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Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή του Νο-
τίουΚαυκάσου και ειδικότερα σε σχέση με τον δεύτερο πόλεμο τουΝαγκόρνο-Καραμπάχ.
Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο ερμηνείας είναι αυτό του Νεοκλασικού Ρεαλισμού. Εντο-
πίζουμε ότι η χρήση του μοντέλου στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και της Αρ-
μενίας παρέχει ερμηνευτικά αποτελέσματα ενώ στην περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν την
εξωτερική πολιτική του εξηγεί και το «οικονομικότερο μοντέλο» του Νεορεαλισμού. Με
την χρήση του μοντέλου διαπιστώνουμε ότι η πολιτική της Τουρκίας για την περιοχή του
Νοτίου Καυκάσου και ειδικότερα για το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μέχρι και το
2016, έχει σαν προτεραιότητα της το Αζερμπαϊτζάν και την αύξηση της ενεργειακής της
ασφάλειας. Δεν ασκείται με κάποιον άλλο τρόπο πλέον του διπλωματικού αφού η περιοχή
δεν έχει την υψηλότερη προτεραιότητα στην πολιτική της Τουρκίας. Ωστόσο στον τελευ-
ταίο πόλεμο η Τουρκία επεμβαίνει ενεργά. Οι λόγοι της επέμβασης βρίσκουμε ότι είναι
σύμφωνοι με την μακροχρόνια πολιτική της για την περιοχή (άσκηση επιρροής στην Κε-
ντρικήΑσία), είναι φιλόδοξοι, ευνοούνται από τον δομικό παράγοντα (Ρωσία) και χαίρουν
της υποστήριξης τόσο του Αζερμπαϊτζάν όσο και του εσωτερικού της Τουρκίας. Ωστόσο
τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά αφού ενώ η Τουρκία βελτιώνει την ενεργειακή
της ασφάλεια, δεν αποκτά αποτύπωμα ή ακόμη περισσότερο «γόητρο» στην περιοχή.
Όσον αφορά τον πόλεμο, ενώ αυτός ήταν μια ξεκάθαρη νίκη του Αζερμπαϊτζάν, λόγω
του επικοινωνιακού παιχνιδιού της Τουρκίας πιστώνεται, σε αυτή. Ο πόλεμος ήταν ένας
υβριδικός πόλεμο και ένας πόλεμος δι’ υποκαταστάτων στον οποίο η Αρμενία υπέστη
περισσότερο έναν τεχνολογικό, παρά έναν στρατηγικό αιφνιδιασμό. Η Τουρκία από την
άλλη απέδειξε την δυνατότητα της να διεξάγει έναν πόλεμο τέτοιας μορφής και διαφήμισε
το πολεμικό υλικό της. Ο πόλεμος έληξε, όπως κάθε πόλεμος στην περιοχή με την στρα-
τιωτική (πλέον) παρέμβαση της Ρωσίας. Η επόμενη ημέρα βρίσκει το Αζερμπαϊτζάν σε
ευνοϊκότερη θέση, την Ρωσία να έχει επιβεβαιώσει και να αυξήσει την επιρροή της στην
περιοχή, την Αρμενία σε δεινή θέση, την Τουρκία να αναζητά πρόσκαιρα ανταλλάγματα
και την διεθνή κοινότητα να στρέφει αλλού το ενδιαφέρον της.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Στις 27 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ο 2ος Πόλεμος μεταξύ των Αρμένιων και των Αζέ-
ρων για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι συγκρούσεις κράτησαν 6 εβδομάδες
(44 ημέρες) και έληξαν με συμφωνία μεταξύ των αντιτιθέμενων μερών με την οποία οι
Αρμένιοι παραχωρούσαν τις 7 γειτονικές επαρχίες στην περιοχή του ΝαγκόρνοΚαραμπάχ
ενώ διατηρούσαν το ίδιο το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι Ρωσικές δυνάμεις υποστήριξης της
ειρήνης έλαβαν θέση στον διάδρομο του Lachin, που συνδέει το Ναγκόρνο-Καραμπάχ
και την Αρμενία, καθώς και ανέλαβαν την επιτήρηση της συμφωνίας που υπογράφηκε
μεταξύ των μερών και την διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας του de-facto κράτους
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Όπως κάθε σύγκρουση η οποία συμβαίνει στην περιοχή του Εγγύς Εξωτερικού της
Ρωσίας τα τελευταία χρόνια και αυτή επιλύεται με την διαμεσολάβηση της Ρωσίας και
κατά τρόπο τον οποίο επιθυμεί αυτή. Ωστόσο αυτή δεν προκάλεσε το ενδιαφέρον της
Παγκόσμιας κοινής γνώμης γιατί επισκιάστηκε από τα γεγονότα με την αποχώρηση των
Αμερικανών από το Αφγανιστάν, την πανδημία του COVID-19 και την ένταση στις σχέ-
σεις ΗΠΑ-Ρωσίας όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία. Παρόλα αυτά
παρουσιάζει και ορισμένες διαφορές σε σύγκριση με τον τρόπο επέμβασης στην Γεωργία,
στην Τσετσενία και στην Ουκρανία-Κριμαία. Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία επεμβαίνει
στο εγγύς εξωτερικό για θέμα μιας άλλης εθνικότητας – της Αρμενικής με στρατιωτικά
μέσα αφού όλες οι άλλες περιλάμβαναν Ρωσικό πληθυσμό. Η επέμβαση της έχει ρεαλι-
στική εξήγηση καθόσον η ισορροπία ισχύος στην περιοχή είχε διαταραχθεί σημαντικά
υπέρ των Αζέρων με αποτέλεσμα η ηγεμονική δύναμη ή επικυριάρχος της περιοχής να
έπρεπε να παρέμβει για να αποκαταστήσει την ισορροπία, να προστατέψει την σύμμαχο
της και να διατηρήσει την επικυριαρχία της στην περιοχή.

Εκείνο το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον και αποτελεί «ανωμαλία» στην περιοχή
αποτελεί η ενεργός εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή προς υποστήριξη του συμμάχου
της Αζερμπαϊτζάν. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επεμβαίνει στο «εγγύς εξωτερικό»-
γειτονιά της Ρωσίας χρησιμοποιώντας μέσα στρατιωτικής ισχύος και εφαρμόζοντας τα-
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

κτικές υβριδικού πολέμου και πολέμου δι’ υποκαταστάτων. Για πρώτη φορά η Τουρκία
θέτει ως προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής τον Νότιο Καύκασο και όχι την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ ή την Μέση Ανατολή που είχε έως τώρα.

Αμέσως γεννούνται κάποια ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν αυτό είναι αποτέλεσμα
κάποιου πολιτικού σχεδιασμού (μακροχρόνιου) και μπόρεσε να τον εφαρμόσει στην πα-
ρούσα χρονική συγκυρία ή ήταν αποτέλεσμα ευκαιριακής πολιτικής. Το δεύτερο είναι
κατά πόσο η Ρωσία ήταν ενήμερη για την όλη δραστηριότητα, εάν την επέτρεψε και πως
εξηγείται το θάρρος-θράσος της Τουρκίας να επέμβει στην περιοχή. Το τρίτο είναι εάν
πραγματικά άλλαξαν οι συσχετισμοί ισχύος στην περιοχή σε επίπεδο Περιφερειακών και
Μεγάλης Δύναμης, εάν η Τουρκία πέτυχε αυτό που επιθυμούσε και τέλος πως θα εκ-
μεταλλευτεί την επόμενη ημέρα στο Αζερμπαϊτζάν. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν και
τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί τόσο ως πρός το πώς η
πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου εντάσσεται στην γενικότερη
γενικότερη υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, όσο και τους συγκεκριμένους πολιτικούς
στόχους τον τρόπο αλλά και αποτελέσματα που είχε για την Τουρκία η επέμβαση της στο
Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ερωτήματα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε το μο-
ντέλο του Νεοκλασικού Ρεαλισμού όπως διατυπώθηκε μετά το 2009 και κατά πόσο είναι
συμβατή η πολιτική της Τουρκίας αλλά και των άλλων δύο χωρών (Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν
με το μοντέλο αυτό). Στο Κεφάλαιο 2 θα αναλύσουμε το μοντέλο αυτό και θα το συγκρί-
νουμε με άλλα μοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν τα γεγονότα στην περιοχή. Επί-
σης στο ίδιο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις σύγχρονες μορφές πολέμου (υβριδικό πόλεμο-
πόλεμο δι’ υποκαταστάτων) καθώς και τον τεχνολογικό αιφνιδιασμό προκειμένου να τα
εντάξουμε στην υψηλή στρατηγική της Τουρκίας στον πόλεμο και να καταδείξουμε τον
τρόπο με τον οποίο υποστήριξε το Αζερμπαϊτζάν και πως εντάσσεται η στρατιωτική επέμ-
βαση στο πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής αυτής.

ΣτοΚεφάλαιο 3 παραθέτουμε επιστημονικά άρθρα τα οποία αφορούν εφαρμογή του
μοντέλου του Νεοκλασικού Ρεαλισμού στην πολιτική χωρών της περιοχής όπως, Αρμε-
νία και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στην ίδια την Τουρκία. Επιπλέον αναφέρουμε τις πηγές
που αφορούν τον πρόσφατο πόλεμο καθώς και μια σύντομη κριτική για αυτές. Στο ίδιο
κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές της γενικότερης πολιτικής της Τουρκίας και αυτές που
εξειδικεύονται για την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου. Επιπλέον γίνεται μια μικρή κρι-
τική των πηγών που περιγράφουν τον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ αφού ο
χρόνος ο οποίος έχει παρέλθει για τον υπόψη πόλεμο δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή
συμπερασμάτων.

Στο Κεφάλαιο 4αναλύεται η πολιτική της Τουρκίας και τα στάδια από τα οποία πέ-
ρασε αυτή. Αναλύουμε τους δομικούς παράγοντες οι οποίοι την επηρεάζουν την πολιτική
αυτή και κάποιες μεταβλητές παρέμβασης όπως η ιδεολογία (που φαίνεται ότι επηρεάζει
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σημαντικά την πολιτική της), την δομή της κοινωνίας, τους κρατικούς θεσμούς και οργα-
νισμούς. Στο τέλος του κεφαλαίου επιχειρείται μια σύντομη ανασύνθεση της γενικότερης
πολιτικής της Τουρκίας με βάση το μοντέλο του Νεοκλασικού Ρεαλισμού που αναλύσαμε
παραπάνω. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δημιουργηθεί μια για την πολιτική της Τουρ-
κίας και τα κίνητρα της.

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφουμε την γεωπολιτική αξία της περιοχής του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και του Νοτίου Καυκάσου. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία ηγε-
μόνευε και ηγεμονεύει την περιοχή. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι είναι καλύτερα εξο-
πλισμένη από την Τουρκία ή τις δυτικές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσει θέματα της
περιοχής. Εν συνεχεία εξειδικεύουμε την τουρκική πολιτική στην περιοχή, τους παράγο-
ντες που την επηρεάζουν και προσπαθούμε να εντάξουμε την πολιτική αυτή στο χρονολο-
γικό πλαίσιο το οποίο αναπτύξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο προκειμένου να δείξουμε
ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή δεν είναι ξένη με την γενικότερη πολιτική
της Τουρκίας καθώς και την στόχευση που κάθε φορά έχει.

Τέλος στο Κεφάλαιο 6 περιγράφουμε τους δύο πολέμους του 1988-1992 και τον
πόλεμο του 2020, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.Επιπλέον αναφερόμαστε στην σύ-
ντομη σύγκρουση του 2016 που καταδεικνύει μια στροφή της στρατιωτικής στρατηγικής
και των δύο χωρών και την χρήση νέων μέσων στις συγκρούσεις. Θεωρούμε ότι η σύ-
γκρουση του 2016 αποτέλεσε έναν προάγγελο των γεγονότων του Σεπτεμβρίου του 2020
και θα έπρεπε η Αρμενική ηγεσία να είναι πιο προσεκτική στην ανάγνωση εκείνων των
γεγονότων. Εστιάζουμε στον τρόπο επέμβαση της Ρωσίας και της Τουρκίας στην δεύτερη
κρίση, ποια τα οφέλη της Τουρκικής πολιτικής από αυτό και ποια είναι η επόμενη μέρα.
Τέλος καταλήγουμε σε συμπεράσματα τα οποία αφορούν την Τουρκική πολιτική

Προφανώς η διατριβή έχει ορισμένους περιορισμούς. Πρώτος είναι το χρονικό διά-
στημα το οποίο εξετάζεται η πολιτική της Τουρκίας. Ανάλυση της πολιτικής της από την
ίδρυση του Τουρκικού κράτους ή ακόμα παλιότερα εκφεύγει των σκοπών και της έκτα-
σης της παραπάνω διατριβής. Η αναφορά σε παλιότερα γεγονότα η πολιτικές θα γίνεται
όταν το παραπάνω εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανάλυσης, καθόσον ορισμένα γεγονότα
(όπως η γενοκτονία του 1915) αποτελούν δομικό παράγοντα της εξωτερικής πολιτικής
των κρατών (Αρμενίας). Έτσι θα αναλυθεί ή πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή από το
1988 (λίγο πριν την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ) μέχρι και τα τέλη Αυγούστου του
2021. Αυτές οι ημερομηνίες επιλέχθηκαν αφενός γιατί μόλις από το 1991 υπάρχουν ώς
ανεξάρτητες οντότητες τα κράτη του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας και τα γεγονότα που
περιγράφονται αποτελούν στη ουσία ζωντανή ιστορία των δύο αυτών χωρών.

Όσον αφορά την επιλογή του Αυγούστου του 2021 ως καταληκτήρια ημερομηνία,
τα γεγονότα είναι συνεχώς εξελισσόμενα, παρόλα αυτά ένα διάστημα περίπου 9 μηνών
μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα της κατάστασης που δημιουργείται. Επι-
πλέον αυτό δημιουργεί και περιορισμούς ως προς της πηγές καθόσον για τον πρώτο πό-
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λεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπάρχει μια πολύ αναλυτική βιβλιογραφία πο καλύπτει
την όλη εξέλιξη των επιχειρήσεων και τις προεκτάσεις τους στην πολιτική. Το παραπάνω
δεν είναι δυνατόν με τα γεγονότα του 2016 ή ακόμη περισσότερο με αυτά του 2020. Γι
αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει πρωτογενής έρευνα πάνω σε αυτές τις επιχειρήσεις αφού οι
πηγές(αν και άφθονες) δεν είναι απαλλαγμένες από το στοιχείο της υποκειμενικότητας.

Η ανάλυση περιέλαβε πλέον της βιβλιογραφικής έρευνας, έρευνα στο διαδίκτυο και
συνεντεύξεις. Αυτές ελήφθησαν κυρίως από στρατιωτικό ελληνικό προσωπικό το οποίο
υπηρέτησε στην περιοχή αλλά και Αρμένιους που κατοικούν στην Ελλάδα και χρησιμο-
ποιήθηκε η λήψη σημειώσεων. Ωστόσο δεν παρατίθενται ως πηγές καθόσον έγιναν με
σκοπό να αποκτηθεί μία αίσθηση των γεγονότων και της γενικότερης πολιτικής της πε-
ριοχής και να κατευθυνθεί η έρευνα προς την σωστή κατεύθυνση αλλά και δεν κατέστη
δυνατόν η λήψη συνεντεύξεων με αναλυτές της Αζέρικης πλευρά.



Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Πλαίσιο

”Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.”

— Clausewitz 1999, 5, Περί Πολέμου

”…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 ό, τι του επιτρέπει η
δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η
αδυναμία του.”

—Θουκυδίδης 1999, 5.89, Θουκυδίδου Ιστορια του
Πελλοπονησιακού Πολέμου, μετάφραση Άγγελος Βλάχος

Ίσως δεν υπάρχει δυνατότερη έκφραση του ρεαλισμού για τον σκοπό και τα μέσα
του πολέμου, όπως παραδέχεται ο Wight 1998, 280, από το περίφημο αυτό ρητό του
Clausewitz, ενώ η ίδια η θεωρία του Ρεαλισμού και της πολιτικής της ισχύος στην ρήση
του Θουκυδίδη στον περίφημο διάλογο Αθηναίων και Μηλίων στο Πέμπτου βιβλίο της
ιστορίας αυτού. Και τα δύο δείχνουν να έχουν διαχρονική αξία για την πολιτική των κρα-
τών. Επιπλέον από την εξέλιξη των γεγονότων στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ,
όπως θα δούμε και παρακάτω, συνειρμικά θα μπορούσε κάποιος να βάλει στην θέση των
Μηλίων τους Αρμένιους και τον πόλεμο που διεξάχθηκε ως μία «φυσιολογική» εξέλιξη
των γεγονότων με όρους Πολιτικής της Ισχύος. Επομένως προκειμένου να εξεταστεί η
γενικότερη πολιτική της Τουρκίας (χωρίς κατ΄ ανάγκη να αποτελούν τους «Αθηναίους»)
στην περιοχή μια καλή αρχή θα ήταν η ένταξη της στο πλαίσιο του Ρεαλισμού και η ανά-
λυση των αρχών αλλά και των προβλέψεων του.

Δεύτερο σημείο αφετηρίας στην ανάλυση μας είναι το βιβλίο του Waltz 1959 «Ο
άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος». Προκειμένου να εξηγήσει επαναλαμβανόμενα φαι-
νόμενα της διεθνούς συμπεριφοράς, όπως ο πόλεμος, δημιουργεί τις τρεις εικόνες του. Η
πρώτη εικόνα είναι οι αντιλήψεις της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή του εκάστοτε ηγέτη. H

5
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δεύτερη εικόνα είναι η φύση των κρατών και η τρίτη είναι η φύση του διεθνούς συστή-
ματος. Όπως λέει και ο ίδιος:

«Η τρίτη εικόνα περιγράφει το πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής αλλά χωρίς την
γνώση της πρώτης και της δεύτερης εικόνας δεν μπορεί να υπάρχει γνώση των
δυνάμεων που προσδιορίζουν την πολιτική-η πρώτη και η δεύτερη εικόνα
περιγράφουν τις δυνάμεις που υπάρχουν στην διεθνή πολιτική αλλά χωρίς
την τρίτη εικόνα είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η σημασία ή να προβλεφθούν τα
αποτελέσματα αυτών των δυνάμεων.» Waltz 1959

Ωστόσο τονίζει τα πρωτεία της τρίτης εικόνας (Waltz 2011) στο βιβλίο του «Θεωρία Διε-
θνούς Πολιτικής». Αντιπρόσωποι του Νεορεαλισμού είναι οι (Gilpin 2004, Mearsheimer
2006). Η παράδοση του Ρεαλισμού όπως ο πολιτικός ρεαλισμός εστιάζε στην πρώτη
εικόνα- αυτή της ανθρώπινης φύσης (Morgenthau 2018, Aron 1966a, Carr 1939, Bull
2007) ενώ νεότερα ρεύματα, όπως οΝεοκλασικός Ρεαλισμός (Rose 1998, Lobell, Ripsman,
Taliaferro κ.ά. 2009, Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016, Meibauer κ.ά. 2021) προσπα-
θούν να συνδυάσουν και την δεύτερη και τρίτη εικόνα(9).

2.1 Πολιτικός Ρεαλισμός

Όπως όμως παρατηρεί ο Donnelly 2008, 150 ο Ρεαλισμός είναι μια «χαλαρή αλλά
διακριτή θεώρηση της θεωρίας των διεθνών σχέσεων». Σκοπός της είναι η μελέτη των γε-
γονότων της διεθνούς πολιτικής όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι (Morgenthau
2018, Carr 1939) και δεν μπορούμε ευχόμενοι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, να τα
θεωρούμε έτσι επειδή δεν έχουμε ισχύ (Morgenthau 2018, Wight 1998, Carr 1939). Επο-
μένως το κύριο στοιχείο γύρω από τον ρεαλισμό είναι η ισχύς (Morgenthau 2018, 79-80)).

O Wohlforth 2008, 132-133 θεωρεί τέσσερις βασικές προτάσεις του πολιτικού ρεα-
λισμού. Αυτές είναι:

1. Ομαδισμός (groupism):Η πολιτική λαμβάνει χώρα μέσα σε ομάδες και μεταξύ ομά-
δων. Η επίτευξη της επιβίωσης σε οποιαδήποτε επίπεδο υψηλότερο από αυτό της
απλής ύπαρξης απαιτεί την συνοχή η οποία παρέχεται από την ομάδα. Στις μέρες
μας οι πιο σημαντικές ομάδες ανθρώπων είναι τα εθνικά κράτη1.

2. Εγωισμός (egoism): Όταν ομάδες και ηγέτες δρουν πολιτικά παρακινούνται από τα
στενά ατομικά συμφέροντα. Αυτός ο εγωισμός πηγάζει από την ανθρώπινη φύση

1 Ωστόσο ο συγγραφέας τονίζει ότι ο ρεαλισμός δεν θεωρεί ως προϋπόθεση την φύση της πολιτείας
(κράτος, πόλη-κράτος, αυτοκρατορία κ.α.). Θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιεσδήποτε κοινωνικές
ρυθμίσεις που αναφέρονται σε διάδραση ομάδων



2.1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 7

αν και μπορεί προσωρινά να επιδεινωθεί, να τροποποιηθεί ή να υποσκελιστεί από
εθνικές και διεθνείς πολιτικές δομές, οργανισμούς και αξίες.

3. Αναρχία (anarchy): Η ανυπαρξία διεθνούς κυβέρνησης καθορίζει δραματικά και την
φύση του διεθνούς συστήματος. Άναρχα πολιτικά συστήματα αυτοβοήθειας επιβάλ-
λουν περιορισμούς στους διεθνείς δρώντες να πετύχουν τους σκοπούς τους και να
περιορίσουν τον εγωισμό των ομάδων. Πως αντιμετωπίζεται η αναρχία: με την εξι-
σορρόπηση της ισχύος

4. Πολιτική Ισχύος (Power Politics): Εγωιστικές ομάδες που αλληλεπιδρούν σε περι-
βάλλον αναρχίας αναγκαστικά παράγουν πολιτικές ισχύος και ασφάλειας.

Βασικό λοιπόν επιχείρημα του πολιτικού ρεαλισμού είναι το εξής: Εάν οι ανθρώ-
πινες σχέσεις καθορίζονται από ομαδισμό, εγωισμό και έχουν σαν βάση την ισχύ τότε η
πολιτική είναι πιθανόν να είναι συγκρουσιακή, εκτός εάν υπάρχει μία κεντρική εξουσία
για να επιβάλλει την τάξη. Εάν δεν υπάρχει, τότε κάθε κράτος μπορεί να καταφύγει στην
βία για να αποκτήσει αυτό που θέλει. Ακόμα και εάν ένα κράτος δεν τον κάνει τώρα, δεν
υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα το κάνει στο μέλλον. Επειδή κανένας δεν μπορεί
να το αποκλείσει αυτό τα κράτη προετοιμάζονται για αυτό. O ρεαλισμός ισχυρίζεται ότι
η αναρχία καθιστά την ασφάλεια των κρατών προβληματική και πιθανώς συγκρουσιακή
και αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία του πολέμου. Όπως λοιπόν λέει και ο Ήφαιστος 1999,
178-179, συνοψίζοντας τα παραπάνω

«οι έννοιες φυσική κατάσταση, ανεξαρτησία,συμφέρον, ελευθερία,ασφάλεια
και επιβίωση είναι αλληλένδετες: Πρώτον, η συνέπεια της φυσικής κατάστα-
σης είναι η διεθνής αναρχία. Δεύτερον, το καθεστώς αναρχίας σημαίνει πως
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας έκαστης συλλογικής οντότητας,
και ιδιαίτερα της διασφάλισης του συμφέροντος επιβίωσης ισχύει η αρχή της
αυτοβοήθειας. Τρίτον τα συμφέροντα μιας έκαστης συλλογικής οντότητας,
εξυπηρετούνται όταν η ίδια έχει την ευκαιρία να προσδιορίσει τα συμφέροντα
της χωρίς επιρροές ξένων συμφερόντων, κάτι το οποίο είναι εφικτό μόνο εάν
είναι αυτόνομη ή ανεξάρτητη. Τέταρτον, για τον λόγο που μόλις αναφέρθηκε,
οι συλλογικές οντότητες αενάως επιζητούν είτε ελευθερία - ανεξαρτησία (εάν
είναι υπόδουλες - υποτελείς) είτε διαφύλαξη - ενίσχυση της κερδισμένης με
αίμα κεκτημένης ανεξαρτησίας.» Ήφαιστος 1999

Προκειμένου ο ηγέτης να πάρει σωστές αποφάσεις οMorgenthau 2018, 13 πρότεινε
εξη αρχές. Απευθύνονται στους λήπτες πολιτικών αποφάσεων για να προλάβουν λάθη ή
να διορθώσουν εσφαλμένες αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική(Meibauer κ.ά. 2021,
20):
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1. Πρώτη Αρχή: Είναι ταυτοτική, όπως λέει και ο ίδιος η παγκόσμια πολιτική διέπεται
από αντικειμενικούς νόμους οι οποίοι έχουν τις ρίζες τους στην ανθρώπινη φύση.

2. Δεύτερη Αρχή: Ο ορθολογικός πολιτικός άνδρας πάντα σκέφτεται και ενεργεί με
όρους συμφέροντος το οποίο ορίζεται σαν ισχύ.

3. Τρίτη Αρχή: Η εξωτερική πολιτική ενός κράτους πρέπει να κατευθύνεται από το
εθνικό συμφέρον. Τι είναι εθνικό συμφέρον δεν είναι σταθερό αλλά θέμα του πολι-
τικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλαισίου στο οποίο αυτή διαμορφώνεται.

4. ΤέταρτηΑρχή: Εγγυάται ότι ο ρεαλισμός θα προστατεύει και πρέπει να προστατεύει
τους ηγέτες από δημοφιλείς πλάνες - όπως φαινομενικά καλά ουμανιστικά κίνητρα
που καταλήγουν σε ιδεολογία και ηθικισμό.

5. Παρομοίως η Πέμπτη Αρχή τονίζει ότι ο ρεαλισμός μπορεί να βοηθήσει τους πολι-
τικούς άντρες, να αντισταθούν στον πειρασμό να ενδύσουν τις συγκεκριμένες πο-
λιτικές φιλοδοξίες τους και τις δράσεις τους ως ηθικές επιδιώξεις του σύμπαντος.

6. Και η Έκτη Αρχή: Η πολιτική σφαίρα είναι αυτόνομη και έχει τα δικά της πρότυπα
σκέψης.

Επομένως ένα γενικό μοντέλο του πολιτικού ρεαλισμού έχει όπως στην εικόνα 2.1

Σχήμα 2.1: Το Μοντέλο του Κλασσικού Ρεαλισμού

Source: (Meibauer κ.ά. 2021)

Πρώτον ο πολιτικός ηγέτης βασίζεται στο πολιτικό κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο
και καλείται να πάρει αποφάσεις απέναντι σε μια κατάσταση και σύμφωνα με τις αρ-
χές της σύνεσης, της περίσκεψης και την ηθική της ευθύνης. Η σύνεση συνδέεται με την
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ηθική της ευθύνης, την αναγκαιότητα της πολιτικής επιτυχίας και το εθνικό συμφέρον
ως κατευθυντήρια αρχή της εξωτερικής πολιτικής(Morgenthau 2018, 13-19). Η πολιτική
δράση απαιτεί «ειδική ηθική ευθύνη». Δεύτερον ο πολιτικός να δρα «με τους κανόνες
της πολιτικής πράξης, ώστε γι’ αυτόν η εκμετάλλευση της ευκαιρίας να αποτελεί ηθική
υποχρέωση» (Morgenthau 2011, 172). Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκτιμά το αποτέ-
λεσμα και τις συνέπειες των υποκειμενικών επιλογών και να κοιτούν για εναλλακτικές.
Επιπλέον η ρεαλιστική κληρονομιά τουMorgenthau είναι κανονιστική. ΟMorgenthau πί-
στευε στις πολιτικές και ηγετικές ικανότητες του πολιτικού άνδρα. Επίσης πίστευε ότι τα
εσωτερικά χαρακτηριστικά του κράτους παίζουν ρόλο. Τέλος τρίτον οι κλασικοί ρεαλιστές
είναι ακτιβιστές. Πιέζουν τους πολιτικούς άντρες να πράξουν αυτό που τους συμβουλεύ-
ουν να κάνουν και τους προειδοποιούν για τις συνέπειες των πράξεων τους.

2.2 Δομικός Ρεαλισμός

Ο Δομικός Ρεαλισμός ακολουθεί μια πιο θετικιστική προσέγγιση. Θεωρεί την ανε-
ξάρτητη μεταβλητή η οποία «εκφράζει το αιτιώδες φαινόμενο της αιτιώδους θεωρίας ή
υποθέσεως» (Evera 2010, 26), δηλαδή το αίτιο μίας πράξης, η εξαρτημένη μεταβλητή το
αποτέλεσμα, ενώ η παρεμβαίνουσα μεταβλητή «εκφράζει ένα παρεμβαίνον φαινόμενο,
το οποίο περιλαμβάνεται στην ερμηνεία της αιτιώδους θεωρίας» (26). Στην βάση της με-
θοδολογίας είναι μία η περισσότερες παραδοχές (πχ. Η0) και μία υπόθεση την οποία κα-
λεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει ( π.χ H1). Ο δομικός ρεαλισμός θεωρεί στην ουσία
τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές: την κατανομή δυνατοτήτων στον διεθνές σύστημα (την
ισορροπία ισχύος που μπορεί να αλλάξει), την δομή του διεθνούς συστήματος (θεωρεί εκ
των προτέρων ότι αυτή είναι η αναρχία και δεν πρόκειται να αλλάξει) και τους βασικούς
δρώντες του διεθνούς συστήματος (θεωρεί ότι είναι τα κράτη που είναι ομότυπες μονά-
δες) (Waltz 2011). Επειδή στην ουσία η δομή του διεθνούς συστήματος δεν πρόκειται να
αλλάξει και το κράτος θα συνεχίσει να είναι ο σημαντικότερος δρώντας τους διεθνούς
συστήματος η συμπεριφορά των κρατών εξηγείται από την κατανομή των δυνατοτήτων
τους σε αυτό (μία μεταβλητή). Η ισορροπία ή η ανισορροπία μπορεί να οδηγήσουν σε
διλήμματα ασφαλείας, άνιση ανάπτυξη και τάσεις ηγεμονισμού.

Συνοψίζοντας τις βασικές αρχές του δομικού ρεαλισμού όπως διατυπώνεται από τον
Waltz 2011 μπορούμε με τίτλους να πούμε ότι είναι οι εξής:

1. Η διεθνής αναρχία: δηλαδή η ανυπαρξία κάποιας ανώτερης αρχής η οποία να προ-
στατεύει τα κράτη.

2. Η αρχή της αυτοβοήθειας: και όπως αναφέρει και Mearsheimer 2006 στην διεθνή
πολιτική ο θεός βοηθά αυτούς που βοηθούν τον εαυτό τους
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Σχήμα 2.2: Το Μοντέλο του Νεορεαλισμού

Source: (Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016)

3. Το μείζον εθνικό συμφέρον: αυτό είναι η επιβίωση του κράτους. Σκοπός του κρά-
τους είναι η ασφάλεια. Μόλις επιτευχθεί αυτή το κράτος μπορεί να επιδιώξει ισχύ,
ειρήνη και κέρδος (Waltz 2011, 269)

4. To διεθνές σύστημα είναι κρατοκεντρικό: οι κύριοι δρώντες του διεθνούς συστήμα-
τος είναι τα κράτη. Τα κράτη χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα για στρατιωτικούς
και πολιτικούς σκοπούς και στρατιωτικά και πολιτικά μέσα για οικονομικούς συμ-
φέροντα (209). Οποιοιδήποτε άλλοι δρώντες του διεθνούς συστήματος (διεθνείς
οργανισμοί - πολέμαρχοι - υποκρατικοί οργανισμοί - τρομοκράτες - μεγάλες εται-
ρείες κ.α.) θεωρούνται εξαρτημένες μεταβλητές Ήφαιστος 1999, 55. Ο κύριος λό-
γος είναι ότι δεν μπορούν να κινητοποιήσουν στρατιωτικούς πόρους με την ευκολία
που το κάνει ένα κράτος (Κουσκουβέλης 2004).

5. Ισχύς είναι το νόμισμα της διεθνούς πολιτικής: Τα κράτη έχουν περιορισμένους
πόρους τους οποίους καλούνται να χρησιμοποιήσουν για να επιβιώσουν.

6. Στρατηγική της εξισορρόπησης: το κίνητρο των κρατών είναι να εξισορροπούν τους
αντιπάλους ώστε να επιτυγχάνουν το εθνικό συμφέρον.

7. Ορθολογικό κριτήριο: Τα κράτη είναι ευαίσθητα στο κόστος και αποφασίζουν στον
ζυγό κόστους-οφέλους ώστε να μεγιστοποιήσουν το δεύτερο. Η ορθολογική από-
φαση δεν είναι πάντα και η σωστή και τα λάθη τιμωρούνται με όρους ισχύος.

8. Σχετικά κέρδη: Τα κράτη λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με το πως αποτιμούν το
εξωτερικό περιβάλλον. Η θέση των κρατών στο διεθνές σύστημα και η ισχύς τους
είναι σχετική και όχι απόλυτη (Mearsheimer 2006, 91 και Κουσκουβέλης 2004)

9. Το δίλημμα ασφαλείας: Όπως το θέτει ο Mearsheimer 2006: «Η ουσία του διλήμ-
ματος είναι ότι τα μέτρα που ένα κράτος λαμβάνει προκειμένου να αυξήσει την
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δική του ασφάλεια , συνήθως μειώνουν την ασφάλεια άλλων κρατών. Έτσι είναι
δύσκολο ένα κράτος να αυξήσει τις δικές του πιθανότητες επιβίωσης , χωρίς να
απειλήσει την επιβίωση άλλων κρατών. ».

10. H Ισορροπία της ισχύος: Το πως κατανέμεται η ισχύς στο διεθνές σύστημα δύναται
να συμβάλλει στο πόσο σταθερό ή ασταθές είναι.

Η θεωρία τουWaltz 2011 για τις διεθνείς σχέσεις είναι γραμμένη με εξαιρετικά αφη-
ρημένο τρόπο αγνοώντας παράγοντες, όπως η γεωγραφία και η τεχνολογία (Wohlforth
2008, 137). Για τον λόγο αυτό του ασκείται κριτική (Mearsheimer 2006, 125-126, Ι. Μά-
ζης 2019, 81-82). Περιβαλλοντικοί παράγοντες (όπως ο γεωγραφικός χώρος, η οργάνωση
του κράτους, οι πόροι του) μπορούν να θεωρηθούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεά-
ζοντας είτε την διαδικασία απόφασης είτε ώς συντελεστές ισχύος κατά την υλοποίηση της
(Κουσκουβέλης 2015, 91-92). Επιπλέον είναι μια αρκετά στατική θεωρία που δυσκολεύ-
εται στην εξήγηση της αλλαγής (Κουσκουβέλης 2004). Ο δομικός ρεαλισμός του Waltz
2011, κατά την ρήση του ιδίου, δεν έχει σκοπό να εξηγήσει εξωτερική πολιτική μεμονωμέ-
νων κρατών αλλά διεθνή αποτελέσματα (166-167) αφού ισχυρίζεται ότι «μια θεωρία δεν
μας λέει γιατί το κράτος Χ έκανε μία συγκεκριμένη κίνηση την περασμένη Τρίτη». Ακόμη
αρνείται ότι η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις (259-261). Με βάση το
πως κάποιος χρησιμοποιεί την ιδέα αυτών των παραγόντων (γεωγραφία - τεχνολογία) οι
ίδιες νεορεαλιστικές ιδέες μπορούν να γεννήσουν διαφοροποιήσεις στην πολιτική μεταξύ
των κρατών (Wohlforth 2008, 138). Με βάση το παραπάνω δημιουργήθηκαν δύο σχολές
νεορεαλισμού:

1. Ο Αμυντικός Ρεαλισμός: θεωρεί ότι κάτω από πολύ κοινές συνθήκες η πιθανότητα
πολέμου από την αναρχία εξασθενεί. Η τεχνολογία, το έδαφος ή ομαδική εθνοτική
ταυτότητα (Αμερικάνοι - Άγγλοι ή Τούρκοι - Αζέροι) μπορούν να δυσκολέψουν
έναν πόλεμο μεταξύ τους. Για παράδειγμα είναι δύσκολο να κατακτήσεις κράτη τα
οποία διαθέτουν δυνατότητα ανταπόδοσης με πυρηνικά όπλα. Επομένως τα κράτη
ως δρώντες μεγιστοποιούν τον παράγοντα της ασφάλειας τους υπερασπιζόμενοι την
υφιστάμενη κατάσταση (status quo) και την ισορροπία ισχύος.

2. O Επιθετικός Ρεαλισμός: ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική εάν μια κατάκτηση
είναι σήμερα δύσκολη για λόγους γεωγραφίας, τεχνολογίας ή ομαδικής ταυτότητας
δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι στο μέλλον αυτοί οι παράγοντες δεν θα υποσκελι-
στούν (από κάποια τεχνολογική πρόοδο π.χ. drone ) και θα κάνουν την κατάκτηση
δυνατή. Όπως όμως ισχυρίζεται και ο ίδιος ο Κονδύλης 2011, 73 «Είναι αποδεδειγ-
μένα εσφαλμένο να αποδίδεται η φιλία ή ή έχθρα μεταξύ των εθνών σε αμετάβλητα
φυλετικά δεδομένα. ..... αιώνιες έχθρες προκύπτουν από απλώς από συμφέροντα
μονίμως αντίθετα» - ούτε και αιώνιες φιλίες. Βασική παραδοχή της θεωρίας είναι
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ότι τα κράτη μεγιστοποιούν την ισχύ τους εκτιμώντας ότι έτσι θα μπορέσουν να
εξασφαλίσουν την επιβίωση τους και από τον φόβο της πιθανότητας ο αντίπαλος
να ισχυροποιηθεί παραπάνω παρότι μπορεί να βρίσκονται στην παρούσα φάση σε
ισορροπία. Επιπλέον το ίδιο μπορεί να συμβεί από τον φόβο ο αντίπαλος να απο-
φασίσει να κάνει χρήση των μέσων του Mearsheimer 2006, 61-62.

Ο ρόλος του κύριου εκφραστή του αμυντικού ρεαλισμού αποδόθηκε στον Waltz
2011 ενώ εκφραστές της δεύτερης μορφής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οMearsheimer
2006 και ως ένα βαθμό ο Gilpin 2004 στο έργο του Πόλεμος και Αλλαγή στην Διεθνή Πο-
λιτική (Wohlforth 2008, 138). Και τα δύο σχολεία είναι γραμμένα γύρω από τις Μεγάλες
Δυνάμεις αφού αυτές καθορίζουν την δομή του διεθνούς συστήματος(διπολικό, πολυπο-
λικό, μονοπολικό). Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί τωνΜεγάλων Δυνάμεων. Για παράδειγμα
Mearsheimer 2006, 30 θεωρεί σαν μεγάλη δύναμη αυτήν που μπορεί να αντιτάξει έναν
φοβερό αγώνα σε έναν ολοκληρωτικό συμβατικό πόλεμο ενάντια στο ισχυρότερο κρά-
τος στον κόσμο. Από την άλλη οι Buzan και Wæver 2003, 458 θεωρούν ως κριτήριο την
πολικότητα ενός υποσυστήματος 2 έτσι ώστε μία μεγάλη δύναμη πρεπει να είναι ο μονα-
δικός πόλος σε ένα τέτοιο υποσύστημα. Ο δεύτερος ορισμός ταιριάζει περισσότερο στην
πολιτική της Ρωσίας στον ΚαύκασοAbushov 2009, 200.

Όσον αφορά τις μικρές δυνάμεις γνωστή είναι η υποσημείωση 5 του Mearsheimer
2006, 29 ότι η θεωρία του αφορά και τις μικρές δυνάμεις ενώ οWaltz 2011, 383 μιλάει για
την δυνατότητα των μικρών δυνάμεων να ελιχθούν στις «ρωγμές μιας ισορροπίας ισχύος».
Ποιες λοιπόν είναι οι επιλογές των μικρών δυνάμεων: δύο σύμφωνα με τον δομικό ρεαλι-
σμό. H σύμπλευση με την ισχυρότερη δύναμη ή η εξισορρόπηση (εσωτερική ή εξωτερική
με τον αντίπαλο) (Κουσκουβέλης 2004, 190-191). Ωστόσο η σύγχρονη θεωρία προτείνει
διάφορες «έξυπνες στρατηγικές» μεταξύ σύμπλευσης και εξισορρόπησης (Contessi 2015,
Valiyev και Mamishova 2019, Pedi και Sarri 2019) οι οποίες παίρνουν διάφορα ονόματα
όπως «strategic hedging», «multivector foreign policy», «smart and entrepreneurial state».
Όλες αυτές οι θεωρίες ξεκινούν από την βασική παραδοχή ότι το διεθνές σύστημα είναι
ένα σύστημα αυτοβοήθειας. Τέλος όσον αφορά για τον ρόλο των μεσαίων δυνάμεων ο
Κονδύλης 2011, 59, κάνει ρόλο για «μεσαίες δυνάμεις με περιφερειακές ηγεμονικές φιλο-
δοξίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κενά τα οποία δημιουργούνται συνεχώς εντός
πολιτικά άμορφων μειζόνων χώρων, μεταξύ αντιπάλωνΜεγάλων Δυνάμεων» και το απο-
δίδει στην «κούραση» των Μεγάλων Δυνάμεων3 ή το σημαντικότερο στην επιθυμία τους

2Για παράδειγμα στο Υποσύστημα του Καυκάσου. Στο αγγλικό βιβλίο ο όρος αναφέρεται ως regional
security complex (περιφερειακό σύμπλεγμα ασφάλειας). Ο Gilpin 2004, 78 ορίζει ώς υποσύστημα ένα κομ-
μάτι του μεγάλου συστήματος που το περιβάλλει και στο οποίο μια Μεγάλη Δύναμη μπορεί να δράσει ή να
αδιαφορήσει για αυτό. O Waltz 2011 αναφέρεται στο σύστημα ως σύνολο χωρίς να κάνει κάποια διάκριση
ενώ ο Mearsheimer 2006 χρησιμοποιεί τον όρο της περιφέρειας

3Αντιπαραβολή με τον όρο ρωγμές του Waltz 2011. Όπως παρατηρεί και ο Ήφαιστος 1999 ο Μαρξι-
σμός (ο Παναγιώτης Κονδύλης θεωρείται Μαρξιστής) στην όψιμη μορφή του έχει ομοιότητα με τον δομικό
ρεαλισμό.
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να αποφύγουν επανειλημμένες συγκρούσεις στο εξωτερικό και «τις χρησιμοποιούν ως
τοποτηρητές».

Κλείνοντας θα μιλήσουμε για την ισχύ. Οι δομικοί ρεαλιστές θεωρούν την ισχύ με
υλιστικούς όρους, για παράδειγμα πλούτος και πληθυσμός, τα οποία συνιστούν και τους
πυλώνες της στρατιωτικής ισχύος (Mearsheimer 2006)). Μεταφράζουν την ισχύ σε στρα-
τιωτικούς όρους αφού αυτούς μπορεί το κράτος σαν δρώντας να κινητοποιήσει πιο απο-
τελεσματικά από κάθε άλλον στο διεθνές σύστημα (Κουσκουβέλης 2004). Από την άλλη
ο Gilpin 2004, 53-55, αντιμετωπίζει το δίλημμα των κρατών στην απόκτηση στρατιωτι-
κής ισχύος ή ευημερίας των πολιτών (κανόνια ή ψωμί) χρησιμοποιώντας τον οικονομικό
όρο της καμπύλης αδιαφορίας. Υπάρχουν άριστες επιλογές μεταξύ της μεγιστοποίησης
της ευημερίας ή αυτής της ισχύος, που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη αυτή, και η επι-
λογή του κράτους βασίζεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες. Ο
Morgenthau 2018 αναρωτιέται ποιος είναι ο πιο ισχυρός «αυτός που διαθέτει τρεις λίβρες
στρατιωτικής δύναμης, τέσσερις λίβρες πολιτικής ικανότητας, 5 λίβρες ζήλου και δύο λί-
βρες φιλοδοξίας ή αυτός που διαθέτει δώδεκα λίβρες στρατιωτικής δύναμης και μόνο μία
λίβρα από κάθε άλλη αρετή;»4. Το παραπάνω είναι μία κριτική της θεώρησης της ισχύος
που μας καθοδηγεί να ενσωματώσουμε και άλλους παράγοντες στον υπολογισμό της . Ο
Ι. Μάζης 2019, 63 μιλάει για τέσσερις πυλώνες ισχύος: αμυντικό, πολιτικό, οικονομικό,
πολιτισμού ή πληροφορίας. Οι Mingst και Arreguin-Toft 2017, 145-151, μιλούν για τρία
συστατικά της δυναμικής ισχύος ενός κράτους : τις φυσικές πηγές ισχύος (πληθυσμός-
φυσικοί πόροι-γεωγραφία), τις απτές πηγές ισχύος (βιομηχανική ανάπτυξη-υποδομές επι-
κοινωνιών και μεταφορών-χαρακτηριστικά του στρατού) και τις άυλες πηγές ισχύος (το
εθνικό κύρος, η ηγεσία και η υποστήριξη του πληθυσμού). Τέλος ο Κουσκουβέλης 2015,
2004 μιλάει για τρεις κατηγορίες συντελεστών: τους υλικούς (γεωγραφία-πληθυσμός-
πλούτος- ένοπλες δυνάμεις), τους λειτουργικούς (πολιτικό σύστημα, διοίκηση, στρατιω-
τική κινητοποίηση και θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα) και τους υποκειμενικούς
(ηγεσία και κύρος).

2.3 Νεοκλασσικός Ρεαλισμός

ΟRipsman 2017, 2-5 αναφέρει τέσσερις περιορισμούς του δομικού ρεαλισμού. Αυ-
τοί είναι πρώτον ότι τα κράτη δεν αντιλαμβάνονται πάντα τα συστημικά κίνητρα (systemic
stimuli) σωστά αφού η κυβερνητική ελίτ (ΚΕ από εδώ και πέρα) μπορεί να εκτιμήσει λά-
θος την σχετική ισχύ, τις διαθέσιμες επιλογές τους ή ακόμα και τις συνέπειες των πράξεων
τους. Δεύτερον είναι δυνατόν να μην συμπεριφέρονται λογικά σε συστημικά ερεθίσματα
είτε γιατί η διαδικασία λήψεως αποφάσεων που ακολουθούν είναι λανθασμένη, είτε γιατί
«παγώνουν» και είναι αναποφάσιστοι, είτε τέλος γιατί ενεργούν με βάση την έκρηξη

4Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι τα δύο αθροίσματα δεν είναι τα ίσα.
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κάποιου «βασιλικού θυμού» (Κουσκουβέλης 2004). Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που
δεν θα λειτουργήσουν ορθολογικά. Τρίτον το διεθνές σύστημα δεν παρέχει πάντα ξεκά-
θαρα σήματα αφού διαφορετική και πιο συγκροτημένη θα είναι η αντίδραση των κρατών
σε έναν «σαφή και παρόντα κίνδυνο» (clear and present danger) από ότι όταν δεν είναι
παρόν. Τέλος τέταρτον λόγω εσωτερικών, πολιτικών και οικονομικών, περιστάσεων τα
κράτη δεν μπορούν πάντα να κινητοποιήσουν τους αναγκαίους εσωτερικού πόρους ώστε
να ανταποκριθούν στις εκάστοτε απαιτήσεις του διεθνούς συστήματος. Προσπαθώντας
να απαντήσουν σε αυτές τις τέσσερις δυσχέρειες του νεορεαλισμού οι νεοκλασικοί ρεαλι-
στές δημιούργησαν εξελικτικά τρεις θεωρίες που ονομάστηκαν Νεοκλασικός Ρεαλισμός
(Neoclassic Realism-ΝCR από εδώ και πέρα) ή NCR Ι έως ΙΙΙ.

Η πρώτη θεωρία (NCR I) είχε ως σκοπό της να εξηγήσει γεγονότα τα οποία παρέ-
κλιναν της συστημική θεώρησης ακόμα και αν η συστημική απειλή ήταν ξεκάθαρη. Ορι-
σμένα παραδείγματα ήταν: γιατί τα κράτη επιλέγουν επεκτατικές πολιτικές ενώ το διεθνές
σύστημα (δ.σ. από εδώ και πέρα) σπάνια τις ανταμείβει, ή γιατί χώρες ξεκινούν πολέμους
σε περιοχές οι οποίες είναι περιφερειακής σημασίας (π.χ. η Συρία για την Ρωσία) για τα
συμφέροντα τους τέλος γιατί αδύναμα κράτη ξεκινούν πολέμους με ισχυρότερα κράτη
(π.χ. Β΄ΠΠ Ιαπωνία). Σύμφωνα λοιπόν με τον Rose 1998 (στο κλασσικό του άρθρο) θε-
ωρεί ότι το δ.σ. στέλνει πάντα ξεκάθαρα σήματα στα κράτη. Τα σήματα αυτά περνούν
συχνά από τις ατελείς λωρίδες μετάδοσης της εκάστοτε αντίληψης του ηγέτη και εγχώ-
ριων πολιτικών περιορισμών. Θεώρησε λοιπόν ότι ενώ στο πλείστο των περιπτώσεων η
εξισορρόπηση στο δ.σ είναι αβίαστη και αυτόματη, σε ασυνήθεις περιπτώσεις λανθασμέ-
νες αντιλήψεις ή εγχώριες πολιτικές «αλήθειες» επιδρούν στην ορθολογική εξωτερική
πολιτική. Επομένως η NCR I αναζητά να εξηγήσει τις εξαιρέσεις.

Η δεύτερη θεωρία (NCR II) (Lobell, Ripsman, Taliaferro κ.ά. 2009) ξεκινά από δια-
φορετική παραδοχή και θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση η απειλή να μην είναι ξεκάθαρη.
Τότε δεχόμαστε ότι τα κράτη μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος επιλογών παρά από
μία ξεκάθαρη και βελτιστοποιημένη πολιτική. Οι πραγματικές επιλογές υπόκεινται στις
απόψεις πολιτικής των ηγετών, την στρατηγική κουλτούρα του κράτους , την φύση των
εγχώριων συνασπισμών και διάφορους εγχώριους περιορισμούς στην ενάσκηση και υλο-
ποίηση διαφόρων εναλλακτικών πολιτικών. Δεύτερη παραδοχή της θεωρίας είναι ότι σε
κάποιες περιπτώσεις η επιλογή πολιτικής είναι πολύ περιορισμένη αφού καθορίζεται από
εξωτερικές πιέσεις αφήνοντας τους εγχώριους πολιτικούς να ρυθμίσουν μόνο το στυλ της
πολιτικής και την χρονική συγκυρία εφαρμογής της. Σε άλλες περιπτώσεις το εύρος των
πολιτικών επιλογών είναι μεγάλο παρέχοντας στο κράτος και στους κύριους πολιτικούς
δρώντες μεγαλύτερο περιθώριο διαπραγματευτικής ικανότητας. Συνεπώς η εξωτερική πο-
λιτική που τελικά ακολουθείται είναι πιο πιθανόν να είναι πιο προσαρμοσμένη στις εσω-
τερικές πολιτικές συνθήκες. Επομένως η NCR II συνιστά, σε αντίθεση με τον δομικό
ρεαλισμό, μια θεωρία εξωτερικής πολιτικής των μεμονωμένων κρατών. Σαν αποτέλεσμα
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των παραπάνω δύο παραδοχών, αλλά και του πιο σύνθετου περιβάλλοντος λήψης από-
φασης, θεωρεί ότι τα κράτη δεν ακολουθούν πάντα ορθολογική πολιτική που ικανοποιεί
συστημικούς περιορισμούς αλλά επιλέγουν από ένα εύρος επιλογών το οποίο κείται κεί-
ται μεταξύ της ικανοποίησης συστημικών περιορισμών και εγχώριων πολιτικών επιταγών
(βλ. εικόνα 2.3)

Σχήμα 2.3: O Νεοκλασσικός Ρεαλισμός της Ι και ΙΙης μορφής

Source: (Lobell, Ripsman, Taliaferro κ.ά. 2009)

Τέλος η τρίτη θεωρία (NCR III) (Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016) ξεκινάει
λοιπόν με δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι πρέπει μια θεώρηση δ.σ. να απαντά. Γι αυτό
ορίζει το συστημικό αποτέλεσμα (systemic outcome) ως «το παρατηρήσιμο πολιτικό απο-
τέλεσμα που προκύπτει από την διάδραση και αντίθεση των στρατηγικών που ακολουθού-
νται από δύο η περισσότερους δρώντες στην συστημική αρένα» (85) Αυτό διαφοροποιεί
την NCR III από την νεορεαλιστική θεωρία της ισορροπίας ισχύος. Το δεύτερο είναι:
πως προκύπτουν αυτά τα συστημικά αποτελέσματα. Ξεκινώντας λοιπόν από την τυπο-
λογία των παρεμβαινουσών μεταβλητών (τύποι Ι και ΙΙ) δημιουργεί ένα μοντέλο (εικόνα
2.4) στο οποίο διάφορες παρεμβαίνουσες μεταβλητές επιδρούν από κοινού σε πολλαπλές
διαδικασίες αντίληψης, λήψης αποφάσεων και εφαρμογής αποφάσεων οι οποίες μετα-
φράζουν το συστημικό ερέθισμα σε πολιτικές αποκρίσεις. Η διάδραση μεταξύ αυτών των
πολιτικών αποκρίσεων παράγει συστημικά αποτελέσματα τα οποία γίνονται ερεθίσματα
για τα κράτη που επιδιώκουν να ανταποκριθούν και η όλη διαδικασία επανεκκινεί.

Η βασική παραδοχή του είναι ότι τα «κράτη ανταποκρίνονται στις αβεβαιότητες
της διεθνούς αναρχίας αναζητώντας να ελέγξουν και να διαμορφώσουν το εξωτερικό τους
περιβάλλον» (152). Έτσι αυξάνοντας τις ικανότητες τους οδηγούνται σε μεγαλύτερη φι-
λοδοξία στην εξωτερική πολιτική. Ωστόσο οι ΝCR υποστηρίζουν ότι δεν είναι μόνο οι
συστημικές μεταβλητές που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με αυτούς η
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Σχήμα 2.4: Νεοκλασσικός Ρεαλισμός ΙΙΙου Τύπου

Source: (Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016)

επίδραση των συστημικών παραγόντων στην εξωτερική πολιτική δεν είναι άμεση αλλά
στην πραγματικότητα μεταφράζεται μέσων μεταβλητών της δεύτερης εικόνας στο μυαλό
των ληπτών αποφάσεως της εξωτερικής πολιτικής, των οποίων οι αποφάσεις λαμβάνονται
βασισμένες όχι μόνο σε εκτιμήσεις από εξωτερικούς παράγοντες αλλά και σε εσωτερικούς
παράγοντες. Η NCR μπορεί να ορίσει έναν μεγάλο αριθμό εξαρτημένων μεταβλητών βα-
σισμένοι στο επίπεδο ανάλυσης της ερώτησης. Όπως φαίνεται από την εικόνα 2.3 συστη-
μικά ερεθίσματα επεξεργάζονται από τις ελίτ εξωτερικής πολιτική (Foreign Policy Elites
- FPE) και μεταφράζονται σε πολιτικές αποφάσεις. Οι FPE κατά την διάρκεια της δια-
δικασίας, υπόκεινται σε επιρροή από άλλες παρεμβαίνουσες μεταβλητές 2ης εικόνας σε
διάφορα σημεία και σε διαφορετικούς βαθμούς και οι οποίες τελικά επηρεάζουνε και τα
αποτελέσματα της διαδικασίας λήψης απόφασης.

Τέλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος: Διαφορετική αντίδραση των
FPE σε κρίσεις και σε αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επειδή σε αυτό το σύ-
ντομο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει χρόνος να βελτιωθούν η σχετική ισχύς πρέπει να
πάρουν αποφάσεις βασισμένοι στις υπάρχουσες δυνατότητες (Ripsman, Taliaferro και
Lobell 2016, 83) . Είναι δύσκολο να διαμορφώσουν νέες συμμαχίες και να χρησιμο-
ποιήσουν προληπτικές τεχνικές εξισορρόπησης. Σε μικρό με μεσαίο ορίζοντα γεγονότων
(μήνες σε χρόνια) τα κράτη μπορούν να αναπτύξουν τους υπάρχοντες πόρους τους, να
αναπτυχθούν οικονομικά και στρατιωτικά και να αναπτύξουν συμμαχίες με άλλες δυνά-
μεις. Σε μεσαίο με μεγάλο χρονικό ορίζοντα (χρόνια σε δεκαετίες) μιλάμε για στρατηγικό
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σχεδιασμό από τα κράτη που αλληλεπιδρούν για να παράγουν συστημικά αποτελέσματα
διεθνώς . Σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα (δεκαετίες) το ίδιο το διεθνές σύστημα μπορεί να
επηρεαστεί από πολιτικές και στρατηγικές των συστατικών μονάδων αφού Μεγάλες Δυ-
νάμεις δύναται να παρακμάζουν και νέες να γεννιούνται.

2.3.1 Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Η κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή σύμφωνα με τους Ripsman, Taliaferro και Lobell
2016 είναι όπως και στον δομικό ρεαλισμό το διεθνές σύστημα και η σχετική ισχύς των
μονάδων. Με τον όρο μονάδες και ο NCR θεωρεί το κρατοκεντρικό σύστημα δίνοντας
βάση στις πράξεις των κρατικών δρώντων. Η NCR χρησιμοποιεί δύο βασικές παραδοχές
του δομικού ρεαλισμού. Η μία παραδοχή είναι οτι ενώ αυτό επιβάλλει περιορισμούς στις
μονάδες παρέχοντας έναν αριθμό από πιθανές στρατηγικές επιλογές και αποτελέσματα
από μόνο του δεν μπορεί να καθορίσει την ακριβή συμπεριφορά των μονάδων(36). Όπως
είχε θέσει και παλιότερα ο Aron 1966a είναι σαν ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Το να γνω-
ρίζει κάποιος τους κανόνες μπορεί να αποκτήσει μία εικόνα του πώς παίζεται το παιχνίδι
αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι
η άναρχη φύση του διεθνούς συστήματος δημιουργεί αβεβαιότητα μεταξύ των μονάδων
του συστήματος.

Πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή σύμφωνα με την NCR και βασική επεξηγηματική
μεταβλητή είναι η κατανομή της ισχύος και οι τάσεις της ισχύος5. Αυτή σύμφωνα με τους
Νεοκλασικούς Ρεαλιστές εξαρτάται από δομικούς τροποποιητές (modifiers) (Ripsman,
Taliaferro και Lobell 2016, 43), όπως γεωγραφία, τεχνολογία και η διάχυση της και ότι οι
δομικοί τροποποιητές «μπορούν να τροποποιήσουν την επίδραση της δομής του συστήμα-
τος στην πιθανή εξωτερική συμπεριφορά κάθε μονάδας». Αυτοί οι δομικοί τροποποιητές
μπορούν να δημιουργήσουν περιορισμούς και ευκαιρίες για συγκεκριμένα κράτη (π.χ. η
γεωστρατηγική θέση ενός κράτους) και οι οποίοι/ες δεν επιδρούν στο σύστημα σαν σύ-
νολο αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές του συστήματος (41-42). Η κατανομή ισχύος και οι
τάσεις της ισχύος μέσα στο διεθνές σύστημα καθορίζουν τις επιλογές οι οποίες είναι δια-
θέσιμες στα κράτη. Σύμφωνα με τους NCR η κατανομή αυτή μετράται με υλικούς όρους
όπως:ο ΑΕΠ, το ποσοστό της στρατιωτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ, το μέγεθος της στρα-
τιωτικής δύναμης, το μέγεθος του πληθυσμού, οι φυσικοί πόροι και η εδαφική έκταση
(44)

Η κατανομή ισχύος συνδέεται και με την πολικότητα του συστήματος, που είναι
η δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή το πόσες Μεγάλες Δυνάμεις υπαρχνουν στο
σύστημα σε κάθε χρονική στιγμή και ο έλεγχος τους επάνω σε επαρκείς υλικούς πόρους
ισχύος καθώς και πολιτικά μέσα και γραφειοκρατικούς οργανισμούς για να κινητοποιή-

5Power trends στο αγγλικό κείμενο.
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σουν αυτούς τους πόρους . Διακρίνουν σε κάθε χρονική στιγμή τρεις δυνατές επιλογές
(μονοπολικό, διπολικό και πολυπολικό) και είναι μια λειτουργία της σχετικής κατανο-
μής ισχύος και ως εκ τούτου υποπροϊόν του συστήματος σύμφωνα με τους συγγραφείς.
Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτή σημαντική αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η FPE αντιλαμ-
βάνεται την πολικότητα του συστήματος. Αυτό οι συγγραφείς το ονομάζουν «ευκρίνεια»
(clarity) του συστήματος. Αυτή είναι η τρίτη συστημική μεταβλητή που μπορεί σύμφωνα
με την θεωρία να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική. Αυτή αποτελείται από τρία κύρια
μέρη(Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016, 46) :

1. Πόσο ευδιάκριτες είναι οι απειλές και οι ευκαιρίες.

2. Το κατά πόσο το σύστημα παρέχει πληροφόρηση για τον χρονικό ορίζοντα τους.

3. Τέλος το κατά πόσο οι βέλτιστες επιλογές πολιτικής είναι ξεκάθαρες.

Για παράδειγμα «υψηλή ευκρίνεια» απειλών συνδυασμένη με μεγάλο χρονικό ορί-
ζοντα για δράση κάνει τις επιλογές λίγες και ξεκάθαρες για την εκάστοτε ΚΕ ενώ «χαμηλή
ευκρίνεια» απειλών σημαίνει μεγάλος αριθμός επιλογών δράσης.Ενώ όμως αυτές οι τρεις
συστημικές μεταβλητές περιορίζουν τον αριθμό των επιλογών που είναι διαθέσιμες στα
κράτη ωστόσο είναι αναγκαίες οι δευτερεύουσες μεταβλητές της 2ης εικόνας για να κα-
ταλάβουμε πως οι συστημικές μεταβλητές μεταφράζονται σε πολιτικές.

2.3.2 Παρεμβαίνουσες Μεταβλητές(Μεταβλητές 2ης Εικόνας)

Οι Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016 διακρίνουν 4 κατηγορίες μεταβλητών πα-
ρέμβασης: Η ηγετική εικόνα(φιγούρα), η στρατηγική κουλτούρα, οι σχέσεις πολιτείας-
κοινωνίας και οι κρατικοί οργανισμοί. Παρακάτω θα δούμε πως αυτές παρεμβαίνουν στην
διαδικασία απόφασης. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο NCR διατηρεί το πρωτείο του συστή-
ματος το οποίο παρέχει το βασικό συμφέρον των κρατών (ασφάλεια). Οι παρεμβαίνουσες
μεταβλητές της δεύτερης εικόνας δεν προκαλούν κρατική συμπεριφορά, αλλά επιδρούν
στην αλυσίδα αιτίου-αιτιατού από τα εξωτερικά κίνητρα μέχρι την κρατική δράση.

Οι εικόνες των ηγετών αφορούν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις της FPE . Ποια
όμως είναι η εκάστοτε FPE; Ένας ορισμός είναι αυτοί που λαμβάνουν καίριες αποφάσεις.
Στον δομικό ρεαλισμό το μοντέλο είναι αρκετά απλό: αυτοί που διεξάγουν εξωτερική πο-
λιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας όπως ο πρόεδρος - πρωθυπουργός - υπουργός
άμυνας και υπουργός εξωτερικών - ένας δικτάτορας και οι σύμβουλοι τους (61). Το πα-
ραπάνω ίσως θα απαιτούσε ψυχολογική ανάλυση του ηγέτη και ανάλυση των σχέσεων
μέσα στην ομάδα που μπορούν να αποτελέσουν και μεταβλητές. Η Hudson 2014, 40-
41, 74 τονίζει ότι είναι σημαντικό εάν ο ηγέτης έχει τον βασικό ρόλο στην ομάδα λήψης
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απόφασης ή μοιράζεται την δύναμη του αυτή με κάποιον άλλο π.χ. ο στρατός ή η γρα-
φειοκρατεία. Αυτοί με την σειρά τους μπορεί να είναι πιστοί στον ηγέτη ή και να δρουν
αυτόνομα. Ο ηγέτης μπορεί να έχει στυλ ηγεσίας συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό ή να
νοιώθει την ανάγκη να αποστασιοποιηθεί από την κρίση για να μή κάνει λάθη. Σύμφωνα
με την ίδια συγγραφέα σημαντικές μεταβλητές μπορεί να είναι η διπλωματική εκπαίδευση
και εμπειρία του ηγέτη καθώς και η γνώση της περιοχής. Το στυλ ηγεσίας και οι ανάγκες
του εκφεύγουν της παρούσας έρευνας και χρησιμοποιούνται όταν είναι ξεκάθαρη η πα-
ρουσία τους. Γι αυτό τον λόγο περιορίζεται η ανάλυση στα συμφέροντα των ηγετών σε
τοπικό ή διεθνές επίπεδο π.χ. μεταβλητές αυτής της κατηγορίας θα μπορούσαν να είναι
επιχειρηματικά ενδιαφέροντα τους, ασφάλεια του καθεστώτος κ.α. Οι παραπάνω μετα-
βλητές παίζουν σημαντικό ρόλο σε μικρό ή μεσαίο χρονικό ορίζοντα δράσεως (π.χ. σε
μία κρίση) αφού σε μία κρίση οι λύσεις δίνονται σε υψηλό επίπεδο (41).

Η στρατηγική κουλτούρα ενός κράτους σύμφωνα με τους Ripsman, Taliaferro και
Lobell 2016, 63-65 μπορεί να είναι η «οργανωσιακή κουλτούρα των γραφειοκρατικών
οργανισμών»6 και οι «κοινωνικές νόρμες» δηλαδή οι πεποιθήσεις και προσδοκίες της κοι-
νωνίας (π.χ. το μετά-ηρωϊκό σύνδρομο και το πόσο αποδεκτές είναι οι απώλειες). Και οι
δύο περιορίζουν την ελευθερία δράσης ενός κράτους καθορίζοντας ποια δράση είναι απο-
δεκτή και ποια όχι. Επιπλέον η κυρίαρχη ιδεολογία ενός κράτους (π.χ. Φιλελευθερισμός,
Ευρασιανισμός, Νεο-οθωμανισμός) επηρεάζει την στάση των κρατών απέναντι στα άλλα
κράτη και στο διεθνές σύστημα και περιορίζει το εύρος των επιλογών. Το χρονικό πλαίσιο
στο οποίο εξελίσσεται η δράση σύμφωνα με τους συγγραφείς δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο
στον βαθμό που επιδρά η παραπάνω μεταβλητή. Σε περίπτωση μικρού χρονικού ορίζοντα
μπορεί να περιορίσουν «τις εθνικές συμπεριφορές για την χρήση βίας» ενώ για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα να επηρεάσουν τις στρατηγικές, διότι στρατηγικές οι οποίες είναι
σε αντίθεση με «εδραιωμένες εθνικές συμπεριφορές» 7 και αξίες μπορεί να προκαλέσουν
αντιδράσεις της κοινωνίας.

Οι σχέσεις κράτους κοινωνίαςως κατηγορία μεταβλητής παρέμβασης εξετάζει «τον
χαρακτήρα της διάδρασης μεταξύ των κεντρικών κρατικών οργανισμών και των διαφόρων
οικονομικών και κοινωνικών ομάδων» (66). Μεταβλητές αυτής της κατηγορίας μπορεί να
είναι ο βαθμός συνοχής της κυβέρνησης και της κοινωνίας, η αντιπολίτευση που δέχεται
μία κυβέρνηση, το πόσο ευάλωτο είναι ένα καθεστώς κ.α. Αυτοί οι παράγοντες επηρεά-
ζουν την ικανότητα της κυβέρνησης, να εξάγει πόρους από έναν πληθυσμό, να αξιοποι-
ήσει το δυναμικό μίας χώρας και ως εκ τούτου τον βαθμό ελευθερίας της κυβέρνησης
και να διεξάγει την εξωτερική της πολιτική (για παράδειγμα η διαφθορά μειώνει την δυ-
νατότητα αξιοποίησης από την κυβέρνηση των υλικών πόρων της χώρας). Επιπλέον όσο

6Όρος δανεισμένος από την Διοίκηση Επιχειρήσεων, αποτελεί τον συνδετικό ιστό των οργανισμών και
το μοτίβο των κοινών αξιών, πεποιθήσεων και παραδοχών που θεωρούνται ο κατάλληλος τρόπος σκέψης
και δράσης μέσα σε έναν οργανισμό και τον ξεχωρίζουν από κάποιον άλλο (Robbins 2013, 512)

7Inculcated with nationa attitudes στο αγγλικό κείμενο
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μεγαλύτερη είναι η συνοχή κυβέρνησης και κοινωνίας και όσο πιο ικανοποιημένη είναι η
κοινωνία από την απόδοση μίας κυβέρνησης τόσο μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας έχει η
κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε συστημικά ζητήματα.

O Schweller 2004, καθορίζει δύο μεταβλητές αυτής της κατηγορίας. Η πρώτη εί-
ναι ή «ευαισθησία της κυβέρνησης/καθεστώτος». Αυτή αφορά τις προκλήσεις τις οποίες
μπορεί να δεχθεί μία ΚΕ από άλλους δρώντες στην κοινωνία όπως στρατιωτική - πολι-
τική αντιπολίτευση , κοινωνικοί δρώντες από τους οποίους κινδυνεύει να χάσει την εξου-
σία είτε λόγων εκλογών ή με άλλα μέσα (Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016, 49). Η
δεύτερη μεταβλητή είναι η «κοινωνική συνοχή». Η κοινωνική συνοχή είναι κύριος πα-
ράγοντας στην νομιμοποίηση της δράσης μίας κυβέρνησης. Εάν η κοινωνία αποδέχεται
την ΚΕ της, θα είναι λιγότερο πιθανόν να αντιδράσει ή να αντιταχθεί σε πολιτικές της. Η
ύπαρξη ωστόσο εξωτερικής απειλής συνδέεται και με το φαινόμενο του «rally around the
flag» και κινητοποιεί τον πληθυσμό ενάντια σε μία κοινή απειλή. Ωστόσο αυτό δεν είναι
απαραίτητα ορθό γιατί μπορεί να οδηγήσει και στην αντίθετη κατεύθυνση αφού σύμφωνα
με τον Simmel 1964, 65, «Μια κατάσταση σύγκρουσης, ωστόσο, δένει τα μέλη τόσο σφι-
χτά μεταξύ τους και τα υποβάλλει σε μια τέτοια ομοιόμορφη ώθηση που είτε πρέπει να
συμφωνούν τελείως, είτε να απωθούνται εντελώς, το ένα με το άλλο». Επομένως η κα-
ταφυγή σε πόλεμο με μία εξωτερική απειλή προκειμένου να αυξήσουμε την κοινωνική
συνοχή πρέπει να είναι η τελευταία ελπίδα μιας ΚΕ. Η δεύτερη όψη του ίδιου νομίσματος
όμως είναι ότι καλές σχέσει κυβέρνησης-κοινωνίας είναι και οι πελατειακές σχέσεις και
αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μία εξωτερική πολιτική που θα «ικανοποιήσει το εσωτε-
ρικό συμφέρον μιας χώρας, παρά αποκλειστικά το διεθνές και θα οδηγήσει σε υποτίμηση
της απειλής εάν η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα ισχυρών κοινωνι-
κών δρώντων» (Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016, 67-68). Σε θέματα του καταλύτη
χρόνος αναμένεται η επίδραση αυτής της μεταβλητής να είναι μεγαλύτερη σε μακροχρό-
νιο ορίζοντα. Από την άλλη όμως το επείγον μίας κρίσης δίνει δυσανάλογη ισχύ σε έναν
ηγέτη(93).

Τέλος οι εθνικοί οργανισμοί όπως το κοινοβούλιο, το δικαστικό σύστημα και οι
δημόσιες υπηρεσίες έχουν την δύναμη να επηρεάσουν την πολιτική αλλάζοντας ή μπλο-
κάροντας κυβερνητικές αποφάσεις. Συνεπώς η θεσμική δομή ενός κράτους, συμπεριλαμ-
βανομένης και της δύναμης που ανατίθεται σε κάθε οργανισμό, μπορεί να παίξει ρόλο
στην εξωτερική πολιτική (67-68). Οι τοπικοί αυτοί οργανισμοί επιβάλλουν στον ηγέτη
checks and balances (συνταγματικούς ελέγχους) (Hudson 2014, 143) όπως βέτο, ειδικές
πλειοψηφίες και νομικό έλεγχο και σκοπό έχουν η εξουσία να μην μπορεί να συγκεντρω-
θεί στα χέρια ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Παρατηρεί όμως ότι ενώ τα παραπάνω κάνουν
την ενάσκηση της πολιτικής πιο σύνθετη και χρονοβόρα, μπορούν να αυξήσουν την δια-
πραγματευτική δύναμη μίας κυβέρνησης στο εξωτερικό αλλά και των εγχώριων δρώντων
στο εσωτερικό όταν διαπραγματεύεται με μια κυβέρνηση που θέλει την υποστήριξη τους.
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Όμοια ο βαθμός στον οποίο η πολιτική ισχύς συγκεντρώνεται στα χέρια του ηγέτη και οι
οργανωσιακοί περιορισμοί που επιβάλλονται σε αυτόν καθορίζουν την δυνατότητα του
να αξιοποιήσει την ισχύ ενός κράτους και επομένως να ανταποκριθεί σε ερεθίσματα από
το διεθνές περιβάλλον. (Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016, 70).

Στον πίνακα 2.1 συνοψίζονται οι βασικές παρεμβαίνουσες μεταβλητές ανά κατη-
γορία:

Πίνακας 2.1: Παρεμβαίνουσες Μεταβλητές του Νεοκλασσικού Ρεαλισμού

Κατηγορία Βασική Ιδέα Ενδεικτικές Μεταβλητές Χρονικός
Ορίζοντας
Επιρροής

Ηγετική Ει-
κόνα

Η εξωτερική πολιτική
επηρεάζεται από τις
ιδέες τις αντιλήψεις και
τα συμφέροντα της ΚΕ

Στυλ ηγεσίας, εμπλοκή του
ηγέτη με την εξ. πολιτική, δι-
πλωματική εκπαίδευση, πολι-
τική εμπειρία, γνώση της πε-
ριοχής, επιχειρηματικά ενδια-
φέροντα, ασφάλεια καθεστώ-
τος

Μικρός

Στρατηγική
Κουλτούρα

Καθορίζει ποιες είναι
οι αποδεκτές επιλογές
εξωτερικής πολιτικής

Οργανωσιακή Κουλτούρα,
κοινωνικές νόρμες, κοινή
γνώμη, ΜΜΕ, κυρίαρχη κρα-
τική ιδεολογία, ταυτότητα
και πολιτισμός

Αδιάφορος

Σχέσεις
κοινωνίας -
πολιτείας

Επιδρά στην ικανότητα
του κράτους να δρα και
να εφαρμόζει τις απο-
φάσεις

Συνοχή κυβέρνησης, συ-
νοχή κοινωνίας, ευαισθησία
κυβέρνησης/καθεστώτος,
διαφθορά, νομιμοποίηση,
πελατειακές σχέσεις

Μεγάλος

Κρατικοί
Οργανι-
σμοί

Διευκολύνουν ή περιο-
ρίζουν την ΚΕ όταν
αντιμετωπίζει κοινω-
νική αντίδραση

Δύναμη κρατικών οργανι-
σμών, checks and balances,
τύπος καθεστώτος

Δεν αναφέρε-
ται

Πηγές: Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016; Hudson 2014; Meibauer κ.ά. 2021 .

2.3.3 Σύγκριση του Νεοκλασικού Μοντέλου με θεωρήσεις
διεθνών σχέσεων

Παρακάτω συγκρίνεται ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός με τις βασικές θεωρήσεις της επι-
στήμης των διεθνών σχέσεων με σκοπό να καταλήξουμε με τους λόγους για τους οποίους
επιλέχθηκε η υπόψη θεώρηση για την ανάπτυξη της πολιτικής της Τουρκίας στον Νότιο
Καύκασο και την σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Θα συγκριθεί με τον Κλασσικό
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Ρεαλισμό, τον Νεοφιλελευθερισμό και τον Κονστρουκτιβισμό8. Αρχικά πρέπει να ανα-
φερθεί ότι ο NCR (ιδίως στις μορφές Ι και ΙΙ ) κατηγορείται σαν μια εκλεκτική θεωρία
(Meibauer κ.ά. 2021, 2,8 και αλλού ) δηλαδή σαν μία θεωρία που αντλεί στοιχεία από διά-
φορες παραδόσεις με συνδυασμό ιδεών, μεθόδων, αναλυτικών στοιχείων και εμπειρίας
(Katzenstein και Sil 2008, 111). Σαν μια τέτοια θεωρία είναι προσανατολισμένη στην επί-
λυση συγκεκριμένων προβλητών και θυσιάζει την φειδώ (parsimony) και την ικανότητα
αναπαραγωγής της θεωρίας (replicability) για την επιλυση του προβλήματος(117). Από
την άλλη θεωρείται σαν μία σύνδεση δομικού και κλασικού ρεαλισμού διατηρώντας την
αιτιακή πρωτοκαθεδρία του διεθνούς συστήματος συνδυάζοντας το όμως με προβλήματα
αντίληψης, θέματα ηγεσίας και κρατικές δομές που απασχόλησαν τους κλασικούς ρεαλι-
στές (Carr 1939; Morgenthau 2018; Aron 1966a, 1966b). Όπως και ο Κονστρουκτιβισμός
εμφανίστηκε σαν μια απάντηση στην αδυναμία του Νεορεαλισμού και του Νεοφιλελευ-
θερισμού να προβλέψουν τις εξελίξεις και την αλλαγή στον πλανήτη με συνεκτικό τρόπο
(Katzenstein και Sil 2008). Πολλοί θεωρούν τον Ρεαλισμό, τον Φιλελευθερισμό και τον
Κονστρουκτιβισμό σαν συμπληρωματικές θεωρήσεις (Keohane 2008)

Ο λόγος που γίνεται σύγκριση με τον κλασικό Ρεαλισμό είναι η άποψη των Νεο-
κλασικών Ρεαλιστών ότι η θεώρηση αυτή είναι μια προσπάθεια επιστροφής στις κλασικές
ρίζες (Ripsman 2017; Meibauer κ.ά. 2021) χωρίς να χαθεί η επιστημολογία του μοντέλου
(μεταβλητές - υποθέσεις) και η υπόθεση ότι το συμφέρον των κρατών καθορίζεται από
συστημικά κίνητρα και όχι αποτέλεσμα του γενικού πλαισίου που δημιουργείται από ιστο-
ρικές και πολιτικές παραδόσεις (Morgenthau 2018). Επιπλέον κοινό είναι και η συμφωνία
στον ρόλο της διπλωματίας στην πολιτική και ότι αυτή είναι σημαντική πηγή εξήγησης
των πολιτικών ασφαλείας των κρατών (Morgenthau 2018, Carr 1939, Bull 2007. κ.α).
Ωστόσο ο κλασσικός ρεαλισμός είναι ρεαλισμός της πρώτης εικόνας, ενώ ο Νεοκλασικός
κινείται μεταξύ δεύτερης και τρίτης εικόνας και αποφεύγει να δίνει έμφαση στην ανθρώ-
πινη φύση, τα πάθη, τον εγωισμό καθώς και την ανάγκη για απεριόριστη δύναμη. O NCR
στερείται αφενός την κανονιστικότητα του Κλασικού Ρεαλισμού δηλαδή την ύπαρξη κα-
νόνων για την ορθή ενάσκηση της εξωτερικής πολιτικής βασισμένη στο συμφέρον, τον
ορθολογισμό τους συσχετισμούς ισχύος και αξίες όπως η σύνεση, οι ηθικές αρχές και τον
μονόδρομο της επιτυχίας. αφετέρου ο Κλασικός Ρεαλισμός δεν είναι ένα εργαλείο ερμη-
νείας αλλά εργαλείο μαχητικής πολιτικής για την επίλυση προβλημάτων πολιτικής και
ακολουθεί μια συνεχόμενη διαδικασία εκμάθησης (Meibauer κ.ά. 2021, 18-19)

Όσον αφορά τον Φιλελευθερισμό και αυτός είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων δεύ-
τερης εικόνας που εξηγεί την εξωτερική πολιτική με όρους εσωτερικών χαρακτηριστικών

8Λόγω του περιορισμένου της έκτασης της διατριβής δεν εξετάστηκε η περίπτωση του Μαρξισμού.
Ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η άποψη του Ήφαιστος 1999, 142 ότι ο Μαρξισμός στην
πρώιμη μορφή του επηρέασε τους κονστρουκτιβιστές ενώ ο Μαρξ στην όριμη ανάλυση του εν πολλοίς
συνάδει με τον δομικό ρεαλισμό
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των κρατών. Όπως συνοψίζει την θεωρία ο Robert Keohane:

Είμαι ένας διεθνιστής φιλελεύθερος δημοκράτης. [Είμαι] διεθνιστής γιατί νο-
μίζω ότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι πανανθρώπινα και δεν εξαρ-
τώνται από την συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, φιλελεύθερος
γιατί δίνω προτεραιότητα στην ελευθερία σαν μια θεμελιώδη αξία για μια
καλή κοινωνία, δημοκράτης γιατι πιστεύω ότι οι ελίτ πρέπει όχι μόνο να υπη-
ρετούν το δημόσιο καλό αλλά θα πρέπει να είναι υπόλογοι στις συμβουλευ-
τικές δημόσιες απόψεις μέσω οργανισμών που δίνουν στην δημόσια φωνή
δύναμη πάνω στους ηγέτες Keohane 2008, 714.

Η φιλελεύθερη θεώρηση δέχεται ότι οι εθνικοί σχηματισμοί στο σύνολο τους κα-
θορίζουν την εξωτερική πολιτική ανεξάρτητα από εξωτερικά γεγονότα και τους συσχε-
τισμούς ισχύος (Mearsheimer 2006, 47). Για παράδειγμα η δημοκρατική ειρήνη δέχεται
ότι η κοινή γνώμη και οι αντιπρόσωποι της στο κράτος περιορίζουν τους ηγέτες από την
χρήση δύναμης στα άλλα κράτη (Keohane 2002), εν ολίγοις τα δημοκρατικά κράτη δεν
κάνουν μεταξύ τους πόλεμο. Με βάση αυτή την θεώρηση οποιαδήποτε αλλαγή στην εξω-
τερική πολιτική των κρατών δεν είναι αποτέλεσμα συστημικών πιέσεων όπως πιστεύουν
οι NCR αλλά είναι αποτέλεσμα των προτιμήσεων από την αλληλεπίδραση των εθνικών
δρώντων. Ενώ και οι δύο θεωρούν ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και κρατοκε-
ντρικό η θεώρηση του κράτους σαν έννοια είναι διαφορετική. Για τους νεοφιλελεύθερους
το κράτος είναι μια πλουραλιστική οντότητα που ανταποκρίνεται στην ισορροπία εσωτε-
ρικών συμφερόντων όταν διεξάγει εξωτερική πολιτική, επιλέγοντας την επιλογή εκείνη
που αντικατοπτρίζει την συνισταμένη των εσωτερικών προτιμήσεων. Για τους NCR το
κράτος είναι διαφορετικό από την κοινωνία. Αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερι-
κών και Άμυνας, τον πρωθυπουργό και άλλους υπουργούς οι οποίοι είναι εμποτισμένοι
με «εμπιστευτική γνώση »(priviledged knowledge) αλλά και το «raison d’ etat »(κράτος
δικαίου), και αυτοί είναι οι δύο λόγοι που τους ξεχωρίζουν από την κοινωνία (Ripsman
2017). Επομένως η χάραξη της πολιτικής σε ένα νεοφιλελεύθερο κράτος γίνεται από μέσα
προς τα έξω: τα εσωτερικά συμφέροντα ρυθμίζουν την εξωτερική πολιτική, την οποία το
κράτος πρέπει να «πουλήσει διεθνώς», ενώ στο μοντέλο του NCR από έξω προς τα μέσα:
τα συστημικά ερεθίσματα καθορίζουν την χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, την οποία το
κράτος πρέπει να «πουλήσει» στο εσωτερικό του (Meibauer κ.ά. 2021, 9-10). Επιπλέον
οι ΝCR θεωρούν ότι όχι μόνο το κράτος αλλά και οι δρώντες στα πλαίσια της κοινωνίας
εντός του κράτους πρέπει να ρυθμίσουν τις προτιμήσεις τους με βάση τις ευκαιρίες και
τις απειλές του διεθνούς συστήματος. Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι λαμβάνοντας υπόψη
την άναρχη φύση του συστήματος και την σημασία της ασφάλειας σε αυτό, είναι μάλλον
απίθανο για τα κράτη να πάρουν αποφάσεις που βασίζονται σε κοινωνικές προτιμήσεις
που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια (Rose 1998).
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Τέλος θα αναφερθούμε στον Κονστρουκτιβισμό ο οποίος δεν θεωρείται μια θεώ-
ρηση των διεθνών σχέσεων αλλά περισσότερο ένας αριθμό παράλληλων επιστημονικών
προσεγγίσεων που ασκούν κριτική στις άλλες θεωρήσεις στο πλαίσιο του μετα-θετικισμού
(Κουσκουβέλης 2004, 95 και Ήφαιστος 1999, 122,129). Οι προσεγγίσεις που είδαμε μέ-
χρι τώρα (ρεαλισμός, φιλελευθερισμός) είχαν σαν γνωσιολογικό υπόβαθρο τον θετικισμό
δηλαδή τις σχέσεις αιτίου και αιτιατού, την ύπαρξη νόμων για την ρύθμιση των κοινω-
νικών σχέσεων και την ύπαρξη της πραγματικότητας ανεξάρτητα από τον παρατηρητή.
Ο κονστρουκτιβισμός έχει ως βάση τον μεταθετικισμό. Δεν δέχεται την σχέση αίτιου και
αιτιατού, οι παρατηρητές δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από το αντικείμενο που εξετά-
ζουν και εξετάζεται όχι το είναι αλλά οι ηθικές συνέπειες της ερμηνείας (Κουσκουβέλης
2004, 97-98). Βασική αρχή του Κονστρουκτιβισμού είναι ότι τα άτομα δρουν προς τα
αντικείμενα στην βάση του νοήματος που έχουν προς αυτούς. Οι διεθνείς σχέσεις είναι
κοινωνική έννοια που συνδέεται με αντικείμενα ή πρακτικές σε αντίθεση με την υλική
ισχύς που προβάλλει ο ρεαλισμός στις διεθνείς σχέσεις.

Βεβαίως οι ιδέες υπάρχουν και στις δύο «θεωρήσεις». Η ισχύς στονNCRαποτιμάται
σε υλικούς όρους (κυρίως στρατιωτικής ισχύος, αλλά και πόρων, γεωγραφίας, τεχνολο-
γίας κ.α.) αλλά και σε όρους ιδεών (όπως στρατηγική, εξυπνάδα, επιμονή κ.α.) ωστόσο η
επιρροή των δεύτερων στη χάραξη της πολιτικής είναι περιορισμένη και περιορίζεται στην
υλοποίηση της(Mearsheimer 2006). Επιπλέον οι έννοιες επιβίωση-πλούτος-ασφάλεια και
οτιδήποτε άλλο αποτιμάται σαν εθνικό συμφέρον είναι έννοιες σταθερές. Στον κονστρου-
κτιβισμό οι ηγέτες ανταποκρίνονται στην κοινωνική σχέση της χώρας με τους στρατιωτι-
κούς πόρους των άλλων χωρών. Αντιστέκονται σε αυτόν που αντιλαμβάνονται σαν εχθρό
και επειδή οι κοινωνικές σχέσεις αλλάζουν άρα μπορεί να αλλάξει και το συμφέρον (Hurd
2008).

Όσον αφορά την δομή και την επίδραση της για τους μεν θεωρητικούς του NCR η
δομή προκύπτει από την κλασσική έννοια τουWaltz 2011 και μαζί με τις μονάδες (κράτη)
καθορίζει το σύστημα. Η δομή έχει τρία χαρακτηριστικά είναι άναρχη, αποτελείται από
ομότυπες μονάδες (κράτη) και τα κράτη διατάσσονται σε αυτή με βάση την σχετική ισχύ
τους. Αντίθετα στον Κονστρουκτιβισμό δομή (structure) είναι τα κοινά νοήματα και οι
οργανισμοί που συγκροτούν το πλαίσιο της διεθνούς δράσης και μέσο ή οντότητα (agent)
είναι καθετί που δρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Για τους NCR (και γενικά για τους δομι-
κούς ρεαλιστές) η αναρχία είναι μια σταθερή κατάσταση του συστήματος που προκύπτει
από την «φυσική κατάσταση» 9 και μας ενημερώνει για την συμπεριφορά των μονάδων
του. Για τους κονστρουκτιβιστές είναι μια κοινωνική σχέση η οποία γίνεται αντιληπτή
στις διεθνείς σχέσεις μέσα από την εξέταση της κοινωνικής δομής. Άρα προκύπτει το συ-
μπέρασμα ότι ούτε φυσική, ούτε σταθερή αλλά και ούτε μόνιμη είναι. Σύμφωνα με τους
κονστρουκτιβιστές υπάρχει ποικιλία αναρχιών που δεν μπορεί να μας ενημερώσει για την

9 Εγωϊστική συμπεριφορά που ο καθένας βλέπει τον άλλο σαν ανταγωνιστή για την απόκτηση πόρων
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συμπεριφορά των μονάδων.

Η μονάδα ανάλυσης στον Κονστρουκτιβισμό δεν είναι συγκεκριμένη αλλά στοι-
χεία μπορούμε να βρούμε σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. Επιπλέον το κράτος είναι κυρί-
αρχο όταν άλλοι άνθρωποι και κράτη το βλέπουν σαν «εταιρικό φορέα» με δικαιώματα
και υποχρεώσεις. Και ενώ η δράση των κρατών συμβάλλει στη δημιουργία κανόνων και
παραδόσεων στην διεθνή ζωή τα ίδια τα κράτη ταυτόχρονα παραβλέπουν τους κανόνες
αυτούς ή τους προσαρμόζουν όπως τους βολεύει 10. Επομένως στον κονστρουκτιβισμό
δράση μεταξύ κρατών αλλά και μεταξύ κρατών και κοινωνικού πλαισίου μπορεί να οδη-
γήσει (σε αντίθεση με τον δομικό ρεαλισμό) σε αλλαγή της δομής μεσά στην οποία δρα-
στηριοποιούνται οι δρώντες.

Κάνοντας μια αποτίμηση της πρακτικής εφαρμογής του Κονστρουκτιβισμού αυτός
θεωρεί μεγάλη επιτυχία του την ερμηνεία της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης ως απο-
τέλεσμα της υιοθέτησης συγκεκριμένης ιδεολογίας από την πολιτική ελίτ ( παρατίθεται
στο Ήφαιστος 1999, 141,143) ή στην άνοδο του εθνικισμού (παρατίθεται στο Κουσκου-
βέλης 2004, 135) μετά την υποχώρηση των ιδεών του κομμουνισμού. Ωστόσο υπάρχουν
και υλιστικοί λόγοι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως π.χ. εξάντληση της λόγω της
κούρσας των εξοπλισμών (έλλειψη πόρων). Υπάρχουν ερευνητές που αμφισβητούν την
ερμηνευτική ικανότητα της υπόψη «θεώρησης» σε μικρές ή μεσαίες δυνάμεις ενώ οι ρε-
αλιστικές θεωρίες έχουν μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα για αυτές (Elman 1995). Θα
μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι το διεθνές σύστημα ασκεί (σχεδόν πάντα) την ση-
μαντικότερη επίδραση στην εξωτερική πολιτική των «μικρών δυνάμεων» (αλλά και των
μεσαίων) λόγω των συστημικών περιορισμών που επιβάλλονται σε αυτές από μεγαλύτερα
και πιο ισχυρά κράτη (175).

2.4 Λόγοι επιλογής του Συγκεκριμένου Μοντέλου

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω επιλέγουμε το μοντέλο του Νεοκλασικού Ρεα-
λισμού για τρεις κυρίως λόγους:

Πρώτον είναι λάθος να προσπαθεί να εξηγηθεί η εξωτερική πολιτική μιας χώρας,
και ιδίως της Τουρκίας, με βάση μόνο τις αλλαγές στις κυβερνήσεις ή να εξηγηθεί με βάση
ότι η Τουρκία δεν επηρεάζεται από περιφερειακές ή διεθνείς πιέσεις δηλαδή με όρους φι-
λελευθερισμού. Η επιλογή για παράδειγμα της πολιτικής των «μηδενικών προβλημάτων»
με την δημιουργία οικονομικής αλληλεξάρτησης δείχνει να έχει αποτύχει (κατ’ ομολογία
και του ίδιου του εμπνευστή της) ιδίως μετά το 2013 (Kepel 2018). Επιπλέον η έννοια του
«Στρατηγικού Βάθους» είναι ένας όρος ρεαλιστικής πολιτικής και αφορά στην δημιουργία

10Παράδειγμα τα άρθρα 2(4) και 51 της Χάρτας των ΗΕ που απαγορεύουν τον επιθετικό πόλεμο από την
μία και η επαναδιατύπωση των όρων “κυριαρχία”, “αυτοάμυνα” και “επιθετικότητα” όπως θα επιθυμούσαν
να σημαίνουν (Hurd 2008, 304).
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μίας ζώνης προστασίας γύρω από την χώρα (σφαίρα επιρροής). Ο Φιλελευθερισμός γενι-
κότερα αγνοεί τα συμφέροντα ασφαλείας που δύναται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό
την εξωτερική πολιτική της χώρας (Şahin 2020, 486). Από την άλλη ανεξαρτήτως του
διεθνούς συστήματος οι Τούρκοι ηγέτες φέρουν μαζί τους μια ταυτότητα (κεμαλισμός,
ισλαμισμός, φιλελευθερισμός) με την οποία αντιλαμβάνονται την απειλή και οι αλλα-
γές στο εσωτερικό μιας χώρας επηρεάζουν στην διαδικασία λήψης απόφασης στην πολι-
τική. Ωστόσο αυτές οι μεταβλητές δεν μπορούν να θεωρηθούν παρά ως δευτερεύουσες σε
σχέση με συστημικές όπως η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Αμερικανική εισβολή στο
Ιράκ, η Ρωσική επιρροή στην Κ. Ασία κ.α. ιδίως στην περίπτωση της Τουρκίας η οποία
δεν ανήκει στις Μεγάλες Δυνάμεις του συστήματος.

Δεύτερον η πολιτική έχει (ή πρέπει να έχει) μια συνέχεια ανεξάρτητα από το κυ-
βερνών κόμμα αφού δημιουργείται από κάποιες αιτίες και να μην είναι τόσο ευαίσθητη
σε εσωτερικές αλλαγές. Ιδίως σε μια χώρα που η γραφειοκρατεία της (κεμαλισμος - βαθύ
κράτος) είναι σε μεγάλο βαθμό θεσμοθετημένη . Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό
δίνει o Şahin 2020 όταν στην πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην ΕΕ και την συνέχεια
της από το 1987. Ωστόσο η προσέγγιση του AKP σε αυτή είναι διαφορετική από αυτές
των προκατόχων του. Επιπλέον κατά τρίτο λόγο, η ίδια αυτή πολιτική δεν σημαίνει ότι δεν
μπορεί να αλλάξει. Οι παραπάνω θεωρίες δεν μπορούν να εξηγήσουν την αλλαγή στην
πολιτική του ίδιου κόμματος, ιδίως εάν αυτή η αλλαγή (παρ όλη την ιδεολογία του κόμ-
ματος) παίρνει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις είτε προς την δύση είτε προς την ανατολή
ή από πολιτική status quo σε αναθεωρητική πολιτική. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να αλλά-
ζει η βασική ιδέα της πολιτικής από εκκοσμίκευση σε ισλαμισμό. Η Κονστρουκτιβιστική
θεωρία θα μπορούσε να εξηγήσει για παράδειγμα τον ενεργό ρόλο του ΑΚP στην Μέση
Ανατολή και τον ανταγωνισμό με το Ιράν βασισμένη στην ΣουνιτικήΜουσουλμανική αλ-
ληλεγγύη ( 484). Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιες πολιτικές δεν επιδιώχθηκαν πριν
το AKP. Μόνο η θεωρία του Κονστρουκτιβισμού δεν θα μπορούσε να μας δώσει ξεκάθα-
ρες απαντήσεις γιατί για παράδειγμα την «κρυφή» μουσουλμανική ατζέντα της Τουρκίας
μετά το 2011 και την επίδραση της Αραβικής Άνοιξης το 2011 στην τουρκική πολιτική
(484).Τέταρτον ενώ ο ορίζοντας της Τουρκικής πολιτικής στην περιοχή του Καυκάσου
που πρόκειται να δούμε, είναι ένας ορίζοντας ο οποίος είναι μερικών δεκαετιών ή περισ-
σότερο μιας εκατονταετίας τα τελευταία γεγονότα στον Καύκασο και η σύγκρουση του
Ναγκόρνο Καραμπάχ κράτησε μόλις 44ημέρες και ενώ οι συστημικές πιέσεις δεν άλλαξαν
σημαντικά, ωστόσο είχαμε την εμφάνιση ευκαιριών και απειλών.

Επομένως ένα πιο σύνθετο μοντέλο απαιτείται προκειμένου να δούμε ποιες ήταν οι
αλλαγές στην τουρκική πολιτική και πως αυτές επηρέασαν την πολιτική της απέναντι στην
περιοχή του Ν. Καυκάσου. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν χρησιμοποιούμε το μοντέλο
του Νεοκλασικού Ρεαλισμού, ώστε εξετάζοντας τις αλλαγές στο διεθνές σύστημα (ανε-
ξάρτητη μεταβλητή) και τις αλλαγές σε εσωτερικούς παράγοντες (παρεμβαίνουσες μετα-
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βλητές) μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις πολιτικές αποφάσεις (εξαρτημένη μεταβλητή) οι
οποίες αποφάσεις επηρεάζουν με την σειρά τους το διεθνές σύστημα.

2.5 O Σύγχρονος Πόλεμος

Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής, όπως παραδέχεται ο νεοφιλελεύθερος Keohane
2008, 709, ξεκινάει με την μελέτη του πολέμου. Ωστόσο πλέον ο πόλεμος δεν διεξάγεται
με όρους τους οποίους διεξάγονταν ακόμα και πριν από 50 χρόνια, αλλά έχει αποκτήσει
καινούργιες μορφές. Παρακάτω θα αναλύσουμε τις σύγχρονες μορφές πολέμου και ιδίως
αυτές τις οποίες εμφανίστηκαν μετά το 2014 και τον Πόλεμο της Κριμαίας και θα δούμε τα
χαρακτηριστικά τους ώστε να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε όταν αναφερθούμε στις συ-
γκρούσεις του ΝαγκόρνοΚαραμπάχ. Πριν ωστόσο αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των
σύγχρονων πολέμων θα πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πολέμου
γενικότερα, ο ορισμός του, τα αίτια του και οι συνέπειες του. Εφόσον λοιπόν επιλέχθηκε
σαν μοντέλο ανάλυσης το μοντέλο του Νεοκλασικού Ρεαλισμού, το οποίο στην βάση του
όπως είδαμε είναι ρεαλιστικό, θα αναφερθούμε στον πόλεμο με όρους ρεαλισμού.

Προσπαθώντας να ορίσουν οι Mingst και Arreguin-Toft 2017 τον πόλεμο δίνουν
τρεις βασικές προϋποθέσεις: πρώτον ότι απαιτεί οργανωμένη και σκόπιμη δράση από μια
πολιτική οντότητα, δεύτερον ότι είναι πιο θανατηφόρα από άλλες μορφές οργανωμένης
βίας και τρίτον η κάθε πλευρά που συμμετάσχει έχει πρόθεση και ικανότητα να βλάψει την
άλλη και η ικανότητα αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι ίση μεταξύ τους. Ο «κλασικός»
πόλεμος με βάση τον ορισμό είναι ένας πόλεμος κράτους προς κράτος, τροφοδοτούμενος
από πατριωτική και εθνικιστική ιδεολογία, κινητοποιώντας ολόκληρες κοινωνίες να πολε-
μήσουν για την επιβίωση του. Αυτό οι Krieg και Rickli 2018, 119 το ονομάζουν ”ιστορική
ανωμαλία”, ότι δηλαδή στην κλασσική παράξενη τριάδα του Clausewitz, το κράτος χρη-
σιμοποιεί πολίτες - στρατιώτες για να παράγει ασφάλεια για την κοινωνία σαν δημόσιο
αγαθό σκοτώνοντας πολίτες.

ΟιMingst και Arreguin-Toft 2017, ξεχωρίζουν τις αιτίες του πολέμου ανάλογα με τις
τρεις εικόνες. Όσον αφορά την πρώτη εικόνα αναφέρονται στη ατελή ανθρώπινη φύση, σε
εγγενή επιθετικότητα των διαφόρων ηγετών αλλά ακόμα, σε παρανοήσεις, και μπορούμε
να προσθέσουμε και τον παράγοντα τύχη. Όπως λέει και ο Wight 1998, 266 ο πόλεμος
«είναι φυσικό και αναπόφευκτο φαινόμενο γιατί ο άνθρωπος είναι ένα παράλογο και μα-
χητικό ζώο και δεν μπορείς να αλλάξεις την ανθρώπινη φύση». Ό ίδιος ο Θουκυδίδης
μίλησε για τον φόβο σαν αιτία του πολέμου. Όσον αφορά την δεύτερη εικόνα αναφέρουν
ως αίτια του πολέμου: τις εθνοτικές διαφορές, αυταρχικά καθεστώτα, καταπιεστικά πολι-
τεύματα, τύπους οικονομικών συστημάτων (πλούσια κράτη - καπιταλιστικά), πόλεμος για
να αποτραπούν από τα προβλήματα τους οι μάζες, και πόλεμος μεταξύ ομάδων ποιος θα
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έχει τους πόρους και την εξουσία. Τέλος αναφέρονται στην τρίτη εικόνα την διεθνή αναρ-
χία και την ανάγκη για αυτοβοήθεια στο δ.σ. Ότι δηλαδή ο κυριότερος λόγος του πολέμου
είναι ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, άρα δεν υπάρχει κάτι για να τον αποτρέψει ή
αλλιώς δεν υπάρχει μια ανώτερη δύναμη π.χ. το 100 όπως αναφέρει και ο Mearsheimer
2006 για να καλέσεις. Όπως λέει και ο Carr 1939, 157 βασική αιτία του πολέμου είναι ο
ίδιος ο πόλεμος. Το να «καταστεί μια χώρα που είναι ισχυρή ισχυρότερη ή να εμποδιστεί
μια χώρα να καταστεί στρατιωτικά ισχυρή είναι αποτέλεσμα αποδεδειγμένης ιστορικής
στάσης» (Ήφαιστος 2007, 178). Επιπλέον αναφέρονται ως αιτίες αλλαγές στους συσχε-
τισμούς ισχύος (ανερχόμενοι διεκδικητές, παρακμάζουσες υπερδυνάμεις) ή ακόμη και η
προσπάθεια ηγεμονίας στο σύστημα.

Εξειδικεύοντας το συστημικό στοιχείο του πολέμου ο Ήφαιστος 2007, δίνει τέσ-
σερις (στην ουσία) συστημικές αιτίες: πρώτον την άνιση ανάπτυξη μεταξύ κρατών και
περιφερειών, που είναι και η κυριότερη αιτία σύμφωνα με τον Θουκυδίδη. Δεύτερον τον
αναθεωρητισμό-ηγεμονισμό των ισχυρότερων κρατών τα οποία επιδιώκουν την εκμετάλ-
λευση του αδύναμου κράτους. Τρίτον αυτό που ονομάζει «αξιώσεις αναδιανεμητικής δι-
καιοσύνης»(δηλαδή να πάρω αυτό το οποίο «ιστορικά»(;)-«λόγω αδικίας του συστήμα-
τος» ή για άλλους λόγους μου ανήκει). Και τέλος τέταρτον διεθνικά φαινόμενα όπως η
άνοδος της τρομοκρατίας και θα προσθέσουμε η άνοδος της θρησκευτικότητας. Κατά
παράδοξο τρόπο και τα τέσσερα έχουν εφαρμογή στους δύο πολέμους του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ. Επιπλέον όπως μας λέει και ο Κονδύλης 2017 ο πόλεμος είναι ένα κοινωνικό
φαινόμενο. Έτσι ένα κράτος θα καταφύγει σε πόλεμο όταν στους υπολογισμούς του, μπο-
ρεί να μην αποτιμά σωστά την ισχύ του αντιπάλου, ή περιμένει πολλαπλάσια οφέλη η κατ’
ελάχιστο το ίδιο αρνητικό φορτίο εάν αποτύχει Λίτσας 2010. Άλλωστε ο ορθολογισμός
στον πόλεμο δεν αποτιμάται μόνο κατά τον σχεδιασμό του ή το κόστος έναρξης αλλά και
την ζημία/όφελος του τέλους (σχέση κόστους οφέλους) και την ορθολογική παύση του
(113).

Όσον αφορά τους σκοπούς του πολέμου κατά κύριο λόγο είναι είναι η κατάκτηση
του εδάφους για να προωθηθούν τα συμφέροντα που μπορεί να είναι δύο μορφών είτε
πλούτου είτε ασφαλείας (δηλαδή μετατόπιση της καμπύλης αδιαφορίας του Gilpin δε-
ξιά(sic)). Δεύτερον αύξηση της επιρροής τους στην συμπεριφορά των άλλων κρατών
μέσω εξαναγκασμού, συμμαχιών και σφαιρών επιρροής, άρα έλεγχο της συμπεριφοράς
των άλλων δρώντων και τρίτον ο διεθνής καταμερισμός εργασίας δηλαδή άσκηση επιρ-
ροής στην παγκόσμια οικονομία (Gilpin 2004, 55-57). Προφανώς, τονίζει ο συγγραφέας
τα, δύο πρώτα έχουν συνέπειες στο τρίτο. Όσον αφορά τις μορφές αυτές μπορεί να είναι
ποικίλες ανάλογα με τον σκοπό που κάθε φορά εξυπηρετείται: όπως εσωτερικός ή διεθνής,
απεριόριστος ή περιορισμένος, συμβατικός - πυρηνικός ή μη συμβατικός (ανορθόδοξος )
και ασύμμετρος πόλεμος όταν κράτη στρέφονται εναντίον μη κρατικών δρώντων ή αδύ-
ναμων κρατών.
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Οι συνέπειες του πολέμου είναι αρκετές ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο επιλέ-
γει ο κάθε αναλυτής να αναλύσει το θέμα του και στον τομέα τον οποίο εστιάζει. Για
παράδειγμα οι φιλελεύθεροι θα εστιάσουν στην επιστροφή των προσφύγων, στην αποκα-
τάσταση των δομών υγεία, παιδείας, στο σύστημα διακυβέρνησης. Οι ρεαλιστές θα εστιά-
σουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας ισχύος και στην αλλαγή του. Το δεύτερο είναι
αυτό που περισσότερο μας ενδιαφέρει στην ανάλυση μας ώστε να δούμε εάν πραγματικά
επιτεύχθηκε η αλλαγή στο συγκεκριμένο πόλεμο.

Την αλλαγή την ερμηνεύει μέσα από μια σειρά υποθέσεων για την συμπεριφορά
των κρατών χρησιμοποιώντας οικονομικούς όρους11. Εν ολίγοις το δ.σ. (ή ένα οποιοδή-
ποτε σύστημα) είναι σταθερό όταν για κανένα κράτος δεν είναι επικερδές να προσπαθήσει
να το αλλάξει. Προσπαθεί να το αλλάξει εάν το αναμενόμενο όφελος είναι μεγαλύτερο
από το αναμενόμενο κόστος (αυτό είναι ίδιον σε ένα αναθεωρητικό κράτος). Όταν έστω
και οριακά κάθε επιπλέον αλλαγή αρχίζει του επιφέρει ζημία σταματάει. Εάν επιτευχθεί
ισορροπία κόστους - οφέλους από μια περαιτέρω αλλαγή, η διατήρηση του status-quo εί-
ναι ζημιογόνα για τα κράτη που επιθυμούν να την διατηρήσουν (κράτη status quo). Εάν
δεν υπερκεραστεί η ανισορροπία ισχύος τότε το σύστημα θα αλλάξει και μια νέα ισορρο-
πία που θα αντανακλά την ανακατανομή ισχύος θα δημιουργηθεί (35-36). Ό κυριότερος
μηχανισμός αλλαγής είναι ο ηγεμονικός πόλεμος. Στην αρχή το σύστημα βρίσκεται σε
κατάσταση ισορροπίας. Μια διαφορική αύξηση ισχύος σε κάποιο ή κάποια από τα μέλη
του συστήματος θα φέρει κατάσταση ανισορροπίας και ανακατανομή της ισχύος, οπότε
για την επίλυση της συστημικής κρίσης θα πρέπει να γίνει ένας ηγεμονικός πόλεμος ώστε
το σύστημα (ή υποσύστημα) να ξαναέρθει σε κατάσταση ισορροπίας.

Διακρίνει τρεις μορφές αλλαγής: αλλαγή στην φύση των δρώντων και το ονομά-
ζει αλλαγή συστημάτων, την αλλαγή στην μορφή διακυβέρνησης του συστήματος και το
ονομάζει συστημική αλλαγή και την αλλαγή στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οντοτή-
των του συστήματος και το ονομάζει αλλαγή αλληλεπιδράσεων. Με τον όρο διακυβέρ-
νηση του συστήματος (ή υποσυστήματος) ονομάζει την ισχύουσα κατανομή της ισχύος,
την ιεραρχία του γοήτρου και το σύνολο των δικαιωμάτων και κανόνων με τους οποί-
ους λειτουργεί ένα σύστημα. Πώς επιτυγχάνεται η διακυβέρνηση ενός συστήματος: μέσω
μηχανισμών ελέγχου της μίας δύναμης πάνω στις άλλες. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι οι
εξής: μέσω συμμαχιών-συνασπισμών, μέσω της ιεραρχίας του γοήτρου μεταξύ των χω-
ρών, μέσω της κατανομής εδαφών μεταξύ των χωρών (εδάφη που δίνουν στρατηγικά πλε-
ονεκτήματα), μέσω ενός συστήματος κανόνων άτυπων αλλά και τυπικών (διεθνές δίκαιο
και διπλωματία)12 και τέλος μέσω της οικονομίας και της οικονομικής επιρροής (62).

11Tο μοντέλο θυμίζει τις κεϋνσιανές καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης που το προϊόν είναι η
ισχύς το οποίο είναι σε προσφορά και ζήτηση, την θέση της τιμής ισορροπίας κατέχει η ισορροπία ισχύος
και το προϊόν είναι η επικυριαρχία του συστήματος

12Η μέθοδος αυτή γίνεται δάνειο από τον Bull 2007 και το βιβλίο του «Η άναρχη κοινωνία» για τον
ορισμό της τάξης στο δ.σ βλ., σελ 33-35
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Τί είναι ιεραρχία γοήτρου; Είναι η φήμη για την ισχύ μιας χώρας και ιδίως την
στρατιωτική ισχύ και αναφέρεται σχετικά με τις αντιλήψεις των άλλων κρατών για τις
ικανότητες ενός κράτους, την ισχύ του και την προθυμία του να τα χρησιμοποιήσει. Η
οικονομική επιρροή είναι και μια μορφή ιεραρχίας γοήτρου. Επιπλέον όπως τονίζει η ιε-
ραρχία του γοήτρου μπορεί να είναι λειτουργική αλλά και ηθική και επιτυγχάνεται από
την Μεγάλη Δύναμη με τους παρακάτω τρόπους: πρώτον με την συνταύτιση των συμ-
φερόντων της ελίτ της μικρής χώρας με τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, με την
παροχή αγαθών από τηνΜεγάληΔύναμη (όπως ασφάλεια και οικονομική τάξη) και τρίτον
την προώθηση ιδεολογίας ή θρησκείας από τις Μεγάλες Δυνάμεις που να δικαιολογούν
την κυριαρχίας (π.χ. Ευρασιανισμός, Ατλαντισμός, Νεο-οθωμανισμός) της στα κράτη του
συστήματος (Gilpin 2004, 66). Όπως λέει ο ίδιος το γόητρο είναι το νόμισμα των διεθνών
σχέσεων (σε αντίθεση με τον Waltz 1959 που θεωρεί την ισχύ ως νόμισμα). Συναφώς η
χώρα που υποχωρεί ή δέχεται πλήγμα στον πόλεμο (χάνει τον πόλεμο) χάνει το γόητρο
της (Gilpin 2004, 69). Επιπλέον οποιαδήποτε αμφιβολία για το γόητρο λύνεται με πόλεμο.
Επομένως μία από τις λειτουργίες του πολέμου είναι και ο καθορισμός της ιεραρχίας του
γοήτρου. Βεβαίως μια συστημική αλλαγή γίνεται όταν γίνεται αλλαγή σε ένα από τα τρία
συστατικά της διακυβέρνησης (στην κατανομή ισχύος, στην ιεραρχία του γοήτρου αλλά
και στους κανόνες του συστήματος).

2.5.1 Πόλεμος και Τεχνολογία

2.5.1.1 H στρατιωτική καινοτομία

Η στρατιωτική καινοτομία σύμφωνα με τον Gilpin 2004, αποτελεί έναν απτό περι-
βαλλοντικό παράγοντα ισχύος (η οικονομία και οι επικοινωνίες-συγκοινωνίες είναι σύμ-
φωνα με τον συγγραφέα οι άλλοι δύο), ο οποίος εάν οι άλλοι δύο μείνουν ως έχουν ευνοεί
την επέκταση και αυξάνει το κίνητρο της αλλαγής. Η στρατιωτική καινοτομία έχει τρεις
βασικές διαστάσεις: την υιοθέτηση νέων όπλων , την υιοθέτηση νέων τακτικών και την
υιοθέτηση νέων μεθόδων οργάνωσης. Νέα όπλα από μόνα τους δίνουν βραχύβιο απο-
τέλεσμα αφού με ένα απλό όπλο μπορεί και ο άλλος να το υιοθετήσει. Ο συνδυασμός
όμως όπλου και τακτικής απαιτεί μια πειθαρχεία στην οποία ο άλλος δεν θα μπορεί να
ακολουθήσει.

Η υιοθέτηση μια τεχνολογικής καινοτομίας ευνοεί στην σκακιέρα επίθεσης - άμυνας
κάνοντας την επίθεση πιο οικονομική αφού η υιοθέτηση της μειώνει το κόστος ελέγχου σε
μεγαλύτερες αποστάσεις ή την δυνατότητα επιχειρήσεων σε αυτές ή και να υπερκεράσει
την άμυνα του εχθρού με λιγότερο κόστος. Ένα νέο όπλο επίσης δίνει ένα πλεονέκτημα
σε μία κοινωνία να μπορεί να συμπεριφερθεί πιο επιθετικά αλλά και από την άλλη η δομή
της μπορεί να είναι τέτοια ώστε να μην την υιοθετεί εύκολα. Χώρες με υψηλότερο πλούτο
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έχουν και μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ - δημιουργώντας καινοτομίες κλίμακας σε κάποια
όπλα. Επιπλέον η στρατιωτική καινοτομία είναι δυνατόν να αυξήσει το κόστος της στρα-
τιωτικής ισχύος (πιο σύνθετη στρατιωτική τεχνολογία απαιτείται όλο και περισσότερο για
να είναι αποτελεσματική ) και αυτό ευνοεί τις πλουσιότερες χώρες.

Από την άλλη η στρατιωτική καινοτομία μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής
( πχ. τουρκικά drone χρησιμοποιούν κατά βάση υλικά του εμπορίου, όχι τόσο υψηλής τε-
χνολογίας Frew 2021) δίνοντας πλεονέκτημα σε λιγότερο πλούσιες χώρες. Είναι δυνατόν
η τεχνολογική στρατιωτική καινοτομία να μειώσει βαθμιαία το χάσμα ανάμεσα στις με-
σαίες και στις μεγάλες δυνάμεις και να κάνει τις κρίσεις περισσότερο περιφερειακές. Εν-
θαρρύνονται έτσι οι μεσαίες δυνάμεις να έχουν ηγεμονικές φιλοδοξίες (Κονδύλης 2011,
59). Τέλος η στρατιωτική τεχνολογία μπορεί να δώσει απαντήσεις στα διλήμματα που
προκαλεί η χρήση της στρατιωτικής ισχύος όπως αυτό του μετα-ηρωϊσμού (Καραγιάννης
2020)13

2.5.1.2 Τεχνολογικός Αιφνιδιασμός

Πέραν όμως από την ύπαρξη της ή την ανάπτυξη της σημαντική είναι και η χρήση
της. Η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλεί τον
αιφνιδιασμό του αντιπάλου. Σύμφωνα με τον Handel 1987, 3 τεχνολογικός αιφνιδιασμός
είναι το μονόπλευρο πλεονέκτημα που αποκτάται από την εισαγωγή νέου όπλου σε μία
σύγκρουση, ή από την χρήση του κατά καινοτόμο τρόπο, στον πόλεμο εναντίον ενός αντι-
πάλου που είτε δεν γνωρίζει την ύπαρξη του, είτε δεν είναι έτοιμος με αποτελεσματικά
αντίμετρα η ανάπτυξη των οποίων απαιτεί χρόνο.

Υπάρχουν δύο τύποι τεχνολογικού αιφνιδιασμού (3). Ό πρώτος είναι με κάποιο όπλο
που χρησιμοποιείται και παράγεται κατά κόρο και το οποίο διατίθεται στις μονάδες για
χρήση ρουτίνας (Α/Φ, Τεθωρακισμένα οχήματα, Α/Α πύραυλοι, νέοι τύποι πυρομαχικών).
Ο δεύτερος τρόπος αφορά όπλα τα οποία παράγονται σε μικρή κλίμακα κυρίως όπλα
υψηλής τεχνολογίας ή όπλα τα οποία κατασκευάζονται εκ των υστέρων για να λύσουν
ένα τεχνολογικό πρόβλημα. Και στις δύο περιπτώσεις ο αιφνιδιασμός νοείται ως προς το
είδος του όπλου και την τακτική χρήσης του και αλλάζει ώς προς τις ποσότητες. Σημα-
ντικό στην πρώτη κατηγορία είναι το τι ξέρουν οι δυνάμεις για την ύπαρξη του, εάν είναι
προειδοποιημένες ή εκπαιδευμένες για την αντιμετώπιση του και τί ξέρουν για την έκταση
χρήσης του14. Μπορεί όμως να υπάρχουν πληροφορίες ωστόσο για διαφόρους λόγους να
μην δίνεται η λεπτομέρεια ή η σημασία που απαιτείται σε αυτές. Ο συγγραφέας δίνει
τρεις «προφητικούς λόγους» για αυτό: οι ευσεβείς πόθοι των αναλυτών, εθνοκεντρικές
προκαταλήψεις και υποκειμενική αντίληψη των στρατιωτικών.

13Τιμώ τους ήρωες μου αλλά δεν θέλω να συνεισφέρω ενεργά στην άμυνα της χώρας.
14To παράδειγμα των drone TB-2 το οποίο θα εξηγηθεί παρακάτω και πως επέδρασε η χρήση τους

απέναντι στην τακτική των α/α όπλων της Αρμενίας και στον στατικό αγώνα ορυγμάτων.
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Κριτήρια επιτυχίας του τεχνολογικού αιφνιδιασμού εκτός από την επιλογή του κα-
τάλληλου όπλου είναι,η ύπαρξη μυστικότητας, η χρήση του όπλου σε ικανούς αριθμούς,
η ανάπτυξη και η εφαρμογή του κατάλληλου δόγματος χρήσης του και η επιλογή του
κατάλληλου χρόνου εμπλοκής του.Τέλος αυτός που έχασε την πρώτη φορά εμβαθύνει
περισσότερο στα λάθη του. Όπως ωραία το λέει ο συγγραφέας «Στον πόλεμο, όπως και
οπουδήποτε αλλού, τίποτα δεν αποτυγχάνει όπως η επιτυχία και τίποτα δεν επιτυγχάνει
όπως η αποτυχία»(Handel 1987, 13).

Ωστόσο ο τεχνολογικός αιφνιδιασμός έχει και περιορισμούς τόσο σε μακροχρόνιο
όσο και σε βραχυχρόνιο επίπεδο.Κανένας σύγχρονος πόλεμος δεν κρίθηκε αποκλειστικά
από την απρόσμενη εμφάνιση ενός νέου όπλου ή μόνο από την υψηλότερη τεχνολογία.
Όσο η επίδραση της έκπληξης πέφτει, μια ποικιλία τεχνολογιών και δογμάτων αναπτύσ-
σεται. Επιπλέον εισάγονται πολλές νέες μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουνε το απο-
τέλεσμά του όπως για παράδειγμα ο παράγοντας χρόνος (Όσο πιο γρήγορα ανακαλυφθεί
ο τεχνολογικός αιφνιδιασμός τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε στην αντιμετώπιση
του), ή μια ισχυρή δόση (νεοφιλελεύθερης) τύχης. Τέλος υπάρχει και η αυτοεκπληρού-
μενη προφητεία ότι το ίδιο όπλο μπορεί να παραχθεί από τον αντίπαλο.

Μπορούν να ληφθούν αντίμετρα στον τεχνολογικό αιφνιδιασμό. Σε αντίθεση με τον
στρατηγικό αιφνιδιασμό, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν μπορεί επιτυχώς να προληφθεί ή να
αποφευχθεί, ο τεχνολογικός αιφνιδιασμός μπορεί να αποτραπεί. Σε περίπτωση που ανα-
καλυφθεί έγκαιρα η ύπαρξη του μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμε-
τώπιση του. Σε περίπτωση όμως που δεν ανακαλυφθεί έγκαιρα θα πρέπει ο αντίπαλος να
καταφύγει σε αντίμετρα όπως νέα υλικά και τεχνολογίες σε συνδυασμό με παραπλάνηση
και έναν αυτοσχεδιασμό στο δόγμα. Συνήθως τα προληπτικά μέτρα αυτά λαμβάνονται
πριν ο αντίπαλος κάνει επιχειρησιακή χρήση του όπλου ή όπλων ενώ τα αντίμετρα λαμ-
βάνονται όταν ήδη ο αντίπαλος κάνει χρήση του. 15.

Τα αντίμετρα μπορεί να είναι οικονομικοί και έξυπνοι μέθοδοι αντιμετώπισης. Όσο
πιο σύνθετα γίνονται κάποια όπλα (και με πιο σύνθετους αισθητήρες) τόσο πιο ευάλωτα
γίνονται στα αντίμετρα. Τέλος ο αυτοσχεδιασμός στο δόγμα (σε συνδυασμό με τα άλλα
δύο) γίνεται όταν η ανακάλυψη των νέων όπλων, έχει ήδη πετύχει τον τεχνολογικό αιφ-
νιδιασμό και δεν υπάρχει χρόνος να εφευρεθούν ή να αναπτυχθούν νέα αντίμετρα. Η
εισαγωγή του νέου δόγματος απαιτεί ευέλικτη οργανωτική συμπεριφορά, ανάθεση της
αντιμετώπισης σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα κλιμάκια και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(ούτε οι Αρμένιοι αλλά ούτε και οι Αζέροι τα διέθεταν). Συνήθως η παραπλάνηση είναι
το καλύτερο αντίμετρο σε έναν υψηλό τεχνολογικό πόλεμο (παράδειγμα Γιουγκοσλαβίας
1999)

Οι νέες μορφές το πολέμου θα είναι συνήθως έντασης τεχνολογίας αλλά, μικροί σε

15Θα δείξουμε παρακάτω ότι τελικά οι Αζέροι έκαναν δοκιμές των νέων όπλων σε μικρή κλίμακα και
αυτό θα έπρεπε να ανησυχήσει την Αρμενική ηγεσία.
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διάρκεια και μη συμβατικοί ως προς τα μέσα και τους τρόπους. Επομένως η πρόσβαση
στην τεχνολογία θα είναι ένας ριζικός παράγοντας επιτυχίας σε αυτούς. Αυτό θα πρέπει
να συνδυαστεί με έγκαιρη προετοιμασία από τον καιρό της ειρήνης, συλλογή του απαι-
τούμενου αριθμού των νέων όπλων και την ανάπτυξη αλλά και αφομοίωση ενός δόγματος
που να έχει σχεδιαστεί να μεγιστοποιήσει την επίδραση του νέου όπλου.

2.5.2 Νέες Μορφές Πολέμου

Οι σύγχρονοι πόλεμοι πολεμιούνται από έναν συνδυασμό κρατικών και μη δρώ-
ντων, βασίζονται σε πολιτικές ταυτότητας για να επιτύχουν πολιτικό μάλλον παρά φυ-
σικό έλεγχο του πληθυσμού μέσω φόβου και τρόπου και τρίτον χρηματοδοτούνται μέσω
αρπακτικών και παράνομων μέσων (Mingst και Arreguin-Toft 2017). Ο σύγχρονος πόλε-
μος έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι παγκοσμιοποιημένος, μέσω της πληροφορίας
που δημιουργεί αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρώπων και κοινωνιών από την μια και απει-
λών και συγκρούσεων από την άλλη). Δεύτερον είναι ιδιωτικοποιημένος αφού γίνεται
με την χρήση μη κρατικών δρώντων, με εμπορική εκμετάλλευση στρατιωτικών υπηρε-
σιών και υπηρεσιών ασφαλείας λειτουργώντας ως ένα χρηματιστήριο βίας. Τρίτον είναι
ασφαλειοποιημενος (securitized) αφού είναι λιγότερο προβλέψιμος και διαχειρίσιμος. Τα
κράτη δημιουργούν απειλές για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο και διαχειρίζονται το ρί-
σκο που δημιουργούν ή θέλουν να αποφύγουν. Τέλος τέταρτον ο πόλεμος διεξέγεται τόσο
στο πεδίο της μάχης όσο και στο πεδίο των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Ο έλεγχος της πλη-
ροφόρησης γίνεται όλο και πιο δύσκολος αφού η ανταλλαγή πληροφοριών είναι άμεση
και δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από καμία κυβέρνηση. Το αφήγημα ενός πο-
λέμου το οποίο δημιουργείται από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο μπορεί να είναι η διαφορά
μεταξύ της επιχειρησιακής νίκης στο πεδίο της μάχης και της στρατηγικής νίκης (Krieg
και Rickli 2018, 120). Δύο μορφές σύγχρονου πολέμου θα μας απασχολήσουν παρακάτω,
αυτές είναι ο υβριδικός πόλεμος και ο πόλεμος δι’ υποκατάστατων. Η πρώτη μορφή ως
όρος εμφανίστηκε ήδη μετά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, και εντάχθηκε γρήγορα στην
επίσημη ορολογία του ΝΑΤΟ, ενώ η δεύτερη μορφή εμφανίστηκε κατά τον πόλεμο της
Κριμαίας και έκτοτε χρησιμοποιείται από την Τουρκία και την Ρωσία είτε στις μεταξύ
τους διενέξεις είτε σε επιχειρήσεις που διεξάγουν στην Συρία και στην Λιβύη.

Ο υβριδικός πόλεμος ορίζεται ως ”Ένα πλήρες εύρος από διαφορετικές μεθόδους
πολέμου συμπεριλαμβανομένων συμβατικών δυνατοτήτων, ανορθόδοξων τακτικών και
σχηματισμών, τρομοκρατικές δράσεις συμπεριλαμβανομένου αδιάκριτης βίας , εξανα-
γκασμού και εγκληματικής αναταραχής” ( Caliskan 2019, 47) ενώ σε άλλο σημείο πα-
ρατίθεται ότι ”μπορεί να περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλους που θα χρη-
σιμοποιούν όλες τις μορφές πολέμου”. (Καραγιάννης 2020, 25). Ο παραπάνω ορισμός
περιορίζεται περισσότερο στο επιχειρησιακό ή τακτικό επίπεδο της στρατιωτικής στρα-
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τηγικής και αυτό κάνει ορισμένους ερευνητές να τονίζουν ότι στερείται επιστημονικής
ιδιαιτερότητας (Karagiannis 2021, 2 και Caliskan 2019, 49 ). Υπό αυτή την έννοια κάθε
πόλεμος είναι υβριδικός. Η έννοια του υβριδικού νοείται στην χρήση εκτός των στρα-
τιωτικών μέσων και άλλων μέσων προκειμένου ένα κράτος να πετύχει τους στόχους της
υψηλής στρατηγικής του. Ωστόσο στα πλαίσια της υψηλής στρατηγικής του χρησιμοποιεί
όχι μόνο το στρατιωτικό επίπεδο αλλά και τα άλλα τρία όπως το διπλωματικό-το πληροφο-
ριακό και το οικονομικό προβαίνοντας κάθε φορά σε σε έναν συνδυασμό των παραπάνω
για να πετύχει τους στόχους του.

Ο πόλεμος δι υποκαταστάτων (surrogate warfafe) ορίζεται ως η συστηματική χρήση
μισθοφόρων, πολιτοφυλάκων16, εγκληματικών ομάδων, και μη επανδρωμένων συστημά-
των για στρατιωτικούς σκοπούς. Ώς υποκατάστατο νοείται οποιαδήποτε δύναμη διεξάγει
επιχείρηση για λογαριασμό συγκροτημένου στρατού (Karagiannis 2021). Αυτή μπορεί να
είναι έμψυχο δυναμικό αλλά μπορεί να είναι και τεχνολογικό εργαλείο που χειρίζεται ο
εχθρός δι’ αποστάσεως και δημιουργεί πλήγματα στον αντίπαλό (drone). To υλικό αυτό
μπορεί να διαθέτει και δική του αυτονομία στην λήψη αποφάσεων προσβολής μέσω λο-
γικής αλγορίθμων. Τα μέσα αυτά εμπίπτουν στην κατηγορία της καινοτομίας είτε με την
εφαρμογή νέων μορφών οργάνωσης αλλά και χρήση νέας τεχνολογίας όπως ορίστηκε πα-
ραπάνω από τον Gilpin 2004. Σε αυτή την μορφή πολέμου ο πόλεμος δεν διεξάγεται απο-
κλειστικά από κάποιον άλλο επ’ ονόματι μιας χώρας (πόλεμος δι αντιπροσώπων-proxy
wars) αλλά οι δυνατότητες των υποκαταστάτων συμπληρώνουν ή ενισχύουν τις δυνα-
τότητες των στρατιωτικών δυνάμεων. Οι Krieg και Rickli 2018 το αντιμετωπίζουν σαν
κοινωνικό φαινόμενο και όχι ως μια νέα μορφή πολέμου. Είναι η νοηματική ομπρέλα για
όλες τις μορφές εξωτερίκευσης του βάρους του πολέμου σε δυνάμεις οι πλατφόρμες (συ-
στήματα) συμπληρωματικά και υποκατάστατα των επίσημων δυνάμεων (115). Η χρήση
τους αποτελεί μια απόκλιση από την παράξενη τριάδα που είδαμε παραπάνω. Τέλος πόλε-
μος δι’ υποκαταστάτων συνοδεύεται με ψευδείς ειδήσεις από τα ΜΜΕ, κυβερνοπόλεμο
και ισχυρό πληροφοριακό πόλεμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ενός υβρι-
δικού πολέμου.

Οι αναλυτές δίνουν διάφορες αιτίες για την χρήση αυτής της μορφής πολέμου. Η
πρώτη αιτία είναι ο περιορισμός του οικονομικού κόστους της δράσης μιας στρατιωτικής
δύναμης, ιδίως όταν αυτή δρα στο εξωτερικό και επιπλέον του κόστους των ανθρώπινων
ζωών στρατιωτών. Οι Δυτικές κοινωνίες αλλά και η Ρωσική ( Karagiannis 2021, 3)(και
οι Τουρκική) γίνονται όλο και πιο απρόθυμες να στηρίξουν στρατιωτικές παρεμβάσεις,
καθώς και παρατεταμένο αριθμό απωλειών από πόλεμο διαρκείας. Τα στατιστικά των
απωλειών τέτοιων υποκαταστάτων δεν υπολογίζονται στα στατιστικά του πολέμου δεν
λογίζονται ως απώλειες πολέμου. Ο πόλεμος δι’ υποκαταστάτων είναι σχετικά φθηνός

16Ορίζονται ως οπλισμένες ομάδες που υποστηρίζονται από μία κυβέρνηση , δεν αποτελούν μέρος του
τακτικού στρατού και έχουν κάποια μορφή οργάνωσης (Karagiannis 2021, 2)
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αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί για μεγάλη διάρκεια. Οικονομία κλίμακας επιτυγχάνεται,
επιπλέον και με την ύπαρξη και συντήρηση ενός μικρότερου τακτικού επαγγελματικού
στρατού εξαιτίας της χρήσης υποκαταστάτων.

Η δεύτερη αιτία είναι η νομιμοποίηση στο εξωτερικό αφού η επέμβαση σε κυρί-
αρχα τρίτα κράτη όταν δεν γίνεται από δυνάμεις της χώρας και υπάρχει η δυνατότητα της
αληθοφανούς διάψευσης. Στην κατηγορία ανήκει και η αποφυγή του πολιτικού κόστους
σε μια χώρα από τις ενέργειες του υποκατάστατου γιατί στην ουσία είναι ένας εξωτερικός
συνεργάτης ο οποίος επωμίζεται το κόστος αυτό. Έτσι μια χώρα μπορεί να αποφύγει τις
κατηγορίες για εθνική εκκαθάριση και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο
κράτος ακόμα δίνεται και η δυνατότητα να διαμεσολαβήσει μεταξύ των υποκαταστάτων
του και της τρίτης χώρας, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανια (8,9)και προκαλεί σύγ-
χυση για τις προθέσεις της σε τρίτους (Καραγιάννης 2020, 26). Επιπλέον, όσο αυτό είναι
δυνατόν, μπορεί να εξυπηρετήσει κρατικά συμφέροντα ή συμφέροντα της κυβερνώσας
ελίτ τα οποία δεν αφορούν τόσο την επιβίωση του κράτους.

Τρίτη αιτία είναι ότι οι υποκατάστατοι μπορεί να είναι χρήσιμοι σύμμαχοι. Έχουν
τακτική γνώση του εδάφους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τακτικές αντι - ανταρτο-
πολέμου ( counterinsurgency ) και ασυνήθεις τακτικές. Έχουν την τοπική υποστήριξη,
ισχυρούς δεσμούς στον τοπικό πληθυσμό και τα δικά τους δίκτυα επικοινωνιών που τους
επιτρέπουν να δρουν αποτελεσματικά και γρήγορα (Καραγιάννης 29 Σεπτεμβρίου 2019)
ωστόσο μπορούν να δρουν ημιαυτόνομα και απαιτείται ισχυρός συντονισμός ώστε να
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ανάγκη αυτών των συντονισμών κάνει τον
πόλεμο δι’ υποκαταστάτων όχι γραμμικό αλλά κατακόρυφο.

Η χρήση τους κάθε φορά υπόκειται στο πλαίσιο του εκάστοτε πολέμου αλλά το
πλαίσιο αυτό παρουσιάζει ομοιότητες. Οι χώρες χρησιμοποιούν τον πόλεμο δι’ υποκατα-
στάτων για να υποστηρίξουν αδύναμα ή σύμμαχα κράτη. Ο πληθυσμός της χώρας στην
οποία ενεργούν είναι φιλικά διακείμενος απέναντι τους και σε αυτές τις περιοχές που
υπάρχει έλλειψη ( Karagiannis 2021, 11) ή περιορισμένο ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες
Μεγάλες Δυνάμεις. Έτσι εάν χρησιμοποιηθούν θα χρησιμοποιηθούν από μικρά κράτη με
σημαντικές οικονομικές δυνατότητες. Γενικότερα είναι ένας φθηνός και αποτελεσματι-
κός τρόπος άσκησης εξωτερικής πολιτικής για μία χώρα η οποία δεν θέλει να επωμιστεί
το βάρος του πολέμου προστατεύοντας την κοινωνία στο εσωτερικό και περιορίζοντας
τις άμεσες στρατιωτικές δεσμεύσεις στο εξωτερικό (Krieg και Rickli 2018, 116). Βασιζό-
μενοι στα παραπάνω θα εξετάσουμε στην συνέχεια κατά πόσο υπάρχει εφαρμογή αυτής
της μορφής πολέμου στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και πόσο συνεπής είναι η
Τουρκία με αυτή την στρατηγική.



Κεφάλαιο 3

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Σε θέματα ανάλυσης του ΝεοκλασικούΜοντέλου χρησιμοποιήθηκε το κλασικό άρ-
θρο του Rose 1998. καθώς και τα βιβλία των Lobell, Ripsman, Taliaferro κ.ά. 2009, και
των ιδίων το 2016, ενώ για μια κριτική της έως τώρα πορείας του μοντέλου τα πρακτικά
πρόσφατου forum Νεοκλασικών Ρεαλιστών τα οποία δημοσιεύτηκαν το 2020(Meibauer
κ.ά. 2021). Για θέματα κριτική της εξωτερικής πολιτικής γενικότερα το βιβλίο της Hudson
2014 «Foreign Policy Analysis:Classic and Contemporary Theory»

Το πλαίσιο του Νεοκλασικού Ρεαλισμού εκμεταλλεύεται και ο Contessi 2015 προ-
κειμένου να εξηγήσει την συμπεριφορά των κρατών της Κεντρικής Ασίας να πετύχουν
μια πολιτική μεταξύ σύμπλευσης και εξισορρόπησης απέναντι στην Ρωσία και το ονο-
μάζει ”multivectorism” (πολυκατευθυντικότητα). Είναι η ταυτόχρονη σύμπλευση με δια-
φορετικές μεγάλες δυνάμεις κάνοντας ”διάσπαση θεμάτων” (issue splitting). Θεωρεί ως
παρεμβαίνουσες μεταβλητές, μεταβλητές 2ου επιπέδου (κράτους) για την περιοχή της
Κεντρικής Ασίας τρεις : την ανάδειξη της επιβίωσης του καθεστώτος ως κρατικό συμ-
φέρον, την αυταρχικότητα των καθεστώτων της περιοχής και τρίτη τους ατελείς κρατι-
κούς μηχανισμούς (οι οποίοι το κάνουν ευάλωτο στις πιέσεις Μεγάλων Δυνάμεων). Στο
επίπεδο των συστημικών μεταβλητών αναφέρεται πρώτον στις διεθνείς νόρμες που ευνο-
ούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία (νεοφιλελευθερισμός), δεύτερον την
αναδυόμενη γεωπολιτική αγορά της Κ. Ασίας και τρίτον την προσπάθεια των μεγάλων
δυνάμεων να δημιουργήσουν ιεραρχικές σχέσεις με τις μικρότερες χειραγωγώντας τες.
Συνδυάζοντας παρεμβαίνουσες και συστημικές μεταβλητές διακρίνει 4 διαφορετικές πο-
λιτικές multivectorism. Αυτές είναι η επιβίωση του κράτους και η διατήρηση της εθνικής
κυριαρχίας ανεξαρτησίας του (επιτυγχάνεται με σύμπλευση), η επιβίωση του καθεστώτος
(με εύρεση πηγών νομιμοποίησης του), η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των εξαγω-
γών πετρελαίου-φυσικού αερίου (καθορισμός των συνθηκών εξαγωγών ) και τέλος την
ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία και στις υποδομές επικοινωνιών-μεταφορών (με
οικονομικό-κοινωνική ανάπτυξη)

Στο ίδιο πνεύμα οι Valiyev και Mamishova 2019 χρησιμοποιώντας το μοντέλο του
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Νεοκλασικού Ρεαλισμού ισχυρίζονται ότι η Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιεί
την πολιτική του «strategic hedging» ή στρατηγικής αντιστάθμισης (μία αντίστοιχη πο-
λιτική διάσπασης) ένα μέσο δρόμο μεταξύ εξισορρόπησης και σύμπλευσης. Σαν ανεξάρ-
τητη μεταβλητή θεωρεί την απειλή της εθνικής ασφάλειας από την Ρωσία. Σημαντικά
γεγονότα τα οποία επηρέασαν την εξωτερική πολιτική της (δομικά ερεθίσματα -structural
stimuli) θεωρούν την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία (2000) αλλά και την Ρωσική επέμ-
βαση στην Γεωργία (2008) και ενώ μετά το 2008 θα περίμενε κανείς (σύμφωνα με τους
μελετητές) το Αζερμπαϊτζάν να ακολουθήσει μία πολιτική σύμπλευσης, αυτό ακολού-
θησε την πολιτική της στρατηγικής αντιστάθμισης. Αυτό το αποδίδουν σε δύο παρεμβαί-
νουσες μεταβλητές: την εκμετάλλευση των μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και
πετρελαίου και την αντίληψη των ηγετών της για την θέση του κράτους στο διεθνές σύ-
στημα. Αυτό τους οδήγησε στο να επιδιώξουν (εθνικό συμφέρον) όχι μόνο την ασφάλεια
αλλά και την ενεργειακή διπλωματία και να θέσουν τρεις βασικούς στόχους στην πολιτική
τους: διατήρηση της ανεξαρτησίας (επιβίωση), την επίλυση του ζητήματος τουΝαγκόρνο-
Καραμπάχ και το να καταστήσουν το Αζερμπαϊτζάν ως βασικό συνεργάτη περιφερειακών
δυνάμεων (Τουρκία, Ισραήλ). Παρόμοια συλλογιστική ότι δηλαδή μεταβλητές ”δομικές”,
”θέσεων (ιδεολογικών)” και ” (πολιτικών) προθέσεων” φαίνεται να επηρέαζαν και την
Αρμενική πολιτική στην περιοχή και ότι αυτή δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της γε-
ωγραφικής θέσης και της αδυναμίας της (Aberg και Terzyan 2018, 151) αλλά συστημικές
μεταβλητές σε συνάρτηση με μεταβλητές της 2ης εικόνας (κράτος) άλλα και οι προσωπι-
κές πεποιθήσεις των ηγετών της Αρμενίας επηρέασαν την πολιτική της.

Όσον αφορά την Τουρκία το ακόλουθο μοντέλο χρησιμοποιείται και από τον Şahin
2020, στην προσπάθεια του να εξηγήσει την γενικότερη πολιτική της Τουρκίας. Με βάση
παραπάνω μοντέλο θεωρεί ότι η πολιτική της Τουρκίας επηρεάστηκε από τρία δομικά
ερεθίσματα: την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (1991), τον πόλεμο κατά της τρο-
μοκρατίας(2001) και την Αραβική Άνοιξη(2009). Ως παρεμβαίνουσες μεταβλητές θεωρεί
την κυβέρνηση που είναι στην εξουσία (AKP ή κυβερνήσεις συνεργασίας), ποιος καθο-
ρίζει την εξωτερική πολιτική (κεμαλική γραφειοκρατεία ή το δίπολο Erdogan/Davutoglu
ή μόνο - Erdogan μετά το 2016), την βασική ιδέα της πολιτικής (κεμμαλισμός- ισορροπία
δυνάμεων ή ιδεολογικός προσανατολισμός - ισλαμική ταυτότητα) και τέλος σε ποια περι-
φέρεια έδωσε προτεραιότητα η πολιτική ελίτ (Δύση - ΗΠΑ, Δύση - ΕΕ ήΜέση Ανατολή).
Το παραπάνω οδήγησε σύμφωνα με τον συγγραφέα σε δύο διακριτά πολιτικά αποτελέ-
σματα: το πρώτο ήταν η διατήρηση ισχυρών δεσμών με το δυτικό μπλοκ και το δεύτερο
η προσέγγιση του ενδιαφέροντος των δυτικών για την στρατηγική σημασία της Τουρκίας
στην Κεντρική Ασία και στην Μέση Ανατολή (την περίοδο 2001-2009). Στις πρώτες δύο
περιόδους (1991-2001 και 2001 - 2009), ισχυρίζεται ο συγγραφέας η Τουρκία προσπα-
θούσε να ταυτίσει τα συμφέροντα της με τα συμφέροντα τωνΜεγάλων δυτικώνΔυνάμεων
(ΗΠΑ - ΕΕ) με σκοπό ανταλλάγματα ενώ στην τρίτη περίοδο (2009 - 2020) δημιούργησε
συμμαχίες με βάση την ιδεολογία (αντιδυτική ιδεολογία).
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Αξίζει εδώ να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτον οι ημερομηνίες ήταν φτια-
χτές ώστε να ταιριάζουν (κατά προσέγγιση) με την ανοδο του AKP στην εξουσία (τέλη
2002) και την ισχυροποίηση του στην εξουσία (2009). Ο συγγραφέας αποφεύγει να ανα-
φέρει την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 που σήμανε και την εκρίζωση του κεμα-
λικού κατεστημένου. Επιπλέον θεωρεί ότι για την 2η και 3η περίοδο η πολιτική παρέ-
μεινε σταθερή και βασισμένη στο δόγμα του «Στρατηγικού Βάθους» του Νταβουτογλου
2010 παρότι ο ίδιος ο εμπνευστής του δόγματος σε συνέντευξη του στον συγγραφέα
Kepel 2018, 393-394 θεωρεί ότι από το 2013 και μετά το δόγμα του δεν είναι υλοποι-
ήσιμο. Επιπλέον μετά το 2016 αρκετοί ερευνητές(Καραγιάννης 29 Σεπτεμβρίου 2019;
Cheviron και Pérouse 2016; Kepel 2018; Tol και Başkan 2018) βλέπουν μία αλλαγή στην
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας από τον μετριοπαθή ισλαμισμό (ισλαμική δημοκρα-
τία) στον λαϊκίστικο αυταρχισμό ή στο πολιτικό ισλάμ (Colakoğlu 2019). Επιπλέον αυτό
συνοδεύεται από μία εγκατάλειψη του δόγματος των μηδενικών προβλημάτων (άν ποτέ
υπήρξε)(Κουσκουβέλης 2013) ή άν η Τουρκία επιθυμούσε την περιφερειακή ηγεμονία
(S. E. Cornell 2017) και την επιλογή μίας σκληρής ισχύος (Kepel 2018, 392,394, Tol και
Başkan 2018) από το 2018 και μετά (για παράδειγμα Λιβύη, δύο επιχειρήσεις στην Συρία
και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ). Ωστόσο για τις πρώτες δύο περιόδους το μοντέλο εξηγεί με
ικανοποιητική ακρίβεια την τουρκική πολιτική, ενώ θα πρέπει να προστεθεί μια ακόμη πε-
ρίοδος από το 2016 ή 2018 και μετά. Όσον αφορά τις παρεμβαίνουσες μεταβλητές, όπως
θα δούμε παρακάτω, είναι ικανές να εξηγήσουν την πολιτική αυτή.

Διαφορετικές περιόδους, με βάση κυρίως τους συνασπισμούς κομμάτων τα οποία
κυβερνούν θεωρεί ο Colakoğlu 2019 ο οποίος ακολουθώντας μια προσέγγιση περισσό-
τερο νεοφιλελεύθερη διακρίνει τρεις περιόδους στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
Πρώτη περίοδο θεωρεί αυτή από το 1999 έως το 2011, που η Τουρκία είναι μία μετριο-
παθή Μουσουλμανική Δημοκρατία και η κυβέρνηση Ερντογάν έχει ανάγκη την υποστή-
ριξη του κοσμικού καθεστώτος για να κυβερνήσει. Δεύτερη περίοδο θεωρεί την στροφή
που γίνεται το 2011 με την πολιτική επικράτηση του Ερντογάν με την εκλογική του νίκη,
τον θάνατο του Nechmedin Erbakan και την επικράτηση του Πολιτικού Ισλάμ. Και τέλος
τρίτη περίοδο από το 2014 και μετά που για να κυβερνήσει δημιουργεί έναν συνασπισμό
με Ευρασιανιστές και Τουρκους εθνικιστές ακολουθώντας μια αντιδυτική ιδεολογία.

Ο S. E. Cornell 2017, 89, ισχυρίζεται ότι η πολιτική της Τουρκίας και οι προτε-
ραιότητες της στην περιοχή του Καυκάσου δεν ήταν σταθερές και ότι (τουλάχιστον μέχρι
το 2017) ο επέμβαση της ήταν περισσότερο εμφανής σε θέματα εμπορίου, ενέργειας και
μεταφορών και λιγότερο σε θέματα ασφαλείας (όχι πλέον). Κατά τον συγγραφέα δύο πα-
ράγοντες περιόριζαν την τουρκική ισχύ στην περιοχή. Πρώτον ότι οι προτεραιότητα/ες
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή άλλαζαν συχνά και δεύτερον οι «πραγ-
ματικότητες»(εννοεί την ισορροπία ισχύος στην περιοχή και συγκεκριμένα την Ρωσία)
της περιοχής και μέσα σε αυτές οι Αρμενο-Αζερική διαμάχη. Επιπλέον τόσο σε αυτό του



39

το βιβλίο όσο και σε παλιότερο του βιβλίο το 2005 (S. Cornell 2005)χρησιμοποιεί κυρίως
μεταβλητές της εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας όπως η ιδεολογία των κομμάτων, οι
μειονότητες, o εθνικισμός για να εξηγήσει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας χωρίς
όμως να υποβαθμίζει τους δομικούς παράγοντες.

Σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας χρησιμοποιήθηκε το άρθρο του Handel 1987
για τον πόλεμο του τεχνολογικού αιφνιδιασμού καθώς και ο Gilpin 2004 στο βιβλίο του
«Πόλεμος και Αλλαγή στην Διεθνή Πολιτική» στο 2ο Κεφάλαιο (σελ 112-123) που ανα-
φέρεται στην στρατιωτική τεχνική και τεχνολογία και πως επιδρά στην διαδικασία της
αλλαγής κάνοντας τον πόλεμο πιο οικονομικό. Γενικά για την επίδραση της τεχνολογίας
στην παγκοσμιοποίηση γίνεται παραπομπή στο βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη «Πλα-
νητική πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο». Σε θέματα του πολέμου δι’ υποκαταστάτων
καθώς και του υβριδικού πολέμου χρησιμοποιήθηκαν άρθρα του Καραγιάννης 2020 και
Karagiannis 2021. H σύνδεση της υψηλής στρατηγικής με την πολιτική και την στρατιω-
τική στρατηγική σαν μια άλλη έκφραση του υβριδικού πολέμου-δηλαδή ότι ο υβριδικός
πόλεμος στην ουσία είναι υψηλή στρατηγική φαίνεται στο άρθρο του Caliskan 2019. Για
θέματα ανάλυσης της ισχύος χρησιμοποίησα το βιβλίο του Ηλία Κουσκουβέλη για την
Διαδικασία Λήψης Απόφασης στο Θουκυδίδη αλλά και την απλή ανάλυση που κάνουν οι
Mingst και Arreguin-Toft 2017.

Όσον αφορά την εξιστόρηση του πολέμου, συνήθως τα αποτελέσματα ενός πολέ-
μου εμφανίζονται μετά το πέρασμα κάποιου χρονικού διαστήματος. Η βιβλιογραφία σχε-
τικά με τον πρώτο πόλεμο του 1988-1994 είναι αρκετά πλήρης με διάφορα άρθρα και
βιβλία. Ενδεικτικά χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία των Zurcher 2007 και S. Cornell 2005
αλλά και διάφορα άρθρα όπως Hoch 2020, Askerov 2020 κ.α. . Όσον αφορά την σύ-
γκρουση των 4ημερών του 2016 o Broers 2016 παρέχει μια χρήσιμη ανάλυση των οποίων
στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος και για την ανάλυση του 2ου πολέμου του
Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020 σε αναλύσεις που πραγματοποιεί. Ωστόσο για τον πόλεμο
του 2020 η ανάλυση γίνεται λίγο πιο δύσκολη. Ενδιαφέρον για ανάλυση παρουσιάζεται
σε χώρες της Ασίας για παράδειγμα Adzkia και Riyanto 2021 (Ινδονησία), Dadparvar και
Azizi 2020 (Κίνας), Modebadze κ.ά. 2021 (Γεωργία), Ilić και Tomašević 2021(Σερβία)
κ.α. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι γίνεται εκμετάλλευση του από τις χώρες που συμμετείχαν
ώστε να πετύχουν πολιτικούς σκοπούς ενώ κάποιοι συγγραφείς επηρεάζονται από την
καταγωγή τους π.χ. για το Αζερμπαϊτζάν οι Iskandarov και Gawliczek 2021a, Hakobyan
και Mollica 2021,Yavuz και Huseynov 2020, Ismailzade 2005, Khan 2021 κ.α. Χωρίς να
αποκλείονται κάποια τα οποία παρουσιάζουν σοβαρότητα και προσπάθεια αντικειμενικό-
τητας π.χ Aberg και Terzyan 2018,Terzyan κ.ά. 2018 κ.α.. Τα άρθρα αυτά ωστόσο, είναι
σημαντικά για την παράθεση γεγονότων και την όψη με την οποία η κάθε χώρα βλέπει
την σύγκρουση. Μικρή είναι η επιστημονική αρθρογραφία από την Δύση ή ακόμη και
από την Ρωσία π.χ. Reynolds 23 Ιουνίου 2021, Isachenko 19 Νοεμβρίου 2020. Δυστυχώς
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για την Ελλάδα, αν και η περίπτωση του Ναγκόρνο-Καραμπακχ παρουσιάζει ομοιότητες
με την Κύπρο και τα κατεχόμενα ωστόσο δεν υπάρχει βιβλιογραφία και ότι υπάρχει πε-
ριορίζεται στην ευρύτερη πολιτική της Ρωσίας στην περιοχή για παράδειγμα Mazis 2020,
Σκοτινιώτης 2017.

Για την πολιτική της Τουρκίας υπάρχουν βιβλία τόσο στην ελληνική βιβλιογραφία
π.χ. ο Κουσκουβέλης 2013 ασκεί κριτική στην γεωστρατηγική ανάλυση του Davutoglu
στο βιβλίο το Στρατηγικό Βάθος και στον ισχυρισμό του περί μηδενικών προβλημάτων. Η
ξένη βιβλιογραφία είναι αρκετά ενημερωμένα μέχρι και τα γεγονότα του 2020 π.χ. Kepel
2018 και Kepel 2021. Τουρκικές πηγές διαβάστηκαν είτε από τις ελληνικές μεταφρά-
σεις του όπως το Στρατηγικό Βάθος του Νταβουτογλου 2010, ή από το αγγλικό κείμενο
όπως του Candar και Fuller 2001. Χρησιμοποιήθηκαν και πιο εξειδικευμένες αναλύσεις
οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένες θεωρίες η ιδεολογίες όπως ο Ευρασιανισμός (Akçali
και Perinçek 2009, Aktürk 2015), η θεωρία του στρατηγικού βάθους (Murinson 2006)
καθώς και εξειδικευμένα βιβλία και άρθρα για την πολιτική της Τουρκίας στην συγκεκρι-
μένη περιοχή του Νοτίου Καυκάσου όπως S. Cornell 2005, S. E. Cornell 2017, Dadparvar
και Azizi 2020, κ.α.

Όσον αφορά τις επίσημες διαδικτυακές πηγές, πλούσια είναι οι επίσημες κρατικές
ιστοσελίδες του Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν1, αλλά και τα Αρμενικά blog2 είναι σημα-
ντική πηγή πληροφοριών ιδίως αυτά που αναπτύσει η Αρμενική διασπορά που φαίνεται να
είναι πολιτικά ενεργή (Lambert 2021) μέσω λογαριασμών στο twitter3. Στην περίπτωση
αυτών των ιστοσελίδων σημαντική είναι η αξιοποίηση της πληροφορίας, αλλά αυτή θέλει
επιβεβαίωση, ενώ η ανάλυση είναι σημαντική στο πως αξιοποιείται η πληροφορία για την
εξυπηρέτηση εθνικών σκοπών. Αξιόπιστο χρονολόγιο για τα γεγονότα της κρίσης μπορεί
κάποιος να βρεί στην ιστοσελίδα του CRISIS GROUP (CG 2021) και για τα γεγονότα
μετά την κρίση στην ιστοσελίδα της έδρας Θουκυδίδης στο ΓΕΕΘΑ και στις τρίμηνες
αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές αποτέλεσαν την βάση μου για την ανάλυση των γεγονό-
των που ακολούθησαν τον πόλεμο. Τέλος στοιχεία για όπλα και αγορές χρησιμοποίησα
την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου της Στοκχόλμης SIPRI 2021a, SIPRI 2021b και SIPRI
2021c. Τα στοιχεία που παρατίθενται φαίνεται να συμφωνούν και με άλλες πηγές π.χ. Ilić
και Tomašević 2021.

1 Ενδεικτικά https://en.president.az
2https://www.evnreport.com
3https://twitter.com/anca_dc?lang=el
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Κεφάλαιο 4

Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική

4.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Προκειμένου να αναλύσουμε την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή τουΝαγκόρνο-
Καραμπάχ και πως ο πρόσφατος πόλεμος εντάσσεται σε αυτή θα πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο της συνολικότερης πολιτικής της Τουρκίας και να
εντάξουμε την πολιτική της στην περιοχή σε αυτό ώστε να δείξουμε ότι η πολιτική στο
Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι σε σύμφυτη σχέση με αυτή. Με βάση λοιπόν αυτά που ανα-
φέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια η ανάλυση της τουρκικής πολιτικής θα ακολουθή-
σει το παρακάτω πλαίσιο:

Πρώτον την συστημική ανάλυση. Πως δηλαδή σχετίζονται οι πολιτικές της Τουρ-
κίας γενικότερα άλλα και ειδικότερα στην περιοχή του Ν. Καυκάσου με βάση την ισορ-
ροπία ισχύος στο διεθνές σύστημα και ειδικότερα στο ”υποσύστημα του Καυκάσου”. Η
ανάλυση του συστήματος είναι αυτή η οποία θα καθορίσει τα εκάστοτε συστημικά ερε-
θίσματα τα οποία επιδρούν στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και δημιουργούν την
αντίστοιχη Υψηλή Στρατηγική της, δηλαδή την στρατηγική της απέναντι στο σύστημα
αλλά και το συσχετισμό ισχύος. Η υψηλή στρατηγική θα εξεταστεί στους πέντε διαστά-
σεις της υψηλής στρατηγικής (οικονομικό - κοινωνικό - στρατιωτικό - πληροφοριακό - δι-
πλωματικό) (Caliskan 2019). Οι συσχετισμοί ισχύος στην περιοχή θα εξεταστούν με βάση
το απλό πρότυπο: φυσικές πηγές ισχύος (γεωγραφία-φυσικοί πόροι - πληθυσμός), απτές
πηγές ισχύος (βιομηχανοποίηση, υποδομές, στρατιωτικά χαρακτηριστικά), μη απτές πη-
γές ισχύος (εθνικό γόητρο, δημόσια υποστήριξη, ηγεσία) (Mingst και Arreguin-Toft 2017,
145-151).

Οι στρατηγικές της Τουρκίας στην περιοχή καθορίζονται εν πολλοίς από τις σχέσεις
του δίπολου Ρωσίας - ΗΠΑ στην περιοχή αφενός γιατί αυτοί είναι οι βασικοί παίκτες και
αφετέρου γιατί η πολιτική της Τουρκίας δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα του δίπο-
λου και πως αυτοί αντιλαμβάνονται την δραστηριότητα της Άγκυρας (Σκοτινιώτης 2017,
17-18). Επιπλέον πρέπει να αντιληφθούμε τι περιμένει κάθε Μεγάλη Δύναμη από την
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Τουρκία στην περιοχή. Ενώ όμως η υψηλή στρατηγική έχει προσανατολισμό το σύστημα
ή εξωτερική πολιτική έχει προσανατολισμό συγκεκριμένες χώρες, οπότε θα εξεταστεί και
η πολιτική της Τουρκίας απέναντι στις δύο από τις τρεις χώρες του υποσυστήματος (Αρ-
μενία - Αζερμπαϊτζάν) ξεχωριστά.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων υπάρχει και έχουμε τις δυο δυνά-
μεις Ρωσία και ΗΠΑ που προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους και βλέπουμε ότι η
σχέση αυτή περνάει από πολλές φάσεις. Την εποχή του Τραμπ υπήρχε μία μικρή Ύφεση
στην ένταση. Μετά την άνοδο της κυβέρνησης Μπάιντεν βλέπουμε, από τους πρώτους
κιόλας μήνες του 2021, μια αλλαγή στο τοπίο κάτι το οποίο βέβαια ήταν αναμενόμενο
και μια πιο επιθετική ρητορική. Η επιθετική αυτή ρητορική εντοπίζεται στην περιοχή των
Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής εφόσον οι περιοχές αυτές
γίνονται το καινούργιο προπέτασμα ενάντια στον Ρωσικό Αναθεωρητισμό. Η Τουρκία
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αστάθεια και το πολυπολικό σύστημα. Οι Κινέζοι πλέον
έχουν τεχνολογία αιχμής, οι Ρώσοι έχουν κάνει επανεξοπλισμό και τα παραπάνω προ-
καλούν ανασφάλεια. Είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο ενός νέου ψυχρού
πολέμου όπου όλοι είναι εναντίον όλων.

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να μην αναφερθούν συστημικά ερεθίσματα τα οποία μπο-
ρεί να είναι διεθνή όπως η αραβική άνοιξη από το 2011 και μετά με την άνοδο του πολι-
τικού Ισλάμ και στην Τουρκία (Şahin 2020) η άνοδος υποκρατικών δρώντων και η χρήση
τους , η διπλωματία των αγωγών. Αλλά και εντοπισμένα μόνο στην περιοχή όπως οι εθνο-
τικές συγκρούσεις στη περιοχή και η προσπάθεια τόσο από τις μεγάλες δυνάμεις όσο και
από τις μεσαίες και μικρότερες δυνάμεις να τις εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος ανά-
λογα με το συμφέρον τους. Άλλες συστημικές μεταβλητές θα μπορούσαμε να βρούμε
στην προσπάθεια της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ αλλά και των χωρών του Ν. Καυκά-
σου, η προσπάθεια διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στην περιοχή και η ψύχρανση των σχέσεων
μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ λόγω της Κριμαίας(Σκοτινιώτης 2017, Şahin 2020). Τέλος συστη-
μικός παράγοντας είναι και η επιστροφή της Ρωσίας στην περιοχή ως ηγεμονική δύναμη
(ή η δύναμη που θέλει την ευθύνη διακυβέρνησης στην περιοχή) μετά τον πόλεμο με την
Γεωργία το 2008 και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί σε αυτή για να το πετύχει. (Suslov
2018) . Θα αναλυθούν και θα επιλεγούν οι κυριότερες από αυτές.

Προκειμένου όμως να παραχθούν πολιτικές αποκρίσεις (political outcomes) θα πρέ-
πει να εξεταστούν παρεμβαίνουσες μεταβλητές. Όσον αφορά το πλαίσιο κάτω από το
οποίο διεξάγεται η εξωτερική πολιτική θα προσπαθήσουμε από το σύνολο των παρεμ-
βαινουσών μεταβλητών που καθορίστηκαν στο Κεφάλαιο 2 να δούμε εκείνες που έχουν
πραγματικά εφαρμογή στην Τουρκική πολιτική. Για την ανάλυση μας θα χρησιμοποιη-
θούν οι παρακάτω παρεμβαίνουσες μεταβλητές: ποια είναι η εκάστοτε κυβέρνηση στην
εξουσία, η βασική κυβερνητική ιδεολογία, ποιος συνιστά την εκάστοτε κυβερνητική ελίτ
και που είναι προσανατολισμένη η πολιτική της (εσωτερικό - εξωτερικό, δύση - ανατολή)
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(Şahin 2020) και τέλος αυτό που θα ονομάσουμε σταθερές στην εξωτερική πολιτική της
(π.χ. οι τρεις Τουρκίες και ο φόβος των Κούρδων, η επίδραση της ιδεολογίας στην πο-
λιτική). Στο ερώτημα ποιός καθορίζει την εξωτερική πολιτική και πως καθορίζεται ακο-
λουθούμε το μοντέλο των Ripsman, Taliaferro και Lobell 2016 το οποίο παρουσιάστηκε
στο κεφάλαιο 2 (Αρχηγός κράτους, υπουργοί εξωτερικών και άμυνας καθώς και τους
αξιωματούχους που έχουν επιφορτιστεί με αυτό το καθήκον). Οι παρεμβαίνουσες μετα-
βλητές είναι μεταβλητές 2ης εικόνας και θεωρούμε στην ανάλυση μας ότι δεν παράγουν
πολιτική και επιδρούν στην φύση ή στην χρονική συγκυρία της εκάστοτε απόκρισης. Επι-
πλέον επεμβαίνουν στο σύνολο της διαδικασίας λήψης απόφασης από την σύλληψη μέχρι
και την εφαρμογή της.

Μια από τις αντικειμενικές παραμέτρους της διαδικασίας της λήψης απόφασης εί-
ναι και ο υπολογισμός της ισχύος (Κουσκουβέλης 2015). Επομένως είναι απαραίτητη η
ανάλυση του συσχετισμού ισχύος στο υποσύστημα. Δύο σημαντικές μεταβλητές διαμε-
σολάβησης στο μοντέλο είναι ο χρόνος στον οποίο λαμβάνεται η πολιτική απόκριση και
πόσο αντιληπτή γίνεται μια συστημική απειλή από την χώρα. Στην προκειμένη περίπτωση
θα περιορίσουμε τον χρόνο στο χρονικό διάστημα από το (1919-2021) και μετά οπότε η
πολιτική της είναι στο μικρό με μεγάλο χρονικό διάστημα και οι παρεμβαίνουσες μετα-
βλητές σύμφωνα με το μοντέλο δεν επηρεάζουν σημαντικά, δηλαδή λειτουργεί περισσό-
τερο το συστημικό στοιχείο. Ωστόσο το χρονικό διάστημα που έλαβε χώρα ο πόλεμος
του Ναγκόρνο Καραμπάχ (44ημέρες) ή ακόμα και η προετοιμασία για τον πόλεμο στην
ουσία ανέρχεται όχι περισσότερο από 4 με 6 χρόνια. Θεωρούμε το διάστημα από την
σύσταση προσπάθεια απεξάρτησης του Αζερμπαϊτζάν από τον Ρωσικό εξοπλισμό (συ-
νέβη κάπου μεταξύ 2014-2017, βλ SIPRI 2018). Όσον αφορά την ευκρίνεια της απειλής
όπως θα δούμε και παρακάτω η απειλή της Τουρκίας από τις χώρες του υποσυστήματος
(Αρμενία) δεν άλλαξε, η απειλή της Ρωσίας παραμένει σταθερή και τέλος η έλλειψη εν-
διαφέροντος των ΗΠΑ από την περιοχή εμφανίζονται μετά το 2011 με τις κυβερνήσεις
Ομπάμα και Τράμπ. Τέλος το σύνολο των πολιτικών αυτών αποκρίσεων επηρεάζουνε το
σύστημα το οποίο με την σειρά του επηρεάζει το κράτος που τις παίρνει και η διαδικασία
του μοντέλου ξεκινάει από την αρχή.

Για την ευκολία της ανάλυσης θα θεωρήσουμε ότι τα κράτη αποτελούν τους βα-
σικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος. Ωστόσο έχουν αρχίσει και αναδύονται στην
περιοχή «ημικρατικοί δρώντες». Μπορούμε να παρατηρήσουμε μία κατάτμηση της κρα-
τικής οντότητας σε μικρότερους δρώντες. Πρώτη περίπτωση είναι το παράδειγμα του ISIS
ή της Hamas που μπορεί να θεωρηθούν κράτη μέσα στα κράτη. Δεύτερη περίπτωση είναι
τα μή αναγνωρισμένα κράτη τα οποία παρουσιάζουν μια εσωτερική οργάνωση κράτους
(έδαφος, εξουσία επάνω στους πολίτες, οργανωτικές δομές). Τέτοια κράτη είναι η Υπερ-
δνειστερεία, η Απχαζία, η Νότια Οσετία, το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτά ονομάζονται de
facto κράτη και δεν χαίρουν της διεθνούς αναγνώρισης. Κάτι επίσης σημαντικό είναι η
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ανάδυση κάποιων παραγόντων στο εσωτερικό των κρατών που διεκδικούν το μονοπώλιο
της βίας. Όπως για παράδειγμα Φύλαρχοι ή Πολέμαρχοι. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι
εμφανές σε χώρες όπως η Λιβύη και η Υεμένη. Υπάρχει ένας κατακερματισμός της κρα-
τικής κυριαρχίας ενώ κάποια κράτη δεν έχουν και τα ίδια κυριαρχία (κρατικό μονοπώλιο
βίας) μέσα σε δικά τους κομμάτια, όπως την Χαμάς που ελέγχει την λωρίδα της Γάζας,
το Ισλαμικό Κράτος το οποίο έλεγχε κομμάτια της Συρίας και του Ιράκ ή το κράτος της
Βεγγάζης στην Λιβύη, το οποίο μπορεί να μην έχει αποσχιστεί,ή να αναγνωρίζεται ως μια
κρατική οντότητα αλλά ασκεί κυριαρχία σε μεγάλο μέρος της Λιβύης. Στην περιοχή από
την Κριμαία μέχρι την επαρχία Ξινγκγιανγκ της Κίνας, τον Ινδικό στα Νότια μέχρι την
Ερυθρά Θάλασσα στα Δυτικά και την Αν Μεσόγειο στα ΒΔ δημιουργείται μια περιοχή
που όπως έγκαιρα είχε διαπιστώσει ο Brzezinski 1997, 99, είναι περιοχή διαποτισμένη
με βία . Γενικότερα παρατηρείται ένας μια αλλαγή συνόρων, κατάρρευση των κρατών
και γενικότερα μια έκρυθμη κατάσταση. Τα αίτια του πολέμου στην Συρία με τα αίτια
του πολέμου στο Ιράκ ή τα αίτια των πολέμων στην πρώην Σοβιετική ένωση διαφέρουν
αλλά όλα μαζί δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί για
λόγους εξωτερικής πολιτικής και ιδίως για λόγους αμυντικής πολιτικής. Η περιοχή αυτή
συμπίπτει σε μεγάλο μέρος με την περιοχή που προσπαθεί να ασκήσει επιρροή η Τουρκία
μέσω του Νεοοθωμανισμού και του Ισλαμισμου (Β. Αφρική, Μέση Ανατολή, Ν. Καύκα-
σος και Δ. Βαλκάνια) (Kepel 2021, 347) αλλά και του “Εγγύς Εξωτερικού(Near Abroad)”
και του “Απώτερου Εξωτερικού(Far Abroad) που προσπαθεί να ασκήσει επιρροή η Ρωσία
(Suslov 2018).

Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει είναι το πολύ σημαντικό
σε όλη την περιοχή η άνοδος της θρησκευτικότητας η οποία ωστόσο δεν αφορά μόνο
το Πολιτικό Ισλάμ. Επιπλέον αφορά την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στο εσωτε-
ρικό του Ισραήλ με την άνοδο θρησκευτικών κομμάτων1 αλλά και σε κάποιο μικρότερο
βαθμό την επιστροφή της Ορθοδοξίας σε κάποιες Βαλκανικές Χώρες όπως την Σερβία,
την Ρουμανία και την Βουλγαρία καθώς και την προσπάθεια της Ρωσίας να χρησιμο-
ποιήσει την Ορθοδοξία για να επηρεάσει τις χώρες αυτές αλλά και την Ελλάδα και την
Ουκρανία (Μασσαβέτας 2020). Άνοδος της θρησκευτικότητας σημαίνει και επιστροφή
της θρησκείας στην δημόσια ζωή. Αυτό δεν είναι μόνο αποκλειστικό φαινόμενο του Πο-
λιτικού Ισλάμ αλλά είναι κυρίως αυτού (Βατικιώτης 2000). H κατάσταση αυτή είναι νέα,
ξεκίνησε από την 11 Σεπτεμβρίου και την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ, την άνοδο
του Σιιτικού στοιχείου και την ενδυνάμωση του Ιράν. Σειρά επαναστάσεων που έγιναν
μετά το 2011 και η Αραβικη Άνοιξη όλα αυτά έχουν αλλάξει τα τελευταια 10 χρόνια τα
δεδομένα .

Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι το θέμα της ενεργεια-

1Για μία σύντομη ανάλυση βλ. , https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/increasingly-rig
ht-stuff-religious-parties-israels-upcoming-election

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/increasingly-right-stuff-religious-parties-israels-upcoming-election
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/increasingly-right-stuff-religious-parties-israels-upcoming-election
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κής ασφάλειας της Τουρκίας. Όπως αναφέρει και ο Κονδύλης 2011, 37, στον σύγχρονο
πλανητικό σύστημα μετά τον ψυχρό πόλεμο παρατηρείται μια συγχώνευση της πολιτικής
και της οικονομίας. Η πολιτική εξαρτάται από την τεχνική ώστε να επιδιώξει την ισχύ
με την παραδοσιακή και στρατηγική και γεωπολιτική έννοια του όρου. «Η οικονομία δί-
νει πολλές δυνατότητες από την στρατιωτική παρουσία μέχρι την αναπτυξιακή βοήθεια,
ωστόσο δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να έχει φτάσει σε σημείο μή επιστροφής
(point of no return) πέραν κάθε παρεμβατισμού και προστατευτισμού» (38). Η πολιτική
επομένως επηρεάζει την οικονομία με την λογική και αποτελεσματική χρήση της οικο-
νομικής ισχύος ώστε να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα (Dadparvar και Azizi 2020,
476). Στο πνεύμα αυτό οι αγωγοί αερίων και πετρελαίου είναι σημαντικοί όχι μόνο προς
αυτούς που παράγουν ή καταναλώνουν αλλά και γιατί επηρεάζουν τα συμφέροντα των
χωρών από τις οποίες διέρχονται. Αυτό συμβαίνει γιατί η μεταφορά ενέργειας μέσω αγω-
γών δεν είναι μόνο τεχνικό και γεωγραφικό ζήτημα αλλά είναι θέμα που περιλαμβάνει
πολιτικούς προβληματισμούς και οικονομικά οφέλη για τις χώρες transit (479). Πιο ει-
δικά θέματα ενέργειας συνδέονται με πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη ειδικές
αρχές του ρεαλισμού όπως κυριαρχία ανταγωνισμός και συγκρούσεις.

Ειδικότερες δυνατότητες-απαιτήσεις της Τουρκίας οι οποίες αφορούν την ενέργεια
έχουν όπως παρακάτω:

1. Αύξηση των αναγκών ενέργειας της Τουρκίας λόγω οικονομικής της ανάπτυξης (17
χώρα παγκοσμίως) και αύξησης του πληθυσμού σε ποσοστό 6%.

2. Έλλειψη τοπικών πόρων ενέργειας, υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέ-
ριο2 και χαμηλή επάρκεια των εθνικών υποδομών ενέργειας σε συνδυασμό με τον
κίνδυνο τρομοκρατίας στο εσωτερικό της Τουρκίας την οδηγούν σε ασφαλειοποί-
ηση της ενέργειας.

3. Ανάγκη για διαφοροποίηση των εισαγωγέων ώστε να μειώσει την εξάρτηση της
(π.χ. Ρωσία) ή η ανάγκη ελέγχου των εισαγωγέων στο πνεύμα της οικονομική αλ-
ληλεξάρτησης (π.χ. Αζερμπαϊτζάν).

4. Γεωγραφική εγγύτητα της Τουρκίας σε σχέση με τις χώρες παραγωγής φυσικού-
αερίου και πετρελαίου στον Καύκασο με αποτέλεσμα η μεταφορά του να γίνεται
πηγή ισχύος.

5. Δυνατότητα της Τουρκίας να συνεργαστεί με την Ευρώπη προκειμένου να μειώσει
την εξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, αυξάνο-
ντας παράλληλα την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης αφού διαφοροποιεί τις πηγές και οδούς εισαγωγής.

2H Τουρκία εισάγει το 75% της ενέργειας της και το 99% του φυσικού αερίου.
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6. Η ενέργεια στην Τουρκία συνδέεται με την στρατιωτική ισχύ της άρα την περιφε-
ρειακή επιρροή της και την εθνική ασφάλεια. Άρα η εξασφάλιση αδιάκοπης παρο-
χής ενέργειας σε χαμηλές είναι ύψιστης εθνικής σημασίας.

4.2 Σταθερές της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής

4.2.1 Οι Τρείς Τουρκίες και ο δομικός φόβος των Τούρκων

Η Τουρκία αποτελείται από τρία πληθυσμιακά διακριτά κομμάτια τα οποία επηρε-
άζουνε και την πολιτική της. Η Τουρκία των Παραλίων ή η δυτικόστροφη Τουρκία, η
Τουρκία της Ανατολίας και το Κουρδικό κομμάτι της Τουρκίας. Η Τουρκία των παραλίων
είναι η Τουρκία η οποία είναι περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι
Τουρκία που θεωρούσε ότι ο Ισλάμ ήταν εμπόδιο για τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Εί-
ναι Τουρκία των πανεπιστημίων που αγκάλιασε αρχικά την προσπάθεια του Ερντογάν τα
πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του παίζοντας τον ρόλο του «χρήσιμου ηλιθίου» (Kepel
2021, 131). Ένα κομμάτι αυτής της Τουρκίας συγκροτούσε και το λεγόμενο βαθύ κράτος
της Τουρκίας το οποίο ο Ερντογάν έπρεπε να αποδυναμώσει προκειμένου να κυβερνήσει
(130). Γι αυτό τον λόγο έπρεπε να τους κρατά ευχαριστημένου ιδίως τα πρώτα χρόνια
της διακυβέρνησης του και πριν την οριστική πολιτική του επικράτηση το 2007 (Şahin
2020). Τέλος ένα κομμάτι της έχει αρχίσει και συνεργάζεται με το καθεστώς Ερντογάν.
Παράδειγμα του τελευταίου είναι η συνεργασία της πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας
Τανσου Τσιλλέρ (Η Τσιλλέρ αυθεντικό παιδί της Kεμαλικής Τουρκίας και γίνεται συζή-
τηση ότι θα είναι η επόμενη Υπουργός Εξωτερικών)(Colakoğlu 2019). Η Τουρκία αυτή
συρρικνώνεται πληθυσμιακά, αξιακά και πολιτικά.

Η Τουρκία της Ανατολίας είναι αυτό που ο Κιτσάκης 1998, 42 ονομάζει «ενδιάμεση
περιοχή». Είναι η βαθιά Τουρκία αυτή που δεν αποδέχτηκε τις μεταρρυθμίσεις του Κε-
μαλικού Κράτους, έχει στενότατη σχέση με την θρησκεία και δεν θεωρεί την θρησκεία
μια ιδιωτική υπόθεση και ούτε μια πηγή ντροπής. Οι Τούρκοι της Ανατολίας θεωρούν την
Τουρκία μια αυθεντικά μουσουλμανική χώρα, κληρονόμο μίας μεγάλης Αυτοκρατορίας
που για 400 χρόνια ήταν η κυρίαρχη μουσουλμανική δύναμη στον κόσμο. Ο Σουλτάνος
της μετά την πτώση της δυναστείας των Αββασιδών ήταν ο χαλίφης και η έδρα του χα-
λιφάτου μέχρι και το 1924 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Χονδρικά είναι ένα κομμάτι
της Τουρκίας το οποίο εκτείνεται από την Άγκυρα μέχρι και την Αρμενία και Γεωργία.
Χαρακτηριστικά του κομματιού αυτού είναι ότι δεν είναι ένα συμπαγές κομμάτι της Τουρ-
κίας αφού αποτελείται από Χαναφίτες, Αλεβίτες, Κεμαλιστές Αριστερούς και άλλους. Η
Τουρκία αυτή είναι σε χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο από την Τουρκία των Παραλίων
ωστόσο είναι πληθυσμιακά ακμάζουσα και πηγή εργατικού δυναμικού για την Χώρα
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Τέλος η περιοχή τωνΚούρδων στηνΝΑΤουρκία. Είναι ένα κομμάτι της Τουρκίας το
οποίο χρησιμοποιούν ενίοτε οι Μεγάλες Δυνάμεις σαν απειλή για να ελέγξουν την Τουρ-
κία. Για την χρονική περίοδο την οποία εξετάζουμε η εξέγερση τωνΚούρδων την δεκαετία
του 90 καταπνίγηκε μέχρι το 1999 με την σύλληψη του Οτσαλάν. Οι ΗΠΑ δημιούργησαν
ένα αυτόνομο καθεστώς στο Ιράκ με τον πόλεμο του 2003 ενώ ενίσχυσαν οικονομικά και
στρατιωτικά το Κουρδικό κομμάτι στην Συρία (το PYD) το οποίο για ένα διάστημα ήταν
το μοναδικό μάχιμο τμήμα τους στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία επανειλημμένα κατη-
γόρησε τους Αμερικανούς για χρήση βαρέως εξοπλισμού από το PKK προερχόμενος από
την Συρία (Kepel 2018). Παρόλα αυτά ο Ερντογάν στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης
του στηρίχθηκε από τους Κούρδους οι οποίοι φαίνεται ότι προτιμούσαν ένα ισλαμιστικό
κράτος στο οποίο πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν πιο εύκολα από ότι στο Κε-
μαλικό και στην πίεση που βίωναν (Kepel 2021, 131). Επιπλέον η Ρωσία επανειλημμένα
διακήρυξε ότι δεν θεωρεί το PKK σαν ισλαμική οργάνωση (Colakoğlu 2019, 4) και στη-
ρίζει το Κουρδικό μόρφωμα στην Β. Συρία ως μέσο πίεσης της Τουρκίας (Kepel 2021
και Yazici 12 Ιουλίου 2021). Ακόμα και η Κίνα ουδέποτε διακήρυξε ότι το PKK είναι
τρομοκρατική οργάνωση (Colakoğlu 2019, 4).

Παρόλη την κακοδαιμονία των Κούρδων (όπως την χαρακτηρίζει ο Kepel 2018)
3 η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους το κομμάτι του Κουρδιστάν φαίνεται να εί-
ναι μη αναστρέψιμη . Προσπαθώντας να εξηγήσουμε αυτό βρίσκουμε δύο αιτίες: πρώτον
γιατί τα σύνορα καταρρέουν παντού. Δεύτερον γιατί υπάρχει μια τεράστια συμπάθεια για
τους Κούρδους σε πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους και σε πάρα πολλές πρωτεύουσες
στην Ευρώπη (Lambert 2021) και στο Ισραήλ4 Οι Αμερικανοί έχουν μια στενή σχέση με
τον Κουρδικό παράγοντα στο Ιράκ και διαθέτουν γενικό προξενείο στο Erbil 5. O Τράμπ
πρόσφατα είχε ζητήσει από τους Τούρκους να αποχωρήσουν από το Ιράκ και την Συρία6.
Η κατάσταση του Κουρδιστάν έχει ομοιότητες με την κατάσταση στην Παλαιστίνη, χω-
ρίς όμως να υπάρχουν τα προβλήματα των Παλαιστινίων σε θέματα διακυβέρνησης γιατί
οι Κούρδοι φαίνεται να διδάσκονται από τα λάθη των Παλαιστινίων (Gülistan Gürbey

3Στο βιβλίο του Έξοδος από το Χάος παραθέτει δυο περιπτώσεις που έφτασαν κοντά οι Κούρδοι στο
να κάνουν κράτος. Η πρώτη το 1926 που η Αγγλία συμφώνησε με τον Κεμάλ για την αποχώρηση των
Τουρκικών δυνάμεων από την Μοσούλη σε αντάλλαγμα την μη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους και η
δεύτερη το 2018 με την διενέργεια δημοψηφίσματος στο Β. Ιράκ από τις τοπικές αρχές και την εγκατάλειψη
των Κούρδων συμμάχων από τους Δυτικούς κατά τις επιχειρήσεις του Τουρκικού Στρατού στην Συρία.

4Υπάρχουν πολλοί αξιωματικοί του Ισραηλινού στρατού οι οποίοι είναι κουρδικής καταγωγής, αν και
είναι Εβραίοι του Βορείου Ιράκ, γιατί στο Β. Ιράκ υπάρχουν πολλές Ισραηλινές εταιρίες παροχής υπηρε-
σιών στον χώρο της ασφάλειας που επικεφαλής είναι Εβραίοι Κουρδικής καταγωγής. Το Ισραήλ ακολουθεί
μια πολιτική συμμαχιών με μη Άραβες . Για παράδειγμα είχε μια στενή σχέση με την Αιθιοπία γιατί είναι
μια χώρα η οποία δεν είναι αραβική αλλά χριστιανική και βρίσκεται στην μέση των μουσουλμανικών κρα-
τών. Το ίδιο έκανε και με την Τουρκία με την άνοδο της κυβέρνησης Ερντογάν (Murinson 2006). Αλλά σε
αντίθεση με τους Τούρκους αντιμετωπίζει το Κουρδιστάν σαν σύμμαχο και όχι σαν υποτελή.

5https://iq.usembassy.gov/embassy-consulates/erbil/
6https://www.pbs.org/newshour/politics/trump-decided-to-withdraw-u-s-troops-after-call-with-

turkish-prime-minister και https://time.com/5694735/my-great-and-unmatched-wisdom-trump-ignores-
warnings-on-syria-retreat-threatens-to-destroy-turkish-economy/
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και Seyder 2017, 217-218). Την παραλληλία αυτή παρατηρεί και ο ίδιος Νταβουτογλου
2010, 660, θεωρώντας όμως το Κουρδιστάν όχι ένα ενιαίο κομμάτια, αλλά ως τρία διαφο-
ρετικά ζητήματα (το τμήμα του Ιράν, το τμήμα του Κουρδιστάν και το τμήμα του Βορείου
Ιράκ(!))

Η σχέση όμως αυτή προκαλεί δομική ανασφάλεια στην Τουρκία για το ποιό μπορεί
να είναι το μέλλον σε αυτή την χώρα; Το σύνδρομο των Σεβρών (θα αναφερθούμε παρα-
κάτω), ο δομικός φόβος των αποσχιστικών τάσεων (από την ισλαμιστική βάση) και η αμε-
ρικανική επέμβαση στο Ιράκ που δημιούργησε το ημιεπίσημο κρατίδιο του Ιράκ φαίνεται
να επηρεάζει την πολιτική εθνικής ασφάλειας των Τούρκων την πορεία της Τουρκικής
Εξωτερικής πολιτικής ενώ συντέλεσε και στην άνοδο του νεο-οθωμανισμού (I. Μάζης
2013, 53). Η τρίτη τουρκία αποτελεί απειλή για την δεύτερη Τουρκία. σύμφωνα με την
θεωρία του Νταβούτογλου . Ένα μεγάλο Κουρδιστάν θα περιόριζε την γεωπολιτική σημα-
σία της Τουρκίας ως αναχωματικό δακτύλιο και τον άξονα πετρελαίου - ύδατος αφού θα
έλεγχε το 80% υδάτων του Τίγρη και του Ευφράτη καθώς και πηγές πετρελαίου ή και αγω-
γούς διέλευσης του (Νταβουτογλου 2010, 653-662). Τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Κιρ-
κουρκ και στην Μοσούλη τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν οικονομική βάση για μια
αυτόνομη Κουρδική οντότητα. Για το κεμαλικό καθεστώς αποτελεί ευθεία απειλή στην
σταθερότητα του Τουρκικού κράτους υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα προσπαθειών του
Κεμάλ 1926 για την αντιμετώπιση του των Κουρδικών επαναστάσεων σε αυτές τις περιο-
χές. Η αδυναμία του τουρκικού στρατού να το πετύχει σε αυτές τις περιοχές και η πίεση
του διεθνούς παράγοντα (Βρετανοί) οδήγησαν στην αποχώρηση των Τούρκων από αυτά
τα εδάφη. Στα μάτια του μέσου Τούρκου το θέμα του Κουρδικού κράτους φαίνεται σαν το
τελευταίο κεφάλαιο μιας συνωμοσίας των δυτικών δυνάμεων (Murinson 2006, 955). Ο I.
Μάζης 2013, 54, παρατηρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετούσε μόνο τα Αμερικανικά
Συμφέροντα. Ούτε τους Ρώσους - ούτε τους Σύριους, ούτε και τους Ιρανούς, καθόσον και
στην Συρία αλλά λιγότερο στο Ιράν υπάρχουν αντίστοιχες μειονότητες.

4.2.2 Το Πολιτικό Ισλάμ

Χρειάζεται αρχικά να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ του πολιτικού ισλάμ και του
Ισλαμισμού. Στους περισσότερους οι δύο έννοιες είναι ταυτόσημες ωστόσο το πρώτο έχει
να κάνει με την διακυβέρνηση των χωρών από κόμματα ή παρατάξεις οι οποίες ασπάζο-
νται τον ισλαμισμό σαν ιδεολογία. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ΙσλαμικήΘρησκεία και
τους μηχανισμούς διακυβέρνησης τους οποίους είχε αναπτύξει όπως την Ούμα, την Σαρία
κ.α. Όπως παρατηρεί και ο Βατικιώτης 2000 «το Ισλάμ είναι εξ’ υπαρχής πολιτική θρη-
σκεία: προϋποθέτει πολιτικά καθήκοντα για τους πιστούς». Επιπλέον το Πολιτικό Ισλάμ
είναι μια θεωρία που δεν περιλαμβάνει μόνο την Μουσουλμανική Αδελφότητα αλλά και
άλλες πτυχές όπως τον ISIS, την Χαμάς και την Χεζμπολάχ με τις οποίες έως ένα βαθμό
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κατηγορήθηκε ο Ερντογάν ότι είχε ή δημιούργησε σχέσεις (Kepel 2018, Cheviron και
Pérouse 2016). Επομένως το Πολιτικό Ισλάμ έχει μια φωτεινή και μια σκιώδη διάσταση.

Αρχικά η διακυβέρνηση Ερντογάν μίλησε για ένα μετριοπαθές Ισλάμ το οποίο με
βάση την ιδεολογία που διαμόρφωσε μέσα από το έργο του Νταβούτογλου προσπάθησε
με μέσα «ήπιας ισχύος» να βελτιώσει τις σχέσεις του με τα Αραβικά-Ισλαμικά κράτη της
Μ. Ανατολής και των Δ. Βαλκανίων. Ωστόσο συγγραφείς παρατηρούν στροφή της πολι-
τικής ιδεολογίας του κόμματος του Ερντογάν το 2011 από τον «μετριοπαθή ισλαμισμό»
στο Πολιτικό Ισλάμ (Colakoğlu 2019, Tol και Başkan 2018) με όρους φιλελευθερισμού.
H στροφή αυτή έχει δύο ερμηνείες. Η μία ονομάζεται αλλαγή του «άξονα πολιτικής» και
γίνεται προσπάθεια να την ερμηνεύσουν με κυβερνητικές αλλαγές στο εσωτερικό (την
εδραίωση της δύναμης του AKP στο εσωτερικό και τον θάνατο του Necmettin Erbakan)
αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες (η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και η Αρα-
βική Άνοιξη) (Colakoğlu 2019, 3-4, Şahin 2020, 484) . Αναλύοντας τους εσωτερικούς
παράγοντες ισχυρίζονται ότι με τον θάνατο του Ερμπακάν το ΑΚP είναι ο μόνος χώρος
εκφραστής του ισλαμικού χώρου, ενώ παράλληλα δεν έχει ανάγκη την υποστήριξη των φι-
λελεύθερων - κεμαλικών για να κυβερνήσει. Όσον αφορά τους δομικούς παράγοντες (τους
οποίους θέτουν σε δεύτερο επίπεδο) θεωρούν ότι η Ευρωζώνη έπαψε να είναι θελκτική για
την Τουρκική οικονομία και η Αραβική Άνοιξη έφερε μια πολιτική ευκαιρία στην Τουρ-
κία αφού οδήγησε στην άνοδο πολιτικών κινημάτων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας
που στην βάση τους χρησιμοποιούσαν σαν πρότυπο την «ειρηνική» και «δημοκρατική”»
άνοδο του ΑΚP στην εξουσία. Με αυτό τον τρόπο ο Ερντογάν, και ιδίως μετά τα γεγονότα
του Mavi Marmara τον Μαϊο του 2010, απολάμβανε μεγάλης δημοτικότητας στις Αραβι-
κές χώρες και προσέλκυσε πολλά μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Άγκυρα
και στην Κωνσταντινούπολη.

Η δεύτερη θεωρία της ανόδου του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία είναι περισσότερο
ιδεολογικής βάσεως. Η θεωρία αυτή δέχεται ότι αναλογικά με τα ιστορικά δρώμενα στην
Τουρκία έχει συντελεστεί μια αθόρυβη Ισλαμική Επανάσταση, διαφορετική από αυτή που
συντελέστηκε στο Ιράν (διαδηλώσεις-δολοφονίες-φυγή του Σάχη-Αγιατολάχ Χομμεινί).
Το 1990 ξεκίνησε μια σημαντική αλλαγή στην Τουρκική Κοινωνία όπου τέθηκαν σε αμ-
φισβήτηση όλες οι αρχές και οι αξίες του μοντερνισμού. Πρώτον οι ιδιωτικοποιήσεις και
ο φιλελευθερισμός έγιναν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού και απέτυχαν. Η δεκαετία του 90
ήταν μια χαμένη δεκαετία για την Τουρκία σε όρους οικονομίας. Το ΔΝΤ, προγράμματα
λιτότητας οδήγησαν σε ιδιωτικοποιήσεις, περιορισμό της κρατικής δαπάνης για την υγεία
και την παιδεία, και φτωχοποίηση, χωρίς να λαμβάνονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση
της. Το δεύτερο ήταν η άνοδος των Ισλαμικών Κομμάτων Το 1980 η στρατιωτική χούντα
ακολουθώντας την Αμερικανική πολιτική ενθάρρυνε το Ισλάμ ώς ανάχωμα στον Σοσια-
λισμό. Πολλοί νέοι λόγω φτώχειας ξεκίνησαν να εγγράφονται σε θρησκευτικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. Αυτό οδήγησε στην άνοδο των Ισλαμικών κομμάτων. Τέλος οι Κούρδοι
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ξεκίνησαν ένοπλο αγώνα για την ανεξαρτησία τους (Akçali και Perinçek 2009, 554)

Η Ισλαμική αυτή Επανάσταση ξεκίνησες από τηνΤουρκία της Ανατολίας (την δεύ-
τερη Τουρκία που είδαμε παραπάνω) αυτή την Τουρκία που καταπιέζονταν από τον κεμα-
λισμό. Η Τουρκία συνταγματικά αναγνωρίζει το Σουνιτικό Ισλάμ. Το 80% των πολιτών
στην Τουρκία είναι Σουνίτες που ασπάζονται το Χαναφίτικο Ισλάμ μία από τις 4 μεγάλες
σχολές του Ισλάμ που είναι επίσης αρκετά διαδεδομένη στα Βαλκάνια στην Κ. Ασία ενώ
το 20% είναι Αλεβίτες. Επιπλέον στην Τουρκία δραστηριοποιούνται πολλές Μουσουλ-
μανικές Αδελφότητες (Σούφι) 7. Για παράδειγμα ο Γκιουλέν είναι ένας από τους πολλούς
σεΐχηδες μουσουλμανικών ταγμάτων (tariqa λέγεται στα Αραβικά) που είναι μυστικιστι-
κές οργανώσεις οι οποίες προωθούν ένα Ισλάμ το οποίο δεν έχει πολιτικά στοιχεία, ένα
Ισλάμ το οποίο είναι πιο πνευματώδες με έντονα τα στοιχεία της προσευχής και της νη-
στείας8. Οι Σούφι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια του κεμαλικού καθεστώτος νιώθανε όχι απλά
καταπιεσμένοι αλλά και ντροπιασμένοι. Η Τουρκία ήταν μία χώρα η οποία είχε χάσει την
ιδιαίτερη σχέση την οποία είχε με τηνΜουσουλμανικήΘρησκεία την θέση της οποίας είχε
πάρει μια ιδιότυπη θρησκεία ο κεμαλισμός (Καλεντερίδης 2013, 157) και είχε αρχίσει να
υποκρίνεται ότι ήταν κάτι άλλο ξένο στον Τουρκικό πολιτισμό.

Ο Ερντογάν όταν ανέβηκε στην εξουσία το 2002 δεν είναι μόνος του. Πίσω από τον
Ερντογάν αναπτύσσεται ένας ολόκληρος σχηματισμός δυνάμεων που προέρχεται κυρίως
από αυτή την ξεχασμένη Τουρκία. Το υπόβαθρό του και η δέσμευσή του στις ισλαμικές
αξίες προσέλκυσαν τους περισσότερους πιστούς μουσουλμάνους Τούρκους που έχουν
αποξενωθεί από το κράτος (Bayram 2010, 35). Χωρίς να θέλουμε να αναλύσουμε την
ψυχολογία ή τις ηγετικές ικανότητες του Ερντογάν, στα οποία η ύπαρξη ενός δυνατού
λόγου παίζει σημαντικό ρόλο, ούτε την «εμπάθεια» που δημιουργείται προς τις μουσουλ-
μανικές υποθέσεις, η παραπάνω σχέση του με το Ισλάμ δημιουργεί μια πίεση είτε από το
εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό, η οποία τον οδηγεί σε επώδυνες αποφάσεις, οι οποίες
ενδέχεται να του στοιχήσουν. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την επιδείνωση των
σχέσεων με το Ισραήλ (Οικονομικό Φόρου Davos 2009, Mavi Marmara-2010) η απαγό-
ρευση των Αμερικάνικών δυνάμεων να περάσουν τα σύνορα με την Τουρκία στις επιχει-
ρήσεις του 2003, την εμπλοκή του στο Παλαιστινιακό (Murinson 2006), την απόσυρση
από την διακήρυξη για την βία των γυναικών. Είχε όμως και θετικές συνέπειες ιδίως κατά
την πρώτη περίοδο της εξουσίας του δηλαδή(2002-2009) με σημαντικότερη την βελτίωση
των οικονομικών, πολιτικών σχέσεων με τις αραβικές χώρες όπως την Συρία, το Ιράν και
χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνταν η Μουσουλμανική αδελφότητα (όπως Λιβύη, Αί-
γυπτο, Τυνησία, Μαρόκο κ.α) (Murinson 2006, Colakoğlu 2019 κ.α.). Το δεύτερο όμως
χωρίς να παρατίθενται και λόγοι άλλης φύσεως (π.χ. συστημικοί) που οδήγησαν σε αυ-
τές τις αποφάσεις. Ειδικότερα για τις σχέσεις με το Ισραήλ το Μαβι Μαρμαρά ήταν η

7https://culturalatlas.sbs.com.au/turkish-culture/turkish-culture-religion
8https://theconversation.com/how-two-islamic-groups-fell-from-power-to-persecution-egypts-

muslim-brotherhood-and-turkeys-gulenists-120800
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αφορμή, αιτία ήταν η υποστήριξη την οποία παρείχε η Τουρκία στην Χαμάς και γενικό-
τερα το άνοιγμα της Τουρκίας προς τέτοιες οργανώσεις. Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε
ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση του ήταν και λόγω εσωτερικών πιέσεων.

4.2.3 H στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην
Τουρκία

Όπως αναφέρεται στον Ρεαλισμό και στις βασικές αρχές του οι Μεγάλες Δυνάμεις
κάνουν ορθολογικούς σχεδιασμούς στην βάση κόστους-οφέλους. Από τις Μεγάλες Δυ-
νάμεις θα εξετάσουμε τις ΗΠΑ και την Ρωσία οι οποίοι φαίνεται να έχουν λόγο στην
περιοχή του Ν. Καυκάσου και λιγότερο την Κίνα η οποία στον σχεδιασμό της φαίνεται
να παρακάμπτει την περιοχή στον νέο δρόμο του Μεταξιού. Το δίπολο ΗΠΑ/Ρωσία στον
γενικότερο σχεδιασμό τους παίζει τον ρόλο του επάθλου στην προσπάθεια της μεν Ρωσίας
να βγει στην Αν. Μεσόγειο και στον Περσικό Κόλπο και των ΗΠΑ να τους αποτρέψει να
πράξουν αυτό.

4.2.3.1 Οι επιδιώξεις της Ρωσίας

Όσον αφορά τον Πούτιν και την Ρωσία ο γενικότερος στόχος του είναι η υποβάθ-
μιση των Δυτικών θεσμών και Οργανισμών και την αποκατάσταση της Ρωσίας ως ένα από
τους κύριους δρώντες στο Διεθνές Σύστημα. Οποιαδήποτε προσπάθεια της Τουρκίας για
στρατηγική αυτονόμηση από την Δύση την βλέπει ο Πούτιν σαν ευκαιρία να οξύνει τους
πολιτικούς διχασμούς στην Δύση και να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ. (Yazici 12 Ιουλίου 2021)
. Επομένως η Ρωσία δεν θέλει την Τουρκία να είναι πειθήνιο όργανο των Αμερικάνων, ή
πιστό μέλος του ΝΑΤΟ και εάν είναι δυνατόν να αποχωρήσει από αυτό. Προφανώς και
μια οποιαδήποτε συμμαχία με την Τουρκία θα αύξανε την Ρωσική επιρροή στην Μαύρη
Θάλασσα και θα μείωνε την παρουσία του ΝΑΤΟ σε αυτή. Η μεγάλη εικόνα της πολιτικής
της Τουρκίας, από την άλλη, είναι ότι θα συμμαχήσει όπου και όταν μπορεί με τους τους
Ρώσους και θα αποκομίσει γεωπολιτικά κέρδη τα οποία εάν θέλει θα προσπαθήσει να τα
ανταλλάξει με την Δύση (π.χ. Ναγκόρνο Καραμπάχ και Κριμαία) (I. Μάζης 2013, 103).
Τέτοια γεωπολιτικά οφέλη θα μπορούσαν να είναι η επέκταση της Τουρκικής επιρροής ή
η διαφοροποίηση στην παλέτα των συμμάχων. Η πολιτική αυτή του «επιτήδειου ουδέτε-
ρου»9 έχει πολλά ιστορικά παραδείγματα τόσο κατά την Οθωμανική Περίοδο (Ohanyan
2021) αλλά κατά την διάρκεια του Β΄ΠΠ από την κυβέρνηση Ινονού (Καλεντερίδης 2013)
και μη εφαρμογή της οδήγησε στην παρολίγον διάλυση της μετά τον Α΄ΠΠ (είχε πάρει το
μέρος των Κεντρικών Αυτοκρατοριών) με την Συμφωνία των Σεβρών η οποία δημιούρ-
γησε και το αντίστοιχο σύνδρομο της διάλυσης της Τουρκίας (Akçali και Perinçek 2009).

9Όρος που αναφέρεται στο βιβλίο του Weber 1993 «O Επιτήδειος Ουδέτερος».
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Η Ρωσία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό που ονομάζεται «Εγγύς Εξωτερικό»
(blizhnee zarubezh’e ή near abroad). Αυτό συνιστά χώρες εκτός του μετασοβιετικού χώ-
ρου που μέχρι το 1991 βρίσκονταν οι παλιές Σοβιετικές Δημοκρατίες. Υπονοεί ότι αυτές
οι χώρες δεν είναι τόσο ξένες όσο άλλες και επομένως ενδέχεται να υπόκεινται σε δια-
φορετικούς κανόνες ή μεταχείριση από την Ρωσική εξωτερική πολιτική (Toal 2017). Οι
λόγοι του ενδιαφέροντος της για την περιοχή του εγγύς εξωτερικού είναι αμυντικοί λό-
γοι (δημιουργία στρατηγικού βάθους) οικονομικοί λόγοι (εκμετάλλευση η διακίνηση των
πλουσίων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα Καζακστάν, Τουρκμενι-
στάν και Αζερμπαϊτζάν) και εθνοτικοί λόγοι (Η Ρωσία διατείνεται ότι το 18% του Ρωσικού
πληθυσμού ζει στις χώρες αυτές)(Cohen 2015, 245-248). Ωστόσο για να μπορεί να χαρα-
κτηρίζεται ως Mεγάλη Δύναμη θα πρέπει να μπορεί να κάνει προβολή ισχύος σε αυτό που
ονομάζεται «Απώτερο Εξωτερικό»(far abroad)(Suslov 2018) και καλύτερη ευκαιρία για
προβολή ισχύος ήταν η Συρία το 2015 μετά από την αποτυχία των δυτικών να τιμωρήσουν
το καθεστώς Ασαντ για την καθομολογούμενη χρήση χημικών (Kepel 2018, 386-387) και
να επεκτείνει τα Ρωσικά οικονομικά συμφέροντα και να δημιουργήσει βάσεις στην Μέση
Ανατολή (Yazici 12 Ιουλίου 2021). Πέραν όμως της προβολής ισχύος η Ρωσική επιχεί-
ρηση στην Συρία είχε και ένα εσωτερικό κοινό-ήταν μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί
στα 20 εκατομμύρια Μουσουλμάνων του εσωτερικού της: ότι δηλαδή μπορεί να διεξάγει
και έναν πόλεμο ο οποίος δεν είναι κοντά στα σύνορά της.

Αυτή όμως η επιχείρηση στην Συρία έχει επιρροή στο «εγγύς εξωτερικό» της Τουρ-
κίας (πληθυσμοί Τουρκο-Μουσουλμανικοί στην Κεντρική Ασία, Μέση Ανατολή Βαλκά-
νια και Υποσαχάρια Αφρική ). Από την άλλη η Τουρκία προσπαθεί να επηρεάσει πε-
ριοχές ζωτικών συμφερόντων της Ρωσία που ανήκουν στο δικό της «εγγύς εξωτερικό» με
στρατιωτικά και πολιτιστικά μέσα προσπαθώντας να επηρεάσει Τουρκο-Μουσουλμανικές
κοινωνίες σε αυτή(Yazici 12 Ιουλίου 2021). Επομένως βρίσκονται και οι δύο χώρες σε
ανταγωνισμό σε περιοχές «κοντινές» τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεργάζονται. Για
παράδειγμα η επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» το 2016 δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την
ανοχή της Ρωσία (Kepel 2018), ούτε και η κατάληψη της Δαμασκού χωρίς την εγκατά-
λειψη των Σουνιτικών Πολιτοφυλακών από τους Τούρκους για την οποία ως αντάλλαγμα
πήραν το Αφρίν (381)10 και τέλος η Συμφωνία της Αστάνα το 2018 και την ζώνη της
Ιντλίμπ. Ωστόσο η Ρωσία δίνει προτεραιότητα στην χρήση επιθετικών πολιτικών έναντι
της Τουρκίας όταν συμβαίνουν τουρκικές δράσεις σε περιοχές ενδιαφέροντος της . Τέτοια
χρήση έκανε με την προσβολή των Κομβόι πετρελαίου από το Ισλαμικό Κράτος στην
Τουρκία (Kepel 2018). Μια οποιαδήποτε Ρωσική επίθεση στην Ιντλίμπ θα μπορούσε να
οδηγήσει 3 εκατομμύρια Σουνίτες Σύριους στην Τουρκία11(Yazici 12 Ιουλίου 2021). Τέ-

10H δεύτερη επιχείρηση χρονικά ολοκληρώθηκε κατά την φάση που η πρώτη ήταν σε εξέλιξη.
11Την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας οι Ρώσοι διεξήγαγαν αεροπορικές επιχειρήσεις ενα-

ντίων των Σουνιτών ανταρτών στην Ιντίλμπ βλ. https://www.aljazeera.com/news/2020/10/27/russian-strike-
in-syrias-idlib-a-message-to-ankara
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τοιας μορφής επιχειρήσεις και ο γενικότερος ανταγωνισμός των δύο δυνάμεων δημιουρ-
γεί μια εκτεταμένη αστάθεια την περιοχή ενώ η χρήση και από τους δύο υποκαταστάτων
δημιουργεί φόβο για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης σε πολλά μέτωπα. Οι συγκρούσεις
μεταξύ τους στην Συρία την Λιβύη και την Ουκρανία δεν αλλάζουν την μεγάλη εικόνα
ούτε μπορούν να ακυρώσουν αυτή την σχέση. Συμφέροντα τους μπορεί να ταυτίζονται.
Για παράδειγμα και οι δύο έχουν ως κοινό την αντίθεση στην δυτικοκεντρική τάση χωρίς
(Yazici 12 Ιουλίου 2021) αυτό να αποτελεί δομικό στοιχείο. Παρ όλες τις συγκρούσεις η
Τουρκία διατηρεί στενές διπλωματικές σχέσεις οι οποίες διατηρήθηκαν και σε διάφορες
κρίσεις των σχέσεων μεταξύ τους και η συμμαχία τους μπορεί να χαρακτηριστεί περιστα-
σιακή. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι δείγμα της πολυπλοκότητας των διεθνών σχέσεων
(Kepel 2018, 392).

4.2.3.2 Οι επιδιώξεις των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ φιλτράρουν την σχέση τους με την Τουρκία μέσω του αμερικανορωσικού
ανταγωνισμού. Η μεγάλη εικόνα είναι η ανάσχεση της Ρωσικής παρουσίας στην Μέση
Ανατολή και η περίσφιξη της και δεύτερον η διατήρηση της Τουρκίας στην Δύση ώστε
να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τους στην περιοχή. Όπως και οι Ρώσοι χρησιμοποιούν
τον Κουρδικό παράγοντα για να ελέγχουν την Τουρκία. Επιπλέον δείχνουν σε ορισμένα
γεγονότα ανεκτικότητα ώστε να πετύχουν την γενικότερη πολιτική τους όπως τις αγορές
από Ρωσία και Κίνα ή τις επισκέψεις ή ακόμα και τις ασκήσεις. Στον ευρύτερο σχεδια-
σμό τους φαίνεται ότι τους απασχολεί περισσότερο είναι η άνοδος της Κινεζικής Δύναμης
και η Σινική θάλασσα. Όσον αφορά την Ρωσία βρίσκονται σε δίλημμα από την μία προ-
σπαθώντας να κρατήσουν την Τουρκία στην δύση ή να φτιάξουν ένα καινούργιο πεδίο
περίσφιξης της Ρωσίας ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με την Κίνα.

Ωστόσο η Τουρκία αυτονομείται συνεχώς από την Αμερική όχι μόνο πολιτικά αλλά
και αξιακά. Δεν θέλει πλέον να μπει στην Ευρώπη και εκφράζει αντιδυτικά αισθήματα
(Colakoğlu 2019). Η αυτονόμηση της Τουρκίας από την Δύση παίζει σημαντικό ρόλο
στην ατζέντα των ΗΠΑ και εάν συμβεί θα είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα.
Υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση στην πολιτική των ΗΠΑ ανεξάρτητη από παρατά-
ξεις, ότι πρέπει να διατηρηθεί η Τουρκία στον δυτικό μπλόκ. Φαίνεται όμως να υπάρχει
και εναλλακτικό σχέδιο το οποίο υλοποιείται παράλληλα - αυτό μιας δεύτερης αναχωμα-
τικής γραμμής της Ρωσίας νοτιότερα (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Σαουδική Αραβία-ΗΑΕ-
Ιορδανία) η οποία να εξαιρεί την Τουρκία. Υπάρχουν δημοσιεύματα κατά κόρον σε think
tank που υποστηρίζουν αυτή την ιδέα 12. Υπάρχει επίσης μια έντονη συζήτηση περί της
άσκησης οικονομικής πίεσης της Τουρκία ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα της Τουρ-

12Ενδεικτικά αναφέρεται το παρακάτω δημοσίεμα https://www.defensenews.com/opinion/commentary
/2021/11/20/american-should-re-envision-the-eastern-med-as-a-multi-theater-power-projection-platform
/

https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/11/20/american-should-re-envision-the-eastern-med-as-a-multi-theater-power-projection-platform/
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/11/20/american-should-re-envision-the-eastern-med-as-a-multi-theater-power-projection-platform/
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/11/20/american-should-re-envision-the-eastern-med-as-a-multi-theater-power-projection-platform/
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κίας φαίνεται ότι δεν είναι ένας παράγοντας που μπορεί να την αποτρέψει από τις ηγεμο-
νικές βλέψεις(τουλάχιστον όχι άμεσα).

Η κυβέρνηση Ομπάμα διευκόλυνε την ενίσχυση των Αφελφών Μουσουλμάνων
μέσω της Τουρκίας και του Κατάρ και την επανένταξη στην διεθνή πολιτική σκηνή του
Ιράν μέσω του JPOA το 2015 (Kepel 2018). H κυβέρνηση Μπαϊντεν ακολουθεί μια πιο
επιθετική πολιτική έναντι της Τουρκίας με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμε-
νίων13. Αυτή η αναγνώριση γεννάει τον δομικό φόβο στην Τουρκία της απώλειας των εδα-
φών. Το θέμα της Αρμενικής Γενοκτονίας (που έγινε αποδεκτό από τους Αμερικανούς)
ανοίγει ένα παράθυρο στο μυαλό τους για αλλαγή συνόρων και αποζημιώσεων. Γενικό-
τερα οι κυβερνήσεις των δημοκρατικών αντιμετωπίζουν την Τουρκία με όρους ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Είναι μια μορφή πολιτικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε έντονα από
τις ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας την δεκαετία του 70. Η στάση αυτή φαίνεται να είναι λάθος
απέναντι στην Τουρκία γιατί προσπαθούν να μιλήσουν με όρους δύσης στην ανατολή.

Αντιθέτως ο Τραμπ ακολούθησε μια πολιτική ανάθεσης εργασιών σε περιφερεια-
κούς παράγοντες για την διατήρηση ή την αλλαγή των ισορροπιών στην περιοχή χωρίς
την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή.(Kepel 2021, 127). Επίσης έδειξε εμπιστο-
σύνη στους παραδοσιακούς συμμάχους από ότι στους χθεσινούς εχθρούς (Kepel 2018,
399). To 2018 αντικατέστησε τον υπουργό εξωτερικών του με τον Μάικ Πομπέο, γνωστό
ως γεράκι, ο οποίος αντιμετωπίζει την πολιτική με όρους αντισημιτισμού και αντιχριστια-
νισμού (π.χ. επίσκεψη στον Πατριάρχη). Η απουσία του διεθνούς παράγοντα είναι αυτή
που εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι στην υποστήριξη της επιχείρησης στο Αζερμπαϊτζάν,
αφού η επίθεση συνέβη κατά την διάρκεια των εκλογών. Όπως παρατηρεί και ο Lambert
2021 δεν θα ξέραμε ποια θα ήταν η στάση των ΗΠΑ εάν η επίθεση γίνονταν σε περίοδο
εκτός των εκλογών.

4.3 Οι Βασικές πολιτικές ιδεολογίες του
σύγχρονου Τουρκικού Κράτους

Η ιδεολογία στην Τουρκική πολιτική λέει ο S. E. Cornell 2017, 90 έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην διαμόρφωση της τουρκικής πολιτικής έναντι της περιοχής του Νοτίου Καυκά-
σου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα τα οποία
σε κάποιον βαθμό επηρεάζουν τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβερνώσας ελίτ ή των απο-
φάσεων του εκάστοτε ηγέτη. Αυτά είναι ο Οθωμανισμός, ο Ισλαμισμός και ο Τουρκισμός
(Aktürk 2015, 56), ενώ τα τελευταία χρόνια και μετά το 2014 αρχίζει να αναπτύσσεται και
ο Ευρασιανισμός. Οι ιδεολογίες προέρχονται από το ποια αντιλαμβάνεται η πολιτική ελιτ
της Τουρκίας ότι είναι η ταυτότητα της χώρας: συνδεδεμένες με τις Αραβο-Ισλαμικές χώ-

13Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω
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ρες, την Δύση, τις Τουρκογενείς χώρες της Ανατολής ή ακόμα και την Ρωσία. Παρακάτω
θα αναλύσουμε τα κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα με σειρά εμφάνισης.

4.3.1 Οθωμανικές Καταβολές

Ας δούμε τι μπορεί να κληρονόμησε η σύγχρονη τουρκική πολιτική από τηνΟθωμα-
νική Αυτοκρατορία. Θα χωρίσουμε την ανάλυση σε τρία τμήματα. Το πρώτο είναι το ζή-
τημα της εξωτερικής πολιτικής και ο δομικός παράγοντας. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της
εσωτερικής διοίκησης και οι παρεμβαίνουσες μεταβλητές σε αυτό και το τρίτο η Ρώσο-
Τουρκική αντιπαράθεση στην Ευρασία και το Αρμενικό ζήτημα. Αρχικά πρέπει να ειπω-
θεί ότι η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν μια αυτοκρατορία όπως οι άλλες στην Ευρώπη,
η οποία ήταν επεκτατική, κατείχε μεγάλες εκτάσεις και ασκούσε καταναγκαστική εσω-
τερική πολιτική. Ήταν οργανωμένη χωρίς καθορισμένα σύνορα αλλά μέσω μιας έμμεσης
διαμεσολαβητικής σχέσης με τους υποτελείς της, ενώ νομιμοποιούνταν ή σφετερίζονταν
από την εξουσία του Ισλάμ (Βατικιώτης 2000, 24), εργαλειοποιώντας προς όφελος της
την θρησκεία κατά τρόπο ανάλογο με τον σημερινό αφού μέχρι και το 1924 ήταν η έδρα
του Χαλιφάτου.

Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Οθωμανική αυτοκρατορία βρίσκονταν στο εν-
διάμεσο της διαπάλης μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων εκείνης της εποχής να ελέγξουν
αφενός τα Στενά και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία ως
ανάχωμα για να περιορίσουν την Ρωσία και την έξοδο της στην Μεσόγειο. Η εξωτερική
πολιτική της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ευκαιριακή και μεταβλητή, δεν εντάσσο-
νταν σε κάποιο πόλο14. Από την άλλη η Τσαρική Ρωσία φαίνεται να ασκεί μια πολιτική
επηρεασμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χωρίς όμως να επιθυμεί την καταστροφή
της παίρνοντας για τον εαυτό της (αφού έχει κερδίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία
επανειλημμένα στο πεδίο της μάχης) τον ρόλο του προστάτη των κουρδικών και των χρι-
στιανικών πληθυσμών της Αρμενίας (Ohanyan 2021, 16-18), ακολουθώντας μια τεχνική
“διαίρε και βασίλευε”, εκμεταλλευόμενη τις μειονότητες στο εσωτερικό της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (Κουρδική-Αρμένικη).

Η Αγγλία και η Γαλλία χρησιμοποιούσαν μια πιο “φιλελεύθερη” προσέγγιση πιέ-
ζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ανθρωπιστικά ζητήματα χειρισμού των πληθυ-
σμών και για μεταρρυθμίσεις με σκοπό να κερδίσουν πόρους και γεωπολιτικά ωφελήματα.
Η Γερμανία από την άλλη τηρούσε μια στάση ουδετερότητας η οποία οφείλονταν στο ότι
ο αντικειμενικός της σκοπός ήταν η άσκηση οικονομικής επιρροής. Γι’ αυτό επιδίωξε την
επαφή με την οθωμανική ελίτ(Bulutgil 2017, Bloxham 2005). Η ύπαρξη των στενών και η
γεωπολιτική τους σημασία είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει( τουλάχιστο στο

14Για παράδειγμα στην ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827 βρίσκεται απέναντι και στις τρεις Μεγάλες
Δυνάμεις, ενώ τριάντα χρόνια μετά στον πόλεμο της Κριμαίας (1853) συμμαχεί με την Μεγ. Βρετανία και
την Γαλλία έναντι των Ρώσων
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άμεσο μέλλον) και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την Τουρκία (Καλεντερίδης
2013), ενώ οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι Μεγάλες Δυνάμεις για να επέμβουν δεν δια-
φέρουν στις μέρες μας και γι΄αυτό τον λόγο το έπαθλο της Τουρκίας πρέπει να αναλυθεί
στο πνεύμα της πολικότητας των διεθνών σχέσεων και στις σχέσεις μεταξύ τους.

Σε θέματα μεταβλητών παρέμβασης πρώτη κληρονομιά ήταν του τρόπου διοίκη-
σης των milyet. Το σύστημα της διοίκησης της αυτοκρατορίας ήταν ένα ιεραρχικό σύ-
στημα απευθείας διασύνδεσης με τις κοινοτικές ομάδες. Μια διαπραγμάτευση του Ισλάμ
με τις άλλες ομολογίες (Χριστιανισμό-Ιουδαϊσμό). Το μουσουλμανικό στοιχείο ασκούσε
την ηγεμονική κυριαρχία μέσω της εξειδίκευσης του στην διοίκηση (mülkiye), στις νο-
μικές και θρησκευτικές υποθέσεις (ilmiye) και στον στρατό (seyfiye). Από την άλλη οι
άλλες θρησκευτικές κοινότητες απολάμβαναν μια σχετική αυτοδιάθεση και κοινοτικούς
μηχανισμούς διακυβέρνησης εφόσον πλήρωναν τους φόρους και δεν έπαιρναν τα όπλα. Η
μορφή αυτή διακυβέρνησης είχε το πλεονέκτημα ότι εξυπηρετούσε τους στόχους της κυ-
βερνητικής ελίτ της οθωμανικής αυτοκρατορίας και συνέβαλλε στην ομαλή και ειρηνική
συνύπαρξη15.

Ωστόσο λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και της μετακίνησης πληθυσμών
το σύστημα των milyet απαρχαιωμένο. Οι μετακινήσεις μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια
αλλά και από τον Καύκασο προς την Ανατολία είχαν ως αποτέλεσμα η αναλογία του μου-
σουλμανικού πληθυσμού στην ανατολία να αυξάνει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διά-
χυση επαναστατικού πνεύματος και ιδεών μεταξύ Τσαρικής Ρωσίας, Οθωμανικής Τουρ-
κίας και Περσικής αυτοκρατορίας. Κάποιες από τις βασικές ιδεολογίες της Τουρκικής
πολιτικής αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο Οι πρώτες τέτοιες ιδέες του παντουρκισμού
και του παντουρανισμού (ρομαντική ιδέα για την ένωση των τουρκόφωνων - μογγολικών
και φινοουγγρικών λαών) γεννήθηκε ως απόρροια Ρώσων μουσουλμάνων εμιγκρέδων
από τον Νότιο Καύκασο (Hoch 2020, Laruelle 2008). Οι ιδέες αυτές κέρδισαν κάποια
επιρροή μεταξύ των Νεότουρκων ( Murinson 2006, 948-950). O Τουρκικός εθνικισμός,
που αναπτύχθηκε στο λυκόφως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα) περισσότερο είχε να κάνει με την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η
οποία θα επιτυγχάνονταν με τρεις τρόπους (α) την δημιουργία ενός οθωμανικού έθνους
από όλους τους κατοίκους της πολιτισμικά διαφοροποιημένης επικράτειας ανεξάρτητα
από την εθνική ή θρησκευτική τους καταγωγή (Οθωμανισμός), (β) πολιτική ενοποίηση
όλων των Μουσουλμανων που ζούσαν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό (Ισλαμισμός), και
τέλος (γ) Οργάνωση μιας πολιτικής Τουρκικού Εθνικισμού βασισμένη στην εθνικότητα
(Τουρκισμός).

15Εκμεταλλεύονταν τους χριστιανικούς πληθυσμούς λόγω των σημαντικών εμπορικών-οικονομικών δυ-
νατοτήτων που είχαν. Η ελίτ απολάμβανε της εμπιστοσύνης τους και την νομιμοποίηση και τάξη στην αυ-
τοκρατορική διακυβέρνηση. Η διοίκηση διεξάγονταν ομαλά και οι οι φόροι συλλέγονταν. Τέλος ασκούσε
μια πολιτική που κρατούσε τους πληθυσμούς αυτούς μακρυά από την καθολική επιρροή
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4.3.1.1 Η πολιτική των Οθωμανών έναντι της Αρμενικής Κοινότητας

H περιοχή της Ευρασίας είναι είναι μια περιοχή συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και
Οθωμανικής Αυτοκρατορία. Η χρήση των μειονοτήτων από τις δύο Δυνάμεις γίνεται ένα
πεδίο «απόλυτου πολέμου» τόσο για το εσωτερικό τους όσο και για το εξωτερικού. Η Ρω-
σία ευνοεί τους χριστιανικούς πληθυσμούς του Ν. Καυκάσου με αποτέλεσμα οι μουσουλ-
μανικοί πληθυσμοί να μετακινούνται προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η αναλογία
των πληθυσμών να αλλάζει και στις δύο περιοχές(Hoch 2020). Από την άλλη η οθωμα-
νική αυτοκρατορία προσπαθεί να ασκήσει μια ανάλογη πολιτική «διαίρε και βασίλευε»
στο εσωτερικό της στρέφοντας την μια κοινότητα έναντι της άλλης. Στόχος της είναι κατ’
αντιστοιχία με την Ρωσία η ενίσχυση του μουσουλμανικού στοιχείου και ο εξαναγκασμός
των Αρμενίων της περιοχής να φύγουν (Ohanyan 2021).

Χρησιμοποιεί δύο τρόπους το αγροτικό ζήτημα και την παροχή ασφάλειας (ή την μη
παροχή καθόλου). Το αγροτικό ζήτημα αφορούσε την αρπαγή από τους Αρμένιους καλ-
λιεργήσιμου εδάφους το οποίο παραχωρούνταν σε Κούρδους κερδίζοντας την υποστήριξη
των δεύτερων. Το δεύτερο ήταν η ενδυνάμωση των Κούρδων φυλάρχων στην περιοχή για
την επιβολή της τάξης (το λεγόμενο Χαμιδικό ιππικό) το οποίο προέβη σε σφαγές Αρμε-
νίων στα τέλη της δεκαετίας του 1870. Στα μάτια της κυβερνητικής ελίτ ήταν πιο εύκολο
να ελέγξει αυτά το ιππικό από τους Αρμένιους για τους οποίους οι όποιες περιπτώσεις
τέτοιας εκποίησης οδηγούσαν σε βία. Επιπλέον η κυβερνητική ελίτ έβλεπε με δυσπιστία
επαναστατικές τάσεις των Αρμενίων για την αλλαγή στην γή (Ohanyan 2021).

Από την άλλη τo Αρμενικό ζήτημα, δηλαδή αυτό της ίσης μεταχείρισης των Αρ-
μενίων από τους Οθωμανούς είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την διπλωματία των
Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης, ιδίως μετά την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και αυτή
τουΒερολίνου και αποτελεί έναν μοχλό πίεσης προς τηνΟθωμανικήΑυτοκρατορία.Μετά
την γενοκτονία δεν θα μπορούσε πλέον η Αρμενική κοινότητα να παίξει έναν τέτοιο ρόλο
μόχλευσης για τις μεγάλες δυνάμεις (Bloxham 2005, 128-129). Ωστόσο η Bulutgil 2017
τονίζει και τον ρόλο της ιδεολογίας αλλά και της οργανωσιακής δομής της τότε ηγεσίας
σε αυτή την απόφαση. Χρησιμοποιώντας μεταβλητές της 2ης εικόνας (ηγεσία, διαφορές
μη-εθνοτικής φύσεως, αντιπολίτευση κ.α.) ισχυρίζεται ότι ο χειρισμός της μειονότητας
μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο. Έτσι παρότι δεν υπήρχε γεωπολιτική αναγκαιό-
τητα (ευκαιρία ή απειλή σύμφωνα με τον NCR) η κυβερνητική τότε ελίτ προχώρησε λόγω
αδυναμίας διοίκησης σε αυτή την επιλογή λόγω συνεχόμενης επιδείνωσης της οθωμανι-
κής αυτοκρατορικής διακυβέρνησης. Το αντιλήφθηκε σαν απειλή από άλλες μειονότητες
ή ευκαιρία παραδειγματισμού.
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4.3.2 Η επιρροή του Κεμαλισμού

Μετά την εδραίωση του o Κεμάλ στην εξουσία έθεσε ως στόχο του την απομά-
κρυνση του τουρκικού λαού από το Οθωμανικό και ιστορικό παρελθόν και την στροφή
προς την Δύση. Οι έξη πυλώνες του Κεμαλισμού είναι οι εξής: ο Δυτικισμός (η προσπά-
θεια δημιουργίας ενός εθνικού κράτους κατά τα πρότυπα της Δύσης), ο ρεπουμπλικανι-
σμός, η κοσμικότητα, ο επαναστατισμός, ο εθνικισμός (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), ο
κρατικισμός (προαγωγή ενός μεικτού μοντέλου οικονομίας που κατευθύνεται από το κρά-
τος) και ο λαϊκισμός (αντίθεση στην απονομή δικαιωμάτων με βάση την τάξη του βρίσκται
κάποιος και στον διαχωρισμό με βάση τις τάξεις). Οι πρώτες 4 πηγάζουν από την γαλλική
επανάσταση ενώ οι άλλες δύο από τον Σοβιετικό Μπολσεβικισμό (Akçali και Perinçek
2009, 553). Βασικά του δόγματα ήταν «ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στο κόσμο» που
στην ουσία του είναι ένα δόγμα μη επεμβάσεων (ανεξαρτήτως εάν δεν εφαρμόστηκε) και
την εθνικής ομοιογένειας.

Μετά τον “Αγώνα της Ελευθερίας” ο ίδιος ο Ατατούρκ προχώρησε στην λεγόμενη
«Κεμαλιστική Επανάσταση» προχωρώντας σε νομικές- πολιτικές και κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Την πολιτική απόφαση για εθνική και θρησκευτική ομογενοποίηση των πλη-
θυσμών της Ανατολίας, την κατάργηση του χαλιφάτου (1924), την κατάργηση των θρη-
σκευτικών και πολιτισμικών παραδόσεων (1925) 16. Το καθεστώς ωστόσο αποκόπηκε από
την λαϊκή βάση και ήταν περισσότερο απολυταρχικό ()Καλεντερίδης 2013, 148-149). Οι
Κεμαλιστές όρισαν την σύγχρονη Τουρκία σαν μια δυτική κοινωνία σε αντίθεση με τις
Ισλαμικές κοινωνίες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Τα αυστηρό εθνικιστικό δόγμα
του Κερμαλισμού θεσμοθετήθηκαν σε μια κυρίαρχη αυταρχική-γραφεικοκρατική κρα-
τική μηχανή (Murinson 2006, 950) με βάση τον στρατό και τα σώματα ασφαλείας που
έχουν(;) θέση στην χάραξη της πολιτικής. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η θρη-
σκεία δεν έπαψε να παίζει σημαντικό ρόλο στην κεμαλιστική ιδεολογία αφού ο ίδιος ο
Κεμάλ αναζήτησε τις ρίζες της κοσμικότητας, της ισότητας των φύλλων και της κοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας όχι στην Δύση αλλά στην πατρογονική εστία των Τούρκων στις
όχθες του ποταμού Orkhon στην Μογγολία (Κεντρική Ασία). Η ιδέα αυτή όμως γρήγορα
εγκαταλείφθηκε από τους Κεμαλιστές ωστόσο παρέμεινε στους Υπερεθνικιστές (Akçali
και Perinçek 2009, 554).Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής η Τουρκία ακροβατούσε μεταξύ
δύσης και Ρωσίας και προσπαθούσε να κεφαλαιοποιήσει την αξία των Στενών. Αποφεύ-
γει την δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τις τουρκικές μη θεοκρατικές μοναρχίες οι
σχέσεις της περιορίζονταν στις μουσουλμανικές χώρες οι οποίες είχαν αναπτύξει ίδιους
μεταρρυθμιστικούς στόχους με την Άγκυρα (Ραπτόπουλος 2013, 128-129).

Οι Κεμαλιστές κληρονόμησαν το σύστημα των Milyet αλλά και μια πολιτική μετα-
νάστευσης που δέχονταν στην αγκαλιά της Τουρκικής Δημοκρατίας ως πολίτες της Μου-

16Κλείσιμο των θρησκευτικών Ταγμάτων, αλφάβητο κ.α.
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σουλμάνους από πρώην μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως τα Βαλκάνια και την
Σοβιετική Ένωση. Το σύστημα αυτό επέτρεπε τους Κεμαλιστές να βλέπουν τα Βαλκάνια,
Ανατολία, και τους Μουσουλμάνους της Μαύρης Θάλασσας σαν μια κοινότητα με τους
Τούρκους. Άλλοι Μουσουλμάνοι όπως οι Άραβες και αργότερα οι Κούρδοι δεν θεωρού-
νταν ως Τούρκοι πολίτες. Πολύ περισσότερο οι Χριστιανοί αποκλείονταν τελείως από την
συμμετοχή τους στο Τουρκικό Έθνος. Αυτοκρατορική Ταυτότητα - Οθωμανισμός, εθνική
Ταυτότητα - Τουρκισμός αλλά η πρώην αυτοκρατορία προσφέρει εμπειρίες, αναμνήσεις
και νοσταλγία στην δημιουργία ενός νέου έθνους (Torbakov 2017, 130-131).

Μετά τον Β΄ΠΠ και την άνοδο του διπολισμού η ιδέα του απομονωτισμού και της
ουδετερότητας στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εγκαταλείφθηκε. Η Τουρκία στρέ-
φεται προς την δύση και τις ΗΠΑ. Ο λόγος ήταν οι απαιτήσεις των Σοβιετικών στα εδάφη
της Ανατολίας αλλά και στα Στενά (Καλεντερίδης 2013, 163). Συμπαραμαρτούμενο σε
αυτό ήταν ο απαραίτητος “εκδημοκρατισμός της χώρας και η αλλαγή του οικονομικού
μοντέλου (163) Οι Κεμαλιστές έκαναν μια στροφή στον φιλελευθερισμό στην πολιτική
οικονομία σε αντίθεση με την κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία(Akçali και Perinçek
2009, 554). Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική επειδή ο Κεμαλισμος είχε σταθερή δύ-
ναμη και αλλά και συμμετοχή στις δομές εξουσίας η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας
παρέμενε σταθερή (Καλεντερίδης 2013, 164). H Κυβέρνηση Μεντερές προχώρησε σε κι-
νήσεις όπως την επαναφορά των ισλαμικών παραδόσεων, έχαιρε της αποδοχής του Τουρ-
κικού λαού και προσπάθησε να προσεγγίσει την Σοβιετική Ένωση(164). Οι αναλογίες
με την εξωτερική πολιτική του Ερντογάν ιδίως μετά την εκλογική νίκη του 2009 είναι
εμφανείς.

Από το 1990 και μετά ξεκίνησε μία προσπάθεια εντάξεως της Τουρκίας στην ΕΕ.
Αυτό δεν ήταν μόνο η επιθυμητή εξωτερική πολιτική που επέβαλε ο διεθνής παράγοντας
(ΗΠΑ) αλλά και η μόνη βιώσιμη λύση στα μάτια της κυβερνητικής ελίτ στα οικονομικά
και κοινωνικά προβλήματα (Akçali και Perinçek 2009, 556). Ωστόσο εκτός από τους φι-
λελεύθερους Τούρκους την ίδια λύση την περίοδο αυτή ευνοούσαν αριστεροί πολιτικοί
σχηματισμοί, μετριοπαθείς ισλαμιστές και η Κουρδική πολιτική ηγεσία. Η Τουρκία το
1995 υπέγραψε την τελωνειακή ένωση και την επίσημη υποψηφιότητα για ένταξη (Σύνο-
δος του Ελσίνκι 1999). Παρόλα αυτά η ΕΕ ποτέ δεν είχε μια ξεκάθαρη στάση απέναντι
στην Τουρκική υποψηφιότητα και στην ένταξη της με το πρόσχημα των Κούρδων. Όσον
αφορά τουςΚούρδους οΟτσαλάν συνελήφθη το 1999 αλλά ο πρώτος και ο δεύτερος πόλε-
μος του Ιράκ οδήγησε στην δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους στο Βόρειο
Ιράκ χάριν στην υποστήριξη των ΗΠΑ αλλά την αντίθεση Συρίας - Ιράν και Τουρκίας για
λόγους εδαφικής ακεραιότητας.
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4.3.3 Νεοοθωμανισμός και η θεωρία του Στρατηγικού Βάθους

Ο νεο-οθωμανισμός είναι ένας όρος ο οποίος έχει τις βάσεις του στο έργο του δημο-
σιογράφου Cengiz Çandar (θεωρητικό του Οζάλ) «Grand Geopolitics for the new Turkey»
(Torbakov 2017, 135). Η «Παλιά Τουρκία» ήταν αυτή του Κεμαλισμού και του φόβου
της Σοβιετικής Επιρροής και η Νέα Τουρκία είναι μια «νεα γεωπολιτική πραγματικότητα
που αφήνει την Τουρκία σαν την αναδυόμενη μεγάλη δύναμη στην περιοχή» (Candar
και Fuller 2001, 22). O Οζάλ ήταν ο πρώτος Τούρκος πρόεδρος που αμφισβήτησε τον
ρόλο του στρατού στην διαμόρφωση της υψηλής στρατηγικής αλλάζοντας το πλαίσο της
(Murinson 2006, 947) Σαν θεωρία αναπτύχθηκε ως απάντηση στην εθνοτική-εθνικιστική
σύγκρουση με τους Κούρδους του PKK. κάνοντας την εξωτερική πολιτική προέκταση
της εσωτερικής (946). O Οζάλ εισήγαγε την έννοια της «Τουρκοισλαμικής σύνθεσης».
Την σύνθεση δηλαδή του τουρκικού εθνικισμού με τον Ισλάμ σαν βασικούς συντελεστές
της Τουρκικής Εξωτερικής πολιτικής. Τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της ιστορικής κληρο-
νομιάς του Οθωμανικού παρελθόντος και τον ακμάζοντα Ισλαμικό Πολιτισμό σαν πηγές
«ήπιας ισχύος» του μοντέρνου Τουρκικού Κράτους (950).To Οθωμανικό Παρελθόν θα
έδινε στην σύγχρονη Τουρκία μια παγκόσμια προοπτική. Με βάση την Οθωμανική Κλη-
ρονομιά η Τουρκία έπρεπε να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή της Ευρασίας ως
ηγέτης των Τουρκόφωνων και Μουσουλμάνων της περιοχής. (I. Μάζης 2013, 50). H Θε-
ωρία αυτή του Οζάλ αποτέλεσε έναν πρόδρομο της θεωρίας του Davutoglou (Torbakov
2017, 135).

Ο Οζάλ χώριζε τις χώρες που περιέβαλαν την Τουρκία σε «φιλικές» (Μ.Ανατολή
και Β. Αφρική) «συγγενικές» (αυτές που προέκυψαν από την διάλυση της οθωμανικής
αυτοκρατορίας) και «αδελφικές» (τουρκόφωνες δημοκρατίες και τουρκογενή έθνη) (Κα-
λεντερίδης 2013, 170) . Ωστόσο πρέπει να ειπωθεί ότι η θεωρία του Οζάλ έβλεπε την
νέα οθωμανική πολιτιστική ταυτότητα όχι σαν κάτι αντιδυτικό αλλά σαν αποτέλεσμα του
παγκοσμιοποιημένου δυτικού κόσμου (Torbakov 2017, 137). Στην πρακτική εφαρμογή
της στον Οικονομικό Τομέα προσπάθησε να διεισδύσει οικονομικά στο Ιράκ και Ιράν
και να εξασφαλίσει οικονομικά και ενεργειακά ανταλλάγματα. Έστειλε τουρκικές κατα-
σκευαστικές εταιρίες στην Σαουδική Αραβία και την Λιβύη. Στον πολιτικό τομέα τηρούσε
ισορροπίες με τις Μεγάλες Δυνάμεις (ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωσία) δίνοντας μεγάλη βαρύτητα
στην ένταξη στην ΕΕ, ενώ στον αμυντικό τομέα έδωσε βάση την ανάπτυξη της Αμυντικής
Βιομηχανίας (Καλεντερίδης 2013, 168-170)

Ο Ερμπακάν (Κόμμα της Ευημερίας) ο οποίος κυβέρνησε την Τουρκία το 1996 απο-
τέλεσε τον πρώτο Ισλαμιστή Πρωθυπουργό της Τουρκίας ο οποίος θεωρούσε τον “ισλα-
μισμό την μόνη ορθή συνολική κοσμοθεωρία”(I. Μάζης 2013, 52) και εφάρμοσε “πολύ-
πλευρη πολιτική”. Ο Ερμπακάν κατά την περίοδο της εξωτερικής του πολιτικής επιδίωξε
την βελτίωση των διμερών σχέσεων με Ασιατικές χώρες όπως το Ιράν, Πακιστάν, Μα-
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λαισία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Αφρικανικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη και η
Νιγηρία. Ο βασικός άξονας της πολιτικής του ήταν η δημιουργία δεσμών με σημαντικές
μεσαίες δυνάμεις στην Ανατολή χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι παραδοσιακοί δεσμοί με
την Δύση (Murinson 2006, 962). Σε πρακτικό τομέα η προσέγγιση αυτή του Ισλαμισμού
έγινε με ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες όπως : το φόρουμ των 8 πλουσιότερων μουσουλμα-
νικών χωρών, δημιουργία ισλαμικής τράπεζας και την έκδοση του Ισλαμικού Δηναρίου
ως νόμισμα των Ισλαμικών Χωρών. Η κυβέρνηση Ερμπακάν έπεσε με το μετά-μοντέρνο
πραξικόπημα στις 28 Φεβρουαρίου του 97 ωστόσο αν και ο ίδιος δεν ξαναβγήκε πρωθυ-
πουργός η κομματική του βάση και οι σύντροφοι του δημιούργησαν το ΑΚP (Καλεντερί-
δης 2013, 173-174).
Ιδεολογικό θεμέλιο όμως του Νεοοθωμανισμού είναι το βιβλίο του Αhmet Davutoglu «Το
Στρατηγικό Βάθος» που κυκλοφόρησε το 2000.Η έννοια του στρατηγικού βάθους αφορά
μια ζώνη ασφαλείας γύρω από την Τουρκία η οποία δεν θα χρειάζεται να περιορίζεται στην
διαφύλαξη των συνόρων της αλλά στην δημιουργία αυτού του στρατηγικού βάθους μέσω
των συστατικών του του ιστορικού βάθους, του πολιτιστικού βάθους και του γεωγραφικού
βάθους. Τέτοιοι χώροι για την προβολή της ισχύος της Τουρκίας είναι η Κεντρική Ασία, η
Μέση Ανατολή , τα Βαλκάνια και η ΝΑΜεσόγειος (I. Μάζης 2013, 73). Είναι ένα εγχειρί-
διο πολιτικής της Κυβέρνησης Ερντογάν. Η θεωρία-δόγμα του Davutoglu17 βασίζεται σε
τρεις πυλώνες: Την Οζαλική Θεωρία του Νεοοθωμανισμού, την πολύπλευρη πολιτική του
Ερμπακάν και την καινοτόμα προσέγγιση της γεωπολιτικής από τον Davutoglu (Murinson
2006, 947). Η βασική θέση της θεωρίας είναι ότι το στρατηγικό βάθος βασίζεται στο γε-
ωγραφικό και το ιστορικό βάθος.

Το ιστορικό βάθος ορίζεται από τον ίδιο τον συγγραφέα ως χαρακτηριστικό μιας χώ-
ρας που βρίσκεται «στο επίκεντρο των γεγονότων»18. ’Όπως όμως μας λέει και ο Torbakov
2017, 131:

«Τα Τουρκικά πολιτικά κινήματα έχουν πολύ καιρό χειριστεί - η ακόμα και
εφεύρει - εκδοχές του παρελθόντος που ταίριαζαν με τις πολιτικές τους ανά-
γκες ... Οι άνθρωποι στην Τουρκία πάντοτε αγαπούσαν τηνΟθωμανικήΑυτο-
κρατορία, απλά αλλάζουν συνεχώς τι αγαπούσαν από αυτή». Torbakov 2017.

Σε θέματα ιστορίας προχωράει σε μια ιδιότυπη ερμηνεία της Ιστορίας Η αυτοκρατορική
περίοδος ήταν μια περίοδος αρμονίας και ενότητας κάτω από την “φωτισμένη καθοδή-
γηση του σουλτάνου. Ολέθριες δυτικές ιδέες του εθνοκρατισμού και της κοσμικότητας
δεν μπόρεσαν να πειράξουν αυτή την ενότητα και να προκαλέσουν ρωγμές στον κοινω-

17Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι το βιβλίο είναι γραμμένο όχι ως ένα σύστημα παραπομπών
αλλά χωρίς αυτές.Το βιβλίο του αυτό σύμφωνα με τον Murinson 2006, 951 και αλλού αποτελεί ένα εγχει-
ρίδιο γεωστρατηγικής δηλαδή σκοπό έχει την παροχή προτάσεων στους κυβερνώντες.

18Συνέντευξη του συγγραφέα στα «Τουρκικά Νέα» στις 15 Σεπτεμβρίου 2001, όπως παρατίθεται από
τον 962
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νικό ιστό. Η Νομιμοποίηση του Οθωμανισμού γίνονταν μέσα από την κοινή μουσουλμα-
νική ταυτότητα και την ικανότητα συγχώνευσης παραδόσεων και συνηθειών των γειτόνων
της. Αυτή η οργανική ενότητα δεν έχει εξαφανιστεί. Διατηρείται στην Σουνιτική Ισλαμική
Παράδοση , στην καθημερινή ζωή και στο μεγαλείο των μνημείων. Το καθήκον είναι να
χρησιμοποιηθούν αυτοί οι δεσμοί (πολιτισμος, ιστορία, αρχιτεκτονική, μνήμη) για να δη-
μιουργήσουν μια νέα αίσθηση του ανήκειν η οποία θα γκρεμίσει όλα τα τεχνητά σύνορα
που τώρα χωρίζουν τους πληθυσμούς της παλιά αυτοκρατορίας. Ιστορική αποστολή λοι-
πόν είναι η μεγάλη αποκατάσταση έως το 2023 (Torbakov 2017, 144).

Ώς αποτέλεσμα της ιστορικής κληρονομιάς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δια-
θέτει μεγάλο γεωγραφικό βάθος το οποίο θεωρεί ως μέρος του ιστορικού της βάθους.
(Murinson 2006, 947 και I. Μάζης 2013, 54). Σε θέματα γεωγραφίας η Τουρκία θεωρείται
σαν ένα κεντρικό κράτος.Γεωγραφικά ο χώρος αυτός ορίζεται από χώρες οι οποίες μοιρά-
ζονται τον Ισλαμικό πολιτισμό. O Davutoglu αναγνωρίζει στο βιβλίο του διάφορες «δια-
συνοριακές σφαίρες επιρροής» όπως τις ονομάζει. Χρησιμοποιώντας τον όρο «χερσαία
λεκάνη» ορίζει σαν περιοχές ενδιαφέροντος για την Τουρκία τα Βαλκάνια, τον Καύκασο
και την Μέση Ανατολή ενώ χρησιμοποιώντας τον όρο «θαλάσσια λεκάνη» θεωρεί την
Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, την Κασπία Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο,
τον Κόλπο της Μπάσρα ως φυσική προέκταση της. Η Τουρκία θεωρείται η γέφυρα (και
όχι πλέον το ανάχωμα) στο νέο Τοπικό σύστημα το οποίο εκτείνεται από το Erzerum
και περιλαμβάνει χώρες του Καυκάσου και της Ευρασίας. Τέλος χρησιμοποιώντας τον
όρο «ηπειρωτική λεκάνη» δίνει στην Τουρκία στρατηγικό βάθος στην Ασία και προβολή
στην Ευρώπη και Αφρική(Murinson 2006, 952). Κανένα από τα σύνορα δεν είναι φυσικό-
αλλά είναι τεχνητά. Βεβαίως πρέπει να γίνει σεβασμός τους σαν κράτη-έθνη, αλλά από
την άλλη πρέπει να καταλάβουνε ότι υπάρχουν «φυσικές συνέχειες». Η Τουρκία δεν θα
επιδιώξει την αφαίρεση των συνόρων αλλά θα επιδιώξει μέσω μίας προληπτικής πολιτι-
κής και την χρήση «ήπιας ισχύος» να μειώσει την γεωπολιτική τους σημασία (Torbakov
2017, 141).

Το Ιστορικό βάθος αυτό παρέχει ιστορικές ευθύνες στις περιοχές της χερσαίας λεκά-
νης (Βαλκάνια - Μέση Ανατολή - Καύκασος) όταν η Τουρκία διαμορφώνει την εξωτερική
της πολιτική. Η αυτοκρατορική κληρονομιά και το γεωπολιτικό αποτύπωμα αναδιατυπώ-
νει το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να κάνει την
Τουρκία μεγάλη δύναμη. Σε ομιλία του στο Σεράγεβο το 2009 ο Davutoglu είχε πεί:

«Ωστόσο ένα εθνικό συμφέρον το οποίο διατυπώνεται έτσι αναγκάζει σε ένα
ριζικά διαφορετικό τρόπο δράσης στην εξωτερική πολιτική όχι σε μια αμυ-
ντική στάση αλλά να γίνει [η Τουρκία] πάροχος ασφαλείας και σταθερότητας
όχι μόνο για τον ευαυτό της αλλά για τα γειτονικά κράτη.» Torbakov 2017.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ, στα Panama Papers, χαρακτηρίζει τον Davutoglu σαν «εξαι-
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ρετικά επικίνδυνο» και «βυθισμένο σε νεο-οθωμανικές ΙσλαμιστικέςΦαντασιώσεις»(143).

Τί λοιπόν πρέπει να κάνει η Τουρκία για να δώσει τέλος στην απομόνωση η οποία
ήταν απόρροια της Κεμαλικής Θεωρίας και την οποία κατηγορεί ο Davutoglu. Η απά-
ντηση του Νεο-οθωμανισμού είναι ξεκάθαρη: η αποκατάσταση της Οθωμανικής Τάξης
πριν τον Α΄ΠΠ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όχι με κατάκτηση αλλά με παρεμβατικές πο-
λιτικές δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό του Τουρκικού Έθνους. Πως θα το κάνουν αυτό
μέσω της Οθωμανικής Ιστορικής Κληρονομιάς, της Σουνιτικής - Μουσουλμανικής Ταυ-
τότητας και της Οθωμανικής Γεωγραφικής Σφαίρας. Για τον Davutoglou το παρελθόν
αποτελεί την βασική ουσία του επαναπροσδιορισμού αυτού. Το στρατηγικό βάθος καλεί
σε ακτιβιστική δράση με όλα τα τοπικά συστήματα στα οποία η Τουρκία είναι γείτονας
(Murinson 2006, 948) και τα οποία η Τουρκία μπορεί να ελέγξει. Πως όμως υλοποιεί αυ-
τήν την δράση; Πρώτον ακολουθώντας μια πιο «επιθετική εξωτερική πολιτική» και την
επαναπροσέγγιση των γειτονικών δημιουργώντας τον δικό της άξονα σε Ιράν-Συρία και
τις χώρες του Περσικού Κόλπου, στα Βαλκάνια και στον Καύκασο. Όσον αφορά τις Με-
γάλες Δυνάμεις συστήνει μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στους Διεθνείς δρώντες
και μέσα στις παραμέτρους που θέτουν αυτοί(948) υπό το φως της Αμερικανικής Παρέμ-
βασης στο Ιράκ (2003) και αναγνωρίζει την Ρωσική πρωτοκαθεδρία στην περιοχή του
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας(I. Μάζης 2013, 56 ), ενώ για την ΕΕ λέει ήδη από το
2006 ότι δεν μπορούμε να την περιμένει η Τουρκία για πάντα να αποφασίσει (Murinson
2006).

Πως προσεγγίζει τις γειτονικές χώρες. Αυτό γίνεται μέσα από το τρίπτυχο πολιτική-
οικονομία-ασφάλεια. Όσον αφορά την πολιτική οι ειδικότεροι στόχοι της μπορεί να είναι:

1. Η στήριξη των χωρών στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα της χώρας.

2. Η αντιστάθμιση απωλειών από ενδεχόμενα αδιέξοδα στα οποία μπορούν να έρθουν
οι σχέσεις της χώρας με την δύση με τις σχέσεις αυτές.

3. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης ως αμερόληπτος κριτής (953). Οι υπηρεσίες αυτές προ-
σφέρονται για την επίλυση κρίσεων που αφορούν Μουσουλμανικά κράτη, μου-
σουλμανικές κοινότητες του εξωτερικού και υπηρεσίες στα εμπλεκόμενα μέρη μιας
κρίσης (Ραπτόπουλος 2013, 138).

4. Αύξηση του κύρους μέσω συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και σε Αραβοϊσ-
ραηλινούς. Απώτερος στόχος η εκμετάλλευση των σχέσεων αυτών με τους Μου-
σουλμάνους για παροχή υπηρεσιών προς την δύση.

5. Μέσω του μοντέλου του Ήπιου Ισλάμ” δηλαδή συνδυασμού εθνικού κράτους και
Ισλάμ).(138-139) το οποίο να αποτελεί παράδειγμα για άλλα μουσουλμανικά κράτη
ιδίως αυτά των Αδελφών Μουσουλμάνων.
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6. Εκμετάλλευση του κύρους του ηγέτη της ως γνήσιο εκφραστή της Ισλαμικής πα-
ράδοσης.

Όσον αφορά την οικονομία:

1. Οικονομική βοήθεια και στήριξη που παρέχουν οι πλούσιες σε φυσικούς πόρους
αραβικές χώρες (Ραπτόπουλος 2013, 136-137).

2. Οικονομικά ανταλλάγματα έναντι ασφάλειας και συνεργασίας δημιουργώντας ένα
πλαίσιο αλληλεξάρτησης. Ωστόσο η αλληλεξάρτηση αυτή να γίνεται στο πλαίσιο
του ισχυρού από τον ανίσχυρο, στην λογική ότι κυβέρνηση AKP είχε την υπεροχή
λόγω του Ισλαμικού πολιτισμού.

3. Ο έλεγχος των μεταφορών αλλά και ο έλεγχος των χρηματικών ροών ως εργαλείο
κυριαρχίας (I. Μάζης 2013, 79).

4. Ανάπτυξη του διαμετακομιστικού ρόλου της Τουρκίας στη ενέργεια και ανάπτυξη
πυρηνικών υποδομών.

Όσον αφορά την ασφάλεια:

1. Αλληλεξάρτηση βασισμένη στην θρησκεία αντίδοτο στις τεταμένες σχέσεις με τα
γειτονικά αραβικά κράτη.

2. Ασφάλεια μέσω σχέσεων με ασθενείς κρατικές οντότητες που προσπαθεί να τις
θέσει υπό την προστασία της(Ραπτόπουλος 2013, 136-137).

3. Σχέσεις με κυρίαρχες μονάδες του διεθνούς συστήματος.

Όσον αφορά τον πολιτισμό:

1. Ενδυνάμωση και προβολή της γλωσσικής/πολιτιστικής συγγένειας.

2. Ενίσχυση των δεσμών μέσω του ισλαμικού πολιτισμικού εργαλείου(I. Μάζης 2013,
57.

3. Δημιουργία θρησκευτικών εκπαιδευτικών κέντρων και πανεπιστημίων.

4. Χρήση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και των τηλεοπτικών εκπομπών.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης με τους γειτονές της.
Για να την επανακτήσει θα πρέπει να ενισχύσει τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις
μεταξύ τους με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης αλλά και ένα σχέδιο ειρήνης. Θα
πρέπει να συνάψει συμμαχίες πέραν των συνόρων. Θα πρέπει να δημιουργήσει σχέσεις
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αλληλεξάρτησης μέσω προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών, διασυνοριακό εμπόριο,
διακίνηση κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού καθώς και την ανάπτυξη δυνατοτήτων στο
πεδίο των συγκοινωνιών και μεταφορών. Όπως όμως παρατηρεί και ο I. Μάζης 2013 η
διάσταση αυτή δεν είναι και τόσο ήπια. Οι κοινοί αυτοί δεσμοί εργαλειοποιούνται και τί-
θενται στην υπηρεσία του εθνικού συμφέροντος. Η βαρύτητα των δεσμών αυτών διαρκεί
όσο και οι ανάγκες της χώρας εκείνης που βρίσκεται σε ανέχεια είτε σε αδυναμία εφαρ-
μογής των εθνικών της σχεδίων (Ραπτόπουλος 2013, 131).

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει να δούμε πως ο ο Davutoglu αντιλαμβάνεται την
σχέση με την Ρωσία. Χρησιμοποιεί τον όρο της Ευρασίας όπως και οι Ευρασιανιστές
ωστόσο δεν την εμφανίζει στα περιεχόμενα του βιβλίου του. Στον βαθμό που η Ρωσία
αναφέρεται (και αυτές οι περιπτώσεις είναι πολλές) αυτό γίνεται στο γενικό πλαίσιο των
σχέσεων της χώρας του με την το ΝΑΤΟ και την Δύση. Ο Davutoglu δεν θεωρεί την Ρω-
σία σαν κύριο σύμμαχο (πάνω από τις ΗΠΑ, τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, τηνΜέση Ανατολή
και τα Κράτη της Κεντρικής Ασίας) αν και αυτή αποτελεί το βασικό κλειδί του Ευρασια-
νισμού (Aktürk 2015, 10).

Ειδικότερα για την περιοχή του Καυκάσου θεωρεί ότι βρίσκονταν στο επίκεντρο
του ανταγωνισμού της κυριαρχίας μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και του Οθωμανι-
κού κράτους το οποίο θεωρούσε ότι είχε κάνει τον Εύξεινο Πόντο Οθωμανική Θάλασσα
και ήθελε να επεκταθεί στις Ν. Στέπες. Θεώρησε την επεκτατική πολιτική της Σοβιετι-
κής Ένωσης στην περιοχή (περιοχές Καρς, Αρνταχαν, Στενά) ως αποτέλεσμα αυτού του
ιστορικού ανταγωνισμού. Επιπλέον θεωρεί ότι η ισχύς της Σοβιετικής Ένωσης κάλυπτε τις
εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφοροποιήσεις με αποτέλεσμα με την πτώση τους
να κορυφωθούν οι ενδοπεριφερειακές συγκρούσεις (Νταβουτογλου 2010, 204)19. Θεωρεί
τον χώρο Καύκασος - Αν Μικρά Ασία και Β. Ιράκ ως έναν ενιαίο χώρο που ο διπολισμός
του ψυχρού πολέμου δημιούργησε τεχνητά σύνορα τα οποία έπεσαν με την λήξη του.
Προτείνει την μελέτη του χώρου σε τρία επίπεδα: πρώτον το διεθνές δηλαδή τον αντα-
γωνισμό των μεγάλων δυνάμεων για την μεταφορά των φυσικών πόρων, δεύτερον τις
περιφερειακές συμμαχίες Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν και Ρωσίας-Αρμενίας καθώς και τον
εξισορροπητικό ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν ρόλο στην περιοχή το Ιράν και
η Γεωργία20 και τρίτον τις ενδοπεριφερειακές αντιθέσεις: η σύγκρουση στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και στην Τσετσενία είναι άμεσου ενδιαφέροντος για την ασφάλεια και ότι η
ήττα του Αζερμπαϊτζάν ήταν στρατηγική απώλεια για την Τουρκία(204-207,283-284). Τα
παραπάνω προετοιμάζουν και δικαιολογούν την εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή.

19 Υπάρχουν και άλλοι συγγράφεις οι οποίοι ερμηνεύουν την εθνοτική-πολιτική κινητοποίηση στην
περιοχή όχι σαν κάτι που προϋπήρχε αλλά ως αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής της Σ. Ένωσης (Hoch 2020)

20Ωστόσο η στρατηγική αυτή δεν πρέπει να συνδέεται και με στρατιωτική στρατηγική που αλληλοεπη-
ρεάζεται με τις άλλες δύο διαστάσεις και όλες μαζί αλληλοϋποστηρίζονται Εδώ επίσης πρέπει να σχολιαστεί
ότι το Ιράν κατευθύνεται και από κίνητρα εσωτερικής ασφάλειας για το θέμα των συνόρων με το Αζερμπαϊ-
τζάν.
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4.3.4 Η άνοδος του Ευρασιανισμού

Ο Ευρασιανισμός κατά Laruelle 2008 ορίζεται ως το σύνολο των ιδεολογιών που
αναπτύσσονται από πολλαπλές ομάδες που χρησιμοποιούν τον όρο Ευρασία. Ειδικότερα
για τον Aktürk 2015, 57 ο όρος περιορίζεται σε δύο χαρακτηριστικά, στο εξωτερικό η
Ρωσία ώς ο πρωταρχικός σύμμαχος της Τουρκίας και στο εσωτερικό ένα καθεστώς που
είναι σοσιαλιστικό-εθνικιστικό (αριστερό-κεμαλιστικό). Στην Ρωσία αποτέλεσε το απο-
τέλεσμα της κατασκευής μιας «χερσαίας υπαρξιακής οντότητας» σε αντίθεση με τις θα-
λασοκράτειρες, τη Βρετανία, τη Γαλλία και έπειτα τις ΗΠΑ. Το δόγμα επικαλούνταν τις
«αυθεντικές θρησκείες» αυτών των εδαφών την Ορθοδοξία και το Ισλάμ. Το πρώτο βο-
ήθησε την Ρωσία να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή άκρα δεξιά και το δεύτερο («η τουρκο-
ισλαμική συνιστώσα» ) προκειμένου να εντάξει τους ισλαμικούς πληθυσμούς που παρέ-
μειναν στο Ρωσικό έδαφος ή να διατηρήσει δεσμό με εκείνες που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί
(Αζερμπαϊτζάν-Ουζμπεκιστάν) προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια της Δύσης (Kepel
2021, 134-135).

Όσον αφορά την Τουρκία και στα πλαίσια αυτή της Ιδεολογίας η η Τουρκία δεν
ανήκει στην Δύση και ότι πρέπει να συμμαχήσει με χερσαίες δυνάμεις όπως η Ρωσία και
η Κίνα στον περίφημο δρόμο του νέου Μεταξιού. Εδώ η γεωγραφία θέτει περιορισμούς
της αφού δεν μπορεί να γίνει η Τουρκία ναυτική δύναμη παρότι αναπτύσσει τον στόλο
της. Συμμαχία με τις δύο αυτές χώρες έχει σκοπό την αύξηση της γεωπολιτικής αξίας της
Τουρκίας αφού έχει η θέση της έχει δύο μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρόκειται
ποτέ να γίνει θαλάσσια δύναμη αφού δεν έχει πρόσβαση σε μία κύρια θάλασσα όπως
τον Ινδικό ωκεανό ενώ στην Μεσόγειο προσκρούει στην Γαλλία και το δεύτερο δεν έχει
φυσικούς πόρους οπότε επενδύει στον να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος από το Πεκίνο
στο Παρίσι. Προς αυτή την κατεύθυνση θυσιάζει κάποιες φορές το συμφέρον της.

Ο Demirel ως παντουρκιστής είναι γνωστός για την υποστηρικτική του στάση στην
ανάπτυξη μια εκδοχής του Ευρασιανισμού και την δημιουργία στενών σχέσεων με τηνΚε-
ντρική Ασία και την Ρωσία. Από την πεποίθηση του αυτή πηγάζουν και οι δηλώσεις του
Demirel για τουρκική ενότητα «από το Μεγάλο Σινικό Τείχος μέχρι την Αδριατική» που
υιοθετεί αρχές του παντουρκισμού. Βασικοί υποστηρικτές του μοντέλου είναι το Τουρ-
κικό Εργατικό Κόμμα του Perinček το οποίο υποστήριξε την επαναπροσέγγιση Τουρκίας
και Ρωσίας στην βάση μιας Ευρασιανικής συμμαχίας που θα αντιπαρατίθονταν στο Αμε-
ρικανικό μοντέλο. Η ιδεολογία αυτή επίσης βρίσκει απήχηση σε έναν αριθμό υποστη-
ρικτών όπως επιχειρηματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες εμπορίου μεταξύ
Μόσχας και Άγκυρας, στρατιωτικούς οι οποίοι ένοιωθαν εξαπατημένοι από την απώλεια
επιρροής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και σοκαρισμένοι από τον τρόπο με τον οποίο η χώρα
τους ξεφτιλίστηκε στον πόλεμο του Ιράκ, από διανοούμενους που ψάχνουν για μια θεω-
ρητική προσέγγιση του Τουρκισμού η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει την προσέγγιση
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της Άγκυρας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και η άλλη πλευρά του πολιτικού κατεστη-
μένου (αριστεροί) με σκοπό την μετατροπή του κομμουνισμού σε αντι-παγκοσμιοποίηση
(Laruelle 2008, 200).

Η ιδεολογία αρχικά κυνηγήθηκε από την Κυβέρνηση του Ερντογάν τα πρώτα χρό-
νια και ειδικότερα με την δίκη του Εργκενεκόν το 2007 η οποία ήταν μια ευκαιρία για
τον Ερντογάν να πλήξει το στρατιωτικό κατεστημένο (Καλεντερίδης 2013). H ιδεολογία
ωστόσο έχει συμπάθειες πέρα από τα ο Εργατικό Κόμμα (τουλάχιστον στο θεωρητικό
κομμάτι της) και σε άλλα 21, κάποια από τα οποία ανήκουν στον κυβερνώντα συνασπι-
σμό μετά το 2015. Επειδή η επικρατούσα ιδεολογία του τουρκικού λαού είναι αντιδυτική
(Colakoğlu 2019) και επειδή μετά το πραξικόπημα του 2016 οι βασικοί πολέμιοι της ιδε-
ολολγίας του Ευρασιανισμού-οι Γκιουλενιστές-εξαλείφθηκαν από τον Ερντογάν, επειδή
οι ΗΠΑ προστάτευσαν τον Γκιουλέν, δεν είναι τυχαίο ότι ο Πούτιν στα πλαίσια της ιδεο-
λογίας του Ευρασιανισμού καταδίκασε το πραξικόπημα και δήλωσε την υποστήριξη του
στον Ερντογάν (Kepel 2021, 136) στα πλαίσια μιας συμμαχίας κατά του «ατλαντισμού».

Το ιδεολογία του Ευρασιανισμού ουδέποτε αποτέλεσε την πολιτική της Τουρκιας
αφού συνδέεται περισσότερο με την Στρατιωτική ελίτ όπως και στην Ρωσία (Akçali και
Perinçek 2009, 565) Δεν προκαλεί το δημόσιο ενδιαφέρον-απήχηση αφού ο πληθυσμός
υπέφερε από τρία στρατιωτικά καθεστώτα και συνδέθηκε με την εχθρότητα του κοινού
για την συμμετοχή του στρατού στην πολιτική. Ωστόσο παρέχει σε αυτή σημαντικά οφέλη
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό βοηθάει στην προσέγγιση με
την ακρα δεξιά (όπως και στην Ρωσία) και με τους μαρξιστές-κεμαλικούς και στο εξωτε-
ρικό εξυπηρετεί Ερντογάν και Πούτιν στις σχέσεις τους με τις χώρες της Κ. Ασίας.(Aktürk
2015, 70) χωρίς ωστόσο να αποτελεί την κυρίαρχη ιδεολογία είτε της μιας χώρας, είτε της
άλλης (Torbakov 2017). Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε για τον Ευρασιανι-
σμό ότι συνδυάζει ευρωσκεπτικιστές, κομμουνιστές, και εθνικιστικά κινήματα, έχει επί-
δραση στην εσωτερική πολιτική όπως και στην Ρωσία, όχι όμως σημαντική, και είναι
μια διαφορετική γεωπολιτική θεώρηση ωστόσο λιγότερο δημοφιλής από τις άλλες (Παν-
Ισλαμισμός, Παν-Τουρκισμός, Παν-Δυτικισμός).

4.3.5 Επιστροφή στον Κεμαλισμό και Λαϊκισμός

Μετά το 2013 τα πράγματα όμως και το δόγμα του στρατηγικού βάθους άρχισαν να
μην φέρνουν τα αποτελέσματα που ήθελε η κυβερνητική ελίτ της Τουρκίας. Το καθεστώς
του Μόρσι πέφτει και αντικαθίσταται από το το στρατιωτικό καθεστώς του Σίσι. Στην Λι-
βυή χωρίζεται η χώρα σε ανατολική και δυτική και αυτό αναπαριστά και την σύγκρουση
Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ στην περιοχή. Η εμπλοκή των Ρώσων στην Συρία αλλά-

21Ρεπουμπλικανικό Κόμμα CHP, Εθνικιστικό Κόμμα. MHP, το Κόμμα του ορθού δρόμου-DYP, To δη-
μοκρατικό Αριστερό Κόμμα-DSP και το Ανεξάρτητο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα-BCP (Aktürk 2015, 57)
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ζει τους συσχετισμούς ισχύος κατά των Σουνιτών και υπέρ του Καθεστώτος Ασαντ. Οι
τρομοκρατικές επιθέσεις στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που οφείλονται στην «καλοήθη
αμέλεια» των Τούρκων αλλάζουν την εικόνα των ευρωπαϊκών κρατών υπέρ της Τουρκίας
σε κατά. Η διακίνηση του πετρελαίου του Ισλαμικού κράτους από την Συρία ελέγχεται
από την Ρωσία μέσω βομβαρδισμών (Kepel 2018). Το πραξικόπημα ψυχραίνει τις σχέσεις
με τις ΗΠΑ αλλά αναθερμαίνει τις σχέσεις με την Ρωσία, αφού οι Αμερικανοί θεωρού-
νται υπεύθυνοι για το πραξικόπημα και υποστηρίζουν δυνάμεις του κουρδικού παράγοντα
στην Βόρεια Συρία.

Αυτά θα οδηγήσουν σε μια αλλαγή της περιφερειακής πολιτικής της Τουρκίας με
επιστροφή στην υπεράσπιση των συνόρων (την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη λέει ο Kepel
2018) χρησιμοποιώντας τις αρχές του κεμαλισμού (Cheviron και Pérouse 2016) με ένα
ισλαμοποιημένο λεξιλόγιο. Το καθεστώς επιδιωκει την αντικατάσταση της φυσιογνωμίας
του Κεμάλ με αυτή του Ερντογάν. Αντικαθιστά τους κοσμικούς κεμαλιστές με ισλαμιστές
αυξάνοντας την καταστολή και εξαλείφει τους οπαδούς του Φετουλαχ Γκιουλέν. Φιμώ-
νει την αντιπολίτευση και τον τύπο, φυλακίζοντας 40.000 άτομα και κλείνοντας 159 μέσα
ενημέρωσης (Kepel 2021, 132).Ο Στρατός που αποτελούσε τον κύριο πυλώνα του συστή-
ματος αποδυναμώνεται και ο Ερντογάν ξεκινάει σιγά-σιγά να τον ελέγχει. Ο εθνικισμός
στο εσωτερικό ενισχύεται αφού η απώλεια των Γκιουλενιστών αναπληρώνεται με τους
Αριστερούς Κεμαλιστές του Εργατικού Κόμματος και το εθνικιστικό κόμμα MHP. Το
παραπάνω ενισχύει την ρητορική του αντιδυτικισμού, του εθνικισμού και του ευρασιανι-
σμού και στην βάση της η διακυβέρνηση γίνεται πιο λαϊκιστική . Η εξωτερική πολιτική
της έχει πλέον εσωτερικό ακροατήριο (Tol και Başkan 2018).

Η δημιουργία αυτόνομου κουρδικού κράτους στην Συρία τίθεται ως πρωταρχικός
κίνδυνος για την ενότητα του Τουρκικού κράτους-εθνους και αυτό δικαιολογεί την πα-
ρουσία στρατιωτικών βάσεων και εκτός της Τουρκίας (Kepel 2021). Η ένοπλη εξέγερση
των Κούρδων αναζοπυρώνεται ενώ η βασική ιδεολογία-χωρίς να έχει ένα νέο κείμενο
αναφορά-συνδέει τον ισλαμισμό με τον ευρασιανισμό. Το νέο αυτό κομμάτι της Τουρκίας
είναι το νέο - ιμπεριαλιστικό ή νέο-ηγεμονικό. Η Τουρκία είναι πλέον μια νέο - ιμπερια-
λιστική χώρα η οποία θέλει να βρει αγορές για τα προϊόντα της. Αυτό ενισχύεται και από
την φύση της Τουρκικής οικονομίας που είναι πλέον εξαγωγική. Δεν παύει όμως να είναι
και νεο-οθωμανική αφού στον παράγοντα της «ήπιας ισχύος» συνδέει και την «σκληρή
ισχύ» και δεν εμφανίζει κάποια νέο ιδεολογικό μανιφέστο. Η αναφορά στα σύνορα της
καρδιάς μας και η συχνότητα με την οποία γίνεται αυτή η αναφορά συνιστά πολιτική στα
πλαίσια της υψηλής στρατηγικής όπως η διπλωματία των κανονιοφόρων η οποία συνιστά
και γραμμή της αμυντικής πολιτικής. Η Τουρκία θέλει να χει λόγο επί παντός επιστητού
στην περιοχή. Δεν θέλει τίποτα να συμβεί από τα Βαλκάνια και την Μαύρη Θάλασσα έως
την Μέση Ανατολή και να μην είναι παρούσα. Αλλά συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες
επίλυσης διαφορών τύπου Συρίας και Λιβύης και Υεμένης και θέλει να έχει τον πρώτο
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λόγο. Ακόμα και με χρήση σκληρής ισχύος. Ο προσανατολισμός της Τουρκίας αλλάζει
και από μια περιφερειακή δύναμη, θέλει την ηγεμονία.

4.4 Προς αναζήτηση Νεοκλασικών Μεταβλητών
για την ερμηνεία της Τουρκικής Πολιτικής

4.4.1 Ανεξάρτητες Μεταβλητές (Δομικά Γεγονότα)

Συνοψίζοντας λοιπόν τις μεταβλητές της Τουρκικής πολιτικής όσον αφορά τις δο-
μικές μεταβλητές θα χωρίσουμε με βάση το νεοκλασικό μοντέλο σε τέσσερις περιόδους
αναλόγως με το ποίο ήταν το συστημικό γεγονός το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
περίοδο αυτή. Το πρώτο σημαντικό γεγονός ήταν η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το
1991, το δεύτερο ήταν η 11η Σεπτεμβρίου και ο αγώνας κατά της Τρομοκρατίας το 2001,
το τρίτο ήταν η αραβική άνοιξη 2011 και το 4ο ήταν η απόφαση της Ρωσίας να επέμβει
στην Συρία το 2015 και η απουσία των ΗΠΑ από την περιοχή μετά το 2016 .

Αναλύοντας τα δομικά γεγονότα η πτώση της Σοβιετικής Ένωση την πρώτη περί-
οδο εκλήφθηκε από τηνΚυβερνητική Ελίτ ως απειλή για διάφορους λόγους. Πρώτον γιατί
έθεσε ορισμένα ερωτηματικά στο μυαλό των δυτικών ώς προς την σημασία της Τουρκίας
και τον γεωπολιτικό της ρόλο. Γεγονότα που μπορούσαν να οδηγήσουν σε περικοπή της
οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας, πολιτική πίεση στο θέμα της Κύπρου και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον γιατί οι συγκρούσεις στην γειτονιά της Τουρκίας δεν
έπαψαν να υπάρχουν όπως: η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, το Ναγκόρνο Καραμπάχ
, ο πόλεμος της Τσετσενιας και ο Γιουγκοσλαβικός εμφύλιος ως αποτέλεσμα εθνοτικών
συγκρούσεων που επληταν και το εσωτερικό με την αναζωπύρωση του κουρδικού ζητή-
ματος στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τα παραπάνω συνιστούσαν αντικειμενική απειλή
για την ασφάλεια της Τουρκίας. Γενικότερα δημιουργήθηκε κενό ισχύος στην περιοχή και
τα όρια της ισορροπίας ισχύος ήταν θαμπά. Τρίτον διότι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης
οδήγησε και σε οικονομική ανασφάλεια και αστάθεια στις πρωην χώρες του ανατολικού
μπλοκ από την μετατροπή των οικονομιών τους από κεντρικά κατευθυνόμενες σε φιλελεύ-
θερες. Τέταρτον διότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ εξυπηρετούσαν την ανάδειξη μιας ισλα-
μικής δύναμης που θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Οι παραπάνω δομικοί λόγοι
οδήγησαν και στην άνοδο του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία (Καλεντερίδης 2013, 181).
Εκλήφθηκε όμως και σαν ευκαιρία να επεκτείνει η Τουρκία την ισχύ της στους γείτονες
της χωρίς όμως να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Δημιουργήθηκαν κάποιες ευκαιρίες για
την Τουρκία (α) την δυνατότητα δημιουργίας οικονομικών σχέσεων με τις Τουρκοφωνες
δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης άρα οικονομική ενδυνάμωση της Τουρκίας, (β) εν-
δυνάμωση των σχέσεων με Συρία και Βουλγαρία λόγω αποδυνάμωσης της Σοβιετικής
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Ένωσης, (γ) εξυπηρέτηση των Τουρκικών συμφερόντων στα Βαλκάνια, στον Καύκασο
και στην Κεντρική Ασία(Καλεντερίδης 2013, 171). Η Τουρκία μετά την πτώση της Σο-
βιετικής Ένωσης είδε τον εαυτό της όχι ως το άκρο του Ευρωπαϊκού Κόσμου αλλά το
κέντρο ενός νέου κόσμου ο οποίος επανεμφανίζονταν γύρω από αυτή (Torbakov 2017,
135).

Την δεύτερη περίοδο από το 2002 έως και το 2011 η πολικότητα του διεθνούς συ-
στήματος είναι μονοπολική με βασικό δρώντα της ΗΠΑ. Την περίοδο αυτή οι ΗΠΑ επα-
ναξιολογούν την Αμερικανική Κυριαρχία στο διεθνές σύστημα με τον αγώνα κατά της
Τρομοκρατίας και τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Στα πλαίσια της πολι-
τικής τους ευνοούν την ανάπτυξη της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο Β. Ιράκ.
Το παραπάνω εκλαμβάνεται ως απειλή για την Τουρκία και τα τουρκικά συμφέροντα.
Ωστόσο εκλαμβάνεται και από την κυβερνητική ελίτ σαν ευκαιρία για υποστήριξη των
Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή και την απόκτηση οφελημάτων. Επιπλέον η
δημιουργία της Ευροζώνης και του Ευρώ λαμβάνεται ως ευκαιρία για την Τουρκία να
συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και να έχει πρόσβαση στην διευ-
ρυμένη ευρωπαϊκή αγορά.

Στην τρίτη περίοδο 2011 έως 2016 η ηγεμονική δύναμη στρέφει το ενδιαφέρον της
προς την ΝΑ Ασία και καθορίζει την προτεραιότητα της η Κίνα έναντι της Μέσης Ανατο-
λής και οι Αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από το Ιράκ. Το παραπάνω εκλαμβάνεται ως
ευκαιρία από την Τουρκία να δράσει ως μεσάζων της πολιτικής της Αμερικής στην Μέση
Ανατολή και στον Ν. Καύκασο για την εξυπηρέτηση της επιρροής της πρώτης. Ρόλο τον
οποίο ενισχύει η ηγεμονική δύναμη. Επιπλέον η απουσία ηγεμονικής δύναμης στην πε-
ριοχή είναι ευκαιρία για την Τουρκία να εξυπηρετήσεις και εθνικά της συμφέροντα. Η
Ρωσία ως αναθεωρητική δύναμη επιστρέφει στην περιοχή του Ν. Καυκάσου με τις επι-
χειρήσεις κατά της Γεωργίας και το παραπάνω δημιουργεί ανασφάλεια στην Τουρκία και
εκλαμβάνεται ως απειλή. Τρίτο δομικό ερέθισμα είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση με
αποτέλεσμα οι δυνατότητες και η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Αγοράς να μειωθούν
και την Τουρκιά. Το παραπάνω εκλαμβάνεται σαν ευκαιρία να αναπτύξει η Τουρκία την
τουρκική οικονομία με το να αναλάβει δουλειές της ΕΕ στην περιοχή της Μ.Ανατολή.
Τελευταίο συστημικό ερέθισμα είναι η Αραβική Άνοιξη. Το παραπάνω εκλαμβάνεται σαν
απειλή καθόσον η ασφάλεια της Τουρκίας επηρεάζεται σημαντικά με την μεταναστευ-
τική κρίση, την ανάπτυξη των Κούρδων στην Β. Συρία και το Ιράκ αλλά και τις σχέσεις
τις Τουρκίας με την Μέση Ανατολή.

Τέλος στην τέταρτη περίοδο 2016-2020 η απόπειρα πραξικοπήματος οδηγεί στην
ψύχρανση των σχέσεων με την μία υπερδύναμη. Στις κακές σχέσεις συντελούν και η υπο-
στήριξη έμμεσα ή άμεσα του Ισλαμικού Κράτους. Αυτό λαμβάνεται από την ηγεσία της
Τουρκίας σαν απειλή για το καθεστώς. Δεύτεοο δομικό γεγονός είναι η απόφαση της Ρω-
σίας να επέμβει στο εσωτερικό της Συρίας για την επίλυση του Εμφυλίου. Αυτό εκλαμ-
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βάνεται από την πολιτική ελίτ της Τουρκίας ως ευκαιρία για να διαφοροποιήσει τις συμ-
μαχίες του αλλά και ως απειλή γιατί τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Ρωσίας στον Ν.
Καύκασο και στην Συρία είναι παραπληρωματικά (Hakobyan και Mollica 2021).

4.4.2 Μεταβλητές Παρέμβασης - Πολιτικές Αποκρίσεις

Πρώτη μεταβλητή παρέμβασης η επίδραση της κεμαλικής γραφειοκρατίας (στρα-
τός - βαθύ κράτος). Οι ιδέες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εξωτερι-
κής πολιτικής της Τουρκίας ιδίως αυτές οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό θεσμοθετημέ-
νες και μοιράζονται μεταξύ των κυβερνητικών ελίτ (Şahin 2020) και ο Κεμαλισμός είναι
μια τέτοια ιδεολογία που δημιουργούσε μια στρατηγική κουλτούρα στην Τουρκία δηλαδή
μια κουλτούρα η οποία μοιράζονταν μεταξύ των οργανισμών και της κυβερνητικής ελίτ
(Kitchen 2010, 141-142). Η επίδραση του στρατού και της κεμαλικής γραφειοκρατίας
στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν ήταν τόσο ισχυρή τα πρώτα χρόνια
ώστε συγγραφείς της περιόδου να θεωρούν ότι η πολιτική της Τουρκίας για τα τελευταία
80χρόνια παραμένει σταθερή (βλ για παράδειγμα Akçali και Perinçek 2009). Ωστόσο,
ιδίως μετά τις εκλογές του 2011, η διαδικασία λήψης απόφασης έγινε αρκετά συγκεντρω-
τική (Ερντογάν - Νταβούτογλου) και μετά μόνο Ερντογάν (2016 και έπειτα) με αποτέλε-
σμα συγκεκριμένα πρόσωπα να καθορίζουν την ατζέντα της πολιτικής. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις όπως αναφέρει και ο Kitchen 2010, 142 «.. η λογική των αριθμών δεν έχει καμία
τύχη να λειτουργήσει».

Δεύτερη μεταβλητή παρέμβασης η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής. Στην πρώτη περίοδο το μεγαλύτερο
μέρος των κυβερνήσεων ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας οι οποίες και κυβερνούσαν για
μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός να μην υπάρχει σταθερότητα
στο σύστημα και αφετέρου η βασική πολιτική να παραμένει αυτή της Κεμαλικής γραφειο-
κρατίας Την δεύτερη περίοδο κυβερνά το AKP με συνασπισμό και με ισχυρό έλεγχο από
την κεμαλική γραφειοκρατεία. Επιπλέον οι πολιτικοί της κυβέρνησης δεν έχουν εμπειρία
στην άσκηση της πολιτικής ιδίως εξωτερικής πολιτικής (Abdulah Gül και Ali Babacan)
ενώ ο Ahmet Davutoglu έχει μόνο ακαδημαϊκή γνώση. Αποτέλεσμα να υπάρχει μεν στα-
θερότητα αλλά οι κυβερνώντες να μην μπορούν να επιβάλλουν την ατζέντα τους, να κα-
ταλήγουν σε λάθη πολιτικής και να ακολουθούν φιλοδυτικές πολιτικές (Şahin 2020 και
Colakoğlu 2019, 2). Επιπλέον την περίοδο αυτή η εξουσία του Ερντογάν στο κόμμα δεν εί-
ναι απόλυτη με αποτέλεσμα η εσωτερική αντιπολίτευση του κόμματος να δυσκολεύει την
ενάσκηση της πολιτικής, ιδίως το θρησκευτικό της κομμάτι το οποίο είναι πολύ ισχυρό.
Την τρίτη περίοδος υπάρχει εσωτερική αναδιανομή της ισχύος και το AKP γίνεται ο κυ-
ρίαρχος του πολιτικού σκηνικού και υπάρχει σταθερότητα στην κυβέρνηση. Ο Ερντογάν
δεν έχει πλέον την ανάγκη των Φιλελεύθερων για να εφαρμόσει την εξωτερική πολιτική
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του και γίνεται αδιαφιλονίκητος ηγέτης του κόμματος του. Υπάρχει στροφή στην εξωτε-
ρική πολιτική προς την Ρωσία - Κίνα χωρίς να ξεχνιέται η Δύση και συνάπτεται συμμαχία
με Εθνικιστικά κόμματα (ΜΗP) και κόμματα που ασπάζονται τον Ευρασιανισμό (Κόμμα
της Πατρίδας) (Colakoğlu 2019, 4). Τέλος η περίοδος μετά το 2016 που πλέον η πολιτική
της «ήπιας ισχύος» έχει καταρρεύσει και ο Ερντογάν πλέον μόνος καταφεύγει σε πολι-
τικές «σκληρής ισχύος» και σε λαϊκισμό με την πολιτική στο εξωτερικό να παίρνει μια
κατεύθυνση εσωτερική.

Τρίτον μεταβλητή παρέμβασης η βασική ιδεολογία της πολιτικής που φαίνεται να
επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις της Κυβερνώσας Ελίτ και την κατεύθυνση της πολι-
τικής. Την πρώτη περίοδο είναι με κατεύθυνση την Δύση και με σκοπό την διατήρηση
της Ισορροπίας Ισχύος στην περιοχή. Η περιφερειακή πολιτική παραμένει κυρίως στρα-
τιωτική με λίγη διπλωματία (επιχειρήσεις κατά των Κούρδων του PKK, απειλές πολέμου
με Ελλάδα-Συρία- Κύπρο και Ιράν). (Tol και Başkan 2018). Οι σχέσεις με τις Αραβικές
χώρες βρίσκονται στο Ναδίρ ενώ ο μοναδικός σύμμαχος στην περιοχή είναι οι Αμερικα-
νοί (Καλεντερίδης 2013). Την δεύτερη περίοδο η Τουρκία παραμένει προσανατολισμένη
στην Δύση και στην Ισορροπία ισχύος αλλά ακολουθεί μια υβριδική πολιτική με στοιχεία
υπέρ και κατά της δύσης (Colakoğlu 2019, 3). Το δόγμα Davutoglu εφαρμόζεται γιατί
φέρνει αποτελέσματα τα οποία ευχαριστούν την κυβερνητική ελίτ αλλά και το βαθύ κρά-
τος(Şahin 2020). H Τουρκία επιδιώκει πολιτικές διαμεσολάβησης με τις γειτονικές χώρες
και χρησιμοποιεί «Ηπια Ισχύς» με την μορφή του πολιτισμού, των οικονομικών συναλλα-
γών και της θρησκείας. Οι μέσοι Αραβες θεωρούν την Τουρκία ως «success story», ως μια
χώρα δημοκρατική, κοσμικό κράτος, ενσωματωμένο στην παγκόσμια οικονομία και μέλος
του ΝΑΤΟ. (Tol και Başkan 2018). Βελτιώνονται θεαματικά οι σχέσεις με την Συρία και
με τις υπόλοιπες Αραβικές χώρες οι οποίες δεν θεωρούνται πλέον σαν απειλή(Murinson
2006). Ωστόσο την περίοδο αυτή η Τουρκία παίζει και το χαρτί της Μουσουλμανικής αλ-
ληλεγγύης απέναντι στο Ισραήλ και το 2010 οι σχέσεις τους φτάνουν στο Ναδίρ λόγω της
εμπλοκής της με την Χαμάς στην Παλαιστίνη.

Την τρίτη περίοδο η πολιτική της Τουρκίας στρέφεται προς την Μέση Ανατολή και
την εξυπηρέτηση των Τουρκικών Συμφερόντων. Είναι περισσότερο πολιτική ισλαμικής
ταυτότητας που εκμεταλλεύεται το χαρτί της ανόδου του πολιτικού Ισλάμ για να ενισχύσει
τις επιλογές της στην πολιτική “Ηπιας Ισχύος” και την ιδεολογία του νεοοθωμανισμού. Ο
Davutoglu αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών. Η αλλαγή των συστημικών μεταβλητών
και των παρεμβαινουσών μεταβλητών την περίοδο αυτή τον βοήθησε να εφαρμόσει το
δόγμα της εξωτερικής πολιτικής του κόμματος που στην βάση του ήταν το Στρατηγικό
Βάθος (Torbakov 2017), ( Şahin 2020). Οι αραβικές εξεγέρσεις της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Τυνησία, και Λιβύη είναι καλοδεχούμενες για την Τουρκία. Η
χρήση της «ήπιας Ισχύος» δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα εξυπηρετήσει τα ατομικά της
συμφέροντα. Με την ανοχή των ΗΠΑ ξεκινάει εξέγερση στην Συρία (Kepel 2018, 322)
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παίζει έναν αμφιλεγόμενο ρόλο με τα τζιχαντιστικά κράτη κάνοντας τα στραβά μάτια στην
διακίνηση μαχητών και αγοράζει πετρέλαιο από αυτά, συνεχίζει να υποστηρίζει τηνΜου-
σουλμανική Αδελφότητα παρότι έχει αποκηρυχθεί από τα Αραβικά Κράτη. Γενικότερα οι
συσχετισμοί ισχύος την περίοδο αυτή δεν είναι ξεκάθαροι και αυτό προκαλεί ανασφάλεια
στην Τουρκία. Στην νέα περιφερειακή κατάσταση τα καθεστώτα αισθάνονται όλο και λι-
γότερο ασφαλή και ο Στρατός αρχίζει να φαίνεται σαν το πιο αποφασιστικό εργαλείο
επιτυχίας στρατηγικών στόχων (Tol και Başkan 2018). Έχουμε την άνοδο ξανά του εθνι-
κισμού στην Τουρκία και την δημιουργία μιας νέας συμμαχίας το 2014 με κόμματα που
έχουν (Ευρασιανιστές - Vatan Party ) ή έχουν αποκτήσει (Εθνικιστές MHP) αντιδυτικά
αισθήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ολόκληρη η κοινωνία δεν έχει αντιδυτικά αισθή-
ματα (Colakoğlu 2019). Επιπλέον η σύμπραξη αυτή γεννά φοβίες στα υπόλοιπα αραβικά
κράτη για την επιστροφή στην Οθωμανική αποικιοκρατία με αποτέλεσμα η κυβέρνηση
Ερντογάν να χάνει συμμάχους και να παραμένει στην ουσία με ένα σύμμαχο το Κατάρ,
τρεις συμμάχους μακρυά από την περιοχή συμφερόντων της Τουρκίας (Λιβύη, Σομαλία,
Τζιμπουτί) και έναν ευκαιριακό σύμμαχο (Αζερμπαϊτζάν).

Τέλος στην Τέταρτη περίοδο το ενδιαφέρον της μίας μεγάλης δύναμης έχει μετα-
τεθεί στην ΝΑ Ασία, ενώ της δεύτερης είναι στην Συρία. Γενικότερα απουσιάζει κάποιο
σημαντικό δομικό γεγονός. Οι ΗΠΑ θέλοντας να απομακρύνουν τον Ερντογάν από την
εξουσία χρησιμοποιούν το χαρτί του Στρατού κάτι που δυσχεραίνει τις σχέσεις μεταξύ
τους Η πολιτική της Ήπιας Ισχύος έχει αποτύχει ενώ το καθεστώς της Κυβέρνησης Ερ-
ντογάν από μια Μουσουλμανική Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε λαϊκιστική απολυταρ-
χία (Tol και Başkan 2018) χωρίς κάποια νέα ιδεολογική κατεύθυνση (και χωρίς όμως
να αποποιείται την θεωρία του στρατηγικού βάθους) (Colakoğlu 2019). Το αποτυχημένο
πραξικόπημα κατά του Ερντογάν του δίνει την ευκαιρία να εδραιώσει την εξουσία του
τόσο απέναντι στο στρατιωτικό κατεστημένο που ενώ παραμένει πυλώνας της εξουσίας
δεν είναι πλέον ο σημαντικότερος, κατά τωνΜουσουλμανικών ταγμάτων του εσωτερικού
(εκδίωξη του Γκιουλέν) και κατά του πρωθυπουργού του Davutoglu τον οποίο απομακρύ-
νει. Το στρατιωτικό εργαλείο γίνεται και πάλι ο μοναδικός τρόπος προβολής ισχύος στην
Μέση Ανατολή ωστόσο πλέον εξυπηρετεί καθαρά καθεστωτικά συμφέροντα και συμφέ-
ροντα νομιμοποίησης στο εσωτερικό αλλά και εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων. Ο στρα-
τιωτικός αυτός ακτιβισμός είναι εμφανής στην Συρία (Επιχειρήσεις Ασπίδα του Ευφράτη
2016, Κλάδος Ελαίας 2018, συνοριακές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων το 2019, επέμ-
βαση στην Λιβύη το 2020 ), αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράκ , στρατιωτικές
βάσεις στο Κατάρ, την Σομαλία και το Κουβέιτ (Tol και Başkan 2018)και η πρόσφατη
εμπλοκή της στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Χαρακτηριστικό την περίοδο αυτή είναι ότι μετά
το 2018 και την πτώση του Ισλαμικού κράτους έχουμε πιο ξεκάθαρους συσχετισμούς
ισχύος.



Κεφάλαιο 5

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ και η Πολιτική
της Τουρκίας

5.1 Η γεωπολιτική σημασία του Ναγκόρνο
Καραμπάχ και του Νοτίου Καυκάσου

To Ναγκόρνο-Καραμπάχ( ή Δημοκρατία του Archakh όπως είναι η επίσημη ονομα-
σία) είναι ένα από τα τέσσερα de-facto κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την πτώση
της Σοβιετικής Ένωσης1, δηλαδή κρατικές οντότητες οι οποίες ενώ πέτυχαν εσωτερική
κυριαρχία σε μια διεκδικούμενη εδαφική έκταση, δεν πέτυχαν την διεθνή αναγνώριση.
Επίσης και οι τέσσερις αυτές περιοχές μέχρι πρόσφατα είχαν πετύχει τον τίτλο της παγω-
μένης σύγκρουσης - κάτι ωστόσο που, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα γεγονότα, μάλλον
δεν ισχύει πλέον (Toal 2017, 96). Η έκταση του είναι 458 km2 και ο πληθυσμός του με
την απογραφή του 2015 ήταν 145053 (Στατιστική Υπηρεσία του κρατιδίου, τα στοιχεία
παρατίθονται στον Hoch 2020, 310) και στην απόλυτη πλειοψηφία τους είναι Αρμένιοι
(99,7%). Η μεγαλύτερη έκταση, περίπου στο μισό, είναι ορεινό ενώ προσβάσεις ομαλές
και οδικό δίκτυο έχει από τον Νότο και Ανατολή (310). Είναι περίκλειστο και η κοντι-
νότερη απόσταση του από τα ανατολικά σύνορα της Αρμενίας είναι 6 km με την οποία
συνδέεται πλέον μόνο με με τον ορεινό διάδρομο του Lachin (Toal 2017, 96). Στρατηγικής
σημασίας για την περιοχή είναι η πόλη της Σούσα που βρίσκεται ψηλότερα και «βλέπει»
την πρωτεύουσα του Nagorno-Karabakh το Stepanakert. Επίσης στρατηγικής σημασίας
είναι και ο διάδρομος του Lachin2. Επιπλέον στρατηγικής σημασίας ήταν και η περιοχή
του Kalbajar και η περιοχή Fizuli. To Ναγκόρνο-Καραμπάχ βρίσκεται πολύ κοντά στον
South Gas Corridor γύρω στα 60 km χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν περνάει ο υπόψη
διάδρομος πιο από τα Αρμενο-Αζέρικα σύνορα στην περιοχή του Tovuz στα 15 km (βο-
ρειότερα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ)).

1Τα άλλα τρία είναι Απχαζία - Νότια Οσετία - Υπερδνειστερία
2Και οι δύο πόλεμοι έληξαν με την κατάληψη της Σούσα είτε από τους Αρμένιους το 1992 είτε την

παραχώρηση της στους Αζέρους το 2020.
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Από θέμα οικονομίας δεν έχει να επιδείξει κάποια σημαντική οικονομική δραστη-
ριότητα περισσότερο από την κτηνοτροφία. Από άποψη στρατηγικής σημασίας, συνδυα-
ζόμενη και με τις υπόλοιπες επαρχίες τις οποίες είχε καταλάβει η Αρμενία με τον πό-
λεμο του 1988-1994 και λόγω και του μικρού μεγέθους της Αρμενίας, δημιουργούσε ένα
βάθος προς τα μπροστά δημιουργώντας μια ζώνη ασφαλείας για αυτή και την ευκολία
αντιμετώπισης ενός πρώτου χτυπήματος(Κουσκουβέλης 2015, 104). Η μορφολογία της
διευκολύνει την γραμμική άμυνα με ισχυρές αμυντικές τοποθεσίας που άν οχυρωθούν
κάνουν δύσκολη την κατάκτηση του. Πρόσβαση διευκολύνεται μόνο περιοχές που υπάρ-
χει οδικό δίκτυο. Ωστόσο οποιαδήποτε διάρρηξη της παραπάνω γραμμής δεν επιτρέπει
την δημιουργία μιας δεύτερης γραμμής άμυνας και είναι εύκολο να προχωρήσει κάποιος
στο εσωτερικό της περιοχής και στην κατάληψη της. Η διάρρηξη όμως της τοποθεσίας
θα απαιτούσε κάποια καινοτόμο μέθοδο ή την εκμετάλλευση κάποιας νέας τεχνολογίας
ή υπέρτερες πληροφορίες. Γενικότερα η μορφολογία της περιοχής αντιμετωπίζεται μόνο
με μία μετατόπιση των συνόρων (107-108 ) άρα και της γραμμής αντιπαράθεσης.

Αφού όμως η περιοχή από άποψη απτών μέσων ισχύος ή ακόμα και οικονομικής
σημασίας είναι πενιχρή γιατί παρουσιάζει τόσο μεγάλη πολιτική σημασία ώστε:

1. Όλοι οι πρόεδροι της Αρμενίας μετά την συνθήκη του 1994 ήταν από την περιοχή,
ήταν παιδιά του Αρτσακχ (S. E. Cornell 2017) μόνο ο τελευταίος (Ο Πασινιάν) ο
οποίος ανέλαβε από το 2018 δεν είναι με ότι σήμαινε αυτό για την αλλαγή στην
πολιτική στάση της Αρμενίας.

2. Οι πρώτοι δύο πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν (Μουταλίμποφ και Ελτσίμπεϊ) έπεσαν
μετά από αποτυχίες των Αζέρων να κρατήσουν τις θέσεις τους στην περιοχή. Ο
πρώτος με την κατάληψη του διαδρόμου του Lachin και ο δεύτερος με την κατά-
ληψη της πόλεως Σούσα. Επιπλέον το δεύτερο γεγονός οδήγησε και στην άνοδο του
Haydar Aliyef που η δυναστεία του κυβερνάει το Αζερμπαϊτζάν ακόμη και σήμερα.

3. Είναι η περιοχή που στέρησε την Αρμενία από καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης
(κλείσιμο των συνόρων από την Τουρκία-διέλευση των αγωγών από το έδαφος της
Γεωργίας).

4. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ο φόβος για την αποσταθεροποίηση της πολιτικής ζωής
των ΗΠΑ όπως αυτός παρουσιάζονταν σε έκθεση της CIA το 1988 (Lambert 2021)
με τον ρόλο της Αρμενικής διασποράς στην Καλιφόρνια.

Εξετάζοντας την συνολική περιοχή του Νοτίου Καυκάσου θα εξετάσουμε αρχικά
τους συντελεστές ισχύος Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν όπως αυτοί προσδιορίστηκαν πα-
ραπάνω. Τα στοιχεία ελήφθησαν από το διαδίκτυο και ανοιχτές πηγές ενώ οι δείκτες από
τους αντίστοιχους οργανισμούς που τους εκδίδουν και έχουν όπως στον πίνακα 5.1.
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Πίνακας 5.1: Αντικειμενικοί Συντελεστές Ισχύος Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας

Στοιχείο Αρμενια Αζερμπαϊτζάν Παρατηρήσεις

Ορυκτά Καύσιμα 0 50 τρις cf φυσικό
αέριο, 7 δισ βαρέλια

πετρέλαιο
Πληθυσμός 3εκ 10,2 εκ 144 χιλ

Γεννητικότητα 0,04% 0,13%
Εργατικό Δυναμικό 1,51 εκ 5,12εκ

ΑΕΠ 35,4 δισ$ 189,3δισ$
Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ 4% 0,9% MO δεκαετίας
Κατά κεφαλήν εισόδημα 9χιλ $ 17,6χιλ $ MO δεκαετίας

Ανεργία 17,5 % 6%
Δημόσιο Χρέος 44,8% 14% ως % του ΑΕΠ

Δημοσιονομικό Έλλειμμα -5% 1,3% ως % του ΑΕΠ,
ΜΟ δεκαετίας

Φορολογία 20,9% 13,6% ως % του ΑΕΠ
Κυβερνητική δαπάνη 24,4% 35,1% ως % του ΑΕΠ
Στρατιωτική δαπάνη 15,7% 11,6% ως % της

Κυβερνητικής
Δαπάνης

Humman Development
Index

81η 88η Δηλώνει σειρά

Corruption Perception
Index

60η 129η Δηλώνει σειρά

Global Militarization
Index

3η 10η Δηλώνει σειρά

Πηγή: IISS 2021 και SIPRI 2021a

Όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά ισχύος (Mingst και Arreguin-Toft 2017) η
πρώτη σειρά του Πίνακα 5.1 είναι και ο λόγος ο οποίος το Αζερμπαϊτζάν είναι η σημαντι-
κότερη από πλευρά γεωπολιτικής σημασίας χώρα στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου και
αυτό είναι η ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου. H επέν-
δυση του σε πολυεθνικά ενεργειακά σχήματα την κάνουν εναλλακτική πηγή ενέργειας
στην Ευρώπη. Επωφελείται αφενός από την πώληση του φυσικού αερίου και αφετέρου οι
πολλοί δικαιούχοι (Τουρκία και Γεωργία) της παρέχουν την δυνατότητα μικρότερης εξάρ-
τησης από την Ρωσία από ότι η Αρμενία (Zeynab Vatankhah 2020, 23). Ωστόσο πρέπει
να τονίσουμε εδώ ότι τα κοιτάσματα αυτά από μόνα τους δεν φτάνουν για να εξυπηρε-
τήσουν τις ανάγκες της Ευρώπης και θα πρέπει οι δρόμοι μεταφοράς των κοιτασμάτων
να συνδεθούν με αυτούς των Καζακστάν και Τουρκμενιστάν ώστε να γίνει βιώσιμη η εκ-
μετάλλευση τους από την Ευρώπη3. Η Ρωσία με παρεμβάσεις της προς Καζακστάν και

3Tο ενδιαφέρον της Δύσης στην περιοχή μειώθηκε λόγω και της μείωσης των δυνατοτήτων του εξα-
γωγής πετρελαίου στην περιοχή από την υπερεκμετάλλευση (Cohen 2015, 259) αλλά και την ανάπτυξη της
διαδικασίας εξαγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου. Η αποδοτικότητα του αγωγούΜπακού-Τυφλίδας-Τζειχάν
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Τουρκμενιστάν έχει πετύχει ώστε οι αγωγοί τους να μην συνδέονται με αυτούς του Αζερ-
μπαϊτζάν (Σκοτινιώτης 2017).

Επίσης από μια ματιά στον χάρτη (5.1)φαίνεται ότι είναι η μοναδική χώρα της πε-
ριοχής η οποία συνορεύει προς Βορρά με την Ρωσία και προς Νότο με το Ιράν και έχει
πρόσβαση στα κοιτάσματα της Κασπίας. Επομένως διευκολύνει το δρομολόγιο από βορρά
προς νότο ενώ ενώ από δύση προς ανατολή και από την Τουρκία προς τις χώρες της Κε-
ντρικής Ασίας παρεμβάλλεται μόνο η Αρμενία. Αντιστοίχως ο γεωγραφικός παράγοντας
δεν είναι ευνοϊκός για την Αρμενία αφού δεν έχει φυσικούς πόρους, είναι περίκλειστη
(εξαρτάται από τις άλλες χώρες για να βγει προς την θάλασσα), τα νερά της ελέγχονται
από την Τουρκία όπως και τα νερά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, από τον ποταμό Κούρα (το
ίδιο όμως ισχύει και για το Αζερμπαϊτζάν) (Zeynab Vatankhah 2020, 24). Ο πληθυσμός
της είναι 1 προς 3 σε σχέση με το Αζερμπαϊτζάν άρα έχει μικρότερο εργατικό δυναμικό
άρα και μικρότερη δεξαμενή στρατολόγησης. Σε θέμα επομένως φυσικών χαρακτηριστι-
κών ισχύος υπερτερεί το Αζερμπαϊτζάν.
Όσον αφορά τα μη φυσικά χαρακτηριστικά στον τομέα των απτών χαρακτηριστικών το

Σχήμα 5.1: Πολιτικός Χάρτης της Περιοχής του Νοτίου Καυκάσου

Source: (https://eurasiangeopolitics.com/south-caucasus-maps/)

τα τελευταία χρόνια είναι αρνητική (Mazis 2020).
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Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα που εξαρτάται από την παραγωγή πετρελαίου, και η ανεργία
της είναι πολύ χαμηλή. Η εξάρτηση της από το φυσικά καύσιμα την κάνει ευάλωτη στις
τιμές τους όπως συνέβη μετά το 2014 αλλά και πρόσφατα τον Απρίλιο του 2020 με την
πτώση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και οι δύο χώρες δεν φαίνεται
να έχουν πρόβλημα χρέους αλλά η οικονομία της Αρμενίας φαίνεται να είναι πιο καλά
αναπτυσσόμενη. Όσο και αν φαίνεται παράξενο το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει ενεργειακή
σταθερότητα (Dadparvar και Azizi 2020) και σταθερό δημοσιονομικό σύστημα όπως η
Αρμενία. Η αναλογία ΑΕΠ είναι 1 προς 6 αφού το Αζερμπαϊτζάν έχει έναν ΑΕΠ ανάλογο
της Ελλάδος. Αυτό το οποίο δεν φαίνεται από τον πίνακα είναι οι περίπου 1εκ εσωτερικοί
μετανάστες στο Αζερμπαϊτζάν (προϊόν της προηγούμενου πολέμου) οι οποίοι δημιουρ-
γούν εσωτερικό πρόβλημα λειτουργίας και απαιτήσεις επαναπατρισμού. Όπως και όλα τα
παλιότερα σοβιετικά καθεστώτα το Αζερμπαϊτζαν λειτουργεί με το δόγμα των δύο ταχυ-
τήτων στην κοινωνία της μεταξύ των ωφελημένων από το καθεστώς και αυτών που δεν
είναι.

Η Συγκριτική Στρατιωτική ισχύς μεταξύ Αζερμπαϊτζάν όπως στον πίνακα 5.2. Το
Αζερμπαϊτζάν υπερτερεί σε στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό (όχι σημαντικά για τους
πληθυσμούς των χωρών). Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να προστεθούν και περίπου 3
με 4χιλ Ρώσοι στρατιώτες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην βάση Gyurmi. Το προσω-
πικό του Αρμενικού στρατού βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στους κληρωτούς οπλίτες
(εμπειρία έως 2 χρόνια) σε αντίθεση με τους Αζέρους που το 1/3 έχει εμπειρία μεγαλύ-
τερη των τριών χρόνων. Επιπλέον σημασία έχει ότι οι Αζέροι έχουν προσανατολισμένο
τον σύνολο του στρατό τους στην Αρμενία ενώ οι Αρμένιοι αναγκάζονται να μοιράζουν
τον στρατό τους μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν. Έχουν σημαντική διαφορά σε βαρύ
εξοπλισμό (πυροβολικό-τεθωρακισμένα-άρματα) σε αριθμούς 1 προς 2 ή 1 προς 3, ενώ το
Αζερμπαϊτζάν υπερτερεί επίσης σε αεροσκάφη και ελικόπτερα στις ίδιες αναλογίες. Πολύ
σημαντική είναι η διαφορά τους σε UAV όσο και loitering equipment (καμικαζι UAV). Τα
τελευταία στοιχεία δηλώνουν μια ξεκάθαρη εναέρια υπεροχή του Αζερμπαϊτζάν. Από τον
πίνακα 5.3 φαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία το Αζερμπαϊτζάν ξόδεψε 4 φορές παρα-
πάνω στην αγορά εξοπλισμού από ότι η Αρμενία.

Η αναλογία επί του ΑΕΠ της δαπάνης για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού, τη-
ρουμένων των αναλογιών δεν είναι σημαντική εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι η
ποιότητα του εξοπλισμού που αγοράζεται. Η Αρμενία τα ξοδεύει σε ρωσικό εξοπλισμό
ο οποίος δεν είναι και τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το Αζερμπαϊτζάν διαφοροποιεί τους
προμηθευτές του και τα τελευταία χρόνια, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, αγοράζει σύγ-
χρονο εξοπλισμό από το Ισραήλ και από άλλες χώρες (SIPRI 2018 και SIPRI 2021b). Η
Ρωσία σε θέματα εξοπλισμού προτιμάει να τηρεί μια στάση ισότητας απέναντι στους δύο
μη προσφέροντας και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό (Ilić και Tomašević 2021). Δεύτερον ο
εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με κάποια στρατηγική και με την αντίστοιχη στην συνέ-
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χεια, απόκτηση τεχνογνωσίας και τακτικής. Όσον αφορά την στρατηγική αυτή της Αρμε-
νίας φαίνεται να βασίζεται στην τακτική της αποτροπής δια τιμωρίας αφού ο εξοπλισμός
που αγοράζει είναι κυρίως εξοπλισμός μακρού πλήγματος και στοχεύει σε εγκαταστάσεις
υποδομής του εχθρού (Αεροσκάφη και Πύραυλοι μακρού βεληνεκούς).

Αντίθετα ο εξοπλισμός του Αζερμπαϊτζάν είναι πιο ισορροπημένος και βασίζεται
στον προσανατολισμό της κατάληψης εδάφους χωρίς να λείπουν οι εξοπλισμοί στρατη-
γικού πλήγματος. Στρατηγικά όπλα του Αζερμπαϊτζάν θεωρούνται τα UAVs. Η αγορά
εξοπλισμού και μια κούρσα εξοπλισμών από μέρους του Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε το 2006,
με την εκμετάλευση των ορυκτών καυσίμων και την προσπάθεια απόκτησης σύγχρονου
εξοπλισμού. Επιπλέον μετά το 2016 άρχισε να διαφοροποιείται η αγορά και να προ-
τιμάται εξοπλισμός, κυρίως από το Ισραήλ(ενώ μέχρι το 201 προτιμούνταν η Ρωσική
αγορά)(SIPRI 2018).Η αγορά των UAV4 από το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε από το 2008 και
πήρε μεγαλύτερη ένταση μετά το 2016. Η αγορά τους συνδέθηκε με την προσπάθεια εκμά-
θησης της τακτικής χρήση των συστημάτων με χρήση ξένων χειριστών (Frew 2021,Mazis
2020, Ilić και Tomašević 2021) και την ενσωμάτωση τακτικών από σύγχρονα πεδία μάχης
όπως η Συρία, αγοράζοντας τακτική(Frew 2021). Ένας σύγχρονος εξοπλισμός για να είναι
αποτελεσματικός και να φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να συνοδεύεται από την
ανάλογη τακτική (Handel 1987) αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας. Συμπεραίνουμε
λοιπόν ότι και σε θέματα στρατιωτικής ισχύος επίσης υπερτερεί το Αζερμπαϊτζάν και η
διαφορά εδώ είναι σημαντική.

4 Ειδικότερα για τα drone και για μια περιληπτική παράθεση των drone τα οποία κατέχουν οι Αζέροι
και οι Αρμένιοι καθώς και των δυνατοτήτων τα οποία αυτά έχουν βλ. Frew 2021 «On the Edge: Security,
protracted conflicts and the role of drones in Eurasia», Drone Wars UK, σελ 24-25. Τα πρώτα αποκτήθηκαν
από το Ισραήλ το 2008 ενώ τα πρώτα Kamikaze Drone το 2015 (SIPRI 2021a). Επιπλέον το Αζερμπαϊτζάν
ξεκίνησε προσπάθειες συμπαραγωγής τέτοιων συστημάτων καθώς και άλλων σύγχρονων συστημάτων με
το Ισραήλ. To Αζερμπαϊτζάν το 2018 στον προϋπολογισμό του είχε εγγράψει δαπάνες για την ανάπτυξη μιας
δικής του έκδοσης του Orbiter-1K με την ονομασία Zarba-1K καθώς και δικά του πρωτότυπα (Frew 2021,
23).Χαρακτηριστικό της φρενίτιδας του Αζερμπαϊτζάν για τα drone είναι το εξής περιστατικό:τo 2017 ζητή-
θηκε από τους Αζέρους στην ισραηλινή εταιρία Aeronautics να δοκιμάσει τα Orbiter-3 πάνω σε Αρμένικη
θέση. Η εταιρία αρνήθηκε και η παράδοση σταμάτησε για το 2018 απο το ΥΠΑΜ του Ισραήλ και ξαναξεκι-
νησε μετά τον Ιανουάριο του 2019 (22). H Αρμενία αναπτύσει εσωτερικά την σειρά Krunk ενώ αναφέρεται
ότι βρίσκεται σε συνεργασία με κινέζικες βιομηχανίες για την ανάπτυξη kamikaze drone της ίδιας σειράς
(23) χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται ούτε στης εκθέσεις του SIPRI 2021c (Stockholm International Peace
Research Institute), ούτε και στην εκθέσεις του IISS 2021 (International Istitute of Strategic Studies).
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Πίνακας 5.2: Συγκριτική Στρατιωτική Ισχύς μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας

Στοιχείο Αρμενια Αζερμπαϊτζάν Αρτσακχ

Στρατιωτική Δαπάνη 621 εκ $ 2267 εκ $
Ποσοστό επί του ΑΕΠ 4,85 % 5,44 %
Ενεργός Στρατός και Αεροπορία 44850 64750 18000-

20000
Παραστρατιωτικοί 4300 15000
Εφεδρεία 210000 300000
Άρματα Μάχης 109 439 200-300
Θωρακισμένα Οχήματα 539 1232 239
Πυροβολικό 248 577 232
Αεροσκάφη 32 55
Ελικόπτερα 30 30 10
UAV 15 47
Καμικάζε Drone 0 450
Πηγή: IISS 2021 και SIPRI 2021a
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Πίνακας 5.3: Πίνακας Στρατιωτικής Δαπάνης σε εκ δολάρια

Χώρα 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σύνολο Αναλογία

Αρμενία 268 314 364 380 397 364 372 419 426 461 453 464 523 652 635 6492 —–
Αζερμπαϊτζάν 622 972 1308 1155 1094 2081 2159 2184 2192 2330 1554 1631 1716 1854 2173 25024 3,85/1
Πηγή: SIPRI 2021c

Πίνακας 5.4: Πίνακας Στρατιωτικής Δαπάνης σε εκ δολάρια

Χώρα 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Σύνολο Αναλογία

Αρμενία 260 354 385 362 413 423 430 500 640 640 4407 —–
Αζερμπαϊτζάν 1130 1653 1382 2728 2770 1932 1530 1710 1790 2270 18895 4,2/1
Πηγή: Ilić και Tomašević 2021

Πίνακας 5.5: Πίνακας Στρατιωτικής Δαπάνης ως Ποσοστό του ΑΕΠ

Χώρα 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Μέσος Όρος

Αρμενία 2,9% 3,0% 3,4% 4,2% 4,3% 3,9% 3,6% 4,0% 3,9% 4,2% 4,1% 3,8% 4,1% 4,8% 4,9% 3,9%
Αζερμπαϊτζάν 3,4% 2,9% 3,3% 3,3% 2,8% 4,7% 4,7% 4,5% 4,6% 5,5% 3,7% 3,8% 3,6% 3,9% 5,4% 4,0%
Πηγή: SIPRI 2021c
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Τέλος στο θέμα των μη απτών χαρακτηριστικών ισχύος αν και αυτά δεν μπορούν να
μετρηθούν ωστόσο οι δείκτες του πίνακα 5.1 μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα. Πρώτον
ο δείκτης Human Development Index μας δείχνει γενικότερα ότι η Αρμενία ενδιαφέρε-
ται περισσότερο για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Οι δείκτες Φορολογίας και Κυβερνητικής
δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει ότι το Αζερμπαϊτζάν ξοδεύει περισσότερα χρή-
ματα από ότι η Αρμενία στην συντήρηση μια κρατικής μηχανής και δίνει μια σημαντικά
μεγαλύτερη σημασία στην συντήρηση μιας γραφειοκρατίας. Επιπλέον η αντίληψη των
κατοίκων της Αρμενίας για την διαφθορά της χώρας τους είναι σημαντικά κατώτερη από
αυτή του Αζερμπαϊτζάν κατά το 1/3 των χωρών που συμμετέχουν στον δείκτη. Ο παρα-
πάνω δείκτης για την Αρμενία βρίσκονταν 14 θέσεις πιο κάτω πριν από δύο χρόνια. Αυτό
δείχνει ότι η κυβέρνηση του Πασινιάν γενικότερα χαίρει της εκτίμησης των κατοίκων.
Από την άλλη η υψηλή διαφθορά στο Αζερμπαϊτζάν, εκτός του ότι φαίνεται «δια γυμνού
οφθαλμού”» 5 οδηγεί στην δημιουργία ενός έντονα πελατειακού κράτους στο οποίο η
λήψη των αποφάσεων και η υλοποίηση τους είναι εύκολη (Ripsman 2017) αλλά το κό-
στος της απόφασης είναι μεγάλο (Κουσκουβέλης 2015) και η συντήρηση του καθεστώτος
λόγω διαφθοράς είναι κοστοβόρα. Και οι δύο χώρες απολαμβάνουν ισχυρή υποστήριξη
στο θέμα του πολέμου αφού και οι δύο κοινωνίες είναι έντονα στρατικοποιημένες (δείκτης
Global Militarization Index)

Συνοψίζοντας υπάρχει σημαντική διαφορά στην ισσοροπία ισχύος υπέρ του Αζερ-
μπαϊτζάν. Ωστόσο αυτή η διαφορά δημιουργήθηκε μετά το 2006 και την έναρξη εκμετάλ-
λευσης των κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων που έχει. Επιπλέον μέχρι και το 2020 και
πριν από τον πόλεμο η διαφορά αυτή διευρύνονταν αφού δεν φαίνονταν να μπορεί ηΑρμε-
νία (τουλάχιστο στον στρατιωτικό τομέα) να ακολουθήσει την εξέλιξη του Αζερμπαϊτζάν.
Υπερτερεί κάπου η Αρμενία; Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στην ύπαρξη και εκμετάλλευση
της αρμενικής διασποράς. Όσον αφορά τις ΗΠΑ η ύπαρξη της αρμενικής διασποράς που
είναι έντονα πολιτικοποιημένη είναι έντονη ιδίως στην περιοχή της Καλιφόρνια η οποία
είναι παραδοσιακά δημοκρατική. Αυτό εξηγεί και την ευννοϊκή στάση της Δημοκρατικής
παράταξης6 (Lambert 2021). Απόδειξη και η αναγνώριση της γενοκτονίας τον Απρίλιο
του 2021 7 χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τα ανάλογα γεωπολιτικά ανταλλάγματα για την
Αρμενία, αφού η δεύτερη λόγω αδυναμίας δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί.

5Η γυναίκα του Αλίγιεφ είναι αντιπρόεδρος της χώρας ενώ στις τελευταίες εκλογές ο Αλιγιεφ κέρδισε
με ποσοστά (πάνω του 98,0%)και διεθνείς παρατηρητές οποία χαρακτήρισαν την διαδικασία των εκλογών
ως μη αντικειμενική (!)(CG 2021).

6Αξίζει να αναφέρουνε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει αναγνωριστεί από 9 Αμερικανικές Πολιτείες
στην βάση τους Δημοκρατικές (Lambert 2021).

7To Κογκρέσο είχε ήδη αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων από τον Δεκέμβριο του 2019, η
οποία όμως δεν επικυρώνονταν λόγω παρέμβασης της Ρεπουμπλικανικής Κυβέρνησης
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5.2 Η Ρωσική Πολιτική στην Περιοχή

Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας είναι ευάλωτες στην Ρωσική πολιτική σε αυτή. Ο
Cohen 2015, 248-249 δίνει τρεις γεωπολιτικούς λόγους: Οι πρωτεύουσες τους είναι στρα-
τηγικά εκτεθειμένες γιατί είναι πολύ κοντά στα ρωσικά σύνορα, οι οικονομικές τους ζώνες
είναι πολύ κοντά στην Ρωσία και σε κάποιες περιπτώσεις ταυτίζονται με αυτή (Σε αυτό
είναι περισσότερο εκτεθειμένη η οικονομική ζώνη της Αρμενίας από αυτή του Αζερμπαϊ-
τζάν ) και τέλος οι συνοριακές διαμάχες μεταξύ των κρατών. Η Ρωσία απλά είναι κοντά
ενώ το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι μακρυά (Marshall 2015). Ενώ η ίδια η Ρωσία δεν έχει συ-
νοριακές διαφορές με τις χώρες της Υπερκαυκασίας διαμάχες μεταξύ των χωρών αυτών
δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην οικονομική και πολιτική τους ανάπτυξη. Είναι γε-
γονός ότι οι συνοριακές διαμάχες ή οι διαμάχες μεταξύ των γειτόνων της Ρωσίας στην πε-
ριφέρεια της Κεντρικής Ασίας εξυπηρετούν την ενίσχυση της Ρωσικής επιρροής στην πε-
ριοχή. Η Ρωσία φαίνεται να κρατά τα κλειδιά της περιοχή. Παρακάτω θα εξειδικεύσουμε
την επιρροή αυτή στον Νότιο Καύκασο χρονολογικά αρχικά με την σοβιετική επιρροή και
εν συνεχεία με την επιρροή της σύγχρονης Ρωσίας. Από την ανάλυση βγαίνει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι η Ρωσία είναι καλύτερα εξοπλισμένη στην περιοχή από ότι οι δυτικές
χώρες αλλά και η Τουρκία.

5.2.1 Η “αδικίες” του Νοτίου Καυκάσου

Και οι δύο πλευρές της σύγκρουσης του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν λόγους να θε-
ωρούν «αδικημένοι» από την Ρωσική-Σοβιετική πολιτική στην περιοχή. Η παρουσία της
Τσαρικής Ρωσίας στην περιοχή ξεκίνησε με την επέκταση της στο Χανάτο του Καραμπάχ
το 1805 και η κυριαρχία της ολοκληρώθηκε με την συνθήκη του Γκιουλιστάν το 1813 που
το Ιράν έχασε το Μπακού και το Καραμπάχ ενώ με την συνθήκη του Τουρκμαντσαι το
1828 το Ιράν παραχώρησε το υπόλοιπο της Αρμενίας στους Ρώσους (Lewis 2002, 68-69).
Οι Τσάροι προσπάθησαν να εποικίσουν την περιοχή μεταξύ του 1813-1820 μεΑρμενικούς
πληθυσμούς οι οποίοι προέρχονταν από την Τουρκία. Ομοίως συνέβη κατά τον πόλεμο
της Κριμαίας το 1855-56 και τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878. Η πολιτική αυτή
ήταν πηγή πεποίθησης για τους Αζέρους ότι η Ρωσία ευνοούσε τους ομόθρησκους Αρμέ-
νιους (Lambert 2021). Η πολιτική της Τσαρικής Ρωσίας είχε αποτελέσματα αφού με την
απογραφή του 1905 στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ βρίσκονταν Αρμενικοί πλη-
θυσμοί σε ποσοστό 94%. Οι Αρμένιοι των αστικών κέντρων, λόγω και της ενασχόλησης
τους με το εμπόριο, κατά την περίοδο της εκβιομηχάνησης της περιοχής, άρχισαν να συ-
γκεντρώνουν πλούτου και δημιούργησαν ακμαίους αστικούς πληθυσμούς στην περιοχή
του Μπακού στα τέλη του 18ου αιώνα. Ωστόσο αυτό μπορεί να αποδοθεί περισσότερο
στην έμφυτη τάση των Αρμενίων για το εμπόριο την οικονομία και την πολιτική παρά σε
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μια στοχευμένη πολιτική της Πετρούπολης. Από την άλλη οι Αζέροι διατήρησαν για τον
εαυτό τους την διανόηση και την ευγένεια.

Η δεύτερη αδικία στην περιοχή είναι οι σφαγές των Αρμενίων τόσο μεταξύ του
1891-93 από τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίντ ΙΙ όσο και την γενοκτονία 1915-1916 από
τους Νεότουρκους, αλλά και τοπικές σφαγές και συγκρούσεις μεταξύ Αζέρων και Αρμε-
νίων (1894-96, 1905 και άλλες) (Hoch 2020, 316). Αυτές δημιούργησαν ένα έντονο εθνι-
κισμό και αντισλαμισμό, καθώς και την πεποίθηση στους Αρμένιους ότι η ομόθρησκη
Ρωσία θα επέμβει για να τους προστατεύσει. Οι Αζέροι ταυτίστηκαν με τους Τούρκους
ως εχθροί τους. Ο φόβος μιας επανάληψης της γενοκτονίας του 1915 αποτελεί πάντα ένα
κίνητρο που παρακινεί τον Αρμενικό πληθυσμό και καθορίζει την εσωτερική αλλά και
εξωτερική πολιτική της Αρμενίας.

Τρίτη αδικία είναι η χάραξη των συνόρων από την Σοβιετική Ενωση στην περιοχή
του Νοτίου Καυκάσου. Οι Σοβιετικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Μπακού το 1920 και
ολοκληρώνουν την κατάκτηση του Νοτίου Καυκάσου το 1921 μετά από μια σύντομη πε-
ρίοδο ανεξαρτησίας της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Με απόφαση του Σοβιέτ στην
Τυφλίδα, στις 03 Ιουλίου του 1920 η περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ παραχωρείται αρ-
χικά στο Σοβιέτ της Αρμενίας. Στην παραπάνω συνάντηση παρευρίσκονταν και ο ίδιος ο
Σταλιν o οποίος ήταν Γεωργιανός και γνώριζε την κατάσταση στην περιοχή. Στις 05 Ιου-
λίου του 1920 αλλάζει την απόφαση του και το παραχωρεί στο Αζερμπαϊτζάν. Το αρχειο-
θετημένο έγγραφο είναι απόρρητο και δεν ξέρουμε για ποιους λόγους το έκανε (Zurcher
2007, 153-154). Τέλος τον Ιούλιο του 1923 παραχωρήθηκε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το
καθεστώς της αυτόνομης επαρχίας στα πλαίσια του Σοβιέτ του Αζερμπαϊτζάν, χωρίς κά-
ποια επικοινωνία με την Αρμενια. Οι μελετητές εικάζουν οικονομικούς κυρίως λόγους
αφού σύνδεση οδική την περίοδο εκείνη υπήρχε μόνο με το Αζερμπαϊτζάν (153-154).

Η ενέργεια αυτή είναι σύμφυτη με την πολιτική του Ιωσήφ Στάλιν να χωρίζει εθνοτι-
κές ομάδες σε διάφορες σοβιετικές δημοκρατίες (πλην της Ρωσικής) προκειμένου να επω-
φελείται από τις διαμάχες μεταξύ των δημοκρατιών αυτών και να τις αποδυναμώνει αλλά
και ασκώντας επιρροή σε αυτές (Marshall 2015). Ο Σταλιν εμπόδιζε την ανάπτυξη ενός
σοβιετικού κράτους στην βάση εθνοτικών ομάδων θρησκείας και γλώσσας δηλαδή της
Ρωσίας και της Ρωσικής γλώσσας ενώ η θρησκεία αντικαθίστανται από με την κομμου-
νιστική ιδεολογία8. Η παραχώρηση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν έκανε
δυνατή την αποφυγή της εμφάνισης μιας υπερβολικά αυτόνομης Αρμενίας και Αζερμπαϊ-
τζάν. Αφενός ο φόβος ότι το Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα χάσει την αυτονομία του έκανε τους
Αρμένιους πειθήνιους στις απαιτήσεις της Μόσχας. Αφετέρου ο φόβος του Αζερμπαϊτζάν
για απώλεια του Ναγκόρνο-Καραμπάχ το έκανε δεκτικό στις απαιτήσεις της Μόσχας και

8H θεωρία ονομάζεται «προλεταριακός διεθνισμός» και αφορά στην δημιουργία μίας αταξικής παγκό-
σμιας κοινωνίας χωρίς κράτος καταγωγής. Το παραπάνω αντιπαραβάλλεται με το δόγμα του «ανοιχτού
ενιαίου χώρου» που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Η θεωρία εξυπηρέτησε κατά καιρούς πολιτικούς σκοπούς της
ΕΣΣΔ και διάφορα εθνικιστικά κινήματα συνδέθηκαν με εθνικιστικούς στόχους(Κονδύλης 2011, 43)
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το απομάκρυνε από την Τουρκία, με την οποία μοιράζονταν την ίδια γλώσσα αλλά και το
Ιράν με το οποίο μοιράζονταν κοινή θρησκείας (Lambert 2021).

H παραχώρηση αυτονομίας εξυπηρετούσε όμως και λόγους εξωτερικής πολιτικής
και υψηλής στρατηγικής αφού εκείνη την εποχή η Σοβιετική Ένωση διατηρούσε τον ίδιο
επαναστατικό οίστρο με την Τουρκία και μια ισχυρή Αρμενία στα σύνορα της Τουρκίας
δεν εξυπηρετούσε τις σχέσεις μεταξύ των κρατών οι οποίοι ήταν σύμμαχοι (Καλεντερί-
δης 2013, 152-153). Την παραπάνω άποψη ενισχύει και η Συμφωνία Αδελφότητας μεταξύ
Τουρκίας και Ρωσίας στις 5 Ιουλίου του 1921 (ένα χρόνο μετά την χάραξη των συνόρων)
με την παραχώρηση από την Σοβιετική Ένωση στην Τουρκία των εδαφών του Κάρς και
του Αρνταχαν όπου κατοικούσαν Αρμενικοί πληθυσμοί πριν την γενοκτονία (Hoch 2020,
319). Επομένως μπορεί να ειπωθεί ότι το Τουρκικό συμφέρον περισσότερο παρά η Στα-
λινική πολιτική διαμόρφωσε την κατάσταση του Νοτίου Καυκάσου.

Το καθεστώς αυτό προσπάθησαν να αλλάξουν οι Αρμένιοι μέσα από το Σοβιετικό
σύστημα διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας νόμιμα μέσα όπως διαδηλώσεις το 1963,1977
και με αιτήματα στο Ανώτατο Σοβιέτ το 1945, 1965 και το τελευταίο το 1987 (Hoch
2020; Zurcher 2007; Askerov 2020). Η μονομερής άρνηση τους από την κεντρική ηγε-
σία της Σοβιετικής Ένωσης έδειχνε ότι αυτή δεν μπορούσε να δώσει λύσεις στο πρό-
βλημα των κατοίκων της περιοχής. Ομοίως προβλήματα, ήσσονος σημασίας δημιουρ-
γούσε η κακή διαχείριση της περιοχής από αξιωματούχους του Μπακού τα οποία η κε-
ντρική ηγεσία αρνούνταν να διαχειριστεί.Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ οικονομικά ήταν σε
καλύτερη μοίρα από το Αζερμπαϊτζάν αλλά χειρότερα από την Αρμενία και κεφάλαια του
Ναγκόρνο Καραμπάχ διατίθενται σε άλλες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον στους
Αρμένιους κατοίκους της περιοχής αρνούνταν το δικαίωμα της διδασκαλίας της Αρμενι-
κής Ιστορίας. Γενικότερα οι Αρμένιοι στην Σοβιετική Ένωση απολάμβαναν ένα καλύτερο
επίπεδο ζωής(Lambert 2021). Τα παραπάνω δεν συνιστούν αιτίες της σύγκρουσης όμως
επέτειναν το αίσθημα της αδικίας.

Τέλος στην αυτόνομη επαρχία παρουσιάζονταν σημαντική μείωση του Αρμενικού
πληθυσμού λόγω υπογεννητικότητας του σε σχέση με τους Αζέρους. Όταν ξεκίνησε η
σύγκρουση οι Αρμένιοι αποτελούσαν το 74% του πληθυσμού και ο Hoch 2020 παραθέτει
στατιστικά σύμφωνα με τα οποία εάν συνεχίζονταν οι ρυθμοί αυτοί σε 20 ή 30 χρόνια
οι Αρμένιοι θα γίνονταν μειονότητα στην περιοχή. Τόσο o Hoch 2020 όσο και ο Zurcher
2007 συμφωνούν ότι το παραπάνω ήταν εν γνώση της Αρμενικής ηγεσίας. Βεβαίως η
πληθυσμιακή υπεροχή των Αρμενίων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ διευκόλυνε στην λήψη
αποφάσεων στην αυτόνομη επαρχία ερήμην των Αζέρων και για όσο υπήρχε η πληθυ-
σμιακή υπεροχή το παραπάνω συνιστούσε μια αδικία για τους Αζέρους.
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5.2.2 Εθνοπολιτική Κινητοποίηση

ΟHoch 2020, 308 παραθέτει τον παρακάτω ορισμό της εθνοπολιτική κινητοποίηση:
«όταν μια εθνοτική ομάδα πολιτικοποιείται στην βάση αντιλήψεων για κοινά συμφέροντα
και οργανώνεται σε συλλογική οντότητα που κατέχει πόρους απαραίτητους για να εκτε-
λέσει πολιτική δράση». Θεωρεί την ίδρυση και την ανάπτυξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
«υποπροϊόν» της εθνοτικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Σοβιετικοί είχαν να
διαχειριστούν την διαμόρφωση των συνόρων μέσα στην αχανή Σοβιετική Αυτοκρατο-
ρία την οποία είχαν δημιουργήσει. Έτσι προσπάθησαν να ενοποιήσουν τις μη ρωσικές
εθνοτικές ομάδες (η έμφαση στην άρνηση) μέσα στα σύνορα τα οποία τεχνητά δημιούρ-
γησαν μεταξύ τους (ο συγγραφέας λέει εδαφοποιημένες πολιτικές μονάδες) και να τους
καλλιεργήσουν εθνική συνείδηση. Σοβιετικοί μελετητές, στα πλαίσια του κομμουνιστι-
κού διεθνισμού δημιούργησαν σύνορα, εθνικές ομάδες και ιστορίες. Έτσι πέτυχαν να δη-
μιουργήσουν έθνη ακόμα και αν αντιμετώπισαν κοινωνίες με έντονη διαστρωμάτωση ή
με αλυτρωτικά οράματα (309).

Ο μηχανισμός λειτουργούσε αποτελεσματικά στο διάστημα το οποίο η Σοβιετική
Ένωση είχε την ισχύ αλλά και είχε την νομιμοποίηση να επιβάλλει την παραπάνω πολι-
τική. Γι’ αυτό κατά την διάρκεια των χρόνων η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δημιουργήσει
εκείνους τους μηχανισμούς για την αποκλιμάκωση της βίας, δεν ήταν εξοπλισμένη για
εθνοτικές διαμάχες (Zurcher 2007, 181-182, Hoch 2020, 324) και οι πολιτικές της αντι-
μετώπισης τους ήταν αναποτελεσματικές (Askerov 2020, 56). Η glasnost και η ελευθερία
του λόγου έφερε την αναβίωση της ιστορικής μνήμης και την αναβίωση της διαμάχης
και των αδικιών από την Σοβιετική διακυβέρνηση για τους κατοίκους μη Ρωσικής εθνι-
κότητας (Lambert 2021). Το καθεστώς Γκορμπατσώφ άνοιξε τον διάλογο εθνικισμού και
ταυτότητας και τελικά στο που έπρεπε να ανήκει το Ναγκόρνο Καραμπάχ. ’Έτσι η απου-
σία του δομικού παράγοντα οδήγησε στην ενίσχυση της εθνικιστικής προπαγάνδας.

Όσον αφορά το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ειδικότερα, το κενό ιδεολογίας και ισχύος
από την Μόσχα αλλά και η έλλειψη θέλησης ή ικανότητας για αποτροπή της βίας, οδή-
γησε σταδιακά σε απαξίωση των τοπικών σοβιετικών αρχών και στην άνοδο εθνικιστικών
ομάδων που κέρδισαν σε δημοτικότητα και προσπάθησαν να αλλάξουν την απόφαση του
1920. Το ερώτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ θέτει ως κέντρο του την εθνική ταυτότητα.
Και οι δύο πλευρές παίζουν το παιχνίδι της ιστορίας και πηγαίνοντας πίσω στην ιστορία
και προσπαθούν να αποδείξουν ότι «ήμασταν πρώτοι» στην περιοχή χωρίς ωστόσο να
υπάρχει «ιστορικό δικαίωμα» στην περιοχή αφού οι συγκρούσεις είναι στερεότυπο των
τελευταίων 130 χρόνων και μέσα σε αυτά απέκτησαν εθνικό χαρακτήρα (Hoch 2020, 315,
Askerov 2020, 57). Επιπλέον το δεύτερο ερώτημα που τίθεται: υπήρχε νομιμοποίηση για
την Σοβιετική ένωση στην χάραξη των συνόρων;(Zurcher 2007).

Η κινητοποίηση αυτή διαμόρφωσε (και διαμορφώνει) την εσωτερική πολιτική της



5.2. Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 87

Αρμενία και του Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο αυτό έγινε με διαφορετικό τρόπο. Οι Αρμένιοι
έχοντας τον φόβο μιας νέας γενοκτονίας, την δημογραφική απειλή της της αύξησης του
πληθυσμού των Αζέρων στην περιοχή και σε απουσία κάποιου δομικού παράγοντα ασφα-
λειοποίησαν το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ θέτοντας το ως απειλή για την ασφάλεια
του έθνους. Δημιούργησαν δηλαδή μια νέα αντίληψη περί απειλής. Αυτό οδήγησε στην
σύνθεση των απόψεων μεταξύ των ελίτ για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή ενός
επιτυχημένου εθνικού πολέμου και την δημιουργία μιας κρατικής οντότητας. Το παλιό
κομμουνιστικό καθεστώς της Αρμενίας στερούμενο νομιμοποίησης έπεσε, ενώ το νέο
(Αρμενικό Εθνικό Κίνημα) ανήλθε ειρηνικά και διακυβέρνησε την Αρμενία μέχρι και
το 2016 με τους ήρωες του πολέμου του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αντίθετα για τους Αζέ-
ρους δεν αποτέλεσε θέμα επιβίωσης και με την μη ύπαρξη απειλής εργαλειοποίησαν την
σύγκρουση στα πλαίσια της πολιτικής διαμάχης μεταξύ του παλιού καθεστώτος (κομμου-
νιστικό) και του νέου καθεστώτος που δημιουργήθηκε από τα γεγονότα στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ (ΛαϊκόΜέτωπο του Αζερμπαϊτζάν)με σκοπό την δημιουργία πρόσκαιρων κερ-
δών ή συνήθως ζημιών(Zurcher 2007).

Θέλοντας να κάνουμε μια αποτίμηση της Σοβιετικής στάσης απέναντι στην κρίση
μπορούμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η
διαχείρηση της κρίσης από την Σοβιετική Ένωση ήταν αποτυχημένη. Οι μελετητές δίνουν
διαφόρους λόγους. Όπως είδαμε η Μόσχα δεν διέθετε ή δεν χρησιμοποιησε μηχανισμούς
για την αποκλιμάκωση της βίας. Η πρόθεση της παρερμηνεύτηκε και από τις δύο πλευρές
αφού δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Πεποίθηση του Γκορμπατσώφ και απώτερος στόχος
του ήταν η αποφυγή αλλαγής των συνόρων και η αποσύνθεση της ΕΣΣΔ. Γι΄αυτό τον
λόγο και παρερμηνεύτηκε και από τις δύο πλευρές, αφού παρείχε και στις δύο πλευρές
βοήθεια παράλληλα εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της κεντρικής εξουσίας. Η πολιτική
την οποία ακολούθησε ήταν πολύπλευρη αφού εκτείνονταν στα επίπεδα της στρατιωτικής
επέμβασης, της ασφάλειας αλλά και της οικονομίας. Ωστόσο δεν υπήρχε κάποια ενότητα
προσπάθειας αφού δεν υπήρχε συντονισμός μεταξύ κεντρικής διοίκησης, στρατιωτικής
ηγεσίας, τοπικών κέντρων αποφάσεων με αποτέλεσμα για παράδειγμα η χρήση του στρα-
τού σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ασταθής. Φαίνεται ότι ακολούθησε μια ισορροπη-
μένη προσέγγιση στην προσπάθεια να μείνουν και οι δύο εξαρτώμενοι από αυτή. Τέλος
η επιρροή της Μόσχας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μάλλον ήταν χαμηλότερη από ότι στην
περιοχή της Απχαζίας και Νότια Οσετίας η της Ανατολικής Ουκρανίας όπου υπάρχουν
και Ρωσικοί πληθυσμοί.
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5.2.3 H Ρωσική πολιτική στην περιοχή την Μετασοβιετική
Περίοδο

Πως η σύγχρονη Ρωσία ηγεμονεύει στην περιοχή. Ακολουθώντας τις τρεις κατευ-
θύνσεις τις οποίες αναφέραμε από τον Gilpin 2004 στην περιοχή. Πρώτον με στρατιωτική
παρουσία. Διατηρεί ενεργές στρατιωτικές βάσεις σε όλες: εντός Αρμενίας, στην Απχαζία
και Ν. Οσετία και μετά τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και μέσα σε de jure έδα-
φος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ωστόσο η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων παρατηρεί
ο Lambert 2021 έχει και ορισμένους κινδύνους για τους Ρώσους διπλωματικής και οικο-
νομικής φύσεως. Αρχικά δεν αρέσει σε κανέναν, ούτε στους Αζέρους γιατί θεωρούν ότι
η Μόσχα ασκεί μια μορφή ευννοιοκρατίας αφού είναι και οι δύο χώρες (Ρώσοι και Αρ-
μένιοι) είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, ούτε όμως και στους Αρμένιους γιατί η στρατιωτική
εμπλοκή της Ρωσίας στην τελευταία σύγκρουση «άργησε». Γι αυτό στην περιοχή γίνεται
μεγαλύτερη χρήση του παλιού σοβιετικού εργαλείου της διαμάχης.

Επιπλέον μια ρωσική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή παρουσιάζει μειονεκτή-
ματα όπως: Η παρουσία θα είναι ακριβή, εγκυμονεί τον κίνδυνο της απώλειας-ηττας (όπως
στο Αφγανιστάν), αφού δεν μπορεί να αναχωρήσεις χωρίς να έχει κερδίσει. Δεν θα τύγ-
χανε της υποστήριξης στο εσωτερικό. Πολύ περισσότερο γιατί στην περιοχή δεν υπάρχουν
“Εθνικά Ρώσοι” 9 ώστε να δικαιολογείται η Ρωσική παρουσία, είτε η απώλεια της θα έχει
κάποια ιστορική σημασία όπως π.χ. αυτή της Κριμαίας (Marshall 2015, 51). Επιπλέον μια
στρατιωτική παρουσία στην περιοχή γεννάει την ευθύνη και την υποχρέωση της προστα-
σίας των κατοίκων της περιοχής και από τις δύο πλευρές αλλά και δημιουργεί την εικόνα
της “δύναμης διατάραξης” στην περιοχή (Lambert 2021). Έχει όμως και πλεονεκτήματα:
όπως ότι είναι η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της κρί-
σης (γεγονός το οποίο δεν χαίρει της εκτίμησης των άλλων περιφερειακών δυνάμεων)
και μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της μόνιμης παρουσίας της για εξαγωγές στρατιωτικού
υλικού.

Δεύτερος τρόπος είναι η επιρροή στην οικονομία σε υποδομές και στις οικονομικές
ζώνες της περιοχής και στην προσπάθεια άσκησης οικονομικού ελέγχου, όπως εγγύτητα
και έλεγχο των γραμμών επικοινωνιών, έλεγχο στην διακίνηση πετρελαίου-φυσικού αε-
ρίου(Cohen 2015, 265) κ.α. . Τρίτος τρόπος είναι οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού,
οι οποίες παρότι αναλογικά μικρότερες σε σχέση με τις εξαγωγές φυσικού αερίου και
πετρελαίου είναι σημαντικές από γεωπολιτικής άποψης (Cohen 2015).Τέταρτος με την
παρουσία ρωσικού (εθνικά) πληθυσμού στις περιοχές, διατηρώντας όμως η ίδια η Ρω-
σία την εθνική της ομοιογένεια. Τέλος με την χρήση της ρωσικής παιδείας και ιδεολογίας

9Η έννοια Εθνικά Ρώσοι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και κάθε φορά σε κάθε κρίση στην περιοχή
της πρώην Σοβιετική Ένωση που εμφανίζεται κρίση ερμηνεύεται διαφορετικά από τους Ρώσους. Είτε με
την έννοια ότι μιλούν την Ρωσική Γλώσσα ως πρώτη γλώσσα, είτε με τον νόμο περί ιθαγένειας ότι δηλαδή
οι πρόγονοι σου έζησαν στην Ρωσία και μιλάς σαν πρώτη γλώσσα τα Ρωσικά (Marshall 2015, 50).
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στην περιοχή. Ο Aliyef μετέχει της Ρωσικής Παιδείας και μιλάει ρωσικά ενώ ηγέτες του
Καζακστάν και του Τουρκμενιστάν εκδηλώνονται ανοιχτά υπέρ του Ευρασιανισμού. Η
Ρωσία χρησιμοποιεί την ιδεολογία αυτή στην περιοχή παρότι οι ίδιοι ηγέτες της δεν φαί-
νεται να την ασπάζονται (Torbakov 2017). Οι τρόποι αυτοί συνιστούν μια παλέτα μεθόδων
επιρροής πολύ μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλη περιφερειακή ή μη δύναμη.

Αξιολογώντας την Ρωσική επιρροή στην περιοχή ο Marshall 2015, 45 χωρίζει τις
χώρες της περιοχής σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια: στις φιλο-
ρωσικές (Αρμενία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν)- αυτές δηλαδή που εξαρτώνται
οικονομικά από την Ρωσία. Επιπλέον το Καζακστάν έχει και μεγάλη ρωσική μειονότητα
στο έδαφος του. Σε ουδέτερες (Ουζμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν)-αυτές
δηλαδή που παράγουν την δική τους ενέργεια και δεν εξαρτώνται εμπορικά ή στρατιω-
τικά για την άμυνα τους από την Ρωσία. Τέλος στις φιλοδύτικές (Γεωργία και Ουκρανία)
- αυτές που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στον ΝΑΤΟ αλλά η εγγύτητα με την Ρωσία και
η στρατιωτική παρουσία της σε αυτές δεν τις το επιτρέπουν.

5.3 H Τουρκική πολιτική στην περιοχή υπό το
πρίσμα του Νεοκλασικού Ρεαλισμού

5.3.1 Τα τουρκικά συμφέροντα - επιδιώξεις στην περιοχή

Η μεγάλη εικόνα για την τουρκική πολιτική στην περιοχή του Καυκάσου, όπως
παρουσιάζεται στην «Μεγάλη Σκακιέρα» της γεωπολιτικής κατά τον Brzezinski 1997,
234-238, είναι η δυνατότητα της να ασκεί επιρροή στις χώρες της Κεντρικής Ασίας και
να έχει πρόσβαση στα πετρέλαια της Κασπίας. Η άσκηση επιρροής αυτή περνάει μέσα
από την επαφή με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από έναν
διάδρομο από Δυτικά προς Ανατολικά ο οποίος περνάει μέσα από Γεωργία-Αρμενια και
Αζερμπαϊτζάν δηλαδή μέσα από τον Νότιο Καύκασο. Στον ίδιο όμως χώρο δραστηριο-
ποιείται ακόμη μια περιφερειακή δύναμη το Ιράν (του οποίου οι στόχοι είναι περισσότερο
εσωτερικής ασφάλειας) και μια ηγεμονική δύναμη η Ρωσία. Από τις τρεις χώρες του υπο-
συστήματος (Θεωρούμε ότι Ρωσία και Ιράν είναι εξωτερικοί παράγοντες σε αυτό) δύο
δεν έχουν τουρκογενείς πληθυσμούς και η Αρμενία και το Ιράν έχουν την δυνατότητα
να εμποδίσουν την πολιτική της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει κάθε συμφέρον να έχει καλές
σχέσεις και με τις τρεις. Ωστόσο από τις τρεις χώρες της περιοχής η τουρκική πολιτική
έχει δώσει προτεραιότητα στο Αζερμπαϊτζάν ως “αδερφό έθνος”, με την Αρμενία έχει
“ιστορικά προβλήματα” λόγω της γενοκτονίας ενώ με την Γεωργία έχει διφορούμενες
σχέσεις (S. E. Cornell 2017). Ειδικότερα για την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου υπενθυ-
μίζουμε την παραπληρωματικότητα της περιφέρειας αυτής με την Συρία όπως είδαμε και
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στο Κεφάλαιο 4 και τον τρόπο που η Ρωσία μπορεί να ασκεί πίεση στην Τουρκία εκμεταλ-
λευόμενη το Κουρδικό στοιχείο της Συρίας αφού βομβαρδισμοί θέσεων των Σουνιτικών
πολιτοφυλακών της Τουρκίας στην ζώνη αποκλιμάκωσης της Idlib μπορούν ανά πάσα
στιγμή να οδηγήσουν 3 εκ Σύριους πρόσφυγες στην Τουρκία10.

Ωστόσο η Τουρκία στις 27 Σεπτεμβρίου δια στόματος του πρωθυπουργού της δή-
λωσε την αμέριστη συμπαράσταση στο Αζερμπαϊτζάν στις επιχειρήσεις του κατά της Αρ-
μενίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ποία είναι η στάση της Ρωσίας έναντι Τουρκικών επι-
χειρήσεων στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου; Αυτή είναι ξεκάθαρη στις δηλώσεις του
ιδιοκτήτη της Wagner το 2108 (έμφαση στο έτος) όπως παρακάτω: «Isachenko 19 Νο-
εμβρίου 2020» (παρατίθεται στην)Όσον αφορά την Τουρκία αυτή έχει κάθε δικαίωμα να
παρέμβει στο Καραμπάχ με την προϋπόθεση ότι δεν θα διασχίσει τα σύνορα της Αρμενίας.
Προφανώς έχει μεγαλύτερη σημασία για την Ρωσία οι κυβερνήσεις του Νοτίου Καυκά-
σου να είναι πιστές στην Μόσχα (κάτι το οποίο παραβίασε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας
Πασινιάν) και η Τουρκία να προκαλεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ, από μια πιθανή ενδυνά-
μωση της Τουρκίας στην περιοχή αρκεί η δεύτερη να σέβεται τις κόκκινες γραμμές της
Μόσχας.

Όσον αφορά τις μεταβλητές παρέμβασης της τουρκικής πολιτικής στην περιοχή
πρέπει να τονιστεί η συμπάθεια του πληθυσμού της Τουρκίας προς τον αγώνα τωνΑζέρων
και την αποδοχή μιας τουρκική εμπλοκή στην περιοχή. Επιπλέον στα Ανατολικά σύνορα
της Τουρκίας υπάρχει ισχυρή διασπορά από τον Νότιο Καύκασο το μέγεθος της οποίας
μπορεί να φτάνει και τα 3εκ ανθρώπους (Çelikpala 2006, 3,18) και κατά άλλους 8εκ (S.
Cornell 2005) και αποτελούν ένα ποσοστό 15 με 20% των κατοίκων της Τουρκίας11. Η
διασπορά ωστόσο είναι μεγαλύτερη στο Βόρειο έδαφος του Ιράν που φτάνει μέχρι και
τα 13εκ 12. Οι μειονότητες αυτές είναι ένας λόγος για την Τουρκία να επέμβει και ακόμη
περισσότερο για το Ιράν να μην επέμβει. Επιπλέον το βιοτικό επίπεδο των πληθυσμών
αυτών είναι πιο πίσω σε σχέση με της υπόλοιπης Τουρκίας αλλλά και της γειτονικής Αρ-
μενίας, με την οποία διεξάγουν εμπόριο μέσω της Γεωργίας (S. Cornell 2005).

Δεύτερη παρεμβαίνουσα μεταβλητή είναι ιδεολογικές προτιμήσεις των ηγετών της
Τουρκίας. Η επίδραση της ιδεολογίας είναι τόσο σημαντική που ο S. E. Cornell 2017,
89, ισχυρίζεται ότι οι πολιτικές στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα περισσότερο ιδεολογικών
προτεραιοτήτων των ηγετών της. Αυτή καθορίζει και εν μέρει την πολιτική αφού οι Εθνι-

10Στις 27 Φεβρουαρίου του 20 συριακή(σε εισαγωγικά) αεροπορική επιδρομή σκότωσε 33 Τούρκους
στρατιώτες στην ζώνη της Idlib (Kepel 2021, 144), ενώ η τελευταία Ρωσική αεροπορική επιδρομή ήταν
στις 11 Νοεμβρίου βλ. ενδεικτικά, https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/russian-airstrike-in-idlib
-province-kills-family-of-five ενώ συμβαίνουν και άλλες.

11Χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημα Τουρκικά στοιχεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι επίσημη κυ-
βερνητική σελίδα του Αζερμπαϊτζάν συμφωνεί με το νούμερο του Çelikpala 2006, αναφέρεται μόνο στην
αζέρικη διασπορά και τα νούμερα που παρουσιάζει φαίνονται διογκωμένα βλ.,https://azerbaijan.az/en/relat
ed-information/207.

12https://www.cia.gov/the-world-factbook/

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/russian-airstrike-in-idlib-province-kills-family-of-five
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/russian-airstrike-in-idlib-province-kills-family-of-five
https://azerbaijan.az/en/related-information/207
https://azerbaijan.az/en/related-information/207
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
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κιστές αντιμετωπίζουν την σχέση με το Αζερμπαϊτζάν με βάση την εθνοτική συγγένεια με
τους Αζέρους και όχι τόσο με το καθεστώς Aliyef, το οποίο θεωρούν ένα ρωσικό-εχθρικό
καθεστώς. Επιπλέον είναι καχύποπτοι απέναντι στους Αρμένιους τους οποίους φοβού-
νται για εδαφικές διεκδικήσεις. Οι Φιλελεύθεροι(Κεμαλιστές) είναι στραμμένοι προς στην
Δύση. Υποστηρίζουν το άνοιγμα των συνόρων και δεν έχουν κάποια συμπάθεια στο Αζερ-
μπαϊτζάν. Οι Ισλαμιστές δεν έχουν ενδιαφέρον για τον ισλαμικό κόσμο αλλά για την ισλα-
μική θρησκεια και την θρησκευτική συγγένεια και όσο και άν φαίνεται παράξενο είναι πιο
θετικοί στην Αρμενία από ότι στο Αζερμπαϊτζάν λόγω του Σουνιτικού παρελθόντος(90)
τους. Ο Ερμπακάν δήλωσε το 1996-97 ότι οι Αζέροι είναι Σιιτες και δεν έχουν κάποια
συγγένεια οι Τούρκοι μαζί τους(!).

Όσον αφορά το κόμμα του ΑΚP το οποίο κυβερνά την Τουρκία ο ιδεολογικός προ-
σανατολισμός του (ιδίως τις περιόδους 2002-2011 και 2011-2016) φαίνεται να ακολουθεί
το δόγμα του Στρατηγικού Βάθους. Αρχικά θα πρέπει να δούμε τι προέβλεπε η θεωρία του
δόγματος του Στρατηγικού Βάθους για την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου και ειδικότερα
της Κεντρικής Ασίας ώστε να μπορέσουμε να δούμε εάν η πολιτική της Τουρκίας στην
περιοχή είναι συμβατή με την θεωρία αυτή. Ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρεί τον κεμαλισμό
και την εμμονή του με την ασφάλεια των συνόρων ως αιτία να βρεθεί η Τουρκία αρχικά
απροετοίμαστη (σε θέματα οργάνωσης-τακτικής-ψυχολογίας και πληροφόρησης ) για την
αντιμετώπιση της κρίσεως τουΑζερμπαϊτζάν(Νταβουτογλου 2010, 129). Όσον αφορά τον
δομικό παράγοντα δηλαδή την Ρωσία θεωρεί ότι η πολιτική της Τουρκίας απέναντι σε
αυτή δεν θα πρέπει να είναι αυτή των μηδενικών προβλημάτων προτείνοντας συνεργασία
με Αζερμπαϊτζάν, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν και Καζακστάν στρεφόμενη κατά της
Ρωσίας (283). Ως σημαντικότερη από τις χώρες αυτές θεωρεί το Αζερμπαϊτζάν.

Ποιά εκτιμά ότι πρέπει να είναι η τακτική της Τουρκίας στην περιοχή; Αρχικά ενί-
σχυση του δημοκρατικού καθεστώτος στις χώρες αυτές, κατά δεύτερον ενίσχυση των σχέ-
σεων με το Ιράν που θα αντισταθμίσει την Ρωσική επιρροή στον Καύκασο και την Κε-
ντρική Ασία και τρίτον την καλλιέργεια της συνεργασία με τις χώρες αυτές (283). Ανα-
γνωρίζει ότι είναι δύσκολη η επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή αυτή ωστόσο μπορεί να
εξασφαλιστεί μέσω επιρροής στις συγκοινωνιακές αρτηρίες και την αδυναμία των περιο-
χών αυτών σε πρόσβαση στην θάλασσα. Η Τουρκία και στους δύο τομείς αντιμετωπίζει
έντονο ανταγωνισμό από την Ρωσία και το Ιράν. Το πλεονέκτημα της Τουρκίας όμως είναι
ότι συνορεύει και με τις δύο χώρες(284) και μπορεί να δώσει πρόσβαση και στην Ανατολή
και στην Δύση.

Τέλος χρησιμοποιώντας και μια «δημιουργική» γεωπολιτική συστήνει την δημιουρ-
γία μιας πολυδιάστατης πολιτικής «Δυτικής Ασίας». Η πολιτική αυτή θα συνδέει την πε-
ριοχήΚαύκασου καιΑνατολικήςΜ.Ασία με τονΆξοναΠερσικό καιΑνατολικήΜεσόγειο
και θα περιλαμβάνει το Αζέρικο πετρέλαιο, τους υδάτινους πόρους Τίγρη και Ευφράτη
και τα πετρέλαια του Βορείου Ιράκ. Η περιοχή αυτή συνδέεται με τα Βαλκάνια και τα
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Στενά αφού αποτελεί εναλλακτικό δίοδο του πετρελαίου - φυσικού αερίου αλλά και με
την Κύπρο αφού οποιαδήποτε αδυναμία παροχής προστασίας της κοινότητας στην Κύπρο
θα έχει ως αποτέλεσμα την διάδοση σε Δυτική Θράκη, Βουλγαρία και Αζερμπαϊτζάν. Συ-
νοψίζοντας λοιπόν θεωρεί την περιοχή αυτή ως πηγή ισχύος (οικονομικής κυρίως ), πηγή
εσωτερικής ασφάλειας (Κούρδοι), αλλά και εξωτερικής ασφάλειας (ενεργειακή ασφά-
λειας).

Συνδυάζοντας λοιπόν τα δομικά ερεθίσματα τα οποία είδαμε στο Κεφάλαιο 4 της
Τουρκικής Πολιτικής με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μπορούμε να χωρίσουμε και την
πολιτική στην περιοχή αυτή σε τέσσερις περιόδους. Την περίοδο 1992-2002 η μεγάλη
δύναμη (ΗΠΑ) στρέφει την Τουρκία στην περιοχή προκειμένου να περιορίσει την άνοδο
του Ιράν. Για τους ίδιους τους Τούρκους είναι μια ευκαιρία πολιτικά να ανανεώσουν τον
ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. και να αποκτήσουν νέο στρατηγικό ρόλο, οικονομικά να ανοιχτούν
στην αγορά της Ευρασίας και πολιτικά να αποκτήσουν έναν ηγετικό ρόλο στον τουρκικό
κόσμο. Ιδεολογικά δέχονταν ισχυρή πίεση από την άκρα-δεξιά να αποκτήσουν ενεργό
ρόλο και την ίδια πίεση δέχονται και από την διασπορά του Καυκάσου. Οι κυβερνώντες
ιδεολογικά πέφτουν μεταξύ των διαφορετικών πόλων των οποίων αναφέραμε παραπάνω.
Επηρεαζόμενοι και από το κατεστημένο υιοθετούν περιστασιακά έως και το 1992 μια
συγκαταβατική στάση απέναντι στις Σοβιετικές δημοκρατίες και επιχειρούν ένα άνοιγμα
προς αυτές διακατεχόμενοι από ένα πνεύμα Παντουρκικής Ευφορίας13. Σύντομα όμως
καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σε θέση να αναπληρώσουν την Ρωσία σαν νέα κυρίαρχη δύ-
ναμή στην περιοχή, εν πολλοίς λόγω και του Αμερικανικού Παράγοντα, που δεν επιτρέπει
να δημιουργηθεί μια σύγκρουση στην περιοχή μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ (δομικό
ερέθισμα) (Lambert 2021) αλλά και λόγω της οικονομικής τους κατάστασης (μεταβλητή
διαμεσολάβησης).

Οι νίκες όμως των Αρμενίων στα πεδία των μαχών και οι «σφαγές» στο Khojaly
προκαλούν τις σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό οι οποίες οδηγούν τους ηγέτες τους
σε σκληρές δηλώσεις14 και σε κλείσιμο των συνόρων με την Αρμενία το 1993. Μετά τα
μέσα του 90 η τουρκική ηγεσία συμβιβάζεται σε μια πιο πραγματιστική πολιτική η οποία
βασίζεται στην ανάπτυξη των ενεργειακών δεσμών και ενός διαδρόμου Ανατολής-Δύσης
και επιδιώκουν οικονομικές συνεργασίες μέσω του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας στης Μαύρης Θάλασσας. Για να ευοδώσει μια τέτοια πολιτική οι Τουρκικές κυβερ-
νήσεις, που δεν έχουν προτεραιότητα της πολιτικής τους την περιοχή αλλά την Δύση και
την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα τους στην περιοχή
με αυτά του Αζερμπαϊτζάν. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται και το δόγμα «ένα έθνος, δυο
πατρίδες». Συνδυάζοντας το με την προσπάθεια παροχής «καλών υπηρεσιών», διπλωμα-

13Υπενθυμίζεται η δήλωση του πρωθυπουργού Demirel το 1992 για έναν γιγάντιο ισλαμικό κόσμο από
την Αδριατική θάλασσα μέχρι και το Σινικό τείχος

14Ο Οζάλ δήλωσε ότι η Αρμενία θα πρέπει να μας φοβάται και λίγο ενώ ο Μεσούτ Γιλμάζ, από την
αντιπολίτευση ζήτησε την ανάπτυξη Τουρκικών δυνάμεων στα σύνορα S. Cornell 2005.
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τικής φύσεως στο Αζερμπαϊτζάν για την επίλυση της κρίσης (S. E. Cornell 2017) και την
είσοδο του στο ΝΑΤΟ. Ενώ, όπως εξηγήσαμε, οι καλές σχέσεις με την Αρμενία είναι κάτι
που οι ηγέτες της Τουρκίας θα ήθελαν για διαφόρους λόγους όπως την δυνατότητα τους
να ευνοήσουν την ανάπτυξη της Τουρκικής πολιτικής στην περιοχή και να περιορίσουν
την ανάπτυξη της Ρωσικής (S. Cornell 2005, 281), ωστόσο η στάση της κοινής γνώμης
αλλά και η δέσμευση της πολιτικής τους προς το Αζερμπαϊτζάν είναι κάτι το οποίο τους
απαγορεύει να παίξουν ενεργό ρόλο στην περιοχή. Ωστόσο μετά το 1992 η Τουρκία είναι
η μοναδική χώρα η οποία μαζί με το Ισραήλ εκφράζεται σταθερά υπέρ του Αζερμπαϊ-
τζάν, επιπλέον την περίοδο αυτή ουδέποτε απείλησε να επέμβει στρατιωτικά υπέρ του
Αζερμπαϊτζάν (282)

Την περίοδο 2002-2011 με την άνοδο της κυβέρνησης ΑΚP στην εξουσία σιγά-σιγά
τα πράγματα αλλάζουν. Την περίοδο αυτή η κυβέρνηση Ερντογάν ήταν στραμμένη στην
προσπάθεια της για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και έτσι η πολιτική της στον Ν.
Καύκασο παρέμεινε στον αυτόματο πιλότο (S. E. Cornell 2017, 91). Επομένως η βασική
αρχή που υπήρξε προηγουμένως στις σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν παρέμεινε με εξαίρεση
το 2009-2010 που θα αναλυθεί παρακάτω. Η προσέγγιση της Τουρκίας αυτή την περί-
οδο ήταν όχι μόνο προς το Αζερμπαϊτζάν αλλά και προς την Γεωργία η οποία μαζί με
το Αζερμπαϊτζάν δημιουργούσε τον ανατολικό διάδρομο με κοινό στόχο την προσπάθεια
αποτροπής της Ρωσίας να επανέλθει στην περιοχή. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας η Τουρ-
κία είχε δημιουργήσει στρατηγικές σχέσεις με την Γεωργία. Το Αζερμπαϊτζάν συνορεύει
με Ρωσία και Ιράν και για αυτό τον λόγο είναι μεγάλης σημασίας στον διάδρομοΑνατολής
Δύσης στην Κεντρική Ασία αλλά και το ΑΕΠ του μετά την έναρξη της εκμετάλλευσης
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Κασπίας από το 2006 και μετά αυξάνει σημα-
ντικά. Επιπλέον η Τουρκία έχει συμφέρον, και αυτό φαίνεται από τις διαπραγματεύσεις
για την επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, να υποστηρίξει την αρχή της
εδαφικής ακεραιότητας του Αζερμπαϊτζάν (καθόσον έχει και αυτή μια ισχυρή Κουρδική
μειονότητα στο έδαφος της). Τέλος τα αισθήματα του τουρκικού λαού παραμένουν στα-
θερά υπέρ του Αζερμπαϊτζάν και αποχτούν σταθερές ρίζες. Η περίοδος τελειώνει με την
επιστροφή της Ρωσίας στην περιοχή με τον πόλεμο κατά της Γεωργίας και την απομά-
κρυνση του Αζερμπαϊτζάν από την Δύση και την τήρηση από αυτό ίσων αποστάσεων.

Την περίοδο 2011-2016 η κυβέρνηση Ερντογάν έχει θεμελιώσει την εξουσία της
στην Τουρκία και ο Νταβούτογλου αναλαμβάνει ως υπουργός εξωτερικών και μετά ως
πρωθυπουργός. Αρχικά με την παρότρυνση της Ατλαντικής Δύναμης αλλά και λόγω της
Αραβικής Άνοιξης το 2011 η Τουρκία απομακρύνεται από τον στόχο της ΕΕ και προσεγ-
γίζει την Μέση Ανατολή. Επομένως και στην περίοδο αυτή δεν έχουμε κάποια αλλαγή
στην Τουρκική πολιτική ως προς την περιοχή με την προτεραιότητα της να παραμένει το
Αζερμπαϊτζάν, χωρίς όμως να μπορεί αλλάζει τον τρόπο εφαρμογής αυτής της πολιτικής,
παραμένοντας σε διπλωματικό επίπεδο(91). Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία αποκτούν
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σημασία την περίοδο αυτή για την Δύση και την Ρωσία απαγορεύοντας την μετακίνηση
τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους μέσα από τα σύνορα τους κάτι το οποίο δεν κάνει
η Τουρκία με αποτέλεσμα προς το τέλος της περιόδου το 2105 οι σχέσεις της την Γαλλία
να βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο και στον βαθμό τον οποίο αυτό έχει σημασία
η Τουρκία ξεκινάει την πώληση όπλων προς το Αζερμπαϊτζάν, όχι όμως σε σημαντικά
μεγέθη (SIPRI 2021a).

Την τελευταία όμως τετραετία (2016-2020) η Τουρκική προσέγγιση στην περιοχή
αλλάζει. Η Τουρκία είναι μεσαία δύναμη στην περιοχή. Ανήκει στο G20 και έχει μια ση-
μαντική οικονομική άνοδο που την οδηγεί στην αναζήτηση ενός νέου ρόλου αλλά και
μιας θέλησης για προβολή ισχύος. Η επιρροή της πλέον στην περιοχή του Νοτίου Καυ-
κάσου βασίζεται στην ενέργεια, στις μεταφορές και στο εμπόριο παρότι ο ρόλος της σε
θέματα ασφαλείας στην περιοχή είναι πιο περιορισμένος. Οι δύο παράγοντες που περιό-
ριζαν τον ενδιαφέρον της Τουρκίας για την περιοχή δεν υπάρχουν. Πρώτον δεν υπάρχει
το ενδιαφέρον για την ΕΕ αφού έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνία έντονα αντιδυτικά αλλά
και ευρασιανικά αισθήματα (Kepel 2021). Και δεύτερον δεν υπάρχουν πλέον οι πραγ-
ματιστικοί περιορισμοί της μη παρέμβασης στην περιοχή αφού δημιουργείται μια στενή
διπλωματική επαφή με την Ρωσία. Επιπλέον ευννοείται από την διαμορφούμενη ισορρο-
πία ισχύος μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν αφού αυτή έχει ανατραπεί σημαντικά υπέρ
του Αζερμπαϊτζάν. Τα παραπάνω οδηγούν σε αλλαγή προτεραιοτήτων της Τουρκίας για
την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου που γίνεται άμεσης προτεραιότητας για την Τουρκική
εξωτερική πολιτική (S. E. Cornell 2017).

5.3.2 Οι σχέσεις Αρμενίας - Τουρκίας

Η Τουρκία είναι από τις πρώτες χώρες η οποία αναγνώρισε την Αρμενία και το
Αζερμπαϊτζάν ως ανεξάρτητα κράτη. Ενώ όμως απέκτησε στενές σχέσεις με το Αζερ-
μπαϊτζάν με την πάροδο του χρόνου εκμεταλλευόμενη την συγγένεια και την γλώσσα δεν
καλλιέργησε σχέσεις με την Αρμενία. Δύο θα λέγαμε ότι είναι τα δομικά προβλήματα στις
σχέσεις των δύο χωρών. Το ένα είναι το κλείσιμο των συνόρων το 1993 και το άλλο είναι
το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Συνήθως τα δύο προβλήματα παρουσιάζονται ως
ένα ή το ότι το ένα προκάλεσε το άλλο. Ωστόσο η σύνδεση των δύο θεμάτων είναι εκείνη
η οποία προκαλεί δυσκολία στην επίλυση τους

Όσον αφορά το ζήτημα των συνόρων αναφέρθηκε ήδη ότι η Ρωσία από το 1921
παραχώρησε επαρχίες όπως το Καρς και το Αντραχάν στις οποίες πριν την γενοκτονία
του 1915 κατοικούσαν ακραιφνείς Αρμένικοι πληθυσμοί. Από το 1992 η Τουρκία έτεινε
χείρα φιλίας προς το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία αναγνωρίζοντάς τες. το παραπάνω
έδειχνε μια τουρκική φιλοδοξία να δημιουργήσει σχέσεις και με τις δύο καθώς και πρό-
θεση παροχής καλών υπηρεσιών ώστε να να επιλυθεί η κρίση. Η Αρμενία ήδη από το
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1991 είχε αρνηθεί την αναγνώριση των συνόρων στην βάση της ιστορίας. Η αναγνώριση
ήταν προϋπόθεση για την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο
η “σφαγή” του Khojaly από τους Αρμένιους το 1992 (θα μιλήσουμε αναλυτικά στο κε-
φάλαιο 6) οδήγησε σε έντονες διαδηλώσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό επιπλέον
ενισχύθηκε από την πρόοδο των Αρμενικών στρατευμάτων και την κατάληψη της πόλης
Σούσα τον Μαϊο του 1992. Το δομικό ερέθισμα (η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης) εξυπη-
ρετούσε τον κύριο στόχο της Τουρκίας στην περιοχή όμως οι ασταθείς κυβερνήσεις της
περιόδου, η ισχυρή γραφειοκρατεία η οποία ήταν δομημένη στο ρητό του Κεμάλ και η
ισχυρή αντίδραση του τουρκικού λαού, δηλαδή παρεμβαίνουσες μεταβλητές οδήγησαν σε
σκλήρυνση της στάσης των επίσημων τουρκικών κυβερνήσεων και κλείσιμο των συνό-
ρων το 1993. Η τουρκική πολιτική εσφαλμένα συνέδεσε το άνοιγμα των συνόρων με την
επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την αποχώρηση των Αρμενίων από
όλα τα κατακτηθέντα εδάφη, μια θέση που δεν εξυπηρετούσε τη επίλυση του ζητήματος.
(S. E. Cornell 2017).

Αντίστοιχα το κλείσιμο των συνόρων από την Τουρκία ήταν ένα δομικό ερέθισμα
για την Αρμενία και για την πρώτη κυβέρνηση του Levon Ter-Petrosyan. Η κυβέρνηση
Ter-Petrosyan ακολουθούσε μια πραγματιστική στάση επιδιώκοντας αφενός καλές σχέσει
με την Τουρκία (Gill 2020) και τις άλλες δυνάμεις και αφετέρου την επίλυση του ζητή-
ματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Αναγνώριζε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Αρμενίας
περνούσε μέσα από το άνοιγμα των συνόρων και αυτό μέσα από την επίλυση του ζητή-
ματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η δεύτερη μορφή συστημικής πίεσης που αντιμετώπιζε
ήταν μέσω της στρατηγικής σύμπραξης του με την Ρωσία (υπέγραψε το 1995 συμφωνία
για την βάση του Gyurmi και την παρουσία 4χιλ Ρώσων στρατιωτών στο έδαφος της)
προκειμένου να πετύχει την ασφάλεια της χώρας και αυτό δεν τον άφηνε περιθώρια ελιγ-
μών. Τρίτο συστημικό ερέθισμα το οποίο αντιμετώπιζε η κυβέρνηση Ter-Petrosyan ήταν
η ανάγκη για πετρέλαιο και φυσικό αέριο καθώς και ενέργεια την οποία μπορούσε να
εισάγει μόνο από το Ιράν εκείνη την περίοδο.

Γι αυτό τον λόγο επεδίωξε μια επίλυση τουΝαγκόρνο-Καραμπάχ με μια παραχώρηση-
επιστροφή επαρχιών προς το Αζερμπαϊτζάν (Zurcher 2007). Αναγνώριζε τα κατακτημένα
εδάφη του Αζερμπαϊτζάν από τις Αρμενικές δυνάμεις, όχι ως ένα ζήτημα επιβίωσης ή
ζήτημα μηδενικού αθροίσματος, αλλά ως μια ευκαιρία για την Αρμενία, ένα διαπραγμα-
τευτικό χαρτί, για να πετύχει την ένταξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στην Αρμενία (Aberg
και Terzyan 2018), ενώ η επίλυση του συνοριακού θα βοηθούσε πραγματιστικά στην ανά-
πτυξη της Αρμενίας. Ενώ λοιπόν το δομικό ερέθισμα στην κυβερνητική ελίτ (πρόεδρος
της Αρμενίας) έγινε αντιληπτό ώς ευκαιρία δύο ήταν οι παρεμβαίνουσες μεταβλητές οι
οποίες δεν επέτρεψαν την σύναψη σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Η πρώτη ήταν
η ζωντανή ιστορία της γενοκτονίας στους κατοίκους της Αρμενίας (Terzyan κ.ά. 2018)
όπως εκφράζονταν μέσα από την Αρμενική Διασπορά η οποία από το 1965 προωθούσε
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το ζήτημα(S. E. Cornell 2017) και ήταν ενεργή τόσο στην Αμερικανική πολιτική όσο και
στην πολιτική σκηνή της Αρμενίας (Lambert 2021) αλλά η αντίδραση στο εσωτερικό του
κόμματος στην πολιτική Levon Ter-Petrosyan. Επομένως και στην περίπτωση της Αρμε-
νίας η ευκαιρία δεν μετουσιώθηκε σε πολιτική απόφαση.

Tο 1998 ο Levon Ter-Petrosyan μετά την εσωτερική κομματική αντίδραση αναγκά-
ζεται σε παραίτηση και την διακυβέρνηση τηςΑρμενίας αναλαμβάνει ο Robert Kocharyan
(έως τότε πρωθυπουργός), ο οποίος κερδίζει τις εκλογές. Την περίοδο Kocharyan δεν
έλειψαν και οι προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, όπως η προ-
σπάθεια το 2001 μέσω της πρωτοβουλίας που ελήφθη από διάφορες Δυτικές κυβερνήσεις
για την δημιουργία Τουρκο-Αρμενικής Επιτροπής Συμφιλίωσης. Και το 2002 ο Πρόεδρος
του Αζερμπαϊτζάν Heydar Aliyef, λίγο πριν πεθάνει πρότεινε την έναρξη οικονομικών
σχέσεων και άνοιγμα συνόρων με αντάλλαγμα την παραχώρηση από την Αρμενία (S. E.
Cornell 2017) τεσσάρων επαρχιών. Οι συστημικοί παράγοντες για τον Kocharyan παρέ-
μεναν οι ίδιοι ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να αυξήσει την εξάρτηση του από την Ρωσία
πουλώντας σε αυτή βασικές υποδομές της Αρμενίας όπως πηγές ενέργειας, μεταφορές,
δίκτυο διανομής ενέργειας, δίκτυο επικοινωνιών και άλλα (Aberg και Terzyan 2018). Η
πολιτική απόφαση της πώλησης τους ήταν αποτέλεσμα στρατηγικής κουλτούρας της Αρ-
μενίας και πολιτικών πεποιθήσεων της ελίτ . Το ίδιο και η πολιτική του απόφαση βάλλει
ως βασική κατεύθυνση της πολιτικής του την αναγνώριση της γενοκτονίας. Αυτή επίσης
ήταν και αποτέλεσμα της έντονα ιεραρχικής δομής και της διαφθοράς την οποία είχε δη-
μιουργήσει. Η επιβίωση του καθεστώτος περνούσε μέσα από την ανάπτυξη εθνικιστικών
αισθημάτων στον λαό της Αρμενίας έτσι ώστε να λειτουργεί ως αντίβαρο της εσωτερικής
πολιτικής διαφθοράς (Broers 2016). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του
το 2007 και 2008 έτυχε ισχυρής αποδοκιμασίας15.

Το 2008 αναλαμβάνει την εξουσία της Αρμενίας ο Serzh Sarskyan, εκλεκτός τους
Kocharyan καθόσον ό ίδιος δεν μπορούσε να βάλλει υποψήφιος για τρίτη συνεχόμενη
τετραετία. Όσο αφορά τον Sarksyan οι δομικές συνθήκες αλλάζουν. Η Ρωσία με τον πό-
λεμο της Γεωργίας επανήλθε στην ως ηγεμονική δύναμη στην περιοχή. Ο Δημοκρατικός
Οbama πριν τις εκλογές του 2008 είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους τους την επίλυση
του ζητήματος της γενοκτονίας των Αρμενίων αλλά και όπως είδαμε έκανε την Τουρκία
κεντρικό κομμάτι στην βελτίωση της Αμερικανικής θέσης στον Μουσουλμανικό Κόσμο.
Επιπλέον υποσχέθηκε την αποχώρηση των Αμερικανών από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Για τον πρώτο λόγο έθεσε το Αρμενικό ζήτημα ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης
του. Με βάση το δεύτερο ενεργοποίησε την Τουρκία για την επίλυση του (S. E. Cornell
2017). Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας εξυπηρετούσε και τον
γεωπολιτικό σχεδιασμό της Δύσης για την ασφαλή την ανάπτυξη του αγωγού πετρελαίου
Nabucco από το Ιράκ ο οποίος θα συνδέονταν με τον Baku-Tbilisi-Ceyhan που αναπτύσ-

15Εκθέσεις του IRI (Institute of Republican Studies) https://www.iri.org/

https://www.iri.org/


5.3. H ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 97

σονταν από το Αζερμπαϊτζάν (Κουσκουβέλης 2013). Γι’ αυτό τον λόγο πίεσε την Τουρ-
κική κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνορα. Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και
Αζερμπαϊτζάν εξυπηρετούσε και τους Ρωσικούς σχεδιασμούς γιατί η Ρωσική ηγεσία πί-
στευε, ότι μια τέτοια στάση από την Τουρκίας και τις ΗΠΑ θα απομάκρυναν το Αζερμπαϊ-
τζάν από την Δύση και θα το προσκολλούσαν στο άρμα της Ρωσίας, επομένως δεν είχε
λόγο να το παρέμβει σε αυτό(S. E. Cornell 2017). Επιπλέον αισθάνονταν σίγουρη, καθό-
σον διέθετε στρατιωτική βάση μέσα στην Αρμενία, αλλά και έλεγχε σημαντικά κομμάτια
της Αρμενικής οικονομίας, και το μόνο που έπρεπε ήταν να αφήσει τις διαπραγματεύσεις
να οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι γνωστή ως «η διπλωματία του ποδοσφαί-
ρου». O τότε πρόεδρος της Τουρκίας Abdulah Gül δέχτηκε την πρόσκληση του Αρμένιου
προέδρου να παρακολουθήσει τον αγώνα ποδοσφαίρου Αρμενίας-Τουρκίας στο Γερεβάν
στα πλαίσια του Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου τον Σεμπτέμβριο του 2008. Ακο-
λούθησε αντίστοιχη πρόσκληση από τον πρόεδρο της Τουρκίας στον πρόεδρο της Αρ-
μενίας να επισκεφτεί την Τουρκία τον επόμενο χρόνο. Η διαδικασία μετουσιώθηκε στην
υπογραφή των Πρωτοκόλλων της Ζυρίχης τον Οκτώβριο τυ 2009, πρωτόκολλα τα οποία
καμία βουλή δεν επικύρωσε. Επιπλέον το 2010 και οι δύο χώρες υπέγραψαν αμυντικές
συμφωνίες η Αρμενία με την Ρωσία για παράταση της παρουσίας της στρατιωτικής βά-
σης στου Gyurmi έως το 2044 (Κουσκουβέλης 2013) και η Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν
Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας Συνδρομής, που ωστόσο έληξε το 2021
χωρίς να ανανεωθεί (Κουσκουβέλης 2021d).

Οι δομικοί παράγοντες ήταν και οι δύο ευνοϊκοί στην επίλυση του ζητήματος των
συνόρων. Μάλιστα οι ΗΠΑ λειτουργούσαν κάτω από την ψευδαίσθηση ότι η επίλυση του
ζητήματος των συνόρων θα οδηγούσε και στην επίλυση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (S. E.
Cornell 2017). Όσον αφορά την Αρμενία και τις ιδεολογικές πεποιθήσεις της κυβερνώ-
σας ελίτ στο συγκεκριμένο ζήτημα η διαπραγμάτευση, η οποία έγινε μεταξύ Αρμενίας και
Τουρκίας την περίοδο αυτή, ξεκίνησε αμέσως μετά την άνοδο του Serzh Sarksyan στην
εξουσία και αυτό δείχνει ότι ήταν προσωπική του επιθυμία να αναπτύξει το εμπόριο και να
υποστηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας του. Δεύτερον ήταν η ενδοποιότητα
των ηγετών της Αρμενίας (και ο Kocharyan και ο Sarksyan κατάγονταν από το Ναγκόρνο-
Καραμπάχ) τους έκανε να διαπραγματεύονταν εκ μέρους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ αλλά-
ζοντας την δομή της διαπραγμάτευσης από τριμερή (Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν-Ναγκόρνο
Καραμπάχ) σε διμερή Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Η δεύτερη κατηγορία παρεμβαινουσών
μεταβλητών για την Αρμενία αφορούν την στρατηγική κουλτούρα της χώρας. Έτσι οι
κάτοικοι της Αρμενίας θεωρούσαν από την μία ότι το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
είχε λυθεί και από την άλλη ότι το ζήτημα των συνόρων με την Τουρκία δεν ήταν λυ-
μένο. Για παράδειγμα η αμερικανική οργάνωση της διασπορά ANCA16 το 2009 δήλωσε

16Armenian National Comitee of America
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ότι αναγνώριση των συνόρων σήμαινε «παραίτηση από την δίκαια επιστροφή στα Αρμε-
νικά εδάφη»(S. E. Cornell 2017). Τρίτον στις σχέσεις κοινωνίας πολιτείας υπενθυμίζουμε
την ανοχή της Αρμενικής κοινωνίας για την διαφθορά (Gill 2020). Εδώ ωστόσο πρέπει να
τονίσουμε ότι οι τελευταία μεταβλητή δεν παίζει και μεγάλο ρόλο την διαμόρφωση πο-
λιτικών αποκρίσεων. Τέλος όσον αφορά τους κρατικούς οργανισμούς παρατηρούμε ότι
η ηγεσία του Sarksyan την περίοδο αυτή είναι πολύ συνεκτική και δυνατή (το συγκεκρι-
μένο κόμμα κυβερνά την Αρμενία από το 1993) ώστε να αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για
την γραφειοκρατεία να επηρεάσει τις αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής. Η κυβέρνηση
δέχτηκε πίεση για διαφθορά μόλις το 2016 μετά την ήττα στον 4ήμερο πόλεμο.

Η κυβέρνηση Sarksyan την περίοδο αυτή αντιμετωπίζει την ουδετερότητα της Ρω-
σίας στο ζήτημα με την διευθέτηση συνόρων ως ευκαιρία γι’ αυτό γίνεται πιο επιθετική
έναντι της Γεωργία (όχι και η καλύτερη πολιτική κίνηση) για το ζήτημα της Αρμενικής
μειονότητας στην Γεωργία, παρότι η Γεωργία ήταν μια από τις δύο εξόδους της στον
κόσμο (Terzyan κ.ά. 2018). Επιπλέον αντιλαμβάνεται την προσέγγιση με την Τουρκία
ως ευκαιρία να δημιουργήσει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζοντας την κοινή
θρησκεία και πολιτισμό (Aberg και Terzyan 2018), όχι όμως σε βαθμό που θα έπληττε
την στρατηγική της συμμαχία με την Ρωσία. Τέλος στην Αρμενία μόλις το 2016 τέθηκαν
τα Πρωτόκολλα της Ζυρίχης εκτός διαπραγμάτευσης από τον Sarksyan (CG 2021) δεί-
χνοντας την εμμονή της Κυβερνητικής Ελίτ στην επίλυση του ζητήματος. Παρόλα αυτά
μπορούμε να πούμε ότι η απήχηση της παραπάνω προσπάθειας στην Αρμενική Κοινωνία
ήταν μάλλον μικρή (S. E. Cornell 2017). Τελικά η μη κατακύρωση των Πρωτοκόλλων
της Ζυρίχης μπορεί και να αποδοθεί στην Τουρκία λόγω και της μη προόδου στο θέμα
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ όπως θα δούμε και παρακάτω.

5.3.3 Οι σχέσεις Αζερμπαϊτζάν - Τουρκίας

Το Αζερμπαϊτζάν είναι στρατηγικά σημαντική χώρα όχι μόνο για την Τουρκία αλλά
για το Ιράν και τις ΗΠΑ. Το Αζερμπαϊτζάν είναι το λογικό στρατηγικό μαξιλάρι για επιρ-
ροή στην ευρύτερη περιοχή για τους εξής λόγους: πρώτον λόγω της στενής εθνοτικής
συγγένειας με την Τουρκία, δεύτερον λόγω της γλωσσικής συγγένειας, τρίτον λόγω του
ενεργειακού πλούτου και τέταρτον η στρατηγική της θέση ώς την μοναδική χώρα του
Νοτίου Καυκάσου με ακτές στην Κασπία θάλασσα. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν ο S. Cornell 2005, 281 αυτή φαίνεται να έχει
τις εξής προτεραιότητες:

1. Υποστήριξη της ανεξαρτησίας του Αζερμπαϊτζάν και ενδυνάμωση του. Ενδυνά-
μωση του Αζερμπαϊτζάν ωστόσο στα πλαίσια του ιδίου συμφέροντος της Τουρκίας
με εκείνη επικυρίαρχο (Κουσκουβέλης 2013, 2021a).
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2. Υποστήριξη της κυριαρχίας του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. To πα-
ραπάνω ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν αναγνώρισε το 2008 την ανεξαρτησία του
Κοσσόβου, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την αναγνώριση της εδαφικής
ακεραιότητας του Αζερμπαϊτζάν.

3. Επιθυμία του περιορισμού της Ρωσικής υπεροχής στον Νότιο Καύκασο και την
αποφυγή, εάν είναι δυνατόν της επιστροφής της Ρωσίας στην περιοχή μέχρι το 2008
και προσπάθεια προσεταιρισμού της Ρωσίας στην περιοχή μετά το 2016.

4. Συμμετοχή στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν
και εξαγωγή σημαντικότερου μέρους του μέσω της Τουρκίας.

5. Διατήρηση μίας φιλικής, όχι απαραίτητα παν-τουρκικής κυβέρνησης στο Μπακού.

Αντίστοιχα όσον αφορά το Αζερμπαϊτζάν οι στρατηγικές κατευθύνσεις της πολι-
τικής του φαίνονται από το Δόγμα Εθνικής Ασφαλείας του 2007. Αυτές είναι πρώτον
η προστασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Δεύτερον η ανάπτυξη
επαρκών αμυντικών δυνατοτήτων. Τρίτον η ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικό πολιτικών και
στρατιωτικό-τεχνολογικών σχέσεων και τέταρτο η επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο
Καραπάχ το οποίο ανάγεται σε βασικό εθνικό συμφέρον (Contessi 2015, 303). Στο παρα-
πάνω πρέπει και να τονίσουμε την ανάγκη του καθεστώτος για επιβίωση (Broers 2016 και
άλλοι συγγραφείς). Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας αυτή φαίνεται να επη-
ρεάζεται σημαντικά από τους εκάστοτε δομικούς παράγοντες στην περιοχή. Οι Valiyev
και Mamishova 2019 θεωρούν τον σημαντικότερο δομικό παράγοντα της εξωτερικής πο-
λιτικής του Αζερμπαϊτζάν την Ρωσία και χρησιμοποιούν τον όρο «στρατηγική αντιστάθ-
μιση» ως την μέση οδό μεταξύ σύμπλευσης και αντίθεσης στην Μόσχα. Σύμφωνα με την
πολιτική αυτή το Αζερμπαϊτζάν επιθυμεί την δημιουργία μιας ισορροπημένης μεσαίας
θέσης η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας.Αποδεχόμενοι την ηγεμονική
θέση της Ρωσίας οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν επιδιώκουν να μην προκαλούν την Ρωσία
επιζητώντας φιλόδοξες σχέσεις με την Δύση όπως επεδίωξε η Γεωργία. Δύο θεωρούν τα
βασικά δομικά ερεθίσματα. Το πρώτο ήταν η άνοδος του Πούτιν στην εξουσία το 2000
και η δεύτερη ήταν η επιστροφή της Ρωσίας στην περιοχή του Ν. Καυκάσου με τον πό-
λεμο του 2008 (278-279). Τρίτο δομικό ερέθισμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι το
διεθνές οικονομικό ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα τα οποία διαθέτει στην Κασπία και το
μονοπώλιο εκμετάλλευση τους και τέταρτο (συναφές με το πρώτο) η ανάγκη υποστήριξης
από το εξωτερικό για την μεταφορά τους (Broers 2016).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιώντας την θεωρία του νεοκλασικού ρεα-
λισμού μπορούμε να πούμε ότι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι μια μεταβλητή διαμε-
σολάβησης που έχει όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 5 και αρνητικές συνέπειες. Επιπλέον
σημαντικές παρεμβαίνουσες μεταβλητές είναι στον τομέα της Ιδεολογίας της Πολιτικής
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Ελίτ είναι η πολιτική εμπειρία των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και η εμπιστοσύνη τους
στις δυνατότητες που απέκτησαν από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων(Valiyev και
Mamishova 2019, 278-279). Η πολιτική της χώρας είναι συνεκτική αφού η πολιτική της
ελίτ μαθαίνει από τα λάθη των προκατόχων της. Στο θέμα της στρατηγικής κουλούρας η
Ρωσία διατηρεί σημαντική επίδραση στην ιδεολογία και στον πολιτισμό της χώρας αλλά
και στην εκπαίδευση της ελίτ. Επιπλέον στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο έντονος εθνι-
κισμός ο οποίος καλλιεργείται από την ηγεσία της (Broers 2016). Οι κάτοικοι της χώρας
δεν αντιλαμβάνονται το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ως ζήτημα επιβίωσης αλλά ως
μη μηδενικού αθροίσματος (η απώλεια μου είναι νίκη σου) (Zurcher 2007). Στο ζήτημα
των σχέσεων κοινωνίας και πολιτείας οι σχέσεις είναι μάλλον πελατειακές, επιπλέον η
κοινωνία δεν είναι συνεκτική γιατί (όπως σε κάθε μετασοβιετική κοινωνία) υπάρχει η
τάξη των ωφελημένων και η τάξη των αδικημένων (Broers 2016). Σε αυτό προστίθεται
και η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού εσωτερικών μεταναστών από τον πρώτο πόλεμο του
Ναγκόρνο Καραμπάχ οι οποίοι επιθυμούν την επιστροφή τους και κατά καιρούς δημιουρ-
γούν προβλήματα και αναταραχές (Broers 2016, CG 2021). Η κυβέρνηση είναι μάλλον
συνεκτική αλλά και αυταρχική ωστόσο η έλλειψη «checks and balances» (ή ελληνικά η
απουσία “συνταγματικών ελέγχων”) ευνοεί την διαφθορά και την σπατάλη ιδίως στον
στρατιωτικό τομέα. Ωστόσο η ηγεσία έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει τις αποφάσεις
της γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παραπάνω παρεμβαίνουσες μεταβλητές φαίνεται να
επηρεάζουνε την λήψη αποφάσεων της ηγεσίας του Αζερμπαϊτζάν επειδή όμως ο ορί-
ζοντας γεγονότων στον οποίο δραστηριοποιείται η κυβερνητική ελίτ (δυναστεία Αλίεφ)
είναι μεσαίος έως μεγάλος (πάνω από 10 χρόνια) φαίνεται ότι η πολιτική της επηρεάζεται
περισσότερο από τον δομικό παράγοντα. Η πολιτική λοιπόν του Αζερμπαϊτζάν φαίνεται
να εξηγείται εξίσου ικανοποιητικά από το μοντέλο του νεορεαλισμού, αφού δεν φαίνεται
να παρουσιάζει κάποιες «ανωμαλίες».

Όσον αφορά τις σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία την περίοδο 1992-2002.
Τον Μαϊο του 1992 έχουμε την άνοδο του Abulfaz Elchibey στην εξουσία ενώ ο παλιός
ηγέτης της και όργανο της Ρωσίας ο Mutallibov αναγκάζεται να διαφύγει στην Μόσχα
(S. Cornell 2005, 326). Με τον πρώτο ηγέτη του Αζερμπαϊτζάν ( Ayaz Mutalibov) λόγω
των ανοιχτών του θέσεων υπέρ της Ρωσίας αλλά και της μικρής νομιμοποίησης του η
Τουρκία δεν θέλησε να δημιουργήσει σχέσεις. Ο Elchibey ήταν οπαδός του τουρκικού
στρατιωτικού κοσμικού κράτους και εκφράστηκε ανοιχτά κατά της Ρωσίας και του Ιράν.
Στόχος του ήταν μια συμμαχία με την Άγκυρα ως ένας άξονας κατά της Αρμενίας και
η πιθανή εισδοχή του Αζερμπαϊτζάν στο ΝΑΤΟ (Σκοτινιώτης 2017, 220). Έκανε ανοίγ-
ματα προς την Τουρκία σε μια προσπάθεια δημιουργίας ομοσπονδίας μαζί της. Επίσης
μίλησε για την δημιουργία μίας ομοσπονδίας μεταξύ Νότιου Ιρανικού Αζερμπαϊτζάν και
Βόρειου Αζερμπαϊτζάν. Οι απόψεις του ήταν πολύ παν-τουρκικές ακόμη και για την ίδια
την Άγκυρα (S. Cornell 2005, 282,Murinson 2006). Η Τουρκία δεν προχώρησε σε σχέ-
σεις με τον Elchibey πρώτον γιατί τον θεωρούσε πολύ αδύναμο ηγέτη για να κρατήσει το
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κράτος του Αζερμπαϊτζάν και δεύτερον γιατί η ρητορική του υπερ της Τουρκίας και κατά
του Ιράν δημιουργούσε φοβίες στο Ιράν και στην Ρωσία για πιθανό νέο-ιμπεριαλισμό της
Τουρκία. Άλλωστε ο Elchibey δεν ήταν ένας έμπειρος πολιτικός αλλά περισσότερο ένας
διανοούμενος ο οποίος δεν μιλούσε την γλώσσα της διπλωματίας (S. Cornell 2005, 282).
Παρόλα αυτά προσπάθησε να του παράξει τεχνική υποστήριξη αλλά και να κλείσει μαζί
του συμφωνία για την μεταφορά των φυσικών κοιτασμάτων. Ωστόσο η Τουρκία ακόμη
και στην περίπτωση του Elchibey προσπάθησε να προχωρήσει και σε μια εξομάλυνση των
σχέσεων με τηνΑρμενία, με την υπογραφή συμφωνίας τον Νοέμβριο του 1992 για παροχή
ενέργειας στην δεύτερη, η οποία λόγω εσωτερικής αντίδρασης ακυρώθηκε τον Ιανουά-
ριο του 1993. Επιπλέον πλέον της διπλωματικής υποστήριξης δεν φαίνεται να παρείχε
στρατιωτική υποστήριξη στο Αζερμπαϊτζάν κατά την διάρκεια του πολέμου. Κατά την
διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
στην ΟμάδαΜινσκ ενώ υποστήριξε την εδαφική ακεραιότητα του Αζερμπαϊτζάν πρότεινε
το σχέδιο της ανταλλαγής εδαφών μεταξύ του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και της Νότιας Αρ-
μενίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διάδρομος ανατολής-δύσης (S. Cornell 2005)
γεγονός το οποίο εξυπηρετούσε τα δικά της συμφέροντα. Γενικότερα λόγω του αποκλει-
σμού της από τις διαπραγματεύσεις κυρίως λόγω της Αρμενίας στην Ομάδα Μινσκ δεν
μπόρεσε να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτές.

Οι Τούρκοι δεν θα ήθελαν κάποιον φιλορώσο ηγέτη στο τιμόνι του Αζερμπαϊτζάν
και γι΄αυτό τον λόγο οDemirel προσεγγίζει τον ισχυρό άνδρα της Αρμενίας Haydar Aliyef
17 με σκοπό να του ζητήσει να στηρίξει το καθεστώς Elchibey(88). Ο Αλιγιεφ αρνήθηκε
και δήλωσε ότι θα γίνει μόνο αν το ζητούσε Elchibey, κάτι του οποίου την πραγμάτωση
διευκόλυνε η Τουρκία. Τελικά και με την ανοχή των Ρώσων ο Αλίγιεφ αναλαμβάνει την
εξουσία στις 2 Ιουλιού 1993. Ωστόσο η άνοδος του Αλίγιεφ (λόγω του κομμουνιστικού
παρελθόντος του και της Ρωσικής παιδείας του) θεωρήθηκε από εθνικιστικούς κύκλους
της Τουρκίας, υπό το πρίσμα του μηδενικού αθροίσματος, ως επιστροφή της Ρωσίας στην
περιοχή. Το 1995 οι Εθνικιστές Τούρκοι προσπάθησαν να τον ανατρέψουν με την συμ-
μετοχή τους σε σχεδιαζόμενο πραξικόπημα από τον συνεργάτη του Aliyef Javadov, προ-
σπάθεια για την οποία ο Aliyef ειδοποιήθηκε από τον Demirel κατά την επιστροφή του
από διαπραγματεύσεις στην Ζυρίχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την οποία κατέπνιξε
(S. Cornell 2005).

Ο Haydar Aliyef, σε αντίθεση με τον προκάτοχο του διατήρησε μια ισορροπη-
μένη σχέση με την Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν στην περιοχή αποφεύγοντας τις παν-
τουρκικές δηλώσεις του προκατόχου του.Με την Ρωσία έγινε μέλος της CIS στην περιοχή
αλλά αρνήθηκε την εγκατάσταση Ρωσικών δυνάμεων στο Αζερμπαϊτζάν. Υπέγραψε το
1994 την Συμφωνία του Αιώνα με κονσόρτσιουμ δυτικών εταιριών προκειμένου για την
διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν. Οι Ρώσοι προσπά-

17Οι δύο ηγέτες είχαν ήδη συναντηθεί στο Ναχιτσεβάν το 1992 και διατηρούσαν επαφές.
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θησαν να τον εκδιώξουν το 1994 με πραξικόπημα αλλά απέτυχαν (S. Cornell 2005, 89-92).
Όσον αφορά την πολιτική του απέναντι στην Τουρκίας έπαιζε το χαρτί της Τουρκίας όποτε
το θεωρούσε απαραίτητο. Το 1993 έδιωξε Τούρκους στρατιωτικούς συμβούλους που είχαν
παρασχεθεί στον Elchibey (S. Cornell 2005), ακύρωσε την συμφωνία που είχε υπογράψει
ο Elchibey για την διακίνηση του πετρελαίου (Σκοτινιώτης 2017) και επανέφερε την βίζα
στις μετακινήσεις μεταξύ των δύο κρατών. Μόλις το 1995 επαναδιαπραγματεύθηκε αυτή
την συμφωνία για την δημιουργία των αγωγών πετρελαίου, υπό την πίεση των ΗΠΑ, που
δεν ήθελαν την επαναφορά του Ρώσου ηγεμόνα στην περιοχή και με τρόπο ο οποίος υπο-
δείχτηκε από τηνΟυάσιγκτον. Στις 06Μαϊου 97 οAliyef ως μια προσπάθεια κατευνασμού
της Τουρκίας επισκέφτηκε το Τουρκικό κοινοβούλιο και σε λόγο του είπε την περίφημη
φράση «είμαστε ένα έθνος αλλά δύο χώρες»(«bir millet, iki dövlet»). Υποστήριξε τις ΗΠΑ
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας αλλά αρνήθηκε την εγκατάσταση βάσεων του ΝΑΤΟ
στο Αζερμπαϊτζάν. Η στάση του αυτή φαίνεται ότι υπαγορεύονταν γενικότερα από την
αντίληψη του ότι το κλειδί για την επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στην
περιοχή περνούσε μέσα από την Ρωσία (220). Γι αυτό τον λόγο επεδίωξε καλές σχέσεις
με τον Πούτιν στην βάση της παλιάς του γνωριμίας μαζί του. Υπέγραψε την διατήρηση
της βάσεως Ραντάρ της Gaballa στο Αζερμπαϊτζάν για 10 χρόνια - από το 2002 έως και
το 2012 (Valiyev και Mamishova 2019). Επιπλέον τηρούσε συχνές σχέσεις και με τον
Demirel. Πέθανε το 2002 και τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο γιός του Ilham Aliyef.

To θέμα των αγωγών από την άλλη ήταν το βασικό ζήτημα της πολιτικής της Τουρ-
κίας την περίοδο αυτή. Η Çiller έκανε το θέμα του αγωγού μαζί με το θέμα της ΕΕ και την
τελωνειακή ένωση ως προπύργια της πολιτικής της από τα οποία ωφελήθηκε πολιτικά (S.
Cornell 2005, 305-306) . Στόχος της ήταν η απεξάρτηση των χωρών του Καυκάσου από
την Ρωσία πολιτική και οικονομική μέσω της δημιουργίας ενεργειακών και συγκοινωνια-
κών διαδρόμων στον Νότιο Καύκασο (S. E. Cornell 2017). H Τουρκική πολιτική αυτή
την περίοδο ήταν η ακροβασία μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων (ΗΠΑ , Ρωσία, Δυτ. Ευ-
ρώπη) και Μέση Ανατολή οι οποίοι έβαζαν περιορισμούς στην πολιτική της στην περιοχή
του Νοτίου Καυκάσου και στην προσπάθεια απόκτησης ενός ανεξάρτητου ρόλου. Κατά-
φερε ωστόσο να διατηρήσει τις ισορροπίες. Το τίμημα το οποίο αναγκάστηκε να πληρώσει
ήταν η δημόσια δυσφορία στο Αζερμπαϊτζάν και η έλλειψη κύρους στις Μουσουλμανικές
δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. Παρότι φάνηκε να αποτελεί τον μοναδικό δεσμό αυτών
των χωρών με την Δύση, ενίσχυσε την οικονομική παρουσία της στην περιοχή ιδίως μετά
το δεύτερο μισό του 1990. Η άρνηση της εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ τον Δεκέμβριο
του 1997 και ο τρόπος που αυτή τελικά έγινε, ενίσχυσε το συμφέρον της Τουρκίας να
επανέλθει στην περιοχή.

Όσον αφορά λοιπόν το θέμα των αγωγών η πρώτη διαπραγμάτευση με τον Elchibey
το 1993 ακυρώθηκε από τον Aliyef. Η δεύτερη διαπραγμάτευση έγινε πιο μετά το 1995.
Διαπραγματεύτηκε την δημιουργία δύο αγωγών. Ενός αγωγού πετρελαίου τουBaku-Tbilisi-
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Σχήμα 5.2: Η γεωπολιτική των αγωγών της Τουρκίας

Source: (http://d39raawggeifpx.cloudfront.net/styles/16_9_desktop/s3/articleimages/Sc
reenshot_2021-01-03_at_15.38.15_0.png)

Cheyhan (BTC) o οποίος λειτούργησε το 2005 με Αμερικανική και Βρετανική υποστή-
ριξη και ενός αγωγού φυσικού αερίου Baku-Tbilisi-Erzerum(BTE) o οποίος λειτούργησε
to 2007 (Contessi 2015, 305). Επιπλέον σχεδιάστηκε και η σιδηροδρομική γραμμή Baku-
Tbilisi-Kars (BTK) παράλληλα στους αγωγούς και για το κομμάτι της Γεωργίας χρημα-
τοδοτήθηκε από το ίδιο το Αζερμπαϊτζάν. Προκειμένου να απομυθοποιήσουμε την τουρ-
κική πολιτική των αγωγών στην περιοχή μπορούμε να πούμε τα παρακάτω. Οι δύο αγωγοί
σχεδιάστηκαν από τις ΗΠΑ με παράκαμψη της Αρμενίας παρά την υποστήριξη της Αρμε-
νικής Διασποράς για το αντίθετο. Τα αποθέματα υπολείπονταν των αρχικών υπολογισμών
κατά 30%, η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 και η ανάπτυξη
της εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου οδήγησαν να αποσυρθεί το Αμερικανικό ενδιαφέ-
ρον από την περιοχή (Σκοτινιώτης 2017). Στην περίπτωση της σιδηροδρομικής γραμμής η
συμβολή της Αρμένικης Διασποράς ήταν σημαντική στην διακοπή της υποστήριξης του
από την ΕΕ και την Αμερική. Τέλος ο αγωγός του BTC παρουσιάζει παθητικό για την
Τουρκία και δεν είναι αποδοτικός (Mazis 2020).

Για την περίοδο 2002-2011 οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι απαλλαγ-
μένες από εντάσεις. Σε σύγκριση με τους Ντεμιρέλ και Αλίγιεφ (ο πατέρας) οι Ερντο-
γάν και Αλίγιεφ (υιός) δεν έχουν πολλά κοινά σημεία. O ένας έχει ισλαμική παιδεία και
ο άλλος έχει ρωσική. Ο Ερντογάν είναι οπαδός του μετριοπαθούς ισλάμ (τουλάχιστον
ως το 2016) ενώ ο Αλίγιεφ οπαδός του κοσμικού κράτους και οδηγούν τα κράτη τους
προς αυτές τις κατευθύνσεις(S. E. Cornell 2017), ούτε επίσης ακολουθεί μια διπλωμα-
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τία «μηδενικών προβλημάτωνς». Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει σχέσεις με το
Ιράν, ενώ το Αζερμπαϊτζάν έχει προβλήματα με το Ιράν λόγω και της σημαντικής αζέρι-
κης μειονότητας σε αυτό. Το Αζερμπαϊτζάν από το 2008 αγοράζει υλικό από το Ισραήλ
ενώ οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ λόγω της υποστήριξης της δεύτερης στην Χα-
μάς αλλά και στην Παλαιστίνη χειροτερεύουν (Murinson 2006). H Τουρκία επιδιώκει την
επίλυση των ζητημάτων των συνόρων με την Αρμενία. Το 2008 η Τουρκία αναγνωρίζει
το Κοσσυφοπέδιο ως ανεξάρτητη χώρα γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την πο-
λιτική της εδαφικής ακεραιότητας του Αζερμπαϊτζάν (Κουσκουβέλης 2013). Επιπλέον το
ζήτημα της διακίνησης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών
δεν έχει επιτευχθεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του δευτέρου
σταδίου του κοιτάσματος Shah Deniz. Σημαντικό στοιχείο του είναι η προσπάθεια της
Τουρκίας να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης και να αναβαθμίσει την θέση της ως
μεταφορέας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θέλει να αγοράζει το φυσικό αέριο φθηνά
και να το πουλάει στην Ευρώπη ακριβά (S. E. Cornell 2017). Επιπλέον η τήρηση ίσων
αποστάσεων του Αλίγιεφ (πατέρα) που συνεχίζει ο υιός δημιουργεί δυσκολίες στην ανά-
πτυξη του άξονα Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας έναντι του άξονα Αρμενίας Ρωσίας Ιράν όπως
είχε προβλέψει στο βιβλίο του ο Νταβουτογλου 2010, 230-231.

Η νέα κυβέρνηση του Ερντογάν, κυρίως τα πρώτα χρόνια είναι άπειρη στην άσκηση
εξωτερικής πολιτικής και η επιδίωξη εφαρμογής του δόγματος μηδενικών προβλημάτων
είναι δύσκολη στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου καθόσον τα προβλήματα των χωρών
της περιοχής δεν είναι συμπληρωματικά. Επιπλέον η Τουρκία δεν μπορεί να αντιμετωπί-
σει το Αζερμπαϊτζάν ως επικυρίαρχος γιατί δεν είναι εξοπλισμένη με τα μέσα εκείνα για
να το πράξει. Το Αζερμπαϊτζάν του 2009 δεν είναι το Αζερμπαϊτζάν των αρχών του 1990
αλλά μια χώρα αναπτυσσόμενη ραγδαία με αυξανόμενη οικονομική δύναμη. Το δομικό
ερέθισμα από την ατλαντική δύναμη αλλά και η ιδεολογία της ηγετικής ελίτ της Τουρκίας
φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις της. Ωστόσο παρότι η βελτίωση των σχέσεων με την
Αρμενία είναι σημαντική, αλλά ευκαιριακή, η στρατηγική σημασία του Αζερμπαϊτζάν εί-
ναι σημαντικότερη στον μακροχρόνιο σχεδιασμό της Τουρκίας, αφού την εξυπηρετεί στην
ανάπτυξη ων μακροχρόνιων στόχων της (να προσεγγίσει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας
και να αποκτήσει περιφερειακό ρόλο στην περιοχή). Γι αυτό τον λόγο ο Ερντογάν και
ενεργώντας στην συγκεκριμένη περίπτωση ορθολογικά, ήδη από τον Μάιο του 2009, επι-
σκέπτεται το Αζερμπαϊτζάν και προσπαθεί να καθησυχάσει την ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν,
αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις της αλλά και δεν επικυρώνει τα πρωτόκολλα της Ζυ-
ρίχης. Αυτό το οποίο δεν είχε αντιληφθεί η ηγεσία της Τουρκίας (αλλά και των ΗΠΑ)
ήταν ότι για το Αζερμπαϊτζάν η επίλυση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ήταν το πρώτιστο ζή-
τημα εθνικής ασφαλείας και στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας δεν εξυπηρετούσε η
βελτίωση των σχέσεων με την Αρμενία. Το παραπάνω δίδαγμα φαίνεται να επηρέασε την
τουρκική πολιτική στην τελευταία σύγκρουση. Επιπλέον για να εξευμενίσει το Αζερμπαϊ-
τζάν υπέγραψαν οι δύο χώρες το 2010 συμφωνία αμυντικής συνδρομής και συνεργασίας.
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Από το 2011 και μετά φαίνεται μια βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Το 2011
υπογράφεται η συμφωνία για την μεταφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από
την Τουρκία στην ΕΕ. Στις 17 Νοεμβρίου του 2011 υπογράφηκε το πρόγραμμα του Trans
Anatolian Pipeline (ΤΑΝΑP). Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2015 και τον Νοέμβριο του 2018
ενώθηκαν οι ΤΑΝΑP και Trans Adriatic Pipeline (TAP) ενώ τον Νοέμβριο του 2020 ξε-
κίνησε και η λειτουργία του ΤΑP. Όσον αφορά την Τουρκία η ύπαρξη και η λειτουργία
αυτών των αγωγών έχει πολλαπλά οφέλη για αυτή όπως:

1. Διασφαλίζει την δική της ενεργειακή ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης.

2. Περιορίζει την ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας από την Ρωσία.

3. Παρέχει την απαραίτητη ενέργεια στην Τουρκία ώστε να επιδιώξει την εμπέδωση
του περιφερειακού ή ηγεμονικού της ρόλου.

4. Δημιουργεί σχέσεις αλληλεξάρτησης με τοΑζερμπαϊτζάν και πιθανώς σχέσεις εξάρ-
τησης οι οποίες μπορούν να αποσοβηθούν για το Αζερμπαϊτζάν με έλεγχο του ισο-
ζυγίου με την Τουρκία(βλ. Dadparvar και Azizi 2020).

Ωστόσο εδώ πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες
της Ευρώπης σε ενέργεια θα έπρεπε ο υπόψη αγωγός να είχε συνδεθεί με τα κοιτάσματα
του Καζακστάν και του Τουρκμεκιστάν 18ώστε το κοίτασμα να είναι βιώσιμο. Το παρα-
πάνω δεν μπόρεσε να επιτευχθεί λόγω πολιτικής της Ρωσίας η οποία διακινεί τα υπόψη
κοιτάσματα μέσω των δικών της αγωγών. Επιπλέον λόγω γειτονίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν
και Τουρκμενιστάν στην Κασπία είναι δύσκολο να συμφωνήσουν στην εκμετάλλευση
αυτής. Μειώθηκε η εξάρτηση από την Ρωσία αλλά όχι στον βαθμό τον οποίο επεδίωκαν
οι σχεδιαστές των αγωγών (Σκοτινιώτης 2017). Παράλληλη τέτοια ενεργειακή πολιτική
ασκεί και με το Αζερμπαϊτζάν μέσω εισαγωγής μέρος του πετρελαίου και φυσικού αερίου
που παράγεται αγωγών που διατρέχουν και τις δύο χώρες. H εκμετάλλευση του φυσικού
αερίου της περιοχής δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης καρτέλ μεταξύ των χωρών
αυτών κατά το παράδειγμα τουOPEC. Επιπλέον χαμηλές τιμές πλήττουν όλες τις παραγω-
γούς χώρες αλλά και τις χώρες transit. H Τουρκία εάν θέλει να είναι πραγματικά ανεξάρ-
τητη ενεργειακά θα πρέπει να αναπτύξει τα δικά της μέσα παραγωγής ενέργειας (π.χ πυρη-
νικά) και να βρει και να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα. Αγωγοί οι οποίοι διατρέχουν
το έδαφος τους μπορεί κάθε φορά να γίνουν αντικείμενο τρομοκρατικών επιθέσεων και
πρέπει να ασφαλίζονται, ενώ η εγγύτητα του αγωγού στο Ρωσικό έδαφος δίνει την δυ-
νατότητα στην Ρωσία να επέμβει όποτε απαιτηθεί - εξού και δημιουργείται η αντίστοιχη
παραφιλολογία για το την Ρωσική παρουσία στην Αρμενία και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

18Σε αντίθεση με το Αζερμπαϊτζάν η Ρωσία διαθέτει ισχυρή μειονότητα στις χώρες αυτές ώστε να ασκή-
σει την πολιτική της
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(Ergun και Valiyev 10 Νοεμβρίου 2020). Ωστόσο διακοπή της ροής του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου από την περιοχή είναι κάτι το οποίο δεν ευνοεί καμία από τις χώρες
και προπαντός την Ρωσία και επιπλέον όπως είδαμε η Ρωσία έχει και άλλους τρόπους να
ηγεμονεύσει στην περιοχή -τρόπους που δεν διαθέτει προς το παρόν η Τουρκία.



Κεφάλαιο 6

Η Ιστορία των Συγκρούσεων στην
περιοχή και η εμπλοκή της Τουρκίας

6.1 Η σύγκρουση 1988-1994 - Ο συμβατικός
πόλεμος

Ηαφορμή της σύγκρουσης ξεκινάει ανάλογα από ποια παράταξη το βλέπει ο αναλυ-
τής. Για τους Αρμένιους είναι η σφαγές οι οποίες έγιναν από τους Αζέρους στην περιοχή
του Sumgait στις 27 Φεβρουαρίου 1988 ενώ για τους Αζέρους η επιθυμία του τοπικού Σο-
βιέτ του Ναγκόρνο-Καραμπάχ με ψήφισμα του στις 20 Φεβ 1988 να αλλάξει κυριότητα
από το Αζερμπαϊτζάν στην Αρμενία. Οποιαδήποτε και άν ήταν η αφορμή το γεγονός είναι
ότι η σύγκρουση ήταν η πρώτη εθνοπολιτική σύγκρουση η οποία έγινε μέσα στα πλαίσια
της παλαιάς Σοβιετικής επικράτειας (Zurcher 2007).

6.1.1 Ιστορικό της Σύγκρουσης

Ο πρώτος πόλεμος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιό-
δους. Η πρώτη περίοδος είναι από το 1988 μέχρι και την επέμβαση των Ρωσικών δυνά-
μεων (15 Ιαν 90) στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η δεύτερη περίοδος είναι μεταξύ 1990 και
1991 και η επιχείρηση “Δακτύλιος” και η τρίτη περίοδος από την κήρυξη της ανεξαρτη-
σίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ (1992) μέχρι και το πρωτόκολλο του Birshek το 1994 και
την κατάπαυση του πυρός (177).

Κατά την πρώτη περίοδο ήταν στην ουσία είναι ένας αγώνας πολιτοφυλακών με χα-
μηλό αριθμό συμμετεχόντων από τους κατοίκους κατά βάση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Χαρακτηριστικό ήταν ότι οι εθελοντές (κυρίως από την Αρμενία) δεν υπερέβαιναν τους
1000 και οι ομάδες τις οποίες συγκροτούνταν βασίζονταν κυρίως σε δεσμούς εργασίας
(από ένα εργοστάσιο, από το πανεπιστήμιο κ.α.). Όσον αφορά τους Αζέρους , υπήρχαν
δυνάμεις ασφαλείας, εντός του Αζερμπαϊτζάν από άλλες περιοχές του Σοβιέτ, αλλά δεν
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είχαν την θέληση να εμπλακούν στις διαμάχες. Οι Αζέροι της περιοχής, που αποτελούσαν
μόλις το ένα τέταρτο του πληθυσμού της1, στα τέλη του 89 προχώρησαν στην δημιουρ-
γία ομάδων αυτοάμυνας, κυρίως γύρω από την πρωτεύουσα της περιοχής το Stepanakert.
Όπως παρατηρούν οι αναλυτές σημαντικότερο πρόβλημα την περίοδο αυτή για τους Αρ-
μένιους δεν ήταν η ύπαρξη εθελοντών αλλά η αδυναμία εξεύρεσης οπλισμού.

Το σημαντικότερο γεγονός της περιόδου αυτής είναι η δημιουργία πολιτικών οργα-
νώσεων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τον συντονισμό των επιχειρή-
σεων. Έτσι από την πλευρά των Αρμενίων ιδρύθηκε το εθνικό συμβούλιο του ΝΚΑΟ2στις
24 Αυγούστου του 1989 (μετέπειτα ονομάστηκε σε Αρμενικό Εθνικό Κίνημα3)και στα
τέλη του 1989 από την πλευρά των Αζέρων το Λαϊκό Μέτωπο του Αζερμπαϊτζάν4. Και
τα δύο αυτά κινήματα, σιγά-σιγά κέρδισαν σε λαοφιλία και άρχισαν να υπαγορεύουν πο-
λιτική στα Κομμουνιστικά Κόμματα των χωρών τους. Στην Αρμενία η μετάβαση έγινε
ομαλά και ηγέτες τουΑρμενικού ΕθνικούΚινήματος (Levon Ter-Petrosyan, Robert Kocharyan
, Serzh Azati Sargsyan) από μέλη της οργάνωσης έφτασαν να κυβερνούν την Αρμενία μέ-
χρι και το 2018. Οι πολιτικοί αυτοί είναι γνωστοί και ως η σέκτα του Ναγκόρνο Καραμπάχ
(Karabakh Clan). Αντίθετα στο Αζερμπαϊτζάν δημιουργήθηκε μια σύγκρουση μεταξύ των
ηγετών του Λαϊκού Μετώπου (Elchibey) με τους αρεστούς της Μόσχας (Mutallibov) και
ηγεσία του ΚΚ Αζερμπαϊτζάν.

Κατά την δεύτερη περίοδο η Ρωσική παρέμβαση στο πλευρό των Αζέρων για την
αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή άλλαξε την ένταση των συγκρούσεων και
οδήγησε στην μαζική συμμετοχή των Αρμενίων της περιοχής καθώς και την οργανωμένη
πλέον υποστήριξη από παραστρατιωτικούς της Αρμενίας. Η Σοβιετική κυβέρνηση είχε
στείλει στην περιοχή περίπου 15.000 άνδρες, οι οποίοι πλαισιώνονταν από περίπου 3.000
άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και της KGB του Σοβιέτ του Αζερμπαϊτζάν. Η επιχεί-
ρηση “Δακτύλιος”(όπως ονομάστηκε) είχε ως σκοπό τον αφοπλισμό των Αρμενικών πα-
ραστρατιωτικών δυνάμεων. Ο οπλισμός των Αρμενίων προέρχονταν από επιδρομές σε
ρωσικές αποθήκες και από την μαύρη αγορά και περιλάμβανε αυτόματα όπλα ενώ το
μέγεθος των εμπλεκομένων σε κάθε σύγκρουση δεν υπερέβαινε τους 200. Η επιχείρηση
“Δακτύλιος” απέτυχε κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι οι σχεδιαστές της δεν
περίμεναν τέτοια μαχητική αντίδραση από την πλευρά των Αρμενίων και ο δεύτερος ότι
η επιχείρηση συνέπεσε με την πτώση της ΕΣΣΔ τον Αύγουστο του 1991 και την ανακή-
ρυξη της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν ως ανεξάρτητα κράτη. Στις 2 Σεπτεμβρίου του
1991 το Ναγκόρνο-Καραμπάχ κήρυξε την ανεξαρτησία του και στις 10 Δεκεμβρίου 91
την επιβεβαίωσε με εσωτερικό δημοψήφισμα και επομένως το ζήτημα πήρε πλέον διε-

1Την περίοδο αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε η αναλογία του πληθυσμού που ήταν συντριπτική υπέρ των
Αρμενίων (3/4).

2Nagorno Karabakh Autonomous Oblast
3Armenian National Movement
4Popular Front of Azerbaitzan
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θνείς διαστάσεις.

Κατά την τρίτη περίοδο άλλαξε ο χαρακτήρας του πολέμου και από εσωτερικός
εμφύλιος του Αζερμπαϊτζάν εξελίχθηκε σε διακρατικό πόλεμο. Πλέον στις συγκρούσεις
έχουμε την χρήση βαρέως οπλισμού. Αυτός προέρχεται από τα αποθέματα του Σοβιετι-
κού Στρατού τα οποία μοιράστηκαν με την συμφωνία της Τασκένδης στις 15 Μαΐου 92
και επιπλέον από εξοπλισμό που άφηναν οι σοβιετικές δυνάμεις που αποχωρούσαν από
το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Όσον αφορά την διεύθυνση και διεξαγωγή των επιχειρήσεων
από την πλευρά των Αρμενίων αυτή γίνονταν από αξιωματικούς του Ρωσικού Στρατού οι
οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν Αρμενικής καταγωγής και ήταν καλύτερα εκπαιδευμέ-
νοι από τους αντίστοιχους Αζέρους, ενώ από την πλευρά των Αζέρων από βετεράνους του
πολέμου του Αφγανιστάν. Όσον αφορά την αναλογία των οπλικών συστημάτων που πα-
ραχωρήθηκαν από τους Ρώσους αυτή φαίνεται να ήταν υπέρ των Αζέρων (Zurcher 2007).

Φαίνεται και από την εξέλιξη των επιχειρήσεων ότι οι Αρμένιοι ήταν καλύτερα προ-
ετοιμασμένοι για πόλεμο και δεν έχασαν την ευκαιρία (S. Cornell 2005, 78). Στις αρχές
του 1992 έγινε κατάληψη των περιοχών γύρω από το Stepanakert. Στις 25Φεβρουαρίου 92
έγινε η επίθεση στην περιοχή Khojali πλησίον του αεροδρομίου του Stepanakert. Υπάρχει
εκτίμηση ότι συμμετείχαν περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες του 366 Σοβιετικού Συντάγμα-
τος5 Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 600 άτομα (Zurcher 2007, 172). Οι
Αζέροι μιλούν για σφαγή στο Khojaly και οι απώλειες τους ανέρχονται σε 485 άτομα
(οπλίτες και στρατιώτες)ή κατά άλλους σε 600. Ο S. Cornell 2005 αμφισβητεί την σφαγή
ως έννοια και αφήνει να εννοηθεί ότι το θεωρεί ως απώλειες πολέμου. Για τους Αρμέ-
νιους η κατάληψη του Khojaly ελήφθη ως εκδίκηση για το πογκρόμ στο Sumgait 4 χρό-
νια ακριβώς πριν (Zurcher 2007) και ότι κατέδειξαν στους Αζέρους περί των αρμενικών
προθέσεων.

ΤονΜαϊο του 1992 έγινε η κατάληψη της πόλης Σούσα αφού είχε καταληφθεί ο διά-
δρομος του Lachin o όποιος συνέδεε την Αρμενίας με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ κάνοντας
την μεταφορά εφοδίων από την Αρμενία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ πιο εύκολη (S. Cornell
2005, 82). Τον Ιούνιο του 92 έγινε αντεπίθεση από τους Αζέρους και κατέλαβαν την πε-
ριοχή του Μartakert στο Βόρειο τμήμα του Ναγκόρνο-Καραμπά,χ γεγονός που οδήγησε
στον εκτοπισμό 40.000Αρμενίων (S. Cornell 2005, Zurcher 2007). Η περιοχή ανακτήθηκε
από τους Αρμένιους τον Φεβρουάριο του 1993. Τον Ιούνιο του 1993 έχουμε την κατάληψη
της περιοχής Kelbajar που αποτελεί δεύτερο διάδρομο προς το Ναγκόρνο-Καραμπάχ από
την Αρμενία με την συμμετοχή πλέον τακτικών δυνάμεων από την Αρμενία (S. Cornell
2005, 84). Η πολιτική αναταραχή στο Αζερμπαϊτζάν μεταξύ Μαϊου του 93 και τέλη του
Ιουνίου του 93 διευκόλυνε τους Αρμένιους να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις προς Ανατο-
λικά και προς νότο καταλαμβάνοντας την επαρχία Agdam (4 Ιουλίου 93), το Fizuli (23

5To 366 Σύνταγμα Πεζικού ήταν η τελευταία ένοπλη δύναμη της ΚΑΚ η οποία ήταν στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ για την αποτροπή του πολέμου. Αποχώρησε τελικά τον Μάρτιο του 1992 (S. Cornell 2005, 82).
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Αυγούστου 93), Zangilu(Οκτώβριο 93) ενώ παραδόθηκε στις Αρμενικές παράδοση του
Qubatli και κατελήφθει του Goradin. Οι Αζέροι μόλις στις 22 Δεκεμβρίου 93, αφού είχε ο
Aliyef συγκροτήσει τακτικό στρατό, και με την υλική υποστήριξη των Ρώσων επιτέθηκαν
στην περιοχή του Martakert εκ νέου αλλά οι δυνάμεις του απωθήθηκαν από τον τακτικό
Αρμενικό Στρατό(S. Cornell 2005, 89-93). Τέλος τον Μάιο του 94 έχουμε την κατάπαυση
του πυρός με Ρωσική διαμεσολάβηση και την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Birsherk.

6.1.2 Ο πόλεμος υπό το πρίσμα του Νεοκλασικού Ρεαλισμού

Θα δούμε τον πόλεμο του 1988-1994 υπό το πρίσμα του Νεοκλασικού Ρεαλισμού
και από τις πλευρές της Ρωσίας και της Τουρκίας. Η αποσύνθεση της Σοβιετικής Ένωσης,
η αδυναμία της να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς της (ή η ανυπαρξία τέτοιων μηχανι-
σμών) για την επίλυση των διαφορών, καθώς και η έλλειψη από την πλευρά της μιας συνε-
κτικής πολιτικής στο ζήτημα εκλήφθηκε από την εκάστοτε ηγεσία των δύο αντιμαχόμενων
ως μία απειλή. Η έλλειψη της δύναμης ασφάλειας οδήγησε και τις δύο πλευρές να κάνουν
την βία απαραίτητη. Όσον αφορά τον δομικό παράγοντα την Αμερική: δεν θα ήθελαν με
τίποτα μια σύγκρουση της Ρωσίας με την Τουρκία καθόσον η Τουρκία ήταν μέλος του
ΝΑΤΟ και θα έπρεπε να παρέμβουν. Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν (εποχή
Elchibey) έδειχναν ότι πιθανόν η Τουρκία να υποστήριζε το Baku στο Nagorno-Karabakh
προκαλώντας την πρώτη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσικής Συνομοσπονδίας. Επιπλέον η Αρ-
μενία διέθετε ισχυρή διασπορά στις ΗΠΑ που ήταν έντονα πολιτικοποιημένη. Από την
άλλη δεν ήθελε την παραχώρηση του Nagorno-Karabakh στην Αρμενία γιατί αυτό θα αύ-
ξανε τον φόβο της Τουρκίας για επεκτατισμό της Αρμενίας στην ανατολικές επαρχίες και
στο Ναχιτσεβάν(Lambert 2021). Τέλος Τουρκία αλλά και οι ΗΠΑ θα είχαν κάποια ευχαρί-
στηση με την απασχόληση των Ρώσων με το Αρμενικό πρόβλημα(Lambert 2021). Εκτός
όμως και από απειλή εκλήφθηκε και ως ευκαιρία από το νεοσύστατο de-facto κράτος
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ προκειμένου να πετύχει τον εθνικό του στόχο ο οποίος στην
πορεία μεταβλήθηκε. Αρχικά ήταν η προσάρτηση του στην Αρμενία και αργότερα η ανε-
ξαρτησία. Η ανεξαρτησία ήταν μία κατάσταση που εξυπηρετούσε και την κυβέρνηση της
Αρμενίας ώστε να μειώνει την ευθύνη της απέναντι στους κατοίκους της περιοχής ή την
υπευθυνότητα από ενέργειες αυτών.

Δεύτερον αντικειμενικοί παράγοντες ισχύος.H Αρμενική παρουσία στην περιοχή
ήταν ισχυρότερη τόσο δημογραφικά όσο και στους θεσμούς αντιπροσώπευσης. Υπήρχε
μεγαλύτερη δεξαμενή για στρατολόγηση εθελοντών στην περιοχή από την Αρμενία γε-
γονός που οδήγησε σε χαμηλότερο κόστος του πολέμου για την Αρμενία λόγω εθνικής
κινητοποίησης. Υπήρξε έμπρακτη βοήθεια από την Αρμενία (παραστρατιωτικοί-όπλα-
χρηματοδότηση) αλλά και η υποστήριξη από την Αρμενική Διασπορά (αγνώστου ύψους).
Οι Αρμένιοι (τόσο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ όσο και της Αρμενίας) ήταν οι πρώτοι δη-
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μιούργησαν κατάλληλους θεσμούς ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν σαν χώρα αλλά
και να αναπτύξουν μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας. Από την άλλη η δημιουργία επί-
σημου στρατού στο Αζερμπαϊτζάν έγινε μόλις το 1991 ενώ η δυνατότητα στρατολόγησης
δεν υπήρχε πριν τις αρχές του 1992 λόγω των φόβων του καθεστώτος (Zurcher 2007). Επι-
πλέον το Αζερμπαϊτζάν δεν προέβη σε καλό χειρισμό των πόρων του(αφού η εξάρτηση
του από αυτούς ήταν στο 70%) και οι όποιοι πόροι του ξοδεύτηκαν, όχι στον αγώνα αλλά
σε εσωτερικές διαμάχες. Όσον αφορά το έδαφος αυτό δεν ευνοούσε τους Αρμένιους επο-
μένως μπορούμε να πούμε ότι κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων μάλλον προβλήματα
τους δημιούργησε, ωστόσο μετά από την οχύρωση του τους έδωσε τακτικό πλεονέκτημα
κάνοντας την ανακατάληψη δύσκολή.

Εξετάζοντας τις παρεμβαίνουσες μεταβλητές πρώτα θα δούμε τις μεταβλητές 2ης
εικόνας και τις κατηγορίες στρατηγική κουλτούρα, σχέσεις κοινωνίας-πολιτείας και τους
κρατικούς οργανισμούς. Για τους Αρμένιους τόσο της χώρας όσο και του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ οι συγκρούσεις ελήφθησαν ως μια απειλή επιβίωσης και μια προσπάθεια επα-
νάληψης της γενοκτονίας του 1915 με αποτέλεσμα αυτό να τους οδηγήσει σε μια συσπεί-
ρωση για την δημιουργία μιας κρατικής οντότητας εντός του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και
για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Αντίθετα για τους Αζέρους δεν υπήρχε η απειλή
της επιβίωσης οπότε έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των κυβερνητικών ελίτ. 6. Επι-
πλέον φαίνεται οι Αρμένιοι να αντιμετωπίζουν την ηγεσία τους (στον πρώτο πόλεμο) με
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και έχουν μεγαλύτερη θέληση να συμμετέχουν σε αυτό από ότι
οι Αζέροι. Εξετάζοντας τώρα τις μεταβλητές 1ης εικόνας τονίζουμε την αδυναμία του
Elchibey να διεξάγει πολιτική εκ μέρους του Αζερμπαϊτζάν (έλλειψη πολιτικής εμπειρίας
και γλώσσας-μη σωστές κρατικές δομές) παράλληλα με αυτή του Levon-Ter-Petrosyan
(προσπάθεια συμβιβασμού των δύο πλευρών με την παραχώρηση εδαφών πίσω στο Αζερ-
μπαϊτζάν αφού έβλεπε την κατάκτηση εδαφών ως μεσολαβητική ευκαιρία και όχι ως
απειλή). Ο πρώτος αντικαταστάθηκε πολύ γρήγορα ενώ ο δεύτερος μόλις το 1998. Ο
Kocharyan που τον διαδέχθηκε το 1998 ήταν στρατιωτικός και όχι πολιτικός με αποτέλε-
σμα να ακολουθήσει μια πολιτική κατευνασμού της Ρωσίας η οποία περισσότερο πηγάζει
από την εμπειρία του και τον ιδεολογικό προσανατολισμό του (Terzyan κ.ά. 2018). Από
την άλλη το 1993 ο Αλίγιεφ ο οποίος πιο έμπειρος πολιτικός κατάφερε να επιβιώσει στα
δύσκολα πρώτα χρόνια αντιμετωπίζοντας την αντίδραση της Ρωσίας θέλοντας να τηρήσει
αποστάσεις και από την Τουρκία και από την Ρωσία.

6Αντιπαραδείγματα για την περίπτωση των Αζέρων : Η πτώση του Lachin και της πόλεως Σούσα οδή-
γησε στην πτώση του εκλεκτού άνδρα της Ρωσίας του Mutallibov και στην άνοδο του Elchibey - αρχηγού
του Λαϊκού Μετώπου. Η προσπάθεια πραξικοπήματος του Husseinov κατά του Elchibey οδήγησε στην
απώλεια του Kelbajar (αφού ο Husseinov είχε επιφορτιστεί με την ασφάλεια της περιοχής). Η απόπειρα
πραξικοπήματος οδηγεί τον Elchibey να απευθυνθεί στον Haydar Aliyef (Πρόεδρο της ΚΕ του ΚΚ του
Αζερμπαϊτζάν) ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνει τον Elchibey και εγκαθιστά το αυταρχικό καθεστώς
του στο Αζερμπαϊτζάν, που υφίσταται μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε την έντονη διαπλοκή στο Αζερμπαϊ-
τζάν. Τα γεγονότα περιγράφει ακόμη πιο γλαφυρά το S. Cornell 2005.
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Ήταν μια καθαρή νίκη για την Αρμενία λόγω οργανωμένου στρατού, καλής διοί-
κησης και ηγεσίας, και πολιτικής σταθερότητας. Η νίκη πιστώνεται στους Αρμένιους.
Κατέλαβαν έδαφος το οποίο παρέχει αρχικά πλεονεκτήματα ασφάλειας αλλά και πλεο-
νεκτήματα άμυνας και οικονομίας. Διατήρησαν τα σύνορα με το Ιράν και την Γεωργία.
Μπορούσαν με την στάση τους να επηρεάζουν τα γεγονότα στο Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον
η Ομάδα Μινσκ που συγκροτήθηκε το 1993 για την επίλυση του ζητήματος παρά τα 4
ψηφίσματα για αποχώρηση αρμενικών δυνάμεων από τις επαρχίες γύρω από το ΝΚΑΡ
δεν είχε κάποια επίδραση στην Αρμενία.

Όσον αφορά την καθεαυτό επέμβαση της Ρωσίας αυτή πάντα γίνονταν στο πλαίσιο
της εξυπηρέτησης των δικών της συμφερόντων τηρώντας μια ενδιάμεση στάση. Αρχικά
υποστήριξε τους Αρμένιους στην επιχείρηση στο Khojali, προσπάθησε να ανατρέψει τον
Elchibey το Μαϊο 1993 λόγω της επικίνδυνης στάσης του έναντι της Τουρκίας αλλά και
του Ιράν και να επαναφέρει τον Muttalibov αλλά τελικά κατέληξε στον Αλίγιεφ. Προ-
σπάθησε να ανατρέψει τον Αλίγιεφ όταν υπέγραψε την συμφωνία του αιώνα το 19947

Στρατιωτικά υποστήριξε με υλικό και τις δύο παρατάξεις αρχικά τους Αζέρους στις πρώ-
τες δύο φάσεις και εν συνεχεία του Αρμενίους και όταν οι Αρμένιοι το 1993 άρχισαν να
έχουν ραγδαίες επιτυχίες πάλι τους Αζέρους.

6.1.3 H εμπλοκή της Τουρκίας στον Πόλεμο

Ειδικότερα τώρα για την Τουρκία και τους δομικούς παράγοντες. Η πτώση της Ρω-
σίας άλλαξε την Τουρκική πολιτική στην Περιοχή. Ο δομικός παράγοντας ΗΠΑ την πε-
ρίοδο αυτή έστρεψε την Τουρκία στην περιοχή. Η Ρωσική Συνομοσπονδία παρέμενε μια
στρατιωτικά ισχυρή δύναμη στην περιοχή. Επιπλέον την περίοδο εκείνη οι εξαγωγές στην
Ρωσία ήταν 5 φορές μεγαλύτερες από ότι με Αζερμπαϊτζάν και Κεντρική Ασία. Από τότε
η Τουρκία ενδιαφέρονταν για την αγορά Ρωσικού εξοπλισμού για να διαφοροποιηθεί από
τους Αμερικανούς και κάθε προσπάθεια εμπλοκής προκαλούσε αντίδραση της Ρωσίας (S.
Cornell 2005, 286). Όσον αφορά την Τουρκία η επιρροή της σε νέες περιοχές της Ευρασίας
ήταν ο τρόπος για να αποκτήσει η Τουρκία την στρατηγική σημασία την οποία είχε στην
Δύση κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οικονομικά παρουσίασαν μια ευκαιρία για
τις τουρκικές εξαγωγές αλλά και νέες πηγές ενέργειας για την Τουρκία τις οποίες θα μπο-
ρούσαν να αναπτύξουν και να συνδέσουν με τις αγορές της Ευρώπης. Οι δυτικές χώρες
από την άλλη ήθελαν να παραμείνουν έξω από την κρίση και κάποιες ήταν θετικές προς
την Αρμενία. Το παραπάνω ήταν σε άμεση σχέση και με την προσπάθεια της Τουρκίας
για να γίνει μέλος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έδινε και στις Ευρωπαϊκές χώρες έναν
μοχλό πίεσης. Πολιτικά Επομένως ήταν περισσότερο μια ευκαιρία για την Τουρκία παρά
μια απειλή. Απειλή θα μπορούσε να είναι με η ενίσχυση της Αρμενίας και τυχόν επιθετι-

7 Υπήρξαν δύο προσπάθειες ανατροπής Αλιγιφ η μία τον Φεβρουάριο του 1994 από τον Χουσεϊνοφ
και η άλλη τον Μάρτιο 94 από τον Javadov(S. Cornell 2005).
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κές της βλέψεις στα σύνορα ωστόσο τα στρατιωτικά μεγέθη ήταν δυσανάλογα. Επιπλέον
πολιτικά η απόρριψη από την ΕΕ θα μπορούσε να δώσει στην Τουρκία την ευκαιρία να
διαδραματίσει τον ρόλο του ηγέτη στους Τουρκόφωνους της περιοχής (S. E. Cornell 2017,
278-279). Συνοψίζοντας ισχυρές εξωτερικές πιέσεις, τουρκικά συμφέροντα (ένταξη στην
ΕΕ και εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία) ήταν τα βασικότερα δομικά ερεθίσματα.

Παρεμβαίνουσες μεταβλητές για την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή: η επί-
δραση της ακροδεξιάς στην Τουρκική πολιτική που οδηγούσε τις κυβερνήσεις στην άσκηση
μιας πιο ενεργούς πολιτικής στην περιοχή. Η διασπορά του Καυκάσου (10-15% του τουρ-
κικού πληθυσμού) που πίεζε την Τουρκική κυβέρνηση για ενεργή συμμετοχή. Παρά-
δειγμα οι σφαγές των Αρμενίων στην επαρχία Khojaly οι οποίες δημιουργούσαν εσωτερι-
κές αντιδράσεις στην Τουρκία που οι τουρκικές κυβερνήσεις έπρεπε να κατευνάσουν.Το
Κεμαλικό Δόγμα για την διατήρηση του status quo. Οποιαδήποτε εμπλοκή της Τουρκίας
σήμανε αποσταθεροποίηση στην περιοχή και εκλαμβάνονταν αρνητικά. Η ισχυρή στρα-
τιωτική γραφειοκρατία η οποία απέτρεψε τον Οζάλ από την συμμετοχή στον πρώτο πό-
λεμο του Περσικού Κόλπου και δεν είναι σίγουρο ότι θα ακολουθούσε τις εντολές του. Η
Τουρκική εξάρτηση από αμερικανικό στρατιωτικό υλικό προκειμένου για τον αγώνα κατά
του PKK. Την περίοδο εκείνη βασίζονταν στον Αμερικάνικό Εξοπλισμό και για αυτό τον
λόγο αργότερα προσπάθησε να προσεγγίσει το Ισραήλ για να διαφοροποιήσει τους προ-
μηθευτές της σε στρατιωτικό υλικό. Η σχεδίαση του Αγωγού Baku-Cheyhan. Συναφώς
ομαλοποίηση των σχέσεων με την Αρμενία θα βοηθούσε στην ροή αζέρικου πετρελαίου
μέσω της Τουρκίας (S. Cornell 2005, 287-289). Ο φόβος για αναγνώριση της γενοκτονίας
και η άρνηση της Σοβιετικής Αρμενίας να αναγνωρίσει τα υπάρχοντα σύνορα. Τέλος πα-
ραλληλισμοί μεταξύ των γεγονότων της Κύπρου το 1974 και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
δεν μπορούν να γίνουν διότι στην Κύπρο απολάμβανε η Τουρκία το καθεστώς του εγγυητή
ενώ στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ δεν είχε τέτοια νομιμοποίηση.

Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική της Τουρκίας στην σύγκρουση αυτή και οι απο-
φάσεις οι οποίες ελήφθησαν, όσον αφορά την στρατιωτική παρέμβαση ήταν ορθολογικές.
Η Τουρκία δεν παρενέβη στρατιωτικά στην περιοχή. Αντί αυτού έκανε στρατιωτικές κινή-
σεις κοντά στην περιοχή της Αρμενίας το Ναχιτσεβάν θεωρώντας ότι η στρατιωτική ισχύς
της Τουρκίας ήταν αρκετή για να εξαναγκάσει την Αρμενία. Δεν πούλησε οπλισμό στην
περιοχή τουλάχιστον όπως φαίνεται από διάφορα αρχεία όχι πριν το 2010 (SIPRI 2021a).
Παρείχε εκπαίδευση στο στρατιωτικό προσωπικό του Αζερμπαϊτζάν στις στρατιωτικές
της Ακαδημίες. Παρείχε τεχνοκρατική υποστήριξη στον Elchibey (S. Cornell 2005). Τέ-
λος αναφέρονται περίπου 350 εθελοντές οι οποίοι πέρασαν τα σύνορα με Ναγκόρνο Κα-
ραμπακχ για να πολεμήσουν στο πλευρό των Αζέρων. Άρα η στρατιωτική υποστήριξη
ήταν μηδαμινή στον συγκεκριμένο πόλεμο.(Zurcher 2007)

Αντίθετα η διπλωματική υποστήριξη του Αζερμπαϊτζάν αλλά και η προσπάθεια
εμπλοκής της Τουρκίας στα εσωτερικά του ήταν πιο έντονη. Ήδη από το 1993 η Τουρ-
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κιά αρνιόνταν την παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων της Ρωσίας. Η Κυβέρνηση Demirel
(1996) ήταν υπέρμαχος της πολιτικής της εδαφικής ακεραιότητας του Αζερμπαϊτζάν πα-
ρακινουμένη από εσωτερικά κίνητρα χωρίς όμως στην πολιτική της αυτή να είναι δια-
χρονικά συνεπής ή συνεπής προς τους Αζέρους και επηρεαζόμενη από τις ΗΠΑ στην
βάση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και της γεωπολιτικής σημασίας
που αποκτούσε τοΑζερμπαϊτζάν. ΗΤουρκία το 1997 πρότεινε την βήμα-βήμα αποχώρηση
των δυνάμεων, άρση των αποκλεισμών εμπορίου και ανάπτυξη διεθνής ειρηνευτικής απο-
στολής. Η πρόταση δεκτή από τον Levon Ter-Petrosyan αλλά αντέδρασε το κράτος του
Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η παραπάνω πρόταση ήταν σύμφωνη με το εθνικό συμφέρον της
Ρωσίας άρα και αυτά της Αρμενίας. Αντίθετα Τουρκική κυβέρνηση Ετζεβίτ (1999-2002)
πρότεινε το σενάριο της ανταλλαγής εδαφών κάτι το οποίο δεν ήταν σύμφωνο τόσο στα
Ρωσικά όσο και στα Αρμενικά συμφέροντα και απορρίφθηκε. Σύμφωνα με αυτό οι Αρμέ-
νιοι θα διατηρούσαν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και σε αντάλλαγμα θα παραχωρούνταν ένας
διάδρομος στον Νότο. Ωστόσο εξυπηρετούσε την μακροχρόνια πολιτική της Τουρκίας και
τα συμφέροντα της στην περιοχή.

Γενικότερα όμως οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούσαν και η σύγκρουση παρέ-
μεινε για πολλά χρόνια παγωμένη με σποραδικές μικρο-συγκρούσεις οι οποίες είχαν, όπως
παρατηρεί και ο Broers 2016, περιοδικότητα εποχική (αυξάνανε κατά την διάρκεια των
ανοιξιάτικων μηνών ή όταν υπήρχε διπλωματική κινητικότητα). Οι λόγοι που παρέμενε
παγωμένη ήταν οι παρακάτω. Τα συμφέροντα των δύο εμπλεκομένων χωρών ήταν αμοι-
βαίως αποκλειόμενα. Η Αρμένιοι αντιμετώπιζαν το έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ σαν
δικό τους έδαφος και επιπλέον είχαν συμφέρον από την διατήρηση του status-quo. Δεν
ετίθετο θέμα ανταλλαγής εδαφών. Οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν αδυναμία να επιβάλλουν
την λύση στην περιοχή είτε λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ τους(μέσα στην
Ομάδα Μινσκ) είτε λόγω αδυναμίας να επιβάλλουν την θέληση τους στην Ρωσία. Επι-
πλέον είναι αμφίβολο εάν η ίδια η Ρωσία θα ήθελε να βρεθεί λύση (S. Cornell 2005)κα-
θόσον η ελεγχόμενη αυτή ένταση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της. Τέλος με τον καιρό οι
δύο χώρες (Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν) καλλιέργησαν ένα εθνικιστικό αίσθημα στους λαούς
τους προκειμένου να τους αποτρέψουν από τα εσωτερικά προβλήματα (Broers 2016).

Ωστόσο το κόστος της διατήρησης του status-quo ήταν συνεχώς αυξανόμενο για
την Αρμενία8. Πρώτον γιατί έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων αλλά και εμπορικών οδών στην περιοχή και να έχει μερίδιο στην οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής. Δεύτερον γιατί έπρεπε να διατηρεί δυνάμεις στην περιοχή και να
αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης τους. Τρίτον γιατί έπρεπε να συντηρεί οικονομικά
το κράτος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τον στρατό του αφού το δεύτερο δεν είχε πό-
ρους. Τέταρτο γιατί αποκλείονταν η σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία και
την επίλυση τόσο του ζητήματος του αποκλεισμού των συνόρων όσο και πιο δομικά προ-

8Όπως προέβλεψε ο Gilpin 2004 και εξηγήσαμε στο κεφάλαιο 2.
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βλήματα των δύο χωρών όπως το ζήτημα της γενοκτονίας. Τέλος η Αρμενία θα έπρεπε να
αντιμετωπίζει μια κούρσα εξοπλισμών του Αζερμπαϊτζαν και μια αυξανόμενη οικονομική
δαπάνη σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς ώστε να απαντήσει σε αυτή.

Η σημαντικότερη προσπάθεια για επίλυση του ζητήματος ήταν το 2016 η Συμφωνία
των Αρχών της Μαδρίτης με 6 βασικές αρχές που συμφώνησαν από κοινού οι δύο χώρες
με την Ομάδα Μινσκ (Welt και Bowen 2021). Αυτές ήταν:

1. Επιστροφή των εδαφών που περιβάλλουν τοΝαγκόρνο-Καραμπάχ σε αζέρικόΈλεγχο.

2. Ένα ενδιάμεσο καθεστώς για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ που θα παρέχει εγγυήσεις
για την ασφάλεια και την αυτονομία στην διακυβέρνση του.

3. Ένας διάδρομος επικοινωνίας που να συνδέει Ναγκόρνο-Καραμπάχ με την Αρμε-
νία.

4. Μελλοντική ρύθμιση της τελικής νομικής κατάστασης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
μέσω μιας νομικά δεσμευτικής έκφρασης της λαϊκής θέλησης.

5. Το δικαίωμα σε όλους τους εσωτερικά εκτοπισμένους και στους μετανάστες να επι-
στρέψουν στις κατοικίες τους.

6. Διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας που θα συμπεριλαμβάνουν μια ειρηνευτική δύναμη.

Υπήρξαν διαφορές ως προς τις αρχές μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι οι Αρμένιοι
επιθυμούσαν την διατήρηση εδαφών τα οποία είχαν εποικισθεί από τους ίδιους (περίπου
17χιλιάδες Αρμένιοι είχαν εγκατασταθεί σε εδάφη εκτός του Ναγκόρνο-Καραμπάχ) (Welt
και Bowen 2021). Επιπλέον επιθυμούσαν την τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος
για την εφαρμογή των Αρχών της Μαδρίτης. Από την άλλη οι Αζέροι δεν επιθυμούσαν
διαφοροποίηση της λύσης μεταξύ των περιοχών γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και
του ίδιου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Έθεταν ως προτεραιότητα την επιστροφή των προ-
σφύγων και επιθυμούσαν ένα πιο “χαλαρό” χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του. Τέλος
επιφυλάσσονταν για την χρήση στρατιωτικής δύναμης εφόσον απαιτούνταν. Η στάση της
διεθνούς κοινότητας εκλαμβάνοντας από το Αζερμπαϊτζάν ως αδιαφορία αφού δεν έκανε
καμία προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος και η λύση της Μαδρίτης ήταν μια
λύση διατήρησης το status quo. Η λύση αυτή δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Αζερ-
μπαϊτζάν γιατί παγιώνονταν μια κατάσταση που δεν ήταν προς όφελος τους και έπρεπε να
προβεί σε μια δραστική ενέργεια για αλλαγή του.
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6.2 Ο Πόλεμος των 4 ημερών (Απρίλιος του 2016)-
η δοκιμή που πέτυχε

6.2.1 Η εξέλιξη των επιχειρήσεων

Στις 2 Απριλίου και ενώ οι δύο ηγέτες των χωρών επέστρεφαν από τις ΗΠΑ όπου
είχαν συμμετάσχει την διάσκεψη για τα πυρηνικά, μεγάλης έντασης εχθρικές ενέργειες ξέ-
σπασαν σε 5 συγκεκριμένα σημεία ΒΑ και ΝΑ της ζώνης επαφής μεταξύ του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και του Αζερμπαϊτζάν. Οι Αζέροι, κατηγορώντας τους Αρμένιους για επιθέ-
σεις με πυροβολικό στο έδαφος τους, κατέλαβαν Αρμενικά φυλάκια στα χωριά Matagis,
Talish, Seysulan, στην περιοχή του Agdam και ΝΑ στην περιοχή του Lele Tepe. Η κατά-
ληψη των θέσεων έγινε στις 02:30 το βράδυ και εικάζεται ότι έγιναν από ειδικές δυνάμεις.
Οι επιχειρήσεις ανακατάληψης από τους Αρμένιους συνοδεύτηκαν εκτόξευση ισχυρών
πυρών πυροβολικού και χρήση αρμάτων μάχης. Οι Αζέροι αντιμετώπισαν την αντεπί-
θεση με kamikaze drone (τα Ισραηλινά Ηarop τα οποία είχαν ενεργοποιήσει πρόσφατα)
και Ισραηλινά αντιαρματικά Spike LR. Στις 3 Απριλίου οι Αζέροι ζήτησαν κατάπαυση
του πυρός αφού είχαν καταλάβει τα φυλάκια. Ωστόσο Αρμενικά κανάλια δήλωναν ότι οι
περισσότερες θέσεις των Αρμενίων είχαν ανακαταληφθεί. Όχι όμως χωρίς κόστος αφού
οι Αρμένιοι αναγκάστηκαν τελικά να παραδεχτούν απώλειες 14 αρμάτων ενώ οι Αζέροι
ενός άρματος και ενός ελικοπτέρου 9. Στις 4 Απριλίου υπήρξε κινητοποίηση εθελοντών
από την πλευρά των Αρμενίων. Οι Αζέροι απείλησαν να πλήξουν το Stepanakert χωρίς οι
Αρμένιοι να έχουν την δυνατότητα κάποιας συγκεκριμένης απειλής. Επιπλέον αναφέρεται
από αρμενικές πηγές ακρωτηριασμός αιχμαλώτων καθώς και προσβολή λεωφορείου με
εθελοντές στο εσωτερικό του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από drone (Frew 2021). Oι στρατιω-
τικές επιχειρήσεις συνδυάστηκαν με επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου με τους Αρμένιους να
κλείνουν τις επίσημες ιστοσελίδες της Αζέρικης κυβέρνησης και οι Αζέροι να μπορούν
να μιλήσουν επίσημα παρά μετά το τέλος του πολέμου.Από την άλλη οι Αζέροι χρησι-
μοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς facebook για να μεταφέρουν κακόβουλο λογισμικό.
Επιπλέον στα πλαίσια του πολέμου πληροφοριών οι πληροφορίες για την εξέλιξη των επι-
χειρήσεων, τους θανάτους αλλά τις απώλειες υλικού δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν.

Τα παραπάνω έδειχναν και τον προσανατολισμό πλέον του πολέμου αφού και ότι
οι δύο αντίπαλοι οδηγούνταν σε έναν απόλυτο πόλεμο (Κονδύλης 2017) χωρίς να έχουν
ηθικές περιστροφές και περισσότερο οι Αζέροι. Φαίνεται ότι οι Αζέροι παρά την αντε-
πίθεση των Αρμενίων διατήρησαν Αρμενικές θέσεις στο χωριά Talish-Seysula (στα ΒΑ)
και στην περιοχή Lele-Tepe στα σύνορα με το Ιράν στα Νότια. Αρχικά η Αρμενική κυβέρ-
νηση δεν παραδέχτηκε την απώλεια του Lele-Tepe, εν συνεχεία προσπάθησε να μειώσει

9Η χρήση των drone, όπως και στον επόμενο πόλεμο, έκανε ευκολότερο στους Αζέρους να αποδεικνύ-
ουν τις καταστροφές από ότι στους Αρμένιους-όπως και στον επόμενο πόλεμο
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τις εδαφικές απώλειες και μετά την παρουσίαση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών ει-
κόνων από το Αζερμπαϊτζάν, αναφέρθηκε σε έδαφος μη στρατηγικής σημασίας. Και τα
τρία αποδείχτηκαν από την εξέλιξη του πολέμου το 2020 αναληθή. Η Ρωσία τελικά πα-
ρενέβη και στις 5 Απριλίου και υπογράφηκε παρουσία των Αρχηγών Στράτου Αρμενίας
Αζερμπαϊτζάν και Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός. Οι Αρμένιοι παραδέχτηκαν 64 νε-
κρούς στρατιώτες και 15 εθελοντές-πολίτες ενώ οι Αζέροι 31 νεκρούς στρατιωτικούς και
6 πολίτες. Προφανώς και τα νούμερα ήταν μεγαλύτερα-αλλάζοντας έτσι την κλίμακα των
επιχειρήσεων που διεξάγονταν μέχρι τώρα (Broers 2016)

6.2.2 Ερμηνεία του Πολέμου

Όσον αφορά τα δομικά στοιχεία που προκάλεσαν δομικά ερεθίσματα η άνοδος του
Πούτιν στην εξουσία ως προέδρου της Ρωσίας μετά το μεσοδιάστημα Μεντβέντεφ, η σύ-
γκρουση της Συρία από το 201410 και μετά, η προσάρτηση της Κριμαίας στην Ρωσία
και η επέκταση της Ευρασιατικής Ένωσης. Τα παραπάνω είχαν να κάνουν με την σχέση
του διπόλου ΗΠΑ-Ρωσία και προκάλεσαν αστάθεια στις σχέσεις Ανατολής και Δύσης με
αποτέλεσμα και προκαλούσαν (και προκαλούν) ανασφάλεια στους ηγέτες της περιοχής
(Broers 2016).

Τα δομικά ερεθίσματα όμως που είχαν μεγαλύτερη επίδραση στην απόφαση των
Αζέρων να πάνε σε σύγκρουση, ήταν τρία: η επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με
την Ρωσία μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους, η έλλειψη ειρηνευτικής δύνα-
μης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και η πτώση της τιμής του πετρελαίου μετά το
2014. Όσον αφορά το πρώτο η σχέση Τουρκίας-Ρωσίας εξετάζεται στην βάση ότι των πα-
ραπληρωματικών περιοχών του εγγύς εξωτερικού που στο Κεφάλαιο 4. H Ρωσία μετά την
πτώση του Αεροσκάφους άρχισε να κινητοποιεί το κουρδικό στοιχείο εναντίον της Τουρ-
κίας στην Συρία (Σκοτινιώτης 2017), προέβη σε βομβαρδισμούς εφοδιοπομπών πετρε-
λαίου από το Ισλαμικό κράτος προς την Τουρκία (Kepel 2018) ενώ αντίστοιχα ή Τουρκια
μέσω των Σουνιτικών πολιτοφυλακών στην Συρία προέβη σε επιθέσεις κατά του Αρμε-
νικού στοιχείου στην Συρία με αποτέλεσμα την σημαντική του (Hakobyan και Mollica
2021). Και οι δύο δυνάμεις συνυπάρχουν στην περιοχή και συνεργάζονται με τα αντιμα-
χόμενα μέρη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι και προχώρησαν σε μια υποκίνηση της
κατάστασης (Σκοτινιώτης 2017). Η καθεμία για τους δικούς της λόγους. Το ίδιο έπραξαν
και οι ΗΠΑ, που φαίνεται να επικροτούσαν σιωπηρά ως μέρος της Ομάδας Μινσκ, τις πο-
λιτικές της Ρωσίας. Για τις ΗΠΑ θα πρέπει όμως να πούμε, και αυτό έχει σημασία για την
συνέχεια, ότι έγινε σε χρονιά εκλογών. Όσον αφορά την έλλειψη ειρηνευτικών δυνάμεων

10Αυτό εξετάζεται με την έννοια της τρομοκρατίας αφού αναφέρονται για παράδειγμα μουσουλμάνοι
Αζέροι που πολέμησαν με το μέρος του Ισλαμικού κράτους, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν
και οι τρεις χώρες του Ν. Καυκάσου στο να διακόψουν την κίνηση των τρομοκρατών από το έδαφος τους
προς την Ευρώπη και την Ρωσία.
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Σχήμα 6.1: Οι σύγκρουση του 2016

Source: (Broers 2016)
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αυτό παρέχει την ευκαιρία στις δύο πλευρές να ξεκινήσουν και να διακόψουν ένα πόλεμο
αφού η διακοπή του πυρός είναι στα χέρια τους. Τέλος η πτώση της τιμής του πετρελαίου
επηρέασε σημαντικά την οικονομία του Αζερμπαϊτζάν αφού προκάλεσε υποτίμηση του
νομίσματος, σημαντική πτώση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και απολύσεις προσω-
πικού σε κρατικά εργοστάσια(Broers 2016).

Όσον αφορά τον ορίζοντα των γεγονότων είναι μια σύγκρουση που αφενός διάρ-
κεσε ελάχιστο χρονικό διάστημα και αφετέρου ακόμη και ο σχεδιασμός της (που σίγουρα
υπήρξε) ήταν μικρής χρονικής διάρκειας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι
παρόλο που υπήρξαν επιτυχίες από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν, δεν υπήρξε εδαφική
εκμετάλλευση των πρώτων επιτυχιών (Broers 2016). Όσον αφορά τώρα τις παρεμβαίνου-
σας μεταβλητές για την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αυτές είναι κοινές στα παρακάτω.
Και οι δύο χώρες είχαν καθεστώτα τα οποία παρουσίαζαν υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Οι
ηγέτες των δύο χωρών προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία καλλιέργησαν στους
λαούς τους μια εθνικιστική τάση θεωρώντας το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ως παιχνίδι μη-
δενικού αθροίσματος. Έτσι παρουσίαζαν στο εσωτερικό τα γεγονότα της διαπραγμάτευ-
σης διαφορετικά από ότι στο εξωτερικό. Η κρατική μηχανή όσον αφορά την Αρμενία
διατηρούσε μια ισχυρή στρατιωτική γραφειοκρατεία η οποία παρενέβαινε στην πολιτική
(Broers 2016). Όσον αφορά την κρατική μηχανή στο Αζερμπαϊτζάν την ισχύ διατηρούσε
η οικογένεια Αλίγιεφ . Σε χαμηλότερο επίπεδα εξουσίας του Αζερμπαϊτζάν παρουσιάζο-
νταν έντονη διαφθορά στην γραφειοκρατεία με αποτέλεσμα σπατάλη πόρων ιδίως στις
προμήθειες στρατιωτικού υλικού.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς η κοινωνία της Αρμενίας είχε τις κόκ-
κινες γραμμές της (Gill 2020) αλλά αντίθετα οι αντιδράσεις από την πλευρά του Αζέρικου
πληθυσμού ήταν πιο έντονες11. Επειδή το κίνητρο στην Αρμενία ήταν περισσότερο επι-
βίωσης ενώ στο Αζερμπαϊτζάν ήταν περισσότερο κύρους, η Κυβέρνηση Αλίγιεφ για την
μακροημέρευση της έπρεπε να στρέψει το ενδιαφέρον κάπου λαού αλλού (Broers 2016)
αφού δυσκολεύονταν να το επιτύχει. Το πρόβλημα ήταν ακόμη πιο έντονο στο Αζερ-
μπαϊτζάν που η κυβέρνηση έπρεπε να εκπληρώσει και την υπόσχεση της επιστροφής στα
πατρογονικά εδάφη για το 1 εκ περίπου εκτοπισμένων και μεταναστών.

Μια τρίτη παρεμβαίνουσα μεταβλητή ήταν και η θέσπιση των αρχών της Μαδρίτης
η οποία εξυπηρετούσε περισσότερο την Αρμενία γιατί ήταν κερδισμένη με της διατήρηση
του status quo. Ο όρος να προβεί η de-facto χώρα σε πολιτική απόφαση(π.χ. με δημοψή-
φισμα) για το μέλλον της ήταν κάτι ανεπίτρεπτο για την Κυβέρνηση Αλίγιεφ. Αντίθετα
το πρόβλημα με την κυβέρνηση της Αρμενίας ήταν ότι ενώ οι επτά κατακτημένες επαρ-
χίες θα έπρεπε να είναι εργαλείο των πολιτικών των κυβερνήσεων για διαπραγματεύσεις
και αυτές είχαν αναχθεί σε θέμα επιβίωσης και επομένως οποιαδήποτε απώλεια τους θα

11Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Αζερμπαϊτζάν με αύξηση των διαδηλώσεων μη πολιτικού
χαρακτήρα που η κυβέρνηση του Αλιγιεφ είχε δυσκολίες να αντιμετωπίσει το 2011 και 2014.
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οδηγούσε σε έντονο κύμα εθνικισμού (S. Cornell 2005).

Όσον αφορά την αντίληψη της εκάστοτε ηγεσίας περί της στρατιωτικής ισχύος η
Αρμενία θεωρούσε ότι η οχύρωση της γραμμής επαφής ήταν αρκετή ώστε να διατηρή-
σουν την περιοχή. Επιπλέον η παρουσία Ρωσικών βάσεων στο έδαφος της καθησύχαζε
το καθεστώς. Ωστόσο ο υπουργός άμυνας της Αρμενίας Tonoyan στα τέλη του 2015 είχε
μιλήσει για το νέο δόγμα της ενεργούς αποτροπής αντί της στατικής άμυνας δηλαδή ότι
θα απαντούσαν και μέσα στο Αζερμπαϊτζάν δια στόματος του υπουργού άμυνας (Broers
2016). Οι δηλώσεις του Υπουργού Αμυνας της Αρμενίας δεν είναι ξένες με το γεγονός ότι
από το 2014 και μετά είχε αρχίζει να αλλάζει η φύση των παραβιάσεων και η χρήση των
στρατιωτικών μέσων και από τις δύο χώρες με χρήση ας όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς
(βαρύ πυροβολικό), στοχοποίηση και αμάχων, αλλά και την αλλαγή των Υπουργών Άμυ-
νας (Αζερμπαϊτζάν και Ναγκόρνο Καραμπάχ) οι οποίοι γίνονταν πιο ενεργεί στα σύνορα.

Είδαμε ότι μετά το 2006 είχαμε μια κούρσα εξοπλισμών την οποία ξεκίνησε το
Αζερμπαϊτζάν εκμεταλλευόμενο το εισόδημα από την πώληση ορυκτών καυσίμων. Η Αρ-
μενία στο μέτρο του δυνατού προσπάθησε να ανταποκριθεί χωρίς ωστόσο να μπορέσει
(SIPRI 2021c) Ποιοτικά η Αρμενία μέχρι και το 2016 αγόραζε εξοπλισμό από την Ρωσία
κατά 94% ενώ το Αζερμπαϊτζάν (SIPRI 2021b)μέχρι και το 2017 έπαιρνε τον εξοπλισμό
του κατά 80% από την Ρωσία αλλά είχε ξεκινήσει να αγοράζει εξοπλισμό διαφορετικής
φύσεως και πιο σύγχρονο από το Ισραήλ(SIPRI 2021a). H Ρωσία διατηρώντας την αγορά
οπλικών συστημάτων εξασφάλιζε ότι κανένας δεν θα είχε τέτοια υπεροχή ώστε να διαρ-
ραγεί η ισορροπία ισχύος. Η αγορά οπλικών συστηματών σύγχρονων αλλά και από άλλη
χώρα, τουλάχιστον από το 2011 και μετά είχε επιτύχει να διαρρήξει την ισορροπία στρα-
τιωτικής ισχύος12. Από θέμα εξωτερικής ενδυνάμωσης είδαμε ότι η εκμετάλλευση πετρε-
λαίων από το Αζερμπαϊτζάν το έκανε στρατηγικά πιο σημαντικό από την Αρμενία. Όπως
είδαμε σε θέματα ενδυνάμωσης η αλλαγή στους συσχετισμούς ισχύος τόσο εσωτερικά
όσο και εξωτερικά ήταν υπέρ του Αζερμπαϊτζάν.

Συνοψίζοντας λοιπόν από τους δομικούς παράγοντες και η Τουρκία και η Ρωσία
στην περιοχή δεν ήθελαν να επέμβουν στρατιωτικά γιατί αφενός για την Τουρκία το μέ-
τωπο της Συρίας δεν πήγαινε καλά και δεν μπορούσε να ανοίξει ένα καινούργιο μέτωπο με
την Ρωσία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Επιπλέον το Αζερμπαϊτζάν δεν φαίνονταν να θέλει
την εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή διατηρώντας ίσες αποστάσεις από τις δύο δυνά-
μεις. Επιπλέον η Τουρκία έπρεπε να βρει το παράθυρο ώστε να μετατρέψει την κρίση αυτή
σε ευκαιρία, το οποίο ωστόσο δεν παρουσιάστηκε σε αυτή (Σκοτινιώτης 2017). Από την
άλλη η στρατιωτική γραφειοκρατεία στην Τουρκία ήταν ακόμη ισχυρή για την κυβέρνηση
Ερντογάν. Γεγονός το οποίο θα άλλαζε μετά το πραξικόπημα. Όσο αφορά την Ρωσία αυτή
δεν επιθυμούσε στρατιωτική εμπλοκή στην περιοχή με το μέρος των Αρμενίων καθόσον

12Η Αρμενία αγόραζε από την Ρωσία εμπορικές εκδόσεις συστημάτων ή συστήματα μέσω του CSTO
με έκπτωση ή μεταχειρισμένα(Broers 2016)
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στήριζε την ενεργειακή της πολιτική στο Αζερμπαϊτζάν και μια ανοιχτή υποστήριξη στους
Αρμένιους εγκυμονούσε τον κίνδυνο να οδηγήσει το Αζερμπαϊτζάν στην Δύση. Επομέ-
νως θεωρείται μάλλον απίθανο οι δύο χώρες να προκάλεσαν την σύγκρουση ή να έπαιξαν
ρόλο στην αύξηση της έντασης. Όσον αφορά τους πολιτικούς σχεδιασμούς των δύο χω-
ρών φαίνεται ότι για την μεν Αρμενία η παρουσία Ρωσικών βάσεων στο έδαφος της και
της γραμμής επαφής καθησύχαζε το καθεστώς αφού ευνοούνταν από την διατήρηση του
status-quο αλλά ούτε και στο Αζερμπαϊτζάν οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας φαίνονταν να
επηρεάζανε τους σχεδιασμούς του.

Όσο όμως αφορά τα άλλα δύο δομικά ερεθίσματα (η πτώση της τιμής του πετρε-
λαίου και η αδράνεια των διεθνών θεσμών για την επίλυση του ζητήματος) έγιναν αντι-
ληπτά σαν απειλή για το καθεστώς Αλιγιεφ, υπό το πρίσμα των παρεμβαινουσών με-
ταβλητών. Επιπλέον η μη ύπαρξη ειρηνευτικής δύναμης σαν ευκαιρία. Όσον αφορά τις
παρεμβαίνουσες μεταβλητές η αύξηση των στρατιωτικών ικανοτήτων του Αζερμπαϊτζάν
και η αλλαγή της στρατιωτικής πρόθεσης ενίσχυαν την αισιοδοξία τους ηγέτες του Αζερ-
μπαϊτζάν. Το καθεστώς λόγω της φύσης του είχε την δυνατότητα να εφαρμόσει γρήγορα
τις αποφάσεις του ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και πληθυσμού λόγω οικονο-
μικής ύφεσης αλλά και η ιδεολογία του εθνικισμού και του πατριωτισμού την οποία είχαν
καλλιεργήσει οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν ενίσχυε την φοβία για την επιβίωση του καθε-
στώτος. Επομένως φυσικά η πολιτική απόκριση ήταν η κλιμάκωση της κρίσης και αυτό
φαίνεται από το εύρος της κλιμάκωσης, τον επιχειρησιακό συντονισμό της επιχείρησης
και την ενέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές όπως είδαμε απ την εξέλιξη των επιχειρή-
σεων.

6.2.3 Διδάγματα του Πολέμου

Τί άλλαξε σε αυτόν τον πόλεμο,τι έπρεπε να διδαχθούν οι δύο πλευρές και τι διδά-
χθηκαν τελικά, αναφορικά πάντα με τα πεπραγμένα του δεύτερου πολέμου τουΝαγκόρνο-
Καραμπάχ. Αρχικά να τονίσουμε ότι ήταν ένας υβριδικός πόλεμος αφού έγινε συντο-
νισμός διαφόρων μέσων όπως δυνάμεις στο έδαφος, κυβερνοπόλεμος, πληροφοριακός
πόλεμος(παραπληροφόρηση) και ανορθόδοξος πόλεμος. Το δεύτερο χαρακτηριστικό το
οποίο είχαν οι επιχειρήσεις είχαν από την πλευρά των Αζέρων ήταν η χρήση σύγχρονου
εξοπλισμού όπως τα kamikaze drone, θερμοβαρικές ρωσικές βόμβες, χρήση των αναγνω-
ριστικών Ισραηλινών drone Thunder-B, σύγχρονοι εκτοξευτές πυραύλων TOS-1A και
αντιαρματικοί πύραυλοι Spike LR, αποδεικνύοντας την τακτική της οχύρωσης των Αρ-
μενίων παρωχημένη. Επιπλέον και τα συστήματα τους παλιά και η τακτική παρωχημένη
με αποτέλεσμα αδυναμία να αντιμετωπίσουν την πολεμική μηχανή των Αζέρων. Ήταν
πρώτη φορά που έγινε η χρήση των drone σε μία σύγκρουση στην περιοχή και η πρώτη
φορά που χρησιμοποιήθηκαν kamikaze drone. Οι Αρμένιοι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν
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10 τέτοια drone αλλά επιβεβαιωμένες καταρρίψεις είναι δύο(Frew 2021, 20). Τέλος όσον
αφορά την κατάληψη εδάφους αυτή ήταν περιορισμένη αλλά, αυτό δεν αποδίδεται στην
αδυναμία τωνΑζέρων αλλά περισσότερο στην μη πολιτική θέληση να προχωρήσουν αφού
φαίνεται ότι δεν περίμεναν τέτοια επιτυχία. Ωστόσο τονίζεται η αλλαγή στρατηγικής από
το 1994 με προσβολές στον νότιο τομέα αντί τον βόρειο που ήταν και μέχρι τότε η πρα-
κτική και κατάληψη εδάφους σε αυτό το οποίο ήταν στρατηγικής σημασίας για έναρξη
επιχειρήσεων (Broers 2016). Το σημαντικότερο είναι ότι η σύγκρουση αυτή συνοδεύτηκε
από μια αλλαγή στο εδαφικό καθεστώς (η πρώτη μετά το 1994) η οποία επέφερε αλ-
λαγή της ψυχολογίας των Αζέρων (rally around the flag) που αντικατοπτρίζεται στις πιο
επιθετικές δηλώσεις από την κυβέρνηση Aliyef μετά το 2016. Τέλος ήταν ένας πόλεμος
υποκατάστατων αφού χρησιμοποιήθηκαν drone, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιηθούν (του-
λάχιστο σε μεγάλο βαθμός όπως αναφέρθηκε παραπάνω) παραστρατιωτικές δυνάμεις ή
εταιρίες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών.

Τί (δεν)διδάχθηκαν οι Αρμένιοι . Πρώτον ότι οι Αζέροι θα χρησιμοποιούσαν οποιο-
δήποτε τρόπο για να κερδίσουν τον πόλεμο και ότι είχαν πλέον τις δυνατότητες να το
πράξουν. Δεύτερον ότι οι γραμμές άμυνας δεν ήταν απόρθητες και θα έπρεπε να βρουν τα
μέσα εκείνα που θα αντιμετώπιζαν τις σύγχρονες τακτικές πολέμου των Αζέρων. Τρίτον
ότι ο στρατός της Αρμενίας έπρεπε να μάθει πλέον να πολεμάει σύγχρονα και να προε-
τοιμάσει για έναν πόλεμο με μεγάλη χρονική διάρκεια 13. Τέταρτον ότι οι σύμμαχοι της
Αρμενίας στο CSTO δεν ήταν σίγουρο ότι θα επενέβαιναν για να προστατέψουν το «δί-
καιο» της Αρμενίας (βλ. Μήλιοι). H πτώση του Ρωσικού Αεροσκάφους και η αντίδραση
τους θα έπρεπε να είχε προετοιμάσει τους Αρμένιους καλύτερα. Τέλος στο επίπεδο των
πληροφοριών και επειδή στην ουσία υπέστησαν έναν στρατηγικό αιφνιδιασμό θα έπρεπε
να βελτιώσουν το επίπεδο των πληροφοριών τους καθώς και του πληροφοριακού πολέ-
μου.

Από την άλλη τι διδάχθηκαν οι Αζέροι. Πρώτον ότι μπορούσαν να κερδίσουν έναν
πόλεμο με την Αρμενία με την χρήση σύγχρονων συστημάτων τα οποία και θα έπρεπε να
προμηθευτούν. Δεύτερο η χρήση μόνο των Ισραηλινών drone τους περιόριζε γεωγραφικά
στην περιοχή χρήσης τους (αφού δεν είναι τηλεκατευθυνόμενα) και έπρεπε να αποκτή-
σουν συστήματα drone με αυτή την δυνατότητα. Τρίτο ότι σε περίπτωση συνεχόμενου
πολέμου θα έπρεπε να έχουν συνεχή και αδιάκοπη παροχή σε σύγχρονο εξοπλισμό, που
θα τους παρείχαν χώρες σύμμαχοι. Στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να διαφοροποιήσουν τους
προμηθευτές τους αλλά και να βρουν στρατηγικούς συμμάχους. Τέταρτο ότι θα έπρεπε
να αναζητήσουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις (π.χ. Αμερικα-
νικές Εκλογές). Τονίζεται ότι δεν μπόρεσαν να δοκιμάσουν τον τακτικό στρατό τους και
την αποτελεσματικότητα του που φαίνεται ότι δεν συμμετείχε σε σημαντικό βαθμό σε αυ-
τές τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να έχουν αμφιβολία για αυτό. Πέμπτο ότι τα θέματα

13στις σύγχρονες επιχειρήσεις 44ημέρες θεωρούνται μεγάλη διάρκεια πολέμου.
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εθνικής ταυτότητας και κύρους ξεπερνούν την παρούσα οικονομική κατάσταση (έστω και
προσωρινά). Επιπλέον παρότι οι επιχειρήσεις ήταν σχεδιασμένες και είχαν έκταση πλέον
της εφαρμογής της τεχνολογίας παρουσιάζονταν μια αμφιβολία στην δυνατότητα σχεδί-
ασης ευρύτερων επιχειρήσεων και συνδυασμού επιχειρήσεων και έπρεπε κάποιος να τις
σχεδιάσει για αυτούς.

6.3 H σύγκρουση του 2020 - ο πόλεμος του
τεχνολογικού αιφνιδιασμού

Η αφορμή του δευτέρου πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ήταν διαφορετική από
τους άλλους δύο. Στις 12 Ιουλίου 21 στρατιωτικό όχημα του Αζερμπαϊτζάν προσπάθησε
να περάσει τα σύνορα τηςΑρμενίας στην περιοχή του χωριούMovses της επαρχίας Tavush
(Αρμενικά) ή Tovuz (Αζέρικά) (CG 2021). Η Αρμενία απάντησε καταστρέφοντας το
όχημα με πυρά και ξεκίνησαν διασυνοριακές συγκρούσεις οι οποίες οδήγησαν σε 4 νε-
κρούς στρατιωτικούς από πλευρά της της Αρμενίας (Αρμενικές Πηγές) και 12 νεκρούς
από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν (Αζέρικες και Τουρκικές Πηγές). Η κρίση κράτησε με
ανταλλαγές πυρών και δηλώσεων μέχρι και τις 16 Ιουλίου. Η περιοχή του Tovuz βρίσκεται
μακρυά από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ αλλά κοντά στους αγωγούς πετρελαίου του Αζερ-
μπαϊτζάν. Το Τovuz είναι ο επίγειος διάδρομος από τον οποίο περνάει ο South Caucasus
Pipeline, o BTC και ο ΒΤΚ και επιπλέον βρίσκεται περίπου 15 με 30 χλμ από τα Αρμενικά
Σύνορα. Αυτά αποτελούν τις γεωγραφικές δεσμεύσεις της περιοχής και είναι αδιαμφισβή-
τητα.

Η σημασία των συνοριακών συγκρούσεων στο Tovuz βασίζεται στην δημιουργία
ενός αφηγήματος το οποίο να δικαιολογεί την Τουρκική επέμβαση στην βάση μίας επιθε-
τικότητας από την πλευρά της Αρμενίας (Yavuz και Huseynov 2020) αλλά και στην βάση
της δυνατότητας της Ρωσίας να επέμβει στα ενεργειακά σχέδια του Αζερμπαϊτζάν (η Ρω-
σία υποκίνησε την Αρμενία)(Ergun και Valiyev 10 Νοεμβρίου 2020). Και τα δύο οδήγη-
σαν την Τουρκία (σύμφωνα πάντα με το αφήγημα) να επέμβει. Απέναντι στην Αρμενία,
η Ρωσία θεώρησε, με δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών Lavrof, τις συγκρούσεις σαν
φταίξιμο της Αρμενίας που αποφάσισε την ενεργοποίηση των συνοριακών φυλακίων στην
περιοχή. Στο εσωτερικό της Αρμενίας η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι
προκάλεσε τις συγκρούσεις 14 ενώ αναλυτές το θεώρησαν ως κακή πολιτική απόφαση
(«βλακεία») του πρωθυπουργού της Αρμενίας (Mazis 2020). Τέλος αναλυτές της υπηρε-
σίας ερευνών του Αμερικανικού Κογκρέσου σε έκθεση της θεωρούν τυχαίο γεγονός που
προκλήθηκε από συνοριακή ανταλλαγή πυρών (Welt και Bowen 2021).

Είναι σημαντικό για την Αρμενία να διατηρεί μια επιθετικότητα προκειμένου να

14https://www.bbc.com/russian/features-57598041

https://www.bbc.com/russian/features-57598041
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κάνει την αποτροπή της αξιόπιστη και στο πλαίσιο αυτό απαντά σε τέτοιου είδους προ-
κλήσεις επιθετικά, παρότι εξυπηρετείται από το status-quo. Το Αζερμπαϊτζάν είχε όφελος,
και το έχει κάνει και στο παρελθόν όπως είδαμε, να παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα της
επιθετικότητας της Αρμενίας και μια πρόκληση σε μεγάλη απόσταση από το Ναγκόρνο-
Καραμπάχ από μέρους της ήταν μεγάλο ρίσκο. Η Ρωσία έπρεπε να διασφαλίσει τα νόμιμα
συμφέροντα στην περιοχή και ακολουθώντας το τρίπτυχο του Θουκυδίδη (στρατιωτική
ισχύς- θέληση - ικανότητα ) είχε την δυνατότητα να παρέμβει, αλλά γενικότερα συγκρού-
σεις δεν εξυπηρετούν τον οικονομικό της σχεδιασμό και την ομαλή ροή του πετρελαίου.
Τέλος η Τουρκία ήθελε μια αφορμή για να επέμβει στην περιοχή επικαλούμενη έννομο
συμφέρον (διασφάλιση της δικής της ενεργειακής πολιτικής και προστασία του πολύτι-
μου συμμάχου). Η στάση της έγινε πιο ενεργητική και με βάση τα παραπάνω θα δούμε
τις αιτίες που οδήγησαν στον πόλεμο.

6.3.1 Ό πόλεμος υπό το πρίσμα του Νεοκλασικού Ρεαλισμού

6.3.1.1 Δομικά Ερεθίσματα

Εξετάζοντας την πολικότητα και ειδικότερα για την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου,
στα τέλη του 2020 οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονταν για την περιοχή καθόσον είχαν στρέψει το
ενδιαφέρον τους προς την ΝΑ Ασία και ανέθεσαν τα καθήκοντα τους αυτά σε τοπικούς
εργολάβους (Kepel 2018) Ειδικότερα η χρονιά του 2020 ήταν εκλογική χρονιά και το εν-
διαφέρον της αμερικανικής κυβέρνησης, είτε για πρόληψη της σύγκρουσης, είτε για την
επίλυση της ήταν μηδενικό. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε
χλιαρές προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης με επαφές η μέσω της Ομάδας Μινσκ και
τέλος χαιρέτησαν την κατάπαυση του πυρός της οποία πέτυχαν οι Ρώσοι (Welt και Bowen
2021, 17-18). Όσον αφορά την άλλη μεγάλη δύναμη την Ρωσία θα εξετάσουμε αρχικά τις
σχέσεις της με την Αρμενία. Ο τελευταίος πρωθυπουργός της Αρμενίας Πασινιάν ανήλθε
στην εξουσία μετά από την βελούδινη επανάσταση (στις 22 Απριλίου του 2018) και αφού
επικράτησε στις εκλογές (8 Μαϊου 2018), έθεσε ως στόχο του την καταπολέμηση της
διαφθοράς 15. Το παραπάνω δημιούργησε έντονη αντίδραση στο εσωτερικό αλλά και δεν
έτυχε της κατανόησης της Μόσχας, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα συ-
νεργασίας σε στρατιωτικό αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο 16(Ilić και Tomašević 2021,
11). Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στον παράγοντα πολικότητα το σύστημα του

15Προχώρησε σε προσαγωγή των δύο προηγούμενων πρωθυπουργών, του Κοτσαρυάν (28 Ιουλίου
2018)και του Σαρσκσυάν (4 Δεκεμβρίου 19) και συνέλαβε τον Στρατηγό Γιούρι Κατσατούρωφ (Γραμματέα
το CSTO) με την κατηγορία της προσπάθειας ανατροπής της νόμιμης τάξης.

16Πρόταση του Πασινιάν να συμμετάσχει το Ναγκόρνο-Καραμπάχ στις συνομιλίες ειρήνης ως ξεχω-
ριστό μέρος (2 Νοεμβρίου 2018) απορρίφθηκε από την Ρωσία. Επιπλέον σε δηλώσεις του ο Λαβρώφ (21
Απριλίου 20) επέμενε στην εφαρμογή των Αρχών της Μαδρίτης και επίλυση του ζητήματος «με τον πα-
λιό τρόπο» (CG 2021). Τέλος δηλώσεις του Λαβρώφ στις 21 Αυγούστου 20 επέρριπταν στην Αρμενία το
φταίξιμο για το περιστατικό στο Tovuz
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Καυκάσου αυτό προσομοίαζε στις αρχές του 2020 αυτό το οποίο οMearsheimer 2006 ονο-
μάζε σαν κλειστό σύστημα.Τέλος όσον αφορά ερεθίσματα από το διεθνές σύστημα πρέπει
να αναφερθεί και η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η οποία έγινε στο πρώτο τρίμηνο του
2020. Ένα τέτοιο γεγονός ευνοεί τις χώρες καταναλωτές ωστόσο δεν είναι καλό για τις
χώρες παραγωγούς. Η πτώση αυτή της τιμής του πετρελαίου επηρέαζε σημαντικά το νό-
μισμα του Αζερμπαϊτζάν το οποίο κινδύνευε με υποτίμηση (δημοσίευση στις 11 Μαρτίου
του 2020 που παρατίθεται στο CG 2021).

Όσον αφορά τον παράγοντα της ισορροπίας ισχύος όπως είδαμε και στο προηγού-
μενο κεφάλαιο είχε γείρει δραματικά υπέρ του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα πολεμικού υλικού
οικονομίας αλλά και εξωτερικής εξισορρόπησης του γείτονα. Όσον αφορά το θέμα της ευ-
κρίνειας δημιουργήθηκαν ένα σύνολο από απειλές και ευκαιρίες και για τις τρεις χώρες
οι οποίες ενεπλάκησαν στην σύγκρουση. Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα τα γεγονότα
κράτησαν 6 εβδομάδες περίπου, γεγονός που τον κατατάσσει στον μικρό χρονικό ορίζο-
ντα, ωστόσο η αμυντική πολιτική του Αζερμπαϊτζάν, η υψηλή στρατηγική του, καθώς και
η πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή δείχνουν ότι για το ζήτημα της προετοιμασίας η
σύγκρουση πρέπει να προετοιμάζονταν από το 2016 τουλάχιστον και ειδικότερα για το
Αζερμπαϊτζάν από το 2011 γεγονός που τον κατατάσσει στον μεσαίο χρονικό ορίζοντα.
Η υποτίμηση του νομίσματος σαν δομικό ερέθισμα λαμβάνεται στον μικρό ορίζοντα. Η
παραπάνω παρατήρηση έχει συνέπειες στην εξέταση των παρεμβαινουσών μεταβλητών
που θα εξετάσουμε παρακάτω.

6.3.1.2 Ευκαιρίες και απειλές-μεταβλητές παρέμβασης

Ας δούμε αρχικά ποιες ήταν οι πολιτικές αποφάσεις της Τουρκίας όσον αφορά τον
πόλεμο. Η πρώτη ήταν η εμπλοκή στην κρίση κατά ενεργό τρόπο και με την χρήση σκλη-
ρής ισχύος αντί μόνο διπλωματικής που είχε έως τώρα. Δεύτερη απόφαση ήταν η μη χρήση
τακτικών στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων σε έναν αγώνα απευθείας εναντίον της Αρ-
μενίας. Τρίτη ήταν η διάθεση τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας στο
Αζερμπαϊτζάν. Τέταρτη ήταν η θέληση για εκμετάλλευση της κρίσης σε διπλωματικό επί-
πεδο. Πέμπτη ήταν η αύξηση της εισαγωγής φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν. Έκτη
ήταν η διατήρηση της εφαρμογής των αρχών του Νεο-οθωμανισμού στην διαδικασία της
εξωτερικής πολιτικής παράλληλα με την χρήση σκληρής ισχύος και όγδοη, η προσπάθεια
να αποκαταστήσει την Ισορροπία Ισχύος στην περιοχή κατά τρόπο ώστε να αποκτήσει
μεγαλύτερης ισχύ και επιρροή.

Όσον αφορά το πώς αντιλήφθηκε η Τουρκία τα δομικά ερεθίσματα που είδαμε πα-
ραπάνω. Αρχικά αντιλήφθηκε την σύγκρουση σαν μια ευκαιρία να είναι συνεπής με τις
προτεραιότητες της Τουρκικής πολιτικής έναντι του Αζερμπαϊτζάν, όπως καθορίστηκαν
στο κεφάλαιο 5, δηλαδή να ακολουθήσει πολιτική σύμφωνα με τα συμφέροντα της χω-
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ρίς να χρειάζεται να ακροβατεί, αφού στην κρίση o διεθνής παράγοντας είτε ήταν είτε
αδιάφορος (ΗΠΑ), είτε έδωσε σιωπηρά (ή φανερά) την συγκατάθεση του (Ρωσία). Κατά
δεύτερο λόγο ήταν μια ευκαιρία ανατροπής της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή με λίγα
μέσα και μικρό κόστος, απόκτηση έλεγχου πάνω στο Αζερμπαϊτζάν και απομάκρυνση του
από την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας (Dadparvar και Azizi 2020, 478). Τρίτον ευκαιρία
για στρατιωτική παρουσία στην περιοχή (και δυνατότητα να θεωρείται ως διαμεσολαβη-
τής αφού το CSTO δεν μπορούσε να παρέμβει). Αλλά ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας
των παραπάνω ευκαιρία για πρόσκαιρα ανταλλάγματα. Ευκαιρία να αυξήσει τον περιφε-
ρειακό της ρόλο στην περιοχή με την εξαγωγική διαδικασία στρατιωτικού εξοπλισμού, με
την στρατιωτική παρουσία σε περιοχές ενδιαφέροντος και την σκληρή προβολή ισχύος.
Δεδομένου του χρονικού ορίζοντα αυτής της πολιτικής (μακροχρόνιος) ευνοούνταν μια
τέτοια ενέργεια.

Ήταν ακόμη ευκαιρία για την Τουρκία να εφαρμόσει μια ευκαιριακή πολιτική η
οποία να έχει πολλούς αποδέκτες. Αποδέκτες στο εσωτερικό αφού η επέμβαση αυτή πα-
ρουσιάστηκε σαν εθνικό και διακομματικό πρόβλημα (Zeynab Vatankhah 2020, 33). Μια
τέτοια επέμβαση έχαιρε της υποστήριξης του εσωτερικού κοινού της Τουρκίας ανεξαρτή-
τως παρατάξεων, περισσότερο από τις επιχειρήσεις στο Αιγαίο στην Λιβύη ή στην Συρία,
όπως φαίνεται και από τις αντίστοιχες δημοσκοπήσεις17. Αποδέκτες στο εξωτερικό αφού
μπορούσε να καταδείξει στις Μεγάλες Δυνάμεις, ότι τα προβλήματα τους στην περιοχή
δεν μπορούν να λυθούν χωρίς την Τουρκία(Dadparvar και Azizi 2020, 478). Δεδομένου
του χρονικού ορίζοντα (μικρός) οι παρεμβαίνουσες μεταβλητές ασφάλεια καθεστώτος,
εμπειρία του ηγέτη, εμπλοκή του ηγέτη με την εξωτερική πολιτική, κυρίαρχη κρατική ιδε-
ολογία, ταυτότητα και πολιτισμός (κοινή θρησκεία και γλώσσα) διευκόλυναν την πολιτική
αυτή απόφαση.Τέλος ήταν ευκαιρία να διατηρήσει ή και να αυξήσει-της ενεργειακής της
ασφάλειας. Δομικός Τροποιποιητης (mediator variable) στην προκειμένη περίπτωση η γε-
ωγραφική της θέση που μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη
ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου (Zeynab Vatankhah 2020, 32).

Οι πολιτικές αποφάσεις του Αζερμπαϊτζάν ήταν: η διεξαγωγή πολέμου, η άρνηση
στην Τουρκία για εγκατάσταση τουρκικών δυνάμεων στο εσωτερικό του, η συμμετοχή
της Τουρκίας στις επιχειρήσεις του Ναγκόρνο-Καραμπάχ(με οποιοδήποτε τρόπο), η μη
συμμετοχή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις και η επιλογή της Ρωσίας ως διαμεσολα-
βητή.

Η αλλαγή του status quo στην περιοχή έγινε γρήγορα αντιληπτή από την ηγεσία
του Αζερμπαϊτζάν σαν ευκαιρία ήδη από τον Ιούνιο του 2020 με την αγορά Τουρκικού
υλικού (CG 2021). Στο παραπάνω συνέτειναν και οι δηλώσεις του Λαβρώφ που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω (οι δηλώσεις του ήταν σαν να παρότρυνε το Αζερμπαϊτζάν να επέμβει).
Επιπλέον από την προσέγγιση Τουρκίας-Ρωσίας έγινε κατανοητό στο Αζερμπαϊτζάν ότι η

17https://www.diken.com.tr/metropoll-hukumetin-en-begenilen-politikasi-daglik-karabag

https://www.diken.com.tr/metropoll-hukumetin-en-begenilen-politikasi-daglik-karabag
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Ρωσία δεν θα επενέβαινε σε μια ενδεχόμενη κίνηση. Επομένως η ευκρίνεια ήταν μεγάλη
και δεδομένου του ότι μια τέτοιας μορφής επιχείρηση προετοιμάζονταν τουλάχιστον από
το 2016, άρα και η πολιτική απόκριση ξεκάθαρη. Παρεμβαίνουσες μεταβλητές στην περί-
πτωση αυτή είναι η ικανότητα του Αλιγιεφ και η εμπειρία του να αντιληφθεί την ευκαιρία,
η μορφή του καθεστώτος (αυταρχικό) άρα και η ευκολία του να υλοποιήσει τις αποφάσεις
του σε μικρό χρόνο, η επιτυχία του 2016 που γέμιζε με εμπιστοσύνη για την επιτυχία αυ-
τής της επιχείρησης (Modebadze κ.ά. 2021)(σε υπερβολικό ίσως βαθμό) και η συναίνεση
της κοινωνίας-πολιτείας στην συγκεκριμένη δράση αρά το μικρό πολιτικό κόστος και ρί-
σκο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι παρεμβαίνουσες μεταβλητές δεν φαίνεται να ασκούν
σημαντική επίδραση, καθώς ο δομικός παράγοντας ισορροπία ισχύος είναι συντριπτικός.

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα αποθέματα
του πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν φθίνουν ελήφθη ως απειλή. Επομένως πιθανή ανάγκη
να διαφοροποιήσει αρκετά την πολιτική της (σε πιο επιθετική ) για να αντιμετωπίσει την
οικονομική κρίση Οι παρεμβαίνουσες μεταβλητές ήταν οι ίδιες όπως και στην κρίση του
2016. Η ευκρίνεια εδώ της απειλής δεν είναι μεγάλη(δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει υπο-
τίμηση του νομίσματος) ωστόσο η κυβερνώσα ελίτ είναι πολύ συγκεκριμένη και με πολύ
συγκεκριμένους στόχους.Τέλος το καθεστώς αντιλήφθηκε την σύγκρουση σαν μια ευκαι-
ρία αμοιβαίου οφέλους, για να γίνει ο κύριος εξαγωγέας φυσικού αερίου στην Τουρκία
(Dadparvar και Azizi 2020, 478), επωμιζόμενη όμως τον κίνδυνο της οικονομικής αλ-
ληλεξάρτησης. Η ευκρίνεια της συγκεκριμένης ευκαιρίας είναι μεγάλη και ο ορίζοντας
υλοποίησης της υπόψη δραστηριότητας μεγάλος (μεγαλύτερος της δεκαετίας) άρα και η
πολιτική απόκριση ξεκάθαρη.

Οι πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης Πασινιάν και της Αρμενίας αφορούσαν
μια στροφή της προς μια πολιτική διαφοροποίησης και περιορισμού της Ρωσικής επιρ-
ροής. Από μια τάση εσωστρέφειας για την αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων
και μια προσπάθεια διαφοροποίησης της πολιτικής της Αρμενίας προς την Τουρκία από
το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η αλλαγή του status quo στην περιοχή πρέπει να
είχε γίνει αντιληπτή στην ηγεσία της Αρμενίας18 ωστόσο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι
για τους οποίους δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί (η οικονομία της Αρμενίας ως μετα-
βλητή διαμεσολάβησης) αλλά και οι τεταμένες σχέσεις με την Ρωσία μετά την άνοδο της
κυβέρνησης Πασινιάν στην εξουσία. Η ηγεσία της Αρμενίας ίσως πίστευε ότι μια πολι-
τική κατευνασμού της Ρωσίας θα έλυνε το υπόψη πρόβλημα, ή ανέμενε μια επέμβαση
του διεθνούς παράγοντα προς όφελος της εάν συνέβαινε κάτι. Επιπλέον παρεμβαίνουσες
μεταβλητές: η ευρεία πεποίθηση ότι η Ρωσία λόγω της κοινής θρησκείας και του Σοβιε-

18Αυτό φαίνεται και από την αύξηση δαπανών η οποία πραγματοποιήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια
(Πίνακας 5.3) αλλά και την ποιότητα του εξοπλισμού που πλέον αγοράζονταν(SIPRI 2021b). Τα τελευταία
χρόνια αγοράστηκε κατά βάση σύγχρονος εξοπλισμός μεν, χωρίς όμως στρατηγική όπως είδαμε. Τέλος
παλιότεροι ηγέτες της Αρμενίας δήλωναν ότι κατάφερναν να κερδίζουν τον πόλεμο με όπλα της δεκαετίας
του 80 ακόμη και μετά τον 4ήμερο πόλεμο του 2016 βλ. https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-ov
er-artsakh

https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-over-artsakh
https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-over-artsakh


128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

τικού παρελθόντος είναι ο μόνο αξιόπιστος πάροχος ασφαλείας στην περιοχή (Welt και
Bowen 2021, 5) ενώ επίσης οποιαδήποτε προσέγγιση με την Τουρκία είναι απαράδεκτη
λόγω της γενοκτονίας του 1915. Τέλος το καθεστώς στην Αρμενία είναι πιο δημοκρατικό
και η λήψη αποφάσεων μέχρι την υλοποίηση τους παίρνει χρόνο. Επομένως η έλλειψη
ευκρίνειας αλλά και ο μικρός χρονικός ορίζοντας δημιουργούσαν ασάφεια γύρω από τις
επιλογές της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να είναι ορατή μια λύση και να έπρεπε η κυβέρ-
νηση της Αρμενίας να παραμείνει σταθερή σε παλιότερες πολιτικές της.

6.3.2 Ιστορικό της σύγκρουσης

Η Σύγκρουση ξεκίνησε με σφοδρό βομβαρδισμό ό οποίος διεξήχθη από το Αζερ-
μπαϊτζάν σε όλο το μέτωπο. Η Αρμενία κήρυξε γενική επιστράτευση στις 28 Σεπτεμ-
βρίου ενώ το Αζερμπαϊτζάν είχε ήδη πραγματοποιήσει μερική επιστράτευση από τις 27
Σεπτεμβρίου. Εκατέρωθεν υπήρχαν αλληλοκατηγορίες ότι ή άλλη παράταξη ξεκίνησε τον
πόλεμο. Πρόσφατα σε δηλώσεις του ο Αλιγιεφ παραδέχτηκε ότι εκείνος ξεκίνησε τον πό-
λεμο τον οποίο χαρακτήρισε και σαν απελευθερωτικό. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
προσπάθειες όχι όμως με αυτή του 2016, δόθηκε προτεραιότητα στον νότο όπου και ήταν
η κύρια προσπάθεια κοντά στην περιοχή με το Ιράν, όπου το έδαφος είναι πιο ομαλό. Με
βάση δημοσιεύματα φαίνεται ότι οι βασικότεροι στόχοι στην πρώτη φάση των επιχειρή-
σεων ήταν πρώτον η απόκτηση εναέριας υπεροχής. Οι Αρμένιοι δεν είχαν την δυνατότητα
ή δεν τους άφησαν να χρησιμοποιήσουν νεοαποκτηθέντα αεροσκάφη, ενώ υπάρχει μαρ-
τυρία ότι χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφη από την Τουρκία τα οποία είχαν παραμείνει στο
Αζερμπαϊτζάν μετά τις μεγάλες ασκήσεις του καλοκαιριού. Και τα δύο μέρη δεν προ-
χώρησαν σε προσβολές σε μεγάλο βάθος ή σε υποδομές του αντιπάλου. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να μην μπορέσει η Αρμενία να χρησιμοποιήσει το βασικό στρατηγικό του
δόγμα. Το παραπάνω δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν προσβολές. Δεύτερον η καταστροφή
αντιαεροπορικών συστημάτων και βαρέως οπλισμού. Σε αυτό τον τομέα η Αρμενία δεν
είχε την δυνατότητα να αντιμετωπίσει την εναέρια απειλή αφενός γιατί δεν διέθετε εξο-
πλισμό τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να καταρρίψει ρίξει τα drone (κα-
τάλληλα συστήματα αεράμυνας, ηλεκτρονικού πολέμου) και αφετέρου γιατί δεν ήταν το
προσωπικό της εκπαιδευμένο στην αντιμετώπιση τέτοιων συστημάτων με νέες τακτικές
και στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από το 2016 και μετά. Η μαζική χρήση τέτοιων
συστημάτων, η τακτική τους χρησιμοποίηση, η αιφνιδιαστική χρήση τους συνιστά για την
Αρμενία μια περίπτωση τεχνολογικού αιφνιδιασμού. Η χρήση των μέσων αυτών πλαι-
σιώθηκε από την κατάλληλη τακτική. Υψηλός αριθμός απωλειών τέτοιων συστημάτων
τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου συνάδουν με μια τέτοια τακτική. Επιπλέον συν-
δυάστηκαν με αγώνα κίνησης σε αντίθεση με τους Αρμένιους οι οποίοι χρησιμοποίησαν
στατικό αγώνα και αγώνα χαρακωμάτων(Spencer και Ghooroo 14 Ιουλίου 2021, 4).
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Σχήμα 6.2: Οι σύγκρουση του 2020

Source: (https://www.bbc.com)
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Παρόλα αυτά και παρότι το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο (200χλμ) το βάθος δεν
είναι μεγαλύτερο από 70-80 χιλ και οι Αζέρικες δυνάμεις δεν προχώρησαν σημαντικά
παρά μόνο κατά μήκος του Άραξου ποταμού στα σύνορα με το Ιράν την κατάληψη του
οποίου ολοκλήρωσαν μέχρι τις 25 Οκτωβρίου (Iskandarov και Gawliczek 2021a, 35).
Οι επιθέσεις στο βόρειο τμήμα αρχικά είχαν επιτυχίες αλλά αποκρούστηκαν (Welt και
Bowen 2021, 10-11). Μετέπειτα άρχισαν να κινούνται από Νότο προς Βορρά, αν και επι-
θέσεις στο Hadrut (Spencer και Ghooroo 14 Ιουλίου 2021, 4) αναφέρονται από 15 Οκτω-
βρίου. Η δυνατότητα ανάληψης επιχειρήσεων προς τα βόρεια τους έδωσε τη δυνατότητα
να επιχειρήσουν εναντίον του διάδρομος του Lachin που φαίνεται να ήταν και η κύρια
προσπάθεια τους. Κατάληψη του Lachin δεν θα απαγόρευε τους Αρμένιους να συνεχί-
σουν να υποστηρίζουν τις δυνάμεις τους μέσα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι επιχειρήσεις
εναντίον του διαδρόμου ξεκίνησαν 7 ημέρες (22 Οκτωβρίου) μετά. Προσπάθεια να κατα-
λάβουν τον διάδρομο απέτυχε μετά από αντεπίθεση των πεζοπόρων τμημάτων μέσα από
τα πυκνά δάση και πυρά πυροβολικού (Welt και Bowen 2021). Οι στρατηγοί των Αζέ-
ρων δεν πέτυχαν αυτό το οποίο ίσως θα επιθυμούσαν - μια γρήγορη και σαφή νίκη κατά
των Αρμενίων (Modebadze κ.ά. 2021). Το παραπάνω συνιστά ένδειξη ότι οι Αρμένιοι,
παρόλο τον αιφνιδιασμό τον οποίο δέχτηκαν, αντέταξαν μια αποτελεσματική αντίσταση.
Επιπλέον καταδεικνύει μια αδυναμία του τακτικού στρατού του Αζερμπαϊτζάν συνολικά.

Το παραπάνω είχε σαν αποτέλεσμα να στραφεί η κύρια προσπάθεια των Αζέρων
κατά της πόλεως Σούσα. Η πόλη κείται ψηλότερα από τις άλλες πόλεις στην περιοχή.
Το πεδίο της και το ορεινό έδαφος παρέχει πλεονεκτήματα σε αυτόν ο οποίος κατέχει
την πόλη, είναι φυσικά οχυρή και παρέχει μια ζώνη ασφαλείας στην πρωτεύουσα του
Ναγκόρνο-Καραμπάχ το Στεπανακέρτ (Spencer και Ghooroo 14 Ιουλίου 2021, 2). Πτώση
της Σούσα θα σήμαινε πτώση του Στεπανακέρτ σε λιγότερο από τρεις ημέρες και κα-
τάρρευση του μετώπου.Την πόλη υπερασπίζονταν 2000 άτομα από τα 5000 άτομα τα
οποία ήταν οι κάτοικοι του(δείγμα παλλαϊκής άμυνας). Το έδαφος στην συγκεκριμένη
περίπτωση ευνοούσε την χρήση του στατικού πολέμου και την τακτική των Αρμενίων.
Επομένως έπρεπε οι Αζέροι να αλλάξουν την τακτική τους. Η κατάληψη βασίστηκε στην
χρήση ειδικών δυνάμεων (Spencer και Ghooroo 14 Ιουλίου 2021) ελαφριού πεζικού και
συνδυασμού ειδικών όπλων (όπως πυρά πυροβολικού με όπλα ακριβείας, και επιθέσεις
drone). Η πολιορκία ξεκίνησε 30 Οκτωβρίου. Η πόλη έπεσε (σύμφωνα με τους Αζέρους)
ή βρέθηκε στα πρόθυρα πτώσης (σύμφωνα με τους Αρμένιους) στις 8 Νοεμβρίου. Στις
9 Νοεμβρίου δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν κατέρριψαν ένα Ρωσικό ελικόπτερο Mil Mi-14
στον εναέριο χώρο της Αρμενιας (κατά λάθος όπως ισχυρίστηκαν) γεγονός το οποίο ήταν
αφορμή να παρέμβει η Ρωσία και να διαμεσολαβήσει μια ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

H έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου επικαλούμενη επίσημες πηγές (Welt και
Bowen 2021) ανεβάζει τους νεκρούς της σύγκρουσης σε σε πάνω από 6000 άτομα (3360
Αρμένιοι και 2820 Αζέροι στρατιωτικοί) και πάνω από 150 νεκρούς αμάχους. Η Crisis
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Group υπολογίζει τους νεκρούς με βάση πηγές διαδικτύου σε 5970 στρατιωτικούς και 169
αμάχους τουλάχιστον. Μέχρι τον Νοέμβριο περίπου 90 χιλιάδες Αρμένιοι είχαν εγκαταλ-
λείψει το Ναγκόρνο-Καραμπάχ (από τους 147 χιλιάδες) ενώ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου
25χιλιάδες περίπουεκτιμάται ότι είχαν επιστρέψει19. Επιπλέον και οι δύο πλευρές κατη-
γορούν αλλήλους για πλήγματα σε αμάχους τόσο στο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
(στο Στεπανακέρτ) όσο και στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν (Γκάνζα και Μπάρντα) και για
άλλα εγκλήματα πολέμου (11)

Σε θέματα ζημιών εξοπλισμού Αζέρικες πηγές ανεβάζουν τις απώλειες σε μέσα των
Αρμενίων σε πάνω από 1500 πολεμικά συστήματα (Iskandarov και Gawliczek 2021b,
94), ωστόσο το νούμερο είναι μάλλον υπερβολικό 20. Περισσότερο συντηρητικές πηγές
μιλούν για πολύ μεγάλο μέρος τωνΑντιαεροπορικών συστημάτων και περίπου το μισό του
αρματικού δυναμικού της Αρμενίας (Ilić και Tomašević 2021), ενώ πηγή του διαδικτύου
ανεβάζει τις απώλειες μόνο από drone σε βαρύ εξοπλισμό σε 342 μέσα 21. Ενδεικτικά
αναφέρουμε στοιχεία από το blog Oryx, που κάνει καταμέτρηση με βάση φωτογραφικό
υλικό και υλικό βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από τις δύο παρατάξεις:

Πίνακας 6.1: Συγκριτικός Πίνακας Απωλειών

Στοιχείο Υπάρχοντα
Αρμενια
και

Αρτσακχ

Απώλειες
Αρμενίων

Υπάρχοντα
Αζερμπαϊ-

τζάν

Απώλειες
Αζέρων

Άρματα Μάχης 109 και
200-300

252 439 60

Θωρακισμένα Οχήματα 539 και 239 161 1232 92
Πυροβολικό 248 και 232 324 577 3
Αεροσκάφη 32 1 55 13
Ελικόπτερα 30 και 10 1 30 10
UAV 15 6 47 11
Καμικάζε Drone 0 0 450 15
Πύραυλοι Εδάφους - Αέρος 38 0
Ραντάρ 17 0
Ηλεκτρονικοί παρεμβολείς 3 0
Οχήματα Γενικής Χρήσης 700 69
Πηγή:https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html

Από τις απώλειες φαίνεται ότι οι Αρμένιοι είτε δεν είχαν την δυνατότητα, είτε δεν
μπόρεσαν να κάνουν χρήση των εναέριων μέσων τους - άρα μιλάμε για πλήρη εναέρια
υπεροχή του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Το σύνολο των απωλειών του Αζερμπαϊ-

19https://reliefweb.int/map/armenia/armenia-people-refugee-situation-nk-and-province-origin-1-feb-
2021

20Αποτελεί σύνολο παντός τύπου μέσων (όπως και οχήματα μη μάχης)και στον πίνακα 6.1)
21https://twitter.com/clashreport/status/1315722930983239

https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html
https://reliefweb.int/map/armenia/armenia-people-refugee-situation-nk-and-province-origin-1-feb-2021
https://reliefweb.int/map/armenia/armenia-people-refugee-situation-nk-and-province-origin-1-feb-2021
https://twitter.com/clashreport/status/1315722930983239
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τζάν κρίνεται μικρό (περίπου στο 10%) για μια χώρα η οποία διεξήγαγε επιθετικό πόλεμο.
Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι Αζέροι με την χρήση των drone είχαν την δυνατό-
τητα να παρουσιάσουν μεγάλο μέρος των απωλειών τα οποία κατήγαγαν στον αντίπαλο.
Τέτοια δυνατότητα, ιδίως για μέσα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο βάθος, δεν είχαν οι
Αρμένιοι. Οι απώλειες των Αρμενίων κρίνονται πάρα πολύ σημαντικές. Ένα ποσοστό
απωλειών πάνω από 30% σημαίνει ότι μονάδες οι οποίες είχαν αυτές τις απώλειες τέθη-
καν (και είναι πιθανώς ακόμα) εκτός ενεργείας. Το σύνολο των απωλειών δεν μπορεί να
αποδοθεί στα drone, ούτε συγκεκριμένα στα Bayraktar TB-2, ωστόσο οι απώλειες από
τέτοιου είδους μέσα ήταν πολύ σημαντικές (όπως φαίνεται και από το blog) και αλλάζουν
την τροπή του αγώνα. Τέλος οι απώλειες που αποδίδονται στο κρατίδιο του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ είναι δύσκολο να τις διακρίνουμε από τις απώλειες του Αρμενικού Στρατού
αφού μπορεί να είναι αρμενικός εξοπλισμός. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει το ισοζύγιο είναι
ακόμη πιο βεβαρημένο. Τα αποτελέσματα και οι απώλειες ενός πολέμου είναι συνήθως
απόρρητες και αργούν να έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Ωστόσο μπορούμε να συ-
μπεράνουμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι οι απώλειες αυτές δεν δύναται να αναπληρωθούν
σύντομα και επομένως οι Ρώσοι έπρεπε να επέμβουν για να προστατεύσουν τους Αρμέ-
νιους.

Οι όροι της ειρήνης (Welt και Bowen 2021) η οποία συμφωνήθηκε έχουν όπως πα-
ρακάτω:

1. Επιστροφή των επτά επαρχιών του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν οι οποίες είχαν κα-
ταληφθεί με τον πόλεμο 1992-1994.

2. Ανάπτυξη Ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στην ζώνη κατάπαυσης του πυρός.

3. Δημιουργία κέντρου που να ελέγχει την ειρηνευτική διαδικασία από κοινού μεταξύ
Ρωσίας και Τουρκίας με την χρήση drone (Mazis 2020). Αυτή είναι και η μοναδική
επίσημη παρουσία της Τουρκίας και δεν συνιστά ειρηνευτική δύναμη.

4. Αποχώρηση των Αρμενικών δυνάμεων από την περιοχή. Στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ
βρίσκονταν πριν τον πόλεμο περίπου 3000 Αρμένιοι στρατιωτικοί.

5. Διατήρηση ενός διαδρόμου μεταξύ Αρμενίας και Ναγκόρνο Καραμπακχ (διάδρο-
μος του Lachin) ο οποίος επιτηρείται από Ρωσικές Δυνάμεις με φυλάκια.

6. Επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων.

7. Δημιουργία διαδρόμου μεταξύΝαχιτσεβάν καιΑζερμπαϊτζάν (διάδρομος τουMeghri)
ο οποίος όταν κατασκευαστεί από τους Αρμένιους θα επιτηρείται από τους Ρώσους.
Οι εργασίες δεν έχουν προχωρήσει.
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Οι δυνάμεις παρέμειναν στις θέσεις που έγινε η κατάπαυση του πυρός, καθιστώντας
την γραμμή κατάπαυσης του πυρός ως επαφής ως εδαφικά κέρδη του Αζερμπαϊτζάν. Επι-
πλέον οι Αρμενικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις επαρχίες Agdham
(στα ανατολικά ) και Lachin και Kalbajar (στα δυτικά του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και μεγά-
λης στρατηγικής σημασίας) και μαζί τους και οι εθνικοί Αρμένιοι που είχαν επικοίκησει
αυτές τις περιοχές. Η συμφωνία αποτελεί στην ουσία μια εφαρμογή των Αρχών της Μα-
δρίτης και της Ρωσική προσέγγιση για την επίλυση του ζητήματος κατά φάσεις, με δύο
όμως διαφορές. Οι εδαφικές απώλειες για τους Αρμένιους είναι σημαντικά μεγαλύτερες
(Lachin, Kalbajar και τμήμα του εδάφους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ) και η διεθνής ειρη-
νευτική δύναμη (που προβλέπονταν στην συμφωνία της Μαδρίτης) αντικαταστάθηκε από
ρωσική καθιστώντας την Ρωσία την μόνη δύναμη της Ομάδας Minsk με στρατιώτες στο
έδαφος.

6.3.3 H Τουρκική εμπλοκή στην Σύγκρουση

Ο πόλεμος έκλεισε νικηφόρα υπέρ των Αζέρων. Ωστόσο η νίκη δεν μπορεί να πι-
στωθεί σε αυτούς παρότι τον πρώτο καιρό είχε γίνει συνειδητή προσπάθεια από μέρους
τους να αποκλείσουν ακόμη και την υποψία ανάμειξης τρίτων στην σύγκρουση. Η Τουρ-
κία κατάφερε να πετύχει την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του πολέμου προς όφελος της.
Πέραν όμως από αυτό συμμετείχε και στον πόλεμο ενεργά (σε αντίθεση με τις άλλες δύο
συγκρούσεις) και με διαφόρους τρόπους όπως παραστρατιωτικοί, εμπλοκή με τακτικό
στρατό, εμπλοκή σε διπλωματικό επίπεδο, και χρήση drone μεταξύ των άλλων. Παρα-
κάτω αναλύονται οι πτυχές της τουρκικής εμπλοκής.

6.3.3.1 Παραστρατιωτικοί

Όπως και στην Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν μισθοφόροι Σύριοι, οι οποίοι πολέμησαν
στον πλευρό των Αζέρων, κατά την σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Επιπλέον οι
ίδιοι μισθοφόροι χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από την Τουρκία σαν πηγή
πληροφοριών. Παρότι δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή της εμπλοκής τους από Αζερμπαϊ-
τζάν και Τουρκία, ωστόσο υπάρχουν επίσημες δηλώσεις κρατών, κρατικών λειτουργών
και επίσημων οργανώσεων για την εμπλοκή τους22. Προφανώς και η αντίθετη πλευρά (οι

22Ενδεικτικά αναφέρονται: Συνέντευξη του The Guardian στις 28 Σεπτεμβρίου με τρεις Σύριους τους
οποίους στρατολόγησε εταιρία παροχής ασφαλείας για να πολεμήσουν στον εξωτερικό για το Αζερμπαϊ-
τζάν(Φωτογραφίζεται η SADAT). H δήλωση του Macron στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 για 300 περίπου
Σύριους μισθοφόρους από την περιοχή του Gaziantep βλ. https://www.reuters.com/article/us-armenia
-azerbaijan-putin-macron-idUSKBN26L3SB χωρίς ωστόσο να παρέχει κάποιες αποδείξεις. Η επίσημη
απάντηση του υπουργείου εξωτερικών της Ρωσίας η οποία ήταν κάπως χλιαρή και καλούσε τα αντιμαχό-
μενα μέρη να μην τους χρησιμοποιήσουν βλ. https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_p
ublisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363834. Η δήλωση ομάδας εργασίας της Ήπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 11 Νοεμβρίου, που προσδιορίζει την προέλευση τους από

https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-putin-macron-idUSKBN26L3SB
https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-putin-macron-idUSKBN26L3SB
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363834
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363834
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Τούρκοι και οι Αζέροι) αρνούνται την παρουσία τους επίσημα (δηλώσεις του Αλίγιεφ) και
προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αφήγημα για χρήση τέτοιων μισθοφόρων από τηνΑρ-
μενία. Ισχυρίζονται ότι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ πολέμησαν Αρμένιοι οι οποίοι ζούσαν
στην Συρία (Iskandarov και Gawliczek 2021b, ή Κούρδοι χωρίς ωστόσο να παραθέτουν
κάποια απόδειξη και αυτά (Welt και Bowen 2021, 12). Τέλος η έκθεση του Κογκρέσου
όσον αφορά την Τουρκική εμπλοκή στην Αρμενία με τους Σύριους μισθοφόρους κρατά
αποστάσεις και τα παρουσιάζει μέσα από το πρίσμα των εκατέρωθεν δηλώσεων.

Η χρηση μισθοφόρων δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην περιοχή. Ήδη από
τον πόλεμο του 1988-1994 αναφέρεται η χρήση Αφγανών και Τσετσένων στο πλευρό των
Αζέρων για την αντιμετώπιση των Αρμενίων (Zurcher 2007). Επίσης αναφέρεται ότι κατά
το τρίτο μέρος του πολέμου (μετά την ανεξαρτητοποίηση των δύο κρατών ) το 1991, περί-
που 350 Τούρκοι πέρασαν τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν και πολέμησαν στο πλευρό των
Αζέρων (S. E. Cornell 2017). Από την πλευρά των Αρμενίων είναι αποδεδειγμένη η εκτε-
ταμένη στράτευση της διασποράς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά
των Αζέρων. Αναφέρεται επίσης και η χρήση τέτοιων μισθοφόρων Αρμενίων23, ωστόσο
μάλλον τα κίνητρα τους ήταν περισσότερο πατριωτικά παρά καιροσκοπικά. Παρόμοιο
σενάριο προσπάθησε να κινητοποιήσει ο Πασινιάν για την δημιουργία τέτοιων ομάδων
εθελοντών και στον τελευταίο πόλεμο (Iskandarov και Gawliczek 2021b, 93), αλλά τα
γεγονότα τον πρόλαβαν.

Κάθε χώρα προσπαθεί να επιτύχει πολιτικά οφέλη από την εκμετάλλευση τέτοιων
δηλώσεων, ωστόσο η αλήθεια συνήθως, όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγμα
αργεί. Η χρήση μισθοφόρων δεν είναι ξένη για την τουρκική πολιτική και έχει χρησιμοποι-
ηθεί και στο παρελθόν στην Λιβύη και την Συρία. Η χρήση τους από τους Αζέρους είχε ως
πλεονέκτημα την εκμετάλλευση της εμπειρίας τους από τον εμφύλιο της Συρίας(όπως εί-
δαμε στο κεφάλαιο 4) και επιπλέον την δυνατότητα διαψευσιμότητας της παρουσίας τους,
όπως και άρνησης της πραγματοποίησης εγκλημάτων πολέμου, που αποδίδονται σε τα-

την Τουρκία βλ. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26494.
Επίσημη δήλωση της Ομάδας Μινσκ στις 3 Δεκεμβρίου 21 για την αποχώρηση των μισθοφόρων από την
περιοχή χωρίς να προσδιορίζει χώρα https://www.osce.org/minsk-group/472419. Δηλώσεις σε συνέ-
ντευξη του υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας σε ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο στις 3 Νοεμβρίου 21
που προσδιορίζει τον αριθμό τους στους 2000 βλ. https://www.kommersant.ru/doc/4537733. H παρα-
πάνω δήλωση προκάλεσε και την αντίδραση του Αλίγιεφ την οποίο ο υπεύθυνος πληροφοριών της Ρωσίας
στις 6 Νοεμβρίου 21 την απέδωσε σε λάθος συμβουλευτική προς τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν από συμ-
βούλους του βλ. https://npasyria.com/en/49374/. Η ίδια πηγή αναφέρει για την παρουσία τουρκικών
υπηρεσιών πληροφοριών στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ άλλο άρθρο προσδιορίζει σαν πηγή πληροφοριών την
σκιώδη εταιρία SADAT η οποία με δικά της αεροσκάφη μετέφερε μισθοφόρους Σύριους στο Αζερμπαϊτζάν
βλ https://warontherocks.com/2021/10/making-sense-of-sadat-turkeys-private-military-company/. Ανα-
φέρονται συχνά και οι δηλώσεις του Σύριου προέδρου Άσαντ για Σύριους μισθοφόρους στο Αζερμπαϊτζάν
(Adzkia και Riyanto 2021, Mazis 2020). Τέλος το CG 2021 αναφέρει την περίπτωση σύλληψης δυο Συρίων
από το Αρμενικές δυνάμεις οι οποίοι παραδέχονται ότι μεταφέρθηκαν από την Συρία για να πολεμήσουν
στο Ναγκόρνο Καραμπαχ.

23 ΟZurcher 2007 μεταξύ των άλλων αναφέρει και την περίπτωση τουMelkonian ο οποίος είναι τοπικός
ήρωας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ο οποίος είχε παλιότερη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και η
δράση του έχει πάρει μυθικές διαστάσεις.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26494
https://www.osce.org/minsk-group/472419
https://www.kommersant.ru/doc/4537733
https://npasyria.com/en/49374/ 
https://warontherocks.com/2021/10/making-sense-of-sadat-turkeys-private-military-company/ 


6.3. H ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ 2020 - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ 135

κτικές δυνάμεις των Αζέρων (Karagiannis 2021). Το ίδιο πλεονέκτημα είχε και η Τουρκία.
Το μειονέκτημα το οποίο παρουσιάζουν για τους Αζέρους είναι ότι ιστορικά οι μισθοφό-
ροι(ιδίως όταν δεν είναι τακτικά οργανωμένοι) είναι κίνδυνος για την ίδια την δομή του
κράτους - δηλαδή μπορούν να γίνουν δάκτυλος της Τουρκίας. Οι μισθοφόροι μπορούν να
γίνουν (όπως φάνηκε και παραπάνω) όργανο συλλογής πληροφοριών για την χώρα που
τους παρέχει. Ωστόσο μια ύπαρξη δυνάμεων στο μέγεθος μιας Ταξιαρχίας με αυτές τις
δυνατότητες και σε ορεινό έδαφος θα μπορούσε να έχει σημαντικά αποτελέσματα στην
εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Τέλος εντύπωση προκαλεί η μη αντίδραση της Ρωσίας στην χρήση τέτοιων τρόπων
επέμβασης στο εγγύς εξωτερικό της. Η μή αντίδραση δεν είναι κάτι ξένο στην Ρωσία
όπως είδαμε. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι δυναμικές και λειτουργούν σε μία μεγα-
λύτερη εικόνα που περιλαμβάνει όπως είδαμε την Λιβύη και την Συρία (το εγγύς εξωτε-
ρικό της Τουρκίας), την πώληση Ρωσικών όπλων στην Τουρκία, την αύξηση της σκληρής
ισχύος της Τουρκίας αλλά και την Τουρκική συνεργασία με την Ουκρανία (CG 2021). Η
σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία δεν παύει να λειτουργεί στο ευρύτερο δίπολο Ρωσίας-
ΗΠΑ (Σκοτινιώτης 2017 ) και στην προσπάθεια της Ρωσίας να δημιουργήσει ρήγματα
στο ΝΑΤΟ. Mεταξύ του αποκλεισμού των ΗΠΑ από τις συγκρούσεις στην περιοχή και
την ενδυνάμωση της Τουρκίας το δεύτερο φαίνεται να είναι το λιγότερο κακό από την
Ρωσία (Isachenko 19 Νοεμβρίου 2020, 4). Γι αυτό τον λόγο ίσως θα μπορούσε να συγχω-
ρήσει την τουρκική επέμβαση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ωστόσο η χρήση μισθοφόρων
εγγυμονεί κίνδυνο αποσταθεροποίησης, σε μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στο μου-
σουλμανικό πληθυσμό της Ρωσίας και θεωρείται μάλλον απίθανο να το επέτρεψε ή να
γνώριζε έγκαιρα για αυτό.

6.3.3.2 Διπλωματική Υποστήριξη

Ήδη από τις 20 Ιουλίου (γεγονότα του Tovuz) ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας
Ακάρ είχε δηλώσει: «Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αδελφούς της από
το Αζερμπαϊτζάν με όλους τους πόρους της» . Ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας
σε twit στις 27 Σεπτεμβρίου, που αναπαράχθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της Τουρκι-
κής Δημοκρατίας δήλωσε: «το τουρκικό έθνος στέκεται στο πλευρό των αδελφών του από
το Αζερμπαϊτζάν με όλους τους πόρους όπως έκανε πάντα». Στο ίδιο μήκος κύματος και
την ίδια μέρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Ακσοϊ δή-
λωσε: «Το Αζερμπαϊτζάν σίγουρα θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας για να
προστατεύσει τον λαό του και την εδαφική του ακεραιότητα» 24. τονίζοντας ότι η Αρμενία
ξεκίνησε τον πόλεμο. Την ίδια ημέρα και ο Υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσο-
γλου δήλωσε «Στηρίζουμε τους αγαπητούς Αζέρους μαζί στο πεδίο(των μαχών) και στο

24https://www.mfa.gov.tr/sc_-94_-ermenistan-in-azerbaycan-a-karsi-baslattigi-saldiri-hk-sc.en.mfa

https://www.mfa.gov.tr/sc_-94_-ermenistan-in-azerbaycan-a-karsi-baslattigi-saldiri-hk-sc.en.mfa
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τραπέζι(των διαπραγματεύσεων)» 25.

Η διπλωματική υποστήριξη της Τουρκίας ήταν συμβατή με την μακροχρόνια πο-
λιτική της Τουρκίας για το δόγμα του «ενός έθνους-δύο χωρών» αλλά και με βάση το
αφήγημα που είχε δημιουργηθεί πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων περί της απει-
λής. Έγιναν σε ανώτερο διπλωματικό επίπεδο, υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ αυτών που
έκαναν τις δηλώσεις και φαίνεται ότι ήταν προετοιμασμένες. Επιπλέον είχαν τον σκοπό
να προετοιμάσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι ο πόλεμος κρίθηκε από την Τουρ-
κική συμμετοχή. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθεί να επισκιαστεί
η Αζέρικη προσπάθεια το ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν αρνήθηκε την τουρκική στρατιωτική
εμπλοκή και ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι η Τουρκική παρου-
σία στο τραπέζι είναι «εκ των ων ουκ άνευ (sine qua non)»(Ergun και Valiyev 10 Νοεμ-
βρίου 2020).

Η Τουρκική διπλωματία φαίνεται ότι ήταν ενεργή στην προετοιμασία της σύγκρου-
σης. Ενδεχομένως πέτυχε την σιωπηρή αποδοχή της Ρωσίας ώστε να συμμετάσχει πιο
ενεργά η Τουρκία στην σύγκρουση (Ilić και Tomašević 2021, Ergun και Valiyev 10 Νοεμ-
βρίου 2020) κάτι το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν στην Συρία (Kepel 2018). Ωστόσο
υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι μιλούν για την τιμωρητική πολιτική της Ρωσίας έναντι
των συμμάχων της όταν «αυτονομούνται» (Kepel 2018 αλλά και αναλυτικότερα Mazis
2020). Η Ρωσία εν’ συνεχεία περιορίζει τις αξιώσεις της Τουρκίας με την χρήση ισχυ-
ρής στρατιωτικής ισχύος και ενδεχομένως την χρήση Ρωσικών δυνάμεων (Kepel 2018,
Mazis 2020) κάτι το οποίο σε κάποιο βαθμό επαναλήφθηκε στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Ως προς τα αποτελέσματα όμως στην συγκεκριμένη σύγκρουση και παραφράζοντας το
βιβλίο του Brzezinski 1997 σε θέματα γεωπολιτικού σκακιού κέρδισε η Ρωσία. Η Τουρ-
κική διπλωματία, πέραν των δηλώσεων και ενώ κέρδισε στο παιχνίδι των εντυπώσεων,
δεν πέτυχε μια Τουρκική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή άρα και αλλαγή των ισορ-
ροπιών ισχύος. Επιπλέον της αρνήθηκαν τον ρόλο του διαμεσολαβητή στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, γεγονός που θα αύξανε την νομιμοποίηση της παρουσίας της. Τέλος
αρκέστηκε όπως θα δούμε σε ανταλλάγματα.

6.3.3.3 Drone

Ο δεύτερος πόλεμος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ χαρακτηρίστηκε ως ο πόλεμος των
“Drone του Νοτίου Καυκάσου”(Frew 2021, 20). Σύμφωνα με το SIPRI 2021a το Αζερ-
μπαϊτζαν παρέλαβε από την Τουρκία, πριν την έναρξη του πολέμου 5 UCAV26 τύπου TB-
2. Η αγορά τους τοποθετείται κάποια στιγμή στα τέλη του καλοκαιριού του 2020 μαζί και

25Αξίζει κάποιος να μελετήσει την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και τις δη-
λώσεις του Υπουργού για να καταλάβει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις είναι κοινότυπες γι’ αυτό και έχουν
επαναληφθεί στο παρελθόν, βλ https://www.mfa.gov.tr

26Unmanned Combat Air Vehicles
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μαζί τους παρέλαβε 50 πυραύλους αέρος-εδάφους. Διάφοροι αναλυτές, εφημερίδες, ανε-
πίσημες στρατιωτικές πηγές δίνουν αριθμούς από 20 (ρωσική αντικατασκοπία) μέχρι 6
(εφημερίδα Le Monde). Από αυτά υπάρχουν επίσημες φωτογραφίες ότι 3 καταρρίφθηκαν
(αν και οι φωτογραφίες συμφωνούν για δύο). Το νούμερο αυτών που αναφέρονται ότι χρη-
σιμοποιήθηκαν στην σύγκρουση είναι μάλλον μικρό για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.
Τα νούμερα των drone που καταρρίφθηκαν συνολικά ποικίλουν και από τις δύο μεριές με
την Αρμένικη πλευρά να δηλώνει ότι κατέρριψε 162 drone(παντός τύπου) αλλά ανεπίση-
μες πηγές να μιλούν για το 1/10. Ήδη από τις πρώτες μέρες του πολέμου 28 Σεπτεμβρίου
οι Αζέροι ισχυρίστηκαν ότι κατέστρεψαν 18 Αρμενικά drone (αριθμός μάλλον μεγαλύ-
τερος ή ίσος με αυτά που είχαν) ενώ οι Αρμένιοι ότι κατέρριψαν 27 (το νούμερο αυτό
αντιστοιχεί με το σύνολο των drone που δηλώνει το αντίστοιχο blog Oryx ότι καταρρί-
φθηκαν συνολικά). Ο πρόεδρος Αλίγιεφ για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου παραδέχτηκε
την χρήση των TB-2 (Frew 2021) 27. O αριθμός των μέσων που κατέστρεψαν τα Bayraktar
παρουσιάζεται διογκωμένος28 όπως και η αποτελεσματικότητα τους29.

Ποιές ήταν οι αποστολές τις οποίες ανέλαβαν τα drone κατά την διάρκεια του 44ήμε-
ρου πολέμου. Η χρήση τους μπορεί να συνοψιστεί σε μια πρόταση. Χρησιμοποιήθηκαν
για δουλειές βρώμικες(π.χ προσβολές αμάχων), βαρετές(αναγνωρίσεις) και επικίνδυνες
(που δεν μπορείς να θυσιάσεις Αεροσκάφη). Ειδικότερα οι αποστολές τις οποίες αναλάμ-
βαναν ήταν:

1. Προσβολές ακριβείας από μεγάλη απόσταση.

2. Εντοπισμό, παρακολούθηση και προσβολή όλων εκείνων των στόχων, στην πρώτη
γραμμή που αποτελούσαν κίνδυνο για την εξέλιξη της μάχης.

3. Συνδυασμένη δράση με αεροπορία και πυροβολικό αλλά και αυτόνομη δράση.

4. Καταστροφή συστημάτων μάχης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

5. Προσβολή γραμμών ανεφοδιασμού και επικοινωνιών(Ilić και Tomašević 2021, 13-
14).

6. Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε και τον ψυχολογικό αντίκτυπο.

27https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-over-artsakh
28https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html
29Γενικότερα είναι μια κατασκευή η οποία είναι συναρμολογείται από υλικά τα οποία κατασκευάζο-

νται στο εξωτερικό και είναι διαθέσιμα στο ελεύθερο εμπόριο (χωρίς απαραίτητα να είναι στρατιωτικής
ποιότητας). Όπως όμως παρατηρεί και ο στρατιωτικός αναλυτής Frew 2021 φαίνεται ότι έκαναν πολύ καλή
δουλεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περιλαμβάνει οπτικά και μηχανές από τον Καναδά, εξοπλισμό επικοι-
νωνιών από τις ΗΠΑ, GPS γνωστής Αμερικανικής Εταιρίας, τμήματα ακριβείας της ατράκτου από την
Μεγάλη Βρετανία. Επομένως είναι ένα σύστημα το οποίο εξαρτάται από τις εισαγωγές ξένου υλικού υψη-
λής τεχνολογίας. Το κόστος του ενός είναι από 1εκ μέχρι 5 εκ δολ ενώ το Αζερμαπαϊτζάν φαίνεται το πρώτο
9μηνο του 2020 ξόδεψε περίπου 123 εκ δολ σε ΤΒ-2 και πυρομαχικά TB-2(Ilić και Tomašević 2021, 11)
ενώ το SIPRI 2021b τοποθετεί το κόστος της προμήθειας (μόνο των drone) κοντά στα 200 εκ.

https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-over-artsakh
https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html
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ΤαTB-2 φαίνεται ότι είχαν ευελιξία στην διενέργεια αυτών των αποστολών.Ωστόσο
η επιτυχία τους είχε και προϋποθέσεις. Κατ’ αρχήν δεν είχαν σοβαρό αντίπαλο καθόσον σε
μια σωστά δομημένη αεράμυνα δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Οι Αρμένιοι δεν διέθεταν
φορητά αντιαεροπορικά συστήματα σε μεγάλους αριθμούς και τα μεγάλα αντιαεροπο-
ρικά συστήματα τα οποία διέθεταν δεν είχαν την δυνατότητα επιτυχούς αποκάλυψης και
προσβολής τέτοιων μέσων όπως αποδείχτηκε και από τις επιχειρήσεις σε Συρία-Λιβύη.
Φαίνεται ότι οι χειριστές των συστημάτων αυτών και ενδεχομένως και των Ισραηλινών
συστημάτων ήταν Τούρκοι30. Επομένως το Αζερμπαϊτζάν επένδυσε στην χρήση ξένων
ειδικών. Αντιθέτως τα αεροπορικά συστήματα της Αρμενίας χειρίζονταν από τους ίδιους
τους Αρμένιους (Mazis 2020 επικαλούμενος ρωσικές πηγές). Οι Τούρκοι χειριστές των
drone φαίνεται να ήταν καλοί, σύμφωνα με την μαρτυρία Ρώσων χειριστών που κατέρ-
ριψαν συστήματα TB-2 κοντά στην βάση Gyurmi31 (Frew 2021, 21). Επιπλέον φαίνεται
ότι παρασχέθηκε υποστήριξη και σε επιτελικό επίπεδο τόσο στον συντονισμό της δρά-
σης τους όσο και στην εκμετάλλευση των πληροφοριών που έφερναν. Επομένως η χρήση
τους ενσωμάτωνε την εμπειρία προηγουμένων πολέμων και της τακτικής τους. Χρήση
τους ωστόσο πρέπει να συνδυάζεται και με κατάλληλο δίκτυο πληροφοριών το οποίο να
παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να πετάξουν τα drone αυτά σε περιοχές που
θα έχουν αποτέλεσμα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και αντίστροφα για την εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων παρατήρησης τα οποία παρείχαν (όπως παραπάνω-επικαλούμενος πάλι ρω-
σικό άρθρο).

Παρατηρήθηκε μια έλλειψη εκπαίδευσης από τους Αρμένιους στην αντιμετώπιση
τέτοιων συστημάτων και περισσότερο αδυναμία διάχυσης της εμπειρία που αποκτούνταν
από την προσβολή τέτοιων συστημάτων. Αντίθετα οι Αζέροι-Τούρκοι προσαρμόζονταν
στην αντιμετώπιση των Ρωσικών αντιαεροπορικών και της τακτικής των αντιαεροπορι-
κών συστημάτων του Αρμενικού στρατού. H αρχική εξέλιξη των επιχειρήσεων έδειξε ότι
χρειάστηκε μετά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου αναγκάστηκαν να αλλάξουν την
τακτική τους32. Την αδυναμία τωνΑρμενίων ενίσχυε και η χρήση καινοτόμων τακτικών οι
οποίες αφορούσαν την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος. Για παράδειγμα
ο Ilić και Tomašević 2021 αλλά και ο Iskandarov και Gawliczek 2021b, αναφέρουν ότι
για την αποκάλυψη στόχων χρησιμοποιούνταν παλιότερα AN-2. Αυτά καταρρίπτονταν
από τα Αρμενικά αντιαεροπορικά με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται η θέση τους και να
προσβάλλονται μετέπειτα από τα TB-2. Τα τουρκικά συστήματα εντάχθηκαν σε ένα σω-
στό πλαίσιο στρατιωτικής στρατηγικής που συνδύαζε σύγχρονη τεχνολογία, τακτική και
τεχνική με την στρατηγική και συνδυάζονταν με άλλα συστήματα. Έγινε μαζική χρήση

30Τα λειτουργούσαν οι Τούρκοι γιατί αποκτήθηκαν κοντά στον Ιούλιο και ενεργοποιήθηκαν πολύ γρή-
γορα. Πολύ περισσότερο η εκπαίδευση των Αζέρων χειριστών τελείωσε τον Φεβρουάριο και χρησιμοποιού-
νται έκτοτε σε ασκήσεις (Κουσκουβέλης 2021d, Κουσκουβέλης 2021c).

31Εκτιμάται όμως ότι λόγω και του περιορισμένου βεληνεκούς των συστημάτων TB-2 αυτά πετούσαν
από το έδαφος της Τουρκίας(Frew 2021, 21)

32https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-over-artsakh

https://www.evnreport.com/politics/bayraktars-over-artsakh
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των συστημάτων drone (Ισραηλινών και Τουρκικών), ωστόσο τα συστήματα TB-2 φαί-
νεται να απέκτησαν καλύτερη διαφήμιση από ότι τα αντίστοιχα Ισραηλινά. Γενικότερα
ήταν μια διαφήμιση του συστήματος, δηλαδή της δυνατότητας να αγοράσει κάποιος ένα
«εξελιγμένο» σύστημα προσβολής σε χαμηλό κόστος. Είχαν όμως και μειονεκτήματα τα
οποία αποκρύφτηκαν, όπως (πέραν της εξάρτησης από το υλικό υψηλής τεχνολογίας από
το εξωτερικό) έλλειψη δορυφορικής καθοδήγησης, μικρό βεληνεκές και ευπάθεια σε ηλε-
κτρονικό πόλεμο.

Συνοψίζοντας τα TB-2 έφεραν πλεονέκτημα στο έδαφος, χρησιμοποιήθηκαν εκτε-
ταμένα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Frew 2021, 22) και έκριναν το αποτέλεσμα (Ilić και
Tomašević 2021, 18). Ωστόσο το ποιοτικά συστήματα αεράμυνας και σωστός ηλεκτρο-
νικός πόλεμος - μπορούν να αποτρέψουν την αποτελεσματική χρήση τους. Μια μέτρια
δύναμη με την χρήση των drone μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε μια άλλη δύ-
ναμη σε προσωπικό και εξοπλισμό. Τα drone χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Συ-
ρία (Επιχείρηση Κλάδος Ελαίας το 2018) σε αδοκίμαστο έδαφος ωστόσο στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ βρήκαν εύφορο έδαφος για αξιοποίηση. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί,
όπως φαίνεται παραπάνω είναι ότι δεν είναι μόνο η χρήση των drone ή οποία μπορεί να
οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά η χρήση των σύγχρονων όπλων με τέτοιο τρόπο
ώστε να προκαλέσουν τον τεχνολογικό αιφνιδιασμό που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2.
Αυτός ήταν τελικά που προκάλεσε την ήττα τωνΑρμενίων και όχι τόσο η χρήση των TB-2.
Οι Τούρκοι στον συγκεκριμένο πόλεμο πούλησαν το συγκεκριμένο πακέτο εξοπλισμού-
τεχνικής και επιτελικής υποστήριξης το οποίο έκρινε το αποτέλεσμα

6.3.3.4 Στρατιωτική Τουρκική Υποστήριξη

Στρατιωτική υποστήριξη παρασχέθηκε με διάφορες μορφές αλλά όχι με την μορφή
απευθείας στρατιωτικής επέμβαση στο έδαφος της Αρμενίας ή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
από τακτικό τουρκικό στρατό. Άλλωστε κάτι τέτοιο όπως είδαμε και προηγουμένως θα
μπορούσε να προκαλέσει και την επέμβαση του δομικού παράγοντα είτε του Ρωσικού είτε
του Αμερικανικού. Ωστόσο η απευθείας χρήση της στρατιωτικής μηχανής της Τουρκίας
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ φάνηκε αρχικά από την Επιτελική υποστήριξη των επιχειρή-
σεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ είτε στην φάση της σχεδίασης των επιχειρήσεων είτε στην
φάση της εκτέλεσης των επιχειρήσεων, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο (π.χ. διεξαγωγή
πληροφοριακών επιχειρήσεων, αεροπορικών επιχειρήσεων), είτε σε τακτικό επίπεδο (π.χ.
τακτική χρησιμοποίηση μέσων και παροχή τεχνογνωσίας).

Επιπλέον φάνηκε στην εκπαίδευση του στρατού των Αζέρων. Ωστόσο δεν είναι η
πρώτη φορά που γίνεται αυτό αφού ήδη από την δεκαετία του 90 Αζέροι Αξκοι φοιτού-
σαν σε τουρκικές ακαδημίες (S. E. Cornell 2017). Εκείνο που αποτελεί διαφορά πλέον
είναι η επιλογή του Αζερμπαϊτζάν η εκπαίδευση να γίνεται στο έδαφος του. Η εκπαίδευση
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των ειδικών δυνάμεων της Αρμενίας έγινε από Τούρκους και Ισραηλινούς αξιωματικούς
(Mazis 2020). H χρήση τους όπως είπαμε ήταν καθοριστική για την κατάληψη της πόλης
Σούσα που αποτελούσε κέντρο βάρους των επιχειρήσεων και για την ολοκλήρωση τους.
Ερωτηματικά εγείρει η αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων Αζέρικων δυνάμεων. Πέραν
της επιτελικής υποστήριξης έγινε και απευθείας χρήση προσωπικού του Τουρκικού στρα-
τιωτικού προσωπικού στον χειρισμό μέσων ή και η απευθείας χρήση τουρκικών μέσων.
Παράδειγμα του παραπάνω είναι o Αρμενικός ισχυρισμός ότι Τουρκικό F-16 κατέρριψε
Αρμενικό Su-25 στον εναέριο χώρο της Αρμενίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2133 και η επιβε-
βαίωση (Welt και Bowen 2021, 12) ότι έξη Τουρκικά F-16 που ήταν εγκατεστημένα στην
βάση της Gabala χρησιμοποιήθηκαν από τους Τούρκους στις επιχειρήσεις.

Η υποστήριξη όμως ήταν και έμμεση. Πρώτον η ανάγκη παρουσίας Αρμενικών δυ-
νάμεων στα σύνορα με την Τουρκία από τον φόβο χρήσης Τουρκικών δυνάμεωνως μέτρο
αποτροπής. Ο παραπάνω φόβος μπορεί εύκολα να ενταθεί και με μία άσκηση ευρείας κλί-
μακας. Ωστόσο και οι Αζέροι είχαν τον φόβο μιας τέτοιας επιχείρησης από την πλευρά
του Ιράν34 με την κινητοποίηση και τις ασκήσεις δυνάμεων στα αμοιβαία σύνορα τους.
Δεύτεοον το Αζερμπαϊτζάν αγοράζοντας αυτόν το εξοπλισμό αγοράζε στην ουσία πολι-
τική προστασία και συμμαχία αν και το ύψος των αγορών(ακόμη και σήμερα) βρίσκεται
σε χαμηλά επίπεδα και τέλος οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και αμοιβαίας συν-
δρομής οι οποίες έχουν υπογραφεί δεν έχουν πρακτικά εφαρμοστεί.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μάλλον η στρατιωτική συνερ-
γασία μεταξύ των δύο χωρών ήταν ευκαιριακή και στα πλαίσια των επιχειρήσεων. Όσον
αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες ακόμα και μέσα στην διάρκεια του πολέμου δεν φάνηκε
να αυξάνουν σημαντικά από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκίας. Η απευθείας χρήση
σκληρής στρατιωτικής ισχύος από την Τουρκία συνιστά την μορφή αυτή του πολέμου ως
πόλεμο δι’ αντιπροσώπων (surrogate warfare) δεδομένου ότι έκανε χρήση μισθοφόρων
drone σε συνδυασμό με την πρώτη . Αποφάσισε λοιπόν η Τουρκία να μην διεξάγει τον
πόλεμο μόνη της ή μόνο με proxies. Λόγοι για την επιλογή αυτής της μορφής πολέμου
ήταν ο δομικός παράγοντας που αναλύσαμε και η εσωτερική νομιμοποίηση για το κόστος
των ανθρώπινων ζωών. Αποτελεί την πλέον σύγχρονη μορφή πολέμου και φαίνεται ότι
η Τουρκία έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στην διεξαγωγή του. Ωστόσο αυτή η μορφή πο-
λέμου φαίνεται να έχει περιορισμούς και δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να ωφελήσει την
Τουρκία σε δραστηριότητες της σε κάποια άλλα μέτωπα όπως στην Δύση.

33Αυτό αποτελεί και την μοναδική κατάρριψη Αρμενικού αεροσκάφους κατά την διάρκεια των επιχει-
ρήσεων

34https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/iran-army-holds-drill-near-azerbaijan-border-amid-tensi
ons

https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/iran-army-holds-drill-near-azerbaijan-border-amid-tensions
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/iran-army-holds-drill-near-azerbaijan-border-amid-tensions
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6.4 Το τοπίο για την Τουρκία μετά την τελευταία
σύγκρουση

6.4.1 Τα αποτελέσματα της σύγκρουσης

Τα αποτελέσματα της σύγκρουσης θα αναλυθούν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι
στις σχέσεις μεταξύ του δίπολου Ρωσία-Τουρκία και στο τι κέρδισε τελικά η κάθε πλευρά
από αυτόν και δεύτερον με βάση τα αποτελέσματα που είχε στις σχέσεις της Τουρκίας
με τις δύο χώρες της περιοχής (Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν) και τις προοπτικές που αυτές
παρουσιάζουν.

Όσον αφορά την Ρωσία η απόφαση της να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στην πε-
ριοχή ήταν δύσκολη οικονομικά και διπλωματικά. Η κυβέρνηση της Ρωσίας θα ωφεληθεί
από την παρουσία της σε μία περιοχή που μέχρι τώρα ήταν απούσα αλλά και από την
πώληση οπλών στους πρωταγωνιστές. Η Αρμενία έχει συμφέρον να συμπλεύσει με την
Ρωσία σε διπλωματικό επίπεδο και να αγοράσει οπλισμό για να αποφύγει την αποχώρηση
των ειρηνευτικών δυνάμεων. Οι Αζέροι από την άλλη έχουν αποδεχτεί την παρουσία των
Ρωσικών δυνάμεων στο έδαφος τους αρά και τον έλεγχο. Επιπλέον να αποκτήσουν την
υποστήριξη της Ρωσίας για να ζητήσουν εδαφικά ανταλλάγματα.Η στάση της Ρωσίας εί-
ναι μάλλον ρεαλιστική αφού η Αρμενία στερείται πλέον στρατιωτικών δυνατοτήτων συ-
γκρινόμενη με το Αζερμπαϊτζάν. Θα πρέπει με την παρουσία της να εξασφαλίσει ότι η
Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν θα παραμείνουν προσεκτικά όσον αφορά την χρήση στρα-
τιωτικής επέμβασης στην περιοχή. Σε διεθνές επίπεδο επιβεβαιώνει την θέση της σαν
Μεγάλη Δύναμη και την δυνατότητα της να λύνει θέματα στο Εγγύς Εξωτερικό της. Επί-
σης επιβεβαιώνει ότι δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις σε
περίπτωση που απαιτηθεί αφού είναι η μοναδική χώρα με στρατό στην περιοχή. Επιπλέον
η εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή δημιούργησε μια σύγκρουση της Γαλλίας με την
Τουρκία επιδρώντας στις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ - πέτυχε δηλαδή τον πρωταρχικό στόχο
της στην σχέση της με την Τουρκία. Ωστόσο οι σχέσεις της Τουρκίας με την Γαλλία είναι
ήδη τεταμένες λόγω και των τρομοκρατικών ενεργειών στοΠαρίσι το 2015. Γενικότερα σε
έναν απολογισμό παρατηρούμε ότι η πολιτική της Ρωσίας στην συγκεκριμένη περιοχή δεν
έχει αλλάξει από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Η διαφορά με τον πόλεμο του 1988-
1994 είναι ότι η Ρωσία παρενέβη στρατιωτικά και αυτό της ήρθε πιο οικονομικά(Reynolds
23 Ιουνίου 2021).

Σε αντίθεση όμως με την Ρωσία η πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή άλλαξε σε
σχέση με τον πόλεμο του 1988-1994. Κατ’ αρχήν πιστώνεται την νίκη σε αυτή την σύ-
γκρουση. Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Αρμενικό στρατό, έναν στρατό που ήταν
ετοιμοπόλεμος, ένα κράτος με σκληρούς μαχητές και σε μια περιοχή η οποία είχε πλεο-
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νεκτήματα. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο πόλεμο η Τουρκία παίζει έναν σημαντικό
ρόλο στην διαμόρφωση της κατάστασης στον Ν. Καύκασο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
μη αντίδραση της Τουρκίας στην παρουσία ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην πε-
ριοχή.Η παροχή βοήθειας από την Τουρκία στο Αζερμπαϊτζάν σε εξειδικευμένο στρατιω-
τικό εξοπλισμό και σε όποια άλλη βοήθεια-υπηρεσία παρείχε βοήθησε στο να κρίνει το
αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Στον ενεργειακό τομέα μείωσε (τουλάχιστο στα νούμερα)
την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία αφού μείωσε την κατανάλωση της το 2019 κατά
62% (Dadparvar και Azizi 2020, 481) συντελώντας στην αύξηση της ενεργειακής της
ασφάλειας.

Στον τομέα της υψηλής στρατηγικής μπορεί να μην μείωσε την επιρροή της Ρωσίας
στην περιοχή αλλά μπόρεσε να αναγνωρίζεται ως ένας από τους περιφερειακούς παράγο-
ντες στην περιοχή, να ενισχύσει την περιφερειακή τις θέση και τις τοπικές της σχέσεις και
να αναπτυχθεί γεωπολιτικά. Για την Τουρκία απαιτείται τώρα να δημιουργήσει ή να εμβα-
θύνει τις στενές σχέσεις με τις χώρες αυτές (Dadparvar και Azizi 2020). Από στρατηγικής
άποψης απέτυχε σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν να γίνει διαμεσολαβητής και να συμμετά-
σχει στο μεταπολεμικό τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφού αφενός δεν της το παραχώ-
ρησαν τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου μια ανοιχτή παρέμβαση της υπέρ των Αζέρων
δεν την καθιστά ως αμερόληπτο διαμεσολαβητή και δεύτερο δεν μπόρεσε η ίδια να ανα-
πτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις στο έδαφος. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι της
Τουρκίας από εδώ και πέρα. Πρώτον να εκφοβίσει την Αρμενία και πιθανούς συμμάχους
της, να επιδείξει δύναμη στους γείτονες της, να δείξει την ενόχληση της προς την Μόσχα
για τον αποκλεισμό της από τις διαπραγματεύσεις στην περιοχή και τέλος να προωθήσει
την αμυντική της βιομηχανία. Τι από όλα αυτά πέτυχε. Οι γείτονες χώρες προβαίνουν σε
δικές τους ενέργειες εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης για να αντιμετωπίσουν
την Τουρκική προκλητικότητα επομένως δεν τίθεται θέμα εκφοβισμου. Όσον αφορά την
ενόχληση της προς την Μόσχα το έδειξε με ασκήσεις κοντά στα αρμενικά σύνορα. Τέλος
η προσπάθεια προώθησης της αμυντικής της βιομηχανίας επιτεύχθηκε, όχι τόσο για στην
περιοχή του Ν. Καυκάσου, όσο κυρίως για στην Ουκρανία και στην Αν. Ευρώπη.

6.4.2 Συνεργασία με Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία

6.4.2.1 Σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν

Οι Αζέροι μετά την νίκη στον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και παρότι
απολαμβάνουν μια ευνοϊκή στρατηγική θέση δεν έχουν καταφέρει να μεταφράσουν την
αποφασιστική νίκη σε αποφασιστικά πολιτικά αποτελέσματα (κέρδη) και μπορεί να αντι-
μετωπίσουν σοβαρά πολιτικά προβλήματα (Reynolds 23 Ιουνίου 2021). Όσον αφορά το
δομικό παράγοντα, η διεθνής κοινότητα έχει αποδεχτεί την Αζέρικη νίκη. Η Ρωσία έχει
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Σχήμα 6.3: To Ναγκόρνο-Καραμπάχ σήμερα

Source: (https://1.bp.blogspot.com)

πλέον στρατιωτική παρουσία μέσα στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν και είναι ο μόνος
διαμεσολαβητής, επομένως μπορεί να αποτρέψει το Αζερμπαϊτζάν από την άσκηση της
πολιτικής του hedging που ασκούσε μέχρι τώρα (Valiyev και Mamishova 2019, Contessi
2015). Σε στρατιωτικό επίπεδο το Αζερμπαϊτζάν απέκτησε στρατιωτικές ικανότητες τις
οποίες δεν είχε - όπως πόλεμο με ειδικές δυνάμεις, αστικό πόλεμο και άσκηση εναέριας
υπεροχής. Από την άλλη όμως γεννούνται αμφιβολίες μετά την ευρεία εμπλοκή της Τουρ-
κίας περί της ικανότητας των συμβατικών του δυνάμεων.

Όσον αφορά τις παρεμβαίνουσες μεταβλητές-εσωτερικά προβλήματα τα οποία οδή-
γησαν στην λήψη της πολιτικής απόφασης για τον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο Καρα-
μπάχ αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν (για παράδειγμα οι φόβοι για υποτίμηση του νομίσμα-
τος δεν έχουν εκλείψει). Επιπλέον το Αζερμπαϊτζάν έχει πλέον το ζήτημα της ενσωμάτω-
σης των κατακτημένων εδαφών στην υπόλοιπη χώρα και την ενοποίηση της κατακτημέ-
νης περιοχής. Έχει το πρόβλημα της μετεγκατάστασης των εκτοπισμένων στα κατακτη-
μένα εδάφη. Τα σχέδια για έξυπνες πόλεις τα οποία έχουν εκπονηθεί είναι επικίνδυνα-
πολύχρονα και ακριβά και δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα και επομένως η μοίρα των εσω-
τερικά εκτοπισμένων θα παραμείνει άγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα (Reynolds
23 Ιουνίου 2021). Επιπλέον η μετεγκατάσταση περνάει και μέσα από την συνεννόηση με
την Αρμενία και την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Αφού οι αιχμά-
λωτοι που υπάρχουν θα πρέπει να ανταλλαγούν, τα ναρκοπέδια θα πρέπει να αρθούν (τους
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χάρτες τους έχει η Αρμενία) και φαίνεται, προς το παρόν, ότι οι δύο χώρες δεν θέλουν να
συνεννοηθούν.

Όσον αφορά το θέμα των συνόρων το Αζερμπαϊτζάν έχει κάθε λόγο να είναι επιθε-
τικό έναντι της Αρμενίας ώστε να μπορεί να βελτιώσει την διαπραγματευτική του θέση
και να πετύχει μια ικανοποιητική συμφωνία με βάση το εθνικό του συμφέρον. Η οριοθέ-
τηση των συνόρων είναι ένα ζήτημα στο οποίο είναι δυνατόν να εμπλακεί (σε θέμα τεχνι-
κής υποστήριξης) και η Τουρκία. Όσον αφορά το εσωτερικό και το εθνικιστικό πνεύμα
η σύγκρουση έληξε με την ανακατάληψη του εδάφους που είχε χαθεί στον πόλεμο του
1988-1992 (το ρίσκο του καθεστώτος πέτυχε) άρα ο Αλιγιεφ είναι σε μια ιδεατή θέση να
ξεκινήσει μια καλύτερη σχέση με τον γείτονα του χωρίς να κινδυνεύει μια έντονη πολιτική
αντίδραση (Reynolds 23 Ιουνίου 2021).

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, μιας και αυτή αποτελεί έναν εξωτερικό
παράγοντα στην περιοχή, το Αζερμπαϊτζάν αποτέλεσε την κύρια προσπάθεια της Τουρ-
κίας τα τελευταία 30 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι. Η Τουρκία δεν θα σταματήσει να
προσπαθεί να γίνει επικυρίαρχος του. Παρενέβη και άλλαξε την ισορροπία ισχύος υπέρ
του Αζερμπαϊτζάν γιατί την εξυπηρετούσε ένα ισχυρό μεν Αζερμπαϊτζάν υποτελές όμως
σε αυτή. Αφού το Αζερμπαϊτζάν του αρνήθηκε την στρατιωτική παρουσία για φύλαξη
των αγωγών την οποία είχε ζητήσει η Τουρκία 35 και ο ρόλος του ως διαμεσολαβητή στην
κρίση δεν της δόθηκε, αρα το μόνο που μπορεί να περιμένει η Τουρκία από το Αζερμπαϊ-
τζάν είναι ανταλλάγματα. Αυτά θα δοθούν στα πλαίσια του δόγματος του «Στρατηγικού
Βάθους» και στους τομείς που εξετάστηκαν στο Κεφάλαιο 4, δηλαδή της διπλωματίας,
της οικονομίας, του πολιτισμού και της στρατιωτικής συνεργασίας.

Στον τομέα της διπλωματίας η Τουρκία θα επιζητήσει την υποστήριξη του Ισλα-
μαμπάντ και του Μπακού σε διπλωματικά ζητήματα τα οποία έχει, όπως το ζήτημα της
Βόρειας Κύπρου σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη που παρέχει στο θέμα τουΝαγκόρνο-
Καραμπάχ ή στο ζήτημα του Κασμίρ. Ωστόσο παρότι η αζέρικη αντιπροσωπεία επισκεύ-
τηκε τα κατεχόμενα ήταν διστακτική στο να ανακοινώσει την αναγνώριση του κρατικού
μορφώματος εκεί. Αυτό ίσως πηγάζει και από την «ομοιότητα» των περιπτώσεων Κύπρου
και Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Επιπλέον επειδή η επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή έχει
αλλάξει, η Τουρκία πρότεινε την δημιουργία μοντέλου συνεργασίας στην περιοχή την
Πλατφόρμα του Καυκάσου (τρεις συν τρεις). Το παραπάνω δεν είναι νέο στην πολιτική
της Τουρκίας αφού τόσο το 2000 (S. Cornell 2005) όσο και μετά τις επιχειρήσεις των
Ρώσων στην Γεωργία το 2008 (Κουσκουβέλης 2021d)είχαν προτείνει ανάλογο μοντέλο
συνεργασίας36. Το παραπάνω το κάνει προκειμένου να συνεχίσει μετά την αλλαγή του
statusquo να μπορεί να έχει λόγο στην περιοχή και αφετέρου για να δείξει και στην Δύση
ότι είμαι περιφερειακός δρώντας ώστε να πετύχει ανταλλάγματα από αυτούς.

35https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer
36Την Πλατφόρμα Συνεργασίας για τον Νότιο Καύκασο
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Σε θέματα πολιτισμού η Τουρκία θα επιδιώξει την ιδεολογική διείσδυση εκμεταλ-
λευόμενη την κοινή θρησκεία και γλώσσα37 ώστε να δημιουργήσει τουρκική εθνική συνεί-
δηση στον αζέρικο πληθυσμό και να επεκτείνει τουρκικές δομές εξουσίας, εντάσσοντας το
Αζερμπαϊτζάν στην σφαίρα της ηγεμονίας της (Κουσκουβέλης 2021a). Αυτό προσπαθεί
να το επιτύχει με την δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικές συνεργασίες,
πλατφόρμες τηλεοπτικών καναλιών κ.α. Ωστόσο η παραπάνω προσπάθεια δεν είναι συ-
ντονισμένη38. Η Ρωσία αντιδρά στην παραπάνω προσπάθεια της Τουρκίας και διαθέτει
εργαλεία για να το αποτρέψει. Στην περιοχή ομιλείται η ρωσική γλώσσα, υπάρχουν ρω-
σικά σχολεία και πανεπιστήμια και η ρωσική παράδοση έχει βάθος ακόμα και στην ηγεσία
του Αζερμπαϊτζάν, γεγονός το οποίο καθιστά την επιτυχία της τουρκικής διείσδυσης αμ-
φίβολη.

Στα πλαίσια αυτά της πολιτιστικής διείσδυσης εντάσσεται και η προσπάθεια δη-
μιουργίας ενός αφηγήματος νίκης για τις τελευταίες επιχειρήσεις με την δημιουργία ντο-
κυμαντέρ, ταινιών και την παραγωγή της αντίστοιχης βιβλιογραφίας με επιστημονική
πλαισίωση39 και την κατηγορία της Αρμενίας για εγκλήματα πολέμου. Το αφήγημα της
νίκης αυτό τονίζει την υπεροχή των Αζέρων έναντι των Αρμενίων, νομιμοποιεί την νίκη
του Αζερμπαϊτζάν, απονομιμοποιεί τις πράξεις της Αρμενίας και στοχεύει στο εθνικιστικό
κοινό της χώρας του. Επιπλέον η παρέλαση της νίκης που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 20
περιείχε πολλά συμβολικά μηνύματα της κοινής καταγωγής. Επιπλέον αποτελεί και μια
προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ώστε να περ-
νούν τα μηνύματα του καθεστώτος.

Η κύρια όμως προσπάθεια της Τουρκίας είναι στα οικονομικά ζητήματα. Σκοπός
εδώ της Τουρκίας είναι η δημιουργία οικονομικής αλληλεξάρτησης νεοοθωμανικού τύ-
που και το κέρδος διεθνοπολιτικής επιρροής (Ραπτόπουλος 2013). Αυτό προσπαθεί να το
πετύχει με διευκολύνσεις που της παρέχονται στο διμερές εμπόριο, στην εύκολη διακί-
νηση προσώπων και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο κρατών40 και κατασκευαστικά συμ-
βόλαια για τις νέες περιοχές. Τα συμβόλαια αυτά δίνονται συνήθως σε φίλα προσκείμενα
πρόσωπα του Ερντογάν και καταδεικνύει μια έκφραση νεποτισμού από το καθεστώς. Και
τα δύο δεν είναι επίσης νέα στην πολιτική της Τουρκία,ς αφού κατασκευαστικά συμβό-
λαια και αγορά υποδομών έχει κάνει η Τουρκία και σε περιοχές των Βαλκανίων όπως
την Αλβανία αλλά και την περιοχή του Κοσόβου, ενώ παρόμοιες σκαιές επιχειρηματικές

37Τα αζέρικα ως γλώσσα προσομοιάζουν πολύ τα σύγχρονα τουρκικά. Επιπλέον η αζέρικη γλώσσα ομι-
λείται σε μεγάλο μέρος του Βορείου Ιράν, σε κομμάτι της ανατολικής Τουρκίας και σε περιοχές του Βορείου
Ιράκ.

38Η προσπάθεια τουΜπαχτσελί να δημιουργήσει ένα δημοτικό σχολείο στην Σούσα, προσέκρουσε στην
αντίδραση της Μόσχας και πάγωσε(Κουσκουβέλης 2021d).

39Στην προσπάθεια συγγραφής της παραπάνω διατριβής παρατήρησα ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη η
παραγωγή βιβλιογραφίας για την συγκεκριμένη κρίση από την Τουρκική και την Αζέρικη πλευρά, παρά
από την Αρμένικη ή την Ρωσική.

40Υπογραφή συμφωνίας προνομιακού εμπορίου και απόδοση της κατάστασης του Most Favoured
Nation
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δραστηριότητες με φίλα προσκείμενα ή συγγενικά του πρόσωπα πραγματοποιούσε κατά
την κρίση στην Συρία, ωστόσο τα οφέλη ακόμα είναι ευκαιριακά. Ανάλογη προσπάθεια
οικονομικής προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών επιδιώκει και η Μόσχα41 για απόκτηση
ωστόσο ιδίου οφέλους πράγμα το οποίο οδήγησε σε αντίδραση την Τουρκία42. Τέλος στον
οικονομικό τομέα η Τουρκία προσπαθεί να πετύχει οικονομικά ανταλλάγματα με αζέρικες
επενδύσεις μέσα στην Τουρκία οι οποίες για την περίοδο 2011-2017 είχαν φτάσει το ύψος
των 7 δισ δολαρίων.

Επιπλέον η Τουρκία θέλει να γίνει ο προνομιακός εισαγωγέας του Αζερικού πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου και για το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εισαγωγή του φυσικού
αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχει ξεπεράσει αυτό της Ρωσίας που η εισαγωγή έχει πέ-
σει κατά 62% (Zeynab Vatankhah 2020. Είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει κατά αυτό τον
τρόπο να πετύχει οικονομικό όφελος καθόσον οι τιμές του φυσικού αερίου καθορίζονται
υπό την μορφή καρτέλ μεταξύ των παραγωγών φυσικού αερίου (προς το παρόν Ρωσία
και χώρες της Κεντρικής Ασίας), μεταξύ των οποίων επιτυγχάνεται κάποια μορφή συμ-
φωνίας. Ωστόσο το Αζερμπαϊτζάν πιστό στην διαφοροποίηση των συμμάχων του και στο
strategic hedging (Valiyev και Mamishova 2019, Contessi 2015) θα προσπαθήσει να πε-
ριορίσει την οικονομική επιρροή της Τουρκίας. Η ηγεσία του είναι πολύ προσεχτική ώστε
να μην προκύψει περίπτωση ανάλογη με αυτή της Γεωργίας. Αυτό φαίνεται και από το
γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι διστακτικό στην δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρου
εμπορίου μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας.

Η προσπάθεια οικονομικής διείσδυσης προσπαθεί να λειτουργήσει ως αντιστάθ-
μισμα της περιορισμένης στρατιωτικής επιρροής την οποία έχει η Τουρκία στο Αζερ-
μπαϊτζάν για λόγους που αναφέραμε. Η στρατιωτική συνεργασία επιτυγχάνεται μέσω της
εκπαίδευσης του προσωπικού του Αζερικού στρατού (στο Αζερμπαϊτζάν και όχι στην
Τουρκία), κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, παροχή υπηρεσιών (όπως εκκαθάριση ναρκοπε-
δίων43) και συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας (20 Φεβρουαρίου 21). Σημαντική παρα-
τήρηση εδώ είναι ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει προχωρήσει σε ανανέωση της συμφωνίας
Στρατηγικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας Συνδρομής η οποία υπογράφηκε το 2010 με την
Τουρκία.Τέλος όσον αφορά την προώθηση της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας το με-
ρίδιο της στο Αζερμπαϊτζάν αυξήθηκε στο 10% περίπου για το 2020 με την απόκτηση 5
Bayraktar και αντίστοιχου εξοπλισμού τους σε πυραύλους MAM-L ύψους περίπου 200εκ
(SIPRI 2021a), (SIPRI 2021b).

41Στις 11 Ιανουαρίου υπογράφηκε στην Μόσχα συμφωνία για τις μεταφορές των δύο χωρών
42Η αντίδραση έγινε ορατή μέσα από κοινές ασκήσεις οι οποίες διεξήχθηκαν μεταξύ Τούρκων και Αζέ-

ρων στον Κάρς 1 με 12 Φεβρουαρίου
43Το ίδιο κάνει η Ρωσία για το Ναγκόρνο-Καραμπαχ(CG 2021)
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6.4.2.2 Σχέσεις με το Αρμενία

Ο Πασινίαν αφού πέρασε μια περίοδο εσωτερικής αντίδρασης και διαμάχης στο
εσωτερικό του με διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα(Δεκέμβριος 20), με τελεσίγραφα να πα-
ραιτηθεί (25 Φεβρουαρίου 21), τελικά όμως κέρδισε τις εκλογές στις 20 Ιουνίου του 21
με ποσοστό 53,9% 44 και είναι ενδεικτικό του πως αυτός θέλει να διαμορφώσει τις σχέ-
σεις του με το Αζερμπαϊτζάν (Reynolds 23 Ιουνίου 2021) αλλά και με την Τουρκία αφού
οι προκάτοχοι του άφηναν τις σχέσεις να οξύνονται. Το μεγάλο ποσοστό στις εκλογές
σημαίνει τρία πράγματα: το πρώτον ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να
καταπολεμήσει την διαφθορά, δεύτερον ότι ο λαός της Αρμενίας ίσως είναι έτοιμος να
εγκαταλείψει τις αγκυλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και
τρίτον ότι πλέον η ανάγκη για επιβίωση της Αρμενίας είναι πιο επιτακτική αφού οι Αζέροι
πλέον έχουν φτάσει «προ των θυρών της Αρμενίας».

Οι Αρμένιοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια του Πασινιάν να καταπολεμήσει την
διαφθορά 45, ωστόσο η συνθηκολόγηση και η αντίδραση των διαδηλωτών δείχνει ότι η
στάση αυτή δεν είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει σύντομα. Η πρόσφατη στρατιωτική ήττα
κάνει την διαπραγμάτευση πολιτικά απαράδεκτη (Reynolds 23 Ιουνίου 2021). Εάν θέλει
η Αρμενία να διατηρεί την νομιμοποίηση και να μπορεί να επεμβαίνει, θα πρέπει συνεχώς
να αμφισβητεί τα σύνορα. Ωστόσο αυτό δεν είναι το μοναδικό της πρόβλημα. Τα σύνορα
της Αρμενίας είναι ασταθή. Η αποκατάσταση των συμβατικών δυνάμεων είναι απίθανο
να συμβεί σύντομα λόγω των μεγάλων ζημιών που έχει υποστεί. Γι αυτό τον λόγο έχει ζη-
τήσει την φύλαξη των συνόρων της με το Αζερμπαϊτζάν από την Ρωσία46 (Κουσκουβέλης
2021d). Το παραπάνω είναι μια μορφή εξισορρόπησης του Αζέρικου επεκτατισμού με την
μορφή εξωτερικής εξισορρόπησης. Τέλος έχει σημασία ότι σε διάφορες πόλεις της Αρ-
μενίας βρίσκονται διασπαρμένοι περίπου 100χιλ εκτοπισμένοι κάτοικοι του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν. Επομένως αναμένεται ότι η Αρμενία θα
στραφεί σε μια μορφή εσωστρέφειας, αφού ο Πασινιάν έχοντας την βαρεία πικρία της
ήττας των Αρμενίων θα πρέπει να λύσει και τα εσωτερικά του προβλήματα.

Ποια μπορεί να είναι η σχέση της Τουρκίας με την Αρμενία από εδώ και πέρα;
Αρχικά ο Πασινιάν έχει πάρει τις αποστάσεις του προχωρώντας άμεσα μετά το τέλος
των επιχειρήσεων σε πάγωμα των εισαγωγών από την Τουρκία (Κουσκουβέλης 2021a),
το όποιο και ανανέωσε με την επανεκλογή του (Κουσκουβέλης 2021c)) και έθεσε βέτο
στις τελωνειακές διευκολύνσεις σε χώρες της Ευρασιατικής Ένωσης (01 Μαρτίου 2020)
(Κουσκουβέλης 2021d). Ωστόσο, έτσι κι αλλιώς οι εισαγωγές των τουρκικών προϊόντων
γίνεται μέσα από την Γεωργία αφού τα σύνορα με την Τουρκία είναι κλειστά από το 1992

44O δεύτερος στην κούρσα των εκλογών ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Κοτσαρυάν με ποσοστό 20%
45Η θέση της χώρας από το 2018, στον δείκτη αντίληψης περί διαφθοράς (CPI) έχει ανέβει 14 θέσεις.
46Η Ρωσία ήδη από τις 3 Μαϊού έχει αναλάβει την φύλαξη ενός τμήματος των συνόρων με το Αζερ-

μπαϊτζάν κοντα στην Λίμνη Σεβάνhttps://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual
-explainer

https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer
https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer
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επομένως αποτελεί μάλλον μήνυμα για το εσωτερικό του. Τα μεγέθη όμως είναι αμελη-
τέα για την Τουρκία συγκριτικά με τα οφέλη που αποκομίζει από το Αζερμπαϊτζάν. Ο
Ερντογάν είδαμε ότι επιθυμεί καλές σχέσεις με την Αρμενία και ο Πασινιάν έχει λιγό-
τερο ανταγωνιστικές θέσεις από τους προκατόχους του. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην
προσπάθεια τελεσιγράφου εναντίον του Πασινιάν από το Αρμενικό ΓΕΣ η Τουρκία πήρε
θέση και το καταδίκασε ως απόπειρα πραξικοπήματος (Κουσκουβέλης 2021a) με προ-
σπάθεια πολιτικής ανάμειξης στο εσωτερικό της Αρμενίας-πολιτική την οποία δεν μας
είχε συνηθίσει το παρελθόν.

Το πρόβλημα των συνόρων είναι ο δομικός παράγοντας στις σχέσεις των δύο χωρών.
Τα προβλήματα της Τουρκίας στο άνοιγμα των συνόρων παραμένουν τα ίδια. Η εσωτε-
ρική αντίδραση είναι η ίδια ωστόσο οι συνθήκες είναι διαφορετικές, ιδίως όσον αφορά την
αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν. Είδαμε ότι η προσπάθεια προσέγγισης με τα πρωτόκολλα
της Ζυρίχης έγιναν στην βάση της πεποίθησης ότι η λύση του συνοριακού προβλήματος
θα έλυνε και το πρόβλημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε
από την Αμερικανική Κυβέρνηση Ομπάμα (S. E. Cornell 2017) και προκάλεσε σοβαρές
αντιδράσεις στοΑζερμπαϊτζάν. Ο δομικός παράγοντας ΗΠΑάσκησε τιμωρητική πολιτική
έναντι της Τουρκίας με την αναγνώριση της γενοκτονίας, ωστόσο το αποτέλεσμα της ανα-
γνώρισης λόγω της δεινής θέσης της Αρμενίας δεν μπόρεσε να τύχει εκμετάλλευσης. Το
Αζερμπαϊτζάν όπως είπαμε παραπάνω δεν έχει λόγω να μην στηρίξει την ομαλοποίηση
των σχέσεων με την Αρμενία. Επομένως ο Ερντογάν κάνει ανοίγματα στον Πασινιάν και
ο ίδιος δείχνει να ανταποκρίνεται θετικά 47 και οι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών παραμέ-
νουν ένα ερωτηματικό.

47Στις 25 Αυγούστου ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα ανταποκριθεί στο άνοιγμα των συνόρων εάν
η Αρμενία δράσει ανάλογα. Ο Πασινιάν απάντησε στις 27 Αυγούστου ότι δέχεται θετικά σήματα από την
Τουρκία βλ. https://www.duvarenglish.com/armenia-says-to-respond-positively-to-signals-from-turkey-n
ews-58638 και άλλες δηλώσεις μετά τις εκλογές (Κουσκουβέλης 2021b)

https://www.duvarenglish.com/armenia-says-to-respond-positively-to-signals-from-turkey-news-58638
https://www.duvarenglish.com/armenia-says-to-respond-positively-to-signals-from-turkey-news-58638


Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα-Επίλογος

Εξηγήσαμε ότι η ατζέντα της Τουρκικής πολιτικής στην περιοχή ακολουθεί μια μα-
κροχρόνια στόχευση η οποία είναι η άσκηση επιρροής στις χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Στην στόχευση της αυτή περνάει μέσα από την περιοχή του Καυκάσου. Στην περιοχή
του Νοτίου Καυκάσου ανταγωνίζεται με το Ιράν ως ισότιμη περιφερειακή δύναμη και
τον επικυρίαρχο της περιοχής την Ρωσία. Από τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου επιλέγει
να έχει σαν προτεραιότητα της πολιτικής της το Αζερμπαϊτζάν. Το κίνητρο της σε αυτό
είναι ξεκάθαρο. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα με την μεγαλύτερη στρατηγική σημασία
αφού έχει πρόσβαση στα πετρέλαια της Κασπίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκει
καλές σχέσεις με τις άλλες δύο χώρες προκειμένου να πετύχει τον στόχο της. Ωστόσο με
την Αρμενία έχει ιστορικά προβλήματα και με την Γεωργία αρχικά οι σχέσεις τους ήταν
αδιάφορες ωστόσο το κοινό συμφέρον των αγωγών έκανε τις σχέσεις τους περιστασιακές.
Όσον αφορά την Ρωσία επιθυμεί την μείωση της επιρροής της στην περιοχή και οι σχέσεις
τους ενισχύονται μετά το 2016. Αντίθετα με τις ΗΠΑ οι σχέσεις τους μετά το 2020 βρί-
σκονται στο χαμηλότερο σημείο. Δομικά προβλήματα στην περιοχή είναι το κλείσιμο των
συνόρων με την Αρμενία λόγω της κατοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ από την δεύτερη
και το ίδιο το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Δείξαμε ότι αυτά μεταξύ τους έχουν αλληλεξάρτηση.
Η Ρωσία στην περιοχή έχει συμφέρον να διατηρεί το πρόβλημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
και μια μικρή ένταση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών ώστε να εξυπηρετούνται τα
συμφέροντα της.

Η περιοχή του Καυκάσου δεν αποτελεί κάθε φορά την προτεραιότητα της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής. Η προτεραιότητα που δίνει στην περιοχή εξαρτάται κάθε φορά από
την κεντρική πολιτική της στόχευση και επηρεάζεται από παρεμβαίνουσες μεταβλητές. Οι
σημαντικότερες παρεμβαίνουσες μεταβλητές που αναγνωρίσαμε είναι η επικρατούσα ιδε-
ολογία(κεμαλισμός, νεοοθωμανισμός, εθνικισμός, ισλαμισμός), οι σχέσεις κράτους κοι-
νωνίας, το ποια είναι κάθε φορά η κυβερνώσα ελίτ και η ισχυρή γραφειοκρατεία. Από
αυτές η σημαντικότερη είναι η ιδεολογία και η γραφειοκρατεία. Τα δομικά κάθε φορά
ερεθίσματα του διεθνούς συστήματος εκλαμβάνονται μια ευκαιρία ή απειλή και φιλτρά-
ροντας τα μέσα από τις παρεμβαίνουσες μεταβλητές παρέχουν μια εξήγηση για τις πολι-
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τικές αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει σε κάθε περίοδο η Κυβερνητική Ελιτ της Τουρκίας.
Διακρίναμε στην τουρκική πολιτική τέσσερις περιόδους. Η πρώτη ήταν μεταξύ 1992 και
2002, η δεύτερη μεταξύ 2002 και 2011, η τρίτη μεταξύ 2011 και 2016 και η τέταρτη από το
2016 μέχρι και σήμερα, ανάλογα με το ποιο είναι το βασικό δομικό ερέθισμα κάθε φορά.
Έτσι στην πρώτη περίοδο είναι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, την δεύτερη περίοδο εί-
ναι ο αγώνας κατά της Τρομοκρατίας, την τρίτη περίοδος είναι η Αραβική άνοιξη και την
τέταρτη περίοδο είναι η στροφή του παγκόσμιου ηγεμόνα προς την ΝΑ Ασία. Και τα τέσ-
σερα γίνονται αντιληπτά για την Τουρκία μέσα από σημαντικότερο δομικό πρόβλημα που
έχει και που χρησιμοποιούν εχθροί και φίλοι ώστε να της ασκούν επιρροή το Κουρδικό
Ζήτημα. Είδαμε επίσης ότι παλιότερα το ζήτημα αυτό ήταν το Αρμενικό.

Όσον αφορά την συνολική πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή παρατηρήσαμε ότι
αυτή είναι συνεπής για την περίοδο από το 1992 έως και το 2016 με εξαίρεση το 2009
και τα πρωτόκολλα της Ζυρίχης και είναι συνεκτική. Γενικότερα δείξαμε ότι ακολουθεί
το μοτίβο του νεοκλασικού ρεαλισμού και είναι παράλληλη με την υψηλή στρατηγική
της Τουρκίας. Έως και το 2016 μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική της Τουρκίας στην
περιοχή είναι συνεκτική γιατί απλά, για διαφόρους λόγους, δεν ήταν στις προτεραιότη-
τες της εξωτερικής της πολιτικής. Έτσι αρχικά οι προτεραιότητες της είναι οι ΗΠΑ (την
πρώτη περίοδο), η ΕΕ (την δεύτερη περίοδο) και η Μέση Ανατολή (την τρίτη περίοδο).
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να παίξει ρόλο στην περιοχή κυρίως με την προώθηση
των ενεργειακών της συμφερόντων, την δημιουργία των αγωγών μεταφοράς πετρελαίου
και φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν και την επιθυμία της να γίνει χώρα διαμετακό-
μισης. Ωστόσο κάθε φορά στην προσπάθεια της αυτή περιορίζεται από το δίπολο Ρωσία
και ΗΠΑ και τους επιμέρους στόχους των δύο στην περιοχή. Διπλωματικά υποστηρίζει
τις θέσεις του Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
επιδιώκει ή δεν τοποθετεί τους δικούς της στόχους υψηλότερα από αυτό.

Στην Τουρκία από το 2002 ανεβαίνει η κυβέρνηση Ερντογάν. Αυτή έχει μια πολύ
συγκεκριμένη πολιτική στόχευση να κάνει την Τουρκία ηγεμονική δύναμη στα παλιά γεω-
γραφικά πλαίσια τηςΟθωμανικής αυτοκρατορίας. Η κυβέρνηση στο εσωτερικό περιορίζε-
ται από την ισχυρή γραφειοκρατεία την οποία έχει και την ανάγκη τήρησης συνασπισμών
(αρχικά με τους Κεμαλιστές και κατά δεύτερο λόγο με τους Εθνικιστές). Έχει ιδεολογική
βάση - τον νεοοθωμανισμό και απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που στην βάση του εί-
ναι ισλαμικό. Το ακροατήριο αυτό περιορίζει τις πολιτικές επιλογές της ή και την οδηγεί
ενίοτε σε πολιτικές αποφάσεις που στην βάση τους δεν είναι ορθολογικές, χωρίς αυτό να
αποτελεί τον κανόνα (δείξαμε ότι η πολιτική της έναντι της Αρμενίας είναι ένα τέτοιο
παράδειγμα). Τους λόγους για τους οποίους κάποιες από αυτές δεν είναι ορθολογικές και
γιατί συμβαίνουν τις αντιμετωπίσαμε με το παραπάνω μοντέλο. Την γραφειοκρατεία κα-
ταφέρνει να την εξουδετερώσει μόλις μετά το 2016 οπότε από εκεί και μετά ακολουθεί μια
λογική νεποτισμού. Η στόχευση της είναι στην Μέση Ανατολή τόσο στο ζήτημα της Συ-
ρίας όσο και στο ζήτημα της Λιβύης. Στην πολιτική της αυτή έχει αντιμέτωπη την Ρωσία
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τηρεί μια ευκαιριακή σχέση απέναντι της.

Η Τουρκία του 2016 δεν είναι η Τουρκία του 1992 ή του 2002. Είναι μια ισχυρή
οικονομικά Τουρκία, που αποκτά στρατιωτική εμπειρία και αναπτύσσει στρατιωτική τε-
χνολογία. Επιπλέον θέλει να έχει λόγο στο εγγύς εξωτερικό και σε όλα τα ζητήματα του.
Μέχρι όμως και το 2020 η πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή του Ν. Καυκάσου είναι
ενεργή μόνο στο επίπεδο της διπλωματίας. Δεν διαθέτει τα εργαλεία εκείνα τα οποία έχει
η Ρωσία για τον έλεγχο της περιοχής και αυτά είναι ο ενεργειακός έλεγχος, ο στρατιωτικός
έλεγχος με δυνάμεις στο έδαφος και η ιεραρχία γοήτρου στην περιοχή που την επιτρέπει
να ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο. Απέναντι στην Ρωσία το Αζερμπαϊτζάν λόγω και της
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων διατηρεί μια πολιτική ίσων αποστάσεων αλλά κατα-
λαβαίνει ότι η επίλυση του δομικού της προβλήματος περνάει μέσα από αυτή. Επιπλέον
θεωρεί ότι το Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα επιλυθεί με μια αναθεωρητική ατζέντα. Διαπιστώ-
σαμε ότι η πολιτική του Αζερμπαϊτζάν ανταποκρίνεται πλήρως στα δομικά ερεθίσματα
και είναι στην βάση της νεορεαλιστική. Από την άλλη η Αρμενία ακολουθεί μια πολιτική
σύμπλευσης της Ρωσίας και επιδιώκει μια πολιτική status-quo γιατί ευνοείται από την πα-
γιωμένη κατάσταση. Διαπιστώσαμε εδώ ότι το νεοκλασικό μοντέλο του Ρεαλισμού εξηγεί
καλύτερα την Αρμενική πολιτική. Μετά την σύγκρουση του 2016 Αζερμπαϊτζάν αντιλαμ-
βάνεται ότι για να ανατρέψει το status-quo θέλει ένα σύμμαχο που να έχει στρατιωτικές
δυνατότητες και μπορεί να την βοηθήσει. Επιπλέον Ρωσία προκειμένου να δελεάσει την
Τουρκία θεωρεί μικρότερο κακό να επέμβει η Τουρκία στην περιοχή για να βοηθήσει το
Αζερμπαϊτζάν από το να τιμωρήσει την Αρμενία.

Το παραπάνω αποτέλεσε μία ευκαιρία για την Τουρκία να αυξήσει την επιρροή της
στην περιοχή και να επέμβει ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία ισχύος υπέρ του Αζερ-
μπαϊτζάν. Με την επέμβαση της επεδίωξε αφενός να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία
στην περιοχή, αφετέρου να αποκτήσει τον ρόλο του διαπραγματευτή (στο ίδιο μοτίβο με
την συμφωνία της Αστάνα) ώστε να έχει ρόλο στην περιοχή και κατά τρίτο λόγο να απο-
κτήσει επιρροή με το να τραβήξει το Αζερμπαϊτζάν από την Ρωσική επιρροή και να το
εντάξει στην ασφάλεια της, ουσιαστικά μειώνοντας της. Η επέμβαση της για πρώτη φορά
ήταν ενεργός με χρήση σύγχρονων μέσων (drone-αεροσκαφών), επιτελική υποστήριξη
της επιχείρησης, υποστήριξης της με στρατιωτικό εξοπλισμό και παραστρατιωτικούς, με
δικό της στρατιωτικό προσωπικό ως χειριστές και πολύ ενεργή διπλωματία. Έκανε ευρεία
χρήση του πολέμου δι’ υποκαταστάτων διδασκόμενη από την Ρωσία στην Ουκρανία και
τον πόλεμο της Συρίας. Ενώ όμως τόσο η Τουρκία όσο και το Αζερμπαϊτζάν πέτυχαν στο
πεδίο της μάχης και το αποδώσαμε αυτό στον τεχνολογικό αιφνιδιασμό της Αρμενίας,
ωστόσο τα πολιτικά οφέλη δεν ήταν τα αναμενόμενα. Έτσι η Τουρκία δεν κατάφερε τους
δύο πρώτους στόχους τους οποίους έβαλε ενώ για τον τρίτο πέτυχε να κερδίσει ανταλ-
λάγματα από το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να προσέξει πολύ, από εδώ
και πέρα, εάν δεν θέλει αυτά τα ανταλλάγματα δεν γίνουν εξάρτηση. Εν κατακλείδι ο
Αζερμπαϊτζάν δεν κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, παρότι
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βελτίωσε την διπλωματικής της θέση και έφερε την Αρμενία σε δεινή θέση.
Με το πέρας της σύγκρουσης η Ρωσία παρέμεινε η επικυρίαρχος της περιοχής αλλά

αναγκάστηκε να παρέμβει στρατιωτικά για να προστατεύσει την σύμμαχο της. Η Τουρκία
προσπαθεί να πάρει ανταλλάγματα από το Αζερμπαϊτζάν και έχει φέρει παραστρατιω-
τικούς στην περιοχή με ότι αυτό συνεπάγεται για την σταθερότητα της. Το μεγαλύτερο
όφελος της είναι ότι ενίσχυσε την ενεργειακή της ασφάλεια χωρίς όμως να λύσει το ενερ-
γειακό της πρόβλημα. Το Αζερμπαϊτζάν πέτυχε μια σημαντική νίκη την οποία τόσο πολι-
τικά όσο και σε επίπεδο εντυπώσεων δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί και τηρεί μια έντονα
επιθετική στάση. Η Αρμενία υπέστη σημαντική ζημιά ιδίως στον στρατιωτικό τομέα και
ακολουθεί μια πολιτική εσωστρέφεια και προσπαθεί να αποτιμήσει τι έφταιξε. Η ισορρο-
πία ισχύος αποκαταστάθηκε στην περιοχή υπέρ της Ρωσίας, αλλά το πρόβλημα παρέμεινε
χωρίς να αναμένεται μια λύση στο εγγύς μέλλον. Τέλος η διεθνής κοινότητα έθεσε ξανά
το πρόβλημα στον πάγο καθόσον δεν το ιεραρχεί τόσο σημαντικό όσο το πρόβλημα της
Ουκρανίας, ή του Αφγανιστάν ή ακόμα και της Κίνας.
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