
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σόμος 1, Σεύτος 2 

Ιούλιος  2016 

  
  
  
  
  

Εργαζηήριο Σοσρκικών και Εσραζιαηικών Μελεηών 

τολή Οικονομικών, Επιτειρημαηικών και Διεθνών ποσδών 

Σμήμα Διεθνών και Εσρωπαϊκών ποσδών 

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς 

 

 

ΣΕΣΡΑΔΙΑ  

ΕΤΡΑΙΑΣΙΚΩΝ  

ΜΕΛΕΣΩΝ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩ  

  

ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΤΤΔΔΩΩΝΝ    

  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

 

 

 

ΣΣΕΕΣΣΡΡΑΑΔΔΙΙΑΑ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ    

ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

 
ΤΤόόμμοοςς  11,,  ΤΤεεύύχχοοςς  22  --  ΙΙοούύλλιιοοςς  22001166  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ Κ΄ 

ΕΤΡΑΙΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 
Turkish & Eurasian Studies Lab 

Лаборатория Турецких и Евразийских исследований 

Laboratoire d’études turques et eurasiatiques 

التركية و الدراسات مختبر االوروآسيوية  
Forschungszentrum für türkische und eurasische Studien 

Türk ve Avrasya Araştırmaları Laboratuvarı 



Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 
«Τετράδια Ευρασιατικών Μελετών»  

Πειραιάς, 2016. 
 
 

Όλα τα δικαιώματα μετάφρασης, αναπαραγωγής και προσαρμογής  
κατοχυρωμένα για όλες τις χώρες του κόσμου. 

 
Copyright © Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, 2016. 
ISSN : 2529-0932 
 
 

 

 
Ομάδα Σύνταξης 
 
Φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Ανί Κοτσασιάν, Χρήστος Μουρδουκούτας, Γιούρι Μπίλεν, Θέτις Μυτιλήνη, Μαρκάρ Σανγκογιάν. 

 
Διόρθωση - Επιμέλεια 

Αλεξάνδρα Νικοπούλου, Νικόλαος Ραπτόπουλος  
 

Ομάδα Δημοσίων Σχέσεων 

Αλεξάνδρα Νικοπούλου 

 
Συντονισμός Ομάδων Έρευνας 

Μαρκάρ Σανγκογιάν, Βενέτα-Ιωάννα Σεληνιωτάκη  
 

Επιστημονική Επιτροπή 

Υποψ. Δρ. Αναΐτ Ναλμπαντιάν, Δρ. Στέλιος Σωτηρίου, Δρ. Μάρκος Τρούλης, Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Ρουκανάς, 
Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Ραπτόπουλος 

 
Ακαδημαϊκή Διεύθυνση 

Δρ. Νικόλαος Ραπτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, 2016. 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς  
E-mail: etem.des@gmail.com, etem@unipi.gr 
http://etem.unipi.gr   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΣΕΕΣΣΡΡΑΑΔΔΙΙΑΑ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ    

ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ 

 

ΣΣόόμμοοςς  11,,  ΣΣεεύύχχοοςς  22  --  ΙΙοούύλλιιοοςς  22001166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 
 

χετικά με το Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
κοπός του Eργαστηρίου Σουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Σ.Ε.Μ.) του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών (Δ.Ε..) του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 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 

Σμήματος Δ.Ε.., όσο και του οικείου Πανεπιστημίου, γενικότερα. 

  Σο αντικείμενο του Ε.Σ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και εμβάθυνση 

στις Σουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση στην μελέτη των 

χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς Πολιτικής (Διεθνείς 

χέσεις και τρατηγική), 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.  

  Σο Ε.Σ.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 Σουρκία 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 των ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, καταγράφουν τις σημαντικές εξελίξεις, 

και τις 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 Σουρκίας και της Ευρασίας. 

 
 
 
 
 



v 

 
 
 
 
 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΦΦΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
  

 

ΕΕΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ                      σσεελλ..  11  

ΤΤΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΙΙΑΑΚΚΕΕ  ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΜΜΑΑΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ    

ΣΣΑΑ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΒΒΑΑΛΛΚΚΑΑΝΝΙΙΑΑ  

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ  ΡΡΑΑΠΠΣΣΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟ  

  

ΗΗ  ΟΟΙΙ  ΙΙΡΡΑΑΝΝΟΟ--ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΕΕ  ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΡΡΩΩΕΕΩΩΝΝ        σσεελλ..  55    

ΘΘΕΕΣΣΙΙ  ΜΜΤΤΣΣΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗ    

  

ΚΚΡΡΙΙΗΗ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΞΞΤΤ  ΑΑΖΖΕΕΡΡΜΜΠΠΑΑΪΪΣΣΖΖΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ    ΣΣΟΟ  ΝΝΑΑΓΓΚΚΟΟΡΡΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΑΑΜΜΠΠΑΑΦΦ    σσεελλ..  1133  

ΑΑΝΝΙΙ  ΚΚΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑΝΝ  

  

ΗΗ  ΤΤΥΥΤΤΞΞΗΗ  ΦΦΕΕΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΤΤΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑ    ΜΜΕΕΣΣΑΑΞΞΤΤ      σσεελλ..  1199  

ΡΡΩΩΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΟΟΤΤΡΡΙΙ  ΜΜΠΠΙΙΛΛΕΕΝΝ  

  

ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΚΚΙΙΝΝΑΑ--ΚΚΑΑΤΤΚΚΑΑΟΟΤΤ::  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΕΕ  ΔΔΙΙΕΕΙΙΔΔΤΤΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΕΕΚΚΙΙΝΝΟΟΤΤ      σσεελλ..  2277  

ΕΕ  ΈΈΝΝΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΤΤΠΠΟΟΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑ  

ΦΦΡΡΗΗΣΣΟΟ  ΜΜΟΟΤΤΡΡΔΔΟΟΤΤΚΚΟΟΤΤΣΣΑΑ  

  

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΙΙΦΦΤΤ  ΣΣΟΟΤΤ  ΑΑΖΖΕΕΡΡΜΜΠΠΑΑΪΪΣΣΖΖΑΑΝΝ::  ««ΟΟΛΛΛΛΑΑΝΝΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ»»      σσεελλ..  3399  

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕ  ΣΣΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΤΤΠΠΟΟΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑ  

ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑΡΡ  ΑΑΝΝΓΓΚΚΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



vi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγικό σημείωμα 
 

υγκρουσιακές χέσεις και Ομαλοποίηση στα Ευρασιατικά Βαλκάνια 
 

Σα «Ευρασιατικά Βαλκάνια», όπως αποκαλεί την περιοχή του 

Καυκάσου ο γνωστός Αμερικανός στρατηγιστής Zbigniew Brzezinski, 

αποτελούν ένα κρίσιμο περιφερειακό υποσύστημα στις παρυφές της 

Ευρώπης και πολύ κοντά στην καρδιά της Ασίας. Παρά τη μικρή 

έκταση της περιοχής και τον περιορισμένο αριθμό μονάδων που 

απαρτίζουν το υποσύστημα του Καυκάσου, αυτό χαρακτηρίζεται από 

μία διαρκή αστάθεια. Ο ανταγωνισμός και η σύγκρουση μεταξύ των 

υποκειμένων που έχουν συμφέροντα στην περιοχή είναι μάλλον ο 

κανόνας, ενώ οι προσπάθειες αποκατάστασης και ομαλοποίησης των 

σχέσεων τους είναι συγκυριακές και αποτελούν την εξαίρεση. 

Μολονότι ο Καύκασος διαθέτει πλούσια κοιτάσματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου -αλλά γειτνιάζει και με παρακείμενα- 

και συνάμα βρίσκεται επί σημαντικών εμπορικών και 

διαμετακομιστικών αρτηριών, στοιχεία που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην ευημερία και σταθερότητα του υποσυστήματος, η 

περιοχή παραμένει βαθιά διχασμένη, ανοιχτή σε εξωτερικές 

παρεμβάσεις και επιρρεπής στη σύγκρουση. Οι τοπικές και 

περιφερειακές εξάρσεις βίας και ανταγωνισμού, άλλοτε σχετίζονται 

με παραδοσιακές αντιπαλότητες και άλλοτε με πιο σύγχρονες 

αντιπαραθέσεις μεταξύ μονάδων του υποσυστήματος. Η απειλή στις 

βασικές αξίες και αρχές που δέχονται οι ηγεσίες των μονάδων του 

Καυκάσου, καθώς και ο φόβος της ανατροπής της ισορροπίας ισχύος 
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(δίλημμα ασφαλείας), η οποία θα μπορούσε να έχει ολέθρια 

αποτελέσματα για τη χώρα εκείνη που θα επαναπαυτεί, οδηγεί στην 

αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας και στην κλιμάκωση της 

έντασης. Η κλιμάκωση αυτή μπορεί να κυμαίνεται από τη μη ομαλή 

αλληλεπίδραση δίχως άσκηση βίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, 

έως και την προσφυγή στη βία και την ένοπλη σύρραξη. 

Οι παρατεταμένες συγκρούσεις μεταξύ των υποκειμένων της 

περιοχής, είτε είναι κυρίαρχες μονάδες είτε μη κυρίαρχες, καθιστούν 

το υποσύστημα αυτό της Ευρασίας ακόμη πιο ευάλωτο σε εξωτερικές 

επιρροές και παρεμβάσεις. Η στρατηγική σημασία της περιοχής τη 

θέτει συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των περιφερειακών και 

διεθνών δρώντων. Ο βαθμός του ποικίλει από τη θέση και τις 

επιδιώξεις κάθε διεθνούς υποκειμένου. Από τη μία παρατηρούμε τους 

δρώντες εκείνους που δεσπόζουν στο διεθνές σύστημα, όπως οι 

Η.Π.Α., και επιδιώκουν, αφενός, να προωθήσουν τη θέση και τα 

συμφέροντά τους, και αφετέρου, να διατηρηθεί η υφιστάμενη 

ισορροπία δυνάμεων, η οποία τους ευνοεί. Εξ ου και η αγωνία τους 

συχνά για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας 

στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη, διακρίνονται οι δρώντες εκείνοι 

που διεκδικούν δυναμικά, όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, είτε την 

ανέλιξή τους σε ανώτερες κλίμακες του διεθνούς συστήματος είτε την 

αναρρίχηση στην κορυφή του. Οι ανερχόμενες αυτές δυνάμεις είναι 

συνήθως πρόθυμες να επωμιστούν το αναλογούν κόστος ενός τέτοιου 

εγχειρήματος. Ο βαθμός και ο τρόπος διείσδυσης που θα 

επιχειρήσουν σε κρίσιμα περιφερειακά υποσυστήματα, όπως αυτό του 

Καυκάσου, θα εξαρτηθεί από τα συμφέροντά τους. 

Οι περιφερειακές συγκρούσεις, ωστόσο, αργά ή γρήγορα θα 

υποχωρήσουν και θα περιοριστούν. Η διαδικασία της αποκλιμάκωσης 

οδηγεί, υπό προϋποθέσεις, στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ 

των εμπλεκόμενων στη σύγκρουση υποκειμένων. Μολονότι οι σχέσεις 

δεν θα επανέλθουν εύκολα στο πρότερο επίπεδο –κυρίως στις 

περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει επιτευχθεί προηγουμένως μια 

ικανοποιητική διευθέτηση του προβλήματος εκείνου που προκάλεσε 

τη σύγκρουση– οι διμερείς σχέσεις θα επιστρέψουν σε μια τροχιά 

ομαλότερων αλληλεπιδράσεων. ε αντίθετη περίπτωση, θα συνεχίσει 

να υφίσταται η παρατεταμένη σύγκρουση, δίχως να διαφαίνεται ένα 

ορατό σημείο επίλυσης και τερματισμού της διένεξης. Η κρίσιμη 

αυτή περιοχή της Ευρασίας, ο Καύκασος, καθώς και η περιοχή που 
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τον περιβάλλει, γίνεται πιο συχνά μάρτυρας κλιμάκωσης των 

συγκρουσιακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των περιφερειακών ή/και 

διεθνών υποκειμένων ως αποτέλεσμα του αναπτυσσόμενου 

περιφερειακού ανταγωνισμού, ενώ σπανιότερα της αποκλιμάκωσης 

και ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ τους. 

το δεύτερο τεύχος των «Σετραδίων Ευρασιατικών Μελετών» 

αναλύονται μερικές από τις πιο σημαντικές πολιτικό-διπλωματικές, 

οικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις, που σχετίζονται συχνά με την 

ασφάλεια των περιφερειακών υποκειμένων, οι οποίες έλαβαν χώρα 

κατά τις αλληλεπιδράσεις των κυρίαρχων μονάδων του 

περιφερειακού υποσυστήματος του Καυκάσου και της περιοχής που 

το περιβάλλει, τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου του 2016. Σα 

θέματα που εξετάζονται είναι τα εξής: α) η ανάπτυξη των σχέσεων 

μεταξύ Σουρκίας και Ιράν, δύο χωρών που βρίσκονται στην 

περιφέρεια του Καυκάσου και ενίοτε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην εν λόγω περιοχή, μετά την άρση των διεθνών κυρώσεων κατά 

της Σεχεράνης. β) Η ανάφλεξη της σύγκρουσης μεταξύ Αρμενίας και 

Αζερμπαϊτζάν που είχε αδρανήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 

οποία αφορά την τύχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της γύρω 

περιοχής, που τελεί υπό αρμενικό έλεγχο. γ) Η προσπάθεια 

ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και 

Γεωργίας με όχημα τις ενεργειακές σχέσεις, εξέλιξη που, παρά τα 

ανοιχτά θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων που προέκυψαν μετά τη 

σύγκρουση του 2008, προσφέρει προοπτικές «βελτίωσης» των διμερών 

τους σχέσεων. δ) Η πολιτική που ακολουθεί η Κίνα, μια άλλη 

σημαντική ανερχόμενη δύναμη, απέναντι στις χώρες του Καυκάσου. 

ε) Η λανθάνουσα ισχύς του Αζερμπαϊτζάν, που οφείλεται στην 

οικονομική ισχύ που απόκτησε το Μπακού τα τελευταία χρόνια χάρη 

στα πλούσια –τουλάχιστον έως πρότινος– κοιτάσματα 

υδρογονανθράκων του, καθώς και τις πιθανές συνέπειες που θα έχει 

η εξάρτησή του από αυτά, τόσο για την εν λόγω χώρα όσο και για την 

περιοχή. 

Οι αναλύσεις των Σετραδίων είναι αποτέλεσμα κοπιώδους 

ερευνητικής προσπάθειας των μελών της επιστημονικής «Ομάδας 

Έρευνας Καυκάσου» (ΟΜ.Ε.Κ.) του Εργαστηρίου Σουρκικών και 

Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Σ.Ε.Μ.). την προσπάθεια αυτή, τα μέλη 

της ΟΜ.Ε.Κ., η οποία απαρτίζεται από προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
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πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πλαισιώθηκαν από 

επιστήμονες –είτε μέλη είτε συνεργάτες του Ε.Σ.Ε.Μ.– που έχουν 

ειδικευτεί σε θέματα Ευρασίας. Σα κείμενα των μελών της ΟΜ.Ε.Κ., 

προτού πάρουν την τελική μορφή τους, έτυχαν του απαραίτητου 

ελέγχου από τους ειδικούς αυτούς, έτσι ώστε τα εν λόγω πρωτότυπα 

κείμενα να βελτιωθούν. τόχος των αναλύσεων των Σετραδίων αυτών 

είναι η εξοικείωση των νέων ερευνητών με την επιστημονική έρευνα, 

περιγραφή και ερμηνεία των φαινομένων της εσωτερικής και 

διεθνούς τάξεως των κυρίαρχων –και μη κυρίαρχων– υποκειμένων 

του περιφερειακού υποσυστήματος του Καυκάσου και της περιοχής 

που το περιβάλλει. Αυτό επιδιώκεται μέσω της χρήσεως των 

επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών που προσφέρουν οι Πολιτικές 

Επιστήμες, και κυρίως ο κλάδος των Διεθνών χέσεων. Σαπεινή 

άποψη της διεύθυνσης του Εργαστηρίου είναι ότι τα ανά χείρας 

Σετράδια συνιστούν μια αξιόλογη ακαδημαϊκή προσπάθεια μελέτης 

του, εν πολλοίς άγνωστου σε εμάς, Ευρασιατικού χώρου. 

Ν. Ραπτόπουλος 

 

* * * * * 
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ΟΟΙΙ  ΙΙΡΡΑΑΝΝΟΟ--ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΕΕ  ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΡΡΩΩΕΕΩΩΝΝ  
 

ΘΘΕΕΣΣΙΙ  ΜΜΤΤΣΣΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗ    
Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κασκάζοσ 

 συνάντηση των Προέδρων, Ρετζέπ Σ. Έρντογαν και Φασάν 

Ρουχανί, στην Άγκυρα, στις 16 Απριλίου του 2016, αποτέλεσε 

αφορμή για σημαντική βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Σουρκίας και 

Ιράν. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών κινήθηκαν, 

επισήμως τουλάχιστον, εντός των πλαισίων που ορίστηκαν από τις κυρώσεις 

που επέβαλε το διεθνές σύστημα, για σημαντικό χρονικό διάστημα. Οι 

διμερείς αυτές σχέσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, εφόσον υπάρχει η 

πολιτική βούληση, μπορούν να σημειώσουν 

πρόοδο μετά από μια περίοδο υποτονικών και 

περιορισμένων αλληλεπιδράσεων λόγω δυσμενών 

διεθνών συνθηκών. Σο κρίσιμο ερώτημα, όμως, 

είναι το αν και κατά πόσο οι στενές σχέσεις που 

αναπτύσσουν οι δύο πρωτεύουσες, Άγκυρα και 

Σεχεράνη, μπορούν να επιτελέσουν ρόλο 

σταθεροποιητικού παράγοντα σε μια ταραγμένη 

περιοχή όπως η Μέση Ανατολή, δεδομένων και 

των αντικρουόμενων συμφερόντων τους στο 

υριακό. το επίκεντρο της μελέτης αυτής θα 

βρεθεί, επομένως, η αναθέρμανση των σχέσεων 

ορισμένων μονάδων ενός περιφερειακού 

υποσυστήματος, γεγονός το οποίο συμβάλλει, 

αφενός, στην προώθηση των εθνικών τους 

συμφερόντων, και αφετέρου, στην ανάπτυξη ενός 

σταθερού πόλου στο πλαίσιο του υποσυστήματος 

που μετέχουν. Θα επιχειρηθεί, λοιπόν, να 

εξεταστεί κατά πόσο οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο γειτονικών 

περιφερειακών κρατών, μπορούν να επιτελέσουν ρόλο σταθεροποιητικού 

παράγοντα σε ένα περιφερειακό υποσύστημα στο οποίο κυριαρχεί η 

σύγκρουση. τις γραμμές που ακολουθούν θα αναφερθούμε στο γενικότερο 

πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Σεχεράνης, τα κοινά 

τους συμφέροντα, καθώς και τις εντάσεις οι οποίες τείνουν να τους διχάσουν.  

Σο Ιράν και η Σουρκία μοιράζονται μακρά σύνορα και διατηρούν, 

κατά κύριο λόγο, ειρηνικές σχέσεις, τοποθετώντας το οικονομικό και 

ενεργειακό συμφέρον πάνω από την περιφερειακή πολιτική, παρόλο που 

παρουσιάζουν αρκετές πολιτισμικές, γλωσσικές και θρησκευτικές διαφορές. 

Η άρση των διεθνών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Σεχεράνη, 

Η 

 
Η άξζε ηωλ δηεζλώλ 

θπξώζεωλ πνπ είραλ 

επηβιεζεί ζηελ 

Τερεξάλε, 

δεκηνύξγεζε από ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2016 

λέεο πξννπηηθέο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή 

αλαγέλλεζε ηνπ Ιξάλ, 

παξαθηλώληαο κε 

απηό ηνλ ηξόπν ηελ 

Τνπξθία ζε κηα 

αιιαγή ζηξαηεγηθήο. 
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δημιούργησε από τον Ιανουάριο του 2016 νέες προοπτικές για την 

οικονομική αναγέννηση του Ιράν, παρακινώντας με αυτό τον τρόπο την 

Σουρκία σε μια αλλαγή στρατηγικής απέναντι 

στην γείτονα χώρα. Ανταποκρινόμενη στη 

βελτίωση της διεθνούς θέσης της Σεχεράνης, η 

Άγκυρα επιχείρησε να αναθερμάνει τις σχέσεις 

της με το Ιράν, με στόχο να προβάλει την ισχύ 

της και να προωθήσει τα επιχειρηματικά και 

πολιτικά της σχέδια στην ευρύτερη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της 

Σουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, χαρακτήρισε το 

Ιράν ως ένα «κρυμμένο θησαυρό», αναφέροντας 

ότι η απελευθέρωση της Σεχεράνης από τα 

«δεσμά των κυρώσεων» θα οδηγήσει τις δύο χώρες 

σε μια «χρυσή εποχή»1. Επίσης, δήλωσε, πως 

αμφότερες οι χώρες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε μια αμοιβαία και επωφελή σχέση, 

προκειμένου να πορευθούν στην ανταγωνιστική 

παγκόσμια οικονομία2. ύμφωνα με Σούρκους 

αναλυτές, η ανάπτυξη μιας τέτοιας 

μεσανατολικής πολιτικής, θα μπορούσε να επιτρέψει στην Άγκυρα να γίνει 

εκ νέου ισχυρός περιφερειακός παίκτης3. 

Η Σουρκία καταβάλει προσπάθειες να ενισχυθεί περαιτέρω ο 

πολιτικός διάλογος όσον αφορά διμερή και περιφερειακά ζητήματα. 

ύμφωνα με το Τπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ο στόχος αυτός μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω αμοιβαίων επισκέψεων και της λειτουργίας μηχανισμών, 

όπως το Σουρκο-Ιρανικό Ανώτατο υμβούλιο υνεργασίας (Turkish-Iranian 

High Level Cooperation Council/HLCC-Σ.Ι.Α...), το οποίο παρέχει το 

απαραίτητο πλαίσιο για τη διαμόρφωση των σχέσεων Σουρκίας-Ιράν. Μετά 

τη σύσταση του Σ.Ι.Α... τον Ιανουάριο του 2014, έχουν πραγματοποιηθεί 

                                                
1 Βλ. Petro Energy Information Network, “Turkey Wants Iran Ties beyond Energy Trade”, 
6 Μαρτίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.shana.ir/en/newsagency/256347/Turkey-Wants-Iran-Ties-beyond-Energy-
Trade τελευταία ημερομηνία προ ́σβασης: 30/6/2016]. 

2 Βλ. Press TV, “Turkish PM: Iran a „hidden treasure”, 6 Μαρτίου 2016. [Διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά: http://www.presstv.ir/Detail/2016/03/06/454118/Iran-Turkey-PM-Davutoglu-

visit-sanctions, τελευταία πρόσβασης: 30/6/2016]. 

3 Βλ. IDIZ Semih, “Turkey plays both sides in Iran, Saudi conflict”, Al- Monitor, 12 
Απριλίου 2016. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικα ́: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2016/04/turkey-iran-saudi-arabia-dual-track-diplomacy.html 

τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

 
Ο Αρκέη 

Νηαβνύηνγινπ, 

ραξαθηήξηζε ην Ιξάλ 

ωο έλα «θξπκκέλν 

ζεζαπξό», 

αλαθέξνληαο όηη ε 

απειεπζέξωζε ηεο 

Τερεξάλεο από ηα 

«δεζκά ηωλ 

θπξώζεωλ» ζα 

νδεγήζεη ηηο δύν 

ρώξεο ζε κηα «ρξπζή 

επνρή» 
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δύο συναντήσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών, ενώ η τρίτη συνάντηση έλαβε 

χώρα στις 16 Απριλίου 2016, όταν ο Ιρανός Πρόεδρος, Φασάν Ρουχανί, 

επισκέφτηκε την Σουρκία4. την κοινή συνέντευξη Σύπου ο Σούρκος 

ομόλογός του, Ρ.Σ. Έρντογαν δήλωσε ότι η Σουρκία και το Ιράν πρέπει να 

συνεργαστούν παραμερίζοντας τις διαφορές τους, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις ανθρωπιστικές κρίσεις, τη βία, την τρομοκρατία και το 

σεκταρισμό που μαστίζουν τη Μέση Ανατολή5. 

Μολονότι η σύγκρουση συμφερόντων δεν 

έχει αναδυθεί στην επιφάνεια, η δυναμική των 

σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σουρκίας έχει δεχτεί 

αρκετά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Οι δύο 

χώρες ακολουθούν αντίθετες πολιτικές 

αναφορικά με τη συριακή σύγκρουση6. Σα 

ανταγωνιστικά εθνικά συμφέροντα, σε συνδυασμό 

και με άλλες παραμέτρους, όπως η ύπαρξη 

δογματικών διαφορών, όπως αυτής μεταξύ 

ουνιτών και ιιτών, ανέδειξαν την έντονη 

διαφωνία μεταξύ των δύο σε περιφερειακά 

θέματα, όπως η κρίση στη υρία και στην 

Τεμένη7. Η κρίση στη υρία, πιο συγκεκριμένα, 

θέτει σε κίνδυνο τις ειρηνικές σχέσεις των δυο 

χωρών, ενώ συνιστά πρόκληση για τη διπλωματία 

τους, καθώς τις οδηγεί σε αναπόφευκτα 

διλήμματα8. Ειδικότερα, το Ιράν απέστειλε κεκαλυμμένη στρατιωτική 

ενίσχυση στη υρία προκειμένου να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ, με το 

                                                
4 Βλ. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, “Turkey-Iran Relations”. 
[Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: http://www.mfa.gov.tr/turkey-iran-relations.en.mfa, τελευταία 

προ ́σβαση: 30/6/2016]. 

5 Βλ. Press TV, “Iran, Turkey must up anti-terror efforts: Rouhani”,16 Απριλίου 2016. 

[Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: http://www.presstv.ir/Detail/2016/04/16/461052/Iran-Turkey-

Rouhani-Erdogan-Ankara, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

6 Βλ. DEHGHAN K. Saeed,“Rouhani meets Erdoğan as regional conflicts strain Iranian-
Turkish ties”, The Guardian, 7 Απριλίου 2015. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

https://www.theguardian.com/world/2015/apr/07/rouhani-meets-erdogan-as-regional-
conflicts-strain-iranian-turkish-ties, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

7 Βλ. AHMADIAN Hassan, “Is Turkey swaying back toward Iran?”, Al- Monitor,22 
Μαρτίου 2016.[Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2016/03/iran-turkey-political-cooperation-davutoglu-
zarif.html, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

8 Βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ν. Ιωάννης, «Η κρίση στις σχέσεις Ιράν-Σουρκίας», Καθημερινή,29 
Αυγούστου 2012. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.kathimerini.gr/731635/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-krish-

stis-sxeseis-iran-toyrkias, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

 
Τα αληαγωληζηηθά 
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οποίο έχει κοινά θρησκευτικά στοιχεία9. Επισημαίνεται, επίσης, ότι εάν δεν 

υπήρχε η στρατιωτική υποστήριξη του Ιράν στη υρία, το καθεστώς του 

Μπασάρ αλ Άσαντ δεν θα κατάφερνε να παραμείνει ισχυρό, γεγονός το οποίο 

είναι επωφελές για την Σεχεράνη, καθώς η Δαμασκός αποτελεί μία από τους 

σημαντικότερους συμμάχους της στην περιοχή10. Η Σουρκία, ωστόσο, 

παραμένει δυσαρεστημένη εξαιτίας της υποστήριξης της Σεχεράνης προς το 

καθεστώς του Άσαντ, ενώ το Ιράν με τη σειρά του είναι δυσαρεστημένο με 

την υποστήριξη της Άγκυρας στις αντικαθεστωτικές ομάδες που μάχονται 

στη υρία11. Ακόμα κι αν οι διαφορές μεταξύ του Ιράν και της Σουρκίας 

οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης στη υρία, ο Ιρανός Πρόεδρος H. 

Rouhani φαίνεται να διαθέτει αρκετή αυτοσυγκράτηση και να προσπαθεί να 

μειώσει τις εντάσεις μεταξύ τους12. 

υμπληρωματικά με τα ανωτέρω δεδομένα, οι σχέσεις της Σουρκίας με 

τη Ρωσία είναι τεταμένες εξαιτίας της κατάρριψης του ρώσικου μαχητικού 

από την τουρκική αεροπορία τον Οκτώβριο του 201513. Οι μονομερείς 

κυρώσεις που επέβαλε η Ρωσία στην Σουρκία, έχουν συμβάλει στη 

δημιουργία μιας επείγουσας ανάγκης ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων 

της Άγκυρας με γειτονικές χώρες, όπως η Σεχεράνη. Έτσι, το ρωσικό 

εμπάργκο έδωσε ένα αρκετά ισχυρό κίνητρο στην Σουρκία για να ξεπεράσει 

τις πολιτικές της διαφορές με το Ιράν14. Ένας επιπλέον λόγος για την 

ανάπτυξη ισχυρών πολιτικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Άγκυρας και 

Σεχεράνης είναι και ο κουρδικός παράγοντας. Οι θέσεις των δύο κρατών 

                                                
9 Βλ. MUEDINI Fait, “Iran-Turkey Relations”, International Relations, 20 Απριλίου 2016. 
[Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: http://internationalrelations.org/iran-turkey-relations/, τελευταία 

προ ́σβαση: 30/6/2016]. 

10 Βλ. Al Jazeera, “Turkey and Iran agree to strengthen economic ties”,16 Απριλίου 2016. 
[Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: http://www.aljazeera.com/news/2016/04/turkey-iran-agree-

strengthen-economic-ties-160416155434319.html, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

11 Βλ. BBC, “Syria crisis: Where key countries stand”, 30 Οκτωβρίου 2015. [Διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587, τελευταία πρόσβαση: 

30/6/2016]. 

12 Βλ. ZIABARI Kourosh,“Iran and Turkey: Why two regional heavyweights need to de-
escalate”, Middle East Eye, 29 Υεβρουαρίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.middleeasteye.net/columns/iran-and-turkey-why-two-regional-heavyweights-
needs-de-escalate-1911722721, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

13 Βλ. AFRASIABI L. Kaveh, “Turkey-Iran Relations and the Syrian Quagmire”, Iran 
Review, 21 Υεβρουαρίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.iranreview.org/content/Documents/Turkey-Iran-Relations-and-the-Syrian-
Quagmire.htm, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

14 Βλ. SOLOMON B. Ariel,“Analysis: Turkey trying to balance relations between Iran, 
Saudis”, The Jerusalem Post, 20 Απριλίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.jpost.com/Middle-East/Analysis-Turkey-trying-to-balance-relations-between-

Iran-Saudis-451759, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 
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ταυτίζονται στο κουρδικό ζήτημα, αφού αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι 

αμφότερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κουρδικές μειονότητες στην 

επικράτειά τους, οι οποίες διεκδικούν σχήματα που κυμαίνονται από 

δημοκρατικότερες μορφές διακυβέρνησης έως και ανεξαρτησία15. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, η Σουρκία υπόψη 

τα προαναφερθέντα ζητήματα, επιδιώκει, 

αφενός, να ομαλοποιήσει τις πολιτικό-

διπλωματικές σχέσεις της με το Ιράν, και 

αφετέρου, να βελτιώσει τις οικονομικές της 

σχέσεις με αυτό, με στόχο να γίνει ο πρώτος 

εμπορικός εταίρος του16. Οι επιχειρηματικοί 

δεσμοί που συνδέουν το Ιράν με την Σουρκία 

έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής17, τα οποία υποδεικνύουν ότι το Ιράν 

ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 

της Σουρκίας το 201418. Αμφότερες οι χώρες, με 

την άρση των κυρώσεων στο Ιράν, εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον ακόμη να ενισχύσουν τις τραπεζικές 

και εμπορικές τους σχέσεις, θέτοντας ως στόχο 

τον τριπλασιασμό του διμερούς εμπορίου στα $ 

30 δις ετησίως κατά τα επόμενα χρόνια19. Επίσης, έχουν ήδη 

πραγματοποιήσει μία σειρά υμφωνιών, οι οποίες σχετίζονται με τη μείωση 

των τελωνειακών δασμών, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και την άρση των 

                                                
15 Βλ. IDIZ Semih, “Turkey plays both sides in Iran, Saudi conflict”, Al- Monitor, 12 

Απριλίου 2016. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικα ́: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2016/04/turkey-iran-saudi-arabia-dual-track-diplomacy.html, 
τελευταία πρόσβασης: 30/6/2016]. 

16 Βλ. IRNA, “Iran welcomes normalization of Turkey-Russia ties”, 30 Ιουνίου 2016. 

[Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: http://www.irna.ir/en/News/82131992/, τελευταία πρόσβαση: 

30/6/2016]. 

17 Βλ. European Commission, “European Union, Trade in goods with Turkey”, 21 Ιουνίου 
2016, [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf, τελευταία 
προ ́σβαση: 30/6/2016]. 

18 Βλ. ZIABARI Kourosh, “Iran and Turkey: Why two regional heavyweights need to de-
escalate”, Middle East Eye, 29 Υεβρουαρίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.middleeasteye.net/columns/iran-and-turkey-why-two-regional-heavyweights-
needs-de-escalate-1911722721, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

19 Βλ. DEVRANOGLU Nenvzat and GURSES Ercan,“Turkey aims to triple trade with 
Iran: customs minister”, Reuters, 16 Ιουνίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-iran-trade-idUSKCN0Z20XQτελευταία 

προ ́σβαση: 30/6/2016]. 
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εμποδίων στις μεταφορές, ενώ γίνονται προσφορές για επενδύσεις στο 

χρηματιστηριακό τομέα και στην ενέργεια20. Ο Α. Νταβούτογλου τόνισε την 

ανάγκη κατάργησης της γραφειοκρατίας στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

των δύο χωρών, παροτρύνοντας ταυτόχρονα για επενδύσεις και στις δύο 

χώρες21. Ας υπογραμμιστεί ότι έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανού 

Προέδρου Rouhani, οι τουρκικές τράπεζες μπορούν πλέον να ιδρύουν 

υποκαταστήματα στο Ιράν διευκολύνοντας τις οικονομικές σχέσεις των δύο 

χωρών22. 

Μετά από την πρόσφατη ένταση στις 

σχέσεις Σουρκίας-Ρωσίας, η Σουρκία φαίνεται 

να στρέφεται προς το Ιράν επιχειρώντας να 

εισάγει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, 

προκειμένου να μην εξαρτάται ενεργειακά από 

τη Ρωσία. Επιπλέον, η επιστροφή του Ιράν στις 

διεθνείς αγορές πετρελαίου αναμένεται να 

οδηγήσει σε πτώση του κόστους της ενέργειας, 

περιορίζοντας, έτσι, το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών της Σουρκίας και αποσπώντας την 

προσοχή των επενδυτών από τα πολιτικά 

προβλήματα εσωτερικής τάξης της χώρας23. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας των 

δύο χωρών αποτελεί η τουρκική εταιρεία 

ενέργειας Unit International, η οποία έχει 

φτάσει σε συμφωνία $ 4,2 δις. με το Τπουργείο 

Ενέργειας του Ιράν, προκειμένου να κατασκευάσει επτά μονάδες παραγωγής 

φυσικού αερίου24. Η συγκεκριμένη υμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη 

                                                
20 Βλ. ERTEM Cemil, “A new era in Turkish-Iranian relations”, Daily Sabah, 20 Απριλίου 

2016. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: http://www.dailysabah.com/columns/cemil-
ertem/2016/04/20/a-new-era-in-turkish-iranian-relations, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

21 Βλ. Press TV, “Turkish PM: Iran a „hidden treasure”, 6 Μαρτίου 2016.[Διαθε ́σιμο 

ηλεκτρονικά: http://www.presstv.ir/Detail/2016/03/06/454118/Iran-Turkey-PM-Davutoglu-

visit-sanctions, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

22 Βλ. OZKAN MERT, “Turkey urges cooperation with Iran to fight terrorism, sectarian 

strife‟‟, Reuters, 16 Απριλίου 2016. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικα ́:  

http://www.reuters.com/article/us-turkey-iran-idUSKCN0XD0OD, τελευταία πρόσβαση: 

30/6/2016]. 

23 Βλ. Καθημερινή, «Κερδισμένη η Σουρκία από τη συμφωνία της Δύσης με το Ιράν, 16 
Ιουλίου 2015. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.kathimerini.gr/823748/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/kerdismenh-h-
toyrkia-apo-th-symfwnia-ths-dyshs-me-to-iran, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

24 Βλ. BUTLER Daren, “Turkey's Unit International says agrees $4.2 billion deal to build 
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επένδυση στο Ιράν μετά την άρση των κυρώσεων και με την ολοκλήρωση του 

έργου αναμένεται να καλυφθεί το 10% των ενεργειακών αναγκών του Ιράν. 

Παράλληλα, η Σουρκία αποτελεί έναν αρκετά δημοφιλή τουριστικό 

προορισμό για τους Ιρανούς πολίτες. ύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από 

το τουρκικό Τπουργείο Πολιτισμού και Σουρισμού, το 2015 επισκέφθηκαν 

την Σουρκία γύρω στα 1,7 εκατ. Ιρανοί, κατατάσσοντας το Ιράν στην έκτη 

θέση ανάμεσα σε 90 χώρες-επισκέπτες της Σουρκίας25. Μειώνοντας τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των δύο χωρών ακόμα περισσότερο, η 

τουριστική κίνηση από το Ιράν υπολογίζεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 

μέλλον26. Οι δύο χώρες έχουν πετύχει να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο 

συνεργασίας, αφού έχουν συνειδητοποιήσει, ότι μέσα από την τόνωση των 

εμπορικών και επιχειρηματικών τους δεσμών μπορεί να προκύψει αμοιβαίο 

όφελος. 

Θα μπορούσε, λοιπόν, η Σουρκία και το Ιράν να διαδραματίσουν 

σταθεροποιητικό ρόλο σε ζητήματα που ταλανίζουν την περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και ταυτόχρονα να οδηγηθούν σε μία περαιτέρω συνεργασία; Οι 

Σούρκοι φαίνεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η καλύτερη θέση 

για τους ίδιους είναι να αποτελέσουν τον εξισορροπητικό παράγοντα μεταξύ 

των αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου και της Σεχεράνης, χωρίς 

απαραίτητα να υποστηρίζουν κάποια πλευρά, αλλά προωθώντας έτι 

περαιτέρω το οικονομικό τους όφελος. Δεδομένου, όμως, των αρκετών 

περιφερειακών εντάσεων, υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας στην 

επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές 

διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, οι δύο ηγεσίες δείχνουν να 

εστιάζουν στα κοινά συμφέροντα και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. 

Υαίνεται τουλάχιστον ότι έχουν συμφωνήσει σε έναν συγκεκριμένο κώδικα 

επικοινωνίας και συνεργασίας, παραβλέποντας τις περιφερειακές τους 

αντιπαλότητες και διαφυλάττοντας τις διμερείς τους σχέσεις27. Είναι, 

                                                                                                                                       
Iran powerplants”, Reuters, 4 Ιουνίου 2016. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-iran-energy-idUSKCN0YQ0BV, τελευταία 
προ ́σβαση: 30/6/2016]. 

 25 Βλ. Ministry of Culture and Tourism of Turkey, “Border Statistics 2015-Distribution of 

Foreign Visitors Arriving in Turkey by Country of Nationality in 2013-2015”, 30 Ιουνίου 

2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικα ́: https://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-

departing-visitors-foreigners-and-ci-.html, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

26 Βλ. ΚΑΙ, «υμφωνία Σουρκίας και Ιράν για επέκταση των διμερών εμπορικών και 
τουριστικών σχέσεών τους», 16 Απριλίου 2016. [Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.skai.gr/news/world/article/312689/sumfonia-tourkias-kai-iran-gia-epektasi-
ton-dimeron-eborikon-kai-touristikon-sheseon-tous/, τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 

27 Βλ. JAFARI Saeid,“After tumultuous history, what‟s next for Turkish-Iranian 

relations?”, Al-Monitor, 11 επτεμβρίου 2015,[Διαθε ́σιμο ηλεκτρονικά:http://www.al-



ΤΤεεύύττοοςς  22    ΙΙοούύλλιιοοςς  22001166  

12 

λοιπόν, φανερή η επιθυμία της Σουρκίας να χτίσει γέφυρες με το Ιράν, το 

οποίο φαίνεται να είναι πρόθυμο να κάνει ανοίγματα σε ένα νέο 

επιχειρηματικό κόσμο αρκετά γρήγορα μετά την άρση των κυρώσεων. Η 

Σουρκία, επομένως, μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει από τη βελτίωση των 

σχέσεών της με το Ιράν, ενώ αυτό θα πρέπει να δεχθεί την πρόκληση της 

θέσης σε πράξη των ιδανικών της ισλαμικής ενότητας και της αλληλεγγύης 

μεταξύ των ιιτών και των ουνιτών, προκειμένου να αποδείξει ότι είναι 

αποφασισμένο να συμβιβαστεί και να συνεργαστεί με ουσιαστικό τρόπο, έτσι 

ώστε να καταφέρει να αποτελέσει μέρος του εξισορροποιητικού πόλου στη 

Μέση Ανατολή28. Πιθανώς οι παραπάνω γραμμές να διαθέτουν μια δόση 

αισιοδοξίας, όμως, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα η άρση των κυρώσεων του 

Ιράν έχει βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις των δύο χωρών σε οικονομικό 

επίπεδο, μειώνοντας και τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ τους. Δεν μπορεί να 

επιβεβαιωθεί, ακόμα, πως οι σχέσεις Άγκυρας-Σεχεράνης αποτελούν 

σταθεροποιητικό πόλο στη Μέση Ανατολή, όμως μπορεί να διακρίνει κανείς 

την τάση των εν λόγω χωρών να διαφυλάξουν τις σχέσεις τους. 

 

* * * * * 

                                                                                                                                       
monitor.com/pulse/originals/2015/09/iran-turkey-relations.html, τελευταία πρόσβαση: 

30/6/2016]. 

28 Βλ. ZIABARI Kourosh, “Iran and Turkey: Why two regional heavyweights need to de-
escalate”, Middle East Eye, 29 Υεβρουαρίου 2016. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

http://www.middleeasteye.net/columns/iran-and-turkey-why-two-regional-heavyweights-

needs-de-escalate-1911722721,τελευταία πρόσβαση: 30/6/2016]. 
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ΚΚΑΑΡΡΑΑΜΜΠΠΑΑΦΦ  

  

ΑΑΝΝΙΙ  ΚΚΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑΝΝ  

Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κασκάζοσ 

τις 2 Απριλίου 2016, ξέσπασαν εχθροπραξίες μεταξύ αζερικών και 

αρμενικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος των γραμμών που 

χωρίζουν την περιοχή γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η οποία 

βρίσκεται υπό αρμενικό έλεγχο, από το Αζερμπαϊτζάν. Οι σχέσεις μεταξύ 

Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας βρίσκονται σε παρατεταμένη κρίση από το 1991. 

Αιτία των συγκρούσεων μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών 

αποτελεί η τύχη της αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Μετά τη λήξη του αζερό-αρμενικού πολέμου το Υεβρουάριο του 1994 και 

την κήρυξη εκεχειρίας τον Μάιο του ίδιου έτους, είκοσι δύο χρόνια μετά, 

παρατηρείται μια νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Μπακού και Ερεβάν.  

Η αντιπαράθεση μεταξύ των μικρών 

περιφερειακών δρώντων στον Καύκασο συμβάλλει 

στην κορύφωση της σύγκρουσης συμφερόντων και 

την εκδήλωση της έντασης μεταξύ τους. Η 

ενδοπεριφερειακή αντιπαράθεση οφείλεται στην 

αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ, η οποία κατέχει ιδιαίτερη 

γεωπολιτική σημασία, τόσο λόγω της ενεργειακής 

της αξίας όσο και λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης. Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες 

καταγράφεται σε μία χρονική συγκυρία, κατά την 

οποία οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας, η οποία 

διατηρεί μία χρόνια φιλία με την Αρμενία σε 

διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, και της Σουρκίας, η 

οποία αποτελεί έναν από τους κυριότερους εταίρους του Αζερμπαϊτζάν, 

διέρχονται σοβαρής κρίσης λόγω του εμφυλίου πολέμου στη υρία. Σο 

βασικό ερώτημα που ανακύπτει, συνεπώς, είναι το εξής: Ποια είναι η 

προοπτική των σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, μετά την 

αναζωπύρωση της κρίσης γύρω από το αμφισβητούμενο καθεστώς της 

περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ; Για την απάντηση του παραπάνω 

ερωτήματος, θα γίνει χρήση των βασικών παραδοχών της σχολής σκέψης του 

ρεαλισμού. ύμφωνα με αυτή, στο διεθνές σύστημα κυριαρχεί μια κατάσταση 

αναρχίας. Η διεθνής πολιτική διεξάγεται σε μία αρένα, στην οποία δεν 

υπάρχει υπέρτατος θεσμός με καθολική αρμοδιότητα που να επιβάλεται στο 

σύνολο των κυρίαρχων κρατών. Σα κράτη συναγωνίζονται με άλλα κράτη για 
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ισχύ και ασφάλεια. Η πρώτη προτεραιότητα των αρχηγών κρατών είναι να 

εξασφαλίσουν την επιβίωση του κράτους τους. Επομένως, παρατηρούμε ότι 

τα κράτη έχουν ως κύριο στόχο την προάσπιση της ασφάλειάς τους και για το 

λόγο αυτό επιδιώκουν την αναγκαία ισχύ για να εξασφαλίσουν την επιβίωση 

τους. Σο γεγονός αυτό τα οδηγεί στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών σχέσεων με 

άλλα κράτη και συχνά σε πολεμική σύγκρουση1. Η υπόθεση εργασίας 

διατυπώνεται ως εξής: «Η ανάφλεξη της παρατεταμένης αντιπαράθεσης 

μεταξύ μικρών περιφερειακών κρατών μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση 

των σχέσεων μεταξύ τους και κατ’ επέκταση στην αποσταθεροποίηση του 

περιφερειακού υποσυστήματος». Για την εξέταση της συγκεκριμένης 

υπόθεσης ακολουθείται η επαγωγική μέθοδος, δηλαδή η μελέτη της 

υπόθεσης από το επιμέρους, που είναι η περιπτωσιολογική μελέτη, προς το 

γενικό. τις γραμμές που ακολουθούν γίνεται αναφορά, αρχικά, στα 

γεγονότα της έναρξης των συγκρούσεων του Απριλίου, στη συνέχεια στις 

αντιδράσεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, έπειτα στη στάση των 

διεθνών δρώντων, όπως οι σημαίνοντες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος 

και οι διεθνείς θεσμοί, και τέλος, σε εκείνη των περιφερειακών δυνάμεων. 

Σέλος, επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων από την κρίση. 

Μήλον της Έριδος μεταξύ Μπακού και 

Ερεβάν αποτελεί η περιοχή του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ, η οποία αποτελείται στην 

πλειονότητά της από το αρμενικό στοιχείο. Η 

συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε αυτόνομη 

διοικητική περιφέρεια της οβιετικής Ένωσης, η 

οποία υπαγόταν στη οβιετική οσιαλιστική 

Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. τις 10 

Δεκεμβρίου του 1991, η περιοχή κηρύχθηκε 

ανεξάρτητη μετά από καθολικό δημοψήφισμα με 

την ονομασία «Δημοκρατία του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ». τα τέλη του 1992, εκδηλώθηκε 

ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ της Αρμενίας και 

του Αζερμπαϊτζάν, για την κυριότητα της 

περιοχής. Η σύγκρουση έληξε υπέρ της Αρμενίας, αφήνοντας πίσω μεγάλο 

αριθμό θυμάτων, στρατιωτικών και άμαχου πληθυσμού σε αμφότερες 

πλευρές. Σο Μάιο του 1994, υπεγράφη κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο 

χωρών, η οποία παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τις πρόσφατες ευρείας κλίμακας 

                                                             
1 Βλ. BAYLIS J., SMITH St., OWENS P., Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής. 
Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, σελ. 116-120. 
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ππνγξαθή εθερεηξίαο 

ην 1994 
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εντάσεις2. 

Σο θερμό επεισόδιο μεταξύ Μπακού και Ερεβάν στις αρχές Απριλίου 

χαρακτηρίζεται από τις πιο εκτεταμένες συγκρούσεις μετά την υπογραφή 

εκεχειρίας το 19943. Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του 

πυρός, οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά, ενώ αναφέρθηκαν 

συγκρούσεις και σε ορισμένες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το 

Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μετά από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων, ο 

απολογισμός ήταν τουλάχιστον 30 νεκροί και αρκετοί τραυματίες4. Μετά 

από την κλιμάκωση της κρίσης, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν 

σε μία νέα κατάπαυση του πυρός στις 5 Απριλίου του 20165.  

Ο Πρόεδρος της Αρμενίας, ερζ αρκισιάν, σε συνάντηση που είχε με 

ξένους διπλωμάτες στην πρωτεύουσα την Αρμενίας, στο Ερεβάν, 

προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης θα 

μπορούσε να έχει απρόβλεπτες και αμετάκλητες συνέπειες και να οδηγήσει 

σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο6. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο επίσκεψής του 

στο Βερολίνο, δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Σύπου που παραχώρησε με την 

Καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ότι «το Αζερμπαϊτζάν 

παραβίασε de facto και μονομερώς την εκεχειρία και επιτέθηκε σε έναν 

ειρηνικό λαό»7. Επίσης, ο Αρμένιος Πρόεδρος τόνισε πως «ενεργώντας με 

αυτόν τον τρόπο, το Μπακού οδήγησε και πάλι την ευρύτερη περιοχή σε μια 

απειλητική κατάσταση, όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη»8. 

Σέλος, ο ερζ αρκισιάν δήλωσε πως «ο λαός του Καραμπάχ θέλει κάτι απλό 

                                                             
2 Βλ. BBC, “Nagorno-Karabakh profile”, 6 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-18270325, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

3 Βλ. BBC, “Nagorno-Karabakh violence: Worst clashes in decades kill dozens”, 3 

Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: http://www.bbc.com/news/world-europe-35949991, 

τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

4 Βλ. MacFarquhar N., “Azerbaijan Claims to Halt Violence in Nagorno-Karabakh, but 

Warns Armenia”, NY Times, 3 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

http://www.nytimes.com/2016/04/04/world/europe/azerbaijan-armenia-nagorno-karabakh-

conflict.html?_r=0, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

5 Βλ. Al Jazeera, “Armenia and Azerbaijan call Nagorno-Karabakh ceasefire”, 5 Απριλίου 

2016. [Αναρτήθηκε από: http://www.aljazeera.com/news/2016/04/crunch-talks-vienna-

nagorny-karabakh-fighting-160405081141941.html, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

6 Βλ., Reuters, “Armenia warns Nagorno-Karabakh clashes could turn into all-out war”, 4 

Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: http://www.reuters.com/article/us-nagorno-karabakh-

fighting-idUSKCN0X10LX, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

7 Βλ. Armenpress, “President Serzh Sargsyan meets with German Chancellor Merkel”, 6 

Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: https://armenpress.am/eng/news/842488/president-

serzh-sargsyan-meets-with-german-chancellor-merkel.html, τελευταία πρόσβαση, 

28/6/2016] 

8 Βλ. Ο.π.. 
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και κατανοητό: να αναλάβει ο ίδιος το πεπρωμένο του και να ελέγχει 

ελεύθερα το μέλλον του. Οι άνθρωποι δεν αναμένουν από τη διεθνή 

κοινότητα παρά μόνο ένα πράγμα, να αναγνωρίσει αυτό το δικαίωμα»9. 

Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, 

δήλωσε ότι «οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στις αρχές Απριλίου, δείχνουν 

ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί που είχαν την πρόθεση να ξεκινήσουν τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εμείς απλώς προστατεύσαμε τις θέσεις μας και 

τις ζωές των πολιτών μας»10. Επίσης, ο εκπρόσωπος του αζερικού Τπουργείου 

Εξωτερικών, Φικμάτ Φατζίεβ, δήλωσε πως, ως αποτέλεσμα αυτών των 

ενεργειών της Αρμενίας, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στις ιδιωτικές και 

στις δημόσιες περιουσίες στην περιοχή Σερτέρ του Αζερμπαϊτζάν11. Έτσι, το 

Αζερμπαϊτζάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την Αρμενία λόγω 

της παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου12. 

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου 

ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη διεθνή κοινότητα. υγκεκριμένα, ο 

υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α., Σζον Κέρι, κάλεσε και τις δύο πλευρές να 

επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ομάδας Μινσκ του 

Ο.Α..Ε., επαναλαμβάνοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση 

στη σύγκρουση αυτή13. Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ζήτησε από 

τους Προέδρους του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας να σεβαστούν την 

κατάπαυση του πυρός στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ14. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, ενώ η Ρωσία θεωρεί την Αρμενία ως βασικό σύμμαχο και έχει 

επιβεβαιώσει την ετοιμότητά της να προστατεύσει την Αρμενία σε περίπτωση 
                                                             
9 Βλ. Ο.π.. 

10 Βλ. Trends News Agency, “President Aliyev: Medvedev’s visit – proof of friendly 

attitude to Azerbaijan” [Αναρτήθηκε από: 

http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2517070.html, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

11 Βλ. Trend News Agency, “Azerbaijan urges UN, OSCE to condemn Armenia for 

ceasefire violation”, 27 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2525816.html, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

12 Βλ. Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs, “Information on further 

violations of international humanitarian law by Armenia in the context of intensification 

of the armed conflict between Armenia and Azerbaijan since April 2, 2016”, 6 Απριλίου 

2016. [Αναρτήθηκε από: http://www.mfa.gov.az/en/news/909/4000, τελευταία πρόσβαση, 

28/6/2016] 

13 Βλ. U.S. Department Of State, “United States Condemns Ceasefire Violations along 

Nagorno-Karabakh Line of Contact”, 2 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/04/255432.htm, τελευταία πρόσβαση, 

28/6/2016]] 

14 Βλ. Reuters, “Putin urges Armenia, Azerbaijan to ensure complete ceasefire over 

Nagorno-Karabakh”, 5 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/us-nagorno-karabakh-russia-idUSKCN0X21ZG, τελευταία 

πρόσβαση, 28/6/2016] 
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εκδήλωσης επιθετικότητάς εναντίον της15, απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες 

είτε στο Μπακού είτε στο Ερεβάν. Αντιθέτως, κατέβαλε διπλωματικές 

προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, με αποτέλεσμα, ύστερα 

από συνάντηση των αρχηγών των ένοπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν και 

της Αρμενίας στη Μόσχα, να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός16.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Ν.Α.Σ.Ο., Γενς 

τόλτενμπεργκ, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές 

πρέπει να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός 

και να επιστρέψουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να βρεθεί μια 

συνολική λύση17. Η ομάδα Μίνσκ του Ο.Α..Ε. 

καταδίκασε τη χρήση βίας και εξέφρασε σοβαρές 

ανησυχίες για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης 

του πυρός που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος της 

«γραμμής επαφής» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Επίσης, τόνισε πως δεν υπάρχει εναλλακτική 

επιλογή για τη λύση του προβλήματος πέραν των 

διαπραγματεύσεων και ότι ο πόλεμος δεν 

αποτελεί επιλογή18. Από την πλευρά της, η 

Ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Υεντερίκα Μογκερίνι, κάλεσε τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις 

εχθροπραξίες και να σεβαστούν αυστηρά την κατάπαυση του πυρός19. 

                                                             
15 Βλ. The Huffington Post, “Russia’s Staging Bases in Armenia”, 27 Υεβρουαρίου 2016. 

[Αναρτήθηκε από: http://www.huffingtonpost.com/armine-sahakyan/russias-staging-

bases-in_b_9339046.html, τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

16 Βλ. Sputnik, “Russia Played Important Role in Nagorno-Karabakh Ceasefire – OSCE 

Envoy”, 8 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

https://sputniknews.com/world/201604081037707582-nagorno-karabakh-ceasefire/, 

τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016]  

17 Βλ. NATO, “Statement by the NATO Secretary General on Nagorno-Karabakh”, 5 

Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_129719.htm?selectedLocale=en, τελευταία 

πρόσβαση, 28/6/2016] 

18 Βλ. OSCE, “Press Release by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group”, 2 Απριλίου 

2016. [Αναρτήθηκε από: http://www.osce.org/mg/231216 , τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

19 Βλ. European Union External Action, “Statement by High Representative/Vice-

President Federica Mogherini on the escalation in the Nagorno-Karabakh conflict”, 02 

Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: https://eeas.europa.eu/topics/crisis-

response/2921/statement-by-high-representativevice-president-federica-mogherini-on-the-

escalation-in-the-nagorno-karabakh-conflict_en , τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 
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Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η στάση των περιφερειακών 

δυνάμεων. Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, δήλωσε ότι η 

Αρμενία πρέπει να ανταποκριθεί στις προσπάθειες του Αζερμπαϊτζαν, έτσι 

ώστε να τερματιστεί η διαμάχη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ20. Επιπροσθέτως, ο 

Σούρκος Πρόεδρος τόνισε πως η Σουρκία υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζάν στη 

διαμάχη ενάντια στον αρμενικό στρατό, ο οποίος έχει καταλάβει την περιοχή 

του Ναγκόρνο Καραμπάχ και συνεχίζει τις επιθέσεις ανεξάρτητα από τη 

μονόπλευρη εκεχειρία21. Σέλος, ο Ρ. Σ. Έρντογαν δήλωσε πως «το Καραμπάχ 

θα επιστρέψει μια μέρα, χωρίς καμία αμφιβολία, στον αρχικό νόμιμο κάτοχό 

του, το Αζερμπαϊτζάν»22. Η στάση αυτή του Σούρκου Προέδρου φανερώνει, 

αφενός, την άμεση στήριξη της Άγκυρας στο Μπακού, και αφετέρου, την 

πεποίθηση της τουρκικής ηγεσίας  ότι οι σχέσεις μεταξύ Μπακού και 

Ερεβάν δεν θα ομαλοποιηθούν ανώδυνα στο άμεσο μέλλον.  

Σο καθεστώς εκεχειρίας των τελευταίων δύο δεκαετιών στο Ναγκόρνο 

Καραμπάχ, που έχει παραβιαστεί ουκ ολίγες φορές οδηγώντας σε νέα 

αναζωπύρωση συγκρούσεων, δημιουργεί την αίσθηση της αβεβαιότητας και 

της ανασφάλειας στο υποσύστημα του Καυκάσου. Επαληθεύεται, λοιπόν, η 

αρχική υπόθεση ότι η ανάφλεξη της παρατεταμένης σύγκρουσης μεταξύ 

μικρών περιφερειακών κρατών οδηγεί στην επιδείνωση των σχέσεων τους 

και προκαλεί αποσταθεροποίηση της κατάστασης στο περιφερειακό 

υποσύστημα του Καυκάσου και κατ' επέκταση στο διεθνές σύστημα. Μετά 

την τελευταία κλιμάκωση της έντασης στις αρχές Απριλίου στην περιοχή 

του Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι σχέσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε βαθιά κρίση. Η επιδείνωση των σχέσεων 

μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας, καθώς και η ανάφλεξη των σχέσεων της 

Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν καθιστούν την προοπτική της οριστικής 

αποκλιμάκωσης των εντάσεων, αλλά και της μακροχρόνιας επίλυσης του 

ζητήματος, να φαίνεται απόμακρη. 

 

* * * * * 

                                                             
20 Βλ. RT, “Azerbaijan envoy says ready for military solution to Nagorno-Karabakh issue, 

Erdogan backs Baku”, 2 Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: 

https://www.rt.com/news/338196-nagorno-karabakh-armenia-azerbaijan-turkey/, 

τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 

21 Ο.π.. 

22 Βλ. Daily Sabah, “Erdoğan: Karabakh will be returned to Azerbaijan one day”, 4 

Απριλίου 2016. [Αναρτήθηκε από: http://www.dailysabah.com/europe/2016/04/05/erdogan-

karabakh-will-be-returned-to-azerbaijan-one-day , τελευταία πρόσβαση, 28/6/2016] 
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ΗΗ  ΤΤΥΥΙΙΞΞΗΗ  ΦΦΕΕΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΤΤΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑ    

ΜΜΕΕΣΣΑΑΞΞΤΤ  ΡΡΩΩΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ  
  

ΓΓΙΙΟΟΤΤΡΡΙΙ  ΜΜΠΠΙΙΛΛΕΕΝΝ  

Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κασκάζοσ 

 

κτώ χρόνια μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με τη Γεωργία, οι σχέσεις 

των δύο χωρών φαίνεται να παρουσιάζουν δείγματα εξομάλυνσης. Σο 

2008, η Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να αποτρέψει την 

ενταξιακή πορεία της Γεωργίας στο Ν.Α.Σ.Ο., υπό το φάσμα των 

συγκρούσεων των Οσσετίνων με τους Γεωργιανούς και της προσπάθειας 

υπονόμευσης των ρωσογεωργιανών σχέσεων από την γεωργιανή κυβέρνηση 

του αακασβίλι1, δρομολόγησε μια σειρά από πράξεις εκφοβισμού και 

αποσταθεροποίησης της Γεωργίας, φτάνοντας 

τελικά στο σημείο της ένοπλης σύγκρουσης. Οι 

σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας ήταν 

παγωμένες μέχρι το 2012. Ωστόσο, πρόσφατα 

παρατηρήθηκε μια προσέγγιση μεταξύ των δύο 

μερών, η οποία οφείλεται σε μια σειρά από 

εξελίξεις που εκτείνονται από την ενίσχυση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών2 

έως και τη διευθέτηση ζητημάτων πολιτικού 

χαρακτήρα3. Σο βασικό ερώτημα, στο οποίο 

καλείται να απαντήσει η παρούσα ανάλυση είναι 

«αν και κατά πόσο οι απειλές που προέρχονται 

από μία ηγεμονική χώρα, όπως η Ρωσία, 

οδήγησαν τη Γεωργία, μια χώρα με χρόνιες 

αντιπαραθέσεις με τη Μόσχα, σε στρατηγικές 

προσέγγισης με τη Ρωσία». Η Γεωργία, αντιλαμβανόμενη τη σταδιακή 

αύξηση της ισχύος της Ρωσίας και ελλείψει μιας επιτυχημένης και σωστά 

σχεδιασμένης στρατηγικής εξισορρόπησης, οδηγήθηκε σε αλλαγή στάσης και 

σύμπλευση με τη Μόσχα. Η δυναμική που είχε αναπτυχθεί στις σχέσεις της 

Σιφλίδας με τη δυτική υμμαχία (Ν.Α.Σ.Ο.) και η πιθανότητα επιβράδυνσης 

                                                             
1 Βλ. New York Times, ―Medvedev’s Statement on South Ossetia and Abkhazia‖, 26 

Αυγούστου 2008 [Ανακτήθηκε από: 

http://www.nytimes.com/2008/08/27/world/europe/27medvedev.html, τελευταία πρόσβαση 

9/6/2016] 
2 Βλ. Интерфакс, «Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина», 7 Μαΐου 

2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.interfax.ru/business/507300, τελευταία πρόσβαση 

9/6/2016] 

3 Βλ. TACC, «Russia, Georgia to discuss liberalization of visa regime», 10 Μαρτίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://tass.com/politics/861342, τελευταία πρόσβαση 10/6/2016] 
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αυτών, ενδέχεται να συνέβαλε στη θετική στάση της Μόσχας ενόψει της 

ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Γεωργία. Η υπόθεση εργασίας της έρευνας 

διατυπώνεται ως εξής: «Η επίδειξη ισχύος ενός δυνητικού ηγεμόνα οδηγεί 

τις γειτονικές του χώρες να αναθεωρήσουν τη στάση τους απέναντι σε αυτόν, 

προτιμώντας την σύμπλευση τους με την ηγεμονική δύναμη από την 

εχθρική αντιμετώπιση». Για να εξεταστεί η  παραπάνω υπόθεση 

αξιοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο που παρέχει ο επιθετικός ρεαλισμός των 

Διεθνών χέσεων. ύμφωνα με αυτό, τα κράτη προκειμένου να διασφαλίσουν 

την επιβίωσή τους, στο άναρχο διεθνές σύστημα, θα προσπαθήσουν να 

αυξήσουν την ισχύ τους σε σχέση με τα άλλα 

κράτη4. Ο όρος ηγεμονία αναφέρεται στην 

κυρίαρχη θέση που διεκδικεί μία χώρα στο 

διεθνές σύστημα κρατών, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζει τις δράσεις όλων των δρώντων του 

συστήματος με τις πολιτικές που ακολουθεί5. ε 

ένα σύστημα κρατών όπου υπάρχει μία 

ηγεμονική δύναμη, οι χώρες θα προσπαθήσουν 

να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους με διάφορους 

τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η σύσφιξη 

σχέσεων μεταξύ των ασθενέστερων χωρών και της 

χώρας-ηγεμόνα6 (σύμπλευση), όπως συμβαίνει 

στην περίπτωσή μας. Όσον αφορά τη 

μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική 

μέθοδος κατά την οποία από ειδικές 

παρατηρήσεις εξάγαμε γενικά συμπεράσματα. Η 

βιβλιογραφία αντλήθηκε κυρίως από 

δευτερογενείς πηγές, όπως είναι οι μελέτες 

επιστημονικών ινστιτούτων, αλλά και από 

πρωτογενείς πηγές όπως ανταποκρίσεις 

εφημερίδων και οπτικοακουστικό υλικό των Μ.Μ.Ε. αναρτημένο στο 

διαδίκτυο. Σο άρθρο ακολουθεί την εξής δομή: αρχικά θα αναλυθεί η αύξηση 

της ισχύος της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια, έπειτα θα 

σκιαγραφηθούν τα συμφέροντα της Γεωργίας και της Ρωσίας τα οποία 

                                                             
4 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σελ. 77-99. 

5 Βλ. ROSAMOND Ben, «Hegemony – Political Science», Encyclopedia Britannica, 2016. 

[Ανακτήθηκε από: https://www.britannica.com/topic/hegemony, τελευταία πρόσβαση 

8/6/2016] 

6 Βλ. JESSE G. Neal και DREYER R. John, Small States in the International System: At 
Peace and at War, Ουάσιγκτον, Lexington Books, 2011, σελ. 3. 
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επιδιώκεται να εξασφαλιστούν από τη σύσφιξη των σχέσεών τους, και τέλος 

θα γίνει αναφορά στην αντίδραση των Η.Π.Α.. Η ανάλυση που ακολουθεί θα 

βοηθήσει στην κατανόηση της στρατηγικής που ακολουθούν τα μικρά κράτη 

σε υποσυστήματα με  περιφερειακό ηγεμόνα.  

Μετά το ρώσο-γεωργιανό πόλεμο του 2008, η Ρωσία ξεκίνησε σταδιακά 

την ανάκτηση της ισχύος που είχε απολέσει μετά την κατάρρευση της 

Ε...Δ.7. Ο κυριότερος παράγοντας που βοήθησε 

σε αυτή την ταχύτατη ανάκαμψη ήταν η πληθώρα 

κοιτασμάτων ενεργειακών πόρων που διέθετε η 

Ρωσία σε συνδυασμό με την έντονη ζήτηση που 

προέβαλαν για αυτούς τα ευρωπαϊκά κράτη8. Η 

αποτελεσματική διακυβέρνηση και η μετάβαση 

προς μια καπιταλιστική οικονομία συνέβαλαν, 

επίσης, στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας9. 

το στρατιωτικό τομέα, η κακοδιαχείριση, εκ 

μέρους της κυβέρνησης, που παρατηρήθηκε κατά 

τα τελευταία έτη της οβιετικής Ένωσης άρχισε 

να υποχωρεί, ιδίως μετά την απόφαση της 

κυβέρνησης να θέσει το Τπουργείο Άμυνας υπό 

πολιτική διοίκηση10. ύμφωνα με την Athena 

Rogers, η σωστή διαχείριση και η 

αποτελεσματική αναμόρφωση της στρατιωτικής 

μηχανής ενός κράτους εξαρτάται από τους 

παρακάτω παράγοντες: α) από έναν τονωτικό 

παράγοντα (stimulant), που στην περίπτωσή μας 

είναι ο ρώσο-γεωργιανός πόλεμος, που 

αναφέρθηκε παραπάνω, β) από επαρκή 

χρηματοδοτική στήριξη, γ) από την πολιτική βούληση που υπάρχει, καθώς 

και δ) από το κεφάλαιο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων11. Όλοι αυτοί 

                                                             
7 Βλ. BRUCE-ROGERS Athena. "Russian Military Reform In The Aftermath Of The 2008 

Russia-Georgia War". Demokratizatsiya , Σόμος 21, Σεύχος 3, 2013, σελ. 345. [Ανακτήθηκε 

από: 

https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DE

MO_21_3/T0320R1173M61414/T0320R1173M61414.pdf, τελευταία πρόσβαση 14/6/2016] 

8 Βλ. Ο. π., σελ. 347. 

9 Βλ. LIPTON David και SACHS D. Jeffrey, Prospects for Russia's Economic Reforms, 

Brookings Papers on Economic Activity, 1992, σελ. 229. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/1992/06/1992b_bpea_lipton_sachs_mau_phelps.pdf, τελευταία πρόσβαση 

14/6/2016] 

10 Βλ. ROGERS B. Athena, ο.π., σελ. 347. 

11 Βλ. O.π., σελ. 339-340.  
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οι παράγοντες συνυπήρξαν κατά το 2008 στη Ρωσία, γεγονός που οδήγησε σε 

επιτυχή μεταρρύθμιση του στρατιωτικού τομέα. ύμφωνα με τον Αμερικανό 

θεωρητικό του επιθετικού ρεαλισμού Mearsheimer, τα κράτη διαθέτουν δύο 

είδη ισχύος: τη λανθάνουσα ισχύ, που αναφέρεται στα κοινωνικό-οικονομικά 

στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην οικοδόμηση της στρατιωτικής ισχύος, 

όπως ο υλικός πλούτος και ο πληθυσμός, και τη στρατιωτική ισχύ12. Σο 

άθροισμα των δύο μορφών ισχύος, της στρατιωτικής και της λανθάνουσας, 

διαμορφώνει τη συνολική ισχύ ενός κράτους. Σην τελευταία δεκαετία η 

Ρωσία σημείωσε σημαντική ανάκαμψη. Κατά κοινή ομολογία η Μόσχα, 

αξιοποιώντας τις παραπάνω μορφές ισχύος, πέτυχε να επανέλθει με αξιώσεις 

στο διεθνές σύστημα. 

τα τέλη του 2011, εγκαινιάστηκε μια 

περίοδος επανεκκίνησης των σχέσεων των δύο 

χωρών, η οποία οφειλόταν κυρίως στις 

προσπάθειες της Ρωσίας να ενισχύσει την 

επιρροή της στη Γεωργία, καθώς και της 

Γεωργίας να προσεγγίσει την Ρωσία, 

προκειμένου να αποφύγει ανεπιθύμητες 

συνέπειες στην ασφάλειά της. Αρχικά, τον 

Νοέμβριο του 2011 υπεγράφη μια σημαντική 

Εμπορική υμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, η 

οποία ήρε τα εμπόδια για την ένταξη της Ρωσίας 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ενώ 

ταυτόχρονα κατέστησε δυνατό τον έλεγχο της 

οικονομικής δραστηριότητας στα σύνορα των 

αποσχισθέντων περιοχών, της Αμπχαζίας και της 

Ν. Οσετίας, από τη διεθνή κοινότητα13. Η 

εκλογή του Γκιόργκι Μαργκβελασβίλι οδήγησε σε περαιτέρω αποκατάσταση 

των σχέσεων με τη Μόσχα το Δεκέμβριο του 2011. Ο Αλεξέι Πούσκοφ, 

επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Τποθέσεων της Ρωσικής Δούμας, 

καλωσόρισε το νέο Πρόεδρο γράφοντας στον λογαριασμό twitter του, ότι «Σα 

αποτελέσματα των εκλογών στη Γεωργία είναι πραγματικά. Ο αακασβίλι14 

πρόσφερε μόνο μια αντί-ρωσική πολιτική και τόνιζε τα παλιά αμαρτήματά 

                                                             
12 Βλ. MEARSHEIMER J. John, ο.π., σελ. 127-130. 

13 Βλ. BBC, «Georgia signs trade deal opening Russia's way to WTO», 3 Νοεμβρίου 2011. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.bbc.com/news/business-15585652, τελευταία πρόσβαση 

13/6/2016] 

14 Ο τρίτος κατά σειρά Πρόεδρος της Γεωργίας από την ίδρυσή της. Τπηρέτησε δύο 

προεδρικές θητείες κατά το χρονικό διάστημα 2004-2013. Κατά την προεδρία του έλαβε 

χώρα ο πόλεμος με αφορμή το καθεστώς της Ν. Οσσετίας και της Αμπχαζίας το 2008, κατά 

τη διάρκεια του οποίου η Ρωσίας στήριξε έμπρακτα τις εν λόγω περιοχές. 
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τους15. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει τις εκλογές»16. 

Παράλληλα, η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014 αποσαφήνισε 

την πολιτική που επιδιώκει να ακολουθήσει η περιφερειακή δύναμη 

απέναντι στις χώρες της άμεσης περιφέρειας της, που προσπαθούν να 

προσεγγίσουν το δυτικό συνασπισμό17.  

Η Γεωργία, χώρα που στο παρελθόν έχει 

δοκιμαστεί από τις επεμβάσεις της Ρωσίας, όταν 

αυτή προσπάθησε να ακολουθήσει μια 

φιλοδυτική πολιτική, συγκεκριμένα το 2008, 

θεώρησε ότι η πολιτική της Μόσχας απέναντι 

στο Κίεβο θα μπορούσε να επηρεάσει και την 

ίδια18. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η Σιφλίδα έχει 

επιδιώξει να εγκαινιάσει μια σημαντική 

πολιτική προσέγγισης με τη Μόσχα. Επιπλέον, 

το Δεκέμβριο του 2015 η Ρωσία έκανε 

παραχωρήσεις στη διαδικασία έκδοσης θεώρησης 

εισόδου (visa) στους Γεωργιανούς υπηκόους, ενώ 

στην Πράγα, το Μάρτιο του 2016, συζητήθηκε η 

πλήρης κατάργησή της19. Ακόμη, στις αρχές 

Ιουνίου του 2016 η Ρωσία απελευθέρωσε 3 

Γεωργιανούς υπηκόους, οι οποίοι 

κατηγορούνταν για κατασκοπία20. Ας σημειωθεί 

ακόμη ότι, στον τομέα της οικονομίας και 

ενέργειας, η Ρωσία έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του γεωργιανού 

                                                             
15 Αναφερόταν στους πρώην ηγέτες της Ε...Δ.. 

16 Βλ. OLIPHANT Roland, «Georgia elections: Russia welcomes new president Giorgi 

Margvelashvili», The Telegraph, 28 Οκτωβρίου 2013. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/10409344/Georgia-elections-

Russia-welcomes-new-president-Giorgi-Margvelashvili.html, τελευταία πρόσβαση 

12/6/2016] 

17 Βλ. MEARSHEIMER John, «Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault», Foreign 
Affairs, επτέμβριος 2014. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-

fault, τελευταία πρόσβαση 13/6/2016] 

18 Βλ. ФИЛИПЕНОК Артем, «Президент Грузии заявил о готовности России 

дестабилизировать пол-Евразии», РБК, 10 Ιουνίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.rbc.ru/politics/10/06/2016/575a750a9a79473ac88f2340, τελευταία πρόσβαση 

9/6/2016] 

19 Βλ. TACC, «Russia, Georgia to discuss liberalization of visa regime», 10 Μαρτίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://tass.com/politics/861342, τελευταία πρόσβαση 10/6/2016] 

20 Βλ. РИА Новости, «Россия передала Тбилиси трех грузинских граждан, обвиненных 
в шпионаже», 6 Ιουνίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

https://ria.ru/politics/20160606/1443700545.html, τελευταία πρόσβαση 12/6/2016] 
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κρασιού21, ενώ η Γεωργία δήλωσε ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές των 

πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία κατά 25,2%22. 

Η επαναπροσέγγιση και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και 

Γεωργίας οδήγησε σε μια αναμενόμενη αντίδραση της Ουάσιγκτον. Oι 

αντιπρόσωποι των Η.Π.Α. έχουν αναφέρει σε αρκετές περιστάσεις ότι 

σέβονται την προσέγγιση των δύο χωρών23. Ο Πρόεδρος Ομπάμα ανέφερε ότι 

στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της υμμαχίας δεν υπάρχει σχέδιο ένταξης της 

Γεωργίας στο Ν.Α.Σ.Ο.24, γεγονός που θα οδηγούσε σε αύξηση της επιρροής 

των Η.Π.Α. στον Καύκασο και παράλληλα σε επιδείνωση των σχέσεών της 

Γεωργίας με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός στρατηγιστής Ζ. Brzezinski στο βιβλίο 

του «Η Μεγάλη κακιέρα» κάνει αναφορά στις χώρες του Καυκάσου 

χρησιμοποιώντας τον όρο τα «Ευρασιατικά Βαλκάνια», προσπαθώντας να τις 

παρομοιάσει με τις συνθήκες που επικρατούν στις Βαλκανικές χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται προκειμένου να 

δηλώσει ότι οι πολιτικές οντότητες του Καυκάσου όχι μόνο είναι ασταθείς, 

λόγω κενού εξουσίας, αλλά τείνουν να προσελκύουν την επέμβαση τρίτων, 

πιο δυνατών γειτονικών οντοτήτων, οι οποίες ανταγωνίζονται η μία την 

άλλη και έχουν ως κύριο σκοπό την αποτροπή της υπεροχής κάποιας 

οντότητας στην περιοχή του Καυκάσου25. Μολαταύτα, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες επιδιώκουν να αυξήσουν την επιρροή τους στη Γεωργία και οι 

κινήσεις της Σιφλίδας και της Μόσχας που αποβλέπουν στη βελτίωση των 

σχέσεών τους, μπορούν να θεωρηθούν ως μια παραχώρηση προς τη Ρωσία. 

υγκεκριμένα, το αμερικανικό Κογκρέσο, μετά το ξέσπασμα της Ουκρανικής 

κρίσης, ενέκρινε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού26 και οικονομικής 

                                                             
21 Βλ. Интерфакс, «Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина», 7 Μαΐου 

2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.interfax.ru/business/507300, τελευταία πρόσβαση 

9/6/2016] 

22 Βλ. Natural Gas World, «Georgia to increase natural gas imports from Russia by 25% in 

2016», 25 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.naturalgasworld.com/2016-

georgia-to-increase-natural-gas-import-from-russia-by-25-27340, 14/6/2016] 

23 Βλ. TACC, « US support Georgia’s course on normalizing ties with Russia — diplomat», 

6 Ιουλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://tass.com/world/886718, τελευταία πρόσβαση 

6/7/2016] 

24 Βλ. Civil Georgia, «Obama: Georgia, Ukraine 'Not on Path to NATO Membership'», 27 

Μαρτίου 2014. [Ανακτήθηκε από: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27079, τελευταία 

πρόσβαση 7/6/2016] 

25 Βλ. BRZEZINSKI Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives, Νέα Τόρκη, Basic Books, 1997, σελ. 64. 

 
26 Βλ. KUCERA Joshua, «U.S. Congress Passes Measures Supporting Georgia, Moldova, 

Ukraine», EurasiaNet, 14 Δεκεμβρίου 2014. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.eurasianet.org/node/71351, τελευταία πρόσβαση 8/6/2016] 
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βοήθειας27 στη Γεωργία, προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή των 

Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα αυτή.  

Κλείνοντας, βλέπουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας 

έχουν σημειώσει βελτίωση, γεγονός που σχετίζεται, αφενός, με την εκτίμηση 

της τελευταίας ότι αυξήθηκε η ισχύς της Ρωσίας, και αφετέρου, με τις 

παραχωρήσεις της Μόσχας προς την Σιφλίδα, όπως το άνοιγμα της ρωσικής 

αγοράς στα γεωργιανά προϊόντα. Οι Η.Π.Α., παρόλο που δημοσίως δήλωσαν 

ότι σέβονται αυτή την επαναπροσέγγιση, χρησιμοποιούν τα μέσα που 

διαθέτουν προκειμένου να αποφύγουν τη μείωση της επιρροής τους στην 

Γεωργία. Η υπόθεση εργασίας μας επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω 

στοιχεία. Η επίδειξη ισχύος της Ρωσίας κατά το ρώσο-γεωργιανό πόλεμο του 

2008, οδήγησε την Σιφλίδα να αναθεωρήσει σταδιακά τις σχέσεις της με την 

Μόσχα, κάνοντας έκδηλη την διάθεσή της να συνεργαστεί με τη Μόσχα, 

αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση με αυτήν. Ωστόσο, μέσα στο αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν πιο ευδιάκριτες οι κατευθυντήριες 

γραμμές που θα επιλέξει να ακολουθήσει η Σιφλίδα απέναντι στη Μόσχα.  

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Βλ. Интерфакс, «Georgia, Ukraine, Moldova decreasing economic dependency on 

Russia thanks to U.S.-Nuland», 8 Ιουνίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://en.interfax.com.ua/news/general/348774.html, 14/6/2016] 



ΤΤεεύύττοοςς  22    ΙΙοούύλλιιοοςς  22001166  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΚΚΙΙΝΝΑΑ--  ΚΚΑΑΤΤΚΚΑΑΟΟΤΤ::  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΕΕ  ΔΔΙΙΕΕΙΙΔΔΤΤΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΠΠΕΕΚΚΙΙΝΝΟΟΤΤ  ΕΕ  ΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΤΤΠΠΟΟΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑ  

  
ΦΦΡΡΗΗΣΣΟΟ  ΜΜΟΟΤΤΡΡΔΔΟΟΤΤΚΚΟΟΤΤΣΣΑΑ  

Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κασκάζοσ 

 

 Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μόνιμο μέλος του υμβουλίου 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και κάτοχος πυρηνικού οπλοστασίου, είναι 

μία ανερχόμενη μεγάλη δύναμη1, η οποία μάλιστα, στις μέρες μας, 

ύστερα και από τις μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε το Kομμουνιστικό Kόμμα 

Κίνας το 1979, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, 

καθώς το συνεχώς μεγεθυνόμενο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν της ανήλθε το 2015 στα 10,866 

τρις δολάρια Η.Π.Α.2. Η κινεζική εξωτερική 

πολιτική έχει δύο βασικούς στόχους: την 

ανάδειξη της χώρας σε μία μεγάλη δύναμη -του 

επιπέδου των Η.Π.Α.- και την ταυτόχρονη 

επιβίωση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην 

εσωτερική πολιτική σκηνή3. Για να υλοποιηθούν 

οι δύο αυτοί στόχοι, η χώρα αναπτύσσει τις 

σχέσεις της και με περιφερειακά υποσυστήματα 

που στο παρελθόν είχε παραβλέψει επιδιώκοντας 

να δημιουργήσει νέες σφαίρες επιρροής. Η 

παρούσα ανάλυση στοχεύει να μελετήσει τις 

σχέσεις της Κίνας με τα κράτη του περιφερειακού 

υποσυστήματος του Καυκάσου, στο οποίο μία 

άλλη σημαντική ανερχόμενη δύναμη, η Ρωσία, 

επιδιώκει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. το 

περιφερειακό αυτό υποσύστημα, ωστόσο, 

επιδιώκουν να έχουν λόγο και άλλοι διεθνείς και περιφερειακοί δρώντες, 

όπως οι Η.Π.Α., η Σουρκία και το Ιράν, ενώ σημαντική δραστηριότητα έχουν 

να επιδείξουν και διεθνείς οργανισμοί. Σο υποσύστημα του Καυκάσου 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, 

που θα μπορούσε να το αναδείξει σε μία περιοχή διαμετακομιστικού 

                                                             
1 Βλ. STARR B. John, Understanding China, Νέα Τόρκη, Hill and Wang, 2010 (3η 

έκδοση), σελ. 374, 387.  

2 Σα στοιχεία έχουν ανακτηθεί από την Παγκόσμια Σράπεζα, “World Bank Open Data”. 

[Ανάκτηση από: http://data.worldbank.org, τελευταία πρόσβαση 22 Ιουνίου 2016] 

3 Βλ. CABESTAN Jean-Pierre, “Introduction: China‟s new diplomacy: old wine in a new 

bottle?”, στο Handbook of China‟s International Relations, BRESLIN Shaun (Επιμ.), 

Λονδίνο, Routledge, 2010, σελ. 10. 

Η 
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εμπορίου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης όσο και λόγω της στρατηγικής του 

θέσης στην «πίσω αυλή» της Ρωσίας. 

ύμφωνα με έναν από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του επιθετικού 

ρεαλισμού, τον John Mearsheimer, οι μεγάλες 

δυνάμεις εμφανίζουν αναθεωρητικές τάσεις και 

βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό με άλλες 

μεγάλες ή αναδυόμενες δυνάμεις4. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μεγάλες δυνάμεις, ως 

ορθολογικοί δρώντες με πλήρη επίγνωση του 

εξωτερικού τους περιβάλλοντος, καλούνται να 

επιδοθούν σε ένα διαρκή αγώνα επιβίωσης στο -

ελλείψει μίας υπερεθνικής ρυθμιστικής αρχής- 

άναρχο διεθνές σύστημα, το οποίο, μάλιστα, 

χαρακτηρίζεται από την απουσία εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δρώντων του, οι οποίοι εγγενώς 

φέρουν κάποια επιθετική στρατιωτική 

ικανότητα5. Σο ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει 

είναι το εξής: κατά πόσον μπορεί η Κίνα, 

δεδομένων των συστημικών και ίδιων 

περιορισμών, να προβάλει αναθεωρητικές τάσεις 

στον Καύκασο και να κυριαρχήσει στο υποσύστημα αυτό;  

Η Susan Strange, θεωρητικός της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, 

υποστηρίζει ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν, 

σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, τέσσερις κύριες και αλληλοσυνδεόμενες 

δομές ισχύος (power structures). Αυτές είναι, οι δομές της ασφάλειας, της 

παραγωγής, των χρηματοοικονομικών και της γνώσης. Δευτερεύουσες δομές 

ισχύος, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις κύριες, είναι οι μεταφορές, το 

εμπόριο, η ενέργεια και η πρόνοια6. Η βασική υπόθεση εργασίας της 

παρούσας μελέτης διατυπώνεται ως εξής: «μία ορθολογική μεγάλη δύναμη, 

στο πλαίσιο του άναρχου διεθνούς συστήματος, αναπτύσσει δομές ισχύος 

κατά τις αλληλεπιδράσεις της με τις μονάδες ενός περιφερειακού 

υποσυστήματος, προκειμένου να προωθήσει τα εθνικά της συμφέροντα, 

δίχως να προκαλεί, ωστόσο, ανισορροπία ισχύος και την αντίδραση 

                                                             
4 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011 (6η έκδοση), σελ. 77-83, 100-102. 

5 Βλ. ο.π.. 

6 Βλ. STRANGE Susan, States and Markets, Λονδίνο, Bloomsbury, 2015, σελ. 28-29, 153-

154.  
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ανταγωνιστικών δυνάμεων». Επιπλέον, σε συνάρτηση με την αρχική 

υπόθεση, η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι, «πιθανές κρίσεις στα 

περιφερειακά υποσυστήματα αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για διείσδυση 

και εγκαθίδρυση δομών ισχύος από την αναθεωρητική μεγάλη δύναμη». Η 

μεθοδολογία της ανάλυσης ακολουθεί μία παραγωγική συλλογιστική 

διαδικασία. Αναλύονται πρώτα οι οικονομικές-εμπορικές και πολιτιστικές 

σχέσεις Πεκίνου-Καυκάσου, ενώ στη συνέχεια έμφαση δίνεται στις σχέσεις 

ασφάλειας και στην αντίδραση της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής στην 

κρίση του Απριλίου 2016 στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Σέλος, 

επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για την υλοποίηση αναθεωρητικών 

πολιτικών από την πλευρά της Κίνας στον Καύκασο. 

Σο Πεκίνο επιχειρεί να διεισδύσει οικονομικά και, σε μικρότερο 

βαθμό, πολιτιστικά, όπως θα διαπιστωθεί από τα στοιχεία που θα 

παρατεθούν στη συνέχεια, στην περιφέρεια του Καυκάσου. Μέσα από την 

ανάλυση που ακολουθεί, αναμένεται ο αναγνώστης να αποκτήσει μία 

σφαιρική αντίληψη των ορίων της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής στον 

Καύκασο και της προσπάθειας του Πεκίνου να χρησιμοποιήσει ζητήματα 

χαμηλής πολιτικής για να επιτύχει την ενεργότερη ανάμειξή του στα 

τεκταινόμενα του εν λόγω περιφερειακού υποσυστήματος. 

Η Κίνα επενδύει με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα σε παραγωγικές 

δραστηριότητες στον Καύκασο. Ωστόσο, οι κινεζικές επενδύσεις στην 

περιοχή αυτή δεν είναι τόσο σημαντικές όσο σε άλλα σημεία του πλανήτη. 

το Αζερμπαϊτζάν, κινεζικές εταιρίες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν 

«γερασμένα» και όχι τόσο κερδοφόρα κοιτάσματα πετρελαίου, ενώ 

συμμετέχουν και στην αναβάθμιση ενός υδροηλεκτρικού σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Mingechaur7. την Αρμενία, 

συμμετείχαν στην ανακαίνιση δύο θερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, 

ενώ επιδεικνύουν ενδιαφέρον και για την εξόρυξη σπάνιων μετάλλων και 

κυρίως μολυβδαινίου8. Περισσότερο δραστήριες είναι οι κινεζικές εταιρίες 

στην Γεωργία, όπου και επενδύουν σε διαφορετικούς τομείς, όπως η 

εκμετάλλευση πρώτων υλών (παραγωγή ξυλείας και εξόρυξη μαρμάρου), 

ηλεκτρικής ενέργειας (κατασκευή εργοστασίου υδροηλεκτρικής ενέργειας 

στην επαρχία Kakheti) και υποδομών (ανακαίνιση της σήραγγας Rikoti)9. 

                                                             
7 Βλ. Foreign and Commonwealth Office, “China in the South Caucasus”, 5 Ιουνίου 2014. 

Ανακτήθηκε από: https://www.gov.uk/government/publications/china-in-the-south-

caucasus 

8 Βλ. ο.π.. 

9 Βλ. ο.π.. 
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Σαυτόχρονα, σημαντικές δύνανται να είναι και οι 

χρηματοοικονομικές ροές από το Πεκίνο προς την περιοχή του Καυκάσου. 

Σο κινεζικό κράτος σκοπεύει να υποστηρίξει την πρωτοβουλία που ανέλαβε 

για τη δημιουργία τόσο ενός νέου χερσαίου «Δρόμου του Μεταξιού» όσο και 

ενός θαλάσσιου δρόμου επενδύοντας 40 δις δολάρια Η.Π.Α.10. Σο ποσό αυτό 

θα αντληθεί από το «Σαμείο Ανάπτυξης του Δρόμου του Μεταξιού» (Silk 

Road Development Fund),  ενώ  100 δις δολάρια Η.Π.Α. θα προέλθουν από 

την «Ασιατική Σράπεζα Επενδύσεων και Τποδομών» (Asian Infrastructure 

Investment Bank)11. Σα χρήματα αυτά αναμένεται να δοθούν με τη μορφή 

δανείων για υποδομές, από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν και τα 

κράτη του Καυκάσου, ως συμμετέχοντα στο χερσαίο διάδρομο του νέου 

«Δρόμου του Μεταξιού»12. Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει κάποιες 

εκτιμήσεις για τις μελλοντικές δεσμεύσεις της Κίνας για τις υποδομές στην 

περιοχή της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου.  

 

Πηγή: Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, International Monetary 

Fund, Οσάζηλγθηολ, Οθηώβρηος 2015, ζει. 57. 

Αν και οι κινεζικές δεσμεύσεις για επενδύσεις, όπως αποτυπώνονται στο 

χάρτη, είναι μεγαλύτερες σε κράτη της Κεντρικής Ασίας, όπως το Καζακστάν 

(14 δις $ Η.Π.Α.) και το Ουζμπεκιστάν ή το Καζακστάν (6 δις $ Η.Π.Α. 

έκαστο κράτος), σημαντικές εμφανίζονται και οι πιθανές επενδύσεις στην 

                                                             
10 Βλ. International Monetary Fund, “Regional Economic Outlook: Middle East and 

Central Asia”, Ουάσιγκτον, Οκτώβριος 2015, σελ. 55-57. 

11 Βλ. ο.π.. 

12 Βλ. ο.π..  
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Αρμενία, οι οποίες παρουσιάζονται να κυμαίνονται στα 3 με 5 δις δολάρια 

Η.Π.Α.. Σα μικρότερα ποσά που φαίνεται να επενδύονται από την Κίνα στον 

Καύκασο, δικαιολογούνται εν μέρη και λόγω της πρόσφατης στροφής του 

ενδιαφέροντος του Πεκίνου προς το υποσύστημα της περιοχής, σε σχέση με 

τα κινεζικά σχέδια για ανάπτυξη του Δρόμου του Μεταξιού μέσω της 

Κεντρικής Ασίας13. 

Από το 2009, όταν και εγκαινιάστηκε το πρώτο Ινστιτούτο 

Κομφούκιος στο Ερεβάν, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει αρχίσει να 

δραστηριοποιείται και στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στον 

Καύκασο14. Ακολούθησαν η Σιφλίδα το 2010 και το Μπακού το 2011. 

Επίσης, πλέον παρέχονται υποτροφίες σε Αρμένιους φοιτητές που 

επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κίνα, ενώ κατασκευάζεται και το πρώτο 

σχολείο στην αρμενική πρωτεύουσα, όπου η διδασκαλία θα γίνεται στην 

κινεζική γλώσσα15.  

Η Κίνα μοιάζει να έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των 

δευτερευουσών δομών ισχύος με προεξάρχουσες τις μεταφορές, στις οποίες 

κυριαρχεί η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου «Δρόμου 

του Μεταξιού»16, γεγονός που δεν αφήνει ασυγκίνητα τα κράτη του 

Καυκάσου και ιδιαίτερα τη Γεωργία. ύμφωνα με δηλώσεις του γεωργιανού 

πρωθυπουργού, Giorgi Kvirikashvili, ο «Δρόμος του Μεταξιού» είναι μία 

πολύ σημαντική πρωτοβουλία και η Γεωργία επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά 

στην ανάπτυξή του. Έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη των υποδομών της 

χώρας, ιδίως στον τομέα των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί 

σχέδιο, αξίας 2,5 δις δολαρίων Η.Π.Α., για τη δημιουργία βαθέως λιμένος 

στην γεωργιανή πόλη Anaklia στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Σο 

                                                             
13 Βλ. TOPURIA Revaz, “Georgia: The key to China‟s „Belt and Road‟”, The Diplomat, 28 

Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://thediplomat.com/2016/04/georgia-the-key-to-

chinas-belt-and-road/, τελευταία πρόσβαση την 26/6/2016] 

14 Βλ. SANAMYAN Emil, “China in the Caucasus”, The Diplomat, 6 Υεβρουαρίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/, τελευταία 

πρόσβαση την 28/6/2016] 

15 Βλ. ο.π.. 

16 Ο αρχαίος «Δρόμος του Μεταξιού» συνέδεε τις αυτοκρατορίες της Κίνας και της Ρώμης 

και  εξυπηρετούσε την ανταλλαγή προϊόντων ενώ επέτρεπε και τη διάδοση ιδεών. Από την 

Ανατολή έφταναν στη Δύση σημαντικά αγαθά, όπως το μετάξι, ενώ την αντίθετη πορεία 

ακολουθούσαν μαλλιά, χρυσός και ασήμι. Ακόμη, μέσω του Δρόμου του Μεταξιού έφτασαν 

στην Κίνα ο Νεστοριανός Φριστιανισμός και ο Βουδισμός. Η κυριαρχία των Αράβων στην Μ. 

Ανατολή κατέστησε τον εν λόγω δρόμο μη ασφαλή, ενώ ξαναχρησιμοποιήθηκε τον 13ο και 

14ο αιώνα από τους Μογγόλους και τον Μάρκο Πόλο. ήμερα,  χρησιμοποιείται μόνο ένα 

μέρος του που ενώνει το Πακιστάν με την επαρχία Xinjiang της Κίνας, στην οποία 

κατοικούν Ουϊγούροι. Βλ. Encyclopaedia Britannica, “Silk Road- Trade route”,12 Μαρτίου 

2014. [Ανακτήθηκε από: https://www.britannica.com/topic/Silk-Road-trade-route, 

τελευταία πρόσβαση την 24/6/2016]   
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λιμάνι αυτό αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ Ασίας 

και Ευρώπης17. Επίσης, σε τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται ο 

σιδηρόδρομος που ενώνει το Καρς της Σουρκίας με την Σιφλίδα της Γεωργίας 

και το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ένα έργο στο οποίο το Πεκίνο δεν 

χρειάζεται να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και το οποίο θα 

επιταχύνει και θα διευκολύνει την μεταφορά αγαθών μεταξύ των χωρών του 

υποσυστήματος18. 

Όσον αφορά το εμπόριο, η μεταμόρφωση της Κίνας σε έναν εμπορικό 

γίγαντα δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες τις συναλλαγές της με τις χώρες του 

Καυκάσου. το παρακάτω γράφημα διαπιστώνονται οι αυξητικές τάσεις των 

διμερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Κίνας και των κρατών του 

Καυκάσου. 

 

Όπως φαίνεται και στο γράφημα, το εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα είναι 

πλέον ελλειμματικό για τα κράτη του Καυκάσου. Εξαίρεση αποτέλεσε η 

                                                             
17 Βλ. New China, “Interview: Georgian PM hails China's Belt and Road Initiative as 

booster for bilateral ties”, 6 Απριλίου 2016. Ανακτήθηκε από: 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/06/c_135256192.htm, τελευταία πρόσβαση την 

28/6/2016] 

18 Βλ. TOPURIA Revaz, ο.π.. 
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Αρμενία για το 2015, η οποία εμφάνισε ένα πλεόνασμα κοντά στα 106 εκατ. 

δολάρια Η.Π.Α. 19. Οι κύριες εξαγωγές της Αρμενίας στην Κίνα αφορούσαν 

μεταλλεύματα χαλκού και πολύτιμων μετάλλων. Επίσης, πρέπει να τονιστεί 

ότι σημαντικό μέρος των αζερικών εξαγωγών προς την Κίνα αποτελούν τα 

προϊόντα πετρελαίου20. Ωστόσο, οι ποσότητες αυτές που προορίζονται για 

την κινεζική αγορά είναι μικρές και αδυνατούν να καλύψουν τις κινεζικές 

ανάγκες.  

Σέλος, μεταξύ Πεκίνου και Σιφλίδας υπάρχουν προχωρημένες 

συζητήσεις για τη δημιουργία μίας Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου (Ζ.Ε.Ε.). 

ύμφωνα με το Γεωργιανό υπουργό Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης, 

Dmitry Kumsishvili, οι συνομιλίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 

χειμώνα του 201621.  

χετικά με τις ενεργειακές σχέσεις, η Κίνα είναι σημαντικός 

εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, όχι, όμως, από το Αζερμπαϊτζάν, 

αλλά από τη Ρωσία και την αουδική Αραβία22. Όσον αφορά την 

αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρει η Κίνα στα κράτη του Καυκάσου, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι χρηματοοικονομικές ροές που έχουν 

προβλεφθεί για την ανάπτυξη των υποδομών για το νέο «Δρόμο του 

Μεταξιού» στην περιοχή23. Είναι λοιπόν εμφανές, ότι η κινεζική εξωτερική 

πολιτική έχει εστιάσει στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με την 

περιφέρεια του Καυκάσου.  

το περιφερειακό σύστημα του Καυκάσου, όμως, η ασφάλεια των 

κρατών είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται μονίμως στο προσκήνιο. Σα 

ζητήματα του Ναγκόρνο- Καραμπάχ, αλλά και της Νότιας Οσσετίας και 

Αμπχαζίας είναι ενδεικτικά του τεταμένου κλίματος στην περιοχή. Η 

                                                             
19 Σα στοιχεία έχουν ανακτηθεί από την βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, „UN 

Comtrade Database‟ με αναφερόμενο κράτος την Κίνα. Σα στοιχεία με αναφερόμενο κράτος 

την Αρμενία εμφανίζουν έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για το Ερεβάν το 2015 μεγαλύτερο 

των 150.000.000 δολαρίων ΗΠΑ. Οι εξαγωγές μεταλλευμάτων χαλκού αποτελούν τις 

κυριότερες εξαγωγές της Αρμενίας, ανεξαρτήτως αναφερόμενου κράτους. 

20 Σα στοιχεία έχουν ανακτηθεί από την βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, „UN 

Comtrade Database‟ με αναφερόμενο κράτος την Κίνα.  

21 Βλ. Vestnik Kavkaza, “Free trade negotiations between Georgia and China to be 

completed in winter”, 6 Απριλίου 2016. Ανακτήθηκε από: 

http://vestnikkavkaza.net/news/Free-trade-negotiations-between-Georgia-and-China-to-

be-completed-in-winter.html . Σελευταία πρόσβαση την 27/6/2016 

22 Βλ. MENG Meng και CHEN Aizhu, “Russia beats Saudis for third straight month as 

China‟s top crude supplier”, Reuters, 21 Ιουνίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/us-china-crude-imports-idUSKCN0Z72DX, τελευταία 

πρόσβαση την 23/6/2016] 

23 Βλ. International Monetary Fund, „Regional Economic Outlook…‟, ο.π., σελ. 55-57. 
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εμπλοκή του Πεκίνου στα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή του Καυκάσου 

είναι περιορισμένη και αφορά κυρίως τα κράτη της Αρμενίας και του 

Αζερμπαϊτζάν, καθώς η Γεωργία στη συγκεκριμένη δομή έχει στρέψει την 

προσοχή της στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.  

Κανείς μπορεί να ανιχνεύσει χρονικά τις σχέσεις ασφάλειας μεταξύ 

Κίνας και Αρμενίας με Αζερμπαϊτζάν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν 

η Αρμενία προέβη στην αγορά –με ευνοϊκούς 

όρους– του κινεζικού συστήματος εκτόξευσης 

πολλαπλών πυραύλων τύπου NORINCO WU-

8024. Αργότερα, στα μέσα περίπου της δεκαετίας 

του 2010, αναφέρθηκαν περαιτέρω πωλήσεις 

κινεζικών πυραύλων στην Αρμενία. Από την 

μεριά του το Αζερμπαϊτζάν, αν και αρχικά 

διαμαρτυρόταν για τη σίνο-αρμενική συνεργασία, 

έχει πλέον αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για 

κινεζικά αμυντικά συστήματα, ιδιαίτερα γι‟ αυτά 

που έχουν αγοραστεί από την Σουρκία και το 

Πακιστάν25. Σο Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία 

εξασφάλισαν, επίσης, το Μάρτιο και Απρίλιο του 

2016 αντίστοιχα, το καθεστώς του «εταίρου 

διαλόγου» (dialogue partner) στον Οργανισμό 

υνεργασίας της αγκάης, ενός πολιτικού, οικονομικού και στρατιωτικού 

συμφώνου, του οποίου ιδρυτικά μέλη είναι η Ρωσία και η Κίνα26. 

Ιδιαίτερα συγκρατημένη και μετριοπαθής είναι η αντίδραση της 

κινεζικής εξωτερικής πολιτικής στα περιφερειακά ζητήματα ασφαλείας του 

Καυκάσου. Φαρακτηριστικά, για τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον 

Απρίλιο του 2016 στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ μεταξύ δυνάμεων 

της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα περιορίστηκε στο να καλέσει τα 

δύο αντιπαρατιθέμενα κράτη να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιλύσουν 

                                                             
24 Βλ. SANAMYAN Emil, “China in the Caucasus”, ο.π.. 

25 Βλ. SANAMYAN Emil, “China in the Caucasus”, ο.π.. 

26 Βλ. Sputnik, “Azerbaijan Officially Becomes SCO Dialogue Partner”, 14 Μαρτίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://sputniknews.com/asia/20160314/1036233289/azerbaijan-sco-

dialogue-partner.html, τελευταία πρόσβαση την 25/6/2016]. Βλ. επίσης Armenpress, 
“Armenia Becomes Dialogue Partner of Shanghai Cooperation Organization”, 16 Απριλίου 

2016. [Ανακτήθηκε από: https://armenpress.am/eng/news/843769/armenia-becomes-

dialogue-partner-of-shanghai-cooperation-organization.html, τελευταία πρόσβαση την 

25/6/2016] 
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την κρίση μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων27. Η έκκληση αυτή του 

Πεκίνου εκφράστηκε εκ νέου στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών 

Αρμενίας και Κίνας στις 15 Απριλίου 201628. 

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία, ως δεσπόζουσα δύναμη στην περιοχή, 

επέδειξε άμεση επιθυμία να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης. Πιο 

συγκεκριμένα, διασφάλισε για τον εαυτό της το 

ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο χωρών, 

ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Sergei 

Lavrov, δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν ο πλέον 

ενδιαφερόμενος εταίρος των δύο χωρών για την 

εύρεση μίας λύσης. Μάλιστα, η αρχική αυτή 

στάση της Ρωσίας εκδηλώθηκε εκτός των 

πλαισίων της «Ομάδας του Μίνσκ» (Minsk 

Group), η οποία δημιουργήθηκε το 1994 για να 

διαμεσολαβήσει στη διαμάχη του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ και στην οποία συμμετέχουν, με ίδια 

δικαιώματα με τη Ρωσία, οι Η.Π.Α. και η 

Γαλλία29. Η «Ομάδα του Μίνσκ» συνεδρίασε στις 

5 Απριλίου 2016, σε μία στιγμή που είχε ήδη 

επιτευχθεί στη Μόσχα συμφωνία κατάπαυσης του 

πυρός30. Παράλληλα, ο Ρώσος αναπληρωτής 

πρωθυπουργός, Dmitry Rogozin, δήλωσε ότι, η 

Ρωσία θα συνέχιζε την πώληση οπλικών 

συστημάτων τόσο στην Αρμενία όσο και στο 

Αζερμπαϊτζάν, καθώς με αυτόν τον τρόπο τα δύο κράτη του Καυκάσου 

διατηρούνται σε απόσταση από τους ευρω-ατλαντικούς θεσμούς31. Αν και οι 

                                                             
27 Βλ. Trend, “China hopes for peaceful settlement of Karabakh conflict”, 5 Απριλίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/2514980.html, τελευταία 

πρόσβαση την 25/6/2016] 

28 Βλ. Armenpress, “Chinese FM supports negotiated settlement of Nagorno Karabakh 

conflict”, 15 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

https://armenpress.am/eng/news/843677/chinese-fm-supports-negotiated-settlement-of-

nagorno-karabakh-conflict.html, τελευταία πρόσβαση την 28/6/2016] 

29 Βλ. EurActiv.com, “Russia styles itself lead mediator in Nagorno- Karabakh conflict”, 8 

Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: https://www.euractiv.com/section/europe-s-

east/news/russia-styles-itself-lead-mediator-in-nagorno-karabakh-conflict/, Σελευταία 

πρόσβαση την 28/6/2016] 

30 Βλ. FARCHY Jack, “Russia senses opportunity in Nagorno-Karabakh conflict”, 

Financial Times, 19 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.ft.com/cms/s/0/3d485610-0572-11e6-9b51-

0fb5e65703ce.html?siteedition=intl#axzz4IRL9ZSdz., τελευταία πρόσβαση την 25/6/2016] 

31 Βλ. The Moscow Times, “Russia Will Continue Selling Weapons to Azerbaijan and 

Armenia–Rogozin”, 12 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 
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Η.Π.Α. και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξαν έντονη κινητικότητα για την 

επίλυση της κρίσης του Απριλίου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, δεν πρέπει να 

παραβλεφθούν τα συμφέροντά τους στην περιοχή και, κυρίως, το ενδιαφέρον 

τους για τους ενεργειακούς πόρους του Αζερμπαϊτζάν32. 

Όπως τονίστηκε, στην πρώτη υπόθεση εργασίας στην αρχή της 

παρούσας μελέτης, οι μεγάλες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρήσουν 

διεισδύσεις σε περιφερειακά υποσυστήματα, κυριαρχώντας σε δομές ισχύος 

και προωθώντας τα συμφέροντά τους, χωρίς όμως να προκαλέσουν την 

αντίδραση τοπικών μεγάλων δυνάμεων. Η δεύτερη υπόθεση εργασίας 

υπογραμμίζει ότι, οι μεγάλες δυνάμεις αναμένεται να εκμεταλλευτούν 

πιθανές κρίσεις στα υποσυστήματα, για να διεισδύσουν σε αυτά. Η πρώτη 

υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται, ενώ η δεύτερη απορρίπτεται: τα στοιχεία 

δείχνουν ότι το Πεκίνο αναμένεται να αναπτύξει τις οικονομικές του 

σχέσεις με την περιοχή, εκμεταλλευόμενο το ενδιαφέρον και την ανάγκη 

των κρατών του Καυκάσου, καθώς και την αδυναμία της Ρωσίας να 

προχωρήσει σε ανάλογες επενδύσεις στην εν λόγω περιφέρεια. Ωστόσο, η 

Κίνα δεν δύναται να παραβλέψει τόσο τους περιορισμούς που επιβάλλει η 

δική της ισχύς όσο και τις διαμορφωμένες δομές ασφάλειας στην περιοχή και 

την κυριαρχία της Ρωσίας. Όπως έγινε εμφανές και από την κρίση του 

περασμένου Απριλίου στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ, η Ρωσία έχει εδραιωμένα 

συμφέροντα στην περιφέρεια. Η Κίνα φαίνεται να έχει συμβιβαστεί προς το 

παρόν με το γεγονός ότι ο Καύκασος ανήκει στη ζώνη επιρροής μίας άλλης 

μεγάλης δύναμης και ότι οφείλει να δράσει με τρόπο που να μην προκαλεί 

προβλήματα στην ρωσική πρωτοκαθεδρία και να οδηγεί στην ανατροπή της 

ισορροπίας ισχύος στο υποσύστημα. Για αυτό το λόγο εξάλλου, η κρίση του 

Απριλίου δεν αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία από την κινεζική εξωτερική 

πολιτική για τη διείσδυση στο υποσύστημα του Καυκάσου. 

Όπως επισημαίνει ο John Mearsheimer, τα κράτη δύνανται να 

επιδιώξουν σκοπούς πέραν της ασφάλειάς τους, στο βαθμό που οι επιδιώξεις 

αυτές δεν συγκρούονται με τη λογική της ισορροπίας ισχύος. Η κατάσταση 

«μη-σύγκρουσης» στις διακρατικές σχέσεις λαμβάνει χώρα συχνά33. Αυτό 

μοιάζει να συμβαίνει και με την περίπτωση της Κίνας στο Καύκασο, καθώς η 

Ρωσία δεν αντιμετωπίζει, προς στιγμήν τουλάχιστον, ανταγωνιστικά την 

οικονομική διείσδυση του Πεκίνου στο εν λόγω υποσύστημα.    

                                                                                                                                                                                
https://themoscowtimes.com/articles/russia-will-continue-selling-weapons-to-azerbaijan-

and-armenia-rogozin-52489, τελευταία πρόσβαση την 25/6/2016]  

32 Βλ. FARCHY Jack, ο.π.. 

33 Βλ. MEARSHEIMER J. John, ο.π., σελ. 110. 
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Κλείνοντας, οι σχέσεις Κίνας-Καυκάσου δεν αναμένεται να αλλάξουν 

θεαματικά στο εγγύς μέλλον. Σο Πεκίνο θα συνεχίσει την οικονομική 

διείσδυση στην περιοχή, καλύπτοντας το κενό επενδύσεων που δημιουργεί η 

αδυναμία ανάλογων κινήσεων από τη Μόσχα. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η 

Κίνα να διακινδυνεύσει τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία, για να 

αποκτήσει πρωτοκαθεδρία και στον τομέα της ασφάλειας στο Καύκασο, 

καθώς τα συμφέροντά της ικανοποιούνται με την παρούσα ισορροπία ισχύος 

στο εν λόγω υποσύστημα. Η περαιτέρω εξέταση της εμπλοκής της Κίνας στον 

Καύκασο, θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των σχέσεων 

και των ισορροπιών που διαμορφώνονται σε μία γεωστρατηγικά σημαντική 

περιοχή της Ευρασίας, αλλά και να εντοπίσει εγκαίρως μια πιθανή 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος και του αναθεωρητισμού του Πεκίνου από 

την νοτιοανατολική Ασία προς δυσμάς.    

 

* * * * * 
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ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΙΙΦΦΤΤ  ΣΣΟΟΤΤ  ΑΑΖΖΕΕΡΡΜΜΠΠΑΑΪΪΣΣΖΖΑΑΝΝ::  ««ΟΟΛΛΛΛΑΑΝΝΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ»»  

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕ  ΣΣΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΤΤΠΠΟΟΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑ  

  

ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑΡΡ  ΑΑΝΝΓΓΚΚΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝ    
Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κασκάζοσ 

ην 11η Μαΐου του 2016, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ 

Αλίγιεφ, δήλωσε πως η οικονομία της χώρας έχει ξεπεράσει τη φάση 

εξάρτησής της από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών1. Σο επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης που επετεύχθη χάρη στην εξαγωγή 

υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί το θεμέλιο λίθο του 

σύγχρονου αζερικού κράτους. Η οικονομική ισχύς που έχει αποκτήσει το 

κράτος σταδιακά, από το 2006 και μετά, έχει επιτρέψει την υιοθέτηση μιας 

σχετικά πιο ανεξάρτητης πολιτικής στάσης τόσο 

στο διεθνές σύστημα όσο και στο περιφερειακό 

υποσύστημα του Καυκάσου. Η ανάπτυξη αυτή, 

ωστόσο, ανακόπηκε απότομα το 2014, καθώς το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) του 

Αζερμπαϊτζάν μειώθηκε από τα $ 75.2 δις. στα 

$53 δις. το 20152. Ο περιορισμός της οικονομικής 

ισχύος του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί ανησυχητικό 

παράγοντα τόσο για το ίδιο το Αζερμπαϊτζάν όσο 

και για τη σταθερότητα του υποσυστήματος του 

Καυκάσου. Σο Αζερμπαϊτζάν έχει βάσιμους 

λόγους να αισθάνεται πως περιορίζεται η 

δυνατότητά του να καλύψει τις ανάγκες της 

ασφάλειάς του με τη μείωση της οικονομικής του 

δυναμικής και κατ’ επέκταση της ισχύος του, ενώ 

παράλληλα μια πιθανή αλλαγή της κατανομής 

ισχύος ανάμεσα στους περιφερειακούς δρώντες δύναται να 

αποσταθεροποιήσει την περιοχή με πιθανές επιπτώσεις και για την ίδια τη 

χώρα. 

Η μελέτη του παραπάνω ζητήματος απαιτεί τη διευκρίνιση ορισμένων 

εννοιών που εμπίπτουν τόσο στον τομέα των Διεθνών χέσεων όσο και των 

οικονομικών επιστημών. Με βάση τη ρεαλιστική σχολή σκέψης των Διεθνών 

                                                             
1 Βλ. News.Az, “Azerbaijan’s non-oil sector to flourish in 2017-2018”, 11 Μαΐου 2016. [ 

Ανακτήθηκε από: http://news.az/articles/official/107726, τελευταία πρόσβαση: 15 Ιουλίου 

2016] 

2 Βλ. The World Bank, “World Bank National Accounts Data”, Ουάσιγκτον, [Ανακτήθηκε 

από: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AZ, τελευταία 

πρόσβαση 20 Ιουλίου 2016] 

Σ 
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αζεπικού κπάηοςρ. 
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χέσεων, εν τη απουσία μιας κεντρικής εξουσίας, το διεθνές σύστημα 

θεωρείται ότι είναι άναρχο3. Βάσει αυτής της σχολής, οι κυρίαρχες πολιτικές 

οντότητες ως ορθολογικοί δρώντες οφείλουν να προασπίζουν τα συμφέροντά 

τους, ενώ πρωταρχικός τους στόχος είναι η επιβίωσή τους4. Για την 

καλύτερη κατανόηση του διεθνούς συστήματος, υιοθετείται η έννοια του 

περιφερειακού υποσυστήματος. Σα περιφερειακά υποσυστήματα αποτελούν 

μια υποδεέστερη νοητή διάκριση και διευκολύνουν την ανάλυση μέρους του 

διεθνούς συστήματος, καθώς επιτρέπουν την εμβάθυνση σε ένα υποσύστημα. 

Σα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η γεωγραφική εγγύτητα των δρώντων, η 

ύπαρξη ενός βαθμού κανονικότητας και έντασης στις αλληλεπιδράσεις των 

παικτών, η αναγνώριση του περιφερειακού τους χαρακτήρα, τόσο από τις 

ίδιες τις μονάδες όσο και από εκείνες του διεθνούς συστήματος, και τέλος, η 

παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα στο περιφερειακό υποσύστημα5. το 

επίκεντρο της ρεαλιστικής θεωρίας βρίσκεται η έννοια της ισχύος. Ο J. 

Mearsheimer διακρίνει δύο είδη ισχύος: τη λανθάνουσα και τη στρατιωτική 

ισχύ6. Με την έννοια της λανθάνουσας ισχύος γίνεται αναφορά στους 

κοινωνικούς εκείνους πόρους (οικονομία και πλούτος) που διαθέτει ένα 

κράτος για τη δημιουργία στρατιωτικής ισχύος7. Οι ενέργειες στις οποίες 

μπορεί να προβεί ένα κράτος για την απόκτηση ισχύος, δύνανται να κάνουν 

τα υπόλοιπα κράτη να αισθανθούν λιγότερο ασφαλή. Σο φαινόμενο αυτό 

αποκαλείται «δίλλημα ασφαλείας»8. Με παρόμοιο τρόπο, η μείωση της ισχύος 

ενός κράτους θα το οδηγήσει να αισθάνεται λιγότερο ασφαλές. Ο οικονομικός 

παράγοντας, ως συντελεστής ισχύος μιας χώρας, συμβάλλει καθοριστικά στις 

προσπάθειες ενίσχυσης της ασφάλειάς της. 

Μια σημαντική έννοια, που συναντάται στις οικονομικές επιστήμες 

και αξίζει κανείς να αναφερθεί σε αυτήν, είναι αυτή της «ολλανδικής 

ασθένειας». Η έννοια αυτή υπάγεται στη θεωρία της «κατάρας τον πόρων», με 

βάση την οποία κράτη τα οποία διαθέτουν αφθονία πόρων παρουσιάζουν 

                                                             
3 Βλ.WALTZ N. Kenneth, Theory of International Politics, Μασαχουσέτη, Addison – 

Wesley Publishing Company, 1979, σελ.102. 

4 Βλ. WALTZ N. Kenneth, Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος. Μια Θεωρητική 
Ανάλυση, Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ. 259. 

5 Βλ. THOMPSON William, “The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a 

Propositional Inventory”, International Studies Quarterly, 17, 1, 1973, 89 – 117. 

6 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 

Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ. 127. 

7 Βλ. Ο.π., σελ. 138. 

8 Βλ. ΚΟΛΙΟΠΟΤΛΟ Κωνσταντίνος, Η τρατηγική κέψη. Από την Αρχαιότητα έως 
ήμερα, Αθήνα, Ποιότητα, 2008, 30. 
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χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης9. Ως «ολλανδική ασθένεια» 

ορίζεται μια κατάσταση στην οικονομία ενός κράτους, όπου η ταχεία 

ανάπτυξη ενός κλάδου π.χ. του πετρελαϊκού, μπορεί σταδιακά να οδηγήσει 

σε μόνιμη συρρίκνωση άλλων κλάδων και ως εκ τούτου καθίσταται επιζήμια 

μακροπρόθεσμα για το σύνολο της οικονομίας10. Οι θεωρητικοί διακρίνουν 

την οικονομική δραστηριότητα στους παρακάτω κλάδους: στον 

«Αναπτυσσόμενο Κλάδο» (Booming Sector), στον «Επιβραδυνόμενο Κλάδο» 

(Lagging Sector – όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κλάδοι πλην του 

Αναπτυσσομένου), και τέλος, στο «Μη Εμπορεύσιμο Κλάδο» (Non–Tradable 

Sector)11. Όταν μια οικονομία παρουσιάζει συμπτώματα της «ολλανδικής 

ασθένειας», ο «Αναπτυσσόμενος Κλάδος» οδηγεί σε συρρίκνωση του 

«Επιβραδυνόμενου κλάδου»12. Η παρούσα ανάλυση φιλοδοξεί να μελετήσει 

το φαινόμενο της «ολλανδικής ασθένειας» στην οικονομία του Αζερμπαϊτζάν, 

παράλληλα με τις συνέπειες που αυτό έχει στην ισχύ και τα μέσα που 

διαθέτει το κράτος για την αντιμετώπιση των προσλαμβανουσών απειλών. Σι 

αποτελέσματα έχει για τη θέση του Αζερμπαϊτζάν στο περιφερειακό 

υποσύστημα του Καυκάσου η αποδυνάμωση της οικονομικής ισχύος του, 

λόγω του φαινομένου της «ολλανδικής ασθένειας»; Με βάση τους παραπάνω 

συλλογισμούς για τη σχέση μεταξύ οικονομίας και ασφάλειας της χώρας, και 

την επιρροή αυτής στα διεθνή δρώμενα, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται 

ως εξής: «η μείωση της διεθνούς εμπορεύσιμης τιμής ενός αγαθού που 

αποτελεί τη βάση του «Αναπτυσσόμενου κλάδου», μπορεί να οδηγήσει στην 

αποδυνάμωση του συντελεστή ισχύος των κρατών που πάσχουν από το 

φαινόμενο της «ολλανδικής ασθένειας», ενισχύοντας τα διλλήματα 

ασφαλείας αυτών». Για την εξέταση του παραπάνω ερωτήματος μελετάται, 

αρχικά, η κατάσταση της οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν υπό το πρίσμα της 

«ολλανδικής ασθένειας», εν συνεχεία, εξετάζεται η στρατηγική της 

κυρίαρχης πολιτικής οντότητας αναφορικά με ζητήματα ασφάλειας και ο 

ρόλος της οικονομίας σε αυτήν, ενώ, τέλος, γίνεται παράθεση των 

συμπερασμάτων της ανάλυσης. 

                                                             
9
 Βλ. FRANKEL A. Jeffrey, “The Natural Resource Curse: A Survey of Diagnoses and 

Some Prescriptions”, HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP12-014, 2012, 1-

2. 

10 Βλ. KRUGMAN Paul, “The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive 

Consequences of Mrs. Thatcher Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale 

Economies”, Journal of Development Economics, 27, 1987, 49-50. 

11 Βλ. CORDEN Max, “Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and 

Consolidation”, Oxford Economics Papers, 36, 1984, 360-362. 

12 Βλ. Ο.π..  
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Η διάλυση της οβιετικής Ένωσης (.Ε.) έπληξε την οικονομία του 

Αζερμπαϊτζάν, το οποίο μετείχε στην εν λόγω Ένωση. Από το 1991 και μετά, 

το Μπακού για να ορθοποδήσει στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στην εξαγωγή 

των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων του. Ο κλάδος αυτός ταυτίζεται με τον 

«Αναπτυσσόμενο κλάδο», σύμφωνα με το θεώρημα της «ολλανδικής 

ασθένειας». Αντλώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) παρατηρείται ότι το ποσοστό των πετρελαιοειδών 

στις εξαγωγές της χώρας διαρθρώνεται ως εξής: το 2006 τα πετρελαιοειδή 

αντιστοιχούσαν στο 61%, το 2008 αποτελούσαν το 92%, το 2013 το 87%, ενώ 

το 2015 το 81%13. Από τα παραπάνω ποσοστά προκύπτει ότι τα 

πετρελαιοειδή αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος των εξαγωγών του 

Αζερμπαϊτζάν (Διάγραμμα Α). 

 

Πηγή: The World Bank, Data. 

Παρατηρείται, επίσης, ότι ενώ οι εξαγωγές του Αζερμπαϊτζάν το 2006 ήταν 

στα $ 6.2 δις, το 2008 είχαν αυξηθεί στα $ 47.8 δις14. Εν συνεχεία, οι 

εξαγωγές μειώθηκαν σταδιακά με την οικονομική κρίση του 2008 –περίπου 

στα $ 16 δις–, έπειτα ανέκαμψαν σταδιακά το 2013 – στα $ 23 δις– και 

επιδεινώθηκαν οριστικά με τη μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου το 

2015 – στα $ 11 δις15 (Διάγραμμα Γ).  

                                                             
13 Σα ποσοστά προκύπτουν από το πηλίκο της αξίας (εκφρασμένης σε δολάρια Η.Π.Α.) των 

εξαγωγών του αγαθού των πετρελαιοειδών (το οποίο στη βάση δεδομένων του Ο.Η.Ε. έχει 

τον κωδικό αριθμό 2709) διά της αξίας των συνολικών εξαγωγών. 

14 Βλ. United Nations, UN Comtrade Database. Νέα Τόρκη, 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://comtrade.un.org/, τελευταία πρόσβαση: 22 Ιουλίου 2016] 

15 Βλ. Ο.π..  
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Σο βασικό σύμπτωμα της ολλανδικής ασθένειας είναι ότι η ραγδαία 

ενίσχυση του «Αναπτυσσόμενου κλάδου» περιορίζει σταδιακά τον 

«Επιβραδυνόμενο κλάδο». Αυτό συνεπάγεται ότι η αποδυνάμωση του 

«Επιβραδυνόμενου κλάδου» καθιστά την οικονομία του κράτους 

απροστάτευτη σε περίπτωση που ο «Αναπτυσσόμενος κλάδος» εισέλθει σε 

ύφεση. ε έρευνα του για την οικονομία του Αζερμπαϊτζάν την περίοδο 

2000–2007, ο F. Hasanov καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κράτος 

οδηγείται σε έμμεση αποβιομηχανοποίηση λόγω της «ολλανδικής ασθένειας», 

καθώς περιορίζεται σταδιακά ο «Επιβραδυνόμενος κλάδος», παράλληλα με 

την ενίσχυση του «Μη Εμπορεύσιμου κλάδου»16. Μελετώντας, όμως, την 

οικονομία του κράτους από το 2008 και έπειτα, εξάγει κανείς ένα επιπλέον 

συμπέρασμα. Ο βιομηχανικός κλάδος ως ποσοστό του Α.Ε.Π. του 

Αζερμπαϊτζάν περιορίζεται σταδιακά όσο μειώνονται οι εξαγωγές των 

πετρελαιοειδών, όπως προκύπτει και από το παρακάτω σχεδιάγραμμα 

(Διάγραμμα Β). 

 

Πηγή: The World Bank, Data. 

ύμφωνα με το Διάγραμμα Β, ο βιομηχανικός κλάδος μειώνεται από το 62% 

το 2013 στο 37% το 2015, όπου έχει λάβει χώρα η μείωση της τιμής του 

πετρελαίου17 (Διάγραμμα Γ). Παράλληλα, ωστόσο, αυξάνεται το ποσοστό των 

υπηρεσιών ως ποσοστό του Α.Ε.Π., αγγίζοντας το 56.2%, ενώ στον αγροτικό 

                                                             
16 Βλ. HASANOV Fakhri, “Dutch disease and the Azerbaijan economy”, Communist and 
Post-Communist Studies, 46, 2013, 475. 

17 Βλ. CNN, “Oil plunges to a 6-year low. Is $30 a barrel next?”, 16 Μαρτίου 2015.[ 

Ανακτήθηκε από: http://money.cnn.com/2015/03/16/investing/oil-prices-gas-6-year-low/, 

τελευταία πρόσβαση: 17 Ιουλίου 2016] 
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κλάδο παραμένει σταθερό στο 6-7% του Α.Ε.Π.18. Από τα παραπάνω 

διαγράμματα, και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω, 

συμπεραίνει κανείς ότι ο κλάδος των πετρελαιοειδών της αζερικής 

οικονομίας έχει υποστεί καθίζηση. υνεπώς, η δομή της οικονομίας του 

Αζερμπαϊτζάν είναι τέτοια που οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λανθάνουσα ισχύ του κράτους. 

 

Πηγή: Trading Economics, Commodities: Crude Oil. Inflation Data, Oil 

Prices: 1946 – Present. 

Ο περιορισμός της λανθάνουσας ισχύος του Αζερμπαϊτζάν έχει σημαντικές 

συνέπειες και στο περιφερειακό υποσύστημα του Καυκάσου. Η ισχύς στο 

υποσύστημα είναι κατανεμημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο 

Αζερμπαϊτζάν, με ένα κράμα εσωτερικής ενδυνάμωσης και εξωτερικής 

εξισορρόπησης, να καλύπτει τις ανάγκες ασφάλειάς του. Οι δύο βασικές 

απειλές που αισθάνεται το Αζερμπαϊτζάν προέρχονται από την Αρμενία και 

τη Ρωσία. την περίπτωση της πρώτης, η ήττα του Αζερμπαϊτζάν στον 

πόλεμο του Ορεινού Καραμπάγ (1988-1994) σε συνδυασμό με την απώλεια 

περίπου του 14% των εδαφών του19, έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα 

ανασφάλειας και ψυχρής διαμάχης. Σο αίσθημα αυτό επιδεινώνεται λόγω 

της αμυντικής συμμαχίας που υπάρχει μεταξύ Αρμενίας και Ρωσίας20. Σο 

                                                             
18 Βλ. The World Bank, “World Bank National Accounts Data”, Ουάσιγκτον. [Ανακτήθηκε 

από: http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=AZ, τελευταία 

πρόσβαση 20 Ιουλίου 2016] 

19 Βλ. DEWAAL Thomas, Black Garden. Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 

Νέα Τόρκη, New York University Press, 2003, σελ. 286. 

20 Βλ.Radio Free Europe/Radio Liberty, “Russia, Armenia Sign Extended Defense Pact”, 

20 Αυγούστου 2010. [Ανακτήθηκε από: 
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Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο, είχε κατορθώσει με εσωτερική ενδυνάμωση, κυρίως, 

να περιορίσει την αρμενική απειλή. Η οικονομική ανάπτυξη του 

Αζερμπαϊτζάν βασισμένη στην εξαγωγή πετρελαίου, επέτρεψε στο Μπακού 

να αυξήσει κατακόρυφα και τις αμυντικές του δαπάνες21. Η τακτική αυτή, σε 

συνδυασμό με τον οικονομικό αποκλεισμό της Αρμενίας από σημαντικά 

οικονομικά προγράμματα, όπως οι ενεργειακοί αγωγοί, επιτρέπει στο 

Μπακού να κατέχει πλεονεκτική θέση έναντι του Ερεβάν. Η στρατηγική της 

εσωτερικής εξισορρόπησης, ωστόσο, λίγα μπορεί να προσφέρει στους Αζέρους 

έναντι της δυνητικής ρωσικής απειλής. Ο Καύκασος αποτελεί μια ζωτική 

περιοχή για τα συμφέροντα της Ρωσίας. Για το λόγο αυτό, τα κράτη 

αισθάνονται ότι δυνητικά απειλούνται από τη ρωσική παρεμβατική πολιτική 

στην περιοχή22. την περίπτωση αυτή, το Αζερμπαϊτζάν έχει δημιουργήσει 

μια αμοιβαία σχέση συμφερόντων με άλλους περιφερειακούς παίκτες, όπως η 

Σουρκία. Η σχέση αυτή, ωστόσο, έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην 

οικονομία, και συγκεκριμένα στον τομέα της ενέργειας23. ε περίπτωση που 

η οικονομική ισχύς του Αζερμπαϊτζάν περιοριστεί πολύ πιο δραστικά, 

τίθεται σε κίνδυνο και η βάση της σχέσεως αυτής, ενισχύοντας περαιτέρω τα 

διλλήματα ασφαλείας του Μπακού. 

Ο ρόλος της οικονομίας είναι πολύ κρίσιμος στη λανθάνουσα ισχύ του 

Αζερμπαϊτζάν, πάνω στην οποία έχει βασιστεί η στρατηγική εξισορρόπησης 

των απειλών που βιώνει το κράτος. Η βελτίωση της οικονομίας είναι ο 

βασικός παράγοντας που επιτρέπει στο Μπακού να καλύψει τα διλλήματα 

ασφαλείας του. ε αντίθετη περίπτωση, η πολιτική οντότητα χάνει τη 

δυνατότητα εσωτερικής εξισορρόπησης των απειλών και αναγκάζεται να 

εξαρτηθεί περισσότερο από την τακτική της εξωτερικής εξισορρόπησης. Η 

εξισορρόπηση αυτή μπορεί να λάβει δύο μορφές: το Μπακού είτε θα 

συμμαχήσει εναντίων της μεγάλης δύναμης, με την Σουρκία είτε θα 

ακολουθήσει στρατηγική σύμπλευσης, συμμαχώντας με τη Ρωσία. Η πρώτη 

                                                                                                                                                                                
http://www.rferl.org/a/Russian_President_Medvedev_To_Visit_Armenia/2131915.html, 

τελευταία πρόσβαση: 17 Ιουλίου 2016] 

21 Από τα 680 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. το 2005 οι αμυντικές δαπάνες του 

Αζερμπαϊτζάν, σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2006 στα 1.4 δις δολάρια αγγίζοντας από το 2010 

και έπειτα τα 3 δις δολάρια. Βλ. Stockholm International Peace Reseearch Institute, “Data 

for all countries from 1988–2015 in constant USD, τοκχόλμη, SIPRI 2016. [Ανακτήθηκε 

από: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-USD.pdf, τελευταία πρόσβαση: 

22 Ιουλίου 2016] 

22 CORNELL E. Svante, Small Nations and Great Powers. A study of Ethnopolitical 
conflict in the Caucasus, Λονδίνο, Routledge, 2001, σελ. 16-17. 

23 MEHDIYEVA Nazrin, Power Games in the Caucasus from Euphoria to Pragmatism. 
Azerbaijan’s Foreign and Energy Policy towards the West, Russia and the Middle East, 

Λονδίνο, I.B. Tauris & Co, 2011, σελ. 172. 



ΤΤεεύύττοοςς  22    ΙΙοούύλλιιοοςς  22001166  

46 

περίπτωση θέτει ζητήματα αξιοπιστίας, όπως κατά πόσο η Άγκυρα διαθέτει 

τη θέληση και την ικανότητα να εναντιωθεί άμεσα στα ρωσικά συμφέροντα 

στην περιοχή. Η δεύτερη περίπτωση, από την άλλη, ανακατανέμει την ισχύ 

στον Καύκασο με τέτοιο τρόπο που η Ρωσία πλέον θα αποτελεί το βασικό 

διαιτητή και παίκτη στην περιοχή, αποκλείοντας τις υπόλοιπες μεγάλες 

δυνάμεις. 

υμπερασματικά, η υπόθεση εργασίας της ανάλυσης επιβεβαιώνεται, 

καθώς η μείωση της διεθνούς εμπορεύσιμης τιμής του αγαθού που αποτελεί 

τη βάση του «Αναπτυσσόμενου κλάδου» μπορεί να οδηγήσει στην 

αποδυνάμωση του συντελεστή ισχύος των κρατών που πάσχουν από το 

φαινόμενο της «ολλανδικής ασθένειας», ενισχύοντας τα διλλήματα 

ασφαλείας αυτών. Η εξάρτηση της αζερικής οικονομίας από τις εξαγωγές 

πετρελαίου θέτει την πολιτική οντότητα σε μια επισφαλή θέση, όπου η 

αποδυνάμωση της λανθάνουσας ισχύος της, θα ωθήσει το κράτος σε 

εναλλακτικές δράσεις για την εξισορρόπηση των προσλαμβανουσών απειλών, 

έχοντας ως απόρροια την ανακατανομή ισχύος στο υποσύστημα του 

Καυκάσου. 

 

* * * * * 
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