους. Το γεγονός αυτό τους έφερε σε 

σύγκρουση αλλά και έδειξε νέα πεδία συνεργασιών που µέσω εκµετάλλευσης των 

εµφανιζόµενων ευκαιριών προσπαθούν να ενισχύσουν τις µεταξύ τους σχέσεις.  

                                                 
2 Waltz Kenneth. Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σελ. 218. 
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Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει τις διµερείς σχέσεις των δύο 

εθνοκρατικών δρώντων, της Ρωσίας και της Τουρκίας, µε επικέντρωση στον 21ο αιώνα, 

µέσω της αξιοποίησης των θεωρητικών εργαλείων της επιστήµης των διεθνών σχέσεων 

αλλά και αποτυπώνοντας τη συµπεριφορά των δύο οντοτήτων τόσο στο διεθνές σύστηµα 

όσο και µεταξύ τους ως αποτέλεσµα µιας σύντοµης περιδιάβασης στην ιστορία, την 

κοινωνικο-πολιτική δοµή και τα πολιτισµικά στοιχεία των δύο κρατών. Το επιστέγασµα της 

όλης προσπάθειας στρέφεται στην απάντηση του ερωτήµατος : ποιες είναι οι θεωρίες των 

διεθνών σχέσεων µε τις οποίες µπορούµε να ερµηνεύσουµε τις συµπεριφορές της Ρωσίας 

και της Τουρκίας όπως αυτές αποτυπώνονται στις µεταξύ τους σχέσεις αλλά και 

εκδηλώνονται στη διεθνή αρένα; 

Για την επίτευξη του παραπάνω τεθέντος σκοπού η εργασία έχει κατανεµηθεί σε δύο 

µέρη καθένα από τα οποία περιλαµβάνει επιµέρους κεφάλαια. 

Το πρώτο µέρος, περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο µε το οποίο θα επιδιωχθεί να προσεγγισθεί η ανάλυση της συµπεριφοράς 

των δύο δρώντων. Πραγµατοποιείται µια σύντοµη ανάλυση της έννοιας της ισχύος στις 

διεθνείς σχέσεις καθώς επίσης και οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων µε επικέντρωση στο 

δοµικό ρεαλισµό τονίζοντας όµως και στοιχεία του επιθετικού ρεαλισµού καθώς και του 

κονστρουκτιβισµού. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αναφορά στο διεθνές περιβάλλον, και 

στη γεωγραφική διάσταση του πεδίου δράσης των δύο δρώντων. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση του ερωτήµατος που θα αποτελέσει τον πυρήνα της 

παρούσας µελέτης αναφορικά µε τις σχέσεις των δύο χωρών. 

Στα επόµενα δύο κεφάλαια, δεύτερο και τρίτο, σκιαγραφούνται οι δύο δρώντες 

αρχίζοντας µε τη Ρωσία και συνεχίζοντας µε την Τουρκία. Η προσπάθεια παρουσίασης των 

δύο υποκειµένων ακολουθεί µια κοινή µεθοδολογία παρουσιάζοντας µια σύντοµη ιστορική 

αναδροµή, την κοινωνικο-πολιτική κατάσταση, την εξωτερική πολιτική, την οικονοµία και 

τέλος τις στρατιωτικές δυνατότητες που η κάθε µία περιλαµβάνει ως εκπρόσωπο της 

σκληρής ισχύος. 

Στο δεύτερο  µέρος και συγκεκριµένα στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας θα 

επιδιωχθεί να αποτυπωθούν οι διµερείς σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ των δύο 

κρατών. Οι διµερείς αυτές σχέσεις ως έκφραση δραστηριοτήτων της ήπιας ισχύος 

επιβεβαιώνουν την επιθυµία των δύο δρώντων να αναζητήσουν και εγκαθιδρύσουν πεδία 

εµπορικών συναλλαγών και οικονοµικής αλληλεξάρτησης µε σκοπό την προάσπιση των 

δεσµών µεταξύ τους. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας πέραν 

όµως από το στενό περιβάλλον των άµεσων µεταξύ τους επαφών αλλά στρεφόµαστε προς 

το εγγύς περιβάλλον στο οποίο επιδιώκουν να αυξήσουν την επιρροή τους. Η περιοχή του 

Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου θα αποτελέσουν 

αντικείµενο παρουσίασης των συγκρουσιακών αλλά και ορισµένες φορές συνεργατικών 

σχέσεων. Υπό το ίδιο πρίσµα θα επιδιωχθεί να αποτυπωθούν οι σχέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί από τις δύο χώρες τόσο µε τον Οργανισµό για τη Συνεργασία της Σαγκάης όσο 

και µε το Ιράν. 

Με το έκτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία, στο οποίο παρουσιάζεται µια 

ολιστική αποτίµηση των Ρωσο- Τουρκικών σχέσεων και ερµηνεύεται η συµπεριφορά των 

δύο δρώντων στο  διεθνές σύστηµα αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις µε βάση τις θεωρίες 

των διεθνών σχέσεων.   

Το πόνηµα ολοκληρώνεται µε τον επίλογο που ουσιαστικά αποτελεί την αποτύπωση 

των συµπερασµάτων που διαµορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης µελέτης, 

αλλά και την απάντηση στο καίριο ερώτηµα αναφορικά µε την ερµηνεία των σχέσεων όπως 

αυτές εκδηλώνονται µεταξύ των δύο διεθνών δρώντων που εξετάζονται στην παρούσα 

µελέτη. 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου µέσω 

του οποίου θα πραγµατοποιηθεί στη συνέχεια η ανάλυση των διακρατικών σχέσεων µεταξύ 

της Ρωσίας και της Τουρκίας. Η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου θα προέλθει από την 

ανάπτυξη βασικών εννοιών όπως είναι αυτή της ισχύος που απασχολούν την επιστήµη των 

διεθνών σχέσεων καθώς και την ανάπτυξη των θεωρήσεων του ρεαλισµού, του 

πλουραλισµού και του µαρξισµού ως των σηµαντικότερων για την ερµηνεία της διεθνούς 

συµπεριφοράς των κρατών. Η παρουσίαση του δοµικού, του τροποποιηµένου δοµικού 

καθώς επίσης και του επιθετικού ρεαλισµού έχει σκοπό να διαµορφώσει το θεωρητικό 

µοντέλο, που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των διακρατικών σχέσεων των δύο 

εθνοκρατικών παραγόντων που αποτελούν τον αντικειµενικό στόχο του συγκεκριµένου 

πονήµατος. Αξίζει όµως να επισηµάνουµε ότι όπως διατύπωσε ο J.S.Nye αναφορικά µε την 

ερµηνεία των διεθνών σχέσεων «οι πιο ενδιαφέρουσες εξηγήσεις συνήθως εµπλέκουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των περιορισµών του διεθνούς συστήµατος, τη φύση της κοινωνίας 

των κρατών και τις πολιτικές των µεγαλυτέρων δυνάµεων»3. 

 

1.1 Η έννοια του κράτους. 

Η ανάλυση και συγκριτική µελέτη των διακρατικών σχέσεων των εθνοκρατικών 

οντοτήτων προϋποθέτει την ανάπτυξη της έννοιας του κράτους και το τι σηµατοδοτεί. Το 

κράτος είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόµενο,  που η µελέτη του µπορεί να γίνει από 

διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις4, αφού αποτελεί γνωστικό αντικείµενο 

ενδιαφέροντος πολλών επιστηµών. Σύµφωνα µε τον Μανιτάκη (2007) µε τον όρο «κράτος» 

δηλώνεται η κρατική εξουσία που ασκείται σε µια χώρα από ένα κέντρο εξουσίας σε 

αντιδιαστολή, ενίοτε και σε αντιπαράθεση, προς την κοινωνία και το λαό. Μέσα από τον 

προσδιορισµό αυτό έχουµε τις έννοιες της εξουσίας, τον γεωγραφικό προσδιορισµό του 

χώρου στον οποίο ασκείται αλλά και τον αποδέκτη αυτής που είναι ο λαός. Αυτές οι 

συνιστώσες οδηγούν στη διαµόρφωση της συνισταµένης που δεν είναι άλλο από την 
                                                 

3 Βλ.Nye, no 38, σελ.372, όπως παρατίθεται από την Ηλία Κουσκουβέλη στο «Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς 
Σχέσεις», (Αθήνα : Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), σελ.78.  
4 Αντώνης Μανιτάκης, Τι είναι Κράτος, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2007), σελ.19 
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εννοιολογική αποτύπωση του κράτους ως την υπέρτατη εξουσιαστική µορφή οργάνωσης 

που δηµιούργησε ο άνθρωπος.5  

Ο προσδιορισµός της υπέρτατης µορφής αναφέρεται στο γεγονός ότι στο εσωτερικό 

περιβάλλον της κρατικής οντότητας δεν υφίσταται άλλη αρχή η οποία να επιβάλλει 

ρυθµιστικούς κανόνες ή πρότυπα συµπεριφοράς. Αποκλειστικά και µόνον το κράτος έχει τη 

δυνατότητα και το δικαίωµα να προσδιορίζει τους κανόνες που διαµορφώνουν το 

κανονιστικό πλαίσιο συµπεριφοράς των πολιτών του. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Max Weber, 

το κράτος ορίζεται µέσω του µονοπωλίου του στα µέσα νόµιµης βίας. Με την έννοια της 

βίας εννοούµε την πολιτικώς λελογισµένη και συνειδητή επιλογή χρήσης όλων των 

διατιθεµένων µέσων που έχει ένα κράτος στη  διάθεσή του και ο βαθµός οργάνωσης αυτών 

για την προάσπιση των πολιτικών σκοπών ενός κράτους.6  

Η χρησιµοποίηση της βίας δεν αποτελεί το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό στην 

έννοια του κράτους αλλά σηµατοδοτεί την εσωτερική κυριαρχία που δύναται να επιβάλλει η 

κρατική εξουσία. Αντιθέτως, όταν αυτή η δυνατότητα άσκησης νοµιµοποιηµένης βίας 

αρχίζει να διαµοιράζεται και σε άλλους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος, τότε η 

έννοια της κρατικής εξουσίας στο εσωτερικό του υποκειµένου, αρχίζει να αποδοµείται και 

να εµφανίζονται στοιχεία εσωτερικών συγκρούσεων και αµφισβητήσεων που µπορεί να 

οδηγήσουν ακόµα και στο επίπεδο των εµφύλιων συγκρούσεων. Συνεχίζοντας και 

αποτυπώνοντας τον ορισµό του κράτους κατά Μάνεση ο οποίος αναζητώντας την 

πεµπτουσία του κράτους κατασκευάζει, αγνοώντας τη νοµική προσωπικότητά του, τον 

ακόλουθο ορισµό «Κράτος είναι οργάνωσις εξουσίας αυτοδύναµου, διέπουσα την 

συµβίωση του συνόλου των ανθρώπων των διαβιούντων εντός ορισµένης χώρας» 

(Μάνεσης, 1967:26, 39). (Μανιτάκης, σελ.33) Ο Heywood (2002) προσδιορίζοντας  την 

έννοια του κράτους, από µια οργανωτική άποψη, ορίζει το κράτος ως το µηχανισµό της 

κυβέρνησης υπό την ευρύτατη έννοια, η οποία διακρίνεται µε βάση πέντε χαρακτηριστικά7:  

• Το κράτος είναι κυρίαρχο ασκεί απόλυτη και απεριόριστη εξουσία καθότι 

τίθεται υπεράνω όλων των υπολοίπων ενώσεων και οµάδων στην κοινωνία. 

• Οι κρατικοί θεσµοί είναι διακριτά «δηµόσιοι» σε αντίθεση µε τους «ιδιωτικούς» 

θεσµούς της κοινωνίας των πολιτών. 

                                                 
5 Ηλία Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ.107. 
6 Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές εφαρµογές. (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2010) σελ. 40. 
7 Για µια αναλυτική µελέτη στην έννοια του κράτους βλ. Heywood, Andrew, Εισαγωγή στην Πολιτική, Αθήνα: 
Εκδόσεις Πόλις, 2006.σελ.132-153. 
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• Το κράτος είναι µια άσκηση νοµιµοποίησης αφού οι αποφάσεις του θεωρούνται 

δεσµευτικές για τα µέλη της κοινωνίας.  

• Το κράτος είναι ένα όργανο κυριαρχίας. Το κράτος πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να εξασφαλίζει ότι οι νόµοι του τηρούνται και οι παραβάτες τιµωρούνται. Στο 

σηµείο αυτό έχει εφαρµογή η άποψη του Weber που διατυπώθηκε παραπάνω. 

• Το κράτος είναι µια εδαφική έκταση. Η δικαιοδοσία του είναι γεωγραφικά 

προσδιορισµένη και περιλαµβάνει όλους όσους ζουν εντός των συνόρων του, 

πολίτες ή µη. 

Συµπληρώνοντας τον ορισµό του κράτους µπορούµε να πούµε ότι κράτος αποτελεί 

την υπέρτατη, κυρίαρχη εξουσία που ασκείται στο σύνολο ενός λαού και σε µια 

καθορισµένη εδαφική επικράτεια8. Η έννοια της κυριαρχίας είναι ορισµένες φορές το 

στοιχείο που χαρακτηρίζει τα κράτη και την ίδια την υπόστασή τους. Αν και εκπονήθηκε για 

να στηρίξει την εξουσία στο εσωτερικό των διαµορφωµένων κρατών τελικά 

χρησιµοποιήθηκε για να υποστηρίξει την κρατική υπόσταση έναντι τρίτων δυνάµεων, 

άλλων κρατών δηλαδή.9  Η κυριαρχία είναι η δύναµη που λογίζεται ως υπέρτατη σε σχέση 

µε κάθε άλλη δύναµη στο εσωτερικό του κράτους (εσωτερική κυριαρχία) και ως ανεξάρτητη 

απέναντι σε κάθε άλλη δύναµη εξωτερική (εξωτερική κυριαρχία) και η οποία δεν υπόκειται 

αλλά και δεν ανέχεται καµία άλλη δύναµη ανώτερη από αυτήν10. Ο προσδιοριστικός 

παράγοντας για την εφαρµογή και υλοποίηση της κυριαρχίας είναι η δυνατότητα της 

κρατικής εξουσίας να λαµβάνει αποφάσεις και να προσδιορίζει δράσεις µε βάση τις 

πολιτικές στοχεύσεις χωρίς να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και πιέσεις. 

 Έτσι λοιπόν ο όρος «ανεξάρτητα κράτη» σε ένα σύστηµα υποδηλώνει πολιτικές 

οντότητες που διατηρούν την έσχατη ικανότητα να λαµβάνουν αποφάσεις, τόσο για τις 

εσωτερικές όσο και πολύ περισσότερο για τις εξωτερικές τους υποθέσεις.11 Από τη στιγµή 

όµως που ένα κράτος δεν αποτελεί µια και µόνο αποµονωµένη οντότητα αλλά βρίσκεται σε 

µια συνεχή διάδραση και αλληλεξάρτηση µε άλλα κράτη, η συµπεριφορά του περιορίζεται 

από τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει στο πλαίσιο της επίτευξης των 

πολιτικών του στόχων. Ακολουθώντας την γραµµική εξελικτική πορεία διαµόρφωσης του 

κράτους µε αφετηρία τη Βεστφαλιανή Συνθήκη, όπου έχουµε και την είσοδο της έννοιας 
                                                 

8 Ηλία Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), 
σελ.112. 
9 Ibid. 
10 Αντώνης Μανιτάκης, Τι είναι Κράτος, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2007), σελ.52. 
11 Adam Watson, Η εξέλιξη της ∆ιεθνούς κοινωνίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) σελ.41 
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του κράτους, πιθανώς στα πρώτα εξελικτικά στάδια η αρχή της κυριαρχίας να ήταν απόλυτη 

λόγω των περιορισµένων συνδιαλλαγών των κρατών. Τα κράτη εµφανίζουν αρχικά την 

εικόνα του «όστρακου», σύµφωνα µε τον John Hertz, εκδηλώνοντας την όποια 

δραστηριότητα προς το εξωτερικό ανάλογα µε τις διαθέσεις τους και σύµφωνα πάντα µε τις 

επιθυµίες της άρχουσας τάξης. Με την πάροδο του χρόνου, τη βελτίωση της τεχνολογίας 

και την ανάπτυξη του εµπορίου τα στεγανά άρχισαν να περιορίζονται και οι σχέσεις µεταξύ 

των κρατών να πληθαίνουν στρεφόµενα σε διάφορους τοµείς συνεργασίας. Η 

διαπερατότητα αυτή των κρατών αυξήθηκε ακόµα περισσότερο µε την παγκοσµιοποίηση 

της οικονοµίας, όπου πλέον η έννοια του απολύτως κυρίαρχου κράτους έχει περιορισθεί 

αισθητά αφού τα κράτη καλούνται να λαµβάνουν αποφάσεις µε βάση την επίδραση και τις 

πιέσεις που ασκούνται από άλλα κράτη και γενικά το διεθνές σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι 

τα κράτη είτε αποδεχόµενα την πίεση που τους ασκείται είτε υπό το πρίσµα των 

οικονοµικών συνεργασιών και αλληλεξαρτήσεων12 αποδέχονται τον περιορισµό ή ακόµα 

και παραχώρηση µέρους της κυριαρχίας τους ώστε να µπορέσουν µακροπρόθεσµα να 

επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.  

Φαίνεται εποµένως ότι πιθανόν να αγγίζει το επίπεδο της ουτοπίας αν θέλουµε να 

προσδιορίσουµε το απόλυτο κυρίαρχο κράτος, το οποίο και µάλλον δεν υφίσταται στο 

σύγχρονο διεθνές σύστηµα. Ένα διεθνές σύστηµα που προσδιορίζεται αφενός από τα κράτη, 

ως ξεχωριστές οντότητες που βρίσκονται σε µια αλληλεξάρτηση, αφετέρου από τη δοµή του 

η οποία επηρεάζει τη συµπεριφορά των παραγόντων του. Όµως σαφέστατα υπάρχουν κράτη 

που µέσω της ισχύος που διαθέτουν µπορούν να ασκούν πίεση, είτε προς το ίδιο το σύστηµα 

είτε προς γειτονικά κράτη και να διαµορφώνουν καταστάσεις που να ικανοποιούν τους 

τεθέντες εθνικούς στόχους. 

 

1.2 Η ισχύς και η επιβίωση ως παράγοντες ασφάλειας των κρατών. 

Από τον Θουκυδίδη ως τον Ιµπν Χαλντούν και από τον Clausewitz ως τον 

Morgenthau  το βασικό ερώτηµα στο οποίο επικεντρώθηκαν οι διανοούµενοι που 

µελέτησαν την πορεία της πολιτικής ιστορίας και τη θέση των πολιτικών υποκειµένων µέσα 

σε αυτή την πορεία είχε σχέση µε τον ορισµό της ισχύος, τις εκδηλώσεις της και την αλλαγή 

                                                 
12 Σύµφωνα µε τον Kenneth Waltz, ο όρος «αλληλεξάρτηση» περιγράφει µια κατάσταση στην οποία οτιδήποτε 
συµβαίνει οπουδήποτε στον κόσµο µπορεί να επηρεάσει κάποιον ή τους πάντες κάπου αλλού. Βλ. 
περισσότερα στο Kenneth Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ.295. 
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του άξονά της13. Ο προσδιορισµός της έννοιας της ισχύος καταλαµβάνει από τα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης των θεωριών ∆ιεθνών Σχέσεων εξέχουσα θέση και αποτελεί τον πυρήνα 

των διακρατικών επαφών αλλά και του συνόλου των θεωριών που επιδιώκουν να 

ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά των κρατών στη διεθνή αρένα. Είναι γνωστό εξάλλου από 

τον Θουκυδίδη ότι ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναµή του και ο αδύναµος 

υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναµία του. 14 Υπάρχει µια σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ 

δύο ή και περισσοτέρων εθνοκρατικών παραγόντων, µε τη γενικότερη έννοια στην οποία 

δεν συµπεριλαµβάνουµε µόνο τις κρατικές οντότητες, όπου ως µέσο για την επίτευξη αυτής 

χρησιµοποιείται η ισχύς που ο κάθε παράγοντας µπορεί να διαθέσει. Η ύπαρξη και 

αξιοποίηση της ισχύος αποτελεί το χαρακτηριστικό στοιχείο που θα προσδώσει στο κάθε 

υποκείµενο του διεθνούς συστήµατος µια ιδιάζουσα θέση.  

Η ισχύς εποµένως είναι µια ψυχολογική σχέση που φέρνει αντιµέτωπες βουλήσεις που 

αναζητούν µέσω άσκησης πιέσεων την παρέκκλιση από µια αρχική πορεία χωρίς να 

καταφεύγουν στη φυσική βία.15 Με άλλα λόγια µπορούµε να την προσδιορίσουµε ως τη 

δυνατότητα να ενεργεί κανείς θετικά ή αρνητικά πάνω σε κάποιον ή κάτι προκαλώντας έτσι 

παραγωγή αποτελεσµάτων που διαφορετικά δεν θα συνέβαιναν.16 Ο εξαναγκασµός στην 

διαφορετική συµπεριφορά  ενός υποκειµένου του διεθνούς συστήµατος ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι αυτού που αξιοποιεί την ισχύ του είναι που χαρακτηρίζει την 

εννοιολογική αξία της ισχύος. Κάθε χώρα επιδιώκει µέσα από µια ορθολογική αποτίµηση 

των δυνατοτήτων της και των πιθανών τρόπων ενεργείας της να διαµορφώσει το πλαίσιο 

µέσα από το οποίο θα µπορέσει να αναπτύξει εκείνες τις δυνάµεις που θα της προσδώσουν 

µια ξεχωριστή βαρύτητα στο διεθνές περιβάλλον ενισχύοντας τη θέση της.   

Η αντιληπτή εικόνα της ισχύος µπορεί να λάβει διάφορες εκφάνσεις. Μπορεί να έχει 

την εικόνα ως δύναµη που σηµατοδοτεί την υλική πλευρά, όµως µπορεί να αποτελεί την 

εξουσία που ανταποκρίνεται στην ηθική ή και πολιτική δυνατότητα άσκησης της ισχύος και 

τέλος, ίσως και το σηµαντικότερη εικόνα, αυτή της επιρροής του πνεύµατος, συναισθήµατος 

                                                 
13 Αχµέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 
2010) σελ. 45. 
14 Για µια πληρέστερη αποτύπωση της ισχύος και του τρόπου δράσης των κρατών, επί του προκειµένου των 
Αθηναίων έναντι των Μηλίων βλέπε την µετάφραση του Αγγέλου Βλάχου, Θουκυδίδου ιστορία του 
Πελοποννησιακού πολέµου, (Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 6η ανατύπωση, 2003) κεφ. Ε’ και ιδιαίτερα του σηµείο 
89-91 όπου αποτυπώνετε η περίφηµη πλέον έκφραση.. 
15 Γεώργιος Σπυρόπουλος, ∆ιεθνείς σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση, Θεωρία και Πράξη, (Αθήνα: Εκδόσεις  
Ποιότητα, 2010) σελ. 99. 
16 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση) σελ. 
140. 
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και γενικά του ψυχολογικού κόσµου του αντιπάλου.17 Από την τριπλή αυτή αποτύπωση της 

εικόνας της ισχύος εξάγεται ότι οι σηµαντικότερες συνιστώσες που συνδράµουν στη 

διαµόρφωση µιας αποφασιστικής ισχύος είναι οι οικονοµικές και στρατιωτικές δυνατότητες 

του συγκεκριµένου υποκειµένου. Η τριπλή αυτή απεικόνιση µετουσιώνεται στις τρείς 

µορφές ισχύος που αντιστοιχούν στους τρείς συστατικούς τοµείς του εθνικού συµφέροντος, 

δηλαδή την ασφάλεια, την ευηµερία και την εθνική ταυτότητα.18  Στον τοµέα της εθνικής 

ασφάλειας αντιστοιχεί η στρατιωτική απειλή της κατάκτησης ή της καταστροφής, στον 

τοµέα της εθνικής ευηµερίας έχουµε την αποτύπωση της οικονοµικής συνεργασίας, και 

τέλος στην εθνική ταυτότητα, η οποία µετουσιώνεται σε πολιτισµικές αξίες µιας κοινωνίας 

και τις ιδεολογικές αρχές ενός καθεστώτος, έχουµε την ήπια ισχύς. 19 Το τρίγωνο που 

σχηµατίζεται από τις στρατιωτικές, τις οικονοµικές δυνατότητες και τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά προσδιορίζει το πλαίσιο πάνω στο οποίο χτίζεται η ισχύς ενός κράτους. Τα 

παραπάνω όµως δεν αποτελούν τα µόνα στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια της ισχύος 

αφού στα προαναφερθέντα προστίθεται και άλλες συνιστώσες οι οποίες συµπληρώνουν την 

εικόνα.  

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους αλλά  βρίσκονται σε έναν συνεχή 

και δυναµικό αλληλοεπηρεασµό µεταξύ τους προσδιορίζοντας έτσι την εννοιολογική αξία 

και ιδιάζουσα βαρύτητα της εθνικής ισχύος.  Ο Νταβούτογλου (2010)  στην προσπάθειά του 

να προσδιορίσει τη σχέση που συνδέει όλα αυτά τα στοιχεία µεταξύ τους αλλά και να 

επισηµάνει την ιδιαίτερη αξία που το κάθε στοιχεία καταλαµβάνει διαµόρφωσε την εξίσωση 

ισχύος 20 της οποίας η διατύπωση φαίνεται παρακάτω: 

 

   Ισχύς = (Σ∆+∆∆) Χ (ΣΝ Χ ΣΣ Χ ΠΒ) 

 

Αναλύοντας την εξίσωση όπου Σ∆ είναι τα σταθερά δεδοµένα που περιλαµβάνουν την 

ιστορία, τη γεωγραφία, τον πληθυσµό και τον πολιτισµό. Στα ∆υναµικά ∆εδοµένα (∆∆) 

εµπεριέχονται η οικονοµική, η τεχνολογική και η στρατιωτική ικανότητα. Στην δεύτερη 

παρένθεση της εξίσωσης αντιστοιχούν η στρατηγική νοοτροπία (ΣΝ), ο στρατηγικός 

                                                 
17 Ibid, σελ. 142. 
18 Γεώργιος Σπυρόπουλος, ∆ιεθνείς σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση, Θεωρία και Πράξη, (Αθήνα: Εκδόσεις  
Ποιότητα, 2010) σελ. 101. 
19 Ibid. 
20 Αχµέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 
2010), σελ.48. 
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σχεδιασµός (ΣΣ) και η πολιτική βούληση (ΠΒ). Αυτό που θα πρέπει να επισηµανθεί επί της 

εξίσωσης είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία στρατηγικής 

αποτύπωσης τα οποία συνδέονται µε την πράξη του πολλαπλασιασµού προσδιορίζοντας 

πραγµατικά ότι αποτελούν ουσιαστικά πολλαπλασιαστές ισχύος αφού ο µηδενισµός 

οποιουδήποτε από αυτούς τους συντελεστές οδηγεί στον µηδενισµό της όλης εξίσωσης. 

Αντιστρόφως,  οποιαδήποτε αύξηση θα επιφέρει µεγιστοποίηση και µάλιστα µε γεωµετρική 

πρόοδο της ισχύος. Τα άλλα δεδοµένα, είτε σταθερά (τα οποία δύσκολα µπορούν να 

µεταβληθούν όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω) είτε δυναµικά (επί των οποίων 

επικεντρώνονται οι κύριες δραστηριότητες των κρατών), αν και επηρεάσουν τον 

προσδιορισµό της ισχύος όµως η µεταβολή τους ακολουθεί την αριθµητική πρόοδο και η 

οποία σε τελική ανάλυση είναι µικρότερη των όποιων µεταβολών επιφέρουν οι ουσιαστικοί 

πολλαπλασιαστές ισχύος.  Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ τα δεδοµένα (σταθερά και δυναµικά) 

έχουν µια πιο άµεση αποτύπωση και µπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά, αφού 

αντανακλώνται στην καθηµερινότητα του κοινωνικού συνόλου και αυτά επιδιώκουν τα 

υποκείµενα του διεθνούς συστήµατος να µεγιστοποιήσουν, όµως σε τελική ανάλυση τα 

στρατηγικά δεδοµένα είναι αυτά που θα προσδώσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα και θα 

αυξήσουν την ισχύ της χώρας µεταβάλλοντας τη καταλαµβανόµενη θέση του εθνοκρατικού 

παράγοντα στο διεθνές σύστηµα. 

Επίσης, σε µια προσπάθεια οµαδοποίησης των συνιστωσών που προσδιορίζουν και 

χαρακτηρίζουν την ισχύ, ο Κουσκουβέλης (2004) παρουσίασε τους συντελεστές ισχύος οι 

οποίοι κατηγοριοποιούνται σε τρείς βασικές οµάδες 21 και ο οποίες συναντώνται στις 

περισσότερες αναφορές των ∆ιεθνών Σχέσεων και είναι οι υλικοί ή αντικειµενικοί 

συντελεστές, οι λειτουργικοί και οι υποκειµενικοί συντελεστές. Αναλυτικότερα22 οι υλικοί 

συντελεστές περιλαµβάνουν τη γεωγραφία, τον πληθυσµό, τις πηγές πλούτου και τις 

ένοπλες δυνάµεις. Οι λειτουργικοί συντελεστές αναφέρονται στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη λειτουργία του κράτους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον και είναι το πολιτικό σύστηµα, η διοίκησή του, η ικανότητα στρατιωτικής 

κινητοποίησης και η θέση του στο διεθνές σύστηµα. Τέλος οι υποκειµενικοί συντελεστές 

                                                 
21 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004) σελ. 147. 
22 Για µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση των παραγόντων ισχύος βλ. Κουλουµπής Θ. & Wolf J. H ., Εισαγωγή 
στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 2η έκδοση, 1981, και Κουλουµπής Θ., ∆ιεθνείς σχέσεις, εξουσία και 
δικαιοσύνη, Παπαζήσης, Αθήνα, 1998, Kousoulas D.G., Power and influence. An introductions to 
international relations, Brooks/Cole, Monterey, Ca 1985.    
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περιλαµβάνουν την ηγεσία και το κύρος (αξιοπιστία) που απολαµβάνει το κράτος στη 

διεθνή αρένα. 

Από τις δύο παραπάνω πηγές προσδιορισµού της έννοιας της ισχύος φαίνεται ότι οι 

συνιστώσες που επηρεάζουν και χαρακτηρίζουν την εθνική ισχύ δεν διαφοροποιούνται 

αισθητά αλλά επικεντρώνονται στους ίδιους παράγοντες οι οποίοι αξιοποιούµενοι 

συνδράµουν στη µεγιστοποίηση της ισχύος. Οπωσδήποτε ο κάθε παράγοντας έχει και 

διαφορετική βαρύτητα και επηρεάζει σε διαφορετικό βαθµό το τελικό αποτέλεσµα όµως 

ανεξάρτητα από το βαθµό επηρεασµού όλοι οι παράγοντες θα πρέπει να εξετάζονται αφού 

υπάρχει µια συνεχή και δυναµική αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Η βαρύτητα δίδεται στους 

στρατηγικούς συντελεστές αφού αυτοί µπορεί να µετουσιώσουν την εικόνα και να 

διαµορφώσουν µια τελείως διαφορετική θέση για την κρατική οντότητα στο διεθνές 

σύστηµα. Με τη διατύπωση αυτή δε επιδιώκεται να µετριασθεί η σηµασία των σταθερών 

και δυναµικών δεδοµένων, τα οποία όπως έχουν αναφερθεί και παραπάνω, αλλά και 

αποδεικνύεται από την εξίσωση ισχύος, επηρεάζουν τη µέτρηση αυτής.  

Ο Mearsheimer (2006) τονίζει τη σηµαντική αυτή διάσταση, η οποία εξάλλου είναι 

και µετρήσιµη, µε τον ισχυρισµό ότι η ισχύς του κράτους εδράζεται στις συγκεκριµένες 

υλικές δυνατότητες που διαθέτει όπως ο αριθµός των Μεραρχιών ή των πυρηνικών όπλων. 

Αποτυπώνεται µια διαφορετική προσέγγιση στον προσδιορισµό της ισχύος η οποία 

επικεντρώνεται περισσότερο στην υλική διάσταση και δυνατότητες που έχει ένα κράτος. 

Σύµφωνα µε τον Mearsheimer τα κράτη διαθέτουν δύο είδη ισχύος, τη λανθάνουσα ισχύ και 

τη στρατιωτική ισχύ23. Η λανθάνουσα ισχύ αναφέρεται στα κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία 

τα οποία υπεισέρχονται στην οικοδόµηση της στρατιωτικής ισχύος και αυτή εδράζεται σε 

µεγάλο βαθµό στον πλούτο της χώρας καθώς επίσης και στον πληθυσµό αυτής. Η 

στρατιωτική ισχύς, προσδιορίζεται από το µέγεθος και τις δυνατότητες του στρατού ξηράς 

αλλά και των αεροπορικών και ναυτικών δυνάµεων που τον υποστηρίζουν.24 Τα µεγάλα 

κράτη ή οι ισχυρές  δυνάµεις είναι αυτές που διαθέτουν ισχυρούς στρατούς, όµως βασική 

προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση ισχυρών χερσαίων δυνάµεων είναι η 

                                                 
23 John Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) 
σελ. 127. 
24 Ο Mearsheimer, αναφέρεται στην πρωτοκαθεδρία της χερσαίας ισχύος και τονίζει τη σπουδαιότητα των δύο 
άλλων Κλάδων αναλαµβάνοντας έναν υποστηρικτικό ρόλο. Εκτιµάται ότι µε αυτό θέλει να επισηµανθεί ότι σε 
τελική ανάλυση η ισχύς του κράτους επιβάλλεται δια των χερσαίων δυνάµεων οι οποίες καταλαµβάνουν και 
διατηρούν έδαφος παρά το γεγονός ότι η εµπλοκή τους δεν θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή αφού οι 
απώλειες είναι µεγαλύτερες αλλά και ο χρόνος κινητοποίησης είναι αυξηµένος σε σχέση µε τις αεροπορικές 
και ναυτικές δυνάµεις. Μια πιο αναλυτική ερµηνεία παρουσιάζεται στο αντίστοιχο βιβλίο στο Κεφ.4.  
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εξασφάλιση της λανθάνουσας ισχύος, δηλαδή οικονοµική ευµάρεια και ανάπτυξη που σε 

συνδυασµό µε τον µεγάλο πληθυσµό θα µπορέσουν να οικοδοµήσουν ισχυρές στρατιωτικές 

δυνάµεις. Αποδεικνύεται έτσι, η στενή εξάρτηση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τη 

στρατιωτική ισχύ, που αποτελούν τα σηµαντικά εργαλεία που θα πρέπει κάθε εθνοκρατικός 

παράγοντας που έχει βούληση και στρατηγικό σχεδιασµό να αξιοποιήσει, ώστε να 

προσδώσει στην χώρα την επιθυµητή θέση στη διεθνή αρένα.  

Με την παραπάνω προσέγγιση τονίσθηκαν περισσότερο τα δυναµικά δεδοµένα όπως 

αυτά προσδιορίσθηκαν από τον Νταβούτογλου ή οι υλικοί παράγοντες όπως διατυπώθηκαν 

από τον Κουσκουβέλη, όµως σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη θέση που θα 

τοποθετηθούν στην κλίµακα βαθµολόγησης, αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες που θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να επιδιώκεται η ανάπτυξή τους που σε συνδυασµό µε 

τους πολλαπλασιαστές ισχύος ή τους λειτουργικούς και υποκειµενικούς παράγοντες θα 

προσδώσουν άλλη βαρύτητα στην ισχύ ενός κράτους. Μετά τον καθορισµό της έννοιας και 

τον προσδιορισµό του πλαισίου της ισχύος, τίθεται το ερώτηµα γιατί τα κράτη να 

επιδιώκουν την ισχύ και σε σηµείο µάλιστα που πολλές φορές να αποτελεί και τον 

σηµαντικότερο στόχο των δραστηριοτήτων τους.  

Η ισχύς των κρατών που εδράζεται βασικά στους εσωτερικούς παράγοντες, που 

διαθέτει και αναπτύσσει κάθε εθνοκρατική οντότητα, είναι που προσδιορίζει τη θέση της 

χώρας στη διεθνή αρένα αλλά και τις επιδιώξεις που αυτό στοχεύει να επιτύχει. Η ισχύς 

αποτελεί  το όχηµα που θα οδηγήσει το  κράτος στο να προσδιορίσει τη θέση του µέσω 

διατήρησης ή αλλαγής της υφιστάµενης κατάστασης, του status quo. Υπάρχει µια σχέση 

ανάµεσα στα µέσα που χρησιµοποιούνται, ως συστατικά της ισχύος, και των σκοπών που 

επιδιώκονται να επιτευχθούν. Αυτά τα συστατικά, όπως σηµειώνει και ο R. Gilpin, 

αναφέρονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες ικανοτήτων, που περιλαµβάνουν στρατιωτικές, 

οικονοµικο-βιοµηχανικές και τεχνολογικές ικανότητες 25.   

Εποµένως, η ισχύς έχει ένα δυναµικό και µεταβαλλόµενο χαρακτήρα και όχι στατικό 

και η ευκολία προσαρµογής στις αλλαγές που συµβαίνουν προσδιορίζουν και την ικανότητα 

των κρατών να επιτυγχάνουν την απόκτηση και διατήρηση της ισχύος αλλά και να την 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των στόχων τους.26 Σύµφωνα µε τον 

Morgenthau, η ισχύς αποτελεί τον απώτερο στόχο και τον ουσιαστικό αυτοσκοπό για κάθε 

                                                 
25 Robert Gilpin, War and Change in World Politics, (New York: Cambridge University Press, 1981) σελ. 33. 
26 Ιωάννης Α. Ραγιές, Θεωρίες Αµυντικής Αλληλεξάρτησης, Η περίπτωση της Βορειο-Ατλαντικής Συµµαχίας, 
(Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 2014) σελ.29. 
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εθνοκρατική οντότητα του διεθνούς συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη το άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Ο Waltz εµφανίζει την ισχύ ως το αναγκαίο εργαλείο 

ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και ασφάλεια του κράτους µια άποψη που µέχρι ένα 

σηµείο την ενστερνίζεται και ο Mearsheimer, διατυπώνοντας όµως τον προβληµατισµό 

µέχρι ποιο βαθµό είναι αναγκαία η εξασφάλιση της ισχύος ή µε άλλα λόγια πόση ισχύς είναι 

απαραίτητη, γεγονός που ουσιαστικά διαφοροποιεί τους δύο θεωρητικούς των διεθνών 

σχέσεων όσον αφορά το επίπεδο της ισχύος. Σύµφωνα µε τον K. Waltz, ο κύριος σκοπός 

των κρατών είναι η διατήρηση της υπάρχουσας ισορροπίας ισχύος και κατά συνέπεια 

επιδιώκουν να διατηρήσουν την ισχύ που έχουν εφόσον εξασφαλίζεται η ισορροπία ενώ ο 

Mearsheimer διατυπώνει την άποψη ότι το διεθνές σύστηµα διαµορφώνει συνθήκες ώστε τα 

κράτη να επιδιώξουν να αυξήσουν την ισχύ τους σε βάρος των ανταγωνιστών τους και 

µάλιστα σε τέτοιο σηµείο ώστε να πετύχουν την ηγεµονία µέσω αλλαγής του υφιστάµενου 

καθεστώτος.27  

Αυτή όµως η αύξηση της ισχύος των κρατών έχει ως συνέπεια την πρόκληση του 

φόβου στους ανταγωνιστές και λόγω της δυσπιστίας που επικρατεί στη διεθνή πολιτική για 

τις προθέσεις των άλλων κρατών και τα άλλα κράτη βιώνοντας ένα δίληµµα ασφάλειας 

οδηγούνται στην αύξηση της ισχύος τους, είτε µε εσωτερική είτε µε εξωτερική 

κινητοποίηση, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τη δύναµη που αυξάνει την ισχύ της. 

Ο απώτερος λόγος είναι να εξασφαλισθεί η επιβίωση του κάθε κράτους. Αυτή ακριβώς η 

εξασφάλιση είναι που θα προσδιορίσει σε µια οντότητα το µέγεθος της ισχύος αφού δεν 

δύναται να προσδιορισθεί µέχρι ποιό σηµείο η αύξηση της ισχύος θα µας παρέχει την 

επιζητούµενη εξασφάλιση. Μέχρι το σηµείο όπου έχω πετύχει την ισορροπία ισχύος (Waltz) 

ή θα πρέπει να µεταβάλλω το status και να επιδιωχθεί η µετατροπή της χώρας σε µια 

περιφερειακή ή και ηγεµονική δύναµη (Mearsheimer);  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το επίπεδο της ισχύος η βασική επιδίωξη του 

κάθε ορθολογικού παράγοντα που θέλει να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στη διεθνή 

αρένα είναι η επιβίωσή του µέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των διατιθέµενων 

συντελεστών ισχύος. Η ισχύς και οι µέθοδοι αύξησης της είναι ο κοµβικός παράγοντας για 

την αποτελεσµατική άσκηση πολιτικής σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον που θα 

µπορέσει να οδηγήσει στην επιβίωση και την ικανοποίηση των συµφερόντων. Η 

οικοδόµηση ενός πλέγµατος ισχύος ικανό να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στους 
                                                 

27 John Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) 
σελ. 61. 
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συστηµικούς κινδύνους του διεθνούς συστήµατος αυτό και µόνο µπορεί να βοηθήσει στην 

επιβίωση του κράτους28. Έτσι η έννοια της ισχύος επιστρέφει στο εσωτερικό του 

υποκειµένου που θα πρέπει από µόνο του στο πλαίσιο της αυτοβοήθειας, και όχι της 

προσµονής κάποιας εξωτερικής βοήθειας, να προσδιορίσει τις διατιθέµενες ικανότητες, να 

αναπτύξει µεθόδους αύξησης αυτών των ικανοτήτων διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο ικανό να 

εξασφαλίσει την επιβίωσή του έναντι των όποιων απειλών αλλά και ταυτόχρονα την 

ικανοποίηση των συµφερόντων του. Εξάλλου, «στη διεθνή πολιτική ο Θεός βοηθά αυτούς 

που βοηθούν τον εαυτό τους». 29   

 

1.3 Συγκριτική ανάλυση της ρεαλιστικής προσέγγισης. 

Η επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων παρατηρεί, παρακολουθεί και προσπαθεί να 

ερµηνεύσει τους φυσικούς νόµους που διέπουν τη συµπεριφορά των κρατών στις µεταξύ 

τους σχέσεις καθώς και τις σχέσεις µε διεθνείς οργανισµούς.30 Η προσπάθεια αυτή 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός µοντέλου που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που θα 

επιτρέψουν την ανάλυση σε βάθος των σχέσεων και συµπεριφορών των υποκειµένων31 στη 

διεθνή αρένα. Αυτό το µοντέλο ερµηνείας είναι οι θεωρήσεις των ∆ιεθνών σχέσεων που 

περιλαµβάνουν οµαδοποιήσεις αξιωµάτων που εκφράζουν δογµατικά απόψεις περί 

λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων αλλά και συµπεριφορών των διαφόρων 

παραγόντων στο διεθνές περιβάλλον.32 Με τον παραπάνω ορισµό αποτυπώνεται η ύπαρξη 

των αξιωµάτων που αποτελούν τη βάση ερµηνείας των διεθνών φαινοµένων αλλά και η 

διαφορά µεταξύ των θεωρήσεων και των θεωριών.  

Σύµφωνα µε τον Κουσκουβέλη (2010, σελ.57), οι θεωρίες είναι ερµηνείες των 

φαινοµένων που µπορούν να υποβληθούν σε εµπειρικό έλεγχο ώστε να επιτευχθεί η 

εγκυρότητά τους. Με άλλα λόγια θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι οι 

θεωρήσεις είναι η πλατφόρµα ή τα θεµέλια πάνω στα οποία εδράζονται οι αντίστοιχες 

θεωρίες. Τα θεµέλια τα δεχόµαστε δογµατικά ή τα απορρίπτουµε σε αντίθεση όµως µε τις 

                                                 
28 Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές εφαρµογές,  (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 213. 
29 John Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) 
σελ. 85. 
30 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση) σελ. 
23. 
31 Με τον προσδιορισµό των «υποκειµένων» εννοούνται τόσο οι εθνοκρατικές οντότητες όσο και οι µη 
κρατικές οργανώσεις που διαδραµατίζουν όµως ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι. 
32 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση) σελ. 
57. 
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θεωρίες οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µέσω ελέγχουν ώστε να αποκτήσουν το 

επιδιωκόµενο κύρος. Στη θεωρία των διεθνών Σχέσεων υπάρχουν κυρίως τρείς θεωρήσεις 

που αποτελούν τα θεµέλια αντίστοιχων οικοδοµηµάτων. Αυτές είναι η θεώρηση του 

ρεαλισµού, του πλουραλισµού και του µαρξισµού. 

Η θεώρηση του ρεαλισµού έχει τις ρίζες της στον Θουκυδίδη και στη συνέχεια µέσω 

της εξελικτικής της πορεία βρίσκει εκφραστές στον Machiavelli, τον Hobbes, τον 

Clausewitz ενώ ορισµένοι σύγχρονοι εκπρόσωποί του στον 20 αιώνα είναι ο Carr, ο 

Morgenthau, ο Kenneth Waltz, ο Keohane και ο Mearsheimer. Ο κλασικός ή πολιτικός 

ρεαλισµός (Realpolitik) θεωρείται ότι αποτελεί την αρχαιότερη διατυπωµένη προσέγγιση 

ερµηνείας των συµπεριφορών των κρατών γεγονός που αποδεικνύεται από τον «πατέρα» 

των ∆ιεθνών σχέσεων όπως τυγχάνει να θεωρείται ο Θουκυδίδης. Η σπουδαιότητά του 

όµως δεν έγκειται τόσο στη µεγάλη διάρκεια του, όσο στο σύνολο των αξιωµάτων που 

περιλαµβάνει. Η έννοια της ισχύος καταλαµβάνει εξέχουσα θέση στο σύνολο των 

αξιωµάτων καθώς επίσης η αρχή της κυριαρχίας και της ισορροπίας  δυνάµεων.  

Τα κράτη σύµφωνα µε τη ρεαλιστική θεώρηση αποτελούν τους κυριότερους δρώντες 

του διεθνούς συστήµατος, το οποίο όµως χαρακτηρίζεται  ως άναρχο και έντονα 

ανταγωνιστικό, λόγω της έλλειψης µιας αρχής, υπεράνω των κρατών, που να µπορεί να 

επιβάλλει συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς. Έτσι µέσα στο περιβάλλον αυτό τα 

κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, που αποτελεί και το σηµαντικότερο 

λόγο ύπαρξής αλλά και των απώτερο στόχο των δραστηριοτήτων τους που οδηγούν στην 

ολοκλήρωση του εθνικού συµφέροντος. Το κράτος θα πρέπει µε έναν ορθολογικό τρόπο 

λειτουργώντας σε µια κατάσταση αβεβαιότητας να επιδιώκει την εξασφάλιση της επιβίωσής 

του  η οποία µπορεί να επιτευχθεί µέσω της απόκτησης της ισχύος και ιδιαίτερα της 

στρατιωτικής η οποία θα προσδώσει ένα ξεχωριστό ιδικό βάρος στην συγκεκριµένη 

εθνοκρατική οντότητα.  

Οι διεθνείς οργανισµοί και το διεθνές δίκαιο έχουν ρόλο και βαρύτητα όταν 

επικρατούν συνθήκες εξίσωσης των δυνατοτήτων των υποκειµένων και µόνο εφόσον έχει 

διαµορφωθεί µια κατάσταση ισχύος. Εξάλλου από τον Θουκυδίδη είναι γνωστό ότι «στις 

ανθρώπινες σχέσεις, τα νοµικά επιχειρήµατα έχουν αξία όταν εκείνοι που τα επικαλούνται 

είναι περίπου ισόπαλοι σε δύναµη και ότι αντίθετα ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η 



-18- 

 

 

 

δύναµή του και ο αδύναµος υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναµία του».33 Θα 

µπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι ο κλασικός ρεαλισµός παρουσιάζει τον κόσµο σαν µια 

«ζούγκλα» όπου η ισχύς κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την επίτευξη του εθνικού 

συµφέροντος ενός ορθολογικού υποκειµένου του διεθνούς συστήµατος. Ο κλασικός 

ρεαλισµός επικεντρώνεται στην έννοια µιας κρατικής οντότητας που ενεργώντας 

ορθολογικά µέσω της αξιοποίησης της ισχύος επιδιώκει την επίτευξη του εθνικού 

συµφέροντος. Αντιµετωπίζεται εποµένως το κράτος, ως ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς να 

ενδιαφέρεται για την εσωτερική δοµή του και λειτουργίες που ακολουθεί για τη λήψη 

αποφάσεων και εξασφάλισης της κυριαρχίας του.  

Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι το κράτος αποτελεί έναν ορθολογικό 

παράγοντα παραµερίζει τις όποιες ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά από τα οποία 

διακρίνονται οι ασκώντας την εξουσία. Επιπλέον δεν λαµβάνει την επίδραση του διεθνούς 

συστήµατος τόσο στη διαδικασία λήψης απόφασης όσο και ορισµένες φορές στις 

εσωτερικές διεργασίες των κρατών που έχουν αντίκτυπο στη συµπεριφορά τους έναντι των 

άλλων κρατών. Έτσι για τον κλασικό ρεαλισµό εξωτερική πολιτική κάθε κράτους 

διαµορφώνεται µε βάση τα εθνικά του συµφέροντα, τα οποία προσδιορίζονται ορθολογικά, 

χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις και χωρίς να περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο αυτά 

αρθρώνονται.34  

Ο ρεαλισµός παρά τις όποιες αδυναµίες του και την έντονη κριτική που του ασκήθηκε 

αποτελεί ίσως την πιο αξιόλογη προσπάθεια έως σήµερα αναφορικά µε την ερµηνεία της 

πολίτικης συµπεριφοράς των κρατών στο διεθνές γίγνεσθαι. Έστω και ως αποτέλεσµα, του 

ότι διατύπωσε τις προτάσεις µε αυτό τον τρόπο, µας πρόσφερε ένα περίγραµµα της 

παγκόσµιας θεωρίας το οποίο είναι σε θέση να τροποποιηθεί (όπως και έχει γίνει) από µια 

γενεά θεωρητικών δηµιουργών.35   

Η επόµενη θεώρηση των διεθνών σχέσεων είναι αυτή του πλουραλισµού ή 

νεοφιλελευθερισµού που έχει τις ρίζες του σε διάφορες εκφάνσεις του φιλελευθερισµού , 

διεθνισµού και ιδεαλισµού. Οι θέσεις αυτές ριζώνουν κυρίως στην  εποχή του ∆ιαφωτισµού 

(17ος-18ος αιώνας), στον κλασικό φιλελευθερισµό του Καντ και στον κλασικό οικονοµικό 

                                                 
33 Άγγελος Βλάχος, (µετάφραση),  Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέµου, (Αθήνα, Εκδόσεις 
Εστία, 6η ανατύπωση, 2003)  Ε’, 89, σελ. 74. 
34 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων στον Ψυχρό Πόλεµο: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000), σελ.37. 
35 Ιωάννης Α. Ραγιές, Θεωρίες Αµυντικής Αλληλεξάρτησης, Η περίπτωση της Βορειο-Ατλαντικής Συµµαχίας, 
(Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 2014) σελ. 36. 
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φιλελευθερισµό του Άνταµ Σµίθ.36 Πέραν της εξελικτικής του πορείας ο πλουραλισµός 

αποτελεί και το αποτέλεσµα της κριτικής που ασκήθηκε στον κλασικό ρεαλισµό καθώς και 

των αδυναµιών που εµφάνισε τις οποίες διάφορα θεωρητικά ρεύµατα προσπάθησαν να 

συγκεράσουν. Αυτή όµως η ποικιλία και ο συγκερασµός διαφόρων πτυχών οδηγεί τον 

πλουραλισµό στον να µην έχει την εσωτερική συνοχή, οργάνωση και πειθαρχία αξιωµάτων 

όπως ο κλασικός ρεαλισµός ή ακόµα και ο µαρξισµός και θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

οιονεί θεώρηση. 37   

Αν θέλαµε να προσδώσουµε µια γενική εικόνα στον πλουραλισµό ή φιλελευθερισµό 

θα µπορούσαµε να λέγαµε ότι οι οπαδοί του είναι περισσότερο αισιόδοξοι συγκριτικά µε 

την απαισιοδοξία που διακρίνει τους κλασικούς ρεαλιστές. Παρερχόµενος από τον κλασικό 

ρεαλισµό δεν απορρίπτει το γεγονός ότι τα κράτη ζουν υπό καθεστώς διαρκούς φόβου όµως 

τονίζει ότι και δεν είναι καταδικασµένα να ζουν ισόβια υπό τη σκιά του πολέµου.38 Έτσι η 

αισιοδοξία που διακρίνει του πλουραλιστές τους χαρακτηρίζει ως «ουτοπιστές» ή ακόµα και 

«ιδεαλιστές».  

Η αισιόδοξη πλευρά του φιλελευθερισµού στη διεθνή πολιτική βασίζεται σε τρείς 

θεµελιώδεις πεποιθήσεις, όπως αναφέρει ο Mearsheimer39. Πρώτον, τα κράτη αποτελούν, 

όπως και στον κλασικό ρεαλισµό, τους κυριότερους δρώντες του διεθνούς συστήµατος. 

∆εύτερον, ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των κρατών ποικίλλουν σηµαντικά  και ότι 

αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν βαθιά επίδραση στην κρατική συµπεριφορά. Τρίτον, οι 

φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι υπολογισµό περί ισχύος µικρή σηµασία έχουν στη διαµόρφωση 

των διακρατικών σχέσεων αφού οι οικονοµικοί συσχετισµοί είναι που διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο. Επί των αξιωµάτων αυτών εδράζονται οι τρείς θεωρίες που η πρώτη 

αναφέρεται στην οικονοµική αλληλεξάρτηση των κρατών, γεγονός που καθιστά απίθανο το 

να πολεµήσουν τα κράτη µεταξύ τους. Η δεύτερη θεωρία είναι της δηµοκρατικής ειρήνης ή 

ολοκλήρωσης, που ισχυρίζεται ότι οι δηµοκρατίες δεν πολεµούν εναντίον άλλων 

δηµοκρατιών. Τέλος η τρίτη θεωρία είναι των διεθνών καθεστώτων, που ισχυρίζεται ότι οι 

διεθνείς θεσµοί ενισχύουν τις προοπτικές για συνεργασία µεταξύ των κρατών και έτσι 

                                                 
36 Αλέξης Ηρακλείδης, Η ∆ιεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 
2000), σελ. 31. 
37 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), 
σελ.70. 
38 Γεώργιος Σπυρόπουλος, ∆ιεθνείς σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση, Θεωρία και Πράξη, (Αθήνα: Εκδόσεις  
Ποιότητα, 2010), σελ.59. 
39 John Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) 
σελ.47. 
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µειώνουν την πιθανότητα πολέµου.  Σε κάθε περίπτωση η πλουραλιστική θεώρηση δεν 

εξετάζει µε τον παραδοσιακό τρόπο ισορροπίες δυνάµεων ή συµψηφισµούς συµφερόντων 

ούτε τις πιέσεις που ασκούν οι δοµές του συστήµατος στη συµπεριφορά των διαφόρων 

παραγόντων.40 Συµπληρώνοντας τη γενική παρατήρηση για τον πλουραλισµό θα τον 

χαρακτηρίζαµε ότι δεν αποτελεί τη µεγα-θεώρηση και ούτε είναι το µεγάλο τηλεσκόπιο που 

θα µας προσφέρει την πανοραµική εικόνα όπως ο µαρξισµός όµως θα µας προσφέρει µια 

εργαλειοθήκη µε πληθώρα ευέλικτων θεωριών και µεθόδων για να µπορέσει ο κάθε 

ερευνητής να ερµηνεύσει µια πληθώρα φαινοµένων του διεθνούς συστήµατος41. 

   Η τρίτη θεώρηση είναι του κλασικού µαρξισµού. Ο µαρξισµός εµφανίσθηκε τον 19ο 

αιώνα και αποτέλεσε µια επαναστατική και ριζοσπαστική προσέγγιση των κοινωνικών κατά 

βάση προβληµάτων. Η βασική του ιδέα επικεντρώνεται στην παγκόσµια επανάσταση η 

οποία θα στοχεύει στην ανατροπή της κυριαρχίας της άρχουσας αστικής τάξης και την 

καταπολέµηση του καπιταλισµού. Στο θεωρητικό επίπεδο η ουσία βρίσκεται στο 

οικοδόµηµα που εδράζεται στην οικονοµική δοµή της κοινωνίας. 42 Τα οικονοµικά γεγονότα 

δηλαδή οι υλικοί όροι αναπαραγωγής και ανάπτυξης των κοινωνιών αποτελούν την 

πραγµατική βάση της κοινωνικής οργάνωσης, της πολιτικής και ιστορικής διαδικασίας. 43  

Η διαδικασία αυτή διέρχεται από διάφορα στάδια παραγωγής ξεκινώντας από την 

πρωτόγονη, τη δουλοκτητική, τη φεουδαρχική και καταλήγοντας στην καπιταλιστική η 

οποία και αποτελεί την τελευταία µορφή παραγωγής στην οποία υφίσταται η ανισότητα και 

οι εντάσεις µεταξύ των µελών της κοινωνίας. Αυτή η µορφή παραγωγής θα πρέπει να 

καταπολεµηθεί και να αντικατασταθεί, µέσω της επανάστασης από την εργατική τάξη που 

θα κυριαρχήσει επί της αστικής επιφέροντας έτσι δικαιοσύνη, ισότητα και παγκόσµια 

ειρήνη. Η πάλη των τάξεων αποτελεί τον κινητήριο µοχλό της παραγωγικής διαδικασίας 

συνοδευόµενη από την ισότητα στην κατανοµή των µέσων παραγωγής.  

Σε αντιδιαστολή µε τα αξιώµατα που διατυπώθηκαν στις προηγούµενες θεωρήσεις, η 

µαρξιστική θεώρηση θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι αποδέχεται την ύπαρξη των κρατών τα 

οποία όµως δεν αποτελούν την κυρίαρχη οντότητα αφού ουσιαστικοί παράγοντες είναι οι 

                                                 
40 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), 
σελ.73. 
41 Ibid, 74. 
42 Αλέξης Ηρακλείδης, Η ∆ιεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 
2000). σελ. 42. 
43 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), 
σελ.86. 
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τάξεις44. Στο διεθνές σύστηµα υπάρχουν ουσιαστικά δύο τάξεις, η καπιταλιστική και η 

εργατική, που βρίσκονται σε έντονη ανταγωνιστική σχέση µεταξύ τους µε σκοπό την 

κυριαρχία της µίας έναντι της άλλης. Έτσι δεν υφίσταται νόηµα για το «εθνικό συµφέρον» 

αφού αυτό υπερκεράζεται από την πάλη των τάξεων. Η έννοια της ισχύος έχει ρόλο για την 

ικανοποίηση των επαναστατικών λειτουργιών. Γενικά ο Μαρξισµός έχει µια περιορισµένη 

προσφορά στις ∆ιεθνείς Σχέσεις που πιθανόν να οφείλεται στο ελλιπείς αντίληψη για την 

έννοια του κράτους. Εξάλλου και η σηµερινή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

περιορισµένη επίδραση της συγκεκριµένης θεώρησης σηµατοδοτεί την µη πλήρη 

ικανοποίηση ερµηνείας των διεθνών φαινοµένων και των διακρατικών σχέσεων έχοντας ως 

εργαλείο την αναφερθείσα θεώρηση.  

Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε παραπάνω, γίνονται αντιληπτοί οι λόγοι για 

τους οποίους αποκλείεται η µαρξιστική θεώρηση, η οποία εκ των πραγµάτων, δεν 

ενδιαφέρεται για την ανάλυση των φαινοµένων των διεθνών σχέσεων παρά ουσιαστικά δίνει 

εξέχουσα σηµασία στην πάλη των τάξεων αλλά και στα οικονοµικά γεγονότα µε όρους 

αναπαραγωγής και ανάπτυξης της κοινωνίας. Η πλουραλιστική θεώρηση, από την άλλη 

πλευρά, ενώ συγκεντρώνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία όµως σε τελική ανάλυση 

στρέφεται σε µια κατεύθυνση όπου το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς θεσµοί και πάνω από όλα η 

οικονοµία είναι που προσδιορίζουν τις κρατικές συµπεριφορές ελαχιστοποιώντας την 

επίδραση του διεθνούς συστήµατος και της έννοιας της ισχύος.  

Εποµένως η θεώρηση στην οποία θα βασισθεί η συγκεκριµένη εργασία είναι αυτή του 

κλασικού ρεαλισµού. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν µε συγκριτικό και περιεκτικό τρόπο οι 

θεωρίες του δοµικού και του επιθετικού ρεαλισµού ώστε να αποσαφηνισθεί το 

µεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και ερµηνείας των Ρωσο-τουρκικών σχέσεων. Επίσης θα 

γίνει και µια αποτύπωση των στοιχείων του τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού όπως 

διατυπώθηκε από τον Keohane.   

 

1.4 ∆οµικός και επιθετικός ρεαλισµός. 

Εξελικτική µορφή του κλασικού ρεαλισµού αποτελεί ο δοµικός ρεαλισµός ή 

νεορεαλισµός που διατυπώθηκε από τον Kenneth Waltz, στην προσπάθειά του να 

διαµορφώσει µια θεωρία που να ερµηνεύει τον τρόπο συµπεριφοράς των κρατών στο 

διεθνές σύστηµα. Έτσι η θεωρία που αναπτύσσουν στηρίζεται στη σύγχρονη µεθοδολογία 

                                                 
44 Ibid. σελ.91. 
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των κοινωνικών επιστηµών που εδράζεται στη φιλοσοφία της επιστήµης και µέσω των 

θεωριών τους προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη διεθνή πολιτική.45 Αφετηρία της 

ερµηνευτικής προσπάθειας αποτελούν τα βασικά αξιώµατα του ρεαλισµού που συνεχίζουν 

κα έχουν εφαρµογή στο νεορεαλισµό που κατανοεί τη συµπεριφορά των κρατών σε θέµατα 

εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άµυνας αποδεχόµενος την «προσωποποίηση» του 

«λογικού» κράτους και την προϋποτιθέµενη και µη οριζόµενη γενική έννοια του «εθνικού 

συµφέροντος».46 Προσθέτει όµως την επίδραση που ασκείται από το διεθνές σύστηµα στις 

αποφάσεις και συµπεριφορές των κρατών. ∆ιαµορφώνει την έννοια του διεθνούς 

συστήµατος ερµηνεύοντας τη δοµή του και τα συστατικά του µέρη µέσω της ανάλυσης των 

µεταξύ τους σχέσεων. Ο Waltz, στην ανάπτυξη της θεωρίας του ακολουθεί µια συστηµική 

µεθοδολογία  µε βάση την οποία ερµηνεύει τις πολιτικές δοµές που αναπτύσσονται στο 

εσωτερικό µιας εθνοκρατικής οντότητας και την οποία στη συνέχεια την εφαρµόζει στη 

διεθνή πολιτική.47 Προσδιορίζει τη δοµή του συστήµατος µε βάση τρία σκέλη που 

αναφέρονται στην αρχή µε την οποία το σύστηµα διατάσσεται. Τα συστήµατα αλλάζουν αν 

µια διατακτική αρχή αντικαταστήσει µια άλλη και ως επακόλουθο η µετάβαση από ένα 

άναρχο σε ένα ιεραρχικό πεδίο συνιστά µετάβαση από ένα σύστηµα σε ένα άλλο. Το 

δεύτερο σκέλος αναφέρεται στον καθορισµό των λειτουργιών των µονάδων του συστήµατος 

που ενώ στα ιεραρχικά αλλάζουν αν οι λειτουργίες των µονάδων ορισθούν και 

κατανεµηθούν διαφορετικά στα δε άναρχο δεν υφίσταται ανάλογη µεταβολή αφού τα 

συστήµατα απαρτίζονται από όµοιες µονάδες. Το τρίτο σκέλος αφορά τη κατανοµή των 

δυνατοτήτων µεταξύ των µονάδων αφού, ανεξάρτητα του αν το σύστηµα είναι ιεραρχικό ή 

άναρχο, η οποιαδήποτε µεταβολή στην κατανοµή προκαλεί µεταβολή στο σύστηµα.  

Η επίδραση που ασκεί το διεθνές σύστηµα στη συµπεριφορά των κρατών στη διεθνή 

πολιτική έχει ως αποτέλεσµα να προσδώσει και έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό 

επισηµαίνοντας ότι η όποια συµπεριφορά ή αλλαγή στη συµπεριφορά δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στις εσωτερικές διεργασίες των κρατών που επιδιώκουν την επίτευξη του 

εθνικού συµφέροντος αλλά και στις πιέσεις της δοµής το διεθνούς συστήµατος. Έτσι 

                                                 
45 Kenneth Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτική, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ.27. 
46 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), σελ. 
64. 
47 Ανάλυση της δοµής του συστήµατος καθώς της επίδρασης που ασκείται στα κράτη αναπτύσσεται στο 
κεφάλαιο 5 «Πολιτικές ∆οµές» του βιβλίου του Kenneth Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτική, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011). Επί του προκειµένου αποτυπώνεται µόνο το τελικό συµπέρασµα όπως αναγράφεται στη σελ. 
220. 
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διατυπώνονται οι βασικές αρχές που υποστηρίζουν οι νεορεαλιστές και που σύµφωνα µε τον 

Κουσκουβέλη επικεντρώνονται στα παρακάτω σηµεία:48  

• Τα κράτη αποτελούν ταυτόσηµες λειτουργικές οντότητες µέσα σε ένα άναρχο 

διεθνές σύστηµα. 

• Υπάρχουν αυστηροί περιορισµοί στη συµπεριφορά και τις σχέσεις των κρατών 

που απορρέουν από τη δοµή του συστήµατος. 

• Οι διεθνείς θεσµοί δεν είναι όπως στον κλασικό ρεαλισµό αποτέλεσµα 

συγκυριακής σύµπτωσης συµφερόντων αλλά αντανακλούν την υφιστάµενη 

κατανοµή ισχύος αποτελώντας δε ταυτόχρονα και εργαλείο στα χέρια των 

ισχυρών.  

• Οι όποιες αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών δεν αποτυπώνονται σε αλλαγές 

στις µεταξύ τους σχέσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η νεορεαλιστική θεωρία εδράζεται στη θεώρηση του ρεαλισµού 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την έννοια του εθνικού συµφέροντος και της 

ισχύος. Το εθνικό συµφέρον για τους νεορεαλιστές διαµορφώνεται και τροποποιείται 

σύµφωνα µε τις επιταγές και τις πιέσεις του διεθνούς συστήµατος µε συνέπεια να µην 

υφίσταται µια αµιγή διαµόρφωση του εθνικού συµφέροντος όπως αυτή διατυπώνεται από 

τους κλασικούς ρεαλιστές. Αναφορικά µε την έννοια της ισχύος αυτή αποτελεί τον κεντρικό 

πυρήνα του ρεαλισµού αφού τα κράτη επιδιώκουν βασικά την αύξηση της ισχύος τους. Η 

διαφοροποίηση έγκειται στο σκοπό που επιδιώκεται να επιτευχθεί µέσω της αύξησης της 

ισχύος. Για τους νεορεαλιστές η αύξηση της ισχύος συνδέεται άµεσα µε την ανασφάλεια 

που νιώθουν τα κράτη µέσα στο άναρχο σύστηµα και κατά συνέπεια η επιδίωξη της ισχύος 

αποτελεί το µέσο για την επιβίωση των κρατών, εργαλείο άσκησης πολιτικής και όχι 

αυτοσκοπός 49. Σε αντίθεση µε τους νεορεαλιστές οι παραδοσιακοί ρεαλιστές 

αντιλαµβάνονται την ισχύ ως τον κυριότερο σκοπό του κάθε κράτους και η µεγιστοποίηση 

αυτής ως αυτοσκοπό της ύπαρξής τους. Η διαφοροποίηση επικεντρώνεται σε µια ποιοτική 

αλλά και ποσοτική ερµηνεία της ισχύος. Σύµφωνα µε τον Waltz τα κράτη πρέπει να 

ενδιαφέρονται και να µεγιστοποιούν την ισχύ τους ώστε να µπορούν να διατηρήσουν τη 

θέση τους στο διεθνές σύστηµα και να διατηρήσουν το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας σε ένα 

                                                 
48 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), σελ. 
65-66. 
49 Kenneth Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτική, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ.28. 
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άναρχο σύστηµα διότι διαφορετικά η συγκέντρωση ισχύος µπορεί να προκαλέσει την 

επιθετικότητα των άλλων κρατών εναντίον του συγκεκριµένου κράτους.  

Αυτή η διάθεση των κρατών για απόκτηση και αξιοποίηση της ισχύος αποτελεί το 

πεδίο επαφής, η γέφυρα µεταξύ του δοµικού και του επιθετικού ρεαλισµού όπως 

διατυπώθηκε από τον John Mearshemeir. Ο επιθετικός ρεαλισµός αποτελεί µια δοµική 

θεωρία της διεθνούς πολιτικής που εδράζεται κάτω από την οµπρέλα του κλασικού 

ρεαλισµού. Έτσι η έννοια της επιβίωσης αποτελεί κύριο σηµείο της θεωρίας. Και οι δύο 

εκφάνσεις του κλασικού ρεαλισµού συµφωνούν ότι ο πρωταρχικό στόχος των κρατών είναι 

η επιβίωση όµως διαφέρουν στο πώς τα κράτη µπορούν να επιβιώσουν µέσα σε ένα άναρχο 

σύστηµα50. Όπως και ο αµυντικός ρεαλισµός και ο επιθετικός υποστηρίζει ότι τα κράτη και 

ιδιαίτερα τα µεγάλα ενδιαφέρονται για την επιβίωσή τους σε ένα σύστηµα που 

χαρακτηρίζεται από αναρχία όπου δεν υπάρχει µια αρχή που να προστατεύει τη µία δύναµη 

από την άλλη γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι η ισχύς είναι το κλειδί της επιβίωσή τους. 

Πέραν όµως από αυτή την ποιοτική οµοιότητα αναφορικά µε την έννοια της ισχύος 

υφίσταται µια ποσοτική διαφορά σχετικά µε το πόσο πολλή ισχύ χρειάζονται τα κράτη. Το 

κοινό έδαφος των δύο ρεαλιστικών θεωριών είναι σε γενικές γραµµές η ασφάλεια, η 

αποδοχή της άναρχης δοµής, της ορθολογικής δράσης και της ισχύος παρά το γεγονός ότι οι 

κύριες διαφορές τους εδράζονται στον ποσοτικοποιηµένο προσδιορισµό της ισχύος και στον 

εξονυχιστικό καθορισµό των κινήτρων που βρίσκονται πίσω από τις κινήσεις των κρατών. 

Έτσι ένα κράτος που ενεργεί σύµφωνα µε µια αµυντικού ρεαλισµού αντίληψη σκοπεύει 

αρχικά στην διασφάλιση της υφιστάµενης κατάστασης (status quo) ενώ µια επιθετικού 

ρεαλισµού στρατηγική στοχεύει στην επέκταση της ισχύος και κατάληψη ηγεµονικής 

θέσης51. Για τους αµυντικούς ρεαλιστές λοιπόν, η διεθνής δοµή παρέχει στα κράτη ελάχιστα 

κίνητρα για να επιδιώξουν την απόκτηση επιπλέον ισχύος γεγονός που οδηγεί τα κράτη στο 

να διατηρήσουν βασικά και όχι να αυξήσουν την ισχύ τους. Από την άλλη πλευρά οι 

επιθετικοί ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι στη διεθνή πολιτική σπανίως βρίσκονται δυνάµεις 

που είναι υπέρ του status quo και αυτό γιατί το διεθνές σύστηµα δηµιουργεί ευκαιρίες και 

κίνητρα ώστε τα κράτη να αποκτήσουν ισχύ σε βάρος των ανταγωνιστών τους και να 

                                                 
50 Eric Hamilton & Brian Rathbun, Scarce Differences: Toward a material and Systemic foundation for 
Offensive and Defensive Realism, (Security studies, 22:436, 2013) p.442-443. 
51 George Voskopoulos, “Transatlantic Relations ab Eurasia Conceptualizing World Order Through Alliance 
Theory”, in Russia the EU and the US, as a security triangle, edited by George Voskopoulos and Ilias 
Kouskouvelis, (Athens: Eurasia publications, 2011), σελ. 179.    
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επιτύχουν τον τελικό τους σκοπό που είναι να γίνουν ο ηγεµόνας του συστήµατος52. Ο 

Mearsheimer στην προσέγγιση του αυτή βρίσκεται πιο κοντά στους παραδοσιακούς 

ρεαλιστές και στην έννοια απόκτησης ισχύος όπως αυτή προσδιορίσθηκε από τον 

Morgenthau, αφού και οι δύο υποστηρίζουν ότι τα κράτη επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της 

ισχύος έχοντας ως τελικό στόχο την ηγεµονία.   

Για την διατύπωση της θεωρίας του ο Mearsheimer στηρίχθηκε σε πέντε θεµελιώδεις 

υποθέσεις53. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι το διεθνές σύστηµα είναι άναρχο πράγµα που δεν 

σηµαίνει ότι είναι χαοτικό ή γεµάτο αταξία αλλά µε την έννοια της έλλειψης µιας αρχής 

υπεράνω των κρατών. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι µεγάλες δυνάµεις διαθέτουν κάποια 

εγγενώς επιθετική στρατιωτική ικανότητα που τις καθιστά ικανές να πλήξουν η µία την 

άλλη. Η εποµένη υπόθεση είναι ότι τα κράτη ουδέποτε µπορεί να είναι σίγουρα για τις 

προθέσεις των άλλων κρατών ακόµα και στη περίπτωση που καλή τη πίστη θεωρούµε τα 

κράτη καλοκάγαθη σε τελικό στάδιο και µετά την απόκτηση ισχύος µπορεί να εκδηλώσουν 

επιθετική συµπεριφορά. Η τέταρτη είναι ότι η επιβίωση είναι ο πρώτιστος σκοπός των 

µεγάλων δυνάµεων και όχι µόνο, αφού επιδιώκουν να διατηρήσουν την εδαφική τους 

ακεραιτότητα και την αυτονοµία της εσωτερικής πολιτικής τάξης. Η πέµπτη υπόθεση είναι 

ότι οι µεγάλες δυνάµεις και γενικά τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες έχοντας επίγνωση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος και σκεπτόµενα στρατηγικά για να πετύχουν την επιβίωσή 

τους µέσα σε αυτό.  

Σύµφωνα µε την εργασία του Valeriano54, o επιθετικός ρεαλισµός  επικεντρώνεται 

στις ενέργειες των µεγάλων δυνάµεων και στον έσχατο στόχο που είναι να γίνουν οι 

ηγεµόνες του συστήµατος. Με την επίτευξη της ηγεµονικής θέσης και της κυριαρχίας στη 

διεθνή κατανοµή ισχύος είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µπορούν να 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε ένα άναρχο περιβάλλον. 

Ένα άλλο σηµείο διαφοροποίησης των δύο προσεγγίσεων αφορά το νόηµα της 

αβεβαιότητας σχετικά µε τις προθέσεις των άλλων κρατών. Οι επιθετικοί ρεαλιστές σε 

αντίθεση µε τους αµυντικούς, πιστεύουν ότι τα κράτη υπολογίζουν το χειρότερο για τις 

προθέσεις των άλλων. Τα κράτη αντιλαµβάνονται το διεθνές περιβάλλον µε ένα αίσθηµα 

                                                 
52 John Mearsheimer,  Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) 
σελ.61. 
53 John Mearsheimer,  Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006) 
σελ.79-83, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω υποθέσεις. 
54 Valeriano Brandon, The Tragedy of Offensive Realism: Testing Aggressive Power Politics Models, 
(International Interactions, 35:179–206, 2009), p.181. 
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φόβου και ως συνέπεια, έχοντας ως προϋπόθεση ότι τα άλλα κράτη πιθανόν να έχουν 

ενδόµυχα κάποια επεκτατικά κίνητρα, γίνονται περισσότερα ικανά στο να αναπτύξουν µια 

επιθετική συµπεριφορά µέσω µεγιστοποίησης της ισχύος και εκδήλωσης στρατιωτικών 

ενεργειών55 . Αυτό το αίσθηµα του φόβου είναι που επικαλείται ο Mearsheimer και που 

οδηγεί τα κράτη να µεγιστοποιήσουν την ισχύ τους αφού ποτέ δεν µπορούν να είναι 

σίγουρα για τις πραγµατικές  προθέσεις των άλλων κρατών και επιπροσθέτως δεν υφίσταται 

ένας νυχτοφύλακας,  στον οποίο θα µπορέσουν  να  προσφύγουν ώστε να εξασφαλίσουν την 

επιβίωσή τους.  

 

1.5 ∆ιαφοροποιηµένες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Πέραν από τις τρείς βασικές θεωρήσεις που αποτελούν οµαδοποιήσεις αξιωµάτων, 

αλλά και τις θεωρίες που είναι ερµηνείες των φαινοµένων56 συναντάµε και 

διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις που επιδιώκουν να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά των 

κρατών στη διεθνή αρένα. Υπό αυτό το πρίσµα αξίζει να επισηµάνουµε την επίδραση του 

κονστρουκτιβισµού (construction=κατασκευή) στη διαµόρφωση αντίληψης περί των 

διεθνών καταστάσεων και συµπεριφορών των κρατών. Η συγκεκριµένη προσέγγιση δεν 

αποτελεί θεώρηση των ∆ιεθνών Σχέσεων αλλά ένα συµπλήρωµα στηριζόµενο στον κλασικό 

ρεαλισµό αποτελούµενο από έναν αριθµό παράλληλων επιστηµονικών προσεγγίσεων που το 

κύριο χαρακτηριστικό είναι η επικριτική στάση που τηρούν έναντι του πολιτικού ρεαλισµού 

και ιδίως του νεορεαλισµού.57   

Οι κονστρουκτιβιστές58 υποστηρίζουν ότι το εθνικό συµφέρον των κρατών 

προσδιορίζεται όχι από την ισχύ αλλά από την ταυτότητα που έχει διαµορφωθεί µέσα από 

τις κοινωνικο-πολιτικές δοµές. Στην ουσία είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη βλέπουν 

τον εαυτό τους και τους άλλους και µέσα από αυτόν τον τρόπο καθορίζεται ο τρόπος που 

συµπεριφέρονται στη διεθνή αρένα59. Αποδέχονται την ύπαρξη της αναρχίας του διεθνούς 

συστήµατος αλλά υποστηρίζουν ότι δεν είναι ο κατευθυντήριος µοχλός των διεθνών 

σχέσεων απεναντίας υποστηρίζουν ότι η διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας είναι µια 

                                                 
55 Eric Hamilton & Brian Rathbun, Scarce Differences: Toward a material and Systemic foundation for 
Offensive and Defensive Realism, (Security studies, 22:436, 2013) p.445. 
56 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), σελ. 
57. 
57 Ibid. σελ.95. 
58 Cohen S. Matthew, Ahmet Davutoğlu’s academic and professional articles: understanding the world view of 
Turkey’s former prime minister, TURKISH STUDIES, 2016, VOL. 17, NO. 4, 527–543 
http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2016.1220838 
59 Ibid. 
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διεργασία που ξεκινάει από τη βάση και η οποία µέσω των ατόµων, των οργανισµών και 

των θεσµών µπορούν να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στην διεθνική προσέγγιση 

του κράτους60. Η συµπεριφορά των κρατών µπορεί να διαµορφωθεί µέσα από την ανάπτυξη 

των νορµών και πεποιθήσεων.  

Έτσι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση δεν απορρίπτει 

την έννοια της διεθνούς αναρχίας ή τη σηµασία του εθνικού συµφέροντος όµως προκρίνει 

την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής περισσότερο µε όρους ιδεών, νορµών και 

πολιτιστικών στοιχείων εδραιωµένα κυρίως στην ιστορία και στην κουλτούρα που η κάθε 

εθνοκρατική οντότητα διαθέτει61. Επιπλέον, και οι διεθνείς οργανισµοί διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση αυτών των νορµών αφού προσφέρουν ένα τόπο για την 

ανάπτυξή τους αλλά και το πλαίσιο µέσα στο οποίο τα κράτη µπορούν να βρουν τον τρόπο 

µε τον οποίο θα µπορέσουν να συνεργασθούν και να διαχειριστούν τις νόρµες. Με λίγα 

λόγια, για τον κονστρουκτιβισµό δεν είναι η σκληρή ισχύς που κυριαρχεί στις διεθνείς 

σχέσεις αλλά είναι η ισχύς των ιδεών62. Σύµφωνα µε τον Hoffmann (2009, 233) ο 

κονστρουκτιβισµός δεν είναι µια αµιγώς θεωρία των διεθνών σχέσεων, αλλά απεναντίας 

αποτελεί µια γενική θεωρία κοινωνικών διεργασιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ερµηνεία των διεθνών σχέσεων63. Εποµένως αποτελεί ένα άλλο εργαλείο ανάλυσης της 

συµπεριφοράς των κρατών αξιοποιώντας κυρίως τα ηθικά χαρακτηριστικά, τις νόρµες και 

τις ιδέες που χαρακτηρίζουν ένα λαό. Με αυτόν τον τρόπο δεν συνεπάγεται όµως ότι η 

συγκεκριµένη προσέγγιση, µέσω των ιδεών, αποτελεί αποκλειστικότητα του 

κονστρουκτιβισµού. Ο Μαρξισµός χρησιµοποιεί έντονα το ιδεολογικό στοιχείο ως κύριο 

χαρακτηριστικό για την αντιπαλότητα και να ερµηνεύσει τη σύγκρουση µεταξύ των τάξεων. 

Εξάλλου και κλασικοί ρεαλιστές όπως ο Θουκυδίδης τονίζει τον σηµαντικό ρόλο των ιδεών 

                                                 
60 Wendt, “Anarchy” and Social Theory of International Politics; Finnemore, National Interests; Keck and 
Sikkink, Activists Beyond Borders, όπως παρατίθεται στο Cohen S. Matthew, Ahmet Davutoğlu’s academic 
and professional articles: understanding the world view of Turkey’s former prime minister, 
61 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), σελ. 
96. Οι νόρµες που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της διαµορφωθείσα κουλτούρας είναι πεποιθήσεις δι-
υποκειµενικές, δηλαδή αναπαράγονται µέσω της κοινωνικής πρακτικής και ορίζουν τα περιθώρια δράσης τω 
δρώντων.  
62 Cohen S. Matthew, Ahmet Davutoğlu’s academic and professional articles: understanding the world view of 
Turkey’s former prime minister, TURKISH STUDIES, 2016, VOL. 17, NO. 4, 527–543 
http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2016.1220838 
63 Matthew J. Hoffmann, Is Constructivist Ethics an Oxymoron?, University of Toronto, International Studies 
Review (2009) 11, 231–252,  
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και της «ταυτότητας» στη διαµόρφωση των πολιτικών υποθέσεων64. Ο κονστρουκτιβισµός 

µας προσφέρει µια ενδιαφέρουσα διάσταση προσέγγισης των διεθνών συµπεριφορών των 

υποκειµένων όµως δεν αποτελεί αποκλειστικότητα η χρησιµοποίηση των ιδεών, που ως 

στοιχεία τις βρίσκουµε και σε άλλες θεωρίες. Η διαφοροποίηση είναι ότι οι 

κονστρουκτιβιστές µπορούν να αναλύσουν την συµπεριφορά ενός δρώντα µέσα από ένα 

σύνολο ηθικών δοµών65 τοποθετώντας σε δεύτερη επίπεδο τις υλικές δυνάµεις.  

Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία αφού αποτελεί το 

θεωρητικό υπόβαθρο διαµόρφωσης της διεθνιστικής προσέγγισης και αντίληψης του 

διεθνούς γίγνεσθαι του Αχµέτ Νταβούτογλου, που όπως θα δούµε και στο Κεφάλαιο 4  

συνέβαλε ουσιαστικά στη διαµόρφωση της εξωτερική πολιτικής της Τουρκίας στον 21ο 

αιώνα. 

Εκτός όµως από την επικριτική στάση του κονστρουκτιβισµού υπήρξαν και 

προσπάθειες για βελτίωση των υπαρχουσών θεωρήσεων µε ιδιαίτερη σηµασία αυτήν του 

τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού που αναπτύχθηκε από τον Αµερικανό ακαδηµαϊκό R. 

Keohane66, µε κύρια επιδίωξη να καλύψει τα όποια κενά µεταξύ των δύο θεωριών του 

κλασικού και του δοµικού ρεαλισµού µε στοιχεία της πλουραλιστικής θεώρησης. Ο σκοπός 

είναι να διαµορφώσει ένα πιο αποτελεσµατικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη των θεωριών 

των ∆ιεθνών Σχέσεων παρουσιάζοντας τις παρακάτω αρχές67: 

α. Το κράτος παραµένει κυρίαρχο του διεθνούς συστήµατος, συµπεριφέροντας µε 

έναν ορθολογικό τρόπο για την ικανοποίηση των εθνικών του συµφερόντων. 

β. Η ισχύς συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όµως δεν αποτελεί τον 

απώτερο στόχο ούτε το εργαλείο για την επίτευξη των εθνικών στόχων. 

γ. Υπάρχουν και άλλες οντότητες όπως µη κρατικοί φορείς, διακυβερνητικοί 

οργανισµοί, τράπεζες, πολυεθνικές επιχειρήσεις που επεµβαίνουν στη λειτουργία του 

διεθνούς συστήµατος. 

                                                 
64 Ηλίας Κουσκουβέλης,  Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση), σελ. 
99. 
65 Matthew J. Hoffmann, Is Constructivist Ethics an Oxymoron?, University of Toronto, International Studies 
Review (2009) 11, 231–252. 
66 Μάνος Καραγιάννης, Η Τουρκική εξωτερική πολιτική στον Καύκασο, (Αθήνα: Εκδόσεις  Παπαζήση, 2006), 
σελ.48. 
67 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση) σελ. 
77. 
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δ. Τα κράτη επιδιώκουν την αύξηση της ισχύος τους αλλά όχι απαραίτητα της 

στρατιωτικής αφού υπό ευνοϊκές συνθήκες µπορούν να στρέψουν τη δραστηριότητά τους σε 

άλλες περιοχές ενδιαφερόντων. 

ε. Η αξία της ισχύος εξαρτάται από τους στόχους που έχουν τεθεί καθώς οι πηγές 

ισχύος δεν είναι το ίδιο αποτελεσµατικές για όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων του 

διεθνούς συστήµατος. 

στ. Ο προσδιορισµός των συµφερόντων των εθνοκρατικών οντοτήτων 

διαµορφώνεται ως η συνισταµένη λόγω του επηρεασµού του διεθνούς συστήµατος, 

διαφόρων άλλων οργανισµών και θεσµών καθώς και από τους εσωτερικούς παράγοντες. 

  Το πλεονέκτηµα που µας προσφέρει ο τροποποιηµένος δοµικός ρεαλισµός είναι ότι 

ελαφρώς διαφοροποιεί και υποβαθµίζει τη σκληρή ισχύ αποδεχόµενος και τη χρήση της 

ήπιας ισχύος. Επίσης, στη συστηµική επίδραση που ασκεί το διεθνές σύστηµα προς τα 

κράτη διαµορφώνοντας τη συµπεριφορά τους, προσθέτει και άλλες οντότητες που 

διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στη διεθνή συµπεριφορά των κρατών.  

Μέσω της αποτύπωσης των τριών σηµαντικότερων  θεωρητικών σχολών σκέψης ή 

θεωρήσεων επιδιώχθηκε να διαµορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ερµηνεία τόσο των 

διακρατικών σχέσεων µεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας όσο και της συµπεριφοράς στο 

διεθνές περιβάλλον αφού ουσιαστικά πρόκειται για δύο παράγοντες του διεθνούς 

συστήµατος µε µια ιδιαίτερης βαρύτητας και σηµασίας διεθνική συµπεριφορά, που τυγχάνει 

αντικείµενο µελετών και ερευνών. Από τις τρείς θεωρήσεις η µαρξιστική και η 

πλουραλιστική θεώρηση έχουν αποκλειστεί, για λόγους που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη παράγραφο. Έτσι έχουµε τη ρεαλιστική θεώρηση η οποία, όχι µόνο λόγω 

αποκλεισµού των άλλων θεωρήσεων, αλλά πραγµατικά συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 

αξιώµατα που µπορούν να διαµορφώσουν το πλαίσιο ερµηνείας των κρατικών 

συµπεριφορών στη διεθνή αρένα. Το πλαίσιο εµπλουτίζεται και µε στοιχεία κυρίως του 

δοµικού ρεαλισµού αφού διαπιστώνεται ότι τα κράτη στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς 

τους επηρεάζονται από το διεθνές σύστηµα παρά το γεγονός ότι βασική τους επιδίωξη είναι 

η επιβίωσή τους που την επιτυγχάνουν µέσω αύξησης της ισχύος  τους. Το πρώτο µέληµα 

του κάθε ορθολογικά δρώντος εθνοκρατικού παράγοντα είναι η εξασφάλιση της επιβίωσή 

τους µε την απόκτηση της απαραίτητης ισχύος. Από το σηµείο αυτό όµως και µετά θα 

χρειαστούµε και  κάποια στοιχεία του επιθετικού ρεαλισµού αφού επί του προκειµένου οι 

δύο χώρες έχουν δείξει συµπεριφορά που ακροβατούν µεταξύ του αµυντικού και επιθετικού 

ρεαλισµού επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση της ισχύος όχι για την εξασφάλιση της επιβίωσή 
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τους αλλά για την αναθεώρηση της θέσης τους και απόκτησης ηγεµονικής, ή δυνατόν, 

θέσης σε περιφερειακό τουλάχιστον επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη ότι στη συµπεριφορά των κρατών καθώς και στη διαδικασία λήψης 

απόφασης επεµβαίνουν και µη κυβερνητικοί αλλά και άλλοι πολυεθνικοί οργανισµοί που 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά των κρατών µεταξύ τους. Επίσης λόγω της παγκοσµιοποίησης 

η αλληλεξάρτηση µεταξύ των δρώντων διαµορφώνει ένα διαφορετικό πλαίσιο 

δραστηριοτήτων µε συνέπεια η σκληρή ισχύς να υποβαθµίζεται µεν αλλά παραµένει η 

πρωταγωνίστρια των διακρατικών σχέσεων. Οπωσδήποτε όµως και η ύπαρξη των νορµών 

και ιδεών που διαµορφώνουν την πολιτιστική κουλτούρα του εθνοκρατικού παράγοντα 

επηρεάζει τη συµπεριφορά του και διαµορφώνει τη διεθνιστική προσέγγιση και αντίληψη 

για τους άλλους παράγοντες της διεθνούς πολιτικής.  

Συµπερασµατικά και µε λίγα λόγια, το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί στο παρόν 

πόνηµα εδράζεται κυρίως στη θεωρία του δοµικού ρεαλισµού εµπλουτισµένο όµως µε 

στοιχεία τόσο του επιθετικού όσο και του τροποποιηµένου ρεαλισµού χωρίς όµως να 

αποκλείονται και τα πολιτιστικά στοιχεία, ιδέες και νόρµες του κονστρουκτιβισµού που 

διαµορφώνουν τη συµπεριφορά των κρατών.   

 

1.6 Ο µετασχηµατισµός του ∆ιεθνούς Συστήµατος. 

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν σηµατοδότησε απλώς το τέλος του Ψυχρού 

Πολέµου αλλά επισήµανε την έναρξη µιας νέας εποχής κατανοµής δυνάµεων. Το τέλος του 

διπολικού κόσµου δεν σήµαινε και το τέλος της ιστορίας αλλά προσδιόριζε το σηµείο 

στροφής προς ένα νέο κόσµο όπου έχουµε την εµφάνιση του µονοπολισµού µε µια 

ηγεµονεύουσα δύναµη να διαδραµατίζει πλέον τον κυρίαρχο ρόλο. Στην ιστορία των 

κρατών έχει αποδεχθεί πολλές φορές ότι ποτέ στο διεθνές σύστηµα δεν µπόρεσε µια δύναµη 

να διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα συµφέροντα και οι ανταγωνισµοί που 

αναπτύσσονται είναι τέτοιοι ώστε σε µικρό χρονικό διάστηµα οι αναθεωρητικές δυνάµεις 

θα κάνουν την εµφάνισή τους. Εµφανίσθηκαν, ως συνέπεια της κατάρρευσης του ενός 

πόλου, συστηµικές αλλαγές που χαρακτηρίσθηκαν από µια νέα αναδιαµόρφωση της 

κατανοµής ισχύος, εµφάνιση νέων δυνάµεων µε µια αναθεωρητική οπτική συνοδεύοντας 

την κατάρρευση του ενός πόλου του προηγούµενου συστήµατος68. Το κενό που 

                                                 
68 Voskopoulos George, “Transatlantic Relations ab Eurasia Conceptualizing World Order Through Alliance 
Theory”, in Russia the EU and the US, as a security triangle, edited by George Voskopoulos and Ilias 
Kouskouvelis, (Athens: Eurasia publications, 2011) σελ.169. 
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εµφανίσθηκε µε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης επιδιώχθηκε να καλυφθεί τόσο από 

νέες χώρες που έκαναν την εµφάνισή τους επιδιώκοντας τον προσδιορισµό της θέσης τους 

στη διεθνή πολιτική σκηνή και την αναγνώρισή τους από τη διεθνή κοινότητα όσο όµως και 

από άλλες δυνάµεις που αποσκοπούσαν στην αύξηση της ισχύος και επέκταση της επιρροής 

τους.  

Μέσα από το πρίσµα του ρεαλισµού έχουµε τις χώρες που επιδιώκουν την επίτευξη 

της ηγεµονίας έστω και σε περιφερειακό επίπεδο ή στο υποσύστηµα τους (επιθετικός 

ρεαλισµός) ή εµφανίζονται όπως προαναφέρθηκε χώρες που επιδιώκουν απλώς την 

εξασφάλιση της ύπαρξής τους µέσω της αναγκαίας ισχύος (αµυντικός ρεαλισµός). 

Επιπροσθέτως έχουµε την εµφάνιση νέων δρώντων µε υφή µη εθνοκρατικής οντότητας, που 

επιδιώκουν τη διαµόρφωση νέων καταστάσεων σύµφωνα µε τον δικό τους τρόπο αντίληψης 

και κοσµοθεωρίας που την επιβάλλουν ορισµένες φορές µε βίαιες µεθόδους.  

Η εξάπλωση της οικονοµίας και της τεχνολογίας υπό το πρίσµα της 

παγκοσµιοποίησης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο αυξάνοντας έτσι την αλληλεξάρτηση 

µεταξύ των δρώντων χωρίς όµως να συνοδεύεται από περιορισµό στις συγκρούσεις. 

∆ιαµορφώθηκε βαθµιαία το πλαίσιο για τη µετάβαση προς ένα πολυπολικό πλέον σύστηµα 

όπου οι δρώντες δεν είναι µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά και οι µη κρατικοί δρώντες που 

εµπλέκονται και επηρεάζουν τη λειτουργία του διεθνούς συστήµατος.  

Το νέο διεθνές Σύστηµα που εµφανίζεται στον 21ο αιώνα, λόγω της πολυπολικότητας, 

θα εµφανίζεται πιο ασταθές σε σχέση µε τα προηγούµενα γεγονός που το έχει επισηµάνει 

και ο Kenneth Waltz, υποστηρίζοντας την άποψη ότι τα πολυπολικά συστήµατα είναι πιο 

ασταθή69 Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουµε και την ύπαρξη των πυρηνικών καθώς και τη 

διασπορά των όπλων µαζικής καταστροφής που µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το νέο 

διεθνο-πολιτικό περιβάλλον θα διακρίνεται περισσότερο από ανταγωνισµό παρά από 

συνεργασία και αλληλεξάρτηση, αναµένοντας έτσι αύξηση των γεωπολιτικών και 

γεωοικονοµικών αναταράξεων συνοδευόµενες από αύξηση των τριβών µεταξύ Βορρά-

Νότου, αύξηση των περιφερειακών συγκρούσεων για εθνικιστικούς ή οικονοµικούς 

λόγους70. Το ραγδαίως πλέον µεταβαλλόµενο ∆ιεθνές Σύστηµα του 21ου αιώνα θα συνεχίζει 

                                                 
69 Η σύγκριση µεταξύ της πολυπολικής σταθερότητας που υποστηρίζεται από τον Morgenthau µέσω του 
τρίπτυχου ευελιξία-αβεβαιότητα-σύνεση και της διπολικής σταθερότητας που εκφράζεται από τον Waltz µέσω 
της αντιπαραβολής του τρίπτυχου ακαµψία-βεβαιότητα-σύνεση, φαίνεται στο Γ. Σπυρόπουλος, ∆ιεθνείς 
σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση, Θεωρία και Πράξη, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 2010), σελ 315-317.   
70 Πλατιάς Αθανάσιος, Το νέο ∆ιεθνές Σύστηµα, ρεαλιστική προσέγγιση ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, 1995). σελ. 195. 
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να είναι άναρχο και ανταγωνιστικό, µε το κράτος να κατέχει την πρωτοκαθεδρία και τον 

κεντρικό πυρήνα των σχέσεων, όπου τα κράτη µε βάση το εθνικό συµφέρον θα επιδιώκουν 

να αυξήσουν την επιρροή τους και να επεκτείνουν την ισχύ τους ώστε να καλύψουν το 

δίληµµα  ασφάλειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι αναθεωρητικές τάσεις κρατών αλλά και 

µη κρατικών οντοτήτων, που επιδιώκουν να µεταβάλλουν την υφιστάµενη κατάσταση ώστε 

να αναβαθµίσουν τη θέση τους στη διεθνή σκηνή, θα χαρακτηρίζουν τις διακρατικές 

σχέσεις.  

Αυτή η εικόνα του διεθνούς συστήµατος απέχει από την ελπίδα και έµπνευση των 

προσπαθειών µας, όπως τις παρουσιάζει ο Kissinger, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε µια 

παγκόσµια τάξη κρατών που θα σέβονται την αξιοπρέπεια του ατόµου και θα αναγνωρίζουν 

τη σηµασία της συµµετοχικής διακυβέρνησης ενώ παράλληλα θα συνεργάζονται σε διεθνές 

επίπεδο στη βάση κοινά αποδεκτών κανόνων.71 Το διεθνές σύστηµα ακολουθώντας µια 

εξελικτική πορεία µεταβλήθηκε από το διπολικό, που εγκαταστάθηκε µε το τέλος του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου, σε µονοπολικό, στην δεκαετία του 20ου αιώνα, µε µία ηγεµονεύουσα 

δύναµη, τις Η.Π.Α ενώ από τις αρχές ουσιαστικά του 21ου αιώνα µετατρέπεται σταδιακά σε 

πολυπολικό παρατηρώντας νέους παίκτες να διαδραµατίζουν ρόλο στη διεθνή πολιτική 

αρένα. Η διεθνής πολιτική αρένα όµως αποτελεί τη γενική περιοχή µέσα στην οποία τα 

κράτη συγκρούονται ή συνεργάζονται µε σκοπό την ικανοποίηση των εθνικών τους στόχων. 

Σηµαντικός παράγοντας και υποκείµενο της γενική αυτής εικόνας αποτελεί η γεωγραφία 

που περιορίζει την περιοχή των ενδιαφερόντων σε µια πιο οριοθετηµένη περιοχή. 

 

1.7 Η έννοια της γεωγραφικής διάστασης. 

Η γεωπολιτική, η έρευνα της διεθνούς συµπεριφοράς των κρατών και της διεθνούς 

πολιτικής από τη χωρική ή γεωγραφική τους διάσταση, βρίσκεται στη µεταδιπολική εποχή 

και πάλι στη συζήτηση για το παρόν και το µέλλον της διεθνούς κοινωνίας, όπως και όταν 

πρωτοεµφανίστηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.72 Αποτελεί ένα εργαλείο 

ερµηνείας της συµπεριφοράς των κρατών προσδίδοντας µια άλλη διάσταση στον τρόπο µε 

τον οποίο επιδιώκεται να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη αντιλαµβάνονται 

τον περιβάλλοντα χώρο και αντιδρούν ώστε να εξασφαλίσουν τις προτεραιότητες των 

                                                 
71 Kissinger Henry, Παγκόσµια Τάξη. Σκέψεις γύρω από το χαρακτήρα των εθνών και την πορεία της ιστορίας, 
(Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη, 2014), σελ.520. 
72 Αλέξης Ηρακλείδης, Η ∆ιεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 
2000), σελ. 169. 
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εθνικών στόχων που έχουν θέσει. Με άλλα λόγια, ενώ οι θεωρίες διεθνών σχέσεων µας 

δίνουν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο ανάλυσης της διεθνούς συµπεριφοράς των κρατών,  

η γεωπολιτική µας προσφέρει ένα αξιόλογο εργαλείο που έρχεται για να συνδράµει στην 

ερµηνεία της συµπεριφοράς των παραγόντων του διεθνούς συστήµατος υπό το πρίσµα τη 

γεωγραφικής διάστασης µε τις όποιες επιπτώσεις, µειονεκτήµατα ή πλεονεκτήµατα, 

επιφέρει στις υπό εξέταση εθνοκρατικές οντότητες. Κατά συνέπεια, από γεωπολιτική 

άποψη, η ισχύς ενός κράτους και οι ευκαιρίες του να επιβιώσει εξαρτώνται σε µεγάλο 

βαθµό από γεωγραφικούς παράγοντες όπως θέση, µέγεθος, σχήµα, βάθος, κλίµα, πληθυσµός 

και ανθρώπινο δυναµικό, φυσικοί πόροι.  

Η γεωγραφική θέση και η διαµόρφωση µιας χώρας έχουν σηµαντική επίδραση στην 

ανάπτυξη των σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες. Έτσι η γεωπολιτική λαµβάνει ιδιαίτερη 

σηµασία στην προσπάθεια ερµηνείας των σχέσεων αυτών αλλά και στη σχηµατοποίηση του 

πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Για την ερµηνεία αυτών των 

δραστηριοτήτων διαµορφώθηκαν δύο γεωπολιτικές θεωρίες που αντανακλούν τη γερµανική 

άποψη (geopolitik) και την αγγλοσαξονική προσέγγιση.  

Σύµφωνα µε τον Νταβούτογλου (2010), οι γεωπολιτικές θεωρίες αναπτύχθηκαν 

θεωρούµενες ως ένα από τα σηµαντικότερα καθοριστικά στοιχεία του µηχανισµού λήψης 

αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής από την άποψη των χωρών που συµµετείχαν στον 

ανταγωνισµό για την άσκηση της παγκόσµιας κυριαρχίας  και είχαν προσανατολιστεί σε δύο 

αλληλοσυµπληρούµενους στόχους. Οι θεωρίες αυτές από τη µία παρείχαν σηµαντικές 

πληροφορίες στα µέρη σύµφωνα µε τους στόχους προτεραιότητας που έχουν τεθεί και από 

την άλλη προλείαιναν το πεδίο, ώστε να νοµιµοποιηθεί η επεκτατική πολιτική που 

σχεδίαζαν να ακολουθήσουν για την επίτευξη αυτών των στόχων73.   

Η γερµανική άποψη, παρά τον εξοστρακισµό της από την επιστήµη των ∆ιεθνών 

Σχέσεων, ξεκινάει έχοντας ως εφαλτήριο τον κοινωνικό δαρβινισµό παρουσιάζοντας τα 

κράτη ως ζωντανούς οργανισµούς που έχουν ανάγκη τον αγώνα της επιβίωσης µέσω της 

συνεχούς επέκτασης σε νέες περιοχές ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.74 

Αναπτύσσεται έτσι η έννοια του ζωτικού χώρου που προσδίδει στην επεκτατική εξωτερική 

πολιτική µια νοµιµοποιηµένη έκφρασή, γεγονός που αποτέλεσε το υπόβαθρο του 

                                                 
73 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ.171. 
74 Αλέξης Ηρακλείδης, Η ∆ιεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 
2000), σελ. 175-6. 
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γερµανικού επεκτατισµού τόσο επί εποχής Μπίσµαρκ όσο και αργότερα κατά τη διάρκεια 

του 20ου αιώνα. Θα ήταν χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι η θεωρία του ζωτικού χώρου 

αναπτύχθηκε από τον Ratzel (1844-1904) και συνεχίστηκε από τον Kjellen (1864-1922) που 

εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της γεωπολιτικής και προετοιµάστηκε το θεωρητικό 

πλαίσιο ανάπτυξης της γεωπολιτικής της ξηράς , της θάλασσας και του αέρα. 

Η αγγλοσαξονική σχολή που διαµορφώθηκε από τον Sir Halford Mackinder, 

στρεφόταν προς την αξιοποίηση των ήδη υφιστάµενων καταστάσεων αφού η νέα διεθνή 

εποχή αναφερόταν στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ή διαφορετικά στη µετα-κολοµβιανή 

εποχή, όπου πλέον οι κατακτήσεις είχαν ολοκληρωθεί και η κυριαρχία επέστρεφε στην 

Κεντρική Γή προσδιορίζοντας τη σπουδαιότητα της Ευρασιατικής «αξονικής περιοχής» 

(που περιλάµβανε την Κεντρική Ασία και τη Σιβηρία). Εκλαΐκευση την αντίληψή του για 

την περιοχή αυτή µε το διάσηµο απόφθεγµα ότι εκείνος που κυβερνά την Ανατολική 

Ευρώπη διοικεί την καρδιά της ηπείρου, όποιος ελέγχει την καρδιά κυβερνά τον κόσµο-

Νησί και κατά επέκταση διοικεί τον κόσµο.75 Έτσι εισήχθηκε η έννοια της «Καρδιάς» 

(Heartland) στην ερµηνεία των διακρατικών σχέσεων από γεωπολιτικής απόψεως 

προσέγγιση. Ασκώντας κριτική στην άποψη του Mackinder, ο Nicolas Spykman που αφού 

µελέτησε προηγουµένως και τον Mahan, που υποστήριζε την ανωτερότητα της 

γεωπολιτικής της θάλασσας, οδηγήθηκε στο συµπέρασµα της συνέχισης της ισχύος των 

κρατών στα «περιφερειακά εδάφη» (Rimland) αντί των κρατών της Κεντρικής Γής.76  

Οι περιληπτικά αναφερόµενες παραπάνω γεωπολιτικές θεωρίες συµπληρώνονται µε 

τις έννοιες των γεωστρατηγικών παικτών και γεωπολιτικών αξόνων όπως αυτές 

αποτυπώνονται από τον Ζ. Brzezinski (1998). Έτσι προσδιορίζονται ως δραστήριοι παίκτες 

τα κράτη που έχουν την ικανότητα και την εθνική θέληση να ασκήσουν δύναµη ή επιρροή 

πέρα από τα σύνορά τους ώστε να µεταβάλλουν την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση των 

πραγµάτων. Ενώ ως γεωπολιτικοί άξονες είναι τα κράτη των οποίων η σηµασία δεν 

προέρχεται από τη δύναµή τους ή τα κίνητρά τους, αλλά από την ευαίσθητη θέση τους και 

από τις συνέπειες τις οποίες έχει η δυνητικά ευάλωτη κατάστασή τους στη συµπεριφορά 

των γεωστρατηγικών παικτών.77 Τα παραπάνω στοιχεία συµπληρώνονται από την 

                                                 
75 Zbigniew. Brzezinski Η Μεγάλη Σκακιέρα. Η Αµερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της επιταγές. 
(Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη,1998), σελ.75. 
76 Αλέξης Ηρακλείδης, Η ∆ιεθνής κοινωνία και οι θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 
2000), σελ. 180. 
77 Zbigniew. Brzezinski Η Μεγάλη Σκακιέρα. Η Αµερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της επιταγές. 
(Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη,1998), σελ.78-80. 
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πολιτισµική αντίληψη στη γεωπολιτική προσέγγιση των κρατών όπως αυτή διατυπώνεται 

από τον Νταβούτογλου, που στο έργο του επιδιώκει να παρουσιάσει τη σχέση που υπάρχει 

µεταξύ της γεωγραφικής αντίληψης, της πολιτισµικής περιοχής και της πολιτικής 

κυριαρχίας.78  

Η σηµερινή πολιτική κατάσταση στο µεταδιπολικό σύστηµα επηρεάστηκε από την 

κατάρρευση του ενός πόλου και την υποχώρησή του προς το εσωτερικό αφήνοντας στην 

παλαιά θέση κενό δύναµης και χώρο τον οποίο στράφηκαν να εκµεταλλευτούν οι 

περιφερειακές και όχι µόνο δυνάµεις. Έτσι από την µία πλευρά οι ΗΠΑ µετατράπηκαν από 

το κεντρικό στοιχείο του ενός πόλου στην µοναδική ηγεµονεύουσα δύναµη µε ελεγκτική 

ισχύ που επιδίωκε να αυξήσει την επιρροή της, αλλά και από την άλλη πλευρά έχουµε την 

ανάδυση νέων κρατών που διεκδικούν µια θέση στη διεθνή αρένα και συνάµα να αυξήσουν 

τη δική τους αξία, παρουσιάζοντας αναθεωρητικές τάσεις όµως σε κάθε περίπτωση 

επιδιώκοντας να αυξήσουν το µερίδιό τους στη διεθνή αγορά.  

Πέραν όµως από τη γεωγραφική τοποθέτηση και τη διαµόρφωση µιας χώρας εξίσου 

σηµαντικό παράγοντα διαδραµατίζει και το υπέδαφός της. Έτσι χώρες που διαθέτουν 

ορυκτό πλούτο και πρώτες ύλες γενικά αποτελούν στόχο άλλων χωρών, που επιδιώκουν να 

τις προσεταιριστούν θέτοντάς τες υπό τον έλεγχό τους.79 ∆ιατηρώντας τα στοιχεία της 

γεωγραφίας (µε την ευρύτερη έννοια του όρου), του υπεδάφους (µε την έννοια της 

οικονοµικής δυνατότητας) και των πολιτισµικών στοιχείων και χρησιµοποιώντας ως 

εργαλείο την αγγλοσαξονική γεωπολιτική προσέγγιση, κινούµενοι στον άξονα από την 

ενδοχώρα (Heartland) προς την περίµετρο (Rimland)  µε σκοπό τη διασφάλιση του 

συνδέσµου και της εξόδου προς τις «θερµές θάλασσες», διαµορφώνονται πεδία 

ανταγωνισµού όπου µεταβάλλονται οι παγκόσµιες και περιφερειακές ισορροπίες.  Το 

ενδιαφέρον είναι ότι τα κενά που παρατηρούνται και αποτελούνται από τα Βαλκάνια, τον 

Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία έχουν δηµιουργήσει µια δυναµική  

συγκυρία στην οποία διαπλέκονται τα στρατηγικά όρια, τα οικονοµικά συµφέροντα και τα 

πεδία αλληλεπίδρασης. 80 

                                                 
78 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ.163-167. Τονίζει µάλιστα ότι οι κοινωνίες που ηγήθηκαν ισχυρών πολιτισµικών περιόδων και 
έχουν ως βάση αυτή την πολιτισµική παρακαταθήκη δηµιούργησαν ένα είδος τάξης πραγµάτων µεταξύ της 
εµφάνισής τους στο προσκήνιο της ιστορίας και της στιγµής που ξεκίνησαν να την επηρεάζουν ως ενεργητική 
δύναµη και να διαµορφώνουν µια αντίληψη περί του κόσµου, έχουν ως αφετηρία τους δικούς τους χώρους. 
79 Ιωάννης, Παρίσης Παράγοντες Ισχύος στο ∆ιεθνές Σύστηµα, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ινφογνώµων, 2011), σελ. 97. 
80 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ.182. 
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Από τις παραπάνω περιοχές ιδιαίτερη σηµασία καταλαµβάνει η περιοχή του 

Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και Μέσης Ανατολής, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στη 

περιοχή της Συρίας. Το τόξο που διαµορφώνεται συγκεντρώνει τις περισσότερες 

πλουτοπαραγωγικές πηγές αλλά και από τον χώρο αυτό διέρχονται διάδροµοι που 

αποτελούν άξονες µεταφοράς προϊόντων και ενέργειας καθώς επίσης και εξόδους προς τις 

νοτιότερες περιοχές αλλά και προς την περιοχή της Μεσογείου. Το σύνολο του πληθυσµού 

είναι µουσουλµάνοι διαφορετικών όµως πεποιθήσεων όπως οι Σουνίτες, οι Σιίτες και οι 

Αλεβίτες.  

Ξεκινώντας από το γενικό σύνολο, που είναι το διεθνές σύστηµα, µετακινηθήκαµε στο 

υποσύνολο ή περιφερειακό υποσύστηµα προσδιορίζοντας τις γεωγραφικές περιοχές στις 

οποίες θα επικεντρωθεί η µελέτη. Προτού όµως προβούµε στην ανάπτυξη των τριών 

περιοχών θα πρέπει να προσδιορίσουµε την έννοια του υποσυστήµατος. Η ανάλυση των 

διεθνών σχέσεων γινόταν παλαιότερα στο επίπεδο του διεθνούς συστήµατος είτε στο 

επίπεδο µεµονωµένων κρατών, όµως διαπιστώθηκε ότι ανάµεσα στα επίπεδα αυτά θα 

έπρεπε να συµπεριληφθεί και η λεγόµενη περιφερειακή ανάλυση, που ασχολείται µε 

γεωγραφικές περιοχές που ουσιαστικά αποτελούν υποσυστήµατα των διεθνών σχέσεων81. Η 

έννοια του υποσυστήµατος προσδιορίζει το υποκείµενο ή καλύτερα το υπαγόµενο σε ένα 

ευρύτερο σύστηµα. Ένα υποσύστηµα θεωρείται υπαγόµενο όταν βρίσκεται εξαρτηµένο στις 

σχέσεις του απέναντι σε ένα διεθνές κυρίαρχο ή κεντρικό σύστηµα.82  Ο R. Aron προτείνει 

τρία κριτήρια προσδιορισµού83: 

α. Ένα υποσύστηµα συστήνεται γύρω από µια τοπική ισορροπία δυνάµεων που 

παραπέµπει σε µια σχέση τοπικής έκτασης.  

β. Τα κράτη-µέλη του υποσυστήµατος διακρίνουν µια σχετική αλληλεγγύη µεταξύ 

τους διαφοροποιώντας τα συµβάντα που συµβαίνουν στο εσωτερικό του υποσυστήµατος 

από αυτά που πραγµατοποιούνται εκτός της οριοθετηµένης ζώνης. 

γ. Επίσης, από την άποψη της σχέσης µε το αναγόµενο σύστηµα, το υποσύστηµα 

αποτελεί µια ουσιαστική διακύβευση γεγονός που αποτυπώνεται από την εµπλοκή και 

δραστηριοποίηση στη ζώνη του υποσυστήµατος. 

                                                 
81 Μάνος Καραγιάννης, Η Τουρκική εξωτερική πολιτική στον Καύκασο, (Αθήνα: Εκδόσεις  Παπαζήση, 2006), 
σελ. 29. 
82 Σπυρόπουλος  Γεώργιος, ∆ιεθνείς σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση, Θεωρία και Πράξη, (Αθήνα: Εκδόσεις  
Ποιότητα, 2010), σελ 234. 
83 Ibid. 
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Ένας άλλος προσδιορισµός του υποσυστήµατος προέρχεται από τον B. Buzan, 

σύµφωνα µε τον οποίο ένα περιφερειακό υποσύστηµα θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά84: 

α. Να αποτελείται από δύο ή περισσότερα κράτη που έχουν γεωγραφική εγγύτητα 

µεταξύ τους. 

β. Να υπάρχει µεγάλη αλληλεξάρτηση µεταξύ των περιφερειακών κρατών 

ιδιαίτερα σε θέµατα ασφάλειας.  

γ. Οι διακρατικές σχέσεις να είναι φιλικές για λόγους ισορροπίας δυνάµεων ή 

εχθρικές. 

δ. Η παρέµβαση εξωγενών παραγόντων, ιδιαίτερα σε θέµατα ασφάλειας, να µην 

αποτελεί επικάλυψη των ενδοπεριφερειακών σχέσεων.  

Οι δύο παραπάνω προσδιορισθεί αναφορικά µε την εννοιολογική αποτύπωση του 

υποσυστήµατος επιβεβαιώνουν ότι οι περιοχές του Καυκάσου, Μέσης Ανατολής και 

Ανατολικής Μεσογείου αποτελούν περιφερειακά υποσυστήµατα άµεσα εξαρτώµενα και 

υπαγόµενα στο ευρύτερο διεθνές σύστηµα, µε δικές τους ιδιαίτερες ενδοπεριφερειακές 

σχέσεις και µε παρέµβαση άλλων οντοτήτων του διεθνούς συστήµατος. Τα συγκεκριµένα 

υποσυστήµατα καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ της Ρωσίας και της 

Τουρκίας θα αναπτυχθούν στο δεύτερο µέρος της εργασίας. 

 

                                                 
84 Μάνος Καραγιάννης, Η Τουρκική εξωτερική πολιτική στον Καύκασο, (Αθήνα: Εκδόσεις  Παπαζήση, 2006), 
σελ. 30. 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 

 

Η σκιαγράφηση της εικόνας της σύγχρονης Ρωσίας θα διευκολύνει στην καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου συµπεριφοράς και των πολιτικών στόχων που τίθενται για 

εκπλήρωση. Οι διακρατικές σχέσεις προσδιορίζονται από τους εσωτερικούς παράγοντες της 

εθνοκρατικής οντότητας µε βάση την ιστορία, τον πολιτισµό και γενικότερα την κουλτούρα 

που έχει αναπτύξει ο λαός. Επηρεάζονται επίσης και από το διεθνές περιβάλλον µέσα στο 

οποίο ένας δρών δραστηριοποιείται δεχόµενος τις επιδράσεις του διεθνούς συστήµατος, 

ακολουθώντας την αντίληψη του αµυντικού ρεαλισµού όπως διατυπώθηκε από τον Kenneth 

Waltz. Προσδιορίζοντας τους εσωτερικούς παράγοντες που διαµορφώνουν το πλαίσιο 

εννοιολογικής αποτύπωσης της Ρωσίας θα κινηθούµε µέσω της παρουσίασης της σύγχρονης 

κοινωνικό-πολιτικής κατάστασης στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής σε συνδυασµό 

µε τις οικονοµικές δυνατότητες και την στρατιωτική στρατηγική που επιδιώκει να 

εφαρµόσει η χώρα ώστε να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου πολιτικού 

δρώντα χωρίς να αναφερθούµε στην αποτύπωση των ενεργειών  και στο πώς εκφράζονται 

και αλληλοεπηρεάζονται µέσα στη διεθνή αρένα.   

  

2.1   Ιστορική αναδροµή. 

 Η Ρωσική Οµοσπονδία είναι η µεγαλύτερη χώρα στον κόσµο αφού ακόµα και 

σήµερα, µετά τον διαµελισµό της Σοβιετικής Ένωσης, καταλαµβάνει µια έκταση 6,5 

εκατοµµυρίων τετραγωνικών µιλίων ενώ εκτείνεται σε µια απόσταση 6.000 µιλίων από την 

Ανατολή µέχρι τη ∆ύση, από τη Βαλτική θάλασσα µέχρι και το κέντρο της Ευρώπης κατά 

µήκος όλης της Ασίας µέχρι τις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Επίσης απλώνεται σε µια 

απόσταση 2.000 µιλιών από το ορά µέχρι το  Νότο, από τα παγωµένα νησιά της Αρκτική 

θάλασσας µέχρι τα βουνά του Καυκάσου, τις ακτές της Κασπίας θάλασσας και τη λίµνη 

Μπαϊκάλι. Είναι µια χώρα Ευρασιατική, αφού απλώνεται σε δύο ηπείρους, έχει όµως το 

χαρακτηριστικό ότι ενώ πολιτισµικά και εθνολογικά η µεγαλύτερη πλειοψηφία των 
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κατοίκων της νιώθουν Ευρωπαίοι όµως από ιστορικής απόψεως διατηρούν σηµαντικούς 

δεσµούς µε την Ασία85.  

 Παρά το γεγονός ότι ο ιστορικός διαχωρισµός ορισµένες φορές γίνεται 

αυθαίρετα, ακολουθώντας όµως τη δοµή που αναπτύσσεται στο βιβλίο του Kort Michael A 

brief history of Russia, η Ρωσική ιστορία χωρίζεται σε πέντε κύριες εποχές. Είναι η εποχή 

της Ρωσίας του Κιέβου, η Μοσχοβίτικη Ρωσία, η Αυτοκρατορική Ρωσία, η Σοβιετική Ρωσία 

και η µετά-Σοβιετική Ρωσία. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει από τον 9ο αιώνα όταν 

δηµιουργήθηκε η πρώτη Ρωσική πολιτεία µε κέντρο το Κίεβο και διήρκεσε µέχρι την 

κατάκτηση από τους Μογγόλους τον 13ο αιώνα. Η Μοσχοβίτικη εποχή αρχίζει από την 

κατάκτηση των Μογγόλων και είναι µια περίοδος που οι Ρώσοι βρίσκονται υπό ξένο 

δυνάστη για περισσότερο από δύο αιώνες.  Η ονοµασία τη εποχή οφείλεται στο γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Μόσχα αποτελούσε τη σηµαντικότερη από όλες τις 

πόλεις της Ρωσίας.86  

 Η κυριαρχία του Μεγάλου Πέτρου σηµατοδότησε την έναρξη της εποχής της  

Αυτοκρατορικής Ρωσίας που διήρκεσε από τη δεκαετία του 1690 µέχρι το Μάρτιο του 

1917, όταν εκθρονίσθηκε η δυναστεία των Ροµανώφ και εγκαταλείφτηκε η µοναρχία. Μετά 

από οκτώ µήνες πλήρους εσωτερικής αταξίας και ενώ οι µετριοπαθείς Ρώσοι προσπαθούσαν 

να επιβάλλουν ένα δηµοκρατικό καθεστώς, µια µικρή οµάδα Μαρξιστών στρατιωτικών, οι 

ονοµαζόµενοι Μπολσεβίκοι, κατέλαβαν την εξουσία και µετά από τρία χρόνια εµφύλιου 

πολέµου εγκατέστησαν µια σοσιαλιστική κοινωνία. Το νέο κράτος που διαµορφώθηκε 

ονοµάσθηκε Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών (ΕΣΣ∆) και διήρκεσε µέχρι 

το 199187. Τότε ολοκληρώθηκε η εποχή της Σοβιετικής Ρωσίας. Μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης έχουµε την νέα εποχή που αρχίζει το 1992, η µετα-Σοβιετική Ρωσία, µε 

µια νέα ονοµασία που είναι η Ρωσική Οµοσπονδία που λειτουργεί εν πολλοίς και στα πρώτα 

στάδια στη σκιά του προηγούµενου καθεστώτος µέχρι να µπορέσει να αναπτύξει τα δικά 

της χαρακτηριστικά.88       

                                                 
85 Kort Michael, A brief history of Russia, Boston University, 2008, σελ. xiii. Στο συγκεκριµένο βιβλίο, παρά 
το τίτλο του παρουσιάζεται µια σύντοµη αλά αναλυτική περιγραφή της Ρωσικής ιστορίας επιδιώκοντας να 
αποσαφηνισθεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο ο λαός αυτός απόκτησε τα χαρακτηριστικά που σήµερα 
σηµατοδοτούν την εθνική του ταυτότητα.  
86 Kort Michael, A brief history of Russia, Boston University, 2008, σελ. xiii. 
87 Κατά άλλους µέχρι το 1989 οπότε και διαλύθηκε το Τείχος του Βερολίνου σηµατοδοτώντας την απόλυτη 
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού και του διπολισµού διαµορφώνοντας έναν νέο κόσµο. 
88 Kort Michael, A brief history of Russia, Boston University, 2008, σελ. xiii. 
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Προχωρώντας σε πιο αναλυτικό επίπεδο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η γεωγραφική 

περιοχή που σήµερα ονοµάζουµε Ρωσία, την οποία µέχρι πριν από δύο δεκαετίες την 

ταυτίζαµε µε την Σοβιετική Ένωση, δεν αποτελούσε από την απαρχή της ιστορίας τον χώρο 

ανάπτυξης της ρωσικής ιστορίας διότι οι ανατολικοί Σλάβοι εξαπλώνονται στο χώρο αυτό 

τον 5ο-6ο αιώνα µ.Χ, ενώ η πολιτική τους ιστορία, η ιστορία του Ρωσικού κράτους αρχίζει 

µόλις τον 9ο αιώνα µ.Χ.89 Στην ευρύτερη αυτή περιοχή πριν την ανάπτυξη των Ρώσων 

υπήρχαν διάφοροι άλλοι λαοί που βρίσκονταν σε συνεχή µετακίνηση, αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους και αφοµοίωσης. Μια σειρά από φυλετικά έθνη κινούµενα από την ανατολική 

περιοχή, όπως οι Γότθοι, οι Ούννοι και οι Σλάβοι, ή ακόµα και από τη Σκανδιναβική 

χερσόνησο µετακινούµενοι προς τα δυτικά, αναµίχθηκαν και άλλα απορροφήθηκαν ή 

εξαλείφθηκαν και άλλα επικράτησαν (όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη µε τις συνεχείς 

µετακινήσεις πληθυσµών) αφήνοντας τελικά τον χώρο στους Σλάβους οι οποίοι 

κυριάρχησαν. Η πολιτική ιστορία των ανατολικών Σλάβων αρχίζει λοιπόν από τον 9ο αιώνα 

µ.Χ µε τη δηµιουργία ενός κράτους, το οποίο καθιερώθηκε να αποκαλείται ως το Κράτος 

του Κιέβου, το οποίο κατέρρευσε στα 1237/40 κάτω από τα πλήγµατα των Μογγόλων 

σηµατοδοτώντας ταυτόχρονα και την περίοδο που ακολουθεί και είναι γνωστή ως η 

περίοδος του Κράτους της Μόσχας.90  Αρχικά, στο Κράτος του Κιέβου, ενσωµατώθηκαν 

βαθµιαία όλοι οι ανατολικοί Σλάβοι καθώς και οι γηγενείς και οι άλλοι λαοί της 

ανατολικοευρωπαϊκής πεδιάδας. Η µόνιµη απειλή του κράτους από τους νοµάδες, η κοινή 

χριστιανική θρησκεία και η εκκλησιαστική οργάνωση δηµιούργησαν στους εθνογλωσσικά 

ετερόκλητους την συναίσθηση της οµοιογένειας91.  

Το θρησκευτικό στοιχείο ήταν αυτό που αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο µεταξύ των 

διαφόρων φυλών αλλά και συνάµα αποτελούσε τη δίοδο επικοινωνίας µε τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία από την οποία δέχτηκε πολλές επιρροές. Το Κίεβο µαζί µε την πίστη δέχτηκε 

από το Βυζάντιο την εκκλησιαστική του ιεραρχία, την παιδεία του τη φιλολογία, την τέχνη 

και το σηµαντικότερο την ιδεολογία. Με µια λέξη ο σλαβικός πολιτισµός οφείλει πολλά στο 

Βυζάντιο, γιατί οι Βυζαντινοί κινούµενοι µε ταχύτητα σε ένα ανώτερο πολιτισµό µε κύρος 

και αυθεντία, δεν περιορίστηκαν µόνο στη µετάδοση της θρησκείας αλλά πρόσδεσαν στο 

άρµα τους, τους Σλάβους και τους έκαναν µετόχους και κοινωνούς της ελληνικής σκέψης 

                                                 
89 Γιάννα Μαλιγκούδη, Ιστορία της Ρωσίας, (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1992), σελ.17. 
90 Ibid. σελ.36.  
91 Ibid. 
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και κάθε πολύτιµης εµπειρίας όλα βιώµατα και απόρροια πνευµατικών και υλικών µόχθων 

πολλών αιώνων.92   

Η θρησκεία αποτέλεσε το σταθερό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί 

µεταγενέστερα η ανάπτυξη της Μόσχας και η διαµόρφωση του κράτους της Ρωσίας αφού 

θα αποτελέσει έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες σκιαγράφησης της πολιτικο-

κοινωνικής κουλτούρας της νέας δύναµης που άρχισε να υφαίνεται στο κέντρο της αχανούς 

εκτάσεως µε επίκεντρο τη Μόσχα. Στο θρησκευτικο-πολιτισµικό πλαίσιο, που συνένωσε 

του ανατολικούς κυρίως Σλάβους (οι οποίοι συνέχισαν όµως τους δεσµούς µε τα λοιπά 

σλαβικά φύλλα που κινήθηκαν δυτικότερα προς το κέντρο της Ευρώπης αλλά και νότια 

προς τη Βαλκανική χερσόνησο) σε συνδυασµό µε την κοινή χριστιανική πίστη, στηρίχθηκε 

η µετέπειτα ανάπτυξη της κουλτούρας ενός λαού που στα χέρια του Μεγάλου Πέτρου (1672 

– 1725) που στέφθηκε αυτοκράτορας και µετουσίωσε τα χαρακτηριστικά του λαού σε 

αύξηση της ισχύος και επιρροής µέσα από τη διάπλαση ενός νέου κράτους που διέθετε 

πλέον δύναµη, πολιτική οργάνωση, εκτεταµένες διεξόδους στη θάλασσα και γνώµη 

σεβαστή από όλους. Μετέτρεψε την Ρωσία από µια µεσαιωνική περιφερειακή και 

περιορισµένη δύναµη σε µια χώρα µε παγκόσµια επιρροή στις αρχές του 18ου αιώνα 

εγκαθιδρύοντας την Τσαρική αυτοκρατορία, που διήρκησε δύο περίπου αιώνες, µέχρι την 

επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917.  

 

2.2   Κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. 

Η σηµερινή Ρωσία ως διάδοχος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κληρονόµησε µια 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από µια αποσταθεροποιηµένη οικονοµία, µε σοβαρό 

εσωτερικά πολιτικά προβλήµατα, µια κοινωνία που προσπαθούσε να προσδιορίσει την 

ταυτότητά της και µια χώρα που ήταν αποδυναµωµένη στο διεθνές περιβάλλον. ∆ιέθετε 

όµως µια δυναµική που οφειλόταν κυρίως στα ενεργειακά αποθέµατα που ήταν τόσο 

µεγάλα ώστε ήταν βέβαιο ότι η κατάλληλη αξιοποίησή τους θα ωθούσε την χώρα στο να 

καταλάβει µια εξέχουσα θέση ως ενεργειακός εταίρος που σε συνδυασµό µε την ύπαρξη του 

πυρηνικού της οπλοστασίου την καθιστούσε µια εν δυνάµει αναθεωρητική δύναµη που µε 

το πλήρωµα του χρόνου θα καταλάµβανε τη θέση που η ίδια προσδιόρισε για τον εαυτό της.  

                                                 
92 Χρήστος Λασκαρίδης, Η Ιστορία της Ρωσίας, η ηγεµονία της Μόσχας, (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιωάννινα, 2003), σελ.35-36. 
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Μπορεί η Ρωσία στα πρώτα της βήµατα µετά την κατάρρευση του υπαρκτού 

σοσιαλισµού να εµφανιζόταν ως ο γίγαντας µε τα πήλινα πόδια, όµως, ακολουθώντας τη 

θεωρία της ισορροπίας δυνάµεων, είναι αναπόφευκτο να αποκτήσει την αίγλη της στο χώρο 

των διεθνών σχέσεων93.  Ο βασικός κορµός του προβλήµατος ήταν ότι το Ρωσικό κράτος 

ήταν εξαιρετικά αδύναµο και ανίκανο να δηµιουργήσει άµεσα και ουσιαστικά ένα 

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Η δοµή όµως ενός καθεστώτος που 

κυβερνά µια χώρα καθορίζεται µέσω διαδικασιών διαπραγµάτευσης και ανταγωνισµού 

µεταξύ των οµάδων ελίτ, δεν καθορίζεται από τις γενικές αξίες του λαού94.  Αυτός ο 

ανταγωνισµός ήταν έντονος στη χώρα µετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού 

οπότε ο κατακερµατισµός της ιδιοκτησίας έγινε τόσο γρήγορα ώστε σε διάστηµα µίας µόνο 

νύχτας η ιδιοκτησία πέρασε από τα χέρια των λίγων στους πολλούς.95 Επίσης και η 

κατάρρευση της παραδοσιακής πολιτικής εξουσίας δηµιούργησε ένα νέο κοινωνικό και 

οικονοµικό κανόνα στον οποίο δεν υπήρχε ουσιαστική και στρατιωτική παρουσία.  

Το αποτέλεσµα ήταν αρκετές δυνάµεις ασφαλείας να µείνουν χωρίς σκοπό ύπαρξης 

χωρίς να εκπληρώνουν την αποστολή τους και το κενό που δηµιουργήθηκε να κληθεί να το 

καλύψει η ισχυρή µαφία που τοποθετήθηκε στο κέντρο της βιοµηχανικής και ιδιωτικής 

προστασίας.96 Η νέα πολιτική τάξη που εµφανίσθηκε στην πρώτη δεκαετία µετά την 

κατάρρευση δεν φάνηκε αρκετά ικανή ώστε να υλοποίηση µια οµαλή µετάβαση σε ένα νέο 

πολιτικό σύστηµα µετασχηµατίζοντας τη ρωσική κοινωνία. Πέραν από τη νέα 

διαστρωµάτωση που εµφανίσθηκε στο κοινωνικό σύνολο, µε τη εµφάνιση νέων τάξεων, 

σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσε η αντίληψη των ρώσων περί της έννοιας της δηµοκρατίας. 

Το Σοβιετικό σύστηµα απέρριπτε την ∆υτική αντίληψη περί δηµοκρατίας προς όφελος του 

δόγµατος του προλεταριάτου, υπαγορεύοντας έτσι πολιτικές που αποσκοπούσαν στην 

µεταµόρφωση της κοινωνίας ώστε να ικανοποιηθούν τα συµφέροντα της εργατικής τάξης.97 

Η πεποίθηση ότι το κόµµα εκπροσωπούσε πάντα τη σωστή πολιτική είχε την έννοια 

της υποταγής στην γραµµή του κόµµατος η οποία θα µετουσιωνόταν σε εκλογική βούληση 
                                                 

93 Ηλίας Αλεξόπουλος, Οι Πολιτικοστρατηγικές επιπτώσεις από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις 
τρείς ανεξάρτητες ∆ηµοκρατίες του Καυκάσου: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
2001), σελ. 324. 
94 Rose R., Mishler W., Munro N., Russia Transformed, Developing Popular Support for a New Regime, 
(Cambridge, UK: University Press, 2006), σελ.124. 
95 Ηλίας Αλεξόπουλος, Οι Πολιτικοστρατηγικές επιπτώσεις από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις 
τρείς ανεξάρτητες ∆ηµοκρατίες του Καυκάσου: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
2001), σελ. 326. 
96 Ibid. 
97 Rose R., Mishler W., Munro N., Russia Transformed, Developing Popular Support for a New Regime, 
(Cambridge, UK: University Press, 2006), σελ.127. 
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σύµφωνα µε τις επιταγές και κατευθύνσεις των υπευθύνων διαµόρφωσης πολιτικής είτε σε 

διαφορετική περίπτωση θα εκλαµβανόταν κάποιος ως «εχθρός» της κοινωνίας και του 

κράτους.  Στη µετα-κοµουνιστική κοινωνία η έννοια της δηµοκρατίας είχε λάβει µια 

προβληµατική διάσταση που διέφερε από την επικρατούσα δυτική αντίληψη. Μελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο του µετασχηµατισµού προσπάθησαν να 

εξερευνήσουν την εννοιολογική αποτύπωση του όρου µέσα στην κοινωνία, προσδιόρισαν 

τρείς σηµαντικές σηµασίες του όρου που βρισκόταν στο µυαλό των καθηµερινών 

ανθρώπων: η δηµοκρατία αναφερόταν σε σχέση µε τα ατοµικά δικαιώµατα, την 

αντιπροσωπευτική λειτουργία πολιτικών θεσµών, και την προαγωγή πολιτικής και 

οικονοµικής ευηµερίας.98  

Σε γενικές γραµµές οι απλοί άνθρωποι θα ήθελαν να κυβερνούνται από µια 

κυβέρνηση που θα στηρίζεται στις δηµοκρατικές ιδέες, θα σέβεται την ατοµική ελευθερία 

και θα πολεµάει τη διαφθορά. Το υφιστάµενο καθεστώς έδειξε περισσότερο σεβασµό στην 

ελευθερία σε σχέση µε τους προκατόχους του όµως η διαφθορά συνεχίζει να αποτελεί 

στοιχείο της κοινωνικοπολιτικής δοµής όπως επίσης και η έλλειψη σεβασµού προς τις 

δηµοκρατικές ιδέες. 

Η προσπάθεια όµως µετασχηµατισµού µιας κοινωνίας δεν µπορεί να εξεταστεί ή να 

προσδιοριστεί ως µια ανεξάρτητη µεταβλητή χωρίς να λάβουµε υπόψη  το παρελθόν.99 Το 

καθεστώς που ανέλαβε τα ηνία της χώρας µε τη δέσµευση να υλοποιήσει τη µετάβαση στη 

νέα εποχή είχε να αντιµετωπίσει πολλά και µεγάλα προβλήµατα στην οικονοµία, την 

πολιτική και την κοινωνία. Ακόµη και η οικονοµία που είχε δείξει σηµάδια βελτίωσης 

παρουσιάζοντας ρυθµό ανάπτυξης 7% για την περίοδο της πρώτης διακυβέρνηση του κ. 

Πούτιν, τα τελευταία δύο χρόνια αρχίζει να συρρικνώνεται. Οι επιβληθείσες κυρώσεις από 

τη διεθνή κοινότητα αποτελούν µέρος των αιτιών του προβλήµατος, στις οποίες θα πρέπει 

να προστεθούν και µάλιστα µε µεγαλύτερο µερίδιο η διαφθορά και φυσικά η πτώση της 

τιµής του πετρελαίου. 

Η κυβέρνηση Πούτιν επιδίωξε να εκτρέψει την αδυναµία µέσω εκδήλωσης 

επιθετικότητας προς το εξωτερικό. Παρά τις όποιες προσπάθειες οι µαζικές διαδηλώσεις 

µετά την πιθανολογούµενη νοθεία των εκλογών του 2011-12, οι µεσαίας τάξης Ρώσοι 

έδειξαν ότι επιθυµούσαν ένα πραγµατικά µοντέρνο κράτος. Όταν οι τιµές του πετρελαίου 

                                                 
98 Ibid.  
99 David White, Political opposition in Russia: the challenges of mobilisation and the     political–civil society 
nexus, (East European Politics, 2015 Vol. 31, No. 3, 314–325), σελ.4. 
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ανέβηκαν επέτρεψαν τη βελτίωση της κατάστασης γεγονός που οδήγησε στη διατήρηση της 

υποστήριξης προς το κυβερνών καθεστώς.  

Η εικόνα που έχει διαµορφωθεί100, µετά τις προσπάθειες µετασχηµατισµού του 

κράτους, παρουσιάζει ένα προηγµένο βιοµηχανικό κράτος άνω των 142 εκατοµµυρίων 

κατοίκων που όλως στο πολιτικό σύστηµά του δεν έχει κόµµατα που να εµφανίζουν 

διάρκεια, οργάνωση και δυνατότητα να ανταποκριθούν στις επιθυµίες των ψηφοφόρων.  

 
Πηγή : Worldometers (http://www.worldometers.info/world-population/russia-population/) 

 

Η στρατιωτική ισχύς της χώρας καθώς επίσης και η τεράστια µυστική αστυνοµία 

βρίσκονται πλέον στα χέρια ενός άνδρα. Ο τοµέας των υδρογονανθράκων αλλά και βασικά 

το µεγαλύτερο κοµµάτι της οικονοµίας διαχειρίζονται σαν να ανήκουν σε προσωπικό 

φέουδο. Οπωσδήποτε και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δεν βρίσκονται εκτός της σφαίρας 

επιρροής της κεντρικής κρατικής διοίκησης. Υπάρχει µεγάλος αριθµός ιδιωτικών 

ανταγωνιστικών εταιριών που όµως βρίσκονται µακριά από το κέντρο ισχύος και δεν 

εµποδίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους. Τον Οκτώβριο 2014 ένας ανώτατος σύµβουλος 

του Πούτιν δήλωσε στο ετήσιο συνέδριο ενός forum Ρώσων και ξένων ειδικών,  ότι οι 

Ρώσοι νιώθουν πλέον πως «εάν δεν υπάρχει ο Πούτιν δεν υπάρχει η Ρωσία», το οποίο 

οδηγεί σχολιαστές να παρατηρήσουν ότι η έρευνα για την εθνική ταυτότητα της Ρωσίας, 

που άρχισε αµέσως µετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει τελειώσει και τώρα είναι 

προφανής ότι η εθνική ιδέα της Ρωσίας είναι ο Βλαδίµηρος Πούτιν. 

Παρά το γεγονός ότι έχει συγκεντρώσει στα χέρια του την πολιτική εξουσία της χώρας 

του και διαχειρίζεται µε µαεστρία τη σκληρή της ισχύ, ένοπλες δυνάµεις και αστυνοµία, 

όµως καθορίζει και τον ρυθµό της οικονοµίας αξιοποιώντας το ενεργειακό της δυναµικό, 

                                                 
100 https://www.foreignaffairs.com/reviews/resistible-rise-vladimir-putin,  
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αφού κατάφερε να βγάλει τη χώρα από την θηλιά των οικονοµικών κυρώσεων και να βάλει 

τη Ρωσία στο κάδρο των µεγάλων δυνάµεων όπου πλέον έχει άποψη σεβαστή από όλους και 

µπορεί να καθορίζει καταστάσεις κι εξελίξεις τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στον 

περίγυρό της. Αυτός ο σκοπός επετεύχθη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µέσω προσπαθειών 

και κατάλληλου σχεδιασµού που αποσκοπούσε αρχικά στην ενίσχυση των εσωτερικών 

συντελεστών ισχύος.  Η οικονοµία αποτέλεσε τον βασικότερο πυλώνα, η ενίσχυση του 

οποίου αποτέλεσε το υπόβαθρο, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η υλοποίηση του σχεδιασµού 

της επιστροφής της χώρας στη διεθνή αρένα σε θέση ισχύος.   

Η εσωτερική ενδυνάµωση της χώρας και η διαµόρφωση µιας νέας κοινωνικό-

πολιτικής κατάστασης, εδράζεται σε ένα σύνολο προσπαθειών µε στόχο την επίτευξη της 

στρατηγικής, οι στόχοι της οποίας δεν ήταν απλώς επιθυµία του κυβερνώντος καθεστώτος 

αλλά και ανταποκρινόταν στην κοινωνική αντίληψη για το πώς θέλουν οι Ρώσοι τη χώρα 

τους. Με βάση έρευνες101 αποδεικνύεται ότι, στο επίπεδο της εµπιστοσύνης για να πετύχουν 

τα εθνικά τους συµφέροντα, οι Ρώσοι εµπιστεύονται σε ποσοστό 43% τις ένοπλες δυνάµεις, 

το δικαστικό σώµα 23%, την αστυνοµία 17%, το Κοινοβούλιο 13% ενώ τα πολιτικά 

κόµµατα µόλις 9%. Σε άλλη έρευνα102 αναφορικά µε τις προτεραιότητες των εθνικών 

στόχων το 33% επιθυµούν η Ρωσία να αποκτήσει καθεστώς υπερδύναµης όπως στα χρόνια 

της Σοβιετικής Ένωσης ενώ  το 42% θέλει να γίνει η χώρα µία από τις δέκα µε δεκαπέντε 

πιο οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες που ασκούν παγκόσµια πολιτική επιρροή. Φαίνεται 

εποµένως ότι το ποσοστό των Ρώσων που θέλουν µια Ρωσία ισχυρή στρατιωτικά που να 

τυγχάνει µιας θέσης αντάξιας της προκατόχου της κινείται σε υψηλά επίπεδα. Μπορεί 

βέβαια περισσότερο να ενδιαφέρονται για την καθηµερινότητά τους, µια ποιοτικότερη και 

πιο ασφαλής ζωή όµως οι επιδιώξεις και η επιρροή από το παρελθόν ασκεί την επιρροή σε 

µεγάλο ποσοστό πολιτών διαµορφώνοντας αναλόγως και την κοινωνική κατάσταση στο 

εσωτερικό της χώρας.   

Η διαµόρφωση της πολιτικής κατάστασης στη Ρωσία τον 21ο αιώνα φέρει τη 

σφραγίδα του Πούτιν. Αρχικά, από το 2000 που ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας  µέχρι 

το 2012, εφαρµόσθηκε η πολιτική της «διαχείριση της δηµοκρατίας» κατά την οποία οι 

αποφάσεις λαµβάνονταν σε υψηλό επίπεδο και περνούσαν προς τα κάτω ακολουθώντας µια 

                                                 
101 Rose R., Mishler W., Munro N., Russia Transformed, Developing Popular Support for a New Regime, 
(Cambridge, UK: University Press, 2006), σελ.139. 
102 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy, The return of Great Power Politics, 2nd edition, (Maryland USA: 
Rowman & Littlefield Publishers, 2012), σελ. 62. 
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κάθετη δοµή, από το οµοσπονδιακό επίπεδο στο περιφερειακό και τέλος στο τοπικό103. 

Αξιοσηµείωτο όµως είναι το γεγονός ότι µέσω της εναλλαγής στην εξουσία µεταξύ των 

Πούτιν και Μεντβέντεβ υπήρχε η δυνατότητα τα πολιτικά λάθη ή ακόµα και τη διαφθορά να 

την πολεµήσει ο άλλος, διορθώνοντας έτσι καταστάσεις και εµφανίζοντας την εικόνα της 

κυβέρνησης που αντιµετωπίζει το έγκληµα και τη διαφθορά προς όφελος των πολιτών. 

Αυτή η µέθοδος διακυβέρνησης στηριζόταν περισσότερο στην έµµεση και µέσω ερµηνείας 

άσκηση εξουσίας παρά µέσω εντολών και ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει µικρός µεν 

ελεύθερος δε χώρος για να κινηθούν τα κατώτερα και µεσαία στρώµατα εξουσίας που ενώ 

κινιόντουσαν µέσα στο πλαίσιο που όριζε το Κρεµλίνο όµως διέθεταν και δυνατότητα 

ευελιξίας και ανάπτυξης πρωτοβουλίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ορισµένες οδηγίες να µην 

προέρχονται απ’ ευθείας από το Κρεµλίνο αλλά να είναι το προϊόν σύγκρουσης µε 

συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων.104  

Εφαρµογή αυτού του πλαισίου διαπιστώθηκε κατά την ενσωµάτωση της Κριµαίας 

όπου αν και ήταν σαφέστατα µια στρατηγικός σχεδιασµένη επιχείρηση ένας αριθµός 

οµάδων αλλά και µεµονωµένων ατόµων ενεπλάκησαν µε διάφορους τρόπους ώστε να 

πετύχουν τα δικά τους συµφέροντα χωρίς βέβαια σε καµία περίπτωση να θέτουν σε κίνδυνο 

την υλοποίηση των εθνικών στόχων. Οι κινήσεις τους κατευθύνονταν µέσα από το πλαίσιο 

που είχε οριοθετηθεί από την κεντρική εξουσία. 

Η πολιτική αναλυτής Alena Ledeneva, στο βιβλίο της το 2013, “Can Russian 

Modernise?”, εισήγαγε τον όρο «sistema» µε σκοπό να περιγράψει τη Ρωσική 

διακυβέρνηση105 και ουσιαστικά χαρακτηρίζει τη δεύτερη περίοδο της διακυβέρνηση του 

Πούτιν από το 2012 ως σήµερα. Ο όρος αυτός ερµηνεύεται ως «σύστηµα» και θα το 

διατηρήσουµε εντός εισαγωγικών ώστε να τύχει της διαφορετικής έννοιας από αυτή που 

χρησιµοποιείται στην καθοµιλουµένη, χαρακτηρίζοντας έτσι έναν διαφορετικό 

προσδιορισµό. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής η λέξη αναφερόταν στη σχέση 

µεταξύ των κρατών, προφανώς του σοσιαλιστικού κόσµου και των πολιτών. Ο 

προσδιορισµός που χρησιµοποιήθηκε από την Ledeneva, έχει µια πιο γενική έννοια 

χαρακτηρίζοντας «τον παράδοξο τρόπο µε τον οποίο τα πράγµατα πραγµατοποιούνται 

προσκολληµένα σε επίσηµους κανόνες και διαδικασίες όµως ταυτόχρονα ακολουθούν 

άγραφους κώδικες και πρακτικές τάσεις.»    

                                                 
103 https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-04-18/russian-politics-under-putin.  
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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Στη σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική κατάσταση, η λέξη προσδιορίζει ένα σύστηµα 

διακυβέρνησης και άσκησης εξουσίας που τοποθετεί του πολίτες της χώρας σε µια 

προσωρινή δραστηριότητα (βλ. καθηµερινότητα) η οποία όµως είναι ενάντια στις θελήσεις 

και τα δικαιώµατά τους.106 Το «σύστηµα» έχει τις ρίζες του βαθιά στη Ρώσικη κουλτούρα 

και τοποθετείτε περάν της όποιας πολιτικής και ιδεολογίας και θα συνεχίζει να διατηρείται 

και µετά την εποχή του Πούτιν. Το «σύστηµα» συνδυάζει την άποψη ότι το κράτος πρέπει 

να κατέχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εθνικές πηγές, δηµόσιες ή ιδιωτικές, 

διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο στο οποίο κάθε επίπεδο της κοινωνίας – επιχειρηµατίες, 

εθνικά και φυλετικά στρώµατα, ισχυρές οµάδες, αλλά ακόµα και εγκληµατικές οργανώσεις 

– κατευθύνονται προς την επίλυση ότι το Κρεµλίνο ονοµάζει «επείγοντα κρατικά 

προβλήµατα». Υπό τη διακυβέρνηση του Πούτιν το «σύστηµα» µετατράπηκε σε µια µέθοδο 

επίτευξης συµφωνιών µε τους επιχειρηµατίες, τους ισχυρούς παίκτες της κοινωνίας αλλά 

και τους απλούς πολίτες. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν υπερκεράσει το κράτος ούτε όµως 

συνέβη και το αντίθετο, και οι δύο συγχωνεύτηκαν σε µια πλήρη ένωση και χωρίς να 

διακρίνεται το επίπεδο της διαφθοράς,107 η οποία συνεχίζει να χαρακτηρίζει την κοινωνική 

δραστηριότητα της Ρωσικής καθηµερινότητας.    

Συµπερασµατικά, από τη στιγµή της ανέλιξής του στην εξουσία το 2000, ο 

Βλαδίµηρος Πούτιν έθεσε δύο βασικές προτεραιότητες που ήταν ο έλεγχος του εσωτερικού 

της χώρας και την κυριαρχία στη διεθνή σκηνή.108 Βέβαια υπήρχαν και ενδιάµεσοι στόχοι 

όπως η οικονοµική ανάπτυξη οι οποίοι έλαβαν δευτερεύουσα σηµασία. Κατά τη διάρκεια 

της πρώτης περιόδου διακυβέρνηση του Πούτιν, όπως αναφέρθηκε κα παραπάνω που 

χρονολογείται από το 2000 µέχρι το 2012, επιδιώχθηκε µε ήπιο και οµαλό τρόπο η 

ισορροπία µεταξύ του κύριου στόχου και των δευτερευόντων σκοπών, γεγονός που οδήγησε 

στην ανάπτυξη της οικονοµίας ενώ στο πολιτικό επίπεδο κατάφερε συστηµατικά να 

περιθωριοποιήσει την αντιπολίτευση και τον ανταγωνισµό εξασφαλίζοντας τη 

σταθεροποίηση της δύναµης στο πρόσωπο του. Σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσε η 

εκµετάλλευση του ενεργειακού δυναµικού της χώρας αλλά και του στοιχείου της 

επικοινωνιακής στρατηγικής γνωρίζοντας τη νοοτροπία του ρώσικου λαού που διακρίνεται 

από υπερηφάνεια αλά και αισθήµατα έντονου πατριωτισµού και περίσκεψης για τους 

                                                 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Maria Lipman and Nikolay Petrov, The future of domestic politics, in Russian Futures: Horizon 2025, report 
no25, EUISS, March 2016, σελ.15. 
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ξένους. Αισθήµατα που προέρχονται από την µακραίωνη ιστορία ως αυτοκρατορία αλλά και 

κατά την  περίοδο του υπαρκτού σοσιαλισµού ως το κέντρο του ενός πόλου στο διπολικό 

διεθνές σύστηµα του 20ου αιώνα µε σηµαίνοντα ρόλο στη διαµόρφωση των παγκόσµιων 

εξελίξεων.  

Η προσάρτηση της Κριµαίας αναπτέρωσε τα αισθήµατα ευφορίας και εθνικής 

υπερηφάνειας των Ρώσων που έβλεπαν ξανά τον Πούτιν ως τον απόλυτο εθνικό τους ηγέτη. 

Τα γεγονότα όµως που ακολούθησαν και κυρίως η Ρωσική εµπλοκή στη Συρία 

διαµόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο το οποίο από τη µία πλευρά χαρακτηρίζεται από την 

ανάπτυξη της διεθνής θέσης της χώρας και τον συγκεντρωτικό έλεγχο της εξουσίας στο 

εσωτερικό αλλά από την άλλη πλευρά το κόστος αυτών των επιτευγµάτων στην οικονοµία 

ήταν σηµαντικό µειώνοντας τη δυναµική της χώρας.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθούν,  ως µια συγκεντρωτική αποτίµηση, 

δύο σηµεία. Πρώτον το πολιτισµικό υπόβαθρο το οποίο διαµορφώνει µια συγκεκριµένη 

κουλτούρα, νοοτροπία κα αντίληψη για τη χώρα. ∆εύτερο στοιχείο είναι ότι επιβεβαιώνεται 

για άλλη µια φορά ότι η επίτευξη των ανώτερων εθνικών στόχων, στο πλαίσιο υλοποίησης 

µιας εθνικής υψηλής στρατηγικής, προϋποθέτει µια ισχυρή οικονοµία που να µπορεί να 

υποστηρίξει τις όποιες δραστηριότητες οδεύουν στην επίτευξη των στόχων. Εξάλλου η 

οικονοµική αδυναµία της Σοβιετικής Ένωσης να υποστηρίξει τον ανταγωνισµό των δύο 

υπερδυνάµεων, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου, ήταν ένας από τους λόγους που 

οδήγησε στην κατάρρευση της ΕΣΣ∆ το 1989. 

Τα παραπάνω δύο σηµεία, της κουλτούρας και της οικονοµίας επηρέασαν σηµαντικά 

και στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας µε σκοπό να καταλάβει τη θέση 

που της αρµόζει στο διεθνές στερέωµα.  

 

2.3   Εξωτερική πολιτική.109 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ρωσία βρέθηκε στην ανεπιθύµητη θέση να 

αντιµετωπίζει µια εσωτερική οικονοµική δυσπραγία η οποία απειλούσε να µεταφερθεί στο 

πολιτικό πεδίο. Ωστόσο, το οικονοµικό πρόβληµα τέθηκε στο περιθώριο από τα µεγάλα 

                                                 
109 Μια εµπεριστατωµένη ανάλυση για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας τους τρόπους που διαµορφώνεται 
καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους άλλους δρώντες του διεθνούς συστήµατος παρουσιάζεται στο 
βιβλίο του Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy, The return of Great Power Politics, 2nd edition, Rowman 
and Littlefield publishers, 2012. Στο παρόν τµήµα το πονήµατος επιδιώκεται µια σύντοµη αναφορά µε 
επικέντρωση στα σηµαντικότερα στοιχεία της διαµόρφωσης εξωτερικής πολιτικής όπως παρουσιάζονται στο 
προαναφερθέν βιβλίο.   
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διεθνή ζητήµατα της τότε επικαιρότητας, ως επακόλουθο της στρατιωτικής παρέµβασης του 

ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο, η οποία πραγµατοποιήθηκε χωρίς προηγούµενη διαβούλευση µε τη 

Μόσχα, γεγονός που οφείλεται στο ότι η Ρωσία στα πρώτα βήµατα µετά τη κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισµού έχασε τη θέση της ισχυρής δύναµης στη διεθνή αρένα. Εποµένως, η 

εξωτερική πολιτική υπό τη καθοδήγηση του Πούτιν αποσκοπούσε σε δύο στόχους: τη 

σταθεροποίηση της οικονοµίας και τη βελτίωση του διεθνή της ρόλου110.  

Ειδικότερα, για το δεύτερο θέµα η ρωσική αντίληψη περιλάµβανε την εξωτερίκευση 

της δυσαρέσκειας της χώρας αναφορικά µε τη διανοµή της ισχύος αλλά και τους ρόλους σε 

περιφερειακά θέµα. Προφανώς η Μόσχα συνειδητοποίησε ότι το modus operandi όπως 

διαµορφώθηκε στα πρώτα χρόνια της µεταψυχροπολεµικής εποχής δεν ικανοποιούσε τα 

εθνικά της συµφέροντα.111 Ουσιαστικά παρατηρούµε τα κράτη να συµπεριφέρονται µε βάση 

µια ορθολογική αποτύπωση των ενεργειών τους εστιάζοντας κυρίως στα οφέλη και τα 

κόστη από την κάθε ενέργεια. Έτσι η ρεαλιστική θεώρηση βρίσκει την εφαρµογή της στην 

προσπάθεια της να εξηγήσει τη συµπεριφορά των κρατών επιβεβαιώνοντας την 

πρωτοκαθεδρία που κατέχει στις διεθνείς σχέσεις. 

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν επέφερε µόνο ένα κενό εξουσίας στο 

διεθνές περιβάλλον αλλά συνέπεσε και µε µια εσωτερική αναταραχή που χαρακτηριζόταν 

από έλλειψη στην εφαρµογή του νόµου, αύξηση της εγκληµατικότητας, απουσία πολιτικής 

διακυβέρνησης ακόµα και το ξέσπασµα του εµφύλιου πολέµου στην Τσετσενία. 

Χρειάστηκε µια δεκαετία, από το 1998 έως το 2008, για την πολιτική και οικονοµική 

επανόρθωση της χώρας που ταυτίστηκε µε την περίοδο διακυβέρνησης του Βλαδίµηρου 

Πούτιν που πολλές φορές κατηγορήθηκε ότι ακολούθησε ένα ανταγωνιστικό και µερικές 

φορές προκλητικό µονοπάτι έναντι της δύσης. Ουσιαστικά όµως αυτό που έκανε ήταν να 

αποτυπώσει στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής το σκεπτικό και αυτό που πίστευε η 

άρχουσα τάξη της χώρας αλλά κι η γενικότερη αντίληψη για την νέα τάξη πραγµάτων όπως 

πλέον είχε διαµορφωθεί. 

Η Ρωσική διπλωµατία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διµερών συµφωνιών µε άλλα 

κράτη ακόµα και µε µεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία, που εδράζονταν σε 

θέµατα αµοιβαίου συµφέροντος και αξιών. Η συνεισφορά της Ρωσίας σε συζητήσεις 

                                                 
110 Johnson Debra and Robinson John, Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας στον 21ο αιώνα, (Αθήνα: 
εκδόσεις Παπαζήση, 2010), σελ. 110. 
111 Voskopoulos George, “Transatlantic Relations and Eurasia Conceptualizing World Order Through 
Alliance Theory”, in Russia the EU and the US, as a security triangle, edited by George Voskopoulos and Ilias 
Kouskouvelis, (Athens: Eurasia publications, 2011), σελ.180. 
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αναφορικά µε την ανάπτυξη διεθνούς καθεστώτος για την κλιµατική αλλαγή ή για την 

επίτευξη οικονοµικών ρυθµίσεων µε σκοπό να αντιµετωπισθεί η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση που ξέσπασε το 2008, µπορεί να χαρακτηρισθεί στην καλύτερη περίπτωση ως 

µετριοπαθείς. Αντιθέτως µε τα πολυµερή φόρα, οι διµερείς σχέσεις µεταξύ κρατών έχουν το 

πλεονέκτηµα, τουλάχιστον σύµφωνα µε την ρώσικη αντίληψη, της διατήρησης της 

ισορροπίας της κυριαρχίας των κρατών (ιδιαίτερα των µεγάλων δυνάµεων). Η Ρωσική 

κυβέρνηση προτιµά να εµπλέκεται µε πολυµερής οργανισµούς µόνο σε περιπτώσεις όπως το 

Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε, η σύνοδος των G8 είτε των G20, όπου δεν περιορίζεται η 

έννοια της κυριαρχίας της Ρωσίας ενώ οι ΗΠΑ ταυτοχρόνως δεν µπορούν να καταλάβουν 

µια κυρίαρχη θέση έναντι των άλλων συµµετεχόντων.112  

Η πολυπολικότητα που διακρίνει το διεθνές σύστηµα στον 21ο αιώνα επιβάλλει έναν 

κόσµο κρατών περίπου ίσο, αν όχι στις έµφυτες δυνατότητες ισχύος (αρκετοί στη Ρωσία 

έχουν τη πεποίθηση ότι η σκληρή ισχύς της Ρωσίας σε µικρό χρονικό διάστηµα θα φθάσει 

αυτή των ΗΠΑ)  αλλά τουλάχιστον στις δυνατότητες των κρατών να διαµορφώνουν τη 

διεθνή τάξη. Έτσι στο ξεκίνηµα του αιώνα είδαν τη νέα διαµόρφωση του κόσµου εξαιτίας 

της ανάδειξης της Κίνας, της µείωσης των ΗΠΑ λόγω του Ιράκ και Αφγανιστάν αλλά και 

των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετώπιζε η ∆ύση. Στο νέο πολυπολικό κόσµο που 

δηµιουργήθηκε έβλεπαν τη Ρωσία ως έναν από τους πόλους του νέου συστήµατος. 

Η επιστροφή της Ρωσίας ως ένας κύριος διεθνείς παίκτης καθώς επίσης και η 

αυξανόµενη όξυνση των σχέσεων µε τη δύση, συνέπεσε όπως γράψαµε και προηγουµένως 

µε την προεδρία του Πούτιν, περίοδος 2000 -2008.113 Η χειροτέρευση των σχέσεων µε τη 

∆ύση, που σαφέστατα δεν οφείλεται µόνο στο παρελθόν του Πούτιν αλλά επίσης και στο 

αυταρχισµό που εγκαθίδρυσε κατέστησε τη χώρα να δέχεται σε καθηµερινή πλέον βάση την 

δριµύ κριτική των δυτικών µέσων. Ενώ στην αρχή της ανάληψης της εξουσίας χαιρετίστηκε 

ως ένας µεταρρυθµιστής που θα οδηγούσε τη  χώρα στον εκµοντερνισµό όµως µε το χρόνο 

και ειδικότερα όταν µετακινήθηκε στην πρωθυπουργία το 2008, µετέφερε µαζί του τη 

διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του.  

Λαµβάνοντας υπόψη το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του Ρωσικού πολιτικού 

συστήµατος η επίδραση του Πούτιν στην διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής είναι 

αναµφισβήτητα σηµαντική και καθοριστική. Η έµφαση του Πούτιν στην προσπάθεια του να 

                                                 
112 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy, The return of Great Power Politics, 2nd edition, (Rowman and 
Littlefield publishers, 2012), σελ. 19. 
113 Ibid. σελ. 30-32. 
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χτίσει τη Ρωσική ισχύ τον οδήγησε να προσεγγίσει τη ∆ύση µε διάφορες µεθόδους, σε 

διάφορους χρόνους πάντα όµως µε βάση τα συµφέροντα της χώρας του και την ενίσχυση 

της θέσης στη διεθνή αρένα. Η ανασύσταση της Ρωσίας, ως µεγάλης δύναµης ήταν µια 

υπόσχεση που είχε αναλάβει και έπρεπε να τη φέρει σε πέρας. Βέβαια δεν ήταν ο Πούτιν 

που προσδιόρισε τις φιλοδοξίες της Μεγάλης ∆ύναµης όµως ήταν αυτός που τις µετέτρεψε 

σε πραγµατικότητα. Η επιτυχία του αυτή θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι οφείλεται από τη 

µια πλευρά σε γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της χώρας και ιδίως την οικονοµική 

διάστασή της (αύξηση των εξαγωγών και αποτελεσµατική ενεργειακή πολιτική) όµως 

ταυτόχρονα και ίσως να αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο ήταν η ικανότητά του να 

διαµορφώσει ένα ξεκάθαρο και αντιληπτό όραµα για τον κόσµο και να προσδιορίσει τη 

θέση της Ρωσίας σε αυτό (το όραµα) ενώ πέτυχε να κινητοποιήσει όλες τις απαραίτητες 

πηγές για να πετύχει τον στόχο του.  

Με άλλα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Πούτιν πέτυχε µε τον καλύτερο τρόπο 

την εσωτερική ενδυνάµωση της πατρίδας του αξιοποιώντας όλα τα διατιθέµενα µέσα, 

κινητοποιώντας όλους τους παράγοντες που θα µπορούσαν να προσφέρουν και 

εκµεταλλευόµενος το ενεργειακό δυναµικό αρχικά για ενίσχυση της οικονοµικής 

διάστασης114 και στη συνέχεια ακόµα και ως διπλωµατικό χαρτί όπως έπραξε µε την 

Ουκρανία το 2006 µε την διακοπή της τροφοδοσίας ώστε να πιεστεί το Κίεβο να πληρώσει 

τις οφειλές του. Στο επίπεδο της πολιτικής σκηνής κατάφερε να εξουδετερώσει την 

αντιπολίτευση εµφανίζοντας τον εαυτό του ως τον ουσιαστικό και µόνο υπερασπιστή των 

Ρωσικών εθνικών συµφερόντων στη διεθνή αρένα. Μάλιστα ήταν τέτοια η προσέγγιση προς 

τη ∆ύση και η τάσεις που επικρατούσαν στη Μόσχα ώστε πολλοί αναλυτές µιλούσαν πλέον 

για µια συνταρακτική στροφή που σηµατοδοτεί την έναρξη µιας νέας εποχής µε το τέλος 

του ανταγωνισµού µεταξύ της Ρωσίας και τη ∆ύσης.  

Όµως αυτές οι τόσο αισιόδοξες προβλέψεις διαψεύσθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης διακυβέρνησης του Πούτιν όπου η αύξηση της τιµής του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου έδωσε µια αίσθηση ισχύος και ανεξαρτησίας που µετουσιώθηκε σε 

εκδήλωση της Ρωσικής δύναµης µε σκοπό να αντιταχθεί στην οποιαδήποτε προσπάθεια 

επέκτασης του ΝΑΤΟ. Ο βασικός στόχος ήταν να γίνει κατανοητή η αντίληψη της Ρωσίας 

                                                 
114 Παρουσίαση των διαστάσεων Στρατηγικής πραγµατοποιείται στο βιβλίο του Χαρ. Παπασωτηρίου, 
Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 7ηέκδοση, 2011), σελ 16-22. Οι 
διαστάσεις που εµπλέκονται στη διαµόρφωση της υψηλής στρατηγικής είναι η Στρατιωτική στρατηγική, η 
Οικονοµική διάσταση, η Εσωτερική πολιτική στην οποία περιλαµβάνεται και η νοµιµοποίηση στο εσωτερικό 
της χώρας, η ∆ιεθνής νοµιµοποίηση και η ∆ιπλωµατία. 
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ότι πλέον έχει τη δύναµη και τη θέληση να προασπίσει τα εθνικά της συµφέροντα 

επιβεβαιώνοντας ότι η Ρωσία επέστρεψε και θα µείνει ως ένας σηµαντικός δρών του 

διεθνούς περιβάλλοντος η άποψη και θέση του οποίου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του ο Πούτιν µετακινήθηκε στη θέση του 

Πρωθυπουργού και ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου ο Μεντβέντεβ, µέχρι πρότινος 

πρωθυπουργός και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσε το λαϊκό πρόσωπο της εξωτερικής 

πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική έχει ουσιαστικά το αποτύπωµα του 

Πούτιν όµως και ή συνδροµή του Μεντβέντεβ δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

περιορισµένη, ιδιαίτερα επισηµαίνοντας τα 5 σηµεία του δόγµατος του115 για την εξωτερική 

πολιτική, όπως αυτό διατυπώθηκε το 2008, αµέσως µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης 

της χώρας. Το πρώτο σηµείο αφορά τον σεβασµό του διεθνούς δικαίου δίνοντας έµφαση 

στην πρωτοκαθεδρία του κράτους, την καταδίκη της επέµβασης στα εσωτερικά άλλων 

κρατών και στο δικαίωµα της κρατικής κυριαρχίας. Το δεύτερο και τρίτο σηµείο αφορά την 

αποδοχή του πολυπολικού διεθνούς συστήµατος καθώς επίσης και την ανάγκη για 

δηµιουργία συµφωνιών και συνδιαλλαγών ώστε να αποφευχθεί η αποµόνωση. Το τέταρτο 

και πέµπτο σηµείο του δόγµατος του Μεντβέντεβ είναι σχετικά µε την προστασία της 

ακεραιότητας της χώρας καθώς επίσης και της διατήρησης µιας σφαίρας επιρροής στην 

εγγύς γειτονιά της. Έτσι µέσα από το πλέγµα των 5 σηµείων η Ρωσία έκανε σαφές ότι 

σέβεται τις βασικές αρχές λειτουργίας του διεθνούς συστήµατος όµως είναι αντίθετο σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια εξάπλωσης του ΝΑΤΟ ιδιαίτερα αν διακυβευόταν τα συµφέροντά 

της.  

Οι δύο παραπάνω προσωπικότητες µε προεξέχουσα αυτή του Πούτιν ήταν που 

καθόρισαν τη θέση της Ρωσίας στο νέο διεθνο-πολιτικό περιβάλλον διαµορφώνοντας µια 

εξωτερική πολιτική που οδηγούσε στην ανάκαµψη της χώρας. Πέραν όµως από το πλαίσιο 

όπως διαµορφώθηκε από τους δύο πρωταγωνιστές υπήρχε και µια σειρά συνιστωσών που 

επηρέασαν στην υλοποίηση της πολιτικής.  Από θεσµικής απόψεως και µε βάση το 

Σύνταγµα116 της χώρας η διαδικασία λήψης απόφασης εξωτερικής πολιτικής ανήκει στο 

επίπεδο της Προεδρίας της χώρας, όµως από τη στιγµή που ο Πούτιν µετακινήθηκε στην 

Πρωθυπουργία οι αρµοδιότητες χάραξης εξωτερικής πολιτικής µεταφέρθηκαν στο 

                                                 
115 Sussex Matthew, Twenty years after the fall: continuity and change in Russian foreign and security policy, 
(Global Change Peace & Security, Vol. 24, No 2, June 2012, p.203-217), σελ.208. 
116 Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 4 άρθρο 86 του Ρωσικού Συντάγµατος όπως παρατίθεται στο 
http://www.constitution.ru/en/10003000-05.htm.  
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Πρωθυπουργικό περιβάλλον. Φαίνεται έτσι µια συγκέντρωση των διαδικασιών σε ένα 

πρόσωπο ενώ την ίδια στιγµή η θεσµική αποτύπωση των πολιτικών λειτουργιών είναι 

αποδυναµωµένη. Αυτό το γεγονός, δηλαδή της έλλειψης ισχυρών θεσµών, επηρεάζει και θα 

επηρεάσει την όποια µελλοντική πολιτική αφού η οποιαδήποτε προσπάθεια εκπορεύεται 

από ένα προσωποπαγές κέντρο αποφάσεων και όχι µε βάση τη λειτουργία κάποιου 

θεσµικού οργάνου.   

Στο επίπεδο της µειωµένης θεσµικής λειτουργίας θα πρέπει να επισηµάνουµε και τη 

λειτουργία του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.117 Το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας118, 

που θα πρέπει να τονίσουµε ότι υφίσταται σε όλες τις χώρες που έχουν µια ορθολογική 

συµπεριφορά στο διεθνές σύστηµα και διαθέτουν υψηλή στρατηγική, είναι θεσµικά το 

όργανο στο οποίο διαµορφώνονται οι αντιλήψεις και υποβάλλονται οι αντίστοιχες 

προτάσεις προς την κυβέρνηση µε σκοπό την επίτευξη των εθνικών σκοπών. Ουσιαστικά 

αποτελεί το ανώτατο συµβουλευτικό όργανο προς τον ασκών την εκτελεστική εξουσία για 

λήψη απόφασης, σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Ο ρόλος του 

Συµβουλίου στη διαµόρφωση και λήψη αποφάσεων από τη ρωσική ηγεσία παρουσιάζει 

διακυµάνσεις που εξαρτώνται κυρίως από τον επικεφαλής αυτού. Κατά τη διάρκεια που 

επικεφαλής ως σύµβουλος εθνικής ασφάλειας ήταν ο Sergei Ivanov το Συµβούλιο έπαιξε 

ένα σηµαντικό συντονιστικό ρόλο που οφειλόταν στις στενές σχέσεις το µε τον Πρόεδρο 

Πούτιν. Στη συνέχει και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2004 έως τα µέσα του 2007 µε 

επικεφαλής τον Ivan Ivanov, τον τεχνοκράτη πρώην Υπουργό Εξωτερικών, µειώθηκε η 

αποτελεσµατικότητά του. Kατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μεντβέντεβ η λειτουργία 

ανέκαµψε, αναλαµβάνοντας επιπρόσθετες αρµοδιότητες και διαδραµατίζοντας σηµαντικό 

ρόλο, ως ο χώρος για στρατηγική σχεδίαση και συντονισµό µεταξύ των διαφορών εθνικών 

                                                 
117 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy, The return of Great Power Politics, 2nd edition, (Rowman and 
Littlefield publishers, 2012), σελ. 55. 
118 Best Α. Richard Jr, The National Security Council: An Organizational Assessment. Congressional (Research 
Service, 2011), σελ.4. Στη συγκεκριµένη εργασία αποτυπώνεται µια αναλυτική προσέγγιση στη θεσµοθέτηση 
και λειτουργία του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως συµβουλευτικό 
όργανο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που άπτονται θεµάτων εθνικής ασφαλείας είτε αφορά το εσωτερικό 
είτε πολύ περισσότερο το εξωτερικό περιβάλλον. Η Ελλάδα επί του παρόντος δεν διαθέτει αντίστοιχο θεσµικό 
όργανο αλλά εναπόκειται στα αποτελέσµατα των συγκρούσεων µεταξύ των διαφόρων γραφειοκρατικών 
οµάδων ώστε να προσδιοριστεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί. Η έννοια της στρατηγικής µάλλον 
περιορίζεται µόνο σε θεωρητική ανάπτυξη και όχι τόσο στη διατύπωση της µέσα από ένα σαφές έγγραφο και 
την υλοποίηση της από τους αντίστοιχους φορείς. Η άποψη του γράφοντος είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί η 
χρησιµότητα διαµόρφωσης αντίστοιχου θεσµικού οργάνου ώστε οι όποιες αποφάσεις να λαµβάνονται µε 
γνώµονα το εθνικό συµφέρον και όχι µε βάση το γραφειοκρατικό ή το οργανισµικό µοντέλο όπως 
αναπτύσσονται στο βιβλίο του Ηλ. Κουσκουβέλη, Λήψη αποφάσεων, Κρίση, ∆ιαπραγµάτευση, (Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1997), σελ.70 και 79. 
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φορέων. Παρόµοια µε το αντίστοιχο Εθνικό Συµβούλιο των ΗΠΑ, και το Ρωσικό 

Συµβούλιο αποτελεί ένα συµπληρωµατικό όργανο άσκησης εκτελεστικής εξουσίας παρά 

ένα ανεξάρτητο γραφειοκρατικό όργανο. Όµως παρά το θεσµοθετηµένο νοµικό πλαίσιο 

λειτουργίας παρουσιάσει ελλείψεις στην υλοποίηση του ρόλου του. 

Ένας επιπρόσθετος φορέας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κρατική 

λειτουργία είναι ο θεσµός της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και γενικότερα η χρησιµοποίηση 

της θρησκείας ως εργαλείο υλοποίησης των στόχων της εθνικής στρατηγικής µέσω της 

αξιοποίησης εκφράσεων της ήπιας ισχύος.  

Η διπλωµατία των θρησκειών επιτρέπει σε ένα κράτος να χρησιµοποιεί συγκεκριµένες 

πτυχές και χαρακτηριστικά των θρησκειών, όπως ιδέες, σύµβολα ακόµα και µηχανισµούς, 

σε θέµατα διεθνών σχέσεων. Αυτή η εργαλοιοποίηση της θρησκείας για πολιτικούς λόγους 

έχει µια µακρόχρονη παράδοση στη διαµόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού ιστού της 

Ρωσικής κοινωνίας γεγονός που αποτυπώνεται στην υλοποίηση της σύγχρονη εξωτερικής 

πολιτικής119. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τµήµα ενός 

µεγαλύτερου φαινοµένου, που άρχισε να υλοποιείται στα µέσα της δεκαετίας του 1990, 

όταν το επίσηµο Ρωσικό κράτος στην προσπάθειά του να επαναπροσδιορίσει την θέση του, 

επιδίωξε να προσεγγίσει θρησκευτικούς θεσµούς που απολάµβαναν ένα ιδιαίτερο ευνοϊκό 

καθεστώς. Η προσέγγιση αυτή ήταν σε συνάρτηση µε τον αριθµό των πιστών που η κάθε 

θρησκεία είχε µε συνέπεια να υπάρχει µια µεγαλύτερη προσέγγιση µε την Ρωσική 

Ορθόδοξη Εκκλησία, που αποτελεί το 41% των Ρώσων, ενώ οι Μουσουλµάνοι το 6,5% 

καθώς οι Βουδιστές και εβραίοι διαδραµατίζουν µικρότερο ρόλο120.  

Οι ρίζες της αξιοποίησης των θρησκειών, και ιδιαίτερα του Ορθόδοξου 

Χριστιανισµού, ως εργαλείο της εξωτερική πολιτικής εδράζονται στην εποχή του Μεγάλου 

Πέτρου όταν άρχισε να χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα ενίσχυσης της θέσης της χώρας στην 

περιφέρεια αλλά και διαµόρφωση µιας θετικής εικόνας για τη Ρωσία ως προασπιστής των 

απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών. Ακόµα και κατά τη διάρκεια του 20ο αιώνα υπό τη 

σκέπη της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρκτού Σοσιαλισµού που διακήρυττε τον αθεϊσµό 

είχε ιδρυθεί στο Πατριαρχείο της Μόσχας το 1946 Τµήµα Εξωτερικών Υποθέσεων που 

συνέδραµε ουσιαστικά στον επαγγελµατισµό της διπλωµατίας της  Ορθόδοξης 

                                                 
119 Curanović Alicja, Religion in Russia’s Foreign Policy, Published on Sunday, 04 August 2013 21:15,    
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/812-religion-in-russia-s-foreign-policy. 
120 Ibid. 
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Εκκλησίας121. Αποδεικνύεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των εθνικών στόχων η 

κατάλληλη αξιοποίηση όλων των διατιθέµενων φορτίων αποτελεί διαχρονική αναγκαιότητα 

ανεξάρτητα αν αναφερόµαστε σε παράγοντες της ήπιας είτε της σκληρής ισχύος. Η αύξηση 

της επιρροής και εξάπλωση της κυριαρχίας κάθε χώρας που διακατέχεται από την αντίληψη 

της ηγεµονίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αξιοποίηση των διατιθεµένων εργαλείων 

που όταν συναθροίζονται υπό ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο µπορούν να συµβάλλουν στην 

επίτευξη των εθνικών στόχων.   

Η αποτύπωση της εφαρµογής της ήπιας ισχύος της Ρωσίας στην περιοχή των 

Βαλκανίων αλλά ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου πραγµατοποιείται και µέσω της 

αξιοποίησης του Ορθόδοξου Χριστιανισµού που αποτελεί την κυρίαρχη θρησκευτική 

αντίληψη έχοντας τις ρίζες της στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  

Στην προσπάθεια επαναπροσδιορισµού της θέσης της Ρωσίας ο Πούτιν αξιοποιεί την 

ήπια ισχύ µέσω υλοποίησης µιας στρατηγικής που τοποθετεί τη Ρωσία στο επίκεντρο του 

περίφηµου «Ρωσικού κόσµου» χρησιµοποιώντας πολιτισµικά στοιχεία όπως τη Ρωσική 

γλώσσα, την παράδοση, την Τσαρική κληρονοµιά και κουλτούρα, την κλασική µουσική και 

πάνω από όλα τη θρησκεία ως τον ∆ούρειο Ίππο για την είσοδο της Ρωσίας στις περιοχές 

του Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου122.  

Η επιβεβαίωση της Ρωσικής στρατηγικής χρησιµοποίησης του Ορθόδοξου 

Χριστιανισµού ως εργαλείο για πολιτικούς σκοπούς διαφάνηκε στην 8η Οικουµενική 

σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη στις 17-27 Ιουνίου 2016 µε αξιοσηµείωτο 

γεγονός ότι είναι η πρώτη, µετά το σχίσµα του 1054 µ.Χ. Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδος 

της Ορθοδοξίας, 1229 χρόνια µετά την 7η Οικουµενική Σύνοδο123. Η Ρωσική εκκλησία µαζί 

µε της Βουλγαρίας, Σερβίας και το Πατριαρχείο της Αντιόχειας, που εκφράζουν µια πιο 

φιλελεύθερη άποψη, αντιτάχθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου εκφράζοντας την 

αντίθεσή τους προς την πρωτοκαθεδρία του Οικουµενικού Πατριαρχείου124.  

Πίσω από τις όποιες αντίθετες απόψεις κρύβονται οι βαθύτερες επιδιώξεις για ισχύ και 

εξουσία αφού ο Οικουµενικός Πατριάρχης θεωρείται ως «πρώτος µεταξύ ίσων», παρά το 

                                                 
121 Ibid. 
122 Litsas N. Spyridon, Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Containment, Digest of 
Middle East Studies, Volume 00, Number 00, Pages 00–00, 2016 Policy Studies Organization. Published by 
Wiley Periodicals, Inc. 
123 http://www.iefimerida.gr/news/272487/megali-synodos-tis-orthodoxias-stin-kriti-poies-ekklisies-arnoyntai-
ti-tha-ferei-i-rixi.  
124 Litsas N. Spyridon, Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Containment, Digest of 
Middle East Studies, Volume 00, Number 00, Pages 00–00, 2016 Policy Studies Organization. Published by 
Wiley Periodicals, Inc. 
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γεγονός ότι η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης αντιπροσωπεύει τους λιγότερους πιστούς 

και έχει περιορισµένους πόρους. Αντιθέτως η εκκλησία της Ρωσίας εκπροσωπεί την 

πλειοψηφία κατέχοντας έναν τεράστιο πλούτο και βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση µε την 

πολιτική εξουσία και ιδιαίτερα µε τον Πούτιν125.  

Στην προαναφερθείσα σύσκεψη η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε να 

διαταράξει τη Σύνοδο στέλνοντας µήνυµα ότι ούτε αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται την 

πρωτοκαθεδρία του Οικουµενικού Πατριαρχείου µέσα στον ορθόδοξο κόσµο, καθιστώντας 

έτσι τη Μόσχα ως την πρώτη Ορθόδοξη εκκλησία, ή διαφορετικά την «τρίτη Ρώµη», 

τοποθετώντας τη Ρωσία στο επίπεδο του παγκόσµιου ηγεµόνα των 250 παγκοσµίως 

Ορθοδόξων Χριστιανών126.  

Μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης δηµιουργείται ένα δίπολο µε τη 

Ρωσική εκκλησία να αποτελεί τον ένα πόλο και επιδιώκοντας, ως µία αναθεωρητική 

δύναµη, να αναλάβει τα ηνία της Ορθοδοξίας. Στην προσπάθεια αυτή έχει τη 

συµπαράσταση της πολιτικής ηγεσίας που βλέπει τη διαµόρφωση µιας πλατφόρµας µέσω 

της οποίας θα µπορέσει να διεισδύσει στου Χριστιανικούς πληθυσµούς αυξάνοντας την ισχύ 

αι την επιρροή της Ρωσίας και ενισχύοντας τον ρόλο της στη διεθνή σκακιέρα. Στον άλλο 

πόλο έχουµε την παραδοσιακή ισχύ µε κύριο εκφραστή το Οικουµενικό Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης που επιδιώκει τη διατήρηση του πρωτεύοντος ρόλου στην Ορθόδοξη 

Χριστιανοσύνη.  

Μια προσπάθεια όµως που θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη ∆ύση ώστε να ενισχυθεί 

ο ρόλος του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη που αντιµετωπίζει κατά 

καιρούς σηµαντικά εµπόδια λόγω της προβληµατικής συνύπαρξης µέσα στην Τουρκική 

κοινωνία ώστε να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο του Ορθόδοξου κόσµου µε σκοπό να 

περιορίσει την πίεση της Ρωσικής ήπιας ισχύος αλλά και να είναι ικανή να διαχειριστεί την 

ιδεολογική πρόκληση των θρησκειών µέσα στο σύγχρονο ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο.127   

 Εν συντοµία, η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας υπό την καθοδήγηση του Πούτιν 

πέτυχε να ισορροπήσει µεταξύ των εσωτερικών τάσεων και των διεθνών επιθυµιών της 

χώρας αλλά και ταυτόχρονα µεταξύ των Ευρωπαϊστών και των Ατλαντιστών, ενώ µε τον 

                                                 
125http://www.iefimerida.gr/news/272487/megali-synodos-tis-orthodoxias-stin-kriti-poies-ekklisies-arnoyntai-
ti-tha-ferei-i-rixi.   
126 Litsas N. Spyridon, Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Containment, Digest of 
Middle East Studies, Volume 00, Number 00, Pages 00–00, 2016 Policy Studies Organization. Published by 
Wiley Periodicals, Inc. 
127 Ibid. 
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Μεντβέντεβ η πολιτική πήρε µια πιο Ατλαντική κατεύθυνση αποφεύγοντας τα λάθη του 

παρελθόντος. Η προάσπιση των εθνικών συµφερόντων αποτέλεσε τον κινητήριο µοχλό που 

πολλές φορές ήταν σε σύγκρουση ακόµα και µε τα οικονοµικά συµφέροντα όπως 

αποδείχθηκε στην περίπτωση της Ουκρανίας. Πάντοτε όµως οι εθνικοί στόχοι που 

διαµορφώθηκαν µέσα από την ιστορία, τη θρησκεία και τον πολιτισµό καθιστώντας την 

Ρωσία ως κύριο δρών στη διεθνή σκακιέρα καθοδηγούσε τη διεθνή συµπεριφορά και 

επιδιώξεις της χώρας. 

Επιδιώκοντας να προσδιορίσουµε την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας µε όρους 

διεθνών σχέσεων θα µπορούσαµε  να διατυπώσουµε την άποψη ότι προσεγγίζει την έννοια 

της realpolitik όπου η έννοια του εθνικού συµφέροντος είναι που κυριαρχεί και κατευθύνει 

τις όποιες πολιτικές µε σκοπό την προώθηση των στόχων του κράτους. Ο κεντρισµός είναι η 

κυρίαρχη ιδεολογική αντίληψη που διαµορφώνει την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας η 

αποτύπωση της οποίας πραγµατοποιείται µέσα από µια εκδήλωση «πραγµατιστικού 

εθνικισµού». Ο προσδιορισµός της έννοιας του «πραγµατιστικού εθνικισµού» µπορεί να 

αποδοθεί ως µια αξιόπιστη και ρεαλιστική συνεργασία, µε τις υπόλοιπες χώρες, 

στηριζόµενη αποκλειστικά στις Ρωσικές ικανότητες, τις παρούσες πιθανότητες και τα 

εθνικά συµφέροντα. Αυτή η µορφή συνεργασίας επιδιώκει να ενισχύσει µια πραγµατιστική 

και εφικτή να υλοποιηθεί εξωτερική πολιτική που θα ικανοποιεί τα εθνικά συµφέροντα. Ο 

χαρακτηρισµός της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας ως «πραγµατιστική εθνικιστική» 

σχετίζεται µε τις ακολουθούµενες πολιτικές µε επίκεντρο την ίδια τη χώρα υποστηρίζοντας 

µια πραγµατιστική και ρεαλιστική  προσέγγιση στη διαδικασία λήψης απόφασης που 

ξεδιπλώνει τη Ρωσική µοναδική ταυτότητα αλλά πάνω  από όλα το δικαίωµα του 

αυτοπροσδιορισµού και της τοποθέτησής της στη διεθνή θέση που της αρµόζει σύµφωνα µε 

την ιστορία, τη θέση και τον πολιτισµό της.128 

Η θεσµική διαµόρφωση του πλαισίου της ακολουθούµενης εξωτερικής πολιτικής της 

Ρωσίας πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2013 οπότε και εκδόθηκε η νέα αντίληψη 

της εξωτερικής πολιτικής. Όπως επισηµαίνεται στο κείµενο η Ρωσία θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει επαναπροσδιορισµό των προτεραιοτήτων και των απειλών ενώ 

ταυτόχρονα θα δουλέψει για «την κατανόηση και καθοδήγηση των γεγονότων». Μέσα από 

του όρους αυτούς φαίνεται η πρόθεση να δροµολογηθούν αλλαγές στο περιφερειακό και 

                                                 
128 Μια αναλυτικότερη παρουσίαση του χαρακτηρισµού της Ρωσικής εξωτερικής πολιτική µπορεί να αναδυθεί 
απο την µελέτη του Pikalov Aleksandr, Russian foreign policy since 1995 has been characterised as 
‘pragmatic nationalism,  April 20, 2009. 
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διεθνές περιβάλλον. Η επιδίωξη αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για τις δυτικές 

χώρες αφού θα επιδιωχθεί από τη Ρωσία να καταλάβει έναν πιο κυρίαρχο ρόλο στη διεθνή  

σκηνή, να  υποστηρίξει τα εθνικά συµφέροντά της, χρησιµοποιώντας τόσο τα παραδοσιακά 

εργαλεία της σκληρής ισχύος (πραγµατοποίηση χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων, 

ανάπτυξη ναυτικών δυνάµεων για προβολή ισχύος) αλλά και αξιοποίηση διπλωµατικών 

µέσων και άλλων εργαλείων ήπιας ισχύος µε σκοπό να προστατεύσει και διεκδικήσει τα 

εθνικά συµφέροντα.129  

Η αναθεωρητική διάθεση της Ρωσίας να ανακάµψει στο διεθνές στερέωµα και να 

αποτελέσει µια από τις Μεγάλες ∆υνάµεις, ήταν και παραµένει να είναι ο απώτερος στόχος, 

της πολιτικής και προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώχθηκε η αξιοποίηση όλων των 

συντελεστών ισχύος µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτούς της οικονοµικής διάστασης αλλά και 

της στρατιωτικής στρατηγικής, όπως αναλύονται παρακάτω.  

    

 2.4   Οικονοµική κατάσταση. 

Η δηµιουργία της οικονοµίας ήταν µια πολιτική πράξη που µε επίµονο τρόπο 

µετέτρεψε την απαρχαιωµένη, οπισθοδροµική και αγροτική οικονοµία σε µια µεγάλη 

βιοµηχανική οικονοµία. Η όλη διαδικασία ήταν χαρακτηριστική επειδή οι αποφάσεις δεν 

λαµβάνονταν από τους παραγωγούς ή τους καταναλωτές, σύµφωνα µε τους κανόνες της 

αγοράς, αλλά ήταν περισσότερο αποτέλεσµα γραφειοκρατικών διαδικασιών που καθόριζαν 

τις τιµές ακόµα και την ανάθεση των διαφόρων πηγών.130 Η όλη όµως διαδικασία 

µεταρρύθµισης περιείχε την είσοδο στοιχείων του οργανωµένου εγκλήµατος στο χώρο της 

εξουσίας και επενέβαιναν και στο χώρο της ιδιωτικοποίησης της ρωσικής βιοµηχανίας. Η 

ρωσική εγκληµατική µαφία σε συνεργασία µε την παλιά κοµουνιστική ελίτ έχουν στην 

κατοχή τους το µεγαλύτερο τµήµα της σηµαντικότερης ρωσικής περιουσίας.131 Αυτό το 

δίπολο, αρχικά ο Πούτιν και µετέπειτα ο Μεντβέντεβ, έπρεπε να καταπολεµήσουν ή 

τουλάχιστον να το διαχειριστούν µε τρόπο ώστε να µπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους 

ανάκαµψης της οικονοµίας. Η πορεία που ακολούθησε η ρωσική οικονοµία δείχνει ότι 

                                                 
129 Στην ανάλυση του Monaghan Andrew, The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving Continuity, 
Chatham House, Russia and Eurasia REP 2013/03, April 2013, αποτυπώνεται περιληπτικά µια πρώτη εικ΄να 
αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο της νέας εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας από το 2013 και µετέπειτα, τα 
αποτελέσµατα της οποίας φάνηκαν τόσο στην Κριµαία όσο και στη Συρία.      
130 Rose R., Mishler W., Munro N., Russia Transformed, Developing Popular Support for a New Regime, 
(Cambridge, UK: University Press, 2006), σελ.147. 
131 Ηλίας Αλεξόπουλος, Οι Πολιτικοστρατηγικές επιπτώσεις από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις 
τρείς ανεξάρτητες ∆ηµοκρατίες του Καυκάσου: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
2001), σελ.351. 
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επετεύχθη σε ικανοποιητικό βαθµό. Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποίοι είναι οι παράγοντες 

αυτοί που απογείωσαν τη ρωσική οικονοµία αλλά και ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο 

ανάπτυξης της οικονοµίας που αποτέλεσε το σηµαντικότερο πυλώνα της εξωτερικής 

πολιτικής. 

Μέρος της αιτίας που η Ρωσία υπό τη διακυβέρνηση το Πούτιν και του Μεντβέντεβ 

έγινε πιο αποδοτική στην προσπάθειά της αν αποκτήσει µια πιο ανεξάρτητη εσωτερική 

πολιτική ήταν η ραγδαία ανάπτυξη της οικονοµίας της που ακολούθησε την κρίση του 

1998132. Για µια δεκαετία οι ρώσοι ηγέτες ένιωθαν λιγότερο εξαρτηµένοι από την 

οικονοµική δέσµευση µε τη ∆ύση γεγονός που οφείλονταν σαφέστατα στις υψηλές τιµές 

του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προσέφερε αυξηµένα έσοδα επιτρέποντας έτσι 

το Κρεµλίνο να ξεπληρώσει το χρέος του προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο και άλλους 

δυτικούς πιστωτές ενώ ταυτόχρονα ενισχυόταν η Ρωσική οικονοµία που γινόταν όµως πιο 

εξαρτώµενη από την ενέργεια.133 Η Μόσχα πλέον ένιωθε µεγαλύτερη αυτονοµία σε θέµατα 

εξωτερικής πολιτικής και µια ελευθερία να εµπλέκεται πιο ουσιαστικά σε θέµατα που 

άπτονταν των εθνικών της συµφερόντων. Ένα σηµαντικό στοιχείο κατά την ρωσική 

προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, ιδίως κατά τα χρόνια των Πούτιν και Μεντβέντεβ, 

ήταν ακριβώς η µεγάλη βαρύτητα που δόθηκε στους οικονοµικούς παράγοντες ως ένα από 

τα συστατικά της εθνικής ισχύος.134  

Θα µπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα η 

επικέντρωση των προσπαθειών δόθηκε προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της ήπιας ισχύος 

µε βαρύτητα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας µέσω εκµετάλλευση του 

ενεργειακού δυναµικού ώστε να καταστεί η χώρα ανεξάρτητη από τους όποιους εξωγενείς 

παράγοντες. Έτσι η οικονοµική, συνδυαζόµενη µε κοινωνική ανάπτυξη, αποτελούσαν τα 

δεσµευτικά προαπαιτούµενα για µια πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, κατάσταση που µέχρι 

το 2008 φαινόταν ότι ικανοποιούσε τα σχέδια της ηγεσίας του Κρεµλίνου που ήταν να 

τοποθετήσουν τη Ρωσία στη θέση που της άρµοζε στη διεθνή σκηνή. Πραγµατικά, µετά την 

πτώση του Ρωσικού ΑΕΠ κατά 40% τη δεκαετία του 1990, από το 1999 και µέχρι το 2008 

                                                 
132 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy, The return of Great Power Politics, 2nd edition, (Rowman and 
Littlefield publishers, 2012), σελ. 41. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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το ΑΕΠ της χώρας κατάφερε να αυξηθεί κατά 7% περίπου ετησίως µε συνέπεια να 

διπλασιαστεί µέσα σε δέκα περίπου χρόνια.135  

 

Από το 2008 όµως και µετά η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξέσπασε αλλά και ο 

πόλεµος στη Γεωργία οδήγησε την οικονοµία σε πτώση και συρρίκνωση που ανάγκασε τους 

ιθύνοντες της Μόσχας να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους. Η Ρωσική οικονοµία είχε 

να αντιµετωπίσει τρία σηµαντικά εµπόδια136. Πρώτον, ήταν η διαφθορά, το αδύναµο κράτος 

δικαίου αλλά πάνω από όλα η διασύνδεση µεταξύ των επιχειρηµατικών µονοπωλίων και 

των κρατικών θεσµών που αποτελούσαν τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια ανέλιξης της 

εθνικής οικονοµίας. ∆εύτερον, η οικονοµία δέχτηκε σηµαντικό χτύπηµα από τις χαµηλές 

τιµές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια και στο τέλος της δεκαετίας του 1990, γεγονός που 

επαναλήφτηκε µετά το 2014 οπότε και οδηγήθηκε η τιµή του πετρελαίου από τα 100$ το 

βαρέλι στα 30$ ρίχνοντας σε πτώση και την οικονοµία της χώρας. Τρίτον, οι κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τις ∆υτικές χώρες ως επακόλουθο της προσάρτησης της 

Κριµαίας ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον αλλά και 

δυσχέραιναν τις όποιες προσπάθειες ανάκαµψης. 

Στην κυµατοειδή αυτή πορεία της Ρωσικής οικονοµίας το πετρέλαιο διαδραµάτισε 

καθοριστικό παράγοντα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Το ανέλπιστο κέρδος από 

τον ενεργειακό τοµέα µεταφράστηκε σε αυξηµένα έσοδα της τάξεως των 2 τρις δολαρίων 

για την εποχή 2000 έως 2013 και σε συνδυασµό µε τα ξένα δάνεια εκτόξευσαν το ΑΕΠ της 

χώρας τις χρονιές 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004.137 Ο συσχετισµός ανάµεσα στην πορεία 

της οικονοµίας και την εφαρµόσιµη πολιτική φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

                                                 
135 Guriev Sergei, Russian’s constrained economy, How Kremlin can spur growth, Foreign Affairs, May/June 
2016 
136 Ibid.  
137 Inozemtsev Vladislav and Zhuchkova Yulia, The future of the economy and the energy sector, in Russian 
Futures: Horizon 2025, (report no25, EUISS, March 2016), σελ. 23. 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_26_Russia_Future_online..pdf 
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(πηγή: «Oil price and Russian politics, The ebb and flow of Federal fortune, όπως παρατίθεται στο 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/oil-price-and-russian-politics) 

 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραµµα το πρώτο σηµάδι ήταν το 2008 και 

όταν έγινε η  έκρηξη της οικονοµίας το 2014 το ρούβλι ακολούθησε έντονη πτωτική πορεία 

βυθίζοντας τη χώρα σε κρίση. Επιπροσθέτως η επίθεση στην Ουκρανία προκάλεσε κύµα 

κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη ∆ύση που επέφερε ένα κόστος της τάξεως των 150 δις 

δολαρίων, που σε συνδυασµό µε τη πτώση της τιµής του πετρελαίου, µείωσε τα ετήσια 

έσοδα κατά 140 δις δολάρια το 2015.138  

Με λίγα λόγια, η οικονοµία της Ρωσίας µέσα σε δύο χρόνια από το 2013 έως το 2015 

έχασε την δυναµική της πορεία, αντιστράφηκαν οι ροές και είναι πλέον άγνωστο αν και 

πότε θα µπορέσει να ανακάµψει και να φτάσει στα επίπεδα που ήταν προηγουµένως. 

Μια άλλη επίσης σηµαντική διάσταση είναι η επίδραση της εγχώριας ανάπτυξης στην 

αποτύπωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η επίδραση της οικονοµικής ανάπτυξης 

στην πολιτική τείνει να επιβεβαιώσει το εξής: όσο πιο αδύναµη είναι η οικονοµία τόσο πιο 

ισχυρός γίνεται ο πολιτικός παράγοντας139 - εδώ αποτυπώνεται η έννοια του αυταρχισµού. 

Στο ίδιο άρθρο επισηµαίνεται ότι το παραπάνω αποτελεί στοιχείο της Σοβιετικής τακτικής, 

όπως για παράδειγµα η καταστροφική οικονοµική κατάσταση την δεκαετία του 1930 που 

συνδυάστηκε µε έναν καταπιεστικό αυταρχισµό, όπως επίσης και κατά το δεύτερο µισό της 

δεκαετίας του 1970 όπου συνδυάστηκε µε ένα αυταρχικό στυλ διακυβέρνησης. Αν η χώρα 

αντιµετωπίσει µια βαθµιαία µείωση της οικονοµικής της δυναµικής τότε η αύξηση του 

αυταρχισµού θα είναι επίσης βαθµιαίως µε αποτέλεσµα η κοινωνία να αρχίζει να νιώθει 

                                                 
138 Ibid. σελ. 24. 
139 Ibid. σελ. 27. 
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οικεία µε την αλλαγή και να µην αντιδρά. Αυτή η κατάσταση προκαλεί µια έξαρση στη 

ρωσική επιθετικότητα που εκδηλώνεται σε περιορισµένο επίπεδο. 

Έτσι η Μόσχα προβαίνει σε ενέργειες εναντίον χωρών που είτε βρίσκονται στο εγγύς 

περιβάλλον, υπό τη νοούµενη ως δική της σφαίρα επιρροής, είτε σε χώρες που δεν 

βρίσκονται σε αµυντική συνεργασία µε το ΝΑΤΟ ή εµφανίζουν ασθενείς εσωτερικές δοµές. 

Η οικονοµία της δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει µια πραγµατική επεκτατική επιχείρηση ή 

ακόµα και µια επέµβαση σε µια ξένη χώρα ώστε να επιβάλλει την πρόθεσή της. Ο λόγος για 

την οικονοµική της κατάσταση είναι ότι αρχίζει πλέον να διέρχεται µια καµπή που καθιστά 

την δεκαετία του 1998 µέχρι 2008 ένα µακρινό παρελθόν που δεν θα µπορέσει να έρθει 

στην επικαιρότητα ξανά αφού τα σηµάδια της κάµψης είναι φανερά και θα γίνουν ακόµα 

πιο έντονα µέχρι το 2020.140  

Η Ρωσική οικονοµία επί του παρόντος αποδεικνύεται διστακτική να διαφοροποιηθεί 

µε συνέπεια ο ενεργειακός τοµέας να συνεχίζει να αποτελεί την κυριότερη συνιστώσα 

ανάπτυξης ενώ από την άλλη πλευρά η οποιαδήποτε προσπάθεια εκµοντερνισµού φαίνεται 

µάλλον µακρινή. Αναµφισβήτητα για τη Ρωσία δεν θα είναι εύκολο να εφαρµόσει 

ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, να ενσωµατωθεί στην παγκόσµια οικονοµία και να 

διαµορφώσει σύγχρονους πολιτικούς και οικονοµικούς θεσµούς141. Παρά το όποια εγγενή 

εσωτερικά προβλήµατα η Ρωσία έχει µια µεγάλη εσωτερική αγορά, ένα υψηλό επίπεδο 

εργατικού δυναµικού αλλά το σηµαντικότερο είναι το γεγονός ότι κατέχει σηµαντικά 

ενεργειακά αποθέµατα. Αν και ο πληθυσµός παρουσιάζει το µειονέκτηµα της στασιµότητας 

και της γήρανσης, όµως µεταναστευτικά ρεύµατα µε νεαρό εργατικό δυναµικό µπορεί να 

αµβλύνουν το πρόβληµα, αφού σύµφωνα µε τις προβλέψεις ο Ρωσικός πληθυσµός θα 

αυξηθεί µέχρι το 2030 γεγονός που θα οφείλεται κυρίως στην µετανάστευση από τις 

γειτονικές χώρες.142  

Η οικονοµία, ως ένας από τους σηµαντικότερους συντελεστές και φορτία ισχύος, είτε 

βρισκόµενη σε περίοδο ανάπτυξης είτε σε κατάσταση ύφεσης, επηρεάζει όχι µόνο την 

εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας αλλά αφήνει σηµαντικά το αποτύπωµά της και 

στην ανάπτυξη ενός άλλου σηµαντικού συντελεστή ισχύος που είναι οι Ένοπλες ∆υνάµεις 

της χώρας µε την έννοια που αυτές εκσυγχρονίζονται αλλά και αξιοποιούνται από την 

πολιτική ηγεσία για επίτευξη των πολιτικών στόχων.  

                                                 
140 Ibid. σελ 29. 
141 Guriev Sergei, Russian’s constrained economy, How Kremlin can spur growth, Foreign Affairs, May/June 
142 Ibid. 
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2.5   Η στρατιωτική στρατηγική διάσταση. 

Παρά τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση µε την πτώση της τιµής του πετρελαίου και 

του φυσικού αερίου, περιορίζοντας αισθητά τα κρατικά έσοδα, η Ρωσία εµφανίζεται 

αποφασισµένη να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο στρατιωτικών δαπανών επιδεικνύοντας 

έτσι ότι η στρατιωτική ισχύς αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της ρωσικής ταυτότητας και 

δόξας.143 Η ανάπτυξη του βιοµηχανικο-στρατιωτικού πλέγµατος διαδραµατίζει κεντρικό 

ρόλο στα σχέδια της µετα-βιοµηχανοποίησης της Ρωσίας µε σκοπό την µοντερνοποίηση της 

οικονοµίας µέσω των επενδύσεων στον αµυντικό τοµέα.144 Οι Ένοπλες ∆υνάµεις µε άµεσο 

και έµµεσο τρόπο αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ της ελίτ της χώρας και του απλού 

λαού  στον οποίο προσδίδει υπερηφάνεια και γόητρο διαµορφώνοντας µια κουλτούρα 

ηγεσίας και δρώντα µε αντίκτυπο στη διεθνή αρένα. Όµως ταυτόχρονα η αµυντική  

βιοµηχανία αποτελεί έναν άλλον πυλώνα ενίσχυσης της οικονοµίας που είναι απαραίτητη 

για την εκπλήρωση των υψηλών εθνικών στόχων. Η σχέση που διαµορφώθηκε µεταξύ των 

πολιτικών και των στρατιωτικών µάλλον φαίνεται να ικανοποιεί τον προσδιορισµό του 

Κλαούζεβιτς, αποτελώντας ένα σηµαντικό εργαλείο για συνέχιση της πολιτικής µε άλλα 

µέσα και επίτευξη των πολιτικών στόχων, αποσαφηνίζοντας και διαχωρίζοντας τη θέση 

τους χωρίς να εµπλέκονται στις διαδικασίες διακυβέρνησης της χώρας.  

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για τις Ρωσικές 

Ένοπλες ∆υνάµεις οι οποίες έζησαν µια από τις πιο δραµατικές συρρικνώσεις στην ιστορία 

τους αφού από το 1988 µέχρι το 1994 µειώθηκαν κατά 500.000 µε 1.000.000 άτοµα ενώ 

επίσης και οι αµυντικές δαπάνες του Κρεµλίνου µειώθηκαν από περίπου 246 δις $ που ήταν 

το 1988 σε 14 δις $, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της 

Στοκχόλµης.145  

Μαζί µε τις οικονοµικές µειώσεις και αυτές του προσωπικού περιορίσθηκαν επιπλέον 

και οι ένοπλες επεµβάσεις του στρατού ιδίως την περίοδο 1991 έως το 2008, όπου κατά την 

περίοδο του Γέλτσιν και την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του Πούτιν, η Ρωσία 

χρησιµοποίησε τον στρατό της µέσα από τα σύνορα της χώρας µε σκοπό την αντιµετώπιση 

των εσωτερικών συγκρούσεων ενώ στο εξωτερικό παρενέβησαν στις εθνικιστικές 

                                                 
143 Gressel C. Gustav, The future of the military, in Russian Futures: Horizon 2025, (report no25, EUISS, 
March 2016), σελ. 31.  http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_26_Russia_Future_online..pdf   
144 Βλέπε Susanne Oxenstierna (ed.), The Challenges for Russian’s Politiced Economic System (London: 
Routledge, 2015), όπως παρατίθεται από τον Gressel C. Gustav, The future of the military, in Russian Futures: 
Horizon 2025, (report no25, EUISS, March 2016), σελ. 31. 
145 Trenin Dimitri, Η αναβίωση του ρωσικού στρατού. Πως επανισχυροποιήθηκε η Μόσχα, 18 Απρ 17, 
πρόσβαση στις 20 Απρ 17, σελ.2. 
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συγκρούσεις της Τσετσενίας και της Γεωργίας.146 Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις η 

Ρωσία δεν ήταν σε θέση να αντιτάξει αξιόλογη στρατιωτική δύναµη που να θυµίζει το 

παρελθόν και να είναι υπολογίσιµη αντίπαλος από τους δυτικούς. 

Η αλλαγή που ακολούθησε αποτελούσε πλέον µονόδροµο για τη Ρωσία που ξεκίνησε 

ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και µετασχηµατισµό των Ενόπλων 

∆υνάµεων. Η επιδίωξη αυτή που θα κόστιζε περίπου 700 δις $ µέχρι το 2020, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις των Ρώσων, αποσκοπούσε στη δηµιουργία ενός στρατού που ήταν συνηθισµένος 

να µάχεται ως µια µεγάλη µαζική στρατιωτική δύναµη σε µια µικρότερη ελαφρύτερη και 

ταχύτερη δύναµη  ικανή να αναπτύσσεται και να προστατεύει τα εθνικά συµφέροντα σε 

τοπικό, περιφερειακό και αν παρίστατο ανάγκη σε διεθνές επίπεδο. Έτσι οδηγήθηκε η 

Ρωσία σε µια ουσιαστική ρήξη από το µοντέλο που είχε τεθεί σε ισχύ από το 1870 

υιοθετώντας µια δοµή δυνάµεων που θα την επέτρεπε να αναπτύσσει τα στρατεύµατά της 

γρήγορα και αποτελεσµατικά147. 

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές οδήγησαν στη δηµιουργία τεσσάρων ∆ιακλαδικών 

∆ιοικήσεων Περιοχής ενώ δόθηκε επίσης και µεγάλη προσοχή στο ανθρώπινο δυναµικό 

προσφέροντας θέσεις και καλές απολαβές επιδιώκοντας τη διαµόρφωση ενός αµιγώς 

επαγγελµατικού στρατού148. Η νέα δοµή των Ρωσικών Ενόπλων ∆υνάµεων αποτυπώνεται 

στην παρακάτω εικόνα:    

 

                                                 
146 Ibid. 
147 Ibid. σελ 4. 
148 Το νέο Ρωσικό Στρατιωτικό ∆όγµα και η εφαρµογή του Υβριδικού Πολέµου στην Ουκρανία, 9 Μαρτίου 2017, 
πρόσβαση στις 20 Μαρ 17,  http://e-amyna.com 
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Οι µεταρρυθµίσεις αυτές έδωσαν τη δυνατότητα στη Ρωσία να εκδηλώσει την 

επιθυµίας της που ήταν ουσιαστικά να επιστρέψει στη θέση της στη διεθνή σκηνή, όπως 

αποδείχθηκε µε την προσάρτηση της Κριµαίας το 2014 και αργότερα την πραγµατοποίηση 

των αεροπορικών και ναυτικών βοµβαρδισµών στη Συρία το 2015 για να µπορέσει να 

υποστηρίξει το καθεστώς του Άσσαντ στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτές οι πρόσφατες 

επεµβάσεις είναι πολύ µακριά από τις µεγάλες µαζικές εκστρατείες που ήταν 

προσανατολισµένος ο Ρωσικός στρατός να εκτελεί. Οι µεταρρυθµίσεις επέφεραν αλλαγή 

στη νοοτροπία, στη στρατηγική σχεδίαση και αξιοποίηση των στρατευµάτων µε συνέπεια 

να µετατραπεί η Ρωσία σε µεγάλη δύναµη που είναι ικανή να αµυνθεί αλλά και να προβάλει 

την ισχύ της, αν είναι απαραίτητο, κατά µήκος της περιφέρειάς της αλλά και εκτός αυτής 

επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Ρωσία πλέον επέστρεψε ως µια σοβαρή στρατιωτική 

δύναµη149.  

Σηµαντικός παράγοντας στην αναµόρφωση των Ενόπλων ∆υνάµεων διαδραµάτισε η 

αµυντική βιοµηχανία της χώρας που άρχισε να κατασκευάσει και να προµηθεύει το στρατό 

µε σύγχρονα οπλικά συστήµατα. Από το 2009 οι ρωσικές δυνάµεις άρχισαν να διεξαγάγουν 

ασκήσεις µεγάλης κλίµακας µε σκοπό να βελτιώσουν την πολεµική τους ετοιµότητα αφού 

λόγω οικονοµικών περικοπών οι µόνες ασκήσεις που διεξάγονταν ήταν µικρής κλίµακας.150 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ο ρόλος που κατέχει η εγχώρια αµυντική βιοµηχανία στην 

προσπάθεια βελτίωσης και ανάπτυξης της στρατιωτικής ισχύος µιας χώρας αφού την 

καθιστά αυτάρκη σε αρκετά εξοπλιστικά πεδία ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στην ενίσχυση 

της οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο των εφαρµοσµένων µεταρρυθµίσεων σηµαντικό πεδίο καλύφθηκε από 

την ανασυγκρότηση του ναυτικού σε µια χώρα που αν και κατά βάση είναι χερσαία δύναµη 

όµως πάντοτε επιδίωκε να διαθέτει ένα ισχυρό στόλο. Από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, 

330 χρόνια πριν, οπότε και ιδρύθηκε το ναυτικό µε σκοπό να αντιµετωπίσει τις απειλές των 

Σουηδών και των Τούρκων µέχρι και σήµερα αποτελεί ένα  σηµαντικό εργαλείο για την 

ασφάλεια της χώρας αλλά και επέκταση της επιρροής σε περιοχές µακριά από τα σύνορα 

της Ρωσίας. Για άλλη µια φορά βλέπουµε µια χερσαία δύναµη να στρέφεται και να 

επιδιώκει την ανάληψη εξέχουσας θέσης στη ναυτική ισχύ ώστε να µπορέσει να επιτύχει 

                                                 
149 Trenin Dimitri, Η αναβίωση του ρωσικού στρατού. Πως επανισχυροποιήθηκε η Μόσχα, 18 Απρ 17, 
πρόσβαση στις 20 Απρ 17. 
150 Ibid. σελ.3. 
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τους εθνικούς της στόχους, όπως ακριβώς στράφηκαν προς την θάλασσα και οι Σπαρτιάτες 

κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέµου.  

Το παραπάνω γεγονός πιστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Συρία 

όπου όταν η αεροπορική εκστρατεία χρειάστηκε να ενισχυθεί αυτό έγινε µε την άφιξη στην 

περιοχή των επιχειρήσεων του αεροπλανοφόρου «Admiral Kuznetsov» το οποίο αποτελεί το 

µοναδικό που διαθέτει η Ρωσία. Επιπλέον όµως και ίσως το σηµαντικότερο το οποίο 

εξέπληξε και εντυπωσίασε ήταν η ικανότητα που επέδειξε το ρωσικό ναυτικό εκτόξευσης 

µεγάλου βεληνεκούς πυραύλους, τους Kalibr, εναντίον θέσεων τροµοκρατών (όπως τους 

αποκαλεί) στη Συρία, από σκάφη που βρίσκονταν στη Κασπία θάλασσα καθώς και από 

µικρά κλάσης Kilo πετρελαιοκίνητα υποβρύχια στη Μεσόγειο. Το στοιχείο όµως που 

συγκεντρώνει ακόµα περισσότερο ενδιαφέρον, και ιδίως από στρατιωτικής ανάλυσης, είναι 

η ικανότητα λογιστικής υποστήριξης και παροχής ∆ιοικητικής Μέριµνας για τις 

επιχειρήσεις που διεξάγονταν στη Συρία µέσω πλοίων υποστήριξης που ενεργούσαν από τη 

Μαύρη θάλασσα αλλά και από τη ρωσική ναυτική βάση της Ταρτούς στη Συρία151.  

Πέραν από την αναβάθµιση της ναυτικής ισχύς και την επίδειξη της δύναµης µακριά 

από τα σύνορα της χώρας µέσω της υιοθέτησης µιας νέας ναυτικής στρατηγικής σε 

γενικότερο πλαίσιο ο τρόπος αξιοποίησης της σκληρής ισχύος καθορίζεται από το επίπεδο 

στο οποίο αναφερόµαστε, δηλαδή στο στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό. 

Σε στρατηγικό επίπεδο152 πραγµατοποιήθηκε µια αλλαγή στον τρόπο που 

αντιλαµβάνονταν την διεξαγωγή ενός µελλοντικού πολέµου εγκαταλείποντας την αντίληψη 

του µεγάλου παγκόσµιου πολέµου µέσω ανάπτυξης µεγάλων στρατιωτικών σχηµατισµών. 

Με την νέα αντίληψη οι Ρωσικές δυνάµεις θα πρέπει να είναι ικανές να αναπτυχθούν σε 

µικρό χρόνο ώστε ουσιαστικά να διεξάγουν τοπικής εµβέλειας επιχειρήσεις και ιδιαίτερα 

στην περιοχή της µετα-σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Ο µετασχηµατισµός που 

πραγµατοποιήθηκε στις Ένοπλες ∆υνάµεις αποσκοπούσε στη διαµόρφωση ενός στρατού 

που θα είναι ικανός να πραγµατοποιεί µικρής κλίµακας επιχειρήσεις σε µικρό χρόνο. Ο 

στόχος ήταν να µπορούν να διεξάγουν επιθετικές επιχειρήσεις επιπέδου Σώµατος Στρατού 

(50000 – 65000 άτοµα) σε µικρό χρονικό διάστηµα προειδοποίησης, ανάπτυξης και 

                                                 
151 Μια πολύ εµπεριστατωµένη ανάλυση για την αναβάθµιση του ρωσικού ναυτικού και τη θέση που επιδιώκει 
να καταλάβει παρουσιάζεται από τον Fedyszyn Tom, Russia: A land power hungry for the sea, April 19, 2017, 
https://warontherocks.com/2017/04/russia-a-land-power-hungry-for-the-sea/ 
152 Gressel C. Gustav, The future of the military, in Russian Futures: Horizon 2025, (report no25, EUISS, 
March 2016), σελ. 31.  http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_26_Russia_Future_online..pdf   
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εµπλοκής και στη συνέχεια να µπορούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις µέχρι το επίπεδο 

των τριών Σωµάτων µέσα σε ένα µήνα. 

Η αντίληψη αυτή ονοµάστηκε ως «µεγάλος περιφερειακός πόλεµος» ουσιαστικά 

υλοποιήθηκε στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία µε την προσάρτηση της Κριµαίας153. Η 

Ρωσία µέσα σε µια εβδοµάδα από την αλλαγή της κυβέρνησης στου Ουκρανία, στις  21 

Φεβρουαρίου 2014, ανέπτυξε στρατιωτική δύναµη που αριθµούσε τους 25000 στρατιώτες, η 

οποία δύναµη ενισχύθηκε και µέχρι το τέλος του Μαρτίου έφτασε στο επίπεδο των τριών 

Σωµάτων Στρατού αριθµώντας περίπου 150000 στρατιώτες αναπτυγµένους στα σύνορα της 

Ουκρανίας. Οι επιχειρήσεις σηµατοδότησαν την υλοποίηση του νέου δόγµατος αξιοποίησης 

της σκληρής ισχύος της χώρας, προσαρµοσµένο στην πραγµατικότητα της εποχής, µε σκοπό 

την επίτευξη των πολιτικών σκοπών. 

Από τη άλλη οι επιχειρήσεις στην Συρία αντανακλούν µια διαφορετική αποτύπωση 

του τρόπου αξιοποίησης της ισχύος αφού µε τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις το Κρεµλίνο 

έδειξε στην διεθνή κοινότητα ότι έχει τις οικονοµικές και στρατιωτικές δυνατότητες να 

διεξάγει εκστρατείες, τοποθέτησε τη χώρα στο πολιτικο-διπλωµατικό παιχνίδι της Συρίας, 

επιτυχίες που αναβάθµισαν το εσωτερικό και διεθνές κύρος της Ρωσίας. 

Στο επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο154 η διεξαγωγή µεγάλων περιφερειακών 

πολέµων στη µετα-Σοβιετική περιφέρεια και η αποτροπή προς τις ΗΠΑ να επεµβαίνουν στα 

εσωτερικά, αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο στο οποίο εδράζεται η Ρωσική στρατηγική σκέψη 

και σχεδίαση για το µέλλον. Φυσικά η διατήρηση µιας αξιόπιστης πυρηνικής αποτρεπτικής 

δυνατότητας θεωρείται ως προαπαιτούµενο για τη διατήρηση του καθεστώτος ως µεγάλης 

δύναµης. Η στρατιωτικοποίηση του διαστήµατος είναι επίσης  ένας άλλος χώρος στον οποίο 

η Ρωσία να ενισχύσει τη θέση της κα να αποκτήσει επιπλέον ισχύ στη διεθνή της θέση155. Σε 

επίπεδο συµβατικών δυνάµεων οι δυνατότητες της χώρας ο αριθµός των Ρωσικών δυνάµεων  

θα είναι αισθητά µικρότερος από τον σηµερινό και σαφέστατα πολύ µειωµένος σε σχέση µε 

                                                 
153 Μια αξιόλογη ποσέγγιση και ανάλυση των επιχειρήσεων παρατίθεται από τον Thomas Ambrosio, The 
rhetoric of irredentism: The Russian Federation’s perception management campaign and the annexation of 
Crimea, Small Wars & Insurgencies, 2016 VOL. 27, NO. 3, 467–490. Στη συγκεκριµένη µελέτη 
παρουσιάζεται µια πτυχή διαφορετική των κλασικών στρατιωτικών επιχειρήσεων δίνοντας έµφαση στις 
πληροφορίες επιχειρήσεις και αναφερόµενος στη ∆ιαχείριση της Αντίληψης (Perception Management) ως 
τµήµα των Πληροφοριακών επιχειρήσεων. 
154 Gressel C. Gustav, The future of the military, in Russian Futures: Horizon 2025, (report no25, EUISS, 
March 2016), σελ. 34.  http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_26_Russia_Future_online..pdf   
155 Βλέπε A.L. Khryapin, D.A. Kalinkin, and V. Matvichun, Strategic Deterrence against thw U.S Global ABM 
System and Prompt Global Strike Capabilities, Military Thought, vol 24, no. 1, 2015, pp 1-6, όπως 
παρατίθεται από τον Gressel Gustav στο The future of the military, in Russian Futures: Horizon 2025, (report 
no25, EUISS, March 2016), σελ. 35.   
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αυτόν που διατηρούσε η ΕΣΣ∆ ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του µετασχηµατισµού που 

υλοποιείται και αποτελεί έναν συµβιβασµό µεταξύ συντηρητισµού, καινοτοµίας και 

προσαρµοστικότητας. Στη Ρωσική στρατηγική σκέψη µια συµβατική αντιπαράθεση µε τις 

∆υτικές δυνάµεις αποτελεί την κύρια αποστολή τους156. 

Η διαµόρφωση της νέας εικόνας των Ρωσικών Ενόπλων ∆υνάµεων ήταν αποτέλεσµα 

της πολιτικής βούλησης και ιδίως του ίδιου του Βλαδίµηρου Πούτιν157 να µεταλλάξει την 

σκληρή του ισχύ σε εργαλείο αξιόπιστης προβολής και υποστήριξης των εθνικών 

συµφερόντων, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Εξάλλου η ικανότητα 

προβολής στρατιωτικής ισχύος σε µεγάλες αποστάσεις είναι η βασική διαφορά µεταξύ της 

Μεγάλης ∆ύναµης και της Υπερδύναµης και η Ρωσία αρχικά φαινόταν ότι δεν θα ήταν 

ικανή να αναπτύξει δυνάµεις µακριά από τα σύνορά της µε διάρκεια και 

επαναλαµβανόµενα, άποψη όµως που διαψεύστηκε από την πραγµατικότητα158.  

Οι επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι Ρωσικές ∆υνάµεις από το 2008, στη Γεωργία και 

συνεχίζοντας στην Ουκρανία µε την προσάρτηση της Κριµαίας καθώς και η επέµβασή τους 

στη Συρία αποτυπώνουν τα αποτελέσµατα του µοντερνισµού και  µετασχηµατισµού που 

πραγµατοποιήθηκε µε βασικό στόχο την απόκτηση εµπιστοσύνης αξιοπιστίας και 

δυνατοτήτων. Η όλη προσπάθεια αντιµετωπίστηκε αρχικά από τη ∆ύση ως ένα επιθετικό 

και επικίνδυνο γραφειοκρατικό προϊόν διότι απέτυχαν να δουν την πραγµατική εικόνα και 

να αναγνώσουν τις προθέσεις της Ρωσικής ηγεσίας159. Ενώ την ίδια εποχή που όλες οι 

χώρες προέβαιναν σε περικοπές των αµυντικών τους δαπανών η Ρωσία ενίσχυε τις 

δυνατότητες της προβαίνοντας σε προγράµµατα ναυπήγησης αεροπλανοφόρων ενισχύοντας 

το στόλο της, κατασκευή του στρατηγικού βοµβαρδιστικού  Tu-160M2 αλλά και του νέου 

άρµατος µάχης T-14 Armata αλλά και µια σειρά άλλων εξοπλιστικών προγραµµάτων µε 

σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων του Ρωσικού στρατού.160 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις όποιες επιθυµίες της Ρωσικής ηγεσίας η 

οικονοµική και τεχνολογική βιωσιµότητα, της σχεδιασµένης στρατιωτικής 
                                                 

156 Gressel C. Gustav, The future of the military, in Russian Futures: Horizon 2025, (report no25, EUISS, 
March 2016), σελ. 34.  http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_26_Russia_Future_online..pdf  
157 Yates Mitchell, How Putin Made Russia’s Military Into a Modern, Lethal Fighting Force, February 25, 
2016, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-putin-made-russias-military-modern-lethal-fighting-force-
15315 (πρόσβαση 7 Νοε 2016). 
158 John W. Parker, Russia’s Revival: Ambitions, Limitations, and Opportunities for the United states, INSS, 
Strategic Perspectives 3, NDU, November 2010, p.16.  
159 Yates Mitchell, How Putin Made Russia’s Military Into a Modern, Lethal Fighting Force, February 25, 
2016, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-putin-made-russias-military-modern-lethal-fighting-force-
15315 (πρόσβαση 7 Νοε 2016). 
160 Ibid. 
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µοντερνοποίησης, είναι η µεγαλύτερη αβεβαιότητα που περιβάλλει το µέλλον των Ρωσικών 

Ενόπλων ∆υνάµεων. Με τους οικονοµικούς δείκτες όπως διαµορφώνονται στην παρούσα 

χρονική συγκυρία (2016-17) το µέλλον δεν φαίνεται να προδιαγράφεται και τόσο ρόδινο.  

 
Πηγή: IMF World Economic Outlook Database, October 2016; Russian Ministry of Finance; Russian 

Federal Treasury; author calculations. Data series deflated using the IMF’s GDP deflator. 

http://www.nato.int/docu/Review/2016/Also-in-2016/Does-Russia-have-the-financial-means-for-its-

military-ambitions/EN/index.htm 

 

Όµως, η Ρωσική ευφυΐα στην εκδήλωση κινήσεων ελιγµών προς τη ∆ύση και οι 

ικανότητες που έχουν για εκµετάλλευση των δικτύων πληροφοριών (συµπεριλαµβανοµένου 

και του δικτύου βιοµηχανικής κατασκοπείας) δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 

υποεκτιµηθεί . Απεναντίας,  θα πρέπει τόσο η εσωτερική δυναµική της χώρας όσο και οι 

απώτερες επιθυµίες να τύχουν ενδελεχούς εξέτασης ώστε να διαµορφωθεί ο βέλτιστος 

τρόπος διαχείρισης και αντιµετώπισης µιας αναµφισβήτητα αναθεωρητικής δύναµης που 

επιδιώκει να καταλάβει τη θέση που της αναλογεί στη διεθνή σκακιέρα. Ιδιαίτερα στο πεδίο 

της εσωτερικής δυναµικής γνωρίζει ότι οι όποιες θυσίες γίνονται και οι όποιες αυξήσεις στις 

αµυντικές δαπάνες πραγµατοποιούνται αυτές θα είναι αποδεκτές από το Ρωσικό λαό εφόσον 

δικαιολογούνται στην αντίληψη τους περί της ιστορικής θέσης που θα πρέπει να 

καταλαµβάνει η χώρα στη διεθνή σκηνή. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την 

προσάρτηση της Κριµαίας που για τους Ρώσους αποτελούσε απόδοση ιστορικής 

δικαιοσύνης. Το πρόβληµα του εκσυγχρονισµού θα µπορούσε να µετατραπεί σε µείζον 

ζήτηµα για την πολιτική ηγεσία εφόσον συνοδευόταν από περικοπές στις κοινωνικές 

δαπάνες και µείωση του βιοτικού επιπέδου ζωής. Επιβεβαιώνεται µε τον τρόπο αυτό ότι ο 

περήφανος και ανθεκτικός ρωσικός λαός έχει συνάψει νέο κοινωνικό συµβόλαιο µε την 

πολιτική ηγεσία τους ώστε να ξαναδεί τη χώρα εκεί που πιστεύει ότι της αρµόζει και έτσι 



-70- 

 

 

 

αποδέχεται «µια απολυταρχία, αλλά µια απολυταρχία µε την συγκατάθεση των 

κυβερνωµένων»161.   

                                                 
161 Trenin Dimitri, Η αναβίωση του ρωσικού στρατού. Πως επανισχυροποιήθηκε η Μόσχα, 18 Απρ 17, 
πρόσβαση στις 20 Απρ 17 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ. 

  

Η Τουρκία, ως κράτος που διαµορφώθηκε µετά την κατάρρευση της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας έχει χαρακτηρισθεί από µια συνεχή τριβή µεταξύ του κοσµικού δυτικού 

προσανατολισµού και της προσπάθειας διατήρησης του ισλαµικού στοιχείου στην 

κοινωνικο-πολιτική  της διάρθρωση. Η προσπάθεια προσδιορισµού της θέσης της χώρας 

στη διεθνή αρένα χαρακτηρίζεται από µια αναθεωρητική και ίσως ορισµένες φορές 

επεκτατική πολιτική που κύριο φάρο έχει την ικανοποίηση των συµφερόντων της χώρας, 

άλλοτε προβάλλοντας τη σκληρή της ισχύ, ακολουθώντας έτσι  τις αρχές του ρεαλισµού, 

και άλλοτε την ιστορική και πολιτισµική της κληρονοµιά. Η παρουσίαση της εικόνας της 

Τουρκίας, ως ένας δρών που επιδιώκει να διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στην περιφέρεια 

της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας θα στηριχθεί στην ανάλυση σηµαντικών 

συνιστωσών όπως είναι η ιστορία, το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, η εξωτερική πολιτική 

καθώς επίσης και η οικονοµική και στρατιωτική διάσταση διαµόρφωσης της συµπεριφοράς 

του κράτους. 

 

3.1   Ιστορική αναδροµή. 

 Στην αρχή της καταγεγραµµένης ιστορίας τους οι Τούρκοι ήταν νοµάδες που 

ζούσαν στην Κεντρική Ασία και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή βόρεια του Αφγανιστάν 

και των Ιµαλάϊων και βορειοδυτικά της Κίνας162. Η προσαρµογή σε ένα διαφορετικό 

περιβάλλον έγινε µε µεγάλη δυσκολία, αλλά κατάφεραν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα 

γεγονός που τους µετέτρεψαν σε ανθρώπους ανθεκτικούς και ικανούς πολεµιστές163.  

Αποτέλεσµα των δύσκολων συνθηκών ζωής των Τούρκων νοµάδων αλλά και η 

ανάγκη να µαθαίνουν από νωρίς τη χρήση των όπλων, τους έκαναν υπολογίσιµους 

αντιπάλους. Η Τουρκική µετανάστευση προς τα δυτικά άρχισε να πραγµατοποιείται από τον 

6ο -7ο αιώνα όµως αυξάνεται επικίνδυνα κατά τον 8ο µε 9ο αιώνα, εποχή που ο ισλαµισµός 

                                                 
162 Θάνος Ντόκος, Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας, (Αθήνα : Εκδόσεις Τουρίκη, 2001), σελ.13. 
163 Roux Jean-Paul, Η Ιστορία των Τούρκων, 2000 χρόνια από την Ειρηνικό ως τη Μεσόγειο, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Γκοβόστη, 1984), σελ.87. 
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βρίσκεται σε πλήρη εξάπλωση.164 Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες δεν έχει αποσαφηνιστεί 

πλήρως αν η εξάπλωση του Ισλαµισµού προς τα Ανατολικά επέδρασε στην κίνηση των 

Τούρκων ή όχι. Πάντως το γεγονός είναι ότι µέσω της εξάπλωσης των θρησκευτικών ιδεών 

σχηµατίσθηκε το υπόβαθρο για τη µετακίνηση και εγκαθίδρυση των νοµαδικών φυλών προς 

τα ∆υτικά αλλά και συνάµα στη συνένωση των διάφορων τουρκογενών φύλων και στη 

συγκρότηση µιας αξιόλογης και υπολογίσιµης δύναµης.  

Τον 9ο αιώνα οι Τούρκοι πλέον ξεχωρίζουν και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η 

σηµαντικότερη εισβολή που δέχτηκε η περιοχή της Μέσης Ανατολής στην οποία είχε 

αναπτυχθεί ο ισλαµισµός ήταν αυτή  των ανθρώπων της ασιατικής στέπας. Οι 

µουσουλµάνοι πρώτα αντιµετωπίζουν του Τούρκους στα ανατολικά τους σύνορα και τους 

εισάγουν ως σκλάβους. Τους ονοµάζουν Μαµελούκους που στα αραβικά σηµαίνει «λευκός 

σκλάβος» για να τους ξεχωρίζουν από τους µαύρους προερχόµενους από την ανατολική 

Αφρική165.  

Από τα κύµατα των νοµαδικών φυλών που εισήλθαν στην ισλαµική επικράτεια το 

σηµαντικότερο ήταν οι Σελτζούκοι που τον 10ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της 

Μπουχάρα και ασπάστηκαν τον Ισλαµισµό. Γρήγορα απέκτησαν ισχύ και µέχρι το 1079 

είχαν καταλάβει τη Συρία και τη Παλαιστίνη και πέτυχαν εκεί όπου οι Άραβες και Πέρσες 

απέτυχαν, καταλαµβάνοντας από το Βυζάντιο το µεγαλύτερο τµήµα της Ανατολίας166. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1071 στη µάχη του Μαντζικέρτ κατάφεραν να νικήσουν το 

Βυζαντινό στρατό, σε µια µάχη που ήταν πλέον η καταστροφή των βυζαντινών 

στρατιωτικών δυνάµεων167 και για πολλούς αποτέλεσε την απαρχή της κατάρρευσης της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αφού µετά την ήττα αυτή το Βυζάντιο δεν κατάφερε ποτέ ξανά 

να αποκτήσει ούτε κατά το ελάχιστο την παλιά του ισχύ και κύρος.  

Οι εξισλαµισµένοι πλέον Τούρκοι µε επικεφαλής τον Οθµάν, από όπου παίρνουν και 

το όνοµα Οθωµανοί, νικώντας του Άραβες εξαπολύουν τις επιθέσεις τους προς το Βυζάντιο. 

Οι επιθέσεις αυτές κρατούν περίπου τέσσερις αιώνες, µέχρι το 1453 µ.Χ. οπότε και 

πετυχαίνουν την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ενώ τον ίδιο καιρό το Βυζαντινό κράτος 

                                                 
164 ο.π. σελ 137. 
165 Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση της πορεία των Τούρκων φαίνεται στο Bernard Lewis, The Middle East, 2000 
years of history from the rise of Christianity to the present day, (London: Orion Publishing Group Ltd, 1995), 
σελ.87. 
166 ο.π. σελ 89. 
167 Μια εµπεριστατωµένη ανάλυση για τις συνέπειες της µάχης του Μαντζικέρτ (1071) στην πορεία και τελικά 
την κατάρρευση της βυζαντινής αυτοκρατορίας παρατίθεται από τον Φραγκούλη Φράγκο στο έργο «Ποια 
Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;», σελ.42-48. 
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πολεµούσε και µε άλλους εχθρούς του όπως Βούλγαροι, Σλάβοι, Φράγκοι και γινόταν 

συνεχώς και πιο ανίσχυρο. Όταν εξαντλήθηκε ολοκληρωτικά, οι Οθωµανοί Τούρκοι 

κυρίευσαν την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια όλη την ελληνική 

χερσόνησο που αποτέλεσε πλέον τµήµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.168  

Στη συνέχεια και επί κυριαρχίας του Σελίµ του Β’ τα στρατεύµατα εξοπλισµένα µε 

πυρίτιδα επέκτειναν την αυτοκρατορία φθάνοντας τα ανατολικά της όρια στο άνω όριο του 

Περσικού Κόλπου και κατακτώντας την Αίγυπτο.169 Η αλυσίδα των ικανών σουλτάνων 

φθάνει στο απόγειο της µε τον Σουλεϊµάν τον Μεγαλοπρεπή ο οποίος καταλαµβάνει τη 

Ρόδο, τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, κατανίκησε τους Πορτογάλους, τους Ούγγρους και 

πολιόρκησε τη Βιέννη. Στο δεύτερο µισό του 16ου αιώνα συνεχίζονταν οι στρατιωτικές 

επιτυχίες. Η ήττα όµως των Οθωµανών στη ναυµαχία της Ναυπάκτου (1571), που έκανε 

όλη τη χριστιανοσύνη να παραληρεί, οδήγησε στον ξεσηκωµό των επαρχιών. Όµως η 

ηρεµία επανήλθε γρήγορα και ο στόλος αποκαταστάθηκε µέσα σε µερικούς µήνες. Μέχρι το 

τέλος του 17ου αιώνα, η Αυτοκρατορία ούτε αυξήθηκε, αλλά ούτε και συρρικνώθηκε170. 

Η αποτυχία των Τούρκων να καταλάβουν τη Βιέννη έφερε ως επακόλουθο την 

υπογραφή της Συνθήκης του Κάρλοβιτς, στις 26 Ιανουαρίου 1699, η οποία για πολλούς 

µελετητές σηµατοδότησε την αρχή του τέλους της Οθωµανικής αυτοκρατορίας έστω και αν 

αυτό ήρθε δύο αιώνες αργότερα. Αποτέλεσµα της συνθήκης ήταν ότι για πρώτη φορά το 

Οθωµανικό κράτος υπέστη απώλεια εδάφους και προσανατολίστηκε από τη στρατηγική της 

προέλασης στα ενδότερα της Ευρώπης προς τη στρατηγική της ανακατάληψης των 

απολεσθέντων εδαφών καθώς και την υπεράσπιση των νέων συνόρων. 171 

 Στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας η κατάσταση συνέχισε την άσχηµη τροπή που είχε 

αρχίσει νωρίτερα από τον 16ο αιώνα ήδη και που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία 

διαφθοράς, εξεγέρσεις γενιτσάρων, στάσεις και ίντριγκες του παλατιού αλλά και των 

µεγάλων βεζίρηδων. Το νέο πρόβληµα που προστέθηκε είναι ότι οι τοπικοί ηγεµόνες, οι 

επονοµαζόµενοι ντερεµπέηδες, βλέποντας την αδυναµία της κεντρικής εξουσίας 

προσπάθησαν να την επωφεληθούν και γίνονταν ανεξάρτητοι172. Η διάλυση ήταν πλέον 

                                                 
168 Φραγκούλης Φράγκος, Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;, (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2012), σελ.28. 
169 Roux Jean-Paul, Η Ιστορία των Τούρκων, 2000 χρόνια από την Ειρηνικό ως τη Μεσόγειο, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Γκοβόστη, 1984), σελ.309. 
170 ο.π. 
171 Αχµέτ Νταβούτογλου. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ. 119. 
172 Φραγκούλης Φράγκος,  Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2012), σελ.141. 
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αναπόφευκτη και ο «Μεγάλος ασθενής της Ευρώπης» είχε δείξει τα σηµάδια της σηψαιµίας 

του, µιας κατάστασης που ήταν µη αναστρέψιµη.  

Ο 18ος αιώνας ήταν γεµάτος ήττες και ο 19ος ήταν ο αιώνας του κατακερµατισµού 

αφού µια σειρά από εξεγέρσεις οδήγησαν στη δηµιουργία νέων ανεξάρτητων χωρών που 

απέκτησαν την ελευθερία τους από την Οθωµανική κυριαρχία. Η Ελλάδα ενώθηκε και έγινε 

ενιαία µεταξύ 1828 και 1913, η Γιουγκοσλαβία και η Αλβανία αποσχίστηκαν µεταξύ του 

1830 και 1878, ενώ η Ρουµανία δηµιουργήθηκε µεταξύ 1858 και 1878, το ίδιο και η 

Αίγυπτος που ανεξαρτητοποιήθηκε το 1882.173  

Η αυτοκρατορία στήριξε τις ελπίδες της για ανασύσταση στους Γερµανούς και έτσι 

µπήκε στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό των κεντρικών δυνάµεων. Η ήττα όµως των 

κεντρικών δυνάµεων έφερε και την ολοκλήρωση της κατάρρευσης της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας.174 Με τη Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) διαµοιραστήκαν τα 

εδάφη της στη Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία ενώ προβλεπόταν και η δηµιουργία 

ανεξάρτητου Αρµενικού και Κουρδικού κράτους. Ήταν η εποχή που η Αθήνα θεώρησε ως η 

κατάλληλη ευκαιρία για να πραγµατοποιήσει το σχέδιο της Μεγάλης Ιδέας (δηλαδή µιας 

Μεγάλης Ελλάδας) που να περιλαµβάνει θεωρητικά και την Κωνσταντινούπολη, οπότε και 

προχώρησε πολύ γρήγορα προς την εσωτερική Ανατολία σε εδάφη που θα αντιµετώπιζε 

δυσκολίες να τα ελέγξει.175 Ίσως θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι η Συνθήκη των 

Σεβρών παρά το γεγονός ότι ουδέποτε εφαρµόσθηκε, όµως αφήνει ένα σκιώδες αποτύπωµα 

που επηρεάζει πιθανόν τις αποφάσεις και τον τρόπο σκέψης της εκάστοτε κυβερνητικής 

εξουσίας ακόµα και σήµερα.   

Η επακολουθήσασα Μικρασιατική Εκστρατεία αλλά και η αλλαγή στάσης των 

µεγάλων ∆υνάµεων της εποχής συµπεριλαµβανοµένων και των Σοβιετικών επέτρεψαν την 

επικράτηση, υπό τις διαταγές ενός διακεκριµένου στρατιωτικού ηγέτη και πεφωτισµένου 

πολιτικού άνδρα, του Μουσταφά Κεµάλ, των Τουρκικών δυνάµεων, στην περιοχή της 

Μικράς Ασίας, και στη συνέχεια τη δηµιουργία της Τούρκικης ∆ηµοκρατίας, µε 

πρωτεύουσα την Άγκυρα, στις 29 Οκτωβρίου 1923176. 

Η αποτύπωση της σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας θα αποδοθεί µέσα από το πρίσµα 

διαµόρφωσης ενός κοσµικού κράτους µε δυτικό προσανατολισµό διατηρώντας όµως σε 

                                                 
173 Roux Jean-Paul, Η Ιστορία των Τούρκων, 2000 χρόνια από την Ειρηνικό ως τη Μεσόγειο, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Γκοβόστη, 1984), σελ.316.. 
174 Θάνος Ντόκος, Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας, (Αθήνα : Εκδόσεις Τουρίκη, 2001), σελ15. 
175 Bozarslan Hamit, Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ. 34. 
176 Θάνος Ντόκος, Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας, (Αθήνα : Εκδόσεις Τουρίκη, 2001), σελ16. 
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ελεγχόµενη κατάσταση τα έντονα ισλαµικά στοιχεία. Αυτή η διελκυστίνδα µεταξύ του 

κοσµικού Κεµαλισµού, που εγκαθιδρύεται το 1923 και προσδιορίζει όλο το κοινωνικό βίο 

στη µετέπειτα ιστορία της χώρας, και του Ισλαµισµού, που αποτελεί τη πολιτικο-

θρησκευτική ιδεολογία θα διαµορφώσει το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο ανταγωνισµού που 

θα αναλύσουµε στο παρακάτω υποκεφάλαιο. 

 

3.2   Κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. 

 Η Συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφτηκε στις 23 Ιουλίου 1923 επικύρωσε τη 

νίκη του Μουσταφά Κεµάλ, ανακτώντας µεγάλο µέρος των χαµένων εδαφών, έθεσε στο 

αρχείο τη συνθήκη των Σεβρών, ενώ πλέον δεν γίνεται κανένας λόγος για Αρµενικό ή 

Κουρδικό κράτος παρά µόνο για µειονότητες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι 

Έλληνες και οι Εβραίοι, οριοθετώντας µε τον τρόπο αυτό την εδαφική και δηµογραφική 

κατάσταση της σηµερινής Τουρκίας.177   

Μέσα σε αυτήν τη γεωγραφική οριοθέτηση αναπτύχθηκε το σύγχρονο Τουρκικό 

κράτος του οποίου η κοινωνικο-πολιτική διαµόρφωση πηγάζει από µια αντιπαλότητα που 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια απόκτησης και διατήρησης της εξουσίας, αρχικά από 

τους υποστηρικτές του Κοσµικού προσανατολισµού, που βαθµιαία όµως έδωσαν τη θέση 

τους στη δύναµη του Ισλαµισµού έχοντας σταδιακά καταλάβει τους µηχανισµούς εξουσίας. 

Στο καθαρώς πολιτικό επίπεδο έχουµε µια µετάβαση από το απόλυτα µονοκοµµατικό 

πολιτικό σύστηµα σε ένα πλουραλιστικό πολυκοµµατικό που διαµορφώνεται λαµβάνοντας 

υπόψη τις εκάστοτε διεθνείς συγκυρίες και αναγκαιότητες της χώρας. Σε αυτή τη διαδικασία 

της µετάβασης πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις των στρατιωτικών δυνάµεων που 

ενεργώντας ως θεµατοφύλακες της ∆ηµοκρατίας και των αρχών του Κεµαλισµού 

επηρεάζουν την πολιτική κατάσταση της χώρας. 

Η διαδικασία του µετασχηµατισµού και διάπλασης του σύγχρονου Τουρκικού 

κράτους όπως σχηµατοποιείται στη µελέτη του Keyman Fuat178 , είναι πολυεπίπεδη και 

περίπλοκη περιλαµβάνοντας τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Από το 1923: Η διαδικασία της µοντερνοποίησης που διέρχεται µέσω ενός 

ισχυρού κράτους, µιας εθνικής ανάπτυξης και µια εθνική κοσµική ταυτότητα. 

                                                 
177 Bozarslan Hamit, Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ. 41. 
178 Keyman Fuat, Modernization, Globalization and Democratization in Turkey: The AKP Experience and its 
Limits, (Constellations Volume 17, No 2, Blackwell Publishing Ltd. 2010), σελ.319. 
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β. Από το 1950: Η διαδικασία της ∆ηµοκρατικοποίησης µε την εµφάνιση 

πολυκοµµατικού πολιτικού πεδίου, ελεύθερων εκλογών και διάκριση εξουσιών. 

γ. Από το 1980: Η διαδικασία της Παγκοσµιοποίησης µε την έκθεση στην 

παγκόσµια αγορά, προώθηση της ατοµικής επιχειρηµατικότητας, αναζωπύρωση κρίσεων 

εθνικής ταυτότητας και την ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών. 

δ. Από το 2000: Η διαδικασία του Ευρωπαϊσµού µε την πλήρη πρόσβαση στις 

διαπραγµατεύσεις, δηµοκρατικές και συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις, µετασχηµατισµός 

διοικητικών υπηρεσιών και γενικά του κρατικού µηχανισµού.  

 Με βάση την παραπάνω σκιαγράφηση δηµιουργείται η αίσθηση ότι η σύγχρονη 

φύση της Τουρκίας χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη και συνυφασµένη ύπαρξη των 

τεσσάρων διαδικασιών –µοντερνοποίησης, δηµοκρατικοποίησης, παγκοσµιοποίησης και 

ευρωπαϊσµού – καθώς και τις επιπτώσεις στον εκµοντερνισµό, την οικονοµία, την πολιτική 

και την κουλτούρα. Σε όλα τα παραπάνω αν προσθέσουµε και την επίδραση της θρησκείας, 

µε την πολιτική της έκφανση, αλλά και το πολιτισµικό/ιστορικό στοιχείο διαµορφώνεται το 

αποτύπωµα µιας αρκετά «περίπλοκης κοινωνίας»179.  

 Η έναρξη αυτής της προσπάθειας µετασχηµατισµού της Τουρκικής κοινωνίας 

ξεκινάει από το 1923 µε την ίδρυση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας από τον Κεµάλ 

Μουσταφά. Το σύγχρονο τουρκικό κράτος υπήρξε το τελευταίο εθνικό κράτος που 

δηµιουργήθηκε στη Βαλκανική και αυτό µέσα σε µια διαδικασία εντελώς διαφορετική σε 

σχέση µε αυτή των υπολοίπων κρατών, αφού η διαφοροποίηση οφειλόταν κυρίως στον 

θρησκευτικό διεθνισµό του Ισλάµ και στη διάκριση του πληθυσµού της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας σε θρησκευτικά millet που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια για την 

ανάπτυξη µιας καθαρά τουρκικής εθνικής συνείδησης.180 Η διαµόρφωση µιας εθνικής 

ταυτότητας και συνείδησης αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους στόχους του νέου 

κράτους. Η προσπάθεια προσδιορισµού στοιχείων που θα συνέθεταν την νέα ταυτότητα 

ξεκίνησε νωρίτερα και ιδίως κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων όπου µια οµάδα 

διανοούµενων άρχισαν να διαµορφώνουν µια  ιδεολογία και να οριοθετούν την έννοια του 

παντουρκισµού ως κοινωνία φυλής, γλώσσας, θρησκείας και παραδόσεων. Ορισµένες πιο 

προωθηµένες απόψεις εκδηλώθηκαν από τον Gokalp (Γκιοκάλπ) που αντιλαµβανόταν τον 

                                                 
179 Ibid.  
180 Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 28, όπως παρατίθεται στο Βερέµης Θάνος 
(επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995. 
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παντουρκισµό ως µια πνευµατική ενότητα η οποία κάλυπτε εκτός από τους Οθωµανούς 

Τούρκους και όλες τις τουρκικές φυλές του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας ενώ 

επισηµαίνει την αναβίωση της αυτοκρατορίας µέσω της επίτευξης φυλετικής καθαρότητας 

του τουρκικού έθνους, εκτουρκισµού του Ισλάµ και τέλος δυτικοποίησες της τουρκικής 

κοινωνίας181.  

 Οι σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε ο Κεµάλ περιλάµβαναν 

στις 3 Μαρτίου 1924 την κατάργηση της µοναρχίας και του χαλιφάτου, το οποίο από το 

1517 εκπροσωπούσαν οι Οθωµανοί σουλτάνοι και ο τελευταίος σουλτάνος Αµπντούλ 

Μετζίτ Β’ εκδιώχθηκε από την Τουρκία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης µειώθηκε σηµαντικά 

η αυτονοµία των θρησκευτικών ιδρυµάτων ενώ επίσης και οι θρησκευτικές αδελφότητες 

απαγορεύθηκαν και οι περιουσίες τους µεταβιβάσθηκαν στο κράτος182. Πραγµατοποίησε τη 

µεταρρύθµιση του «καπέλου», απαγορεύοντας οτιδήποτε άλλο κάλυπτε το κεφάλι εκτός 

από το καπέλο. Το 1926 εισήχθη ο ελβετικός αστικός κώδικας ενώ το 1928 υιοθετήθηκε το 

λατινικό αλφάβητο ενώ η χρήση των αραβικών χαρακτήρων ποινικοποιήθηκε. Το 1934 

αναγνωρίστηκε στις γυναίκες το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, ενώ το 1935 

έγινε αργία η Κυριακή αντί της Παρασκευής και τέλος το 1937 µαζί µε τα υπόλοιπα πέντε 

«Βέλη»183, η εκκοσµίκευση έγινε µέρος του Συντάγµατος184. Η έννοια της κοσµικότητας 

αποτέλεσε το θεµέλιο λίθο τόσο του κόµµατος όσο και του ίδιου του κράτους και η οποία 

επικεντρώνεται στη διάκριση των κρατικών υποθέσεων από τις θρησκευτικές αποτελώντας 

ουσιαστικά τον ρυθµιστή της σύγχρονης πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής ζωής που 

εδράζεται στην εθνική ανεξαρτησία, τη δηµοκρατία, την ελευθερία και την επιστήµη185.  

Πραγµατικά η κεµαλική εξουσία διαχώρισε πλήρως την έννοια της θρησκείας από την 

κρατική λειτουργία, εκδίωξε το Ισλάµ από τον οποιοδήποτε χώρο θέασης αφού όµως πρώτα 

τον είχε αναγάγει σε κατεξοχήν θρησκεία του έθνους. Έτσι ο προσδιορισµός του Τούρκου, 

εννοιολογικά αποτυπώνεται από την ενιαία θρησκεία και γλώσσα, µε άλλα λόγια θα έπρεπε 

                                                 
181 Ibid. σελ 29. 
182 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.48. 
183 Οι βασικές αρχές του Ρεπουµπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος (ΡΛΚ) όπως διαµορφώθηκαν περιλάµβαναν: 
αβασίλευτη δηµοκρατία, εθνικισµό, κρατισµό, εκκοσµίκευση, µεταρρύθµιση και λαϊκισµό. Οι έξι αυτές αρχές 
ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα του κόµµατος το 1931 και συµβολίζονταν στο έµβληµα αυτού µε έξι βέλη. 
Αργότερα το 1937, οι ίδιες αυτές αρχές συµπεριλήφθηκαν στο Τουρκικό Σύνταγµα (άρθρο 2) δηλώνοντας έτσι 
κα τα κύρια χαρακτηριστικά του κράτους. Για µια πιο αναλυτική περιγραφή της έννοιας των αρχών αυτών 
βλέπε Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 36-40, όπως παρατίθεται στο Βερέµης 
Θάνος (επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995.    
184 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.50. 
185 Χρήστος Τεάζης, Η δεύτερη µεταπολίτευση στην Τουρκία, (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2013), σελ.162. 
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πρώτα κάποιος να είναι µουσουλµάνος και στη συνέχεια να µιλάει την κοινή γλώσσα. 

Εξάλλου σε αυτή την αντίληψη στηρίχθηκαν και οι διωγµοί που πραγµατοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της «κάθαρσης» της χώρας186. Κατά συνέπεια οι µη µουσουλµάνοι θα έπρεπε να 

εκδιωχθούν ενώ οι µουσουλµάνοι (όπως οι Κούρδοι) θα έπρεπε να παραµείνουν και να 

αποτελούν κοµµάτι του εθνικού κράτους. Ο εξισλαµισµός και εκτουρκισµός, που 

αποσκοπούσε στην εκµάθηση της τουρκικής γλώσσας, αποτέλεσαν βασικούς παραµέτρους 

του υπό διαµόρφωση νέου κράτους. Η προσπάθεια εκτουρκισµού όµως δεν περιοριζόταν 

µόνο στην εκµάθηση του γλώσσας αλλά κάλυπτε επίσης και τον τοµέα της ιστορίας αφού οι 

δηµιουργοί του Κεµαλισµού προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι Τούρκοι κατοικούν στην 

περιοχή της Ανατολίας αρχικά εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια και στη συνέχεια από 

καταβολής κόσµου.187 

Ο πολιτικός φορέας υλοποίησης των παραπάνω µεταρρυθµίσεων αλλά και 

υλοποίησης του µετασχηµατισµού του κράτους αποτέλεσε το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό 

Κόµµα (ΡΛΚ) που ιδρύθηκε από τον Κεµάλ Ατατούρκ (σηµαίνει πατέρας των Τούρκων) 

στις 9 Σεπτεµβρίου 1923 και πρωταγωνίστησε στον πολιτικό βίο µέχρι το 1950 

αποτελώντας το µοναδικό κόµµα εξουσίας.  

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές συνεχίσθηκαν και µετά τον θάνατο του Κεµάλ Ατατούρκ, 

στις 10 Νοεµβρίου 1938, από τον διάδοχό του τον Ισµέτ Ινονού ο οποίος ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση της χώρας µε την υποστήριξη ουσιαστικά του στρατού. Η αυταρχικότητα του 

καθεστώτος και η προσωπολατρία επί των ηµερών του ενισχύθηκαν ακόµα περισσότερο, 

ενώ κάθε αντίθετη άποψη γινόταν αντιληπτή ως έκφραση της «πέµπτης φάλαγγας» και 

αντιµετωπιζόταν αναλόγως.188 Αναδείχθηκε σε µετρ της εξωτερικής πολιτικής αφού κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου έµενε, µε επιδέξιους χειρισµούς, εκτός οποιασδήποτε 

εµπλοκής παρά µόνο τους τελευταίους µήνες τάχθηκε µε την πλευρά των συµµάχων, όταν 

πλέον όλα είχαν κριθεί, ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων στο πλευρό 

των νικητών. Επίσης σηµατοδότησε τη µετάβαση από το αυταρχικό Κεµαλικό πολιτικό 

καθεστώς σε ένα πιο πλουραλιστικό και ανταγωνιστικό πολιτικό βίο µε την εµφάνιση και 

άλλων πολιτικών δυνάµεων, εδραιώνοντας τη διαδικασία της ∆ηµοκρατικοποίησης της 

χώρας.  

                                                 
186 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.52. 
187 Ibid. σελ.53. 
188 Ibid. σελ.65. 
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Το εγχείρηµα αυτό όσο αξιοθαύµαστο και αν φαίνεται σε πρώτη ανάλυση, 

αντιλαµβάνεται γρήγορα κανείς τη σκοπιµότητα της κίνησης η οποία ξεφεύγει από το 

πλαίσιο να αποτελεί ένα βήµα εκδηµοκρατισµού. Η αναγκαιότητα επιβλήθηκε από τις 

διεθνείς εξελίξεις και την επιθυµία δηµιουργίας θετικών εντυπώσεων για την Τουρκία από 

τη διεθνή κοινότητα, η υπογραφή εκ µέρους της Τουρκίας του Καταστατικού Χάρτη των 

Η.Ε, η Σοβιετική απειλή και η ανάγκη δυτικής βοήθειας που σε συνδυασµό ότι οι 

φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δυνάµεις αναδείχθηκαν νικήτριες στον πόλεµο σε σχέση µε τα 

αυταρχικά καθεστώτα οδήγησαν τον Ινονού να προβεί στον πολιτικό µετασχηµατισµό και 

την αλλαγή από το αυταρχικό και µοναρχικό στο πλουραλιστικό πολιτικό σύστηµα.189  

Στην απόφαση αυτή φαίνεται η επίδραση των αρχών της ρεαλιστικής σχολής όπου η 

επιβίωση και η ανάδειξη της εθνικής κυριαρχίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής 

πολιτικής η οποία επηρεαζόµενη από το διεθνές σύστηµα, όπως επισηµαίνει και ο δοµικός 

ρεαλισµός διαµορφώνει µια διεθνή συµπεριφορά του κράτους ώστε να επιτευχθούν οι 

ανώτεροι εθνικοί στόχοι. 

Στις πρώτες ελεύθερες εκλογές στη χώρα, που έγιναν στις 14 Μαΐου 1950, το 

∆ηµοκρατικό Κόµµα (∆Κ) του Αντναν Μεντερές (Adnan Menderes)  κατάφερε να 

καταλάβει την εξουσία και να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική σκηνή για µια δεκαετία 

µέχρι το πραξικόπηµα των στρατιωτικών στις 27 Μαΐου 1960190. Από κοινωνικής απόψεως 

η διαφορά των δύο µεγάλων κοµµάτων του ∆Κ και του ΡΛΚ ήταν ότι το µεν πρώτο 

συγκέντρωνε φιλελεύθερους αστούς, θρησκευτικούς συντηρητικούς, την εµπορική µεσαία 

τάξη και τα πιο σύγχρονα στοιχεία του αγροτικού πληθυσµού191 ενώ το ΡΛΚ διατήρησε την 

υποστήριξη της κρατικής γραφειοκρατίας, µερικών µεγάλων γαιοκτηµόνων και του 

µεγαλύτερου τµήµατος των µικρών καλλιεργητών.192 Από ιδεολογικής απόψεως το ∆Κ 

θεωρήθηκε από πολλούς φιλο-ισλαµικό σε σύγκριση µε το ΡΛΚ όµως ουσιαστικά συνέχισε 

τη φιλελεύθερη πολιτική που εγκαινίασε το τελευταίο αφού επί της ουσίας στρεφόταν προς 

τα θρησκευτικά αισθήµατα του λαού και δεν ενστερνιζόταν την πολιτικοποίηση του 

Ισλάµ193. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διακυβέρνησης της χώρας από το ∆Κ έγιναν τα 

πρώτα βήµατα επιστροφής στις θρησκευτικές ρίζες και προετοιµασίας του εδάφους για τον 

                                                 
189 Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 43-44, όπως παρατίθεται στο Βερέµης Θάνος 
(επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995. 
190 Ibid. σελ. 43. 
191 Ibid. σελ.45. 
192 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.75 
193 Poulton Hugh, Ηµίψηλο Γκρίζος Λύκος και Ηµισέληνος, (Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας, 2000), σελ. 216. 
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Ισλαµισµό όπως το διάβασµα αποσπασµάτων του κορανίου από ραδιοφωνικούς σταθµούς, 

διδασκαλία θρησκευτικών στα σχολεία κλπ194. Η πολιτική αστάθεια, η εσωτερικές 

κρίσεις195 που αντιµετώπιζε η κυβέρνηση, ο διαρκής ανταγωνισµός µε την αντιπολίτευση 

και ιδιαιτέρως µε την κεµαλική ελίτ οδήγησε τελικά στην εκδήλωση του στρατιωτικού 

πραξικοπήµατος στις 27 Μαΐου 1960.  

 Οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 1961 και το νέο Σύνταγµα, δηµιούργησε ένα 

πολιτικό καθεστώς που περιλάµβανε διάφορους µηχανισµούς ελέγχου της εκτελεστικής 

εξουσίας και επιπλέον για πρώτη φορά στα τουρκικά χρονικά έχουµε τη συµµετοχή 

διαφόρων οµάδων συµφερόντων στην πολιτική διαδικασία µε ταυτόχρονη αύξηση των 

πολιτικών κοµµάτων ώα αποτέλεσµα της υιοθέτησης ενός αναλογικού εκλογικού 

συστήµατος196. Η πολιτική ιστορία αυτής της δεκαετίας δεν περιορίζεται µόνο στο 

µοίρασµα των κοινοβουλευτικών δυνάµεων, στους πολιτικούς φορείς που έκαναν την 

εµφάνισή τους, µε κυριότερο παράγοντα την εµφάνισης του κόµµατος του Σουλειµάν 

Ντεµιρέλ το 1965. Παρότι ο Κεµαλισµός αποτελούσε πάντα το µοναδικό «νόµιµο» δόγµα 

της χώρας, υπήρχαν ωστόσο και άλλες ιδεολογίες και κοινωνικά πρότυπα που τον 

ανταγωνίζονταν197. Αυτή η περίοδος ολοκληρώνεται και δίνει τη σκυτάλη στην επόµενη 

δεκαετία έχοντας αποκρυσταλλώσει µια άκρα δεξιά και µια ριζοσπαστική αριστερά, µια 

ισλαµική κινητικότητα και µια νέα κουρδική αµφισβήτηση.  

 Στην αρχή της δεκαετίας του 1970, η χώρα έγινε το θέατρο διαφόρων 

ριζοσπαστισµών και συγκρούσεων που αποδυνάµωσαν την πολιτική τάξη ενώ σε 

συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση που αύξησε την φτώχια, τις κοινωνικές ανισότητες που 

επηρεάσθηκαν από την τάση της αστικοποίησης και οι φοιτητικές διαδηλώσεις και 

συγκρούσεις µε την αστυνοµία διαµόρφωσαν την εικόνα της πλήρους ακυβερνησίας.198  

Η διαµορφωθείσα κατάσταση οδήγησε σε νέα επέµβαση του στρατιωτικού 

κατεστηµένου, αυτή τη φορά όχι µε τη µορφή πραξικοπήµατος αλλά µε την επίδοση 

                                                 
194 Γεώργιος Ε. ∆ουδούµης, Τουρκία η ανεπιθύµητη, (Αθήνα: Εκδόσεις Ηρόδοτος, 2016), σελ 32. 
195 Στο ∆Κ επίσης χρεώνεται και το πογκρόµ εναντίον των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη στις 6 και 7 
Σεπτεµβρίου του 1955. Κύκλοι της άκρας δεξιάς και η οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική» µε την 
ενθάρρυνση της κυβέρνησης, ως κύριο υποκινητή, εκµεταλλεύτηκαν τις φήµες ότι ανατίναξαν το σπίτι του 
Κεµάλ στη Θεσσαλονίκη τη στιγµή που συνερχόταν η συνδιάσκεψη του Λονδίνου για την τύχη της Κύπρου. 
Οι εξεγέρσεις αυτές άφησαν πολλούς νεκρούς, 5.622 κτίρια (εκκλησίες, κατοικίες και επιχειρήσεις) 
λεηλατήθηκαν ή καταστράφηκαν ή ακόµα άλλαξαν χέρια ιδιοκτησίας µέσα σε µία νύχτα.   
196 Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 48, όπως παρατίθεται στο Βερέµης Θάνος 
(επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995. 
197 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.78. 
198 Ibid. σελ.81 
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διαταγµάτων προς τη κυβέρνηση εξαναγκάζοντας την να προβεί σε λήψη µέτρων προς 

σταθεροποίηση της κατάστασης.199  Με τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών τον 

Οκτώβριο του 1973 η χώρα φαινόταν ότι επανερχόταν σε δηµοκρατική νοµιµότητα αφού 

παρά το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτισµός δεν είχε καταργηθεί όµως ουσιαστικά οι 

στρατιωτικοί ήταν αυτοί που κυβερνούσαν την Τουρκία.  

Σηµαντικοί παράγοντες που χαρακτήρισαν τις εκλογές ήταν η ανανεωµένη εικόνα του 

ΡΛΚ µε επικεφαλής τον Μπουλέντ Ετσεβίτ, έναν δηµοφιλή αρχηγό που συγκέντρωνε την 

πληγωµένη από το στρατιωτικό καθεστώς αριστερά καθώς επίσης και µεγάλο µέρος των 

αστικών πληθυσµών και µπορούσε πλέον να αναµετρηθεί τον Σουλειµάν Ντεµιρέλ και το 

Κόµµα της ∆ικαιοσύνης200. Επίσης χαρακτηριστικό των εκλογών ήταν ότι κανένα κόµµα 

δεν µπόρεσε να αποκτήσει πλειοψηφία γεγονός που άνοιξε το δρόµο στη δηµιουργία 

πολυκοµµατικών κυβερνήσεων µε ιδιαίτερο γνώρισµα ότι κάθε εταίρος στην κυβερνητική 

συνεργασία υπέσκαπτε τη θέση του άλλου µε σκοπό την αύξηση των δικών του εδρών στις 

επόµενες εκλογές201. Ένας τρίτος παράγοντας και ιδιαίτερα σηµαντικός ήταν η εµφάνιση 

ενός νέου ισλαµικού κόµµατος, του Κόµµατος Εθνικής Σωτηρίας που ίδρυσε στις 11 

Οκτωβρίου 1972, ο Νετζµετίν Ερµπακάν.  

Η σπουδαιότητα202 έγκειται στο γεγονός ότι το Ισλάµ κάνει την εµφάνιση του 

δυναµικά µέσω ενός πολιτικού φορέα. Ο Ερµπακάν υποστήριζε ότι ο καπιταλισµός 

υπέσκαπτε την παραδοσιακή κοινωνικοοικονοµική βάση της κοινωνίας της Ανατολίας. Το 

επίσηµο δόγµα του κόµµατος έχει τρείς αιχµές: τη θεοκρατική κοσµοθεωρία, την 

επιτάχυνση της εκβιοµηχάνισης και την αναδιανοµή του πλούτου στη βάση µιας 

λαϊκίστικης οικονοµικής και κοινωνικής ηθικής203. Το κλείσιµο της δεκαετίας 

χαρακτηρίζεται από το ότι ο γνήσιος κεµαλικός εθνικισµός αρχίζει να χάνει τα ερείσµατά 

του ενώ το Ισλάµ αναδεικνύεται σε σηµαντικό πολιτικό παράγοντα που ο κάθε πολιτικός 

φορέας επιδιώκει να τον προσεταιριστεί για κοµµατικά οφέλη.  

                                                 
199 Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 52, όπως παρατίθεται στο Βερέµης Θάνος 
(επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995. 
200 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.83. 
201 Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 53, όπως παρατίθεται στο Βερέµης Θάνος 
(επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995. 
202 Η εννοιολογική αποτύπωση της σπουδαιότητας εδράζεται στο γεγονός ότι υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ 
του Ερµπακάν και τις ιδεολογίας που πρεσβεύει ο Ερτογάν σήµερα. Μια µελέτη που στρέφεται στη σύνδεση 
αυτή αποτελεί το βιβλίο του Χρ. Τεάζη, Η δεύτερη µεταπολίτευση στην Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Η 
άνοδος των «µη προνοµιούχων», από τις Εκδόσεις Πατάκη, 2013. 
203 Poulton Hugh, Ηµίψηλο Γκρίζος Λύκος και Ηµισέληνος, (Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας, 2000), σελ. 224. 
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Εκτός από την πολιτική κατάσταση µε τις συνεχείς µεταβολές της, η Τουρκία 

περνούσε και µια οικονοµική κρίση χωρίς προηγούµενο που µεγάλωνε ακόµα περισσότερο 

την πολιτική αστάθεια. Το ενεργειακό σοκ του 1973, το εµπάργκο που επέβαλλαν οι ξένες 

δυνάµεις λόγω της εισβολής στην Κύπρο, η έλλειψη εµπιστοσύνης προς την πολιτική 

ηγεσία οδήγησε την στρατιωτική εξουσία να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στις 12 

Σεπτεµβρίου 1980 µε νέο πραξικόπηµα που εκδηλώθηκε από τον Στρατηγό Κενάν Εβρέν204.  

Όταν το 1983 οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία είχαν πετύχει την πολιτική 

σταθερότητα, έθεσαν ένα τέλος στην εµφύλια βία, επανέφεραν τον κεµαλισµό και 

επέβαλλαν µια οικονοµική «πειθαρχία» αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας. Όµως σε 

κοινωνικό επίπεδο πραγµατοποιήθηκαν διωγµοί εναντίον των πολιτών µε συνέπεια περίπου 

600.000 να κριθούν προφυλακιστέοι και 85.000 άτοµα φυλακίστηκαν205.  

Πέραν από τη συνταγµατική και κοινωνική µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε µε 

σκοπό την πολιτική σταθερότητα και την επιστροφή στο δρόµο του Κεµαλισµού η δεκαετία 

χαρακτηρίστηκε, σε πολιτικό επίπεδο, από την παρουσία και το πολιτικό άστρο του 

Τουργκούτ Οζάλ. Κατάφερε µέσα από µια λαϊκίστικη και δηµαγωγική πολιτική να 

εµφανίζεται ως ο πυλώνας του κεντρώου χώρου συγκεντρώνοντας τις διάφορες 

παραταξιακές δυνάµεις και παρουσιάζοντας µια εικόνα βαθιά θρησκευόµενη και 

εκδυτικισµένη. Το σηµαντικότερο είναι η άνοδος της οικονοµίας που κατάφερε να ξεφύγει 

από τον µαρασµό του στρατιωτικού καθεστώτος και εκµεταλλευόµενη τόσο την εγχώρια 

αγορά όσο και τις κατασκευαστικές δυνατότητες στις χώρες του Κόλπου να πετύχει µια 

συστηµατική εισροή συναλλάγµατος επηρεάζοντας τα σύνολο της οικονοµίας.   

Η µετάβαση στη νέα δεκαετία, του 1990, ενώ είχε ευνοϊκούς οιωνούς, όµως τελικά 

εξελίχθηκε σε µια περίοδο εσωτερικών κρίσεων και  ύφεσης. Ο θάνατος του Οζάλ το 1993 

έδωσε την ευκαιρία στον Ντεµιρέλ να καταλάβει την προεδρία και να τοποθετήσει στην 

πρωθυπουργία την προστατευόµενη του Τανσού Τσιλέρ, καθηγήτρια πανεπιστηµίου, η 

οποία αποδείχτηκε οπαδός ενός υπέρµετρου εθνικισµού206 ενώ αποτελούσε και το τελευταίο 

οχυρό απέναντι στο πολιτικό Ισλάµ. ∆ιατύπωνε µάλιστα την άποψη ότι χωρίς την κοσµική 

λύση που εκπροσωπούσε η Τουρκία σύντοµα θα γινόταν Αφγανιστάν. Η συµµαχία όµως 

                                                 
204 Hamit Bozarslan, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004), σελ.88. 
205 Ibid. σελ.89. 
206 Στο πλαίσιο αυτού του εθνικισµού συγκαταλέγεται και η υλοποίηση της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών» που 
επιδιώχθηκε να πραγµατοποιηθεί µέσω της κρίσης των Ιµίων τον Ιανουάριο 1996. Ταυτόχρονα αποτελούσε 
και εξωτερίκευση των εσωτερικών προβληµάτων και µια διέξοδος των κατηγοριών περί διαφθοράς που 
αντιµετώπιζε γεγονός που τελικά την οδήγησε να στραφεί προς τους Ισλαµιστές. 
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που πραγµατοποίησε, καθαρά για πολιτικούς λόγους διατήρησης στην εξουσία, µε το 

Ισλαµικό κόµµα του Ερµπακάν, έγινε γρήγορα ο εφιάλτης των στρατιωτικών. Ο στρατός 

µέσω του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας στις 28 Φεβρουαρίου 1997 κάλεσε µε 

τελεσίγραφο την κυβέρνηση να καταστείλει στην Τουρκία κάθε ισλαµιστική εκδήλωση και 

δραστηριότητα, πράξη που χαρακτηρίστηκε ως ένα «µεταµοντέρνο» πραξικόπηµα.  

Σύµφωνα µε τον Bozarslan (2004, σελ.99), οι διαδοχικές κρίσεις της; δεκαετίας του 

1990 µπορούν να ερµηνευτούν ως αποτέλεσµα της στρατιωτικής επέµβασης του 1980 που 

είχε σπάσει τη διπολική πολιτική κατάσταση της χώρας. Συνεχίζοντας την εκτίµησή του 

αναφέρει ότι «Ήταν (οι κρίσεις) όµως επίσης, το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας 

κατακερµατισµού που είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960 και η οποία εντάθηκε 

παρά τα πραξικοπήµατα….. Η διάσπαση των πολιτικών κοµµάτων αντανακλούσε µια 

δυσκολία «συναναστροφής» και το διαµελισµένο τουρκικό πολιτικό σκηνικό.»  

Οι συνέπειες της διαδικασίας της 28ης Φεβρουαρίου 1997, µέσω της οποίας οι 

στρατιωτικοί αξιοποιώντας το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας, προσπάθησαν να επιβάλλουν 

το κοσµικό κράτος αποµακρύνοντας οτιδήποτε ισλαµικό από την κοινωνική και δηµόσια 

ζωή της χώρας, είχε ως αποτέλεσµα την άνοδο της εσωτερικής αντίδρασης και την αύξηση 

του Ισλαµικού κινήµατος. Τα ψηφίσµατα του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας και η 

εφαρµογή τους ερµηνεύθηκαν από τους ισλαµιστές ως προσπάθεια πραξικοπήµατος και 

περιορισµού των ελευθεριών τους ιδίως µέσω της απαγόρευσης της µαντίλας στα σχολεία 

και τα πανεπιστήµια. Επίσης έγιναν πολλές αναφορές για µουσουλµάνους στο στρατό, στις 

δηµόσιες υπηρεσίες και πανεπιστήµια οι οποίοι διώχθηκαν ή φυλακίσθηκαν αφού τα 

δικαστήρια έπαψαν πλέον να αποτελούν ανεξάρτητα ιδρύµατα αλλά είχαν τεθεί υπό 

πολιτικό έλεγχο207. Άρχιζε να παρουσιάζεται µια στροφή της κοινωνίας προς την ισλαµική 

ιδεολογία περισσότερο ως αντίδραση στη µικρή κοσµική µειονότητα της ελίτ που 

κυβερνούσε το κράτος. Αυτή όµως η στροφή είχε και αντίκτυπο στο ισλαµικό κόµµα του 

Ερµπακάν, που µη µπορώντας να διαχειριστεί τις νέες εξελίξεις τελικά οδήγησε το κόµµα 

του σε διαίρεση σε δύο φατρίες208. Η µία ήταν ελεγχόµενη από τον Ερµπακάν µέσω του 

κόµµατος της Ευδαιµονίας και η άλλη αποτέλεσε τον νέο πολιτικό φορέα µε επικεφαλή τον 

                                                 
207 Αθανάσιος Παρέσογλου, Το Τουρκικό Πολιτικό Σύστηµα, σελ. 295, όπως παρατίθεται στο Βερέµης Θάνος 
(επιµέλεια), Η Τουρκία Σήµερα, Πολιτεία, κοινωνία, οικονοµικά, εξωτερική πολιτική , θρησκεία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1995. 
208 Ibid. σελ.295. 
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νεαρό δήµαρχο της Κωνσταντινούπολης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν µε το Κόµµα της 

∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΚΑ∆). 

 Η είσοδος στον νέο αιώνα και την πρώτη δεκαετία του χαρακτηρίστηκε από τις 

βουλευτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2002 τις οποίες κέρδισε το νεοεµφανιζόµενο κόµµα 

του Ερντογάν, µε υψηλό ποσοστό 34,4% καταλαµβάνοντας 363 έδρες από τις 550 

συνολικά. Η ιδεολογικο-πολιτική τοποθέτηση του κόµµατος, αν και προέρχεται από τη 

διάσπαση ενός καθαρώς ισλαµικού χώρου, προσδιορίζεται από µια στροφή από τη 

θρησκευτική στην κοσµική γραµµή αφού πάντοτε τονιζόταν η υιοθέτηση των φιλελεύθερων 

πολιτικών και οικονοµικών αξιών209. Όµως, το κατά πόσο το Κ∆Α ήταν δεσµευµένο στην 

πραγµατική υλοποίηση των κοσµικών αξιών διατηρώντας πάντα µια ισλαµική απόχρωση 

χαρακτηρίζοντας την πολιτική ως µια µορφή ήπιου Ισλάµ, είναι κάτι που αποδείχθηκε από 

την µετέπειτα πορεία του κόµµατος και της χώρας γενικότερα. Προχωρώντας πιο βαθιά 

στην ιδεολογική προσέγγιση του κόµµατος, θα πρέπει να τονίσουµε την άποψη ότι για την 

επίτευξη της σύνδεσης µεταξύ της κρατικής εξουσίας και της κοινωνίας το Ισλάµ θα 

αποτελεί το σκυρόδεµα που θα ενώσει τον λαό και άνω σε αυτό θα οικοδοµηθεί ένα νέο 

πολιτικό σύστηµα πρεσβεύοντας την προσέγγιση ότι οι µουσουλµάνοι είναι ικανοί 

διατηρώντας τη θρησκευτική τους ταυτότητα να προσαρµοστούν στις διεθνείς συγκυρίες 

και να πετύχουν την οικονοµική ανάπτυξη210. Η έννοια αυτή δεν είναι και τόσο 

πρωτόγνωρη αφού οι ρίζες του εδράζονται στο 1920 όπου και διατυπώθηκαν από τη 

∆εύτερη Οµάδα, ως αντιστάθµισµά στην κίνηση του Ατατούρκ κατά τη Μεγάλη Εθνική 

Συνέλευση, άρχιζε όµως ουσιαστικά να παίρνει σάρκα και οστά επί εποχής Οζάλ και 

συνεχίσθηκε επί Ερµπακάν ο οποίος µάλιστα δήλωσε το 1996 ότι «αφού υπάρχουν στην 

Ευρώπη χριστιανοί δηµοκράτες γιατί να µην υπάρχουν και στην Τουρκία µουσουλµάνοι 

δηµοκράτες»211. Εποµένως αυτό το οποίο πρέσβευε το Κ∆Α και ο ηγέτης του ο Ερντογάν 

δεν ήταν κάτι καινούργιο παρά ήταν κάτι διαµορφωµένο ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες 

εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις. Η στρατηγική212 που ακολουθήθηκε και οδήγησε στην 

                                                 
209 Ibid. σελ 296. 
210 Χρήστος Τεάζης, Η δεύτερη µεταπολίτευση στην Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Η άνοδος των «µη 
προνοµιούχων», (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2013), σελ.203 
211 Ibid., σελ.204 
212 Η στρατηγική που ακολουθήθηκε από το Κ∆Α διατηρώντας µια ταυτότητα κεντρο-δεξιού κόµµατος µε 
συντηρητικο-δηµοκρατική προσέγγιση επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες που επιγραµµατικά 
είναι: (α)  Πολιτική βασισµένη στις µεταρρυθµίσεις και προσανατολισµένη στην αγορά. (β)  Φιλανθρωπικός 
νεοφιλελευθερισµός.   (γ)  Ενεργώντας ως ένα πραγµατικό Κεντροδεξιό κόµµα.   (δ)  Προληπτική εξωτερική 
πολιτική µέσω ανάδειξης της ήπιας ισχύος. Μια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση αναφορικά µε το Κ∆Α, την 
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«εκλογική ηγεµονία» στηρίχθηκε ουσιαστικά στον ισχυρισµό ότι µπορεί να υλοποίηση «τον 

µετασχηµατισµό της Τουρκίας σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον» καλύτερα και πιο 

αποτελεσµατικά από τα αντίπαλα πολιτικά κόµµατα και µάλιστα διαφοροποιώντας την 

πολιτική του ταυτότητα από το παρελθόν και προσδιορίζοντας την πολιτική τοποθέτησή του 

ως ένα «κεντρο-δεξιό κόµµα µε συντηρητικο-δηµοκρατικές ιδέες» 213. Τα δεκαπέντε χρόνια 

παραµονής στην εξουσία της Τουρκίας δεν επέφεραν τελικά πολιτική σταθερότητα, 

κοινωνική συνοχή και δηµοκρατική σταθεροποίηση. Αυτό που συνέβη ήταν η εµβάθυνση 

της διχαστικής φύσης της Τουρκικής µοντερνοποίησης και τον αυξανόµενο διαχωρισµό 

µεταξύ κρατικής δύναµης και κοινωνικών δυνάµεων αδυνατώντας να βρεθεί λύση στα 

σοβαρά κοινωνικοπολιτικά και κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα.214 

Συµπερασµατικά, για την περίοδο διακυβέρνησης της Τουρκίας από το Κ∆Α υπό την 

ηγεσία του Ερντογάν, από το 2003 µέχρι σήµερα, ενός κόµµατος που προήλθε από τη 

διάσπαση της ανανεωτικής πτέρυγας από το παραδοσιακό πολιτικό Ισλάµ σηµατοδότησε 

µια νέα εποχή στον Τουρκικό πολιτικό και κοινωνικό βίο µε την ανάδειξη του ανώτερου 

στόχου που ήταν όχι απλώς η προβολή της θρησκευτικής ταυτότητας αλλά η επιβολή, η 

κατάληψη της εξουσίας και η εγκαθίδρυση ενός άλλου µοντέλου διακυβέρνησης215. Σε 

κοινωνικό επίπεδο το πέτυχε µέσω της ανάδειξης της αστικής τάξης, η οποία επί των 

συντηρητικών κυβερνήσεων και ιδίως της κοσµικής αντίληψης είχε παραγκωνιστεί. Μέσω 

της υλοποίησης ενός νεοφιλελεύθερου προγράµµατος κατάφερε να εγκαθιδρύσει την ισχύ 

του στηριζόµενος σε λαϊκές βάσεις και αποδεικνύοντας ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί τα 

αστικά συµφέροντα. Ταυτόχρονα επιδίωξε τον περιορισµό του στρατιωτικού και δικαστικού 

παρεµβατισµού στον πολιτικό βίο της χώρας αλλά και τη γενικότερη κρατική παρουσία 

µέσω κατάλληλων µεταρρυθµίσεων δίνοντας χώρο για την ανάπτυξη της αστικής τάξης και 

ιδίως της ισλαµικής.216 Σταδιακά και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που του δίνονταν 

αναδείκνυε την ισλαµική ταυτότητα επιτρέποντας εκδηλώσεις που µε βάση την κοσµική 

αντίληψη απαγορευόταν.  

                                                                                                                                                      

ιδεολογία του και τις επιπτώσεις στην Τουρκική κοινωνία βλέπε την ανάλυση-µελέτη του Keyman Ε. Fuat, 
Modernization, Globalization and Democratization in Turkey: The AKP Experience and its Limits.    
213 Keyman Ε. Fuat, Modernization, Globalization and Democratization in Turkey: The AKP Experience and 
its Limits, (Constellations Volume 17, No 2, Blackwell Publishing Ltd.,2010), σελ.4. 
214 Ibid., σελ.12 
215 Μούδουρος Νίκος, Ο µετασχηµατισµός της Τουρκίας. Από την Κεµαλική κυριαρχία στον «ισλαµικό» 
νεοφιλελευθερισµό, (Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2012), σελ. 382 
216 Ibid., σελ 385. 
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Η ταλάντωση το κόµµατος µεταξύ του δίπολου «δηµοκράτες-συντηρητικοί» άρχισε 

σταδιακά να µετακινείται προς την ικανοποίηση της «εθνικής βούλησης», της διαµόρφωσης 

νέας ταυτότητας και δηµιουργίας ενός µοντέλου διακυβέρνησης αντίθετο µε την όποια 

κοσµική προσέγγιση αλλά ενσωµατώνοντας στοιχεία του πολιτικού Ισλάµ, των βαθύτερων 

εθνικών επιδιώξεων ακόµα και στοιχεία που εδράζονται στο Οθωµανικό παρελθόν της 

χώρας217.  

Με λίγα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Ερντογάν, µέσω των µεταρρυθµίσεων 

και του νεοφιλελεύθερου προγράµµατος, παρουσιάστηκε ως ο εκφραστής των λαϊκών 

συµφερόντων, ανάδειξε την αστική τάξη ιδίως της Ανατολίας, περιόρισε το κράτος καθώς 

και το στρατιωτικό και δικαστικό καταστηµένο, ενίσχυσε την οικονοµία της χώρας 

αξιοποιώντας τους οικονοµικούς παράγοντες και όταν πλέον αισθάνθηκε ισχυρός άρχισε τη 

σταδιακή µετακίνηση της Τουρκίας από την κοσµική αντίληψη στην Ισλαµική προσέγγιση 

εκδηλώνοντας νέο-οθωµανικά και εθνικιστικά οράµατα.   Όµως τα όποια προβλήµατα στην 

εσωτερική συνοχή και σε επίπεδο ουσιαστικού εκδηµοκρατισµού της χώρας δεν επιλύθηκαν 

αλλά απεναντίας άρχισαν να αυξάνονται που σε συνδυασµό µε την αποµάκρυνση της χώρας 

από τις αρχές του κοσµικού κράτους, οδήγησαν στην εκδήλωση ενός νέου αλλά 

αποτυχηµένου στρατιωτικού πραξικοπήµατος, στις 15 Ιουλίου 2016. 

Η προσπάθεια αποτύπωσης της κοινωνικοπολιτικής διάστασης της Τουρκικής 

κοινωνίας διακρίνεται από µια συνεχή διελκυστίνδα ή ταλάντωση µεταξύ δύο ουσιαστικά 

παραγόντων, του κοσµικού καθεστώτος από την µία πλευρά και του ισλαµικού και 

εθνικιστικού περιβάλλοντος από την άλλη. Η κυριαρχία του ενός επενεργούσε µε 

καταστροφικό ή ακόµα και µε εκδικητικό τρόπο στο άλλον. Βασικοί συντελεστές που 

διαδραµατίζουν πάντα ρόλο είναι η θρησκεία, η ιστορία και ο πολιτισµός πάνω στα οποία 

οικοδοµείται η όποια προσπάθεια για τη διαµόρφωση της χώρας και την ανάπτυξή της. Η 

διαφοροποίηση έγκειται στο βαθµό που εισέρχονται τα στοιχεία αυτά στην ακολουθούµενη 

πολιτική, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαµόρφωση διεθνούς συµπεριφοράς του 

κράτους. Αυτή τη διεθνή συµπεριφορά του κράτους όπως εκδηλώνεται µέσω της 

εξωτερικής πολιτικής θα επιδιωχθεί να αναλυθεί παρακάτω. 

 

 

 
                                                 

217 Keyman Ε. Fuat, Modernization, Globalization and Democratization in Turkey: The AKP Experience and 
its Limits, (Constellations Volume 17, No 2, Blackwell Publishing Ltd.,2010), σελ.12. 
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3.3   Εξωτερική πολιτική. 

 Η εξωτερική πολιτική κάθε εθνοκρατικής οντότητας διαµορφώνεται ως 

συνισταµένη ενός συνόλου παραγόντων µεταξύ των οποίων η γεωγραφία, η ιστορία, η 

θρησκεία και ο πολιτισµός διαδραµατίζουν σηµαντικό αλλά και όχι τον αποκλειστικό ρόλο. 

Λίγες είναι οι χώρες που έχουν µια τόσο πλούσια ιστορική κληρονοµιά και σηµαντική 

γεωγραφική θέση όπως αυτή που κατέχει η Τουρκία, αφού τα δύο αυτά στοιχεία την 

τοποθετούν στο επίκεντρο της παγκόσµιας ιστορίας και στο σταυροδρόµι συνάντησης τριών 

ηπείρων218. Ο γεωγραφικός προσδιορισµός την τοποθετεί ως τµήµα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης εντασσόµενη στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, αποτελεί σαφέστατα τµήµα της 

Εγγύς και Μέσης Ανατολής και µέσω της Μεσογείου συνδέεται µε τη Βόρειο Αφρική. 

 Η ιστορική συνείδηση εµπεριέχει το πολιτισµικό, ψυχολογικό, θρησκευτικό και 

κοινωνικό σύστηµα αξιών καθώς και τον γεωγραφικό ζωτικό χώρο στον οποίο 

διαµορφώνεται και αντανακλάται καθορίζοντας τον τρόπο αντίληψης της θέσης που κατέχει 

η κοινωνία στον κόσµο219. Επιπλέον, η ιστορική κληρονοµιά προέρχεται από την αντίληψη 

ότι η σύγχρονη Τουρκική δηµοκρατία δηµιουργήθηκε πάνω στα συντρίµµια της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί που χαράσσουν την εξωτερική πολιτική εξακολουθούν 

να επωµίζονται το βάρος του Οθωµανικού παρελθόντος αλλά και να νιώθουν τη σκιά της 

Συνθήκης των Σεβρών (Αύγουστος 1920), παραµένοντας επιφυλακτικοί στην, µε 

οποιαδήποτε τρόπο, ίδρυση Κουρδικού κράτους που ενδέχεται να επιφέρει την αναβίωση 

της καταστροφικής συνθήκης.220  

Η Συνθήκη των Σεβρών αποτελούσε την αποκορύφωση του αποκαλούµενου 

Ανατολικού ζητήµατος,221 η οποία αν και προσδιόριζε τον διαµελισµό της πρώην 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας παραχωρώντας δικαιώµατα στην Ελλάδα, στην περιοχή της 

Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης, έθετε τον Βόσπορο και τα Στενά των ∆αρδανελίων 

υπό διεθνές καθεστώς, και προέβλεπε την ίδρυση Αρµενικού και Κουρδικού κράτους, 

τελικά δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ. Παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη ουσιαστικά 
                                                 

218 Soysal Mumtaz, Το µέλλον της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής, σελ. 45, όπως παρατίθεται στο Καιρίδης 
∆ηµήτρης & Lenore Martin, (επιµέλεια), Ρόλος και Θέση της Τουρκίας στον κόσµο: Σύγχρονη πραγµατικότητα 
και µελλοντικές προκλήσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2006. 
219 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010, σελ. 65. 
220 Ahmad Feroz, Το Ιστορικό Υπόβαθρο της Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας, σελ.11, όπως παρατίθεται 
στο Καιρίδης ∆ηµήτρης & Lenore Martin, (επιµέλεια), Ρόλος και Θέση της Τουρκίας στον κόσµο: Σύγχρονη 
πραγµατικότητα και µελλοντικές προκλήσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2006. 
221 Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό να περιγράψει τον ανταγωνισµό των ιµπεριαλιστικών 
ευρωπαϊκών δυνάµεων για τη διανοµή της κληρονοµιάς του «ασθενούς της Ευρώπης» που δεν ήταν άλλος από 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία η οποία πλέον ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 
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αντικαταστάθηκε από τη Συνθήκη της Λοζάνης (Ιούλιο 1923) που προσδιόρισε τη σηµερινή 

γεωγραφική και πληθυσµιακή διαµόρφωση, οι Τούρκοι εξακολούθησαν, ακόµα και µέχρι 

σήµερα, να φοβούνται ότι µπορεί να επανέλθει σε ισχύ ανά πάσα στιγµή και αυτός ο φόβος 

είναι που χαρακτηρίζει την εχθρική τους στάση έναντι του αρµενικού και Κουρδικού 

ζητήµατος222.  

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας υπό την καθοδήγηση του Κεµάλ 

Ατατούρκ, προσδιοριζόταν από το ρητό «ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσµο», που 

χρησιµοποιείτο συχνά για να περιγράψει εν συντοµία µια φιλήσυχη πολιτική που επεδίωκε 

την αποµόνωση από τον υπόλοιπο κόσµο, η οποία όµως ουσιαστικά δεν εφαρµόστηκε ποτέ 

καθώς πριν ακόµα την εδραίωση της ∆ηµοκρατίας οι Εθνικιστές είχαν ήδη υπογράψει 

συµφωνίες µε τους γείτονές τους στο βορά ακόµα και στο µακρινό Αφγανιστάν.223 Μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του 1920 η Τουρκία είχε ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, έχοντας 

συµφιλιωθεί µε την απώλεια της Μοσούλης, προσδιόρισε την αντίληψή της περί της 

στρατηγικής της αξίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και είχε συνάψει σχέσεις µε τη 

Σοβιετική Ένωση των Μπολσεβίκων, οι οποίοι εξάλλου την είχαν βοηθήσει στον αγώνα της 

«ανεξαρτησίας» εναντίον των Ελληνικών δυνάµεων στην περιοχή της Μικράς Ασίας, το 

1922.  

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1930, η εξωτερική πολιτική χαρακτηριζόταν 

από µετριοπάθεια και µια επιδίωξη σύναψης σχέσεων µέσω συµφωνιών, τόσο µε τις 

µεγάλες δυνάµεις της εποχής όσο και µε τις περιφερειακές, µε σκοπό την επίτευξη 

δηµιουργίας ενός νέου κράτους µε σαφέστατο δυτικό προσανατολισµό.  

Μετά το θάνατο του Ατατούρκ τον Νοέµβριο του 1937, η εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας άλλαξε µορφή και διακρινόταν από επιφύλαξη και καιροσκοπισµό, γραµµή που 

κράτησε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, στον οποίον εισήχθη µόνο πλέον 

όταν είχε διαφανεί η τελική έκβαση το 1945 ώστε να λάβει µέρος στο µοίρασµα των κερδών 

µε το µέρος των νικητών ακόµα να λάβει και την Αµερικανική βοήθεια παρά τις 

αντίθετες224 προς τούτο εισηγήσεις.225 Η τουρκική ηγεσία και ιδίως ο Ισµέτ Ινονού, ήθελαν 

                                                 
222 Ahmad Feroz, Το Ιστορικό Υπόβαθρο της Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας, σελ.11, όπως παρατίθεται 
στο Καιρίδης ∆ηµήτρης & Lenore Martin, (επιµέλεια), Ρόλος και Θέση της Τουρκίας στον κόσµο: Σύγχρονη 
πραγµατικότητα και µελλοντικές προκλήσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2006. 
223 Ibid., σελ. 22. 
224 Έντονη αντίθεση εξέφρασε ο Kennan, ο πατέρας της πολιτικής της «ανάσχεσης» κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέµου που τόνιζε ότι η Τουρκία δεν αντιµετωπίζει καµία σοβαρή κοµµουνιστική διείσδυση αλλά 
και ούτε εσωτερικές ταραχές. Εφιστούσε την προσοχή στο εσωτερικό ήθος και ακεραιτότητα που θα πρέπει να 
διέπουν τη διπλωµατία και όχι η στρατιωτική ετοιµότητα. Επίσης τόνιζε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η 
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κάτι περισσότερο από µια απλή στρατιωτική βοήθεια αφού αποσκοπούσαν στην 

εξασφάλιση συµµαχίας που θα τους έσωζε σε περίπτωση Σοβιετικής επίθεσης, δεσµεύσεις 

τις οποίες οι Αµερικανοί δεν ήθελαν να παραχωρήσουν226.  

Το νέο κοσµικό κράτος εκµεταλλευόταν το γεωγραφικό πλεονέκτηµα βρισκόµενο στο 

µαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα ήλεγχε µέσω των Στενών την 

κίνηση προς τις θερµές θάλασσες. Φυσικά κατά το παρελθόν δεν υπήρχαν και οι καλύτερες 

σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών που παρά το γεγονός της αλλαγή της ιδεολογικοπολιτικής 

τοποθέτησης της ΕΣΣ∆, συνέχισαν να διαβλέπουν ένα κίνδυνο εισβολής ή εκδήλωσης 

επίθεσης από βορά ως την κυριότερη απειλή. Αυτή η αντίληψη και το πλεονέκτηµα ήταν 

που οδηγούσε την Τουρκία στη διαµόρφωση µιας πολιτικής επιδίωξης απόκτησης 

βέλτιστων ωφεληµάτων αλλά και αυτή η προσέγγιση ήταν που τους οδήγησαν στην είσοδό 

τους στο ΝΑΤΟ, ως πλήρες µέλος µαζί µε την Ελλάδα στις 18 Φεβρουαρίου 1952. 

Σκιαγραφώντας την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, ιδίως κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέµου, αυτή χαρακτηρίζεται από µια ρεαλιστική προσέγγιση θέτοντας ως βασική 

προτεραιότητα τα ζητήµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας, γεγονός που πηγάζει από την 

επισφαλή γεωγραφική της θέση βρισκόµενη σε µια περιοχή όπου συγκρούονται τα 

συµφέροντα µεγάλων δυνάµεων, στοιχείο που την οδήγησε στη προσκόλληση στο ∆υτικό 

οργανισµό συµµαχίας. Επίσης η χώρας παρουσίασε έναν σαφέστατο δυτικό 

προσανατολισµό, ο οποίος δεν ήταν µόνο συνέπεια των δεσµεύσεων που ανακύπτουν από 

τις συµµαχίες για συλλογική άµυνα αλλά είναι και η φυσική κατάληξη τω πολιτιστικών και 

κοινωνικών σχέσεων µε τη ∆ύση, όπως αυτές εγκαθιδρύθηκαν από τις πρώτες προσπάθειες 

εκσυγχρονισµού του οθωµανικού κράτους στα τέλη του 18ου αιώνα227. Η γεωγραφική θέση 

της χώρας προσδίδει έναν σηµαντικό ρόλο στην Τουρκία που είναι γνωστός ως «θεωρία της 

γέφυρας», µε βάση την οποία επισηµαίνεται και τονίζεται η διασύνδεση µεταξύ Ανατολής 

και ∆ύσης που εξασφαλίζεται µέσω της Τουρκίας228.  

Η θεωρία της γέφυρας έχει µια διττή σηµασία. Από καθαρώς στρατηγικής απόψεως, η 

θέση της χώρας λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία αφού βρίσκεται στο µαλακό υπογάστριο της 

                                                                                                                                                      

δηµιουργία ενός κοµµουνιστικού κλοιού γύρω από την Τουρκία που θα την έφερνε σε δύσκολή θέση και γι 
αυτό το λόγο θα πρέπει η αµερικανική στόχευση να επικεντρωθεί στις χώρες των Βαλκανίων. 
225 Ibid., σελ. 27. 
226 Ibid., σελ. 38. 
227 Soysal Mumtaz, Το µέλλον της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής, σελ. 53, όπως παρατίθεται στο Καιρίδης 
∆ηµήτρης & Lenore Martin, (επιµέλεια), Ρόλος και Θέση της Τουρκίας στον κόσµο: Σύγχρονη πραγµατικότητα 
και µελλοντικές προκλήσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2006. 
228 Ibid., σελ.47. 
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Σοβιετικής Ένωσης ελέγχοντας ταυτόχρονα την έξοδο προς νότο και αποτελώντας µέρος 

του ανασχετικού δακτυλίου που περιόριζε την κουµµουνιστική δραστηριότητα. Από 

ιστορικής απόψεως, θεµελίωσε θεωρίες που απένειµαν στην τουρκική διπλωµατία άλλοτε 

τον ρόλο του συνδέσµου και άλλοτε του διαιτητή µεταξύ των ανταγωνιστικών σφαιρών 

επιρροής στην περιοχή και αφετέρου υπαινισσόταν τα ηθικά και υλικά οφέλη που 

αποκόµιζε η Τουρκία. Έτσι η ύπαρξη µεταξύ δύο αντίθετων κόσµων, µε τις ιδιαιτερότητες 

που ο καθένας περιλαµβάνει, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί δίληµµα στη 

διαµόρφωση µιας εθνικής ταυτότητας. Οι ισχυροί δεσµοί και η συµµετοχή της Τουρκίας 

στους ∆υτικούς οργανισµούς άµυνας και ασφάλειας και σε άλλους Ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς και ιδιαιτέρως η έκδηλη προτίµηση στην υιοθέτηση ενός δυτικού και 

κοσµικού µοντέλου ζωής ως πρότυπο για την κοινωνική της ανάπτυξη έρχεται σε αντίθεση 

µε τη θρησκευτική της συγγένεια µε τον Ανατολικό κόσµο, την άλλη άκρη της γέφυρας, 

δηµιουργώντας ένα από τα πλέον σηµαντικά παράδοξα της τουρκικής κοινωνίας, την 

αµφισηµία της κουλτούρας229.  

Το πρώτο κοµβικό σηµείο στη σύγχρονη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αποτέλεσε 

η δεκαετία του 1980 η τελευταία δεκαετία του Ψυχρού Πολέµου που έληξε µε τη διάλυση 

το 1989 της Σοβιετικής Ένωσης. Πριν από το 1989 οι κατατριβόµενοι µε τις διεθνείς 

σχέσεις είχαν την τάση να βλέπουν την Τουρκία ως έναν µικρό παίκτη σε ένα παγκόσµιο 

παιχνίδι που παιζόταν ανάµεσα σε δύο µπλοκ, τα οποία λειτουργούσαν µέσα σε ένα βασικό 

σύστηµα διεθνών σχέσεων230. Η νέα τάξη πραγµάτων όπως διαµορφώθηκε µετά το 1989 

εµφάνισε κενό ισχύος στην περιοχή της Ευρασιατικής περιφέρειας. Καθώς ο δυτικοί 

σύµµαχοι προσέβλεπαν στην κάλυψη του κενού αυτού προσπάθησαν να εγκαταστήσουν 

στην Τουρκία ένα µοντέλο χώρας το οποίο συνδυάζει ένα µοντέρνο ή µετριοπαθές Ισλάµ µε 

την κοσµικότητα, µια προσέγγιση που ανταποκρινόταν στην αµερικανική αντίληψη, και 

ιδιαίτερα αυτή του προέδρου George H. W. Bush, που πρότεινε ότι η Τουρκία θα µπορούσε 

να λειτουργήσει ως ένα παράδειγµα συνύπαρξης µοντερνισµού και Ισλάµ, δηµιουργώντας 

έτσι την έννοια του «Τουρκικού µοντέλου».231 Αυτή η αλλαγή στον τρόπο που 

αντιµετώπιζαν την Τουρκία οριοθέτησε στροφή από τον Κεµαλισµό που υπηρέτησε καλά 

τον σκοπό του εκσυγχρονισµού που πρέσβευε, αλλά στη νέα φάση που διαµορφώθηκε, 

                                                 
229 Ibid.. 
230 Ρόµπινς Φίλιπ µετάφ. Μπαρτζινόπουλος Ερρίκος, Στρατός και ∆ιπλωµατία. Η Τουρκική εξωτερική πολιτική 
από την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, (Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2003), σελ. 21. 
231 Murinson Alexander, Turkish Foreign Policy in the Twenty-First Century, (Israel, Bar-Ilan University, 
BESA Center for Strategic Studies, Mideast Security and Policy Studies, No. 97, September 2012), σελ.5. 
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δηµιουργεί αδιέξοδα στην τουρκική κοινωνία καθώς, µέσω του συντηρητισµού και της 

εσωστρέφειας, παρακωλύει την εδραίωση µιας ανοιχτής, φιλελεύθερης και δηµοκρατικής 

πολιτείας232. 

Το δεύτερο κοµβικό σηµείο στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής αποτέλεσε η 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης µε τη συνεπακόλουθη αλλαγή του διπολικού διεθνούς 

συστήµατος και την εµφάνιση κενού στην κατανοµή της ισχύος λόγω της διάλυσης της 

ΕΣΣ∆. Οι επιπτώσεις για την Τουρκία στρέφονταν στην αναζήτηση νέου ρόλου που θα 

µπορούσε να διαδραµατίσει στην περιοχή αφού το δόγµα της ανάσχεσης και η 

σπουδαιότητα της Τουρκίας για την υλοποίησή του φαίνεται ότι µειώθηκαν, 

διαµορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο στο µεταψυχροπολεµικό διεθνές σύστηµα. 

Η µεταψυχροπολεµική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας διακρίνεται, σύµφωνα µε τον 

Φίλιπ Ροµπινς (2004, σελ 78) σε τρείς φάσεις. Η πρώτη ήταν η έντονη προσωπική 

προσέγγιση η οποία συνδέεται στενά µε την παρουσία του Τουργκούτ Οζάλ, ο οποίος 

κυριάρχησε στην τουρκική πολιτική από τη µείωση της επιρροής του στρατιωτικού 

καθεστώτος στα µέσα της δεκαετίας του 1980µέχρι και το 1991. Η δεύτερη φάση ήταν η 

ακαδηµαϊκή και γραφειοκρατική προσέγγιση, στο µεγαλύτερο διάστηµα της οποίας ο 

υπουργός Εξωτερικών, Χικµέτ Τσετίν, συνεργάστηκε στενά µε το προσωπικό του 

υπουργείου του για να διαµορφώσει µια προσεκτικά σχεδιασµένη και καλά συντονισµένη 

εξωτερική πολιτική. Η τρίτη είναι η φάση της αδύναµης, αποσπασµατικής και 

ανταγωνιστικής προσέγγισης µε τη διαµόρφωση εξωτερικής πολιτικής να αντανακλά από το 

1994 και έπειτα την αναταραχή και τη σύγχυση που κυριαρχούσε στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή.233  

Η έλλειψη όµως στρατηγικού σχεδιασµού ήταν που επισηµάνθηκε από τον Αχµέτ 

Νταβούτογλου (2010, 12η έκδοση) τονίζοντας ότι για τη διαµόρφωση εξωτερικής πολιτικής, 

«Το βασικό σηµείο εκκίνησης πρέπει να είναι η εκπόνηση ενός νέου στρατηγικού 

σχεδιασµού που θα αναµιγνύει την πολιτική, την οικονοµική και πνευµατική εµπειρία µιας 

κοινωνίας και η ένταξη αναδιατυπωµένης αµυντικής βιοµηχανίας µέσα  σε αυτό το πλαίσιο, 

                                                 
232 Καιρίδης ∆ηµήτρης, Εξωτερικές Στρατηγικές και Εσωτερικές Επιλογές: Ισορροπώντας µεταξύ πολιτικής 
ισχύος και αλληλεξάρτησης, σελ. 395, όπως παρατίθεται στο Καιρίδης ∆ηµήτρης & Lenore Martin, (επιµέλεια), 
Ρόλος και Θέση της Τουρκίας στον κόσµο: Σύγχρονη πραγµατικότητα και µελλοντικές προκλήσεις, Αθήνα: 
Εκδόσεις Σιδέρη, 2006.  
233 Ρόµπινς Φίλιπ µετάφ. Μπαρτζινόπουλος Ερρίκος, Στρατός και ∆ιπλωµατία. Η Τουρκική εξωτερική πολιτική 
από την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, (Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2003), σελ. 78. 
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ώστε να υπάρξει µια δυναµική ερµηνεία των σταθερών στοιχείων της ισχύος και να 

ενεργοποιηθούν οι δυναµικές της µεταβλητής ισχύος»234. 

Στο χρονικό αυτό σηµείο προσδιορίζεται ένα κοµβικό σηµείο της εξωτερικής 

πολιτικής που χαρακτηρίζεται από τη διαπίστωση της έλλειψης του στρατηγικού 

σχεδιασµού αλλά και µε τις σκέψεις ότι η ύπαρξη ενός ανάλογου σχεδιασµού αποτελεί τη 

δεσµευτική συνθήκη για την επίτευξη εθνικών στόχων και την εξασφάλιση των 

συµφερόντων, εισερχόµαστε στον 21ο αιώνα που προσδιορίζεται από την απόλυτη 

κυριαρχία του Κόµµατος της ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Κ∆Α) µε επικεφαλής τον Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν.  

Η εξωτερική πολιτική είναι ένας από τους τοµείς που οι κυβερνήσεις του Κ∆Α είχαν 

αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και εναπόθεσαν τις φιλοδοξίες τους, µε κύριο πρωτεργάτη 

και κύριο αρχιτέκτονα στη διαµόρφωση µιας νέας εξωτερικής πολιτικής τον Αχµέτ 

Νταβούτογλου235 ο οποίος µε το δόγµα του «Στρατηγικού Βάθους», που διαµόρφωσε το 

2001 έδωσε νέα αντίληψη στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Το κύριο 

χαρακτηριστικό ήταν η διαµόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασµού που οδηγούσε στην 

επίτευξη ενός οράµατος που εδραζόταν στην έννοια της κεντρικότητας236 στην διεθνή 

πολιτική βασισµένη στη γεωγραφία, ιστορία και πολιτισµική ταυτότητα. Σύµφωνα µε τον 

στρατηγικό σχεδιασµό και την αντίληψη για τη χώρα, η Τουρκία δεν θα µπορούσε πλέον να 

αντιµετωπίζεται ως µια «περιφερειακή χώρα» ή ακόµα και ως µια «χώρα γέφυρα», κατά την 

έννοια που ερµηνεύτηκε παραπάνω, αλλά περισσότερο ως µια κεντρική χώρα που βρίσκεται 

σε µια περιοχή έντονων επιρροών και συµφερόντων.  

Σύµφωνα µε µελέτη του Altunisik Benli Meliha (Middle East Technical University, 

Ankara, 2011), οι αρχές ή οι συνιστώσες στις οποίες στηρίχθηκε η διαµόρφωση του 

οράµατος ξεκινάνε από την αρχή των «µηδενικών προβληµάτων µε τους γείτονες». Αυτή η 

αρχή αποτελεί ουσιαστικά µια κριτική στις προηγούµενες πολιτικές αλλά και επίσης 

θεωρητικοποιεί µια θετική προσέγγιση για το µέλλον. Η δεύτερη αρχή είναι η πολυδιάστατη 

εξωτερική πολιτική που υπογραµµίζει τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των παλιών 

συµµαχιών και των νέων προκλήσεων. Στο πνεύµα αυτό, η ανάπτυξη σχέσεων µε τη Μέση 

                                                 
234 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
12η έκδοση, 2010), σελ.87. 
235 Ο καθηγητής Αχµέτ Νταβούτογλου, διετέλεσε αρχικά επικεφαλής σύµβουλος επί θεµάτων εξωτερικής 
πολιτικής του Ερντογάν (2002 – 2009), στη συνέχεια ανέλαβε Υπουργός εξωτερικών (2009 – 2014) και τελικά 
Πρωθυπουργός (2014 – 2016). 
236 Yesiltas Murat & Balci Ali, A dictionary of Turkish Policy in thw AK Party Era: A conceptual map, (Center 
for Strategic Studies, Vol. 7, May 2013), σελ.8. 
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Ανατολή ή και µε τη Ρωσία δεν αποτελούν απειλή στις παραδοσιακές στρατηγικές σχέσεις 

µε τις Η.Π.Α ή την Ε.Ε. Τρίτη αρχή αποτελεί η δυναµική της Τουρκικής διαµεσολάβησης 

στις περιφερειακές και παγκόσµιες συγκρούσεις αφού η Τουρκία έχει τη θέληση, την 

ικανότητα αλλά και υφίσταται η αναγκαιότητα ώστε να διαδραµατίσει ανάλογο ρόλο 

προωθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την ειρήνη και σταθερότητα. Το τελευταίο στοιχείο που 

συνθέτει το όραµα δίνει έµφαση στην αποµάκρυνση της κοσµικότητας, µε την έννοια του 

συντηρητισµού και εσωστρέφειας, από την Τουρκική εξωτερική πολιτική και η 

αντικατάσταση µε έννοιες όπως της ήπιας ισχύος, της οικονοµικής αλληλεξάρτησης που 

αποτελούν τα νέα εργαλεία επικοινωνίας και συνδιαλλαγής µε τον κόσµο, προσδιορίζοντας 

έτσι µια χώρα που η ισχύς της δεν θα προέρχεται αποκλειστικά από τη στρατιωτική δύναµη 

αλλά κυρίως από τη δηµοκρατία και την οικονοµική της δύναµη237.   

Η υλοποίηση όµως και η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασµού στην εξωτερική 

πολιτική που εδραζόταν στο δόγµα του «στρατηγικού βάθους», µε τις έννοιες που 

αναλύθηκε και παραπάνω, δεν φαίνεται να επέφερε να επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, µε 

συνέπεια η Τουρκία να εµφανίζει µια ελαφριά κλίση στην εξωτερική της πολιτική, που 

άρχιζε από τη στιγµή της αποχώρησης του Αχµέτ Νταβούτογλου από την πρωθυπουργία, 

την οποία είχε αναλάβει από το 2014 µέχρι τον Απρίλιο του 2016. 

Αυτή η µεταστροφή στην εξωτερική πολιτική πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας γεγονότων 

που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ακολουθώντας τις συνέπειες 

της Αραβικής Άνοιξης. Το πρώτο γεγονός ήταν ο εµφύλιος που ξέσπασε στη Συρία το 2012 

και αρχές του 2013. Το επόµενο ήταν το πραγµατοποιηθέν πραξικόπηµα στην Αίγυπτο τον 

Ιούλιο του 2013. Ακολούθησε η ανάδειξη του ISIS, το 2013-14 και µετέπειτα, στη Συρία 

και Ιράκ, γεγονός που οδήγησε την διεθνή κοινότητα να θέσει ως προτεραιότητα την 

ασφάλεια στην περιφέρεια παρά την υποστήριξη στους δηµοκρατικούς µετασχηµατισµούς 

που επιδιώχθηκαν στην περιοχή. Τελευταία, θα πρέπει να επισηµανθεί το Κουρδικό ζήτηµα 

που έχει καταφέρει να επεκτείνει τον εδαφικό έλεγχο στην Συρία και Ιράκ αφού πρώτα 

κέρδισε τη διεθνή συµπάθεια, νοµιµότητα και στρατιωτική βοήθεια238. 

Οι νέες περιφερειακές εξελίξεις ανάγκασαν τους Τούρκους να µεταβάλλουν, από την 

άνοιξη του 2016 και έπειτα, την εξωτερική τους πολιτική ώστε να αντιµετωπίσουν τους 

                                                 
237 Altunisik Benli Meliha, Turkish foreign Policy in the 21st century, (Middle East Technical University, 
Ankara, International Yearbook 2011), σελ. 195. 
238 Daly Galip, Turkey’s Post-Arab Spring Foreign Policy: How Ankara came to Embrace a Policy of Selective 
Engagement, Foreign Affairs, November 24, 2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-11-24/turkey-
s-post-arab-spring-foreign-policy, πρόσβαση 4 Ιαν 2017. 



-94- 

 

 

 

αυξανόµενους κινδύνους που εµφανίστηκαν στα νότια και νοτιο-δυτικά σύνορα239. Μια 

µεταστροφή που τους οδήγησε, εν ονόµατι της εθνικής ασφάλειας και επιβίωσή τους, να 

εµφανίσουν µια στροφή από τον δυτικό προσανατολισµό και να συνάψουν σχέσεις µε τη 

Ρωσία (οι οποίες είχαν βρεθεί σε υψηλό επίπεδο έντασης µετά την κατάρριψη του ρωσικού 

πολεµικού αεροσκάφους τον Νοέµβριο 2015), µε το Ισραήλ αλλά και να προσανατολίζονται 

εντονότερα προς την ανατολή τονίζοντας, από τον ίδιο τον Πρόεδρο της χώρας240, όλο και 

περισσότερο τα κοινά ιστορικά, πολιτισµικά και θρησκευτικά στοιχεία που τους ενώνουν, 

αλλά και ταυτόχρονα την εκδήλωση προληπτικού δόγµατος ασφαλείας για αντιµετώπιση 

των εγχώριων και εξωτερικών απειλών.  

Συνοψίζοντας την εξωτερική πολιτική της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και 

επισηµαίνοντας επιγραµµατικά τα κυριότερα στοιχεία θα τολµούσαµε να διατυπώσουµε την 

άποψη ότι αυτή ξεκίνησε µέσα στον συντηρητισµό και την εσωστρέφεια ως αποτέλεσµα του 

κοσµικού κράτους και του ρητού «ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσµο». Σταδιακά όµως, 

µετά τον πλουραλισµό που εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 αλλά ουσιαστικά από την 

δεκαετία του 1980 µε τον Οζάλ άρχισε να αποτυπώνεται η πολιτική διάσταση του Ισλάµ, 

που επέδρασε στην εξωστρέφεια και ανάπτυξη οικονοµικών δεσµών µε νέες αγορές, 

γεγονότα που οδήγησαν σε βελτίωση της οικονοµικής δυναµικής της χώρας.  

Στη συνέχεια, η δεκαετία του 1990 παρά τις αντιξοότητες και πολιτικές ταραχές 

χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια του Ισµαήλ Τσέµ να χαράξει µια στρατηγική, η οποία 

τελικά υλοποιήθηκε την επόµενη δεκαετία από την Αχµέτ Νταβούτογλου και τον Κόµµα 

της ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν µέσω της διαµόρφωση του δόγµατος του 

«Στρατηγικού βάθους». Κύρια χαρακτηριστικά ήταν η πολιτικοποίηση του Ισλάµ ή η 

Ισλαµοποίηση της πολιτικής ζωής της Τουρκίας που αντικατέστησε το κοσµικό κράτος και 

ότι πρέσβευε αυτό. Οι τελευταίες εξελίξεις όµως στην Μέση Ανατολή, ακολουθώντας τις 

εξελίξεις της Αραβικής Άνοιξης, ανάγκασαν την Τουρκία να αναπροσαρµόσει την πολιτική 

της ως περιφερειακή δύναµη, και να προβεί σε συµφωνίες µε Ρωσία και βελτίωση των 

σχέσεων Ισραήλ. Ανεξάρτητα όµως από τις όποιες εξελίξεις, αλλαγές στα δόγµατα και τις 

στρατηγικές ή ακόµα και τις κινήσεις στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής αναδεικνύεται το 

                                                 
239 Duran Burhanettin, Turkey’s new security concept, Daily Sabah, Columns, 
http://www.dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2016/10/26/turkeys-new-security-concept, πρόσβαση 4 
Ιαν 2017. 
   President Erdogan Addresses the Openning session of the 13th Islamic Summit, 14 April 2016, στοιχεία στο 
https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/42577/president-erdogan-addresses-the-opening-session-of-the-13th-
islamic-summit.html, πρόσβαση 10 Ιανουαρίου 2017. 
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αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου που διακατέχει τη χώρα και την κυβερνώσα κάθε φορά 

τάξη.  

Το πέπλο του Οθωµανικού παρελθόντος και του βάθους της ιστορίας σε συνδυασµό 

µε τη σηµασία της γεωγραφίας δεν µπορούν να εξαφανίσουν το «σύνδροµο των Σεβρών» µε 

το διαµελισµό της χώρας, το «Βυζαντινό δηµιούργηµα» που κατάκτησαν αλλά δεν 

µπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν. Φοβικά σύνδροµα, αισθήµατα ανασφάλειας αλλά και 

αλαζονείας, δείγµατα µιας όχι ώριµης δηµοκρατίας, οδηγούν τη χώρα σε σπασµωδικές 

ενέργειες µε άγνωστες προεκτάσεις.  

Αν τώρα θέλουµε να εξετάσουµε τη συνολική πορεία διαµόρφωσης της εξωτερικής 

πολιτικής της Τουρκίας υπό το πρίσµα των θεωριών των διεθνών σχέσεων ουσιαστικά 

παρατηρούµε ότι ξεκίνησε από την υλοποίηση της πλουραλιστικής θεώρησης µέσω 

εφαρµογής της θεωρίας της οικονοµικής αλληλεξάρτησης και επέκτασης της ήπιας ισχύος 

χωρίς σε καµιά περίπτωση να ενδιαφέρεται νε επεκτείνει την ηγεµονία της παρά µόνο στο 

πλαίσιο εξασφάλισης της ασφάλειάς της.  

Σταδιακά όµως µαζί µε την αύξηση της οικονοµικής της δυνατότητας ενίσχυε και τη 

στρατιωτική της δύναµη η οποία όµως παραµένει αρχικά στοχευµένη στην ασφάλεια της 

χώρας και την επιβίωση του κράτους. Επεδίωκε εποµένως την αύξηση της ισχύος µόνο για 

θέµατα επιβίωσης και όχι ως αυτοσκοπό, ακολουθώντας τη θεωρία του νεορεαλισµού του 

Kenneth Waltz, ενώ στην εξωτερική της πολιτική παρουσίασε στοιχεία πλουραλιστικής 

θεώρησης.  

Η ανάπτυξη όµως της οικονοµικής της δύναµης και η διαφοροποίηση των φιλοδοξιών 

µέσω του νέου δόγµατος του στρατηγικού βάθους και της Ισλαµοποίησης της πολιτικής, 

διαφοροποίησε την κατεύθυνσή κίνησης της χώρας σε µια επίδειξη ισχύος, η οποία δεν 

περιορίζονταν µόνο σε θέµατα επιβίωσης αλλά και σε θέµατα διαµόρφωσης ζωνών 

επιρροής αυξάνοντας έτσι το ηγεµονικό της αποτύπωµα στην περιφέρεια και ευρύτερα.  

Μετακινήθηκε κατά την έννοια αυτή περισσότερο προς τον επιθετικό ρεαλισµό του 

Mearsheimer αφού η ισχύς πλέον έγινε εργαλείο αύξησης της ηγεµονίας που πίστευε ότι για 

ιστορικούς, πολιτισµικούς, γεωγραφικούς και θρησκευτικούς λόγους της ανήκει. Υφίσταται 

εποµένως µια συνεχή ταλάντωση µεταξύ του νεορεαλισµού (Waltz) και του επιθετικού 

ρεαλισµού (Mearsheimer), διατηρώντας όµως την πίστη και προσήλωση (έστω και κατά 

περίπτωση) στους διεθνούς οργανισµούς, σε πολυεθνικές οργανώσεις όπως ορίζει ο 

τροποποιηµένος δοµικός ρεαλισµός (Nye).   
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3.4   Οικονοµική κατάσταση.  

Οι πρώτες δεκαετίες του νεοϊδρυθέντος Τουρκικού κράτους, στο επίπεδο της 

οικονοµικής πολιτικής, προσδιορίσθηκαν από την προσπάθεια της νέας ηγεσίας να 

αντιµετωπίσει δύο σηµαντικές προσκλήσεις, την επαναδιαπραγµάτευση και εξυπηρέτηση 

του τεράστιου εξωτερικού χρέους αλλά και τη πλήρη αποσύνθεση της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας241. Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή, στα µέσα της δεκαετίας του 1930, 

έχοντας πλέον εγκαθιδρύσει ένα γραφειοκρατικό σύστηµα, διαµόρφωσε µια επίσηµη 

ιδεολογική θέση για τη διαχείριση της οικονοµίας της που ήταν ανάµεσα στο Σοβιετικό 

µοντέλο και στη ∆υτικού τύπου αγορά.242
 

Το µοντέλο αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ιδιωτικού τοµέα µονοπωλίων στο 

εσωτερικό µε αυξανόµενη παρουσία του κράτους σε µεγάλες βιοµηχανικές επενδύσεις 

καθιστώντας αισθητή την κρατικοποίηση της οικονοµίας, ενώ το µέγεθος και η 

πολυπλοκότητα του τουρκικού αγροτικού τοµέα άµβλυνε τις οικονοµικές πιέσεις από το 

εξωτερικό, µε συνέπεια όλων των παραπάνω, τα εσωτερικά οικονοµικά συµφέροντα να 

ενδιαφέρονται ελάχιστα για τη διαµόρφωση της  εξωτερικής πολιτικής.243  

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, δύο σηµαντικοί 

παράγοντες διαµόρφωσαν την εσωτερική αλλά και την ακολουθούµενη οικονοµική 

πολιτική. Πρωτίστως ήταν η συµµετοχή στο οικονοµικής βοήθειας Σχέδιο Μάρσαλ (παρά 

το γεγονός ότι εισήλθε στην πλευρά των νικητών λίγους µήνες πριν τη λήξη του πολέµου 

δείγµα του ακολουθούµενου καιροσκοπισµού της τουρκικής διπλωµατίας). Οι συνθήκες για 

την απόκτηση αυτής της βοήθειας έθεταν ως προϋπόθεση τη στροφή από µια έννοια 

βιοµηχανικής οικονοµίας στην καθαρώς πρωτογενή παραγωγή. ∆εύτερον, θα έπρεπε να 

διαµορφωθεί ένα περισσότερο πλουραλιστικό πολιτικό πεδίο µε την εµφάνιση νέων 

κοµµάτων και πολιτικών φορέων, γεγονός που άνοιξε το δρόµο σε ένα πολυµερές 

κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας.244 Πραγµατικά µετά τη δεκαετία του 

1950 παρατηρείται µια περισσότερο πλουραλιστική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο 
                                                 

241 Celâsun Merih and Rodrik Dani, Turkish Economic Development: An Overview, σελ. 618, όπως 
παρατίθεται στο Jeffrey D. Sachs and Susan M. Collins, (editors), Developing Country Debt and Economic 
Performance, Volume 3: Country Studies - Indonesia, Korea, Philippines, Turkey, University of Chicago 
Press, 1989, p.617-629. 
242 Ο.π. 
243 Ρόµπινς Φίλιπ µετάφ. Μπαρτζινόπουλος Ερρίκος, Στρατός και ∆ιπλωµατία. Η Τουρκική εξωτερική πολιτική 
από την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, (Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2003), σελ. 244. 
244 Celâsun Merih and Rodrik Dani, Turkish Economic Development: An Overview, σελ. 620, όπως 
παρατίθεται στο Jeffrey D. Sachs and Susan M. Collins, (editors), Developing Country Debt and Economic 
Performance, Volume 3: Country Studies - Indonesia, Korea, Philippines, Turkey, University of Chicago 
Press, 1989, p.617-629. 
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σηµατοδοτώντας µια στροφή προς µια δηµοκρατικότερη διακυβέρνηση και προσέγγιση µιας 

ανοικτού τύπου αγορά. 

Η εικόνα της οικονοµικής πολιτικής καθοριζόµενη από την παραπάνω διαµορφωθείσα 

τακτική, ήταν ευρύτατα ανεκτή µέχρι και τη δεκαετία του 1970, οπότε οι ραγδαίες εξελίξεις 

ως συνέπεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1973 υπονόµευσαν τη βολική αυτάρκεια. Η 

Τουρκία ως µια χώρα που είναι βαθιά εξαρτώµενη από τις εισαγωγές πετρελαίου, άρχισε να 

αυξάνει µε µεγάλους ρυθµούς το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, γεγονός που την 

οδήγησε στον εξωτερικό δανεισµό. Με υπόβαθρο την αύξηση του χρέους, η αλλαγή του 

προσανατολισµού ήταν απλώς θέµα χρόνου, γεγονός που επετεύχθη υπό την καθοδήγηση 

του Τουργκούτ Οζάλ όταν πλέον είχε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας τον 

Σεπτέµβριο του 1980245.   Συνέπεια αυτού του αναπροσανατολισµού ήταν η απελευθέρωση 

του εµπορίου και η προώθηση των εξαγωγών ως τα δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά του 

τουρκικού δοµικού µεταρρυθµιστικού προγράµµατος. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε ο 

περιορισµός του κρατικού παρεµβατισµού στη διαµόρφωση της οικονοµικής πολιτικής που 

έγινε στο πλαίσιο µιας νέας κατεύθυνσης που στρεφόταν περισσότερο στις εξαγωγές και οι 

οποίες διαφοροποιήθηκαν από τα αγροτικά στα βιοµηχανικά προϊόντα.   

Ο εξωτερικός προσανατολισµός της οικονοµίας προσέδωσε µια σηµαίνουσα θέση σε 

αυτή, υπό το πρίσµα της εξωτερικής πολιτικής, αφού η Τουρκία επιδίωκε να καταστεί και 

ένας ενεργειακός κόµβος στη περιοχή. Οι µεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις καθιστούσαν τη 

χώρα εξαρτώµενη από τις εισαγωγές ενέργειας που οδηγούσαν όµως στην αύξηση του 

χρέους. Η ενεργειακή δυναµική της χώρας είναι µειωµένη, αφού τα λίγα κοιτάσµατα που 

διαθέτει βρίσκονται στην ΝΑ Τουρκία, µια περιοχή πού λόγω του έντονου Κουρδικού 

στοιχείου καθιστά προβληµατική την αξιοποίηση των όποιων κοιτασµάτων ενώ στην 

καλύτερη περίπτωση η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από τα εγχώρια κοιτάσµατα 

ανέρχεται µόνο στο 11%246 . Με τη διαµόρφωση ενός µείγµατος πολιτικής σταθερότητας 

και φιλελευθεροποίησης, που εγκαινιάσθηκε το 1980 και µετέπειτα, η οικονοµία ξεκίνησε 

ένα νέο δρόµο µε µεγαλύτερη εξάρτηση στην εξαγωγική επέκταση και στόχευση στις 

δυνάµεις της αγοράς, που βαθµιαία οδήγησε στην οικονοµική ελάφρυνση του χρέους247.   

                                                 
245 Ρόµπινς Φίλιπ µετάφ. Μπαρτζινόπουλος Ερρίκος, Στρατός και ∆ιπλωµατία. Η Τουρκική εξωτερική πολιτική 
από την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, (Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2003), σελ. 245. 
246 www.tpao.gov.tr, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εσωτερική παραγωγή πετρελαίου στην 
Τουρκία. 
247 Celâsun Merih and Rodrik Dani, Turkish Economic Development: An Overview, σελ. 628, όπως 
παρατίθεται στο Jeffrey D. Sachs and Susan M. Collins, (editors), Developing Country Debt and Economic 



-98- 

 

 

 

Σύµφωνα µε µελέτες248  τα βασικότερα χαρακτηριστικά, που προσδίδουν µια 

δυναµική στην πορεία της οικονοµίας, αναφέρονται στην αύξηση του ΑΕΠ, στο σχετικό 

µικρό πληθωρισµό, στο νεανικό πληθυσµό αλλά και στη γεωγραφική τοποθεσία που 

προσφέρεται για πραγµατοποίηση του εµπορίου. Η αύξηση του ΑΕΠ κατατάσσει την 

Τουρκία στις 20 πιο οικονοµικές χώρες καθώς το 2012 είχε το 17ο µεγαλύτερο ΑΕΠ στον 

κόσµο και το 6ο  στην Ευρώπη ακολουθώντας την Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη 

Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.  

 

 
 

Ένας άλλος τοµέας που συνέδραµε στην αυξητική πορεία της οικονοµίας ήταν η 

σταθερότητα των τιµών που επετεύχθη µέσω της πολιτικής αντιπληθωρισµού που 

υιοθετήθηκε µε συνέπεια να εµφανίσει χαµηλές τιµές πληθωρισµού που προσέγγιζαν τις 

τιµές της ΕΕ. Με λίγα λόγια, η Τουρκία κατάφερε µε επιτυχία τη σταθεροποίηση των τιµών 

και τη διατήρηση αυτό του περιβάλλοντος για τη συνέχιση της οικονοµικής της ανάπτυξης 

στο µέλλον.  

                                                                                                                                                      

Performance, Volume 3: Country Studies - Indonesia, Korea, Philippines, Turkey, University of Chicago 
Press, 1989, p.617-629. 
248 Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Cinar Kursat & Kose Tekin, Economic Crises in Turkey and 
Pathways to the Future, Journal of Balkan and Near Eastern Studies,17:2,159-180, DOI: 
10.1080/19448953.2014.997487,2015, που είναι προσβάσιµη στη διεύθυνση 
http://dx.doi.org/10.1080/19448953.2014.997487, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για την οικονοµική κατάσταση, 
την πορεία και τα χαρακτηριστικά της τουρκικής οικονοµίας, από την οποία λαµβάνονται τα αναπτυχθέντα 
στοιχεία.   
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Το µεγάλο µέγεθος του πληθυσµού και ιδιαίτερα το νεαρό της ηλικίας προσδιορίζει 

έναν από τους σηµαντικότερους ενισχυτικούς παράγοντες της οικονοµικής δυναµικής. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία ο πληθυσµός της Τουρκίας προσδιορίζει µια νεαρή εργατική 

δύναµη µε σαφέστατα αυξανόµενη πορεία τη στιγµή που στην υπόλοιπη Ευρώπη η 

εργατική δυναµική φθίνει συνεχώς.  

 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles/ 

Παρά το γεγονός της µεγάλης µάζας εργατικού δυναµικού δεν ήταν εφικτό να 

υλοποιηθούν µέτρα για την αξιοποίησή του µε συνέπεια τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας. Έτσι 

οι όποιες προσπάθειες της κεντρικής εξουσίας επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη νέων θέσεων 

εργασίας αλλά και αξιοποίησης όλου του δυνάµενου εργατικού δυναµικού µε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην είσοδο των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. 
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Ένας άλλος ενισχυτικός παράγοντας της Τουρκικής οικονοµίας πηγάζει από την 

γεωγραφική τοποθεσία της χώρας. Τοποθετηµένη στο σταυροδρόµι της Ασίας, της Ευρώπης 

και της Μέσης Ανατολής, έχει πρόσβαση σε εµπορικούς και θαλάσσιους οδούς για µια 

µεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ειδικά η µεταφορά των ενεργειακών προϊόντων από την 

Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό 

στην Τουρκία. Έτσι η Τουρκία αποτελεί το κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη της 

περιοχής αποτελώντας ταυτόχρονα και τη γέφυρα µεταξύ της Ευρώπης και των ενεργειακών 

εξαγωγών χωρών. 

Στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και οι αδυναµίες της Τουρκικής οικονοµίας όπως είναι 

η περιφερειακή ανισοκατανοµή που σηµατοδοτεί σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

ανατολικών και των πλουσίων δυτικών περιοχών. Η βιοµηχανική δυναµική εδράζεται ως 

επί το πλείστον στις δυτικές περιφέρειες, ενώ οι ανατολικές περιοχές είναι επικεντρωµένες 

στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Επίσης η αστάθεια που επικρατεί στις 

ανατολικές περιοχές λόγω µέχρι τώρα της δράσης του Κουρδικού Εργατικού Κόµµατος και 

τα τελευταία 6 χρόνια η αυξανόµενη ροή µεταναστών και προσφύγων λόγω των πολεµικών 

επιχειρήσεων στη Συρία και Ιράκ, αποµακρύνουν την περιοχή από την όποια προσπάθεια 

οικονοµικής ανάπτυξης, µεγαλώνοντας το χάσµα και τις ανισότητες. Άλλες αδυναµίες που 

εµφανίζει η Τουρκική οικονοµία επικεντρώνονται στο έλλειµµα που εµφανίζει το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, η άστατη ροή διεθνών κεφαλαίων µέσω των ξένων επενδυτικών 

κεφαλαίων καθώς και τα προβλήµατα που εµφανίζει ο τραπεζικός τοµέας.  

Έχοντας παρουσιάσει εν συντοµία τα γενικά χαρακτηριστικά της τουρκικής 

οικονοµίας και αξιοποιώντας την έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας249, µπορούµε να 

αποτυπώσουµε την άποψη ότι η Τουρκία έχει εκδηλώσει µια εντυπωσιακή πορεία από το 

2000 και µετέπειτα. Η µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα αποτέλεσε τον 

πυρήνα της όλης προσπάθειας και επέτρεψε την άνοδο των εισοδηµάτων. Η ανάπτυξη όµως 

που εµφανίσθηκε από το 2012 και µετά, προκαλεί ανησυχίες αναφορικά µε τη δυνατότητα 

της χώρας να διατηρήσει την πρόοδο250. Η ανάπτυξη µειώθηκε, το κατά κεφαλής εισόδηµα 

συρρικνώθηκε, η ανεργία αυξήθηκε και οι µεταρρυθµίσεις ελαττώθηκαν. Η πολιτική 

κατάσταση που διαµορφώθηκε το 2015 και 2016 αποτελούν µεγάλες προκλήσεις που 

προσδιορίζονται από τις εκλογές του Νοεµβρίου 2015, τον επακολουθήσασα 

                                                 
249 World Βank in Turkey, Country snapshot, An overview of the World Bank’s work in Turkey, October 2016, 
www.worldbank.org/turkey 
250 Ibid.  
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ανασχηµατισµό της κυβέρνησης, το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του Ιουλίου 2016, οι 

προσπάθειες χειραγώγησης του δηµόσιου τοµέα µέσω διωγµών και αντικατάστασης 

µεγάλου ποσοστού αυτού, έχουν προσδώσει µια αστάθεια και αδυναµία πρόβλεψης της 

πορείας της χώρας στο άµεσο µέλλον.   

Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει ακόµα περισσότερο λόγω της εµπλοκής της χώρας 

στις πολεµικές επιχειρήσεις στη Συρία αλλά και στην εκδήλωση του µεγαλοϊδεατισµού που 

εκδηλώνεται από την πλευρά του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν που χωρίς να λαµβάνει υπόψη 

το χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα προβαίνει σε ενέργειες που περισσότερο επιδεινώνουν την 

οικονοµική κατάσταση. Η επιδείνωση των οικονοµικών στοιχείων της χώρας είναι πλέον 

γενικευµένη, συνιστώντας θανάσιµη απειλή που έρχεται να προστεθεί σε αυτή της απειλής 

του ισλαµιστικού εξτρεµισµού τον οποίον εξέθρεψε η τουρκική ηγεσία και τώρα εισπράττει 

τα επίχαιρα των πράξεων και των παραλείψεών της251. Η κατάρρευση της τουρκικής λίρας, 

οι τροµοκρατικές επιθέσεις και ο άκρατος αυταρχισµός οδηγούν τη χώρα σε ένα αβέβαιο 

µέλλον µε πολλές φλεγµονές που δεν ξέρουµε που θα διοχετευτούν όταν κάποια στιγµή θα 

εκδηλωθούν.  

Η εκδήλωση του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος τον Ιούλιο του 2016 και η µετέπειτα 

διαχείρισή του οδήγησε την οικονοµία της χώρας σε πτωτική πορεία µε συνέπεια ο οίκος 

αξιολόγησης Fitch να υποβαθµίσει τα αξιόγραφα του δηµοσίου της Τουρκίας στην 

κατηγορία των «σκουπιδιών», αφαιρώντας της την τελευταία κατάταξη των οµολόγων της 

ως επενδύσεων και υπογραµµίζοντας τις ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα και τη 

νοµισµατική πολιτική στην αναπτυσσόµενη χώρα, που αποτελούσε στο πρόσφατο παρελθόν 

µαγνήτη για τους θεσµικούς επενδυτές252.  

Η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει περίπου 8% ήδη φέτος, γεγονός που σηµαίνει ότι 

έχει µια από τις χειρότερες αποδόσεις νοµισµάτων µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών. Η 

πολιτική αστάθεια, το απρόβλεπτο της τουρκικής ηγεσίας, η πτώση του εθνικού 

νοµίσµατος, ο περιορισµός των επενδύσεων διαµορφώνουν µια δυσµενή οικονοµική 

κατάσταση µε απροσδιόριστες µελλοντικές εκδηλώσεις η αντιµετώπιση της οποίας 

ενδεχοµένως να εκδηλωθεί όχι µόνο σε οικονοµικό πεδίο.  

 

                                                 
251 http://www.defence-point.gr/news/?p=168408 (πρόσβαση στις 24 Ιανουαρίου 2017). 
252 http://mignatiou.com/2017/01/diplo-chtipima-gia-tin-tourkia-apo-fitch-ke-sp-klidonizete-sovarotata-i-
ikonomia-tis/ 
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3.5   Ο ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων και η στρατιωτική ικανότητα.  

Οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις (ΤΕ∆) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ιστορία 

της χώρας που δεν θα µπορούσε να αποδοθεί µε την περιγραφή των καθαρώς στρατιωτικών 

τους ικανοτήτων αλλά συνδέεται και µε µια ιδιαίτερη θέση που κατέχουν, διαµορφώνοντας 

έτσι µια συνειδησιακή σχέση µεταξύ των στρατιωτικών και της κοινωνίας. Η προσέγγιση 

που θα επιδιωχθεί στην παρούσα ενότητα θα έχει διπλή κατεύθυνση επιδιώκοντας να 

παρουσιάσει τόσο την πολιτικο-κοινωνική επίδραση στην τουρκική κοινωνία όσο και τις 

στρατιωτικές τους ικανότητες.  

Στο πολιτικο-κοινωνικό επίπεδο έχει διαµορφωθεί µια ιδιαίτερη σχέση που εδράζεται 

στο συλλογικό συνειδητό253. Αυτό προσδιορίζεται ως οι εµπειρίες από το ιστορικό 

παρελθόν µιας κοινωνίας που κληροδοτούνται έµµεσα από γενεά σε γενεά µέσω της 

παράδοσης και όχι µε έναν θεσµικό τρόπο, διαµορφώνοντας έτσι το ποσοστό ανοχής, 

συναίνεσης και αντίληψης των πολιτών έναντι αυτών (των εµπειριών). Το τουρκικό 

συλλογικό συνειδητό ακολουθώντας µια γραµµική ανάπτυξη τοποθετεί τις ρίζες του στην 

Οθωµανική εποχή και ειδικότερα στην εποχή δηµιουργίας του σώµατος των Γενιτσάρων, το 

1381 από τον Μουράτ τον I.  

Οι Γενίτσαροι αν και δηµιουργήθηκαν254 ως ένα επίλεκτο στρατιωτικό σώµα µε 

αποκλειστική αποστολή την επέκταση της κυριαρχίας του Σουλτάνου όµως σύντοµα 

µεταµορφώθηκε σε πολιτικό κίνηµα που απόκτησε ισχύ ακόµα και µέσα στο παλάτι αλλά 

και επηρέαζε τη διαδικασία λήψης απόφασης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σύντοµα 

απόκτησαν ιδιαίτερα προνόµια που αντικατοπτρίζονταν σε οικονοµική και πολιτική δύναµη 

αφού εξασφάλιζαν την πολίτικη κυριαρχία του Σουλτάνου255. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα 

αµιγώς στρατιωτικό σώµα µε σκοπό την εξασφάλιση µεν της κυριαρχίας και εξουσίας του 

Σουλτάνου, µέσω της πίστης και υποταγής του σε αυτόν, αποκτώντας δε µε την πάροδο του 

χρόνου προνόµια και µια ιδιαίτερη κοινωνικο-πολιτική θέση διαχωρίζοντας τους από την 

υπόλοιπη κοινωνία, η οποία τους είχε αποδεχθεί ως κάτι το ιδιαίτερο.  

Η σχέση αυτή έθεσε τα θεµέλια της ανάπτυξης του τουρκικού συλλογικού συνειδητού 

που συνεχίζοντας την γραµµική εξελικτική του πορεία θα βρει τον επόµενο σταθµό που θα 

                                                 
253 Λίτσας Σπυρίδων, Η σύγχρονη Τουρκική πραγµατικότητα και ο ρόλος του στρατού στις δοµές εξουσίας του 
κράτους: από τη θεσµική κατοχύρωση στη συνειδησιακή ταύτιση, (Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2007), σελ.8.  
254 Αρχικά το σώµα των γενιτσάρων αποτελούνταν από τους στρατιώτες που εξισλαµίζονταν µετά τη µάχη µε 
σκοπό να κερδίσουν τη ζωή τους. Σύντοµα όµως ο Μουράτ ο Iάλλαξε τον τρόπο στρατολόγησης και άρχισε να 
συγκεντρώνει παιδιά χριστιανικών οικογενειών από την περιοχή των Βαλκανίων. Ο θρύλος που συνδέεται µε 
το όνοµά τους στηρίζεται και στον υψηλό ηθικό κώδικα, που παροµοιάζεται µε αυτόν των Samourai.  
255 Ibid. σελ.10. 
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ενισχύσει ακόµα περισσότερο αυτή τη συνειδησιακή σχέση µε το κίνηµα των 

Νεότουρκων256 που γεννήθηκε µέσα στις Οθωµανικές Στρατιωτικές Ακαδηµίες και 

εκδηλώθηκε το 1908. Η καταλυτική παρουσία του κινήµατος στην Οθωµανική κοινωνία 

αποσκοπεί στον προσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας και του αυτοπροσδιορισµού του 

έθνους µε βάση ιδεολογικά και εθνολογικά πλέον χαρακτηριστικά διαχωρίζοντας έτσι την 

κοσµική εξουσία από τη θρησκευτική. Ο διαχωρισµός των δύο εξουσιών και η εδραίωση 

του Βεστφαλιανού πνεύµατος δηµιουργούν τις ευνοϊκές συνθήκες που στη συνέχεια θα 

επιτρέψουν στον Κεµάλ Ατατούρκ και στους συνεργάτες του να οικοδοµήσουν µια νέα 

χώρα µέσα από τις στάχτες µιας καταρρέουσας αυτοκρατορίας.257 

Οι κύριοι στόχοι της νέας πολιτικής κατεύθυνσης αποσκοπούσαν στη διαµόρφωση 

ενός σύγχρονου κράτους µε δυτικό προσανατολισµό, στηριζόµενο σε µια νέα διατύπωση 

της εθνολογικής ταυτότητας και περιορίζοντας τη θρησκευτική εξουσία. Στην προσπάθεια 

αυτή, ο Κεµάλ, ως προερχόµενος από τις τάξεις του στρατού, επεδίωξε να αξιοποιήσει την 

υποστήριξη που είχε µετατρέποντας τον σε θεµατοφύλακα και επιτηρητή (σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο) των µεταρρυθµίσεων  που επιβαλλόταν από την κεντρική εξουσία.  

Ο στρατός πλέον ανάλαβε και έναν δεύτερο ρόλο πλέον του κλασικού της παροχής 

ένοπλης ισχύος µε σκοπό τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιτότητας και εθνικής 

ανεξαρτησίας. Ανέλαβε το ρόλο του επιτηρητή των µεταρρυθµίσεων του Ατατούρκ. Τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο δεν παρατηρείται απλώς ένας µετασχηµατισµός που 

µετουσιώνεται από την αντικατάσταση της καταρρέουσας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε 

ένα νέο πολιτικό καθεστώς που αντιπροσωπεύει την κυριαρχία της κοσµικής εξουσίας επί 

της θρησκευτικής, αλλά έχουµε την αντικατάσταση θεσµών και ρόλων. ∆εν θα ήταν λοιπόν 

υπερβολή να χαρακτηρίσουµε το ρόλο του Στρατού ως το νέο ιερατείο258 που διατηρεί το 

αποκλειστικό δικαίωµα να ερµηνεύει τις επιθυµίες της ανώτερης – ενίοτε και θεϊκής – 

δύναµης αλλά και να παρεµβαίνει όταν διαπιστώνει εκτροπές από τον ορθό δρόµο.  

Ο Ατατούρκ εποµένως µπορεί να κατήργησε το Χαλιφάτο όµως αντικατάστησε 

ουσιαστικά τους θεσµούς και έκανε µια νέα διανοµή των ρόλων προβάλλοντας τον εαυτό 

του ως τον υπέρτατο και απόλυτο άρχοντα σε αντικατάσταση του Σουλτάνου και µε 

                                                 
256 Το κίνηµα των Νεότουρκων πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1908 από αξιωµατικούς της ΙΙ και ΙΙΙ 
Οθωµανικής Στρατιάς, οι οποίοι εξεγέρθηκαν εναντίον του Σουλτάνου απαιτώντας την επαναφορά του 
Συντάγµατος που είχε αναιρεθεί µε Σουλτανικό φιρµάνι. Ο πραγµατικός λόγος της επέµβασης ήταν η 
προστασία των ευρωπαϊκών κτήσεων αφού ισχυρές φήµες µιλούσαν για τον διαµελισµό της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και µοίρασµα των εδαφών της.  
257 Ibid. σελ.13. 
258 Ibid. σελ.17. 
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εκφραστή του, υπό τη µορφή του ιερατείου, το Στρατό ενώ ο λαός συνεχίζει να αποτελεί το 

ποίµνιο που επιζητά την άνωθεν καθοδήγηση259.  

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτήρισε τη ψυχολογική διάσταση της διαµόρφωσης του 

νέου κράτους είναι η εννοιολογική αποτύπωση του θέµατος της ασφάλειας.  Το θέµα της 

εθνικής ασφάλειας και  της εξασφάλισής της αποτελεί µια από τις κυριότερες αρχές της 

ρεαλιστικής θεώρησης όµως ταυτόχρονα αποτελεί και µια δικαιολογία για λήψη µέτρων και 

εκδήλωση ενεργειών που κάθε άλλο παρά αποσκοπούν στην ασφάλεια. Ο λόγος όµως της 

κύριας ενασχόλησης µε τη συγκεκριµένη έννοια µπορεί να γίνει κατανοητός αν σκεφτούµε 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαµορφώθηκε το νέο κράτος. Συνθήκες που 

προσδιορίζονται από τις επιθυµίας των µεγάλων δυνάµεων, των αρχών του 20ου αιώνα, να 

διαµελίσουν την Οθωµανική αυτοκρατορία, να την λεηλατήσουν και να την περιορίσουν σε 

ένα µικρό µέρος της Μικράς Ασίας.  

Η κληρονοµιά εκείνης της περιόδου ήταν να δηµιουργηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται 

ευρέως σήµερα ως το σύνδροµο των Σεβρών, µέσω του  οποίου διαφαίνεται να υπάρχουν 

ξένης εµπνεύσεως συνοµωσίες για την εφαρµογή της συνθήκης αυτής, του σχεδίου δράσης 

του 1920 για τον διαµελισµό της περιοχής που σχηµατίζει σήµερα τη σύγχρονη Τουρκία260. 

Αυτό το αίσθηµα της ανασφάλειας και ύπαρξης συνοµωσιών ενισχύθηκε ακόµα 

περισσότερο µε το πέρασµα των χρόνων βλέποντας ότι η Ρωσία εποφθαλµιούσε το 

καθεστώς των Στενών που περιορίζει την απρόσκοπτη έξοδό της στις θερµές θάλασσες 

αλλά και τις εδαφικές βλέψεις του Συριακού κράτους έναντι της Τουρκίας.  

Ακόµα και σήµερα ο πρόεδρος Ερντογάν της χώρας συχνά επικαλείται τα αισθήµατα 

ανασφάλειας και τις συνοµωσίες εναντίον της χώρας µε σκοπό να πετύχει την κοινωνική 

συσπείρωση. Τα αποτέλεσµα αυτής της εµµονής στο θέµα της ασφάλειας ήταν η 

παραχώρηση ενός σηµαντικού και σε µερικές περιπτώσεις καθοριστικού ρόλου στους 

στρατιωτικούς µέσα στο τουρκικό σύστηµα, ως θεµατοφύλακες της ιδεολογικής 

κληρονοµιάς του Ατατούρκ και ως υπέρτατους εγγυητές της συνοχής το κράτους και του 

προσανατολισµού του.261  

Ο ενισχυµένος αυτός ρόλος των ΤΕ∆ έρχεται σε αντιδιαστολή µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό των θεσµών που µέσα σε µια κοινωνία έχουν την εξουσιοδότηση να 

                                                 
259 Ibid. σελ.18. 
260 Ρόµπινς Φίλιπ µετάφ. Μπαρτζινόπουλος Ερρίκος, Στρατός και ∆ιπλωµατία. Η Τουρκική εξωτερική πολιτική 
από την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, (Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2003), σελ 197. 
261 Ibid. σελ198. 
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χρησιµοποιούν βία262. Στις σύγχρονες κοινωνίες ένα από τα κριτήρια του εκδηµοκρατισµού 

αποτελεί η θέση των φορέων της ένοπλης ισχύος έναντι της πολιτικής εξουσίας και κατά 

πόσο αυτές υπόκεινται υπό τον πλήρη έλεγχο της πολίτικης βούλησης όπως αυτή 

εκφράζεται µέσα από τις ελεύθερες εκλογές και δεν καταλαµβάνουν µια ιδιαίτερη υψηλή 

θέση σε σχέση µε άλλες πολιτικές αρχές.263  

Στην τουρκική κοινωνία όµως οι Ένοπλες ∆υνάµεις καταλαµβάνουν µια ιδιαίτερη 

θέση που τους αποδόθηκε από τον ιδρυτή της τουρκικής δηµοκρατίας αλλά που 

συνεχίσθηκε και ενισχύθηκε στην πάροδο των δεκαετιών. Αυτή η ιδιαίτερη θέση που 

απολαµβάνουν αποτυπώνεται σε πολιτικό επίπεδο όπου µέσω του ισχυρού και κυρίως 

στρατιωτικοποιηµένου, µέχρι πρότινος, Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) επηρεάζει 

αποφάσεις αλλά και τον γενικότερο προσανατολισµό της χώρας. Επίσης η προνοµιούχος 

θέση που κατέχει αντικατοπτρίζεται και στην κοινωνική αντίληψη ότι ο στρατός αποτελεί 

τον εκφραστή των πατριαρχικών κοινωνικών αρχών και αξιών που κυριαρχούν στην 

τουρκική κοινωνία οδηγώντας στην πεποίθηση ότι µια δηµοκρατική αλλαγή και πρόοδος 

προϋποθέτει τη µεταβολή της ανώτερης, αυτόνοµης πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής 

θέσης των ΤΕ∆264.  

Ο στρατός διαµορφώθηκε σε µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, που βρισκόταν µεταξύ 

της πολιτικής εξουσίας και του λαού, µε ξεχωριστά προνόµια και αυτόνοµη δράση 

επέµβασης όταν διαπίστωνε εκτροπή από τη χαραχθείσα πορεία του ιδρυτή της 

∆ηµοκρατίας. Από την µία πλευρά αποτελούσε το «ιερατείο» ερµηνείας της κατεύθυνσης 

της χώρας και παρέµβασης στην πολιτική ζωή για την επαναφορά στον ορθό δρόµο 

οριοθετώντας έτσι την θεσµική του κατοχύρωση ως µια αυτόνοµη οντότητα και από την 

άλλη ήταν ο εκφραστής του απλού λαού που έβλεπε τον συνεχιστή των ανώτερων ιδεωδών 

και αξιών της τουρκικής κοινωνίας εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο  αυτό τη συναισθηµατική 

ταύτιση µε τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα. Ο παρεµβατισµός αυτός πραγµατοποιήθηκε 

το 1960, το 1971 και το 1980 ενώ επίσης επισηµαίνεται και η βελούδινη επέµβαση το 1997 

                                                 
262 Η βία σε πολιτικό επίπεδο αφορά τη δυνατότητα της ιεραρχικά δοµηµένης κοινωνίας να ασκεί ελεύθερα και 
ανεµπόδιστα την αρχή της κυριαρχίας στο εσωτερικό του κράτους. Η βία εποµένως είναι ένα εργαλείο 
πολιτικής επιβολής και διατήρησης της κρατικής κυριαρχίας υπό το πλαίσιο των κοινωνικών πιέσεων και 
αντιδράσεων. Η άσκηση της βίας στο εσωτερικό ενός εθνοκρατικού παράγοντα αποτελεί αποκλειστικό 
προνόµιο της πολιτικής ηγεσίας µε σκοπό τη διατήρηση των σκοπών του κράτους. Περισσότερα για την 
έννοια της βίας βλ. Λίτσας Σπυρίδων, Πόλεµος και Ορθολογισµός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές 
εφαρµογές. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010. 
263 Ινσέλ Αχµετ & Μπαιράµογλου Αλί, Ο Τουρκικός Στρατός, ένα πολιτικό κόµµα, µια κοινωνική τάξη, 
(Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιόραµα, 2007), σελ.63. 
264 Ibid. σελ.65. 
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µε σκοπό να επαναφέρει την κατεύθυνση της χώρας στο δρόµο του ουσιαστικού 

εκδηµοκρατισµού µε την έννοια που την αντιλαµβανόταν ο ίδιος. Οι επεµβάσεις που 

πραγµατοποίησε ήταν διαµορφωµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην φέρνει σε αντίκρουση 

τις αρχές και ιδέες του Κεµαλισµού µε τον απλό λαό γεγονός που δικαιολογεί ως ένα βαθµό 

και την σιωπηρή αποδοχή του επεµβατικού ρόλου. Η επέµβαση του στρατού και η 

παρέµβαση του στην πολιτική ζωή της χώρας θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ότι έχει µια 

αίσθηση «ελαφριάς» έκδοσης πραιτοριανού καθεστώτος όπου τα µέλη του κατέχοντας αυτή 

την ιδιαίτερη θέση επιφορτίζονται όχι µόνο την ασφάλεια αλλά και την τήρηση της 

εσωτερικής νοµιµότητας265.  

Σε διεθνικό επίπεδο θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι η Τουρκία µε σκοπό να 

εξασφαλίσει την ασφάλεια της από την ισχυρότερη απειλή που προερχόταν από την πρώην 

ΕΣΣ∆ συνδέθηκε µε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η γεωγραφική της τοποθεσία στο µαλακό 

υπογάστριο της ΕΣΣ∆ αλλά και ο έλεγχος των Στενών του Βοσπόρου προσέδωσαν µια 

σηµαντική θέση στην Τουρκία αποτελώντας τµήµα του δακτυλίου ανάσχεσης έναντι της 

ΕΣΣ∆. Αυτή η αξία παρέµεινε αναλλοίωτη µέχρι το 1991, καθορίζοντας266 µε τη Γερµανία 

τα αποφασιστικά σηµεία της στρατηγικής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 

Παρουσιάζοντας τον Τουρκικό στρατό από την καθαρώς στρατιωτική προσέγγιση θα 

πρέπει να επισηµανθεί αρχικά ότι αποτελεί έναν πολυάριθµό στρατό τον δεύτερο στην 

οικογένεια του ΝΑΤΟ µετά τις ΗΠΑ. Η Τουρκική αµυντική πολιτική όπως έχει 

διαµορφωθεί στο νέο περιβάλλον ασφαλείας περιλαµβάνει πέντε βασικές αρχές267:  

• Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσµο. 

• Συνεισφορά στη µείωση κάθε είδους διεθνούς έντασης και διασφάλιση µόνιµης 

ειρήνης. 

• ∆ιασφάλιση και προστασία της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και δηµοκρατικού 

καθεστώτος της Τουρκίας. 

• Λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών µέτρων που θα παρεµποδίσουν την 

εκδήλωση κρίσης και πολέµου. 

                                                 
265 Kadercan Pelin and Kadercan Burak, The Turkish Military as a political actor: Its rise and fall, Middle East 
Policy, Vol XXIII, No 3, Fall 2016. Με την έννοια του πραιτοριανού εννοείται µια κατάσταση όπου η 
στρατιωτική τάξη µιας συγκεκριµένης κοινωνίας εξασκεί ανεξάρτητη πολιτική δύναµη µέσω µιας εικονικής ή 
πραγµατικής απειλής χρήσης βίας.  
266 Friedman George, Turkey’s Strategy, Stratfor, Geopolitical weekly, April 17th, 2012, 
www.stratfor.com/weekly/turkeys-strategy  
267 General Gures Dogan, Turkey’s Defence policy: The role of the armed forces and strategy, concepts and 
capabilities, The RUSI Journal, 138:3, 1-6, 
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• Ενεργή συµµετοχή σε οργανισµούς συλλογικής άµυνας και ανάληψη 

αντιστοίχων ευθυνών. 

Για την υλοποίηση της αµυντικής πολιτικής η Τουρκία έθεσε τους ακόλουθους 

στόχους268: 

• Να αποτελέσει όργανο ισχύος και σταθερότητας στην περιοχή της. 

• Να δηµιουργήσει µια ζώνη ειρήνης και ασφάλειας στον περίγυρό της. 

• Να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή της και να διευρύνει 

την κατάσταση αυτή στον ευρύτερο περίγυρό της. 

• Να αποτελέσει µια χώρα που «παράγει στρατηγική και ασφάλεια» τόσο στην 

περιοχή της όσο και πέραν αυτής. 

• Να αναπτύξει καλές σχέσεις και σχέσεις προσέγγισης και συνεργασίας µε τις 

λοιπές χώρες.  

Η επίτευξη τω παραπάνω στόχων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις οικονοµικές 

δυνατότητες που αποτυπώνονται στις αµυντικές δαπάνες που µε το πρόσχηµα της 

ασφάλειας και των απειλών καταλαµβάνουν σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. Οι υψηλές 

αµυντικές δαπάνες της Τουρκίας οι οποίες από $16,1 δις  το 2009 έφθασαν τα $19 δις το 

2013 την θέτουν στη 14 θέση ανάµεσα στις χώρες µε τις µεγαλύτερες δαπάνες στον τοµέα 

της άµυνας.  

Το 2012 και 2013 η Τουρκία διέθεσε για την άµυνα της το 2,4% και 2,3% του 

ΑΕΠ269.  

 

 
                                                 

268 Μηνάγιας Χρήστος, Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Τουρίκη, 2010),σελ.138. 
269 http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/surveys-gr/item/233-oi-stratiotikes-dynameis-elldas-tourkias-2014-
the-military-forces-of-greece-turkey-and-cyprus 
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Οι οικονοµικές δυνατότητες έχουν άµεσο αντίκτυπο στα εξοπλιστικά προγράµµατα, 

στη συντήρηση, στην εκπαίδευση και στο ηθικό του ανθρώπινου δυναµικού και ασφαλώς 

στην αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία των ενόπλων δυνάµεων, καθώς και το κύρος της 

εξωτερικής και αµυντικής της πολιτικής. Τα αµυντικά της εξοπλιστικά προγράµµατα 

φαίνεται ότι ακολουθούν µια καλοσχεδιασµένη πολιτική που µέσω της Γενικής 

Γραµµατείας Αµυντική Βιοµηχανίας καθορίζει και ελέγχει την αµυντική βιοµηχανία της 

χώρας η οποί επιδιώκεται να γίνει µια εξαγώγιµη δύναµη.   

Ο ρόλος των ΤΕ∆, όπως αποτυπώνεται από τον Στρατηγό Gures (2008), ως ένα 

πρωταρχικό στοιχείο της εθνικής άµυνας είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια και να 

προστατεύσει τα εθνικά συµφέροντα έναντι πιθανόν ξένων απειλών. Επιπρόσθετα οι ΤΕ∆ 

πρέπει να είναι έτοιµες να υποστηρίξουν Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) υπό την 

οµπρέλα των Η.Ε ή του ΟΑΣΕ. 

Από τη διατύπωση των παραπάνω αρχών και ρόλων εµφανίζεται ένας στρατός που η 

αποστολή του δεν διαφοροποιείται από αυτήν των άλλων χωρών. Η διαφορετικότητα όµως 

έγκειται στον τρόπο που αντιλαµβάνονται τα θέµατα ασφάλειας και την έννοια που 

προσδίδουν στον ορισµό αυτής αλλά και το σηµαντικότερο ο τρόπος επέµβασης στην 

πολιτική ζωή της χώρας και ιδίως στη διαδικασία λήψης απόφασης. Έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ότι αυτός ο ρόλος έγινε αποδεκτός από την τουρκική κοινωνία σιωπηρά, 

νοµιµοποιώντας τη θέση και παρεµβατική λειτουργία του στρατού στην πολιτική ζωή της 

χώρας270.  

Ένας ρόλος που είχε αρχίζει ήδη να ξεθωριάζει κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου 

αιώνα µε αποτέλεσµα στις αρχές του νέου, ο νέος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

αντλώντας διδάγµατα από το παρελθόν, απέφυγε την ανοιχτή αντιπαράθεση µε τον στρατό 

αλλά προσπάθησε µε νοµικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις να περιορίσει την πολιτική 

εξουσία του στρατού αξιοποιώντας ως κύριο εργαλείο την ενταξιακή διαδικασία της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)271. Η πρώτη ουσιαστική σύγκρουση µεταξύ του στρατού και 

του Ερντογάν, όπου και άρχισε η πτώση του πολιτικού status των Ενόπλων ∆υνάµεων, έγινε 

το 2007 µε αφορµή της Προεδρικές εκλογές όταν η κυβέρνηση πρότεινε ως υποψήφιο τον 

µέχρι τότε Υπουργό Εξωτερικών Αµντουλάχ Γκιούλ σηµατοδοτώντας έτσι την υπερίσχυση 

                                                 
270 Μηνάγιας Χρήστος, Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Τουρίκη, 2010),σελ.138. 
271 Sumbul Kaya, Πώς ο Ερντογάν υπέταξε τον Τουρκικό Στρατό, 25 Νοε. 2016, Monde Diplomatique 
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του πολιτικού και ιδίως του ισλαµικού στοιχείου έναντι του βαθέως κράτους.272 Στη 

συνέχεια και αξιοποιώντας την εκλογική νίκη ανανέωσης στη διακυβέρνηση της χώρας 

αντιµετώπισε το στρατό εκµεταλλευόµενος τις υποθέσεις «Εργκένεκον» και «Βαριοπούλα», 

µε τις οποίες οδήγησε πολλά στελέχη στις φυλακές και κατάφερε να διεισδύσει στο 

εσωτερικό των ενόπλων δυνάµεων. 

Ο Ερντογάν γνωρίζει πολύ καλά ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στο κοινωνικο-πολιτικό 

επίπεδο για να έχει ουσιαστικά και µακρόπνοα αποτελέσµατα θα πρέπει να έχει προηγηθεί 

αλλαγή ή τουλάχιστον απόλυτος έλεγχος του επονοµαζόµενου «βαθέως κράτους», δηλαδή 

των ενόπλων δυνάµεων της χώρας. Με τις νοµικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις κατάφερε 

να περιορίσει το ρόλος τους ενώ µε τις υποθέσεις «Εργκένεκον» και «Βαριοπούλα» άρχισε 

την ουσιαστική αποκαθήλωσή τους. Βέβαια οι Ένοπλες ∆υνάµεις καταφέρνουν και 

διατηρούν κάποια στοιχεία, έστω και ισχνά, που επιδιώκουν να τις επαναφέρουν στο παλιό 

κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, όπως απέδειξε και η τελευταία απόπειρα πραξικοπήµατος τον 

Ιούλιο του 2016. Η αποτυχία όµως του πραξικοπήµατος είτε για λόγους ελλιπούς 

οργάνωσης είτε για οποιοδήποτε άλλο, αποτέλεσε ίσως το κύκνειο άσµα για το θεσµικό 

ρόλο του στρατού στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας και στη διαµόρφωση πολιτικής 

κατεύθυνσης. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε τη άποψη ότι ο µετασχηµατισµός 

που παρατηρείται στο κοινωνικο-πολιτικό πεδίο µε την αλλαγή από τον Κεµαλισµό στον 

Ισλαµισµό επηρεάζει και το ρόλο του στρατού ως θεµατοφύλακα των αρχών της 

κοσµικότητας περιορίζοντας τον στα καθαρώς στρατιωτικά του καθήκοντα της 

υπεράσπισης της χώρας και της εξασφάλισης της ισχυρής ισχύος για την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων. Ο µετασχηµατισµός όµως αυτός έχει µια ιδιαίτερη σηµασία διότι δεν 

εµφανίζεται µόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά έχει και τις προεκτάσεις στο εξωτερικό 

της περιβάλλον όπου προβάλλει την εικόνα της µεγάλης δύναµης µε ενεργό ρόλο στα 

διεθνή δρώµενα αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο διαµορφώνοντας τις εξελίξεις στην περιφέρειά 

της. Το ενδιαφέρον όµως έγκειται στο γεγονός ότι η διαχείριση ή η διαδικασία της 

µετάβασης σε δύναµη, ακόµα και περιφερειακή, είναι πολύ δύσκολη και προκλητική. 

Μεταβατική δύναµη σηµαίνει να διατηρείς την ισορροπία όταν το περιβάλλον τριγύρω είναι 

σε κατάσταση χάους, αυξάνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία 

και φέρνοντας στην επιφάνεια κάθε αδυναµία ενώ δοκιµάζοντας ταυτόχρονα κάθε δυνατό 
                                                 

272 Kadercan Pelin and Kadercan Burak, The Turkish Military as a political actor: Its rise and fall, (Middle 
East Policy, Vol XXIII, No 3, Fall 2016), σελ.95. 
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στοιχείο273. Και η Τουρκία, σήµερα, βρίσκεται σε µια κατάσταση αβεβαιότητας, 

αποπροσανατολισµού και απρόβλεπτου µέλλοντος που θα πάρει καιρό για να οδηγηθεί σε 

ένα σταθερό επίπεδο.  

                                                 
273 Friedman George, Turkey’s Strategy, Stratfor, Geopolitical weekly, April 17th, 2012, 
www.stratfor.com/weekly/turkeys-strategy 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 

 

Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο µέρος του πονήµατος, παρουσιάστηκε µέχρι τώρα το 

θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίοεδράζεται η προσέγγιση στην ανάλυση των Ρωσο-

Τουρκικών σχέσεων ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δύο δρώντες ως ανεξάρτητες 

οντότητες σκιαγραφώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους µε βάση το ιστορικό, 

κοινωνικο-πολιτικό, και οικονοµικό υπόβαθρο που σε συνδυασµό µε τις στρατιωτικές τους 

ικανότητες διαµορφώνουν την ακολουθούµενη εκάστοτε εξωτερική τους πολιτική. Στο 

παρόν κεφάλαιο θα επιδιωχθεί να παρουσιαστεί η σχέση που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των 

δύο αυτών δρώντων σε µια περιοχή όπου πέραν της ιδιάζουσας σηµασίας που κατέχει, 

παρατηρούνται συγκρούσεις αλλά και συνεργασίες µεταξύ των δύο χωρών. Μετά την 

ιστορική ανασκόπηση των διµερών σχέσεων, θα επιδιωχθεί η αποτύπωση στοιχείων της 

ήπιας ισχύος των δύο κρατών µε έµφαση στην πολιτικο-οικονοµική διάσταση των 

δραστηριοτήτων. Η αποκρυστάλλωση των διµερών σχέσεων θα ολοκληρωθεί µε τη 

διαµόρφωση της πρώτης εικόνας αναφορικά µε τις διµερείς σχέσεις των δύο σηµαντικών 

αυτών περιφερειακών οντοτήτων. 

 

4.1   Ιστορική αναδροµή και περιγραφή των πολιτικών σχέσεων. 

Oι σχέσεις µεταξύ των δύο γειτονικών κρατών, στο πέρασµα των αιώνων, 

διακρίνονται από διακυµάνσεις που εκτείνονται από την ένταση µέχρι την οµαλοποίηση, 

όµως το κρίσιµο σηµείο, στην προκειµένη περίπτωση, είναι το γεγονός ότι οι όποιες 

επιδιώξεις κινούνται στο επίπεδο απόκτησης περιφερειακής ισχύος και επιρροής. Η Ρωσία 

και η Τουρκία έχουν ζήσει για αιώνες η µία δίπλα στην άλλη και η συµβίωση αυτή 

χαρακτηρίζονταν από ανταγωνιστικότητα και πόλεµο. Η γειτνίαση αυτή προσέδωσε δύο 

σηµαντικά χαρακτηριστικά που διαµόρφωσαν τη διεθνή συµπεριφορά των κρατών που είναι 

η γεωγραφική τους τοποθεσία µεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας και η κοινή ιστορική τους 

ταυτότητα που εδράζεται στον παρελθόν τους ως χερσαίες δυνάµεις που αποτελούσαν το 
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κέντρο δύο αυτοκρατοριών.274  Η γεωγραφία και το πολιτισµικό στοιχείο, µέσω της 

ιστορίας και της παράδοσης, προσδιορίζουν την ταυτότητα των λαών κατευθύνοντας τις 

ενέργειες µιας κρατικής οντότητας µέσα στη διεθνή αρένα µε σκοπό την επιβίωση αλλά και 

την επίτευξη των εθνικών στόχων.   Η διαµάχη αυτή ξεκίνησε από την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 που αποτέλεσε την αφετηρία των 

µελλοντικών διµερών σχέσεων275, στις οποίες σχέσεις η Ρωσία προσωποποιεί την έννοια 

της συνεχούς απειλής εναντίον της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιτότητας της 

Τουρκίας. Η σύγκρουση αυτή θεµελιώθηκε στο γεγονός ότι η δύο αυτοκρατορίες 

αποτελούσαν την εκπροσώπηση δύο διαφορετικών πολιτισµών που από την µία πλευρά 

έχουµε τους Σλάβους/Ορθόδοξους µε κύριο εκφραστή τους τη Ρωσία και από την άλλη τους 

Οθωµανούς/Ισλαµιστές. Πέραν όµως από την εκπροσώπηση δύο διαφορετικών εθνο-

θρησκευτικών πληθυσµών, η γεωγραφική τοποθέτηση, τους οδηγεί συχνές σε προστριβές 

αφού οι φιλοδοξίες της µίας δύναµης συχνά είναι εξαρτώµενη από τις διαθέσεις της άλλης. 

Οι σχέσεις των δύο χωρών στηρίζονταν κυρίως στο εµπόριο αλλά και στον πόλεµο 

από τον 15ο και 16ο αιώνα ενώ κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα οι επαφές µεταξύ των δύο 

παραγόντων έγιναν ακόµα πιο έντονες όταν οι Ρώσοι επιδίωξαν να επεκτείνουν την 

κυριαρχία τους. Η επιθυµία της τσαρικής Ρωσίας να αποτελέσει µια σηµαντική δύναµη 

στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευηµερία και δύναµη µέσω 

της διεξόδου σε ανοικτές και θερµές θάλασσες συναντούσε πάντα το εµπόδιο της Τουρκίας, 

τότε Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ελέγχοντας τα Στενά των ∆αρδανελίων έλεγχε 

την οποιαδήποτε κίνηση από και προς τις θερµές θάλασσες.276  

Κατά το τέλος του 19ου αιώνα οι υπόλοιπες µεγάλες δυνάµεις της Ευρώπης και 

ιδιαίτερα η Βρετανία βλέποντας τις επεκτατικές επιδιώξεις της Ρωσίας πίστευαν ακράδαντα 

ότι η κατάληψη των Στενών και ο έλεγχος του Βοσπόρου θα επέκτεινε την επιρροή της 

Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή απειλώντας έτσι την κυριαρχία της 

στην περιφέρεια και ιδίως στην Αίγυπτο277. Αυτό ίσως να ήταν και να παραµένει το 

σηµαντικότερο σηµείο τριβής στο οποίο έχουµε δύο σηµαντικούς παράγοντες µε φιλοδοξίες 

                                                 
274 Svarin David, Towards a Eurasian axis? Russia and Turkey between cooperation and competition, Global 
Affairs, 2015 Vol. 1, Nos. 4–5, 381–398, 
275 Sezer Bazoglou Duygu, Turkish-Russian Relations: The challenges of reconciling geopolitical competition 
with economic partnership, Turkish studies, Vol. 1, No 1, (Spring 2000), pp.59-82, Published by frank Cass, 
London. 
276 Rozakis Christos & Stagos Petros, The Turksih Straits, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p.16, 
όπως παρατίθεται στην εργασία της Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from 
conflict to cooperation, (Thesis), Middle East Technical University, Ankara, January 2006. 
277 Kissinger Henry, ∆ιπλωµατία, (Αθήνα: Νέα Σύνορα-Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη, 1995), σελ.165. 
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και ισχύ –έστω και µε αυξοµειώσεις- να βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια 

γεγονός που οδηγεί σε σύγκρουση οικονοµικών και επεκτατικών επιδιώξεων.  

Από το τέλος του 17ου αιώνα άρχισαν να φαίνονται τα σηµάδια της παρακµής της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας και άρχισε να δηµιουργείται η εικόνα του «µεγάλου ασθενούς» 

που η Ρωσία δεν επιθυµούσε την ανάρρωσή του αλλά την εκµετάλλευση της αδυναµίας της 

για να µπορέσει να επεκτείνει την επιρροή της µέσω της διαµόρφωσης ενός περιβάλλοντος 

που θα επέτρεπε στη Ρωσία να ελέγχει τη θάλασσα του Μαρµαρά, το Βόσπορο και τα στενά 

των ∆αρδανελλίων278. Η Τσαρική Ρωσία έκανε ότι ήταν δυνατόν για να επισπεύσει την 

κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεγάλες δυνάµεις 

της εποχής, αλλά και διεξήγαγε τους περισσότερους πολέµους από οποιοδήποτε άλλο 

κράτος µε τους Οθωµανούς279. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι Ρωσικές δυνάµεις 

έφτασαν δύο φορές έξω από την Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των πολέµων του 

1829 και του 1877-78.  

Αυτή η προσπάθεια των Ρώσων διήρκεσε µέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσµίου πολέµου 

οπότε και σηµατοδοτήθηκε η ολοκλήρωση της εποχής των αυτοκρατορικών ανταγωνισµών 

και ιδιαίτερα το τέλος της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η νέα εποχή που ακολουθήθηκε 

χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια των νέων ηγετών των δύο χωρών να δηµιουργήσουν 

ένα νέο καθεστώς στο εσωτερικό των κρατών τους διαφοροποιηµένο και 

αποστασιοποιηµένο από το παρελθόν και στηριζόµενο σε νέες βάσεις. Τα καθεστώτα των 

Μπολσεβίκων του Λένιν στη Μόσχα και των Νεότουρκων του Κεµάλ στην Άγκυρα 

συνεργάσθηκαν µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους και ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια του Τουρκικού «αγώνα της ανεξαρτησίας», το 1919 – 1922, µια συνεργασία που 

συνεχίσθηκε και την επόµενη δεκαετία280.  

Η εποχή όµως της «άνοιξης» στις Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις είχε µικρή διάρκεια που 

τελείωσε στο τέλος της δεκαετίας του 1930, όταν οι ρώσοι πίεσαν µε σκοπό να 

εξασφαλίσουν µια συνδιαχείριση στα Στενά του Βοσπόρου αλλά και µια συναίνεση των 

Τούρκων επί εδαφικών διεκδικήσεων στα βορειοανατολικά σύνορα. 281 Η πρώτη σηµαντική 

                                                 
278 Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from conflict to cooperation, (Thesis), 
Middle East Technical University, Ankara, January 2006, σελ.25. 
279 Aktürk Şener,  Russian–Turkish Relations in the 21st Century, 2000–2012, RUSSIAN ANALYTICAL 
DIGEST No. 125, 25 March 2013, Istanbul. 
280 Ibid.  
281 Sezer Bazoglou Duygu, Turkish-Russian Relations: The challenges of reconciling geopolitical competition 
with economic partnership, Turkish studies, Vol. 1, No 1, (Spring 2000), pp.59-82, Published by frank Cass, 
London. 
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ένταση στις σχέσεις των δύο κρατών προέκυψε το 1936 κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων της Συνθήκης του Μοντρέ η οποία απέδωσε στην Τουρκία τον πλήρη 

έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου, γεγονός που σαφέστατα περιόριζε την ελευθερία 

κινήσεων των Ρώσων. Αποκορύφωµα της έντασης ήταν µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

οπότε ο Υπουργός Εξωτερικών της ΕΣΣ∆, Μολότοφ, απαίτησε σε αντιδιαστολή µε το 

καθεστώς των Στενών την παραχώρηση από πλευρά Τουρκίας εδαφών στην Ανατολική 

περιοχή της χώρας.282  

Μέσα στην αντίληψη περί απειλών που διακατείχε πάντα τους Τούρκους διέβλεπαν 

τις απειλητικές και επεκτατικές βλέψεις των Ρώσων σε βάρος τους, γεγονός που τους 

οδήγησε να αναζητήσουν την ασφάλειά τους στην συνεργασία τους µε τις ΗΠΑ και στη 

συνέχεια µε την συµµετοχή τους στο ΝΑΤΟ το 1952.  

Οι σχέσεις των κρατών την περίοδο από το 1960 µέχρι το 1980 κινήθηκαν ως 

αποτέλεσµα των γεγονότων που είχαν αναπτυχθεί στην Κύπρο αλλά και την χειροτέρευση 

των σχέσεων µε τη δύση από πλευράς Ρωσίας. Το 1963 όµως, Τουρκική αντιπροσωπεία 

επισκέφθηκε στη Μόσχα τον Πρόεδρο της ΕΣΣ∆, Χρουστσόφ, όπου ανταλλάχτηκαν 

αµοιβαίες διαβεβαιώσεις για εγκατάλειψη της πολιτικής του Στάλιν και ανάπτυξης φιλικών 

σχέσεων µεταξύ των δύο κρατών.283 Η εγκατάσταση όµως των πυραύλων Jupiter στο 

έδαφος της Τουρκίας αποτελώντας σηµαντικό τµήµα του δακτυλίου ανάσχεσης που είχαν 

αναπτύξει οι αµερικανοί για να περιορίσουν την εξάπλωση της ΕΣΣ∆, αποτέλεσε σηµαντικό 

εµπόδιο για την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια της διπολικής εποχής οι σχέσεις µεταξύ των κρατών συνέχισαν να 

είναι ψυχρές και ανταγωνιστικές οι οποίες εντάθηκαν ακόµα περισσότερο µετά την ανέλιξη 

της Ρωσίας και την επέκταση του κοµµουνισµού στοιχεία που προσέδωσαν µια απειλητική 

εικόνα στην Τουρκική αντίληψη για τη θέση της Ρωσίας.284 Παρόλα αυτά, υπήρχαν και 

περίοδοι όπου εµφανίσθηκαν και σηµάδια θετικής προσέγγισης ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

της πρωθυπουργίας του Ετσεβίτ, στα µέσα της δεκαετίας του 1970, αλλά και αργότερα επί 

                                                 
282 Öniş Ziya and Şuhnaz Yılmaz, Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and 
asymmetric interdependence in a turbulent region, Third World Quarterly, 2016 Vol. 37, No. 1, 71–95 
283 Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from conflict to cooperation, (Thesis), 
(Middle East Technical University, Ankara, January 2006), σελ.40. 
284 Öniş Ziya and Şuhnaz Yılmaz, Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and 
asymmetric interdependence in a turbulent region, Third World Quarterly, 2016 Vol. 37, No. 1, 71–95 
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εποχής Οζάλ οπότε και υπογράφτηκε η Συµφωνία Φυσικού Αερίου το 1984 

σηµατοδοτώντας την έναρξη εµπορικών και επενδυτικών σχέσεων.285 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ επέφερε τη δηµιουργία 

κενού ισχύος στην περιοχή, την ανάδειξη νέων κρατών που προέρχονταν από τις πρώην 

Σοβιετικές δηµοκρατίες, νέοι δρώντες επιδιώκουν να εκµεταλλευτούν το κενό εξουσίας για 

την προώθηση των εθνικών τους συµφερόντων όµως παρατηρείται και µια διαφοροποίηση 

στη στρατηγική θέση της Τουρκίας. Η αλλαγή αυτή της θέσης της Τουρκίας, στα µάτια της 

∆ύσης286, είχε ως αποτέλεσµα να αναπτυχθεί µια πολιτική που στόχευε στην εγκαθίδρυση 

πολιτικών, οικονοµικών και πολιτισµικών δεσµών µε τις αναδυόµενες δηµοκρατίες 

(Τουρκµενιστάν, Αζερµπαϊτζάν, Κιργιστάν, Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν)287. Το 

αποκαλούµενο «Τουρκικό µοντέλο» που είχε προταθεί από την Άγκυρα στηριζόταν στην 

προώθηση µιας κοσµικής δηµοκρατίας µε οικονοµία ελεύθερης αγοράς καθώς επίσης και 

παροχή κατευθύνσεων προς τους ηγέτες των νέων χωρών.  Η προσπάθεια αυτή έλαβε την 

υποστήριξη τόσο της ∆ύσης όσο όµως και της Ρωσίας εναντίον της πιθανής εξάπλωσης του 

Ιράν στην περιοχή µέσω της θρησκευτικής πλατφόρµας288. Παρά όµως τις αρχικά ευοίωνες 

προσδοκίες για την ανάπτυξη του Τουρκικού µοντέλου, γρήγορα η Ρωσία αντιλήφθηκε τις 

ενέργειες της Τουρκίας ως ένα σηµάδι επίτευξης του παν-τουρκισµού. Την ίδια εποχή 

είχαµε και την αποκορύφωση της σύγκρουσης µεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας στην περιοχή του 

Ναγκόρνο Καραµπάχ, που βρίσκεται µεταξύ Αρµενίας και Αζερµπαϊτζάν.   

Με την είσοδο στη νέα χιλιετία εγκαινιάζεται µια νέα εποχή στις σχέσεις των χωρών 

που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ότι ξεκίνησε ως η χρυσή εποχή. Υπό την ηγεσία των 

Ερντογάν και Πούτιν φαίνεται ότι οι σχέσεις τους απέκτησαν µια νέα δυναµική που 

βασίστηκε στην ισχυρή οικονοµική αλληλεξάρτηση. Παρά το γεγονός ότι οι 

αναπτυσσόµενες σχέσεις δεν θα µπορούσαν να αποδοθούν αποκλειστικά στους δύο ηγέτες 

όµως τους προσέδωσε µεγαλύτερο κύρος και εδραίωσε την κυριαρχία τους στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή.289 

                                                 
285 Ibid. 
286 Ο βασικότερος λόγος είναι η εξάλειψη την συγκεκριµένη χρονική περίοδο της Σοβιετικής απειλής γεγονός 
που µετρίαζε τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας. 
287 Erşen Emre, Turkey and Russia : An emerging ‘strategic axis’ in Eurasia ? Marmara University, 
Department of Political Science and International Relations, (Istanbul, Turkey, 2011), σελ.265. 
288 Ibid. 
289 Öniş Ziya and Şuhnaz Yılmaz, Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and 
asymmetric interdependence in a turbulent region, Third World Quarterly, 2016 Vol. 37, No. 1, 71–95 
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Η δυναµική που δηµιουργήθηκε στις αρχές της νέας χιλιετίας θα συνεχιστεί και τα 

επόµενα χρόνια αυξάνοντας ακόµα περισσότερο την οικονοµική αλληλεξάρτηση των δύο 

χωρών. Αυτή η δυναµική αποτυπώνεται σε µια αύξηση των εµπορικών συναλλαγών που 

αγγίζει το ποσό των 30 δις $ για τα έτη 2014 και 2015 προσδίδοντας µια ώθηση στις 

διµερείς σχέσεις290. Όµως η θεωρία της οικονοµικής αλληλεξάρτησης291 βασισµένη στη 

θεώρηση του πλουραλισµού και ειδικότερα η αύξηση αυτής σε συνδυασµό µε τη διεθνή 

συνεργασία δεν µπορεί να εξαλείψει τις συγκρούσεις292 µεταξύ των εθνοκρατικών 

οντοτήτων και να µετριάσει τα ανώτερα εθνικά συµφέροντα που επιδιώκουν την αύξηση 

της ισχύος και της επιρροής των κρατών υπό το πρίσµα της εξασφάλισης της επιβίωσή τους 

όπως µας αναπτύσσει ο ρεαλισµός. Παρά τις οικονοµικές τους σχέσεις, έντονες 

συγκρούσεις, που δεν έχουν περιορισθεί µόνο στο πολιτικό επίπεδο, έχουν πραγµατοποιηθεί 

µεταξύ των δύο χωρών. Παρατηρώντας τα ιστορικά γεγονότα που συνθέτουν τη σχέση των 

δύο δυνάµεων, διαπιστώνουµε ότι αυτή κινείται σε δύο επίπεδα, που είναι το οικονοµικο-

αναπτυξιακό από τη µία και το ανταγωνιστικό-στρατιωτικό από την άλλη πλευρά, αλλά σε 

κάθε περίπτωση, η ενίσχυση της οικονοµίας, ως συντελεστή ισχύος µε σκοπό να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη, επίδειξη ή ακόµα και εφαρµογή της σκληρής ισχύος, αποτελεί 

την αφετηρία για την επίτευξη των όποιων τεθέντων εθνικών στόχων.  

Ο κύριος λόγος της αναθέρµανσης των Ρωσο-Τουρκικών επαφών κατά την διάρκεια 

της πρώτης δεκαετίας είναι η χειροτέρευση των σχέσεων µε τη ∆ύση η οποία ήταν ακόµα 

πιο έντονη στην περίπτωση της Τουρκίας ως αποτέλεσµα της αµερικανικής επέµβασης στο 

Ιράκ το 2003, αλλά και η καθυστέρηση στις ενταξιακές διαδικασίες µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση όπου ορισµένα κράτη µέλη (βλ. Γερµανία, Γαλλία) ήταν απρόθυµα στο να 

προωθήσουν πιο γρήγορα τις διαπραγµατεύσεις για πλήρη ένταξη της χώρας 293. Επίσης η 

µη συµµετοχή της Τουρκίας στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία λόγω της 

προσάρτησης της Κριµαίας ενίσχυσαν την ανάπτυξη της οικονοµικής αλληλεξάρτησης. Το 

                                                 
290 Aktürk Şener, The Crisis in Russian–Turkish Relations, 2008–2015,in RUSSIAN ANALYTICAL DIGEST 
No. 179, 12 February 2016, Istanbul. 
291 Σύµφωνα µε R.Keohane & J.Nye, Power and Interdependence, όπως παρατίθεται από τον Η. Κουσκουβέλη 
στο έργο του Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα, 2010) σελ. 449, µε τον όρο «Αλληλεξάρτηση ορίζοντάς 
την απλά σηµαίνει αµοιβαία εξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση στην παγκόσµια πολιτική περιγράφει καταστάσεις 
που χαρακτηρίζονται από αµοιβαίες συνέπειες (effects) µεταξύ κρατών ή µεταξύ παραγόντων σε διάφορες 
χώρες». 
292 Κουσκουβέλης Ηλίας, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων στον Ψυχρό Πόλεµο: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000), σελ.450. 
293 Balcer Adam, The future of Turkish – Russian relations: A strategic perspective, Turkish Policy Quarterly, 
Volume 8, Number 1, DEMOS-EUROPA - Centre for European Strategy, σελ.78. 
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γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του οικονοµικού επιπέδου µέσω ανάπτυξης 

ισχυρών εµπορικών δεσµών αλλά και τη διαµόρφωση της αντίληψης στην διεθνή κοινότητα 

ότι επίκειται η δηµιουργία µιας «στρατηγικής συµµαχίας» µεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.  

Οι εµπορικές συναλλαγές αναπτύχθηκαν σε πολύ γρήγορους ρυθµούς µε συνέπεια η 

Ρωσία, το 2008, να αποτελεί τον σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της Τουρκίας, ενώ η 

Τουρκία σύντοµα έγινε ο τέταρτος εταίρος της Ρωσίας. Την ίδια χρονιά όµως οι σχέσεις 

τους επισκιαστήκαν από τον πόλεµο στη Γεωργία, τον Αύγουστο του 2008, όταν η Γεωργία 

προσπάθησε να φέρει υπό τον έλεγχό της την Νότια Οσσετία ενέργεια που προκάλεσε την 

άµεση και µαζική στρατιωτική αντίδραση των Ρώσων294. Ως αποτέλεσµα των «5 ηµερών 

πολέµου», όπως είναι περισσότερο γνωστός, η Ρωσία αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη την 

Αµπχαζία και τη Νότια Οσσετία ενώ ταυτόχρονα αύξησε την παρουσία της στην περιοχή 

του Νοτίου Καυκάσου µαταιώνοντας τα σχέδια της Τουρκίας για ανάπτυξη της επιρροής 

στην αντίστοιχη περιοχή295.  

Παρά τη διαµορφωθείσα σύγκρουση στο στρατιωτικό-ανταγωνιστικό επίπεδο, η 

συνεργασία των δύο κρατών στο οικονοµικό επίπεδο  συνεχίστηκε και µάλιστα αυξήθηκε 

εδραιώνοντας επαφές και σε άλλα πεδία όπως εαυτό της πυρηνικής ενέργειας µέσω της 

κατασκευής εργοστασίου στο Ακουγιού της Τουρκίας από Ρωσικές κατασκευαστικές 

εταιρίες. Το εµπόριο, ο τουρισµός και οι κατασκευές είναι τοµείς στους οποίους οι δύο 

χώρες προχώρησαν σε υψηλά επίπεδα συνεργασίας296.  

Τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης που ξεκίνησαν στην Τυνησία τον ∆εκέµβριο του 

2010 αποτέλεσαν ένα άλλο κοµβικό σηµείο στις δυναµικές σχέσεις των δύο κρατών που 

οδήγησε, µέσω µιας κλιµακούµενης έντασης λόγω του εµφυλίου της Συρίας, στην κρίση 

που εκδηλώθηκε στις 24 Νοεµβρίου του 2015 µε την κατάρρευση του Ρωσικού Su-24 το 

οποίο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Πριν από την κατάρρευση προηγήθηκε 

τον Μάρτιο του 2014 η προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσική Οµοσπονδία, ενέργεια 

που άλλαξε δραµατικά την ισορροπία ισχύος στην περιοχή της Μαύρης θάλασσας 

µετατρέποντας τη Ρωσία σε ηγεµονική δύναµη της περιοχής και αποστερώντας από την 

Τουρκία τη ναυτική και στρατηγική ανωτερότητα που διέθετε. Η κατάρρευση του 

αεροσκάφους αποτέλεσε αρχικά µια έκρηξη στις σχέσεις των δύο χωρών και ερµηνεύτηκε 

                                                 
294 Aktürk Şener, The Crisis in Russian–Turkish Relations, 2008–2015,in RUSSIAN ANALYTICAL DIGEST 
No. 179, 12 February 2016, Istanbul, σελ.2. 
295 Ibid. σελ.3. 
296 Ibid. 
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ως την σηµαντικότερη κρίση κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, όµως το γεγονός αυτό δεν 

ήταν η αιτία αλλά περισσότερο ήταν το σύµπτωµα του ανταγωνιστικού δυναµισµού που 

προσδιορίζει τις σχέσεις των δύο κρατών297. Η µείωση του Ρωσικού κύρους από την 

κατάρρευση του αεροσκάφους αντισταθµίστηκε από τις οικονοµικές κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν προς την Τουρκία αναγκάζοντας τον Πρόεδρό της Ερντογάν να ζητήσει 

συγνώµη για το γεγονός οδηγώντας στην πραγµατοποίηση συναντήσεων υψηλού επιπέδου  

ανοίγοντας ξανά τους δρόµους των εµπορικών συναλλαγών. Ακόµα και η στάση της 

Ρωσίας κατά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του Ιουλίου 2016 αποδεικνύει ότι τα εθνικά 

συµφέροντα και η αποτύπωση της ισχύος είναι που διαµορφώνουν τις συµπεριφορές των 

ορθολογικών δρώντων που επιδιώκουν στο πλαίσιο της realpolitik την εγκαθίδρυση της 

ηγεσίας τους.  

Ολοκληρώνοντας τη σύντοµη ιστορική ανασκόπηση των διµερών σχέσεων θα 

µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι η µακρά ιστορία των Ρωσο-Τουρκικών 

σχέσεων δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µε µια θετική εικόνα που να πηγάζει ελπίδες 

για το µέλλον. Περισσότερο φαίνεται ότι κινείται µεταξύ των δύο επιπέδων που 

αναφέρθηκαν και παραπάνω και ίσως τις περισσότερες φορές να περιλαµβάνει αρνητικές 

πεποιθήσεις που εδράζονται στο φόβο και στην έλλειψη εµπιστοσύνης και αυτές οι µνήµες, 

είτε αναφέρονται στο κοινωνικό είτε στο πολιτικό ακόµα και στο πολιτισµικό επίπεδο, 

επηρεάζουν την εκάστοτε διαµορφωθείσα πολιτική298. Όπως µάλιστα παρουσιάζεται από 

την Sezer Duygu (2000, σελ. 62), υπάρχουν δύο κοµβικά σηµεία που σχηµατοποίησαν τη 

συναισθηµατική σύνδεση µεταξύ των δύο γειτονικών λαών. Το πρώτο είναι ο καθοριστικός 

ρόλος που διαδραµάτισε η Ρωσία στη διάλυση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας ιδιαίτερα 

στην περιοχή των Βαλκανίων ενεργώντας ως προστάτης των τοπικών πληθυσµών και ιδίως 

των Ελλήνων και Σέρβων. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την αντίληψη που κατείχε τη Ρωσική 

σκέψη αναφορικά µε τις Τουρκικές σχέσεις µε τις Τουρκογενείς πληθυσµούς στην περιοχή 

του Καυκάσου, που τις αντιµετώπιζαν ως µια προσπάθεια εκδήλωσης του παντουρκισµού 

και των επεκτατικών επιδιώξεων. 

Η γειτνίαση των δύο παικτών, σε συνδυασµό µε τις επεκτατικές βλέψεις που 

διακατείχε την κάθε µία, οδήγησε στη διαµόρφωση µιας αντίληψης φόβου και εκδήλωσης 

απειλών από τις ενέργειες της µίας έναντι της άλλης. Έτσι η κάθε µία αντιλαµβάνονταν την 

                                                 
297 Ibid. 
298 Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from conflict to cooperation, (Thesis), 
(Middle East Technical University, Ankara, January 2006), σελ.40. 
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άλλη ως µια απειλή εναντίον της ύπαρξής της πρωτίστως και δευτερευόντως ως ένα 

εµπόδιο στις φιλοδοξίες της.  

Σύµφωνα µε τους Onis & Yilmaz (2015, σελ.77) η περίοδος των Ρωσο-τουρκικών 

σχέσεων την µεταψυχροπολεµική εποχή χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις. Η πρώτη περίοδος 

αναφέρεται στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα µέχρι και τα τέλη του 1990, ενώ η 

δεύτερη περίοδος περιλαµβάνει τα χρόνια του 21ου αιώνα που διανύουµε. Η φύση των 

σχέσεων κατά την πρώτη περίοδο περιλαµβάνει συνεργασία µε στοιχεία σύγκρουσης ενώ η 

δεύτερη χαρακτηρίζεται από την εµβάθυνση της συνεργασίας, παρά τις όποιες πολιτικές 

διαφορές. Οι βασικές διαφορές τους κατά την πρώτη περίοδο ήταν η επιδίωξη της Τουρκίας 

να διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας αναβαθµίζοντας έτσι 

την στρατηγική της αξία αλλά και η εµπλοκή στα θέµατα των µειονοτήτων της µίας χώρας 

έναντι της άλλης.  

Πέραν από την αλλαγή στη φύση των διαφορών και συγκρούσεων µεταξύ τους στο 

νέο αιώνα έχουµε και µια αλλαγή στην εννοιολογική αποτύπωση των σχέσεώς τους. Η 

καθηγήτρια Duygu Bazoglou Sezer (2000, σελ. 65) χρησιµοποιεί τον όρο της «εικονικής 

προσέγγισης ώστε να περιγράψει την πρώτη περίοδο, ερµηνεύοντας τον όρο ως «η 

κατάσταση των διµερών σχέσεων στην οποία εχθρότητες και ακρότητες σε πολιτειακό 

επίπεδο έχουν σχεδόν µειωθεί …… παρά το γεγονός ότι αισθήµατα αµοιβαίου φόβου, 

έλλειψης εµπιστοσύνης και υποψίας κυριαρχούν στις σκέψεις των ληπτών απόφασης και 

διαµόρφωσης στρατηγικής».  Η ανάληψη όµως της ηγεσίας της Ρωσίας από τον Πούτιν 

αποτέλεσε το αποφασιστικό σηµείο στροφής της «εικονικής» σε «πραγµατική» προσέγγιση 

των δύο χωρών299. Η ρεαλιστική εξωτερική πολιτική του Πούτιν µε έµφαση στις 

οικονοµικές σχέσεις και την αξιοποίηση του ενεργειακών πηγών φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο 

στη διαµόρφωση µιας νέας αντίληψης αναφορικά µε το µέλλον των σχέσεων µε την 

Άγκυρα. Αντιστοίχως και οι οικονοµικές προτεραιότητες και σκέψεις προσανατόλιζαν και 

τη στάση της Τουρκίας προς µια πιο θετική κατεύθυνση και αναβάθµιση των σχέσεων µε τη 

Ρωσία300. 

Η οικονοµική αλληλεξάρτηση και η ανάπτυξη των διµερών εµπορικών σχέσεων 

αναβάθµισαν το οικονοµικο-αναπτυξιακό επίπεδο συνεργασίας τους, περιλαµβάνοντας 

                                                 
299 Erşen Emre, Turkey and Russia : An emerging ‘strategic axis’ in Eurasia ? Marmara University, 
Department of Political Science and International Relations, (Istanbul, Turkey, 2011), σελ.268. 
300 Ibid. 
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δραστηριότητες που απευθύνονται σε διάφορους τοµείς όπως και θα επιδιωχθεί να 

παρουσιασθούν στην επόµενη παράγραφο. 

 

4.2 Η πολιτικο-οικονοµική διάσταση της προσέγγισης. 

Οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών αποτέλεσαν την ατµοµηχανή που για 

την ανάπτυξη και βελτίωση των επαφών και σε άλλα πεδία. Από το εµπόριο της 

«βαλίτσας»301 διαµορφώθηκαν οι θεσµοθετηµένες διαδικασίες εµπορίου, αυξήθηκαν οι 

δραστηριότητες των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ρωσική επικράτεια, ενώ ταυτόχρονα 

αυξήθηκε και ο αριθµός των Ρώσων τουριστών που επέλεγαν την Τουρκία ως χώρα 

προορισµού. Πάνω από όλα όµως και το πιο σηµαντικό είναι η εκµετάλλευση των 

ενεργειακών πηγών και διαδρόµων µεταφοράς ενέργειας που αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο 

λίθο των διµερών επαφών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες και επαφές µπορεί να εντάσσονται 

στο πλαίσιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης όµως όπως θα παρουσιαστεί στο τέλος του 

κεφαλαίου µέλλον λίγο προσέδωσαν στην εγκαθίδρυση αναλόγου κλίµατος.  

   

α. Εµπορικές σχέσεις. 

Το βασικό πλαίσιο των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας 

καθορίσθηκε σε σηµαντικό βαθµό µε την υπογραφή της «Συµφωνίας Εµπορίου και 

Ναυσιπλοΐας», που υπογράφτηκε στις 8 Νοεµβρίου 1937 η οποία, µετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης ακολουθήθηκε από την υπογραφή µιας άλλης της «Συµφωνίας για το 

Εµπόριο και Οικονοµική Συνεργασία» που πραγµατοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 

1991.302 Επιπρόσθετα µια σειρά από άλλες συνθήκες και ειδικές συµφωνίες διαµόρφωσαν 

το πλαίσιο ανάπτυξης των εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ όλων των 

υπολοίπων συµφωνιών θα πρέπει να επισηµανθεί, ως πιθανόν η πλέον σηµαντική, η 

«Συµφωνία Φυσικού Αερίου» που υπογράφτηκε το 1984 και που αποτελεί το θεµέλιο λίθο 

στις οικονοµικές σχέσεις και την ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων. Με τη συµφωνία αυτή 

καθοριζόταν όπως η Τουρκία να αγοράσει για τα επόµενα 25 χρόνια, αρχίζοντας από το 

                                                 
301 Το εµπόριο της «βαλίτσας» είναι ένας ανεπίσηµος εµπορικός όρος για να περιγράψει τις εµπορικές 
δοσοληψίες ανάµεσα στη Ρωσία, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ∆ηµοκρατίας και την Τουρκία. Ιδιαίτερα την 
δεκαετία του 1990 αυτός ο τύπος του εµπορίου εκτιµούνταν σε 10 δις $. Οι επισκέπτες ήταν γνωστοί ως 
«έµποροι της βαλίτσας» λόγω του µεγάλου ποσού των προϊόντων που τοποθετούσαν στις βαλίτσες τους κατά 
την επιστροφή στη χώρας τους. Περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ustun Cigdem, Russia-Turkey:From 
honeymoon to rivalry, a return to the ghosts of the past?,    
302 Turkey-Russia Round Table Meetings 5, New Term Turkey-Russia Relations: Opportunities and Risks, 
Istanbul, 2016. 
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1987, φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αποπληρώνοντας µάλιστα σε ποσοστό 75% µε Τουρκικά 

προϊόντα και υπηρεσίες.303 

Οι συµφωνίες είχαν εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαµόρφωσαν 

αισιόδοξες προοπτικές που από την δεκαετία του 1990 µέχρι και το 2004 οδήγησαν σε 

σταδιακή αύξηση των εµπορικών συναλλαγών. Ειδικότερα ο όγκος των συναλλαγών από το 

1993 που ήταν 1,5 δις δολ. αυξήθηκε σε 4,2 δις δολ το 1997, ενώ το ισοζύγιο των 

εµπορικών ανταλλαγών διατηρήθηκε σε ισορροπία µεταξύ των δύο εταίρων. Σηµαντικό 

επίσης είναι να τονισθεί ότι την ίδια περίοδο 138 τουρκικές εταιρίες δραστηριοποιούνταν 

στη Ρωσία εκτελώντας 533 προγράµµατα συνολικής αξίας 9,2 δις δολ304. 

Η κρίση που έπληξε τη Ρωσική Οµοσπονδία το 1998 είχε ως αποτέλεσµα την µείωση 

των Τουρκικών εξαγωγών γεγονός που οφείλεται στην υποτίµηση του ρουβλίου κατά 75% 

αλλά και στη στροφή της Ρωσικής οικονοµίας η οποία για να αντιµετωπίσει την κατάσταση 

στράφηκε προς την εγχώρια δυναµική παράγοντας προϊόντα που µέχρι τώρα τα εισήγαγε 

αλλά και αξιοποίησε νέους προµηθευτές που παρείχαν τα προϊόντα σε καλύτερες τιµές και 

ποιότητα305. Αντιθέτως όµως οι Ρωσικές εξαγωγές προς την Τουρκία συνέχιζαν να 

αυξάνονται γεγονός που οφειλόταν στην ενεργειακή εξάρτηση της δεύτερης από την πρώτη 

και που οδήγησε σε αρνητικό ισοζύγιο των συναλλαγών τους. 

Στη συνέχεια και µε την είσοδο στον νέο αιώνα, η δηµοσιονοµική κρίση που έπληξε 

την Τουρκία, αυτή τη φορά, οδήγησε σε αλλαγή των εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δύο 

κρατών. Η υποτίµηση της τουρκικής λίρας διαµόρφωσε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για 

τις Τουρκικές εταιρείες οι οποίες άρχισαν να αυξάνουν τις εξαγωγές τους. Οι διµερείς 

εµπορικές σχέσεις, στηρίχθηκαν τώρα σε νέες βάσεις, επί των οποίων οι νέες πολιτικές 

ηγεσίες είχαν άµεση εµπλοκή, και οι οποίες στράφηκαν σε τρείς κυρίως διαστάσεις: το 

εµπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισµό διαµορφώνοντας τον όγκο των εµπορικών 

συναλλαγών µεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας από 4,5 δις δολ. το 2000 σε 33,4 δις δολ. 

το 2012306.  

 

   

                                                 
303 Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from conflict to cooperation, (Thesis), 
(Middle East Technical University, Ankara, January 2006), σελ.77. 
304 Ibid. 
305 Ibid. 
306 Öniş Ziya & Yılmaz Şuhnaz, Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and 
asymmetric interdependence in a turbulent region, (Third World Quarterly, 2016 VOL . 37, NO. 1, 71–95), 
σελ.78. 



-122- 

 

 

 

Εικόνα 1. 2007-2015 Ρωσο-Τουρκικές ∆ιµερείς εµπορικές συναλλαγές, (δις δολ) 
Source: ITC Trade Map307. 

 

Από την εικόνα 1, που παρατίθεται παραπάνω, φαίνεται η διακύµανση στις εµπορικές 

δραστηριότητες όπου θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το 2008 οι εµπορικές συναλλαγές 

έφτασαν στο ανώτατο σηµείο αγγίζοντας τα 38 δις δολ συνολικά. ∆υστυχώς η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση που ακολούθησε είχε αρνητικές επιπτώσεις στη συνέχιση των αισιόδοξων 

διµερών εµπορικών σχέσεων, οδηγώντας σε µείωση του όγκου των συναλλαγών στο 

επίπεδο των 22,6 δις δολ. το 2009. Στη συνέχεια παρατηρήθηκε ανάκαµψη, µε µικρές όµως 

αυξοµειώσεις, µέχρι το 2014308.  

Σε κάθε περίπτωση οι διµερείς εµπορικές σχέσεις αποτελούν τον σηµαντικότερο 

παράγοντα βελτίωσης των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων που µε βάση τα λόγια του 

Αµπντουλάχ Γκιούλ (2011) «το εµπόριο και η οικονοµική συνεργασία αποτελούν την 

ατµοµηχανή των διµερών σχέσεων µεταξύ των δύο κρατών». Πραγµατικά η ατµοµηχανή 

εκτόξευσε το διµερές εµπόριο και τοποθέτησε τη Ρωσία ως δεύτερο εµπορικό εταίρο ενώ η 

Τουρκία αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους προορισµούς εξαγωγής της Ρωσίας309. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης της Αγίας Πετρούπολης τον Αύγουστο του 2016, οι δύο 

ηγέτες των χωρών δήλωσαν την επιθυµία τους ο όγκος των εµπορικών συναλλαγών τους να 

αυξηθεί στα 100 δις δολ. µέχρι το 2020 σε ετήσια βάση310.  

Ένας στόχος που φαίνεται αρκετά αισιόδοξος λαµβάνοντας υπόψη ότι το υψηλότερο 

επίπεδο εµπορικών συναλλαγών ήταν το 2008 οπότε άγγιξε τα 38 δις δολ. Η κατάσταση 

                                                 
307 http://www.rusexporter.com/research/country/detail/4237/ 
308 Osdal Habibe et al, Turkey-Russia Relations: In the post-cold war era, Current dynamics-Future Prospects, 
(International Strategic Research Organization, Centre for Eurasian Studies, Report No:13-06, July 2013), 
σελ.37. 
309 Svarin David, Towards a Eurasian axis? Russia and Turkey between cooperation and competition, (Global 
Affairs, 2015 Vol. 1, Nos. 4–5, 381–398), σελ.384. 
310 Cetingulec Mehmet, Can Turkey-Russia trade reach $100 billion target? Posted August 22, 2016, πρόσβαση 
στο  http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-trade-reach-100-billion-target.html, στις 
20 Φεβ 17. 
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όπως αποτυπώνεται και στην εικόνα 1 αποκαλύπτει την πτώση στον όγκο των συναλλαγών 

που ακολούθησε το 2008, ως συνέπεια της παγκόσµιας κρίσης, όµως συνεχίσθηκε και 

µετέπειτα φθάνοντας µέχρι το 2014 οπότε έχουµε την ενεργό εµπλοκή στον εµφύλιο πόλεµο 

της Συρίας και συνεχίζοντας το 2015 µε την κατάρριψη του ρωσικού Su-24 το Νοέµβριο 

του 2015 από τουρκικά πολεµικά αεροσκάφη µε την αιτιολογία της παραβίασης του εθνικού 

εναέριου χώρου κοντά στα σύνορά µε την Συρία. Το τελευταίο γεγονός οδήγησε σε κρίση 

τις σχέσεις των δύο χωρών µε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις.   

Ακολουθώντας τις συνέπειες τις κρίσης το εµπόριο παρουσίασε αισθητή µείωση το 

2016. Ειδικότερα τους πρώτους 6 µήνες του έτους έπεσε στα 8,5 δις δολ. τα οποία 

αντιπροσώπευαν 737 εκ. δολ που ήταν εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ρωσία ενώ τα 

υπόλοιπα 7,7 δις δολ. αφορούσαν εισαγωγές από την Ρωσία όπου το πλείστον ήταν σε 

φυσικό αέριο311.  Η εξάρτηση εποµένως της Τουρκίας σε κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της από τη Ρωσία καθιστά την έλλειψη ισορροπίας ένα σηµαντικό παράγοντα που 

σαφέστατα είναι προς όφελος της Ρωσίας.  

Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνεται τα προϊόντα που η κάθε µία χώρα προµηθεύει 

την άλλη καθώς και το ποσοστό που το κάθε προϊόν καταλαµβάνει στο εµπορικό ισοζύγιο, 

όπου και αποδεικνύεται ότι η προµήθεια του φυσικού αερίου αλλά και γενικά ενεργειακών 

προϊόντων λαµβάνει τη µερίδα του λέοντος καθιστώντας την Τουρκία άµεσα εξαρτώµενη 

από τη Ρωσία.   

Εικόνα 2. Κατηγοριοποίηση των Τουρκικών Εξαγωγών στη Ρωσία το 2015 

Source: ITC Trade Map312
. 

 

 

 

                                                 
311 Ibid. 
312 http://www.rusexporter.com/research/country/detail/4237/ 
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Εικόνα 3. Κατηγοριοποίηση των Ρωσικών Εξαγωγών στην Τουρκία το 2015. 

Source: ITC Trade Map313
. 

 

 

Η δυσµενή οικονοµική κατάσταση στις διµερείς εµπορικές συναλλαγές των δύο 

χωρών, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016, λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη 

Ρωσία,314  ως επακόλουθο της κατάρριψης του ρωσικού πολεµικού αεροσκάφους, άλλαξε 

µετά τη συγνώµη που ζήτησε εγγράφως ο Πρόεδρος Ερντογάν από τον Πρόεδρο Πούτιν τον 

Ιούνιο του 2016. Μια πολιτική κίνηση που ήταν αναπόφευκτη λόγω των ισχυρών 

επιπτώσεων των κυρώσεων στην οικονοµία της Τουρκίας την ίδια στιγµή που οι σχέσεις µε 

τη ∆ύση δεν βρίσκονταν σε πολύ καλό επίπεδο.  

Έτσι η µεταστροφή στην ακολουθούµενη πολιτική µε σκοπό την επαναπροσέγγιση σε 

Ρωσία και Ισραήλ παρείχε µια διέξοδο που όµως δεν έγινε αποδεκτή από µερίδα της 

κοινωνίας και ιδίως των Ενόπλων ∆υνάµεων που λίγες ηµέρες αργότερα, στις 15 Ιουλίου 

2016, εκδήλωσαν αποτυχηµένο πραξικόπηµα µε σκοπό την ανατροπή της νόµιµης 

κυβέρνησης της χώρας.315 Η αποτυχία του πραξικοπήµατος ενίσχυσε από µια πλευρά τη 

θέση του Προέδρου Ερντογάν στο εσωτερικό όµως έφερε ακόµα πιο κοντά τις δύο χώρες οι 

οποίες επιδιώκοντας την αναθέρµανση των εµπορικών τους σχέσεων προέβησαν στην 

υπογραφή συµφωνιών.  

Η ενίσχυση της οικονοµικής αλληλεξάρτησης γρήγορα πήρε τη θέση της στην 

αναβάθµιση των σχέσεων παρά τις όποιες συγκρούσεις εθνικών συµφερόντων οι οποίες 
                                                 

313 Ibid. 
314 Στις 28 Νοεµβρίου 2015 υπογράφθηκε από τον Πρόεδρο Πούτιν ο πίνακας των επιβληθέντων κυρώσεων 
που περιλάµβανε περιορισµούς στην εισαγωγή συγκεκριµένων προϊόντων από την Τουρκία, αναστολή του 
καθεστώτος χορήγησης βίζας προς τους Τούρκους υπηκόους, απαγόρευση πρόσληψης εργατών τουρκικής 
εθνικότητας και τέλος απαγόρευση ων πτήσεων τσάρτερ από τη Ρωσία προς τη Τουρκία µε άµεσες και πολύ 
σηµαντικές επιπτώσεις στον τουρισµό.  
315Ruff Abdul, New Dynamism in Russia-Turkish relations?, posted 18 July 2016, πρόσβαση στο 
www.moderndiplomacy.com πρόσβαση στις 15 Φεβ 17.  
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όµως σε καµία περίπτωση δεν ξεχάστηκαν. Ενδεικτικό της αναθέρµανσης των σχέσεων 

είναι οι δηλώσεις του προέδρου του Ρωσο-Τουρκικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου που 

δήλωσε ότι «Πολλές σηµαντικές αποφάσεις έχουν ληφθεί…… Μπορούµε να φθάσουµε το 

στόχο των 100 δις δολ το 2019 ή το 2020»316 Αν και υψηλός ο στόχος και η προσπάθεια που 

όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως καθίσταται αρκετά δυσχερείς όµως η επιδίωξη 

παραµένει αφού η οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την 

εκπλήρωση των ανώτερων εθνικών συµφερόντων. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκαν και οι 

δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εµπορίου και Τελωνείων  Μπουλέντ Τουφεκσί που 

τόνισε ότι «Μπορούµε να πούµε ότι οι πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις µε τη Ρωσία, τον 

στενότερο και µακροβιότερο εµπορικό εταίρο, θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα είµαστε 

ικανοί γρήγορα να ξεπεράσουµε τις συνέπειες του αρνητικού γεγονότος που συνέβη στο 

τέλος του 2015»317. Η επικρατούσα φιλοδοξία αποβλέπει σε µια νέα ώθηση των διµερών 

σχέσεων παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώµη στη Ρωσία διακατέχεται από αισθήµατα 

µάλλον αρνητικά τα οποία όµως βαθµιαία θα αποτελούν ιστορία, όταν µάλιστα οι σχέσεις 

θα οµαλοποιηθούν πλήρως και θα αντιληφθούν τα οφέλη318.  

Οι πολιτικές κινήσεις, από την πλευρά της Τουρκίας, δείχνουν µια τάση µεταστροφής 

και διαµόρφωσης ενός νέου πλαισίου συνεργασίας το οποίο ίσως και να επεκταθεί σε νέους 

τοµείς µε απώτερο στόχο την οικονοµική ενίσχυση και επιβίωση του κράτους. 

Αποδεικνύεται έτσι ότι η προσαρµογή στις εκάστοτε διαµορφωθείσες καταστάσεις, όπως 

ήταν οι πολιτικοί ελιγµοί του Ερντογάν, µε σκοπό την εξασφάλιση της επιβίωσης µιας 

εθνοκρατικής οντότητας αποτελεί το µείζον και το σηµαντικότερο στόχο στο άναρχο 

διεθνές σύστηµα. Η δηµιουργία, ανάπτυξη αι σύσφιξη οικονοµικών σχέσεων εκτιµάται ότι 

αποτελεί ένα εργαλείο στη διαδικασία εφαρµογής της υψηλής στρατηγικής της κάθε χώρας 

ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. 

 

β. Τουρισµός. 

Ο τουρισµός αποτελεί πάντα µια σηµαντική πηγή εσόδων στο πλαίσιο της 

οικονοµικής πολιτικής αλλά και ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων 

                                                 
316 Cetingulec Mehmet, Can Turkey-Russia trade reach $100 billion target? Posted August 22, 2016, πρόσβαση 
στο  http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-trade-reach-100-billion-target.html, στις 
20 Φεβ 17. 
317 https://sputniknews.com/world/201612181048712755-russia-turkey-relations-development/ 
318 Ruff Abdul, New Dynamism in Russia-Turkish relations?, posted 18 July 2016, πρόσβαση στο 
www.moderndiplomacy.com πρόσβαση στις 15 Φεβ 17. 
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διµερών και πολυµερών πολλές φορές επαφών. Στην προκειµένη περίπτωση αποτέλεσε το 

πεδίο να καταρριφθούν προκαταλήψεις µεταξύ των δύο λαών που είχαν αναπτυχθεί κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. Τα τελευταία χρόνια τα υψηλά ποσοστά εσόδων που 

κέρδισε η Τουρκία από το συγκεκριµένο τοµέα οδήγησε τις Τουρκικές αρχές ώστε να 

αναβαθµίσουν του τουρισµό και να τον αναγάγουν σε σηµαντικό στοιχείο των 

διαπραγµατευτικών διαδικασιών αλλά και των διµερών επαφών τους µε τις Ρωσικές 

αρχές.319  

Η σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίστηκε το θέµα αλλά και η σπουδαιότητα 

του συγκεκριµένου τοµέα λόγω των εσόδων που προσέφερε και ιδίως στην πλευρά της 

Τουρκίας φαίνεται από την απόφαση της κατάργησης της βίζας µεταξύ των δύο χωρών το 

2011 σηµατοδοτώντας ένα ίσως από τα πλέον χαρακτηριστικά γεγονότα στα 500 χρόνια των 

διµερών σχέσεων.320 Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι δύο χώρες αν και 25 χρόνια πριν 

ανήκαν σε αντίπαλα πολιτικο-ιδεολογικά στρατόπεδα, πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν τη 

δυναµική του τουρισµού στις µεταξύ τους σχέσεις και προχώρησαν σε ριζοσπαστικές 

κινήσεις, όπως η κατάργηση της βίζας, µε σκοπό να επωφεληθούν τα οφέλη του.  

 Η διακύµανση του αριθµού των Ρώσων επισκεπτών φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα321:  

Έτος        Συνολικός αριθµός επισκεπτών 

στην Τουρκία 

Επισκέπτες από      

την Ρωσία 

Ποσοστό  

(%) 

2007 23.340.911 2.465.336 10,6 
2008 26.336.677 2.879.278 10,9 
2009 27.077.114 2.694.733 9,95 
2010 28.632.204 3.107.043 10,85 
2011 31.456.076 3.468.214 11,03 
2012 31.782.832 3.599.925 11,33 
2013 34.910.098 4.269.306 12,23 
2014 36.837.900 4.479.049 12,16 
2015 36.244.632 3.649.003 10,07 
2016 25.352.213 866.256 3,42 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού της Τουρκίας. 
 

                                                 
319 Osdal Habibe et al, Turkey-Russia Relations: In the post-cold war era, Current dynamics-Future Prospects, 
International Strategic Research Organization, Centre for Eurasian Studies, Report No:13-06, July 2013. 
320 Ibid. 
321 Ο πίνακας προήλθε από συγχώνευση στοιχείων όπως παρατίθενται στο Osdal Habibe et al, Turkey-Russia 
Relations: In the post-cold war era, Current dynamics-Future Prospects, International Strategic Research 
Organization, Centre for Eurasian Studies, Report No:13-06, July 2013, σελ. 57, τροποποιηµένο και 
συµπληρωµένο µε στοιχεία από το διαδίκτυο και συγκεκριµένα από το www.wikipedia.com, πρόσβαση στις 
20 Φεβ 17. 
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Παρά το γεγονός ότι το 2009 παρουσιάστηκε µια κάµψη στην είσοδο των Ρώσων 

επισκεπτών, η οποία µάλλον ήταν αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, 

γρήγορα επήλθε ανάκαµψη αφού τα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στα δυτικά και νότια 

παράλια της Τουρκίας αποτελούσαν τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς, µε συνέπεια η Ρωσία 

να αποτελεί πλέον τη δεύτερη µεγαλύτερη πηγή τουριστών µετά την Γερµανία, µε συνολικό 

αριθµό επισκεπτών που φθάνει τα 4,4 εκ. για το 2014.322 Το γεγονός της ανάκαµψης αλλά 

και γενικότερα της αξιοποίησης του τουριστικού τοµέα οφείλεται κυρίως σε τρείς λόγους323. 

Πρώτα από όλα, η Ρωσία και η Τουρκία ανέκαµψαν γρήγορα από τις αρνητικές επιπτώσεις 

της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. ∆εύτερον, ο Τουρκικός τουριστικός τοµέας προσφέρει 

διευκολύνσεις και δυνατότητες που δεν προσφέρονται σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες. 

Τρίτον, αρκετοί Ρώσοι τουρίστες που επισκέπτονταν τις χώρες της Μέσης Ανατολής και 

Βόρεια Αφρικής, λόγω της αστάθειας και έλλειψης ασφάλειας ως αποτέλεσµα της 

«Αραβικής Άνοιξης», στράφηκαν σε νέους τουριστικούς προορισµούς µε σηµαντικότερο 

των οποίων την Τουρκία.  

Η µεγάλη πτώση που παρατηρείται το 2016 είναι ουσιαστικά το αποτέλεσµα των 

οικονοµικών κυρώσεων και απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν το Νοέµβριο του 2015 λόγω 

της κατάρριψης του ρωσικού Su-24, του µεγάλου αριθµού των τροµοκρατικών επιθέσεων 

που πραγµατοποιήθηκαν στο έδαφος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του 2016 αλλά και τις 

αρχές του 2017 αφήνοντας µεγάλο αριθµό θυµάτων, αλλά και η εκδήλωση του 

αποτυχηµένου πραξικοπήµατος τον Ιούλιο του 2016, οπότε διαµόρφωσαν ένα έντονα 

αρνητικό κλίµα επηρεάζοντας δυσµενώς τον τουρισµό οδηγώντας σε κάθετη πτώση τον 

τόσο προσοδοφόρο τοµέα. Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου «Οι 

τροµοκρατικές επιθέσεις –που µόνο το 2015 έφτασαν τις 400 έναντι ενός µέσου όρου 70 

ετησίως µεταξύ του 2010 και του 2014 - οδήγησε σε περισσότερο από 30% µείωση του 

αριθµού των ευρωπαίων τουριστών που αποτελούσαν πάνω από το ήµισυ των επισκεπτών. 

Τα έσοδα από µια άλλη σηµαντική οµάδα, τους Ρώσους τουρίστες, έπεσαν δραµατικά λόγω 

                                                 
322 «Russia and Turkey Foreign Trade» πρόσβαση στις 15 Φεβ 17 στην παρακάτω διεύθυνση:   
https://tax.thomsonreuters.com/blog/onesource/global-trade/russia-and-turkey-foreign-trade/    
323 Osdal Habibe et al, Turkey-Russia Relations: In the post-cold war era, Current dynamics-Future Prospects, 
International Strategic Research Organization, Centre for Eurasian Studies, Report No:13-06, July 2013. 
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των κυρώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών στις πτήσεις τσάρτερ και τις 

πωλήσεις ταξιδιωτικών πακέτων, λέει το Ταµείο324. 

Τα πολλαπλά µέτωπα που δηµιουργήθηκαν στο εξωτερικό περιβάλλον, ως 

αποτέλεσµα της πολιτικής «των µηδενικών προβληµάτων µε τους γείτονες» αλλά και του 

µεγαλοϊδεατισµού του Προέδρου Ερντογάν, οδήγησε την οικονοµία γενικότερα, αλλά και 

τον τουρισµό ειδικότερα, σε δεινή θέση, που παρά τις όποιες πολιτικές κινήσεις για 

αναστροφή της κατάστασης, πιθανόν να µην είναι εφικτό να επέλθουν θετικά στοιχεία σε 

προβλεπτό χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε πηγές του ∆ΝΤ ναι µείωση στις αφίξεις των 

ξένων επισκεπτών της τάξεως του 10%  θα επιφέρει µείωση κατά 0,3-0,5% στο ΑΕΠ , όµως 

το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται γρήγορη ανάκαµψη αφού η κατάσταση της 

αβεβαιότητας και της αστάθειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εγγύς περιβάλλον τείνει 

να συνεχίζεται και σε ορισµένες περιπτώσεις να οξύνεται. 

 

γ. Ενέργεια. 

 Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης συνοδεύτηκε από νέα κράτη που έκαναν 

την εµφάνισή τους στη διεθνή πολιτική τα οποία ήταν πλούσια σε πηγές ενέργειας. 

Συνέπεια των πλούσιων κοιτασµάτων που υπήρχαν, ιδίως στην περιοχή του Καυκάσου, 

ήταν, αρκετά κράτη αλλά και πολυεθνικές εταιρίες, να ενδιαφερθούν για την αξιοποίηση και 

µεταφορά των ενεργειακών πηγών325. Η περιοχή της Κασπίας µε τα πλούσια αποθέµατα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και την περίκλειστη γεωγραφική τοποθεσία 

διαµόρφωσε ως σηµαντική και δεσµευτική υποχρέωση για την ουσιαστική εκµετάλλευση 

των ενεργειακών κοιτασµάτων τη δηµιουργία καταλλήλων διαδροµών µεταφοράς 

πετρελαίου και αερίου.326 

 Η θέση των περιφερειακών δυνάµεων αναβαθµίστηκε, µετά την κατάρρευση 

του διπολισµού, µε τη Ρωσία και την Τουρκία να επιδιώκουν, να διατηρήσει η πρώτη και να 

ασκήσει η δεύτερη, µεγαλύτερη επιρροή στην προσοδοφόρα περιοχή του Καυκάσου 

αναλαµβάνοντας το ρόλο του κηδεµόνα των νέων κρατών.  Η γεωγραφική γειτνίαση και η 

ελκυστικότητα της περιοχής πλαισίωσε τις σχέσεις των δύο χωρών µε θέµατα 

                                                 
324 ∆ΝΤ: Πλήγµα στον τουρισµό της Τουρκίας λόγω τροµοκρατίας, πρόσβαση στο 
http://www.kathimerini.gr/898180/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/dnt-plhgma-ston-toyrismo-ths-toyrkias-logw-
tromokratias?platform=hootsuit 
325 Arafat Mohamad and Alnuaimy Mahmood,  The Turkish-Russian relations in the era of AKP,  Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi ( C.XIII, S II, 2011 ), σελ 120. 
326 Ibid. 
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ανταγωνισµού αλλά και οικονοµικής εξάρτησης. Οι δύο χώρες ήταν ανταγωνιστές από την 

εποχή του Ψυχρού Πολέµου αποτελώντας µάλιστα η Ρωσία έχοντας πάντα αντικρουόµενα 

συµφέροντα µε µια αντιπαράθεση που συνεχίσθηκε και µε τη Ρώσικη Οµοσπονδία, που ως 

συνεχιστής της ΕΣΣ∆, διακατέχετε από τις ίδιες περιφερειακές και όχι µόνο ηγεµονικές 

φιλοδοξίες τη µεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας327. Το αίσθηµα απειλής 

και ανασφάλειας επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο µε τις παρεµβάσεις που πραγµατοποίησε 

η Ρωσία σε ξένες χώρες όπως στη Γεωργία, στις νέες χώρες του Νοτίου Καυκάσου και 

τελευταία µε την προσάρτηση της Κριµαίας.  

Η ενέργεια όµως αποτελεί ένα από τους κύριους τοµείς συνεργασίας και ανάπτυξης 

οικονοµικής εξάρτησης µεταξύ των δύο χωρών που οφείλεται στη γεωγραφική εγγύτητα 

µεταξύ τους, στα φτωχά ενεργειακά αποθέµατα της Τουρκίας που σε συνδυασµό µε τη 

µεγάλη ενεργειακή δυνατότητα της Ρωσίας έχουν αναβαθµίσει το ρόλο της ενέργειας  στις 

διµερείς οικονοµικές σχέσεις ιδίως κατά τα τελευταία 30 χρόνια328. Οι ενεργειακές σχέσεις 

µεταξύ των δύο χωρών βασίζονται στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και την πυρηνική 

τεχνολογία αλλά και την επιδίωξη της Τουρκίας να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα και να καταστεί κόµβος διοχέτευσης των 

ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή της Κεντρικής Ασίας προς την Ευρώπη329. 

 

 
Πίνακας 1 

 

Η Ρωσία αποτελεί µεγάλο παραγωγό και εξαγωγέα φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

Ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη παραγωγός δύναµη σε φυσικό αέριο και την µεγαλύτερη 

                                                 
327 Ibid. 
328 Osdal Habibe et al, Turkey-Russia Relations: In the post-cold war era, Current dynamics-Future Prospects, 
International Strategic Research Organization, Centre for Eurasian Studies, Report No:13-06, July 2013.  
329 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS, πρόσβαση στις 25 Φεβ 2017 
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σε παραγωγή πετρελαίου σε παγκόσµια κλίµακα. Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 

στηρίζεται πολύ στα ενεργειακά προϊόντα που ωθούν την οικονοµία της. Ενδεικτικό είναι το 

γεγονός ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανέρχονται στο 43% των 

οµοσπονδιακών εσόδων για το 2015330. 

 

  
Πίνακας 2 

 

Ταυτόχρονα αποτελεί και τον µεγαλύτερο προµηθευτή φυσικού αερίου εφοδιάζοντας 

το 55% (περίπου 27 δις κυβικά µέτρα) των Τουρκικών αναγκών το έτος 2014 αποτελώντας 

ταυτόχρονα το 13% των εξαγωγών κατατάσσοντας την Τουρκία σε δεύτερη θέση του 

προµηθευτή ρωσικού αερίου µετά την Γερµανία.  

 

 
Πίνακας 3 

 

Το µείζον του εφοδιασµού της Τουρκίας σε φυσικό αέριο από την Ρωσία, 

πραγµατοποιείται µέσω του αγωγού Blue Stream που διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα και 

συνδέεται απευθείας στο λιµάνι της Σαµψούντας. Το συγκεκριµένο έργο συνάντησε έντονες 

                                                 
330 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS, πρόσβαση στις 25 Φεβ 2017. 
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κριτικές και αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό µε κύρια αιτιολόγηση 

ότι το έργο θα συνέδραµε στην εγκαθίδρυση της Ρωσικής ηγεµονίας στην περιοχή κι θα είχε 

αρνητική επίπτωση στις σχέσεις της Τουρκίας µε τις ΗΠΑ και το Τουρκµενιστάν331 αφού θα 

είχε αυξήσει την εξάρτηση από το Ρωσικό φυσικό αέριο.332  

Το άµεσο πρόβληµα της Τουρκίας ήταν σε περίπτωση που η Ρωσία διέκοπτε τον 

εφοδιασµό του φυσικού αερίου είχε λίγες διεξόδους να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της 

από άλλους προµηθευτές. Όλοι οι υπόλοιποι προµηθευτές καθώς και τα τερµατικά LNG 

µπορούσαν να παρέχουν µέχρι 7 δις κυβ. µετ. και πιθανόν άλλα 4 δις κυβ. µετ. σε 

αποθέµατα, χωρίς να είναι πλήρως αποσαφηνισµένο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα 

µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες.333  

 
Πίνακας 4 

  

Το φτωχό ενεργειακό δυναµικό της Τουρκίας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4 

παραπάνω, µε τις µεγάλες απαιτήσεις για εγχώρια κατανάλωση, οδήγησε τη χώρα στην 

εξάρτηση από τη Ρωσία για την προµήθεια σε ενέργεια αλλά και στη διαµόρφωση µιας 

πολιτικής που θα µετέτρεπε τη Τουρκία σε ενεργειακό κόµβο λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης διευκολύνοντας τη µεταφορά ενεργειακών προϊόντων προς τη ∆ύση334. 

                                                 
331 Η προµήθεια φυσικού αερίου από το Τουρκµενιστάν υποστηρίχθηκε τόσο από τους Τουρκµένους όσο και 
από τις ΗΠΑ σε µια προσπάθεια να µειώσουν την επιρροή της Ρωσίας αλλά και να προσφέρουν µια 
εναλλακτική πηγή στην Τουρκία. Η λανθασµένη ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή, οδήγησε 
τελικά στην εξάρτηση από το Ρωσικό φυσικό αέριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φυσικό αέριο 
του Τουρκµενιστάν βλέπε το άρθρο «Οι εξελίξεις στο φυσικό αέριο του Τουρκµενιστάν ως ένα ακόµα 
επεισόδιο της διαχρονικής αποτυχίας της τουρκικής ενεργειακής πολιτικής», Μάρκος Τρούλης,12 Ιανουαρίου 
2017, λήφθηκε από το www.pontos-news.gr/blogge, πρόσβαση στι 24 Φεβ 17.  
332 Arafat Mohamad and Alnuaimy Mahmood,  The Turkish-Russian relations in the era of AKP,  Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi ( C.XIII, S II, 2011 ), σελ 123. 
333 “ How Russia Could Use Trade Against Turkey”, Nov 26, 2015 
https://www.stratfor.com/analysis/how-russia-could-use-trade-against-turkey, πρόσβαση στις 19 Φεβ 2017. 
334 Öniş Ziya and Şuhnaz Yılmaz, Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and 
asymmetric interdependence in a turbulent region, Third World Quarterly, 2016 Vol. 37, No. 1, 71–95, σελ.86.  
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Μέσα σε αυτό πλέγµα εξάρτησης από τη Ρωσία, εσωτερικών αναγκών αλλά και 

πιέσεων για επίτευξη διαφοροποίησης στην ενεργειακή της πολιτική, η Τουρκία, στράφηκε 

προς το Αζερµπαϊτζάν εγκαινιάζοντας, στις 26 Ιουνίου 2012, µια νέα ενεργειακή 

πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στη δηµιουργία του Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) µε 

αναµενόµενη έναρξη το 2018. Το έργο αποσκοπεί στη διοχέτευση 16 δις κυβ. µετ. αερίου 

από τα οποία τα 6 δις κυβ. µετ. θα διατίθενται για εσωτερική κατανάλωση ενώ τα υπόλοιπα 

10 δις. κυβ. µετ. θα διοχετεύονται στην Ευρώπη. Ένα χρόνο αργότερα αποφασίστηκε ο 

αγωγός να συνδεθεί µε τον Trans-Adriatic Pipeline (TAP) µε σκοπό να µεταφέρει το 

Αζέρικο φυσικό αέριο µέσω Ελλάδας στην Ευρώπη335. Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία 

προσπάθησε να πετύχει τη διαφοροποίηση στην προµήθεια του φυσικού ερίου µειώνοντας 

την εξάρτησή της από τη Ρωσία.  

Στο θέµα του πετρελαίου το 2015 η παραγωγή στη Ρωσία έφθασε τα 11 εκ. βαρέλια 

ηµερησίως ενώ η χώρα κατανάλωσε 3,5 εκ. όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 5. Η 

εξαγωγή των 7 εκ. βαρελιών προσέφερε σηµαντικά έσοδα στον προϋπολογισµό του  

κράτους. Η µεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου πραγµατοποιείται στην περιοχή της ∆υτικής 

Σιβηρίας καθώς και αυτή του Βόλγα και των Ουραλίων ενώ ένα 12% εξάγεται από τη 

µακρινή ανατολική περιοχή της Ρωσίας. Μακροπρόθεσµα όµως τα ανατολικά κοιτάσµατα 

πετρελαίου σε συνδυασµό µε τα ανεκµετάλλευτα ακόµα αποθέµατα της Αρκτικής περιοχής 

πιθανόν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική και ανάπτυξη της 

οικονοµίας προσφέροντας ένα νέο πεδίο ενδιαφέροντος.
336 

 

 
Πίνακας 5 

 

                                                 
335 Ibid. 
336 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS, πρόσβαση στις 24 Φεβ 17. 
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Από την πλευρά της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η 

οικονοµία της χώρας έχει επεκταθεί µε συνέπεια και οι ανάγκες της χώρας να έχουν 

αυξηθεί. Με τα περιορισµένα ενεργειακά αποθέµατα αναγκάζεται να καλύπτει τις 

ενεργειακές της ανάγκες µέσω εισαγωγών. Η παραγωγή πετρελαίου στην Τουρκία άγγιξε το 

ανώτερο σηµείο το 1991 µε 85.000 βαρέλια ηµερησίως αλλά στη συνέχεια η παραγωγή 

παρουσίασε µείωση φθάνοντας το 2004 στα 43.000 βαρέλια ηµερησίως. Παρά το γεγονός 

ότι η παραγωγή άρχισε να αυξάνεται µε πολύ µικρό ρυθµό σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να πλησιάσει τις ανάγκες της χώρας337. (Πίνακας 6) 

 

 
Πίνακας 6 

  

Η αδυναµία της Τουρκίας να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες την οδήγησε στην 

εξάρτηση από τη Ρωσία όµως από την άλλη µεριά την ανάγκασε στο πλαίσιο της 

διαφοροποίησης των ενεργειακών της προµηθευτών και των πηγών ενέργειας να στραφεί 

προς την πυρηνική ενέργεια. 

 

 
Χάρτης 1 

  

                                                 
337 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR, πρόσβαση στις 24 Φεβ 17.   
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Τα σχέδια της Τουρκίας για απόκτηση πυρηνικής ενέργειας αποσκοπεί στην 

απεξάρτησή της τόσο από τη Ρωσία όσο και από το Ιράν για την κάλυψη των ενεργειακών 

της αναγκών338. Η πυρηνική ενέργεια αναδείχτηκε ως ένα νέο πεδίο συνεργασίας µεταξύ 

της Ρωσίας και της Τουρκίας αφού η πρώτη είχε την τεχνογνωσία και ήταν διατεθειµένη να 

την προσφέρει. Θα πρέπει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι διαφοροποιείται η 

ενεργειακή εξάρτηση σε διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη παροχή τεχνογνωσίας 

η οποία έχει ένα συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα.  

Η Τουρκική στρατηγική πυρηνικής ενέργειας στοιχειοθετείται στη βάση της 

ανάπτυξης της ενεργειακής ασφάλειας, της µείωσης του ενεργειακού κόστους αλλά και της 

προστασίας του περιβάλλοντος µε τη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου αλλά και την 

απόκτηση πλεονεκτηµάτων από τη µεταφορά της τεχνογνωσίας339. Ως τµήµα της νέας 

ενεργειακής στρατηγικής µε σκοπό να διασφαλισθεί η ενεργειακή της ασφάλεια η Τουρκική 

κυβέρνηση σχεδίασε την απόκτηση τριών πυρηνικών εργοστασίων µε χρονικό ορίζοντα το 

2023, µια χρονιά ιδιαίτερης σηµειολογικής αξίας για την Τουρκία αφού σηµατοδοτεί το 100 

χρόνια από τον «αγώνα της ανεξαρτησίας»340.  

Τα τρία εργοστάσια επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν στις περιοχές του Akkuyu, στη 

Νότια Τουρκία, στη Sinop, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το τρίο εργοστάσιο στη Igneada στα 

Τουρκο-Βουλγαρικά σύνορα, όπως φαίνεται και στο χάρτη 1. 

 Η δυναµική παραγωγής των εργοστασίων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Τύπος MW  Έναρξη Ολοκλήρωση 
Akkuyu   1 VVER-1200 1200 2018 2023 
Akkuyu   2 VVER-1200 1200 2019 2023 
Akkuyu   3 VVER-1200 1200 2020 2024 
Akkuyu   4  VVER-1200 1200 2021 2025 
Sinop   1 Atmea1 1150 2017 2023 
Sinop   2 Atmea1 1150 2018 2024 
Sinop   3 Atmea1 1150  ? 
Sinop   4 Atmea1 1150  ? 
Igneada  1-4 AP1000x2, 

CAP1400x2 

2 X 1250 

2 X 1400 

  

Πηγή:http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx 

Πίνακας 7 

                                                 
338 http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx 
339 Global Relations Forum, Turkish energy strategy in the 21st  century: weathering uncertainties and 
discontinuities, Task Force Report 2013, λήφθηκε στις 26 Φεβ 17 από 
http://www.gif.org.tr/Images/ReportFiles/1033/16.PDF 
340 Öniş Ziya and Şuhnaz Yılmaz, Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and 
asymmetric interdependence in a turbulent region, Third World Quarterly, 2016 Vol. 37, No. 1, 71–95, σελ.86. 
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Ακολουθώντας µια σειρά από συµφωνίες και διµερείς διαπραγµατεύσεις το 

εργοστάσιο στο Akkuyu ανατέθηκε στους Ρώσους, που ανέλαβαν τη διαχείριση των 

ραδιενεργών αποβλήτων, τη διάλυση του πυρηνικού αντιδραστήρα καθώς και την 

εκπαίδευση του προσωπικού που θα επάνδρωνε το εργοστάσιο. Η Τουρκία ανέλαβε την 

υποχρέωση να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια για τα επόµενα 15 χρόνια, από την 

ολοκλήρωση, στην τιµή των 12,35 dollar-cent/KWh. Με την ολοκλήρωση το εργοστάσιο θα 

παρήγαγε 35 δις KWh ετησίως ενώ η επιχειρησιακή λειτουργία του θα ήταν για 60 

χρόνια341.  

Το επόµενο πυρηνικό εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στη περιοχή της Sinop στη 

Μαύρη θάλασσα από µια Γαλλο-Ιαπωνική κοινοπραξία µε εκτιµώµενο κόστος 22 δις. δολ. 

Σύµφωνα µε ανακοινώσεις του τύπου, στις 2 Σεπ 16, η Τουρκία προχώρησε και στην 

υπογραφή συµφωνίας µε την Κίνα για την κατασκευή του τρίτου πυρηνικού της 

εργοστασίου. Η αρχική συµφωνία είχε υπογραφεί το 2012 όµως για να έχει την οριστική 

επικύρωση και ισχύ θα πρέπει να υπογραφεί και από το Κοινοβούλιο της χώρας342.  

Παρά τις όποιες οικονοµικές επιτυχίες στις Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις, οι δύο χώρες θα 

πρέπει να βρουν µια διέξοδο στην οικονοµική αστάθεια που της χαρακτηρίζει αι η οποία 

είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ενέργεια αλλά και µε τη σύνδεση που εµφανίζουν µε την 

Ευρώπη. Με την προσέγγιση αυτή και οι δύ ο χώρες επιδιώκουν να εισαγάγουν την έννοια 

της διαφοροποίησης του εξωτερικού εµπορίου τους στην ακολουθούµενη στρατηγική τους 

εκδηλώνοντας δραστηριότητες προς την περιοχή της Κεντρικής Ασίας αλλά και της Μέσης 

Ανατολής343. Η επιτυχία του εγχειρήµατος της διαφοροποίησης µένει να επιβεβαιωθεί στο 

µέλλον παρατηρώντας την ανάπτυξη της οικονοµίας των δύο χωρών παρά το γεγονός ότι 

φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι οι οικονοµικές 

σχέσεις και η αλληλεξάρτηση µεταξύ των δύο χωρών αποτελεί µια συνεχή διελκυστίνδα 

που κινείται από τον ανταγωνισµό στη συνεργασία και την ανάπτυξη και ξανά πίσω στον 

ανταγωνισµό. Αυτές οι µεταστροφές έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν των δύο χωρών και 

στις ηγεµονικές τους βλέψεις για την ανάδειξή τους ως περιφερειακές δυνάµεις. Τα πολιτικά 

                                                 
341 Osdal Habibe et al, Turkey-Russia Relations: In the post-cold war era, Current dynamics-Future Prospects, 
International Strategic Research Organization, Centre for Eurasian Studies, Report No:13-06, July 2013. 
342 http://www.huffingtonpost.gr/2016/09/02/kina-tourkia-pyrhnika_n_11832718.html, πρόσβαση στις 25 Φεβ 
17. 
343 Bourgeot Remi, Russia-Turkey: A relationship shaped by energy, Russie.Nei.Visions no 69, Russia/NIS 
Center, Bruxelles, March 2013. 
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και γεωστρατηγικά παιχνίδια παραµένουν η αιχµή του δόρατος της εθνικής τους 

στρατηγικής. Στην επίτευξη των στόχων που χαράζονται σε υψηλό επίπεδο δύσκολα θα 

παρεκκλίνουν. Ακόµα και η Τουρκία η οποία παρά την µεγάλη ενεργειακή της εξάρτηση 

παραµένει προσκολληµένη στη επιθυµία της νέο-οθωµανικής αναβίωσης χωρίς να 

υποτάσσει κανένα σκοπό στην εκπλήρωση του στόχου της.  

Η κατάρρευση του σοβιετικού αεροσκάφους έφερε σε δυσµενή θέση τη χώρα και 

βούλιαξε την οικονοµία µε άµεσες επιπτώσεις ιδίως στον τουρισµό όµως µε τον πολιτικό 

ελιγµό της συγνώµης επιδιώκει να επαναφέρει τα πράγµατα στην προγενέστερη κατάσταση 

αξιοποιώντας την αναθέρµανση των σχέσεων της µε την Ρωσία. Αποδεικνύεται µε αυτόν 

τον τρόπο ότι η ασφάλεια της χώρας και το εθνικό συµφέρον είναι οι κινητήριοι µοχλοί που 

κατευθύνουν τη διεθνή συµπεριφορά του κράτους και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, 

συµπεριλαµβανοµένου αι της οικονοµίας, χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την επίτευξη 

του στόχου.  

Τα εθνικά συµφέροντα των δύο κρατών δεν περιορίζονται µόνο στην γεωγραφική 

τους επικράτεια αλλά επεκτείνονται και πέραν αυτής όπου ξεδιπλώνονται νέα πεδία 

συγκρούσεων και συνεργασιών όπως είναι αυτά του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Η 

αποτύπωση των σχέσεων, που µάλλον τείνουν στο επίπεδο της λυκοφιλίας µεταξύ των δύο 

χωρών, όπως σχηµατοποιούνται στις περιοχές του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολή θα 

παρουσιαστούν στο επόµενο κεφάλαιο.     

 

4.3 Μερική εικόνα των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων. 

 Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις, όπως έχουν αποτυπωθεί µέχρι τώρα, διακρίνονται 

από µια συνεχή διελκυστίνδα που κινείται µεταξύ της εχθρότητας και του ανταγωνισµού 

από την µία πλευρά και της συνεργασίας από την άλλη πλευρά. Αυτή η συνεχείς 

διακύµανση διαρκεί από την εποχή των αυτοκρατοριών, Οθωµανική και Ρωσική 

Αυτοκρατορία, και συνεχίσθηκε κατά τη διάρκεια των πολέµων που αναπτύχθηκαν µεταξύ 

των δύο δυνάµεων.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα και ιδίως µετά τον «Αγώνα της Ανεξαρτησίας» της 

Τουρκίας, οι δύο χώρες συνήψαν συµφωνίες που προέβλεπαν την τήρηση ουδετερότητας, 

τη µη επίθεση και αµοιβαία υποστήριξη διαµορφώνοντας έτσι ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας 

και ανάπτυξης στη ευρύτερη περιοχή. Η Συνθήκη όµως του Μοντρέ του 1936 αποτέλεσε 

κοµβικό σηµείο στις µεταξύ τους σχέσεις οι οποίες χειροτέρευσαν κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου, µε τη λήξη του οποίου η Ρωσία ζήτησε την τροποποίηση της 
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Συνθήκης µε σκοπό όπως εξασφαλίσει την έξοδό της στις θερµές θάλασσες που ήταν και ο 

διακαής πόθος της αναβαθµίζοντας έτσι τη στρατηγική της επιρροή344.   

Η ένταξη της Τουρκίας στο Βορειοατλαντικό Σύµφωνο το 1952 και η σύµπλευση µε 

τη δυτικές δυνάµεις οδήγησαν σε χειροτέρευση των σχέσεων των δύο χωρών αφού η 

Τουρκία αποτελούσε πλέον µέρος του δυτικού αναχώµατος που περιόριζε τη Ρωσία στο 

πλαίσιο του δόγµατος ανάσχεσης που αναπτύχθηκε από τη ∆ύση. Η Τουρκία αποτελούσε 

ένα κοµβικό κλειδί στην υλοποίηση του δόγµατος λόγω της στρατηγικής σηµασίας του 

ελέγχου των Στενών του Βοσπόρου αλλά και επιπλέον επειδή µια φιλική προς τη Ρωσία 

Τουρκία θα άφηνε ανοιχτούς διαδρόµους Σοβιετικής πίεσης προς τη Συρία, το Ιράν και το 

Ιράκ. Επιπλέον, αν η Τουρκία βρισκόταν υπό τη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης 

τότε θα υπήρχε ρωγµή στο δόγµα ανάσχεσης µε συνέπεια την αλλαγή της ισορροπίας 

ισχύος.345.  

Βέβαια θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική 

παρακαταθήκη µεταξύ των δύο χωρών, πάντοτε η µία έβλεπε την άλλη µε δυσπιστία και 

ιδίως από την πλευρά της Τουρκίας που αντιµετώπιζε τη Ρωσία ως τη µεγάλη απειλή που 

έπρεπε να βρει τρόπους να αντιµετωπίσει. Οι παραπάνω διατυπωµένοι παράγοντες 

αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά που διαµόρφωσαν το πλαίσιο επικοινωνίας και 

επαφής των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου. 

 Στο τέλος του 20ου αιώνα η κατάρρευση του Σοβιετικού συνασπισµού και το κενό 

ισχύος που δηµιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσµα την ανάδυση νέων κρατών στη περιοχή 

αλλά και την επιδίωξη ενίσχυσης των πολιτισµικών, στρατιωτικών και πολιτικο-

οικονοµικών δεσµών ανάµεσα στις δύο χώρες και στις αναδυόµενες δηµοκρατίες της 

περιοχής του Καυκάσου και της ευρύτερης Ευρασίας γενικότερα. Παρά τη δυσφορία της 

Ρωσίας για την ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και 

Τουρκίας έφτασαν το ύψος των 3,5 δις $ ενώ το ανεπίσηµο «εµπόριο της βαλίτσας» 

εκτιµάται περίπου στο 6-10 δις $, οδηγώντας έτσι στην αντίληψη ότι παρά τις γεωπολιτικές 

αντιπαραθέσεις της δεκαετίας του 1990 η οικονοµική συνεργασία και η εµπορική 

αλληλεξάρτηση οδήγησαν σε µια εικονική επαναπροσέγγιση346.  

                                                 
344 Ustun Cigdem, Russia-Turkey:From honeymoon to rivalry, a return to the ghosts of the past?, Izmir, Gediz 
University, CICERO Foundation great debate paper, No 16/04, April 2016. 
345 Friedman George, Turkey's Strategy, Stratfor, Geopolitical Weekly APRIL 17, 2012, 
https://www.stratfor.com/weekly/turkeys-strategy. 
346 Ustun Cigdem, Russia-Turkey:From honeymoon to rivalry, a return to the ghosts of the past?, Izmir, Gediz 
University, CICERO Foundation great debate paper, No 16/04, April 2016. 
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Η αλλαγή των σχέσεων ισχύος στην περιοχή της Ευρασίας σε συνδυασµό µε τις 

οικονοµικές ευκαιρίες που ήταν επικεντρωµένες στην παραγωγή και µεταφορά ενεργειακών 

προϊόντων, ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο την επαναπροσέγγιση και τον επανακαθορισµό 

των σχέσεων των κρατών της περιοχής.347 Ως αποτέλεσµα της νέα τάξης πραγµάτων, που 

δηµιουργήθηκε στο υποσύστηµα της Ευρασίας, οι χώρες που ανήκαν στο πρώην Σοβιετικό 

στρατόπεδο έγιναν µάρτυρες του έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των περιφερειακών 

δυνάµεων που επιδίωκαν την αύξηση της επιρροής τους και τη διασφάλιση των εθνικών 

τους συµφερόντων στην περιοχή. Υπό αυτή την προσέγγιση οι σχέσεις της Ρωσίας µε την 

Τουρκία στη µετα-Σοβιετική εποχή χαρακτηρίζεται από την έντονη επίδραση και επιρροή 

που ασκούν αποτελώντας τους δύο πιο σηµαντικούς παράγοντες διαµόρφωσης των 

γεγονότων στην περιοχή.348  

Η κάθε µία χώρα επιδίωκε να αυξήσει την επιρροή της στις περιοχές της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. Η Ρωσία επιδίωκε να επανέλθει σε περιοχές που ιστορικά θεωρούσε 

ότι ήταν τµήµα της κουλτούρας της, ενώ η Τουρκία αποσκοπούσε στην εισροή της µέσω 

αξιοποίησης των πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών δεσµών µε τους πληθυσµούς 

της περιοχής και προβάλλοντας την χώρα ως µοντέλο δηµοκρατίας, σταθερότητας και 

ανάπτυξης. Στο εσωτερικό και των δύο χωρών αποκαλυπτόταν τα βασικά στοιχεία που 

σχηµατοποιούσαν την ταυτότητα της κάθε οντότητας. Οι Ρώσοι, ένας λαός υπερήφανος, 

σκληρός και µε αντοχές δεν µπορούσε να αποδεχθεί τη νέα θέση της χώρας στο περιθώριο 

του διεθνούς συστήµατος χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επεµβαίνει τουλάχιστον στην 

περιφέρειά του αναζητούσε τρόπους ώστε να επανέλθει στη θέση που πίστευε ότι αρµόζει 

στη χώρα και δεν ήταν άλλη από αυτή ενός σηµαντικού παράγοντα και διαµορφωτή των 

διεθνών γεγονότων. Η Τουρκία από την πλευρά της, σταδιακά αλλά σταθερά ακολούθησε 

µια πορεία µετακίνησης από την κοσµική Κεµαλική θεώρηση προς την Ισλαµική 

προσέγγιση του διεθνούς περιβάλλοντος. Έφτασε στα τέλη του 20ου αιώνα να είναι έτοιµη 

να αναδείξει το Ισλαµικό στοιχείο ως κύριο παράγοντα της ταυτότητας της χώρας που σε 

συνδυασµό µε την ιστορία – βλέπε δηµιουργία Οθωµανικής Αυτοκρατορίας – αλλά και τη 

γεωγραφική θέση της, να επιδιώξει την αύξηση της επιρροής της σε περιφερειακό αρχικά 

επίπεδο.  

                                                 
347 Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from conflict to cooperation, (Thesis), 
Middle East Technical University, Ankara, January 2006, σελ.95. 
348 Ibid. 
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Με την σχηµατοποίηση αυτής της εικόνας εισήλθαν και οι δύο χώρες στη νέα χιλιετία 

όπου παρατηρούµε την εκδήλωση µιας πολιτικο-κοινωνικής αλλαγής στο εσωτερικό τους. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα η εκλογή του Πούτιν στην πρωθυπουργία της χώρας 

ακολουθήθηκε από την εκλογική νίκη του Ερντογάν και την ανάληψη της διακυβέρνησης 

της χώρας από το Κόµµα της ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Το κύριο χαρακτηριστικό, τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και για τις δύο χώρες είναι η οικονοµική ανάπτυξη που 

επιδιώχθηκε σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις µε σκοπό να εξασφαλίσουν 

την εσωτερική ενδυνάµωση. Στο πεδίο αυτό δραστηριοτήτων, η ενεργειακή ασφάλεια, 

αποτέλεσε ένα σηµαντικό τοµέα στον οποίο και οι δύο χώρες έδωσαν µεγάλη έµφαση για να 

µπορέσουν να µεγιστοποιήσουν τη συνεργασία τους µε συνέπεια η Ρωσία να καταστεί ένας 

από τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της Τουρκίας µε το ύψος του διµερούς 

εµπορίου να φθάνει στο ύψος των 24 δις $ τους πρώτους 9 µήνες του 2014349.  

Στις αρχές της δεκαετίας της νέας χιλιετίας οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις είχαν 

βελτιωθεί σηµαντικά, εµφανίζοντας µια δυναµική που στηριζόταν σε τρία βασικά 

επίπεδα350. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις διµερείς σχέσεις που περιλαµβάνουν, όπως 

αναλύθηκε και παραπάνω, το εµπόριο, τον τουρισµό και την ενέργεια. Θα πρέπει να 

επισηµανθεί το γεγονός ότι παρά την θετική ατµόσφαιρα που αναπτύχθηκε στις διµερείς 

σχέσεις και ανεξάρτητα από το ότι ορισµένοι κύκλοι στην Άγκυρα, στη Μόσχα αλλά και 

στη ∆ύση µιλούσαν για εδραίωση «στρατηγικής συµµαχίας», όµως στη πραγµατικότητα και 

οι δύο χώρες έβλεπαν τις µεταξύ τους σχέσεις ως µια συνιστώσα στο πλαίσιο της 

πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που είχαν αναπτύξει µε σκοπό να επιτύχουν τους 

εθνικούς τους στόχους. Αποδεικνύεται έτσι ότι η εξωτερική πολιτική µιας ορθολογικής 

εθνοκρατικής υπόστασης θα πρέπει να διακρίνεται από µια πολυδιάστατη κατεύθυνση αντί 

της προσκόλλησης σε µία και µόνο επιλεκτική δύναµη µε αµφίβολα πολλές φορές 

αποτελέσµατα. Το δεύτερο επίπεδο των σχέσεων αφορά το περιφερειακό πλαίσιο που 

αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα που διευκόλυνε την επαναπροσέγγιση των σχέσεων 

αφού και οι δύο χώρες επιδίωκαν να κατανοήσουν καλύτερα και να αυξήσουν την επιρροή 

τους στις περιοχές του Καυκάσου, Μαύρης θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας. Το τρίτο 

επίπεδο αφορά το παγκόσµιο πλαίσιο που σχηµατοποιείται από τις σχέσεις που 

                                                 
349 Ustun Cigdem, Russia-Turkey:From honeymoon to rivalry, a return to the ghosts of the past?, Izmir, Gediz 
University, CICERO Foundation great debate paper, No 16/04, April 2016. 
350 Η ανάπτυξη των τριών επιπέδων προέρχεται από την ανάλυση του Erşen Emre, Turkey and Russia : An 
emerging ‘strategic axis’ in Eurasia ? Marmara University, Department of Political Science and International 
Relations, Istanbul, Turkey, 2011. 



-140- 

 

 

 

διαµορφώθηκαν µε τις ΗΠΑ αλλά και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Τουρκία το 

κοµβικό σηµείο όπου εκδηλώθηκε η επιθυµία της για στροφή από το παρελθόν και αλλαγή 

της γενικότερης κατεύθυνσης αποτέλεσε το 2003 και η Αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ. 

Από την τουρκική οπτική γωνία η επέµβαση δεν ήταν αναγκαία να πραγµατοποιηθεί 

και µπορούσε να οδηγήσει σε εµφάνιση εσωτερικών πολιτικών προβληµάτων γεγονός που 

οδήγησε, για πρώτη φορά µετά τον Β’ ΠΠ, στην απόφαση να µην συµµετέχουν στις 

αµερικανικές επιχειρήσεις αλλά και να µην επιτρέψουν τη χρησιµοποίηση του Τουρκικού 

εναέριου χώρου για την επέµβαση351. Η συµπεριφορά αυτή της Τουρκίας ακολουθήθηκε 

από τη δυσφορία που εκδηλώθηκε τόσο από την ίδια όσο και από τη Ρωσία εναντίον της 

εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και Ευρασία, ιδίως την εποχή 2009-10, 

σηµατοδοτώντας έτσι την προσπάθεια της Τουρκίας να αξιοποίηση τις σχέσεις της µε τις 

γειτονικές αραβικές χώρες ως αποζηµίωση για τη στασιµότητα των σχέσεών της µε την 

Ουάσινγκτον352. Εκδηλώνεται µια ταυτόχρονη αποµάκρυνση και των δύο χωρών στο 

παγκόσµιο επίπεδο από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που συνοδεύεται από µια στροφή στην 

εγγύς περιφέρειά τους µε σκοπό να αυξήσουν την ισχύ τους.  

Παρά όµως τις όποιες προσπάθειες επαναπροσέγγισης υπήρχαν και στοιχεία που 

αποτελούσαν τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια για διάφορους λόγους. Πρωτίστως, είναι η 

έλλειψη εµπιστοσύνης που διακατέχει και τις δύο χώρες που σε µια βαθιά ανάλυση 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα. ∆εύτερον, είναι οι φιλοδοξίες των δύο χωρών στις 

περιοχές του Καυκάσου και της Μαύρης θάλασσας που µάλλον είναι ανταγωνιστικές παρά 

είναι συγκλίνουσες. Τρίτον, ο ενεργειακός ανταγωνισµός ιδίως στην περιοχή της Κασπίας 

αφού η Ρωσία επιδιώκει την ανάληψη των δικτύων αγωγών διανοµής των ενεργειακών 

αποθεµάτων. Τέταρτον, και το σηµαντικότερο, η οποιαδήποτε στροφή της Τουρκίας σε µια 

προσπάθεια ενίσχυσης της σχέσης µε τη Ρωσία θα σηµάνει την αποµάκρυνση της από το 

∆υτικό πρότυπο που επί δεκαετίες αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο αλλά και τον 

κατευθυντήριο µοχλό της πολιτικής της χώρας και την αποµάκρυνση από τις θεµελιώδεις 

αρχές του Κεµαλισµού που επί σχεδόν ένα αιώνα προστάτευε ο Τουρκικός στρατός.353   

                                                 
351 Friedman George, Turkey's Strategy, Stratfor, Geopolitical Weekly APRIL 17, 2012, 
https://www.stratfor.com/weekly/turkeys-strategy. 
352 Erşen Emre, Turkey and Russia : An emerging ‘strategic axis’ in Eurasia ? Marmara University, 
Department of Political Science and International Relations, Istanbul, Turkey, 2011. 
353 Larrabee F. Stephen, Turkey's New Geopolitics, Survival Global Politics and Strategy, σελ. 68. 
http://www.tandfonline.com/loi/tsur20. 
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Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές και ιδεολογικές συγκλίσεις µεταξύ της Ρωσίας και 

της Τουρκίας δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη θετικών εξελίξεων, όµως η οικονοµική 

αλληλεξάρτηση και η εµφάνιση νέων περιοχών µε δυνατότητες οικονοµικής συνεργασίας 

ώθησαν τις δύο χώρες να αναπτύξουν τις σχέσεις τους πέραν από το οικονοµικό και στο 

πολιτικό πεδίο354. Η γενική εικόνα που διαµορφώνει κάποιος και το αίσθηµα που 

εκλαµβάνει είναι οτι η Τουρκική ηγεσία, βλέποντας ότι περιορίζονταν οι δυτικές της 

επιλογές, άρχισε να αναζητά κανάλια µέσω των οποίων θα µπορούσε να εγκαθιδρύσει 

σχέσεις µε τη Ρωσία ενώ ταυτόχρονα δεν θα µπορούσε να γίνει αποδεκτό το νέο καθεστώς 

στη Συρία που προωθούσε η Ρωσία ακολουθώντας έτσι µια πολυδιάστατη εξωτερική 

πολιτική355. Από την άλλη πλευρά η Ρωσική ηγεσία διακατέχοντα από την επιθυµία να 

ανακτήσει την παγκόσµια εικόνα της Ρωσίας ως µια ισχυρής δύναµης και ενός παράγοντα 

που θα προσδιόριζε καθοριστικά τα διεθνή δρώµενα.356 Η οικονοµική αλληλεξάρτηση, η 

στενή ενεργειακή σχέση αλλά και στο εσωτερικό πεδίο η εκδήλωση ορισµένων 

συντηρητικών ακόµα και αυταρχικών πρωτοβουλιών στρέφονταν προς την κατεύθυνση της 

υλοποίησης µιας στενότερης στρατηγικής σχέσης. Όµως η πολιτισµική παράδοση, η 

κουλτούρα, και η ιστορία που διακρίνει τις σχέσεις των δύο χωρών µε τις ανταγωνιστικές 

φιλοδοξίες και την έλλειψη εµπιστοσύνης που διακρίνει τις επαφές τους µάλλον καθιστά 

δύσκολο την ανάπτυξη ουσιαστικών δεσµών που θα µπορούσαν να θέσουν σε διαφορετική 

τροχιά την εξέλιξη τόσο των περιφερειακών γεγονότων όσο και των καταστάσεων που 

εξελίσσονται στο διεθνές επίπεδο.     

                                                 
354 Gurtuna Anil, The Turkish-Russian relations in the post soviet era: from conflict to cooperation, (Thesis), 
Middle East Technical University, Ankara, January 2006, σελ.99. 
355 Alaranta Toni, Russo-Turkish Relations:Completely in Tatters for the time being, Russian Analytical Digest 
No 179, 12 feb 2016, Helsinki. 
356 Ibid. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   ΟΙ ΡΩΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Με την έννοια του εγγύς περιβάλλοντος αναφερόµαστε στις περιοχές της Κασπίας, 

της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας σε ιδιαίτερο τµήµα τη σχέση των δύο χωρών µε το Ιράν, 

καθώς και του Αιγαίου µε την Ανατολική Μεσόγειο. Η σκιαγράφηση των περιοχών αυτών 

καθώς και η περιγραφή των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων στις παραπάνω περιοχές θα 

αποτελέσει το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου. Θα επιδιωχθεί να παρουσιαστούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών που πηγάζουν από τη γεωγραφική 

τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε τα ιστορικά δεδοµένα καθώς επίσης και θα εκφραστούν 

συγκρουσιακά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσµα των αντικρουόµενων 

συµφερόντων µεταξύ των δύο δρώντων.  

 

5.1   Συµφέροντα και τριβές στον Καύκασο. 

Η περιοχή του Καυκάσου βρίσκεται µεταξύ της Κασπίας και τη Μαύρης 

θάλασσας και περιλαµβάνει σύνολο κρατών και πληθυσµών που διακρίνονται από 

εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτισµικές διαφορές µεταξύ τους. Την περιοχή του 

Καυκάσου συνθέτουν ουσιαστικά η Ρωσία, η Γεωργία, η Αρµενία και το Αζερµπαϊτζάν. 

 
Πηγή: https://el.wikipedia.org 

Ο Καύκασος αποτελεί ιστορικά µια από τις σηµαντικότερες περιοχές όπου 

παρατηρούνται φυλετικές µεταναστεύσεις και γι αυτό το λόγο ενσωµατώνει σε µικρό χώρο 

µια τόσο έντονη και πολύπλοκη εθνοτική και γλωσσική δοµή, συγκροτώντας έτσι ένα 

σηµαντικό πεδίο έντονου ανταγωνισµού µεταξύ δυνάµεων µε γεωγραφικό προσανατολισµό 
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αφού από τη µία πλευρά έχουµε Μικρά Ασία-Μεσόγειος και από την άλλη Στέπες-Εύξεινος 

Πόντος357.  Ως τµήµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας διακρινόταν από σταθερότητα αφού 

στο πλαίσιο της στρατηγικής τους οι Οθωµανοί είχαν µετατρέψει την περιοχή της Μαύρης 

θάλασσας σε κλειστή θάλασσα ικανοποιώντας τα δικά τους συµφέροντα. Το καθεστώς αυτό 

διαφοροποιήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα όταν οι Ρώσοι κατάφεραν να επεκτείνουν την  

κυριαρχία στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου. 

Χρειάστηκαν περίπου δύο αιώνες οι Ρώσοι για να καταστήσουν τον Καύκασο, 

ξεκινώντας τις προσπάθειές τους στο τέλος του 16ου και έφτασαν µέχρι το τέλος του 19ου 

αιώνα. Η ρώσικη επέκταση στον Καύκασο είχε µια επεκτατική υφή όπως ακριβώς και αυτή 

των Βρετανών στην Ινδία αλλά και των Γάλλων στη Βόρεια και υποσαχάρια Αφρική358. 

Κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου αναπτύχθηκε µια µυθολογία που παρουσίαζε την 

ρωσική επέκταση και κυριαρχία επί του Καυκάσου ως µια αντι-ιµπεριαλιστική και 

προοδευτική διαδικασία. Αντι-ιµπεριαλιστική γιατί η Ρωσία ανέλαβε τον έλεγχο της 

περιοχής από την Οθωµανική και Περσική αυτοκρατορία και προοδευτική διότι η ρωσική 

κατάκτηση έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να αναπτύξουν την 

κουλτούρα τους αλλά και τις οικονοµικές τους  δυνατότητες σύµφωνα µε τις επιθυµίες και 

τις ανάγκες του, µε αποκορύφωση τον ισχυρισµό ότι το σοβιετικό σύστηµα έφερε στην 

περιοχή ειρήνη και ευηµερία359. 

Το ενδιαφέρον και τα συµφέροντα των δύο περιφερειακών παικτών ήταν έντονο και 

µακροχρόνιο για την επιβολή της κυριαρχίας τους και το οποίο συνεχίσθηκε και στον 

προηγούµενο αιώνα µε την εκδήλωση των σοβιετικών διεκδικήσεων στην περιοχή του 

Καρς, Αρνταγάν και στα Στενά του Βοσπόρου360 αποτελώντας έτσι έναν από τους άξονες 

της σοβιετικής επεκτατικής στρατηγικής361. 

Το τέλος του διπολισµού δηµιούργησε κενό εξουσίας στην περιοχή αφού πλέον η 

Ρωσία, ως συνεχιστής της Σοβιετικής Ένωσης, δεν ήταν σε θέση να επιβάλλει την επιρροή 

της στα νέα κράτη που αναδείχθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου. Ο Ρωσικός λαός 
                                                 

357 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ.202. 
358 Henze B. Paul, Russia and the Caucasus, (RAND Washington, DC, USA Studies in Conflict & Terrorism, 
19:4, 389-402), σελ. 389. 
359 Ibid.  
360 Από το τέλος του Β’ ΠΠ, η Σοβιετική Ένωση επιζητούσε να διαµορφώσει ένα πλαίσιο συνδιαχείρισης των 
Στενών του Βοσπόρου, για να έχει εύκολη πρόσβαση στις θερµές θάλασσες που ήταν ο διακαής πόθος της. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη γενικότερη αντίληψη της σοβιετικής/ρωσικής απειλής οδήγησε την 
Τουρκία, ακολουθώντας τα βήµατα της Ελλάδας, να γίνει µέλος του ΝΑΤΟ το 1952. 
361 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ.202. 
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συνειδητοποίησε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα ότι δεν ήταν πλέον µέλος µιας 

διηπειρωτικής αυτοκρατορίας, αλλά τα σύνορα της χώρας του έχουν µετακινηθεί σε εκείνα 

που ήταν στον Καύκασο στις αρχές του 19ου αιώνα, στην Κεντρική Ασία εκεί που ήταν στο 

µέσα του 19ου αιώνα ενώ στη ∆ύση εκεί που ήταν κατά προσέγγιση το 1600, λίγο µετά τη 

βασιλεία το Ιβάν του Τροµερού362.  

Συνέπεια της νέα κατάστασης που διαµορφώθηκε στην περιοχή του Καυκάσου ήταν 

να αφυπνισθούν στρατηγικοί φόβοι για την επανεµφάνιση της τουρκικής επιρροής, 

στέρησης των πλούσιων ενεργειακών και ορυκτών αποθεµάτων καθώς επίσης και της 

δυνητικής ισλαµικής πρόκλησης που όλα τα στοιχεία αυτά µείωναν την ρωσική αντίληψη 

ότι αποτελεί σταθερό φορέα της κοινής πανσλαβικής ταυτότητας363. 

Η περιοχή του Καυκάσου βρέθηκε στη διελκυστίνδα µεταξύ των δύο περιφερειακών 

δυνάµεων που η κάθε µία διεκδικούσε για τον εαυτό της την κυριαρχία στη περιοχή για τους 

δικούς της λόγους. Μια περιοχή που η διεθνής της θέση λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία µε την 

ανεξαρτητοποίησή της από τη Σοβιετική κυριαρχία αφού χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, 

ανταγωνισµούς και εµπλοκές διεθνών παικτών µε σκοπό να αξιοποιήσουν τα πλούσια 

ενεργειακά της αποθέµατα. Η σπουδαιότητα της περιοχής µπορεί να την αντιληφθούµε 

προσπαθώντας να την προσεγγίσουµε σε τρία επίπεδα.  

Σύµφωνα µε τον Αχµέτ Νταβούτογλου, στο βιβλίο «Στρατηγικό βάθος», αυτά τα 

επίπεδα364 είναι οι αλλαγές του διεθνούς συστήµατος και οι επιπτώσεις στην περιοχή, το 

δεύτερο επίπεδο αφορά τις περιφερειακές σχέσεις και εµπλοκές και τέλος το τρίτο επίπεδο 

επικεντρώνεται στις ενδοπεριφερειακές αντιπαλότητες που αναπτύσσονται µεταξύ των 

κρατών της περιοχής. Ο ανταγωνισµός που εκδηλώθηκε κατά τη µεταψυχροπολεµική 

περίοδο αποτυπώθηκε γρήγορα στην περιοχή του Καυκάσου µε συνέπεια παγκόσµιες 

δυνάµεις όπως η Γερµανία, οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η  Ιαπωνία καθώς επίσης και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να κάνουν την εµφάνιση τους στην περιοχή εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους 

στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στον ανταγωνισµό αυτό συµπεριλήφθηκαν και οι 

µεγάλης και µεσαίας εµβέλειας περιφερειακοί παίκτες που είναι άµεσα συνδεδεµένοι, λόγω 

γειτνίασης, µε την περιοχή. Έτσι οι γεωπολιτικοί και διπλωµατικοί ελιγµοί της Ρωσίας µε 

την Αρµενία και της Τουρκίας µε το Αζερµπαϊτζάν ώθησε την Γεωργία και το Ιράν να 

                                                 
362 Brzezinski Zbigniew. Η Γεωστρατηγική Τριάδα. Η συµβίωση µε την Κίνα τη Νέα Ευρώπη και τη Ρωσία. 
Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2002. 
363 Ibid. 
364 Για µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση της αξίας της περιοχής βλέπε Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό 
βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 2010), σελ.204-206. 
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αναπτύξουν ανεξάρτητε πολιτικές. Στο τελευταίο  επίπεδο των ενδοπεριφερειακών σχέσεων 

οι αντιπαραθέσεις µεταξύ των κρατών οδηγούν σε κλιµακούµενες συγκρούσεις στις οποίες 

εµπλέκονται και οι περιφερειακές δυνάµεις. Σηµαντική θέση κατέχει η σύγκρουση του 

Ναγκόρνο-Καραµπάχ και αφορά τον αρµενικό θύλακα στο έδαφος του Αζερµπαϊτζάν, η 

ρωσοτσετσενική σύγκρουση στο βόρειο Καύκασο, η ρωσική εισβολή στη Γεωργία αλλά και 

τα θέµατα της Οσετίας. 

Οι εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτικο-κοινωνικές διαφορές υπήρχαν και κατά τη 

διάρκεια της σοβιετικής κυριαρχίας όµως ήταν σκεπασµένες από το πέπλο της ιδεολογίας, 

της µυστικότητας και της αυτοαποµόνωσης. Η ανεξαρτητοποίηση όµως τα ανέδειξε και αντί 

τα νέα κράτη να επιδοθούν σε ένα αγώνα για την ανάπτυξή τους στράφηκαν περισσότερο 

στην επίλυση των µεταξύ τους διαφορών. Ένας από τους λόγους ήταν ότι κατά τη διάρκεια 

του σοβιετικού συστήµατος δεν είχαν δηµιουργηθεί οι κατάλληλοι θεσµοί και δοµές στις 

χώρες που θα µπορούσαν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της κάθε χώρας όταν θα 

αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους. Με λίγα λόγια δεν ήταν προετοιµασµένες οι χώρες του 

Καυκάσου για το νέο καθεστώς που ήρθε το 1991365. Το κύριο χαρακτηριστικό των νέων 

αυτών κρατών είναι η ανικανότητά τους να θεσµοθετήσουν ένα εσωτερικό βιώσιµο 

σύστηµα διακυβέρνησης καθώς επίσης η αδυναµία του οικονοµικού συστήµατος αλλά και 

αδύναµη εθνική κυριαρχία µε έντονα στοιχεία εξωτερικής εξάρτησης.366 

  Ένας άλλος λόγος για τα συνεχόµενα προβλήµατα και συγκρούσεις στην περιοχή 

είναι η διαρκής ρωσική παρέµβαση στα εσωτερικά των χωρών. Είναι αρκετά δύσκολο για 

την Ρωσία να αποδεχθεί το γεγονός της ανεξαρτησίας των χωρών του Καυκάσου και το 

δικαίωµα τους να χαράξουν µόνα τους το δικό τους δρόµο. Οι πολιτικές οντότητες που 

εµφανίσθηκαν λόγω της αστάθειας τους προκαλούσαν αλλά και ορισµένες φορές 

προσκαλούσαν ισχυρούς γείτονες να επέµβουν οι οποίοι το έκαναν µε ευκολία αφού ο 

καθένας ήταν αποφασισµένος να αντιταχθεί στην κυριαρχία κάποιου άλλου γείτονα στην 

περιοχή367. Βασισµένος στο πλαίσιο αυτό ο Μπρεζίνσκι (1997, σελ. 216) προσέδωσε το 

χαρακτηρισµό «Ευρασιατικά Βαλκάνια».  

                                                 
365 Henze B. Paul, Russia and the Caucasus, (RAND Washington, DC, USA Studies in Conflict & Terrorism, 
19:4, 389-402), σελ. 392. 
366 Younkyoo Kim & Gu-Ho Eom, The Geopolitics of Caspian Oil: Rivalries of the US, Russia, and 
Turkey in the South Caucasus, Global Economic Review Vol. 37, No. 1, 85_106, March 2008 
367 Brzezinski Zbigniew. Η Μεγάλη Σκακιέρα. Η Αµερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της επιταγές. 
(Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη,1998), σελ.216. 
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Από την άλλη πλευρά και η Τουρκία έχοντας τα δικά της συµφέροντα επιδίωξε να 

εκµεταλλευτεί το κενό εξουσίας στην περιοχή µε την κατάρρευση της Σοβιετικής ένωσης 

και εκµεταλλευόµενη πολιτισµικά, γλωσσικά και ιστορικά στοιχεία προσπάθησε να 

εµφυσήσει το «τουρκικό µοντέλο» διακυβέρνησης µε απώτερο στόχο να αυξήσει την 

επιρροή της στην περιοχή. Στην προσπάθεια της αυτή προσπάθησε να µετατρέψει το 

Αζερµπαϊτζάν σε στρατηγικό της εταίρο στην περιοχή µε µια σειρά από συνεργασίας 

µεταξύ των οποίων ήταν και η στρατιωτική βοήθεια στον πόλεµό τους εναντίον της 

Αρµενίας η οποία πάντα υποστηρίζονταν από τους Ρώσους.  

Το Αζερµπαϊτζάν ήταν ένας στρατηγικός σύµµαχος για την Τουρκία στην περιοχή του 

Καυκάσου και από την θέση που θα καταλάµβανε στην περιφέρεια εξαρτιόταν κατά πόσο 

θα µπορούσε η Τουρκία να αυξήσει τη βαρύτητά της και να αναπτύξει τις πολιτικές της 

ώστε να µεγαλώσει την επιρροή της368. Όµως αυτή η προσέγγιση που έγινε υπό το πρίσµα 

της πολιτικής των «µηδενικών προβληµάτων µε τους γείτονες» µάλλον δεν επέφερε τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα αφού η Άγκυρα σε ορισµένες περιπτώσεις ενεργεί µε τρόπο 

που απειλεί τις σχέσεις µε το Μπακού369.  

Το Αζερµπαϊτζάν από την πλευρά του προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο νέων 

συµµαχιών ώστε να ενισχύσει την εξωτερική ενδυνάµωσή του και προβαίνει σε ενέργειες 

που πριν από µερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητες. Έτσι στις 8  Αυγούστου 2016 

πραγµατοποιήθηκε στο Μπακού τριµερείς συνάντηση µε τη Ρωσία και το Ιράν που ήταν 

αφιερωµένη σε περιφερειακά ενεργειακά θέµατα και ιδιαιτέρα στο διάδροµο µεταφοράς 

Βορρά-Νότου, που είναι ένας προτεινόµενος εµπορικός δρόµος διασύνδεσης της Ινδίας µε 

την Ευρώπη µέσω του Ιράν, του Νοτίου Καυκάσου και της Ρωσίας.370  

Η στροφή αυτή του Αζερµπαϊτζάν οφείλεται κυρίως σε λόγους ασφαλείας και 

πολιτικής. Από την µία πλευρά βλέπουν απογοητευµένοι την αδιαφορία µε την οποία η 

προηγούµενη κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιµετώπισε τα προβλήµατα της περιοχής µε συνέπεια 

να στραφεί στους δύο σηµαντικότερους παίκτες της περιοχής µε σκοπό να εξασφαλίσει την 

προσπάθεια τουλάχιστον επίλυσης σοβαρών θεµάτων αλλά και να εξασφαλίσει και ένα 

                                                 
368 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ.207. 
369 Kouskouvelis Ilias, The problem with Turkey’s “Zero Problem”, Turkey, Past and Future, The Middle east 
Quarterly, Winter 2013, Vol.20:Number 1, πρόσβαση στις 13 ∆εκ 16. 
370 Alex Vatanka, Baku's Choice: How Iran and Russia are wooing Azerbaijan, August 11, 2016, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/azerbaijan/2016-08-11/bakus-choice,  πρόσβαση στις 26 Φεβ 17. 
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επίπεδο ασφάλειας στα νότια σύνορά του µε το Ιράν.371 Οι κινήσεις της συγκεκριµένης 

χώρας στη διεθνή αρένα, µε βάση τη γεωγραφική τοποθέτησή της και την αξιοποίηση των 

πλούσιων ενεργειακών κοιτασµάτων, εδράζονται περισσότερο στην εξασφάλιση της 

επιβίωσή και ασφάλειας της µέσω σύναψης συµµαχιών, ακόµα και µε προηγούµενους 

αντιπάλους, ώστε αν πετύχει την εξωτερική ενδυνάµωσή της.  

Γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου χαρακτηρίζεται από 

συγκρούσεις που καταλήγουν και σε παρεµβάσεις σε ξένες χώρες όπως πραγµατοποιήθηκε 

το 2008 µε την παρέµβαση της Ρωσίας στη Γεωργία. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στη 

Γεωργία µπορεί να χαρακτηρισθεί σταθερή δεδοµένου ότι τόσο ο πληθυσµός όσο και η 

ηγεσία της χώρας παραµένουν αφοσιωµένοι στην Ευρω-Ατλαντική ενσωµάτωση γεγονός 

που δεν θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της χώρας, παρά τις 

συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να διαµορφώσει την κοινή γνώµη της Γεωργίας αλλά και 

την επιδίωξη της Μόσχας να αναπτύξει στενότερους δεσµούς και να αναλάβει το έλεγχο της 

Αµπχαζίας και Νότιας Οσσετίας.372 Προς την επιβεβαίωση της κατεύθυνσης αυτής και της 

σταθερής προσήλωσης στην ∆ύση η ΕΕ αποφάσισε να επιτρέπει στους πολίτες της 

Γεωργίας να ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς βίζα για περίοδο 90 ηµερών.373   

Μεταξύ των συγκρούσεων στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου η σηµαντικότερη 

είναι αυτή µεταξύ Αρµενίας και Αζερµπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο –Καραµπάχ, 

που ξεκίνησε το 1988 και τερµατίσθηκε µε µια εύθραυστη κατάπαυση των εχθροπραξιών το 

1994. Μετά από εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων και των δύο κρατών η συχνότητα και η 

ένταση των συγκρούσεων στη «Γραµµή επαφής», που διαχωρίζει τις αντίπαλες δυνάµεις, 

έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα µεταξύ 2014 και 2016. Οι συγκρούσεις του Απριλίου 2016, που 

θύµιζαν σε βιαιότητα αντίστοιχες την εποχή τη δεκαετία του 1990, προκλήθηκαν όταν στις 

2 Απριλίου, Αζέρικες δυνάµεις πέρασαν τη «Γραµµή επαφής» πραγµατοποιώντας επιθετικές 

επιχειρήσεις. Ο ισχυρισµός των Αζέρων ήταν ότι προέβησαν σε αυτή την ενέργεια ως 

αντίδραση στις προκλήσεις των Αρµενίων. Τελικά οι εχθροπραξίες έληξαν στις 5 Απριλίου 

µετά από διαµεσολαβητική προσπάθεια των Ρώσων και έχοντας αφήσει 200 στρατιώτες και 

350 πολίτες θύµατα αυτών. Οι Αζέρικες δυνάµεις κατέλαβαν αριθµό σηµείων κατά µήκος 

                                                 
371 Ibid. 
372 Mankoff Jeffrey, The South Caucasus Unfreezes Why Russia Is the Biggest Winner , October 10, 2016 
Russia & FSU Armenia, 
373 http://www.kathimerini.gr/898214/article/epikairothta/ellada/xwris-viza-gia-90-hmeres-sthn-ee-oi-polites-
ths-gewrgias?platform=hootsuite  
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της «Γραµµής Επαφής» που είναι και η µεγαλύτερη αναθεώρηση του εδαφικού καθεστώτος 

από το 1994 οπότε και άρχισαν οι εχθροπραξίες.374 

 Οι περιοχές που καταλήφθηκαν είναι µικρής στρατηγικής σηµασίας όµως το 

επεισόδιο ήταν σαφέστατα µια προειδοποίηση ότι η σταθερότητα στην περιοχή είναι κάτι το 

πολύ σχετικό αλλά πάνω από όλα έδειξε ότι εδαφικές αλλαγές µπορούν να επιβληθούν από 

στρατιωτικές δυνάµεις και να δηµιουργήσουν συνθήκες κλιµάκωσης µιας έντασης την 

οποία ούτε το Ερεβάν αλλά και ούτε το Μπακού θα µπορέσει να διαχειριστεί κατάλληλα. 

Επιδιώκοντας µια προσέγγιση στην περιοχή από µια γεωγραφική375 οπτική γωνία θα 

πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι οι συγκρούσεις που αποκρυσταλλώνονται στην 

περιοχή δεν θα είχαν πιθανόν και την σηµασία τους αν δεν συνδεόταν µε την αξία που 

λαµβάνει η περιοχή λόγω της γεωγραφικής της τοποθέτησης. Πράγµατι η λεκάνη της 

Κασπίας θάλασσας αποτελούσε µέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ρωσική 

λίµνη εκτός από ένα µικρό τµήµα που ανήκε στο Ιράν. Με την νέα τάξη πραγµάτων όπως 

διαµορφώθηκε µετά το 1991 και τη δηµιουργία του έντονα εθνικιστικού Αζερµπαϊτζάν αλλά 

και των άλλων κρατών που ανήκουν στην Κεντρική Ασία όπως το Καζακστάν, 

Τουρκµενιστάν και Ουζµπεκιστάν, η Ρωσία έγινε ένας από τους διεκδικητές των πλούσιων 

κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου µειώνοντας έτσι τη δυνητική της ισχύ376. 

Επιπροσθέτως, δυσκολεύτηκε η έξοδος της Ρωσίας προς τον Περσικό Κόλπο αφού 

δηµιουργήθηκε στο µαλακό υπογάστριό της, στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου µια ζώνη 

κρατών που εκτός της Αρµενίας δεν διατρέφουν και τα θετικότερα των αισθηµάτων για τη 

Ρωσία και την επεκτατική της πολιτική. Το ουσιαστικότερο όµως στοιχείο της γεωγραφικής 

προσέγγισης στην αξία της περιοχής είναι το γεγονός ότι αποτελεί κόµβο από τη µία 

ανάµεσα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου µε το ευρωπαϊκό 

τµήµα της Ρωσίας, υπό την έννοια Βορράς-Νότος και από την άλλη της Τουρκίας προς την 

Ανατολή µέσω του Αζερµπαϊτζάν και της Κασπίας και στη συνέχεια προς την Κεντρική 

Ασία377. Έτσι από τον Καύκασο αναγκαστικά περνούν διαδροµές ενεργειακών αποθεµάτων 

                                                 
374 Ibid. 
375 Ο σκοπός που παρατίθεται η γεωγραφική προσέγγιση είναι για να καταδειχθεί η αξία της ως ένα εργαλείο 
ανάλυσης της ισχύος και προσδιορισµού της διεθνούς συµπεριφοράς ενός δρώντα. Σύµφωνα µε τον Η. 
Κουσκουβέλη η σπουδαιότητα της γεωγραφίας στον καθορισµό της ισχύος ενός εθνοκρατικού παράγοντα 
φαίνεται από το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους υλικούς συντελεστές της, ανάλυση γίνεται στο Εισαγωγή 
στις ∆ιεθνείς σχέσεις, κεφ. 4, σελ.148. Επίσης και ο Α. Νταβούτογλου την συµπεριλαµβάνει στα σταθερά 
δεδοµένα της εξίσωσης ισχύος, όπως αναφέρεται και στο κεφ. 1ο του παρόντος πονήµατος.  
376 Brzezinski Zbigniew. Η Μεγάλη Σκακιέρα. Η Αµερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της επιταγές. 
(Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη,1998), σελ.165. 
377 Ibid. σελ.238-239. 
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αλλά και σηµαντικές εµπορικές αρτηρίες και δίκτυα προώθησης προϊόντων και 

εµπορευµάτων.  

Αυτό όµως που προσδίδει σηµαίνουσα βαρύτητα στην περιοχή του Καυκάσου είναι τα 

ενεργειακά αποθέµατα που διαθέτει. Η Κασπία θάλασσα είναι ουσιαστικά µια λίµνη 1000 

χλµ. Με τις όχθες της να καλύπτονται από πέντε κράτη που είναι η Ρωσία, το Αζερµπαϊτζάν, 

το Καζακστάν, το Ιράν και το Τουρκµενιστάν. Το Ουζµπεκιστάν δεν συνορεύει µε τη λίµνη 

όµως είναι παραγωγός χώρα.378    Τα πιθανά ενεργειακά αποθέµατα τόσο στην περιοχή της 

Κασπίας ή και πλησίον αυτής αγγίζουν τα 115 δις βαρέλια πετρελαίου, τα οποία είναι 

αρκετές φορές µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της Βόρειας θάλασσας, και µπορούν να 

αυξηθούν ακόµα µε συνεχή εκµετάλλευση. Η ποσότητα των αποθεµάτων µπορεί να 

βοηθήσει παρέχοντας δυνατότητα διαφοροποίησης όσον αφορά τις πηγές προµήθειας, 

ασφάλειας αλλά και σταθερότητας, όπως ακριβώς χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν τα 

αποθέµατα της Βόρειας θάλασσας.379  

Το ∆ιεθνές Γραφείο Ενέργειας εκτιµά ότι στην περιοχή της Κασπίας θάλασσας 

µπορούν να παραχθούν κατά µέσο όρο 2,6 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως αργού 

πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το Καζακστάν αποτελούσε τον 

µεγαλύτερο παραγωγό στην περιοχή µε την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων της χερσαίας 

περιοχής του Tengiz, ενώ το Αζερµπαϊτζάν εκµεταλλευόµενο τα θαλάσσια κοιτάσµατα 

άρχισε να αυξάνει την παραγωγή του µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. Άλλες αξιόλογες 

περιοχές περιλαµβάνουν παραγωγή στο Τουρκµενιστάν κοντά στις ακτές καθώς και στην 

Ρωσική περιφέρεια του Βόρειου Καυκάσου.380 

 
Πίνακας 8 

                                                 
378Younkyoo Kim & Gu-Ho Eom, The Geopolitics of Caspian Oil: Rivalries of the US, Russia, and Turkey 
in the South Caucasus, Global Economic Review Vol. 37, No. 1, 85_106, March 2008. 
379Kalicki H.Jan, Caspian Energy At The Crossroads, September/October 2001, Issue 
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2001-09-01/caspian-energy-crossroads 
380 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12911  
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Οι µεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου στην Κασπία προέρχονται από χερσαίες 

περιοχές, όµως οι προσδοκίες στρέφονται προς τις θαλάσσιες οι οποίες είναι ακόµα 

ανεκµετάλλευτες. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περιοχή του Kashagan που 

ανήκει στο Καζακστάν και θεωρείται το µεγαλύτερο κοίτασµα πετρελαίου εκτός της Μέσης 

Ανατολής.381 

Όσον αφορά τώρα το φυσικό αέριο, σύµφωνα πάλι µε εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Ενέργειας, η περιοχή της Κασπίας παρήγαγε 2,8 τρις κυβ. µετ. φυσικό αέριο το 

2012. Οι µεγάλες ποσότητες και η διασπορά των αποθεµάτων προϊδεάζουν για µια 

σηµαντική µελλοντική ανάπτυξη παραγωγής φυσικού αερίου.   

 

Πίνακας 9 

Το Αζερµπαϊτζάν, έγινε ένα από τους σηµαντικότερους παραγωγούς φυσικού αερίου 

µε την έναρξη παραγωγής και αξιοποίησης του κοιτάσµατος στην περιοχή του Shah Deniz 

το 2006.  Η περιοχή του Shah Deniz περιλαµβάνει 40 τρις κυβ. µετ. φυσικού αερίου που 

είναι αντιστοιχεί στην κατανάλωση των ΗΠΑ για δύο χρόνια. Το Shah Deniz στοχεύει να 

εφοδιάσει την Τουρκία το 2018 και στη συνέχεια την Ευρώπη το 2019. Με την 

ολοκλήρωση του έργου µεταφοράς του αερίου θα διοχετεύονται 565 δις κυβ. µετ. φυσικού 

αερίου (212 δις. για την Τουρκία και 353 δις στην Ευρώπη). Επίσης η διαδροµή του αγωγού 

θα είναι ικανή να διαχειρίζεται  και επιπρόσθετες ποσότητες από άλλα ενεργειακά πεδία που 

βρίσκονται στο Αζερµπαϊτζάν και πιθανόν από τις περιοχές του Ιράκ ακόµα και του 

Ισραήλ.382 

Η ενεργειακή δυναµική της περιοχής του Καυκάσου γενικότερα προσδίδει µια 

ιδιαίτερη γεωοικονοµική σηµασία και κατέχει ξεχωριστή θέση στην περιβόητη διπλωµατία 

των αγωγών. Τα πλούσια κοιτάσµατα σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο που βρίσκονται στην 
                                                 

381 Ibid. 
382 Shaffer Brenda, Gas Politics After Ukraine Azerbaijan, Shah Deniz, and Europe's Newest Energy Partner, 
SNAPSHOT December 17, 2013. 
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Κασπία Θάλασσα καθιστά την περιοχή του Καυκάσου ενεργειακό κόµβο σπουδαίας 

βαρύτητας, µετατρέποντας έτσι τη διπλωµατία των αγωγών σε σηµαίνουσα µέθοδο 

διαµόρφωσης διακρατικών σχέσεων. Οι κυριότερες διαδροµές αγωγών ξεκινούν από το 

Baku του Αζερµπαϊτζάν, και είναι ο αγωγός Baku-Supsa, (µεταξύ Αζερµπαϊτζάν και 

Γεωργίας), Baku-Tbilisi-Ceyhan (ο αγωγός περνά από τη Γεωργία και καταλήγει στη Ν/Α 

Τουρκία), Baku-Tbilisi-Erzurum και ο αγωγός πετρελαίου Baku-Novorossiysk (συνδέει το 

Αζερµπαϊτζάν µε τη Ρωσία). Επίσης, η Ρωσία, µέσω της Μαύρης θάλασσας προµηθεύει την 

Τουρκία µε 16 δισ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο αξιοποιώντας τον αγωγό Blue 

Stream που καταλήγει στην Άγκυρα. Υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός 

νέου αγωγού του Turkish Stream όµως τα τελευταία γεγονότα µε την κατάρριψη του 

ρωσικού πολεµικού αεροσκάφους Su-24 και τις επιβληθείσες κυρώσεις από τη Ρωσία έχουν 

παγώσει την όποια εκδήλωση δραστηριότητας µε συνέπεια να φαίνεται µάλλον αδύνατη η 

υλοποίηση του έργου.383 

 Η Τουρκία από την πλευρά της ως ένας σηµαντικός περιφερειακός παίκτης θέλει να 

πετύχει την ανεξαρτητοποίηση από την αποκλειστική προµήθεια του Ρωσικού αερίου. Υπό 

το πρίσµα αυτό έχει ήδη διαµηνύσει πως βασικός στόχος της ενεργειακής της στρατηγικής 

στο πλαίσιο της διαφοροποίησης είναι η κατασκευή του αγωγού ΤΑΝΑΡ (Τrans-Anatolian 

Pipeline), που θα διαπερνά την τουρκική επικράτεια (ξεκινώντας από το Αζερµπαϊτζάν) και 

θα εφοδιάζει τη ∆ύση µέσα από τη συνέχιση αυτού του αγωγού µε τον TAP (Trans-Adriatic 

Pipeline). Με την πιθανή συµµετοχή και του Τουρκµενιστάν στο παιχνίδι των αγωγών θα 

διαφοροποιηθεί η αγορά ενέργειας προς όφελος της Ευρώπης, ανεξαρτητοποιώντας την 

ενεργειακή της ασφάλεια από τη ρωσική εξάρτηση.384 

Τα πλούσια ενεργειακά κοιτάσµατα σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό που 

αναπτύσσεται στην περιοχή αυξάνει κατακόρυφα και την γεωπολιτική σηµασία της, καθ’ 

όσον αποτελεί χώρο προµήθειας (µε υψηλά αποθέµατα πετρελαίου υψηλής ποιότητος 

καθώς επίσης και φυσικού αερίου) υδρογονανθράκων, που κατευθύνονται στις απαιτητικές 

αγορές της Ευρώπης. Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού αγωγών για τη µεταφορά του πετρελαίου 

και του αερίου σκιαγραφούν έναν εν δυνάµει χώρο διέλευσης των αγωγών που θα 

µεταφέρουν την ενέργεια της Κεντρικής Ασίας, της Ρωσίας και του Ιράν, αν ευοδωθεί 

                                                 
383 http://www.defencenews.gr/ethiniki-amina-2/2928-oi-roso-tourkikes-sxeseis-kai-to-rigma-tou-kafkasou  
384 Ibid. 
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µελλοντικά η πληρέστερη διασύνδεση αυτών των περιοχών, τροφοδοτώντας όχι µόνον τις 

ευρωπαϊκές αγορές αλλά και αυτές της αναπτυσσόµενης Ασίας.385 

Συµπερασµατικά, ο Καύκασος λόγω της γεωγραφικής τους τοποθέτησης στο µαλακό 

υπογάστριο της Ρωσίας και βρισκόµενος στον άξονα Βοράς-Νότος κατέχει µια ιδιαίτερη 

αξία η οποία προσαυξάνεται ακόµα περισσότερο λόγω των πλούσιων ενεργειακών 

αποθεµάτων που διαθέτει η αξιοποίηση των οποίων αποτελεί διαρκή στόχο των 

περιφερειακών και όχι µόνο δυνάµεων. Μετά την κατάρρευση του διπολισµού και τη 

διάλυση της ΕΣΣ∆ οι επίδοξοι εραστές της περιοχής αυξήθηκαν εκδηλώνοντας το 

ενδιαφέρον τους για να επηρεάσουν τα δρώµενα αλλά και να µπορέσουν να θέσουν υπό την 

οµπρέλα τους τις νέες χώρες που αναδύθηκαν. Οι εντάσεις όµως και οι συγκρούσει που 

αναπτύχθηκαν στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο επηρέασαν τη σταθερότητα, την ειρήνευση 

και την εδραίωση της δηµοκρατίας στην περιοχή. Σηµαντική επίδραση στα τεκταινόµενα 

είχαν και συνεχίζουν να έχουν η Ρωσία και η Τουρκία. Η µεν πρώτη διότι µέσω της 

αναθεωρητικής επεκτατικής της στρατηγικής δεν µπορεί να αποδεχθεί εύκολα την απώλεια 

των τόσο σηµαντικών εδαφών που επί αιώνες ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της ενώ 

ταυτόχρονα δυσκολεύεται η πρόσβασή της στις θερµές θάλασσες µέσω του αντίστοιχου 

άξονα. Η Τουρκία από την πλευρά της επικαλούµενη πολιτισµικά και ιδίως θρησκευτικά 

κοινά στοιχεία επιδιώκει την απόκτηση κηδεµονίας και αύξησης της επιρροής µε 

ουσιαστικό και απώτερο στόχο την εδραίωση του ρόλου της ως περιφερειακού διαµορφωτή 

των εξελίξεων. Η αναπόφευκτη σύγκρουση των συµφερόντων µεταξύ των δύο 

αναµφισβήτητα περιφερειακών δρώντων σηµατοδοτεί τις εξελίξεις στην περιοχή η οποία 

αναδεικνύεται σε µια άλλη περιφέρεια όπου θα αναµετρηθούν τόσο οι σχεδιασθέντες 

στρατηγικές όσο και οι υλοποιούµενες τακτικές µε σκοπό την επαύξηση της ισχύος τους και 

την αναβάθµιση της θέσης τους στη διεθνή σκηνή.  

  

5.2 Η Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στις Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις.  

 Η περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν έχει λάβει τα ακριβή και αντικειµενικά 

χαρακτηριστικά όπως άλλες περιοχές όπως έχει η Κεντρική Ασία, η ∆υτική Ευρώπη και η 

Ανατολική Αφρική δεδοµένου ότι από γεωγραφικής άποψης δεν περιλαµβάνει ένα σύνολο 

κριτηρίων που να έχουν συνάφεια και να περικλείουν τη συγκεκριµένη περιοχή µε συνέπεια 

                                                 
385 http://neapolitiki.gr/γεωπολιτική-αρχιτεκτονική-του-καυκάσου, πρόσβαση και λήψη αρχείου στις 28 Φεβ 
17.   
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ο οποιοσδήποτε προσδιορισµός να επιδιώκεται µέσω µιας πολιτισµικής, οικονοµικής και 

στρατηγικής προσέγγισης386. Όµως παρά τη δυσχέρεια διαµόρφωσης κριτηρίων ώστε να 

προσδιορισθεί η συγκεκριµένη περιοχή, υπάρχουν προσπάθειες που επιδιώκουν να 

αποτυπώσουν την έννοια της Μέσης Ανατολής προσδιορίζοντας την γεωγραφικά.  Σύµφωνα 

µε την Karen Culcasi (2012), η χρησιµοποίηση του όρου «Μέση Ανατολή» µε τα τεχνητά 

και πολλές φορές δυσδιάκριτα όρια είναι αποτέλεσµα ιµπεριαλιστικών δραστηριοτήτων. 

Στη µελέτη αναφέρεται ότι ο προσδιορισµός χρησιµοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, 

σχετικά µε τα Βρετανικά γεωπολιτικά συµφέροντα, µε σκοπό να προσδιορίσει την περιοχή 

που βρισκόταν στην κυριολεξία στο «Μέσον» της Μεγάλης Βρετανικής «Ανατολής» τα 

όρια της οποίας έφταναν στην Ινδία. Στη συνέχεια ήταν η Βρετανία και η Γαλλία που 

προσδιόρισαν, µε βάση τα εθνικά τους συµφέροντα, τα σύνορα στην πλειονότητα των 

κρατών που σήµερα προσδιορίζουν την έννοια της «Μέσης Ανατολής».387 Όπως 

απεικονίζεται και στον παρακάτω χάρτη ο όρος αναφέρεται στην περιοχή που εκτείνεται 

από την Αίγυπτο µέχρι και το Ιράν και από την Υεµένη µέχρι και την Τουρκία, χωρίς να 

συµπεριλαµβάνονται τα κράτη της Βορείου Αφρικής αλλά ούτε και το Αφγανιστάν, που 

ανήκουν στην περιφερειακή σφαίρα λόγω του γεγονότος ότι οι εξελίξεις στις περιοχές αυτές 

έχουν µικρή σχέση µε τη Μέση Ανατολή388.  

 

Πηγή: Culcasi Karen, Mapping the Middle east from within: Cartographies of an Imperialist 

Construction, 

Χάρτης 2. 

                                                 
386 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ 210. 
387 Culcasi Karen, Mapping the Middle east from within: Cartographies of an Imperialist Construction, 
Department of Geology and geography, West Virginia University, USA, Antipode Vol. 44 No 4, 2012. 
388 Κούτσης Αλέξανδρος, Μέση Ανατολή: ∆ιεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Ανάπτυξη, τόµος Α’, (Αθήνα : 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1992), σελ.10. 
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Η γεωγραφική τοποθέτηση της περιοχής, η οποία βρίσκεται στο σηµείο που 

ενώνονται τρείς ήπειροι, Ευρώπη-Ασία-Αφρική, προσδιορίζει και τη στρατηγική της 

σπουδαιότητα αφού αποτελεί το σταυροδρόµι µετακινήσεων πληθυσµών και ροών 

πολιτισµών και ιδεών, φέρνοντας έτσι στο επίπεδο των υλικών και πνευµατικών επιπέδων 

σηµαντικά στοιχεία της εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας. Οι πρώτες δοµικές αλλαγές στον 

υλικό και οικονοµικό τοµέα πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως 

αποτέλεσµα της ίδρυσης των πρώτων οικιστικών κέντρων και οικισµών ενώ οι  πιο  

σηµαντικές θρησκευτικές παραδόσεις που επηρέασαν την ανθρωπότητα και διαδόθηκαν σε 

όλη την υφήλιο ξεκίνησαν από τη συγκεκριµένη περιοχή389. Επιπλέον ένα άλλο σηµαντικό 

στοιχείο που επηρεάστηκε από την σηµαντική θέση της περιοχής είναι η µετανάστευση των 

πληθυσµών που µέσω των διαδρόµων που απλώνονται στη Μέση Ανατολή µπορούσαν να 

µετακινηθούν είτε για πραγµατοποίηση εµπορικών σχέσεων είτε λόγω των συγκρούσεων 

που αναπτύσσονταν στην περιοχή.  

Οι συγκρούσεις αυτές πολλές φορές είχαν το στοιχείο της θρησκευτικής 

αντιπαλότητας µε σκοπό την κυριαρχία της µιας θρησκείας έναντι της άλλης αφού από την 

εποχή των σταυροφοριών παρατηρούνται έντονες διαµάχες στην περιοχή. Συνέπεια των 

συγκρούσεων αυτών ήταν η κυριαρχία του ισλαµικού πολιτισµού σε ολόκληρη την περιοχή 

επιτυγχάνοντας έτσι τη γεωπολιτισµική της ολοκλήρωση προσδιορίζοντας την ευρύτητα ή 

µη των ορίων της περιοχής δηλαδή µέχρι που εκτείνεται η Μέση Ανατολή.390 Αυτός ο 

προσδιορισµός οδήγησε τον Pounds391 να διατυπώσει τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της 

Μέσης Ανατολής διαµορφώνοντας µια κοινωνικοπολιτική οντότητα που αποτελεί 

δηµιούργηµα στη βάση της ισλαµικής θρησκείας και της κοινής ιστορικής κληρονοµιάς που 

προέρχεται από τους Οθωµανούς. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

αµφισβητούνται οι προηγούµενοι πολιτισµοί που βρίσκονταν στην περιοχή πριν το κρατίδιο 

του Οσµάν392, µε πρωτεύουσα την Προύσα, επεκταθεί και καταλάβει την περιοχή. Όπως 

επίσης και δεν γίνεται µνεία στον Αραβικό πολιτισµό που κυριαρχούσε στην περιοχή της 
                                                 

389 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ 212. 
390 Ibid., σελ.213. 
391 Pounds N.J.., An Atlas of the Middle Eastern Affairs, New York, 1963,σελ.2, όπως παρατίθεται από τον 
Αχµέτ Νταβούτογλου στο Στρατηγικό Βάθος, σελ.214.  
392 Στις αρχές του 14ου αιώνα το κράτος των Σελτζούκων Τούρκων υπό την Μογγολική κυριαρχία διαιρέθηκε 
σε πολλά τουρκικά εµιράτα, ανάµεσα στα οποία ήταν και το Οθωµανικό φύλλο, υπό την ηγεσία του αρχηγού 
του Οσµάν εκµεταλλεύτηκε το 1299 την ευκαιρία, απέκτησε την ανεξαρτησία του και στη συνέχεια 
επεκτάθηκε στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή δηµιουργώντας επί σουλτάνου Σουλεϊµάν Α΄ του 
Μεγαλοπρεπή την Οθωµανική αυτοκρατορία. Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται από τον Φράγκο 
Φραγκούλη, στο βιβλίο του, Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2012.  
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Μεσοποταµίας και αποτέλεσε το γεωγραφικό και πολιτισµικό στερέωµα πάνω στο οποίο 

αναπτύχτηκε ο ισλαµισµός έξι αιώνες περίπου µετά την ανάπτυξη του χριστιανισµού.  

Η οικονοµική σπουδαιότητα της περιοχής καταλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία λόγω των 

πλούσιων ενεργειακών κοιτασµάτων που διαθέτει. Η περιοχή εποµένως δεν αποτελούσε 

µόνο ένα διαµετακοµιστικό κέντρο για την προώθηση των προϊόντων της Βιοµηχανικής 

επανάστασης της ∆ύσης αλλά αποτέλεσε και σηµείο έντονων αντιπαραθέσεων από τη 

στιγµή της ανακάλυψης των κοιτασµάτων πετρελαίου. Η βιοµηχανική επανάσταση που 

άρχισε στην Αγγλία τον 19ο αιώνα στηρίχτηκε στην ενέργεια που παραγόταν από τον 

άνθρακα όµως µε ην ανακάλυψη του πετρελαίου αντικαταστάθηκε η πηγή της ενέργειας µε 

το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταλαµβάνουν πλέον την πρωταρχική θέση.393 Η 

ανακάλυψη στη συνέχεια των µηχανών εσωτερικής καύσεως συνέβαλε ακόµα περισσότερο 

στην ανάπτυξη  της βιοµηχανίας καθιστώντας πλέον την εξάρτηση από το πετρέλαιο µια 

νέα πραγµατικότητα. Στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο που ακολούθησε οι αντίπαλοι µεταξύ 

άλλων επιδίωκαν να εξασφαλίσουν την πετρελαϊκή επάρκεια γεγονός που τους οδήγησε 

στην περιοχή της Μέσης ανατολής και τα πλούσια κοιτάσµατα που διέθετε.394 Η ενεργειακή 

δυναµική της περιοχής στο πέρασµα του χρόνου αυξήθηκε ακόµα περισσότερο καθιστώντας 

πλέον την περιοχή σε µια από τις σηµαντικότερες παραγωγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

σε επίπεδο µάλιστα να επηρεάζει και τα διεθνή δρώµενα µέσω διαχείρισης της τιµής του 

πετρελαίου. Η δυναµική φαίνεται από την παρακάτω παράθεση στοιχείων που 

παρουσιάζεται η παγκόσµια θέση που καταλαµβάνει η Μέση Ανατολή στην παραγωγή του 

πετρελαίου η οποία  κυµαίνεται περίπου στο 30% της παγκόσµιας παραγωγής. 

 
Πηγή: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=4710 

Πίνακας 10 

                                                 
393 Κόκκινος ∆ηµήτριος-Βασίλειος, Γεωπολιτική της Ενέργειας στο σύστηµα: Ευρώπη-Ασία-Μέση Ανατολή, 
(Αθήνα: Εκδόσεις Λειµών, 2015), σελ.29. 
394 Ibid. σελ.44. 
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Με την παρουσίαση των παραπάνω, γεωγραφικών, πολιτισµικών και οικονοµικών 

στοιχείων, διαµορφώνεται µια εικόνα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής που τα κύρια 

χαρακτηριστικά της βασιζόµενα σε τέσσερα σηµεία είναι395: α) η γεωπολιτισµική όσµωση 

µε έντονα θρησκευτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, β) η γεωοικονοµική ανάπτυξη 

βασισµένη στο πετρέλαιο, γ) η γεωπολιτική διαίρεση ως αποτέλεσµα του παγκόσµιου 

ιµπεριαλιστικού ανταγωνισµού, και δ) οι ενδοπεριφερειακές συγκρούσεις που αυξήθηκαν 

ακόµα περισσότερο µετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. 

Τα χαρακτηριστικά που διατυπώθηκαν παραπάνω και ιδίως τα ενεργειακά 

συµφέροντα διαµόρφωσαν ένα πεδίο δράσης των µεγάλων δυνάµεων των αρχών του 20ου 

αιώνα που επιδιώκοντας να εκµεταλλευτούν το κενό που θα δηµιουργείτο από την διάλυση 

του Οθωµανικού κράτους προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν την επιρροή τους στην περιοχή. 

Η µυστική συµφωνία που διαπραγµατεύτηκαν οι Σάικς - Πικό οδήγησε στη δηµιουργία 

κρατών τα οποία εξυπηρετούσαν τα γεωπολιτικά συµφέροντα των µεγάλων αποικιακών 

δυνάµεων και δεν αντανακλούσαν τις κοινωνικές, θρησκευτικές και εθνοτικές 

πραγµατικότητες της περιοχής αφού η χάραξη των συνόρων και διαµόρφωση των νέων 

κρατών στην περιοχή έγινε µε µια «γραµµή στην άµµο» (όπως την αποκάλεσε ο 

συγγραφέας Τζέιµς Μπαρ) η οποία εκτεινόταν από το λιµάνι της Ακρας στη Βόρεια 

Παλαιστίνη ως το Κιρκούκ στο Βόρειο Ιράκ, στα σύνορα µε το Ιράν396. 

Η απεικόνιση της Μέσης Ανατολής µέσω των τεσσάρων χαρακτηριστικών που 

εδράζονται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο των παραγόντων που αποτελούν 

αδιαµφισβήτητα στοιχεία της περιοχής, επηρέασαν τις σχέσεις µεταξύ των κρατών 

θεµελιώνοντας ένα πεδίο ψυχρού πολέµου, εντός του Ψυχρού πολέµου που ζούσε η διεθνής 

κοινωνία. Ο ψυχρός πόλεµος στις σχέσεις µεταξύ τω κρατών της Μέσης Ανατολής εισήλθε 

σε νέα φάση µετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης τα οποία είχαν σηµαντική επίδραση 

                                                 
395 Νταβούτογλου Αχµέτ. Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας. (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010), σελ 218. 
396 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=803218  Η συµφωνία, επίσηµα ήταν γνωστή ως Συµφωνία της 
Μικράς Ασίας, υπογράφτηκε στο Λονδίνο από τους διπλωµάτες Μαρκ Σάικς και Φρανσουά Ζορζ Πικό, 
καθορίζει έκτοτε τη µοίρα και την πολιτική τάξη στη Μέση Ανατολή. Οι περιοχές στα νότια - η Παλαιστίνη, η 
Υπεριορδανία και το Ιράκ - στη Βρετανία, η οποία επιζητούσε κυρίως να προστατεύσει τα βρετανικά 
συµφέροντα στη διώρυγα του Σουέζ, τη βασική ναυτική διαδροµή προς τη βρετανική Ινδία. Παράλληλα 
ωστόσο η Βρετανία διαπραγµατευόταν µε τους Άραβες, οι οποίοι είχαν ξεσηκωθεί στο πλευρό των Βρετανών 
και των Γάλλων κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας - µε πρώτο και κύριο τον Σαρίφ Χουσεΐν µπιν Αλί της 
Μέκκα. Είχαν υποσχεθεί στον Χουσεΐν τη Συρία σε περίπτωση στρατιωτικής νίκης έναντι των Οθωµανών. 
Αλλά υπό τη συµφωνία Σάικς - Πικό η Συρία πλέον ανήκε στη Γαλλία. Εποµένως µία από τις δύο πλευρές θα 
«ριχνόταν» και ήταν ξεκάθαρο ποια πλευρά ήταν η πιο αδύναµη: οι Αραβες που αγωνίζονταν για την 
ανεξαρτησία τους. 
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στην περιοχή αλλά και στον κόσµο γενικότερα. Βέβαια πάντα παρατηρούνται άµεση 

σύνδεση ανάµεσα στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής και του διεθνούς συστήµατος.397 Η 

πρώτη περίοδος ψυχρού πολέµου στην περιοχή ήταν µεταξύ 1952 και 1970 που ήταν 

ουσιαστικά επέκταση της παγκόσµιας περιόδου ψυχρού πολέµου που βίωνε πλέον ο 

κόσµος. Η δεύτερη περίοδος σηµατοδοτήθηκε από την Ισλαµική επανάσταση που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ιράν το 1979. Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν µαζί µε τους 

συµµάχους που η κάθε µία διέθετε είχαν διαµορφώσει τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα της 

περιοχής και βρίσκονται από τότε µέχρι και σήµερα σε αντιπαλότητα µε σκοπό να 

επεκτείνουν την επιρροή τους στην περιοχή398. Παρά τις όποιες περιόδους ύφεσης και 

σταθερότητας στην περιοχή τα γεγονότα στο Κουβέιτ, και αργότερα στο Ιράκ, οι 

προσπάθειες του Ιράν να εισέλθει στο χώρο των πυρηνικών δυνάµεων αλλά και πολύ 

περισσότερο οι επιπτώσεις της Αραβικής Άνοιξης αναβίωσαν τις εντάσεις στη Μέση 

Ανατολή σχηµατίζοντας πλέον ένα νέο πλαίσιο σχέσεων και δράσεων των χωρών. Οι 

σχέσεις µεταξύ των χωρών επηρεάζονται από µια ποικιλία παραγόντων όπως ο Αραβικός 

εθνικισµός, η Ισλαµική ενότητα, ο ιµπεριαλισµός καθώς επίσης οι εθνοτικές διαιρέσεις 

αλλά και οι εκφάνσεις κοσµικότητας που όλα µαζί αποτελούν στοιχεία που µαστίζουν, 

υπονοµεύουν ή ακόµα και ενισχύουν το ρόλο των κρατών στην περιοχή399.  

Οι παράγοντες αυτοί είχαν ως αποτέλεσµα η Μέση Ανατολή σήµερα να είναι 

διαιρεµένη σε τέσσερα αντίπαλα στρατόπεδα400. Το Ιράν µε τους συµµάχους του αποτελεί 

το ένα, οι Σαλαφιστές Τζιχαντιστές που κυριαρχούν στο αποκαλούµενο Ισλαµικό Κράτος 

(ΙΚ) το άλλο, η Μουσουλµανική Αδελφότητα που ως κίνηµα περιλαµβάνει και τη Χαµάς κι 

έχει δεχτεί την υποστήριξη του Κατάρ αλλά και της Τουρκίας αποτελεί το τρίτο, ενώ οι 

δυνάµεις της σταθερότητας αποτελούν το τελευταίο και περιλαµβάνουν όλες τους 

παράγοντες που δεν επιθυµούν και αντιστέκονται στην ανάπτυξη των τριών πρώτων µε το 

Ισραήλ να διαδραµατίζει έναν ενεργό και σηµαντικό ρόλο. Ήδη από τις αρχές του 2016 

διαφαινόταν η δυναµική της αλλαγής στην περιφερειακή ισορροπία δυνάµεων µε την 

κλιµακούµενη ένταση µεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν να αποτελεί την σιωπηλή 

εκδήλωση ενός δράµατος που αρχίζει να ξεδιπλώνεται σε όλη την έκταση της περιφέρειας 

                                                 
397 Turner John, Great powers as client states in a Middle East cold war, Middle East Policy, Vol. XIX, No.3, 
Fall 2012. 
398 Ibid. 
399 Ibid. 
400 Lerman Eran Dr. Col (res), New Permutations in the Mideast “Game of Camps”, BESA Center Perspective 
Papers No. 326, January 17, 2016. 
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από την Υεµένη µέχρι τη Συρία και από την περιοχή του Κόλπου µέχρι τη Λιβύη401. Ίσως 

µελλοντικά θα µπορούσαµε να δούµε την ανάπτυξη νέων συµµαχιών στην περιοχή ακόµα 

και µεταξύ χωρών που µέχρι πρόσφατα θα φαίνονταν αδιανόητο σχηµατίζοντας έτσι τα 

πεδία της νέας πραγµατικότητας. Εξάλλου αυτό είναι που συνέβη  στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου, όπου τα συµφέροντα της Αιγύπτου, Ιορδανίας, Ισραήλ, Ελλάδας, 

Κύπρου καθώς και της Ιταλίας αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών δυνάµεων µπροστά στις 

εντάσεις και απειλές που αναδύονται, συνενώνονται για την επίτευξη της καλύτερης 

αντιµετώπισης των κινδύνων.402 

Ανεξάρτητα όµως των όποιων πιθανών νέων και πιθανών απροσδόκητων συµµαχιών 

που ενδεχοµένως δηµιουργηθούν στο µέλλον, στην παρούσα χρονική στιγµή και απέναντι 

στη νέα κατάσταση που άρχισε να διαµορφώνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, πολύ 

γρήγορα ενεπλάκησαν, η Τουρκία και η Ρωσία, η κάθε µία για δικούς της λόγους, όµως σε 

κάθε περίπτωση επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων που ορισµένες φορές οδήγησαν και 

σε απευθείας συγκρουσιακή σχέση µεταξύ τους.  

  

5.2.1 Η θέση της Τουρκίας. 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου διαφοροποίησε τη στρατηγικής αξίας θέση που 

κατήγε η Τουρκία στη διεθνής σκηνή αποτελώντας το σηµαντικότερο τµήµα του δυτικού 

αναχώµατος εναντίον του Σοβιετικού στρατοπέδου. Παράλληλα όµως περιοριστήκαν και οι 

δεσµεύσεις µέσα στις οποίες ενεργούσε η Τουρκία µε συνέπεια η εξωτερική πολιτική της 

χώρας να επαναπροσδιοριστεί και να κατευθυνθεί προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής.  

Όπως έχει αναλυτικά καταγραφεί στο κεφάλαιο 4 του παρόντος πονήµατος ο ιδρυτής και 

διαµορφωτής της σύγχρονης Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Κεµάλ Ατατούρκ, είχε δυο 

θεµελιώσεις αρχές για το νέο κράτος που ήταν η δυτικοποίηση και ο εκµοντερνισµός της 

χώρας.  

Σύµφωνα µε µελέτη που αναπτύχθηκα από το  US Institute of Peace µε τίτλο Turkey’s 

Role in the Middle East και εκδόθηκε υπό την Patricia Carley, για να πετύχει το διπλό αυτό 

στόχο οδήγησε τη χώρα µακριά από τον Ισλαµικό κόσµο µε τον οποίο διατηρούσε ιστορικές 

σχέσεις από την εποχή της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Πραγµατοποίησε ένα σηµαντικό 

αριθµό µεταρρυθµίσεων ώστε να δώσει ώθηση στην νέα πορεία της χώρας µεταξύ των 

οποίων στο πολιτικό και δικαστικό σύστηµα όπου έδωσε έναν κοσµικό χαρακτήρα καθώς 
                                                 

401 Ibid. 
402 Ibid. 
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και άλλαξε την αλφάβητο από αραβική σε λατινική, µε συνέπεια όλων αυτών των 

ριζοσπαστικών αλλαγών να κοπεί πλήρως ο οµφάλιος λώρος τόσο στην εξωτερική όσο και 

την εσωτερική πολιτική σκηνή, µε τον αραβικό κόσµο.  

Οι σχέσεις της Τουρκίας µε τον αραβικό κόσµο δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

από σταθερότητα αφού οι Άραβες τηρούνε καχύποπτη στάση απέναντι στην Τουρκία και οι 

ρίζες αυτής της συµπεριφοράς ανάγονται στο 1908 όπου οι Νεό-Τουρκοι αποποιήθηκαν την 

αραβική γλώσσα και κουλτούρα. Από την άλλη πλευρά όµως οι Τούρκοι διατηρούν τις 

µνήµες από την εποχή που οι Άραβες τάχθηκαν µε το µέρος των Βρετανών κατά τη 

διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, πράξη που για πολλούς στη Τουρκία 

αντιµετωπίζεται ως ασυγχώρητη προδοσία. Παρά λοιπόν τις όποιες προσπάθειες 

επανασύνδεσης και διαµόρφωσης νέων πεδίων επαφών, το παρελθόν δεν αποτελεί ένα 

νεκρό θέµα αλλά βρίσκεται στο πίσω µέρος του εγκεφάλου τόσο των µεν όσο και των δε.       

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που προσελκύουν την προσοχή των Τούρκων για την 

περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι όχι απλώς η αλλαγή που παρατηρείται στη παγκόσµια 

πολιτική σκακιέρα αλλά είναι οι διάφοροι δρώντες όπως οι Κούρδοι που ενεργοποιούνται 

στην Νοτιοανατολική περιοχή της Τουρκίας σε µια προσπάθεια να αποκτήσουν ανεξάρτητο 

κράτος, η αντιπαλότητα µε τη Συρία για τα ύδατα του Ευφράτη καθώς επίσης και η διαµάχη 

µεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Επίσης όµως και οι σχέσεις τους µε το Ιράν 

δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο όχι 

µόνο λόγω της θρησκευτικής του διαφοράς αλλά και λόγω των συµφερόντων και της 

επιρροής  που θέλουν να επιβάλλουν στην περιοχή, ενώ µε το Ιράκ τα πλούσια 

πετρελαιοφόρα κοιτάσµατα στο βόρειο τµήµα και ιδίως στην περιοχή της Μοσούλης 

αποτελεί σηµαντικό δέλεαρ για την αναθεωρητική εξωτερική της Τουρκίας. Επιγραµµατικά 

και µε πέντε λέξεις θα µπορούσαµε να αποτυπώσουµε το ενδιαφέρον της Τουρκίας στην 

περιοχή το οποίο επικεντρώνεται στους Κούρδους, στη Συρία, στο Ιράν, στο Ιράκ και στο 

Ισραήλ. 

Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας το 2002 από το Κόµµα ∆ικαιοσύνης 

και Ανάπτυξης (Κ∆Α) του Ταγίπ Ερντογάν ακολουθήθηκε µια εξωτερική πολιτική που 

αποσκοπούσε στην αναβάθµιση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή ως ένας δρών µε 

δύναµη που έχει τη δυνατότητα επιρροής στις εξελίξεις, µε βασικούς παράγοντες τις ισχυρές 

σχέσεις συγγένειας που συνδέει τους Μουσουλµάνους, αλλά και τον εθνικιστικό 



-160- 

 

 

 

παράγοντα.403. Ακολουθώντας το δόγµα Νταβούτογλου, η Τουρκία επιδιώκει να 

διαδραµατίσει το ρόλο του “πρωτοπόρου αλλά και του υπηρέτη” της Μέσης Ανατολής στην 

«µετά-Αραβική Άνοιξη» εποχή. Επιδιώχθηκε µάλιστα ο ρόλος αυτός να επιτευχθεί µέσω 

του οικονοµικού πεδίου και της ανάπτυξης της ήπιας ισχύος ξεδιπλώνοντας έτσι τις 

δυνατότητες της χώρας. Από το 2002 η τουρκική κυβέρνηση επιδίωξε να αναλάβει τον ρόλο 

του κυρίαρχου οικονοµικού παίκτη στην περιοχή γεγονός που αποτυπώνεται από τους 

οικονοµικούς δείκτες που προσδιορίζουν την είσοδο της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή και 

εκφράζεται µε µια αύξηση στο εµπορικό ισοζύγιο από 6% του 2002 σε 16% το 2010404.  

Πέραν όµως από το οικονοµικό πεδίο, σε θέµατα διµερών σχέσεων υπήρχαν τριβές µε 

τα γειτονικά κράτη και δρώντες στην περιοχή. Με το PKK τα προβλήµατα δεν κατάφεραν 

να επιλυθούν µε συνέπεια οι Κούρδοι να επιδιώκουν τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου 

κράτους στο βόρειο τµήµα της Συρίας, του Ιράκ και το νότιο της Τουρκίας.      

Με τη Συρία, οι διαφωνίες, που από το θρησκευτικό επίπεδο πέρασαν και στο 

πολιτικό, ιδιαίτερα µετά την έκρηξη του εµφυλίου πολέµου στη χώρα, µετουσιώθηκαν στη 

διαχείριση του προσφυγικού προβλήµατος µε το µεγάλο αριθµό προσφύγων που 

προσέφυγαν στην Τουρκία αλλά και την προσπάθεια της κυβέρνησης και του ίδιου του 

Ερντογάν να ανατρέψει το καθεστώς Άσσαντ.  

Με το Ισραήλ οι σχέσεις διακρίνονται από διάφορες διακυµάνσεις µέχρι και τη 

κλιµάκωση τους µε την υπόθεση του Mavi Marmara η οποία µπορεί να αποκλιµακώθηκε 

όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχουν οµαλοποιηθεί. Οµοίως οι 

σχέσεις της Τουρκίας µε το Ιράκ και το Ιράν, παρά την πολιτική των «µηδενικών 

προβληµάτων» δεν βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο. 

Η Συρία και το Ιράκ, σύµφωνα µε τον Νταβούτογλου, σχηµατίζουν την περιοχή της 

Βορείου Μέσης Ανατολής καθώς και τον άξονα της Μεσοποταµίας-Περσικού κόλπου, 

γεγονός που αναγκάζει την Άγκυρα να λειτουργεί απέναντι στις περιοχές αυτές όχι απλώς 

ως µέλος του ΝΑΤΟ αλλά και ως µια περιφερειακή δύναµη µε σκοπό να διασφαλίσει τα 

εθνικά της συµφέροντα.405 Η διασφάλιση των συµφερόντων αυτών οδηγεί στην επιδίωξη 

επίτευξης πολλαπλών στόχων που αποσκοπούν στην εκθρόνιση του Άσσαντ µέσω της 

                                                 
403 Bishku B. Michael, Turkish-Syrian Relations: A checkered History, Middle East Policy, Vol. XIX, No3, 
Fall 2012, Augusta State University, Georgia, USA. 
404Hakura Fadi, Turkey’s Middle East Policy: Too Ambitious?, 
www.chathamhouse.org/media/comment/view/185833 
405 Kouskouvelis Ilias, The problem with Turkey’s “Zero problems”, The Middle East Quarterly, Winter 2013, 
Volume 20:Number 1. 
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υποστήριξης των αντικαθεστωτικών αλλά και απόκτησης βοήθειας από τον Masoud 

Barzani, ως ηγέτη των Κούρδων του Ιράκ καθώς και να κατευθύνουν τον Κουρδικό 

πληθυσµό της Συρίας εναντίον του καθεστώτος.406  

Με το Ιράν, µια χώρα που αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους αντιπάλους στην 

περιοχή, οι σχέσεις προσδιορίζονται ως ανταγωνιστικές από την εποχή ακόµα της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας που εδράζεται και στο Σουνιτικό-Σιιτικό διαχωρισµό. Έτσι οι 

προσπάθειες της Άγκυρας, στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων, µε το Ιράν κινείται σε δύο 

επίπεδα, αυτό της συνεργασίας και της προστασίας αλλά και του ανταγωνισµού σε διάφορα 

άλλα θέµατα407. Οι Τούρκοι επιδιώκουν τη βελτίωση των συνθηκών των Αζέρων που 

κατοικούν στο Ιράν, τους οποίους αποκαλούν µάλιστα «ξαδέλφια», τη στιγµή που οι Ιρανοί 

επιθυµούν η Τουρκία να µην εµπλέκεται στις εσωτερικές τους υποθέσεις αλλά και να 

συγκρατήσει το Αζερµπαϊτζάν να αναθερµάνει συνεχώς το θέµα. Από την άλλη πλευρά και 

τα δύο κράτη αποκλείουν την ιδέα της δηµιουργίας ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν όµως 

είναι αντίπαλοι στη Συρία όπου οι Ιρανοί υποστηρίζουν για θρησκευτικούς αλλά και 

πολιτικούς λόγους το καθεστώς του Άσσαντ.408  

Αποδεικνύεται από τη σύντοµη επισκόπηση η αποτυχία του δόγµατος των «µηδενικών 

προβληµάτων» υπό το πρίσµα της προσπάθειας της Άγκυρας να διαδραµατίσει ένα ρόλο 

σταθεροποιητικού δρώντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία υπό την 

διακυβέρνηση του Ερντογάν έχει στραφεί προς τον Αραβικό και Μουσουλµανικό κόσµο της 

Μέσης Ανατολή διατηρώντας ταυτόχρονα και τις σχέσεις της µε τη ∆ύση και ιδίως µε τις 

ΗΠΑ σε µια προσπάθεια ανάδειξης των κοινών ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτισµικών 

χαρακτηριστικών που συνδέουν τις χώρες µεταξύ τους409. Πάντα όµως το εθνικό συµφέρον 

και οι φιλοδοξίες µέσω εκδήλωσης αναθεωρητικών τάσεων που οδηγούν στην αύξηση της 

επιρροής, ακόµα και µέσω της σκληρής ισχύος ανεξάρτητα αν ξεκινούν από εκδηλώσεις 

ήπιας ισχύος, κατευθύνουν τις ενέργειες των κρατών.  

  

 

 

                                                 
406 Ibid. 
407 Hakura Fadi, Turkey’s Middle East Policy: Too Ambitious?, 
www.chathamhouse.org/media/comment/view/185833 
408 Kouskouvelis Ilias, The problem with Turkey’s “Zero problems”, The Middle East Quarterly, Winter 2013, 
Volume 20:Number 1. 
409 Ibid. 
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5.2.2 Η θέση της Ρωσίας. 

Τον 19ο αιώνα η τσαρική Ρωσία άρχισε να αναπτύσσει τους γεωστρατηγικούς, 

οικονοµικούς και πολιτιστικούς δεσµούς της µε την περιοχή της Μέσης ανατολής στο 

πλαίσιο του έντονου ανταγωνισµού της µε την ∆ύση, αναπτύσσοντας στενότερες σχέσεις µε 

τη Συρία και την Παλαιστίνη410. Η είσοδος στο διπολικό σύστηµα, µε τη λήξη το Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου, χαρακτηρίστηκε από τη συνέχιση του ανταγωνισµού και ιδίως µε τις 

ΗΠΑ, εγκαθιδρύοντας µια παρουσία πενήντα χρόνων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης επιδίωξης της κάθε υπερδύναµης να αποκτήσει τον 

έλεγχο της περιοχής.   

Μετά την κατάρρευση του διπολισµού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η 

αναδυόµενη νέα Ρωσία, ως κληρονόµος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, προσπάθησε να 

προσδιορίσει τη θέση της τόσο στο διεθνές σύστηµα όσο και στο υποσύστηµα411 της Μέσης 

Ανατολής µε όρους διαφορετικούς από το παρελθόν της.  

Εάν κάποιος συγκρίνει την πολιτική της Ρωσίας µε αυτήν στα µέσα της δεκαετίας του 

1990 θα έχει την εντύπωση ότι µοιάζει µε αυτή της προκατόχου της όµως αν τη συγκρίνει 

µε αυτή πριν από 30 χρόνια τότε θα διαπιστώσει την έντονη διαφοροποίηση που οφείλεται 

στο γεγονός ότι η ακολουθούµενη πολιτική δεν έχει πλέον ιδεολογικά ερείσµατα ενώ οι 

ηγέτες είναι περισσότερο πραγµατιστές και προσπαθούν να δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες 

και δυνατότητες µε σκοπό να αυξήσουν την ισχύ της χώρας412.  

Σύµφωνα µε τη νέα στρατηγική αντίληψη της Ρωσίας θα πρέπει η χώρα να 

διαδραµατίσει το ρόλο ενός από τα κέντρα επηρεασµού των διεθνών εξελίξεων 

καταλαµβάνοντας ουσιαστικά ένα πιο δυναµικό ρόλο στα διεθνή και περιφερειακά δρώµενα 

καλύπτοντας το χαµένο έδαφος τη δεκαετίας µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης413. Στην Μέση Ανατολή, ο Πούτιν έδειξε την πρόθεσή του να αποκαταστήσει τη 

θέση της Ρωσίας ως µια Μεγάλη ∆ύναµη στο πλαίσιο ενός παιγνίου µηδενικού αθροίσµατος 

αποκοµίζοντας τα οφέλη από την απουσία της δυτικής εµφάνισης.     Για να µπορέσει να 
                                                 

410 Borshchevskaya Anna, Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects, The Washington 
Institute for Near East Policy, www.washingtoninstitute.org., σελ.1 
411 Με τον όρο υποσύστηµα προσδιορίζουµε την έννοια της έµµεσης διεθνούς ισορροπίας που θα είναι 
εξαρτηµένη από µια άλλη τοπική ή περιφερειακή ισορροπία διαµορφώνοντας εποµένως µια σχέση εξάρτησης 
ανάµεσα στο υποσύστηµα µε το κυρίαρχο ή κεντρικό σύστηµα. Περισσότερα σχετικά µε την εννοιολογική 
ερµηνεία του όρου υποσύστηµα βλέπε Σπυρόπουλος  Γεώργιος, ∆ιεθνείς σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση, 
Θεωρία και Πράξη, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 2010), σελ. 234. 
412 Pikayev Alexander, Russian and the Middle East, όπως παρατίθεται στο Russia, the Middle East and 
Political Islam: Internal and External Challenges, London, Chatham House, 13 May 2009. 
413 Borshchevskaya Anna, Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects, The Washington 
Institute for Near East Policy, www.washingtoninstitute.org., σελ.5. 
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αποκτήσει ξανά πολιτική επιρροή ανέδειξε τη Ρωσία σε θέση ανταγωνιστή των ΗΠΑ µέσω 

της οικονοµικής διείσδυσης αυξάνοντας τις ρωσικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 

επικεντρώνονταν σε εξοπλισµούς, ενέργεια αλλά και σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως 

πυρηνικοί αντιδραστήρες.414 

Πέρα από το γενικό πλαίσιο υπήρξε και η ανάπτυξη των επιµέρους διµερών σχέσεων 

µε τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Με τη Συρία, από το ξέσπασµα των επεισοδίων που 

ακολούθησαν την Αραβική Άνοιξη τον Μάρτιο του 2011, η Ρωσία τάχθηκε στο πλευρό του 

καθεστώτος Άσσαντ παρέχοντας στρατιωτική και διπλωµατική βοήθεια που ουσιαστικά 

λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας.  

Η στρατιωτική βοήθεια άρχισε να εκδηλώνεται το καλοκαίρι του 2015 µε την συνεχή 

αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ρωσικών δυνάµεων στο έδαφος της Συρίας µε 

αποκορύφωµα στις 30 Σεπ 2015 οπότε και εκδηλώθηκε η µεγάλη αεροπορική επιχείρηση. 

Τον Αύγουστο 2015 οι δύο χώρες είχαν υπογράψει συµφωνία που επέτρεπε την παρουσία 

απεριόριστων ρωσικών  δυνάµεων για απεριόριστο χρονικό διάστηµα στο έδαφος της 

Συρίας. Αυτή ήταν η συµφωνία που επέτρεψε την εκτόξευση της αεροπορική επίθεσης ένα 

µήνα αργότερα εναντίον των αντικαθεστωτικών δυνάµεων και του ISIS415.  

Στο διπλωµατικό επίπεδο η υποστήριξη, προς το καθεστώς της Συρίας, στρεφόταν 

στον περιορισµό της Αµερικανικής κυριαρχίας µέσω της αξιοποίησης των διεθνών 

οργανισµών αλλά και στην προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας κατάπαυσης των 

εχθροπραξιών µε όρους όµως που µάλλον θα ευνοούσαν τα ρωσικά συµφέροντα. Η Ρωσία 

αυτό που επιδίωκε σε κάθε περίπτωση ήταν η διατήρηση του καθεστώτος Άσσαντ στη 

Συρία για λόγους ιστορικούς αφού η χώρα αποτελούσε ανέκαθεν ένα καλό συνεργάτη στην 

περιοχή, αλλά και για λόγους εξυπηρέτησης των ρωσικών εθνικών συµφερόντων. Αυτά τα 

συµφέροντα περιλάµβαναν τη διατήρηση της ναυτικής βάσης της Ταρτούς που αποτελεί την 

µόνη βάση εκτός της ρωσικής επικράτειας, κληροδότηµα από την εποχή της Σοβιετικής 

Ένωσης, που κατέχει µια σηµαντική διπλωµατική και στρατιωτική αξία, αφού η απώλειά 

της θα άφηνε τη Ρωσία χωρίς κάποιο εδαφικό αποτύπωµα στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής.416    

                                                 
414 Ibid. 
415 Shay Har-Zvi, The Return of the Russian Bear to the Middle East, Bar-Ilan University, Begin-Sadat Center 
for Strategic Studies, Middle East Security Studies No.10., σελ.7. 
416 Ibid.,σελ.23. 
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Οπωσδήποτε, το ενεργειακό διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο αφού από τη Συρία 

διέρχονται αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου διοχετεύοντας τα προϊόντα προς τη 

∆ύση, όµως και προς την κατεύθυνση Βοράς-Νότος για τη διοχέτευση ρωσικών 

ενεργειακών προϊόντων, µε συνέπεια ο έλεγχος των διαδροµών να καθίσταται κοµβικό 

ζήτηµα για την ενεργειακή ασφάλεια.417   

Το Ιράν από την άλλη πλευρά είναι η µεγαλύτερη χώρα της Μέσης Ανατολής υπό τον 

όρο του πληθυσµού. Από το 2002 η επιρροή της χώρας έχει αυξηθεί µέσω της ανατροπής 

του καθεστώτος των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν αλλά και την αλλαγή του καθεστώτος στο 

Ιράκ. Το Ιράν διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην περιοχή αφού αποτελεί το µοναδικό 

δρών που τα συµφέροντά του επικαλύπτονται αυτών της Ρωσίας.418 Έτσι η περιοχή του 

Καυκάσου αποτελεί πεδίο όπου τα συµφέροντά τους έρχονται σε επαφή αλλά και τα 

δροµολόγια της Ρωσίας από την περιοχή προς τις θερµές θάλασσες επηρεάζονται από τις 

σχέσεις µε το  Ιράν, διαµορφώνοντας έτσι µια ενδιαφέρουσα περιφέρεια.  

Η ανάπτυξη των περιφερειακών σχέσεων και ιδίως υπό το πρίσµα της κατάρρευσης 

του Συριακού καθεστώτος και τις σχετιζόµενες συνέπειες ενός αντι-∆υτικού άξονα στη 

Μέση Ανατολή σε συνδυασµό µε τη µείωση της Αµερικανικής παρουσίας στην περιοχή 

δηµιουργούν  µια σύζευξη ενδιαφερόντων που οδηγούν στην άνθηση των Ρωσο-Ιρανικών 

σχέσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
419

 

Επιγραµµατικά θα µπορούσε να τονιστεί ότι η επέκταση των σχέσεων, µεταξύ της 

Ρωσίας και του Ιράν, είναι το αποτέλεσµα της σύγκλισης των συµφερόντων και των 

ευκαιριών παρά µια ιδεολογική ταύτιση των αντιστοίχων κοσµοθεωριών. Υπό το πρίσµα 

της Συριακής κρίσης και για τις δύο χώρες η µεταξύ τους συνεργασία φαίνεται ως ο 

µοναδικός δρόµος για τη διατήρηση του καθεστώτος του Άσσαντ, εξασφάλιση της 

θαλάσσιας λωρίδας αλλά και να περιορίσουν την εξάπλωση του Ισλαµικού Κράτους.      

Επιπλέον το Ιράν βλέπει τη Ρωσία ως µία έτοιµη πηγή για διάθεση στρατιωτικού 

εξοπλισµού και πυρηνικής τεχνολογίας.
420 

Με το Ιράκ, οι σχέσεις της Ρωσίας ανάγονται δεκαετίες πίσω και είναι αρκετά 

περίπλοκες αφού χαρακτηρίζονται από περιόδους συνεργασίας αλλά και έντονων 

                                                 
417 Pikayev Alexander, Russian and the Middle East, όπως παρατίθεται στο Russia, the Middle East and 
Political Islam: Internal and External Challenges, London, Chatham House, 13 May 2009, σελ.3. 
418 Ibid. σελ.5. 
419 Shay Har-Zvi, The Return of the Russian Bear to the Middle East, Bar-Ilan University, Begin-Sadat Center 
for Strategic Studies, Middle East Security Studies No.10., σελ.14. 
420 Ibid. σελ.15. 
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διαφωνιών. Ο Πούτιν µε την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας προσπάθησε να 

εξαπλώσει την επιρροή της Ρωσίας στοχεύοντας στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 

δεσµών ιδιαίτερα µέσω επιχειρήσεων πετρελαίου µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση 

πολιτικής επιρροής.421 

Πέραν όµως της εκδήλωσης δραστηριοτήτων στο οικονοµικό τοµέα επιδιώχθηκε να 

υποστηριχθεί το Ιράκ στο διπλωµατικό επίπεδο όπου η Ρωσία αντιτάχθηκε στις κυρώσεις 

που επιβλήθηκαν µέσω των Η.Ε προς το Ιράκ. Όµως ακόµα και πριν την εισβολή στο Ιράκ 

το 2003 επιδιώχθηκε να πείσει τον Σαντάµ να παραιτηθεί γεγονός που δεν επετεύχθη 

οδηγώντας έτσι στην αµερικανική επέµβαση. Τελικά το Κρεµλίνο εγκατάλειψε τον Σαντάµ 

όταν πλέον η επέµβαση ήταν πλέον από σίγουρη σηµατοδοτώντας έτσι την άρνηση της 

Ρωσίας να υποστηρίξουν έναν ηγέτη που µε τη συµπεριφορά του έγινε εχθρικός στη διεθνή 

κοινή γνώµη. 

Μετά τον πόλεµο το Κρεµλίνο, επικεντρώθηκε στο να ανακτήσει το χαµένο έδαφος 

µέσω µιας σειράς συµβολαίων µε σηµαίνουσα συµµετοχή τις εταιρείες πετρελαίου. Το 

όφελος ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τις ρωσικές εταιρείες λόγω του διπλασιασµού των 

τιµών το 2004 σε σύγκρισή µε αυτές του 2003, από 30$ το βαρέλι εκτινάχθηκε στα 56,37$. 

Επιπλέον, η αδυναµία πλέον των ΗΠΑ να επιβληθεί στην περιφέρεια σε συνδυασµό µε την 

ανάπτυξη της Ισλαµικής τροµοκρατίας πρόσφερε την ευκαιρία στον Πούτιν για να 

εγκαθιδρύσει την ρωσική παρουσία στην περιοχή.
422 

Το 2005, το Κρεµλίνο συµφώνησε, σε µια ένδειξη αβροφροσύνης και υποστήριξης, να 

διαγράψει το χρέος του Ιράκ που ήταν από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ενώ 

ταυτόχρονα η ρώσικη εταιρεία Lukoil παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράκ αρκετών 

εκατοµµυρίων δολαρίων. Από την άλλη µεριά όµως η αστάθεια στο Ιράκ διευκολύνει τη 

Ρωσία µε διάφορους τρόπους όπως για παράδειγµα το να διατηρούνται οι τιµές του 

πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να αυξάνονται οι απαιτήσει για ρωσικό πετρέλαιο.423 

Συµπερασµατικά, η συµπεριφορά της Ρωσίας καταδεικνύει την κυριαρχία των 

εθνικών συµφερόντων έναντι όποιων ιδεολογικών τοποθετήσεων. Υπό αυτό το πρίσµα η 

εξωτερική πολιτική του Κρεµλίνου αποσκοπεί στην αύξηση της επιρροής στη Βαγδάτη 

                                                 
421 Borshchevskaya Anna, Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects, The Washington 
Institute for Near East Policy, www.washingtoninstitute.org., σελ.31. 
422 Ibid. σελ.35. 
423 Ibid. σελ.36. 
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αλλά και στη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να περιορίσει 

την επιστροφή της δυτικής επιρροής στην περιοχή.424
 

Με λίγα λόγια θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη οτι, η πολιτική του 

Πούτιν στην περιοχή επικεντρώνεται  όχι τόσο στην επίλυση των περιφερειακών 

προβληµάτων όσο στην αξιοποίηση των οικονοµικών και πολιτικών ευκαιριών µε σκοπό να 

µειώσει τη ∆υτική επιρροή προωθώντας ταυτόχρονα το αποτύπωµα της Ρωσίας ως Μεγάλης 

∆ύναµης µε δυνατότητα επίτευξης ειρηνικού πλαισίου και διαµόρφωσης κατάστασης που 

ικανοποιεί τα ρωσικά συµφέροντα.425 Επιβεβαιώνεται, η αναθεωρητική πολιτική που 

ακολουθεί πλέον η Ρωσία µε σκοπό να επανακτήσει το χαµένο έδαφος και να τοποθετηθεί 

στη διεθνή σκακιέρα σε θέση ανάλογη της ιστορίας, αλλά και των ιµπεριαλιστικών 

επιδιώξεών της. Υπό αυτό το πρίσµα η περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν θα µπορούσε να 

αποτελεί εξαίρεση αλλά απεναντίας αποτελεί την περιοχή όπου µετά την Κριµαία  

συνεχίζεται να έχουµε επίδειξη της ρωσικής σκληρής ισχύος.  

 

5.3 Το Ιράν και οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις. 

Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου το 1918 δηµιούργησε αριθµό προβληµάτων 

στη Μέση Ανατολή συµπεριλαµβανοµένου και το Ιράν. Το µεγαλύτερο µέρος του Ιράν 

αποτελούσε πεδίο µαχών ενώ πολλοί Ιρανοί υπέφεραν από τον εθνικό διχασµό, τις πολιτικές 

συγκρούσεις, την οικονοµική αποδιοργάνωση του κράτους, τη φτώχεια, την κοινωνική 

ανισότητα, τη διαφθορά και άλλα σοβαρά προβλήµατα426 . Επιπλέον, η κεντρική διοίκηση 

είχε τόσο διαβρωθεί κατά τη διάρκεια του πολέµου που η ταχεία κατάρρευσή της είχε 

άµεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το έθνος. Οι τοπικοί άρχοντες αλλά και οι 

επικεφαλής των διαφόρων φατριών κατάφεραν εύκολα να αναλάβουν την ανεξαρτησία τους 

και να διαµορφώσουν τις δικές τους δοµές ισχύος427 . Η σύντοµη αναφορά στην εικόνα του 

Ιράν κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του 20ου αιώνα συνεχίστηκε µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 οπότε άρχιζε να εµφανίζεται µια διαφοροποίηση στην εσωτερική 

κατάσταση της χώρας. 

Το Ιράν έζησε κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα δύο 

επαναστάσεις. Τη Λευκή Επανάσταση και την Ισλαµική Επανάσταση. Όπως και σε κάθε 

                                                 
424 Ibid. 
425 Ibid. σελ. 49. 
426 Demirci Süleyman, The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution,  H 
i s t o r y S t u d i e s Volume 5 Issue 3 Haziran/June 2013. 
427 Ibid. 



-167- 

 

 

 

επανάσταση έτσι και σε αυτές που αναπτύχθηκαν στο Ιράν υπήρχαν δύο σηµαντικές µορφές 

που µε την ηγεσία τους έδωσαν το στίγµα της ισχυρής τους προσωπικότητας. 

Η Λευκή Επανάσταση εδραιώθηκε το 1963 από τον Μοχάµεντ Ρεζά Παχλαβί ήταν 

βασιλιάς (σάχης) του Ιράν από τις 16 Σεπτεµβρίου 1941 ως την εκθρόνισή του, στις 11 

Φεβρουαρίου 1979. Ο Ρεζά Παχλαβί µετά την κατάληψη της εξουσίας, από την εξορία στην 

οποία βρισκόταν, ανακοίνωσε ότι το Ιράν µέχρι το 1990 θα αποτελεί τη δεύτερη Ιαπωνία 

και θα µπορεί να συγκριθεί οικονοµικά και στρατιωτικά µε τη Γαλλία, στόχοι που θα 

επιτυγχάνονταν µέσω ενός µεγαλόπνοου προγράµµατος που περιλάµβανε αναδιανοµή της 

γης, εθνικοποίηση των δασών, αποκρατικοποίηση της βιοµηχανίας, επέκταση της ψήφου 

στις γυναίκες και ίδρυση σχολείων και νοσοκοµείων 428. Αυτός ο ραγδαίος εκµοντερνισµός 

και αστικοποίηση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 1963 και 1978, έφερε µια νέα δοµή στην 

κοινωνία του Ιράν, όµως, η διακυβέρνηση του Ρεζά Παχλαβί, απέτυχε να εκσυγχρονίσει το 

υφιστάµενο πολιτικό σύστηµα και συνέχιζε να στηρίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες που 

ήταν : οι ένοπλες δυνάµεις, το δικαστικό σύστηµα, και το µη ικανό γραφειοκρατικό 

σύστηµα429 . Όµως, παρά τις αποτυχίες και τα όποια προβλήµατα, στην αναφερόµενη 

περίοδο, το Ιράν κατάφερε να έχει το µεγαλύτερο ναυτικό στην Μέση Ανατολή και από 

τους πιο ισχυρούς στρατούς στον κόσµο, παράγοντες που οδήγησαν στη διαµόρφωση µιας 

ισχυρής Ιρανικής οντότητας στην εύθραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Τα εσωτερικά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα σε συνδυασµό µε την πιεστική 

διακυβέρνηση του Παχλαβί οδήγησε στην εκδήλωση της Ισλαµικής επανάστασης που 

αποτέλεσε τη δεύτερη κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Η νέα Ιρανική πολιτική 

ελίτ που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας σχηµατίσθηκε γύρω από έναν άλλον ηγέτη, 

που κάθε επανάσταση θέλει να παρουσιάζει, τον Αγιατολαχ Χοµεϊνί, διαµορφώνοντας ένα 

ρεύµα που ήταν µοναδικό στη διακυβέρνηση του Ιράν ως µια πολιτική Σιιτική Ισλαµική 

δύναµη430. Παρά το γεγονός ότι ο Χοµεϊνί πριν την επανάσταση θεωρούταν µια 

αµφιλεγόµενη προσωπικότητα σχετικά µε τους πολιτικούς του στόχους όµως µε την 

ανάληψη της εξουσίας ξεκαθάρισε ότι επιθυµεί την εγκαθίδρυση µιας καθαρά Σιιτικής 

Ισλαµικής διακυβέρνησης. Ο Χοµεϊνί ήταν ο πρώτος Σιίτης ηγέτης, που µετά την εκθρόνιση 

του Ρεζά Παχλαβί, αµέσως υιοθέτησε µια Τζιχαντιστική προσέγγιση µε σκοπό να 

                                                 
428 Demirci Süleyman, The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution,  H 
i s t o r y S t u d i e s Volume 5 Issue 3 Haziran/June 2013. 
429 Ibid. 
430 Saikal Amin, Iran’s new strategic entity, Australian Journal of International Affairs Vol. 61, No. 3, pp. 
296_305, September 2007. 
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Ισλαµοποιήσει την Ιρανική πολιτική και κοινωνία συµπεριλαµβανηµένου ακόµα και τη 

χρήση βίας όπου κρινόταν απαραίτητο. Αυτή η επιδίωξη ήταν το κυρίαρχο στοιχείο κατά τα 

πρώτα χρόνια της επανάστασης η οποία και συνέπεσε µε τον Ιρανο-Ιρακινό πόλεµο (1980-

1988) που επέτρεψε τον Χοµεϊνί να αποκρύψει τις βιαιότητες του που προέρχονταν από την 

Τζιχαντιστική συµπεριφορά στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης µιας Σιιτικλης Ισλαµικής 

επανάστασης431.  

Σήµερα, µετά από σαράντα περίπου χρόνια, η Σιιτική Ισλαµική επανάσταση συνεχίζει 

να κυβερνά το Ιράν και να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην περιοχή προσδιορίζοντας το 

Ιράν ως ένα δρών που επηρεάζει και επιθυµεί να διαµορφώνει καταστάσεις στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον Dr. Eran 

Lerman, το Ιράν συµπεριλαµβάνεται ως ένα από τα τέσσερα στρατόπεδα που προσδιορίζουν 

τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή432. 

  Αυτή η σηµαίνουσα θέση αλλά και η επιδίωξη του Ιράν για έναν πιο αναβαθµισµένο 

ρόλο στην ευρύτερη περιοχή οδήγησε στη διαµόρφωση ιδιαίτερων δεσµών µε άλλες 

δυνάµεις που επιδιώκουν την αύξηση της επιρροή τους και την ικανοποίηση των δικών τους 

επιδιώξεων, όπως είναι η Ρωσία και η Τουρκία. 

Οι Ρωσο-Ιρανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως «πολύ 

κοντινές» και «στρατηγικές» σε πολλές περιοχές, που µε γεωπολιτικούς όρους 

περιλαµβάνουν την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου, την Κεντρική Ασία, το Αφγανιστάν, την 

πλούσια σε ενεργειακά αποθέµατα λεκάνη της Κασπίας, αλλά και το σηµαντικότερο την 

προσπάθεια της αµερικανικής επέκτασης στην Ευρασία433. Η ιστορία των Ρωσο-Ιρανικών 

σχέσεων χαρακτηρίζεται από ένα πλέγµα στοιχείων της realpolitik και εθνικών 

συµφερόντων. Αυτές οι σχέσεις ξεκινούν από τον 16ο αιώνα µε κύρια στοιχεία το εµπόριο 

αλλά και την αντιµετώπιση της Οθωµανικής απειλής. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα 

αναπτύχθηκε µια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών, µε συνέπεια τα Ιράν να µην 

                                                 
431 Saikal Amin, Iran’s new strategic entity, Australian Journal of International Affairs Vol. 61, No. 3, pp. 
296_305, September 2007. 
432 Lerman Eran Dr. Col (res), New Permutations in the Mideast “Game of Camps”, BESA Center Perspective 
Papers No. 326, January 17, 2016. Στη συγκεκριµένη µελέτη αναφέρεται ότι η Μέση Ανατολή είναι σήµερα 
χωρισµένη σε τέσσερα στρατόπεδα που αποτελούνται από το Ιράν µε τους συµµάχους του, οι Σαλαφιστές 
Ισλαµιστές µε το κυρίαρχο Ισλαµικό Κράτος, η Μουσουλµανική Αδελφότητα µε την υποστήριξη του Κατάρ 
και του Ερντογάν και τέλος οι δυνάµεις της σταθερότητας που αποτελούν όλες αυτές οι χώρες που 
αντιτίθενται στην ανάδυση των τριών πρώτων δυνάµεων µε το Ισραήλ να διαδραµατίζει ένα δραστήριο και 
σηµαντικό ρόλο.  
433 Ozbay Fatih and Aras Bulent, The limits of the RussianIranian strategic alliance: its history and 
geopolitics, and the nuclear issue, The Korean Journal of Defense Analysis Vol. 20, No. 1, March 2008, 45!60, 
Department of International Relations, Is¸ik University, Istanbul, Turkey. 



-169- 

 

 

 

αποτελεί απλώς ένα πιθανό σύµµαχο αλλά µια πιθανή περιοχή επέκτασης και επιρροής της 

Ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο το Ιράν προσπάθησε να 

προσεγγίσει τη ∆ύση µε σκοπό να αντιµετωπίσει τη Σοβιετική απειλή γεγονός που οδήγησε 

στην κατάρρευση των σχέσεων µεταξύ τους. Μετά την Ισλαµική επανάσταση του 1979 

υπήρχε µια προσµονή για βελτίωση των σχέσεών τους λόγω ουσιαστικά του αντι-

αµερικανικού πνεύµατος της επανάστασης434.  

Από τα τέλη του 20ου αιώνα η Ρωσία και το Ιράν κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν το 

µεταξύ τους πλαίσιο συνεργασίας. Με το ξεκίνηµα του 21ου αιώνα οι σχέσεις των δύο 

χωρών αναπτύχθηκαν µέσα σε ένα πλαίσιο έντονων διακυµάνσεων οι οποίες εξαρτιόταν 

από το συνδυασµό των περιφερειακών και παγκόσµιων παραγόντων καθώς επίσης και από 

εσωτερικούς παράγοντες των δύο οντοτήτων.435 Η έναρξη του 21ου αιώνα µε την 

τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, η αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ και 

στο Αφγανιστάν, η αποµάκρυνση του Σαντάµ Χουσεΐν, αλλά και το πυρηνικό πρόγραµµα 

του Ιράκ διαµόρφωσε ένα νέο πεδίο δράσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Για την ρωσική ηγεσία το Ιράν αποτελούσε στο νέο περιβάλλον που αναδύθηκε έναν 

σηµαντικό εταίρο ώστε να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Συντονίζοντας τις 

στρατηγικές τους, η Ρωσία και το Ιράν, σχηµάτισαν ένα αντίποδα σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια να τους εξαιρέσει από πρωτοβουλίες συνεργασιών στη Μέση Ανατολή και στον 

Καύκασο. Το Ιράν µάλιστα έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση της κατάστασης στο 

Ναγκόρνο-Καραµπάχ ενώ πρόσφερε και τις διαπραγµατευτικές του υπηρεσίες για την 

επίλυση των διαφορών µεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας.436 Σε µια προσπάθεια για επαύξηση 

των σχέσεων µε τη Ρωσία, αλλά και για βελτίωση των σχέσεων µε τις άλλες περιφερειακές 

χώρες, το Ιράν άρχισε να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Οργανισµού Συνεργασίας 

της Σαγκάης437 από την ίδρυσή του. Παρά βέβαια τις όποιες προσπάθειες και την επιθυµία 

                                                 
434 Ozbay Fatih and Aras Bulent, The limits of the RussianIranian strategic alliance: its history and 
geopolitics, and the nuclear issue, The Korean Journal of Defense Analysis Vol. 20, No. 1, March 2008, 45!60, 
Department of International Relations, Is¸ik University, Istanbul, Turkey. 
435 Dunaeva Elena, Russo-Iranian Political Relations in the First Decade of the Twenty-First Century, Iranian 
Studies, 2013 Vol. 46, No. 3, 443–469.   
436 Ibid. 
437 Ο Οργανισµός Συνεργασίας της Σαγκάης αποτελεί τη µετενσάρκωση του προηγούµενου µε τίτλο 
«Σαγκάη 5» που ιδρύθηκε το 1996 από πέντε κράτη που ήταν η Κίνα, Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν και 
Τατζικιστάν. Όπως το όνοµα προσδιορίζει, η Κίνα ήταν η κινητήρια δύναµη αυτού του οργανισµού για να 
διευθετήσει θέµατα συνόρων. Η Κίνα είχε µια έντονη ανησυχία αναφορικά µε τη µετακίνηση του πληθυσµού 
διαµέσου των συνόρων και σε ορισµένες περιπτώσεις διακίνηση όπλων που  θα µπορούσαν να ενισχύσουν τις 
Μουσουλµανικές επαναστάσεις. Η Ρωσία από την πλευρά της εργαζόµενη µε άλλες χώρες προσπαθεί να 
απονοµιµοποιήσει τις αλλαγές των καθεστώτων στις χώρες που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση, µέσω του Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης, που σε τελική ανάλυση αποτελεί έναν περιφερειακό 
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της Ρωσίας δεν κατέστη εφικτό να γίνει µέλος αφού σύµφωνα µε τα κριτήρια εισόδου και 

αποδοχής κρατών ως µέλη αυτά δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων από 

τα Ηνωµένα Έθνη438.  

Μέσα από τη σύντοµη και επιγραµµατικής ίσως αναφοράς στις σχέσεις µεταξύ της 

Ρωσίας και του Ιράν θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι αυτές 

χαρακτηρίζονται κυρίως από σύγκλιση συµφερόντων που εδράζονται σε ένα συνεργατικό 

πεδίο δραστηριοτήτων. Είναι εποµένως ξεκάθαρο ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αποτελεί έναν 

σηµαντικό παράγοντα για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας στην Ανατολή439 και 

συγκεκριµένα στην Μέση Ανατολή αφού τα κοινά τους συµφέροντα, τόσο από 

γεωπολιτικής απόψεως όσο και από ενεργειακής προσέγγισης οδηγούν στη διαµόρφωση 

ενός στενού πλαισίου συνεργασίας που όµως θα µπορούσε να περιλαµβάνει και στοιχεία 

καχυποψίας που πάντα πρέπει να διακρίνει τις διεθνείς σχέσεις. 

Ο Τουρκο-Ιρανικός ανταγωνισµός και συνεργασία έχει τις ρίζες του στον 16ο αιώνα, 

αφού από τότε οι κύριοι ιδεολογικοί πόλοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελούσαν 

η Σιιτική Σαφαδική Αυτοκρατορία και η Σουνιτική Οθωµανική Αυτοκρατορία, οι οποίες 

πολεµούσαν είτε απευθείας είτε δια αντιπροσώπων µε σκοπό να επεκτείνουν τις αντίστοιχες 

Ισλαµικές ιδεολογίες τους440. Πιθανόν η πιο αρνητική τροπή στις σχέσεις των δύο χωρών 

πραγµατοποιήθηκε το 1979 κατά τη διάρκεια της Ισλαµικής επανάστασης. Η βασική τους 

διαφορά δεν ήταν το Ισλαµικό δόγµα, αλλά η ιδεολογική τους διαφορά σχετικά µε τη 

θρησκεία του κράτους καθώς και τις σχέσεις της κοινωνίας, που και τα δύο οδήγησαν τις 

δύο χώρες σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μια Ισλαµική ∆ηµοκρατία που κυβερνιόταν από τους 

νόµους της Σαρίας αποτελούσε τον αντίθετο ιδεολογικό πόλο στην κοσµική δηµοκρατία 

                                                                                                                                                      

διεθνή οργανισµό. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά δεν έχει καταφέρει να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και κοιτάζει µάλλον µε θετικό τρόπο την πιθανότητα να γίνει µέλος της SCO. Αυτό όµως από 
την πλευρά της Τουρκίας δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα σε εσωτερικό πεδίο αφού η πλειοψηφία του λαού 
επιθυµεί την ΕΕ ενώ στο εξωτερικό περιβάλλον θα την φέρει σε σύγκρουση µε τις υπόλοιπες χώρες του 
ΝΑΤΟ αφού θα συµµετάσχει σε συνασπισµό κρατών µε τη Ρωσία. Ο Οργανισµός Συνεργασίας της Σαγκάης 
αποτελεί την πλατφόρµα πάνω στην οποία, και υπό το πρίσµα της θεωρίας των διεθνών καθεστώτων, 
επιδιώκουν η Ρωσία και η Τουρκία να εξασφαλίσουν τα συµφέροντά τους.  Σε γενικές γραµµές 
(Κουσκουβέλης, 2010, σελ.454-458) ο Οργανισµός Συνεργασίας της Σαγκάης αποτελεί µια µορφή διεθνούς 
καθεστώτος που δηµιουργήθηκε µέσα από συµφωνίες µε σκοπό να εγκαθιδρύσει σταθερές προσδοκίες και να 
διευκολύνει τα µέλη τους στις µεταξύ τους σχέσεις αλλά και στις συµπεριφορές µε άλλους δρώντες του 
διεθνούς συστήµατος.   
438 Dunaeva Elena, Russo-Iranian Political Relations in the First Decade of the Twenty-First Century, Iranian 
Studies, 2013 Vol. 46, No. 3, 443–469.   
439 Ibid. 
440 Unver Akin, Turkish-Iranian Energy Cooperation and Conflict: The Regional Politics, Middle East Policy, 
Vol. XXIII, No. 2, Summer 2016.  
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που κυβερνιόταν από ένα ευρωπαϊκό νοµικό σύστηµα.441 Στις αρχές του 21ου αιώνα η 

ανάληψη της εξουσίας στην Τουρκία από τον Ερντογάν και στο Ιράν από τον 

Αχµαντινετζάντ συνοδεύτηκε από την αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν 

αλλά και από το πρόβληµα των Κούρδων, γεγονότα που έφεραν προσωρινά τις δύο χώρες 

πιο κοντά τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Οι σχέσεις τους όµως στη 

συνέχεια δεν εξελίχθηκαν όµως θα επιθυµούσαν ή θα εκτιµούσε κάποιος. Η έκρηξη της 

Αραβικής Άνοιξης ανέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση που οι δύο χώρες είχαν για την 

περιοχή. Για το Ιράν οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Αραβικής Άνοιξης ήταν αναµνήσεις της Ισλαµικής επανάστασης σηµατοδοτώντας την 

εξέγερση των πολιτών µε σκοπό να ανατρέψουν τους ηγέτες τους. Για την Τουρκία όµως 

αυτές οι εκδηλώσεις ήταν έκρηξη θυµού που προκλήθηκε µετά από δεκαετίες καταπίεσης 

και πολιτικής διαφθοράς442. Όµως και οι δύο χώρες είδαν ως ευκαιρία τα γεγονότα ώστε να 

επεκτείνουν την επιρροή τους και σε άλλες µουσουλµανικές χώρες.  

Το γεγονός όµως που σηµάδεψε τις σχέσεις των δύο χωρών ήταν ο Συριακός εµφύλιος 

πόλεµος που αποτέλεσε ουσιαστικά και τον δεύτερο καταστροφικό παράγοντα για τις δύο 

χώρες. Τα κύρια στοιχεία που αναδύθηκαν µέσα από τον εµφύλιο πόλεµο ήταν η ανάδειξη 

του Ισλαµικού κράτους, η Κουρδική αντίδραση, η Σουδική-Καταριανή αντίρροπος δύναµη 

εναντίον του Ιράν, η επίδραση του Ιρανικού Επαναστατικού Σώµατος της Φρουράς σε 

ενεργειακά θέµατα443. Όλα αυτά τα γεγονότα διαµόρφωσαν ένα πλαίσιο, που όπως 

επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη στην Τεχεράνη, του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στις 7 

Απριλίου 2015,  ότι οι δύο χώρες συµφωνούν ότι διαφωνούν µεταξύ τους στο θέµα της 

Συρίας, ενώ όµως ταυτόχρονα υπέγραψαν συµφωνία επέκτασης των εµπορικών τους 

συναλλαγών µέχρι 30 δις $. Σηµαντικό τµήµα των εµπορικών τους συναλλαγών αποτελεί η 

ενέργεια αφού και οι δύο χώρες επιδιώκουν να γίνουν σπουδαίοι ενεργειακοί κόµβοι, µε το 

Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς τις ανατολικές αγορές του Πακιστάν, 

Ινδίας και Κίνας ενώ η Τουρκία ως διαµετακοµιστικό κέντρο διοχετεύοντας αέριο από τη 

Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία προς την Ευρώπη. Επιπροσθέτως θα µπορούσε η 

τροφοδοσία ενεργειακών αποθεµάτων από το Ιράν να αποτελέσει για την Τουρκία και 

                                                 
441 Ibid. 
442 Unver Akin, Turkish-Iranian Energy Cooperation and Conflict: The Regional Politics, Middle East Policy, 
Vol. XXIII, No. 2, Summer 2016. 
443 Ibid. 
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µέθοδο απεξάρτησης από τη Ρωσική αγορά στην οποία είχε προσδεθεί και εξαρτηθεί σε 

µεγάλο βαθµό.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι, οι Τουρκο-

Ιρανικές σχέσεις έχουν µια πολυεπίπεδη διάσταση µε ένα έντονο διαχρονικό αποτύπωµα 

αφού παρά τις όποιες πολιτικο-θρησκευτικές τους διαφορές έχουν στενές οικονοµικές 

σχέσεις λόγω της ενέργειας αλλά και λόγω του ηγετικού τους ανταγωνισµού. Εποµένως, 

παρά την οικονοµική τους αλληλεξάρτηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά µέσω της 

ενέργειας, οι ουσιαστικές τους διαφορές, που πηγάζουν από τον ιστορικό τους ανταγωνισµό 

αλλά και τη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση του Ισλάµ, προσδιορίζουν τους δύο 

δρώντες µε ανταγωνιστικά συµφέροντα και αντικρουόµενες εθνικές επιδιώξεις. Με λίγα 

λόγια θα λέγαµε ότι οι σχέσεις τους είναι συνεργατικές (εµπόριο, ενέργεια) αλλά και 

συγκρουσιακές (θρησκεία, επιρροή, ισχύς).  

Ολοκληρώνοντας τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ των τριών αυτών δρώντων 

θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στο θέµα της Συρίας προέβησαν στην υπογραφή µνηµονίου 

για τη δηµιουργία ζώνης ασφαλείας στη Συρία εγκαθιστώντας ταυτόχρονα αυτές τις χώρες 

ως εγγυήτριες δυνάµεις στις συνοµιλίες που πραγµατοποιήθηκαν στην Αστάνα του 

Καζακστάν. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι και οι τρείς χώρες επιδιώκουν στο πλαίσιο των 

εθνικών τους συµφερόντων να διαδραµατίσουν σηµαίνοντα ρόλο στα δρώµενα στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

       

5.4 Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 Για αιώνες η Μεσόγειος θάλασσα αποτελούσε την κύρια αρένα εµπλοκής των 

µεγάλων δυνάµεων προτού ο Ατλαντικός και στη συνέχεια ο Ειρηνικός ωκεανός λάβουν 

αξιόλογη σηµασία. Αποτελούσε το κέντρο ενδιαφέροντος των Μεγάλων ∆υνάµεων και 

ιδίως των ναυτικών λόγω της πολιτικής ασυνέχειας και της γεωγραφικής τοποθέτησης και 

χαρακτήρα της περιοχής444. Σε καµία περίπτωση όµως δεν µειώθηκε η σπουδαιότητα της 

Μεσογείου και ιδίως του ανατολικού της τµήµατος λόγω του γεγονότος ότι αποτελούσε το 

θαλάσσιο σύνδεσµο µεταξύ τριών ηπείρων – Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής – αλλά και 

παρείχε τη δυνατότητα προβολής ισχύος στη Μέση Ανατολή ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε 

το σηµείο σύγκλησης των οδών Ανατολής-∆ύσης, συµπεριλαµβανοµένου του δρόµου του 

                                                 
444 East Gordon, The Mediterranean: Pivot of Peace and War, essay July 1953, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/1953-07-01/mediterranean-pivot-peace-and-war. 
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µεταξιού αλλά και Βορά-Νότου, από τη Μαύρη θάλασσα µέχρι τη διώρυγα του Σουέζ και 

στη συνέχεια στον Περσικό Κόλπο445.  

Επικεντρώνοντας την ευρύτερη εικόνα στο Αιγαίο και την Κύπρο, κατά επέκταση στο 

τµήµα της Ανατολικής Μεσογείου, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέµου αποτέλεσαν περιοχές έντονης επικαιρότητας και εκδήλωσης διαξιφισµών 

συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των µεγάλων δυνάµεων. Κατά τη µεταψυχροπολεµική 

περίοδο οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο επίπεδο της παγκόσµιας και περιφερειακής 

συγκυρίας είχαν ως αποτέλεσµα την αναβάθµιση της σπουδαιότητας της εν λόγω περιοχής 

µετατρέποντας την σε πεδίο νέας αντιπαράθεσης ως αποτέλεσµα της στρατηγικής 

διάρθρωσης που διαµορφώθηκε446.  

Η σπουδαιότητα και στρατηγική αξία της περιοχής του Αιγαίου αλλά και γενικότερα 

της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί τη συνισταµένη µια σειράς παραγόντων που 

αποτελούνται από εθνολογικά-ιδεολογικά στοιχεία, γεωγραφικά αλλά και ενεργειακά 

δεδοµένα. 

Η περιφέρεια διαφέρει έντονα από εθνολογικής και θρησκευτικής απόψεως, 

αποτελώντας το πεδίο όπου αναπτύχθηκαν και συνυπάρχουν διάφορες θρησκείες µε 

διαφορετικές κοσµοθεωρίες και προσεγγίσεις στη διαµόρφωση των διεθνών σχέσεων. Πολύ 

περισσότερο η χρησιµοποίηση της βίας αποτελεί µια επιλογή που χρησιµοποιείται στην 

εκδήλωση της πολιτικής των χωρών της περιοχής447. Η περιοχή του Λεβάντε, που έχει 

χαρακτηριστεί ως η κοιτίδα πολιτισµών και στην οποία έχουν αναπτυχθεί θρησκείες 

συγκεντρώνει το παγκόσµιο ενδιαφέρον. Επιπροσθέτως, η περιοχή αποτελεί το σηµείο 

σύγκλησης διεθνών ζητηµάτων όπως η εκδήλωση του ριζοσπαστικού Ισλάµ, διεθνής 

τροµοκρατία, διασπορά πυρηνικών θέµατα που περικλείονται στην ανάλυση της 

περιφερειακής πολιτικής448. 

Η προσπάθεια αποτύπωσης της γεωγραφικής δυναµικής θα περιλάβει αρχικά την 

περιγραφή του χώρου του Αιγαίου και στη συνέχεια θα επεκταθούµε στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

                                                 
445 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Mideast Security   and Policy 
Studies No. 109, THE BEGIN-SADAT CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, BAR-ILAN UNIVERSITY, 
σελ.9. 
446 Νταβούτογλου Αχµέτ, Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010),σελ.266. 
447 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Mideast Security   and Policy 
Studies No. 109, THE BEGIN-SADAT CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, BAR-ILAN UNIVERSITY, 
σελ.10. 
448 Ibid. 
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Το Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί το σηµαντικότερο θαλάσσιο δίαυλο επικοινωνίας στην 

κατεύθυνση Βορρά-Νότου ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στα πλευρά του θαλάσσιου 

δροµολογίου Ανατολής-∆ύσης ελέγχοντας τόσο τη χερσαία όσο και τη θαλάσσια οδό. 

∆ηµιουργείται έτσι ένα στρατηγικής σηµασίας θαλάσσιο πέρασµα που περιλαµβάνει µια 

σηµαντική θέση στη γεωπολιτική, γεωστρατηγική, γεωοικονοµική και γεωπολιτισµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δρώντων που αναπτύσσονται στις περιοχές των Βαλκανίων, της 

χερσονήσου της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής ενώ σαφέστατα επηρεάζει και τα 

δρώµενα στην περιφέρεια της Βορείου Αφρικής449.  

Στην αντίληψη που εκθέτει ο Νταβούτογλου για τη στρατηγικής σηµασίας περιοχή 

του Αιγαίου φαίνεται η επίδραση αλλά και ο συνδυασµός αριθµού παραγόντων που 

περιλαµβάνουν πολιτισµικά, θρησκευτικά αλλά και οικονοµικά στοιχεία τα οποία 

διαµορφώνουν την ταυτότητα εθνοκρατικών οντοτήτων ως αποτέλεσµα µιας 

κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης. Στην παρουσίαση των παραγόντων σηµαντική θέση 

κατέχει η εδαφική διάρθρωση του Αιγαίου µε το πλήθος των 2.400 νησιών, νησίδων και 

µικρονησίδων, που καλύπτουν µια έκταση περίπου 23.000 τ.χλµ. σκεπάζοντας το 10% του 

θαλάσσιου χώρου και αφήνοντας τον υπόλοιπο για τη ναυσιπλοΐα450. Το Αιγαίο µε τα 

πολυάριθµα νησιά του ελέγχει τη δίοδο από και προς τη Μαύρη θάλασσα, αποτελώντας έτσι 

τον βασικό ελεγκτή των Στενών ενώ συνεχίζοντας νοτιότερα συναντιέται το περίφηµο 

«αβύθιστο αεροπλανοφόρο», που καλείται Κρήτη, και αποτελεί το σηµαντικότερο 

στρατηγικό κόµβο της Μεσογείου αφού δύναται να ελέγχει και τις θαλάσσιες οδούς της 

Μεσογείου συµπεριλαµβανοµένου και της διώρυγας του Σουέζ.451 

Η εφαρµογή του ∆ίκαιου της Θάλασσας, που καθορίζει το εύρος της θαλάσσιας 

κυριαρχίας του παράκτιου κράτους, επιτρέπει την επέκταση µέχρι τα 12 ναυτικά µίλια, που 

συνεπάγεται ότι το 70% περίπου θα είναι υπό τον έλεγχο της Ελλάδας αφήνοντας το 10% 

για την Τουρκία και το υπόλοιπο 20% ως διεθνή ύδατα.452 Σε πρακτικό επίπεδο αυτό 

µεταφράζεται ότι η περιοχή του Αιγαίου, θα µετατρέπονταν σε «Ελληνική λίµνη» 

αναγκάζοντας την Τουρκία να νιώθει ότι ασφυκτιά αφού θα αναγκαζόταν να αιτείται την 

άδεια των ελληνικών αρχών για τη διεξαγωγή του θαλάσσιου εµπορίου της. Η διατύπωση 

                                                 
449 Νταβούτογλου Αχµέτ, Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010),σελ.267. 
450 Ibid. σελ.268. 
451 Στάµκος Γεώργιος, Γεωπολιτική του Αρχιπελάγους, Ο ελληνισµός στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, 
(Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις: Αρχέτυπο, 2000), σελ.55. 
452 Gorvett Jonathan , How to Set the Boundaries Between Greece and Turkey, March 29, 2016 
https://www.foreignaffairs.com/articles/greece/2016-03-29/gulf-aegean 
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ότι η επέκταση των θαλασσίων υδάτων στα 12 ναυτικά µίλια αποτελεί αιτία πολέµου 

επιδιώκει την εκδήλωση της αποτροπής ώστε να εξαναγκάσει µέσω του φόβου στην µη 

υλοποίηση του δίκαιου και νόµιµου αλλά αντίθετου µε τα συµφέροντα της Τουρκίας 

γεγονότος. Έτσι, στην παρούσα περίοδο, η έκταση των θαλασσίων υδάτων περιορίζεται σε 

αυτά των 6 µιλίων διατηρώντας πάντα στην ευχέρεια της Ελλάδας του δικαιώµατος 

υλοποίησης. Όµως αν και η Ελλάδα επέδειξε πνεύµα συνεργασίας και συµβιβασµού υπό το 

πρίσµα της καλής γειτονίας οι εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζονται αφού ο 

απώτερος στόχος δεν επικεντρώνεται στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά στην 

ιµπεριαλιστική αντίληψη που όπως την αποτυπώνει ο Νταβούτογλου «Η Τουρκία για να 

γίνει µια πραγµατική περιφερειακή δύναµη είναι υποχρεωµένη να αυξήσει την πολιτική και 

οικονοµική της επιρροή στις θαλάσσιες αρτηρίες που εκτείνονται από το Αιγαίο ως την 

Αδριατική και από το Σουέζ ως την Ερυθρά θάλασσα»453.      

Συνεχίζοντας την στρατηγική ανάλυση της περιοχής και προσεγγίζοντας την Κύπρο, η 

σηµασία της οποίας θα τονιστεί σε 3 συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα αποτελεί ο 

πληθυσµιακός παράγοντας που αποτελείται από µουσουλµανικά στοιχεία τα οποία 

εγκαταλείφθηκαν στα εδάφη της πρώην Οθωµανικής αυτοκρατορίας για τα οποία η 

Τουρκία έχει την ηθική και ιστορική υποχρέωση της ασφάλειας και προστασίας454.  

Η δεύτερη συνιστώσα αποτελείται από το γεωγραφικό στοιχείο το οποίο ανεξαρτήτως 

του πληθυσµιακού στοιχείου προσθέτει µια αξιοζήλευτη στρατηγικής σηµασίας αξία στην 

Κύπρο που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν. Όπως µάλιστα ενδεικτικά αναφέρει ο 

Νταβούτογλου «Ακόµη και αν δεν υπήρχε ούτε ένας µουσουλµάνος Τούρκος εκεί, η 

Τουρκία όφειλε να διατηρεί το Κυπριακό ζήτηµα» 455. Η στρατηγική αξία της νήσου 

αυξάνεται ακόµα περισσότερο αν συνδυαστεί µε τις νήσους Ρόδο και Κρήτη που 

ολοκληρώνουν τη «θαλάσσια γεωστρατηγική τριάδα456» που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 

Στενά-Αν. Μεσόγειος-Σουέζ διαµορφώνοντας έτσι ένα ασφυκτικό τόξο για τη Μικρά Ασία. 

Η τρίτη συνιστώσα αποτελείται από το ενεργειακό στοιχείο αφού η ανακάλυψη των 

αποθεµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί µια υποσχόµενη ενεργειακή 

ανάπτυξη για την περιοχή και όχι µόνο. Από την άλλη πλευρά και ακολουθώντας την 

                                                 
453 Νταβούτογλου Αχµέτ, Το στρατηγικό βάθος, η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Εκδόσεις  Ποιότητα, 
2010),σελ.270. 
454 Ibid.σελ.279. 
455 Ibid.  
456 Στάµκος Γεώργιος, Γεωπολιτική του Αρχιπελάγους, Ο ελληνισµός στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, 
(Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις: Αρχέτυπο, 2000), σελ.55. 
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«Ολλανδική ασθένεια» µπορεί να αποτελέσει και την κατάρα για ανάπτυξη συγκρούσεων 

για µια ήδη εύθραυστη περιοχή457. Τα περισσότερα αποθέµατα που έχουν επιβεβαιωθεί 

µέχρι τώρα βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ καθώς και στην γειτονική 

περιοχή της Κύπρου ενώ επίσης υπάρχει σηµαντική πιθανότητα για ανεύρεση νέων 

κοιτασµάτων στις θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, του Λιβάνου και της Γάζας. Η ανεύρεση 

των ενεργειακών αποθεµάτων µεταβάλλει την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου που 

υπολογίζεται ότι διαθέτει περίπου 122 τρις κυβικά πόδια αποθέµατα φυσικού αερίου 

αποτελώντας έτσι την ατµοµηχανή και τον κατευθυντήριο µοχλό πίσω από τις 

αναγεννηµένες Ελληνο-Ισραηλινό-Κυπριακές σχέσεις458. Το Ισραήλ επιδιώκει να γίνει 

ενεργειακά ανεξάρτητο και ένας σηµαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου που θα επιφέρει 

σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα στη χώρα, κατάσταση που θα επιτευχθεί εφόσον 

µπορέσει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των θαλασσίων διαδροµών αλλά και των 

αντίστοιχων περιοχών υδρογονανθράκων459. Σύµφωνα µε τις έρευνες η περιοχή Ταµάρ 

βρέθηκε να έχει εκτιµώµενα αποθέµατα ύψους 9,7 τρις κ.π αέριο ενώ αυτή το Λεβιάθαν 

µέχρι 16 τρις κ.π. τα οποία συµπληρωµένα µε τα 7 τρις κ.π του κοιτάσµατος Αφροδίτης 

αυξάνουν την ενεργειακή δυναµική της περιοχής460. Πέραν από τα ενεργειακά αποθέµατα, 

το πλέγµα της ενέργειας συµπληρώνεται και από τις διαδροµές των αγωγών που διέρχονται 

από την περιοχή µεταφέροντας ενέργεια από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.    

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, εθνολογικο-θρησκευτικοί, γεωγραφικοί και 

ενεργειακοί, οδηγούν στη διαµόρφωση ενός πλέγµατος που καθιστούν την αρένα της 

Ανατολικής Μεσογείου αρκετά προβληµατική και εντόνως ενδιαφέρουσα αποτελώντας 

στόχο της εξωτερικής επεκτατικής πολιτικής τόσο της Τουρκίας όσο και της Ρωσίας. Η 

προβληµατική κατάσταση στην περιοχή αυξήθηκε ακόµα περισσότερο µε τις συνέπειες της 

Αραβικής Άνοιξης, τον εµφύλιο της Συρίας, την ανάπτυξη του τροµοκρατικού κρατιδίου 

του ISIS, τις εµπόλεµες συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

αλλά το σηµαντικότερο είναι η απουσία των ΗΠΑ και το κενό που δηµιουργήθηκε στο 

υποσύστηµα που επιδιώχθηκε γρήγορα να καλυφθεί από άλλες δυνάµεις.  

                                                 
457 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Mideast Security   and Policy 
Studies No. 109, THE BEGIN-SADAT CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, BAR-ILAN UNIVERSITY. 
458 Karagiannis Emmanuel, Shifting Eastern Mediterranean Alliances, MIDDLE EAST QUARTERLY Spring 
2016, http://www.meforum.org/5877/shifting-eastern-mediterranean-alliances.  
459 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Mideast Security   and Policy 
Studies No. 109, THE BEGIN-SADAT CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, BAR-ILAN UNIVERSITY 
460 Karagiannis Emmanuel, Shifting Eastern Mediterranean Alliances, MIDDLE EAST QUARTERLY Spring 
2016, http://www.meforum.org/5877/shifting-eastern-mediterranean-alliances. 
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5.4.1 Η θέση της Τουρκίας.   

 Η αναθεωρητική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας εδράζεται στα πολιτισµικά, 

ιδεολογικο-θρησκευτικά, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία που συνδέουν τη σύγχρονη 

Τουρκία µε το παρελθόν της, αυτό της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, η αναβίωση της οποίας 

αποτελεί έκφραση σε κάθε εκδήλωση της διεθνούς της συµπεριφοράς. Με την ανάληψη της 

διακυβέρνησης της χώρας από το κόµµα του Ερντογάν υιοθέτησε µια πιο φιλόδοξη 

εξωτερική πολιτική που συνδύαζε όλα τα παραπάνω στοιχεία εκδηλώνοντας έτσι µια νέο-

Οθωµανική συµπεριφορά αποσκοπώντας στην αλλαγή του υφιστάµενου καθεστώτος (status 

quo). Υπό συγκεκριµένες συνθήκες η Τουρκία επιδιώκει την κεφαλαιοποίηση και 

αξιοποίηση θεµάτων προς ίδιον όφελος σε περιοχές που περιλαµβάνουν το Αιγαίο πέλαγος, 

την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο καθώς και τη Συρία και Ιράκ µέσω της στρατιωτικής 

υπεροχής και αποτύπωσης της σκληρής ισχύος της461. Ο πιθανός διαµελισµός της Συρίας 

και κατά συνέπεια η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν, µε εδάφη στη βόρεια Συρία 

και Ιράκ αλλά και τµήµατα της νότιας Τουρκίας, αποτελούν τα κίνητρα παρακίνησης της 

παρεµβατικής εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

Ανατολικής Μεσογείου µέσω της απόρριψης της πολιτικής των «µηδενικών προβληµάτων» 

και της υιοθέτησης µιας πιο επιθετικής πολιτικής µε τη χρησιµοποίηση στρατιωτικών 

µέσων.  

Η Άγκυρα έχει αναπτύξει µε ταχύς ρυθµούς, ως επακόλουθο της σε πρώτης φάσης 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, την στρατιωτική της βιοµηχανία ενώ βρίσκεται στις 

πρώτες 15 χώρες παγκοσµίως στις στρατιωτικές δαπάνες. Ειδικότερα η ναυτική της ισχύ 

είναι από τις µεγαλύτερες στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ενώ συνεχίζει να 

αναβαθµίσει τις ναυτικές της δυνατότητες στοχεύοντας στην απόκτηση ελικοπτεροφόρου 

πλοίου κατάλληλου για επίδειξη ναυτικής δύναµης, προβολής εθνικής ισχύος και παρουσίας 

της χώρας462. 

Στον τοµέα της ενέργειας η τουρκική φιλοδοξία αποσκοπεί στο να µετατραπεί η χώρα 

σε ενεργειακή γέφυρα γεγονός που θα αναβαθµίσει τη θέση ης χώρας στο επίπεδο του 

διαµετακοµιστή ενεργειακών προϊόντων µέσω της αξιοποίησης των αποθεµάτων στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µειώσει τα γεω-οικονοµικά 

συµφέροντα της ∆ύσης ενώ ταυτόχρονα θα µειώσει την στρατηγική αξία της Κύπρου αφού 

                                                 
461 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Mideast Security   and Policy 
Studies No. 109, THE BEGIN-SADAT CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, BAR-ILAN UNIVERSITY 
462 Ibid. 
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θα παρέκαµπτε πλήρως το νησί. Στο πνεύµα αυτό επεδίωκε να ακυρώσει τη συµφωνία για 

την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) µεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου 

εκµεταλλευόµενος τη Μουσουλµανική Αδελφότητα που κυβερνούσε τη χώρα463. 

 Η δυνατότητα αναβάθµισης του ρόλου της Τουρκίας και ικανοποίησης των 

φιλοδοξιών της οφείλεται και στην απουσία µιας ανταγωνιστικής δύναµης που θα µπορούσε 

να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην όποια προσπάθεια ανάδειξης των περιφερειακών της 

επιδιώξεων. Η µείωση της αµερικανής επιρροής ση περιοχή περιορίζει τα διάφορα εµπόδια 

για ανάδειξη νέων δυνάµεων, ενώ από την άλλη πλευρά η αυξηµένη παρουσία της Ρωσίας, 

εκµεταλλευόµενη το κενό εξουσίας που δηµιουργήθηκε στην περιοχή αποτέλεσε τελικά την 

αντίπαλη δύναµη στις τουρκικές φιλοδοξίες αναβιώνοντας τον παλιό Τουρκο-Ρωσικό 

ανταγωνισµό.  

 Η περιοχή του Αιγαίου και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου δεν θα µπορούσε 

να µείνει εκτός του στρατηγικού σχεδιασµού της Τουρκίας η οποία µε βάση τα 

αναθεωρητικά σχέδιά της και την επιδίωξη όπως καταστεί περιφερειακή δύναµη επιδιώκει 

να αποκλείσει το γεωγραφικό της στραγγαλισµό της στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και 

ταυτόχρονα απαγορεύοντας να µετατραπεί το Αιγαίο σε ελληνική λίµνη. Οπωσδήποτε και 

τα ενεργειακά ευρήµατα αποτελούν σηµαντικό δέλεαρ ώστε να συντηρεί µια κατάσταση 

έντασης και αµφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων. ∆ιευρύνοντας τον στρατηγικό 

σχεδιασµό η Τουρκία σαφέστατα ενδιαφέρεται για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

για λόγους γεωστρατηγικούς και γεωοικονοµικούς αφού το τµήµα της Μεσογείου αποτελεί 

θαλάσσια οδό µεταφορά εµπορευµάτων αλλά και ενεργειακών προϊόντων ενώ επίσης 

ελέγχονται τα Στενά και η διώρυγα του Σουέζ. 

   

5.4.2 Η θέση της Ρωσίας. 

 Σε ένα λόγο του στο ∆ιοικητήριο του Ρωσικού Στόλου Μαύρης θάλασσας στη 

Σεβαστούπολη της Ουκρανίας το 2007, ο τότε διοικητής του Ρωσικού Ναυτικού Vladimir 

Masorin, είπε : «Η επιχειρησιακή ζώνη του στόλου εκτείνεται από τη Μαύρη θάλασσα και 

τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό ωκεανό. Αποτελεί το σταυροδρόµι της Ευρώπης, Ασίας και 

Αφρικής και εδώ θα πρέπει να εγκαταστήσουµε ξανά τη µόνιµη παρουσία του Ρωσικού 

Ναυτικού». 464  Αντιληπτό γίνεται ότι κύριος στόχος ήταν να καταδειχθεί η επιστροφή του 

                                                 
463 Ibid.  
464 Litsas N. Spyridon, Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Containment, Digest of 
Middle East Studies, DOMES, 2016. 
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ρωσικού ναυτικού στη Μεσόγειο θάλασσα και να κατευθυνθεί πλέον ο στόλος της µαύρης 

θάλασσας προς τα θερµά ύδατα της Μεσογείου. Η επιδίωξη εξόδου της Ρωσίας στις θερµές 

θάλασσες και η αποδέσµευσή της από τον στραγγαλισµό της στρατηγικής ανάσχεσης-

περίσφιξης που της είχε επιβληθεί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου, περνούσε πλέον 

στη φάση της υλοποίησης αναδεικνύοντας της προθέσεις της Μόσχας να ανακάµψει και να 

καταλάβει τη θέση που της ανήκει στο διεθνές στερέωµα. 

 Στην προσπάθεια αυτή σηµαντική «βοήθεια» ήταν το κενό ισχύος που 

εµφανίστηκε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθιστώντας ευκολότερο το 

εγχείρηµα της Ρωσίας να ανακτήσει µέρος της επιρροής της στην περιοχή. 465  Η ανάπτυξη 

µονάδων ναυτικής ισχύος µέσω της επίδειξης παρουσίας και προβολής ισχύος είναι µια 

σύνηθες µέθοδος που δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεκµετάλλευτη οι ρώσοι 

διαµορφωτές στρατηγικής. Η απουσία ναυτικής παρουσίας των δυτικών δυνάµεων και 

ειδικότερα σκαφών του ΝΑΤΟ συνοδεύτηκε από την διατήρηση της ρωσικής ναυτικής 

βάσης της Ταρτούς στη Συρία και τη βαθµιαία αύξηση του δυναµικού του στόλου αλλά και 

των περιπολιών στη περιοχή της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια του 2013 ο στόλος της 

Μαύρης θάλασσας πραγµατοποίησε 17 επιχειρησιακές αναπτύξεις, επισκέφτηκε 39 λιµάνια 

στη Μεσόγειο και παρέµεινε αναπτυγµένος στη θάλασσα 650 ηµέρες συνολικά 466. Η 

αύξηση της ρωσικής εµφάνισης στην περιοχή που αρχικά υλοποιήθηκε µέσω της ναυτικής 

παρουσίας αποτελεί την υλοποίηση της αναθεωρητικής πολιτικής αναβάθµισης του 

διεθνούς ρόλου της χώρας, που υλοποιείται µέσω της χάραξης της κατάλληλης στρατηγικής 

και αποτυπώνεται στο πεδίο από την ανάπτυξη των ναυτικών µονάδων ισχύος µε στόχο την 

ικανοποίηση των τεθέντων από την πολιτική εξουσία εθνικών στόχων. Αυτή η µετακίνηση 

της ρωσικής ναυτικής δύναµης προς τις θερµές θάλασσες, πέραν από το γεγονός ότι 

αποτελούσε διακαεί πόθο των Ρώσων, µπορεί να ερµηνευθεί και από τους παρακάτω λόγους 

(Λίτσας, 2016, σελ.4). Πρωτίστως, µέσω της προβολής ισχύος σε µακρινές θάλασσες 

επιδεικνύει την ναυτική της δυνατότητα να αναπτύξει δυνάµεις σε γεωγραφικές αποστάσεις 

από τις µητρικές βάσεις αυξάνοντας τη σφαίρα επιρροής της και µηδενίζοντας τις όποιες 

αιτιάσεις περί περιορισµένης δυνατότητας πρόσβασης σε µακρινές θάλασσες 467. Η επίδειξη 

των ναυτικών ικανοτήτων έχει ως συνέπεια να αποσταθεροποιεί την ενότητα του δυτικού 

                                                 
465 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Begin-Sadat Center for Strategic 
Studies,  Mideast Security and Policy Studies No. 109, September 2014. 
466 Ibid. 
467 Litsas N. Spyridon, Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence, Containment, Digest of 
Middle East Studies, DOMES, 2016. 
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κόσµου ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύει τη σκληρή ισχύ της Μόσχας αλλά και την πρόθεσή της 

να την αξιοποιήσει προς όφελος ακόµα και των κρατών που θα τάσσονταν µε το µέρος της. 

∆ευτερευόντως, µέσω της εξόδου του ρωσικού ναυτικού στις θερµές θάλασσες 

δηµιουργήθηκε ένα δεύτερο πεδίο ενδιαφέροντος που τράβηξε τη διεθνή προσοχή µακριά 

από τις υποθέσεις που αντιµετώπιζε στα σύνορα της χώρας και ειδικότερα στις περιοχές 

στρατηγικού ενδιαφέροντος όπως είναι η Ουκρανία, λόγω της προσάρτηση της Κριµαίας 

και ο πόλεµος µε τη Γεωργία στον Καύκασο468. Η κατάσταση που διαµορφώθηκε στη Συρία 

έδωσε µια πού καλή ευκαιρία στη Ρωσία για να ξεδιπλώσει τις αναθεωρητικές της 

φιλοδοξίες και ταυτόχρονα να ελέγξει τα αντανακλαστικά των δυτικών δυνάµεων. 

Το ενεργειακό πεδίο αποτελεί ένα άλλο τοµέα ενδιαφέροντος αφού η Ρωσία, ως µια 

χώρα παραγωγός, έχει δείξει ενδιαφέρον για τα ενεργειακά αποθέµατα που έχουν 

ανακαλυφθεί στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό ο 

πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε το Ισραήλ το 2012 µε σκοπό τη συζήτηση θεµάτων ενέργειας 

ενώ ένα χρόνο αργότερα η Gazprom υπέγραψε συµβόλαιο µε το Ισραήλ για τη µελλοντική 

διανοµή των Ισραηλινών αποθεµάτων αερίου καθώς και την κατασκευή πλωτών 

διευκολύνσεων στα ανοικτά της Κύπρου για τη µετατροπή σε υγροποιηµένο φυσικό 

αέριο469. 

Μέσω µιας σειράς ενεργειακών συµφωνιών και διπλωµατικών κινήσεων η Ρωσία 

επιδιώκει να ανακτήσει το χαµένο έδαφος στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Πέραν 

όµως από την αξιοποίηση της ήπιας ισχύος, η ανάπτυξη των ναυτικών δυνάµεων και όχι 

µόνο, αποδεικνύει την αλλαγή στους στρατηγικούς σχεδιασµούς της Μόσχας που επιδιώκει 

την αύξηση της ισχύος και της επιρροής σε περιοχές που έχουν καθορισθεί ως 

ενδιαφέροντος της Ρωσίας, τοποθετώντας την σε σηµαίνουσα θέση στη διεθνή αρένα. 

 

                                                 
468 Ibid. 
469 Inbar Efraim, The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, Begin-Sadat Center for Strategic 
Studies,  Mideast Security and Policy Studies No. 109, September 2014. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο   ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο Μέρος Α΄ της εργασίας, περιγράφτηκαν τα θεωρητικά εργαλεία που θα 

αξιοποιήσουµε για την ανάλυση της διεθνούς συµπεριφοράς αλλά και την ανάπτυξη των 

σχέσεων µεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν τα δύο 

υποκείµενα του διεθνούς συστήµατος µε έναν τρόπο ώστε να δηµιουργηθεί µια όσο το 

δυνατόν πληρέστερη εικόνα για κάθε ένα κράτος.  Στο Μέρος Β’ παρουσιάσθηκαν µέχρι 

τώρα οι σχέσεις των δύο χωρών µεταξύ τους αποτυπώνοντας τα διάφορα επίπεδα στα οποία 

συµπλέκονται οι δραστηριότητες και τα συµφέροντα τους, καθώς επίσης και τα πλαίσιο 

συνεργασίας και συγκρούσεων που διαµορφώνονται σε σηµαίνουσες περιοχές 

συµφερόντων. Η ολοκλήρωση του Μέρους Β΄ αλλά και του πονήµατος θα επιδιωχθεί µε την 

αποτύπωση µιας πιο σφαιρικής εικόνας αναφορικά µε τις Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις καθώς 

επίσης και µε µια προσπάθεια απόδοσης και ερµηνείας των σχέσεων µεταξύ των δύο χώρων 

µέσω της αξιοποίησης των θεωρητικών εργαλείων των ∆ιεθνών Σχέσεων. Ο επίλογος που 

αποτελεί το τελευταίο τµήµα της συγγραφής αποτελεί ουσιαστικά την επιγραµµατική 

καταγραφή των συµπερασµάτων που εξήχθησαν από τη συγκεκριµένη µελέτη αλλά και την 

προσπάθεια απόδοσης µιας απάντησης, στο ερώτηµα που τέθηκε στο εισαγωγικό τµήµα της 

παρούσας µελέτης, σχετικά µε το πώς αποκρυσταλλώνονται οι σχέσεις των δύο χωρών 

σύµφωνα µε τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων. 

 

6.1 Ολιστική αποτύπωση των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων.  

Η προσπάθεια αποτύπωσης των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων στον 21ο αιώνα, όπως 

αυτή αναλυτικά δόθηκε στα κεφάλαια 4 και 5, εδράζεται σε δεδοµένα που έχουν τις ρίζες 

τους στο παρελθόν, τα οποία µέσα από µια όχι και τόσο γραµµική ακολουθία διαµόρφωσαν 

ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς µεταβολές και µια δυναµική σχέση που 

κινείται από τις συνεργασίες µέχρι και τις ένοπλες συγκρούσεις προσδίδοντας έτσι έναν 

έντονο χρωµατισµό στις σχέσεις των δύο σηµαντικών αυτών υποκειµένων του διεθνούς 

συστήµατος.  

Από το τέλος του 16ου µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα οι σχέσεις µεταξύ της 

Οθωµανικής και Ρωσικής Αυτοκρατορίας διακρίνονταν από έντονες καταστάσεις που ήταν 
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διανθισµένες µε αριθµό πολέµων470,έντονων αντιπαραθέσεων και µεταλλάξεων ώστε να 

φτάσουν στο σηµερινό επίπεδο δηµιουργίας της Ρώσικης Οµοσπονδίας και της Τουρκικής 

∆ηµοκρατίας. Η απαρχή της ιστορικής συνάντησης των δύο ιστορικών υποκειµένων 

πραγµατοποιείται όταν οι Οθωµανοί, ως «πύρινη ροµφαία του Αλλάχ», θα σκοντάψουν στα 

τείχη της Βιέννης (1683), όπου και θα εξαντληθεί πλήρως η ορµή του Ισλάµ. Η πρώτη 

ρωσο-οθωµανική συνάντηση γίνεται το 1669, όταν οι περιοχές της Ουκρανίας που 

βρίσκονταν αριστερά του ∆νείπερου γίνονται υποτελείς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

Τα γεγονότα αυτά δηµιουργούν τις συνθήκες να ξεσπάσει ο πρώτος ρωσο-οθωµανικός 

πόλεµος, από το 1676 έως το 1681, και ο ποταµός ∆νείπερος θα αναγνωριστεί ως σύνορο 

των δύο αντιµαχοµένων δυνάµεων471. Ακολουθεί ο ρωσο-οθωµανικός πόλεµος (1710-

1711), όταν ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος Η' προτρέπει το σουλτάνο να επιτεθεί στη 

Ρωσία. Τον Σεπτέµβριο του 1768 ο σουλτάνος θα κηρύξει τον πόλεµο κατά της Ρωσίας, ο 

οποίος θα διαρκέσει έξι χρόνια και θα οδηγήσει στη νίκη της Ρωσίας και στην υπογραφή 

της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, µε την οποία η Ρωσία αναγνωρίζεται ως 

προστάτης των χριστιανών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας472. Ο επόµενος πόλεµος θα 

προκληθεί από τους Οθωµανούς το 1787, θα κρατήσει πέντε χρόνια και θα λήξει µε την 

επικράτηση των Ρώσων, οι οποίοι µε τη Συνθήκη του Ιασίου θα φτάσουν ως τον ποταµό 

∆νείστερο.  Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα προκαλέσει τον ρωσο-οθωµανικό πόλεµο 

του 1828-29, ο οποίος θα λάβει τέλος µε τη Συνθήκη της Αδριανούπολης473.  

Μετά το 1920 η αλλαγή του καθεστώτος στη Ρωσία, ως αποτέλεσµα της επανάστασης 

των Μπολσεβίκων, έφερε πιο κοντά τις δύο χώρες µέσω της βοήθειας που παρείχαν προς 

την Τουρκία κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η αναθέρµανση των σχέσεων 

συνεχίσθηκε τα επόµενα χρόνια µέχρι τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο όπου πέρασε σε µια 

ψυχρή κατάσταση λόγω των απαιτήσεων των Σοβιετικών και ιδιαίτερα του Στάλιν για 

απόκτηση Ρωσικών βάσεων στα Στενά του Βοσπόρου474. Η Ρωσία σταθερή στις επιδιώξεις 

της για απόκτηση διεξόδου στις θερµές θάλασσες επιδίωξε να εκµεταλλευθεί τις σχέσεις της 

µε την Τουρκία αλλά και τη σχετική ισχύ που αποκτούσε σταδιακά για να επεκτείνει την 

                                                 
470 Ruff Abdul, New Dynamism in Russia-Turkish relations?, posted 18 July 2016, πρόσβαση στο 
www.moderndiplomacy.com  στις 15 Φεβ 17. 
471Βλάσης Αγτζίδης, Το ιστορικό βάθος της ρωσο-τουρκικής αντιπαράθεσης, 
http://www.huffingtonpost.gr/vlasis-agtzidis/-_2816_b_8697158.html (accessed 25 Okt 16). 
472 Ibid. 
473 Ibid. 
474 Ruff Abdul, New Dynamism in Russia-Turkish relations?,  posted 18 July 2016, πρόσβαση στο 
www.moderndiplomacy.com  στις 15 Φεβ 17. 
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επιρροή της εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε περιοχές που έχουν σηµαντική γεωστρατηγικά 

σηµασία.  

Από την άλλη πλευρά όµως η Τουρκία αντιµετώπιζε πάντα τη Ρωσία ως µια δυνητική 

και µάλλον την πιο σοβαρή εξωτερική απειλή γεγονός που την οδήγησε στην προστασία της 

∆ύσης µέσω της συµµετοχής της στο Βορειοατλαντικό Σύµφωνο. Η είσοδος της στο ΝΑΤΟ 

το 1952 την τοποθέτησε απέναντι από τη Σοβιετική Ένωση όπου και παρέµεινε  σε όλη τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου αφού ο σχέσεις τους βρέθηκαν στο χαµηλότερο δυνατό 

σηµείο.  

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 επέφερε, µεταξύ άλλων, µια αναθέρµανση 

στις σχέσεις των δύο χωρών µε κύριο υπόβαθρο τις εµπορικές συναλλαγές καθιστώντας 

πλέον τη Ρωσία ως τον σηµαντικότερο ενεργειακό προµηθευτή για την Τουρκία. Επίσης, η 

Τουρκία άρχισε να αποτελεί το βασικότερο προορισµό των Ρώσων τουριστών 

αναδεικνύοντας έτσι την ενέργεια και τον τουρισµό ως τα κύρια πεδία πάνω στα οποία 

χτίσθηκε η νέα αλληλεξάρτηση η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονοµική άνθηση και 

των δύο χωρών.  

Οι σχέσεις τους όµως µετά την κατάρρευση του διπολισµού, δεν χαρακτηρίζεται µόνο 

από αγαστή εµπορική συνεργασία αλλά υφίστανται και τα ανταγωνιστικά εθνικά 

συµφέροντα που αποσκοπούσαν στην αύξηση της επιρροής τους στο κενό εξουσίας που 

δηµιουργήθηκε, το 1991, ιδίως στην περιοχή του Καυκάσου και της Κασπίας θάλασσας. Ο 

ανταγωνισµός όµως συνεχίσθηκε και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής φτάνοντας στο 

αποκορύφωµά του το Νοέµβριο του 2015 µε την κατάρρευση του ρωσικού πολεµικού 

αεροσκάφους από αντίστοιχο τουρκικό κοντά στα Τουρκο-συριακά σύνορα, οδηγώντας τις 

σχέσεις των δύο κρατών σε κρίση. Οι οικονοµικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Ρώσοι έφεραν 

σε δυσµενή θέση την Τουρκία αναγκάζοντας τον Πρόεδρο Ερντογάν να ζητήσει συγγνώµη 

από τον Πρόεδρο Πούτιν ανοίγοντας το δρόµο για µια προσπάθεια οµαλοποίησης των 

σχέσεων και αναβάθµισης των διµερών συνεργασιών.  

Από τη σύντοµη παραπάνω ιστορική περιδιάβαση των σχέσεων των δύο χωρών, αν 

προσπαθήσουµε να εµβαθύνουµε ένα επίπεδο πιο κάτω, στρεφόµενοι στην κοινωνία τους, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα κοινωνικο-πολιτικό και ιστορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

εδράζεται η διαµόρφωση της εθνικής τους ταυτότητας. Η θρησκεία, ο πολιτισµός αλλά και 

η γεωγραφία αποτελούν σηµαντικές συνιστώσες της διαµορφούµενης ταυτότητας η οποία 

µέσω της αποτύπωσης της σκληρής ισχύος οδηγεί στην ανάπτυξη και εδραίωση δύο 

αυτοκρατοριών. Οι µεταξύ στους σχέσεις αποτελεί µια διελκυστίνδα ανάµεσα  στην ήπια 
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ισχύ, µε ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων και οικονοµικών δραστηριοτήτων και στη σκληρή 

ισχύ που φτάνει µέχρι την εκδήλωση εµπόλεµων συγκρούσεων. Σε κάθε περίπτωση τα 

εθνικά συµφέροντα είναι αυτά που κινούν τις δραστηριότητες διαµορφώνοντας έτσι τη 

διεθνή συµπεριφορά των δύο χωρών και την εκάστοτε ακολουθούµενη εξωτερική πολιτική.  

Ο αυτοπροσδιορισµός των δύο χωρών ως τµήµατα της Ευρασίας προσδίδει ένα κοινό 

πεδίο ανάπτυξης των διµερών επαφών που όµως δύσκολα θα µπορέσει να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη στρατηγικών συµµαχιών. Βρισκόµενες και οι δύο χώρες µεταξύ Ανατολής και 

∆ύσης, ακολουθώντας µια πιο παραδοσιακή προσέγγιση στη διεθνή πολιτική - µέσω 

ανάπτυξης ζωνών επιρροής, επιβολής κυριαρχίας, µεγάλες χερσαίες δυνάµεις – και έχοντας 

µια αµφιλεγόµενη σχέση µε τη ∆ύση αλλά και µια παρόµοια ιστορική κληρονοµιά – που 

αποδίδεται στην αυτοκρατορική τους παράδοση – διαµορφώνουν το πλαίσιο των κοινών 

σηµείων475. Από την άλλη µεριά όµως υπάρχουν έντονες αντιθέσεις που µπορεί να 

οδηγήσουν, όπως και στο παρελθόν, σε συγκρούσεις µεταξύ τους. Επίσης, υπάρχει µια 

διαφορετική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική όπου η κάθε µία επιδιώκει την επίτευξη 

των εθνικών της συµφερόντων µέσω χρησιµοποίησης διαφορετικών µορφών ισχύος για να 

διασφαλίσουν την επιβίωσή τους µε τον τρόπο που την αντιλαµβάνονται.  

Αυτή η αντίληψη είναι η εκδήλωση των χαρακτηριστικών της εθνικής τους 

ταυτότητας που µε βάση την ιστορία, τον πολιτισµό, τη θρησκεία και την περιοχή στην 

οποία βρίσκονται διαµόρφωσαν µια συγκεκριµένη κοσµοθεωρία για τους ίδιους τους λαούς 

αλλά και µια ιδιαίτερη προσέγγιση για το διεθνές σύστηµα και τις άλλες χώρες. 

Στο κεφάλαιο 2 του πονήµατος επιδιώχθηκε να σκιαγραφηθεί ότι οι Ρώσοι είχαν 

πάντοτε µια αµετάβλητη, στη διάρκεια των αιώνων, αίσθηση, ότι είναι επιφορτισµένοι µε 

µια σηµαντική θεόσταλτη αποστολή που έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο µε το οποίο η 

Ρωσία συνδέεται µε κληρονοµιά. Αυτή όµως η κληρονοµικώς ιστορική παρακαταθήκη και 

πολλές φορές µε την επίκληση και της θρησκείας είναι κάτι που το διακρίνουµε στις 

µεγάλες δυνάµεις ή σε όσες επιδιώκουν να διαδραµατίσουν ανάλογους ρόλους476. Αυτή η 

διαφορετικότητα έχει αποτυπωθεί σε διάφορες καταστάσεις προσδίδοντας τον 

χαρακτηρισµό της Τρίτης Ρώµης, ή ακόµα και ως Παν-Σλαβικό βασίλειο και τέλος το 

κέντρο του ∆ιεθνούς Κοµµουνισµού. Σήµερα αυτή η αντίληψη περί της ιδιαίτερης θέσης 

                                                 
475 Balcer Adam, The future of Turkish – Russian relations: A strategic perspective, Turkish Policy Quarterly, 
Volume 8, Number 1, DEMOS-EUROPA - Centre for European Strategy, 
476 Kotkin Stephen, Russian’s Perpetual Geopolitics, Putin returns to the historical pattern, May/June 2016 
Issue, 
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του ρωσικού λαού εκφράζεται µέσω του Ευρασιανισµού λόγω του ιστορικής 

παρακαταθήκης µε την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, τις βαθύτερες ρίζες που εδράζονται 

στην περιοχή αλλά και τη µοναδική γεωγραφική θέση που καταλαµβάνει η Ρωσία 

διαµορφώνοντας έτσι το ρόλο που θα πρέπει να παίξει στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα όµως 

ή ακόµα και συµπληρωµατικά η γεωγραφική τοποθέτηση δηµιούργησε ένα αίσθηµα ότι οι 

Ρώσοι ήταν σε µια διαρκή κατάσταση απειλών από εξωτερικούς εχθρούς οδηγώντας τους 

έτσι στο να αποκτήσουν µια υψηλή αντοχή στις κακουχίες αλλά και στην αντιµετώπιση των 

αντιπάλων εκδηλώνοντας µια αµυντική επιθετικότητα για να µπορέσουν να διασφαλίσουν 

την επιβίωσή τους477.  

Η έννοια της ασφάλειας αποτέλεσε πρωταρχικό µέληµα και κύρια συνιστώσα στην 

εκάστοτε διαµορφούµενη εξωτερική πολιτική αλλά και στις σχέσεις της χώρας µε άλλες 

κρατικές οντότητες. Ο καταλυτικός όµως συντελεστής διαµόρφωσης της διεθνούς θέσης της 

χώρας αποτελεί η επιθυµία διατήρησης µιας δυνατής χώρας µε την έννοια της σκληρής 

ισχύος. Ήταν αντιληπτό στην ρωσική κοινωνία ότι σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό κόσµο 

ο µόνος εγγυητής για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους 

το οποίο θα ήταν πρόθυµο αλλά και ικανό να δράσει επιθετικά ώστε να επιτύχει τα εθνικά 

του συµφέροντα.  

Πράγµατι ο λαός έχει αποδείξει στο διάβα της ιστορίας ότι ήταν και παραµείνει να 

είναι διαθέσιµος να δεχθεί τις όποιες θυσίες του αναλογούν ώστε να δει τη χώρα του 

ασφαλή αλλά και στη θέση που της αρµόζει στο διεθνές γίγνεσθαι. Με άλλο λόγια, η Ρωσία 

αποτελεί έναν σηµαντικό πολιτισµό µε ουσιαστικό βάθος στην ιστορία που διαµόρφωσε µια 

εθνική ταυτότητα µε στοιχεία όπως Υπερηφάνεια – Σκληρότητα (αντοχή στις κακουχίες) – 

Υψηλό εθνικό φρόνηµα.  

Η µετα-Ψυχροπολεµική κατάσταση µε την κατάρρευση του διπολισµού ως 

επακόλουθο της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, η περιθωριοποίηση της Ρωσίας που 

ακολούθησε ως αποτέλεσµα της δυτικής νίκης έναντι των σοβιετικών, δεν ανταποκρινόταν 

σε κανένα επίπεδο στις βαθύτερες πεποιθήσεις και νόρµες που διακατείχε τους Ρώσους για 

τη χώρα τους. Η Ρωσία, είτε µε τη µορφή της τσαρικής αυτοκρατορίας είτε µε το καθεστώς 

του Σοσιαλισµού, πάντοτε διαδραµάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή 

διαµορφώνοντας καταστάσεις σύµφωνα µε τα εθνικά της συµφέροντα. Υπό το πρίσµα αυτό 

η Ρωσία ουσιαστικά δεν αποτελεί µια αναθεωρητική δύναµη που απειλεί να αποσυντονίσει 

                                                 
477 Ibid. 
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τη διεθνή τάξη. Απεναντίας ο βασικότερος στόχος της στρατηγικής της είναι να 

αποκαταστήσει τη διεθνή θέση της χώρας καθιστώντας την ένα σηµαντικό δρώντα που ο 

λόγος και η ύπαρξής της θα λαµβάνεται σοβαρά υπόψη σε όποιους σχεδιασµούς και αν 

πραγµατοποιούνται. Η ιστορία εξάλλου και η εµπειρία της, την επιτρέπουν να λειτουργεί µε 

άνεση σε ένα περιβάλλον µεγάλων δυνάµεων στο οποίο η κυριαρχία της σκληρής ισχύος 

και το εθνικό συµφέρον αποτελεί το κύριο κίνητρο.  

Μέχρι την αρχή του 21ου αιώνα η ικανότητα της Ρωσίας να επιδιώξει την επίτευξη των 

στόχων της εθνικής στρατηγικής  της ήταν αρκετά περιορισµένη λόγω της δυσµενής 

οικονοµικής κατάστασης που βρισκόταν η χώρα. Η οικονοµική άνθηση ως αποτέλεσµα της 

αύξησης των τιµών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είχε ως αντίκτυπο την 

αναδόµηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, την αλλαγή του στρατιωτικού δόγµατος των 

ενόπλων δυνάµεων και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στη δοµή, οργάνωση και τον τρόπο 

δράσης. Η πολιτική ηγεσία της χώρας καθοδηγούµενη από τον Πούτιν άρχισε να 

χρησιµοποιεί τις ένοπλες δυνάµεις ως εργαλείο επίτευξης των στόχων της µέσω εκδήλωσης 

παρεµβατικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό γειτονικών κρατών ενώ η σταδιακή αλλά 

σταθερή αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων την οδήγησε στην προσάρτηση της 

Κριµαίας αλλά και την εµπλοκή της στον εµφύλιο πόλεµο της Συρίας αποδεικνύοντας ότι 

διαθέτει πλέον τις ικανότητες αλλά έχει και τη θέληση να υπερασπισθεί τα συµφέροντά της 

µακριά από τα χερσαία σύνορα της χώρας. Απέδειξε έτσι ότι οι όποιες κυρώσεις τις 

επιβλήθηκαν λόγω της προσάρτησης της Κριµαίας κατάφερε να τις διαχειρισθεί.   

Όπως διατυπώθηκε παραπάνω ένας σηµαντικός  παράγοντας που έδωσε ώθηση στην 

ανάπτυξη της σκληρής ισχύος της Ρωσίας αποτέλεσε η ενίσχυση της οικονοµίας που 

γνώρισε σηµαντική αύξηση µε την είσοδο στο νέο αιώνα. Μετά την απόλυτη διολίσθηση 

της ρωσικής οικονοµίας που πραγµατοποιήθηκε το 1998 στη συνέχεια ακολουθήθηκε µια 

ραγδαία αύξηση που διήρκεσε εφτά συνεχόµενα έτη. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2003 µέχρι 2005 η οικονοµία παρουσίασε µικρή ύφεση όµως η τάση 

αντιστράφηκε και επανήλθε σε επίπεδα αύξησης το 2006 παρουσιάζοντας ανάπτυξη της 

τάξεως του 6,7%. Το ισοζύγιο του εξωτερικού εµπορίου, η ανάπτυξη της ιδιωτικής 

κατανάλωσης αλλά και άλλοι οικονοµικοί δείκτες ήταν ενθαρρυντικοί για την ανοδική 

πορεία της ρωσικής  οικονοµίας. Σηµαντικό σηµείο προβληµατισµού αποτελεί ο βαθµός 

εξάρτησης της ρωσικής οικονοµίας από την ενέργεια και κατά συνέπεια από τις παγκόσµιες 

τιµές του πετρελαίου. Οι προσπάθειες της χώρας αποσκοπούν στην εκµετάλλευση των 

υπαρχόντων ενεργειακών αποθεµάτων αλλά και στην αξιοποίηση των ενεργειακών 
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διαδρόµων προώθησης ενέργειας από τις περιοχές της Κασπίας προς τις αγορές της 

Ευρώπης καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό την ενέργεια την ατµοµηχανή της ρωσικής 

οικονοµίας. 

Η όποια προσπάθεια σκιαγράφησης της ρωσικής εθνοκρατικής οντότητας πιθανόν να 

απέχει από την πραγµατικότητα αφού όπως δήλωσε και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ  «η Ρωσία 

είναι ένα αίνιγµα περιτυλιγµένο µε ένα µυστήριο» και συνεχίζοντας «ίσως να υπάρχει ένα 

κλειδί» στην κατανόηση της ρωσικής συµπεριφοράς και πρότεινε «το ρωσικό εθνικό 

συµφέρον»478.  Στη σηµερινή εποχή, µετά τα καταστροφικά γεγονότα που συνέβησαν στη 

χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα – Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, η επανάσταση 

των Μπολσεβίκων, η δολοφονική τροµοκρατία του Στάλιν, ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, οι 

δεκαετίες του σοσιαλισµού – φαίνεται ότι οι Ρώσοι τα έχουν ξεπεράσει αναδεικνύοντας το 

εθνικό συµφέρον και την υπερηφάνεια τους ως τα βασικά κίνητρα της διεθνούς τους 

συµπεριφοράς. Με βάση τα στοιχεία αυτά αλλά και τα υπόλοιπα που διαµορφώνουν την 

ταυτότητα και κουλτούρα του ρωσικού λαού επιδιώκει να επανακάµψει και να 

επανατοποθετήσει τη Ρωσία στη διεθνή της θέση ως µια µεγάλη δύναµη. 

Οι Τούρκοι479, όπως αποτυπώθηκε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος πονήµατος, ένας 

λαός προερχόµενος από τα βάθη της Ασίας κατάφεραν εκµεταλλευόµενοι τις αδυναµίες, το 

φθόνο και τις πολιτικές δολοπλοκίες του Βυζαντίου να δηµιουργήσουν µια αυτοκρατορία 

που για τέσσερις αιώνες ήταν η κυρίαρχη δύναµη της περιοχής των Βαλκανίων, της 

Ανατολικής  Μεσογείου, Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής και ο πρωταγωνιστικός 

παράγοντας καθορίζοντας  τις τύχες των λαών στις παραπάνω περιοχές. Το θρησκευτικό 

στοιχείο µε τη βαθιά πίστη στο Ισλάµ και οι πολεµικές δεινότητες που τους διέκρινε ως 

νοµαδικός λαός που ήταν, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ανταγωνιστικής δύναµης τους 

επέτρεψε να διατηρήσουν την αυτοκρατορία τους µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.   

Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος έδωσε ένα τέλος στο Ανατολικό ζήτηµα µα την 

κατάρρευση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και τη δηµιουργία του Τουρκικού κράτους το 

οποίο διαµορφώθηκε σε οντότητα το 1923 από τον Κεµάλ Ατατούρκ. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (1923-1950) η προσπάθεια εκµοντερνισµού και 

αναδιοργάνωσης της χώρας περιλάµβανε την υιοθέτηση ενός δυτικού προτύπου 

                                                 
478 Kort Michael, A brief history of Russia, Boston University, 2008, σελ.252. 
479 Η πορεία διαµόρφωσης της Οθωµανικής αυτοκρατορίας αλλά και γενικότερα η ιστορία των Τούρκων 
καθώς η κατανόηση της σύγχρονης Τουρκίας δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος πονήµατος. Μια 
αναλυτική µελέτη µε πλείστες πληροφορίες παρουσιάζονται στο βιβλίο του Φρ. Φραγκούλη Ποια Τουρκία; 
Ποιοι Τούρκοι; Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2012.   
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συγκρότησης της κοινωνίας, δοµών του κράτους αλλά και συµπεριφοράς των κατοίκων. 

Μετά το 1950 η συνύπαρξη του κοσµικού στοιχείου µε την Ισλαµική παράδοση ανάδειξε 

ένα νέο πεδίο προκλήσεων και ανταγωνισµού στην προσπάθεια της χώρας να διαµορφώσει 

ένα modus vivendi που θα εξασφάλιζε την πολιτικο-κοινωνική συνοχή της τουρκικής 

κοινωνίας αφού πλέον το ισλαµικό στοιχείο εισήλθε στην πολιτική σφαίρα της Τουρκίας.  

Μετά το πραξικόπηµα του 1980 η Τουρκία φαίνεται να εισέρχεται σε µια νέα εποχή 

όπου το ισλαµικό στοιχείο αποτελεί πλέον παράγοντα διαµόρφωσης της Τουρκικής 

κοινωνίας, αναγκάζοντας τις Ένοπλες ∆υνάµεις που λειτουργούσαν ως θεµατοφύλακας της 

παρακαταθήκης του κοσµικού κράτους να επιτρέψουν την ανάδειξη στοιχείων της 

ισλαµικής παράδοσης και κουλτούρας της χώρας. Η περίοδος της πρωθυπουργίας του 

Τουργκούτ Οζάλ (1983-1989), που ήταν η πρώτη δηµοκρατικώς εκλεγµένη κυβέρνηση, 

σηµατοδότησε την εγκαθίδρυση ενός µοντέλου  ήπιας Ισλαµικής παράδοσης µε µια 

φιλελεύθερη οικονοµία αλλά το σηµαντικότερο ήταν η ανάδειξη του ισλαµικού στοιχείου 

και παράδοσης ως συνιστώσα της Τουρκικής κοινωνίας και όχι απλώς ως έκφραση της 

θρησκευτικής τους πεποίθησης. 

Η εργαλοιοποίηση εποµένως της θρησκείας ήταν µια διεργασία µε σκοπό να 

επισηµανθεί η πολική διάσταση του Ισλάµ αλλά και ήταν ένα µέσο που µπορούσε να 

προσφέρει διεξόδους και δυνατότητα πρόσβασης στην επιδίωξη απόκτησης πολιτικής 

εξουσίας έναντι της κυριαρχίας του Κεµαλισµού.  Ο Ισλαµισµός εποµένως χρησιµοποιείται 

πέραν από το θρησκευτικό προσανατολισµό,  ως πολιτικό εργαλείο για την επίτευξη των 

κοµµατικών στόχων. Όλα τα κόµµατα επιδίωξαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό να 

προσελκύσουν οπαδούς ιδίως της περιφέρειας τονίζοντας τις θρησκευτικές αρχές και 

παραδόσεις. Η διαφοροποίηση αναφορικά µε την πολιτικοποίηση του Ισλάµ είναι αυτό που 

διαχωρίζει την κοµµατική ανταγωνιστικότητα. Το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα, στο 

πλαίσιο του εκδυτικισµού και εκσυγχρονισµού τόνιζε την πλήρη διάκριση της θρησκευτικής 

από την πολιτική εξουσία, η τελευταία όµως θα έχει υπό τον έλεγχο της τις θρησκευτικές 

δραστηριότητες που θα είναι όχι απαγορευµένες αλλά υπό κρατική επιτήρηση.  

Από τη δεκαετία όµως του 1950 µε την πλουραλιστική διαµόρφωση του Τουρκικού 

πολιτικού στίβου άρχιζαν να εµφανίζονται Ισλαµικά κόµµατα τα οποία επιδίωκαν τη 

µεγαλύτερη πολιτικοποίηση του Ισλάµ, µε έναν όµως µετριοπαθή τρόπο που καµία σχέση 

δεν έχει µε την εκδήλωση του Ισλάµ των αραβικών ή άλλων µουσουλµανικών κρατών που 

διακρίνονταν για την υλοποίηση ενός σκληρού Ισλάµ. Η θρησκεία ως πλατφόρµα 

διαµόρφωσης της χώρας, η ιστορία µαζί µε τον πολιτισµό που σε συνδυασµό µε τη 
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γεωγραφία και τον πληθυσµό αποτέλεσαν τις βασικές παραµέτρους του δυτικού κυρίως 

προσανατολισµού της χώρας χωρίς όµως να ξεχνάει και την Ανατολή µε την οποία πάντα 

διατηρούσε στενές σχέσεις. Αυτοί εξάλλου είναι και οι συντελεστές ισχύος σύµφωνα µε τον 

Κουσκουβέλη (2010, σελ.148) και που διατυπώνονται υπό τη µορφή µαθηµατικής σχέσεως 

από τον Νταβούτογλου, όπως την παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 1 του πονήµατος, των 

οποίων η ουσιαστική αξιοποίηση διαµορφώνουν τη διεθνή συµπεριφορά ενός κράτους, 

δρώντος ορθολογικά µε σκοπό να πετύχει την έσχατη επιδίωξη που είναι το εθνικό 

συµφέρον. Έτσι παρά τις όποιες αντιπαλότητες των κοµµατικών ελίτ για κατάκτηση της 

εξουσίας και ανεξάρτητα από τα όποια κοµµατικά παιχνίδια, η πίστη στη θρησκεία και την 

ιστορική παράδοση του έθνους καθοδηγούσαν την εξωτερική πολιτική αλλά και γενικότερα 

τη διαµόρφωση και λειτουργία του κράτους. 

Με λίγα λόγια, η εγκαθίδρυση του τουρκικού κράτους στηρίχθηκε στις κοσµικές 

νόρµες και πεποιθήσεις που προσπάθησαν να καθυποτάξουν ή να ελέγξουν τα θρησκευτικά 

πιστεύω διαχωρίζοντας την πολιτική από τη θρησκευτική εξουσία. Το Ισλάµ όµως αποτελεί 

µια θρησκεία που εµπεριέχει την πολιτική διάσταση µε συνέπεια για πολλές δεκαετίες να 

επιδιώκουν να εισέλθουν στην πολιτική σκηνή. Πράγµα που άρχισε σταδιακά να 

υλοποιείται από την δεκαετία του 1950, θεµελιώθηκε την δεκαετία του 1980 και άνοιξε το 

δρόµο στις αρχές του 21ου αιώνα στον Ερντογάν µε την ανάληψη της πρωθυπουργίας της 

χώρας στην εφαρµογή ενός πολιτικού µοντέλου που θα αποτελούσε το συνδυασµό του 

ήπιου Ισλάµ και µιας δυτικού τύπου δηµοκρατίας. Αυτή όµως η εσωτερική ισορροπία της 

συνύπαρξης µεταξύ του Ισλαµισµού και του Κεµαλισµού µάλλον περισσότερο αποτελεί µια 

συνεχή διελκυστίνδα µεταξύ των δύο αυτών κυρίαρχων συνιστωσών για την κατάληψη της 

εξουσίας 

Πέραν όµως από την πολιτικο-κοινωνική διάσταση σηµαντική ήταν και η ανάπτυξη 

της τουρκικής οικονοµίας που εκµεταλλευόµενοι το µεγάλο µέγεθος του εργατικού 

δυναµικού και τη γεωγραφική θέση της χώρας κατάφερε να αναπτυχθεί µε γοργούς 

ρυθµούς, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Η µεγάλη εξάρτηση όµως σε 

ενεργειακά αποθέµατα και ιδίως από την Ρωσία την οδήγησε ώστε να συντάξει µια σειρά 

από συµβόλαιο µε σκοπό να εξασφαλίσει τον συνεχή εφοδιασµό της ενώ ταυτόχρονα 

επιδιώκει να καταστήσει τη χώρα ενεργειακό κόµβο των αποθεµάτων φυσικού αερίου και 

πετρελαίου από τις περιοχές της Κασπίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Στο 

ενεργειακό παιχνίδι περιλαµβάνεται και η επιθυµία της για κατασκευή πυρηνικού σταθµού 

που θα υλοποιηθεί µε ρωσική βοήθεια στην περιοχή του Ακουγιού. Η ενεργειακή εξάρτηση 



-190- 

 

 

 

από τη Ρωσία δεν αποτελεί το µοναδικό πεδίο συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών αφού ο 

τουρισµός αποτελεί ένα άλλο σηµαντικό πεδίο όπου οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει την 

συνεργασία τους. 

Ανεξάρτητα όµως από το πλαίσιο της εµπορικής συνεργασίας, τα εθνικά συµφέροντα 

που η κάθε µία επιδιώκει να πετύχει σύµφωνα µε την κοσµοθεωρία που έχει διαµορφώσει 

οδηγεί τις δύο χώρες σε ανταγωνιστικές καταστάσεις. Κατά τη µετα-ψυχροπολεµική 

περίοδο το κενό που δηµιουργήθηκα µε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε 

µια καλή ευκαιρία ώστε να προσπαθήσει η Τουρκία να αυξήσει την επιρροή της στην 

περιοχή του Καυκάσου προκαλώντας ταυτόχρονα τον εκνευρισµό της Ρωσίας. Ο 

ανταγωνισµός που εκδηλώθηκε µεταξύ των δύο χωρών ως αποτέλεσµα της διαφορετικής 

κοσµοθεωρίας που τις διακρίνει επεκτάθηκε και στην περιοχή της Μέσης ανατολής µε 

αφορµή τον εµφύλιο της Συρίας όπου τα διαφορετικά συµφέροντα έφεραν τις δύο χώρες σε 

αντιπαλότητα που επιδεινώθηκε µε την κατάρριψη του ρωσικού πολεµικού αεροσκάφους το 

Νοέµβριο 2015 από αντίστοιχο τουρκικό. Τελικά η κρίση και η ένταση στις σχέσεις των δύο 

χωρών αποκλιµακώθηκε µετά τη συγνώµη που ζήτησε ο Ερντογάν από τον Πούτιν ως 

αποτέλεσµα των οικονοµικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη Ρωσία. Από το σηµείο 

αυτό και µετά οι σχέσεις των δύο χωρών άρχισαν να εξοµαλύνονται και έφτασαν σε σηµείο 

αναθέρµανσης µε την υποστήριξη προς τον Ερντογάν κατά την εκδήλωση του 

πραξικοπήµατος του Ιουλίου 2016.  

Τα τελευταία γεγονότα αποτέλεσαν την πτώση της µάσκας και την αποκάλυψη των 

πραγµατικών προθέσεων του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέλαβε την εξουσία 

το 2003 µε την υπόσχεση της οικονοµικής και πολιτικής φιλελευθεροποίησης όµως υπό την 

ηγεσία του η Τουρκία κινήθηκε προς µια λιγότερο φιλελεύθερη και µάλλον αυταρχική 

κατεύθυνση όµως δεν προσεγγίζει εκφράσεις του σκληρού Ισλάµ όπως πολλοί σχολιαστές 

θα ανέµεναν αφού ο ίδιος ο Ερντογάν προέρχεται και αποτελεί έκφραση του ισλαµικού 

χώρου480. Το τελευταίο πραξικόπηµα που εκδηλώθηκε στην Τουρκία αποτέλεσε ουσιαστικά 

την επιβεβαίωση ότι ο Τούρκος Πρόεδρος απέτυχε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

πολλών φιλελεύθερων στη Τουρκία που έβλεπαν στο πρόσωπό του την πρόοδο και 

ευηµερία της χώρας τους. Ο Ερντογάν δεν επιθυµούσε να διαµορφώσει ένα καθαρώς 

Ισλαµικό κράτος όµως δεν ήθελε και να το φιλελευθεροποιήσει αφού ουσιαστικά αυτό που 

επιδίωκε ήταν να προστατέψει µια συντηρητική κοινωνική τάξη, ενώ αποσκοπούσε στο να 
                                                 

480 Karaveli Halil, Erdogan’s Journey: Conservatism and Authoritarianism in Turkey, Foreign Affairs, Volume 
95, Number 6, November/December 2016. 
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καλύψει τα ρήγµατα µεταξύ της Τουρκικής κοινωνίας και των διαφόρων µειονοτήτων. 

Πίστευε ότι θα µπορούσε να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη από την αξιοποίηση του 

Σουνιτικού Ισλάµ, που αποτελεί την πλειοψηφία στην τουρκική κοινωνία, σε συνδυασµό µε 

την ιστορία, τα κοινά πολιτισµικά στοιχεία και την παράδοση ώστε να διαµορφωθεί µια 

δύναµη ανάπτυξης, σταθερότητας και ειρήνης. Τα γεγονότα όµως των τελευταίων ετών 

αποδεικνύουν ότι ανεξάρτητα από τις βαθύτερες επιδιώξεις και όποιο ιδεολογικό µοντέλο 

αξιοποιήθηκε, ο στόχος που ήταν η συνένωση του Τουρκικού καπιταλισµού µε το Σουνιτικό 

Ισλάµ φαίνεται ότι ήταν ανεπαρκής στο να δηµιουργήσει εθνική ταυτότητα, µε στοιχεία τη 

θρησκεία, την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισµό, και  µέσω της ανάδειξης της ήπιας 

ισχύος θα µπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για µια σταθερή πολιτική τάξη στην 

περιοχή.  

Ολοκληρώνοντας την αποτίµηση των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων, συµπεραίνεται ότι 

αυτές θα εµφανίσουν δυναµικές βελτίωσης στο επίπεδο των πολιτικών, οικονοµικών και 

θεµάτων ασφαλείας. ¨Όµως, οι συγκρούσεις και τα σηµεία τριβής δεν θα λείπουν από τις 

προσπάθειες ανάδειξης των πεδίων σύγκλισης των συµφερόντων τους, σε σηµείο µάλιστα 

που να απειλούν πολλές φορές τον εκτροχιασµό των δεσµών µεταξύ τους481. Η Τουρκία και 

η Ρωσία είναι δύο χώρες µε έντονη επιρροή και αποτελούν ουσιαστικούς δρώντες στην 

περιοχή της Ευρασίας, µε αποτέλεσµα οι όποιες σχέσεις αναπτύσσονται µεταξύ τους, να 

επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας. Η ταχέως αναπτυσσόµενη οικονοµική 

συνεργασία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των µεταξύ τους σχέσεων ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει 

να προωθήσει την πολιτική επαναπροσέγγιση των δύο χωρών. Η ρωσική επιρροή προς την 

Τουρκία αναµένεται να αυξηθεί µέσω της βιοµηχανίας, της ηλεκτρικής ενέργειας, των 

τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, της στρατιωτικής συνεργασίας και του τουρισµού482. Η 

τουρκική εξάρτηση από τα προϊόντα του φυσικού αερίου και των ενεργειακών αποθεµάτων 

της Ρωσίας θα θέσει σε νέα σφαίρα τις πολιτικές προτεραιότητες της Άγκυρας, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε από την αλλαγή συµπεριφοράς της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας λόγω των 

κυρώσεων που επιβλήθηκαν µετά την κατάρριψη του ρωσικού µαχητικού. Αυτή η αυξηµένη 

τάση της οικονοµικής αλληλεξάρτησης αλλά και της διαφαινόµενης πολιτικής 

επαναπροσέγγισης πιθανόν να οδηγήσει σε µια αλλαγή προσανατολισµού κυρίως για την 

Τουρκία, η οποία επιδιώκοντας την ικανοποίηση των αναθεωρητικών της τάσεων και των 

                                                 
481 Basar Selim and Mikail Elnur Hasan, Turkish-Russian Political and Economic Relations During Erdogan-
Putin Period Between 2003-2013 years, (Ankara, Sage Yayincilik, 2013), σελ.168. 
482 Ibid. 
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εικονικών φιλοδοξιών της, να στραφεί προς την Ανατολή. Οι δυσκολίες που υφίστανται στη 

διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ψυχρές σχέσεις που διαµορφώνονται µε 

Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και η προβληµατική διαµόρφωση των σχέσεων µε τις Η.Π.Α483 

στοιχειοθετούν συνιστώσες που µπορούν να οδηγήσουν την Τουρκία στην ανάπτυξη 

στενότερων σχέσεων µε τη Ρωσία και τις Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η 

οικονοµική συνεργασία µε τη Τουρκία δυναµώνει τη Ρωσική πολιτική θέση στην περιοχή 

και ιδίως στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα στις προσπάθειες των Η.Π.Α να διεισδύσουν στην περιοχή.   

Η αύξηση της αλληλεξάρτησης µεταξύ των δύο εθνοκρατικών παραγόντων δεν 

σηµαίνει βέβαια εξάλειψη των συγκρούσεων484. Ιδίως όταν αναφερόµαστε σε δύο 

υποκείµενα του διεθνούς συστήµατος που η ιστορία, ο πολιτισµός και η θρησκεία 

διαµορφώνουν αναθεωρητικές φιλοδοξίες που αφήνουν το αποτύπωµά τους στην ευρύτερη 

περιοχή. Οι συγκρουσιακές σχέσεις µεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας εδράζονται 

αρκετούς αιώνες πίσω στοιχειοθετώντας ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη οικονοµικών 

συνεργασιών δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά έναν πρόσκαιρο µανδύα των 

βαθύτερων αντιλήψεων που υπάρχουν µεταξύ των δύο χωρών αντιµετωπίζοντας ουσιαστικά 

η µία την άλλη ως σηµαντική απειλή. Πέραν από την αντίληψη της απειλής που αποτελεί η  

µία για την άλλη στις µεταξύ τους σχέσεις κυριαρχεί η αποτύπωση του ορθολογικού τρόπου 

λήψης απόφασης, λαµβάνοντας τον όρο υπό την προσέγγιση του κόστους και του οφέλους 

που επιφέρει η κάθε απόφαση. Ο ορθολογικός τρόπος συµπεριφοράς ενός κράτους σηµαίνει 

ότι είναι ενήµερο για το εξωτερικό περιβάλλον και σκέφτεται έξυπνα αναφορικά µε την 

αύξηση της προοπτικής επιβίωσή του. Ειδικότερα, προσπαθεί, ένα ορθολογικά δρών 

κράτος, να κατανοήσει και αξιολογήσει τις προτιµήσεις των άλλων κρατών αλλά το 

σηµαντικότερο να προσδιορίσει πώς η δική του συµπεριφορά θα επηρεάσει τις πράξεις των 

άλλων κρατών και το αντίθετο485. Η συστηµική προσέγγιση είναι αυτή που επηρεάζει τη 

συµπεριφορά του κάθε εθνοκρατικό παράγοντα που επιδιώκει ως απώτερο στόχο τη 

µεγιστοποιήσει της επιβίωσή του. Η ορθολογική προσέγγιση για την κατανόηση της 

συµπεριφοράς των δύο κρατών µεταξύ τους αποτελεί σηµαντικό εργαλείο αφού και οι δύο 

                                                 
483 Ο σκοπός του παρόντος πονήµατος δεν είναι να αναφερθούν οι σχέσεις των δύο δρώντων σε σχέση µε την 
ΕΕ και τις ΗΠΑ όµως µια απλή επισήµανση εκτιµάται ότι τονίζει τη σπουδαιότητα της πιθανής αλλαγής 
πλεύσης της Τουρκίας, γεγονός που ίσως να αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο µελέτης.  
484 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση, σελ. 
450. 
485 Mearsheimer John, Reckless states and Realism, (International Relations 23, no.2, 2009), σελ.244. 
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χώρες επιδιώκουν στο πλαίσιο εκδήλωσης του αναθεωρητισµού τους να βελτιώσουν τη 

θέση τους στη διεθνή αρένα µέσα από διαδικασίες αύξησης της επιρροής τους. Σε κάθε 

περίπτωση όµως η σηµαντικότερη φιλοδοξία αποτελεί η επιβίωση της κάθε πλευράς 

γεγονός που οδηγεί στην επιδίωξη προβολής της σκληρής ισχύος ως εργαλείο για την 

ολοκλήρωση του αντικειµενικού σκοπού.  

  

6.2 Οι θεωρίες ∆ιεθνών Σχέσεων και οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις.  

Με τον όρο θεωρίες προσδιορίζουµε τις ερµηνείες των φαινοµένων που µπορεί να 

παρατηρηθούν στο διεθνές περιβάλλον και µπορούν να υποβληθούν ή υποβλήθηκαν σε 

έλεγχο ώστε να αποδειχθεί η εγκυρότητά τους.486 Τα φαινόµενα που µας ενδιαφέρουν επί 

του προκειµένου είναι οι συµπεριφορές των εθνοκρατικών υποκειµένων του διεθνούς 

περιβάλλοντος, ο τρόπος που καθορίζεται η συµπεριφορά που αναπτύσσουν κάθε ένας από 

τους παράγοντες και πως αυτοί εµπλέκονται µεταξύ τους. Εποµένως ο εννοιολογικός 

πυρήνας των διεθνών σχέσεων και της πιο στενής έννοιας της διεθνούς πολιτικής αποτελεί η 

αναζήτηση του πλέγµατος των διακρατικών συµπεριφορών που αναπτύσσονται από τις 

διάφορες οντότητες στο διεθνές προσκήνιο487. Ο προσδιορισµός του όρου διεθνές 

προσκήνιο ή διεθνές περίγραµµα ανταποκρίνεται στο πλαίσιο χωροταξικής τοποθέτησης, 

δράσης, αντίδρασης, ώσµωσης και εφαρµογής πολιτικών και συµπεριφορών από πλευράς 

των κρατικών οντοτήτων µε βασικότερη επιδίωξη την επαύξηση της προοπτικής επιβίωσή 

τους488. Με λίγα λόγια, οι θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων επιδιώκουν να ερµηνεύσουν τις 

συµπεριφορές των κρατικών οντοτήτων τόσο µεταξύ τους όσο κα µέσα στο διεθνές 

περίγραµµα µε στόχο την επιβίωσή τους. 

Η προσπάθεια ερµηνείας της συµπεριφοράς εθνοκρατικών οντοτήτων µε τη 

χρησιµοποίηση ενός συγκεκριµένου µοντέλου πιθανόν να εµπεριέχει τον κίνδυνο της 

απλούστευσης και µονόπλευρης εξέτασης στοιχείων που προσδιορίζουν τη διαδικασία λήψη 

απόφασης και καθορισµού συµπεριφοράς του υπό εξέταση κράτους. Στην προκειµένη 

περίπτωση η εξέταση της συµπεριφοράς των δύο χωρών, της Ρωσίας και της Τουρκίας, ενώ 

θα στηριχθεί κατά βάση στη θεωρία του δοµικού ρεαλισµού ή νεορεαλισµού όµως δεν θα 

                                                 
486 Ibid. σελ. 57. 
487 Λίτσας Σπυρίδων, ΙΛΙΑ∆Α και διεθνής πολιτική, µια θεωρητική προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 
2014, σελ.38. 
488 Ibid. 
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αποκλεισθούν άλλες θεωρίες που πιθανόν να δώσουν φως στην ερµηνεία της συµπεριφοράς 

των κρατών και τη διαµόρφωση των µεταξύ τους σχέσεων. 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του πολιτικού ρεαλισµού489 διαπιστώνουµε ότι 

εφαρµόζουν την αρχή της αυτοβοήθειας αφού αντιλαµβανόµενα - τα δύο υπό εξέταση 

κράτη – το άναρχο και ανταγωνιστικό περιβάλλον προσπαθούν αρχικά να µεριµνήσουν 

µόνα τους για την ασφάλεια και αυτοπροστασία τους. Κύριο στοιχείο αποτελεί το γεγονός 

ότι και ο δύο χώρες έχουν µια αυξηµένη αίσθηση των απειλών, είτε προέρχονται από το 

εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, µε συνέπεια και τις πιο απλές δράσεις και συµπεριφορές 

να τις αντιµετωπίζουν µε πνεύµα αµφισβήτησης και υπό το πρίσµα επικείµενης απειλής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι κατά την περίοδο πριν το πρόσφατο 

δηµοψήφισµα της Τουρκίας, 16 Απρ. 17, ο Ερντογάν παρουσίασε την Ευρωπαϊκή απειλή ως 

«αποµεινάρια του Ναζισµού»  και λίγες εβδοµάδες αργότερα προσπάθησε να κινητοποιήσει 

τον Ισλαµικό κόσµο εναντίον του «Ευρο-φασισµού»490 σε µια προσπάθεια να συσπειρώσει 

τον τουρκικό λαό. Ακόµα και οι µεταξύ των δύο κρατών σχέσεις, ανεξάρτητα από τις όποιες 

εµπορικές και οικονοµικές συνεργασίες, διακρίνονται από αίσθηµα φόβου και έλλειψη 

εµπιστοσύνης. Τα συναισθήµατα του φόβου, της ανασφάλειας και των συνεχών απειλών σε 

ένα άναρχο περιβάλλον οδηγούν τις δύο χώρες στην εκδήλωση συµπεριφορών µε σκοπό την 

επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών που είναι η επιβίωσή και ασφάλειά τους. 

Αυτή η αντίληψη της απειλής εναντίον της ίδιας της ύπαρξης του κράτους 

διαµορφώνει µια ιδιαίτερη κοσµοθεωρία που οδηγεί σε µια µεγαλύτερη επιδίωξη αύξησης 

των φορτίων ισχύος για την ασφάλεια των κρατών. Οδηγούνται µε βάση την κοσµοθεωρία 

τους στη λήψη µέτρων που αυξάνουν την ασφάλειά τους ενώ ταυτόχρονα µειώνουν αυτή 

των άλλων. Το «δίληµµα ασφαλείας» έχει πλέον απόλυτη εφαρµογή το οποίο όπως 

αποτυπώνεται από τον Kenneth Waltz, είναι η «κατάσταση στην οποία τα κράτη, µε το 

καθένα να µην είναι σίγουρο για τις προθέσεις των άλλων εξοπλίζονται για χάρη της 

ασφάλειας και µε τον τρόπο αυτό προκαλούν ένα φαύλο κύκλο»491. Στο πλαίσιο αυτό 

µεγιστοποιούν την ισχύ τους µε σκοπό τη διασφάλιση της χώρας τους από τις υπαρκτές ή 

φανταστικές απειλές χρησιµοποιώντας την ισχύ τους ως εργαλείο άµυνας και διατήρησης 

της εθνικής τους κυριαρχίας.  

                                                 
489 Όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί από τον Αθ. Πλατιά στην Εισαγωγή του έργου Kenneth Waltz, Θεωρία 
∆ιεθνούς Πολιτικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011. 
490 Bekdil Burak, Turkey: Europe’s “Angry Bird”, BESA Center Perspectives Paper No. 443, April 7, 2017. 
491 Waltz Kenneth. Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σελ. 14. 
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Αντιλαµβανόµενα και τα δύο κράτη τη δοµή του ∆ιεθνούς συστήµατος, ως άναρχο 

και ανταγωνιστικό αλλά και την κρατικοκεντρική δοµή µε τα κράτη να αποτελούν τους 

κυριότερους δρώντες προσπαθούν να λάβουν αποφάσεις που κινούνται στο πλαίσιο µιας 

ορθολογικής βάσης διαδικασίας λήψης απόφασης. Το κόστος και το όφελος λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψη στην εκπόνηση της όποιας στρατηγικής ακόµα και στην περίπτωση 

υιοθέτησης στρατηγικής εκβιασµού εναντίον άλλων κρατικών υποκειµένων, ενεργώντας 

έτσι υπό το πρίσµα του ορθολογισµού ιδίως η ρωσική πολιτική ηγεσία. Η τουρκική πλευρά 

σε περιόδους έχει εµφανίσει αστάθεια και ακολούθησε διαδικασίες που εδράζονται 

περισσότερο σε ιδεολογικά ή ακόµα και θρησκευτικά αξιώµατα γεγονός που προσλαµβάνει 

ένα χαρακτηρισµό του απρόβλεπτου δρώντα στη διεθνή σκηνή.  

Σε κάθε περίπτωση όµως, ανεξάρτητα αν οι αποφάσεις και οι διεθνείς συµπεριφορές 

προσδιορίζονται ορθολογικά ή όχι η κινητήριος δύναµη είναι η επίτευξη των βασικών 

εθνικών συµφερόντων µε τον τρόπο που προσδιορίζονται κάθε φορά. Το raison d’ etat 

φαίνεται ότι κάνει την εµφάνιση του και κατευθύνει τις προσπάθειες των πολιτικών ηγεσιών 

αφού ανεξάρτητα από τα γεγονότα που συµβαίνουν µε µια «συγνώµη», πραγµατική η 

εικονική δεν έχει καθόλου σηµασία, όλα µπορούν να τροποποιηθούν εφόσον έτσι τα 

επιβάλλει το εθνικό συµφέρον. Ιδεολογίες, νόρµες, πεποιθήσεις και δίκαιο όλα 

παραγκωνίζονται στο βωµό του εθνικού συµφέροντος και του υπέρτατου στόχου.  

Η ασφάλεια του κράτους αποτελεί τον υπέρτατο εθνικό στόχο για κάθε εθνοκρατικό 

παράγοντα που ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του την οποία επιδιώκει να την εξασφαλίσει 

µέσω αξιοποίησης της ισχύος. Η σκιαγράφηση της ιστορίας, των πολιτικών δοµών και της 

διαδροµής των δύο αυτών κρατών στο διεθνές προσκήνιο µας αποδεικνύει ότι η ισχύς 

µάλλον χρησιµοποιείται ως µέσο και όχι ως αυτοσκοπός στοιχείο που µας οδηγεί στην 

θεωρία του νεορεαλισµού παρά του κλασικού ρεαλισµού του Morgenthau. Η αναζήτηση 

αυτή της ισχύος στρέφεται προς τον έλεγχο των πόρων492 και ιδίως προς αυτούς που θα 

αναβαθµίσουν τη συνολική ή κατά τους σύγχρονους ρεαλιστές τη σκληρή ισχύ. Αυτό 

συνεπάγεται µια αρχική ενίσχυση των οικονοµικών δυνατοτήτων µε άµεσα αντίκτυπο στις 

στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών. Πράγµατι παρατηρώντας τις πορείες των δύο 

κρατών από τις αρχές του 21ου αιώνα διαπιστώνουµε ότι αρχικά επιδιώχθηκε µια 

οικονοµική ενίσχυση της εσωτερικής κατάστασης η οποία στη συνέχεια µεταφράσθηκε σε 

ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους. Μετά την αναβάθµιση της στρατιωτικής 

                                                 
492 Ibid., σελ. 17. 
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τους ισχύς άρχισαν να επιβεβαιώνουν και να αποδεικνύουν τον ουσιαστικό τους ρόλο ή 

τουλάχιστον αυτό που επιδιώκουν να διαδραµατίσουν στη διεθνή σκηνή. 

∆ιατυπώνοντας τις αρχές του δοµικού ρεαλισµού µε ένα συγκριτικό τρόπο αναφορικά 

µε τη συµπεριφορά της Ρωσίας και Τουρκίας εκτιµάται ότι επιβεβαιώνεται πέραν του ότι ο 

ρεαλισµός αποτελεί την ουσιαστικότερη θεώρηση493 των διεθνών σχέσεων, αλλά επιπλέον 

ότι ο δοµικός ρεαλισµός, όπως διαµορφώθηκε από τον Kenneth Waltz, αποτελεί ένα 

χρηστικό εργαλείο ερµηνείας διεθνών φαινοµένων και συµπεριφορών εθνοκρατικών 

υποκειµένων. 

Η χρησιµοποίηση µιας µόνο θεωρίας µε σκοπό να ερµηνεύσουµε τη συµπεριφορά των 

δύο κρατών αλλά και τις µεταξύ τους σχέσεις πιθανόν να περιόριζε την αναλυτική 

µεθοδολογία αφού θα παραµέριζε στοιχεία που αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στην 

κατανόηση της διεθνούς πολιτικής. Τέτοια στοιχεία βρίσκουµε στην κονστρουκτιβιστική 

ανάλυση η οποία ενώ αποδέχεται το εθνικό συµφέρον ως κάτι το θετικό, στη διεθνή 

πολιτική, όµως προκρίνει την κατανόησή της µε όρους ιδεών και νορµών.494 Ο νόρµες, είναι 

πεποιθήσεις που διατηρούνται και διοχετεύονται µεταξύ των κοινωνικών οµάδων που 

συγκροτούν µια οργανωµένη κοινωνία µέσω της κοινωνικής πρακτικής διάδρασης, όπως 

είναι η ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία ο πολιτισµός. 

Η προσέγγιση αυτή εκτιµάται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού και στις δύο χώρες 

παρατηρούµε µια προσήλωση στην ιστορία τους, στη θρησκεία, στη γλώσσα και στον 

πολιτισµό τους, στοιχεία που διαµορφώνουν µια εθνική ταυτότητα έκφρασή της οποίας 

αποτελεί η κοσµοθεωρία που έχουν αναπτύξει για τον κόσµο γύρω τους αλλά και για τη 

θέση που θα πρέπει να κατέχουν αυτές. 

Η διατύπωση της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης για τη διαµόρφωση της 

ακολουθούµενης συµπεριφοράς της Τουρκίας πραγµατοποιήθηκε από τον Αχµέτ 

Νταβούτογλου που µέσω της θεωρίας του, προσπάθησε να διαµορφώσει ένα µεθοδολογικό 

εργαλείο µε σκοπό να προσδώσει µια διαφορετική προσέγγιση, χρησιµοποιώντας τις 

υπάρχουσες θεωρίες διεθνών σχέσεων εµπλουτισµένες όµως µε στοιχεία πολιτισµού, 

                                                 
493 Με τον όρο θεωρήσεις εννοούµε «οµαδοποιήσεις αξιωµάτων που εκφράζουν δογµατικά απόψεις περί 
λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και τω σχέσεων µεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήµατος», 
Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση, σελ. 57.  
494 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση, σελ. 
96. 
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κουλτούρας, θρησκείας και ιστορίας495. Οι σκέψεις του Νταβούτογλου αποτυπώνονται σε 

ένα πλαίσιο που ονοµάζεται «πολιτισµικός κονστρουκτιβισµός» αποτελώντας το 

συνδυασµό των Ισλαµικών αξιών, πολιτισµικών θεωριών αλλά και στοιχεία προερχόµενα 

από τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού. Το µοντέλο αυτό που επιδίωξε να εδραιώσει ο 

Νταβούτογλου στηρίζεται σε τρείς πυλώνες που είναι οι πολιτισµικές αξίες, η δηµιουργία 

νορµών και διεθνών αξιών και τέλος το στρατηγικό βάθος και τα µηδενικά προβλήµατα µε 

τους γείτονες496. Το αξιόλογο στοιχείο είναι ότι η διαµορφωθείσα θεωρία που αναπτύχθηκε 

από τον καθηγητή Νταβούτογλου επηρέασε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αλλά και 

γενικότερα τους κοινωνικο-πολιτικούς θεσµούς και διάρθρωση της τουρκικής κοινωνίας. Το 

σηµαντικότερο όµως είναι η διαµόρφωση µιας νοοτροπίας και ενίσχυση της κουλτούρας ότι 

η Τουρκία µε βάση την ιστορίας της, την παράδοση και εκµεταλλευόµενη τη γεωγραφική 

της θέση θα πρέπει να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο εν ονόµατι του Ισλαµισµού ενώνοντας 

τα µουσουλµανικά έθνη και προάγοντας τις αρχές, τις νόρµες και τις πεποιθήσεις που 

κυριαρχούν και βρίσκονται σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες της δύσης. Ασκώντας µάλιστα 

κριτική προς τα ∆υτικά πρότυπα επισηµαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και 

κατανοητά οι διαφορετικότητες που εκπορεύονται από τους διαφορετικούς πολιτισµούς 

αφού η κύρια βάση της τουρκικής κοινωνίας αποτελεί το Ισλαµικό µοντέλο.  

Σηµατοδοτεί µε τον τρόπο αυτό την µετάβαση από την κοσµική Τουρκία, που 

εγκαθιδρύθηκε το 1923 από τον Κεµάλ Ατατούρκ µε έναν σαφέστατα δυτικό 

προσανατολισµό, στην πάροδο όµως των ετών το Ισλαµικό στοιχείο άρχισε να 

αναδεικνύεται στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας και ιδίως στις δύο τελευταίες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα άρχισε να πραγµατοποιείται µια σταδιακή µετάβαση και η 

πλάστιγγα να γέρνει προς το Ισλαµικό πεδίο το οποίο σε τελική ανάλυση κατάφερε να 

κυριαρχήσει µε την έλευση του 21ου αιώνα. Ο 21ος αιώνας θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε 

ότι προσδιορίζεται από την σταδιακή κυριαρχία και τελική εγκαθίδρυση του Ισλαµικού 

στοιχείου στην τουρκική πολιτικο-κοινωνική διαµόρφωση του συγκεκριµένου 

εθνοκρατικού παράγοντα µε έντονα τα στοιχεία του κονστρουκτιβισµού αλλά και την 

έννοια της ήπιας ισχύος και ιδιαίτερα της διπλωµατίας και οικονοµικής αλληλεξάρτησης. 

Φαίνεται ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος που άνοιξε το 1908 µε την άνοδο των εθνικιστών 

                                                 
495 Αναλυτική παρουσίαση της κοσµοθεωρίας του Νταβούτογλου η οποία επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τη 
διεθνή θέση της χώρας, την εξωτερική πολιτική αλλά και τη συµπεριφορά της, αποτυπώνεται στην εργασία 
του Cohen S. Matthew, Ahmet Davutoğlu’s academic and professional articles: understanding the world view 
of Turkey’s former prime minister, TURKISH STUDIES, 2016, VOL. 17, NO. 4, 527–543. 
496 Ibid. 
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στην εξουσία (Νεότουρκοι) που πολιτεύτηκαν κατά των Οθωµανών και κορυφώθηκε µε την 

επικράτηση του Κεµάλ ενώ σήµερα οι απόγονοι των παλιών Οθωµανών κατάφεραν – όπως 

φαίνεται επί του παρόντος – να πάρουν τη ρεβάνς497. Η ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης 

οδήγησε στη σχηµατοποίηση ενός Ισλαµικού κράτους µε εκφράσεις ήπιας ισχύος 

στηριζόµενο στις αρχές και αξίες που πηγάζουν από την ιστορία και τη θρησκεία. Η έννοια 

της σκληρής ισχύος δεν απορρίπτεται, όµως επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

µόνο σε έσχατη περίπτωση και όταν πλέον όλα τα άλλα µέσα επίτευξης των εθνικών 

στόχων και ικανοποίησης των συµφερόντων δεν έχουν ευοδωθεί. 

Ο εννοιολογικός προσδιορισµός της σκληρής ισχύος βρίσκει την έκφρασή της στη 

διαµορφούµενη εξωτερική πολιτική και διεθνική συµπεριφορά της Ρωσίας, η οποία από την 

εποχή της Τσαρικής µέχρι και τη Σοβιετική της εποχή διακρίνεται από µια επεκτατική 

συµπεριφορά. Αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά βασίζεται σε ένα βαθιά ριζωµένο και 

µακροχρόνιο φόβο ότι η χώρα είναι ευάλωτη και για να µπορέσει να προστατευθεί θα 

πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά της498. Η έννοια της απειλής και ο φόβος που δηµιουργείται 

στη ψυχοσύνθεση του λαού διαµορφώνει µια ταυτότητα που σε συνδυασµό µε την ιστορία 

και τις εισβολές που έχει δεχτεί η χώρα οδηγεί στη διαµόρφωση µιας κοσµοθεωρίας που 

αντιµετωπίζει τους άλλους λαούς υπό το πρίσµα τη καχυποψίας θέτοντας σε απόλυτη 

προτεραιότητα την επιβίωση του κράτους µε οποιοδήποτε κόστος. Το raison d’ etat 

αποτελεί στοιχείο από το οποίο διακατέχονται οι διαµορφωτές της ρωσικής εξωτερικής 

πολιτικής. Ακόµα και µετά την επικράτηση του κοµµουνισµού στη χώρα, η ιστορία499 

έδειξε, ότι η συµπεριφορά της χώρας στην εξωτερική πολιτική καθοδηγούνταν βασικά από 

υπολογισµούς ισχύος και όχι τόσο από την κοµµουνιστική θεωρία επιβεβαιώνοντας µε τον 

τρόπο αυτό ότι ανεξάρτητα από την όποια ιδεολογία τα κράτη σε τελική ανάλυση ωθούνται 

από το κίνητρο της επιβίωσης, και η Σοβιετική Ένωση δεν θα µπορούσε να αποτελεί 

εξαίρεση στον κανόνα. Η επιβίωση του κράτους δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί, σύµφωνα 

µε τους Ρώσους διαµορφωτές πολιτικής, παρά µόνο µε τη µεγιστοποίηση της ισχύος ώστε 

να µπορούν να παραµένουν ασφαλείς έναντι των αντιπάλων. Ο ρωσικός λαός  είτε µε τη 

µορφή της τσαρικής αυτοκρατορίας είτε υπό την οµπρέλα του κοµµουνισµού κατείχε 

                                                 
497 Αγτζίδης Βλάσης, Γιατί µε τις κοσµοϊστορικές εξελίξεις στη Τουρκία κλείνει ο κύκλος 1908-2016, 
http://www.huffingtonpost.gr/vlasis-agtzidis/-19082016_b_11080714.html, πρόσβαση στις 25 Οκτωβρίου 
2016. 
498 Mearsheimer John. Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006, 
σελ. 390. 
499 Για µια πιο εµπεριστατωµένη αποτύπωση της ιστορικής πορείας µέχρι την εγκαθίδρυση του κοµµουνισµού 
βλέπε Mearsheimer John. Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων., σελ. 390-394. 
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πάντοτε µια σηµαίνουσα θέση στη διεθνή σκακιέρα καθορίζοντας γεγονότα και 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα συµφέροντά του και χρησιµοποιώντας ενίοτε και αρκετά συχνά 

την ισχύ του. Το αίσθηµα του φόβου και των απειλών από τους εξωτερικούς παράγοντες, το 

χαρακτηριστικό της σκληρότητας του λαού, λόγω κλίµατος αλλά και αντιµετώπισης των 

συνεχόµενων απειλών, καθώς και το στοιχείο της εθνικής υπερηφάνειας εµπλουτισµένα µε 

θρησκευτικά και πολιτισµικά συστατικά διαµόρφωσαν µια κοσµοθεωρία στην οποία η 

Ρωσία δεν µπορούσε να διαδραµατίσει άλλο ρόλο παρά µόνο έναν από τους 

πρωταγωνιστικούς.  

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέµου, αποτελώντας τον έναν από τους δύο πόλους 

του διεθνούς συστήµατος, επιδίωξε να αντιµετωπίσει τον αντίπαλο πόλο διεκδικώντας την 

πρωταρχική θέση, τόσο από άποψη ισχύος όσο και από ιδεολογικής άποψης. Όµως η 

κούρσα των εξοπλισµών που ακολούθησε και το απαρχαιωµένο σύστηµα της οικονοµικής 

διάρθρωσης σε συνδυασµό µε ένα κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα που δεν προσαρµοζόταν 

τόσο εύκολα στις περιστάσεις οδήγησε στην κατάρρευση της Σοβιετικής  Ένωσης. Η νέα 

θέση της χώρας δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτή από το σύνολο  του ρωσικού λαού που 

γρήγορα, µέσω της διακυβέρνησης του Πούτιν, επιδόθηκε σε µια προσπάθεια εσωτερικής 

εξισορρόπησης, αρχικά, µε σκοπό να πετύχει την επανατοποθέτησή της στην θέση που 

σύµφωνα µε τη κοσµοθεωρία τους θα πρέπει να βρίσκεται η Ρωσία. Η εσωτερική 

εξισορρόπηση αποσκοπούσε στη αξιοποίηση των διατιθέµενων φορτίων ισχύος και ιδίως 

των ενεργειακών αποθεµάτων καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση της οικονοµίας ώστε να 

σταθεροποιεί ο σηµαντικός αυτός πυλώνας για την ανάπτυξη της χώρας. Στη συνέχεια 

προέβη στον  µετασχηµατισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων παρουσιάζοντας πολύ σύντοµα µια 

αξιόλογη διάσταση της σκληρής ισχύος ικανής να πραγµατοποιήσει δράσεις και σε περιοχές  

µακριά από τα σύνορα της χώρας. 

Συµπερασµατικά, και οι δύο χώρες εµφανίζουν µια αναθεωρητική συµπεριφορά µε 

σκοπό την αλλαγή του status quo σύµφωνα µε τους δικούς τους αυτοπροσδιορισµούς και 

αντιλήψεις σχετικά µε το διεθνές σύστηµα. Η µεν Ρωσία επιδιώκει την επανατοποθέτηση 

της σε µια ηγεµονική θέση, όπου και βρισκόταν πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης αλά και στην οποία πάντα ανήκε από την Τσαρική ακόµα εποχή και η Τουρκία 

επιθυµεί να διαδραµατίσει ένα ηγεµονικό ρόλο καταλαµβάνοντας την πρωτοκαθεδρία του 

Ισλαµικού κόσµου. Η αντίληψη περί της διεθνούς θέσης που κατέχει και τις δύο χώρες, 

εδράζεται σε στοιχεία όπως η ιστορία τους, ο πολιτισµός, η κουλτούρα, η θρησκεία και η 

γεωγραφική τους θέση που όλα µαζί διαµορφώνουν µια εθνική συνείδηση. Έκφραση της 
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αναθεωρητικής αυτή εθνικής συνείδησης µέσω της κοσµοθεωρίας που τις χαρακτηρίζει  

αποτελεί η διαµόρφωση στρατηγικής που οδηγεί στην υιοθέτηση ηγεµονικών προσεγγίσεων 

µέσω εσωτερικής ενδυνάµωσης, εξωτερικής ενδυνάµωσης και εκδήλωσης 

επιθετικότητας500.   

Εν κατακλείδι, κατά την διάρκεια του 21ου αιώνα, άσχετα µε τις αρχικές προβλέψεις 

για τις δύο χώρες, όταν τελικά αποκαλύφθηκαν οι πραγµατικές επιδιώξεις διαφάνηκε ότι και 

οι δύο επιδίωκαν αρχικά µέσω της οικονοµικής τους ανάπτυξης και της ανάπτυξης των 

συνεργασιών να αξιοποιήσουν τα φορτία ισχύος και µέσω της ήπιας ισχύος να 

αναβαθµίσουν τη θέση τους. Στη συνέχεια και έχοντας ενδυναµώσει όλους τους παράγοντες 

ισχύος αποκαλύφθηκε το πραγµατικό τους προσωπείο αλλά και οι ουσιαστικότεροι εθνικοί 

τους στόχοι που προσδιορίζονται στο επίπεδο της περιφερειακής ηγεµονικής δύναµης.  

Επιβεβαιώνεται εποµένως από την παραπάνω αναφορά στις θεωρίες των διεθνών 

σχέσεων ότι όλες οι θεωρίες αποτελούν βέλη στη φαρέτρα ερµηνείας των διεθνών 

συµπεριφορών των κρατών. Το ποια θεωρία είναι κατάλληλη εξαρτάται από την περίσταση. 

Αυτό δικαιολογεί ότι ο νεορεαλισµός µπορεί να µας ερµηνεύει το σύνολο της 

συµπεριφορών των εθνοκρατικών οντοτήτων όµως λόγω των αδυναµιών αφήνει σηµαντικό 

χώρο και για τις λοιπές θεωρίες όπως αυτή του επιθετικού ρεαλισµού αλλά και του 

κονστρουκτιβισµού και της οικονοµικής αλληλεξάρτησης που χρησιµοποιήθηκαν στο 

παρόν πόνηµα. Ο διαφορετικός βαθµός αξιοποίησης της κάθε θεωρίας σε καµία περίπτωση 

δεν µειώνει την αξιοπιστία της θεωρίας αλλά απλώς αποτελεί ένα ποσοτικό στοιχείο 

αξιοποίησης της συγκεκριµένης θεωρητικής πρότασης.  

 

6.3 Επίλογος.  

 Το µεταψυχροπολεµικό διεθνές σύστηµα παρουσίασε µια δυναµική 

διαµόρφωσης που αρχικά πήρε τη µορφή ενός ηγεµονικού πολυπολικού συστήµατος µε την 

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ και την ανωτερότητα της δύσης. Με την έλευση του 21ου αιώνα 

όµως διαµορφώνεται  ένα πολυπολικό διεθνές σύστηµα µε τη ∆ύση και τις ΗΠΑ να 

βρίσκονται σε κατάσταση αντιµετώπισης των νέων προκλήσεων αλλά και των νέων πόλων 

που έκαναν πλέον την εµφάνισή τους. Σε αυτό το νέο σκηνικό η δυναµική που εµφανίζουν 

                                                 
500 Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου δεν είναι να παρουσιάσει τις συµπεριφορές των κρατών στη διεθνή 
πολιτική. Περισσότερα όµως  στοιχεία και µια πληρέστερη παρουσίαση των στρατηγικών εµφαίνονται στο 
Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις,  Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 6η έκδοση, 
Κεφάλαιο 5.  
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νέοι δρώντες προσλαµβάνουν πλέον ιδιαίτερη σηµασία αφού επηρεάζουν τις 

διαµορφούµενες καταστάσεις στο διεθνές σύστηµα αλλά και στα περιφερειακά 

υποσυστήµατα.  

Υπό αυτό το πρίσµα η αυξανόµενη συνεργασία µεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, 

κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, αποτελεί ένα καλό παράδειγµα ότι 

ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε θεωρητικό υπόβαθρο διαµόρφωσης συνειδησιακής 

κατάστασης ενός λαού αλλά και διαφορετικών πολιτικών καθεστώτων η οικονοµική 

αλληλεξάρτηση µπορεί να εγκαθιδρύσει ισχυρούς δεσµούς. Ο Ισλαµισµός για την Τουρκία 

ήταν το στοιχείο που υπόβοσκε κρυµµένος στο πέπλο του Κεµαλισµού και της 

κοσµικότητας όπως  ακριβώς και στη Ρωσία οι ηγεµονικές τάσεις υπήρχαν πάντα στη 

συνείδηση το λαού που είχαν σκεπαστεί, αν και όχι τόσο ολοκληρωτικά, µε το σεντόνι του 

κοµµουνισµού.  

Το σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να επισηµανθεί είναι το γεγονός ότι η 

οικονοµική αλληλεξάρτηση µπορεί να ενδυναµωθεί παρά τις όποιες πολιτικές συγκρούσεις 

και γεωπολιτικά αντικρουόµενα συµφέροντα. Στην περίπτωση των δύο υπό εξέταση χωρών, 

παρά τις πολιτικές διαφορές και τον ανταγωνισµό που εκδηλώθηκε στην προσάρτηση της 

Κριµαίας αλλά και στη Συρία µε αποκορύφωµα την κατάρρευση του ρωσικού πολεµικού 

αεροσκάφους από τουρκικό, οι οικονοµικές σχέσεις των δύο χωρών δεν καταστράφηκαν. 

Μειώθηκαν ως επακόλουθο των επιβληθεισών ρωσικών κυρώσεων όµως δεν έχασαν τη 

δυναµική τους µε συνέπεια να αναβαθµισθούν ξανά µετά τη συγνώµη του Ερντογάν. 

Αποδεικνύουν έτσι ότι οι εµπορικές σχέσεις και συνεργασίες καθώς και η οικονοµική 

αλληλεξάρτηση µπορεί να βοηθήσει στην εξοµάλυνση κρίσεων και στην εµβάθυνση των 

δεσµών µεταξύ κρατών ακόµα και µε ανταγωνιστικά συµφέροντα.  

Αναµφισβήτητα το πλαίσιο των οικονοµικών συνεργασιών και ανάπτυξης εµπορικών 

συνδιαλλαγών είναι αρκετά ευρύ µε την ενέργεια – πυρηνική, πετρέλαιο, φυσικό αέριο - να 

καταλαµβάνει πρωτεύουσα θέση αλλά και ο τουρισµός, η βιοµηχανία και γενικά το εµπόριο 

να αποτελούν σηµαντικοί συντελεστές διαµόρφωσης των εµπορικών σχέσεων των δύο 

χωρών. Αποδεικνύεται έτσι ότι οι δύο χώρες κατάφεραν να αξιοποιήσουν στο καλύτερο 

δυνατό επίπεδο τις ευκαιρίες που τους εµφανίσθηκαν κατά τη µετα-ψυχροπολεµική περίοδο. 

Η οικονοµική αλληλεξάρτηση όµως δεν ήταν ισοβαρώς κατανεµηµένη όµως δηµιούργησε 

τις προϋποθέσεις ανάπτυξης πεδίων συνεργασίας που συµπεριλάµβαναν διπλωµατικές 

δράσεις και θέµατα ασφάλειας. Έτσι  οι διµερείς συνεργασία µετουσιώθηκε σε πολυεπίπεδη 

συνεργασία όµως πολύ δύσκολο θα µπορέσει να µετατραπεί σε στρατηγική συνεργασία. 
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Η άποψη που κατατίθεται είναι ότι παρά τη σπουδαιότητα της θεωρίας 

αλληλεξάρτησης501, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών, όµως το οικονοµικό πλαίσιο 

συνεργασίας ακόµα και στο επίπεδο που αναπτύχθηκε µεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, 

αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο στη φαρέτρα της υψηλής στρατηγικής για την επίτευξη 

των εθνικών στόχων του κάθε υποκειµένου του διεθνούς συστήµατος. Εθνικοί στόχοι που 

διαµορφώνονται µε βάση την κοσµοθεωρία και την αντίληψη που κάθε λαός διαθέτει για 

τον κόσµο και τον εαυτό του.  

Στην περίπτωση της Ρωσίας και της Τουρκίας και οι δύο έχουν µια προσέγγιση που 

έχει διαµορφωθεί µέσα από το πέρασµα των αιώνων µε στοιχεία που προέρχονται από την 

ιστορία τους, τη θρησκεία και τον πολιτισµό. Επίσης και οι δύο χώρες αντιµετωπίζουν 

«απειλές» και διακατέχονται από φοβικά σύνδροµα που τους αναγκάζει να στραφούν σε 

στρατηγικές εξασφάλισης της επιβίωση τους. Η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ισχύ που 

θα µπορέσουν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιρροή τους σε περιοχές µακριά από 

τα σύνορά τους. Η κρατική τους συµπεριφορά, κατά τα τελευταία χρόνια, εδράζεται στο 

τρίπτυχο φόβος-αυτοβοήθεια-µεγιστοποίηση της ισχύος,  στοιχεία που αποτελούν έκφραση 

του επιθετικού ρεαλισµού όπως διατυπώθηκε από τον J. Mearsheimer (2006, σελ.83).  

Η Ρωσία κλασική δύναµη του επιθετικού ρεαλισµού ενώ η Τουρκία µπορεί να 

στηρίζεται σε ιδεολογικά πρότυπα και πολιτικές νόρµες και πεποιθήσεις όµως σε τελική 

ανάλυση ο ρεαλισµός µε την έννοια της ισχύος κυριαρχεί. Οι µεταξύ τους σχέσεις 

διακρίνονταν κα θα συνεχίζουν να διακρίνονται από συνεργασίες αλλά και συγκρούσεις. 

Κοινά εθνικά συµφέροντα µπορεί να τις φέρνουν κοντά και µέσω της οικονοµικής 

αλληλεξάρτηση και συνεργασίας µπορεί να οδηγήσουν σε µια αναβάθµιση των σχέσεων. 

Πεδία οικονοµικής συνεργασίας και ανάπτυξης εµπορικών συναλλαγών υπάρχουν πολλά 

και πιθανόν να αυξηθούν (πυρηνική ενέργειας, τουρισµός, κατασκευές κλπ). Όµως 

βαθύτερα διαφαίνεται δύσκολο να µετατραπούν σε στρατηγικούς εταίρους που θα 

διαµορφώσουν ένα νέο πλαίσιο στο περιφερειακό υποσύστηµα τους. Η δυσπιστία που 

πηγάζει στο παρελθόν των δύο κρατών θα συνεχίζει να διακατέχει τις σχέσεις των δύο 

κρατών ενώ ο αναθεωρητισµός και οι ανταγωνιστικές φιλοδοξίες που σε πολιτικό επίπεδο 

εκδηλώνονται µε τη µορφή ακόµα και αυταρχικής διακυβέρνησης, µάλλον ενισχύει την 

άποψη της αδυναµίας επίτευξης στρατηγικής σχέσης µεταξύ των δύο κρατών.  

 
                                                 

501 Αναλυτικά για τη θεωρία αλληλεξάρτησης βλέπε Κουσκουβέλης Ηλίας, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων στον 
Ψυχρό Πόλεµο: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, σελ. 449. 
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Στην προσπάθεια µας να δώσουµε απάντηση στο ερώτηµα που τέθηκε στο εισαγωγικό 

τµήµα του πονήµατος, αναφορικά µε την ερµηνεία της συµπεριφοράς των Ρωσο-Τουρκικών 

σχέσεων σύµφωνα µε τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων, θα επιδιωχθεί να προσεγγισθούν 

αυτές σε δύο επίπεδα.  

Στο πρώτο επίπεδο έχουµε κυρίως την αποτύπωση της πλουραλιστικής θεώρησης και 

ιδίως της θεωρίας της οικονοµικής αλληλεξάρτησης µε δεδοµένο ότι οι εµπορικές και 

οικονοµικές συνεργασίες των δύο χωρών αποτελούν αδιαµφισβήτητο συστατικό των µεταξύ 

τους σχέσεων. Οι Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις έχουν αναπτυχθεί ραγδαία από το 1992. Αυτή η 

ανάπτυξη που είχε την επίδρασή της στην οικονοµική σφαίρα κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990 γρήγορα επεκτάθηκε και στην πολιτική αρένα στις αρχές του 21ου 

αιώνα502.   Η ανάπτυξη των διµερών σχέσεων επιταχύνθηκε µε την ανέλιξη στην εξουσία 

των Πούτιν και Ερντογάν. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν σε πολλά επίπεδα παρά το γεγονός 

ότι υπήρχαν σε πολλά θέµατα διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι γεγονός ότι ο οικονοµικός 

φιλελευθερισµός δηµιούργησε ένα νέο πεδίο δράσης των οικονοµικών αρχικά και µετέπειτα 

των πολιτικών δυνάµεων503. Η Τουρκία και η Ρωσία είναι δύο χώρες που οι οικονοµικές 

τους σχέσεις έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία. Παρά, τις όποιες πολιτικές διαφωνίες το 

εµπόριο και οι  οικονοµικές συνεργασίες αναπτύχτηκαν σταθερά και µετέτρεψαν τις δύο 

χώρες σε σηµαντικούς εταίρους504.  

Όµως η όποια σπουδαιότητα µπορεί να προσδώσει κανείς στην οικονοµική 

αλληλεξάρτηση δεν θα πρέπει να παρακάµπτει το στοιχείο της κουλτούρας, τις νόρµες και 

τις πεποιθήσεις που διαµορφώνουν την ταυτότητα του κάθε λαού και προσδιορίζουν την 

κοσµοθεωρία και τον τρόπο συµπεριφοράς ση διεθνή αρένα. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε 

να ενταχθεί και η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, η οποία επίσης αποτελεί θεωρία που µας 

ερµηνεύει τη διεθνική συµπεριφορά κρατών. Θα πρέπει πρωτίστως να επισηµανθεί ότι η 

κουλτούρα, οι νόρµες και οι πεποιθήσεις που εδράζονται σε κριτήρια ιστορίας, θρησκείας 

και παράδοσης της κάθε εθνοκρατικής οντότητας διαµορφώνουν τη στάση του κάθε 

υποκειµένου του διεθνούς συστήµατος. 

Ο ορθολογικός όµως τρόπος σκέψης, οι φιλοδοξίες του κάθε υποκειµένου 

(αναφερόµαστε στην κρατική οντότητα και όχι στην πρώτη εικόνα του Waltz που αφορά 

                                                 
502 Özbay Fatih, “Turkish-Russian Relations in the Shadow of the Syrian Crisis”, Journal of Caspian Affairs, 
Vol. I, No. 1, (Spring 2015), σελ. 73. 
503 Basar Selim and Mikail Elnur Hasan, Turkish-Russian Political and Economic Relations During Erdogan-
Putin Period Between 2003-2013 years, (Ankara, Sage Yayincilik, 2013), σελ.169. 
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την έννοια του ανθρώπου) αναφορικά µε τη θέση και το ρόλο που θα διαδραµατίσει στη 

διεθνή αρένα, διαµορφώνει τη συµπεριφορά και τον τρόπο δράσης. Η σηµαντικότερη 

φιλοδοξία αποτελεί η επιβίωση και η ασφάλεια ης κάθε χώρας γεγονός που οδηγεί στην 

επιδίωξη αύξησης και αξιοποίησης της ισχύος ως εργαλείο για την ολοκλήρωση του 

αντικειµενικού σκοπού. 

Με τη σκιαγράφηση των παραπάνω σκέψεων οδηγούµαστε στη θεώρηση του 

ρεαλισµού. «Η θεώρηση του ρεαλισµού, της οποίας ο Waltz αναγνωρίζεται ως ένας από 

τους σύγχρονους πατέρες, δεν αφορά την επιβολή του ισχυρού, την υποχώρηση του 

αδύναµου, αλλά την κατανόηση και εξήγηση της κατάστασης στη βάση της παρατήρησης: 

Το διεθνές σύστηµα είναι άναρχο και εξ αυτού είτε ο ανταγωνισµός είτε οι προσπάθειες για 

συνεργασία οδηγούν σε συγκρούσεις.»505 Η άποψη του γράφοντος είναι ότι η παραπάνω 

διατύπωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την ερµηνεία της µεταξύ τους 

συµπεριφοράς και σχέσεων των δύο χωρών. Οι µεταξύ τους σχέσεις στηρίχθηκαν στην 

εξασφάλιση του εθνικού οφέλους, όπως η κάθε µία το προσδιόριζε. Η σκέψη της απειλής 

και του ανταγωνισµού υπήρχε πάντα στις επιλογές τους όµως κρίνοντας τις δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν το αίσθηµα της επιβίωσης και της διατήρησης της ασφάλειας τους 

αποτελεί κύριο στοιχείο. Αν προσεγγίσουµε τις σχέσεις τους από πλευράς ισχύος, 

περιοριζόµενοι µόνο στις δύο χώρες, εκτιµάται ότι µια πυρηνική δύναµη έναντι µιας 

συµβατικής δύναµης, µε πολλά εσωτερικά και περιφερειακά θέµατα, µάλλον θα βρίσκονταν 

σε πλεονεκτικότερη θέση. Όµως διευρύνοντας την προσέγγιση ώστε να συµπεριλάβουµε το 

διεθνές σύστηµα γενικότερα τότε φαίνεται η επίδραση που ασκεί στις διαδικασίες λήψης 

απόφασης και στην εκδήλωση των διεθνών συµπεριφορών όλων των υποκειµένων και 

συγκεκριµένα της Τουρκίας και της Ρωσίας µε συνέπεια να έχουµε µια ανάπτυξη κυρίως 

της ήπιας ισχύος ως εργαλείο επίτευξης των εθνικών στόχων. Αυτό όµως δεν συνεπάγεται 

ότι περιορίζεται η σκληρή ισχύς αφού και οι δύο χώρες επιδιώκουν να την ενισχύσουν 

αυξάνοντας τα εσωτερικά φορτία ισχύος και επιδεικνύοντας τη δύναµή τους στο εγγύς 

περιβάλλον αλλά η Ρωσία και σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Η αποστολή µονάδων του 

ρωσικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί δείγµα της θέλησή της να ξεφύγει 

πλέον από τον περιορισµό στις ψυχρές θάλασσες αλλά και επίδειξη της δύναµης που 

διαθέτει πλέον να εκτελεί επιχειρήσεις µακριά από το έδαφος της ενδοχώρας. Η 

προσάρτηση της Κριµαίας και οι επιχειρήσεις στη Συρία αποτελούν αποδείξεις ότι η Ρωσία 

                                                 
505 Waltz Kenneth, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεµος, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ.9. 
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είναι αποφασισµένη να καταλάβει τη θέση που της ανήκει στη διεθνή σκηνή και είναι 

διατιθέµενη να χρησιµοποιήσει αυτή τη σκληρή της ισχύ οποτεδήποτε χρειαστεί. Η Τουρκία 

επίσης αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της να χρησιµοποιήσει τη σκληρή της ισχύ για 

να επιτύχει τους στόχους της. Η κατάρριψη του ρωσικού πολεµικού αεροσκάφους αποτελεί 

µήνυµα προς πολλαπλούς αποδέκτες, ιδίως δε στο εξωτερικό περιβάλλον τόνιζε την 

αποφασιστικότητα της να προασπίσει τα σύνορά της µέσω των ενόπλων δυνάµεων της όµως 

και ότι στρεφόµενη η Τουρκία εναντίον της Ρωσίας που υποστηρίζει το Συριακό καθεστώς 

αναλάµβανε το ρόλο του πρωταγωνιστή του Σουνιτικού Μουσουλµανικού κόσµου. Μια 

απόφαση όχι και τόσο ορθολογική λόγω των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν όµως αν 

εξετασθεί από ηθικο-θρησκευτικής πλευράς πιθανόν να διαφανεί κάποιο όφελος. 

Συµπερασµατικά, η άποψη που κατατίθεται αναφορικά µε τις Ρωσο-Τουρκικές 

σχέσεις και την ερµηνεία αυτών είναι ότι, η σύγκλιση συµφερόντων µπορεί να διαµορφώνει 

ένα πεδίο συνεργασίας, όµως η αντίληψη περί απειλής, εναντίον των ζωτικών 

αναθεωρητικών επιδιώξεων που κινούνται από το επίπεδο της επιβίωση µέχρι της αύξησης 

της επιρροής τους, αποτελεί την κινητήρια δύναµη διαµόρφωσης των µεταξύ τους σχέσεων. 

Με άλλα λόγια, η πλουραλιστική θεώρηση µε τις αντίστοιχες θεωρίες µας προσφέρει ένα 

πολύ καλό πρώτο επίπεδο ανάλυσης των διαµορφωθέντων σχέσεων όµως σε δεύτερο και 

ουσιαστικότερο επίπεδο ο ρεαλισµός επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση που κατέχει στην 

ανάλυση των διεθνών σχέσεων και επί του προκειµένου, η θεωρία του δοµικού ρεαλισµού, 

εκτιµάται ότι ερµηνεύει τη συµπεριφορά των δύο οντοτήτων που αναλύθηκαν στο παρόν 

πόνηµα. 

Οι αναθεωρητικές τάσεις που εκδηλώνονται και από τις δύο χώρες και η δυναµική µε 

τις συνεχείς τροποποιήσεις των µεταξύ τους δραστηριοτήτων και ιδίως σε πολιτικό επίπεδο, 

αποτελεί πρόκληση να παρατηρούµε τη διακύµανση της σχέσης, αλλά και το αποτύπωµα 

αυτής στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον, µεταξύ της Τουρκίας µε µια µορφή 

Ισλαµικής διακυβέρνησης και της Ρωσίας µε µια «αυταρχικώς» επιθετική και ρεαλιστική 

συµπεριφορά που όµως και οι δύο χώρες επιδιώκουν την ενίσχυση των φορτίων ισχύος που 

διαθέτουν, την αύξηση της επιρροής τους και την επίτευξη των εθνικών τους συµφερόντων 

αφού και οι δύο έχουν ενστερνισθεί ότι «στη διεθνή πολιτική ο Θεός βοηθά αυτούς που 

βοηθούν τον εαυτό τους»506. 

                                                 
506 Mearsheimer John. Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006, 
σελ. 85. 
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