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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 των Ομάδων 

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 Επίσκεψη του Έρντογαν στη Μόσχα και η Εντεινόμενη 

Αμυντική υνεργασία μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας 

Καρατσώλη Ευαγγελία* 

 

τις 8 Απριλίου 2019 έλαβε χώρα η επίσημη επίσκεψη του Σούρκου 

Προέδρου, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, στη Μόσχα1, όπου πραγματοποίησε μια 

σειρά από συναντήσεις με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, εν 

μέσω μιας περιόδου κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον2. Είναι ενδεικτικό πως πρόκειται για την 

τρίτη κατά σειρά συνάντηση των δύο πολιτικών ανδρών στη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους3, το οποίο μάλιστα έχει ανακηρυχθεί σε Έτος Πολιτισμού 

και Σουρισμού Σουρκίας και Ρωσίας4. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις 

αντιπροσωπείες των δύο χωρών επικεντρώθηκαν στην πρόοδο που έχει 

σημειωθεί σε όλο το φάσμα των διμερών τους σχέσεων5 κατά το τελευταίο 

διάστημα, καθώς και στην αναζήτηση νέων προοπτικών προς περαιτέρω 

ενίσχυση της συνεργασίας που συνδέει τις δύο χώρες. Επιπλέον, δεν 

απουσίασαν από τις συζητήσεις οι αναφορές σε περιφερειακά αλλά και 

διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. τόχος αυτού του Ενημερωτικού 

ημειώματος είναι να αξιολογηθεί η σημασία της επίσκεψης του Προέδρου 

Έρντογαν στη Μόσχα υπό το πρίσμα της εντατικοποίησης της συνεργασίας 

ανάμεσα στις δύο χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική της 

πτυχή, η οποία την τρέχουσα περίοδο προκαλεί και το μεγαλύτερο αριθμό 

αντιδράσεων στους παραδοσιακούς συμμάχους της Άγκυρας. 

Οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Μόσχας ακολουθούν τροχιά ανάπτυξης6 

από τον Ιούνιο του 2016, όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες προσπάθειες της 

τουρκικής πλευράς προς την κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης, ύστερα 

                                                 
*
 Προπηστιακή θοιηήηρια (γ’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ Πανεπιζηημίοσ 

Πειραιώς. 
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από μια περίοδο ρήξης που ακολούθησε της κατάρριψης ρωσικού 

αεροσκάφους από την τουρκική αεροπορία τον Νοέμβριο του 20157. Έκτοτε, 

παρά τις αναπάντεχες δυσκολίες, όπως η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη, 

Αντρέι Καρλόφ, στην Άγκυρα το Δεκέμβριο του 20168, οι αμοιβαίες 

προσπάθειες για στενότερη συνεργασία έχουν αποδώσει καρπούς, 

επιτρέποντας στις δύο χώρες να αποκομίζουν τα οφέλη της συνεργασίας τους 

στο βαθμό που αυτά συνάδουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της καθεμιάς9.  

Ο χρόνος διεξαγωγής10 της επίσκεψης δεν στερείται σημασίας, καθώς 

αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Έρντογαν στο 

εξωτερικό μετά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, στις οποίες το 

Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) υπέστη σημαντικά πλήγματα11, 

εν μέσω μιας κρίσιμης για τη χώρα οικονομικής συγκυρίας12. Παράλληλα, 

διεξήχθη σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων της Σουρκίας με τους 

νατοϊκούς συμμάχους της και ιδιαίτερα με τις Η.Π.Α. ενόψει της 

επικείμενης παράδοσης των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-40013. Η 

συνάντηση των δύο Προέδρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 8ης 

υνεδρίασης του υμβουλίου Τψηλού Επιπέδου υνεργασίας Σουρκίας-

Ρωσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω συνεδριάσεις διεξάγονται σε 

ετήσια βάση ανάμεσα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους των δύο χωρών14 από 

το 2010.  

την επίσκεψή του στη Μόσχα, τον Έρντογαν συνόδευσαν15 μεταξύ 

άλλων ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, ο υπουργός 

Εθνικής Αμύνης, Φουλουσί Ακάρ, ο υπουργός Ενέργειας και Υυσικών 

Πόρων, Υατίχ Ντονμέζ, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ και 

η υπουργός Εμπορίου, Ρουχσάρ Πεκτζάν, ο εκπρόσωπος Σύπου του Σούρκου 

Προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν, όπως και ο επικεφαλής της τουρκικής 

Τπηρεσίας Πληροφοριών, Φακάν Υιντάν. Η σύνθεση της τουρκικής 

αντιπροσωπείας σαφώς δεν υπήρξε τυχαία, καθώς επιχειρήθηκε η 

στελέχωση αυτής με τα άτομα εκείνα που έχουν την ευθύνη κρίσιμων 

χαρτοφυλακίων στα οποία ενέπιπταν τα θέματα που είχαν προγραμματιστεί 

να τεθούν προς συζήτηση16. 

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν στο Κρεμλίνο, αρχικά σε συνάντηση17 

περιορισμένης συνθέσεως και έπειτα σε σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, 

ζητήματα προτεραιότητας στις διμερείς σχέσεις. Εν συνεχεία, ο Ρώσος και ο 

Σούρκος Πρόεδρος συμμετείχαν από κοινού με κυβερνητικά στελέχη και 

εκπροσώπους επιχειρήσεων στη υνεδρίαση του υμβουλίου Τψηλού 

Επιπέδου υνεργασίας18 κατά την οποία τέθηκαν ξανά σημαντικά ζητήματα 

κοινού ενδιαφέροντος σε διάφορους τομείς. Έπειτα, ο Ρώσος και ο Σούρκος 

Πρόεδρος έλαβαν μέρος σε σύσκεψη με επιχειρηματίες19 και από τις δύο 
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χώρες. Πριν από το τέλος της επίσκεψης, οι δύο ηγέτες παρακολούθησαν 

την τελετή έναρξης του Έτους Πολιτισμού και Σουρισμού Ρωσίας-Σουρκίας 

στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας20. 

 

 

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν και ο Βλ. Πούτιν στη Μόσχα. 

Πηγή: Λογαριασμός Twitter της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της 

Προεδρίας της Σουρκίας, 8 Απριλίου 2019. 

ύμφωνα με την κοινή συνέντευξη Σύπου, τα κυριότερα ζητήματα που 

τέθηκαν στη διάρκεια των συζητήσεων ήταν21: 

 Σο εμπόριο: Αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία να 

περιοριστούν σταδιακά οι εμπορικοί φραγμοί. Σέθηκε ως 

επιθυμητός στόχος ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών, ο οποίος το 

2018 ανήλθε σε $ 26 δισ.22, να αυξηθεί σε $ 100 δισ.23. 

 Οι επενδύσεις: Τπεγράφη υμφωνία24 μεταξύ του Ρωσικού Σαμείου 

Άμεσων Επενδύσεων και του Κρατικού Επενδυτικού Σαμείου της 

Σουρκίας για τη δημιουργία ενός νέου Κοινού Επενδυτικού 

Σαμείου με ονομαστικό κεφάλαιο $ 1 δισ.. Τπεγράφησαν δύο ακόμα 

έγγραφα για τη συνεργασία στην ταχύτερη επεξεργασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών, 

καθώς και για τη συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης25.  

 Σα θέματα ενέργειας: ο Πρόεδρος Πούτιν δεσμεύθηκε για την 

ολοκλήρωση της κατασκευής της πρώτης εκ των τεσσάρων μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του πυρηνικού σταθμού του 

Άκκουγιου το έτος 202326. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ως το τέλος 
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του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεκινήσει η διοχέτευση φυσικού 

αερίου στην Σουρκία μέσω του αγωγού TurkStream. Ο Πρόεδρος 

Έρντογαν ζήτησε27 από τη ρωσική πλευρά να μεριμνήσει για τη 

μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, ωστόσο, ο Πούτιν απάντησε 

ότι ο καθορισμός των τιμών γίνεται από τη διεθνή αγορά και όχι από 

τη διοίκηση της Gazprom. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι η Ρωσία θα 

αναζητήσει λύσεις στο πρόβλημα των διακυμάνσεων28, διότι η 

Σουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο για τη χώρα.  

 Σα θέματα πολιτιστικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος: ο 

Πρόεδρος Πούτιν δεσμεύτηκε ότι η Μόσχα θα εργαστεί με συνέπεια 

προς την κατεύθυνση της κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου29 ως 

το τέλος του έτους, τουλάχιστον για κατόχους συγκεκριμένων 

διαβατηρίων. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο του 

Δημόσιου Υόρουμ Σουρκίας-Ρωσίας στην ενδυνάμωση των 

διαπολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς. 

 Σο υριακό: Εκφράστηκε από τον Βλ. Πούτιν30 η πεποίθηση ότι 

μετά την απομάκρυνση των τρομοκρατικών ομάδων από το συριακό 

έδαφος, το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στη σύσταση μιας 

συνταγματικής επιτροπής το συντομότερο, έτσι ώστε να εκκινήσει ο 

εσωτερικός πολιτικός διάλογος προς ομαλοποίηση της κατάστασης 

στη χώρα. Ο Πρόεδρος Έρντογαν31 δήλωσε από την πλευρά του πως 

η Σουρκία δεν θα συναινέσει στην παρουσία μιας οντότητας που 

απειλεί την εδαφική ακεραιότητα τόσο της ίδιας όσο και της υρίας, 

δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αποφασιστικότητα της Ρωσίας και 

της Σουρκίας να απελευθερώσουν την επαρχία Ιντλίμπ από 

εξτρεμιστικά στοιχεία32.  

 Η αμυντική συνεργασία: Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Βλ. 

Πούτιν33, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αγοράς των 

πυραυλικών συστημάτων S-400 βάσει των όρων που έχουν 

συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το 

ενδεχόμενο οι δύο χώρες να προχωρήσουν στο μέλλον από κοινού 

στην ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής τεχνολογίας στρατιωτικού 

εξοπλισμού. Από την πλευρά του, ο Έρντογαν34 μετά το πέρας των 

συνομιλιών δήλωσε για μια ακόμη φορά πως το ζήτημα της αγοράς 

των S-400 θεωρείται λήξαν, καθώς και ότι όσοι επιχειρούν να 

αποτρέψουν την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας αυτής «δεν 

γνωρίζουν καλά την Σουρκία»35. 

Από τα παραπάνω θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των συζητήσεων 

μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερη θέση κατέχει το ζήτημα της 

εντεινόμενης συνεργασίας Άγκυρας και Μόσχας στον τομέα της άμυνας, η 
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οποία το τελευταίο διάστημα έχει οδηγήσει τις σχέσεις της Σουρκίας με τους 

δυτικούς της εταίρους και ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

(Η.Π.Α.) σε νέα κρίση36. το επίκεντρο της κρίσης αυτής βρίσκεται η 

παράδοση των ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην 

Σουρκία, η οποία εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα είναι η πρώτη φορά που 

κράτος-μέλος της Ατλαντικής υμμαχίας (Ν.Α.Σ.Ο.) θα αποκτήσει στο 

έδαφός του τα συγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα. Οι ενστάσεις που 

εκφράζουν οι Η.Π.Α. γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα αφορούν τόσο τον 

βαθμό συμβατότητας37 των συστημάτων S-400 με εκείνα που 

χρησιμοποιούνται από τους υπόλοιπους νατοϊκούς συμμάχους όσο και την 

ανησυχία γύρω από τον κίνδυνο έκθεσης ευαίσθητων πληροφοριών που 

αφορούν νατοϊκά οπλικά συστήματα στη Ρωσία38.  

 

Κοινή συνέντευξη Σύπου Έρντογαν και Πούτιν. 

Πηγή: Λογαριασμός Twitter της Προεδρίας της Σουρκίας, 8 Απριλίου 2019. 

 

Η εμμονή της Σουρκίας στην πρόθεση παραλαβής των S-400 με κάθε 

κόστος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών που 

καταβάλλει, έτσι ώστε να θωρακίσει την άμυνά της, καθώς και να 

προσκομίσει πιθανά οφέλη για την αμυντική της βιομηχανία, επιδιώξεις 

που θεωρεί ότι συνάδουν με το δικαίωμά της ως κυρίαρχο κράτος39. Ένας 

από τους λόγους της εντατικοποίησης αυτής της προσπάθειας τα τελευταία 

χρόνια είναι η εκτίμηση της Σουρκίας40 ότι οι Η.Π.Α. δεν είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν τις ανησυχίες της στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, καθώς 

και ότι δεν την αντιμετωπίζουν41 ως ισότιμο εταίρο στο πλαίσιο του 
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Ν.Α.Σ.Ο.. Ως εκ τούτου, σημαντική παράμετρο για την Σουρκία στις 

συμφωνίες αμυντικής φύσης που συνάπτει, αποτελεί η ύπαρξη42 της 

δυνατότητας μεταφοράς της τεχνογνωσίας γύρω από την παραγωγή και 

λειτουργία αμυντικών συστημάτων. Ειδικότερα όσον αφορά τα ρωσικά 

συστήματα S-400, μέσω της απόκτησής τους, η Σουρκία προσδοκά43 στην 

αύξηση τόσο της αμυντικής της ικανότητας όσο και της αποτρεπτικής της 

ισχύος. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις 

στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης για το μη αναστρέψιμο της υμφωνίας, 

που συχνά προτάσσονται ως απάντηση στις αμερικανικές απειλές για 

ακύρωσή της, έχουν ως στόχο την άσκηση ενός είδους πολιτικής πίεσης44 

στις Η.Π.Α., προσβλέποντας σε παραχωρήσεις από την τελευταία45.  

την εσωτερική πολιτική σκηνή της Σουρκίας, τόσο το Κόμμα 

«Εθνικιστική Δράση» (Κ.Ε.Δ.)46 όσο και το «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 

Κόμμα» (Ρ.Λ.Κ.)47 έχουν κατά καιρούς ταχθεί υπέρ των προσπαθειών της 

κυβέρνησης να προχωρήσει στην αγορά των ρωσικών S-400. Αμφότερα τα 

κόμματα έχουν επικρίνει την αμερικανική στάση και τις απειλές κυρώσεων 

ή αποκλεισμού της Σουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, εμμένοντας στη 

θέση πως πρόκειται για εθνική επιδίωξη της χώρας, την πραγμάτωση της 

οποίας οι Η.Π.Α. δεν έχουν δικαίωμα να παρεμποδίζουν. Παράλληλα, η 

τουρκική αντιπολίτευση παροτρύνει την κυβέρνηση να δράσει με όσο το 

δυνατόν πιο ανεξάρτητο τρόπο στο θέμα αυτό48, χωρίς να υποκύπτει σε 

αμερικανικές πιέσεις, μολονότι εκφράζει ανησυχίες για το κατά πόσο η 

κυβέρνηση Έρντογαν είναι σε θέση να πετύχει κάτι τέτοιο49. ε παρόμοιο 

μήκος κύματος κινείται και ο τουρκικός Σύπος, ο οποίος εκτιμά ότι η 

δυνατότητα απόκτησης ενός συστήματος αεροπορικής άμυνας συνάδει με το 

δικαίωμα της Σουρκίας ως κυρίαρχο κράτος50 και ερμηνεύει ως εχθρική τη 

στάση της Ουάσιγκτον αναφορικά με τη συμφωνία αγοράς των S-400, 

εκτιμώντας πως αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο 

κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Επιπλέον, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης 

κρίνουν ότι οι αμερικανικές πιέσεις δεν θα σταθούν ικανές ώστε να 

αποτρέψουν την παράδοση των πυραυλικών συστημάτων βάσει της 

συμφωνίας με τη Ρωσία. Αντιθέτως, θεωρούν πως ενδέχεται να ωθήσουν την 

Άγκυρα σε ακόμη στενότερη συνεργασία με τη Μόσχα51. Σα παραπάνω 

στοιχεία, σε συνδυασμό με την αρνητική εικόνα52 που φαίνεται να έχει 

διαμορφωθεί στην Σουρκία γύρω από το Ν.Α.Σ.Ο. και τις Η.Π.Α. τα 

τελευταία χρόνια, συνθέτουν μια εικόνα για τη στάση της κοινής γνώμης 

στο εσωτερικό της Σουρκίας σχετικά με το ζήτημα των S-400 και την 

επέκταση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα σε Σουρκία και Ρωσία. 
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υμβούλιο υνεργασίας Σουρκίας-Ρωσίας. 

Πηγή: Λογαριασμός Twitter της Προεδρίας της Σουρκίας, 8 Απριλίου 2019. 

 

Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών 

δεν έχει περιοριστεί μόνο στην έκφραση των παραπάνω ανησυχιών53. 

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει την 

τουρκική κυβέρνηση για τις επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσει η Άγκυρα εάν 

τελικά παραλάβει τα ρωσικά συστήματα54. Έχει γίνει λόγος55 τόσο για 

αποκλεισμό της Σουρκίας από την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 

νέας γενιάς της εταιρείας Lockheed Martin56, των οποίων είναι και 

συμπαραγωγός, όσο και για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων στην Σουρκία 

μέσω του Νόμου Περί Αντιμετώπισης των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω 

Κυρώσεων (CAATSA)57. τόχος των Η.Π.Α. είναι οι απειλές αυτές να 

λειτουργήσουν αποτρεπτικά, έτσι ώστε η Σουρκία να εξαναγκαστεί να 

εγκαταλείψει τη υμφωνία υπό το φόβο των αντίμετρων58. Μια ιδιαίτερα 

σημαντική εξέλιξη έλαβε χώρα την επομένη της επίσκεψης του Προέδρου 

Έρντογαν στη Μόσχα, καθώς δύο γερουσιαστές του Αμερικανικού 

Κογκρέσου, ο Μάρκο Ρούμπιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ο 

Μπόμπ Μενέντεζ του Δημοκρατικού Κόμματος εισήγαγαν νομοσχέδιο59 με 

τίτλο «Νόμος για την προώθηση της εταιρικής σχέσης και της ασφάλειας 

στην Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο μεταξύ άλλων προτείνει άρση του 

εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία που βρίσκεται σε ισχύ από 

το 1987, παρεμπόδιση της μεταφοράς αεροσκαφών F-35 στην Σουρκία 

εφόσον αυτή προχωρήσει στην παραλαβή των αντιαεροπορικών συστημάτων 

S-400 και σε δεύτερο χρόνο επιβολή κυρώσεων. τόχος60 της παραπάνω 
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διακομματικής πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των Η.Π.Α. 

με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και μέσω αυτής να εξασφαλιστεί η 

προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας στην περιοχή 

ενόψει κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην 

Κυπριακή Α.Ο.Ζ.61. Παράλληλα, αποστέλλεται μήνυμα προς την Σουρκία, 

της οποίας τα επιδιωκόμενα συμφέροντα στην περιοχή δεν δείχνουν να 

λαμβάνουν υπόψη οι Ηνωμένες Πολιτείες62. Σο προαναφερθέν νομοσχέδιο, 

εφόσον υπερψηφιστεί, θα επισφραγίσει63 την αναθεώρηση της αμερικανικής 

στρατηγικής στο περιφερειακό υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου προς 

όφελος της τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, 

θέτοντας στο περιθώριο τις αξιώσεις της Άγκυρας και παρεμποδίζοντας 

ενδεχόμενη εμπλοκή της Ρωσίας που δεν παύει να αναζητά ευκαιρίες να 

προβάλλει αξιώσεις στην περιοχή64.  

 

Έρντογαν και Πούτιν με επιχειρηματίες. 

Πηγή: Λογαριασμός Twitter της Προεδρίας της Σουρκίας, 8 Απριλίου 2019. 

 

Η Μόσχα από την πλευρά της φαίνεται να επιδεικνύει στην Άγκυρα 

την κατανόηση που στην παρούσα συγκυρία αισθάνεται ότι δεν δέχεται ούτε 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε από τους Ευρωπαίους σε κρίσιμα θέματα 

ασφαλείας65. Σο όφελος της Ρωσίας από την ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν 

περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κέρδος (το κόστος της αγοράς είναι $ 2,5 

δισ.), αλλά παράλληλα της προσφέρεται η ευκαιρία να προκαλέσει ένα 

πλήγμα στο δυτικό συνασπισμό, προσεγγίζοντας έναν παραδοσιακό σύμμαχό 

του και εμβαθύνοντας, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη συνεργασία μαζί του προς 

ικανοποίηση των δικών της εθνικών συμφερόντων66. Εφόσον αποτελεί πάγια 

στρατηγική επιδίωξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας να διασπάσει εσωτερικά την 

αντίπαλη Ατλαντική υμμαχία (Ν.Α.Σ.Ο.), η πολιτική ηγεσία αυτής θα 
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αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό την ευκαιρία που της δίνει αυτή την περίοδο 

το «άνοιγμα» της Σουρκίας προς εκείνη67. την προσπάθεια αυτή, η ρωσική 

ηγεσία έχει σε μεγάλο βαθμό τη στήριξη και της ρωσικής κοινής γνώμης, 

καθώς τα οφέλη από την ανάπτυξη της συνεργασίας είναι πολλαπλά και 

προς ποικίλες κατευθύνσεις. Πέραν της αμυντικής συνεργασίας, η Ρωσία 

μπορεί επιπλέον να επωφεληθεί από την προώθηση της οικονομικής και 

εμπορικής συνεργασίας με την Σουρκία, πεδία στα οποία ο επιχειρηματικός 

κόσμος αλλά και η ηγεσία της Ρωσίας αποδίδουν μεγάλη σημασία. Είναι 

χαρακτηριστικό πως σε τμήμα του ρωσικού Σύπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο Προέδρων με επιχειρηματίες 

από τις δύο χώρες68. Εξάλλου, το ενδιαφέρον της Ρωσίας για επενδύσεις από 

και προς την Σουρκία είναι μεγάλο και η τρέχουσα περίοδος, λόγω του 

συνεργατικού κλίματος σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να προσφέρει 

σημαντική ώθηση σε αυτό τον τομέα69. ε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δυνατότητα της Ρωσίας να επηρεάζει την τουρκική κοινή 

γνώμη70, ενισχύοντας τις φίλο-ρωσικές φωνές εντός της χώρας, έχει αυξηθεί 

το τελευταίο διάστημα, γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς 

όφελός της στο πλαίσιο της συνεργασίας στα παραπάνω πεδία.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η επιλογή της Άγκυρας να 

αναπτύξει μια περισσότερο ανεξάρτητη δράση στον αμυντικό τομέα και 

στοχεύοντας στην ικανοποίηση αυτής της εθνικής επιδίωξης, να 

προσεγγίσει το αντίπαλο δέος της Δύσης, την οδηγεί σε αναπόφευκτη 

σύγκρουση με τους παραδοσιακούς συμμάχους της στο Ν.Α.Σ.Ο.. 

Επιπρόσθετα, η Άγκυρα κινούμενη προς περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης 

με την Ουάσιγκτον, θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική εξυπηρέτηση 

στρατηγικών της συμφερόντων που είναι άρρηκτα συνδεμένα με την 

Ατλαντική υμμαχία71.  

ε μια περίοδο κατά την οποία η Σουρκία αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα στις σχέσεις της με τη Δύση, επιλέγει να στραφεί προς νέες 

κατευθύνσεις (Ρωσία) για να ικανοποιήσει την πάγια εθνική της επιδίωξη72: 

να χαράξει μια ανεξάρτητη πολιτική, η οποία δεν θα την περιορίζει να δρα 

αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις επιταγές άλλων δρώντων του 

διεθνούς συστήματος73. Από τη δική της πλευρά, η Ρωσία επιδιώκει να 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιριακή στροφή της 

Άγκυρας προς το μέρος της και να την ωθήσει, στον βαθμό που της είναι 

δυνατό, μακριά από τους παραδοσιακούς συμμάχους της, καταφεύγοντας 

κυρίως σε προσπάθειες εμβάθυνσης της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα74. 

Εκτός από την αμυντική συνεργασία, μια ακόμα αξιοσημείωτη παράμετρος, 

η οποία μολονότι δεν μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην πρόσφατη συνάντηση, 
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όπως είχε συμβεί σε αντίστοιχες προηγούμενες75, θα συνεχίσει να επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις Ρωσίας και Σουρκίας, είναι η κατάσταση στη 

Βόρειο υρία, η έκβαση της οποίας ενδέχεται να διαμορφώσει σε σημαντικό 

βαθμό τη μελλοντική πορεία των σχέσεων76. 

υνεπώς, εάν εξεταστεί στο παραπάνω πλαίσιο, η επίσκεψη του 

Προέδρου Έρντογαν στη Μόσχα είναι σημαντική στον βαθμό που για μια 

ακόμη φορά επιβεβαιώνει τις αμοιβαίες προσπάθειες για στενότερη 

συνεργασία ανάμεσα σε Άγκυρα και Μόσχα, με συγκεκριμένες πτυχές αυτής 

να εμφανίζουν μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με άλλες. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι παρά τις αμοιβαίες προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο 

πλευρές, η σχέση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ρόδινη. Όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος Πούτιν77, κατά τις συζητήσεις 

μεταξύ των δύο πλευρών ανέκυψαν αρκετά προβλήματα που χρήζουν 

αντιμετώπισης. Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκυρία, η εν λόγω διμερής 

συνεργασία, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια νέα συμμαχία78, η 

δημιουργία της οποίας θα σηματοδοτούσε την απομάκρυνση της Άγκυρας 

από τη δυτική συμμαχία, αλλά ως μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ευκαιριακής 

σύμπλευσης συμφερόντων ανάμεσα σε δύο διεθνείς δρώντες, για το μέλλον 

της οποίας δεν μπορούν, ωστόσο, να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς οι 

εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα σε πολλαπλά «μέτωπα» θα 

καθορίσουν σε ποιο βαθμό ο χαρακτήρας της συνεργασία αυτής θα 

παραμείνει ή όχι ευκαιριακός. 

 

* * * * * * 
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