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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

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

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

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

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

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

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Η τετραμερής διάσκεψη των Τπουργών Εξωτερικών τού 

Νοτίου Καυκάσου και η υμφωνία για την κατασκευή 

διαδρόμου μεταφοράς αγαθών «Μπακού-Σιφλίδα-Καρς» 

Τζεσίνα Τσολλάκου
*
 

τις 15 Μαρτίου 2018, υπεγράφη υμφωνία μεταξύ των υπουργών 

Εξωτερικών τού Αζερμπαϊτζάν, τής Σουρκίας, τής Γεωργίας, και 

τού Ιράν με σκοπό τη δημιουργία ενός διαδρόμου μεταφοράς και 

διαμετακόμισης αγαθών που θα συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με την 

Ευρώπη1. Η υμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο τού 6ου Παγκόσμιου 

Υόρουμ τού Μπακού, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο 

διήρκησε τρεις μέρες και συμπεριλάμβανε στην ατζέντα του μια 

πληθώρα θεμάτων. Η υμφωνία αυτή έχει μεγάλη σημασία για τα 

τέσσερα γειτονικά κράτη και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αν 

αναλογιστεί κανείς την ταραχώδη κατάσταση που επικρατεί στον 

Καύκασο λόγω χρόνιων και άλυτων μέχρι σήμερα- διαφορών, όπως 

εκείνη τού Ναγκόρνο-Καραμπάχ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, 

της κατάστασης στην Κριμαία, της Ν. Οσσετίας κ.ο.κ., αλλά και τις 

γενικότερες ανακατατάξεις στην γύρω από τον Καύκασο περιοχή, όπως 

το υριακό με πολλές χώρες να εμπλέκονται άμεσα στη διαμάχη. το 

παρόν Ενημερωτικό ημείωμα γίνεται αναφορά στο πολιτικό συγκείμενο 

της υπογραφής της υμφωνίας, καθώς και στον απόηχο των συζητήσεων 

και των αποφάσεων που έλαβαν οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων 

κρατών. 

 Σο 6ο Παγκόσμιο Υόρουμ τού Μπακού με θέμα: «Γεφυρώνοντας 

το χάσμα για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς» 

                                                           
* Προπτυχιακή φοιτήτρια (γ΄ έτος) του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη τής Κρατικής Επιτροπής τού 

Αζερμπαϊτζάν για τη υνεργασία με τη Διασπορά2 και την οργάνωση του 

Διεθνούς Κέντρου «Nizami Ganjavi»3. το Υόρουμ παραβρέθηκαν 

Πρόεδροι και πρωθυπουργοί πολλών κρατών, υπουργοί Εξωτερικών, 

αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, επικεφαλής Διεθνών Οργανισμών, καθώς και 

περίπου πεντακόσιοι προσκεκλημένοι. Οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν 

να συζητήσουν θέματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια στη Μέση 

Ανατολή, η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια και ο 

αυξανόμενος ρόλος των νέων στην κοινωνική και πολιτική ζωή στο 

σύγχρονο κόσμο4. 

 

Η τετραμερής συνάντηση στα πλαίσια του 6ου Παγκόσμιου Υόρουμ του Μπακού 

Πηγή: Hürriyet Daily News, 15 Μαρτίου 2018. 

Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα τετραμερής διάσκεψη μεταξύ 

των υπουργών Εξωτερικών τού Αζερμπαϊτζάν, τής Σουρκίας, τής 

Γεωργίας και τού Ιράν. Ο Πρόεδρος τού Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, 

υπογράμμισε πως η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός. 

Επιπλέον, ισχυρίστηκε πως τα τελευταία χρόνια το Αζερμπαϊτζάν έχει 

λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση τής 

σταθερότητας στην περιοχή και την ανάπτυξη τής συνεργασίας με τα 

γειτονικά κράτη. ύμφωνα με τα λεγόμενα τού Προέδρου Αλίγιεφ, οι 

πρωτοβουλίες αυτές «έχουν καταστήσει το Αζερμπαϊτζάν ένα κράτος που 

απολαμβάνει μεγάλης διεθνούς φήμης ως σταθεροποιητικός παράγοντας 

στην περιοχή»5. 

Η υμφωνία βασίστηκε στην απόφαση δημιουργίας ενός νέου 

διαδρόμου μεταφοράς για την ένωση τού Ινδικού Ωκεανού με την 
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Ευρώπη. υγκεκριμένα, η σιδηροδρομική γραμμή Rasht-Astara, θα 

συνδεθεί με εκείνη της «Μπακού-Σιφλίδα-Καρς», η οποία τέθηκε σε 

λειτουργία τον περασμένο Οκτώβριο6. Όσον αφορά στους δύο 

σιδηροδρόμους, στην περίπτωση τής κατασκευής του «Rasht–Astara» θα 

συνεργαστούν το Ιράν και το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν, με την κάθε 

πλευρά να χρηματοδοτεί το 50% των απαιτούμενων οικονομικών πόρων7. 

Όταν τεθεί σε λειτουργία ο σιδηρόδρομος «Rasht–Astara», αναμένεται 

να ολοκληρωθεί ένα βασικό τμήμα του Διεθνούς Διαδρόμου Μεταφορών 

Βορρά-Νότου (INSTC), μεταφέροντας φορτία από την Ινδία και την Κίνα 

προς την Κεντρική Ασία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία και την Ευρώπη 

μέσω τού Ιράν. Όσον αφορά το σιδηρόδρομο «Μπακού-Σιφλίδα-Καρς», 

βασίζεται σε μια ιδέα που προτάθηκε το 1993. Ωστόσο, αποφασιστική 

δράση για την κατασκευή του, δεν ελήφθη παρά μόνο το 2007, όταν οι 

ηγέτες τού Αζερμπαϊτζάν, τής Γεωργίας και τής Σουρκίας συναντήθηκαν 

στην Σιφλίδα και υπέγραψαν υμφωνία για να την υλοποιήσουν8. Δέκα 

χρόνια αργότερα τέθηκε σε λειτουργία η εμπορική διαδρομή μήκους 846 

χιλιομέτρων9. Η χρηματοδότηση αυτής τής σιδηροδρομικής γραμμής 

προωθήθηκε από το Αζερμπαϊτζάν και την Σουρκία, ενώ το τμήμα τής 

Γεωργίας μήκους 178 χλμ. χρηματοδοτήθηκε με δάνεια από το Κρατικό 

Σαμείο Πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν. 

Ση σπουδαιότητα τής υπογραφείσας υμφωνίας τόνισαν ιδιαίτερα 

οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων κρατών. υγκεκριμένα, ο 

υπουργός Εξωτερικών τής Σουρκίας, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, εξέφρασε 

την ικανοποίησή του στη συνέντευξη Σύπου που έλαβε χώρα μετά τη 

συνάντηση των υπουργών. Σόνισε την εμβάθυνση της φιλίας και της 

αλληλεγγύης μεταξύ Σουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας και Ιράν και 

υποστήριξε ότι το έργο αυτό θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την 

ειρήνη στην περιοχή10. Ανέφερε, ακόμη, ότι: «Η γεωγραφική θέση στην 

οποία βρίσκονται οι τέσσερις χώρες παρέχει πολλές ευκαιρίες. Οι 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ αυτών των χωρών θα ενισχυθούν 

περισσότερο»11. Ο υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Elmar 

Mammadyarov, ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν για τη 

δημιουργία νέου διαδρόμου διέλευσης που εκτείνεται από τα νότια προς 

τα δυτικά. Ο κ. Mammadyarov δήλωσε ότι «ο σιδηρόδρομος Rasht-

Astara, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή στο Ιράν, θα ολοκληρωθεί 

εντός τριών ετών. Ένα νέο σιδηροδρομικό δίκτυο θα διαμορφωθεί 

συνδυάζοντας αυτή τη γραμμή με το σιδηρόδρομο Μπακού-Σιφλίδα-

Καρς»12. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Mohammad Javad Zarif, 

δήλωσε την ικανοποίησή του για τη υμφωνία, καθώς καθίσταται πλέον 

δυνατή η σύνδεση τού Περσικού Κόλπου με τη Μεσόγειο και τη Μαύρη 
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Θάλασσα. Ως εκ τούτου, η μεταφορά εμπορευμάτων από την Ανατολή 

προς τη Δύση θα απαιτεί πλέον λιγότερο χρόνο. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι 

η υμφωνία συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας, 

καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών13. Σην 

ευχαρίστησή τού για την υποστήριξη τής γεωργιανής εθνικής 

κυριαρχίας και ακεραιότητας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών τής 

Γεωργίας, Mikheil Janelidze, ο οποίος, επίσης, έδωσε έμφαση στα κοινά 

συμφέροντα που υπάρχουν μεταξύ των τεσσάρων γειτονικών κρατών και 

υπογράμμισε τη σημασία τής διεύρυνσης τής συνεργασίας και σε άλλους 

τομείς14. 

 

Η σιδηροδρομική γραμμή «Μπακού-Σιφλίδα-Καρς» 

Πηγή: Der Spiegel, 2015. 

Είναι αδιαμφισβήτητο πως στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας και της διευρυμένης συνεργασίας που διακρίνει τις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών στις μέρες μας, η μεγάλη σημασία των διαδρόμων 

μεταφοράς είναι αδιαμφισβήτητη. Σα τέσσερα αυτά κράτη βρίσκονται σε 

ευνοϊκά ως προς τους διαδρόμους μεταφοράς γεωγραφικά σημεία. τόχος 

τους, λοιπόν, με την υπογραφή της υμφωνίας ήταν να δρομολογηθεί η 

ενσωμάτωση των εθνικών υποδομών μεταφορών στο περιφερειακό και 

μετέπειτα στο παγκόσμιο σύστημα μεταφορών. Η εξέλιξη αυτή θα 

καταστήσει το εμπόριο και τη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών πιο 

εύκολη. Η επιθυμία των τεσσάρων κρατών για την επίτευξη αυτού τού 

στόχου διαφαίνεται και από τη δήλωση τού πρωθυπουργού τής Σουρκίας, 

Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος δήλωσε ότι με αυτή τη υμφωνία τα 

τέσσερα κράτη θα έχουν τη δυνατότητα να «αναγεννήσουν» το Δρόμο του 

Μεταξιού15.  

Η τετραμερής συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δημοσιοποίηση του 

κοινού ανακοινωθέντος, όπου οι τέσσερεις υπουργοί συμφώνησαν να 
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επεκτείνουν την τετραμερή συνεργασία σε όλους τους πιθανούς τομείς 

με στόχο να εξασφαλιστεί η ευημερία για τους λαούς των τεσσάρων 

χωρών. Επιπλέον, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν την υφιστάμενη 

δυναμική που διαθέτουν για την προώθηση των επενδύσεων και τού 

εμπορίου, καθώς και να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς τής 

ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, τής βιομηχανίας, τής 

γεωργίας, τού τουρισμού και τού περιβάλλοντος. υμφώνησαν, ακόμη, να 

ενθαρρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των χρηματοπιστωτικών δικτύων των 

τεσσάρων χωρών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες 

και να ανταλλάσσουν πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς 

τραπεζικές διαδικασίες. Σέλος, υπογράμμισαν τη σημασία τής 

συνεργασίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων και περιφερειακών 

οικονομικών οργανισμών16. 

 

Η τετραμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τού Αζερμπαϊτζάν, τής Σουρκίας, 

τής Γεωργίας και τού Ιράν 

Πηγή: News Azerbaijan official website, 15 Μαρτίου 2018 

Η υπογραφή τής υμφωνίας αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 

Παρατηρείται πως με την πάροδο τού χρόνου τα κράτη του Καυκάσου 

προωθούν τη μεταξύ τους συνεργασία σε πολλούς τομείς, 

υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία που αυτή διαδραματίζει για την 

επίτευξη τής ειρήνης και τής σταθερότητας στην περιοχή. Όπως η 

συνεργασία μεταξύ τού Αζερμπαϊτζάν, τής Σουρκίας και τής Γεωργίας, 

έτσι και η τετραμερής αυτή υμφωνία έχει πολλά οφέλη να αποφέρει στα 

τέσσερα γειτονικά κράτη. Ως γνωστόν, όταν τα συναλλασσόμενα μέρη 

αποκομίζουν οφέλη από μια υμφωνία, δύσκολα την εγκαταλείπουν και 
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καταφεύγουν σε στη χρήση βίας ιδιαίτερα αν αντιλαμβάνονται ότι το 

κόστος είναι μεγαλύτερο τού οφέλους. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο 

είναι η απομόνωση της Αρμενίας από τις συμφωνίες αυτές. Η εξέλιξη 

αυτή οφείλεται στο καθεστώς που επικρατεί στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

και στην «παγωμένη» διένεξη μεταξύ τού Αζερμπαϊτζάν και τής 

Αρμενίας. Σο Αζερμπαϊτζάν δηλώνει απρόθυμο να συνδιαλλαγεί με τη 

γειτονική Αρμενία έως ότου η τελευταία εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη υνεργασία 

στην Ευρώπη και την ομάδα Μινσκ. Ακόμη, παρατηρείται ότι η Σουρκία 

στρέφεται στην Ανατολή και το Ιράν στον Καύκασο, τόσο με την 

υπογραφή συμφωνιών όσο και με την ανάληψη διαφόρων σχεδίων. Σέλος, 

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Γεωργίας, η οποία 

προωθεί τη συνεργασία με τα γειτονικά της κράτη ξεφεύγοντας από τον 

κλοιό της Ρωσίας. Σα αποτελέσματα της υμφωνίας αυτής, καθώς και οι 

επακόλουθες συνέπειες για τα τέσσερα γειτονικά κράτη, το περιφερειακό 

υποσύστημα του Καυκάσου και την ευρύτερη περιοχή αναμένεται να 

διαφανούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και θα αποτελέσουν 

σημαντικούς παράγοντες για την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των 

τεσσάρων κρατών, αλλά και των γειτόνων τους.  
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