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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Ρώσο-Αρμενικές χέσεις: σχέδια σύστασης κοινών 

στρατιωτικών δυνάμεων στον Καύκασο 

της Γεωργίας Λάμπρου

 

τις 12 Νοεμβρίου 2016, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, 

ενέκρινε την κυβερνητική πρόταση για τη σύσταση κοινών 

στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας. Η 

προσπάθεια σύστασης των δυνάμεων αυτών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο 

των υποχρεώσεων των δύο χωρών στον Οργανισμό υμφώνου υλλογικής 

Ασφαλείας (Ο...Α./C.S.T.O.), με κύριο μέλημα την περιφρούρηση των 

συνόρων Ρωσίας-Αρμενίας1. ύμφωνα με το ρωσικό Προεδρικό Διάταγμα 

που δημοσιεύθηκε την 14η του ίδιου μήνα, το ρωσικό Τπουργείο 

Εξωτερικών και το ρωσικό Τπουργείο Εθνικής Αμύνης έλαβαν εντολή να 

ξεκινήσουν τις συζητήσεις με τη Δημοκρατία της Αρμενίας, προκειμένου 

να καταλήξουν σε μια συμφωνία2. 

Ρωσία και Αρμενία σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μία κοινή 

στρατιωτική δύναμη, ο διοικητής της οποίας θα οριστεί έπειτα από 

συμφωνία των αρχιστράτηγων των δύο χωρών. ύμφωνα με 

δημοσιεύματα, σε περιόδους ειρήνης, ο διοικητής των κοινών αυτών 

δυνάμεων προβλέπεται να είναι υφιστάμενος στον αρχηγό του γενικού 

επιτελείου της Αρμενίας3. Ο διοικητής των δυνάμεων αυτών, ωστόσο, σε 

περίοδο πολέμου, προβλέπεται να είναι υφιστάμενος, ανάλογα με τις 

συνθήκες, είτε στο διοικητή της νότιας στρατιωτικής περιφέρειας της 

Ρωσίας είτε στον Αρμένιο Επιτελάρχη. ημειώνεται ότι το στρατιωτικό 

αυτό σχέδιο προτάθηκε στο Ρώσο Πρόεδρο από το Τπουργείο Εθνικής 

                                                             
 Προπηστιακή θοιηήηρια (β΄ έηος) ηοσ Τμήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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Αμύνης της Ρωσίας με τη σύμφωνη γνώμη του ρωσικού Τπουργείου 

Εξωτερικών και άλλων σημαντικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών4. 

Η συνεργασία Μόσχας και Ερεβάν στον τομέα της ασφάλειας, έχει 

αρχίσει να αναπτύσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς από τον Ιούνιο του 

2016, όταν το Κοινοβούλιο της Αρμενίας επικύρωσε τη υμφωνία 

υλλογικής Ασφάλειας, η οποία υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2015. Η 

διμερής αυτή υμφωνία προέβλεπε τη δημιουργία ενός ενιαίου 

περιφερειακού συστήματος αεράμυνας στην περιοχή του Καυκάσου5 στο 

πλαίσιο του Ο...Α.. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα είδος κοινής 

προστασίας του εναερίου χώρου της Αρμενίας είχε ήδη συμφωνηθεί από 

το 19906. Επιπλέον, η Αρμενία δεν δίστασε να αναλάβει ρόλους ευθύνης 

στον Ο...Α., αναλαμβάνοντας την προεδρία του, την οποία παρέδωσε 

στην Λευκορωσία στη σύνοδο κορυφής των κρατών μελών του 

οργανισμού στο Ερεβάν τον Οκτώβριο του 20167. 

 

Η ύνοδος Κορυφής του Ο...Α. στο Ερεβάν (Οκτώβριος 2016)  

Πηγή: President of Russia, 14/10/2016. 

Ο Ο...Α. (Collective Security Treaty Organisation) είναι ένα 

διακυβερνητικό ύμφωνο υνεργασίας στρατιωτικού χαρακτήρα που 

συστάθηκε το 19928. Πιο συγκεκριμένα, το ύμφωνο υλλογικής 

Ασφαλείας υπεγράφη το Μάιο του 1992 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη 

Δημοκρατία της Αρμενίας, τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, τη 

Δημοκρατία του Καζακστάν και τη Δημοκρατία της Κιργιζίας με ισχύ 5 

ετών και δυνατότητα ανανέωσης9. Σον Απρίλιο του 1999, υπεγράφη στη 

Μόσχα το Πρωτόκολλο για την παράταση της ισχύος του υμφώνου, 

σύμφωνα με το οποίο, το Πρωτόκολλο θα ανανεώνεται κάθε πέντε 

χρόνια10. Σον Οκτώβριο του 2002 υπεγράφη ο Φάρτης του Ο...Α., με 
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τον οποίο δημιουργήθηκε ο Οργανισμός. Ο Φάρτης –μεταξύ άλλων– 

προβλέπει τη μη χρήση βίας αλλά και την απαγόρευση προς τα μέλη του 

να συμμετέχουν σε άλλες στρατιωτικές συμμαχίες ή συνασπισμούς 

κρατών11. Ο Οργανισμός διατηρεί θέση παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη 

και οργανώνει ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ των κρατών μελών 

του προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους12. Επιπλέον, 

μόνο η Ρωσική Ομοσπονδία διαθέτει το δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας 

σε περίπτωση που μία χώρα εκτός οργανισμού θελήσει να εγκαθιδρύσει 

στρατιωτική βάση στα εδάφη των κρατών μελών του Ο...Α.13. 

Σην 21η επτεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

παρέλασης στο Ερεβάν για τους εορτασμούς της επετείου της αρμενικής 

ανεξαρτησίας, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ρωσικά πυραυλικά 

συστήματα τύπου ‘Ισκάντερ’ τα οποία είχαν, επίσης, ενταχθεί στο 

οπλοστάσιο των αρμενικών Ενόπλων Δυνάμεων και τέθηκαν σε 

επιφυλακή κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της κρίσης στην περιοχή 

του Ναγκόρνο-Καραμπάχ τον Απρίλιο του 201614. ε συνέντευξη που 

παραχώρησε ο Πρόεδρος της Αρμενίας, έρζ αρκισιάν, στο ρωσικό 

ειδησεογραφικό πρακτορείο πούτνικ, δήλωσε ότι «Η ανάπτυξη ρωσικών 

πυραυλικών συστημάτων στην Αρμενία είναι απαραίτητο μέτρο για να 

εξασφαλιστεί σταθερότητα στην περιοχή»15. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, 

ότι στην περιοχή κυριαρχεί ένταση λόγω της κρίσης που αφορά το 

καθεστώς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το οποίο διεκδικείται από την 

Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Η περιοχή αυτή, κατοικημένη κατά 

πλειοψηφία από Αρμένιους, κήρυξε την ανεξαρτησία της από το 

Αζερμπαϊτζάν το 1991, κίνηση που προκάλεσε ένταση, η οποία 

κορυφώθηκε σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο γειτόνων και απώλεια 

εδαφών εκ μέρους του Αζερμπαϊτζάν.  

Σο Αζερμπαϊτζάν, τον τελευταίο καιρό, έχει καταβάλει 

προσπάθειες να εξοπλισθεί με σύγχρονα όπλα και, όπως δήλωσε το 

αζερικό Τπουργείο Εθνικής Αμύνης το επτέμβριο, επρόκειτο να 

προχωρήσει σε παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και 

εκρηκτικών16. Σαυτόχρονα, ο προϋπολογισμός του Αζερμπαϊτζάν για το 

εξοπλιστικό πρόγραμμα ξεπερνά το σύνολο του κρατικού 

προϋπολογισμού της Αρμενίας, η οποία λόγω της οικονομικής αδυναμίας 

της «προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση με το να βρίσκει 

«αντίδοτο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της Αρμενίας17. 

Σα δύο κράτη βρίσκονται σε φάση κατά την οποία προσπαθούν να 

εξισορροπήσουν αμοιβαία την ισχύ τους, κυρίως μετά τη βία που ξέσπασε 

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ τον Απρίλιο του 2016. Ύστερα από 
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διαπραγματεύσεις στη Μόσχα, Ερεβάν και Μπακού κατέληξαν σε 

υμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή18. Ωστόσο, και οι δύο 

πλευρές αλληλοκατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση της 

υμφωνίας. ημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Αρμενίας αναφέρει πως 

μπορούν να γίνουν συζητήσεις με την άλλη πλευρά, στη βάση, όμως, των 

αρχών της μη χρήσης βίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της 

αυτοδιάθεσης των λαών19. 

 

Φάρτης κρατών-μελών του Ο...Α. 

Πηγή: ΥΛΟΣ 2017. 

Επιπροσθέτως, η Αρμενία φιλοξενεί στα εδάφη της μία ρωσική 

στρατιωτική βάση στο Γκιουμρί γεγονός που τη βοηθά στην 

εξισορρόπηση της ισχύος γύρω από τα σύνορά της20. Ο Αρμένιος 

Πρόεδρος αρκισιάν, στο πλαίσιο της συζήτησης για αυτοδιάθεση των 

λαών, δήλωσε ότι η Αρμενία, ούσα μία μικρή χώρα, δεν χρειάζεται μία 

δεύτερη ρωσική στρατιωτική βάση στα εδάφη της, αλλά επέκταση των 

δυνατοτήτων της υφισταμένης, έτσι ώστε να μπορεί να αντισταθεί σε 

αντίπαλες δυνάμεις21. Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι Ρωσία και Αρμενία 

συμφώνησαν στην παράταση της παραμονής της βάσεως στο Γκιουμρί έως 

το 204422. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών επεκτείνονται, επίσης, 

στον τομέα προμήθειας οπλικών συστημάτων. ύμφωνα με 

δημοσιεύματα, η Ρωσία προμηθεύει την Αρμενία με οπλικά συστήματα 

βάσει «ειδικού τιμολογίου»23. Η Ρωσία την ίδια στιγμή, ωστόσο, 

προμηθεύει με όπλα και το Αζερμπαϊτζάν, ο Πρόεδρος του οποίου, Ιλχάμ 

Αλίγιεφ, δήλωσε ότι θα αγοραστούν περισσότερα οπλικά συστήματα, έτσι 

ώστε «να απελευθερωθεί το Ναγκόρνο-Καραμπάχ από τους Αρμένιους 



Ενημερωτικό ημείωμα, Αρ. 4.           17 Δεκεμβρίου 2016 

5 

κατακτητές»24. Σην αμφιλεγόμενη αυτή στάση της Ρωσίας σχολίασε ο 

πρωθυπουργός της, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, ως έναν τρόπο διασφάλισης 

της ειρήνης και διατήρησης της ισορροπίας των ένοπλων δυνάμεων 

μεταξύ των δύο αντίπαλων κρατών25.  

Όσον αφορά τις υμφωνίες με τη Ρωσία για την κοινή αεράμυνα 

και τις στρατιωτικές δυνάμεις, πολλοί Αρμένιοι αξιωματούχοι της 

αεροπορίας αναφέρθηκαν σε δυνατότητα πλήρους διείσδυσης των 

ρωσικών δυνατοτήτων σε όλο το φάσμα της αρμενικής πολεμικής 

αεροπορίας, εκφράζοντας ένα δισταγμό για την παραχώρηση ελέγχου στη 

Μόσχα26. Σαυτόχρονα, γίνεται λόγος για πιθανότητα αυξημένης 

παρέμβασης της Ρωσίας στα στρατιωτικά ζητήματα και την άμυνα της 

Αρμενίας μέσω της κοινής στρατιωτικής δύναμης. Μια τέτοια ενέργεια 

θα έδινε την δυνατότητα στη Μόσχα να αυτοπροβληθεί ως μεσάζοντας 

και ειρηνευτής στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, γεγονός που θα την 

καθιστούσε αδιαμφισβήτητο ηγεμόνα στην περιοχή. Απαντώντας σε 

ορισμένα από τα παραπάνω σενάρια, ο Αρμένιος Τπουργός Εθνικής 

Άμυνας, S. Ohanyan, είχε δηλώσει το καλοκαίρι ότι «δεν βλέπουμε 

κανένα αξιόπιστο εταίρο, εκτός από τη Ρωσία» στο θέμα της αεράμυνας 

και ότι «η κοινή χρήση δεδομένων αναγνώρισης θα επιτρέψει να 

αποτραπούν ξένες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Αρμενίας»27. 

Δηλώσεις τέτοιου περιεχομένου καταδεικνύουν όχι μόνο την σχέση 

Μόσχας-Ερεβάν, αλλά και την ανάγκη της Αρμενίας για συμμάχους 

εμπιστοσύνης. 

Σο Ερεβάν αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλλημα ασφαλείας με την 

κατάσταση που επικρατεί στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και η περιορισμένη 

ανάπτυξη της οικονομίας του σε σχέση με εκείνη των αντιπάλων του 

εντείνει το πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση της υμφωνίας με τη Ρωσία, 

η Αρμενία αναμένεται να αποκτήσει στενότερους συμμαχικούς δεσμούς 

με έναν ισχυρό περιφερειακό δρώντα, που της επιτρέπει την ενίσχυση 

της διαπραγματευτικής της ισχύος και την καθιστά έναν υπολογίσιμο 

στρατιωτικά αντίπαλο. Με άλλα λόγια, παρατηρείται μια προσπάθεια 

εξωτερικής εξισορρόπησης ισχύος όσον αφορά το ζήτημα του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, με τη φαινομενικά λιγότερο ισχυρή Αρμενία να οργανώνει 

καλύτερα την άμυνά της και να έχει πρόσβαση σε πιο σύγχρονο και 

αποτελεσματικό εξοπλισμό.  

Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι η Ρωσία, παρατηρώντας την παγιωμένη 

στάση των δυτικών και ευρωπαϊκών κρατών απέναντί της, έπειτα από τα 

γεγονότα του 2014 στην Κριμαία, στρέφεται σε στρατιωτικές συμφωνίες 

και συνεργασίες με τα μέλη του Ο...Α., τα περισσότερα εκ των οποίων 
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ήταν μέρος της πρώην οβιετικής Ένωσης. Μία ερμηνεία για την κίνηση 

αυτή είναι ότι η Ρωσία έχει στρέψει το οικονομικό, και όχι μόνο, 

ενδιαφέρον της στη Μέση Ανατολή και για να επιτύχει τους σκοπούς της 

χρησιμοποιεί ως πέρασμα τις χώρες του Καυκάσου. Επιπροσθέτως, η 

Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν ήδη υπογράψει μία παρόμοια 

στρατιωτική υμφωνία για ένα ενιαίο περιφερειακό σύστημα αεράμυνας 

στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, η οποία έχει ήδη τεθεί σε 

ισχύ28.  

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι οι κινήσεις από την πλευρά 

της Μόσχας, σε συνδυασμό και με την ανάμειξή της στα γεγονότα της 

υρίας, υποδεικνύουν έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του 

Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Σαυτόχρονα, συζητείται, ιδίως από 

αναλυτές, πως η Ρωσία επωφελείται, μέσω των υμφωνιών με την 

Αρμενία και με την παροχή όπλων στο Αζερμπαϊτζάν, στο να εμποδιστεί 

μία ξένη δύναμη, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ή η Σουρκία, να παρέμβει σε περιοχές, που η Μόσχα θεωρεί σφαίρα 

επιρροής της29.  

Σέλος, το γεγονός της σύναψης υμφωνιών για κοινές 

στρατιωτικές δυνάμεις μεταξύ Αρμενίας και Ρωσίας καταδεικνύει, από 

τη μία πλευρά, την ιστορική σχέση των δύο χωρών μέσα από τις 

συνεργασίες τους και την ανάγκη της Αρμενίας για ισχυρούς 

στρατηγικούς συμμάχους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει έντονη ρωσική 

κινητικότητα σε όλες τις πρώην σοβιετικές περιοχές και ισχυρή 

παρουσία σε πολλά καίρια ζητήματα της περιοχής του Καυκάσου. Η 

Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει τους συμμάχους της και να αναπτύξει 

δυνατές σχέσεις μαζί τους σε μία περίοδο που ο δυτικός κόσμος τηρεί 

επικριτική στάση απέναντί της. Οι κινήσεις της Μόσχας θα συνεχίσουν 

να προκαλούν το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον όσον αφορά τη μελέτη της 

ιδιόμορφης διελκυστίνδας που εκτυλίσσεται με άλλες διεθνείς και 

περιφερειακές δυνάμεις για την απόκτηση επιρροής στον Καύκασο και 

την ευρύτερη Μέση Ανατολή. 
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