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Δςσαπιζηίερ  

 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή κνπ θ. Νίθν Κνηδηά γηα ηε γελλαηνδσξία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, 

ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε, ηελ ελζάξξπλζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ππνκνλή 

ηνπ. Δπραξηζηψ πνιχ επίζεο, ηνλ Καζεγεηή κνπ θ. Βαζίιε Φνχζθα γηα ηελ πξνηξνπή ηνπ 

ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, Λνραγφ Δπάγγειν Καιφγεξν γηα ηε 

βνήζεηα ζηε κεηαθνξά εληχπνπ πιηθνχ γηα ηελ εξγαζία απφ ην εμσηεξηθφ, ηηο επεμεγήζεηο 

ζηξαηησηηθψλ φξσλ θαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ «ηξαηησηηθφο Καλνληζκφο – 

ηξαηησηηθή Οξνινγία Κ 42-1» θαη Κσλζηαληίλν νχιε γηα ηελ παξνρή πιηθνχ. Έλα πνιχ 

κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ Κσζηαληίλν θαη Διενλψξα Κνζίλα, ζην ζχδπγφ 

κνπ Άγγειν Αλαγλψζηνπ θαη ζηε Μαξία Γθέθα γηα ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ πνιχηηκε ζηήξημε 

ηνπο.  
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Shanghai Cooperation Organization - SCO 

Λεπηέο Ηζνξξνπίεο «επί μπξνχ αθκήο» κεηαμχ «ζθχξαο θαη άθκνλνο» 

Αλεξίαρ Κοζίνα 

εκαληηθνί φξνη: Ρσζία, Κίλα, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο, Shanghai 

Cooperation Organisation, SCO, Κεληξηθή Αζία, Αθγαληζηάλ, Ηζιακηζκφο, Πφιεκνο Γεσξγίαο, A world without 

the West, Απηαξρηθνί Καπηηαιηζκνί 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Σν annus mirabilis 1991 καδί κε ην ηέινο κηαο επνρήο, έθεξε θαη ηελ αλάδπζε κηαο 

«ζαζηηζκέλεο» πεξηνρήο πνπ θιήζεθε λα αλαλήςεη θαη λα «κεηακνξθσζεί»: ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Ζ δεκηνπξγία 5 λέσλ αλεμάξηεησλ θξαηψλ δεκηνχξγεζε έλα ζθεληθφ κε επθαηξίεο θαη απεηιέο γηα 

γεγελείο, αιιά θαη γηα παγθφζκηνπο «παίθηεο». Ζ Κεληξηθή Αζία εμειίρζεθε ζε θακβά φπνπ 

πθαίλνληαη ζπλεξγαζίεο, μεδηπιψλνληαη αληηπαιφηεηεο, αλαπηχζζνληαη δηκεξείο θαη πνιπκεξείο 

ζρέζεηο. Απέλαληη ζηελ αξρηθά αδηάθνξε θαη «απηνθξαηνξηθή» ζηάζε ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ 

Κεληξηθή Αζία, ε Κίλα αληηπαξαβάιιεη κηα κεζνδηθή θαη ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Οξακαηίδεηαη κηα 

ζπλεξγαζία κε αθξηβείο ζηφρνπο θαη κε πξνζεθηηθά βήκαηα ηελ πινπνηεί. Μαδί κε ηε Ρσζία πνπ 

βιέπεη ην φξακα καδί κε κηα ελδερφκελε «απεηιή» γηα ηελ ίδηα, θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Καδαθζηάλ, 

ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη ηνπ Κηξγηζηάλ, ηελ μεθηλνχλ ην 1996 σο νη «5 ηεο αγθάεο» θαη ηελ εμειίζζνπλ 

αξγά, δηεμνδηθά. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ην 2001 ηελ επηζεκνπνηνχλ, σο νη «6 ηεο 

αγθάεο»: ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο (Shanghai Cooperation Organization-SCO) 

δεκηνπξγείηαη θαη γίλεηαη ε κεγαιχηεξε πεξηθεξεηαθή πξνζπάζεηα ζπλχπαξμεο, δηαιφγνπ, 

ζπλεξγαζίαο αιιά θαη αληαγσληζκνχ 2 κεγάισλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, 

φζσλ ζπγθιίλνπλ θαη φζσλ απνθιίλνπλ, 2 κεζαίσλ θξαηψλ πνπ επηδηψθνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζηελ πεξηθεξεηαθή ζθελή θαη 2 κηθξψλ θξαηψλ πνπ αλαδεηνχλ ην δηθφ ηνπο. Οη «6 ηεο αγθάεο» 

θαηαθέξλνπλ λα εκβαζχλνπλ απηή ηε ζπλεξγαζία κε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηαθηηθέο, πνπ δελ 

νδεγνχλ φκσο ζην ρηίζηκν κηαο ζηξαηεγηθήο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

δειαδή θαη ηνλ ακπληηθφ-ζηξαηησηηθφ ηνκέα θαηά ηα πξφηππα κηαο ακπληηθήο ζπκκαρίαο. Ζ Ρσζία 

θαηέρεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηνλ πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθφ ηνκέα, ελψ ε Κίλα ζηελ νηθνλνκηθή 

δηείζδπζε. Γηα ηελ Κίλα ν SCO είλαη ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ ελνξρήζηξσζε ηεο πνιπκεξνχο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο. Ζ Ρσζία πξνηηκά αληί γηα «πξψην βηνιί», λα είλαη καέζηξνο ζηελ 

νξρήζηξα νξγαληζκψλ θη ελψζεσλ πνπ ε ίδηα έρεη δεκηνπξγήζεη θαη εγείηαη. Ζ ζπλεγεζία ζηνλ 

SCO δελ ηεο αξθεί. ε απηή ηε «ζχλζεζε» νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινη 

δηεζλείο ζεζκνί, παξεκβαίλνπλ κε «ζεθφληα» ή «παξαθσλίεο». Δληνχηνηο, ν αξρηθφο adagio 

ξπζκφο έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε κηα πνξεία moderato, πνπ θαηάθεξε λα «απνξξνθήζεη» ηηο 

παξαθσλίεο. Μεηά απφ 10 ρξφληα δσήο, ν SCO απνδεηθλχεη πσο έρεη ηε δπλακηθή λα 

ελνξρεζηξψζεη κηα αξκνληθή ζπκθσλία. Ζ εμέιημή ηνπ πξνβιέπεηαη ελδηαθέξνπζα, ηθαλή λα 

ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ πξνθιήζεσλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο δεκηνπξγνχλ ιεπηέο ηζνξξνπίεο «επί μπξνχ αθκήο», κεηαμχ «ζθχξαο θαη 

άθκνλνο». Σν γηαηί θαη ην πσο σο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ε παξνχζα 

εξγαζία, δίλνληαο έλα ζηίγκα ηεο ζπλέρεηαο. 
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ΜΔΡΟ A’: ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΖ ΣΟΤ SCO  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ εθπλνή ηνπ 20νχ αηψλα, ε Κεληξηθή Αζία πξνζειθχεη ηα βιέκκαηα ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη αλαδχεηαη σο ζεκαληηθφ πεδίν ζπγθέληξσζεο κεγάισλ 

δπλάκεσλ ηνπ δηεζλνχο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν δπηηθφ ηεο ηκήκα, απνηεινχκελν 

θπξίσο απφ Αξαβηθά θαη κνπζνπικαληθά θξάηε, ηαιαηπσξείηαη απφ ζνβαξέο πνιηηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηελέμεηο θαη ζπγθξνχζεηο πνπ εκπιέθνπλ θαη πνιιά δπηηθά 

θξάηε, κε πξψηεο ηηο ΖΠΑ. Σν λφηην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη 

πνιχ κεγάιν φγθν ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, δηέξρεηαη κηα πξσηφγλσξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, παξαηεξνχληαη δηεθδηθήζεηο, αληαγσληζκνί θαη αληηπαιφηεηεο γχξσ απφ ηηο 

ελεξγεηαθέο πεγέο θαη ηηο πξψηεο χιεο. Ζ Κεληξηθή Αζία ηαξάδεηαη απφ ηε ζηαπξνθνξία 

ησλ ΖΠΑ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ, σο αθνξκή, κνληκνπνηεί ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

πεξηνρή, απμάλεη ηελ επηξξνή θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην θαη ππφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, νη λεφθνπεο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηκήκαηα ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο, θαινχληαη λα δηακνξθσζνχλ σο αλεμάξηεηα θξάηε, λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο, ηελ απηνλνκία ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ πνιηηηθέο 

θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη κε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο, πνπ νη αιιαγέο ηνπ έηνπο 1991 

πξνζέιθπζαλ ζηελ πεξηνρή. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001, 

αιιάδνπλ ην ζθεληθφ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αζθάιεηα. Ζ 

αλαδήηεζε ηεο αηηίαο κεηαζέηεη ηνπηθά ην βάξνο θαη ηελ πξνζνρή ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ζ 

εμαζθάιηζε επηξξνήο ζε απηήλ, πνιιαπιαζηάδεη ηνπο παξάγνληεο, ηνπο ζεζκνχο θαη 

ηνπο πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, ή δεκηνπξγεί 

λένπο πνιπκεξείο θαη πνιπ-ιεηηνπξγηθνχο πνπ αθηεξψλνληαη θαηά κέξνο, ή εμ‟ νινθιήξνπ 

ζηελ πξνζηαζία θαη πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο. Γηεζλψο άιισζηε, ζπκκαρίεο παιαηνχ 

ηχπνπ ζπαλίδνπλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζρεκαηηζκνί, αθηεξψλνληαη ζηε κείσζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ (εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ) θαη ζε ππεξεζληθέο πξνθιήζεηο φπσο ε 

ηξνκνθξαηία. Γελ είλαη ζχκπησζε φηη πεξηνρέο φπνπ απηέο νη δνκέο απνπζηάδνπλ ή 

ζπαλίδνπλ, έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα δηαθξαηηθψλ εληάζεσλ ή εζσηεξηθήο 

βίαο. Γεκηνπξγεζείο ην 2001, ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο (Shanghai 

Cooperation Organization, SCO) πεξηιακβάλεη ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, ηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία, θαζψο θαη ηα πξψελ κέιε ηεο ΔΓ, ηηο Γεκνθξαηίεο ηνπ 

Καδαθζηάλ, ηνπ Κηξγηζηάλ, ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. Οη εκθαλείο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαηεπζχλνληαη πξσηίζησο ζηε ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε δηεζλψλ 

απεηιψλ, ζηελ νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, ελψ ν βαζχηεξνο ζηφρνο ηνπ 

είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πιαίζην πξνάζπηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, δηεπζέηεζεο θαη ειέγρνπ 

πηζαλψλ ηλν-Ρσζηθψλ εληάζεσλ ή αληαγσληζκψλ. Ζ παξνχζα αλάιπζε αλαδεηθλχεη ηα 

θίλεηξα, ηα ζπκθέξνληα, ηηο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία 
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ηνπ, θαηαγξάθεη ηηο εκπεηξίεο, ηηο αληηδξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζηα γεγνλφηα, 

αιιά θαη ηηο επηξξνέο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ζεζκνπνηεκέλσλ θαη κε. Παξνπζηάδεη θαη 

αλαιχεη ηηο αξρέο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηεο δπλακηθήο ησλ αδπλακηψλ ηνπ, ησλ επηπηψζεσλ 

απηψλ ζηελ πνξεία ηνπ. Οινθιεξψλεηαη κε ηνλ απνινγηζκφ ηεο 10ρξνλεο παξνπζίαο ηνπ 

ζην δηεζλέο πνιηηηθφ ζθεληθφ, ηελ θάιπςε ή κε-, θαη ζε πνην βαζκφ, ησλ αλαγθψλ ηεο 

αζθάιεηαο ζην εχξνο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ θαιχπηεη, ηε δπλακηθή γηα ηε κειινληηθή ηνπ 

πνξεία, ηα πεξηζψξηα πνπ έρεη, θαζψο θαη πνηα κνξθή κπνξεί λα ιάβεη κηα δπλεηηθή 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Διιάδα. Χο εθ ηνχηνπ… 

Σν Α‟ Μέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζην πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Πσο άιιαμε, γηαηί άιιαμε, πσο δηακνξθψζεθε, πξνθιήζεηο θαη απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδεη. ην 1
ν 

 Κεθάιαην δίλεηαη ε εηθφλα ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο φπσο 

δηακνξθψζεθε κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ην 2
ν
 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πνξεία ησλ ηξηψλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ, (ΖΠΑ, Ρσζίαο, Κίλαο), ηε ζέζε, ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ζην 3
ν
 

αλαθέξνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο (Ζ αλάδπζε ελφο θφζκνπ 

ρσξίο ηε Γχζε θαη νη Απηαξρηθνί Καπηηαιηζκνί), ην 4
ν
 Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ 11

ε
 

επηεκβξίνπ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, ην 5
ν
 ζηελ Κεληξηθή Αζία σο πεξηβάιινλ δξάζεο, 

πνπ θαιχπηεη αιιά θαη ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζεζκηθά ν Οξγαληζκφο, νη αιιαγέο 

ζηε δνκή ηεο, νη ηδαηηεξφηεηέο ηεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη ηέινο, ζην 6
ν
 Κεθάιαην 

αλαιχνληαη νη  ζρέζεηο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζ‟απηήλ: κεγάιεο 

δπλάκεηο, πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο, δηεζλείο δξψληεο θαη νξγαληζκνί. 

ην Β‟ Μέξνο παξνπζηάδεηαη ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο, σο 

ζεζκφο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ, ε εμέιημή ηνπ, ηα φξγαλα, νη πνιηηηθέο ηνπ. Ζ πνξεία ηνπ απφ 

ηελ αξρηθή άηππε ζπλεξγαζία ζηελ ησξηλή ζεζκηθή ηνπ κνξθή. Οη ζρέζεηο ηνπ κε άιινπο 

δηεζλείο δξψληεο θαη ηη απνηειεί γη‟απηνχο, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεηψπηζε ή ζα αληηκεησπίζεη θαη ηέινο ζηα ζπκπεξάζκαηα γίλεηαη κηα απνηίκεζε ησλ 

10 ρξφλσλ δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, καδί κε κηα πξννπηηθή πνπ αθνξά ηελ Διιάδα.  

Ζ αλάιπζε ζηνρεχεη λα απαληήζεη ζηα εμήο εξσηήκαηα: Έρεη αλαπηχμεη δηθή ηνπ 

δπλακηθή ν νξγαληζκφο θαη πνηα είλαη απηή; Δίλαη ηθαλή λα σζήζεη ηελ πνξεία ηνπ 

εκπξφο, ή πεξηνξίδεηαη απφ ηηο επηδηψμεηο θαη επηθπιάμεηο ησλ κειψλ ηνπ; Σν επφκελν 

ζηάδην ζπλεξγαζίαο πνην ζα είλαη; Θα είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκπλαο; Ή ζα 

εκβαζχλεη ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία; Πνηα είλαη ηα ζεκεία έιμεο άιισλ θξαηψλ θαη 

πνηνη νη θφβνη πνπ εκπλέεη; Δίλαη δίθαηνη θφβνη ή νπηνπηθνί; Θα απνηειέζεη πεδίν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ ή πεδίν ειέγρνπ 

θαη αληαιιαγήο ζπκβηβαζκψλ; Απνηειεί απεηιή γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα ή ην αληίπαιν 

δένο, πνπ σο ζπλεξγαζία ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαη πξναζπίδεηαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα;  
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Κεθάιαην 1: ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΦΤΥΡΟ ΠΟΛΔΜΟ 

 

ηνλ 20φ αηψλα ε αλζξσπφηεηα γλψξηζε κεγάιεο ζηηγκέο δφμαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ, θξίθεο, φπσο νη δχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη, θαη κεγάιεο αιιαγέο, 

αλαθαηαηάμεηο, δηραζκνχο θαη πνιψζεηο. Μία απφ απηέο ππήξμε ν Φπρξφο Πφιεκνο, 

δεκηνπξγία ησλ ληθεηψλ πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν Β‟ Παγθνζκίνο Πφιεκνο (Β‟ΠΠ). 

Νηθεηήξηα δχλακε ήηαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), νη νπνίεο βγήθαλ 

αιψβεηεο θαη πην δπλαηέο. Αληίζεηα, ε νβηεηηθή Έλσζε (ΔΓ) θαηέγξαςε κεγάιεο 

απψιεηεο ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζε ζεζκνχο, ζε δνκέο θαη ζε αλζξψπνπο, αιιά θαη 

ζεκαληηθά θέξδε, εδαθηθά θαη πνιηηηθά. Σν κεγαιχηεξν εμ‟ απηψλ θαηεγξάθε ζηελ 

επηξξνή ηεο θαη ζην δηεζλέο θχξνο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο πνπ έθηαζαλ ζην 

απφγεηφ ηνπο: είλαη ε ρψξα, ν ιαφο πνπ λίθεζε ην θαζηζκφ. Με ηελ απφθηεζε ιίγν 

αξγφηεξα θαη ηεο αηνκηθήο βφκβαο, θαηέζηε παγθφζκηα δχλακε, ηζνυςήο κε ηηο ΖΠΑ. 

Μεηά ην Β‟ΠΠ θαη νη δχν δπλάκεηο ζπκκεηέρνπλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, ην θχξην 

φξγαλν ηνπ λενζχζηαηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), καδί κε άιιεο ηξεηο 

κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ θφζκνπ, κε δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο. Ζ νβηεηηθή Έλσζε φκσο, 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ, δπηηθήο πξνέιεπζεο πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αξρηηεθηνληθή. ΔΓ θαη ΖΠΑ ρσξίδνληαη ζε «ζηξαηφπεδα-πφινπο» θαη καδί ηνπο ζρεδφλ 

ν θφζκνο φινο, δηεμάγνληαο έλαλ δηαθνξεηηθφ πφιεκν πνπ δηήξθεζε ηέζζεξηο δεθαεηίεο 

θαη έκεηλε γλσζηφο σο «Φπρξφο Πφιεκνο». ηνλ ππξήλα ησλ πφισλ απηνχ ηνπ θφζκνπ 

θπξηαξρεί ην δίιεκκα αζθάιεηαο: θάζε πιεπξά ληψζεη λα απεηιείηαη θαη φηη ε άιιε 

επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ αζθάιεηά ηεο κε ηξφπν πνπ είλαη ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο αληίπαιεο. Ζ Γχζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηε νβηεηηθή απεηιή, αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθή 

αλάζρεζεο θαη ζπγθξάηεζεο ηεο επέθηαζήο ηεο. ηνλ αληίπνδα, ε ΔΓ ζεσξεί φηη νη 

ΖΠΑ κέζσ ελφο πιέγκαηνο ζπκκαρηψλ, βάζεσλ θαη δηκεξψλ ζπκθσληψλ, απνθαιχπηνπλ 

ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ηνπο δηαζέζεηο γηα επέθηαζε θαη θαηά θάπνην ηξφπν ππνηηκά ηηο ΖΠΑ 

(Κνηδηάο, 2011). Ζ Δπξψπε ηίζεηαη ζηε κέζε. Ζ ΔΓ επηδηψθεη λα ηελ ειέγμεη 

αμηνπνηψληαο ηηο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο ησλ θξαηψλ ηεο. Οη ΖΠΑ, κε πξφζρεκα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο άκπλαο απηήο έλαληη ηεο ΔΓ, ζπλάπηνπλ ζπκκαρίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εκπεδψζνπλ ηελ εγεκνλία ηνπο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία, απνζνβψληαο ηνλ 

θίλδπλν αλεπηζχκεησλ ζπκκαρηψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Βεξνιίλνπ θαη 

Μφζραο (Φνχζθαο, 2009α) θπξίσο
.
 ε «κάρε» κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ δελ κπνξεί 

λα δνζεί κε φπια, εθφζνλ ηα λέα ηνπο φπια είλαη απφιπηα θαηαζηξνθηθά. Έηζη, ν 

αληαγσληζκφο ηνπο, κεηαθέξζεθε ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ-νηθνλνκηθψλ-θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ ππφ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη κάιηζηα, πνην εμ‟ απηψλ απαληά πην 

ηθαλνπνηεηηθά ζηα εξσηήκαηα: α) πνην θνηλσληθφ κνληέιν είλαη πην ειθπζηηθφ θαη κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο, β) πνηα νηθνλνκία είλαη πην απνδνηηθή κέζν-θαη-καθξνρξφληα, 

ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ή ε ζρεδηαδφκελε νηθνλνκία, γ) πψο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κηα 
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θνηλσλία αλζξψπσλ (Κνηδηάο, 2011). Απηή ε αληηπαξάζεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ν 

ρσξηζκφο ηνπ θφζκνπ, δελ εθθξάζηεθε πνπζελά θαιχηεξα απφ ην ρσξηζκφ ηεο 

Γεξκαλίαο. Δληνχηνηο, ζηελ επνρή ηνπ δηπνιηζκνχ νη ππεξδπλάκεηο δελ κπνξνχλ λα 

δηεπζχλνπλ ηα «ζηξαηφπεδά ηνπο», φπσο απνθαιχπηεη ε ηζηνξηθή πνξεία, θαζψο νη 

ηνπηθνί πφιεκνη αλαδχνπλ θφβνπο γηα επηπηψζεηο ληφκηλν.  

Σελ ίδηα επνρή, ε Κίλα πξνρσξά θαη εμειίζζεηαη, πξνζπαζψληαο λα 

δηακνξθψζεη εθ λένπ ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα, αλαδεηψληαο ζην παξειζφλ ηεο, αξρέο, 

αμίεο, πεπνηζήζεηο, ηηο νπνίεο επεμεξγάδεηαη, αιιάδεη θαη πξνζαξκφδεη ζηα δεδνκέλα πνπ 

επηζπκεί ν «Μεγάινο Σηκνληέξεο» Mao, γηα λα ηελ θάλεη μαλά ηζρπξή δχλακε, θνηηάδνληαο 

ηνλ θφζκν κέζα απφ ην δηθφ ηεο πξίζκα (Κνηδηάο, 2010α). Ζ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηελ απνκφλσζε - ελζσκάησζε ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Οη ζεσξίεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζνληαη ηελ πεξίνδν 

1949-1978, ζηελ αξρή πηνζεηνχλ ηηο ζνβηεηηθέο απφςεηο πεξί «δηαρσξηζκνχ ηνπ θφζκνπ 

ζε δχν ζηξαηφπεδα» (1949-1954), ελψ ζηε ζπλέρεηα ζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ηξηψλ 

θφζκσλ κε ηελ Κίλα λα αλήθεη ζηνλ ηξίην (1953-1960). Ζ επαλαδηακφξθσζε ηεο νπηηθήο 

γηα ηνλ θφζκν, ηελ νδεγεί ζηε παξαίηεζε απφ ηελ πνιηηηθή πξφζδεζεο ζηελ ΔΓ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο γηα ηηο ελδηάκεζεο δψλεο, σο άιινζη ηεο ερζξφηεηαο πξνο ηηο 

δχν ππεξδπλάκεηο (1960-1963). Οη δχν ππεξδπλάκεηο είλαη δχν δψλεο θαη φινη νη άιινη 

ζηελ ελδηάκεζε, π.ρ. ε Ηλδία, ε Γηνπγθνζιαβία (Κνηδηάο, 2010α). Σελ ίδηα πεξίνδν ζα 

γελλεζεί ην θίλεκα ησλ αδεζκεχησλ, γηα ηελ εγεκνλία ηνπ νπνίνπ ζα ζπγθξνπζηεί (ε 

Κίλα) κε ηελ Ηλδία, ελψ ε ΔΓ ζα πξνζπαζήζεη λα ην ειέγμεη, ιφγσ ηνπ ειέγρνπ πνπ 

ήζειε λα αζθήζεη ζηε Γηνπγθνζιαβία ε νπνία αλήθε ζ‟απηφ. ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

επαλάζηαζεο ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή επηζηξέθεη ζηε ζεσξία ησλ δχν θφζκσλ, 

εξκελεχνληαο ηελ παγθφζκηα δνκή φρη σο «ηκπεξηαιηζκφο vs ζνζηαιηζκφο», αιιά σο 

παγθφζκηεο πφιεηο θαη παγθφζκηα ρσξηά. Γελ ππάξρεη πηα παγθφζκηα θνηλσληθή πάιε, 

αιιά δηακάρε εζλψλ θξαηψλ (1965-1971). Ζ ζεσξία ησλ ηξηψλ θφζκσλ επηζηξέθεη ζηε 

ινγηθή ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, (1971-1978): ζηνλ πξψην αλήθνπλ νη δχν 

ππεξδπλάκεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηξίηνπο, ν δεχηεξνο είλαη ν δπηηθφο θφζκνο πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη αιιά θαη ηνλ εθκεηαιιεχνληαη, ελψ ζηνλ ηξίην αλήθεη ε Κίλα θαη νη 

εθκεηαιιεπφκελνη. Σν «κέησπν» απηή ηε θνξά, δελ είλαη ελάληηα ζηε Γχζε ζπλνιηθά, 

αιιά ηνπ ηξίηνπ θαη δεχηεξνπ θφζκνπ ελάληηα ζηηο δχν ππεξδπλάκεηο ηνπ πξψηνπ θφζκνπ 

(Κνηδηάο, 2010α). εκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ηεο νπηηθήο ηεο έπαημε ε δηαηχπσζε ηνπ 

«δφγκαηνο Brezhnev», πεξί πεξηνξηζκέλεο θπξηαξρίαο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ, ε 

νπνία αλεζχρεζε ηελ νκντδεάηηζζα Κίλα θαη κεηαθίλεζε ην καξμηζηηθφ-εζληθηζηηθφ 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα πξνο ηε Γχζε. Οη ΖΠΑ, παηψληαο ζηελ επηζπκία ηεο Κίλαο λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαη λα ζηείιεη κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο θαη αλεμαξηεζίαο ζηελ ΔΓ, ηελ 

πξνζεγγίδνπλ κε κηα ζεηξά επηζθέςεσλ Nixon - Kissinger ζηελ Κίλα,  «ηε Γηπισκαηία ηνπ 

Πηλγθ-Πνλγθ», δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηηο ΖΠΑ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ πνιηηηθή 
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ηνπο πξνο ηα δχν θνκκνπληζηηθά θξάηε, ππνδαπιίδνληαο ηελ ερζξφηεηα κεηαμχ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ νη ίδηεο λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ, ή λα δηεθδηθήζνπλ ηζφηηκα κε ηνπο 

νβηεηηθνχο, εγεκνλία ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ (Φνχζθαο, 2009α), 

επεθηείλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηξξνή θαη ηελ ηζρχ ηνπο. Σν ζεκαληηθφ φκσο, γη‟ απηφ 

θαη ζίγεηαη εδψ, είλαη πσο ε ηζηνξία γηα κία αθφκε θνξά επαλαιακβάλεηαη θαη ην δηεζλέο 

ζχζηεκα, φπσο εμειίρζεθε κεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, εκθαλίδεη ζηνηρεία 

επαλάιεςεο ησλ δεδνκέλσλ εθείλεο ηεο επνρήο...  

Λίγν πξηλ ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, ε παγθφζκηα θνηλφηεηα έγηλε κάξηπξαο δχν 

δξακαηηθψλ αιιαγψλ κε πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο: Α/ ε πξψηε αιιαγή ήηαλ κηα 

δηαδηθαζία, ε νπνία δηήξθεζε ζρεδφλ 2 ρξφληα, απφ ην 1989 σο ην 1991 θαη ππήξμε ην 

απνηέιεζκα ηεο ηξηπιήο θαηάξξεπζεο πνπ έδεζε ε Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ 

Γεκνθξαηηψλ: (i) σο απηνθξαηνξία-νκνζπνλδία, (ii) σο ζπζηήκαηνο θαη, (iii) σο 

ηδενινγίαο-θνζκνζεσξίαο. Β/ Ζ δεχηεξε αιιαγή ζπλέβε 10 ρξφληα κεηά θαη ήηαλ 3 

πξάμεηο κηαο θαιά «ζρεδηαζκέλεο παξάζηαζεο»: πξφθεηηαη γηα ην ηξηπιφ ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ζηηο ΖΠΑ ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2001, πνπ έβγαιε ηνλ θφζκν απφ ηελ πιάλε ηεο 

αζθαινχο δσήο θαη έδσζε έλα δπζάξεζην ζηίγκα ηεο ζθνηεηλήο φςεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο άιιαμαλ ηνλ ηξφπν ζέαζεο ησλ 

πξαγκάησλ, έθεξαλ ζην δηεζλέο πξνζθήλην «λένπο παίθηεο» - παξάγνληεο, πνπ 

εζθεκκέλα ή ιαλζαζκέλα είραλ ππνηηκεζεί, αιιά θαη πεξηνρέο πνπ «ζαλ λα κελ ππήξραλ 

ζην ράξηε» πξηλ, αλαδχζεθαλ θαη έγηλαλ «κήινλ ηεο έξηδνο» γηα κηθξέο, κεγάιεο θαη 

αλαδπφκελεο δπλάκεηο. Δδψ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Α/ αιιαγή. Ζ Β/ αιιαγή αλαιχεηαη 

ζην 4
ν
 θεθάιαην ηνπ Α‟ Μέξνπο. 

Α/ Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αιιάδεη ην ηνπίν ζηελ Δπξαζία, φπνπ 

λέα θξάηε αλαδχνληαη, ελψ ζηνλ θφζκν αιιάδεη ν θαηακεξηζκφο ηζρχνο. Ζ αίζζεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο πξνο ηα πνχ ζα βαδίζεη ην δηεζλέο ζχζηεκα ιίγν πξηλ ηελ αιιαγή ηνπ 

αηψλα εληείλεηαη.  Θα εκθαληζηνχλ λένη δξψληεο; Θα ππάξμεη έλα λέν, δηπνιηθφ ζχζηεκα 

ή κήπσο έλα πνιππνιηθφ ζχζηεκα, φπνπ κέζσ αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρχνο ζα ππάξμεη κηα 

δηαξθήο θαη εηξεληθή ζπλελλφεζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ (Αξβαληηφπνπινο 2000, 

ζει.89); Ή κήπσο ζα εδξαησζεί έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα, κε ηηο ΖΠΑ λα παξακέλνπλ 

primus solus; Απφςεηο πεξί «ηέινπο ηεο ηζηνξίαο» (Fukuyama, 1989) θαη «ζχγθξνπζεο 

ησλ πνιηηηζκψλ» (Huntington, 1993), ζπδεηήζεθαλ εθηελψο ζην δηεζλή δηάινγν. Καηά ηελ 

πξψηε ν θηιειεπζεξηζκφο ζα επηθξαηνχζε παγθφζκηα, σο ην κφλν θνηλσληθφ κνληέιν ηνπ 

κέιινληνο. Πεηζηηθά ή φρη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Fukuyama, βξήθε ζεκαληηθή απήρεζε 

θαζψο, γηα πνιινχο Ακεξηθαλνχο ε ζπγθπξία απνηεινχζε κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηδεαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Woodrow Wilson, γηα δηάδνζε ησλ 

θηιειεπζέξσλ ηδεψλ. Καηά ηε δεχηεξε άπνςε, ηηο δηεζλείο ηδενινγηθέο δηαρσξηζηηθέο 

γξακκέο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ζα αληηθαηαζηήζνπλ πνιηηηζκηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο βξήθε απήρεζε, γηαηί έδηλε κηα εμήγεζε γηα ηα δπζάξεζηα 

γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990: ηελ πιεζψξα ησλ εζλνζξεζθεπηηθψλ ζπξξάμεσλ πνπ 

μέζπαζαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζηε λφηηα πεξηθέξεηα ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ζηε 

Νφηηα Αζία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ (Huntington, 1993). Γηα αλαιπηέο φπσο ν 

Kenneth Waltz, ην δηεζλέο ζχζηεκα πνπ πξνέθπςε, παξέκελε δηπνιηθφ, κε ηηο ΖΠΑ 

ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ έλα πφιν θαη ηε Ρσζία ζηξαηησηηθά ηνπιάρηζηνλ, λα 

παξακέλεη κεγάιε δχλακε, ηελ ψξα πνπ δελ είραλ αλαδπζεί άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο. Ζ 

δπλαηφηεηα ηεο Ρσζίαο λα μεδηπιψζεη ηελ ηζρχ ηεο πέξα απφ ηελ εγγχο πεξηθέξεηά ηεο 

είρε πεξηνξηζζεί, αιιά ην ππξεληθφ νπινζηάζηφ ηεο, εμαθνινπζνχζε λα ηεο εμαζθαιίδεη 

κηα ακπληηθή επάξθεηα ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή (Waltz, 1993). Απφ ηελ 

άιιε: α) ην δηεζλέο ζχζηεκα δελ ήηαλ θιαζηθά δηπνιηθφ, αθνχ δελ ππήξρε αληίπαιε 

ππεξδχλακε ή ζπλδπαζκφο κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ λα κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο 

ΖΠΑ, β) δελ ήηαλ νχηε πνιππνιηθφ, εθφζνλ δελ ππήξραλ πνιιέο κεγάιεο δπλάκεηο 

εθάκηιιεο  ηζρχνο πνπ λα αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε θαη κέζα απφ κεηαβαιιφκελνπο 

ζρεκαηηζκνχο λα έιζνπλ ζε ηζνξξνπία. Ο Huntington ην ραξαθηήξηζε, «πεξίεξγν 

κνλνπνιππνιηθό πβξίδην»: ππάξρεη κηα ππεξδχλακε, νη ΖΠΑ, ε νπνία κπνξεί 

απνηειεζκαηηθά λα ρεηξίδεηαη θαη λα δηεπζεηεί ηα δηεζλή πξνβιήκαηα, ελψ θακία άιιε 

κεγάιε δχλακε, ή ζπλδπαζκφο δπλάκεσλ, δελ έρεη ηελ ηζρχ λα ηελ απνηξέςεη 

(Huntington, 1999, ζει.35-36). Τπεξέρεη ζε φινπο  ηνπο ηνκείο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβάιεη ηελ ηζρχ ηεο θαη λα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληά ηεο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ε δηεπζέηεζε ησλ δηεζλψλ πξνβιεκάησλ, π.ρ. Κνπβέηη, Κφζνβν, γίλεηαη 

κε πξσηνβνπιία θαη αλάιεςε δξάζεο απφ ηηο ΖΠΑ, εξρφκελεο ζε θάπνηα ζπλελλφεζε κε 

ηηο ππφινηπεο «κεγάιεο» δπλάκεηο, α) είηε γηαηί έρνπλ αλάγθε ηε ζπλαίλεζε θαη 

ζπκκεηνρή ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζην εθάζηνηε εγρείξεκα, β) είηε γηα ηελ λνκηκνπνίεζε 

ησλ πξάμεψλ ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, (Waltz, 2000, ζει.54-55). Οη άιιεο «κεγάιεο» 

δπλάκεηο ζπλαηλνχλ, α) είηε δηφηη γλσξίδνπλ πσο ε δπλαηφηεηά ηνπο λ‟αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο είλαη πεξηνξηζκέλε, β) είηε γηαηί αδπλαηνχλ λα πξνβάινπλ ηελ ηζρχ ηνπο 

θαη λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε πιαλεηηθφ επίπεδν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ησλ ΖΠΑ (Huntington, 1999, ζει.36), είηε αθφκε, γ) ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο αληζνξξνπίαο 

ηζρχνο, δελ κπνξνχλ λα επσκηζηνχλ ην θφζηνο ηεο δηφξζσζεο απηήο ηεο αληζνξξνπίαο 

ηζρχνο, ή ηέινο, δ) γηαηί δελ επηζπκνχλ νη ίδηεο κηα εκπινθή. ε θάζε πεξίπησζε, νη ΖΠΑ 

ελζαξξχλζεθαλ λα πηζηεχνπλ πσο «θιεξνλόκεζαλ παγθόζκηεο επζύλεο ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο» θαη ηελ ηδηφηεηα λα δξνπλ σο «παγθόζκηνο ρσξνθύιαθαο» 

(Wei, 2011), γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ παξέκβαζή ηνπο ζε θξίζεηο φπσο ηεο 

νκαιίαο, ηεο Ατηήο θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σν κνλνπνιηθφ ζχζηεκα φπσο 

δηακνξθψζεθε φκσο, θξίζεθε σο κεηαβαηηθφ, θπξίσο επεηδή νη ππφινηπεο κεγάιεο 

δπλάκεηο ζα πξνζπαζνχζαλ λα δηνξζψζνπλ ηελ αληζνξξνπία ηζρχνο θαη λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηηο ΖΠΑ (Waltz, 2000, ζει.55-56). Καη απηφ ζπλέβε, αθνχ ήδε απφ ηε 
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δεθαεηία ηνπ 1990 πξψηε ε Κίλα θαη αθνινχζσο ε Ρσζία, ε Βξαδηιία θαη ε Ηλδία άξρηζαλ 

λα ζεκεηψλνπλ αμηφινγε αλάπηπμε. Μεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν αηηίεο αληαγσληζκψλ θαη 

πνιέκνπ φπσο, ε επηζπκία γηα αχμεζε ηεο ηζρχνο, νη νηθνλνκηθνί αληαγσληζκνί, νη 

εζληθηζκνί, νη πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηπαιφηεηεο, νη εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο, 

παξέκεηλαλ ίδηεο, φκσο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Ζ ζηξαηησηηθή 

ηζρχο έπαςε λα απνηειεί ηνλ κφλν παξάγνληα εζληθήο ηζρχνο, ελψ νη αληαγσληζκνί 

κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, άξρηζαλ λα κεηαθηλνχληαη απφ ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ζηελ 

νηθνλνκηθή δχλακε, φπνπ καδί κε δεηήκαηα ελέξγεηαο, εκπνξίνπ θαη ηερλνινγίαο, 

ηδηαίηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο, δηεθδίθεζαλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ κηαο λέαο 

ζηξαηεγηθήο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπξχλνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

εζληθή αζθάιεηα θαη πεξηπιέθνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Ρφιν ζε απηφ έπαημαλ θαη νη κεγάιεο αληηθάζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990: απφ ηε κία πιεπξά ππήξρε ν αλαπηπγκέλνο θφζκνο, πνπ γλψξηδε αζθάιεηα, 

εηξήλε, ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ θαη απμαλφκελε επεκεξία κέζσ ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ή ηεο επαλάζηαζεο ζηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο, (δηαδίθηπν) θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαληηθά ηκήκαηα 

ηνπ πιαλήηε γλψξηδαλ κεγάιε αζηάζεηα θαη αηκαηεξέο ζπξξάμεηο πνπ δηέιπαλ θξάηε, ή 

έθεξλαλ ζηελ εμνπζία αθξαίεο δπλάκεηο φπσο νη Σαιηκπάλ
1
. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο 

εκθαλίζηεθαλ λέεο πξνθιήζεηο: κία εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ είλαη ε αλάδπζε ελφο 

Ηζιακηζκνχ ξηδνζπαζηηθνχ θαη αθξαίνπ ζηηο ελέξγεηέο ηνπ, φπσο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 

5.Γ.1. Μηα δεχηεξε πξφθιεζε, είλαη ε αλάδπζε κηαο νκάδαο θξαηψλ κε ηζρπξφ νηθνλνκηθφ 

θαη έλα ηδηαίηεξν ηδενινγηθφ ππφβαζξν. Αξγά αιιά ζηαζεξά απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, άξρηζαλ λα ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηα ηδενινγηθά ζεκέιηα ζηα νπνία 

ζηεξίρζεθε ην αλαπηπμηαθφ νηθνδφκεκα πνπ πξνψζεζαλ νη ΖΠΑ κεηά ην Β‟ ΠΠ, ησλ 

νπνίσλ ε πξσηνθαζεδξία ζε νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν, είρε ζπλνδεπηεί απφ 

ηελ επηθξάηεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ θαη θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ, 

πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ (Fukuyama, 1992). Σηο ηδέεο θαη αξρέο ηνπο πξνψζεζαλ κέζσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, κηαο ζεηξάο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη κηαο επηζεηηθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Απηφ ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πξνάζπηζε ε Γχζε, ακθηζβεηείηαη απφ 

κεγάιεο νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά δπλάκεηο, φπσο ε Κίλα θαη ε Ρσζία, νη νπνίεο σο 

εγέηηδεο αθνινπζνχληαη απφ ηηο εχξσζηεο Ηλδία θαη Βξαδηιία. Ζ πξφθιεζε γηα ηε Γχζε 

ηίζεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά ηα αλαδπφκελα θξάηε εθαξκφδνπλ δηαρεηξηζηηθέο 

κεζφδνπο πνπ ζπκίδνπλ ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεξκαλία ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη 

γλσξίδνπλ αικαηψδε αλάπηπμε. Φαηλφκελν ή αλαπφθεπθηε εμέιημε, ε πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη πσο ν αλαδπφκελνο λένο «Κφζκνο Υσξίο ηε Γχζε», φπσο απνθαιείηαη ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (A World Without the West ή “BRICs” απφ ηα αξρηθά ησλ θξαηψλ 

Brazil, Russia, India, China), έζεζε ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηε Γχζε, γηα ηνπο 

                                                           
1
 Γηα παξάδεηγκα ε Γηνπγθνζιαβία θαη ε Αθξηθαληθή ήπεηξνο, φπνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρψξεο αηκαηνθπινχληαλ απφ 

εκθχιηεο ή δηεζλείο ζπξξάμεηο, ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα «Α‟ Αθξηθαληθφ Πφιεκν (Kissinger, 2002, ζει.19-37). 
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ξπζκνχο αλάπηπμήο ηνπ, αιιά θαη γηα ηνπο «Απηαξρηθνχο Καπηηαιηζκνχο», ππφ ηε 

κπαγθέηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ Κίλα θαη Ρσζία. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα 

επαλάιεςε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ άξαγε; Ο «Κφζκνο ρσξίο ηε Γχζε» 

ζπλεξγάδεηαη επνηθνδνκεηηθά, ηελ ψξα πνπ ε Γχζε, κε επηθεθαιήο ηηο ΖΠΑ, αδπλαηεί λα 

ηνλ «ειέγμεη», αθφκε θαη λα ηνλ θαηαιάβεη, πφζν κάιινλ λα ηνλ δερηεί. Αλ κε ηη άιιν, ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ πξνέθπςε κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, θξχβεη εθπιήμεηο, λέεο 

ζπλεξγαζίεο, ζπκβηβαζκνχο θαη ππνρσξήζεηο, κε κφλν κία βεβαηφηεηα: φηη ε Γχζε δελ 

κπνξεί λα πξνζκέλεη ζε κηα λέα θαηάξξεπζε ηνπ αληίπαινπ ζπζηήκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο Α‟ Μέξνπο, ζα δνχκε: ζην 2
ν
 θεθ. ηελ εμέιημε ησλ 

ηξηψλ κεγάισλ δπλάκεσλ ΖΠΑ-Ρσζίαο-Κίλαο ζηε κεηα-Φπρξνπνιεκηθή επνρή, πσο 

πξνζάξκνζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηηο αιιαγέο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ηελ εμέιημε 

ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ ηνπο, ηα νπνία θαζφξηζαλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπο δηεζλψο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κεληξηθή Αζία, φπνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ηε 

δξάζε ηνπο αηνκηθά, αιιά θαη κέζσ ζεζκψλ πνπ εγνχληαη, ΝΑΣΟ θαη SCO.  

 

Κεθάιαην 2: ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟ ΝΔΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

2.Α  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) 

 

Από ηε δηειθπζηίλδα ησλ Πόισλ ζηελ παγθόζκηα εγεκνλία 

Ζ πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, ε απηάξθεηά ηνπο ζε πινπηνπαξαγσγηθνχο 

πφξνπο θαη πξψηεο χιεο, ηνπο έδσζε ηελ πνιπηέιεηα λα αθνινπζήζνπλ κηα πνιηηηθή 

απνρήο θαη απνκνλσηηζκνχ απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, δηνρεηεχνληαο ηελ ελέξγεηά ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Δθκεηαιιεχηεθαλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ Δπξψπε, ηελ ηερλνινγία, ηα 

θεθάιαηα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηελ επαλάζηαζε ζηηο ζπγθνηλσλίεο, ζηηο επηθνηλσλίεο 

θαη ελίζρπζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ πξνλνκηαθή ηνπο ζέζε ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα έγηλε πην εκθαλήο κεηά ην 1945: ν Β‟ΠΠ είρε επηθέξεη ηελ νιηθή θαηαζηξνθή 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηνπο ζηνλ θφζκν, πιελ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, αιιά 

θαη δηεζλείο αλαθαηαηάμεηο πνπ άιιαμαλ ηνλ θαηακεξηζκφ ηζρχνο. Οη ΖΠΑ θαηείραλ ην 

κηζφ πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, είραλ επελδχζεη ζε λένπο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη πξντφληα θαη κέζσ ηνπ πνιέκνπ ζεκείσζαλ ζεκαληηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο κεηαπνιεκηθά. Απφ απηή ηελ πιενλεθηηθή ζέζε, δελ είραλ ιφγν λα 

επηζηξέςνπλ ζηνλ απνκνλσηηζκφ. Αλη‟ απηνχ, ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο κεγαιχηεξεο, γηα 

απηέο, ζηξαηησηηθήο, δηπισκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ηδενινγηθήο απεηιήο, ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο, θαη ελεπιάθεζαλ καδί ηεο ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν (Kennedy, 1991, ζει.171-172). 

Πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ εμάπισζή ηεο κε ην δόγκα ηεο αλάζρεζεο, κηα 

ζηξαηεγηθή εμάιεηςεο ηεο νβηεηηθήο απεηιήο, κέρξη νη εγγελείο αδπλακίεο πνπ πίζηεπαλ 
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πσο είρε ην ζνβηεηηθφ ζχζηεκα, λα ην νδεγήζνπλ αξγά ή γξήγνξα ζηελ θαηάξξεπζε 

(Κνηδηάο, 2011, Steel, 1995). Μεγαιχηεξν φπιν ηνπο ππήξμε ε θαηνρή ππξεληθήο 

ηερλνινγίαο, έλα κνλνπψιην ην νπνίν ζπάδεη ε νβηεηηθή Έλσζε κεηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Με ηελ εκθάληζε ησλ βαιιηζηηθψλ δηεπεηξσηηθψλ 

ππξαχισλ, ζηεξνχληαη απφ ην γεσπνιηηηθφ-απνηξεπηηθφ πιενλέθηεκα πνπ είραλ θαη 

θαζίζηαληαη ζηξαηεγηθά ηξσηέο. Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ηελ θαζηζηά ην ίδην ηζρπξή κε ηηο ΖΠΑ, ε Ηαπσλία μεπεξλά ηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ε Κίλα δπλακψλεη. Νέεο απεηιέο απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα, λέα 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη λέα πεδία αληαγσληζκνχ επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πξνο: 1) Σελ απνηξνπή ππξεληθνχ πνιέκνπ, κέζσ 

ηεο πνιηηηθήο κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη κέζσ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ εθ λένπ ηελ αληηππξεληθή 

νκπξέια πνπ ζα ηηο επαλαθέξεη ζην ππξεληθφ αππξφβιεην (Αξβαληηφπνπινο, 2000, 

ζει.107), κηα πνιηηηθή πνπ ραξαθηήξηζε ηηο πξνεδξίεο Reagan θαη Clinton, 2) ηε 

δηαηήξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκκαρηψλ πνπ 

νηθνδφκεζαλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, φπσο: ΝΑΣΟ, ANZUS θ.α. (Kennedy, 

1991, ζει.181), 3) ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πιέγκαηνο, κέζσ 

ζπκθσληψλ, πξνγξακκάησλ βνήζεηαο πξνο ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο θαη νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο ε πκθσλία Bretton Woods, ην ρέδην Marshall θαη ν ΟΟΑ, ψζηε λα 

ηζρπξνπνηεζεί ν δπηηθφο ζπλαζπηζκφο (Steel, 1995) θαη λα αληηπαξαηεζεί κε επηηπρία ζην 

ζνβηεηηθφ, 4) ηε δηαηήξεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο, ππφ κνξθή βάζεσλ θαη ακπληηθψλ 

ζπκθσληψλ, 5) ηελ αλαδφκεζε, επέθηαζε θαη αλάπηπμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπο, 

φπσο θαη ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ 

απεηιψλ θαηά ηεο Ακεξηθαληθήο αζθάιεηαο (Kennedy, 1991, ζει.181, Wolfowitz, 1992) 

θαη, 6) ηε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπο ζε πςειά επίπεδα, ψζηε λα 

παξακείλεη αθιφλεηε ε πξσηνθαζεδξία ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ο εμνπιηζηηθφο 

αληαγσληζκφο απέλαληη ζηελ αληίπαιν ΔΓ, θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, κέρξη 

ηελ θαηάξξεπζή ηεο ην 1989, πνπ ζήκαλε θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Γηα ηηο 

ΖΠΑ, ην γεγνλφο απνηέιεζε ηελ εμάιεηςε κηαο κεγάιεο απεηιήο θαηά ηεο δπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Νίθεζαλ, παξακέλνληαο κφλε ππεξδχλακε. Σα ζπκθέξνληα ηνπο είλαη 

παγθφζκηα, δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηεο δχλακήο ηνπο πιαλεηηθά, γεγνλφο 

πνπ θαίλεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη απφ ην πιέγκα ησλ εκπνξηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ακπληηθψλ ζρέζεψλ ηνπο (Κνηδηάο, 2011). Ζ Δλσκέλε 

Δπξψπε θαη ε αλαδπφκελε Κίλα, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ απεηιέο γηα ηελ 

εγεκνλία ηνπο, καδί κε ηε Ρσζία, εθφζνλ αλέθακπηε απφ ηε απφιπηε χθεζε. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη απεηιέο νη νπνίεο δελ είλαη επθξηλείο θαη κνλνδηάζηαηεο πνπ απαηηνχλ ηε 

ζπλδξνκή ησλ δπηηθψλ ζπκκάρσλ ηνπο. Ζ κεηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο δηπιήο ρξήζεο θαη 

εθαξκνγήο, γηα ζηξαηησηηθνχο θαη εηξεληθνχο ζθνπνχο, δεκηνπξγεί λέα δηιήκκαηα 
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αζθάιεηαο. Ζ δηαζπνξά ησλ ππξεληθψλ φπισλ ζπληζηά χςηζηε απεηιή θαζψο, α) νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνζπαζνχλ λα πξναζπίζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα, 

βαζηδφκελεο ζηηο δηθέο ηνπο απνηξεπηηθέο δπλαηφηεηεο θαη φρη ζε απηέο ησλ 

ππεξδπλάκεσλ φπσο ζην δηπνιηθφ ζχζηεκα θαη β) ππάξρεη θίλδπλνο απφθηεζεο 

ππξεληθψλ φπισλ απφ κε-θξαηηθνχο δξψληεο, φπσο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ή 

εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο (Αξβαληηφπνπινο, 2000, ζει.109).  

 

Ζ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ κεηά ηνλ Φπρξό Πόιεκν  

Ζ θαηάζηαζε ε νπνία πξφεθπςε κεηά ην 1989, πξνθάιεζε έληνλνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ επφκελε εκέξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ έθηνηε. Ζ 

πξνάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπο σο παγθφζκηνπ 

εγεκφλα, ππήξμαλ νη παξάκεηξνη πνπ θαζφξηζαλ ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο ηνπο, ε νπνία 

ππήξμε θαζαξά ξεαιηζηηθή, κε ηδεαιηζηηθή ξεηνξηθή θαη παξεκβαηηθή ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

Αθνινχζεζαλ πνιηηηθή επηιεθηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ζην φλνκα ηνπ 

δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαηαξγψληαο νπζηαζηηθά ηελ αξρή ηεο 

θξαηηθήο θπξηαξρίαο, βαζηθή αξρή ηνπ βεζηθαιηαλνχ ζπζηήκαηνο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ 

(Kissinger, 2002), πξνσζψληαο κηα αλζξσπηζηηθή, ηδεαιηζηηθήο αληίιεςεο δηεζλή ηάμε, 

ζηελ νπνία νη θπβεξλήζεηο δείρλνπλ κεγαιχηεξν ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ζηελ αλζξψπηλε δσή, ελψ ε θξαηηθή θπξηαξρία δελ απνηειεί παξά εκπφδην ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Ζ επηιεθηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο λέαο δηεζληζηηθήο απηήο δπηηθήο 

νξζνδνμίαο, δεκηνχξγεζε εξσηήκαηα γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο θαη ηα θίλεηξα πνπ 

ππνθξχπηεη θαη γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθή αξρή ηνπ λένπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.  

1990-2001: Ζ «Αλζξσπηζηηθή» πιεπξά ηεο Ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο 

Με ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ε αλάζρεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, σο 

θπξίαξρε απνζηνιή ηεο απφ ην 1947 σο ην 1989, έπαςε λα πθίζηαηαη. Καηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990, ν νπτιζνληζκφο
2
 ηεο θπβέξλεζεο Clinton δηαρψξηζε ηα θξάηε ζε «θαιά» θαη 

«θαθά» κε βάζε ηδενινγηθέο (δεκνθξαηία) θαη εζηθέο (αλζξψπηλα δηθαηψκαηα) αξρέο 

(Mearsheimer, ζει.48), ζεσξψληαο ηα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα σο θηιεηξεληθά, σο πξνο 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιιεο δεκνθξαηίεο, θαη ηα κε δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα σο ελ δπλάκεη 

ηαξαρνπνηνχο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Με δεδνκέλε ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο ρψξαο ζην 

δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο, αθνινχζεζε κηα «ηδεαιηζηηθή» εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

πξνβαίλνληαο ζε ηέζζεξηο αλζξσπηζηηθέο επεκβάζεηο, ζηε νκαιία, ζηελ Ατηή, ζηε 

Βνζλία θαη ζην Κφζνβν. Ζ ηειεπηαία κάιηζηα, αλέδεημε ηε κεγάιε ππεξνρή ηνπο ζε 

ζηξαηησηηθά κέζα: λίθεζαλ ζε πνιεκηθή ζχξξαμε κε κεδεληθέο απψιεηεο, 

επηθνηλσλψληαο ην κήλπκα πσο είλαη ζε ζέζε λα πιήμνπλ νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν ηνπ πιαλήηε κε αθξίβεηα κέηξνπ (Παπαζσηεξίνπ, 2002, ζει.400). Σφζν νη 

                                                           
2
 Γηα ηηο ζεσξίεο πνπ θιήζεθαλ λα ζεκειηψζνπλ ηε ζηάζε ηνπο ζηε λέα επνρή, βιέπε Παξάξηεκα ΗΗ/Α. 
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Ρεαιηζηέο, φζν θαη νη Σδαθζνληθνί ελαληηψζεθαλ ζηηο επεκβάζεηο Clinton. Οη Ρεαιηζηέο, 

γηαηί ν Aκεξηθαληθφο παξεκβαηηζκφο θαηαζηξαηεγνχζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ηεο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ, κε ηελ νπνία νηθνδνκήζεθε ην λεσηεξηθφ 

θξαηνθεληξηθφ δηεζλέο ζχζηεκα θαη άξα ηελ θαηάξξεπζε ηεο βεζηθαιηαλήο έλλνηαο ηεο 

κε επέκβαζεο. Οη Σδαθζνληθνί, γηαηί δελ δηαθπβεχνληαλ ζεκαληηθά ακεξηθαληθά εζληθά 

ζπκθέξνληα. Καη γηα ηνπο δχν βέβαηα, απηέο νη επεκβάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα σζήζνπλ 

ηνπο αληηπάινπο ησλ ΖΠΑ λα πξνζθχγνπλ ζε αληίπνηλα (Kissinger, 2002, ζει.391-413). 

Οη αλζξσπηζηηθέο επεκβάζεηο Clinton ππήξμαλ επηιεθηηθέο, ζηεξνχληαλ εζηθήο 

λνκηκνπνίεζεο απφ ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, ε νπνία ηηο εμέιαβε «σο απζαίξεηε άζθεζε 

ηεο ακεξηθαληθήο θπξηαξρίαο θαη ζπλ ησ ρξόλσ σο ηδηνηειή ππνθξηζία» (Kissinger, 2002, 

ζει.400), γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα γελλήζεη αηζζήκαηα αγαλάθηεζεο, αθφκε θαη 

αληαπφδνζεο. πλ ηνηο άιινηο, έγεηξαλ εξσηήκαηα, αλ φλησο γίλνληαλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ παλαλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ: κήπσο ηειηθά κηα ηέηνηα αληίιεςε 

είλαη μεθάζαξα δπηηθφζηξνθε, θαζφινπ παλαζξψπηλε θαη εληειψο πξνζρεκαηηθή 

(Κνηδηάο, 2010α); Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ,  ζα δηθαίσλε θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο αληηπάινπο 

ηεο επεκβαηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ πξνθάιεζε ην  ηζρπξφηεξν πιήγκα ζηελ ηζηνξία ηεο 

αιαδνληθήο ππεξδχλακεο. 

2001-2008:11
ε
 επηεκβξίνπ: «Όπνηνο δελ είλαη καδί καο, είλαη ελαληίνλ καο»  

Οη επηζέζεηο ηεο 11 επηεκβξίνπ 2001, ηα ρηππήκαηα ησλ ηξηψλ αεξνπιάλσλ 

ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ θαη ζην Ακεξηθαληθφ 

Πεληάγσλν, έθαλε πην απνθαζηζηηθή ηελ παξεκβαηηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ. Ζ απάληεζε 

πνπ έδσζε ν πξφεδξνο George W.Bush, ελζσκάησλε αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο ζε κηα 

εζληθή ζηξαηεγηθή αζθαιείαο, βαζηζκέλεο θαζαξά ζηελ ηζρχ
.
 ζπλδχαζε ηνλ «Πφιεκν 

θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» πνπ επαθνινχζεζε, κε ηε κεγάιε ζηξαηεγηθή ηεο παγθφζκηαο 

εγεζίαο πνπ απνιάκβαλε ε ρψξα ηνπ θαη κε ηαπηφρξνλν απνθιεηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

θαη παγθφζκησλ αληαγσληζηψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο απνηέιεζε ηελ εζληθή πνιηηηθή 

αζθαιείαο πνπ επηζηξαηεχηεθε γηα λα λνκηκνπνηήζεη εζηθά, ην ξηδνζπαζηηθφ ζηξαηεγηθφ 

δφγκα ηεο «πξνιεπηηθήο δξάζεο»
3
, πνπ εμέθξαζε ππέξ ελφο «Γίθαηνπ Πνιέκνπ» 

(Snauwaert, 2004). Χο ερζξφο ζε απηφλ ην πφιεκν νξίζηεθε ε ηξνκνθξαηία, αιιά θαη 

νπνηνζδήπνηε ηε βνεζά ή ηελ ππνζάιπεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξαηψλ (Bush, 

2001, ζει.1). Με ηελ απφθαζή ηεο λα ρηππήζεη ηα ζηξαηφπεδα ηεο Al Qaeda ζην 

θπβεξλψκελν απφ ηνπο Σαιηκπάλ Αθγαληζηάλ, ε δηνίθεζε Bush δηεμήγαγε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ «Πφιεκν θαηά 

ηεο Σξνκνθξαηίαο» (θαη γηα ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο «Γηαξθήο Διεπζεξία» (Enduring 

                                                           
3
 «....ππεξαζπηδόκελνη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Ακεξηθαληθό ιαό θαη ηα ζπκθέξνληά  καο ζην εζσηεξηθό θαη ζην 

εμσηεξηθό, κε ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο απεηιήο πξηλ θηάζεη ζηα ζύλνξά καο. Δλώ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 
ζα πξνζπαζνύλ ζπλερώο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο, δελ ζα δηζηάζνπλ λα δξάζνπλ 
κόλεο ηνπο, αλ ρξεηαζηεί λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ απηνάκπλα, δξώληαο πξνιεπηηθά ελαληίνλ απηώλ ησλ 
ηξνκνθξαηώλ, γηα λα ηνπο απνηξέςεη από ην λα θάλνπλ θαθό ελαληίνλ ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο ρώξαο καο.» 
(Μεηάθξαζε - ππνγξάκκηζε ηεο γξάθνπζαο, NSC, 2002, ζει.6). 
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Freedom)), νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζηελ παξαρψξεζε αεξνπνξηθψλ βάζεσλ θαη άιισλ 

δηεπθνιχλζεσλ απφ ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνο ηηο ΖΠΑ. Σν Καδαθζηάλ 

πξφζθεξε ηε ρξήζε ηεο ζηξαηησηηθήο αεξνπνξηθήο βάζεο γηα ηελ πξνζγείσζε θαη ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ησλ αεξνπιάλσλ ηεο πκκαρίαο ζην Κάξζη Κάλακπαλη (Κ2), ελψ ην 

Οπδκπεθηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ, ζπκθψλεζαλ λα επηηξέςνπλ ηε 

ζηξαηησηηθή παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπο βάζεηο (CNN, 2001, Παξάξηεκα 

Η/Υάξηεο 7). Ζ ζηξαηησηηθή είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζηελ θαξδηά ηεο Αζίαο δελ ζα γηλφηαλ 

εχθνια αλ δελ έδηλε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ε Ρσζία, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο Κίλαο. Ζ 

θαηάξξεπζε ησλ Σαιηκπάλ θαη ηεο Al Qaeda ην Ννέκβξην ηνπ 2001 απνηέιεζε 

απνθαζηζηηθφ πιήγκα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Osama bin Laden λα μεθηλήζεη ζξεζθεπηηθφ 

πφιεκν ελεξγνπνηψληαο ζχζζσκν ην Ηζιάκ ελαληίνλ ησλ (δπηηθψλ) απίζησλ. Έδεημε λα 

δηθαηψλεη ηηο θηλήζεηο Bush, λα απνηειεί έλα αθφκε ζεηηθφ βήκα πξνο ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία, φκσο ην επφκελν ρηχπεκα ησλ ΖΠΑ, καδί κε φζα έξρνληαλ ζηελ 

επηθάλεηα αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ζα αλέηξεπε ηελ φπνηα 

ζεηηθή εμέιημε. Σν 2003 ν Bush επηηέζεθε γηα δεχηεξε θνξά ζην Ηξάθ, παξά ηελ αληίζεηε 

γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, κε ζηφρν ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο 

Houssein. Ζ επηρείξεζε ήηαλ ζθνδξή, ζχληνκε θαη επηηπρεκέλε γηα ην ζηφρν πνπ 

επηθνηλσλνχζαλ, αιιά θαη γηα εθείλνλ πνπ δελ επηθνηλσλνχζαλ, δει. ηνλ έιεγρν ησλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ηνπ Ηξάθ. Σαπηφρξνλα, ε επηρείξεζε απηή θαηαιήγεη λα ηνπο 

θξαηά εγθισβηζκέλνπο εθεί, λα κεηξνχλ απψιεηεο, πιηθέο, ζε δσέο, αιιά θαη ζην θχξνο 

ηνπο αλαδεηψληαο ηξφπνπο απεκπινθήο κελ, αιιά δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ. Γίπια ζην 

«Γφγκα Bush» θαη ηνλ «Πφιεκν θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο», πξνζηέζεθε ν «Άμνλαο ηνπ 

Καθνχ» πνπ ρσξίδεη ηα θξάηε ζε «θαιά θαη θαθά», πνιψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή (Herbert, 2009) κε ηνλ Μνπζνπικαληθφ θφζκν θαη θξάηε φπσο ην 

Ηξάλ. Ζ πνιηηηθή Bush έδσζε επίζεο έκθαζε ζηελ ππξαπιηθή άκπλα, πξνσζψληαο ηελ 

αληηππξαπιηθή αζπίδα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, έδεημε πεξηθξφλεζε πξνο ηνλ ΟΖΔ θαη 

ην Γηεζλέο Γίθαην, αιιά θαη ζθιεξφηεηα ζε θξάηε πνπ ραξαθηήξηζε «παξίεο», φπσο ηε 

Βελεδνπέια, ηε Μπαλκάξ θαη ην Ηξάλ, ζην νπνίν επέβαιε θπξψζεηο απνθιεηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαιείςεη ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα
.
 απνκφλσζε αληαγσληζηέο 

ζηήξημε ζπκκάρνπο (Herbert, 2009) θαη ηελ «επέθηαζε ηεο ειεπζεξίαο», ηελ «εμαγσγή 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο». Οη παξαιιειηζκνί ζε 

κεξίδα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ήηαλ κάιινλ αλαπφθεπθηνη: φπσο νη ηξνηζθηζηέο (θαη 

λενηξνηζθηζηέο) αγσλίδνληαλ γηα ηελ εμαγσγή ηεο Μπνιζεβίθηθεο επαλάζηαζεο, έηζη θαη 

νη λενζπληεξεηηθνί Ακεξηθαλνί πξνσζνχλ ηελ εμαγσγή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ηνπ δηθνχ ηνπο αμηαθνχ ζπζηήκαηνο (Κνηδηάο, 2011), θαζηζηψληαο 

εαπηνχο ππφινγνπο γηα παξεκβάζεηο θαη ππνθίλεζε θηλεκάησλ. 

2008-2011: ηε ζκιά ηερ οικονομικήρ κπίζερ: αλλαγή πλεύζερ  
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Ζ πξνεδξία ησλ ΖΠΑ αιιάδεη εγεζία θαη νη θαηαβνιέο ηνπ λένπ πξνέδξνπ Barack 

Hussein Obama, ηνπ πξψηνπ καχξνπ ζηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ, θάλνπλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα 

λα είλαη ζεηηθά πξνζθείκελε απέλαληί ηνπ θαη γελλνχλ πξνζδνθίεο γηα κηα δηαθνξεηηθή 

Ακεξηθαληθή πνιηηηθή. Ζ πξνεδξία Bush κε ηελ «εμαγσγή ηνπ δπηηθνχ ηδεψδνπο» φπσο 

θαη ε πξνεδξία Clinton κε ηηο «αλζξσπηζηηθέο επεκβάζεηο», ζηηγκαηίζηεθαλ αξλεηηθά ζηε 

κλήκε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. ηα ηξία ρξφληα πνπ κεηξά ε πξνεδξία ηνπ, 

πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηε δχλακε, ην θχξνο θαη ηελ παγθφζκηα εγεζία ησλ 

ΖΠΑ, ζε έλαλ θφζκν πνπ δελ είλαη πηα κνλνπνιηθφο, αιιά γλσξίδεη κηα λέα ηζνξξνπία 

δπλάκεσλ βαζηζκέλε ζηελ νηθνλνκηθή δχλακε, ζηεξηδφκελνο ζηελ ήπηα ηζρχ, ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ, εληφο θαη εθηφο επίζεκσλ δηεζλψλ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ
.
 

άιισζηε νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ηνπ, -ηξνκνθξαηία, πξνζπάζεηα κε-

δηάδνζεο/δηαθπγήο ππξεληθψλ φπισλ, θιηκαηηθή αιιαγή θαη εμάξηεζε απφ νξπθηά 

θαχζηκα-, δελ ελζάξξπλαλ ηε κνλνκεξή δξάζε, αιιά απαηηνχζαλ κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπληνληζκέλε δξάζε κε 

«παξαδνζηαθνχο ζπκκάρνπο» (Borger, 2008). ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπκπεξηέιαβε ηελ 

αλαλέσζε ησλ παγθφζκησλ ζπκκαρηψλ, ηελ άκεζε δηπισκαηία ρσξίο φξνπο, ηε 

δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ κε ηελ Ηαπσλία, ηε Νφηηα Κνξέα θαη ηελ Απζηξαιία γηα λα 

ηζνξξνπήζεη ηνλ Κηλεδηθφ παξάγνληα, ηελ ππξεληθή αζθάιεηα, κε πξνψζεζε απφ θνηλνχ 

κε ηε Ρσζία, ελφο θφζκνπ ρσξίο ππξεληθά, θαη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία ησλ ΖΠΑ
.
 

επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο ηαθηηθήο «θαξφηνπ-καζηίγηνπ» γηα ην Ηξάλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Ρσζία θαη ηελ Κίλα. Σν ξφιν ηνπ «θαξφηνπ» έπαηδαλ, ε απνδνρή ηνπ ζηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, νη επελδχζεηο θαη ε νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο, κε ζθνπφ λα 

εγθαηαιείςεη ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα, λα πάςεη λα ζηεξίδεη ηξνκνθξάηεο θαη λα 

απεηιεί ην Ηζξαήι (Herbert, 2009). χληνκα ην ξφιν απηφ φκσο, δηαδέρηεθε ην «καζηίγην» 

ησλ θπξψζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ε απεηιή επίζεζεο απφ ην 

Ηζξαήι (Madsen, 2011). Ζ απεκπινθή απφ ην Ηξάθ θαη ε ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ ζην 

Αθγαληζηάλ, ζπκπεξηιακβάλνληαλ επίζεο ζηνπο δηαθεξπρζέληεο ζηφρνπο. Πνηνπο 

ζηφρνπο πέηπρε θαη πνηνπο φρη, δελ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ή κε κφλνλ 

ζην κέηξν πνπ αθνξά ηε κειέηε. Έηζη, φζνλ αθνξά ζηελ απεκπινθή απφ ην Ηξάθ θαη ην 

Αθγαληζηάλ, δελ επηηεχρζεθε θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο 

ηεο Ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ ησλ δχν κεγάισλ αληαγσληζηψλ ηεο, Ρσζίαο θαη 

Κίλαο (αλαιχνληαη εθηελψο ζηα Κεθ. 6.Α.3 & 7.Δ.1). Δληνχηνηο, ζε κηα κπζηηθή επηρείξεζε 

ζην Παθηζηάλ πέηπρε ηε θπζηθή εμφλησζε ηνπ Osama bin Laden, εγέηε ηεο Al Qaeda, 

φπσο αλαθνηλψζεθε ηελ 1ε Μαΐνπ 2011 (Baker θ.α., 2011), ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη 

ην ηέινο ηνπ «Πνιέκνπ θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο». Αθφκε, ζηηο πξνθιήζεηο πνπ θιήζεθε ν 

πξνέδξνο Obama λα αληηκεησπίζεη είλαη έλα θχκα εμεγέξζεσλ ζην βφξεην ηφμν ηεο 

Αθξηθήο, Σπλεζία, Αίγππην, Ληβχε, κε θφβνπο ληφκηλν, θαζψο ηαξαρέο έρνπλ μεζπάζεη 

θαη ζε Λίβαλν θαη πξία, αλαβηψλνληαο ζελάξηα πεξί «Αξαβηθήο Άλνημεο» (The Guardian, 
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2011). Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, θαηέζηεζε εκθαλείο ηηο πξαγκαηηθέο 

αδπλακίεο ηεο Ακεξηθαληθήο παληνδπλακίαο θαη εκθάληζε ην αληίπαιν δένο: κηα εχξσζηε 

Κίλα πνπ ζπζζσξεχεη πιενλάζκαηα θαη κηα αλαπηπζζφκελε Ρσζία, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππεξρξεσκέλεο ΖΠΑ. Απηή είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ησλ ΖΠΑ ζηνλ 21
ν
 αηψλα, 

θαζψο ε νηθνλνκία έρεη πάξεη πξνβάδηζκα έλαληη ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο. 

 

2.Β Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδία (Ρσζία) 

 

Ζ αηκαηεξή άλνδνο θαη ε αλαίκαθηε πηώζε κηαο απηνθξαηνξίαο 

Ζ γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ηεο Ρσζίαο ζην ράξηε, έθεξλε θαηά θαηξνχο ζην 

πξνζθήλην εξσηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ, αλ είλαη πεξηζζφηεξν Δπξσπατθή ή Αζηαηηθή 

ρψξα, θαζψο ζηελ πνξεία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δηαρξνληθά, θνηηάδεη άιινηε πξνο ην 

Βπδάληην 9
νο

-15
νο

 αη. θαη άιινηε πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηε Γχζε, 16
νο

-20
νο

 αη.. Μεηά ηνλ 

Β‟ΠΠ νη κεγάιεο ηεο απψιεηεο αληηζηαζκίδνληαη ζε έλα βαζκφ, απφ ην κεγάιν θχξνο ηνπ 

Κνκκνπληζκνχ θαη ηελ επηξξνή ηεο. Δίλαη ηζνυςήο κε ηηο ΖΠΑ, γίλεηαη κφληκν κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ λενζχζηαηνπ ΟΖΔ καδί κε ηηο άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο 

επνρήο, πνιχ ζχληνκα απνθηά ηα δηθά ηεο ππξεληθά φπια, είλαη θξαηαηά θαη νξγαλσκέλε 

κε έλα ζχζηεκα πνπ αληηηίζεηαη ζηα δπηηθά πξφηππα. Αγσλίδεηαη λα απνδείμεη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο θαη λα ειέγμεη ηηο ζθαίξεο επηξξνήο ηεο. Πιελ ησλ 

θξαηψλ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, επηζπκεί λα ειέγμεη ην θίλεκα ησλ αδεζκεχησλ θαη 

ηδηαίηεξα ηε Γηνπγθνζιαβία πνπ αλήθεη ζε απηφ, αιιά δελ ηα θαηαθέξλεη. Οχηε θαη ε Κίλα 

ηνπ Mao ζπκπνξεχεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ΔΓ επηζπκεί. Μάιηζηα, ε αλαθνίλσζε ηεο 

πνιηηηθήο ζέζεο πνπ έκεηλε γλσζηή σο «Γόγκα Brezhnev» (ηππηθά ην 1968) πξνθαιεί 

ξήμε κεηαμχ ηνπο, απνκαθξχλεη ηελ Κίλα θαη ηελ σζεί λα γεθπξψζεη ην ράζκα κε ηηο 

ΖΠΑ. Με ην «Γόγκα Brezhnev» ε ΔΓ δειψλεη ην δηθαίσκά ηεο λα επεκβαίλεη, είηε κε 

πνιηηηθά είηε κε ζηξαηησηηθά κέζα, ζην έδαθνο ησλ κειψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ 

ζε πεξίπησζε εμέγεξζεο, ή θηλήζεσλ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη θηιειεπζεξνπνίεζεο, πνπ ζα 

έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ θνκκνπληζηηθή αξρή θαη ηε ζνβηεηηθή εγεκνλία ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ. Καη απηφ γηαηί ηα θξάηε πνπ ηνλ απνηεινχζαλ, ήηαλ βαζηθφ ακπληηθφ θαη 

ζηξαηεγηθφ πεδίν αλάζρεζεο ησλ νβηεηηθψλ, ζε πεξίπησζε ερζξνπξαμηψλ κε ην 

ΝΑΣΟ
4
. Οπζηαζηηθά, δηαθήξπηηε ηελ πεξηνξηζκέλε θπξηαξρία ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαλ 

ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο, δηαζθαιίδνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηε δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ 

ηνπ Β‟ΠΠ θαη ηνπ status quo, ελψ παξάιιεια απνθάιππηε ην βάζνο ηνπ θφβνπ απφ ηελ 

                                                           
4
«Όηαλ δπλάκεηο πνπ είλαη ερζξηθέο πξνο ην ζνζηαιηζκό, πξνζπαζνύλ λα ζηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ 

ζνζηαιηζηηθώλ ρσξώλ πξνο ηνλ θαπηηαιηζκό, γίλεηαη όρη κόλν έλα πξόβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο, αιιά έλα 
θνηλό πξόβιεκα θαη αλεζπρία όισλ ησλ ζνζηαιηζηηθώλ ρσξώλ...» [...] «...θάζε Κνκκνπληζηηθό θόκκα έρεη ηελ επζύλε 
όρη κόλν γηα ηνπο δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο, αιιά θαη γηα όιεο ηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ζε όιν ην Κνκκνπληζηηθό θίλεκα. 
Όπνηνο μερλάεη απηό, ππνγξακκίδνληαο κόλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο, γίλεηαη κνλόπιεπξνο. 
Απνθιίλεη από ην δηεζλέο θαζήθνλ ηνπ. [...] Δθπιεξώλνληαο ην δηεζληζηηθό ηνπο θαζήθνλ πξνο ηνπο αδειθηθνύο ιανύο 
ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ππεξαζπίδνληαο ηα ζνζηαιηζηηθά θέξδε ηνπο, ε ΔΓ θαη ηα άιια ζνζηαιηζηηθά θξάηε έπξεπε 
λα ελεξγήζνπλ απνθαζηζηηθά θαη ην έθαλαλ πξάμε θαηά ζηηο αληηζνζηαιηζηηθέο δπλάκεηο ζηελ Σζερνζινβαθία.» 
(Μεηάθξαζε - ππνγξάκκηζε ηεο γξάθνπζαο. Wikipedia, “Brezhnev Doctrine”) 
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αίζζεζε «πεξηθχθισζεο» πνπ ηελ ραξαθηήξηδε, αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή αλαζθάιεηα ηνπ 

αλαηνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Κνηδηάο, 2011). Σν δφγκα δηαηππψζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 

1968, γηα λα δηθαηνινγεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ε νβηεηηθή εηζβνιή ζηελ Σζερνζινβαθία ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1968, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε νβηεηηθή εηζβνιή ζηελ Οπγγαξία ην 1956. 

κσο ζηελ πνξεία ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80, αληηιακβάλεηαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη αξλεηηθά (Κνηδηάο 2011). Σα 

εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο, νδεγψληαο ζε θζίλνπζα 

πνξεία ηελ αθηηλνβνιία ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο βαξηάο 

βηνκεραλίαο έλαληη ηεο ειαθξηάο (θαη ηεο θαηαλάισζεο), είρε αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία 

ηεο. Αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα ζηελ Πνισλία κε ηελ άλνδν ηεο «Αιιειεγγχεο», 

απνθαζίδεη λα κελ εηζβάιεη, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ νπζηαζηηθή άξζε ηνπ δφγκαηνο 

Brezhnev. Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε έρεη ήδε αξρίζεη (Κνηδηάο, 2011).  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηα ελία ηεο εγεζίαο αλαιακβάλεη ν ηειεπηαίνο 

πξφεδξνο ηεο ΔΓ, Mikhail Gorbachev. Αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ηεο ρψξαο ηνπ γηα 

εθζπγρξνληζκφ θαη πξνβαίλεη ζε αλνίγκαηα πξνο ηε Γχζε. Δπηρεηξεί ηελ πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηψληαο αληηιήςεηο πεξί «θνηλνχ επξσπατθνχ καο ζπηηηνχ» (“our common 

European home”), ή ην «φινη-έλα Δπξσπατθφ ζπίηη» (“all-European house”)
5
 πνπ 

βξίζθνπλ εξείζκαηα ζηελ Δπξψπε
6
, κε κεγαιχηεξε απνδνρή θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Γεξκαλίαο, ε νπνία θιίλεη πξνο ηε Ρσζία ιφγσ θπζηθψλ πφξσλ. Σν φξακά ηνπ 

πεξηειάκβαλε αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξψπε, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλαο 

εληαίνο Δπξαζηαηηθφο ρψξνο απφ ηνλ Αηιαληηθφ σο ηα Οπξάιηα θαη κέρξη ηνλ Δηξεληθφ, 

φκσο δελ πινπνηείηαη (Κνηδηάο, 2011). Ζ επηζπκία ηνπ λα εθζπγρξνλίζεη ην ζνζηαιηζκφ κε 

ηελ αλνρή, αλ φρη ηε ζηήξημε ηεο Γχζεο, δελ επδνθηκεί. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

κεηαξξπζκίζεη ηελ ΔΓ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλαδφκεζεο / 

αλαδηάξζξσζεο (glasnost / perestroika), απνδεηθλχεηαη θαζπζηεξεκέλε θαη ρσξίο 

επάξθεηα δπλάκεσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν νη ΖΠΑ θνξπθψλνπλ ην κεγάιν γεσζηξαηεγηθφ 

παηρλίδη πνπ έζηεζε ν Ronald Reagan θαη ην επηηειείν ηνπ ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, φηαλ απνθάζηδαλ λα αλαηξέςνπλ θαη φρη πηα λα πεξηνξίζνπλ ηνλ θνκκνπληζκφ. Ο 

Reagan πηζηεχνληαο ζηηο εζσηεξηθέο αδπλακίεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, επαλαθέξεη κε 

κεγαιχηεξε ζθνδξφηεηα ηελ πνιηηηθή εμνπιηζκψλ θαη καδί έλαλ αληαγσληζκφ πνπ δελ 

κπνξεί λα αληέμεη ε ΔΓ, ιφγσ ησλ πνιιψλ εζσηεξηθψλ θαη θπξίσο νηθνλνκηθψλ ηεο 

                                                           
5
 Ζ πξψηε δήισζε είρε γίλεη λσξίηεξα ην 1985, φηαλ απνθάιεζε ηνλ Παιαηφ Κφζκν «ην θνηλό καο ζπίηη» (Schmidt-

Häuer, 1986, ζει.144). ηελ θχξηα νκηιία ηνπ ζηελ Πξάγα ηνλ Απξίιην ηνπ 1987,δήισζε: «Έρνπκε επηθνξηίζεη κε 
εμέρνπζα ζεκαζία ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο.[...] Δίκαζηε απόιπηα ελάληηνη ζηε δηαίξεζε ηεο 
επείξνπ ζε ζηξαηησηηθνύο ζπλαζπηζκνύο (κπινθο) ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιιν, ζηε ζπζζώξεπζε ζηξαηησηηθώλ 
νπινζηαζίσλ ζηελ Δπξώπε, ελάληηα ζε νηηδήπνηε απνηειεί πεγή απεηιήο πνιέκνπ. ην πλεύκα ηεο λέαο ζθέςεο 
εηζάγνπκε ηελ ηδέα «όινη-έλα Δπξσπατθό ζπίηη»...[πνπ] ζεκαίλεη, πάλσ απ’ όια, ηελ αλαγλώξηζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 
εληαίνπ ζπλόινπ, αλ θαη ηα θξάηε απηά αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη είλαη κέιε αληίζεησλ 
ζηξαηησηηθν-πνιηηηθώλ ζπλαζπηζκώλ πνπ ζηέθεηαη ην έλα ελάληηα ζην άιιν. Ο όξνο απηόο πεξηιακβάλεη ηόζν ηα 
ηξέρνληα πξνβιήκαηα όζν θαη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο» (Μεηάθξαζε ηεο γξάθνπζαο, Svec, 
1988).  
6
 Πξψηνο ν Brezhnev ρξεζηκνπνίεζε ηε θξάζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςήο ηνπ ζηε Βφλλε ην 1981, γεγνλφο 

πνπ έπξαμε ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπείξεη ηε δηρφλνηα κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ησλ Δπξσπαίσλ 
ζπκκάρσλ ηνπο, κε ηελ ειπίδα λα ζπγθξαηήζνπλ θαη λα κεηξηάζνπλ ηελ επήξεηα ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο (Neil, 
1989, ζει.662). 
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πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, αμηνπνηεί ζε βάξνο ηεο ζέκαηα αλνηρηά, φπσο ηνλ εζληθηζκφ θαη 

ηε ζξεζθεία, ηελ ήηηα ηεο ζην Αθγαληζηάλ, ην γεγνλφο φηη έρεη μεπεξάζεη ηα φξηά ηεο 

(Κνηδηάο, 2011). Σελ ίδηα δεθαεηία, ε Κίλα εθαξκφδνληαο ηε λέα πνιηηηθή εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ Deng Xiao-Ping αθνινπζεί αληίζεηε πνξεία, ζπλερψο αλεξρφκελε, ελψ ζπλεξγάδεηαη 

κε ηε Γχζε, θάλνληαο ηελ εζληθηζηηθήο πξνέιεπζεο αληηπαξάζεζε κε ηελ ΔΓ, αθφκε 

πην έληνλε (Κνηδηάο, 2010α). Ζ πεξηνξηζκέλε παξνπζία, επηξξνή θαη έιεγρνο ησλ 

ζεκάησλ ηνπ νίθνπ ηνπ απφ ηνλ Gorbachev θαη ε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο, θαζηζηά εκθαλή ηελ αδπλακία ηεο λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο
.
 ν λένο πφιεκνο 

ησλ εμνπιηζκψλ κε ηηο ΖΠΑ ηελ νδεγεί ζηελ θαηάξξεπζε. Σν ληφκηλν απψιεηαο φισλ 

ησλ θεξδψλ ηνπ Β‟ ΠΠ γηα ηελ ΔΓ μεθηλά ην 1989, κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ηείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ξήμε ηεο 

πλνκνζπνλδίαο θαη ηελ απνρψξεζε φισλ ησλ κε ξσζηθψλ πεξηνρψλ
7
, ησλ Βαιηηθψλ 

Γεκνθξαηηψλ, ησλ Καπθάζησλ Γεκνθξαηηψλ θαη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δχν 

ρξφληα κεηά. Ζ ΔΓ ρσξίο λα ράζεη ζε πφιεκν θαη δηαηεξψληαο φιν ηνλ «εμνπιηζκφ» 

ηεο, πιηθά θαη ζεζκηθά, θαηαξξέεη σο απηνθξαηνξία, δηαιχεηαη σο Έλσζε θαη θξάηνο, ν 

Κνκκνπληζκφο σο δνκή θαη ζχζηεκα εηηάηαη, σο ηδενινγία πεξηζσξηνπνηείηαη, 

απνδεηθλχνληαο φηη νη απηνθξαηνξίεο θαηαξξένπλ θαη ρσξίο πφιεκν, ρσξίο 

παξεκβαηηζκφ (Κνηδηάο, 2011). Οη ΖΠΑ έρνπλ θεξδίζεη ην παηρλίδη. Ζ Έλσζε νβηεηηθψλ 

νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ κεηαηξέπεηαη ζε Ρσζηθή Οκνζπνλδία (Ρσζία), κηα ρψξα 

πνιχ κηθξφηεξεο έθηαζεο θαη λέαο δνκήο, φκσο ζηαζεξά Δπξαζηαηηθή θαη κε επξσπατθή 

θνπιηνχξα (Κνηδηάο, 2011), ε νπνία αλαζεσξεί ηα δεδνκέλα ηεο θαη θαιείηαη λα επηιέμεη 

πνξεία γηα κηα αθφκε θνξά. 

1991-1998, Ζ Ρσζία ηνπ Yeltsin: Από έλα απηνθξαηνξηθό παξειζόλ ζε έλα 

δεκνθξαηηθό παξόλ 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1991 κε κηα αλαίκαθηε αλαηξεπηηθή ελέξγεηα, αλαιακβάλεη ηα 

ελία ηεο εμνπζίαο ν Boris Yeltsin. Ζ Ρσζία πνπ παξαιακβάλεη, είλαη έλα θξάηνο 

ζπξξηθλσκέλν, εζσζηξεθέο, νηθνλνκηθά αδχλακν, θνηλσληθά απνζπληνληζκέλν, 

απνδηνξγαλσκέλν, πνπ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί 

είλαη ε δπηηθφζηξνθε πνιηηηθή ηνπ ξεχκαηνο ησλ αηιαληηζηψλ
8
. Δπηρεηξεί δπηηθή ζηξνθή 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αιιαγή πξνο ηε δεκνθξαηηθή θαηεχζπλζε 

πνπ άξρηζε ν πξνθάηνρφο ηνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελζσκάησζε κε ηε Γχζε. Θέιεη 

δεκνθξαηία, αμίεο δπηηθνχ ηχπνπ θαη εθζπγρξνληζκφ κε ηελ βνήζεηα ησλ ΖΠΑ. Δζσηεξηθά 

αθνινπζεί κηα πνιηηηθή λέν-θηιειεπζεξηζκνχ, θαηά ην ακεξηθαληθφ πξφηππν, κε πνιιέο 

                                                           
7
 Απηφ ελ κέξεη εμεγείηαη θαη ηζηνξηθά: νη ιανί πνπ νη Ρψζνη ζπλαληνχλ θαηά ηελ επέθηαζή ηνπο είλαη γη‟απηνχο 

πνιηηηζκηθά «ππνδεέζηεξνη». Σνπο ελζσκαηψλνπλ γηα εκπνξηθνχο, θνξνινγηθνχο, ή θαη δεκνγξαθηθνχο ιφγνπο. Γελ 
ηνπο απσζνχλ, νχηε γίλνληαη γελνθηνλίεο εηο βάξνο ησλ θαηαθηεκέλσλ. Απηφ ζε βάζνο ρξφλνπ έρεη έλα ζεκαληηθφ 
αληίθηππν: ε επέθηαζε ηεο Ρσζίαο, ζε αληίζεζε κε ησλ ΖΠΑ, δελ νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο θνηλσλίαο ζε 
ελφηεηα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γελ ζρεκαηνπνηεί έλα ηζρπξφ πνιηηηθφ νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, ην θξάηνο 
είλαη ηζρπξφηεξν απφ ηελ θνηλσλία, ην νπνίν δηαρξνληθά εθθξάζηεθε κέζα απφ ηνλ εγέηε ηνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε 
ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ζχγρξνλε Ρσζηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ε 
εμέιημε ηεο πεξηνρήο, απνδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο (Κνηδηάο, 2011). 
8
 Γηα ηα ηδενινγηθά ξεχκαηα ζηε Ρσζία, Παξάξηεκα ΗΗ/Β. 
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ηδησηηθνπνηήζεηο, ρσξίο θαλέλα θξαηηθφ έιεγρν πνπ απνθέξεη ειάρηζηα έζνδα γηα ην 

θξάηνο, νδεγψληαο ηε Ρσζηθή νηθνλνκία ζηνλ έιεγρν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (ΓΝΣ). Ζ πνιηηηθή ηεο άθξαηεο εμνπζίαο ησλ αγνξψλ, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη 

ηνπ ΓΝΣ, ηεο πεξηφδνπ 1991-1998 θαηαβαξαζξψλεη ηελ νηθνλνκία, ελψ ν πινχηνο ηεο 

ρψξαο ιεειαηείηαη. Γχν ζεζκηθέο εμειίμεηο βνήζεζαλ ζε απηφ: 1. Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο, πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 παξάιιεια κε ηελ 

νηθνλνκία ηνπ ζρεδίνπ θαη 2. Ο δηακειηζκφο ηεο ζνβηεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο: έλα ηκήκα ηεο 

αλέιαβε ηε δηαηήξεζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ, ελψ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο, κε 

φςηκα αθππληζκέλν ην εζληθηζηηθφ ζπλαίζζεκα, αλέιαβε ηελ εγεζία ησλ λέσλ 

δεκνθξαηηψλ (Κνηδηάο, 2011). Ζ αλαγέλλεζε ηεο Ρσζίαο, φπσο ηελ νξακαηίζηεθε ν 

Yeltsin δελ έξρεηαη, ε νηθνλνκία ηεο είλαη ζε αδηέμνδν, ε ρψξα θαηαξξέεη γηα δεχηεξε 

θνξά εζσηεξηθά, ηζαθίδνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ην θχξνο θαη ηε δχλακή ηεο δηεζλψο.  

1998-2008, Ζ Ρσζία ηνπ Putin: Αλαγέλλεζε από ηηο «ζηάρηεο» 

ηελ θξίζηκε απηή ζπγθπξία ε πνξεία αιιάδεη, κε ηελ άλνδν ζηελ εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηνπ Yevgeni Primakov θαη ζηελ Πξνεδξία ηνπ Vladimir Putin. Ο 

Putin θαηά ηελ πξψηε ηεηξαεηία ηεο εθινγήο ηνπ, αθνινπζεί ηε δπηηθφζηξνθε θαηεχζπλζε 

ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ, φκσο ζηελ πνξεία εθαξκφδεη ξεαιηζηηθφηεξε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, παίξλνληαο ξηδηθέο απνθάζεηο, επλνεκέλνο απφ ηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ, ηε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Μεηά θαη ηε δεχηεξε θαηάξξεπζή ηεο, ε 

Ρσζία έρεη (γηα κία αθφκε θνξά) αλάγθε απφ ρξφλν ζπληνληζκνχ, εθζπγρξνληζκνχ θαη 

πξνζαξκνγήο ζηα δηεζλή δεδνκέλα: Οη ΖΠΑ εθαξκφδνπλ αιαδνληθή εγεκνληθή πνιηηηθή, 

ε Κίλα θαηαγξάθεη ξπζκνχο αλάπηπμεο αμηνδήιεπηνπο, λέεο ηζρπξέο δπλάκεηο 

εκθαλίδνληαη, κε αξρέο πνπ θηλνχληαη έμσ απφ ηε δπηηθή θηινζνθία θη εθείλε είλαη ζην 

πεξηζψξην. Ο Putin αθνινπζεί ηηο νηθνλνκηθέο αξρέο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφηππν, πξνζαξκφδνληαο ην κνληέιν ηεο Κίλαο ζηα 

δεδνκέλα ηεο Ρσζίαο. Δζσηεξηθά επηρεηξεί θαη επηηπγράλεη λα επαλαθέξεη ηνλ έιεγρν ησλ 

θπζηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο ζηα ρέξηα ηεο 

εμνπζίαο. ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηα δάλεηα πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

απνπιεξψλνληαη θαη ε Ρσζία κπαίλεη ζε ηξνρηά αλφδνπ. Οη ειεπζεξίεο πεξηνξίδνληαη θαη 

ν έιεγρνο απμάλεηαη, εγείξνληαο ελζηάζεηο απφ κεξίδα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. ζνλ αθνξά ζηε 

δηεζλή ηεο ζέζε, αληηιακβάλεηαη πσο ε ελζσκάησζε κε ηε Γχζε πνπ επηρείξεζε ν 

Yeltsin, δελ είλαη εθηθηή. Οη θηλήζεηο ηεο Γχζεο απέλαληί ηεο ακθηηαιαληεχνληαη κεηαμχ 

ηεο πιήξνπο απνδηνξγάλσζήο ηεο, ή ηεο ελζσκάησζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

Ρσζία ζα αζπαζηεί ηηο Γπηηθέο αμίεο, πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα ηελ 

θαηαζηήζνπλ “junior partner” ησλ ΖΠΑ (Κνηδηάο, 2011, Mankoff, 2009). Ζ ζηάζε απηή, 

ηελ σζεί ζε αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξνο ηελ Αλαηνιή. Ο Putin «ρξεψλεη» 

ζηνπο δπηηθφθηινπο Αηιαληηζηέο θαη ζηνλ Yeltsin, ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο «ππνηαγήο» 
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ζηνπο Ακεξηθαλνχο, ε νπνία πεξηφξηζε ηηο δπλαηφηεηεο επηινγψλ ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο (Κνηδηάο, 2011). Παξάιιεια, βιέπεη ηε δηεχξπλζε ησλ δπηηθψλ ζεζκψλ, 

ηδηαίηεξα ηνπ ΝΑΣΟ, ζην δσηηθήο ζεκαζίαο εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο, γεγνλφο πνπ ηεο 

εληείλεη ηελ αίζζεζε ηεο πεξηθχθισζεο. Γηαπηζηψλεη επίζεο, ηελ έιιεηςε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο, φπσο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο ζε θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε 

Ρσζία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ηζρπξή, δει. ζηα ελεξγεηαθά θαη ηελ ακπληηθή 

βηνκεραλία. Αληηπαξαβάιινληαο ην ξφιν πνπ ζέινπλ λα ηεο απνδψζνπλ, φζνη σο ηψξα 

θαζφξηδαλ ηελ πνξεία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (ε Γχζε δει.), κε ην ξφιν πνπ εθείλε 

ζέιεη λα δηαδξακαηίδεη (Κνηδηάο 2011), δηαηππψλεη θαη εθαξκφδεη ην «θεπηηθφ Αζθάιεηαο 

ηνπ 2000» (Russian MFA, 2000), ζχκθσλα κε ην νπνίν: 1. θαλείο δελ ζα πξνζδηνξίδεη 

γη‟απηήλ ηνπο ζηφρνπο θαη κεζφδνπο επίηεπμεο απηψλ, ελψ πνπζελά δελ ζα ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζπκθέξνληά ηεο ρσξίο ηελ ελεξγφ παξνπζία ηεο, 2. επηζπκεί 

ηελ αλαγλψξηζή ηεο σο ηζφηηκεο αηνκηθήο δχλακεο απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ αλαγλψξηζε θαη 

απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρεη ζην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο, θαη 3. επηδηψθεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηεπζπληεξίνπ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Ο Putin δηακνξθψλεη γηα ηε 

Ρσζία κηα απηφλνκε εμσηεξηθή πνιηηηθή, βξίζθνληαο ζπκκάρνπο θαη θνηλέο γξακκέο 

πιεχζεο ζηηο αλαδπφκελεο δπλάκεηο BRICs, ζηξέθεηαη πξνο ηελ Αζία, δηαηεξψληαο 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηε Γχζε, αιιά κε απνζηάζεηο. Ζ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή 

απνηέιεζε κίγκα δχν ζρνιψλ ζθέςεο, ηεο επξαζηαηηθήο θαη ησλ αηιαληηζηψλ, κε θιίζε 

πξνο ηελ πξψηε θαη γη‟ απηφ εγγχηεξα πξνο ηνπο θεληξηζηέο (Κνηδηάο, 2011, Mankoff, 

2009). Κηλήζεθε κεηαμχ ελφο δηπφινπ, πνπ ζηε κία ηνπ άθξε φξηδε ηελ αχμεζε ηεο 

γεσπνιηηηθήο επηξξνήο, ζην ζεκαληηθφ γη‟απηήλ εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο θαη ζηνλ άιιν, 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ κε ηε βνήζεηα ηεο Γχζεο, ελαιιαθηηθά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κίλα. 

Δπαλαθέξεη ηε Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηελ πνιηηηθή ηζρχνο, ηεο δίλεη πην επηζεηηθφ 

ραξαθηήξα, επεθηαηηθή ζην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο θαη ακπληηθή-πεξηνξηζηηθή ζην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο. Σίπνηε πνπ λα ηελ αθνξά δελ ζα ιχλεηαη ρσξίο ηελ εκπινθή 

θαη ζπγθαηάζεζή ηεο. Απέλαληη ζε θάζε άιιε δηαδηθαζία πνπ επηρεηξεί λα ηελ αγλνήζεη, ή 

λα ηελ πεξηνξίζεη, ε Ρσζία δξα σο «δχλακε παξεκπφδηζεο». πγθξνηεί ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ζηε βάζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο, αθνινπζεί πνιηηηθή ηζνξξνπηψλ κε ηελ 

Κίλα (θαη άιιεο αζηαηηθέο δπλάκεηο), ηελ νπνία πνιηηηθή ρξεζηκνπνηεί θαη πξνηάζζεη 

απέλαληη ζηελ αιαδνλεία ηεο Γχζεο θαη ζηελ επέθηαζή ηεο ζηα Ρσζηθά ζχλνξα (π.ρ. 

είζνδνο ζην ΝΑΣΟ ησλ Βαιηηθψλ Γεκνθξαηηψλ θιπ). θνπφο ηεο είλαη ε πιήξεο 

απνθαηάζηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, ηνπ status ηεο σο κεγάιε δχλακε, ε απνηξνπή 

δηακφξθσζεο κηαο παγθφζκηαο ηάμεο πξαγκάησλ, απφ ηελ νπνία ζα έρεη εμαηξεζεί ή 

απνθιεηζηεί ε ίδηα θαη επίζεο, ε δεκηνπξγία ηεο πεξηκεηξηθήο πξνζηαηεπηηθήο ηεο δψλεο 

εθ λένπ. Δπλνεί ηε δεκηνπξγία κηαο «ιέζρεο ηζρπξψλ», φπσο ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

(Ηεξά πκκαρία) εληφο ησλ νπνίσλ ζα γίλνληαη ζπκθσλίεο αιιά θαη ζπκκαρίεο θαη ζα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ (Κνηδηάο, 2011). Απφ ηνπο δηεζλείο 
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νξγαληζκνχο ζηεξίδεη εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ, ζεκειηψλνπλ θαη δηαθπιάζζνπλ ηελ 

εζληθή θπξηαξρία θαη ην ξφιν ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ, φπσο θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ηνπο. 

Γνπιεχεη ζπζηεκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ, ζε Δπξψπε θαη Αζία, 

ελψ πξνηηκά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ (φπσο ε ηξνκνθξαηία) ζε 

δηκεξή βάζε παξά ζε πνιπκεξή, κε κηα κεξίδα ησλ elites πνπ ζεσξνχλ πσο ε Ρσζία 

έρεη σο απνζηνιή ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο νξζήο ηάμεο ζηνλ θφζκν (Κνηδηάο, 2011). 

ηεξίδεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο δηθαίνπ θαη ηάζζεηαη ππέξ ηνπ πνιππνιηθνχ θφζκνπ, 

επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηνπ status quo θαη έλαλ εηδηθφ ξφιν σο κεγάιε δχλακε, ψζηε λα 

κε ράζεη απέλαληη ζε κηα αλεξρφκελε Κίλα θαη ζε κηα θξαηαηά Ακεξηθή.  

Γηα λα επηηχρεη φια ηα παξαπάλσ ν Putin, αμηνπνίεζε κεηαμχ άιισλ, δχν 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηζρχνο ηεο Ρσζίαο: α) ην πινχζην ππξεληθφ νπινζηάζην, πνπ πέξαζε 

ζηελ θαηνρή ηεο κεηά ην 1991 (πξαγκαηηθφ ζηνηρείν) θαη απνηειεί ην πιένλ θιαζηθφ πεδίν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη άζθεζεο ηζρχνο, θαη β) ην δηθαίσκα ηεο Αξλεζηθπξίαο ζηνλ ΟΖΔ, 

(ζεζκηθφ ζηνηρείν), ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο φζεο δπλάκεηο ην δηαηεξνχλ δελ είλαη 

πιένλ ηφζν κεγάιεο, φζν ήηαλ θαηά ηελ θηήζε ηνπ (Κνηδηάο, 2011). ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ αθνινπζεί ε Ρσζία θεξδίδεη ζε ηζρχ, κεηά απφ κηα πεξίνδν ράνπο θαη ζρεηηθήο 

απνκφλσζεο, ληψζεη θαη πάιη ηζρπξή, ζπκπεξηθέξεηαη αλαιφγσο, αμηνπνηεί ηελ ηζρχ ηεο 

ζηελ πεξηνρή γηα λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληά ηεο, λα πξναζπίζεη ηε ζέζε ησλ Ρψζσλ 

ππεθφσλ ηεο θαη λα ζηείιεη κελχκαηα πξνεηδνπνίεζεο πξνο πάζα θαηεχζπλζε, ελψ 

αμηνπνηεί θαη ηνλ εηδηθφ ξφιν ηεο ζηα ελεξγεηαθά. Γελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ππεξδχλακε, 

αιιά δχλακε επξσαζηαηηθή πεξηθεξεηαθή. Γελ απνδεηά παγθφζκηα εγεκνληθφ ξφιν, αιιά 

ηελ ελδηαθέξεη ε αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, φπσο είλαη ε Βφξεηα 

Κίλα θαη ηα Βαιθάληα θαη ε δηαθχιαμε ηεο δψλεο αζθαιείαο ηνπ εγγχηεξνπ εμσηεξηθνχ, 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, Καπθάζνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, (Δπξχηεξε Μέζε Αλαηνιή). 

ζνλ αθνξά ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν, επηζπκεί κηα δηαθνξεηηθή αξρηηεθηνληθή, 

εληφο ηεο νπνίαο ζα είλαη κηα δχλακε πνπ ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε ησλ λέσλ δνκψλ 

(Κνηδηάο, 2011). Ζ εδξαίσζε ηνπ λένπ ξφινπ θαη ηεο ζηάζεο ηεο επηθνπξείηαη απφ ηε 

ζεκαληηθή αιιαγή πνπ πξνμέλεζαλ ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηνπ 2001, γεγνλφο πνπ 

ε Ρσζία εθκεηαιιεχεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη εζσηεξηθά ηεο ζέκαηα
9
 απφ ηε κία 

πιεπξά, αιιά θαη γηα λα επηδείμεη ηε δχλακή ηεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο ΖΠΑ ζηηο 

ζπλελλνήζεηο ηνπο κε ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

δηθαηψκαηα ζηάζκεπζεο ζηξαηεπκάησλ, ρξήζεο ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ θαη πξφζβαζεο 

απφ ηα βφξεηα κέζσ ελφο πην ζχληνκνπ θαη αζθαινχο δξφκνπ
10

. Απηή ήηαλ κηα κνλαδηθή 

επθαηξία γηα ηε Ρσζία λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηεο σο παξάγνληαο πξνάζπηζεο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξαζία κε ζεκαληηθή επηξξνή. Δκθαλίδεηαη έηζη σο δχλακε ζηήξημεο 

                                                           
9
 Βαπηίδεη φια ηα θηλήκαηα απηνλφκεζεο απφ ηε Ρσζία σο θηλήκαηα ηξνκνθξαηίαο, κε θπξηφηεξν ησλ Σζεηζέλσλ 

ζηνλ Καχθαζν, γεγνλφο πνπ απνδέρνληαη νη ΖΠΑ (Κνηδηάο, 2011). 
10

 Ζ πάηαμε ησλ Σαιηκπάλ ηελ ελδηαθέξεη αθφκε θαη σο ξεβάλο, αθνχ εθεί ζηελ νπζία θαηέξξεπζε ζηξαηησηηθά ε 
απηνθξαηνξία ηεο

.
 έηζη αληί λα δηεμάγεη ε ίδηα έλαλ αλαπνηειεζκαηηθφ πφιεκν, ηνλ αλαιακβάλνπλ νη ΖΠΑ (Κνηδηάο, 

2011). 
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ησλ ΖΠΑ, ν θαηαιιειφηεξνο εηαίξνο ηνπο θαη ηζνυςήο καδί ηνπο
11

 ρσξίο ακθηζβεηήζεηο. 

Αλ ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ πξνβάιεη ην επηρείξεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο, ζηηο ζρέζεηο 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη βαξχηεηα ζηελ νηθνλνκηθή-ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, 

ηδηαίηεξα κε ηε Γεξκαλία. Θέιεη λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο νηθνλνκηθν-πνιηηηθφο εηαίξνο, ν 

νπνίνο εμαζθαιίδεη ην απαηηνχκελν «αζηαηηθό βάζνο» ζηελ εμσηεξηθή, νηθνλνκηθή θαη 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο, ηζρπξφ αληίβαξν ζηηο φπνηεο Αξαβηθέο ελεξγεηαθέο 

πηέζεηο, κηα δχλακε πνπ κπνξεί λα είλαη αζηαηηθή αιιά θαζφινπ απνθνκκέλε απφ ηελ 

Δπξψπε, κε ηελ νπνία έρνπλ θνηλά ζχλνξα πηα
 
(Κνηδηάο, 2011). Αθφκε, φζνλ αθνξά 

ζηελ ππφινηπε αηδέληα ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, ε Ρσζία αλαπηχζζεη ζηαζεξά ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηελ Κίλα, (Κεθ. 6.A.4) ελψ, παξά ηηο αληηξξήζεηο ησλ ΖΠΑ ελδηαθέξεηαη 

γηα ην Ηξάλ σο πεξηθεξεηαθφ εηαίξν θαη κηα δπλεηηθά θαιή αγνξά γηα ηελ νηθνλνκία ηεο, 

ρσξίο φκσο λα εθεζπράδεη γηα ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα θαη ηνπο ππξαχινπο κεγάινπ 

βειελεθνχο πνπ δηαζέηεη (Trenin, 2007). Πξνβάιεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ρεηξίδεηαη θαη λα 

αληηζηαζκίδεη ηελ άξλεζε ή ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο Κίλαο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ 

Ηξάλ. Αλεζπρεί γηα ηελ αζηάζεηα ηνπ Παθηζηάλ, ππξεληθή δχλακε θαη απηφ, πνπ απεηιείηαη 

απφ εζσηεξηθφ Ηζιακηθφ εμηξεκηζκφ. Παξάιιεια, επηδηψθεη λα απνηειέζεη ην 4
ν
 κέινο 

ηνπ «Κνπαξηέηνπ» δηαρείξηζεο ηεο ζχγθξνπζεο Παιαηζηίλεο-Ηζξαήι, ελψ παξαθνινπζεί 

ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηα Κξάηε ηνπ Κφιπνπ θαη ηε ανπδηθή Αξαβία, πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Δπξχηεξεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο. Απηή ε 

πξννπηηθή είλαη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε Ρσζία λα παξνπζηάδεηαη ζηε Γχζε σο 

απαξαίηεηε ελεξγεηαθή δχλακε. Δπίζεο, ε απνδνρή απφ ηηο ΖΠΑ φηη ν Καχθαζνο είλαη ν 

πεξίγπξνο ηεο Ρσζίαο, ζπληειεί ζηελ επηηπρή απψζεζε ησλ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ 

απφ ηελ πεξηνρή, ηελ ίδηα επνρή (Κεθ. 6.Β.5). Οη ΖΠΑ φκσο, φπσο ζα δνχκε πην θάησ, 

κεηά ην 2005-6 επαλαθάκπηνπλ ζηελ πνιηηηθή επέθηαζεο ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ 

πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ζηε Γεσξγία, γεγνλφο πνπ ζπλέβε ελ κέξεη σο αληίδξαζε ζηελ 

εθδίσμή ηνπο απφ ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ. Μία απάληεζε ζε απηή ηελ αιιαγή, 

απνηέιεζε ε νμεία θαη άκεζε αληίδξαζε ηεο Ρσζίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008: ε εηζβνιή 

ζηε Γεσξγία (Κεθ. 7.Σ.1). 

 2008-2011, Ζ Ρσζία ηνπ Medvedev: Δδξαίσζε ζηελ θνξπθή 

 ηηο εθινγέο ηνπ 2008 ηελ Πξνεδξία αλαιακβάλεη ν Dmitri Medvedev. Ηδίσλ 

πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, πξνσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ην αλαηνιηθφ 

πξνθίι ηεο Ρσζίαο, παξάιιεια κε ην δπηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ. Γχν κήλεο κεηά ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηάζζεη ηελ εηζβνιή ζηε Γεσξγία
12

, ε νπνία καδί κε ηελ 

                                                           
11

 Αλακθίβνια, ε ζηάζε πνπ ηήξεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην ΝΑΣΟ, νη αλαδεηήζεηο λνκηκφηεηαο αλαθνξηθά κε 
ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Σζεηζελία, απνηεινχλ ηκήκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο λα πεηζζνχλ νη ΖΠΑ επ‟ απηνχ, ρσξίο 
ακθηζβεηήζεηο πιένλ (Blank, 2010). 
12

 Σελ εηζβνιή είρε θαηά θάπνην ηξφπν πξναλαγγείιεη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ζε αλαθνίλσζε ηεο Νέαο Δμσηεξηθήο 
Πνιηηηθήο, φπνπ αλαγλψξηδε ηελ χπαξμε Ρσζηθψλ πξνλνκηαθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο πξψελ νβηεηηθήο 
Έλσζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα ζηξαηησηηθήο αλάκημεο ζε άιια θξάηε, φπνπ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηε «ξσζηθή 
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αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Νφηηαο Οζεηίαο θαη ηεο Ακπραδίαο, απνηειεί κηα 

απάληεζε πξνο φζνπο ακθηζβήηεζαλ ηε επαλάθακςή ηεο, κηα απάληεζε επί ησλ ίζσλ 

ζηηο πηέζεηο ηεο Γχζεο λα αλαγλσξηζηεί ην Κφζνβν θαη ζηε γεληθφηεξε ζηάζε πνπ 

θξάηεζε ε Γχζε απέλαληί ηεο ζηνλ πφιεκν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, (ψζηε λα κηινχλ ζηε 

Ρσζία γηα «ζχλδξνκν ηνπ Κνζφβνπ»), αιιά θαη έλα θαηεγνξεκαηηθφ κήλπκα ησλ νξίσλ 

ηεο αλνρήο ηεο ζην ηη δέρεηαη θαη ηη φρη, φζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή πνπ έγθεηηαη ζηα 

άκεζα ζπκθέξνληά ηεο θαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο (Swanstrom, 2008). Ζ εηζβνιή απηή 

απνηειεί ηξηπιή παξαβίαζε: ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  πεξί «κε-επίζεζεο» (UN, 

1945, Αξ.2), ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε ηνπ SCO, πεξί «κε παξαβίαζεο ηεο θπξηαξρίαο 

ελόο θξάηνπο» θαη «κε-εηζβνιήο» (SCO, 2002, Αξ.2) θαη ηεο παγθφζκηαο εθερεηξίαο ησλ 

Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 2008 πνπ δηεμάγνληαλ ζην Πεθίλν. ηε Γηαθήξπμε ηεο πλφδνπ 

ηεο Νηνπζαλκπέ νη εηαίξνη ηεο ζηνλ SCO ηελ ζηεξίδνπλ κφλν πξνθνξηθά (SCO, 2008) 

θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Νφηηαο Οζεηίαο θαη ηεο Ακπραδίαο γηα λα κελ 

απνηειέζεη «πξνεγνχκελν», γεγνλφο πνπ θαηαρσξείηαη σο απνηπρία ηεο (Κεθ. 7.Σ.1). 

Μεξηθνχο κήλεο κεηά ην Μάην ηνπ 2009, αληηθαζηζηψληαο ην «θεπηηθφ Αζθάιεηαο ηνπ 

2000» (Russian MFA, 2000) ηνπ πξνέδξνπ Putin, αλαθνηλψλεη ηε Νέα «Δζληθή 

ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο σο ην 2020» ε νπνία κε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε θαη ξεαιηζκφ, α) ζέηεη ηηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

άκπλα, ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη, β) απνηειεί έθθξαζε κηαο 

πξαγκαηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο επηζπκίαο ηεο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο θαιέο ζρέζεηο 

κε ηηο ΖΠΑ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 

Απγνχζηνπ 2008 (Kremlin, 2009, Russian MFA, 2009, Real Instituto Elcano, 2009). 

Εεηήκαηα φπσο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηίζεληαη πξψηα ζηνλ 

θαηάινγν ησλ καθξνρξφλησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ, φκσο ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

εγγξάθνπ, ίζα πνπ αλαθέξνληαη ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαη άκεζν ζηφρν (Morales, 

2009), γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζηαζεξφηεηά ηεο φζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ηεο πεξί 

εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Κεθ. 3.Β). Απηή ε «Δζληθή ηξαηεγηθή» θαζηζηά εκθαλή ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηεο σο κεγάιε δχλακε, ηελ αληίιεςή ηεο φηη ε Γχζε είλαη αλαγθαίνο 

εηαίξνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παγθφζκησλ απεηιψλ, παξά ηηο φπνηεο αληηπαιφηεηεο 

θαη αληαγσληζκνχο ζε άιινπο ηνκείο, ελψ δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα ηξεηο θαίξηνπο 

ζηφρνπο ηεο: λα εμειηρζεί ζε, α/ κία απφ ηηο πέληε ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο φζνλ αθνξά ζην 

ΑΔΠ κέρξη ην 2015, β/ παγθφζκηα δχλακε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηαηήξεζε 

ζηξαηεγηθήο ζηαζεξφηεηαο ζε έλαλ πνιππνιηθφ θφζκν θαη, γ/ λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο 

σο πξνκεζεπηήο ελέξγεηαο ησλ δηεζλψλ –θαη θπξίσο επξσπατθψλ- αγνξψλ
.
 απηφ ζα 

επηηεπρζεί κε ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο δήηεζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο έιιεηςεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηεο 

απνζεκάησλ, αιιά θαη ηεο πξφζβαζήο ηεο ζε άιια, αθνχ ην καθξνρξφλην ζελάξην 

                                                                                                                                                                      
κεηνλόηεηα θαη αμηνπξέπεηα»,  ή  γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα επίζεζε, ή λα πξνιάβνπλ κηα επηζεηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ 
Ρσζηθψλ δπλάκεσλ (President of Russia, 2008). 
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αλακέλεηαη λα είλαη έλα είδνο παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, 

εηδηθά ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αξθηηθή, ηελ Καζπία Θάιαζζα θαη ηελ Κεληξηθή Αζία 

(Kremlin, 2009, Russian MFA, 2009, Real Instituto Elcano, 2009, Morales, 2009). 

χκθσλα κε ηε «ηξαηεγηθή», ε Ρσζία ζα αληαπνθξηζεί ζην πιαίζην ησλ «ακνηβαία 

επσθειψλ» ζπλεξγαζηψλ πνπ ήδε αλαπηχζζεη θαη εθείλσλ ησλ πνιπκεξψλ Forums, ζηα 

νπνία ν ξφινο ηεο Μφζραο είλαη ηζρπξφηεξνο (Kremlin, 2009, Russian MFA, 2009, Real 

Instituto Elcano, 2009). ζνλ αθνξά ζηελ Αηιαληηθή πκκαρία, ε πξννπηηθή κηαο λέαο 

δηεχξπλζεο εγγχηεξεο ζηα ζχλνξά ηεο, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη απαξάδεθηε αιιά δελ 

νξίδεηαη σο απεηιή γηα ηε ζηξαηησηηθή αζθάιεηα, φπσο ε επέθηαζή ηεο ζηηο Βαιηηθέο 

ρψξεο. ηέιλεη πάλησο κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο, πσο ην Κξεκιίλν ζα είλαη αλνηθηφ ζηε 

ζπλεξγαζία ζε ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κε ηε πκκαρία
13

, αξθεί ην ΝΑΣΟ λα 

παξακείλεη ζε επηρεηξήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ ή ηνπ ΟΑΔ θαη λα παξαηηεζεί απφ ηνλ ξφιν ηνπ σο Οξγαληζκφο 

πιινγηθήο Άκπλαο, παξφηη δελ βιέπεη ιφγν χπαξμήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελφ 

ηνπ δελ ππάξρεη πηα (Κνηδηάο, 2011). Ζ Μφζρα πιένλ, επηδηψθεη κηα ηζφηηκε θαη 

νπζηαζηηθή ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ Οπάζηγθηνλ, εηδηθά ζηνλ αθνπιηζκφ, ζηνλ 

έιεγρν ησλ εμνπιηζκψλ θαη ζηε κε δηάδνζε φπισλ, ζηα κέηξα νηθνδφκεζεο 

εκπηζηνζχλεο, ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ επίιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Απηή ε ζηάζε κπνξεί ελ κέξεη λα είλαη κηα απάληεζε ζηελ πξφζεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Obama λα «παηήζεη ην θνπκπί επαλεθίλεζεο» ζηηο ακεξηθαλν-ξσζηθέο ζρέζεηο 

ελψ, δίλεη ππνζηήξημε ζην φξακα Obama γηα «έλαλ θόζκν ρσξίο ππξεληθά όπια» 

(Morales, 2009, ζει.5). Δπ‟απηνχ, ε Ακεξηθαληθή ππεξνρή ζηηο ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο 

θαη ζην ζχζηεκα αληηππξαπιηθήο άκπλαο, ζεσξείηαη απεηιή κελ γηα ηε ζηξαηησηηθή 

αζθάιεηα ηεο Ρσζίαο, (ρσξίο λα αληηβαίλεη ζηελ αληίιεςε ησλ ΖΠΑ σο ζηξαηεγηθφ 

εηαίξν), αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ακπληηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κίλαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε καρεηηθή εηνηκφηεηα ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ, λα εθζπγρξνληζηεί ην ππξεληθφ ηεο νπινζηάζην, ψζηε λα 

δηαθπιαρζεί ε ππξεληθή απνηξνπή, δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηεξάζηηεο επελδχζεηο θαη δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε επί ηνπ παξφληνο (MacKinlay, 2009, ζει.5, BBC News, 

2009a).  

 Σν ζεκαληηθφ ζηελ πνξεία ηεο Ρσζίαο απφ ηελ επνκέλε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

σο ζήκεξα, είλαη πσο κπνξεί λα  θαηέξξεπζε δχν θνξέο, παξέκεηλε φκσο κηα δχλακε κε 

παγθφζκηεο δπλαηφηεηεο, ππξεληθά φπια ζηελ θαηνρή ηεο θαη βεβαίσο ζπκθέξνληα πνπ 

μεπεξλνχλ ηελ πεξίκεηξφ ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δπλαηά ηεο ραξηηά, αιιάδνληαο ηελ 

εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, απφ πνιηηηθή αληίδξαζεο ζε πνιηηηθή επηινγψλ, ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη αξρέο ηεο θαηαθέξλεη ζηελ πνξεία ησλ 20 ρξφλσλ ηεο σο Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία, λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα γίλεη μαλά ππνινγίζηκε δχλακε. 

                                                           
13

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο ην ΝΑΣΟ ζηε λέα ηξαηεγηθή Αληίιεςε πνπ πηνζέηεζε ζηε Ληζαβφλα ην 2010, δειψλεη ηελ 
επηζπκία ηνπ κεηαμχ άιισλ, γηα έλαλ «αιεζηλά ζηξαηεγηθό ζπλεηαηξηζκό» κε ηε Ρσζία (ΝΑΣΟ, 2010). 
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2.Γ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο (Κίλα) 

 

Ζ Μεγάιε Πνξεία από ηνλ ηαξαγκέλν 20ό ζην ρξπζό 21ν αηώλα 

Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ηε ζεκεξηλή Κίλα, ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί ην ξφιν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Κνκθνχθηνπ, πνπ απνηειεί θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θηλεδηθψλ 

εζληθψλ αμηψλ, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ Κηλέδηθνπ εζληθηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξί 

αξκνλίαο αληηιήςεηο. Γηδαζθαιία πεξηζζφηεξε εζηθή παξά ζενινγηθή κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ηνλ αληηιακβάλεηαη ε Γχζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ «νξζφ» ηξφπν δσήο, επαλήιζε ζηε 

ζχγρξνλε Κίλα κεηά ηελ ππνρψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ καξμηζκνχ θαη «ηεο ζθέςεο ηνπ 

Mao». ήκεξα, ιεηηνπξγεί σο εζηθφο-θηινζνθηθφο νδεγφο γηα ηνλ αλεξρφκελν Κηλέδηθν 

θαπηηαιηζκφ θαη σο ην ηδενινγηθφ πιηθφ ελνπνίεζεο ηεο ρψξαο (Κνηδηάο, 2010α). ηαλ ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα αλέιαβε ηελ εμνπζία ζηελ Κίλα, ηελ εθζπγρξφληζε κέζα απφ 

ηζρπξέο εζσθνκκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο επέθεξαλ κεγάιεο 

απψιεηεο ζε αλζξψπνπο θαη πινχην. Οξφζεκν απνηειεί ε 1
ε
 Οθησβξίνπ 1949, εκέξα 

πνπ αλαθεξχζζεηαη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο: ηε ζέζε ηνπ Οπξαλνχ πνπ επηδηψθεη 

ηελ αξκνλία, ηελ παίξλεη ν Δζληθηζκφο θαη ε «Γεκνθξαηηθή Γηθηαηνξία ηνπ Λανχ», ελψ ε 

«Νέα Γεκνθξαηία» απνηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ αιιαγψλ ηνπ 1911, ηεο αλεθπιήξσηεο 

«αζηηθήο επαλάζηαζεο», ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο εθβηνκεράλεζεο, σο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ ζνβηεηηθνχ ηχπνπ. Δίλαη ε επνρή πνπ ε Κίλα θιείλεη 

πξνο ηελ θξαηαηά ΔΓ. ηηο δνκέο ηεξαξρίαο, ην Κφκκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

ζπκπνξεχεηαη κε ηηο θξαηηθέο δνκέο ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, ελψ ν Λατθφο 

Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο (People‟s Liberal Army, PLA) απνηειεί κηα ηδηαίηεξε 

ζηξαηησηηθή δνκή. ηηο κεγάιεο επηηπρίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ε δηαζθάιηζε ηξνθήο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ, ε 

αλαζπγθξφηεζε ησλ πφιεσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο, ε ιεηηνπξγνχζα δηνίθεζε, ην ρηχπεκα 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ε απνθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ, ελψ ν ζηξαηφο ηεο, σο 

«λένπ ηχπνπ ζηξαηφο», θηίδεη ηελ Κίλα θαη ζηεξίδεη θησρνχο θαη αγξφηεο (Κνηδηάο, 2010α, 

Buckley-Ebrey, 2008). Δίλαη επίζεο ε επνρή πνπ μεθηλνχλ νη θακπάληεο, νη νπνίεο είλαη 

δχν ηχπσλ: νη καδηθέο, πνπ πξνσζνχλ ηηο αιιαγέο ππνθαζηζηψληαο ηηο δηνηθεηηθέο 

κεζφδνπο θαη εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ερζξηθφ εξγαιείν πξνο ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα, ή αθφκα θαη πξνο ηελ πιεηνςεθία ηνπ θφκκαηνο. Έηζη, ηελ πξψηε θακπάληα ηεο 

Αγξνηηθήο Μεηαξξχζκηζεο (1
ε
, 1950-52), δηαδέρεηαη εθείλε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

ζπλείδεζεο (2
ε
, 1951-52)

.
 ηελ θακπάληα ηεο Κνιιεθηηβνπνίεζεο ηεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο / ηνπ νζηαιηζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο (3
ε
, 

1955-56), ε Αληηδεμηά θακπάληα ησλ «Υηιίσλ ινπδνπδηψλ» (4
ε
, 1957)

.
 ηελ Κακπάληα ηνπ 

Μεγάινπ ΄Αικαηνο πξνο ηα εκπξφο (5
ε
, 1958-61), εθείλε ηνπ θηλήκαηνο ηεο νζηαιηζηηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο (6
ε
, 1963-65). Αθνινπζεί ε Πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ 
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(7
ε
, 1966-76) θαη είλαη ε θακπάληα πνπ νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ησλ επηδησθφκελσλ απφ 

ηνλ Mao αιιαγψλ.  

Δηδηθφηεξα, ε ηεηξαεηία 1953-57 ραξαθηεξίδεηαη απφ ην «Πέξαζκα ζην 

ζνζηαιηζκφ», φκσο ν Mao αξρίδεη ήδε λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ζνβηεηηθφ κνληέιν, 

αληηκεησπίδνληαο εζσθνκκαηηθή δηακάρε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ιεληληζηέο θαη 

καντθνχο, ε νπνία νδεγεί ζε ήηηα ηνπ ζην 8
ν
 πλέδξην. Έμη κήλεο κεηά, πεξλά ζηελ 

αληεπίζεζε, κε ηελ θακπάληα «Αθήζηε ρίιηα ινπινχδηα λα αλζίζνπλ», 1956-57, θαηά ην 

νπνίν αζθεί θξηηηθή ζην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, θαιψληαο ηνπο δηαλννχκελνπο λα 

κηιήζνπλ θαη ηελ θνηλσλία λα κελ ελαληησζεί ζην ιφγν ηνπο, αθφκα θαη αλ είλαη θξηηηθφο 

θαη εθθξάδεη αληηζέζεηο. ηαλ κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο, εθηηκά φηη κέζα απ‟ απηφ ην 

θίλεκα εηίζεην ππφ ακθηζβήηεζε ν ίδηνο θαη ν εγεηηθφο ξφινο ηνπ θφκκαηνο, πεξλά ζην 

άιιν άθξν: απφ ηελ ειεπζεξία ηεο θξηηηθήο, ζηελ ηηκσξία ησλ δηαλννπκέλσλ, ελψ 

αθνινπζεί ε πεξίνδνο ησλ «κεγάισλ αικάησλ». ηα «ηξία δχζθνια ρξφληα» ηεο 

θακπάληαο ησλ «αικάησλ πξνο ηα εκπξφο», ζηφρνο γίλεηαη ε γξήγνξε εθβηνκεράληζε 

ελφο θαζπζηεξεκέλνπ θξάηνπο, ζρεδηαζκέλε ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ζην ζνβηεηηθφ 

κνληέιν κεηαθνξάο εηζνδήκαηνο απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηε βηνκεραλία
.
 δίλεη βάξνο 

θαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο θνκκνχλεο ηεο ππαίζξνπ, φπνπ πξνσζείηαη ε θνηλνθηεκνζχλε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαζηηθή δηαβίσζε εληφο ησλ θνηλνηήησλ (Κνηδηάο, 2010α). Ο Mao 

ππνζηεξίδεη ηηο αιιαγέο κε «βνπιεζηαξρία»
14

, κε ηε βεβαηφηεηα δειαδή φηη «κπνξνχκε 

λα αιιάμνπκε ηα πάληα αλ ζέινπκε αζρέησο ησλ ζπλζεθψλ» (Κνηδηάο, 2011). Οη αιιαγέο 

απηέο νδεγνχλ ηειηθά ζε ζπαηάιεο ελέξγεηαο θαη κέζσλ. ηα ηέιε ηνπ 1950, Mao θαη 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα παξαδέρνληαη κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζε απηή ε 

πνιηηηθή θαη επηζηξέθνπλ ζηελ εθαξκνγή νξζνινγηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ. Ζ 

Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε απνηειεί ην 5
ν
 κεγάιν γεγνλφο ηεο Κίλαο ηνπ 20νχ αηψλα θαη 

θαηαγξάθεηαη σο ε δεχηεξε κεγάιε θαηαζηξνθή. ε απηήλ ν Mao ππνζηεξίδεη ηε 

«ζπλέρεηα» ηεο επαλάζηαζεο, (δηαξθήο επαλάζηαζε). Με ζηήξηγκα ην ζηξαηφ θαη ηε 

λενιαία, αξρίδεη ηε κάρε ελάληηα ζηνλ «αζηηθφ πνιηηηζκφ» θαη ζε φπνηνπο δηαζέηνπλ 

πιενλεθηήκαηα (θπξίσο κνξθσηηθά) εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ηνπο. Αληηκάρεηαη ηνλ 

Κνκθνχθην θαη ηίζεηαη ελάληηα ζηνπο θνξείο ηεο ζθέςεο απηνχ. Ζ βία θπξηαξρεί πάλσ 

ζηελ αξκνλία θαη ε εζσζηξέθεηα ηίζεηαη ελψπηνλ ηεο εμσζηξέθεηαο, ελψ νη ζθιεξέο 

ζπγθξνχζεηο εκθπιηνπνιεκηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, αθήλνπλ πίζσ ηνπο 

ζαξάληα εθαηνκκχξηα λεθξνχο. Ζ έθξπζκε θαηάζηαζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

νηθνλνκία, φκσο θχξην ζχλζεκα ηεο πεξηφδνπ είλαη λα «γίλεη ε Κίλα θφθθηλε θαη φρη 

πινχζηα ή ηζρπξή». Γίλνληαο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή έλαληη ηεο 

                                                           
14 βοςλεζιαπσία : (θηινζ.) ζεσξία θαη θηινζνθηθή ηάζε πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε βνχιεζε θαη ζην ζπλαίζζεκα 

ζε ζρέζε κε ην λνπ θαη ηε λφεζε· βνπιεζηνθξαηία [ιφγ. βνύιεζη(ο) + -αξρία απφδ. γαιι. volontarisme], (Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, 2011). ηελ θαζνκηινπκέλε ζπλαληάηαη θαη σο βνινπληαξηζκφο, (ζρφιην ηεο γξάθνπζαο).  
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νηθνλνκίαο, πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηε δηνίθεζε αιιά θαηαξξέεη (Κνηδηάο, 2010α). Μαδί κε 

ην ζηξαηφ θαη εμέρνληα ζηειέρε ηνπ (ε νκάδα ησλ 4, καδί κε ηε ζχδπγν ηνπ Mao), 

ζεψξεζαλ απηή ηελ επηζηξνθή ζηα πιηθά θξηηήξηα ηεο νηθνλνκίαο σο ήηηα ηνπ 

θνκκνπληζκνχ, ζηνρνπνηψληαο ηνπο ππέξκαρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ σο 

γξαθεηνθξαηηθνχο θνξείο αλαζεσξεηηζκνχ θαη θαπηηαιηζκνχ. Αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 ε Κίλα απνμελψλεηαη απφ ηελ ΔΓ. Ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

«Γόγκαηνο Brezhnev» ν Mao ζα θηάζεη λα ηε ραξαθηεξίζεη θχξην ερζξφ, ελψ ζα ππάξμεη 

θαη ζπλνξηαθφο πφιεκνο. Παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν, επηρεηξεί ην άλνηγκα ζηε Γχζε, 

γεγνλφο ζεκαληηθφ, πνπ επηθέξεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Κίλαο κε ηηο ΖΠΑ ηνπ πξνέδξνπ 

Nixon, ππφ ηελ θαζνδήγεζε Kissinger (Κνηδηάο, 2010α, Buckley-Ebrey, 2008). Γεγνλφο 

επίζεο ζεκαληηθφ είλαη πσο ήδε έρνπλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

βνπιεζηαξρίαο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νξζνινγηθήο νηθνλνκίαο, νη 

νπνίεο θαζηζηνχλ ζαθέο πσο δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηα «κεγάια άικαηα» κέζα ζηελ 

ηζηνξία, επεηδή απιά έηζη ην επηζπκεί έλαο εγέηεο. Καη απηφ έγηλε απφιπηα θαηαλνεηφ θαη 

απνδεθηφ ζε κεγάιν κέξνο ησλ θνθθηλνθξνπξψλ πνπ ζηήξημαλ ηελ Πνιηηηζηηθή 

Δπαλάζηαζε «ελάληηα ζηηο αζηηθέο ζπλήζεηεο», νη νπνίνη καδί κε ηνπο κεηαξξπζκηζηέο 

πνπ πνιεκήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, απνηέιεζαλ ηελ εγεζία πνπ νδήγεζε ηελ Κίλα ζε φηη 

έρεη γίλεη ζήκεξα, ππφ ηε κπαγθέηα ηνπ Deng Xiao Ping.    

Από ηε βνπιεζηαξρία ηνπ Mao Ze Dong ζην ξεαιηζκό ηνπ Deng Xiao Ping  

Μεηά ηελ Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε επηθξαηνχλ νη δπλάκεηο ηνπ ξεαιηζκνχ, νη 

νπνίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνλνκία έλαληη ηεο πνιηηηθήο θαη νη Κηλέδνη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη ζεκαίλεη ε θξάζε ηνπ λένπ ηνπο εγέηε Deng XiaoPing  (1904-1997), 

φηη είλαη αδηάθνξν αλ ε Κίλα αλαπηπρζεί σο «άζπξε ή καχξε γάηα», ην ζεκαληηθφ είλαη 

«λα πηάλεη πνληίθηα»
15

, λα έρεη δειαδή επηηπρίεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

«ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο», αθφκα θαη αλ ζε απηή εηζαρζνχλ ζηνηρεία θαπηηαιηζκνχ. ηνλ 

πνιηηηθφ ηνκέα ε λέα εγεζία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο (ΚΚΚ), παξά ην γεγνλφο φηη 

ζηελ πιεηνςεθία ηεο είρε δησρζεί απφ ηνλ Mao, δηαηεξεί γη‟απηφλ ην status ηνπ κεγάινπ 

εγέηε
16

. ρη σο νπηνπηθνχ θνκκνπληζηή, αιιά σο ελφο κεγάινπ εζληθνχ εγέηε πνπ λίθεζε 

ηελ μέλε θαηνρή θαη έδσζε απηνπεπνίζεζε θαη εζληθή ζπλείδεζε ζηε ρψξα (Κνηδηάο 

2010α, Buckley-Ebrey, 2008). Σαπηφρξνλα, ην ΚΚΚ δηαηεξεί ηνλ «θαζνδεγεηηθφ ηνπ 

ξφιν» κε ην επηρείξεκα φηη δελ ήηαλ ην ίδην ε αηηία ησλ δεηλψλ, αιιά ην ζχκα ησλ 

θαλαηηθψλ πνπ πέξαζαλ απφ ηηο γξακκέο ηνπ.  

Παξαιακβάλνληαο κηα Κίλα θησρή θαη εμαληιεκέλε απφ ηηο κεγάιεο θακπάληεο, 

απφ ην ράνο θαη ηε βία ηεο Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο πνπ απνδηάξζξσζαλ ηνλ  

                                                           
15

 Δίλαη ε γλσζηή απάληεζε πνπ είρε δψζεη ζηνλ Mao φηαλ ζπδεηνχζαλ πεξί πξνηεξαηνηήησλ θαη ηνκέσλ: ν Mao 
επηζπκνχζε ε Κίλα λα γίλεη πξψηα θφθθηλε θαη κεηά ηζρπξή, γηαηί αλ γηλφηαλ θφθθηλε ζα γηλφηαλ θαη ηζρπξή, ελψ αλ 
γηλφηαλ ηζρπξή κπνξεί λα κε γηλφηαλ θφθθηλε. Ζ αληίιεςε απηή έβξηζθε αληίζεηα κέιε ησλ πνιηηηθψλ ζπλεξγαηψλ 
ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Deng XiaoPing, ν νπνίνο πίζηεπε φηη «πξψηα ε ρψξα πξέπεη λα γίλεη δπλαηή θαη κεηά 
θφθθηλε», κάιηζηα είρε ζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ ιέγνληαο πσο, «δελ έρεη ζεκαζία αλ ε γάηα είλαη άζπξε ή καχξε, αξθεί 
λα πηάλεη πνληίθηα» (Κνηδηάο, 2010α)! 
16

 Μέξνο ηεο γεληάο απηήο ηεο επνρήο ειέγρεη κέρξη θαη ζήκεξα καδί κε ηκήκα ησλ αληηπάισλ ηεο ηελ Κίλα καδί κε 
φζνπο πήξαλ κέξνο ζηε κεγάιε ή καθξά πνξεία. 
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νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηεο ηζηφ, ζπλεηδεηνπνηεί φηη γηα λα γίλεη ε Κίλα εχξσζηε μαλά, 

ζα πξέπεη λα πάςεη λα δεη απνκνλσκέλε απφ ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Γίλεη κηα εξκελεία ρξεζηηθή ζην ζνζηαιηζκφ, σο «εζσηεξηθφ πινχην», 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζην ΚΚΚ λα βαδίζεη ζην δξφκν ηεο νηθνλνκηθήο 

θηιειεπζεξνπνίεζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ, ρσξίο λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ νπζία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με φξακά ηνπ κηα νηθνλνκία 

ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ θξάηνο θαη ζα επηηχρεη 

ηελ «εηξεληθή άλνδν», δχν ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Mao, εκθαλίδεη κηα πιαηθφξκα 

κεγάισλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ νη νπνίεο ζα ηνπ πξνζδψζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

κεγάινπ κεηαξξπζκηζηή (Κνηδηάο, 2010α). Ο Deng ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ παιαηνχ 

πξσζππνπξγνχ ηεο Κίλαο Chou En Lai, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ «παξαγσγηθφηεηα» έλαληη ηεο πνιηηηθήο θαη λα πξνσζήζεη κηα πνιηηηθή νηθνλνκηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ ην 1964
17

. Γηα λα επηηχρεη απηή ηελ αλαλέσζε λνκηκνπνηεί ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο, «αλνίγεη» ηελ Κίλα δεκηνπξγψληαο κε ζχζηεκα 

γέθπξεο ζχλδεζεο κε ηνλ έμσ θφζκν (ηηο εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο), ρξεζηκνπνηψληαο 

εξγαιεία ηνπ δπηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φπνπ δηαηεξψληαο 

ηζρπξή ηελ εγεκνλία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο εθαξκφδεη ηελ ηαθηηθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε πεξηνξηζκέλε θαη απφιπηα 

ειεγρφκελε θιίκαθα, ηηο εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο. Οη λέεο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο πνπ 

πξνσζνχληαη απηή ηελ πεξίνδν, νινθιεξψλνληαη ζε έλα βαζκφ ην 2010 ζην πξφζθαην 

ζπλέδξην ηνπ Κφκκαηνο, φηαλ εηζάγεηαη ζην χληαγκα ε εγγχεζε ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία 

(Κνηδηάο, 2010α). Σν πείξακα πεηπραίλεη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επηζηξνθή ηνπ Μαθάν, 

ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ηεο Σατβάλ, κε ηε ζπλχπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηεο. Ο Deng θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ρσξίο 

λα θηιειεπζεξνπνηήζεη ην πνιηηηθφ θαζεζηψο, επηηπγράλνληαο έλα λέν ξεχκα 

εθζπγρξνληζκνχ κε θφθθηλα ρξψκαηα, πνπ ε Γπηηθή δηαλφεζε ραξαθηεξίδεη σο 

«απηαξρηθφ θαπηηαιηζκφ». Ζ Γχζε δελ κπνξεί λα είλαη πηα ην «αθεληηθφ» ηεο Κηλεδηθήο 

νηθνλνκίαο αιιά πξέπεη λα γίλεη ν «ππεξέηεο» ηεο. Με ην ζχλζεκα απηφ δηακνξθψλεη ηελ 

πνιηηηθή πνπ επηηξέπεη λα γίλνπλ νη μέλεο επελδχζεηο (Κνηδηάο, 2010α).  

Ζ «ζθέςε ηνπ Deng» πεξί ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηεξίδεηαη, α) ζηηο αξρέο ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ δξφκνπ ηεο Κίλαο, ζηε δηαηήξεζε ηεο «Γηθηαηνξίαο ηνπ 

Πξνιεηαξηάηνπ», ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ ηνπ Μαξμηζκνχ-Λεληληζκνχ, ηνπ Κφκκαηνο 

θαη ησλ «ηδεψλ ηνπ Mao» θαη, β) ζηηο ηξεηο πνιηηηθέο ζεσξήζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ πσο, 

«Ο ζνζηαιηζκφο ζα έρεη θηλέδηθα ραξαθηεξηζηηθά, ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζα είλαη 

ζνζηαιηζηηθή, ε Κίλα είλαη θαη ζα είλαη κία θαη ζα ιεηηνπξγεί κε δχν ζπζηήκαηα: ην έλα 

                                                           
17

 Ζ πνιηηηθή ηνπ Chou είρε εηηεζεί απφ ηελ Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε. Δπαλήιζε ην 1975 πξνζσξηλά, ρξνληά πνπ «ε 
ζπκκνξία ησλ 4 κε ηε ρήξα» είραλ θαηαγγείιεη ηνλ Deng σο απνθαηαζηάηε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. ε απηέο ηηο 
θαηαγγειίεο απάληεζε κε «ην θίλεκα ησλ ηνίρσλ», ην νπνίν ππνζηήξηδε φηη νη 4 εθζπγρξνληζκνί πνπ πξφηεηλε ν Deng 
(ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο άκπλαο, ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο) πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ πέκπην, εθείλνλ ηεο δεκνθξαηίαο. ηφρνο πνπ αθφκα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ «πνξεία 
πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηηο κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο» (Κνηδηάο, 2010α). 
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είλαη ε θχξηα ρψξα, ελψ ην δεχηεξν πεξηιακβάλεη ην Υνλγθ Κνλγθ, ην Μαθάν, ηηο δψλεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ηελ Σατβάλ» (Κνηδηάο, 2010α). Δπηζπκεί θαη πξνζπαζεί 

ζπζηεκαηηθά λα δηαρσξίζεη ηελ Κίλα απφ ηε Γχζε, ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο πεξί 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ νη ΖΠΑ πξνσζνχλ θαη γηα ηηο νπνίεο ε ίδηα έρεη δερηεί 

αξλεηηθή θξηηηθή. Καη απηφ, θπξίσο γηαηί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ε 

θαηαζηνιή παξακέλεη εξγαιείν ζηελ εζσηεξηθή αληηπαξάζεζε ηδεψλ θαη πνιηηηθψλ. Ζ 

Κίλα φκσο, δελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ππνρξεσκέλν λα πηνζεηεί ηηο αμίεο ηεο Γχζεο, πνπ 

είλαη θαηά ηε γλψκε ηεο Γπηηθέο θαη φρη νηθνπκεληθέο. ηηο δηθέο ηεο αμίεο, ππεξέρνπλ ε 

πεηζαξρία, ε νηθνγέλεηα, ε αξκνλία, ε ζθιεξή εξγαζία, φρη νη ελ γέλεη ειεπζεξίεο, ή νη 

εηδηθφηεξεο φπσο ηνπ ηχπνπ, ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ πνιπθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρέο πνπ 

βξήθαλ απήρεζε ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηά ηεο φπσο ζα δνχκε θαη πην θάησ. 

 

Ζ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Κίλαο ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ ίδξπζή 

ηεο σο Λατθή Γεκνθξαηία, είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ελφο εληαίνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ε 

έληαμή ηνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ ζηάζε ησλ ΖΠΑ ζηε δηάξθεηα ηνπ Κηλεδηθνχ εκθπιίνπ 

θαη ηεο Ηαπσληθήο θαηνρήο, ζπξψρλεη ην ξηδνζπαηηθφ εζληθηζηηθφ θίλεκα ηεο Κίλαο θαη ην 

ΚΚ ζηελ αγθαιηά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, απφ ηελ νπνία ε Κίλα ιακβάλεη κεγάιε βνήζεηα 

θαηά ηα πξψηα 5 ρξφληα. Δληνχηνηο, ε Κίλα θαζνδεγείηαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ ΔΓ 

θαη απφ ηελ αξρή φηη νη ηζρπξέο δπλάκεηο πνηέ δελ ζεβάζηεθαλ ηηο «αδχλακεο 

δπλαζηείεο», άξα ην Κφκκα πξέπεη λα είλαη ηζρπξφ θαζψο ζεσξείηαη δχλακε ηζφηηκε αλ 

φρη αλψηεξε ηνπ ΚΚΔ. Ζ Κίλα δελ μερλά ηελ ηαιάληεπζε ηεο ΔΓ σο πξνο ηα δχν 

εζληθηζηηθά ηεο θφκκαηα, ην γεγνλφο φηη δηαζθάιηζε ηελ εμσηεξηθή Μνγγνιία σο 

αλεμάξηεην θξάηνο θαη βέβαηα δελ ηεο έρεη θακία εκπηζηνζχλε σο πξνο ηηο ζρέζεηο 

ζπλελλφεζεο πνπ απηή αλαπηχζζεη κε δπηηθέο δπλάκεηο, π.ρ. ηελ αξρηηεθηνληθή 

αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε, ηε πκθσλία Διζίλθη, ηηο ζπλελλνήζεηο κε ηηο ΖΠΑ γηα ηνλ 

αθνπιηζκφ. Δπίζεο, ζηε ράξαμε ηεο πνξείαο ηεο παίδεη ξφιν ε αλαγλψξηζε ηεο Σατβάλ 

θαη ην γεγνλφο φηη ε Κίλα σο πνιηηηζκηθή απηνθξαηνξία θαη φρη σο εζληθφ θξάηνο, βιέπεη 

δηαθνξεηηθά ηελ ππεξάζπηζε ελφο πνιηηηζκνχ απφ ηελ ππεξάζπηζε ελφο θξάηνπο 

(Κνηδηάο, 2010α). Γέθα ρξφληα αξγφηεξα εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο «κεγάιεο Κίλαο», 

δειαδή ηεο Κίλαο ζηελ νπνία ζα επηζηξαθεί ην Μαθάν, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Σατβάλ θαη 

πεξηνρέο φπνπ δνπλ νη Κηλέδνη, ε νπνία παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1997 κε 

ηελ επηζηξνθή ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1999 κε ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Μαθάν, κε ακεηάβιεηεο ηηο ζπλζήθεο ζπλχπαξμήο ηνπο, θαζψο δελ αιιάδεη νχηε ν 

δπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο νχηε ε κνξθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, ζηεξίδνληαο ην επηρείξεκα 

πσο ε Κίλα κπνξεί λα είλαη ελσκέλε θαη εληαία, ιεηηνπξγψληαο ππφ δχν ζπζηήκαηα. 

ζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ηεο κεηά-Mao ζχγρξνλεο Κίλαο κε 

ηνλ έμσ θφζκν, ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ηελ πνξεία ηεο ζηηο 5 βαζηθέο αξρέο / 



 
 34 

Πξνηεξαηφηεηεο (Κνηδηάο, 2010α), πνπ πξσην-δηακνξθψζεθαλ ην 1949 θαη είλαη: 1
ε
. ηερ 

Πποηεπαιόηεηαρ. Γίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνλνκία, αλαδεηθλχεη ην εζληθφ νηθνλνκηθφ 

ζπκθέξνλ θαη επηδηψθεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ρψξαο ψζηε λα θαηαζηεί ηζρπξή θαη 

ζεβαζηή («λα θάλεη ηε γάηα λα πηάλεη πνληίθηα»). 2
ε
. ηερ Κςπιαπσίαρ και Δνόηεηαρ. Ζ 

Κίλα έρεη κεγάια εζσηεξηθά ζέκαηα ζε εθθξεκφηεηα πνπ απεηινχλ ηελ εζσηεξηθή ηεο 

ελφηεηα. Σελ ελδηαθέξεη ε δηαηήξεζε ησλ Μνπζνπικαληθψλ ηεο πεξηνρψλ, ε πεηζάξρεζε 

ηνπ Θηβέη ζην θνηλσληθφ ζχζηεκά ηεο, ε θαηάιεςε ηεο εζσηεξηθήο Μνγγνιίαο θαη ηεο 

Μνπζνπικαληθήο επαξρίαο ηεο ηλ-Σζηάλγθ απφ Κηλέδνπο Υαλ. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Μαθάν, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο Σατβάλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ 

δσλψλ, πξνβάιιεη ηελ αξρή «κία Κίλα δχν ζπζηήκαηα». Σείλεη λα απνξξίπηεη ζπιινγηθέο 

νξγαλψζεηο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, σο θηλήζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο θξαηηθήο ηεο 

θπξηαξρίαο, θάηη πνπ ζα δνχκε πσο ιεηηνπξγεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ SCO ελψ, 

ππνζηεξίδεη κε ζζέλνο ηελ θπξηαξρία, ηελ ελφηεηα, ηελ εδαθηθή θαη πνιηηηζκηθή 

αθεξαηφηεηα,, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ επφκελε αξρή... 3
ε
. ηερ Πποηεπαιόηεηαρ ηερ 

Πεπιθέπειαρ. Δίηε απηή νξίδεηαη θαηά θπξηνιεμία ζην εζσηεξηθφ ηεο, είηε κεηαθνξηθά ζην 

εμσηεξηθφ ηεο, ε Κίλα αλαγλσξίδεη πσο απφ ηηο πεξηθέξεηεο πξνέξρνληαη ηα έζνδά ηεο 

θαη ζε απηέο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε αλάπηπμή ηεο. Γίλεη έκθαζε ζηε ελφηεηα 

θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο, εληφο ηεο νπνίαο ππνινγίδεη θαη ηνλ παιηφ ηλνθηλεδηθφ θφζκν 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ΝΑ Αζίαο, φπσο θαη ιίγν αξγφηεξα κε ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ 

Κεληξηθή Αζία, θαη ηελ ηειεπηαία. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν απνδίδεη ζηνπο Κηλέδνπο ηεο 

δηαζπνξάο θαη δελ δηαςεχδεηαη, θαζψο ε ζπκβνιή ηνπο είλαη θαίξηα ζηελ εμέιημή ηεο. 4
ε
. 

ηερ Αναγνώπιζήρ ηερ ωρ ιζσςπή Γύναμε. Ζ Κίλα αθφκε θαη ζήκεξα 

απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ζρεηηθά κεγάιε δχλακε, φρη αθφκε ηζρπξή φπσο επηζπκεί. Γελ 

ηεο αξθεί φκσο ην πψο βιέπεη ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά θαη πσο ηελ βιέπνπλ νη άιινη. 

Γελ ζέιεη λα ακθηζβεηείηαη θαη ε αλάπηπμή ηεο ζα ην θαηαζηήζεη ζαθέο αθφκε θαη ζηνπο 

πην δχζπηζηνπο. 5
ε
. ηερ Διπενικήρ ςνύπαπξερ. Ζ αξρή απηή αλαθέξεηαη, α/ ζηα θξάηε 

πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο-θπβεξλεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαζεζηψηα
18

, β/ ζην ζεβαζκφ ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ άιινπ 

θξάηνπο, αξρή πνπ ζεσξεί νπνηαδήπνηε απφπεηξα πξνζβνιήο ή θαηάιπζήο ηεο σο κε 

απνδεθηή, φζν θη αλ ε εθαξκνγή απηήο πξνζθξνχεη ζε αληηζέζεηο κε γεηηνλέο ηεο ζρεηηθά 

κε φ,ηη ε ίδηα ζεσξεί δηθφ ηεο έδαθνο, (πρ. ΝΑ ζάιαζζα ηεο Κίλαο θαη νη δηαθνξέο κε ηελ 

Ηαπσλία), γ/ ζηελ απαξαβίαζηε αθεξαηφηεηα ηεο θπξηαξρίαο ελφο θξάηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, 

είλαη δ/ απαξάδεθηε ε ρξήζε βίαο ελφο θξάηνπο ελαληίνλ άιινπ, φζν θαη αλ εγείξεη 

εξσηεκαηηθά εξκελείαο: γηα παξάδεηγκα ηηο αςηκαρίεο ζηε ΝΑ ζάιαζζα, ε Κίλα ηηο 

ζεψξεζε σο ππεξάζπηζε ηκήκαηνο ηεο επηθξάηεηάο ηεο, ελψ θαηά ηελ θξίζε ηξίησλ 

θξαηψλ απνηέιεζαλ παξαβίαζε ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη ρξήζε βίαο εθηφο 

                                                           
18

 Πξφθεηηαη γηα αξρή πνπ ραξαθηήξηδε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη δηπισκαηία ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 
ηελ νπνία πηνζέηεζαλ θαη νη Μπνιζεβίθνη, αθνχ πξψηα πέξαζαλ απφ ην ζηάδην ηεο «εμαγσγήο ηεο επαλάζηαζεο». 
Σν ίδην θαη ε Κίλα, παξφηη ηελ παξαβίαζε κε ηνλ πφιεκν πνπ έθαλε ζην Βηεηλάκ ην 1978 (Κνηδηάο, 2010α). 



 
 35 

Κηλεδηθήο επηθξάηεηαο. Σέινο, ε/ ζηε κε-αλάκημε ζην εζσηεξηθφ άιινπ θξάηνπο θαη ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θξαηψλ: νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πξέπεη λα είλαη ίζεο θαη ακνηβαία 

σθέιηκεο.  

Οη αξρέο απηέο κε ηελ αλάδεημή ηνπο, θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο Κίλαο έθηνηε ζην 

εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο πεδίν, έρνληαο σο πξψην απνδέθηε ηε νβηεηηθή Έλσζε, θαζψο 

δειψλνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο θαη ηελ πξφζεζή ηεο λα δηαθνξνπνηεζεί νηθνδνκψληαο ην 

«ζνζηαιηζκφ ησλ Κηλεδηθψλ ρξσκάησλ». Σν ζχζηεκα πνπ ε Γχζε απνθαιεί απηαξρηθφ 

θαπηηαιηζκφ. Οη αξρέο απηέο εμππεξεηνχλ ηνπο φξνπο ηνπ δηεζλνχο παηρληδηνχ πνπ 

αθνινπζεί ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο, επηζπκψληαο αλάινγε αληηκεηψπηζε ζηα δηθά ηεο 

ζέκαηα, είηε πξνέθπςαλ απφ ηελ απνηθηνθξαηία ζε βάξνο ηεο, είηε απφ ηνλ Κηλέδηθν 

επεθηαηηζκφ ελάληηα ζε ηνπηθά ζπκθέξνληα πνπ απνηεινχλ ζεκεία δπζπηζηίαο ζηηο 

ζρέζεηο Κίλαο – Γχζεο θαη Αλαηνιηθήο Αζίαο (Κνηδηάο, 2010α). ηεξίδεη ηελ αλάπηπμή ηεο 

ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο ηεο παξαδφζεηο, ρσξίο λα δηζηάδεη λα θαηαζηξαηεγήζεη ηα δπηηθά 

δφγκαηα πεξί «ειαρίζηνπ θξάηνπο» θαη ρσξίο βέβαηα λα απαιιαγεί απφ ηηο πνιιαπιέο 

αξλεηηθέο αληηθάζεηο πνπ ε αλάπηπμή ηεο έθεξε, φπσο ηηο θαηαζηξνθηθέο πνιηηηθέο ζε 

βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ή ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Με ζηφρνπο ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αζθάιεηα θαη ηελ ελζσκάησζε ζην παγθφζκην ζχζηεκα κε ηνπο 

θαιχηεξνπο φξνπο, θαηαθέξλεη ηειηθά λα εθζπγρξνλίζεη ηελ νηθνλνκία ηεο, ζηεξηδφκελε 

φρη ηφζν ζηελ εξγαηηθή ηάμε, αιιά ζηνλ εζληθηζκφ (ζεηηθά ελλννχκελν) θαη ηνλ αγξνηηζκφ 

(Κνηδηάο 2010α). ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή εγθαηαιείπεη ηελ εζσζηξέθεηα θαη αλνίγεη 

ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο κε ηε Γχζε, θαιιηεξγψληαο αξγά αιιά ζηαζεξά θιίκα θαιήο 

ζπλεξγαζίαο, ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν κε φρεκα ηηο αλάγθεο ηεο ζηαζεξά 

αλνδηθήο νηθνλνκίαο ηεο θαη ηα θεθάιαηα πνπ ζπζζσξεχεη. Ο ζνζηαιηζκφο ησλ Κηλεδηθψλ 

ρξσκάησλ ηεο ραξίδεη αλάπηπμε άλσ ηνπ 10% θαηά κέζν φξν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηε 

κεγαιχηεξε θαη πην καθξφρξνλε κεγάιεο ρψξαο ζηελ γλσζηή ηζηνξία, φηαλ φινο ν 

θφζκνο πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 (Κνηδηάο, 2010α). Ζ 

πνξεία ηεο κάιηζηα, απνηειεί δηάςεπζε ηεο λενθηιειεχζεξεο αληίιεςεο, φηη κφλν ε 

δπηηθνχ ηχπνπ δεκνθξαηία θαη ε θηιειεχζεξε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, νδεγνχλ ζηελ 

αλάπηπμε.  

Ζ Κίλα κε ηνλ «δεκηνπξγηθφ ζνζηαιηζκφ ησλ Κηλεδηθψλ ρξσκάησλ» θαη ε Ρσζία 

κε ηελ «θπξίαξρε Γεκνθξαηία» ηεο εληάζζνληαη ζηνλ «Κφζκν Υσξίο ηε Γχζε» θαη ζηνπο 

«απηαξρηθνχο θαπηηαιηζκνχο», ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κελ, αιιά πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηε δπηηθή θηινζνθία. Ζ 

παξνπζίαζή ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη αθνινπζεί ζηελ αλάιπζε, δίλνληαο κηα 

εμήγεζε ζην ηη ηειηθά κπνξεί λα ζπληζηνχλ γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα: Πξφθιεζε; Απεηιή; Ή 

κήπσο Γηθαίσκα;   
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Κεθάιαην 3: ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

3.Α A World Without the West: Έλαο Κόζκνο ρσξίο ηε Γύζε («ΚρΓ») 

 

Λίγν πξηλ ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, αξρίδνπλ λα αλαδεηθλχνληαη θάπνηα θξάηε, ηα 

νπνία κε κνριφ φρη ηελ πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή δχλακή ηνπο, αιιά ηε ξαγδαία 

αλεξρφκελε νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε, γίλνληαη κεγάιεο δπλάκεηο. Με εγέηηδα ηελ Κίλα, ε 

νπνία είρε εηζέιζεη ζε κηα ηξνρηά ζηαζεξήο αλφδνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, 

ηελ επηηπρεκέλε ηεο πνξεία αθνινπζνχλ ε Ρσζία, ε Ηλδία θαη ε Βξαδηιία, κε ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, αιιά θαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα θξάηε κεγάιεο έθηαζεο, 

πνιππιεζή, πνπ γίλνληαη φιν θαη πην πινχζηα. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ ηνπ 

«ΚρΓ» ζεκειηψλεηαη ζε «ζχγρξνλεο εκπνξηθέο αξρέο [ζηνλ θαπηηαιηζκφ], ζηνλ πινχην 

απφ ηα κεγάια απνζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ, ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή κεγάινπ 

κεγέζνπο, ζηελ εμεηδίθεπζε, αιιά θαη ζηηο πιηθέο αλάγθεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ καδί 

ηνπο θξαηψλ επηηπγράλνληαο ξπζκνχο αλάπηπμεο εθπιεθηηθνχο ζε ζρεηηθά ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα
19

. Ζ ηδενινγηθή βάζε πνπ ζεκειίσζε απηή ηελ πξφνδν, δελ 

επζπγξακκίδεηαη κε ην δπηηθφ ηδενινγηθφ νηθνδφκεκα ησλ ΖΠΑ, αιιά ην πεξηζσξηνπνηεί, 

ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ηηο ΖΠΑ θαη ηε Γχζε 

γεληθφηεξα (Barma, θ.α., 2007). Γπηηθέο ηδέεο θαη βαζηθά δφγκαηα ηνπ λεσηεξηθνχ 

θηιειεχζεξνπ δηεζληζκνχ φπσο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ε έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ή ηεο θνηλήο γλψκεο, ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηηο 

ππνζέζεηο ελφο θξάηνπο, είηε βξίζθνπλ ριηαξή ππνζηήξημε, είηε απνξξίπηνληαη κε ην 

επηρείξεκα φηη νη κε-δπηηθνί πιεζπζκνί έρνπλ επσθειεζεί ειάρηζηα απφ απηέο
.
 ε 

βειηίσζε ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ «ΚρΓ» δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, αιιά απφ ην θξαηηθά-δηεπζπλφκελν θεθάιαην, [θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο] 

θαη ηε κεγάιε ή κηθξή εζληθνπνίεζε ησλ πφξσλ (Barma, θ.α., 2007). Βαζηθνί ππιψλεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο δειαδή, είλαη ε θξαηηθή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο ζην εζσηεξηθφ 

θαη ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ, ην νπνίν ε εμνπζία αλαγλσξίδεη σο ην πξνζθνξφηεξν 

κέζν γηα ηε δηαηηεζία ησλ δηαθνξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν (Barma, θ.α., 2007). 

πλαιιάζζνληαη κε άιια θξάηε ζε κηα αγνξά πνπ δελ αλαγλσξίδεη, νχηε ξπζκίδεη 

δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο πέξαλ φζσλ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ. Γηεζλή ζεζκηθά φξγαλα δελ έρνπλ θακία λφκηκε αξκνδηφηεηα, πιελ ηεο 

εμππεξέηεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ. Απηέο είλαη δχν ζεκαληηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο δηαθνξέο, κε βαζηέο ξίδεο ζηελ νηθνλνκία (Barma, θ.α., 2007). Τπάξρεη θαη 

κία ηξίηε δηαθνξά, εζσηεξηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη  ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ηδενινγία: ηα 

θξάηε δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο ηνπο φξνπο ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ζρέζεσλ, αιιά 
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ηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, ε ζπγθπξία πνπ έθεξε άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, επλφεζε ηελ αλάθακςή ηεο 
κεηά ηε δεχηεξε θαηάξξεπζή ηεο ην 1998. 
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θαζέλα ζέβεηαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ άιινπ, ην δηθαίσκά ηνπ λα νξίδεη ηε δηθή ηνπ θνηλσλία, 

ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ρσξίο εμσηεξηθή αλάκημε ή παξέκβαζε γηαηί, ζχκθσλα κε ηε 

αληίιεςή ηνπο πεξί θξαηηθήο θπξηαξρίαο, ηα θξάηε αζθνχλ απφιπην έιεγρν ζε φηη 

ζπκβαίλεη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο θαη είλαη αξκφδηα λα θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θπβεξλσκέλσλ
.
 απηή ε θπξηαξρία είλαη απαξαβίαζηε 

(Barma, θ.α., 2007). 

Σα αλαδπφκελα θξάηε, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο γηα λα 

αλαζεσξήζνπλ βαζκηαία ηνπο φξνπο ηεο ζρέζεο θαη ζχλδεζήο ηνπο κε ην δπηηθφ θφζκν, 

κε ηξφπνπο πνπ λα εληζρχνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα, ηελ 

ίδηα ηερλνινγία πνπ νη ΖΠΑ ζέινπλ λα πηζηεχνπλ φηη ζπλδέεη ηνλ θφζκν κελ, κφλν πνπ 

γηα ηνλ «ΚρΓ» δελ ζπλδέεη φινπο ην ίδην. Ο «ΚρΓ» αιιειεπηδξά φιν θαη εληνλφηεξα, 

ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ, παξάιιεινπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, κε 

ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ζχλνιν θαλφλσλ, ζεζκψλ, ηξφπσλ λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα θαη κε 

λνκίζκαηα πνπ ηζρπξνπνηνχληαη. Απηφ ην ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ 

θηλνχληαη ζηα πιαίζηά ηνπ, λα ιάβνπλ φζα ρξεηάδνληαη απφ ηε Γχζε, ελψ θηλνχληαη γχξσ 

απφ ηελ παγθφζκηα ηάμε ε νπνία θαζ-/νδεγείηαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή εγεζία. Οη 

αλαδπφκελεο δπλάκεηο ηνπ «ΚρΓ» έρνπλ αξρίζεη λα αξζξψλνπλ κηα ελαιιαθηηθή ζεζκηθή 

δηάξζξσζε, δηαθξηηνχο ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο θαη πξαγκαηηθή, βηψζηκε θαη λφκηκε (ζηα 

κάηηα ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ θφζκνπ) πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε, φπνπ ελψ 

βξίζθνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δχζε θαη αιιεινεμαξηνχληαη, δελ επεξεάδνληαη  (Barma, 

θ.α., 2007). ηφρνο ηνπ «ΚρΓ» δελ είλαη ε ζχγθξνπζε, νχηε ε εμνκνίσζε κε, ή ε 

αθνκνίσζε απφ ηε Γχζε, αιιά ν πεξηνξηζκφο ηνπ παγθφζκηνπ ξφινπ ησλ ΖΠΑ, νη 

νπνίεο γηα ρξφληα αγλννχζαλ ηε δπλακηθή ησλ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαλ ζην πιαίζην 

ηνπ κε-δπηηθνχ θφζκνπ (Barma, θ.α., 2007). Καζψο ηα θξάηε ηνπ «ΚρΓ» ελζσκαηψλνπλ 

ηηο νηθνλνκίεο ηνπο κε εθείλεο ηεο Γχζεο, ηα νθέιε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο αλεβαίλνπλ θαη ην 

θφζηνο κηαο ζχγθξνπζεο γίλεηαη ππεξβνιηθά πςειφ γηα λα είλαη αλεθηφ. Πφιεκνο κε ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πφζσ κάιινλ ζηξαηησηηθφο ζε κηα ππξεληθή 

επνρή, δελ απνηειεί ξεαιηζηηθή επηινγή γηα ηελ εθ λένπ εμηζνξξφπεζε ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο ηάμεο. Αιιά θαη εμνκνίσζε ζε κηα θηιειεχζεξε παγθφζκηα ηάμε 

θαζνδεγνχκελε απφ ηελ Ακεξηθαληθή εγεζία δελ είλαη ειθπζηηθή γηα ηα αλαδπφκελα 

θξάηε. Καλέλα απφ ηα θξάηε δελ ζα έθηαλε απφ κφλν ηνπ λα θαηαζηεί δχλακε αιιαγήο 

ζην παγθφζκην ζχζηεκα, ή λα απνηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή ζην δπηηθφ 

ζχζηεκα. απφ θνηλνχ φκσο, ζηαζεξνπνηνχλ κηα λέα ηζρπξή πνιηηηθν-νηθνλνκηθή ηάμε, 

θαζψο απφ ηε κία πιεπξά, αλαπηχζζνληαη κε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, κεηαθηλνχλ ηελ παγθφζκηα ηζρχ απφ ηε Γχζε πξνο ηελ Αλαηνιή (παξφηη Γπηηθφ 

θξάηνο ε Βξαδηιία αλήθεη ζηνλ «ΚρΓ» / Ρσζία-Κίλα-Ηλδία είλαη ζηελ Αλαηνιή, Κνηδηάο, 

2010) θαη δίλνπλ ην ζηίγκα, πσο φζνη έρνπλ νξπθηά θαχζηκα θαη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ κε ρακειφ θφζηνο, ειέγρνληαο ηνπο πην αληαγσληζηηθνχο νηθνλνκηθνχο 
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πφξνπο, ζα έρνπλ αζπλήζηζηε νηθνλνκηθή δχλακε ζην νξαηφ κέιινλ (Barma, θ.α., 2007). 

Μηα γεχζε απηήο ηεο δπλακηθήο πήξε ν θφζκνο κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008-2009: απφ ηε 

κία πιεπξά νη ΖΠΑ ππνρσξνχλ σο δχλακε δηεζλψο θαη απφ ηελ άιιε, νη δπλάκεηο ηνπ 

«ΚρΓ» βξίζθνληαη λα δηαζέηνπλ απνζεκαηηθά άλσ ησλ $3 ηξηο. (δεθαπιάζηα ζε πνζά, 

απφ εθείλα πνπ δηέζεηαλ ζηελ αξρή ηεο θξίζεο ησλ δηθψλ ηνπο αγνξψλ, ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990), ζε κηα ρξνληθή ζπγθπξία πνπ ε Γχζε ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε 

ξεπζηφηεηα θαη ε δήηεζε, είλαη ίζσο ηα κέγηζηα ζέκαηα απηήο ηεο θξίζεο (Κνηδηάο, 2010).  

Μπνξεί κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ λα ππνρψξεζε θαη ν ηδενινγηθφο πφιεκνο, 

εληνχηνηο άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη αληηζέζεηο, αλάκεζα ζε κηα δεκνθξαηηθή κελ αιιά 

παξεκβαηηθή Γχζε θαη ζε θξάηε κε απηαξρηθέο elites εμνπζίαο, «ηνπο ππφινηπνπο»
.
 

πξφθεηηαη γηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ εμνπζίαο, νξγαλσκέλε ππφ ην πξίζκα ελφο λένπ 

αλεξρφκελνπ εζληθηζκνχ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο, 

ιεηηνπξγψληαο σο ζπλεθηηθφ πιηθφ ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ζρέζεο εμνπζίαο θαη θνηλσλίαο. 

Αληηθαζηζηά δειαδή, ην ξφιν πνπ παίδεη ε ηδενινγία ζε άιιεο ρψξεο (Κνηδηάο, 2010, 

ζει.147). Ζ θεληξηθή ζεκαζία ηνπ ηζηνξηθνχ πνιηηηζκνχ ζε ρψξεο φπσο ε Κίλα, (θαη ην 

Ηξάλ), απνηειεί ην επηρείξεκα απφθξνπζεο ησλ δπηηθψλ αμηψλ θαη ζξίακβν ησλ 

αζηαηηθψλ, νη νπνίεο δηθαηψλνπλ ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηεο status quo, πξνβάιινπλ 

ηελ πεηζαξρία, ηελ πξφνδν, ηηο εζληθέο εηδηθέο ζπλζήθεο, ηηο εζσηεξηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξαδφζεηο, ηνλ πνιηηηζκφ, έλαληη ησλ ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ή 

ειεπζεξηψλ ηνπ ηχπνπ, ηνπ ιφγνπ, ηνπ πνιπθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. αμίεο πνπ κπνξεί γηα ηε Γχζε λα ζεσξνχληαη παλαζξψπηλεο, γηα ηνλ 

«ΚρΓ» είλαη αμίεο δπηηθνχ ηχπνπ, κεηαγελέζηεξεο ησλ δηθψλ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ φρη 

νηθνπκεληθέο (Κνηδηάο, 2010 θαη 2010α). Ζ αλάπηπμή ηνπο έρεη εγείξεη εξσηήκαηα ζηε 

δπηηθή αθαδεκατθή θνηλφηεηα
20

, αλ πξνθχπηεη έλα «λέν-Βεζηθαιηαλφ» παξάδεηγκα 

θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ζ‟απηή ηε θηινζνθία ζηεξίρζεθε ε 

αλάπηπμε ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο σο «Απηαξρηθνί Καπηηαιηζκνί». Ση ζεκαίλεη ν φξνο 

πσο απηνπξνζδηνξίδνληαη νη ίδηεο θαη ηη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, 

αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

  

3.Β Απηαξρηθνί Καπηηαιηζκνί 

 

Αλ ζην θέληξν ηνπ «Κφζκνπ Υσξίο ηε Γχζε» βξίζθνληαη νη ρψξεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ην αθξσλχκην BRICs, (Brazil, Russia, India, China) νη ηξεηο απφ 

απηέο είλαη Αζηαηηθέο δπλάκεηο, ελψ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ Κίλαο θαη Ρσζίαο είλαη πσο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «απηαξρηθνί θαπηηαιηζκνί». Έλα επηηπρεκέλν κνληέιν, νηθείν κε ηα 

αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα ηεο Γπηηθήο αγνξάο, μέλν εληνχηνηο πξνο ηε θηιειεχζεξε 

δεκνθξαηία θαη άθξσο απεηιεηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηε Γχζε. Σν απηαξρηθφ κνληέιν 
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  Δγθαηλίαζαλ έλαλ νιφθιεξν θχθιν ζπδεηήζεσλ απφ ην 2007 (Barma θ.ά., 2007). 
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δηαθπβέξλεζεο πηνζεηεί απφ ηε Γχζε ηελ νηθνλνκηθά επηηπρεκέλε ζπληζηψζα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ηεο αγνξάο, βαζηδφκελνπ ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία αιιά κε ζεκαληηθέο 

θξαηηθέο ξπζκίζεηο, απνξξίπηνληαο ηελ πνιηηηθή ζπληζηψζα ηεο θηιειεχζεξεο 

δεκνθξαηίαο (Κνηδηάο, 2010α). Ο απηαξρηθφο θαπηηαιηζκφο δελ απνηειεί λέν πνιηηηθφ-

νηθνλνκηθφ κνληέιν: ε Ηαπσλία θαη ε Γεξκαλία πξηλ απφ Β‟ΠΠ απνηέιεζαλ απηαξρηθνχο 

θαπηηαιηζκνχο (κε απηνθξαηνξηθά θαη εζληθνζνζηαιηζηηθά ζηνηρεία αληίζηνηρα), ελψ ε 

πνξεία ησλ «Αζηαηηθψλ Σίγξεσλ» (Υνλγθ Κνλγθ, Νφηηα Κνξέα, Σατβάλ θαη ηγθαπνχξε), 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 (Frolov, 2007) ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο επηζηξνθήο 

ηνπ
.
 φκσο είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο πνπ επηβεβαηψλεη ηε λέα θαη 

ζεακαηηθά πην απνδνηηθή κνξθή ηνπ. ην παξφλ θεθάιαην ζα δνχκε ηελ επηζηξνθή ηνπ, 

κέζα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο πνπ καο ελδηαθέξνπλ γηα ηε 

ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ην 1945, ε κεγάιε έιμε πνπ αζθνχλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε 

θηιειεχζεξε εγεκνλία απνηεινχλ πξφηππα αλάπηπμεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ θαη ε Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία κεηά ηελ ήηηα ηνπο ζην Β‟ΠΠ, φπσο θαη 

κηθξφηεξεο ρψξεο, είηε ιφγσ ηεο ηζνπεδσηηθήο επίδξαζεο ηεο Γπηηθήο θηιειεχζεξεο 

εγεκνλίαο, είηε θαη ιφγσ εζσηεξηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ (Gat, 2007). Ο Deng XiaoPing ζηε 

κεηά-Mao επνρή, ήηαλ εθείλνο πνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρίδεη δπλακηθά λα 

εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο ζηελ Κίλα, πνπ ν ίδηνο απνθαιεί «δεκηνπξγηθό 

ζνζηαιηζκό κε Κηλεδηθά ρξώκαηα» (Κνηδηάο, 2010α), ελψ ε Γχζε απηαξρηθφ θαπηηαιηζκφ. 

Ζ Ρσζία αθνινπζεί ην Κηλέδηθν πξφηππν, φηαλ ηα ελία ηεο αλαιακβάλεη ν Vladimir Putin 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθφςεη ηα απνηειέζκαηα δχν ζεκαληηθψλ απσιεηψλ πνπ είρε ε Ρσζία 

κεηά ηε δηάιπζή ηεο σο ΔΓ: α/ ηεο απψιεηαο ηνπ κηζνχ ησλ πεγψλ πνπ θαηείρε πξηλ 

ηε δηάιπζή ηεο, φηαλ ε Αλαηνιηθή Δπξψπε απνξξνθήζεθε απφ ηελ επεθηεηλφκελε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνο φθεινο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξνπ 

ηδεψδνπο θαη, β/ ηεο ιεειαζίαο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο Yeltsin, νη νπνίεο ηεο ζηέξεζαλ έζνδα θαη πφξνπο (Gat, 2007). Ο Putin 

θεθαιαηνπνηεί ηελ επηζπκία ηνπ Ρσζηθνχ ιανχ γηα αλάθακςε, επεκεξία, δηεζλή ζεβαζκφ 

θαη εληζρχεη ην απηαξρηθφ - θαπηηαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ, απνδπλακψλνληαο ηαπηφρξνλα 

θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο εχζξαπζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηνλ 

πξνθάηνρφ ηνπ Yeltsin, θαηαθέξλνληαο λα δψζεη ζηε Ρσζία, ηελ πλνή αλφδνπ θαη ηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ επηζπκνχζε
21

. Ζ ηδενινγία πνπ πξνσζεί ε δηαθπβέξλεζε Putin 

πεξηγξάθεηαη σο «Κπξίαξρε Γεκνθξαηία», αθεηεξία ηεο νπνίαο είλαη ε «Σαξαγκέλε 

Πεξίνδνο» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Kuchins, 2007), φηαλ ε Ρσζία ήηαλ ζην ράνο θαη 

πνιχ αδχλακε δηεζλψο, κε μέλεο δπλάκεηο θαη νξγαλψζεηο λα δξνπλ ζε βάξνο ηεο 

απηνλνκίαο ηεο. Ζ εγεζία Putin απνθαζηζηά ηε ζηαζεξφηεηα, ζέηεη ηελ νηθνλνκία ζην 

δξφκν ηεο αλάθακςεο, κε εγθαηαιείπνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο 

                                                           
21

 Σν νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο απφ ιηγφηεξν ησλ $200 δηζ. ην 1999, απμήζεθε ζε πεξηζζφηεξν ηνπ 1 ηξηο. 
δνιάξηα ην 2007. Σα εηζνδήκαηα απμήζεθαλ θαηά ηέζζεξηο θνξέο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (Gat, 2007). 
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αγνξάο, αιιά πξνζαξκφδνληάο ηηο ζηηο ξσζηθέο αμίεο θαη παξαδφζεηο, πνπ θαίλεηαη λα 

έρνπλ ειάρηζηα θνηλά κε ηηο δπηηθέο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο (Kuchins, 2007). Οη Ρσζηθέο 

αληηιήςεηο ηεο «Κπξίαξρεο Γεκνθξαηίαο», ζπληνλίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο Κηλεδηθέο 

ηδενινγηθέο αληηιήςεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηε «πλαίλεζε ηνπ Πεθίλνπ»: ην επηηπρεκέλν 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο πνιηηηθέο 

πξνυπνζέζεηο (Yee, 2011), ην νπνίν βέβαηα, θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηε «ζπλαίλεζε ηεο 

Οπάζηγθηνλ», ηεο πξνψζεζεο δει. καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζσ αλνίγκαηνο 

ηεο νηθνλνκίαο ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, πνπ πξνσζνχλ νη ΖΠΑ θαη πνιπκεξείο 

νξγαληζκνί, φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (Kuchins, 

2007, Wikipedia, “Washington Consensus“). Ζ επζπγξάκκηζε θαη επηηπρία απηψλ ησλ δχν 

αληηιήςεσλ ηεο «πλαίλεζεο ηνπ Πεθίλνπ» θαη ηεο «Κπξίαξρεο Γεκνθξαηίαο», 

απνδεηθλχεη πσο, α/ ην κνλνπάηη γηα ηελ αλάπηπμε δελ είλαη κνλφδξνκνο, β/ κηα ρψξα 

πξέπεη λα πεηξακαηηζηεί θαη λα ηνικήζεη γηα λα βξεη απηφ πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο θαη, γ/ θακία ρψξα (ή νξγαληζκφο), δελ ζα πξέπεη λα επηδηψμεη λα 

επηβάιιεη εμσηεξηθά κνληέια, ή ην δηθφ ηεο (Wei, 2011). Γηα ηνπο Κηλέδνπο ε Μφζρα θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 είρε πάξεη ιάζνο δξφκν, αιιά «ε εγεζία Putin δηδάρζεθε από ηελ 

θηλεδηθή εκπεηξία κεηαξξύζκηζεο θαη δηόξζσζε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο πνπ 

απνδπλάκσζαλ ην θξάηνο» (Wei, 2011).  

Πνηα πξφθιεζε ζέηεη φκσο ην ζηλνξσζηθφ κνληέιν γηα ηε Γχζε; Αλ ην απηαξρηθφ 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απμάλεη ην βηνηηθφ επίπεδν 

γηα εθαηνκκχξηα, ή φπσο ζηελ θηλεδηθή πεξίπησζε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα, ηφηε ε 

πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζα κπεη ζε κπειάδεο, θαζψο «πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ 

δνπλ ζε ζπλζήθεο ζρεηηθήο θηώρεηαο κπνξεί λα πξνηηκήζνπλ ηελ επεκεξία ζε βάξνο ηνπ 

πνιηηηθνύ αθηηβηζκνύ» (Kuchins, 2007). Απνηειεί ήδε έλα επηηπρεκέλν πξφηππν θαη 

δειεαζηηθή επηινγή γηα πνιιέο ρψξεο, φπσο νη δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (θαη ην 

Αδεξκπατηδάλ), πνπ έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη grosso modo, ην ζηλν-ξσζηθφ κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο. Δθηφο φκσο απφ ηηο εληππσζηαθέο επηδφζεηο ησλ απηαξρηθψλ 

θαπηηαιηζκψλ, ε ππνρψξεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ππέξ ηνπ 

απηαξρηζκνχ, νθείιεηαη θαη ζηελ ηδενινγηθνπνίεζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, αιιά θαη ζηελ χπαξμε ησλ «δηπιώλ πξνηύπσλ (Kuchins, 2007). Γειαδή, ζηελ 

θπληθή ηδηνηέιεηα πίζσ απφ ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε ηεο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ: ην ράζκα 

κεηαμχ ηεο ιακπεξήο ξεηνξηθήο Bush πεξί δεκνθξαηίαο θαη ησλ θπληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

ειέγρνπ θαη εγεκνλίαο, πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ πξνψζεζή ηεο
22

.  

ηε ζπδήηεζε πνπ έρεη ππξνδνηεζεί απφ ην 2007 θαη κεηά γηα ηνλ «ΚρΓ» θαη ηα 

απηαξρηθά θαζεζηψηα, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη, α) ηα απηαξρηθά θαπηηαιηζηηθά θαζεζηψηα 

απνδεηθλχνληαη εμίζνπ επηηπρή - αλ φρη πεξηζζφηεξν - θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

                                                           
22

 Ρσζία θαη Κίλα έλσζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ζπάζνπλ ηε δπλακηθή ησλ δεκνθξαηηθψλ «Υξσκαηηθψλ 
Δπαλαζηάζεσλ» πνπ θάλεθαλ λα είλαη ζαξσηηθέο ζηελ Δπξαζία, φηαλ ν πξφεδξνο Bush κίιεζε ηφζν εχγισηηα γηα 
ηε δεκνθξαηία, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ εηξήλε, σο ζεκαληηθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ θφζκνπ, ηηο 
ηνπνζέηεζε ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη παγθφζκηα ζπλαίλεζε εληέιεη (Κνηδηάο, 2010α). 
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αλάπηπμήο ηνπο, αιιά ηείλνπλ λα εθδεκνθξαηίδνληαη, αθνχ δηαζρίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

φξην ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη φηη, β) ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε δεκηνπξγεί πηέζεηο γηα εθδεκνθξαηηζκφ, πνπ κηα απηαξρηθή θξαηηθή δνκή δελ 

κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη, ή θαη λα απνξξνθήζεη. Μπνξνχλ δειαδή, ζε θάπνην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο εμέιημήο ηνπο, λα γίλνπλ θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο, κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο, αχμεζεο ηεο επεκεξίαο θαη εμσηεξηθήο επηξξνήο, ε νπνία ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα πην πινπξαιηζηηθφ, αθφκε θαη δεκνθξαηηθφ, πνιηηηθφ ζχζηεκα. 

Απηή ε εμέιημε παξαηεξήζεθε ζηελ Αλαηνιηθή Αζία, Νφηηα Δπξψπε θαη ηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή, φκσο ε επέθηαζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Κίλαο ζα ήηαλ κάιινλ παξαπιαλεηηθή (Gat, 2007). Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν, κε-δεκνθξαηηθφ αιιά νηθνλνκηθά πξνεγκέλν Γεχηεξν Κφζκν. 

Θα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ηζρπξφ απηαξρηθφ θαπηηαιηζκφ πνπ ζπκκαρεί ηηο 

πνιηηηθέο elites, ηνπο βηνκεράλνπο θαη ην ζηξαηφ
.
 κε εζληθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο, φπσο έθαλαλ ε 

Γεξκαλία θαη ε απηνθξαηνξηθή Ηαπσλία. Γηα νξηζκέλνπο αλαιπηέο, αλ ε Κίλα θαη ε Ρσζία 

δελ γίλνπλ δεκνθξαηηθέο είλαη ακθίβνιν αλ θαη ε Ηλδία ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζηε 

δεκνθξαηηθή ηεο θαηεχζπλζε, εμ‟αηηίαο ηνπ δσηηθνχ ηεο ξφινπ ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο 

Κίλαο θαη ηνπ κνληέινπ πνπ αληηπξνζσπεχεη γηα άιια θξάηε (Gat, 2007). Σν δίιεκκα γηα 

ηε θηιειεχζεξε δεκνθξαηία, είλαη, πσο έλαο επηηπρεκέλνο Γεχηεξνο Κφζκνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή. Αλ ν «ΚρΓ» θαη ηδηαίηεξα νη απηαξρηθνί 

θαπηηαιηζκνί Ρσζίαο θαη Κίλαο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ, ζπληζηνχλ κηα ζεηηθή 

πξφθιεζε γηα φζα θξάηε είλαη έηνηκα λα επσθειεζνχλ απφ ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο 

(φπσο θαη ε Διιάδα), ηφηε ε Γχζε θαη θπξίσο νη ΖΠΑ έρνπλ 3 επηινγέο (Barma, θ.ά. 2007 

ζει.29-30): 1. Με επηζεηηθή πνιηηηθή λα αλαθφςνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ. Δπηινγή 

κε ξεαιηζηηθή, θαζψο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηελ Ακεξηθή ζε ζνβαξή νηθνλνκηθή 

θξίζε, δεδνκέλνπ φηη ε Κίλα δηαζέηεη ηεξάζηηα απνζέκαηα νκνιφγσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Γεκνζίνπ. 2. Να κεηψζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα πνπ αζθεί ν «ΚρΓ», κε ην λα δνπιέςνπλ 

αληαγσληζηηθά φζνλ αθνξά ζηελ επηξξνή ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ ηαρζεί ππέξ ηνπ ελφο 

θαη ηνπ άιινπ, π.ρ. ηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Νφηηα Αθξηθή. Έηζη, φκσο νδεγείηαη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ζε έλα λέν πφιεκν ζπζηεκάησλ. Θα ην αληέμεη; 3. Να ηνλ δερηνχλ φπσο είλαη, 

νξίδνληαο γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη ίζσο θάπνηεο θφθθηλεο γξακκέο. Απηή κάιινλ είλαη ε 

αλαπφθεπθηε επηινγή.  

 

Με ηε βεβαηφηεηα πνπ θξίλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο 

θαη ηεο Ρσζίαο, ηα 5 θξάηε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή ηεο πεξηθεξεηαθήο δνκήο 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, μεθίλεζαλ λα ρηίδνπλ ηελ θξαηηθή ηνπο ππφζηαζε ελ κέζσ ελφο 

γεσνηθνλνκηθνχ, ελεξγεηαθνχ θαη γεσπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ, νηθνδνκψληαο ηε 

θηινζνθία θαη πξαθηηθή ηνπο ζην παξάδεηγκα ησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ ηεο Κίλαο θαη 

http://www.realclearpolitics.com/articles/author/azar_gat/
http://www.realclearpolitics.com/articles/author/azar_gat/
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ηεο Ρσζίαο. Ζ δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ, φπσο θαη ε παξεκβνιή 

εμσηεξηθψλ επηξξνψλ, θαληάδεη αλαπφθεπθηε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηεο, ηεο «πξνίθαο» ηεο θαη ηεο ζπγθπξίαο πνπ ηελ έθεξε ζην πξνζθήλην. 

Ξεθηλψληαο απφ απηφ ην ζεκείν, ζα αλαιχζνπκε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζην ακέζσο 

επφκελν θεθάιαην πξηλ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ζεκαληηθφηεξεο κέρξη ζηηγκήο 

ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Αζία, ηνπ SCO. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είλαη πσο φια ηνπ ηα κέιε αθνινπζνχλ, κε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο εληνχηνηο, ην κνληέιν 

ηνπ «απηαξρηθνχ θαπηηαιηζκνχ», ελψ 2 απφ ηα κέιε ηνπ θαη κία ρψξα παξαηεξεηήο 

αλήθνπλ ζηνλ «Κφζκν ρσξίο ηε Γχζε».  

 

Κεθάλαιο 4: Ζ 11
Ζ
 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

Αιιαγή Δπνρήο 

Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ ππήξμε κέξα νξφζεκν. Ζ ζθιεξφηεηα ησλ ζπκβάλησλ θαη ε 

κεζφδεπζή ηνπο, πξνθάιεζε ηζρπξφ ζνθ ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα 

ηεο κε-θξαηηθήο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο Al Queda, λα πιήμεη θαίξηνπο ζηφρνπο ζηελ 

ηζρπξφηεξε δχλακε ηνπ πιαλήηε, έζεζε ζε θίλδπλν αλαηξνπήο ην status quo. Σα 

ρηππήκαηα ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο ηνπ Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ θαη ζην Πεληάγσλν, 

δειαδή ζηελ θαξδηά ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ, ζθνπφ 

είραλ, απφ ηε κία πιεπξά λα θαηαθέξνπλ έλα ηζρπξφ ρηχπεκα ζηνλ εγστζκφ θαη ηελ 

αιαδνλεία ηεο ππεξδχλακεο, πνπ δξα αλελδνίαζηα θαη παξεκβαηηθά ζε φηη απνθιίλεη απφ 

ηηο δηθέο ηεο επηηαγέο, έλα ρηχπεκα ζηελ αζθάιεηα πνπ ε δπηηθή δεκνθξαηία εμαζθαιίδεη 

θαη απφ ηελ άιιε, «λα πξνσζήζνπλ ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπξίαξρσλ 

θξαηώλ, ώζηε λα ην αληηθαηαζηήζεη έλαο ζξεζθεπηηθόο δηαρσξηζκόο ηνπ θόζκνπ κε βάζε 

ηηο κεζαησληθέο ζενθξαηηθέο αληηιήςεηο
.
 δειαδή ηελ επηζηξνθή ζηνπο πξν ηεο πλζήθεο 

ηεο Βεζηθαιίαο ηνπ 1648, ζξεζθεπηηθνύο πνιέκνπο» (Παπαζσηεξίνπ 2002, ζει.414). 

Πίζσ απφ ηελ θαζνιηθή θαηαδίθε ηεο ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο θαη ηελ άκεζε 

θηλεηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο
23

, ε πνιηηηθή-δηπισκαηηθή-ζηξαηησηηθή δηάζηαζε 

ηνπ γεγνλφηνο, αλέπηπμε κία δπλακηθή πξσηνθαλή, κε απνθνξχθσκα ηε δηαηχπσζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο ηεο «πξνιεπηηθήο δξάζεο» (National Security Council, 2002) απφ 

ηνλ πξφεδξν Bush. Ζ πξνιεπηηθή δξάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ερζξνχ, σο 

«…νπνηνζδήπνηε, αθόκε θαη θξάηνο…» (Bush, 2001, ζει.1), απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ 

ξηδνζπαζηηθφ, θαζψο επί ηεο νπζίαο δηαθήξπηηε ην δηθαίσκα ηεο παξαβίαζεο ησλ αξρψλ 

ηεο κε-αλάκημεο θαη ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο, πνπ είλαη θεληξηθά ζην κεηα-Βεζηθαιηαλφ 

ζχζηεκα ησλ εζλψλ-θξαηψλ (Παπαζσηεξίνπ, 2002). Γηθαηνινγνχζε κάιηζηα ηελ 

                                                           
23

 Σν ΝΑΣΟ ελεξγνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ην Άξ. 5 γηα ηε ζπιινγηθή άκπλα ησλ κειψλ ηνπ, ην πκβνχιην 
Αζθαιείαο, ε ΔΔ, ε Ρσζία ζηήξημαλ ηνλ αγψλα θαηά ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο ΖΠΑ ζηελ εθζηξαηεία ηνπο 
ζην Αθγαληζηάλ, ελψ ε Ρσζία απμάλνληαο ηε δηθή ηεο παξαγσγή θαη εμαγσγή πεηξειαίνπ, επηδίσμε λα 
απνδπλακψζεη ηελ εθβηαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ αξαβηθψλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ θξαηψλ. Ζ Κίλα παξά ηηο ελζηάζεηο 
ηεο, ζπκπνξεχηεθε ζε πνιιά επίπεδα (Παπαζσηεξίνπ 2002). 
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αλάιεςε επηζεηηθήο δξάζεο, εθφζνλ θξηλφηαλ αλαγθαίν. Ζ αλζξσπφηεηα έρεη ήδε 

γλσξίζεη, ην «Γφγκα Brezhnev», ζην νπνίν Ρσζία ζηήξημε ην δηθαίσκά ηεο λα νξγαλψλεη 

επεκβάζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο, εθφζνλ ην έθξηλε απαξαίηεην. Σα δχν δφγκαηα σζηφζν, 

είραλ κία ζεκαληηθή δηαθνξά: ηελ εκβέιεηα. Ζ εκβέιεηα ηνπ «Γφγκαηνο Brezhnev» 

πεξηνξηδφηαλ ζηα ζχλνξα ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ, ελψ ην λέν «Γφγκα Bush» είρε 

απεξηφξηζηε εκβέιεηα, γεγνλφο πνπ θάλεθε θαη ζην ηειεζίγξαθν πνπ επηθνηλψλεζε ν 

πξφεδξνο Bush, φηαλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ «Πνιέκνπ θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο», θάιεζε ηα 

έζλε λα απνθαζίζνπλ: «είζηε είηε καδί καο ή ελαληίνλ καο» (CNN, 2001a). Ζ νπζία ηνπ 

«Γφγκαηνο Bush» έγθεηηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζχγρπζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ησλ ΖΠΑ σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ ερζξνχ: παξαδνζηαθά σο ερζξφο νξηδφηαλ έλα 

θξάηνο, π.ρ. Ηαπσλία, Γεξκαλία, ή έλα ζχζηεκα θξαηψλ, π.ρ. ε νβηεηηθή Έλσζε
.
 κε ηελ 

ηξνκνθξαηία απηφ αιιάδεη: ε ίδηα ε ηξνκνθξαηία γίλεηαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηα θξάηε, νπφηε αιιάδνπλ θαη νη ηεξαξρήζεηο ηνπο (Κνηδηάο, 2011). Απηή, είλαη κηα 

πξψηε ζπλέπεηα ησλ γεγνλφησλ ηεο 11
εο

/9
νπ

. Μηα δεχηεξε, αθνξά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηεο αλάγθεο γηα εηνηκφηεηα θαη ζπλερή επαγξχπλεζε έλαληη 

απεηιψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε πξάμεηο ξηδνζπαζηψλ Ηζιακηζηψλ θαη 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ε Al Qaeda, ην IMU, ε νξγάλσζε Hizb-ut-Tahrir, πνπ 

ελεξγνπνηνχλ πνιηηηθή αζηάζεηα ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θιεηδηά (Cohen, 2005). Μηα 

ηξίηε
 
ζπλέπεηα αθνξά ζην Αθγαληζηάλ, πνπ σο βάζε ηεο Ηζιακηθήο Σξνκνθξαηηθήο 

Οξγάλσζεο Al Qaeda ηνπ Osama bin Laden ζηνρνπνηήζεθε καδί κε ην Παθηζηάλ. Μαδί 

ηνπο φκσο ήξζε ζην πξνζθήλην θαη ε Κεληξηθή Αζία. Ζ ηξίηε απηή ζπλέπεηα είρε ην εμήο 

πξαθηηθφ απνηέιεζκα: ν «Πφιεκνο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» απαίηεζε ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν, κηα ηαρεία πξνβνιή δχλακεο ζην θχξην κέησπν έλαληη ησλ Σαιηκπάλ ζην 

Βνξξά, νπφηε θαη νη ΖΠΑ ζηξάθεθαλ πξνο ηε Ρσζία θαη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

γηα ζπλεξγαζία. Μέζα ζε 4-6 εβδνκάδεο, φινο ν Ακεξηθαληθφο θξαηηθφο κεραληζκφο, 

Δζληθφ πκβνχιην Αζθαιείαο, ηξαηφο, CIA θαη Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ήηαλ ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζεη δηεπθνιχλζεηο γηα αλεθνδηαζκφ ηεο Βφξεηαο πκκαρίαο θαη λα 

εγθαηαζηήζνπλ αεξνπιάλα θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ. Γεδνκέλεο ηεο πνιηηηθήο 

πεξηπινθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ησλ δπζθνιηψλ ζηελ πξφζβαζε, ην βξαδχ ξπζκφ ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ πξηλ ηελ 11
ε 

επηεκβξίνπ, ηελ έιιεηςε ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ 

θαη ηηο αραλείο απνζηάζεηο, ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ 

έλα ζνθ. εκαληηθφ ξφιν γηα λα επηηεπρζεί ε ζπλαίλεζε, έπαημε ε κεζνιάβεζε θαη 

πνιηηηθή επηξξνή πνπ άζθεζε ε Ρσζία, εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηε 

κεηαθνξά θαη ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ δπλάκεσλ (εμαζθαιίδνληαο πξφζβαζε ζην 

Αθγαληζηάλ απφ ηα βφξεηα θαη ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο απφ έλα πην ζχληνκν θαη πην 

αζθαιή δξφκν), ζηηο ζπλελλνήζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο θαη παξά ηελ άξλεζε ηνπ Πεθίλνπ (Cohen, 2005, γηα ηηο βάζεηο πξηλ θαη κεηά 2005 

ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ρσζίαο, Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 7). 4
ε
 ζπλέπεηα: Πξηλ ηελ 11

ε
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επηεκβξίνπ είραλ αξρίζεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ δηεζλείο δξψληεο φπσο ν 

ΟΖΔ, ν ΟΑΔ θαη ην ΝΑΣΟ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηε κεηάβαζε ησλ θξαηψλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε νβηεηηθή δνκή ζηελ αλεμαξηεζία, ηελ αζθάιεηά ηνπο, ηελ εμέιημή ηνπο, 

αθφκε θαη ηελ επηξξνή επ‟ απηψλ. Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

/9
νπ

 ε πεξηνρή ρσξίδεηαη 

γεσπνιηηηθά ζε «ερζξνχο θαη θίινπο», ζε ρψξεο, νξγαλψζεηο, θηλήκαηα, θαζεζηψηα πνπ 

ππνζάιπνπλ ηε δξάζε απεηιεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε εθείλνπο πνπ κάρνληαη ππέξ ηεο 

εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Ο θφβνο ηεο αζηάζεηαο, σο αθνξκή θαη κφλν, εδξαηψλεη ζε 

απηή ηε θάζε ηελ παξνπζία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ηε δξάζε ηνπο ππέξ φζσλ κέηξσλ 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηα, ελψ ε είζνδνο θαη θπξίσο ε παξακνλή ησλ ΖΠΑ θαη ε αλάκημή 

ηνπο, απνθαιχπηεη κηα λέα παξάκεηξν, απηή ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηξξνήο ησλ πεγψλ 

θαη δξφκσλ κεηαθνξάο ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Αιιάδεη 

έθηνηε ην γεσπνιηηηθφ βάξνο ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιφγνο ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα γηα αλαβίσζε ελφο λένπ Μεγάινπ Παηρληδηνχ, θπξηαξρίαο, ειέγρνπ θαη 

επηξξνήο (Κεθ. 5.A.5 θαη Κεθ. 6.Α). 5
ε
 ζπλέπεηα: Ζ ζηάζε πνπ ηεξεί ε Ρσζία απέλαληη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ «Πνιέκνπ θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο», ηεο δίλεη ηελ αλαγλψξηζε πνπ 

δεηνχζε, σο ίζνο ζπλνκηιεηήο θαη κφλνο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή απφ 

ηηο ΖΠΑ (Κνηδηάο, 2011). πληάζζνληαη καδί ζηε κάρε ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία γεληθά 

θαη ελάληηα ζηνπο Σαιηκπάλ εηδηθφηεξα
24

. Απφ ηελ άιιε φκσο εληείλεη ηελ θαρππνςία θαη 

ηελ αλεζπρία ηεο, πσο κε ηελ είζνδν ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία, νη ΖΠΑ απνθηνχλ 

δηαχινπο ειέγρνπ ζηηο πεξηνρέο ησλ άκεζσλ ξσζηθψλ ελεξγεηαθψλ ελδηαθεξφλησλ ηεο  

(Κεθ.6.Α.1). Σν ίδην δε, αλεζπρεί θαη ηελ Κίλα (Κεθ.6.Α.2).  

Δίδακε ήδε, πσο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ (Κεθ.2.Α), είλαη ε 

εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο παγθφζκηα. Ζ παγθφζκηα θπξηαξρία απαηηεί παγθφζκηα 

παξνπζία θαη έιεγρν. Οη ΖΠΑ έιιεηπαλ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία. Δμ‟ φζσλ αλαθέξζεθαλ 

πξνθχπηεη εχινγα ην εξψηεκα: κήπσο ηειηθά ε 11
ε
 επηεκβξίνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή 

θαη ν «Πφιεκνο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» ιεηηνχξγεζε πξνζρεκαηηθά, γηα λα εηζέιζνπλ νη 

ΖΠΑ θαηά ηξφπν ζπλαηλεηηθφ ζε κηα πεξηνρή απφ ηελ νπνία δελ έπξεπε λα απέρνπλ, 

εθφζνλ εδξαίσλε ηελ παγθφζκηα παξνπζία ηνπο (Κνηδηάο, 2011); Σα επηρεηξήκαηα ππέξ 

ηεο ζεηηθήο απάληεζεο καδί κε ηηο πηπρέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηελ πνξεία ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ξεθηλψληαο απφ ηε γλσξηκία κε ηελ Κεληξηθή Αζία, ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο σο πεξηνρή, αλαιχεηαη ην γηαηί κεηξά γηα ηηο ΖΠΑ, 

ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα, γηα ηνπο ζεζκνχο κε δηεζλή ξφιν (ΟΖΔ, ΝΑΣΟ, ΔΔ, ΟΑΔ), γηα ηηο 

πεξηθεξεηαθεο δπλάκεηο φπσο ε Ηαπσλία, ην Ηξάλ, ε Ηλδία, θ.ά. γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ 

γηαηί νη θηλήζεηο ηνπο, νη αληαγσληζκνί ηνπο, ηα ζπκθέξνληά ηνπο, είλαη παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ SCO ζηελ πεξηνρή.  

 

                                                           
24

 Ζ Ρσζία ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξείραλ νη Σαιηκπάλ ζε Σζεηζέλνπο απηνλνκηζηέο θαη ηνπ θαθνχ 
παξειζφληνο ηεο ζην Αθγαληζηάλ, ήζειε ηελ ήηηα ηνπο. Έηζη, εθκεηαιιεχεηαη ηηο εμειίμεηο θαη ζπκκαρεί κε ηηο ΖΠΑ ζε 
έλα πεδίν πνπ δελ ακθηζβεηνχλ ηελ ηζρχ ηεο θαη δελ ηελ βιέπνπλ σο junior partner (Κνηδηάο, 2011). 
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Κεθάιαην 5: Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

 

5.Α Νέν Πεξηβάιινλ – Νέεο Πξνθιήζεηο 

 

Ζ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δελ κεηέβαιε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, αιιά θαηαθεξκάηηζε θαη νξηνζέηεζε δηαθνξεηηθά ηα ζχλνξά ηεο. Οη 

δπλακηθέο αιιαγέο, ε αλαζέξκαλζε ηεο εζληθήο, πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη θπιεηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο θαη ε ζηαδηαθά απμαλφκελε εκπινθή ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ παξαγφλησλ, 

ζπλεπεία θαη ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, έρνπλ εγείξεη εξσηήκαηα, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 

νξηνζέηεζή ηεο, ηνλ νξηζκφ ηεο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ έρεη νπζηαζηηθά 

επαλαθαζνξηζηεί, κεηά ηελ εθ λένπ αλαθάιπςε ηεο πεξηνρήο ην 2001 (Lewis, 2008, 

ζει.1), θαη θηάλνπλ ζην πεδίν κηαο ηδηαίηεξεο δηαπινθήο ησλ ζπκθεξφλησλ πνιιψλ 

παξαγφλησλ κε ηα πνηνηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ πεξηνρή θαη ε ηζηνξία ηεο 

Χο Κεληξηθή Αζία νξίδεηαη ε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 5 πξψελ νβηεηηθέο 

Γεκνθξαηίεο,  ε Γεκνθξαηία ηνπ Καδαθζηάλ (Καδαθζηάλ), ε Γεκνθξαηία ηεο Κηξγηδίαο 

(Κηξγηζηάλ), ε Γεκνθξαηία ηνπ Σαηδηθηζηάλ (Σαηδηθηζηάλ), ε Οπδκπεθηθή Γεκνθξαηία 

(Οπδκπεθηζηάλ) θαη ην Σνπξθκεληζηάλ ζην θέληξν ηεο Αζηαηηθήο επείξνπ, ε νπνία 

ζπλνξεχεη κε ηελ Καζπία Θάιαζζα ζηα δπηηθά, ηελ Κίλα ζηα αλαηνιηθά, ηε Ρσζία βφξεηα 

θαη ην Αθγαληζηάλ ζην Νφην (Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 1).  

Ο φξνο Κεληξηθή Αζία, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1829, ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

Γεξκαλνχ θπζηνδίθε θαη εμεξεπλεηή Alexander von Humbloldt, φηαλ δηέζρηζε 15.472 ρικ. 

ζην έδαθνο ηεο Ρσζηθήο απηνθξαηνξίαο, απφ ην Νέβα ζην Λέληλγθξαλη σο ηνλ Γηέλεζετ 

πνηακφ ζηε ηβεξία
25

. Απφ ην μεθίλεκα ηεο Ρσζηθήο απνηθηνπνίεζεο ην 1860, σο ηα 

κέζα ηνπ 1920 (κε ην μεθίλεκα ηεο νβηεηνπνίεζεο), ην επίζεκν Ρσζηθφ φλνκα ηεο 

Σνπξθφθσλεο σο επί ην πιείζηνλ πεξηνρήο, ήηαλ Σνπξθεζηάλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζή ηεο 

φκσο απφ ηε γεξκαληθή θαη γαιιηθή βηβιηνγξαθία, πέξαζε ζηα ξσζηθά σο “Tsentral‟nya 

Aziya” θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη. ρξεζηκνπνηήζεθε απφ Ρψζνπο γεσγξάθνπο γηα λα 

δειψζεη ηηο πεξίθιεηζηεο πεξηνρέο ηνπ Σνπξθεζηάλ, Αθγαληζηάλ, Γπηηθήο Κίλαο, 

Μνγγνιίαο θαη ηκήκαηνο ηεο λφηηαο ηβεξίαο –Αιηάη, Σνχβα, Μπνπξηάηηα-, φια ηα ρσξίο 

έμνδν ζηε ζάιαζζα, εδάθε ηεο Αζίαο (Νηαβνχηνγινπ, 2010). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζα 

ηε ζπλαληήζνπκε θαη σο «πεξηνρή ησλ “stans”» (Wikipedia, “Central Asia”) απφ ηηο 

θαηαιήμεηο ησλ θξαηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ελψ φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα κε ην 

φλνκα Κεληξηθή Αζία, θαζηεξψλεηαη ε πεξηνρή ζηε Ρσζία κεηά ην 1993.  

 

5.Α.1  Πξηλ ην 1991, Ζ «Καξδηάο ηεο Γεο» ζηε δίλε ηνπ «Μεγάινπ Παηρληδηνύ»  

                                                           
25

 Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freicherr von Humboldt, 1769-1859 (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.679, 
Wikipedia “Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt”). 
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Πξηλ ην 1991 θαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ελάκηζη αηψλα ε Κεληξηθή Αζία ήηαλ ππφ 

Ρσζηθή θπξηαξρία είηε σο Σζαξηθή Απηνθξαηνξία, είηε σο νβηεηηθή Έλσζε (Blank, 

2010). Ζ Κεληξηθή Αζία ήηαλ ην ηειεπηαίν εδαθηθφ απφθηεκα ηεο απηνθξαηνξηθήο 

Ρσζίαο, ε πξνζάξηεζε ηεο νπνίαο έγηλε, είηε κε εηξεληθή εθρψξεζε, φπσο ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ Καδαθζηάλ, είηε κε ζηξαηησηηθή πνιηνξθία, γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο απφ επηδξνκέο ή γεσπνιηηηθνχο, φπσο ε δεκηνπξγία πεξάζκαηνο πξνο ηελ 

Ηλδία. Σν 19
ν
 αη. κε ηελ πξνέιαζε ησλ Ρψζσλ απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην, θαη ησλ 

Άγγισλ δηακέζνπ ησλ Ηλδηψλ πξνο ην Βνξξά, ε Κεληξηθή Αζία βξέζεθε ζηε κέγγελε ηεο 

απνηθηνθξαηίαο. Τπεξμε ζχκα ηνπ Μεγάινπ Παηρληδηνύ, βηψλνληαο κηα πεξίνδν πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνγξαθηθήο δηάιπζεο θαη θαηάξξεπζεο, ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηεο ρεξζαίαο γεσπνιηηηθήο ησλ Ρψζσλ, πνπ επηδίσθαλ ηνλ 

άκεζν έιεγρν ηεο Δπξαζίαο θαη ηεο ζαιάζζηαο γεσπνιηηηθήο ησλ Άγγισλ, πνπ γηα ηνλ 

ίδην ιφγν, επεθηείλνληαλ απφ ηα παξάιηα πξνο ην θέληξν. Οη θηλήζεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Κεληξναζηαηηθή ζθαθηέξα παξαθνινπζνχληαλ ζηελά απφ ηνπο Βξεηαλνχο, θαη ην αληίζεην 

ιφγσ ακνηβαίαο θαρππνςίαο, ε νπνία βειηηψζεθε κε ην ηέινο ηνπ «Μεγάινπ Παηρληδηνύ» 

ην 1907, φηαλ ε Ρσζία έγηλε κέινο ηεο Αγγιν-Γαιιηθήο (θαη Αληη-Γεξκαληθήο) «Δγθάξδηαο 

πλελλφεζεο». Οη θηλήζεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή ήηαλ δεπηεξεχνπζεο, αθνχ 

πξσηαξρηθφ ηεο κέιεκα ήηαλ ε θαηάθηεζε ησλ ηελψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο γηα 

εγθαζίδξπζε ηεο Ρσζηθήο εγεκνλίαο ζηε Βαιθαληθή (Κνηδηάο, 2011). κσο, απφ ηα κέζα 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα ην Ρσζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κεληξηθή Αζία έγηλε εληνλφηεξν, γεγνλφο 

πνπ ηε κεηαηξέπεη ζε εληειψο παζεηηθή πεξηνρή. Ζ Ρσζία ζηξέθεηαη ζ‟ απηή γηα λα 

αληηζηαζκίζεη ηηο ήηηεο πνπ ππέθεξε ζηελ Δπξψπε φπσο ν Κξηκατθφο πφιεκνο θαη λα 

επηδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνθαιεί ηηο Βξεηαληθέο ζέζεηο ζηελ Ηλδία, ψζηε λα κεηψζεη 

ηελ παγθφζκηα θπξηαξρία ηεο Βξεηαλίαο, θεξδίδνληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηθήο ηεο 

ζεκαζίαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή. Ζ πεξηνρή έθηνηε απνηέιεζε ηνλ πην ζεκαληηθφ 

ζηξαηεγηθφ βξαρίνλα ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα ΔΓ, δηαζέηνληαο 

ηνλ επξαζηαηηθφ άμνλα πξνο ην Νφην θαη ηελ Αλαηνιή, ηφζν θαηά ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ 

Μεγάινπ Παηρληδηνύ ελαληίνλ ηεο Αγγιίαο, φζν θαη θαηά ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ ελαληίνλ ησλ ΖΠΑ (Νηαβνχηνγινπ, 2010). εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έπαημαλ θαη 

νη γεσπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα. Γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εμ‟απηψλ ε Κεληξηθή Αζία είηε σο «γεσγξαθηθφο άμνλαο ή Καξδηά ηεο Γεο» (MacKinder, 

1904), είηε σο «Πεξίκεηξνο» (Spykman, 1942), δίλεη ηζρχ θαη δπλαηφηεηα άζθεζεο 

ειέγρνπ ζε παγθφζκην επίπεδν ζηε δχλακε πνπ ζα ηελ «θαηέρεη» ή ζα ηελ ειέγρεη. Έηζη 

ζπλερίδεη λα «απνηειεί πεδίν ζπγθέληξσζεο θαη αληαγσληζκνχ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ 

δπλάκεσλ (Νηαβνχηνγινπ, 2010).  

Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1917, ε νβηεηηθή Κεληξηθή Αζία γίλεηαη ε βάζε γηα ηελ 

έλαξμε αληη-απνηθηαθψλ θηλήζεσλ ζηε Βξεηαληθή Ηλδία θαη ην Αθγαληζηάλ, ελψ αξγφηεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε βνήζεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε επλντθψλ πξνο ηε Μφζρα 
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θαζεζηψησλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, αιιά θαη βηηξίλα επηηεπγκάησλ ηνπ νβηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ δφγκαηνο γηα ηνλ Σξίην Κφζκν. Γηα 

60 ρξφληα, ε Κεληξηθή Αζία ζπληζηά ηελ πξνσζεκέλε ζέζε ηεο Ρσζίαο ελάληηα ζηελ 

απνηθηνθξαηία ηεο Γχζεο θαη ηνπ «λέν-ηκπεξηαιηζκνχ» (Νηαβνχηνγινπ, 2010). Ο 

Αθγαληθφο πφιεκνο (1979-1989) θαη ε Ηζιακηθή επαλάζηαζε ζην Ηξάλ ην 1979, 

πξνθαινχλ ην νβηεηηθφ θαζεζηψο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

«ζξεζθεπηηθνχ παξάγνληα» ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη λα πηνζεηήζεη κηα πνιηηηθή ψζηε 

λα ηνλ δηαρεηξηζηεί, γεγνλφο πνπ φκσο ζπκβαίλεη κε θαζπζηέξεζε (Κεθ.5.Γ.1). ηα ηέιε 

ηνπ 20νχ αη. ε πεξηνρή μαθληθά εκθαλίδεηαη ηξσηή ζε δηαζπλνξηαθέο επηξξνέο απφ ηηο 

ακηγψο Μνπζνπικαληθέο ρψξεο. Απφ ηελ νπηηθή ησλ Ηζιακηζηψλ αθηηβηζηψλ, ήξζε ν 

θαηξφο λα αλαθηήζνπλ ηα εδάθε πνπ είραλ ραζεί απφ ηε Ρσζηθή θαη νβηεηηθή 

απηνθξαηνξία κέζσ ηνπ Δπαλ-Ηζιακηζκνχ (Κεθ.5.Γ.1 & 7.Σ.2). σζηφ ή ιάζνο, νη 

Σαιηκπάλ ην πίζηεςαλ θαη ίζσο δελ ήηαλ νη κφλνη. 

 

5.Α.2 Μεηά ην 1991, πλέπεηεο: Ζ θαξδηά θάησ από ην πεξίβιεκα 

 Ο Boris Yeltsin θαη νη θηιειεχζεξνη ζχκβνπινί ηνπ ζηελ πξψηε κεηα-νβηεηηθή 

Γεκνθξαηηθή Ρσζηθή εγεζία, επηιέγνληαο κηα «κηθξή Ρσζία» παξαρσξνχλ αλεμαξηεζία 

ζηηο πέληε νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο ρσξίο ζπλδεηηθνχο ηζηνχο, ή έζησ θάπνηνπο θξίθνπο. 

Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ πέληε λέσλ θξαηψλ είλαη ε ξηδηθή αιιαγή 

ζηε ζέζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο δνκήο ηζρχνο θαη ηεο 

ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ζηελ Δπξαζία. Ζ ζηαηηθή δνκή θαη πφισζε ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο κέρξη ην 1989, θαζηζηνχζε αλελεξγέο ηηο γεσγξαθηθέο, γεσινγηθέο θαη 

ηζηνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ελψ ε δηάιπζή ηεο έθεξε ζηελ επηθάλεηα 

ζηνηρεία πνπ έθαλαλ εκθαλή ηελ έιιεηςε αξκνλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ, ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αμφλσλ ηεο, αιιά θαη εληφο ησλ πνιηηηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα αλνηρηά δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο, αχμεζαλ ηελ πξνζπέιαζε 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ αμφλσλ θαη ζπλφξσλ, θαζηζηψληαο ηελ 

πεξηνρή «Πελειφπε» φπνπ, σο άιινη «κλεζηήξεο», εγρψξηνη, πεξηθεξεηαθνί θαη 

παγθφζκηνη παξάγνληεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αληαγσλίδνληαη γηα ηελ επηξξνή ή ηελ 

«εχλνηά» ηεο. Αλαιπηηθφηεξα... 

  

5.Α.3 Ζ ηαπηόηεηα ησλ θξαηώλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

Παξά ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ηνπο ζηηο εθηάζεηο, ηνπο πιεζπζκνχο, ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε, ηνλ εδαθηθφ ηνπο πινχην, ηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπο, ηα θξάηε δηαζέηνπλ θάπνηα θνηλά δεδνκέλα ηα νπνία δίλνληαη ακέζσο 

κεηά ηε γλσξηκία κε ηα επηκέξνπο θξάηε. 

ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ: είλαη ε πνιππιεζέζηεξε ρψξα εθ ησλ πέληε, κε 26 εθ. πιεζπζκφ, 

ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο. πλνξεχεη κε ην Καδαθζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ, ην 
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Κηξγηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη κε ην Αθγαληζηάλ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά δσηηθφ γηα 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο κεηαθνξέο. Έρεη πινχζην ππέδαθνο ζε ελεξγεηαθά απνζέκαηα, 

ηδηαίηεξα θπζηθνχ αεξίνπ, είλαη εμαγσγφο ρψξα θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ, έρεη φκσο 

ηαπηφρξνλα κεγάιν πξφβιεκα κεηαθνξάο ηνπο, γη‟απηφ θαη ε νηθνλνκία ηνπ βαζίζηεθε 

πνιχ ζην βακβάθη (ICG, 2005). πγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ 

παξαγσγήο ρξπζνχ, ελψ δηαζέηεη θαη θνηηάζκαηα αξγχξνπ, άλζξαθα, ραιθνχ, νπξαλίνπ, 

βνιθξακίνπ θαη ςεπδάξγπξνπ (CIA, 2011d). Οη Σνπξθφθσλνη Οπδκπέθνη είλαη ε 

κεγαιχηεξε εζλνηηθή νκάδα ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ο πξφεδξφο ηνπ Islam Karimov, ήηαλ ν 

ηειεπηαίνο Αξρεγφο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ νβηεηηθνχ Οπδκπεθηζηάλ θαη 

απηφο πνπ αλέιαβε ηα ελία ηεο εμνπζίαο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.   

ΚΑΕΑΚΣΑΝ: δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε κελ, αιιά είλαη εμαηξεηηθά 

αξαηνθαηνηθεκέλν θαη ν πιεζπζκφο απηφο κάιηζηα ηείλεη λα κεηψλεηαη εμ‟αηηίαο ηεο 

απνδεκίαο ησλ κεηνλνηήησλ, θπξίσο Ρψζσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ απφ 16,2 εθ. πνπ ήηαλ 

ην 1989 (U.S.-SD, 2005), ην 2011 έπεζε ζηα 15,5 εθ. (CIA, 2011a). Μνηξάδεηαη ηα 

ζχλνξά ηνπ κε ηε Ρσζία, (ε κεγαιχηεξε ζπλνξηαθή γξακκή ζηνλ θφζκν, 7000 ρικ.) ηελ 

Κίλα, ην Σνπξθκεληζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ. Δίλαη ην πινπζηφηεξν θξάηνο, 

ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ θαη ηεο εμνξπθηηθήο ηνπ βηνκεραλίαο, κε 

κηα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία πνπ ζεσξείηαη ζχλδεζκνο κεηαμχ Δπξψπεο θαη 

Κίλαο, θαζψο ζπλνξεχεη θαη κε ηελ ηλ-Σζηάλγθ θαη κε ηελ Καζπία ζάιαζζα. Παξάγεη 

πεξίπνπ πελήληα εθαηνκκχξηα ηφλνπο πεηξέιαην εηεζίσο (πεγέο ζην Σελγθίδ), δηαζέηεη 

πινχζηεο πεγέο θπζηθνχ αεξίνπ, άλζξαθα, ραιθνχ, ςεπδαξγχξνπ, ζαιιίνπ, 

θαξδακψκνπ, βηζκνχζηνπ (ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ, 

ππξαχισλ θαη ζηαζκψλ ππξεληθήο ελέξγεηαο), καγγαλίνπ, ληθειίνπ, θνβαιηίνπ, 

κνιχβδνπ, βσμίηε  θαη ρξπζνχ (Νηαβνχηνγινπ, 2010, CIA, 2011a). Σν 1989 ην 20% ηεο 

παξαγσγήο άλζξαθα ηεο ΔΓ πξνεξρφηαλ απφ ην Καδαθζηάλ ελψ ε εηήζηα παξαγσγή 

ρξπζνχ, ειεγρφηαλ επίζεο απφ ηε Μφζρα θαη θπκαηλφηαλ ζηνπο 500 ηφλνπο. Πνιηηηθά 

είλαη θνληά ζηε Ρσζία αιιά δηαηεξεί θαιέο ηζνξξνπίεο, δηαζέηεη Δπξαζηαηηθφ ραξαθηήξα 

θαη κεγάιε παξνπζία κε-Καδάθσλ. Ο Πξφεδξφο ηνπ Nursultan Nazarbayev ήηαλ ν 

ηειεπηαίνο Αξρεγφο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ νβηεηηθνχ Καδαθζηάλ θαη απηφο 

πνπ αλέιαβε ηα ελία ηεο εμνπζίαο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

ΚΗΡΓΗΣΑΝ: είλαη ην κηθξφηεξν θξάηνο ηνπνζεηεκέλν ζηα ζχλνξα κεηαμχ Οπδκπεθηζηάλ, 

Σαηδηθηζηάλ, Κίλαο θαη Καδαθζηάλ, κε ην νπνίν είλαη εζληθά θνληά. Έρεη πινχζηα νξπθηά 

κεηαιιεχκαηα θαη θπξίσο κεηαιιεχκαηα ρξπζνχ, πδξάξγπξνπ θαη ραιθνχ (CIA, 2011b). Ζ 

αλεμαξηεζία ηνπ κεηξά αξθεηά επεηζφδηα αλαηαξαρψλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζε δχν 

αιιαγέο πξνέδξσλ κέρξη ζηηγκήο. Σν Μάξηην ηνπ 2005, δηαδειψζεηο γηα δηάηξεηεο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, νδήγεζαλ ηνλ Πξφεδξν Askar Akayev, έλαλ πξψελ νβηεηηθφ 

Φπζηθφ, λα παξαηηεζεί κεηά απφ 14 ρξφληα ζηελ εμνπζία. Σελ εμνπζία αλέιαβε έλαο 

ζπλαζπηζκφο πξψελ ππνπξγψλ ηνπ, κε πξφεδξν ηνλ Kurmanbek Bakiyev, ν νπνίνο 
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επίζεο νδεγήζεθε ζε παξαίηεζε, «ράξε ζηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο ησλ πξνέδξσλ 

Καδαθζηάλ, ΗΠΑ, Ρσζίαο, αιιά θαη ΟΗΔ, ΟΑΔ, ΔΔ θαη ππέξ ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο 

επηζηξνθήο ηεο ρώξαο ζην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ απνηξνπή εκθπιίνπ» ηνλ Απξίιην ηνπ 

2010 (Σα Νέα, 2010). Ζ Roza Otumbayeva πνπ ηνλ δηαδέρηεθε ζηελ πξνεδξία, πξψελ 

Πξέζβεηξα ηνπ Κηξγηζηάλ ζηε Βξεηαλία, νδήγεζε ηε ρψξα ζηηο πξψηεο ηεο ήξεκεο 

εθινγέο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, νπφηε θαη αλέιαβε ηελ πξνεδξία ν 

Almazbek Atambayev (The Guardian, 2011).  

ΣΑΣΕΗΚΗΣΑΝ: είλαη ην θησρφηεξν θξάηνο κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 7.627.200 (CIA, 

2011c) θαη νη Σαηδίθνη είλαη ε κφλνη Πεξζηθφθσλνη κεηαμχ ηψλ, θαηά θχξην ιφγν, 

Σνπξθφθσλσλ πιεζπζκψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. πλνξεχεη κε ην Οπδκπεθηζηάλ, ην 

Κηξγηζηάλ, ηελ Κίλα, ην Παθηζηάλ θαη ην Αθγαληζηάλ. Δπηβίσζε ελφο αδπζψπεηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, 1992-1997, κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ ζπλαζπηζκψλ ηεο ρψξαο πνπ 

ζηνίρηζε ηε δσή ζε 150.000 αλζξψπνπο. Ζ θαηάζηαζε έθηνηε ζηαζεξνπνηήζεθε θαη ην 

Σαηδηθηζηάλ απνηειεί έλα ζπάλην παξάδεηγκα επηηπρνχο αλνηθνδφκεζεο ελφο θξάηνπο 

κεηά απφ θαηάξξεπζε. Οη επηθξαηνχληεο πνιηηηθνί δηαθαλνληζκνί είλαη θιεξνλνκηά ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ έθεξε ηηο κεηα-νβηεηηθέο elites ζηελ εμνπζία. Οη νηθνλνκία ηνπ 

εμαθνινπζεί λα «παξαπαίεη», αγσλίδεηαη λα ηζνξξνπήζεη θαη λα αλέβεη θαζψο ε 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ην κεγαιχηεξν αηνχ ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ππνλνκεχηεθε ζνβαξά θαη 

ην βακβάθη έγηλε ε θχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ (ICG, 2005). Σέινο, έρεη θαη απηφ πινχζηα 

νξπθηά κεηαιιεχκαηα, κεηαιιεχκαηα ρξπζνχ, πδξάξγπξνπ θαη ραιθνχ. 

ΣΟΤΡΚΜΔΝΗΣΑΝ: Δίλαη ην 5
ν
 θξάηνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε 

αθξνζηγψο θαη κφλν φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

νπδεηεξφηεηαο απέρεη απφ ζρεκαηηζκνχο, ζπκκαρίεο θαη ζεζκνπνηεκέλεο πεξηθεξεηαθέο 

ζπλεξγαζίεο. Έιαβε ην θαζεζηψο ηεο κφληκεο νπδεηεξφηεηαο ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1995 

(UN, 1995). 

 

5.Α.4 Κνηλά δεδνκέλα: Μηα ζπλνπηηθή εηθόλα 

1. Πξφθεηηαη γηα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε Μέζε θαη ηελ Δγγχο 

Αλαηνιή. Ζ ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο απνηειείηαη απφ Σνπξθφθσλνπο (Καδαθζηάλ, 

Κηξγηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ θαη Οπδκπεθηζηάλ) ή Ηξαλφθσλνπο (Πεξζηθά - Σαηδηθηζηάλ), ε 

πιεηνςεθία ησλ πιεζπζκψλ είλαη Μνπζνπικάλνη, αλήθνπλ ζηνλ νπληηηθφ Υαλαθηηηθφ 

Ηζιακηζκφ (Sunni Hanafi Islam), ελψ ππάξρνπλ κηθξέο εζηίεο ηηηψλ (Naumkin, 2005, 

ζει. 38). Έρνπλ ζηνηρεία απφ ηνλ Πεξζηθφ πνιηηηζκφ, ηνλ Ηλδν-Παθηζηαληθφ θφζκν, ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη θνηλνχο πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο κε ηελ Σνπξθία (Blank, 

2010). Οη έληνλεο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή θαηά ην παξειζφλ, 

δεκηνχξγεζαλ λέεο ζπλζέζεηο, εκπινχηηζαλ ηνπο κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο πιεζπζκνχο, 

άιιαμαλ ηελ πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο (Νηαβνχηνγινπ, 2010). Ο 

εθζπγρξνληζκφο ηνπο εξρφηαλ κε αξγνχο ξπζκνχο, δηεζνχκελνο κέζα απφ ην θίιηξν ησλ 
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αιιαγψλ πνπ ζπλέβαηλαλ ζηε Ρσζία θαη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ζηνλ 20φ αηψλα. Απηά ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έπαημαλ πξνθαλψο 

ην ξφιν ηνπο ψζηε λα ππνζηεξηρζεί απφ κεξίδα ηεο Γπηηθήο επηζηεκνληθήο θαη πνιηηηθήο 

θνηλφηεηαο πσο ηα λέα Κξάηε, «δηθαησκαηηθά» ζα ζηξέθνληαλ, ή ζα επέζηξεθαλ κεηά ην 

1991 ζηνλ, θαη‟ ηζρπξηζκφλ θαη κφλν, θπζηθφ ηνπο ρψξν ην Ηζιάκ
.
 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, ζηα πεδία ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκνχ, είλαη ζαλ λα ππάξρεη έλα 

Ρσζν-νβηεηηθφ πιαίζην ζπλέρεηαο ηεο ζθέςεο. Αθφκε θαη ζήκεξα, 20 ρξφληα κεηά ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο, ε επηξξνή ηεο Ρσζίαο είλαη εκθαλήο ζηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηεζλψο (ξσζηθά), ζηε δνκή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπο, ζηελ 

θνπιηνχξα. Ζ Σνπξθία θαη ην Ηξάλ πνπ επνθζαικηνχζαλ λα επηθξαηήζνπλ ζηελ πεξηνρή 

κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο απέηπραλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε «κακά» Ρσζία 

(Laruelle & Peyrouse, 2009). 

2. Γελ απνζρίζηεθαλ απφ ηελ νβηεηηθή Έλσζε. Ήηαλ ε Έλσζε πνπ θαηέξξεπζε 

θαη ηα «εγθαηέιεηςε». Έιαβαλ αλεμαξηεζία ρσξίο λα ηελ έρνπλ δεηήζεη, ρσξίο λα 

εξσηεζνχλ, ρσξίο ζπδήηεζε κε ηε Ρσζία, ρσξίο πξνεγνχκελε ιατθή θηλεηνπνίεζε, 

ρσξίο πξνεηνηκαζία (Allison, 2004, ζει.463, Lewis, 2008, ζει.123), ρσξίο πξνεγνχκελε 

εκπεηξία θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία, κεηά απφ ηελ αλαίκαθηε θαηάξξεπζε κηαο 

απηνθξαηνξίαο (Κνηδηάο, 2011). Ζ κεηα-νβηεηηθή Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ, 

(Commonwealth of Independent States, CIS) πνπ ζεζπίζζεθε ζηηο 8 ηνπ Γεθέκβξε 1991, 

δελ είρε θακία αλαθνξά γηα ηελ Κεληξηθή Αζία. ήκεξα ηα θξάηε ηεο είλαη κέιε ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο: ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ), ηνπ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ηεο 

αγθάεο (SCO, πιελ ηνπ Σνπξθκεληζηάλ), ηεο CIS, ηνπ CSTO θιπ.. Σν Κηξγηζηάλ είλαη ην 

πξψην εμ‟απηψλ θαη κφλν θξάηνο κέρξη ζηηγκήο, κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, ελψ ην Καδαθζηάλ επέηπρε λα εγεζεί γηα ην 2010 ηνπ ΟΑΔ (OSCE, 2010).  

3. Πξφθεηηαη γηα πεξίθιεηζηα θξάηε, ρσξίο πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα, αγξνηηθέο 

θαηά βάζε νηθνλνκίεο κε πινχζηα ππεδάθε. Δίλαη θνληά ζηελ πεγή κεγάισλ 

πξνβιεκάησλ φπσο ε Ηζιακηθή ηξνκνθξαηία θαη ηα λαξθσηηθά, ησλ νπνίσλ ιίθλν 

ζεσξείηαη ην Αθγαληζηάλ, ελψ ζπλνξεχνπλ κε δπλαηά θξάηε φπσο ε Ρσζία, ε Κίλα θαη ε 

Ηλδία, αιιά θαη κε ην Ηξάλ, πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο ην θαζέλα.  

4. Γεκνγξαθηθά παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

επηθξάηεηέο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ζηξαηεγηθή ζθνπηά. Γηα παξάδεηγκα 

ην Καδαθζηάλ έρεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ
.
 

εληνχηνηο ν πιεζπζκφο ηνπ αλαινγεί ζην 1/15 απηήο, φληαο ζήκεξα 15,5 εθ. (CIA, 

2011a)! Ο ιφγνο είλαη πσο κε ηελ εμαίξεζε ηεο ηβεξίαο, ε Κεληξηθή Αζία πεξηβάιιεηαη 

απφ θξάηε κε ηξνκαθηηθνχο πιεζπζκηαθνχο αξηζκνχο, π.ρ. Κίλα-Ηλδία, ηα νπνία αζθνχλ 
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εμαηξεηηθά πςειέο πιεζπζκηαθέο πηέζεηο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πεξηνρή ππνςήθηα 

γηα ηε δηνρέηεπζε απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο πίεζεο κειινληηθά. Απφ ηελ άιιε… 

5. Ζ έθηαζε θαη ν πιεζπζκφο ηεο έξρνληαη ζε έληνλε αληζνξξνπία κε ηελ χπαξμε 

εμαηξεηηθά πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο, ην 66% ηεο ζπλνιηθήο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ (45% & 21,4% αληίζηνηρα, ΒΡ, 

2008) γεγνλφο ηθαλφ, λα κεηαηξέςεη ηελ πεξηνρή ζε ζεκαληηθφ πεδίν ζηξαηεγηθνχ 

αληαγσληζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Mackinder, ν νπνίνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη. 

ππνζηήξηδε φηη ε επξαζηαηηθή αμνληθή πεξηνρή (γεληθφηεξα) δηαζέηεη ίζεο δπλαηφηεηεο κε 

ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη νξπθηψλ κεηάιισλ ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο, 

θαζηζηψληαο ηελ εθηίκεζή ηνπ απηή ζηήξηγκα γηα ηηο γεσπνιηηηθέο ηνπ ζεσξίεο, θαίλεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο εθηηκήζεηο ησλ δεδνκέλσλ. 

Πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θαη νξπθηά κεηαιιεχκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνηεινχλ 

εμαηξεηηθή «πξνίθα». 

6. Υσξίο ηζηνξηθφ εζληθήο χπαξμεο θαη ζπλείδεζεο, ηα θξάηε 

απηνπξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ θαηξίεο, θπιέο, νηθνγελεηαθέο γξακκέο, ή θαη 

πεξηθέξεηεο, γεγνλφο πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληψλ θαη 

εμνπζηψλ ηνπο (Matveeva, 2006). Σα κεηα-νβηεηηθά θαζεζηψηα ησλ λέσλ θξαηψλ είλαη 

απηαξρηθά, δχν έρνπλ ήδε πεξάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ηεο εμνπζίαο, ελψ ηα 

άιια ηξία πξφθεηηαη λα ηελ πεξάζνπλ. Σν Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ δηνηθνχληαη 

αθφκε απφ ηνπο πξνέδξνπο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο Nursultan Nazarbaev θαη Islam 

Karimov. ην Σνπξθκεληζηάλ έρεη ήδε ζπκβεί κηα επηηπρήο δηαδνρή ηνπ πξψηνπ 

Turkmenbashi (= Παηέξαο φισλ ησλ Σνπξθκέλσλ) ηεο αλεμαξηεζίαο Saparmurat 

Niyazov, ιφγσ αηθληδίνπ ζαλάηνπ, απφ ηνλ Gurbanguly Berdymuhamedov. ην 

Κηξγηζηάλ, ε δεχηεξε αιιαγή εγεζίαο ήξζε σο ζπλέπεηα κηαο εμέγεξζεο ηελ Άλνημε ηνπ 

2010, ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ε ρψξα είρε ηηο πξψηεο ηεο εθινγέο, κε ηνλ πξφεδξν 

Atambayev λα ηηο θεξδίδεη κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% (The Guardian, 2011). Σέινο ζην 

Σαηδηθηζηάλ ν Emomali Rakhmon εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην, ελψ καηλφηαλ αθφκε ν 

εκθχιηνο θαη θξαηά αθφκε ηα ελία ηεο ρψξαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο εκθχιηνο, εθηφο απφ ηηο 

αλζξψπηλεο απψιεηεο, είρε θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο. Ζ κεηάβαζε εμνπζίαο 

ζηηο ρψξεο πνπ δελ ηελ γλψξηζαλ αθφκε, πιεζηάδεη (ην 2012) θαη δελ ππάξρνπλ επαξθείο 

εγγπήζεηο πσο ζα είλαη εχθνιε. Οη εμνπζίεο κπνξεί λα δείρλνπλ απηαξρηθέο θαη ζθιεξέο 

πξνο ηνλ έμσ θφζκν, είλαη φκσο ηξσηέο ζε εζσηεξηθνχο αληαγσληζκνχο θαη 

αληηπαιφηεηεο (Matveeva, 2006). 

7. Σα θξάηε αλαδεηνχλ θαη αγσλίδνληαη γηα έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή 

ηνπο. Παξφι‟ απηά, αθφκε θαη ζήκεξα, δελ ππάξρεη εγέηεο κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξηνρή. Σν 

Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Καδαθζηάλ είλαη ηα δχν ηζρπξφηεξα θξάηε ηεο πεξηνρήο, αιιά δελ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφινπο θαζψο ηα κηθξφηεξα ηξία, δελ ηα απνδέρνληαη σο 

κέληνξέο ηνπο, ιφγσ αληαγσληζκνχ θαη αληηπαινηήησλ. Σν Καδαθζηάλ εληνχηνηο, δηαζέηεη 
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έλα πξνβάδηζκα ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο θηλήζεηο ζπλεξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν κε απνθνξχθσκα ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ ΟΑΔ γηα ην 

2010, γεγνλφο πνπ πεγάδεη ελ κέξεη απφ ηε ζηαζεξή θαη ηζφξξνπε πνξεία ηεο εμσηεξηθήο 

ηνπ πνιηηηθήο σο ζήκεξα. Ζ επηθνηλσλία ησλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο έρεη βειηησζεί 

ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ SCO.  

 

5.Α.5 Οη ζπλέπεηεο ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΓ, κηα δεύηεξε αλάγλσζε: έλα «Νέν 

Μεγάιν Παηγλίδη»; 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ, ε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο ηξάβεμε ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζέιθπζε έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ δηεζλψλ 

δξψλησλ, νξγαληζκψλ θαη θξαηψλ. Ο ιφγνο χπαξμεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ  

«λενθεξκέλσλ» ζηελ πεξηνρή, θαίλεηαη λα έρεη αλαδσππξψζεη ππνζέζεηο πεξί ελφο 

«Νένπ Μεγάινπ Παηρληδηνχ» ζηελ Κεληξηθή Αζία θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ζεσξίεο πεξί 

«Καξδηάο ηεο Γεο» (MacKinder, 1904), «γεο ηεο έξηδνο», «παγθφζκηαο ζθαθηέξαο» ή 

«Δπξαζηαηηθψλ Βαιθαλίσλ» (Brzezinski, 1998) θιπ.. Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο θαη ηα 

θιεξνδνηήκαηα πνπ πέξαζαλ ζηελ θαηνρή ηεο κε ηελ αιιαγή ηεο δνκήο, καδί κε ηα 

ηζηνξηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη γεσθπζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, επζχλνληαη 

γηα ηελ είζνδν ησλ δξψλησλ θαη ηελ επηζπκία ειέγρνπ ηεο. Ζ πνξεία ηεο θξαηηθήο 

νηθνδφκεζεο, νη απφπεηξεο εθδεκνθξαηηζκνχ πνπ θαηέδεημαλ πξνβιήκαηα εζσηεξηθά 

ησλ θξαηψλ, ησλ ζπλφξσλ, ησλ κεηνλνηήησλ θαη νη βίαηεο ζπγθξνχζεηο, είηε 

ππνθηλνχκελεο εθ ησλ έζσ, είηε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ηελ θαηέζηεζαλ 

ζπλώλπκε ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο αζηάζεηαο, ηεο απεηιήο πνπ «εγθπκνλνχζε» ελάληηα 

ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη βαζηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

έθεξε ε αιιαγή ηεο δνκήο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ππξνδφηεζαλ ηε ζπδήηεζε πεξί 

«Νένπ Μεγάινπ Παηρληδηνχ», ψζηε λα εληνπηζηνχλ ε αιήζεηα ή ε ππεξβνιή. 

1. Πνιηηηζκηθή ζπλέπεηα: Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ επίδξαζε επί ησλ 

ηαπηφηεησλ ησλ πιεζπζκψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Γηα 70 ρξφληα ε ζνβηεηηθή πνιηηηθή 

ζηφρεπε ζηελ ελζσκάησζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζην ζχζηεκά ηεο, δηακέζνπ ηεο 

ηδενινγηθήο αλσηεξφηεηαο ηεο ζνβηεηηθήο ηαπηφηεηαο αθελφο θαη αθεηέξνπ, ζην λα 

αλαθφςεη ηε δπλακηθή ησλ πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, ηηο νπνίεο 

ζεσξνχζε θαηψηεξεο. Καηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη θαη ηζρπξνπνηήζεη ηελ εληαία, ζνβηεηηθή, 

ηδενινγηθνχ ραξαθηήξα, ππεξεζληθή ηαπηφηεηα πνπ εμέθξαδε ην ζχζηεκα θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζεη ηα φπνηα αληηπνιηηεπηηθά ξεχκαηα ηθαλά λα ζηξαθνχλ 

ελαληίνλ ηνπ, λα δεκηνπξγήζεη λέεο, θαηψηεξεο πιελ ίζεο κεηαμχ ηνπο ηαπηφηεηεο, 

ππνηηκψληαο παξάιιεια, ηελ ππεξεζληθνχ ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Ηζιάκ. 

Καηά ηε κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηαπηνηήησλ θαη ε αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ, απέθηεζαλ λέα δπλακηθή θαη πην ζχλζεηε δνκή. Ζ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα 

απνθαζίζηαηαη, ελψ καδί κε ηελ εζλνηηθή/εζληθή ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζηε γιψζζα, ζηελ 
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ηαπηφηεηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, πνπ νξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επηθξάηεηα, έρνπλ 

πιένλ ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη απνηεινχλ ζπλδεηηθφ ζηνηρείν 

γηα πνιιέο πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο 

(Νηαβνχηνγινπ, 2010).  Ζ δξάζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πεξηνρή φπσο 

εμειίρζεθε, απνθάιπςε ηε δηαθνξά ζε πνιηηηζκηθφ, πνιηηηθφ-θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ηεο πεξηνρήο κε ηε Γχζε. Ζ δηαθνξά απηή κέζα απφ ην δπηηθφ πξίζκα, 

αληηκεησπίζηεθε «ζρεδόλ πξνθαηεηιεκκέλα, σο ηαπηόζεκε κε ηελ αλαηαξαρή, ην θόβν, 

ηελ θαρππνςία θαη ηε ζπγθαηάβαζε», ζηάζε ε νπνία νδήγεζε ηειηθά, ζε «ακήραλε, 

αθαηέξγαζηε θαη δηαζηξεβισκέλε θαηαλόεζε ησλ [...] δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ δσήο ησλ 

«κε-Γπηηθώλ ιαώλ» (Inayatullah & Blaney, 2004, ζει.2).  

2. Οηθνλνκηθή ζπλέπεηα: Ζ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δνκή ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο ηεο νβηεηηθήο πεξηφδνπ, ππήξμε κνλνδηάζηαηε. Σν ζνβηεηηθφ ζχζηεκα 

ην νπνίν ζηφρεπε λα εγθαζηδξχζεη κηα νινθιεξσηηθά ειεγρφκελε νηθνλνκηθή ηάμε, 

δεκηνχξγεζε κηα αλνξζνινγηθή ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ιαβηθψλ 

Γεκνθξαηηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ Γεκνθξαηηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, γεγνλφο πνπ 

απνηέιεζε ηελ αηηία ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ 

ηνπο. ην φλνκα ηεο ελφηεηαο ηεο θξαηηθήο δνκήο, απνθιείζηεθε ε δηακφξθσζε 

εζσηεξηθψλ πεξηθεξεηαθψλ απηνλνκηψλ, αθνχ ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηφζν ηεο 

παξαγσγήο ηεο πεξηθέξεηαο, φζν θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ ηεο δηφδσλ, γηλφηαλ θεληξηθά 

απφ ηε Μφζρα. Απηή ε νηθνλνκηθή αληίιεςε παξεκπφδηζε ηε δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο 

εζσηεξηθήο νηθνλνκίαο, φζν θαη ην άλνηγκα ησλ ίδησλ ησλ Γεκνθξαηηψλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα ην Οπδκπεθηζηάλ, παξφηη ππήξμε 

ν πξνκεζεπηήο ηνπ 65% ηεο ζνβηεηηθήο παξαγσγήο βάκβαθνο, ην ζχλνιν ηνπ νπνίνπ 

δηνρεηεχνληαλ σο πξψηε χιε πξνο ηελ πθαληνπξγία ησλ ζιαβηθψλ Γεκνθξαηηψλ, δελ 

αλέπηπμε ζνβαξή πθαληνπξγία ην ίδην (ICG, 2005). Ζ κνλνπψιεζε απηή γίλεηαη αηζζεηή 

φρη κφλν ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο παξαγσγήο-θαηαλάισζεο αιιά θαη ζηνλ εζληθφ 

έιεγρν επί ησλ ζεκαληηθψλ ζηξαηεγηθά βηνκεραληψλ. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο κεηά ηελ 

αλεμαξηεζία είρε ζνβαξά πξνβιήκαηα, κε πηψζε ηεο παξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο, ελψ ε ζπλέρηζε ηεο παιαηάο δνκήο εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ 

απνηειεζκάησλ αθφκε θαη απφ θαινπξναίξεηα εγρεηξήκαηα θαη πξσηνβνπιίεο. Ζ 

επαλαζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ ζεζκψλ θαη ε εγθαζίδξπζε εμ‟αξρήο 

κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαηέζηεζε αλαγθαία κηα ξηδηθή αιιαγή λννηξνπίαο θαη 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία φκσο δε ζπλέβε, κε απνηέιεζκα λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

νπζηαζηηθφηεξε αιιαγή. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη εκθαλέο θαηά θάπνην ηξφπν, ζηε 

ζπλερηδφκελε ζρέζε εμάξηεζεο, ζηηο εζσηεξηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ζην κε 

παξαγσγηθφ εζσηεξηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ή ζηελ απνπζία θάπνηαο ζνβαξήο 

πξνζπάζεηαο αλνίγκαηνο πξνο ην εμσηεξηθφ ζε ηνκείο πνπ πιενλεθηνχλ (Νηαβνχηνγινπ, 

2010).  



 
 54 

3. Πνιηηηθέο-Γηεζλείο ζπλέπεηεο: Ζ δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ ππνζηάζεσλ 

φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε, νδήγεζε ζηελ αληίιεςε ελφο πεξηθεξεηαθνχ θελνχ εμνπζίαο 

ζηελ πεξηνρή θαη ελφο πεξηβάιινληνο αλεθηηθνχ ζε εμσηεξηθέο επηξξνέο (Kleveman, 

2003, Menon, 2003), κε πνιηηηθέο ζπλέπεηεο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηα θξάηε, αιιά 

έρνπλ πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο πξνεθηάζεηο. Οη αηηίεο εληνπίδνληαη: i) ζηελ ππνρψξεζε 

θαη εζσζηξέθεηα ηεο Ρσζίαο, ιφγσ ηεο άπνςεο πνπ είρε γηα ηελ πεξηνρή (Κνηδηάο, 2011, 

Κεθ. 6.Α.1), κε απνηέιεζκα λα κελ επηβεβαηψζεη ηε ζέζε πνπ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη 

ζηελ πεξηνρή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη, ii) ζηελ έιιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

«αλήθεηλ» ζε κηα πεξηθέξεηα κε θνηλά δεηήκαηα, αλεζπρίεο, ίζσο θαη ζπκθέξνληα θαη σο 

εθ ηνχηνπ, ζηε κε-πεξηθεξεηνπνίεζή ηεο εθ ησλ έζσ, παξά ην θνηλφ παξειζφλ ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα...  

i) Ζ απνδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο Ρσζίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία ππήξμε αληαλάθιαζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ, ησλ πξνζπαζεηψλ ελζσκάησζήο ηεο κε ηε Γχζε θαη ηεο 

νινθιεξσηηθήο ελαζρφιεζήο ηεο κε ηνλ Καχθαζν επί πξνεδξίαο Yeltsin, πνπ έθαλε ηελ 

πνιηηηθή ηεο γηα ηελ Κεληξηθή Αζία αβέβαηε, ιφγσ ησλ δηηζηακέλσλ απφςεσλ πνπ 

αθνχγνληαλ ζε ζρέζε κε ηα ηνπηθά ζέκαηα (Mullojanov, 2008). Έηζη, κεηαηξάπεθε ζε 

«θζίλνληα εγεκφλα» ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, απνθαιχπηνληαο ηελ αδπλακία 

ηεο θπβέξλεζήο ηεο λα απνηξέςεη ηελ εηζβνιή ζε φηη ζεσξνχζε ζθαίξα επηξξνήο ηεο 

(Deyermond 2009, ζει.160), αιιά θαη ηνλ «αλαγθαζηηθφ» ραξαθηήξα ηεο απνδνρήο ηεο 

εγεκνλίαο ηεο απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο ηνπο έδσζε ηελ ψζεζε λα πξνβνχλ 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζπλεηαηξηζκψλ. Οη λέεο Γεκνθξαηίεο 

επηρείξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαίζζεηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ζπλέρεηαο 

εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεδίσλ ζχγθξνπζεο. Ο εκθχιηνο ηνπ Σαηδηθηζηάλ, νη 

εζλνηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε αβεβαηφηεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, δηεπθφιπλαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ εγεηψλ ηεο, πξψελ πνιηηηθψλ ζηειερψλ ηεο ζνβηεηηθήο πεξηφδνπ, λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πθηζηάκελε δνκή δίρσο κεγάιεο αιιαγέο. Οη δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο αληί κηαο ηαρείαο πνιηηηθήο αιιαγήο, πξνηίκεζαλ κηα ζηαζεξή θαη αξγή κεηάβαζε 

ζε έλα πνιηηηθφ ζρήκα πνπ ηειηθά, ηείλεη πξνο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο. Γηα ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα ηα θξάηε πνξεχνληαη εμ‟αξρήο «ακήραλα, αβέβαηα θαη κε αζηάζεηα ζηε 

δηακόξθσζε ησλ ζρεδίσλ ηεο αηδέληαο ηνπο γηα ηελ πεξηθέξεηά ηνπο, ή ησλ δνκώλ 

ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα» (Allison, 2004, ζει.463), θπξίσο κάιηζηα ρσξίο 

ζπλεξγαζία φπσο πηζαλφλ ζα ππνδείθλπε ε θνηλή ινγηθή. Απηφ εμεγείηαη ελ κέξεη, απφ 

ηελ θνηλή ηνπο νβηεηηθή εκπεηξία σο «ηκήκαηα κηαο θεληξηθήο δηνίθεζεο, πνπ εζθεκκέλα 

πξνζπάζεζε λα ηα εκπνδίζεη από ην λα θαηαζηνύλ δπλαηά λα παίμνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθνύο ξόινπο ην έλα γηα ην άιιν» (Blank, 2004β, ζει.139). Ζ πνξεία ηνπο, 

είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ «ακήραλα» θξάηε, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη 

ηελ θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ηα θξάηε ήηαλ «ειάρηζηα πξνεηνηκαζκέλα γηα ηελ 

απξόζκελε πεξηπέηεηα πνπ ιέγεηαη νηθνδόκεζε ηνπ θξάηνπο» (Lewis, 2008, ζει.123), 
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δειαδή «ηεο ζπγθξόηεζεο θξαηηθήο ππόζηαζεο κε ηε ζέζπηζε αξρώλ θαη θαλόλσλ ζε κηα 

δεδνκέλε επηθξάηεηα» (Grzymala-Busse θαη Luong, 2002, ζει.2). Ζ έλλνηα ηεο 

«ακεραλίαο» δειαδή, ραξαθηεξίδεη κηα πνιηηηθή γξακκή, ε νπνία ζηεξείηαη επξείαο 

εζσηεξηθήο απνδνρήο, είλαη εμαλαγθαζηηθή θαη απηαξρηθή, ελψ νδεγεί ηελ θξαηηθή 

εμνπζία ζε κηα δηαθπβέξλεζε, «νη κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ηεο νπνίαο ζεσξνύληαη σο 

αληηβαίλνπζεο πξνο ηα απνδεθηά από ηε Γύζε πξόηππα θαη θαλόλεο» (Nincic, 2005, 

ζει.13). Απνδεηθλχεηαη κάιηζηα αλεπαξθήο ζηελ εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ δσήο γηα ηνπο πνιίηεο θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα αληηδξάζεηο θαη αλαηαξαρέο κε 

απνηέιεζκα, ηελ πεξαηηέξσ αλαζθάιεηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ εθαξκνγή 

ζθιεξψλ κεζφδσλ θαηαζηνιήο ηνπο. ηε δηεζλή ηεο ζηάζε, απηή ε δηαθπβέξλεζε 

αθξνβαηεί κεηαμχ αβέβαησλ επηινγψλ θαη δηπισκαηηθψλ θηλήζεσλ, νη νπνίεο 

«απνζθνπνύλ ζην λα εμαζθαιίζνπλ όηη ν εγέηεο ζα παξακέλεη αιώβεηνο από ηελ 

απνηπρία ηνπ θξάηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ» (Lewis, 2008, ζει.163). 

Άξα, κε πξσηαξρηθφ κέιεκα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, ζθνπφο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ησλ θξαηψλ γίλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ θαζεζηψηνο, ε δηαζθάιηζε ηνπ εγέηε 

«από ηελ εγρώξηα αλαξρία ε νπνία κπνξεί λα εληζρπζεί από ηηο πηέζεηο ηνπ έμσ θόζκνπ» 

(Blank, 2004, ζει.139-140), κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο, γεγνλφο 

πνπ απφ κφλν ηνπ απνξξνθά πνιχηηκνπο πφξνπο. Σα αζηαζή θξάηε ππνθξχπηνπλ έλα 

θάζκα ερζξφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο, ην νπνίν εληείλεηαη απφ ηελ εζσζηξέθεηα, ηελ 

απαμίσζε, ηελ θπληθφηεηα θαη ην δηραζκφ ησλ θνηλσληψλ ηνπο θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο 

«απνηειεζκαηηθώλ», «νπδέηεξσλ» θαη «επξέσο απνδεθηώλ θξαηηθώλ ζεζκώλ» (Lewis, 

2008, ζει.47, Bunce&Wolchik, 2009, ζει.72).  Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, ε αλαζθάιεηα ησλ εγεηψλ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ θαρππνςία θαη ηελ απνπζία 

ζπλεξγαζίαο ή θαιψλ ζρέζεσλ κε ηα γεηηνληθά θξάηε, παξάγνληεο πνπ ελέηεηλαλ ηνπο 

κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχο. Αληίδνην ζην θάζκα ηεο ερζξφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο είλαη 

ν εμσηεξηθφο παξάγνληαο πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα σο 

«ζπκπεθσλεκέλν» αλαγλψξηζεο θαη λνκηκφηεηάο ηνπο, ζε εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν (Lewis, 2008). Σα θξάηε εκθαλίδνληαη έηζη πξφζπκα λα ζπλεξγαζηνχλ κε έλα 

επξχ θάζκα δηεζλψλ παξαγφλησλ, αιιά ε ζθνπηκφηεηα πίζσ απφ ηε ζπλεξγαζία κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο αθήλεη ζην πεξηζψξην ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζίαο
26

, νπφηε θαη παξαηεξήζεθε...  

ii) ...ε έιιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» ζε κία πεξηθέξεηα θαη ε απνπζία 

πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπγθξφηεζεο. Ζ απνπζία απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε: α/ ηελ «ακεραλία» θαη ηελ αζηάζεηα ηεο εμέιημεο ησλ θξαηψλ, β/ ηελ 

αληίιεςε πσο δελ δηαθαηλφηαλ πξννπηηθή θάιπςεο ηνπ «θελνχ», θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ηνπιάρηζηνλ θαη γ/ ηε δξάζε παξαγφλησλ ηθαλψλ λα πξνθαιέζνπλ επέθηαζε ησλ 

αλαηαξαρψλ, φπσο νη αθξαίεο Ηζιακηθέο Οξγαλψζεηο, ελέηεηλαλ ηελ εληχπσζε ηεο 

                                                           
26

 Π.ρ. ην Καδαθζηάλ είρε ηελ πξσηνβνπιία Έλσζεο Κεληξηθήο Αζίαο (Central Asian Union, CAU), ην 1990, δελ 
θαηάθεξε φκσο λα γίλεη έλαο πεξηθεξεηαθφο νξγαληζκφο θαη έπαςε λα ππάξρεη ην 2000. 
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δηεζλνχο θνηλφηεηαο πεξί κηαο δηαηξεκέλεο θαη «απεηιεηηθήο» πεξηνρήο, εγείξνληαο 

δεηήκαηα αζθάιεηαο κε δηεζλή αληίθηππν, ζπληειψληαο έηζη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

πεξηθεξεηαθνχ πεξηβάιινληνο αλεθηηθνχ ζηε δξαζηεξηνπνίεζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, 

νη νπνίνη θαη εηζήιζαλ. Χο αθνξκέο εληνχηνηο. Γηαηί νη αηηίεο, φπσο απνθαιχθζεθαλ ζηελ 

πνξεία εληνπίδνληαη, α) ζηε γεσινγηθή ηεο πξνίθα, ηελ πινχζηα ζε θνηηάζκαηα θπζηθψλ 

πφξσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, φπσο επίζεο νξπθηψλ θαη 

κεηαιιεπκάησλ θαη β) ζηε ζέζε – θιεηδί ηεο πεξηνρήο, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηξαηεγηθνχ ειέγρνπ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, Κίλαο, Ρσζίαο, Ηλδίαο, ή θξαηψλ κε 

ζέκαηα αλνηρηά γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα φπσο ην Ηξάλ, ή ην Αθγαληζηάλ.  

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ δχν πεξηθεξεηαθψλ κεγάισλ δπλάκεσλ Ρσζίαο-Κίλαο ζηελ 

πεξηνρή,  ε είζνδνο, ε ζπλχπαξμε θαη αληηπαιφηεηα θαη φισλ ησλ παξαγφλησλ ζε απηήλ, 

είλαη πνπ ππξνδφηεζε ηηο ζεσξίεο πεξί ελφο «Νένπ Μεγάινπ Παηρληδηνχ». Οη ιφγνη  πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ θαη θαζηζηνχλ Νέν ην ζχγρξνλν «Μεγάιν Παηρλίδη», είλαη: 1. ε είζνδνο 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φρη κφλν θξαηψλ αιιά θαη 

νξγαληζκψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη παγθφζκησλ ζηελ πεξηνρή, 2. ε χπαξμε ησλ 5 

αλεμάξηεησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ θαη βέβαηα, 3. ε κεηαηφπηζε ηεο νπζίαο ηνπ παηρληδηνχ: 

δελ είλαη πιένλ ν ρσξηζκφο ζε ζθαίξεο επηξξνήο, ή ν εδαθηθφο έιεγρνο, ή ε εγεκνληθή 

ζέζε ζηελ πεξηνρή κφλν
.
 είλαη θαη ε απφθηεζε πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ ζηνπο 

ζηξαηεγηθνχο θπζηθνχο πφξνπο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε δεκηνπξγία θαη εμαζθάιηζε 

ζέζεσλ θαη θαλαιηψλ επηξξνήο θαζψο «κηα ηέηνηα επηξξνή δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ εδαθηθό 

έιεγρν, [βάζε ηεο ζπκβαηηθήο γεσπνιηηηθήο], αιιά ζηα δηαθξηηά θαζεζηώηα 

δηαθπβέξλεζεο» (Goetze & Guzina, 2008, ζει.334), δειαδή ζηελ επηξξνή, ηνλ «έιεγρν», 

ή αθφκε θαη ηε δηακφξθσζε επηζπκεηψλ θαζεζηψησλ δηαθπβέξλεζεο. Καη‟ επέθηαζε, ε 

έλλνηα ηνπ Νένπ Μεγάινπ Παηρληδηνύ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ άζθεζε επηξξνήο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ην επλντθφηεξν δπλαηφ 

πεξηβάιινλ παξέκβαζεο. Παξφιν πνπ νη λνπζεζίεο θαη παξεκβάζεηο ζηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ελνρινχλ ηνπο λένπο παίθηεο, ιακβάλνπλ κέξνο ζην Παηρλίδη 

πξνζβιέπνληαο ζε θέξδε: κπνξεί, ε είζνδνο ησλ εμσηεξηθψλ δξψλησλ λα έρεη εληείλεη 

ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, δηεπθνιχλεη εληνχηνηο ηηο ζηξαηεγηθέο 

θέξδνπο, κε ηελ επζπγξάκκηζε ζην πιεπξφ ηζρπξψλ εηαίξσλ, είηε γηα πιηθά / νηθνλνκηθά 

νθέιε, (π.ρ. ε αλαλέσζε παξαρψξεζεο αεξνπνξηθψλ βάζεσλ απφ ην Κηξγηζηάλ ζηηο 

ΖΠΑ), είηε γηα εμηζνξξφπεζε ησλ απαηηήζεσλ-πηέζεσλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ (π.ρ. 

αχμεζε ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ), είηε γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ (π.ρ. 

ηξνκνθξαηία). Καη ηα πέληε θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο έρνπλ δείμεη ηελ ηάζε ηνπο γηα 

δεζκεχζεηο κε δηεζλείο παξάγνληεο, επηιέγνληαο ην κνληέιν εμσηεξηθνχ παξάγνληα πνπ 

πξνηηκνχλ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο εθφζνλ δηαθσλνχλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

γηα έλαλ άιιν εμσηεξηθφ πφιν έιμεο, (π.ρ. Οπδκπεθηζηάλ ε ζπκκεηνρή-απνζπξζή ηνπ 
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απφ GU(U)AM θαη ε άξλεζε-πξνζρψξεζή ηνπ ηειηθά ζηνλ CSTO) ρσξίο λα απνθιείεηαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνξείο κε επηθαιππηφκελεο αξκνδηφηεηεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

εμεγεί ελ κέξεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζεζκψλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κε 

παξεκθεξείο ζηφρνπο, π.ρ. ΝΑΣΟ, ΟΖΔ, CSTO, SCO θ.ιπ. Ζ ηαπηφρξνλε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε ίδηα πεδία δελ επλνεί ηελ πνιηηηθή αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ, ζεζκψλ ή θξαηψλ, αληίζεηα αλεβάδεη ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο: α/ νη θαιέο 

ζρέζεηο επαθίνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ελίνληε είλαη πξνζσξηλέο, β/ 

νη ζπλεξγαζίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπο 

δηαθνξέο θαη ζπάληα λα ηηο κεηψλνπλ, γ/ νη δηάθνξνη δηεζλείο θνξείο πξνσζνχλ 

πξσηίζησο ηηο δηθέο ηνπο μερσξηζηέο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο, ελψ δ/ ε 

πνιππινθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, σζεί ηα θξάηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αξηζκφ 

παξφκνησλ ζπλεξγαζηψλ, κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ηαπηφρξνλα ζε ζπλερή 

επζπγξάκκηζε θαη εθ λένπ ζχληαμε κε θνξείο πνπ πξνσζνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, 

καηαηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ζηφρνπο άιισλ (Deyermond, 2009). Γηα παξάδεηγκα, νη 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, π.ρ. ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο 

έλαληη ηεο νηθνλνκίαο θαη ην αληίζεην, απνθαιχπηεη ηελ πξνζηαζία πνπ επηδεηνχλ έλαληη 

ησλ παξεκβαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ άιισλ θνξέσλ, αιιά θαη ηελ έιιεηςε επηζπκίαο γηα 

βαζχηεξε πεξηθεξεηαθή ελνπνίεζε (Allison, 2008). Χο εθ ηνχηνπ, νη δηεζλείο παξάγνληεο, 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ ηχπν, ζην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ ζηελ πεξηνρή, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζε παγθφζκην επίπεδν
27

. Απηή ε 

δπλακηθή κπνξεί λα εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε κίαο εγεηηθήο δχλακεο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ή 

λα θαζηζηά αζχκθνξε έσο θαη απίζαλε ηελ εθδήισζε κηαο βίαηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ 

ηνπο, φκσο δελ κεηψλεη ηε δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο SCO έξρεηαη λα αιιάμεη θαηά 

θάπνην ηξφπν ηα παξαπάλσ δεδνκέλα: Γεκηνχξγεκα βαζηζκέλν ζε κηα λέα αληίιεςε 

ζπλεξγαζίαο, απνηειεί έλα παξάδεηγκα κηαο «λέαο πεξηθεξεηνπνίεζεο», δεδνκέλνπ φηη 

εληάζζεη ηα κέιε ηνπ ζε έλα πεξηθεξεηαθφ πιαίζην ην νπνίν νξίδεηαη  απφ «ζπλεξγαζία 

αλνηρηή, ιεηηνπξγηθή, βαζηζκέλε ζηα ζπκθέξνληα πνπ κνηξάδνληαη γεηηνληθά θξάηε», ε 

νπνία ηνλίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ γηα ηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ-κειψλ (Chung, 

2004), ρσξίο απαηηήζεηο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο, ή ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

 

5.Β  ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

 

Μεηά ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ηνπ 1991, ην παξφλ θεθάιαην εθζέηεη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξαηψλ ζηελ πνξεία ηνπο πξηλ θαη κεηά ην 1991, θπξίσο ην ζέκα ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ ζπλφξσλ/εζλνηήησλ θαη ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ησλ θξαηψλ. 

                                                           
27

  Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζέγγηζε ησλ ρσξψλ ηνπ Καπθάζνπ ή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ ην ΝΑΣΟ αληηβαίλεη ζηηο 
επηζπκίεο ηεο Ρσζίαο θη επηδξά ζηε ζηάζε ηεο δηεζλψο. Δπίζεο, γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, δελ 
είλαη απαξαίηεηα απνηέιεζκα ηνπηθψλ επηξξνψλ κφλν, π.ρ. ππνθίλεζε «Υξσκαηηθψλ Δπαλαζηάζεσλ». 
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5.Β.1 Ζ Δλέξγεηα  

Πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, νξπθηά κεηαιιεχκαηα θαη πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη 

ηα κεγάια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ δηαζέηεη, πεγέο 

αληαγσληζκνχ, αιιά θαη πηζαλήο ζχγθξνπζεο. Δπί νβηεηηθήο επνρήο νη πεγέο, ε 

πνζφηεηα θαη νη δηάδξνκνη κεηαθνξάο ηνπο θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ειέγρνληαλ απφ ηε 

Μφζρα. Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ηα θξάηε ήηαλ πιένλ ειεχζεξα λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο 

πφξνπο ηνπο. Ζ αλαδήηεζε ηνπ Πεθίλνπ γηα ελεξγεηαθή εμαζθάιηζε ράξηλ ηεο 

αικαηψδνπο «εηξεληθήο αλφδνπ» ηνπ, ζε κηα επνρή πνπ ππάξρεη ήδε έλα θιίκα 

αλεζπρίαο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα γχξσ απφ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα (πξψηνο πφιεκνο 

ζην Ηξάθ θ.ιπ.), αιιά θαη ηεο αλαζθάιεηαο γηα ηα δηθά ηνπ αλνηρηά ζέκαηα, ην σζνχλ λα 

επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Κεθ. 6.Α.2), αθνχ ε δηάιπζε 

ηεο ΔΓ άλνημε ην δξφκν γηα ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε καδί ηνπο. Οη ζηξαηεγηθέο 

ιχζεηο ππαγνξεχνπλ λέα έξγα εμφξξπμεο, κεηαθνξάο, ζε καθξφπλνν νξίδνληα 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κεληξηθή Αζία, θάπνηα απφ ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί θαη θάπνηα 

άιια εμειίζζνληαη. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δηθηχσλ αθαηξεί απφ ηε Μφζρα ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο κνρινχο επηξξνήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία νη νπνίνη, 

δηαθνξνπνηψληαο ηηο δηαδξνκέο ησλ εμαγσγψλ ηνπο, κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηνπο, 

επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο πφξνπο πνπ ηεο παξέρνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο καδί 

ηεο, ζπάδνπλ ην κνλνπψιην θαη ηα δπζάξεζηα παξειθφκελά ηνπ. Κπξίσο φκσο, είλαη ε 

ρξήζε ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο σο εξγαιείνπ πίεζεο πξνο ηα θξάηε, πνπ επηηαθηηθά ηα 

σζεί λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ζπλεξγαζίεο, αλαπηχζζνληαο ζηξαηεγηθέο 

παξάθακςήο ηεο, κε ηελ Αζηάλα γηα παξάδεηγκα, λα ζηξέθεηαη πξνο ηελ Κίλα θαη ην 

Αζθακπάη πξνο ην Ηξάλ. Σν γεγνλφο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηξνθνδνηεί ηελ έληνλε 

ελφριεζε ηεο Μφζραο, επηδεηλψλεη ην θιίκα κεηαμχ απηήο θαη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο θαη ππνδαπιίδεη ηελ ήδε πθέξπνπζα αληηπαιφηεηα κεηαμχ Ρσζίαο-Κίλαο. Ζ Ρσζία 

απφ πιεπξά ηεο αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δεζκψλ πνπ ηα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο επηζπκνχλ λα έρνπλ κε ηνλ έμσ θφζκν, γηα μέλεο επελδχζεηο ή γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ, φκσο δελ παχεη ε αλάπηπμε ησλ αγσγψλ 

λα βιάπηεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Πέξαλ φκσο ηνπ παξάγνληα «δηαθνξνπνίεζε» πνπ 

επηηπγράλνπλ ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε Kηλεδηθή επηινγή είλαη πην ειθπζηηθή απφ 

φηη ε Ρσζία, δηφηη νη θηλεδηθέο επελδχζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ 

ππνδνκψλ, ζηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ εγγπψληαη 

απμεκέλε παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, νπφηε θαη πεξηζζφηεξα θέξδε. 

Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ Κίλαο-Καδαθζηάλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αγσγνχ αεξίνπ Κίλαο-Σνπξθκεληζηάλ, ν Ρσζηθφο κνλνπσιηαθφο 

έιεγρνο ζηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο, 

αλ ιεθζεί ππφςε πσο κέρξη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ αγσγψλ, ην 70% ησλ εμαγσγψλ 

πεηξειαίνπ ηνπ Καδαθζηάλ θαη ην 90% ησλ εμαγσγψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ 
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Σνπξθκεληζηάλ κεηαθέξνληαλ κέζσ ηνπ Ρσζηθνχ δηθηχνπ αγσγψλ (Socor, 2007,  BP, 

2008). Ζ Ρσζία εηζάγεη θπζηθφ αέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο 

ιφγσ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη εμάγεη ην δηθφ ηεο ιφγσ πςειφηεξνπ θέξδνπο (Nygren, 

2007, 2008). Γεδνκέλνπ φηη νη πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ππφθεηληαη ζε κηα εμαηξεηηθά 

αζηαζή δηεζλή αγνξά, ην 2009 ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο δήηεζεο γηα θπζηθφ αέξην ζηελ 

Δπξψπε, ε Ρσζία νπζηαζηηθά κείσζε ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 

Σνπξθκεληζηάλ θαη ζηακάηεζε ηειείσο ηελ πξνκήζεηα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, κεηά 

απφ κία έθξεμε ζε αγσγφ, θέξλνληαο ην Σνπξθκεληζηάλ ζε κηα πνιχ δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, αθνχ νη εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε θχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ. Σν Μάξηην 

ηνπ 2008, ε Ρσζία ζπκθψλεζε λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ην 

Σνπξθκεληζηάλ, ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ ζηα Δπξσπατθά επίπεδα, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην 2009 (Eurasianet, 2008) αιιά ζε κηθξφηεξν φγθν. Σα ζεκαληηθφηεξα 

έξγα είλαη:  

 

Αγωγοί Πεηπελαίος 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ε Κίλα εγθαηληάδεη ην δηάινγν θαη ηελ ελεξγεηαθή 

ζπλεξγαζία ηεο κε ην πινχζην ζε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Καδαθζηάλ 

κε ηηο εζληθέο ελεξγεηαθέο ηεο εηαηξίεο λα επελδχνπλ ζηηο πεηξειαηνπεγέο ηνπ. Πξψηνο 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, ε θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ πεηξειαίνπ απφ ην Καδαθζηάλ ζηελ Κίλα, 

πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο εηζαγσγέο (Sun, 2007). Οη 

ζπλνκηιίεο γηα ηνλ αγσγφ μεθηλνχλ ην 1997 θαη ην 2004 Κίλα θαη Καδαθζηάλ ζπκθσλνχλ 

ηειηθά ζε έλα αγσγφ, ν νπνίνο ζα εθηείλεηαη απφ ην Αηάζνπ ηνπ Καδαθζηάλ σο ην 

Αιαζάλθνπ ηεο επαξρίαο ηλ-Σζηάλγθ ηεο Κίλαο, ρσξίο λα πεξλά απφ ξσζηθά εδάθε 

(Kazinform, 2009, Shaikhutdinov, 2007). Σν πξψην ζηάδην κήθνπο 988ρικ., 

νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2005 θαη ην πξψην πεηξέιαην άξρηζε λα θπθινθνξεί ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2006. Σν δεχηεξν ζηάδην, πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην 2009, ζπλδέεη ηνλ 

αγσγφ κε ηηο δπηηθέο πεγέο ηνπ Καδαθζηάλ παξέρνληαο ζηελ Κίλα πξφζβαζε ζην 

πεηξέιαην ηεο Καζπίαο. Ζ Κίλα ιακβάλεη ην 3,6% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηεο απφ ηνλ 

αγσγφ απηφ, θάηη ιηγφηεξν απφ 6 εθ.ηφλνπο ην 2009 θαη ε αχμεζε γηα ην 2010 

ππνινγηδφηαλ ζην 20% (Platt's Oilgram News, 2008, Kazinform, 2009). Σν ηξίην θαη 

ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ αγσγνχ (πνπ ζα νινθιεξσλφηαλ ην 2011), αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε 

ζπλνιηθή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ ζε 20 εθ.η. εηεζίσο. Σελ εμαγσγηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ αγσγνχ αχμεζε ε ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ην Ννέκβξην ηνπ 2007 κεηαμχ Ρσζίαο 

θαη Καδαθζηάλ, λα κεηαθέξνληαη έσο θαη 5 εθ.η. πεηξειαίνπ εηεζίσο πξνο ηελ Κίλα, κέζσ 

ηνπ αγσγνχ Οκζθ-Παβινδάξ-Αηάζνπ-Αιαζάλθνπ. Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2008, 300.000 

ηφλσλ Ρσζηθνχ αξγνχ εμάγνληαη ζηελ Κίλα κέζσ απηήο ηεο δηαδξνκήο (Interfax, 2008). 
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ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο
28

 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 2001-2010 

μερσξίδεη επίζεο ην δάλεην ησλ $600 εθ. ηεο Κίλαο πξνο ην Οπδκπεθηζηάλ ηνλ Ηνχιην 

2006, γηα κηα θνηλή εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ απνζεκάησλ (Blank, 2006).  

Ρσζία-Κίλα: Σν 1999 ππνγξάθεηαη ην πξσηφθνιιν θαηαζθεπήο ελφο θχξηνπ 

αγσγνχ απφ ηε Ρσζία (ηβεξία) σο ηελ Κίλα. ηηο αξρέο ηνπ 2000 φκσο, ε Ρσζηθή 

θπβέξλεζε απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ πνπ ζα μεθηλά απφ 

ηελ Σατζέη ηεο ηβεξίαο, ρσξίο φκσο λα έρεη θεληξηθφ θαηαιεθηηθφ θφκβν ηελ Κίλα, αιιά 

ηελ Πεξβφδλαγηα ζηνλ Δηξεληθφ θη απφ „θεη λα κεηαθέξεηαη ζηελ Ηαπσλία, κε ηελ 

ηξνθνδνζία ηεο Κίλαο λα γίλεηαη κέζσ ελφο παξαθιαδηνχ θαη φρη ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ 

(Κνηδηάο, 2011). Σν γηαηί θαη ε πνιηηηθή-δηπισκαηηθή δηάζηαζε απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

εμεηάδνληαη ζην Κεθάιαην ησλ Ρσζν-Κηλεδηθψλ ζρέζεσλ. Ζ αξρηθή ζπκθσλία γηα ηνλ 

αγσγφ κε ηελ Κίλα ππνγξάθεηαη ην Μάην ηνπ 2003, ε ζπκθσλία επί ηεο δηαδξνκήο ηνπο 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2004, ελψ ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ μεθηλά ηνλ Απξίιην ηνπ 2006. Σελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011 μεθηλνχλ νη πξψηεο ελεξγεηαθέο απνζηνιέο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Ρσζία θαη Κίλα ππνγξάθνπλ ην 2009, επίζεκε ζπκθσλία αληαιιαγήο: ε Κίλα ζα παξέρεη 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα ησλ $25 δηο ζηε Ρσζία ε νπνία ζα απνπιεξψζεη ηα δάλεηα απηά 

κε ηελ παξνρή ζηελ Κίλα 300 εθ.η. κεηαμχ 2011–2030, κε κέζν εηήζην φγθν ηνπο 15 

εθ.η.
29

.  

 

Αγωγοί Φςζικού Αεπίος 

Σν 2003, Ρσζία θαη Σνπξθκεληζηάλ ππέγξαςαλ ζπκθσλία καθξνρξφληαο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαηά ηελ νπνία ε Ρσζία ζα αγνξάζεη πάλσ 

απφ 2 ηξηο θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ γηα 25 ρξφληα, ελψ ην 2007 ππέγξαςαλ κηα λέα ζπκθσλία 

γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ θαηά κήθνο ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο ζηε Ρσζία (Zhao, 

2010, ζει.7). Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν εληνχηνηο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, είλαη ε 

θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ κήθνπο 7.000 ρικ., ηθαλνχ λα κεηαθέξεη 30 δηο θ.κ. θπζηθνχ 

αεξίνπ εηεζίσο, απφ ην Σνπξθκεληζηάλ ζηε αγθάε ηεο Κίλαο γηα 30 ρξφληα, αξρήο 

γελνκέλεο ην 2009 (Pannier, 2008, Sethuraman & Bierman 2011, Stratfor, 2009a). Ζ 

εηαηξία China National Petroleum Corporation (CNPC) είλαη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

έξγνπ, ελψ νη εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή απφ ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ηηο 

ρψξεο δηακεηαθφκηζεο, ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ, ζα έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά 

ηνπο ην 50% ησλ αγσγψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ην έδαθφο ηνπο. Ζ ζπκθσλία ηνπο 

                                                           
28

 εκαληηθέο ζπκθσλίεο είλαη θαη νη εμήο: ε ζπκθσλία αγνξάο ηεο Καλαδηθήο εηαηξίαο PetroKazakhstan, πνπ είρε 
ζηελ θαηνρή ηεο ηα δεχηεξα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζην Καδαθζηάλ απφ ηελ Δζληθή Κηλεδηθή Δπηρείξεζε 
Πεηξειαίνπ (CNPC), αληί $4,2δηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2006 ν Κηλεδηθφο κηινο CITIC αγφξαζε 
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ ηεο Καλαδηθήο εηαηξίαο Nations Energy γηα $1,9δηο ζην Καδαθζηάλ. Πξφθεηηαη γηα 
ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε ππεξπφληηα πεηξειατθή αγνξά  πνπ έγηλε πνηέ απφ Κηλεδηθή εηαηξία (BBC News, 2004 & 2005, 
Xinhua, 2007, Proninska, 2007). Δπίζεο νη Κηλεδηθέο εηαηξίεο International Trust θαη Investment Corporation 
απέθηεζαλ αληί $1,9δηο, έλα πνζνζηφ πεηξειαηνπεγήο ζην Γπηηθφ Καδαθζηάλ (Blank, 2006). 
29 

Ζ Ηαπσλία ρξεκαηνδφηεζε ην έξγν κε $14δηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ελψ ε Κίλα ζα 
ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δχν κεγάιεο Ρσζηθέο εηαηξίεο πεηξειαίνπ "Rosneft" θαη “Transneft” κε $15δηο θαη $10δηο 
αληίζηνηρα. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αγσγφ αληιήζεθαλ απφ:

 
Wikipedia, China Daily 2003, BBC News 2004a, 

Kommersant 2006, Helmer 2008, Blagov 2008, Bryanski 2009, BBC Monitoring 2009, Watkins 2009, Pipelines 
International 2009, Xinhua, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_News
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ππεγξάθε ην 2006, ε θαηαζθεπή μεθίλεζε ακέζσο θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο ηαπηφρξνλα, κε ην 

Καδαθζηάλ λα θαηαζθεπάδεη 1.300 ρικ., ην Οπδκπεθηζηάλ 530 ρηι. θαη ην Σνπξθκεληζηάλ 

188 ρηι. (Neff, 2008). Ο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Κίλαο - Σνπξθκεληζηάλ, είλαη 

ρσξεηηθφηεηαο 40 εθ.θ.κ. ην ρξφλν κε ην Καδαθζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην 

Σνπξθκεληζηάλ λα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην θάζε ρψξα (Durdiyeva, 2010).  Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο ζπάδεη εληειψο ην κνλνπψιην ηεο Ρσζίαο θαη ζην θπζηθφ αέξην 

γεγνλφο πνπ ήηαλ αλαπφθεπθην λα ζπκβεί. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί, πσο κηα εθ ησλ 

πξνζθνξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ απηνχ, ηελ θέξδηζε ε ξσζηθή 

εηαηξεία εθαξκνζκέλεο κεραληθήο Stroytransgaz (Gurt, 2008). Ζ Μφζρα, σο αληίδξαζε 

ζηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ Σνπξθκεληζηάλ-Κίλα θαη πξνθεηκέλνπ λα κε ράζεη ηα 

αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη ηνλ ππνζηεξηδφκελν απφ 

ηελ ίδηα αγσγφ αεξίνπ «Prikaspiiski», έλα έξγν πνπ εκπιέθεη επίζεο ην Καδαθζηάλ, ην 

Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ, αιιά αλαβάιιεηαη ιφγσ έιιεηςεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο (ICG, 2007, ζει.6-19). Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 αλαθνηλψζεθε ην 

ζρέδην ελφο λένπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ  Κίλαο (CNPC)-Καδαθζηάλ, πνπ ζα κεηαθέξεη 

40 δηο θ.κ. ην ρξφλν, 30 δηο εθ ησλ νπνίσλ ζα ξένπλ ζηελ Κίλα, απφ ηνλ θφκβν Νηαξράλ 

ζηελ Καζπία ζάιαζζα απφ ην 2010 (EBR, 2008, Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 4 θαη Υάξηεο 5). 

Ρσζία-Κίλα: Μφιηο ην 2008 Μφζρα θαη ην Πεθίλν θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία-πιαίζην 

ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή δχν γξακκψλ (Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο) πξνο ηελ 

Κίλα απφ ηνπο ππάξρνληεο Ρσζηθνχο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

Ρσζία ζα παξέρεη ζηελ Κίλα 68 δηο θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ εηεζίσο. Ο δπηηθφο αγσγφο ζα 

παξέρεη 30 δηο θ.κ. κέζσ κηαο πεγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπηηθή ηβεξία θαη ε αλαηνιηθή 

νδφο ζα παξάζρεη 38 δηο θ.κ. κέζσ ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ Sakhalin. ηα ηέιε ηνπ 

2009 νη δχν ρψξεο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ξσζηθνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηελ Κίλα, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2014-2015. Ζ ππνγξαθή ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ δχν δπλάκεσλ, δείρλεη κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα κεηαμχ ηνπο, δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη παξάιιεια κηα 

αληηπαιφηεηα φζνλ αθνξά ηα έξγα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη πνηνο ζα επσθειεζεί 

(Laruelle & Peyrsouse, 2009).  

 

Νεπό 

Αλ ζε έλα κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ν αληαγσληζκφο γηα ην πεηξέιαην θαη ην 

θπζηθφ αέξην ειέγρνληαη, νη δηαηαξαρέο ζηνλ ηνκέα ηνπ λεξνχ είλαη νδπλεξά αηζζεηέο, 

δεδνκέλνπ φηη ζηα 20 ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ θξαηψλ ππήξμαλ αιιαγέο ζηε 

δηαρείξηζε θαη ζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηνπ. Σν ζνβηεηηθφ ζχζηεκα παξείρε έλαλ 

εζθαικέλν κελ, αιιά ιεηηνπξγηθφ ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ γηα ηε δηαλνκή θαη ηελ 

απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή λεξνχ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ησλ 5 ρσξψλ, επηδηψθνληαο λα 

εμαζθαιίζεη φηη θαλείο δελ ζα εξρφηαλ ζε δχζθνιε ζέζε, κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ 
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θαλφλσλ θαη ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ δεκνθξαηηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζηε βάζε ελφο 

ζπζηήκαηνο «απνδεκηψζεσλ». χκθσλα κε απηφ, φηαλ ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ 

(«πάλσ» ρψξεο), παξείραλ λεξφ θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Οπδκπεθηζηάλ, ζην 

Σνπξθκεληζηάλ θαη ζην Καδαθζηάλ («θάησ» ρψξεο), ειάκβαλαλ σο αληίηηκν πεηξέιαην, 

θπζηθφ αέξην θαη θαηαλαισηηθά αγαζά. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλεμαξηεζίαο νη «πάλσ» 

ρψξεο βξέζεθαλ ζηε δπζρεξή ζέζε λα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ κεηξεηά γηα ην πεηξέιαην 

θαη ην θπζηθφ αέξην, ελψ ε παξνρή λεξνχ γηλφηαλ δσξεάλ, θαζψο ππάξρνπλ ιίγα κέζα 

γηα λα αξλεζεί θαλείο ην λεξφ ζηηο «θάησ» ρψξεο. Με ην ηέινο ηνπ ζνβηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηέηνηνη κεραληζκνί επηβνιήο θαη δηαηηεζίαο εμαθαλίζηεθαλ θαη δελ 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε θαηάιιεια δηεζλή λνκηθά πιαίζηα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο. Γηάθνξνη 

πεξηθεξεηαθνί ζεζκνί έρνπλ ζπζηαζεί, αιιά κέρξη ζηηγκήο έρνπλ πεξηνξηζκέλν αληίθηππν 

(Matveeva, 2006). Χο απνηέιεζκα, ηα ηζρπξφηεξα θξάηε κπνξνχλ - θαη ην θάλνπλ – λα 

ελεξγνχλ απζαίξεηα θαη αλελφριεηα απφ ηα πην αδχλακα θξάηε, θαιιηεξγψληαο αξλεηηθφ 

θιίκα. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2003, ην Κηξγηζηάλ αλαθνίλσζε κηα ζπκθσλία λα πνπιά 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ηλ-Σζηαλγθ. Ζ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο 

πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή λέσλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ ζε πνηακνχο θνηλνχο κε ην 

Οπδκπεθηζηάλ. Σν γεγνλφο απηφ ππξνδφηεζε ηελ ηζρπξή αληίδξαζε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, 

ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ Οπδκπεθηθή γεσξγία, ην νπνίν πξνέβε ζε θιείζηκν ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ. Σν ίδην πξφβιεκα αληηκεηψπηζε θαη ην Κηξγηζηάλ. Ο SCO ιεηηνχξγεζε σο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο ησλ ηξηψλ θξαηψλ κε απνηέιεζκα λα βξεζεί ζπκβηβαζηηθή ιχζε 

(Boland, 2011). Πεξηζζφηεξα γη‟απηή ηε δηέλεμε αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 7.Γ.3, «Ο SCO γηα 

ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο». 

ε άιινπο ηνκείο ελέξγεηαο, ζεκαληηθή είλαη ε θνηλνπξαμία ηεο θηλεδηθήο 

ππξεληθήο εηαηξείαο, China Guangdong Nuclear Power Group, κε ηελ εζληθή επηρείξεζε 

ππξεληθήο δχλακεο ηνπ Καδαθζηάλ, Kazatomprom γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθψλ 

ζηαζκψλ ζηελ Κίλα θαη γηα ηελ πξνκήζεηα 24.000 ηφλσλ νπξαλίνπ απφ ην Καδαθζηάλ 

έσο ην 2020 (Stratfor, 2009). 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ αληαγσληζκνχ ζα παίμεη ε νινθιήξσζε 

ησλ καθξφπλνσλ ζρεδίσλ ηεο Κίλαο γηα ηελ ελέξγεηα. Σα επελδπηηθά πιάλα ηεο, 

πξνβιέπνπλ θαη ζρεδηάδνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο Εψλεο Δλέξγεηαο ζην ιηκάλη Γθνπαληάξ 

ηνπ Παθηζηάλ, (ήδε ππάξρεη κεγάιε πξφνδνο), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη δηπιηζηήξην 

πεηξειαίνπ θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, επηηξέπνληαο έηζη ζην ιηκάλη λα ρξεζηκεχεη σο 

θνκβηθφ ζεκείν ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ ησλ Κηλεδηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

θηάλνπλ σο ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, πσο έλαο 

δηάδξνκνο ελέξγεηαο Παθηζηάλ-Κεληξηθήο Αζίαο (κέζσ Σνπξθκεληζηάλ-Καδαθζηάλ)-

ηλΣζηάλγθ, ζα εληζρχζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα, ζα κεηψζεη ηα θφζηε κεηαθνξάο 

θαη ην ζεκαληηθφηεξν: ζα παξαθάκπηεη ηα ηελά ηεο Μάιαθα (Blank, 2009, ζει.440, 

Κνηδηάο, 2010α). Ζ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ θφκβνπ δελ ζα έρεη κφλν επίδξαζε ζηνπο 



 
 63 

νηθνλνκηθνχο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο ηεο Κίλαο, εθφζνλ επηηεπρζνχλ, αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Κηλεδηθνχ ακπληηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 

ζηελ πνξεία ηεο θηλεδηθήο λαπηηιηαθήο ζηξαηεγηθήο. Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπ 

Γθνπαληάξ, σο ελεξγεηαθνχ θφκβνπ γηα ηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο ελέξγεηαο απφ ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη Αθξηθή θαη σο ζπλδέζκνπ κε ηηο ππνδνκέο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζα πξέπεη 

λα πξνζηαηεχεηαη (Κνηδηάο, 2010α).  

Ζ ελέξγεηα είλαη ν ηνκέαο πνπ γλψξηζε άλζεζε κεηά ην 1991 θαη πνιχ κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21νχ αηψλα. Μαδί αλέβαζε 

ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ Ρσζίαο θαη Κίλαο απνηειψληαο έλα δπλεηηθφ ζηνηρείν έληαζεο 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Καη νη δχν ρψξεο γλσξίδνπλ πσο ε έληαζε δελ είλαη γηα θακία 

επσθειήο, γη‟απηφ θαη θηλνχληαη ζηξαηεγηθά πξνζπαζψληαο λα βξνπλ δηαχινπο 

ζπλεξγαζίαο, ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο πιαίζην. Καίξην ξφιν έρεη παίμεη ν παξάγνληαο 

ΖΠΑ πνπ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα πξνο φθεινο Ακεξηθαληθψλ 

εηαηξηψλ, αιιά θαη σο ζηνηρείν επηξξνήο θαη πίεζεο πξνο εμππεξέηεζε νηθείσλ 

ζπκθεξφλησλ, ζηεξίδνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαδξφκσλ κεηαθνξάο θαη κάιηζηα 

φζνπο παξαθάκπηνπλ ηα Ρσζηθά εδάθε. Γηα παξάδεηγκα ζπλάπηoληαο ζπκθσλίεο 

πεηξειαίνπ κε ην Καδαθζηάλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε ην Σνπξθκεληζηάλ, ή 

ρξεκαηνδνηψληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ BTC (Baku-Tbilici-Ceyhan), απνθηά 

έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ζηελ πεξηνρή, φπσο ηελ Οπθξαλία, ηε Γεσξγία, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ππξνδνηψληαο απφ ηε κία πιεπξά ηνλ αληαγσληζκφ, κεηαζέηνληαο ηνλ θαη ζε 

άιια πεδία φπσο ζα δνχκε πην θάησ, αιιά θαη δηακνξθψλνληαο έλα λέν πιαίζην 

ζπλελφεζεο Κίλαο-Ρσζίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα πέληε Κεληξναζηαηηθά θξάηε.  

 

5.Β.2 ύλνξα θαη ηαζεξόηεηα 

Ζ δηεπζέηεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ππήξμε έλα ζέκα πνπ ηα θξάηε ηεο 

πεξηνρήο θξφληηζαλ λα ιήμνπλ ζρεηηθά λσξίο (α.), ψζηε λα κελ απνηειέζεη εκπφδην ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη γηα ηα 

εζσηεξηθά ηνπο ζχλνξα, κφλν πνπ εδψ παξαηεξνχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ραξαγκέλσλ 

νξίσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο (β.). 

α. Σα ζύνοπα ηων κπαηών ηερ Κενηπικήρ Αζίαρ με Κίνα και Ρωζία: Ζ 

επηζεκνπνίεζε ησλ ζπλφξσλ κε ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ζηελ Κεληξηθή Αζία, έθεξε θαη 

αιιαγέο κε ηηο γεηηνληθέο ηνπο Ρσζία θαη Κίλα. Αλ γηα ηε Ρσζία ηα πξάγκαηα ήηαλ απιά, 

θαζψο κνηξαδφηαλ ζχλνξα κφλν κε ην Καδαθζηάλ θαη ηελ Κίλα, δελ ήηαλ ην ίδην απιά γηα 

ηελ Κίλα, ε νπνία βξέζεθε λα ζπλνξεχεη κε ηέζζεξα θξάηε αληί ηνπ ελφο. Σν ρεηξφηεξν 

ήηαλ πσο απηά ηα ζχλνξα ήηαλ βαξηά νπιηζκέλα, σο απνηέιεζκα ησλ ηεηακέλσλ 

ζρέζεσλ Κίλαο-ΔΓ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Έηζη, ζηα πιαίζηα ησλ επξχηεξσλ 

αλαζεσξήζεψλ ηεο, πηνζέηεζε θαη κηα «λέα αληίιεςε γηα ηε γεηηνληθή αζθάιεηα» πνπ 

ελέπλεπζε ηελ αιιαγή ζηάζεο θαη αληίιεςε πεξί ζηαζεξφηεηαο, αζθάιεηαο, θαιήο 
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γεηηνλίαο θαη έιιεηςεο ζπλνξηαθψλ πξνζηξηβψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε νπνία 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο «Οκάδαο ησλ 5» ηεο αγθάεο, αιιά θαη ηε 

ζπλέρεηά ηνπ, ηνλ SCO (Guang, 2007). Έγηλε ζπλείδεζε, πσο έλα πιαίζην ζπκθσληψλ κε 

ηα γεηηνληθά θξάηε είλαη ρξήζηκα, θαζψο κπνξεί λα θάλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο 

πξνβιέςηκεο, ζε έλα βαζκφ θαη θπξίσο ρσξίο απξφνπηα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ μεθίλεζαλ ην 1992 κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 

ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1996 νη 5 αξρεγνί ησλ θξαηψλ πνπ 

ζπγθξφηεζαλ ηελ «Οκάδα ησλ 5», ππέγξαςαλ ηε ζπλζήθε γηα ηελ ζπλνξηαθή νξηνζέηεζε 

θαη ηα κέηξα νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο, ελψ κε κία αθφκε ζπκθσλία επέβαιαλ 

πεξηνξηζκνχο ζηηο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά κήθνο ησλ θνηλψλ ζπλφξσλ 

(100ρικ. πιάηνο – 7000ρικ. κήθνο). Σν 1997 ηα θξάηε ζπκθψλεζαλ ζε έλα θνηλά 

απνδεθηφ πιαθφλ επηζεηηθψλ φπισλ πνπ ζα ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζπλνξηαθή δψλε θαη 

δεζκεχνληαλ λα κελ ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ή απεηιήζνπλ κε ρξήζε βίαο κεηαμχ ηνπο. 

Έηζη, ε Ρσζία έιεμε νξηζηηθά ην 2005 ηηο ζπλνξηαθέο δηαθνξέο ηεο κε ην Καδαθζηάλ, ηνλ 

κφλν γείηνλά ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία κε ηνλ νπνίν κνηξάδεηαη ηε κεγαιχηεξε ζπλνξηαθή 

γξακκή ζηνλ θφζκν, 7.000 ρικ.. Ζ Κίλα έιπζε νξηζηηθά ηα ζπλνξηαθά ηεο ζέκαηα κε ην 

Καδαθζηάλ ην 1998
30

, κε ην Κηξγηζηάλ ην 2004
31

, κε ην Σαηδηθηζηάλ ην 2006, ελψ κε ηε 

Ρσζία ε δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο νινθιεξψζεθε ην 2008
32

. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

είλαη πσο φιεο νη ζπλνξηαθέο εθθξεκφηεηεο έιεμαλ ππέξ ηεο Κίλαο
33

. Ζ εζσηεξηθή 

επζξαπζηφηεηα θαη νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πιένλ, 

ζεκαίλεη φηη είλαη ηξσηά ζε εμσηεξηθέο θαη δηαζπλνξηαθέο απεηιέο, αιιά θαη επάισηα ζε 

εμσηεξηθέο πξνζθνξέο πξνζηαζίαο, ή ζε αλαδήηεζε αζθάιεηαο ζηηο απιέο κεγαιπηέξσλ 

δπλάκεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην Σαηδηθηζηάλ είρε Ρψζηθα πλνξηαθά ηξαηεχκαηα θχιαμεο 

ησλ ζπλφξσλ ηνπ κε ην Αθγαληζηάλ κέρξη ην 2005 θαη πξφζθαηα θηινμελεί ηε κεγαιχηεξε 

ζηξαηησηηθή βάζε ηνπ Ρσζηθνχ ηξαηνχ ζηελ Κεληξηθή Αζία. Αθνινχζσο ηεο απφζπξζεο 

ησλ Ρσζηθψλ πλνξηαθψλ ηξαηεπκάησλ νη ΖΠΑ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο νηθνδφκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ Σαηδηθηθψλ ζπλνξηαθψλ 

δπλάκεσλ, απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ, κέρξη ηελ επείγνπζα ηξνθνδνζία. Δθ 

ηνπ παξαιιήινπ φκσο Ρψζνη εηδηθνί θαη ζχκβνπινη ζηαζκεχνπλ ζηα ζχλνξα γηα 

ζπκβνπιεπηηθή θαη επίβιεςε (Matveeva & Giustozzi, 2008, ζει.2-3). Χζηφζν, αλ ην ζέκα 

απηψλ ζπλνξηαθψλ γξακκψλ είλαη μεθάζαξν θαη ιήμαλ, ζην ζέκα ησλ ζπλφξσλ ησλ 5 

Γεκνθξαηηψλ κεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ θάπνηεο ιεπηέο παξάκεηξνη. Πην ζπγθεθξηκέλα... 

                                                           
30

 Σν 2002 ππέγξαςαλ ηε «πλζήθε Καιήο Γεηηνλίαο, Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο», ηε «πκθσλία γηα πλεξγαζία 
ελάληηα ζηελ Σξνκνθξαηία, ηελ Απφζρηζε, ηηο Αθξαίεο Πξαθηηθέο» θαη ηε «πκθσλία κεηαμχ ηεο Κηλεδηθήο 
Κπβέξλεζεο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Καδαθζηάλ γηα ηελ Πξφιεςε Δπηθίλδπλσλ ηξαηησηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» 
(Zhao, 2007,ζει.172). 
31

 Ζ Κίλα θαη ην Κηξγηζηάλ ππέγξαςαλ ηε πλνξηαθή πκθσλία ην 1996, ηελ Πξφζζεηε πκθσλία ην 1999, ελψ ην 
2004 ην Πξσηφθνιιν Γηαρσξηζκνχ ησλ πλφξσλ επηθχξσλε ηε ιχζε φισλ ησλ ζπλνξηαθψλ πξνβιεκάησλ 
(Matveeva & Giustozzi 2008, ζει.13). 
32

 Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ησλ ηλν-νβηεηηθψλ πλφξσλ ζπκθσλήζεθε ην 1989 θαη ην επηέκβξην ηνπ 1994 ηα κέξε 
ζπκθψλεζαλ θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ησλ ηλν-Ρσζηθψλ ζπλφξσλ (Zhao,2007, ζει.139, Li, 2008, Weitz, 2008, Plater-
Zyberk, 2007, ζει.1). 
33

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Κηξγηζηάλ, νη παξαρσξήζεηο νδήγεζαλ ζε βίαηεο δηακαξηπξίεο πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο 6 
λεθξνχο ην 2002 (Matveeva & Giustozzi 2008, ζει.13). 
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β. Σα ζύνοπα ηων 5 Γεμοκπαηιών. Με ηελ αιιαγή ηνπ 1991 ε πεξηνρή δελ 

γλψξηζε ηελ άλνδν ηνπ θαηαζηξεπηηθνχ εζληθηζκνχ, φπσο ζπλέβε ζηα Βαιθάληα ή ζηνλ 

Καχθαζν, θαζψο ν εζληθηζκφο σο δεζκφο κεηαμχ εδάθνπο θαη εζληθφηεηαο, δελ ππήξμε 

θηλεηήξηνο δχλακε ζηελ νηθνδφκεζε ησλ εζλψλ. Παξά ην γεγνλφο πσο θαηά ηελ πνξεία 

ησλ ρξφλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο νη λένη φξνη ηνπ παηρληδηνχ απνκάθξπλαλ ηηο κεηνλφηεηεο 

απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ εμνπζία, ηα αμηψκαηα ή ηνπο πφξνπο, ράλνληαο κε ηε δηάζπαζε 

ηκήκα ηεο βάζεο ηνπο, δνπλ αξκνληθά κε ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

βξέζεθαλ. Οη κεηνλφηεηεο ηείλνπλ λα απνδέρνληαη ην, δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαζεζηψο 

ηνπο θαη ηε κηθξή ππνζηήξημε απφ ηα θξάηε εθθίλεζεο. ζνη κεηαμχ ησλ κεηνλνηήησλ 

(λένη θαη εχξσζηνη) ζεσξνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθή ηείλνπλ λα 

θαηαθεχγνπλ πην εχθνια ζηε κεηαλάζηεπζε απφ ην λα αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο (Matveeva, 2006). Χζηφζν, ηα ζχλνξα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κία εθ ησλ θχξησλ 

απεηιψλ γηα ηε ζηαζεξφηεηα, δεδνκέλνπ ηνπ απζαίξεηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά 

ζρεδηάζηεθαλ ηε δηεηία 1924-1925, σο εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο γξακκέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

νβηεηνπνίεζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ν θεληξηθφο έιεγρνο ησλ θξαηψλ (Κνηδηάο, 2011), 

θαη θαζηεξψζεθαλ ζηε κεηα-νβηεηηθή επνρή, θφβνληαο ζηε κέζε πεξηνρέο πνπ 

θαηνηθνχληαλ απφ ηελ ίδηα εζλνηηθή νκάδα, φπσο π.ρ. ε Κνηιάδα Φεξγθάλα, ε νπνία 

απνηειεί ηελ πιένλ ηδηάδνπζα πεξίπησζε.  

Ζ Κοιλάδα Φεπγκάνα είλαη κηα πεξηνρή ηδηαίηεξε, ε νπνία θηινμελεί πνιιέο 

εζλφηεηεο θαη ζεσξείηαη ρψξνο ππφζαιςεο ξηδνζπαζηψλ ηζιακηζηψλ. Ηζηνξηθά ππήξμε 

έλα εληαίν ζχλνιν πνπ φκσο δηακειίζηεθε κεηαμχ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ θαη 

Κηξγηζηάλ θαη έηζη ππάξρεη σο ζήκεξα (Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 2). Ζ ζεκαζία ηεο έγθεηηαη 

ζην φηη είλαη ην πην ππθλνθαηνηθεκέλν ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κε ην ήκηζπ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο λα δνπλ ζηελ πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ην πιένλ αλεπηπγκέλν ηκήκα ηνπ 

Οπδκπεθηζηάλ θαη ηνπ Σαηδηθηζηάλ. Δθπξφζσπνη ησλ δηαθφξσλ εζλνηηθψλ νκάδσλ 

θαηνηθνχλ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο θνηιάδαο, φπνπ ζπλαληηνχληαη ηα ζχλνξα ησλ ηξηψλ 

θξαηψλ, κε ηηο κεηνλφηεηεο ησλ ζπγγελψλ θξαηψλ λα βξίζθνληαη δίπια ζηα ζχλνξα ηνπο. 

Ζ ήδε ζχλζεηε θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη απφ έλα ηδηφκνξθν πξφβιεκα πνπ κνηξάδνληαη 

ην Οπδκπεθηζηάλ κε ην Κηξγηζηάλ: ε Οπδκπεθηθή-Κηξγηδηθή κεζφξηνο, ραξάρζεθε θαηά 

ηέηνην ηξφπν απφ ηε νβηεηηθή θπβέξλεζε, ψζηε ην ηαμίδη κεηαμχ ησλ βνξεηνδπηηθψλ θαη 

ησλ λνηηνδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Κηξγηζηάλ λα είλαη εθηθηφ κφλν κέζσ ηκεκάησλ ηεο 

Κνηιάδαο πνπ αλήθνπλ ζην Οπδκπεθηζηάλ (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.721). Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ζήκεξα λα ππάξρνπλ πεξίπνπ εβδνκήληα «ζχιαθεο» - δειαδή, εδαθηθά 

ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξάηνπο, πεξηβαιιφκελα απφ ην έδαθνο ελφο άιινπ, (π.ρ. 

«ζχιαθεο Οπδκπεθηζηάλ» ζην Κηξγηζηάλ, Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 3). Ζ καθξνρξφληα 

ζπλχπαξμή ηνπο δείρλεη βηψζηκε θαη θάπνηεο ιχζεηο, φπσο ε θνηλή αξκνδηφηεηα, νη 

ειεχζεξεο νηθνλνκηθέο δψλεο ή ε δηπιή ππεθνφηεηα, πξνζθέξνπλ πηζαλέο δηεμφδνπο 

(Matveeva, 2006). Ζ θαηάζηαζε παξακέλεη ήξεκε παξά ηηο ηαμηδησηηθέο δπζθνιίεο, ελψ ε 
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ίδηα ε χπαξμε ηνπο δελ έρεη ζνβαξά ακθηζβεηεζεί νχηε απφ ηα θξάηε, νχηε απφ ηνπο 

πιεζπζκνχο κε απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδνληαη σο καγλήηεο εζληθηζκνχ. Γπζαξέζθεηεο 

κεηαμχ ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ππάξρνπλ, απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ 

ζπγγελψλ-θξαηψλ, αιιά ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε εληάζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ίδησλ ησλ 

εζληθψλ νκάδσλ, δειαδή κεηαμχ ησλ γεληψλ/θαηξηψλ ή πεξηθεξεηψλ. Με δεδνκέλε κηα 

καθξά παξάδνζε ζπλχπαξμεο θαη ηνπο θνηλνηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, είλαη απίζαλνο έλαο κεγάινο πφιεκνο. Γεδνκέλνπ φηη ε 

Κνηιάδα είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα ηνπο 

γεσξγηθνχο πφξνπο φπσο ην λεξφ ή ην έδαθνο είλαη νμχο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε 

μεζπάζκαηα βίαο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟30, ηνπ '70 θαη ηνπ '80 (Matveeva, 2006). Ο 

αληαγσληζκφο εληάζεθε κεηά ηελ αλεμαξηεζία, γηαηί ε θαηάξξεπζε ησλ βηνκεραληψλ ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο αλέβαζε ηε ζεκαζία ηεο γεσξγίαο, κε απνηέιεζκα νη ηνπηθέο 

δηαθνξέο λα ιάβνπλ λέα έκθαζε. Οη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εληάζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ, αληηκεησπίζηεθαλ κε ζθιεξή θξαηηθή θαηαζηνιή θαη ερζξηθά θαζεζηψηα ζηα 

ζχλνξα, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζή ηνπο. Σν Οπδκπεθηζηάλ έθιεηζε ηα 

ζχλνξα ηνπ γηα λα εκπνδίζεη ηε δηείζδπζε Ηζιακηζηψλ απφ ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην 

Κηξγηζηάλ ζην έδαθφο ηνπ, γεγνλφο πνπ πξνμέλεζε βαζηά δπζαξέζθεηα. Σν Κηξγηζηάλ 

απαγφξεπζε ηελ νδηθή δηέιεπζε κέζσ ηεο Κηξγηδηθήο επαξρίαο Μπάηθελ. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ Σαηδηθηζηάλ, πνιινί πνιίηεο βξήθαλ ην ζάλαην απφ λάξθεο μεξάο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. 

Μηα πξψηε εξκελεία γηα ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ πνιηηηθψλ, είλαη πσο ε Σαζθέλδε 

επεδίσμε λα αζθήζεη πίεζε ζηνπο γείηνλέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαγθάζεη λα 

παηάμνπλ ηηο ζηξαηεπκέλεο νκάδεο (Matveeva, 2006). Μηα δεχηεξε εξκελεία είλαη φηη, ην 

θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ είλαη έλα αθξαίν κέηξν ελάληηα ζηηο εηζαγσγέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ εκθάληζε κνλνπσιίσλ ζην ιηαληθφ εκπφξην ζην Οπδκπεθηζηάλ, πνπ επηδηψθνπλ λα 

θαηαξγήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη, ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ήηαλ αλαγθαίν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηείζδπζε πξντφλησλ απφ ηελ Κίλα. Σν θιείζηκν ησλ 

ζπλφξσλ έρεη ζνβαξφ θφζηνο γηα ην Οπδκπεθηζηάλ θαζψο, νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά 

δξνκνιφγηα δελ ιεηηνπξγνχλ. Απηφ ζπκβάιιεη ζηε θηψρεηα θαη ζε έλα αίζζεκα 

εγθαηάιεηςεο θαη απνκφλσζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δηαθζνξά ιεηαίλεη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θιεηζηψλ ζπλφξσλ, θάλνληαο ηαπηφρξνλα ην ιαζξεκπφξην πην δαπαλεξφ. Οη αληηιήςεηο 

γηα πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζηελ Κνηιάδα Φεξγθάλα ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ γηα πφξνπο, 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζε πεξηνρέο κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Κνηιάδαο (ιίθλν δηαθζνξάο, ηξνκνθξαηίαο θ.ιπ.) έρνπλ ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ παξαγφλησλ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. Χζηφζν ηα θξνχζκαηα βίαο πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζηελ πεξηνρή, πξνήιζαλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηηο εζσηεξηθέο εμειίμεηο ησλ 

θξαηψλ: ν αθξαίνο ηζιακηζκφο, ε ιατθή δπζαξέζθεηα, θξίζε δηαδνρήο θαη ζπκθέξνληα ηεο 

καθίαο ησλ λαξθσηηθψλ, δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα  ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη 
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φρη ζην εζλνηηθφ ζχκπιεγκα ηεο πεξηνρήο ή ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνπο πφξνπο, 

αθήλνληαο εθηφο βέβαηα ηελ φπνηα εμσηεξηθή ππνθηλεηηθή δξάζε. Σν ζέκα ησλ ζπλφξσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζεσξείηαη ιήμαλ, κε ηελ απνδνρή ησλ πξφηεξσλ δηνηθεηηθψλ φπσο 

είραλ ραξαρζεί. Οη δε ζπδεηήζεηο πεξί ηεο ηζηνξηθήο θαη γεσπνιηηηθήο εγθπξφηεηάο ηνπο, 

εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο, λα κεηαηξέςνπλ κε επθνιία ηνπο 

ελ ιφγσ θαηαθεξκαηηζκνχο ζε πεδία γεσπνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζε αθνξκέο. ρη ζε αηηίεο.  

Ζ πξνζπειαζηκφηεηα θαη ν έιεγρνο ησλ ζπλφξσλ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

πεγέο αζηάζεηαο θαη ζε έλα κέηξν ηα ζχλνξα κε ην Αθγαληζηάλ αθφκε απνηεινχλ 

πξφβιεκα γηα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. κσο, ε νξηνζέηεζε έρεη παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ελψ ε ζπλείδεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, έπαημε ξφιν ζηελ θνηλνχ αλάιεςε ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ην 

γεγνλφο πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζπλνξηαθέο εληάζεηο, φπσο κεηαμχ 

Οπδκπεθηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ ην 1998, Οπδκπεθηζηάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ ην 2004, 

Οπδκπεθηζηάλ θαη Καδαθζηάλ ην 2005 θαη Οπδκπεθηζηάλ θαη Κηξγηζηάλ επίζεο ην 2005, ε 

Ρσζία απέθπγε λα πάξεη δεκφζηα ζέζε, πξνηηκψληαο λα εξγαζηεί γηα λα ρακειψζνπλ νη 

ηφλνη θαη λα εμαιεηθζεί ε έληαζε ζην παξαζθήλην. 

Σν θεθάιαην ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θιείλεη κε ηελ 

παξνπζίαζε ηεο 3
εο

 ε νπνία αθνξά ζηελ.... 

 

5.Β.3 Δζσηεξηθή θαηάζηαζε
34

: Γηαηί ε ζηαζεξόηεηα είλαη εύζξαπζηε θαη ε αζηάζεηα 

πηζαλή;   

Ζ κεηάβαζε απφ κία απηνθξαηνξηθή δνκή ζηε ζπγθξφηεζε θξάηνπο, ππήξμε 

ζθιεξή γηα ηηο θνηλσλίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζθνπηά. ηαλ έζπαζε ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο 

αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αλάκημεο, βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα αδπλακίεο θαη 

απεηιέο, δίλνληαο ηξνθή ζηελ αζηάζεηα, ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ζην θφβν γηα ηελ 

αζθάιεηα. Σν ζεηηθφ είλαη πσο αληηκεηψπηζαλ ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο απφ φζεο ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ελδερνκέλσο λα πεξίκελε, φκσο ηφζν ε δπλακηθή ζπγθπξία πνπ πξνθιήζεθε 

εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, 

φζν θαη ζηνηρεία ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ ελδνπεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, 

επεξέαζαλ αξλεηηθά ηε κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο. Παξά ηα θνηλά ζηνηρεία γιψζζαο, ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ, νη εζλνηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί θαη νη δηαρσξηζκνί, επέθεξαλ έλα γεσπνιηηηζκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ 

πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο.  Ο δηαρσξηζκφο κε πνιηηηθά ζχλνξα, πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δνπλ 

αλακεκεηγκέλα Οπδκπεθηθά, Κηξγηδηθά, Καδαθηθά, Σνπξθκεληθά θαη Σαηδηθηθά ζηνηρεία θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ θαζελφο εμ‟απηψλ λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ εδαθηθά 

πξνζδηνξηδφκελε θξαηηθή/εζληθή ηαπηφηεηα θαη ην πεδίν θπξηαξρίαο ηνπ, πξνθαιεί 

                                                           
34

 Αλαιπηηθά ε Δζσηεξηθή Καηάζηαζε ησλ Κξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηα βαζηθά ηεο ζέκαηα πνπ είλαη ιίγν σο 
πνιχ θνηλά ζηα θξάηε, δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
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ακνηβαίεο αλεζπρίεο νη νπνίεο εληείλνληαη απφ: α/ ηελ αλαζθάιεηα θαη ηα εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα πνπ θάζε θξάηνο βηψλεη, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηα πξνβιήκαηα 

δηακνηξαζκνχ ησλ γεσνηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ είλαη κηα ελ δπλάκεη εζηία κειινληηθψλ 

θξίζεσλ (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.720), ηηο δηαθνξέο θαη ην αζπκβίβαζην ηεο 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ηε θηψρεηα πνπ 

εμαθνινπζεί λα δεζπφδεη ζην εζσηεξηθφ, θαζψο παξακέλνπλ ζην κεγάιν ηνπο πνζνζηφ 

αγξνηηθέο νηθνλνκίεο, ελψ ε κεγάιε κεηαλάζηεπζε έρεη επεξεάζεη ξηδηθά ηε δνκή ηνπο 

(Matveeva 2006), β/ ηελ πνηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ε νπνία δελ έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηα είθνζη ρξφληα πνπ κεηξά ε αλεμαξηεζία ηνπο
.
 ε απνδηνξγάλσζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ δνκψλ πνπ παξαηεξήζεθε, καδί κε ηελ χθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο ησλ θπβεξλεηηθψλ εμνπζηψλ, έδεημαλ 

φηη, νη φπνηεο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο έγηλαλ επί νβηεηηθήο επνρήο, δηαβξψζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ (Matveeva, 2006), γ/ ην θφβν θαη ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο, 

ηελ θαρππνςία ησλ εγεζηψλ γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ γεηηνληθψλ ηνπο θξαηψλ, ηηο πνιηηηθέο 

επηινγέο ησλ εγεηψλ, ηνπο ειιηπείο εζληθνχο ζηξαηνχο κε ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

έλαληη ησλ απνθαζηζκέλσλ καρεηψλ, ηηο ππφλνηεο πνπ δηέζεηε ην έλα θξάηνο γηα ην άιιν 

φηη ππνζάιπεη καρεηέο έηνηκνπο λα ηνπ επηηεζνχλ
35

, ηε δπζπηζηία κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ, 

ηελ ειιηπή θαη αξλεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ελφο θξάηνπο γηα ην άιιν, ψζηε λα επηθξαηεί ε 

αληίιεςε πσο ε δσή ζηε «δηπιαλή πφξηα» είλαη απείξσο ρεηξφηεξε (Matveeva, 2006), ηε 

δπζπηζηία θαη αζέβεηα πνπ δηέθξηλε ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εγεηψλ, ζηελ 

ηδηφξξπζκε πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ νπνίσλ δεζπφδεη αθφκε ην ζνβηεηηθφ ηνπο 

παξειζφλ, ηνπο αληαγσληζκνχο αλάκεζα ζηνλ Πεξζηθφ θαη ηνλ Σνπξθηθφ θφζκν, αιιά θαη 

ηελ χπαξμε ακθηζβεηνχκελσλ εδαθψλ. Σέινο, δ/ απφ ηηο ακνηβαίεο δπζαξέζθεηεο 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ζηνλ εκθχιην πφιεκν ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ηε 

δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Οπδκπεθηζηάλ θαη Κηξγηζηάλ γηα ηνπο πξφζθπγεο ηεο 

Αληηδάλ. ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλεγφξεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο αλαζθάιεηαο, 

ηνπ θφβνπ, ηεο θαρππνςίαο θαη ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο πνπ δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

θξαηψλ κεηαμχ ηνπο, ελψ επζχλνληαη γηα ηηο δηαθξαηηθέο θαη ελδνθξαηηθέο ζπγθξνχζεηο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ζήκεξα, ν αληίθηππνο ησλ νπνίσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή είρε 

δχν βαζηθέο ζπλέπεηεο: Α/ ηελ πηνζέηεζε κηαο απηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηα 

θαζεζηψηα, ηα νπνία απφ έιιεηςε ηζρπξψλ εξεηζκάησλ ζηελ θνηλσλία, θαζίζηαληαη 

επηξξεπή ζε θξίζεηο. Ππιψλεο ζηήξημεο ησλ εγεζηψλ απηψλ είλαη: ν ηζρπξφο αξρεγφο σο 

θέληξν βάξνπο ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, ηα δίθηπα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ ζηεξίδνπλ, ην κνλνπψιην ζηα θχξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 
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 Ο εγέηεο ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαηεγφξεζε ην Οπδκπεθηζηάλ ην Ννέκβξην ηνπ 2002 γηα ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο 
ελαληίνλ ηνπ. Σν Σαηδηθηζηάλ ππνςηάδεηαη φηη ην Οπδκπεθηζηάλ παξέρεη έλα αζθαιέο θαηαθχγην γηα ηνλ αλππφηαθην 
ζπληαγκαηάξρε Mahmud Khudaiberdiyev, ν νπνίνο επηηέζεθε ζην βφξεην Σαηδηθηζηάλ ην 1998, απφ ηελ άιιε πιεπξά 
ησλ ζπλφξσλ. Σν Οπδκπεθηζηάλ θαηεγφξεζε ην Κηξγηζηάλ φηη θηινμελεί ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο ζηελ επηθξάηεηά 
ηνπ γηα Ηζιακηζηέο Σδηράλη πνπ είραλ εκπιαθεί ζηα γεγνλφηα ηεο Αληηηδάλ θαη ζπλήζηδε λα θαηεγνξεί ην Σαηδηθηζηάλ 
φηη αλέρεηαη ηνλ IMU, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη βάζεηο ζην έδαθφο ηνπ. Ηδηαίηεξα, ην Οπδκπεθηζηάλ έρεη 
θαηεγνξήζεη θαη ηα δχν θξάηε φηη δηά κέζσ ηνπο ην IMU επηηέζεθε ζην Οπδκπεθηζηάλ ην 1999 (Matveeva, 2006). 
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θξάηνπο θαη ν θπξίαξρνο ξφινο ησλ δπλάκεσλ εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη θαηαζηνιήο. 

Απηέο νη δπλάκεηο εθαξκφδνπλ ηηο κεζφδνπο θαηαζηνιήο θαη σκήο βίαο πνπ πηνζεηνχλ νη 

εγέηεο ζην ρεηξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ, είηε γηα λα παξακείλνπλ νη ίδηνη ζηηο ζέζεηο ηνπο, 

είηε γηα λα θξαηήζνπλ αλεπηζχκεηα θαη επηθίλδπλα γηα ηηο εμνπζίεο ζηνηρεία εθηφο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηαρεία θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηψηνο ζηνλ Κηξγηζηάλ έδεημε πσο 

πίζσ απφ ηε θαηλνκεληθά ζηαζεξή φςε ηνπ, ην απηαξρηθφ θαζεζηψο είλαη εχζξαπζην θαη 

ε πξαγκαηηθή εμνπζία θαη πίζηε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο είλαη κηθξή. Οη θπβεξλήζεηο 

πξνηηκνχλ λα θαηαπηέδνπλ ηηο εληάζεηο απφ ην λα βξνπλ ηξφπνπο εθηφλσζεο, 

ζπληεξψληαο έηζη ηελ ππνβφζθνπζα δπλακηθή γηα ξηδηθέο θαη βίαηεο δηακαξηπξίεο. Αλ 

ζπλερηζηεί απηή ε ηαθηηθή ηεο ζθιεξήο θαηαζηνιήο, ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 

απνζηαζεξνπνίεζε, λα κεηαηξαπεί ζε θαηαιχηε γηα ηε δηάδνζε παξφκνησλ ηάζεσλ, πνπ 

ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο ληφκηλν αιπζίδαο αλαηαξαρψλ. Β/ Σελ Απνκφλσζε. Σα εκπνξηθά 

δξνκνιφγηα έγηλαλ δπζρεξή απφ ηα ερζξηθά θαζεζηψηα ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ 

αλεμέιεγθηε δηαθζνξά ηεο αζηπλνκίαο, θαζ' νδφλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε θαη πξνο 

ηηο αγνξέο ηεο Ρσζίαο, ελψ νη νδνί κεηαθνξάο πνπ απέθεπγαλ ην Οπδκπεθηζηάλ 

εθηφμεπαλ ηα θφζηε κεηαθνξάο ζηα χςε (Matveeva, 2006). Οη ζηδεξνδξνκηθέο θαη 

αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πφιεσλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ππήξμαλ πξνβιεκαηηθέο 

έσο αλχπαξθηεο επί καθξφλ, ηα αεξνπνξηθά δξνκνιφγηα γίλνληαλ κέζσ Μφζραο θαη 

απαηηνχληαλ ε ρνξήγεζε βίδαο. Οη εγέηεο είδαλ ζηνλ απνκνλσηηζκφ, έλαλ ηξφπν γηα λα 

απνηξαπεί ε δηάρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αζηάζεηαο θαη ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ 

απνηέιεζε ηελ πιένλ θαηάιιειε κέζνδν άκπλαο
36

. Καηεζηεκέλα ζπκθέξνληα πνπ 

επσθεινχληαη απφ ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αληαγσληζκφ, 

δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο γξακκήο απηήο. Παξφηη ε ακνηβαία ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ππάξρεη, δελ ππάξρνπλ «παγσκέλεο δηελέμεηο», απηφ φκσο δε ζεκαίλεη πσο δελ 

ππάξρνπλ αξλεηηθέο πεξηθεξεηαθέο ηάζεηο ή απεηιέο πνπ αιιειεπηδξνχλ, φπσο έδεημε ν 

εκθχιηνο ηνπ Σαηδηθηζηάλ ε ζνβαξφηεξε ελδνθξαηηθή ζχγθξνπζε (Matveeva, 2006).  

Σν θεληξηθφ δήηεκα πνπ ππνδαπιίδεη ην ελδερφκελν βίαησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηψλ θαη θξάηνπο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ νπνίσλ πηζηεχνπλ πσο ην 

θξάηνο κε ηελ παξνχζα δνκή ηνπ δελ ηνπο ζηεξίδεη θαη είηε «θιείλνληαη», είηε επηδηψθνπλ 

εμσ-/αληη-ζπζηεκηθέο ιχζεηο. Ζ δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

«απνηειεζκαηηθψλ» θαη «νπδέηεξσλ» επξέσο απνδεθηψλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, εληείλνπλ 

ηελ αδπλακία ηνπ θαηαζηαιηηθνχ θξάηνπο, δελ εγγπψληαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο σζεί είηε λα «...απνζύξνληαη ζε έλαλ νπζηαζηηθά 

ηδησηηθό θόζκν, πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηελ εξγαζία, 

κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά...» (Lewis, 2008, ζει.47, 63), είηε λα 
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 Ο Πξφεδξνο Niyazov ππήξμε ν εγέηεο ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή ηνπ απνκνλσηηζκνχ θαη βξήθε έλζεξκν ζπλνδνηπφξν 
ζην πξφζσπν ηνπ Πξνέδξνπ Karimov, πνπ έθιεηζε ηα ζχλνξα ζε πξφζθπγεο απφ ην Σαηδηθηζηάλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, πξάγκα πνπ ζίγνπξα ζα επαλαιάβεη αλ ηαξαρέο μεζπάζνπλ θαη πάιη ζην Κηξγηζηάλ. Σν 
Καδαθζηάλ έθιεηζε ηα ζχλνξά ηνπ κε ην Κηξγηζηάλ κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Μαξηίνπ 2005 (Matveeva, 2006). 
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«δηράδνληαη», είηε θαη λα γίλνληαη «αξθεηά θπληθνί» ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία 

(Bunce & Wolchik, 2009, ζει.72), είηε λα είλαη έηνηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ξηδνζπαζηηθά 

θηλήκαηα. Γηαηί κπνξεί ε θηψρεηα απφ κφλε ηεο λα κε δεκηνπξγεί ηξνκνθξαηία, φηαλ φκσο 

ζπλαληά αλεθπιήξσηεο πξνζδνθίεο, κπνξεί λα θέξεη ηνπο αλζξψπνπο ζηα άθξα. Απηφο 

είλαη έλαο ιφγνο πνπ αηηηνινγεί ηελ άλνδν ησλ Ηζιακηθψλ δπλάκεσλ. Δπίζεο, ε πνηφηεηα 

ηεο θξαηηθήο ππφζηαζεο, κεηαηνπίδεη ην βάξνο απφ ηελ νηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζηελ επηβίσζε 

ησλ πξνζψπσλ ηεο εμνπζίαο θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε απηή, καδί κε ηελ παξακνλή ζηελ 

θνξπθή ηεο πεξηθέξεηαο ή ηεο θαηξίαο πξνέιεπζή ηνπο. Σν ζέκα εδψ πξνθχπηεη θαζψο 

νη εγέηεο κεγαιψλνπλ θαη ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ηεο εμνπζίαο ηνπο είλαη αλνηρηά ζε 

αληαγσληζκνχο, αληηπαιφηεηεο θαη αθξαίεο ελέξγεηεο (δνινθνλίεο αληηπάισλ, 

πξαμηθνπήκαηα). Ζ πνξεία ησλ ρξφλσλ απφ ηελ αλεμαξηεζία σο ζήκεξα, έρεη δείμεη πσο 

νη εγέηεο θέξνληαη ζαλ λα είλαη αζάλαηνη
.
 δελ δείρλνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζέζνπλ έλα 

ζελάξην δηαδνρήο ζηελ πξάμε, νχηε ίζσο έλα ζελάξην ηχπνπ Putin, δει. επηιεγκέλνπ 

δηαδφρνπ πνιηηηθά πηζηνχ ζηελ ππάξρνπζα εγεζία. Αληηζέησο, νη πνιηηηθνί αληαγσληζκνί 

ππνβφζθνπλ
37

. Σα πεξηζψξηα αληηπνιηηεπηηθνχ ιφγνπ ή δξάζεο είλαη αλχπαξθηα
38

, ζε 

θαλέλα θξάηνο ηα θφκκαηα δελ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζθέξνπλ κηα 

βηψζηκε ελαιιαθηηθή ζηα θαζεζηψηα, ελψ ε αληηπνιίηεπζε ζηα θπβεξλψληα ζρήκαηα ή νη 

δηάδνρνη, ην πηζαλφηεξν είλαη λα πξνέιζνπλ απφ δηαθσλνχληεο εληφο ηεο εγεηηθήο 

νκάδαο, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε ζνβαξήο αδπλακίαο ηνπ πξνέδξνπ. Δπίζεο, ηίπνηε δελ 

πξνδηαζέηεη ην πνηνλ ησλ δηαδφρσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ιάζνο ηε Γπηηθή αληίιεςε πσο 

ε αλαρψξεζε απφ ηελ εμνπζία ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ησλ απηαξρηθψλ εγεηψλ 

ηεο νβηεηηθήο επνρήο, ζα θέξεη σο αληηθαηαζηάηεο θσηηζκέλνπο δεκνθξάηεο, πνπ 

απηνκάησο ζα «απειεπζεξσζνχλ», ζα αγθαιηάζνπλ ηηο δπηηθέο ζπληαγέο ηεο 

εθδεκνθξαηηζκνχ, ζα γίλνπλ απνδεθηνί ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ (ΖΠΑ) θαη  ζα 

ζπλεξγαζηνχλ θαιά κε ηε Ρσζία ή ηελ Κίλα. πσο θαηέδεημε ε πξψηε έμσζε πξνέδξνπ 

ζην Κηξγηζηάλ (ε νπνία νδήγεζε ζε λέεο ηαξαρέο), κπνξεί απφ θάησ λα θξχβνληαη άιιεο 

δπλάκεηο, ην ίδην απηαξρηθέο, ιηγφηεξν πξνβιέςηκεο, ην ίδην ζπληεξεηηθέο, ή πεξηζζφηεξν 

ζξεζθεπηηθέο θαη πεξηζζφηεξν αληη-δπηηθέο. Σν ζέκα ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο φκσο 

έρεη θαη άιιεο δηαζηάζεηο. Δηδηθφηεξα... 
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 Ήδε ζην πην ζηαζεξφ θξάηνο ηεο Κεληξηθή Αζία, ζην Καδαθζηάλ ζπλέβεζαλ δχν πνιηηηθέο δνινθνλίεο ην 2005-
2006. Ο Zamanbek Nurkadilov, πξψελ Τπνπξγφο Δθηάθησλ Αλαγθψλ πνπ παχζεθε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, άζθεζε 
θξηηηθή ζηε εγεηηθή νκάδα θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ Πξνέδξνπ, έγηλε ην πξφζσπν ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη δνινθνλήζεθε ην 
Ννέκβξην 2005. Ο Altynbek Sarsenbaev δχν θνξέο ππνπξγφο, εμέρσλ πνιηηηθφο θαη ζπλ-πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο 
Naghyz Ak Zhol, ππξνβνιήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006 (Matveeva, 2006, ζει.20). Σν παξάδνμν είλαη πσο ν 
ρξφλνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο ήηαλ ήδε καθξηλφο απφ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε δηαδνρήο, αθνχ ν Nursultan 
Nazarbayev ζα θπβεξλά ηππηθά σο ην 2012. Ζ πην πξνθαλήο εμήγεζε βξίζθεηαη ζηελ πνιηηηθή δχλακε πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ απηνί νη δχν πνιηηηθνί ζηελ πνξεία (Matveeva, 2006). 
38 

Σελ θπξηφηεξε ηδηαηηεξφηεηα ηελ παξνπζηάδεη ην Σαηδηθηζηάλ, φπνπ ην Ηζιακηθφ Κφκκα Αλαγέλλεζεο (Islamic 
Renaissance Party, IRP) παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ εκθχιην πφιεκν πήξε ην 30% ησλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ 
ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ πκθσλία Δηξήλεο ηνπ 1997. Γη‟ απηφ θαη βξίζθεηαη ζην Κνηλνβνχιην, κε 2 βνπιεπηέο, αληί ζηε 
θπιαθή φπσο αληίζηνηρα Ηζιακηθά Κφκκαηα θαη πνιηηηθνί, ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Matveeva, 2006, 
ζει.22). 
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α. Δύζξαπζηεο Ηζνξξνπίεο: Ζ ζηαζεξφηεηα ζηελ πνξεία ησλ θξαηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο ζέηεη κία πξφθιεζε απφ ην λφην γηα ηε Ρσζία πξσηίζησο θαη 

δεπηεξεπφλησο γηα ηηο πεξηεθεξεηαθέο δπλάκεηο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα θξάηε απηά, φπσο 

ηελ Κίλα. Καη απηφ γηαηί αλ απνηχρεη, ε νπνηαδήπνηε αλαηαξαρή κπνξεί λα επηθέξεη 

ληφκηλν ζπλεπεηψλ ηθαλψλ λα επεξεάζνπλ ηελ επξχηεξε αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή, αιιά 

θαη ηελ νκαιφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ αλνίγνληαο ηηο πχιεο ζην ράνο. Tα ζχλνξα ηεο 

Ρσζίαο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη ηεξάζηηα θαη αλνηρηά, 

νπνηαδήπνηε αζηάζεηα ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε καδηθέο κεηαθηλήζεηο, πιεζπζκηαθή 

αλαηξνπή κε ηελ είζνδν ελφο κεγάινπ αξηζκνχ Μνπζνπικάλσλ γεγνλφο πνπ ζα αιιάμεη 

ηα κεγέζε ηεο κεηνλφηεηάο ηνπο, πνπ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα 

γίλνπλ πιεηνςεθία
.
 γηα παξάδεηγκα, κφλν 50 ρηι. ρσξίδνπλ κηα ηέηνηα κνπζνπικαληθή 

πεξηνρή ην Μπαζθνξηνζηάλ απφ ηα Ρσζν-Καδαθηθά ζχλνξα. Ζ ηδέα ησλ Ηζιακηζηψλ 

ξηδνζπαζηηθψλ δπλάκεσλ φηη ηα εδάθε πνπ θάπνηε πξνζαξηήζεθαλ απφ ηε Ρσζηθή 

απηνθξαηνξία θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ «άζεε» νβηεηηθή Έλσζε 

ζα‟πξεπε λα αλαθηεζνχλ απφ ηνλ θφζκν ηνπ Ηζιάκ θαη λα ζρεκαηίζνπλ έλα λέν 

ραιηθάην, βξήθε νπζηαζηηθή εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν θαη 

ζπγθέληξσζε έλαλ αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ ζηελ Κεληξηθή Αζία. Σν θαζεζηψο ησλ 

Σαιηκπάλ απνηέιεζε ην ζχκβνιν απηήο ηεο λέαο απεηιήο, αιιά αθφκε θη αλ ην θαζεζηψο 

ηνπο έπεζε, ε απεηιή δελ εμαιείθζεθε (Trenin, 2007, ζει.82). Ζ Ρσζία βαζίδεηαη πνιχ 

ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαζφηη πήξε έλα ζεκαληηθφ κάζεκα απφ ηνλ εκθχιην ζην 

Σαηδηθηζηάλ 1992-1997, αιιά θαη απφ ην θαζεζηψο ησλ ζθιεξνππξεληθψλ Σαιηκπάλ: 

πσο δεκνθξαηία θαη Ηζιακηζκφο είλαη κε-απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο (Rumer, 2005, 

Burnachev, 2002, ζει.122-123). Ο Ηζιακηζκφο ππήξμε έληνλα απνζηαζεξνπνηεηηθφο θαη 

δελ απεηινχζε κφλν λα ηεξκαηίζεη ην ξφιν ηεο Ρσζίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία, αιιά θαη λα 

εμαπισζεί ζηηο Ρσζηθέο πεξηνρέο κε Μνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, ππνζθάπηνληαο ηελ 

ίδηα ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. ζν γηα ηε δεκνθξαηία δελ θξίζεθε κηα βηψζηκε ελαιιαθηηθή 

ζηελ Κεληξηθή Αζία αθνχ, είηε ζα άλνηγε ην δξφκν γηα απμεκέλε Γπηηθή παξνπζία θαη 

επηξξνή κε θηιν-Ακεξηθαληθέο πνιηηηθέο, ζε θφζηνο ησλ Ρσζηθψλ ζπκθεξφλησλ, είηε ζα 

άλνηγε ηελ πφξηα ζην Ηζιάκ. Χο εθ ηνχηνπ ε Ρσζία δελ ξηζθάξεη: ζηεξίδεη ηηο ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο, θξαηψληαο ρακειφ πξνθίι ζε θάπνηεο επαθέο κε ηηο πην ζπδεηήζηκεο 

αληηπνιηηεχζεηο (Matveeva, 2006). Σεο ίδηαο αληίιεςεο είλαη θαη ε Κίλα, ηελ νπνία 

ελδηαθέξεη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ εκπνξηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε 

απνηξνπή πξνθιήζεσλ απφ θηλήζεηο ξηδνζπαζηψλ Ηζιακηζηψλ. Τπφ πνην θαζεζηψο ζα 

ιεηηνπξγνχλ ηα θξάηε ζην εζσηεξηθφ ηνπο είλαη δηθφ ηνπο ζέκα. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο ε 

ζηαζεξφηεηα ζα πξέπεη πξσηίζησο λα απνθεπρζνχλ άιιεο «Υξσκαηηθέο 

Δπαλαζηάζεηο», νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ σο θαηλφκελν κεηά ην 2003-2004. Αλεζχρεζαλ 

θπξίσο ηε Μφζρα, πνπ ηηο αληηκεηψπηζε σο παξέκβαζε απφ ηηο ΖΠΑ, ιφγσ ηεο 

πξνψζεζεο πνιηηηθψλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ 
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θπβεξλεηηθψλ elites ηεο νβηεηηθήο επνρήο ζηα λέν-αλεμαξηεηνπνηεκέλα θξάηε, κε άιιεο 

πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθέο, θηιν-Γπηηθέο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε επηξξνή ηεο Ρσζίαο ζηε 

«γεηηνληά ηεο». Ζ «Δπαλάζηαζε ηεο Σνπιίπαο» ζην Κηξγηζηάλ, παξφηη γηα ηε Γχζε ήηαλ 

«απνγνεηεπηηθή» φζνλ αθνξά ζηηο δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ππνδεηθλχεη ηελ 

επηζπκία ηεο Γχζεο «λα ζπζηάζεη ηε ζηαζεξόηεηα γηα ράξε ηεο δεκνθξαηίαο» (Rumer, 

2006, ζει.148). Ρσζία θαη Κίλα εθιακβάλνπλ ηελ θακπάληα ησλ ΖΠΑ ππέξ ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία, σο έλαλ εθ ησλ πξαγκαηηθψλ παξαγφλησλ 

απνζηαζεξνπνίεζεο
.
 παξφι‟ απηά, ε Ρσζία αξλήζεθε λα ζηεξίμεη ηελ πξφηαζε πνπ 

δεκφζηα ππνζηήξημε ν ΓΓ ηνπ CSTO Nikolai Bordiuzha, γηα άκεζε παξέκβαζε ζηα θξάηε-

κέιε, γηα ηελ πξφιεςε αλάινγεο επαλάζηαζεο θαη κίιεζε γηα πνιηηηθή κεζνιάβεζε θαη 

κφλν (Bordiuzha, 2006, ζει.2). Γηα ηελ Κίλα ε παξέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ελφο άιινπ 

θξάηνπο είλαη εθ πξννηκίνπ απαξάδεθηε. Ζ ζηήξημε σο εθ ηνχηνπ ησλ θαζεζηψησλ 

δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη θαη γηα ηα δχν θξάηε ζηξαηεγηθφ 

θαη πνιηηηθφ ζέκα γηα ιφγνπο ζηαζεξφηεηαο, θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη δεπηεξεπφλησο ράξηλ 

ελφο πλεχκαηνο «απηαξρηθήο αιιειεγγχεο». Σν γεγνλφο απηφ ηηο θαζηζηά ζηα κάηηα ηεο 

Γχζεο, εζηθά ζπλππεχζπλεο γηα ηηο αλαηαξαρέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ πεξηνρή, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζπλέβαιε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε ζπλεξγαηηθή θαη φρη πξνθιεηηθή 

ζηάζε ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ SCO, απέλαληί ηνπο, ε νπνία πεγάδεη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θπβεξλεηηθέο elites ησλ θξαηψλ απηψλ 

γαινπρήζεθαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Δπίζεο, ε Ρσζία ιεηηνπξγεί σο εγγπήηξηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηνπο αζθάιεηαο, ελψ ηα άκεζα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληαη ζπλδένληαη κε 

ηελ Κίλα. Σν ζελάξην πνπ απεχρνληαη Ρσζία θαη Κίλα, είλαη λα ππάξμεη παξαηεηλφκελε 

αζηάζεηα, αλαηαξαρέο ή αλαθαηαηάμεηο ζηελ Κεληξηθή Αζία ή θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηθέξεηα απηήο, ην πην πηζαλφ απφ θηλήζεηο ηνπ Ηζιακηθνχ εμηξεκηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ 

ή κε αθνξκή κία θνηλσληθή ή πνιηηηθή αηηία, ε νπνία λα έρεη επηδξάζεηο θαη ζην ζέκα ηεο 

δηαζπνξάο ησλ Οπτγνχξσλ κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη εηο βάξνο ηεο ελφηεηάο ηεο. 

Δπίζεο, αλ ε Ρσζία πηέζεη ηνπο εγέηεο ησλ θξαηψλ απηψλ γηα αιιαγέο δηφινπ απίζαλν 

απηνί λα ζηξαθνχλ ζηελ αγθαιηά ηεο Κίλαο. Ζ αληίζεηε επηρεηξεκαηνινγία ζηε Ρσζηθή θαη 

Κηλεδηθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θηλήζεψλ ηνπο, 

είλαη πσο ε ππνζηήξημε απηή, θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηεο Ρσζίαο λα επεξεάζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο εγεζίεο, λα αληηκεησπίζεη, ρεηξηζηεί θαη θαηαιαγηάζεη ηνλ Ηζιακηθφ 

ξηδνζπαζηηζκφ, ελψ γηα ηελ Κίλα ζέηεη ζέκα πξνηεξαηνηήησλ: ζηαζεξφηεηα ππέξ πάλησλ 

γηα νηθνλνκηθή άλνδν θαη επεκεξία ελάληηα ζηε δεκνθξαηία, αθνχ «ρσξίο έλα θαλνληθό 

νηθνλνκηθό επίπεδν αλζξώπηλεο δσήο ε (πνιηηηθή) ειεπζεξία δελ απνηειεί παξά 

πξνπαγάλδα» (Booth, 1991, ζει.319).  

β. Δκθύιηνο θαη Σαξαρέο: Παξαηεξήζεηο επί ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

γεγνλόησλ. Σα πξψηα βίαηα επεηζφδηα ζπλέβεζαλ φηαλ ν Mikhail Gorbachev παξελέβε 
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ζην Καδαθζηάλ ππέξ ηνπ δηνξηζκνχ ελφο Ρψζνπ εζληθηζηή
39

. ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ απνδίδεηαη ε πην ζνβαξή θαη βάξβαξε 

ελδνθξαηηθή ζχγθξνπζε πνπ έιαβε ρψξα κέρξη ζηηγκήο: ν εκθχιηνο ηνπ Σαηδηθηζηάλ 

1992-1997. Οη βηαηφηεηεο, ηα ζχκαηα (150.000 λεθξνί) θαη νη ζπλέπεηεο, είραλ σο 

απνηέιεζκα, ν πιεζπζκφο λα απνδεηά ηελ εηξήλε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο θαη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο λα αλερηεί ηα πάληα, κφλν θαη κφλν γηα λα κε δηαηαξαρζεί. Απηφ θάλεη 

ην Σαηδηθηζηάλ ίζσο ην κφλν θξάηνο πνπ είλαη κάιινλ απίζαλν λα μαλαθπιήζεη ζηε βία
.
 

επίζεο ην ζεκαληηθφ κε απηφλ ηνλ πφιεκν είλαη πσο ε ζπκθηιίσζε, ε γξήγνξε άλνδνο 

θαη ε αλνηθνδφκεζε ηνπ Σαηδηθηθνχ θξάηνπο ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή, φηαλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν ππέβνζθαλ ζπγθξνχζεηο κηθξέο ή κεγάιεο (Matveeva, 2006). Σν κήλπκα πνπ 

έιαβε ην Οπδκπεθηζηάλ απφ απηφλ ηνλ πφιεκν ήηαλ πσο, κηα επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο, ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηνπ Ηζιακηζκνχ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

εθξεθηηθφ κίγκα θαη λα σζήζεη ηε ρψξα ζε εκθχιην πφιεκν. Απηφ ίζσο λα δίλεη κηα 

εμήγεζε γηα ηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ 2005, φηαλ κηα βίαηε επίζεζε απφ Ηζιακηζηέο 

καρεηέο, εμειίρζεθε ζε εμέγεξζε, ε νπνία θαηεζηάιε θαηά ηξφπν πνπ μεζήθσζε ζχειιεο 

αληηδξάζεσλ αιιά θαη αληηπαξαζέζεσλ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα (Azhiben, 2008). Δπίζεο 

ζην Κηξγηζηάλ, απν ηηο ηξεηο κεγάιεο εμεγέξζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ, 2005, 2009 θαη 2010, 

ε «Δπαλάζηαζε ηεο Σνπιίπαο» ην 2005 θαη ηα επεηζφδηα ηνπ Απξηιίνπ 2010 ζηάζεθαλ 

αθνξκέο γηα ηελ έμσζε δχν πξνέδξσλ. 

Δμ‟φζσλ αλαθέξακε σο ηψξα, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ζηαζεξφηεηα είλαη αθφκε 

εχζξαπζηε θαη εχθνια δηαηαξάζζεηαη. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε Ρσζία 

δηαηεξεί βάζεηο ζηα θξάηε. Ζ Κίλα ιφγσ ηεο αξρήο ηεο κε-αλάκημεο
40

 θαη κε-δηάζεζεο 

ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζηελ πεξηνρή, δελ πξνηίζεηαη λα επέκβεη αθφκε θη αλ ηεο δεηεζεί, 

φπσο έγηλε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Κηξγηζηάλ ην 2009 κέζσ ηνπ SCO. Έηζη, ε ζηξαηησηηθή 

ηεο βνήζεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη σο επί ην πιείζηνλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην 

Καδαθζηάλ φπσο ζα δνχκε πην θάησ, γηα επλφεηνπο ιφγνπο ζπκθεξφλησλ
41

. Ζ 

βησζηκφηεηα ησλ θξαηψλ δελ ακθηζβεηείηαη
.
 βαζηθή αζθάιεηα ππάξρεη θαη ην έγθιεκα δελ 

είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο θνηλσλίαο. Οη κεγαιχηεξεο απεηιέο αζθαιείαο πιένλ 

είλαη ν Ηζιακηθφο Φνληακεληαιηζκφο θαη ηα λαξθσηηθά ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ζην 

θεθάιαην ησλ Πξνβιεκάησλ πνπ αθνινπζεί. Καη ηα δχν εθπνξεχνληαη απφ ην 

                                                           
39

 Γηα ηα επεηζφδηα βίαο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα σο ζήκεξα ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηη άθεζαλ πίζσ ηνπο, 
Παξάξηεκα ΗΗ Β. 
40

 Ζ αξρή ηεο κεο παξέκβαζεο, επηβεβαηψζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ SCO ζηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ ην 2005, φπνπ ε Κίλα 
καδί κε ηε Ρσζία παξείραλ πνιηηηθή ζηήξημε ζηελ επίζεκε εμήγεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Islam Karimov, ηελ ψξα πνπ 
Γπηηθά θξάηε θαηαδίθαδαλ ηελ αληίδξαζή ηεο, θαηεγνξψληαο ηελ γηα δπζαλάινγε ρξήζε ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο 
θαη ζθαγηαζκφ ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηηο Οπδκπεθηθέο αξρέο, ε εμέγεξζε ηεο Αληηδάλ ήηαλ ζρεδηαζκέλε απφ 
ηξνκνθξάηεο θαη εμηξεκηζηηθέο νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Karimov απφ ηελ εμνπζία (ICG, 2005c, 
HRW, 2005, Olcott & Barnett, 2006).  Δπίζεο, ε αξρή ηεο κε-αλάκημεο δνθηκάζηεθε ζηα γεγνλφηα ηνπ Κηξγηζηάλ ην 
2009, φπνπ δεηήζεθε βνήζεηα απφ ηνλ SCO αιιά Ρσζία, Κίλα ζεβφκελεο ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ηνπ Οξγαληζκνχ δελ 
θαηέιεμαλ ζε ζεηηθή απφθαζε.  
41

 χκθσλα κε ηνπο Κηλεδηθνχο ζηφρνπο αζθάιεηαο, ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία Κίλαο-Καδαθζηάλ ιακβάλεη κεγάιε 
ζεκαζία θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαραηηηζηνχλ απνζρηζηηθέο απεηιέο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Οπτγνχξσλ (McDermott, 2007). 
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Αθγαληζηάλ ηνπ νπνίνπ ε αζηάζεηα αλ δελ εμαιεηθζεί, κπνξεί λα εθρπζεί ζην βνξξά, θαηά 

κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Matveeva&Giustozzi, 2008, ζει.2-3).   

 

5.Γ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

 

5.Γ.1 Ο Ηζιακηθόο Φνληακεληαιηζκόο 

α. Πξν-ζνβηεηηθή επνρή: Πξηλ απφ ηνλ 6ν αηψλα, θπξίαξρε ζξεζθεία ηεο 

πεξηνρήο ήηαλ ν Εσξναζηξηζκφο, σζηφζν ν Βνπδηζκφο θαη ν Υξηζηηαληζκφο είραλ επίζεο 

κεγάιν αξηζκφ νπαδψλ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κέζσ ηνπ «Γξφκνπ ηνπ 

Μεηαμηνχ», πξνζέιθπζε ηνπο πξψηνπο κνπζνπικάλνπο πξνζειπηηζηέο ηνπ κελχκαηνο 

ηνπ “Al Islam” (H Aιήζεηα) ηνλ 7
ν
 αηψλα, φηαλ ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο απηήο πνπ 

νλνκάδεηαη Ma Wara‟un Nahr ζηα αξαβηθά, ή «Τπεξνμαλία» ζηα ειιεληθά, (πνπ ζεκαίλεη 

«Πέξα απφ ηνλ πνηακφ», Britannica, Wikipedia “Transoxania”) θαηαθηήζεθαλ απφ ηηο 

αξαβηθέο κνπζνπικαληθέο δπλάκεηο. Σν 8
ν
 αηψλα ην Ηζιάκ είρε εμαπισζεί ζε φιε ηελ 

πεξηνρή θαη ν κνπζνπικαληθφο ηξφπνο δσήο, ππνηάρζεθε ζην λφκν ηεο αξία. Οη 

γεγελείο πνιηηηζκνί απνξξνθήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ, θαζψο νη άλζξσπνη 

εληάζζνληαλ ζε κηα εληαία ummah (κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα), κε επηθεθαιή ηνλ Υαιίθε 

(ζξεζθεπηηθφο εγέηεο), ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αιιάρ ζηε γε. Ζ Κεληξηθή Αζία ππήξμε γηα 

αηψλεο ζεκαληηθφ θέληξν πνιηηηζκνχ θαη εκπνξίνπ, ε δε Πεξζηθή γιψζζα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ αξαβηθή γηα 

αξθεηά ρξφληα, ψζπνπ αλέθηεζε ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο ζηελ πεξηνρή, ζπλεπεία ηεο 

απνδπλάκσζεο ησλ ραιηθάησλ θαη ηεο παξακέιεζεο ηεο αξαβηθήο. Καζφιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 8
νπ

 αιιά θαη ηνπ 9
νπ

 αηψλα, θαζψο ην εκπφξην κεηαμηνχ κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Γχζεο αλαπηπζζφηαλ κέζσ ηνπ «Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ», ε Κεληξηθή Αζία γλψξηζε κηα 

ρξπζή επνρή. Ζ Μπνπράξα θαη ε ακαξθάλδε (πφιεηο ηνπ ζχγρξνλνπ Οπδκπεθηζηάλ), 

έγηλαλ νη πινπζηφηεξεο Πεξζηθέο πφιεηο, θπβεξλεηηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα ζην 

κνπζνπικαληθφ θφζκν. Ζ θαηάθηεζε απφ ηνπο Μνγγφινπο ην 13
ν
 αηψλα θαηάθεξε έλα 

ζνβαξφ πιήγκα ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ παξάδνζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ πεξηνρή 

αλέλεςε κε αξγνχο ξπζκνχο απφ ηελ θαηαζηξνθή, αιιά απφ ηνλ 15
ν
 αη. -φηαλ ρηίζηεθαλ 

ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο αξρηηεθηνληθήο ζε Μπνπράξα, ακαξθάλδε θαη 

Κίβα - ήηαλ αθκάδνπζα θαη πάιη. Ννκάδεο Καδάθνη θαη Κηξγηδνί εηζήρζεζαλ ζην Ηζιάκ 

πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά ηππηθά ξίδσζε ην 19
ν
 αη., ζπλππάξρνληαο κε 

ζακαληζηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ πνηέ δελ εμαθαλίζηεθαλ εληειψο (Wikipedia “Central 

Asia”).  

β. νβηεηηθή επνρή: Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ηζαξηθήο απηνθξαηνξίαο, ην λέν 

Κνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θιεξνλφκεζε θαη δηαηήξεζε ππφ απζηεξφ έιεγρν ηελ πεξηνρή 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. ηα πιαίζηα ηνπ πιήγκαηνο πνπ ππέζηε ε ζξεζθεία γεληθφηεξα ζηε 

νβηεηηθή επνρή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο εθζηξαηείεο εθθνζκίθεπζεο ηεο θνηλσληθήο 
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δσήο ηε δεθαεηία ηνπ 1920-1930 θαη πνιιέο πξνζπάζεηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ Ηζιακηθήο ηαπηφηεηαο θαη πίζηεο, κε εζληθήο ηαπηφηεηαο δεκνθξαηίεο (Suny, 

1999).  Ζ ζνβηεηηθή θπβέξλεζε επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζξεζθεία σο δχλακε 

θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαζηζηηθήο επίζεζεο. Μεηά ην Β‟ΠΠ νη 

νβηεηηθνί μεθίλεζαλ εθζηξαηείεο γηα λα απνδπλακψζνπλ θαη λα ππνβηβάζνπλ ην Ηζιάκ 

ζην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ιαηξείαο, ψζηε λα εμαιείςνπλ φια ηα απνκεηλάξηα ηνπ 

Ηζιακηθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηελ θνηλσλία ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε 

Μφζρα πξνζπάζεζε λα θεξδίζεη ηε ιατθή ππνζηήξημε ησλ Μνπζνπικάλσλ γηα ηηο 

εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο, κε ραιάξσζε ησλ απαγνξεπηηθψλ κέηξσλ θαη νξγάλσζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο δσήο απφ ην θξάηνο, κέζσ ηνπ Πλεπκαηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 

Μνπζνπικάλσλ, (Spiritual Board of Muslims, ή «επίζεκν Ηζιάκ»), ηελ επηθχξσζε ησλ 

madrassas (Ηζιακηθψλ ζρνιείσλ γηα κνπζνπικάλνπο), ζε κηα πξνζπάζεηα λα δείμνπλ 

πσο Ηζιάκ θαη ζνζηαιηζκφο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ. παξφι‟απηά, θξπθή ηδησηηθή 

δηδαζθαιία ζε αλεπίζεκα ηδακηά, εμαθνινπζνχζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξηζκέλα 

ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο φπσο ε θνηιάδα Φεξγθάλα, θαζ' φιε ηε νβηεηηθή πεξίνδν (Rashid, 

2002, ζει.39-40). Ζ ζνβηεηηθή επνρή δεκηνχξγεζε επίζεο εζλνηηθά ράζκαηα πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζήκεξα. Ο ηάιηλ δεκηνχξγεζε ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην 

Σνπξθκεληζηάλ ην 1924, ην Σαηδηθηζηάλ ην 1929, ην Καδαθζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ, ην 1936, 

ραξάδνληαο κηα ζπλνξηαθή δνκή πνπ δηέζρηδε ηηο εζληθέο γξακκέο. Πξφζεζή ηνπ ήηαλ «λα 

δηαηξέζεη θαη λα απνδπλακώζεη ηηο εζληθέο νκάδεο, απνζαξξύλνληαο ην ζρεκαηηζκό 

Ιζιακηθήο ηαπηόηεηαο, ππέξ ηεο πίζηεο θαη λνκηκνθξνζύλεο ζηε καξμηζηηθή ηδενινγία... 

Ίζσο αθόκε θαη γηα λα κεηώζεη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο κηαο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο»
42

. Πέληε δηαθξηηέο δεκνθξαηίεο δηακνξθψζεθαλ, δεκηνπξγψληαο εζληθέο 

κνλάδεο γηα εζλνηηθέο θνηλφηεηεο πνπ ζεσξνχζαλ εαπηνχο μερσξηζηέο εζλφηεηεο, εληφο 

ζπλφξσλ πνπ ηέζεθαλ γηα λα αζθαιηζζεί ε παξνπζία κεγάισλ αιπηξσηηθψλ πιεζπζκψλ 

ζε θάζε δεκνθξαηία (Ahrari & Beal, 1996). 

γ. Μεηα-ζνβηεηηθή επνρή θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζε. Σν Ηζιάκ ππήξμε πεγή 

ηαπηφηεηαο γηα ηνπο Κεληξν-Αζηάηεο ηελ πεξίνδν ηεο ζνβηεηηθήο θπξηαξρίαο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ «δψζνπλ πίζηε» ζην θνκκνπληζηηθφ θξάηνο θαη παξά ηελ 

εθπαίδεπζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πνιηηηθή θαηήρεζε, νη Μνπζνπικάλνη ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο παξέκεηλαλ απνκαθξπζκέλνη απφ ηε ξσζηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

καθξπά απφ ηηο πξνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζηηο ίδηεο γξακκέο κε ην ζνβηεηηθφ ιαφ (Rywkin, 

1982).  Χο εθ ηνχηνπ, ε πίζηε ηνπο ελαπνηέζεθε ζε θπιέο θαη εζλφηεηεο, ζηε δεκνθξαηία 

θαη ζε έλα Ηζιάκ, κε κηα ηαπηφηεηα πνπ αζθεί ηζρπξή επηξξνή (Suny, 1999). Αξρηθά, ηα 

θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνέβιεςαλ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζξεζθείαο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο ζηνπο εζληθνχο πνιηηηζκνχο, θαζψο ππήξρε ε 
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 Ζ άπνςε αλήθεη ζηελ Martha Brill-Olcott, Senior Associate ζην Carnegie Endowment for International Peace 
(Παξαηίζεηαη ζην Ahrari & Beal, 1996, ζει.9-10). 
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ειπίδα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ απφ ηα πινχζηα κνπζνπικαληθά θξάηε, σζηφζν 

δηαθάλεθε ζχληνκα, φηη νη επελδχζεηο απηέο ζα έθηαλαλ κφλνλ εθφζνλ ζπλδπάδνληαλ κε 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε ζξεζθεία. νη θνζκηθνί εγέηεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο ήηαλ απξφζπκνη λα ην πξάμνπλ, έηζη ν ελζνπζηαζκφο πάγσζε 

(Matveeva, 2006). Ο ξφινο ηνπ Ηζιάκ ζηνλ εκθχιην πφιεκν ηνπ Σαηδηθηζηάλ, φηαλ έγηλαλ 

ζπλδέζεηο κε ηνπο ηζιακηζηέο καρεηέο ζην Αθγαληζηάλ, αχμεζε ηελ αλεζπρία ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ δπλακηθνχ ηεο. ήκεξα ηα θξάηε, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ειέγρνπλ ην 

ρψξν πνπ ην Ηζιάκ θαηαιακβάλεη ζηελ θνηλσλία, θαη ηα πεξηζζφηεξα ηα έρνπλ ζέζεη 

εθηφο λφκνπ θαη πνιηηηθήο, πιελ ηνπ Κηξγηζηάλ. 

δ. Σν Ρηδνζπαζηηθό Ηζιάκ ζηελ Κεληξηθή Αζία: Ζ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Κεληξν-Αζηάηεο λα αγθαιηάζνπλ ην Ηζιακηθφ 

παξειζφλ ηνπο. κσο ε άλνδνο ηνπ Ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ
43

 κεηά ην 1990, είλαη 

κηα αλεξρφκελε ηάζε ζηελ Κεληξηθή Αζία. Σξνκνθξαηηθέο θαηξίεο ζπλδεδεκέλεο κε 

παγθφζκηα ξηδνζπαζηηθά Ηζιακηθά θηλήκαηα φπσο ην IMU, αιιά θαη δηεζληθά ηζιακηθά 

θηλήκαηα φπσο ην Hizb-ut-Tahrir al-Islami (ην Ηζιακηθφ Απειεπζεξσηηθφ Κφκκα) 

εζθεκκέλα δεκηνπξγνχλ ηνπηθέο ζπγθξνχζεηο, θπξίσο κεηαμχ ηνπ θνζκηθνχ Οπδκπεθηθνχ 

θξάηνπο θαη ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ Ηζιάκ (Cohen, 2005),  δεκηνπξγψληαο θφβνπο γηα 

απμεκέλε αζηάζεηα. Οη αηηίεο δηαρσξίδνληαη κεζνδνινγηθά, αλαιφγσο ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη έηζη παξαηίζεληαη.  

i. Δζωηεπικοί παπάγονηερ 

Σν εζηθφ θελφ ηεο πξψηκεο πεξηφδνπ ηεο αλεμαξηεζίαο, ε θηψρεηα, ε θαηαζηαιηηθή 

πνιηηηθή ησλ εγεηψλ θαη ε δηαθζνξά ηεο θπβέξλεζεο, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ δεκηννπξγνχλ έλα γφληκν έδαθνο γηα ηνλ ηζιακηθφ εμηξεκηζκφ ζηελ πεξηνρή. Ο 

παξαδνζηαθφο ηζιακηθφο θιήξνο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζηε 

δχζθνιε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ζην πψο λα εξκελεπζεί ν λένο θφζκνο, νχηε απάληεζε ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη, ζηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζηε 

δπζαξέζθεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δπζρέξεηεο (JIAA, 2005). Ζ 

αιιειεπίδξαζε κέζσ ησλ ηαμηδηψλ, ή ηεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, αλνίγνπλ ηηο πχιεο 

ζε έλα ζχγρξνλν Ηζιάκ, πεξηζζφηεξν πξφζπκνπ λα ζπκκεηάζρεη θαη λα εκπιαθεί 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά. Γεκηνπξγεί επαθέο θαη δεζκνχο κε δηεζλείο νκάδεο ηδηράλη 

(εδξαησκέλεο θπξίσο ζην Αθγαληζηάλ) ζηηο νπνίεο, ν ξηδνζπαζηηζκφο θαη ε ηδέα ηνπ 

εξσηθνχ πνιέκνπ είλαη ειθπζηηθή θπξίσο ζε αλζξψπνπο λέσλ ειηθηψλ, φπσο θαη ζηνλ 

αξαβηθφ θφζκν. Ζ ζχγρξνλε λέα γεληά αιιά θαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε ησλ θνηλσληψλ 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δελ αλακέλεη απφ ηηο ζεκεξηλέο αξρέο λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή 
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 Ο Ηζιακηζκφο, ή Ηζιακηθφο αθηηβηζκφο, ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ International Crisis Group, ρσξίδεηαη ζηηο εμήο ηξεηο 
θαηεγνξίεο: ηνλ Πνιηηηθφ, ηνλ Ηεξαπνζηνιηθφ θαη ζηνλ Σδηράλη ηελ ηειεπηαία έλλνηα ηνπ Ηζιακηθνχ έλνπινπ αγψλα 
(Αl-Jihad), ν νπνίνο ππάξρεη ζε δηάθνξεο κνξθέο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ελδννηθνγελεηαθψλ 
θαζεζηψησλ πνπ ζεσξνχληαη αζεβή απέλαληη ζηα παγθφζκηα, σο θαη ηνλ αγψλα ελάληη ησλ απίζησλ ή ελφο ερζξνχ 
(ICG, 2005a). 
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βειηίσζε ζηηο δσέο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, ελψ νη 

θάηνρνη εμνπζίαο απνιακβάλνπλ έλαλ εχπνξν ηξφπν δσήο. Έηζη, ε ζηήξημε ησλ 

ηζιακηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζπρλά κηα έθθξαζε δηακαξηπξίαο θαηά ησλ δηεθζαξκέλσλ 

αξρψλ. Ζ πξνζήισζε ζε έλα ξηδνζπαζηηθφ ηζιακηθφ δίθηπν παξέρεη κηα αίζζεζε 

πνιηηηζηηθήο αζθάιεηαο, κηα λέα θνηλφηεηα θαη θάπνην βαζκφ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο – 

κέηξηα κελ, αιιά αθφκα θαιχηεξν απφ νηηδήπνηε ην θξάηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

(Lieven, 2001). Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη εμηξεκηζηηθέο νκάδεο 

ζεσξνχληαη σο ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε, ζηελ απνπζία ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ νκάδσλ. ζν δε νη εγέηεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απνηπγράλνπλ λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηνπο πηζαλνχο ξφινπο πνπ ην παξαδνζηαθφ Ηζιάκ, ε δεκνθξαηία θαη ε 

εζληθφηεηα κπνξνχλ λα παίμνπλ ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θνηλσλία, νη πεξηθεξεηαθέο 

εγεζίεο ζα ηξνθνδνηνχλ κε θαχζηκε χιε ηηο εζηίεο αλάθιεμεο ηνπ εμηξεκηζκνχ (Rashid, 

2002). Σα θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο βιέπνπλ ηε ζξεζθεία σο έλα πξφβιεκα 

αζθάιεηαο θαη φρη σο κηα επνηθνδνκεηηθή θνηλσληθή δχλακε. Σνλίδνπλ ηελ εμσηεξηθή 

δηείζδπζε ησλ Ηζιακηζηψλ ηδενιφγσλ, ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο απφ ηα γεηηνληθά θξάηε 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Αθγαληζηάλ - Παθηζηάλ) θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηδηράλη 

ζηελ Κεληξηθή Αζία. Αληίζεηα, δπηηθνί αλαιπηέο θπξίσο, βιέπνπλ ηηο αηηίεο σο 

θηλεηνπνηνχκελεο απφ ηελ θαηαζηαιηηθή δξάζε ησλ θαζεζηψησλ ηεο πεξηνρήο (ICG, 

2003).  Ζ μέλε εκπινθή ζηελ εμάπισζε ησλ ηδηράλη ππάξρεη, σζηφζν, ε αθξηβήο ζρέζε 

κεηαμχ ληφπησλ ηάζεσλ θαη εμσηεξηθψλ εηζξνψλ είλαη έλα ζέκα ζπδήηεζεο (Rashid, 

2002). πλδέζεηο κεηαμχ ηνπ IMU θαη ηεο Al Qaeda είραλ απνδεηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο ζην Αθγαληζηάλ, θαζψο θαη δεζκνί κε καρεηέο ζην Βφξεην Καχθαζν, αιιά αλ 

νη ζπλδέζεηο είλαη επηρεηξεζηαθέο/ιεηηνπξγηθέο ή (ζε κεγάιν βαζκφ) ηδενινγηθέο, είλαη 

δχζθνιν λα εηπσζεί (ICG, 2003, ζει.31, ICG, 2002a, ζει.40). Οη Ηζιακηζηέο καρεηέο 

είλαη κηα κεγάιε κπζηηθή δχλακε αληίζηαζεο ζην Οπδκπεθηζηάλ θαη ζην Σνπξθκεληζηάλ. 

ην Σαηδηθηζηάλ νη Ηζιακηζηέο βξίζθνληαη σο λφκηκε πνιηηηθή δχλακε ζην Κνηλνβνχιην. 

Σν Καδαθζηάλ απέρεη απφ ηελ επηθίλδπλε δψλε παξφηη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζ‟απηή. 

Σέινο, γίλνληαη φιν θαη πην δξαζηήξηνη θπξίσο ζην λφηην Κηξγηζηάλ, φπνπ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2011 ζπλειήθζε απφ ηηο αξρέο, κηα νκάδα ξηδνζπαζηψλ ηζιακηζηψλ ε Jaysh al-

Mahdi, κε δξαζηεξηφηεηεο ελαληίνλ ακεξηθαληθψλ θαη εβξατθψλ ζηφρσλ, φπσο ε 

ζρεδηαδφκελε επίζεζε ζηελ Ακεξηθαληθή βάζε ζην Μαλάο. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο είλαη 

εζληθηζηέο Κηξγηδνί, κε ζπλδέζκνπο ζην Οπδκπεθηθφ IMU, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε 

ζπλερφκελε επέθηαζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νκάδσλ κε ζηφρνπο ηεξνχ πνιέκνπ. 

Καη εδψ εληνπίδεηαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά: ελψ ην Κηξγηζηάλ ζεσξείην σο κηα απφ ηηο 

«άζεεο» ρψξεο ηηο Κεληξηθήο Αζίαο, ζηελ πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έγηλε ην 

πέξαζκα Οπδπέθσλ κνπζνπικάλσλ καρεηψλ ηδηράλη θαη ηφπνο δξάζεο ηνπο, φπσο 

θάλεθε απφ ηα βίαηα γεγνλφηα ηνπ Ηνπλίνπ 2010 ζην λφηην Κηξγηζηάλ, παξά θνηηίδα ηνπο. 

Απηφ δείρλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην κέγεζνο ηεο δηείζδπζεο πνπ πηα έρεη επηηχρεη ε 
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ξηδνζπαζηηθή κνπζνπικαληθή ηδενινγία ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ κεηαμχ νκάδσλ εζληθηζηψλ 

(Shlapentokh, 2011).  

ii. Δξωηεπικοί – Πεπιθεπειακοί παπάγονηερ 

Σν πξφβιεκα ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο ζηα ηέιε ηνπ 20
 νχ

, αξρέο 21
νπ

 αη. απέθηεζε 

ηηο δηαζηάζεηο κηαο ζνβαξήο εμσζπζηεκηθήο απεηιήο πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηα 

θπξίαξρα θξάηε. Γελ αθνξά κφλν ηηο ΖΠΑ. Θχκαηα ππήξμαλ θαη ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε 

Ρσζία, ιφγσ ηεο Σζεηζελίαο θαη ε Κίλα, ιφγσ ησλ Οπτγνχξσλ. Οη ξίδεο ηεο δηεζλνχο 

ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο εληνπίδνληαη ζηνλ πφιεκν ηνπ Αθγαληζηάλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, πνπ πήξε ηε κνξθή ηεξνχ πνιέκνπ Σδηράλη, θαηά ησλ ζνβηεηηθψλ εηζβνιέσλ. 

Ηζιακηζηέο απφ ηε Μέζε Αλαηνιή, ηε ανπδηθή Αξαβία, ην Παθηζηάλ, ηε Βφξεηα Αθξηθή 

θαη ηε ΝΑ Αζία, ππνζηήξημαλ ηνπο Aθγαλνχο κνπηδαρεληίλ, φπσο θαη νη ίδηεο νη ΖΠΑ, κε 

ζηξαηησηηθή βνήζεηα πνπ δηνρέηεπε ε ζηξαηησηηθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

Παθηζηάλ, αιιά θαη φπια φπσο θνξεηνχο ππξαχινπο εδάθνπο-αέξνο Stinger, γη‟ απηφ 

θαη απέθηεζαλ κεγάιε επηξξνή
.
 ε λίθε ηνπο έλαληη κηαο ππεξδχλακεο, ελίζρπζε ηελ 

άπνςε πσο ε επηζηξνθή ζηε κεζαησληθή ζξεζθεπηηθή θαζαξφηεηα κπνξνχζε λα θέξεη ηε 

λίθε ελάληηα ζηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ λεψηεξνπ πνιηηηζκνχ. Οη θαλαηηθνί ηζιακηζηέο 

ζεσξνχλ ηδηαίηεξα αθχζηθν θαη βιάζθεκν νη πηζηνί λα θπβεξλψληαη απφ ηνπο απίζηνπο. 

Απφ απηνχο ηνπο καρεηέο πξνήιζαλ νη πην βίαηνη ηζιακηζηέο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

(Παπαζσηεξίνπ, 2002, ζει.410). Μεηά ηε ζνβηεηηθή απνρψξεζε απφ ην Αθγαληζηάλ, νη 

βίαηνη ηζιακηζηέο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε κε κνπζνπικαληθά θξάηε πνπ πεξηείραλ φκσο 

κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο, ελεπιάθεζαλ ζε εκθχιηεο ζπξξάμεηο θαη αλαηαξαρέο, π.ρ. 

Δξπζξαία, Σζεηζελία, Βνζλία θ.α., αιιά θαη ζε θχκαηα ηξνκνθξαηίαο ζε κνπζνπικαληθά 

θξάηε ζην πιεπξφ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πξνζβιέπνληαο ζηελ εγθαζίδξπζε 

ζενθξαηηθψλ θαζεζηψησλ, ζηελ Αιγεξία, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ, ην 

Αθγαληζηάλ θαη ηελ Αίγππην. Οη βίαηνη ηζιακηζηέο ζεσξνχλ φηη κάρνληαη ελ νλφκαηη κηαο 

ζξεζθείαο θη φρη ελφο θξάηνπο
.
 ζηφρνο ηνπο είλαη ε νινζρεξήο εθδίσμε θάζε δπηηθήο 

παξνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι απφ ηνλ νίθν ηνπ Ηζιάκ θαη ε 

αλαηξνπή φζσλ κνπζνπικαληθψλ θαζεζηψησλ δελ αζπάδνληαη ηε ξηδηθή απηή απφξξηςε 

ηεο λεσηεξηθφηεηαο, πηζηεχνληαο, πσο κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ ηε ζεακαηηθή 

αλαηξνπή ηνπ 7
νπ

 αη., φηαλ ν Μσάκεζ  έλσζε ηνπο Άξαβεο πνιηηηθά θαη πξνζέδσζε 

ηξνκαθηηθή ζξεζθεπηηθή νξκή ζηελ αλάπηπμή ηνπο απφ ηνλ Αηιαληηθφ σο ηα ζχλνξα ηεο 

Κίλαο (Παπαζσηεξίνπ, 2002, ζει.411-412). Ζ θηινζνθία ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ απνηειεί 

θνκκάηη κηαο ηάζεο κε πνιιέο πξνεθηάζεηο ζε φιε ηελ Κεληξηθή Αζία. Πξφθεηηαη γηα κηα 

κεηάβαζε θηλήηξνπ απφ εζληθηζηηθνχο ζθνπνχο ζε έλαλ παγθφζκην ηεξφ πφιεκν: ν 

«Σδηράλη» έρεη γίλεη ην Ηζιακηθφ ππνθαηάζηαην ηνπ αξηζηεξνχ ξηδνζπαζηηζκνχ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, φπνπ ην πεξίθεκν Μαξμηζηηθφ ζχλζεκα «Πξνιεηάξηνη φινπ ηνπ θφζκνπ 

ελσζείηε!», αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ζχλζεκα, «Μνπζνπικάλνη φινπ ηνπ θφζκνπ 

ελσζείηε!», ελψ ε εηθφλα ηεο «θνκκνπληζηηθήο, νπηνπηθήο, αξκνληθήο θνηλσλίαο ηνπ 
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κέιινληνο», αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ εηθφλα ελφο δηαθνξεηηθνχ είδνπο νπηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ελφο «παγθόζκηνπ ραιηθάηνπ» θαη νη «ήξσεο-κάξηπξεο-θακηθάδη» ηνπ ηδηράλη, 

πήξαλ ηε ζέζε ησλ θνκκνπληζηψλ ξηδνζπαζηψλ σο πξφηππα θαη εξγαιεία 

ζηξαηνιφγεζεο
.
 ε απήρεζή ηνπο κάιηζηα αγγίδεη πιένλ θαη ην Κηξγηζηάλ, (ζεσξνχληαλ 

σο ην πην νπδέηεξν ζξεζθεπηηθά φπσο ήδε εηπψζεθε), κε ηε ζηξαηνιφγεζε νκάδσλ 

εζληθηζηψλ πνπ πνιχ δχζθνια ζα έγεηξαλ ππνςίεο γηα αλάινγεο ηάζεηο ζην παξειζφλ, 

πφζσ κάιινλ λα πνιεκήζνπλ θαη λα πεζάλνπλ γη‟απηφ (Shlapentokh 2011).  

Ζ Al Qaeda, ην ηζρπξφηεξν δίθηπν, ιεηηνχξγεζε σο ρξεκαηνδφηεο, εθπαηδεπηήο θαη 

δηεζλήο ζχλδεζκνο ησλ δηάζπαξησλ βίαησλ ηζιακηζηψλ (Παπαζσηεξίνπ, 2002, ζει.411). 

Τπνζηήξημε ηνλ αγψλα ησλ Σαιηκπάλ γηα άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ Αθγαληζηάλ ην 1996, 

εμαγνξάδνληαο σο αληάιιαγκα ηελ ππνζηήξημε ή έζησ ηελ αλνρή ηνπο ζηηο δηεζλείο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ηζιακηζηέο ηεξαπφζηνινη απφ ηα Αξαβηθά Κξάηε ηνπ Κφιπνπ, ην 

Παθηζηάλ θαη ηε ανπδηθή Αξαβία, ηελ Σνπξθία, ην Ηξάλ θαη ην Αθγαληζηάλ δηείζδπζαλ 

ζηηο θνηλσλίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη επεξέαζαλ ηελ αλαγέλλεζε θαη ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπ Ηζιάκ, κε ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο, ζξεζθεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημε ηδακηψλ θαη ηζιακηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ, αιιά θαη ηε 

δηαλνκή δσξεάλ αληίγξαθσλ ηνπ Κνξαλίνπ, κεηαθξαζκέλνπ ζηα Ρσζηθά θαη άιιεο 

γιψζζεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Rashid, 2002, ζει.55). Ξέλεο πεγέο ππνζηήξημαλ ηελ 

εθπαίδεπζε εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ, φπσο ην Ηζιακηθφ Κίλεκα ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη ην 

Hizb-ut-Tahrir, νη νπνίνη εθπαηδεχηεθαλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα εμήγαλ ηηο ηδηράλη 

ηδενινγίεο ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο 

(Rashid, 2002, ζει.10). Πεγέο ζηε ανπδηθή Αξαβία ήηαλ πξσηαξρηθνί ρνξεγνί ζηελ 

άλνδν ηνπ Ηζιάκ ζηελ Κεληξηθή Αζία, νη νπνίεο ζηηο αξρέο ηνπ 1990, ρξεκαηνδφηεζαλ ην 

1
ν
 ηζιακηθφ θίλεκα, ηελ Adolat ζην έδαθνο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ηεο Κνηιάδαο Φεξγθάλα 

(Fredholm, 2003).  

iii. Ζ Σαςηόηεηα ηων κύπιων οπγανώζεων 

1. Adolat (Γηθαηνζχλε). ηφρνο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ λα επαλαθέξεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Ηζιάκ, λα εθζέζεη ηε δηαθζνξά θαη ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο ησλ θαηαπηεζηηθψλ 

θαζεζηψησλ. Σν 1991, ην Adolat πηνζέηεζε εζεινληηθή  ηδενινγία, θέξδηζε γξήγνξα 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη άξρηζε λα απνθηά παξαθιάδηα ζε νιφθιεξε ηελ θνηιάδα 

Φεξγθάλα. Χζηφζν, ζην Οπδκπεθηζηάλ απαγνξεχηεθε ην Μάξηε ηνπ 1992, φηαλ έγηλε 

πξνθαλέο φηη ην θίλεκα ήηαλ αδχλαην λα ειεγρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε (Fredholm, 2003). 

Οη εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο, θαηέθπγαλ ζην Σαηδηθηζηάλ, φπνπ βνήζεζαλ αληηθπβεξλεηηθέο 

δπλάκεηο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηνλ εκθχιην πνπ αθνινχζεζε.  

2. Ζ Κνηιάδα Ferghana πνπ έρεη ηε θήκε ηνπ «ιίθλνπ ηνπ ηζιακηζκνχ», είλαη ε γελέηεηξα 

ηνπ Ηζλαμικού Κινήμαηορ ηος Οςδμπεκιζηάν (IMU). Σν IMU ηδξχζεθε ην 1997, φηαλ νη 

ηφηε εγέηεο ηεο Δλσκέλεο Σαηδηθηθήο Αληηπνιίηεπζεο, UTO ππέγξαςαλ ηελ εηξελεπηηθή 

ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Σαηδηθηζηάλ. Οη καρεηέο κνπζνπικάλνη, θπξίσο 
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εζληθηζηέο Οπδκπέθνη απφ ηελ θνηιάδα Φεξγθάλα πνπ πνιέκεζαλ ζην πιεπξφ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ζχζηεζαλ ηε δηθή ηνπο νξγάλσζε θαη μεθίλεζαλ κηα λέα 

ζηαπξνθνξία απφ ηηο βάζεηο ηνπο ζηελ Σαβηιληάξα ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη ζην Αθγαληζηάλ, 

ζηνρεχνληαο θαηά ηνπ θνζκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Πξνέδξνπ Karimov. Τπφ κεγάιε πίεζε 

απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, νη καρεηέο ηνπ IMU πείζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ 

ηηο βάζεηο ηνπο ζην Σαηδηθηζηάλ θαη κεηαθηλήζεθαλ ζην Αθγαληζηάλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Δθεί ελψζεθαλ κε ηνπο Σαιηκπάλ (Matveeva, 2006). Μεηά 

ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ ην IMU ηέζεθε ζηνλ Καηάινγν ησλ Σξνκνθξαηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

ησλ ΖΠΑ (U.S.- SD, 2011). Ζ ήηηα ησλ Σαιηκπάλ θαη o πηζαλφο ζάλαηνο ηνπ Juma 

Namangani, εγέηε ηνπ IMU, νδήγεζε ηνπο επηδψληεο αγσληζηέο ηνπ κε επηθεθαιήο ηνλ 

Tahir Yuldash λα θαηαθχγνπλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Παθηζηάλ. Σν IMU αλαθνίλσζε 

αξγφηεξα ζπγρψλεπζε κε άιιεο νκάδεο νκνίσλ αληηιήςεσλ θαη κεηνλνκάζηεθε ζε 

Ηζιακηθφ Κίλεκα ηνπ Σνπξθεζηάλ (Matveeva, 2006). Δμαθνινπζεί λα δηαηεξεί παξαθιάδηα 

ζην Σαηδηθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάλ, ην Παθηζηάλ θαη ηελ Σνπξθία. Δίλαη αζαθέο ζε 

πνην βαζκφ παξακέλεη κηα ηζρπξή δχλακε ζην εζσηεξηθφ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο.  

3. Σο Hizb-ut-Tahrir al-Islami (Κφκκα ηεο Ηζιακηθήο Απειεπζέξσζεο) είλαη ν θχξηνο 

«ζεζπηζκέλνο» δξσλ, πνπ πξνζειθχεη εθαηνληάδεο λενζχιιεθηνπο ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηεζεί εθηφο λφκνπ παληνχ, εθηφο απφ ην Κηξγηζηάλ. 

ηφρνο ηνπ θφκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ραιηθάηνπ, δειαδή ελφο ηζιακηθνχ ππεξ-

θξάηνπο πνπ δελ ζα αλαγλσξίδεη εζληθά ζχλνξα. Σν Hizb-ut-Tahrir ηείλεη λα ιεηηνπξγεί 

κέζσ ελφο δηθηχνπ κπζηηθνπαζψλ θνκκαηηθψλ θπηηάξσλ. Παξά ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζε 

έλα θξάηνο, ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ζεσξνχλ πσο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε 

επηείθεηα, απιά κε ην αηηηνινγηθφ φηη δελ έρεη άκεζα εκπιαθεί ζε ηξνκνθξαηία ή επεηδή 

ηελ έρεη απνθεξχμεη: «σο έλα δηαθξαηηθό θίλεκα [...] κηα ξηδνζπαζηηθή νπληηηθή Ιζιακηθή 

ηδενινγηθή πξσηνπνξία, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηκάληαο κεηαθνξάο γηα ηξνκνθξάηεο, 

δεδνκέλνπ όηη θαηερεί ηα δόγκαηα θαη ηελ πνιηηηθή ζε άηνκα κε ξηδνζπαζηηθή ηδενινγία
.
 

ζπλδπάδνληαο θαζηζηηθή ξεηνξηθή, ιεληληζηηθή ζηξαηεγηθή θαη δπηηθή ζπλζεκαηνινγία κε 

Wahhabi-ηηθή ζενινγία, ην Hizb-ut-Tahrir κεηαηξάπεθε ζε κηα πξαγκαηηθή θαη ηζρπξή 

απεηιή» (Baran, 2005, ζει.68, Khan, 2003). 

4. Ζ Ηζλαμική «Σδισάνη» αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηηο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηνπ Μαξηίνπ 

2004 ζηελ Σαζθέλδε θαη Μπνπράξα, φπνπ 45 άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο.  

5. Ζ οπγάνωζε Bayat («ξθνο»), ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επαξρία νπγθλη ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ, αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηε δνινθνλία ελφο πξνηεζηάληε ηεξσκέλνπ ην 2004 

θαη ζπκκεηείρε ζε έλα απνηπρεκέλν ρηχπεκα ζε αζηπλνκηθφ ηκήκα ζηελ πφιε Ηζθάξα.  

6. Ζ Jama'at Mojahedin (Μνπηδαρεληίλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη 

άιιεο πην ζθνηεηλέο νκάδεο, δήισζαλ ηελ χπαξμή ηνπο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

θπιιαδίσλ. Δλψ, ηέινο,  
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7. Ζ Tabliq, είλαη κηα θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη θεξδίδεη 

ζπλερψο έδαθνο ζην Κηξγηζηάλ (Matveeva, 2006).  

Ο Ρηδνζπαζηηθφο Ηζιακηζκφο ζηελ Κεληξηθή Αζία έρεη ράζεη ηελ εζληθή ηνπ 

ηδηαηηεξφηεηα, κε απνηέιεζκα ε δχλακε ηνπ λα είλαη δχζθνιν λα θξηζεί. Απνθηά 

πεξηζζφηεξα κέιε, θαζψο ε ιατθή δπζαξέζθεηα ελψλεη ηηο δπλάκεηο ηεο κε ην 

ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ. Σα θξάηε αληαπνθξίλνληαη ζηελ άλνδν ηνπ Ηζιακηζκνχ κε φιν 

θαη πην ζθιεξά θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη απαγνξεχζεηο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ (Rotar, 2006). Οη βνκβαξδηζκνί ησλ Πξεζβεηψλ ΖΠΑ θαη Ηζξαήι 

ζηελ Σαζθέλδε ην 2004, έδεημε φηη έλα δίθηπν ηδηράλη ιεηηνπξγεί ζηελ Κεληξηθή Αζία, 

απνθαζηζκέλν λα ρηππήζεη δπηηθνχο ζηφρνπο. Οη Κέληξν-Αζηάηεο ζεσξνχλ πσο ε  

Γπηηθή ξεηνξηθή πεξί εθδεκνθξαηηζκνχ λνκηκνπνηεί απηέο ηηο νκάδεο ηδηραλη, (πρ. ηα 

θεληξηθά γξαθεία ηνπ Hizb-ut-Tahrir, ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην), ελψ νη 

κέζνδνη αληηκεηψπηζεο είλαη κε-εθαξκφζηκεο ζηελ πεξηνρή ηνπο.  

Οςϊγούποι: Σν πξφβιεκα ησλ κνπζνπικάλσλ Οπτγνχξσλ, γίλεηαη ηδηαίηεξα 

πηεζηηθφ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Οη Οπτγνχξνη θαη άιινη κνπζνπικαληθνί 

πιεζπζκνί ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο, έρνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο Οπδκπέθνπο θαη κε 

Οπτγνχξνπο ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηνπ Καδαθζηάλ. Δπηζπκνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

«Αλαηνιηθνχ Σνπξθεζηάλ» ζηα εδάθε ηεο ηλTζηαλγθ, κηαο θαη απηή ε πεξηνρή ζεσξείηαη 

πσο απνηειεί ην πξψελ αλαηνιηθφ Σνπξθεζηάλ θαη κεηξά πνιιά επεηζφδηα ηαξαρψλ κε 

κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ ζηαζεξφηεηα 

επαλήιζε κελ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, φκσο επεηζφδηα εμαθνινχζεζαλ λα γίλνληαη. Σελ 

θαηάζηαζε πξνζπάζεζε λα ειέγμεη ε Κίλα ιακβάλνληαο δξαζηηθά κέηξα θαηαζηνιήο 

πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ, ελψ ην ηειεπηαίν πνιχ ζνβαξφ επεηζφδην 

ηαξαρψλ θαηεγξάθε ην θαινθαίξη ηνπ 2009 ζηελ ηλΣζηάλγθ, φπνπ ε Κίλα δέρηεθε μαλά 

ηα ππξά ηεο Γχζεο, θαζψο δχν απφ ηα κέηξα πνπ πηνζέηεζε ήηαλ ε απαγφξεπζε ηε 

άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ εζίκσλ ζηνπο κνπζνπικάλνπο Οπτγνχξνπο θαη ε 

επηθνηλσληαθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο γηα 6 κήλεο (Li, 2009).   

 

5.Γ.2 Σα Ναξθσηηθά 

Σν Αθγαληζηάλ πέξα απφ ιίθλν αθξαίσλ Ηζιακηζηψλ είλαη ε κεγαιχηεξε ρψξα - 

παξαγσγφο θαη εμαγσγέαο νπίνπ θαη νπηνχρσλ ζηνλ θφζκν, ζηνλ νπνίν παξέρεη ζρεδφλ 

ην 90% ηεο παγθφζκηαο πνζφηεηαο εξσίλεο θαη κνξθίλεο. ρεδφλ κνλνπψιην! Σα 

λαξθσηηθά θαιιηεξγνχληαη ζε 29 απφ ηηο 32 επαξρίεο, ην 40% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ 

ηα λαξθσηηθά θαη ην 2004, ηα θέξδε ησλ λαξθσηηθψλ ήηαλ ηζνδχλακα κε 5 θνξέο ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Αθγαληθνχ θξάηνπο! Ζ καδηθή παξαγσγή νπηνχρσλ 

αθνινχζεζε ηε νβηεηηθή εηζβνιή ζηε ρψξα ην 1979. Απφ πεξίπνπ 200 εθ.η. ην 1980, ζε 
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3.300εθ.η. ην 2000, αγγίδνληαο ηνπο 8.200 εθ.η. ην 2008 θαη πέθηνληαο ζηνπο 6.900 εθ.η. 

ην 2009
44

.  

ΑΓΟΡΔ: Γχν είλαη νη κεγαιχηεξεο αγνξέο ζηνλ θφζκν γηα ηνπο Αθγαλνχο νπηνχρνπο: ε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ε Γπηηθή Δπξψπε, νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ καδί ζρεδφλ ην 

ήκηζπ ηεο εξσίλεο πνπ παξάγεηαη ζηνλ θφζκν
45

. Σν Αθγαληζηάλ είλαη επίζεο θαη 

ζεκαληηθφο θαηαλαισηήο, αληηπξνζσπεχεη ην 7% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο δήηεζεο ή 

80 εθ.η. εηεζίσο, γηα 285.000 – 360.000 ρξήζηεο ην 2008 (UNODC, 2010, ζει.48), απφ 

200.000 ην 2005. Με εμαίξεζε ηελ Κίλα, ε θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε 

ην Αθγαληζηάλ, δει. Ηξάλ, Παθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ 

αλέξρεηαη ζηνπο 650 εθ.η. εηεζίσο, (450 εθ.η. απφ ην Ηξάλ!) ή ην 60% ηεο παγθφζκηαο 

θαηαλάισζεο. Ζ δηαθίλεζε γίλεηαη κέζσ Σαηδηθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ ή Σνπξθκεληζηάλ.  

ΓΗΑΚΗΝΖΖ: Ζ «Έθζεζε ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ Καηάζηαζε Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο 

Ναξθσηηθψλ» αλαθέξεη φηη ζεκαληηθή δηαθίλεζε ιακβάλεη ρψξα θαηά κήθνο ηνπ «Γξφκνπ 

ηνπ Μεηαμηνχ» απφ ην Αθγαληζηάλ κέρξη ηελ Κεληξηθή Αζία θαη θαηαιήγεη κέζσ ηεο 

Ρσζίαο, ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηαθηλεηέο 

λαξθσηηθψλ έρνπλ κεηαηνπίζεη κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, σο απνηέιεζκα ησλ 

εληζρπκέλσλ πξνζπαζεηψλ απαγφξεπζεο ζην Ηξάλ θαη επηθεληξψζεθαλ ζηα αλαηνιηθά 

ζχλνξα κε ην Αθγαληζηάλ (EU, 2005). Σα αθγαληθά ζχλνξα έρνπλ κήθνο 5.530 ρικ., εθ 

ησλ νπνίσλ, 1.344 ρικ. είλαη θνηλά κε ην Σαηδηθηζηάλ θαη 744 ρικ. κε ην Σνπξθκεληζηάλ. 

Γηα λα βγνπλ απφ ην Αθγαληζηάλ πξνο ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία δηαθηλεηέο επηιέγνπλ λα 

θηλεζνχλ κέζσ Σαηδηθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ ή Σνπξθκεληζηάλ (UNODC, 2010). 

Μεγαιχηεξε ξνή παξαηεξείηαη κέζσ ηνπ Σαηδηθηζηάλ πξνο ηελ Οο ηνπ Κηξγηζηάλ θη απφ 

εθεί κέζσ ηνπ Καδαθζηάλ πξνο ηε Ρσζία. Πεξίπνπ 150 εθ.η. (40%) ηεο Αθγαληθήο 

εξσίλεο / κνξθίλεο δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ Παθηζηάλ (UNODC, 2010).  

ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ: Σν άζξνηζκα ησλ νπηνχρσλ νπζηψλ (εξσίλε / φπην) αλέξρεηαη 

ζηα $65δηο πεξίπνπ εηεζίσο. Σν πνζφ απηφ είλαη πςειφηεξν απφ ην ΑΔΠ πνιιψλ 

ρσξψλ. Σα πεξηζζφηεξα θέξδε δεκηνπξγνχληαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο, αθήλνληαο 

ζηνπο Αθγαλνχο παξαγσγνχο έλα κηθξφ κέξνο ησλ θεξδψλ $0,4 δηο ην 2009 πεξίπνπ.  Ζ 

ηηκή ζηελ Αθγαληθή νηθνλνκία ηνπ νπίνπ έρεη εθηηκεζεί ζε $2,4 δηο (2009), πεξίπνπ 3,5% 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο νπηνχρνπ βηνκεραλίαο. Τπνινγίδεηαη πσο ε Δπξψπε δαπαλά 

πεξίπνπ  $20 δηο, ε Ρσζία $13 δηο, ε Κίλα $9 δηο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ν Καλαδάο 

$8 δηο (UNODC, 2010, ζει.42). 

ΑΝΟΓΟ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ, ΑΗΣΗΔ – ΤΝΔΠΔΗΔ: ηελ Πνιηηηθή Γηαθήξπμε 

Απνηειεζκάησλ ηνπ 2009, ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΟΖΔ αλαγλψξηζαλ φηη «ηα λαξθσηηθά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο γηα ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα» (UNCND, 2009), αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα. Ζ παξαγσγή, δηαρείξηζε 

                                                           
44

 Ζ παξαγσγή νπίνπ ηνπ 2006 κάιηζηα, ήηαλ 17 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ επφκελε παξαγσγφ ρψξα Μπαλκάξ! Σα 
αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ επηιεγεί απφ ηα έγγξαθα κειεηψλ θαη αλαθνξψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
(Rumer, 2005, UNCND, 2009, UNODC, 2006, 2009 θαη ηδηαίηεξα ηνπ 2010, Πίλαθεο ζει.38 θαη 254). 
45

 Κάπνηεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην φπην θαη ηελ εξσίλε παξέρνληαη ζην Παξάξηεκα IV. 
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θαη δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθψλ αθνξά θπξίσο ρψξεο φπνπ αληάξηεο, παξάλνκεο έλνπιεο 

νκάδεο ή νκάδεο πξνζθείκελεο ζηελ εμνπζία, αληινχλ θεθάιαηα κέζσ απηνχ θαη 

ηζρπξνπνηνχκελνη ζπληεξνχλ ηε δηαθζνξά ζε πςειά επίπεδα θαη θιηκάθηα. Σα δίθηπα ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο έρνπλ 

ζπλδέζκνπο κε αθξαίνπο Ηζιακηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα έζνδα γηα ηελ αγνξά φπισλ, 

ηε ζηξαηνιφγεζε καρεηψλ, ηε δσξνδνθία θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, νπνπδήπνηε, 

νπνηεδήπνηε θαη φζν ρξεηαζηεί. Ζ θπβεξλεηηθή δηαθζνξά είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο γηα ηε ιατθή δπζαξέζθεηα θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, ππφ ησλ Ηζιακηθψλ 

ζπλζεκάησλ. Δληνχηνηο ην Ηξάλ, ρψξα κε κεγάιε απνξξφθεζε λαξθσηηθψλ, δηεμάγεη 

ζχκθσλα κε ηε Μφζρα, έλαλ πξαγκαηηθφ πφιεκν ελαληίνλ απηήο ηεο δηαθίλεζεο, ζε 

αληίζεζε κε ηε δπζαξέζθεηα πνπ έρεη εθθξάζεη γηα ηνλ ειιεηπή ξφιν πνπ έρνπλ παίμεη ην 

ΝΑΣΟ θαη νη ΖΠΑ επ‟απηνχ ζην Αθγαληζηάλ (Bordiuzha, 2006, ζει.1-2).  

Οι λόγοι γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γλσξίζεη άλνδν ε παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ 

λαξθσηηθψλ ζηελ Κεληξηθή Αζία είλαη: Α. Ζ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, γηαηί 

επεξέαζε ηε δπλακηθή θαη ηηο δνκέο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο επεηδή, 1νλ, επέηξεςε ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηνπ αδξαλνπνηεκέλνπ 

δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ, ησλ εζλνηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ κε ην Αθγαληζηάλ, 

2νλ, ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θιεξνλφκεζαλ έλα νξγαλσκέλν αεξνπνξηθφ θαη νδηθφ 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηε Ρσζία θαη ηελ Δπξψπε, «δψξν» γηα ηνπο δηαθηλεηέο πνπ 

αλαδεηνχζαλ λέεο αγνξέο θαη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηελ Δπξψπε. Καη 3νλ, δηφηη 

ηα λέα απηά θξάηε είλαη σο επί ην πιείζηνλ θησρά θαη νξηζκέλα είραλ πξνβιήκαηα 

πνιηηηθψλ εμεγέξζεσλ. Με αλεπαξθείο πφξνπο θαη δηεμάγνληαο αγψλα λα ζηαζνχλ ζηα 

πφδηα ηνπο, ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαθίλεζεο δελ ηέζεθε ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Έηζη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εηψλ αλεμαξηεζίαο, Αθγαληθέο νκάδεο επέθηεηλαλ γξήγνξα 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Β. Ο εκθχιηνο πφιεκνο ζην Σαηδηθηζηάλ 

πξνιείαλε ην έδαθνο, δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα αλνκίαο θαη απνδπλακψλνληαο αθφκα 

πην πνιχ, ην ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν απφ φια ηα κεηα-ζνβηεηηθά θξάηε. Έηζη, θαηά ηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, πνιέκαξρνη θαη εγθιεκαηηθά ζηνηρεία εδξαίσζαλ ηε ζέζε ηνπο 

κεηαθέξνληαο νινέλα θαη πην κεγάια θνξηία ζηελ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο 

Ρσζίαο. Γίθηπα ζεκειηψζεθαλ θαη ζρέζεηο παγηψζεθαλ κε Ρσζηθέο νκάδεο νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη Αθγαλνχο πξνκεζεπηέο. Σαηδίθνη πνπ δνπλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ 

ζπλφξσλ Σαηδηθηζηάλ-Αθγαληζηάλ θαη κηινχλ θνηλή γιψζζα, δηεπθνιχλνπλ ηε δηαθίλεζε 

θαη ηελ νκαιφηεηα ησλ γξακκψλ εθνδηαζκνχ. Με βάζε ηηο θαηαζρέζεηο ζηα ηεισλεία, 

ππάξρνπλ πνιιά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ Ρψζνη θαη 

Σαηδίθνη πεξηιακβάλνληαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηνπο ζπιιεθζέληεο γηα δηαθίλεζε 

(UNODC, 2010, Πίλαθαο 13, ζει.52).  

Οι ζςνέπειερ ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: α) Σν θφζηνο ζηελ πγεία θαη ζε 

αλζξψπηλεο δσέο, φρη κφλν απφ ηα ίδηα ηα λαξθσηηθά, αιιά θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 
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, β) ηελ αχμεζε ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ηελ απψιεηα ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγηθφηεηαο, δ) ην 

πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ 

ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, είλαη έλα έγθιεκα πνπ παξάγεη ρξήκα θαη εμνπζία. 

Δμνπζία πνπ ζε θξάηε αζηαζή, π.ρ. Αθγαληζηάλ, ή κε ηδηαηηεξφηεηεο, π.ρ. ηα 

Κεληξναζηαηηθά, ε θαηάζηαζε «αμηνπνηείηαη» απφ ηζρπξέο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο κε 

ηθαλφηεηεο δηείζδπζεο ζηα πςειφηεξα θπβεξλεηηθά θιηκάθηα θαη κέζσ ησλ θεξδψλ απφ ηε 

δηαθίλεζε θαη άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξνχλ λα... ε) δηαθζείξνπλ 

θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο, λα κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ θαη λα εθηξνρηάδνπλ ηελ πνξεία πξνο ηε ζέζπηζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Σα έζνδα 

θηάλνπλ λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ην ΑΔΠ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλδπλν 

«εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηα λαξθσηηθά». ην Αθγαληζηάλ πνπ είλαη εμαξηψκελν απφ 

ηελ παξάλνκε βηνκεραλία νπηνχρσλ νπζηψλ, ηα έζνδα απηήο αλήιζαλ ζην 48% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2007, ζην 33% ην 2008 θαη ζην 26% ην 2009, ελψ κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε αλεβάδεη 

ηα θέξδε γηα ηνπο Σαιηκπάλ αληάξηεο ζηα $125 εθ. εηεζίσο. χκκαρνη ησλ Σαιηκπάλ, 

φπσο ε Al Qaeda, ή ην Ηζιακηθφ Κίλεκα ηνπ Σνπξθεζηάλ θαη νη Tehrik-e-Taliban ηνπ 

Παθηζηάλ, δηαηεξνχλ βάζεηο θαηά κήθνο ησλ θχξησλ νδψλ δηαθίλεζεο εξσίλεο/νπίνπ, γηα 

λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εκπνξία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε αληάξηηθεο νκάδεο ζηελ Ηλδία 

θαη αιινχ (UNCND, 2009, UNODC, 2010). Ζ νηθνλνκία ηνπ νπίνπ ζην Αθγαληζηάλ είλαη 

θνηλσληθά ελζσκαησκέλε, ζεσξείηαη σο κηα θαλνληθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ 

αθφκε θαη ε νηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Αθγαληζηάλ απεηιείηαη απφ ηελ νηθνλνκία ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη απφ άζρεκα ζρεδηαζκέλα θαη αλεπαξθψο εθηειεζζέληα κέηξα, ελαληίνλ 

ηεο (Koehler, 2005). Σξνθνδνηείηαη έηζη κηα αιπζίδα θέξδνπο θαη αλαζθάιεηαο πνπ 

δηαηεξεί ηε δηαθζνξά κε ηε ζπκκεηνρή θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, αθφκε θη εθείλσλ 

πνπ έρνπλ άκεζε επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηελ εκπνξία/δηαθίλεζε 

αλζξψπσλ θαη ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάρπζή ηεο. 

ια ηα παξαπάλσ, δελ απνηεινχλ παξά… ζη) θίλδπλν γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα φρη κφλν ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν (UNODC, 2009 

θαη 2010a).  ε αληίζεζε κε ην Αθγαληζηάλ, ππάξρεη κηθξή ζχλδεζε βίαο ζρεηηδφκελε κε 

ηα λαξθσηηθά ζηελ Κεληξηθή Αζία, θπξίσο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ζηα ζχλνξα Σαηδηθηζηάλ-

Αθγαληζηάλ, ή Οπδκπεθηζηάλ-Σνπξθκεληζηάλ. Σέηνηνπ ηχπνπ ζπγθξνχζεηο ζεσξνχληαη 

αλακελφκελεο, απφ ηελ επηζπκία ησλ εκπφξσλ/δηαθηλεηψλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ νκαιή 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο. Ζ πεξηνξηζκέλε ηνπο έθηαζε φκσο, νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 1
νλ

, απάληεζαλ ζηε δηαθίλεζε κε θιείζηκν ησλ 

ζπλφξσλ θαη εηζαγσγή ζθιεξψλ θαζεζηψησλ ζε απηά, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλαλ 

                                                           
46

 ηε Ρσζία, ηε κεγαιχηεξε εζληθή αγνξά γηα ηελ εξσίλε ηνπ Αθγαληζηάλ κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ν 
αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ νπηνχρσλ εθηηκάηαη κεηαμχ 1,6 θαη 1,8 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, φπνπ ην 1,6% ηνπ πιεζπζκνχ 
είλαη ειηθίαο 15-64 εηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη πςειή εμάπισζε ηνπ HIV/AIDS (πεξίπνπ 37%). ηελ 
Κεληξηθή Αζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε ελέζηκε ρξήζε νπηνχρσλ ζπλδέεηαη κε ζρεδφλ ην 60-70% 
φισλ ησλ κνιχλζεσλ απφ ηνλ HIV /AIDS (UNODC, 2010, ζει.22, Mathers θ.ά., 2008, ζει.37). 
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θαχιν θχθιν: ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ παξαιχεη ηελ νηθνλνκία θαη δεκηνπξγεί θηψρεηα, 

ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, θαζηζηά ζπλεζηζκέλν ην γεγνλφο απινί άλζξσπνη λα 

θαηαθεχγνπλ ζηε δηαθίλεζε, 2
νλ

 ζρεηηθά γξήγνξα μεθίλεζαλ λα ζπλεξγάδνληαη κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ εηζήιζαλ ζηελ πεξηνρή, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ην θαηλφκελν 

θαη λα ην πεξηνξίζνπλ, ελψ αξγφηεξα ζε πνιπκεξέο επίπεδν (SCO) θαη, 3
νλ

 είλαη πην 

εχθνιν ζε ιεηηνπξγηθά θξάηε, ην δίθηπν δηαθίλεζεο λα δσξνδνθεί ηα θαηάιιεια πφζηα, 

ηδηαίηεξα αλ νη ζπλζήθεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη επλντθέο, παξά λα 

ζπγθξνχεηαη. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζθνξά δεκηνπξγεί δήηεζε, ε θαηαλάισζε 

ηείλεη λα απμάλεηαη θαη ε δηαθίλεζε δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα θέξδε ζε πεξηζζφηεξνπο. ην 

Αθγαληζηάλ κάιηζηα, νη ληφπηνη βαξψλνη απνηεινχλ ζνβαξή πξφθιεζε, αθνχ είλαη ζε 

ζέζε λα ακθηζβεηήζνπλ αλνηρηά ηηο θξαηηθέο έλνπιεο δπλάκεηο (Giustozzi, 2003, Barnett, 

2005-06). Αλ θαη ε εμσηεξηθή παξνρή αζθάιεηαο είλαη αλαπφθεπθηε θαη ζα παξακείλεη 

έηζη πηζαλφλ καθξνπξφζεζκα, ηα ζηξαηεχκαηα πνπ δεζκεχνληαη ζηελ πεξηνρή απφ ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ ζηελ ISAF ηνπ ΝΑΣΟ, εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλεπαξθή θαη δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο εμάιεηςεο ησλ λαξθσηηθψλ άκεζα. Πέξαλ ηνπ 

Αθγαληζηάλ πνπ είλαη ρψξα παξαγσγφο, ην Σαηδηθηζηάλ ζεσξείηαη ε βαζηθή ρψξα γηα ηελ 

δηαθίλεζε πξνο ηε Ρσζία. Πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε ησλ Ρσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ 

ηα ζχλνξα, ην Σαηδηθηζηάλ θαηαηαζζφηαλ ηέηαξην παγθνζκίσο ζηελ πνζφηεηα ησλ 

θαηαζρέζεσλ εξσίλεο (UNODC, 2005). Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Ρσζηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηα ζχλνξα, νη θαηαζρέζεηο λαξθσηηθψλ κεηψζεθαλ, ελψ ππάξρνπλ 

ππφλνηεο πσο θαη ην ίδην έρεη γίλεη ρψξα παξαγσγφο (Matveeva, 2006).  

Μεηά ηε γλσξηκία θαη ηελ αλαθνξά ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ε αλάιπζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πεξηνρή. 

 

Κεθάιαην 6: ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΧΝ ΥΔΔΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΣΖΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

 

Ζ ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ζην γεσπνιηηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πνπ 

ζπλέβε ην 1991, αλέδεημε ηε γεσνηθνλνκηθή αμία θαη ηε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο 

σο ζεκαληηθφ θνκβηθφ ζεκείν γηα: α/ ηηο ηξεηο κεγάιεο δπλάκεηο Ρσζία-Κίλα-ΖΠΑ πνπ 

ππεξακχλνληαη ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζπκθέξνλησλ ηνπο, ζε έλα 

πιέγκα ζπλεξγαηηθψλ/αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ, ζηφρσλ θαη ηαθηηθψλ κε δηαθνξεηηθέο 

αθεηεξίεο, β/ ηηο επεηξσηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο πνπ δηαζέηνπλ επηξξνή ζηηο 

ελδναζηαηηθέο ηζνξξνπίεο, πρ. Ηαπσλία, Ηλδία, Ηξάλ, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα ζπκβαδίζνπλ 

κε ηηο ζεκεηνχκελεο αιιαγέο ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ηξηψλ παγθφζκησλ δπλάκεσλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπο ζέζεηο, ψζηε λα επεξεάζνπλ ηηο, επεηξσηηθήο 

θιίκαθαο ζηξαηεγηθέο παξακέηξνπο, γ/ δξψληεο πνπ, είηε αλαδεηνχλ κεξίδην ζηελ 
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ελεξγεηαθή - νηθνλνκηθή πίηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην 

ΝΑΣΟ, είηε είλαη ε ηδηφηεηά ηνπο απηή, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθφζκηα ππέξ ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνφδνπ φπσο ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σν 

ζηξαηεγηθφ θελφ ηεο πξψηεο κεηα-Φπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ δηεχξπλε ην πεδίν ειηγκψλ 

γηα φιεο ηηο δπλάκεηο.  

Τπφ ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην, νη 

ζηξαηεγηθέο, νη ζηφρνη, νη ζπλεξγαζίεο, νη ζπκκαρίεο, νη ζπκβηβαζκνί θαη νη αληηπαιφηεηεο 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, φπσο θαη νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ αλαδηαξζξψλνπλ ηε ζηξαηεηηθή ηάμε θαη ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή θαη 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα ζέζε ηνπο. 

 

6.Α ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

 

Ζ γεηηλίαζε Ρσζίαο, Κίλαο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ε είζνδνο ησλ 

ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή, θέξλεη ηα ζηξαηεγηθά, νηθνλνκηθά θαη ελεξγεηαθά ζπκθέξνληά ηνπο λα 

θηλνχληαη γχξσ απφ ην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο επηξξνήο ηεο, ράξηλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη  

παγθφζκηνπ θχξνπο ηνπο.  

 

6.Α.1 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ηε Ρσζία: «Δπηζηξνθή από ηε ιήζε»... 

Γηα ηε Ρσζία ε Κεληξηθή Αζία απνηειεί ζηξαηεγηθή επέθηαζε ηεο ίδηαο. Ο φξνο 

θιεηδί ζηε ζέαζή ηεο είλαη «εγγχηεηα»: απνηειεί ην «εγγχηεξν εμσηεξηθφ» ηεο, θαζψο ηα 

Ρσζν-Καδαθηθά ζχλνξα ην κεγαιχηεξν ηφμν ηνπ θφζκνπ 7000 ρικ. θαη ε Μνπζνπικαληθή 

Γεκνθξαηία ηνπ Μπαζθνξηνζηάλ ζην Βφιγα είλαη 50 ρηιηφκεηξα καθξηά ζην θνληηλφηεξφ 

ηεο ζεκείν. Δληνχηνηο, ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηα-νβηεηηθήο επνρήο, επέδεημε αδηαθνξία 

θαη ζε θάπνην βαζκφ απαμίσζε γηα ηα λέα θξάηε, δηφηη: 1) ζεσξνχζε ην εγγχηεξν 

εμσηεξηθφ ηεο δεδνκέλν, απνθιεηζηηθά δηθή ηεο ππφζεζε, αλ φρη εζληθή ππφζεζε, δελ ην 

αληηκεηψπηδε σο δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεηάζηεθε ρξφλν γηα λα αληηιεθζεί ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ αλαπηπζζφηαλ ζηελ πεξηνρή (Κνηδηάο, 2011), 2) είρε «απνζπληνληζηεί» 

εληειψο απφ ηελ θαζίδεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηεο 

πξνβιήκαηα, ηα πεξηνξηζκέλα έζνδα πνπ ηεο είρε απνθέξεη ε ηδησηηθνπνίεζε, 

αθαηξψληαο ηεο ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, 3) ε πνιηηηθή ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ ηνπ Πξνέδξνπ Boris Yeltsin, είρε ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε 

Γχζε: επηδίσθε ηελ ελζσκάησζε καδί ηεο, ηελ εκπαίδσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο 

θαη ηνπ δπηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, ηαπηίδνληαο ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο κε 

εθείλα ηεο Γχζεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο αληίιεςεο ν πξφεδξνο Yeltsin, 4) ζεσξνχζε ηα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ βάξνο, ππν-αλάπηπθηα, πνιηηηθά 

ζπληεξεηηθά, ππεχζπλα γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ εθκνληεξληζκνχ ηεο Ρσζίαο (Johnson, 

1998, ζει.16). Παξφηξπλε κάιηζηα, ηηο λέεο δεκνθξαηίεο λα απνθηήζνπλ «κέγηζηε 
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θπξηαξρία» θαη απείρε απφ νπνηαδήπνηε θίλεζε παξέκβαζεο ή αλάκημεο ζε απηέο, 

γεγνλφο πνπ εμεγείηαη ελ κέξεη, απφ ηε δηάρπηε αίζζεζε ηνπ «πνηέ μαλά» πνπ άθεζε ε 

ηξαπκαηηθή ήηηα θαη απνρψξεζε απφ ην Αθγαληζηάλ (Trenin, 2003, ζει.119-131). Σελ 

αξρηθή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο, δηαδέρηεθε ε απνγνήηεπζε 

γηα ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο ζε απηφ, ε λνζηαιγία, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο: θηλδχλεπε λα απσιέζεη ηειείσο ηελ πεξηθεξεηαθή γεσπνιηηηθή βάζε 

πνπ ηελ θαηέζηεζε παγθφζκηα δχλακε. Σα θξάηε ηεο «Βαιηηθήο ηεο βάζεο» 

πξνζρψξεζαλ ηάρηζηα νηθνλνκηθά-πνιηηηθά ζηελ ΔΔ θαη ζηξαηεγηθά ζην ΝΑΣΟ, ελψ ε 

αλεμαξηεζία ηεο Οπθξαλίαο, ηεο δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζηνλ Δχμεηλν Πφλην 

(Blank, 2010).   

Πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη απηέο ηηο απψιεηεο ζηξέθεηαη (ςπρνινγηθά θαη 

γεσπνιηηηθά) πξνο ηελ απφθηεζε επηξξνήο ζηελ Καζπία, ζηνλ Καχθαζν θαη ζηελ 

Κεληξηθή Αζία. Δπηρεηξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ζέζεηο πνπ έραζε ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε κε λέεο ηζνξξνπίεο θαη επηξξνέο ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη γεληθφηεξα ζηελ Αζία 

ζε δεχηεξν πιάλν. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ε επαλαπξνζέγγηζε, ε 

αλάθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο, αλάγεηαη ζε 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν, φπσο θαη ν «απνθιεηζκφο» ή πεξηνξηζκφο ηεο επηξξνήο 

αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ, θηάλνληαο κέρξη ηελ άζθεζε ζθιεξήο ηζρχνο (Αχγνπζηνο 

2008), θαζψο έγηλε ζπλείδεζε πσο, α) ε αδπλακία ηεο λα θαηαλνήζεη ηηο αιιαγέο ηνπ 

παγθφζκηνπ θαη πεξηθεξεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο φπσο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ίδηα, 

ηελ είραλ ζέζεη ην πεξηζψξην ηεο ζπλελλφεζεο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη βξέζεθε λα 

ράλεη θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο κνρινχο επηξξνήο ηεο ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, β) ην 

«εγγχηεξν εμσηεξηθφ» ηεο, σο δψλε δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζα ηε βνεζήζεη λα 

πινπνηήζεη ηελ «λφηηα ζηξαηεγηθή» ηεο, ψζηε λα μαλαγίλεη ε κεγάιε παγθφζκηα δχλακε 

θαη λα παξακείλεη ε θχξηα πεξηθεξεηαθή επξαζηαηηθή δχλακε (Blank, 2010), ελψ, γ) 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία Ρψζσλ πνιηηψλ εθεί, ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ νπνίσλ ηέζεθε ζε πξνηεξαηφηεηα (απνηέιεζε κάιηζηα αθνξκή ηεο εηζβνιήο ζηε 

Γεσξγία ηνλ 8
ν
/2008), φπσο επίζεο θαη, δ) ε δηαηήξεζε ησλ βάζεσλ θαη ηνπ ζηξαηνχ 

πνπ δηαζέηεη ζε θάπνηα θξάηε εμ‟απηψλ (Κηξγηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ,  Λεπθνξσζία, Μνιδαβία, 

Αξκελία), αιιά θαη ε) ε ζπλέρηζε ηνπ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδξφκσλ-αγσγψλ 

ελέξγεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ (Κνηδηάο, 2011). 

Παξφηη, ζηηο πεξηνρέο απηέο ε Ρσζία εμαθνινπζνχζε λα έρεη δίθηπα επαθψλ, 

πξνζσπηθέο γλσξηκίεο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαζπλδέζεηο, νη λέεο 

elites ησλ θξαηψλ έρνπλ πην δπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνζβιέπνπλ ζηε Γχζε, ελψ 

αλαπηχζζνπλ έληνλεο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο δηαζπλδέζεηο κε ηελ Κίλα, ε νπνία έρεη 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη άκεζεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ζπάδνληαο ην 

ξσζηθφ κνλνπψιην (Matveeva, 2006). Ζ Ρσζία δηαζέηεη κελ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ησλ αγσγψλ ελέξγεηαο, βιέπεη εληνχηνηο πσο ε Κεληξηθή Αζία σο ηκήκα ηνπ 
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απμαλφκελνπ δπλακηζκνχ πνπ παξνπζίαδε ε Αζία, ηίζεηαη ζην θέληξν ηνπ εκπνξηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ησλ εμσηεξηθψλ επηξξνψλ θαη ζπκθεξφλησλ θξαηψλ φπσο ε Κίλα, ε 

Ηλδία, ε Ηαπσλία, ή θξαηψλ πνπ ζρεηίδνληαη εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά καδί ηεο, φπσο ε 

Σνπξθία, ην Ηξάλ, ην Παθηζηάλ θαη ε ανπδηθή Αξαβία. Χζηφζν, ηελ πην ζεκαληηθή απεηιή 

γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ζέηνπλ ε επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ε ζηξαηησηηθή 

παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηα θξάηε ηεο Κνηλνπνιηηείαο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Κεθ. 6.Α.3, 

6.Γ.1). Απφ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαη ζνξχβεζαλ ηε Ρσζία σο απεηιέο ελάληηα 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέβαιαλ ζηε αλαζεψξεζε ηεο 

ζηάζεο ηεο, ήηαλ ν εκθχιηνο πνπ μέζπαζε ζην Σαηδηθηζηάλ 1992-1997, θαη ε αζηάζεηα 

ζην Αθγαληζηάλ πνπ νδήγεζε ζηελ άλνδν ησλ Σαιηκπάλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο κηαο ηζιακηθήο εμέγεξζεο (Burnachev, 2002, ζει.122-123). Αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο ζην μεθίλεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ππήξμε ε 

έιιεηςε  κέζσλ, δεδνκέλνπ φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ζηέξεζε πφξνπο, βξηζθφηαλ ζηε 

δίλε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε απνθνξχθσκα ην θαινθαίξη ηνπ 1998, φηαλ ηεο 

ήηαλ δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί ηα εζσηεξηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε ηνλ πφιεκν ζηελ 

Σζεηζελία. Δπίζεο, ε εζσηεξηθή πνιηηηθή αζηάζεηα, (νθεηιφκελε ελ κέξεη ζηελ 

επηδεηλνχκελε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνέδξνπ Yeltsin (πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

αιιάμεη 5 πξσζππνπξγνχο ζε 3 ρξφληα 1996-1999), ελέηεηλε ηε δηρνγλσκία πνπ 

επηθξαηνχζε ζηηο θπβεξλεηηθέο elites, γηα ην αλ ζα έπξεπε ε ρψξα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θνηλψο απνδεθηνχ ζθνπνχ λα επελδχζεη εθ λένπ, ή φρη ζηνλ πξψελ νβηεηηθφ ρψξν θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Κεληξηθή Αζία (Κνηδηάο, 2011). κσο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο ζηα θξάηε απηά, αθφκα θαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, δίλεη πξνηεξαηφηεηα, 

α) ζηελ αλάπηπμε ζηελφηεξσλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο φπσο ε 

Ηλδία, ην Ηξάλ θαη ηδηαίηεξα ε Κίλα, β) ζηηο επελδχζεηο ζηα θξάηε ηεο Κνηλνπνιηηείαο θαη 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επέθηαζε πνπ κπνξεί λα επηηχρεη σο ηα πξψελ ζχλνξά ηεο θαη έλα βαζκφ πςειήο 

πνιηηηθήο επηξξνήο πνπ εγγπάηαη πίζηε, γ) ζηελ αλάπηπμε δηκεξψλ ζρέζεσλ κε θαζέλα 

απφ απηά θαη ζηελ πξνψζεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ελνπνίεζήο ηνπο ππφ ηελ αηγίδα ηεο,
.
 

δειαδή, ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ απηψλ ζε πνιπκεξή ζρήκαηα 

ζπλεξγαζίαο πνπ πξνσζνχληαη, θαζνδεγνχληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα, 

ιεηηνπξγψληαο σο εγγπεηήο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηάο ηνπο.  

Έηζη, ζην επίπεδν ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ζπλάπηεη ζπκθσλίεο «Φηιίαο θαη 

πλεξγαζίαο» κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη θαηαθέξλεη λα γίλεη πνιηηηθφο, 

ζηξαηεγηθφο θαη ζηξαηησηηθφο ζχκκαρνο ησλ θξαηψλ ηεο, πξνσζψληαο ηελ νηθνδφκεζε 

εκπηζηνζχλεο (Allison, 2004), παξέρνληαο ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηα θαζεζηψηα ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαη εκκέλνληαο ζηνλ θνηλφ ηνπο αγψλα ελάληηα ζηνλ 

απνζηαζεξνπνηεηηθφ Ηζιακηθφ ξηδνζπαζηηζκφ. Οη θηλήζεηο ηεο, ηελ επηβξαβεχνπλ. Μεηά 

ηελ ζηήξημε πνπ παξείρε ζηνλ αγψλα ηνπο ελάληηα ζην IMU (Naumkin, 2005b) θαη ζηηο 
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πνιηηηθέο εμεγέξζεηο, ηα θξάηε ηεο παξείραλ ζηήξημε ζηνλ πφιεκν ζηελ Σζεηζελία. 

Δπίζεο, νη «Υξσκαηηθέο Δπαλαζηάζεηο» ελδπλακψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο επζπγξάκκηζε 

ζηε γξακκή Putin, ηεο «θάζεηεο εμνπζίαο» θαη ζην απαξάδεθην ηεο Γπηηθήο αλάκημεο 

ζηελ πεξηνρή. ην επίπεδν ησλ πνιπκεξψλ ζεζκηθψλ νξγαληζκψλ, ηελ βιέπνπκε αξρηθά 

λα αληηδξά αζζεληθά ζηελ είζνδν ησλ πξψελ νβηεηηθψλ Γεκνθξαηηψλ ζην πλεηαηξηζκφ 

γηα ηελ Δηξήλε ηνπ ΝΑΣΟ (Partnership for Peace, PfP)  θαη λα αξθείηαη ζην ξφιν ηνπ 

παξαηεξεηή ζηελ Κεληξν-Αζηαηηθή Έλσζε (Central Asian Union, CAU) πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ην Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. ηελ πνξεία νκσο 

ζηεξίδεη, ζπκκεηέρεη θαη πξνσζεί ζπιινγηθέο ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο έρεη ηνλ πξψην 

ιφγν. Μεηαμχ απηψλ δηαθξίλνπκε, 1) ηνλ νηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο Κεληξηθήο 

Αζίαο (Central Asian Cooperation Organization, CACO) πνπ πξσηνδεκηνπξγήζεθε ην 

1991, ν νπνίνο καδί κε ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Κεληξηθήο Αζίαο (Central Asian 

Economic Cooperation, CAEC), απνηέιεζαλ ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(Eurasia Economic Community, EurAsEC), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε χπαξμε δχν 

νξγαληζκψλ κε ηνπο ίδηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο (Light, 2006, ζει.14-17), 2) ηελ 

πνιηηηθή Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (Commonwealth of Independent States, 

CIS, 1991), ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ πξψελ 

θξάηε ηεο, θαη απνηέιεζε πεξηζζφηεξν έλα κεραληζκφ γηα λα πξνρσξήζεη ν ρσξηζκφο 

ησλ θξαηψλ κε φξνπο «πνιηηηζκέλνπ δηαδπγίνπ» (Κνηδηάο, 2011), παξά έλα κέζν 

δηαηήξεζεο ηεο Ρσζηθήο εγεκνλίαο ζηα άιια θξάηε ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ ρψξνπ. 

Κπξίσο φκσο δεκηνχξγεζε 3) ην ζηξαηησηηθφ Οξγαληζκφ πλζήθεο πιινγηθήο 

Αζθάιεηαο (Collective Security Treaty Organization, CSTO), ην 2002-2003. Μέιε ηνπ 

είλαη ε Ρσζία, ε Αξκελία, ε Λεπθνξσζία, ην Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη 

ην Οπδκπεθηζηάλ (απφ ην 2006), ελψ ην Αδεξκπατηδάλ θαη ε Γεσξγία, εηζήιζαλ ην 1994 

θαη απνρψξεζαλ ην 1999. Πξφθεηηαη γηα πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε αζθαιείαο, κεραληζκφ 

εκπέδσζεο ηεο Ρσζηθήο επηξξνήο ζηελ πεξηνρή θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Ρσζίαο θαη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο, λα εληζρχζεη ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα θαη 

λα αληηζηαζκίζεη ηηο Γπηηθέο θαη Κηλεδηθέο παξεκβνιέο. Ο ξφινο ηνπ κάιηζηα, 

επηβεβαηψλεηαη ζηε «Νέα Ρσζηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή» (Wallace 2009). Οη ηξφπνη πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη νη θνηλέο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο, ε παξνρή ζχγρξνλνπ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ακπληηθνχ πιηθνχ ζε ηηκέο πξνλνκηαθέο, αθφκε θαη κέζσ «ρνξεγηψλ» 

(Κνηδηάο, 2011).  Αζθψληαο πνιηηηθή πίεζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ είζνδν ησλ λέσλ 

θξαηψλ ηεο Κνηλνπνιηηείαο ζηνλ CSTO, ελνηθίαζε ηε βάζε Cosmodrome ζην 

Μπατθνλνχξ ηνπ Καδαθζηάλ, ρξεζηκνπνίεζε ηελ παξνπζία ξσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζηα θξάηε, φπσο ην Αληηηξνκνθξαηηθφ Κέληξν ζηελ Σαζθέλδε, ηελ 

αεξνπνξηθή βάζε ζην Καλη ηνπ Κηξγηζηάλ, ζην Σνπξθκεληζηάλ, ελψ αλέπηπμε θαη ηελ 

201
ε
 Δπηζηξαηεπφκελε Ρσζηθή Μεξαξρία Σπθεθηνθφξσλ ζην Κνπιηάκπ ηνπ Σαηδηθηζηάλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 1992-1997 (Frost, 2009, ζει.: 84-92), ε νπνία 

απνζχξζεθε ην 2005 (Matveeva, 2006). ε αληηζηάζκηζκα ε Ρσζία ππέγξαςε ην 2006 κε 

ην Οπδκπεθηζηάλ, κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ CSTO, κηα ζπκθσλία γηα πξφζβαζε ζηελ 

αεξνπνξηθή βάζε Ναβφη ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ε νπνία εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνβνιήο ηεο δχλακήο ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. ε αληάιιαγκα ε Ρσζία ζα πξνκεζεχζεη 

ην Οπδκπεθηζηάλ κε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη φπια αεξάκπλαο 

(Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.719) ζην ελδερφκελν αλαβίσζεο ελφο ζελαξίνπ ηχπνπ 

«Δπαλάζηαζεο ηεο Σνπιίπαο» ηνπ Κηξγηζηάλ, θαη εθφζνλ ε ρψξα θηλδπλεχζεη λα 

πεξηπέζεη ζην ράνο. Οη ζηξαηησηηθέο εγγπήζεηο αζθάιεηαο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

εξγαιείν πνπ έρεη ε Μφζρα γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο απψιεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο.   

Απηφ πνπ πξνθχπηεη σο πξψην ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη παξαπάλσ 

πξνζπάζεηεο ηεο Μφζραο, έρνπλ ζηφρν λα ηζνξξνπήζνπλ ή λα αλαραηηίζνπλ ηηο 

απμαλφκελεο Γπηηθέο επηξξνέο, ή έζησ λα δηεθδηθήζνπλ έλα ίζν status κε απηέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαλέλαο απφ απηνχο ηνπο απνθιεηζηηθά κεηα-ζνβηεηηθνχο ζεζκνχο δελ 

επέηπρε πνηέ ηελ πιήξε πεξηθεξεηαθή θάιπςε θαη ηελ εκπηζηνζχλε, ή δελ έδσζε 

πεηζηηθά απνηειέζκαηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, αθήλνληαο έμσ βέβαηα ηελ 

ακθηζβεηνχκελε γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα, λνκηκφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη ζρέζεηο 

εληφο ησλ πνιπκεξψλ ζρεκάησλ παξακέλνπλ θαζαξά ζπλεξγαηηθέο, δελ γίλεηαη ιφγνο 

γηα επξχηεξε ελνπνίεζε, θαζψο ε ελνπνίεζε απηή, ησλ θξαηψλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο κε ηε Ρσζία ππφ ηνπο φξνπο ηεο είλαη αλεπηζχκεηε γηα ηα λέα θξάηε, ελψ ε 

πξνζρψξεζε ηνπο ζε δπηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, φπσο ην ΝΑΣΟ, κε-απνδεθηή απφ ηελ ίδηα 

(Trenin, 2007). κσο, ν «αληαγσληζκφο» ζηελ πεξηνρή είλαη γεγνλφο απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο 1990 θαη ν ρψξνο γηα ειηγκνχο είλαη πεξηνξηζκέλνο: φια ηα θξάηε έρνπλ 

εηζαρζεί ζην πλεηαηξηζκφ γηα ηελ Δηξήλε (Partnership for Peace, PfP), ζην πκβνχιην  

Δπξσαηιαληηθνχ πλεηαηξηζκνχ (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC), ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 (NATO, 2007) θαη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε 

πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, γεγνλφο πνπ δίλεη ζηε Ρσζία ηελ αηηηνινγία ζηήξημεο 

ελζηάζεσλ γηα ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπ (Dunay, 

2006). Έλα αθφκε ζηνηρείν γηα ηελ ππνζηήξημε απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο δίλεη θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ αληη-Ρσζηθνχ άμνλα GU(U)AM (Georgia-Ukraine-Azerbaijan-Moldavia, κε 

ζπκκεηνρή γηα ιίγα ρξφληα θαη ηνπ Οπδκπεθηζηάλ) πνπ ππνζηήξημαλ νη ΖΠΑ (Wikipedia, 

“GUAM”). 

Ο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο είλαη ε πην πξφζθαηε θαη επηηπρεκέλε 

πξσηνβνπιία νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο θαη εκβάζπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ νπνία 

αλέιαβε απφ θνηλνχ κε ηελ Κίλα. Σν ζεκαληηθφ κε απηή ηελ πξσηνβνπιία, ζηελ νπνία 

είλαη αθηεξσκέλν ην Β‟ Μέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη πσο απνηέιεζε ην 

επηζηέγαζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Ρσζίαο λα θαηαζηεί βαζηθφο εηαίξνο μαλά ησλ 
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θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη εγγπήηξηα ηεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

πνπ θαιχπηεη ε αξκνδηφηεηά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνίρεκα πνπ κε ηνπο αλαγθαίνπο 

γεσπνιηηηθνχο ζπκβηβαζκνχο θαίλεηαη λα ην θεξδίδεη, γηαηί γηα ηε Ρσζία ε Κεληξηθή Αζία 

είλαη έλα ηξηπιφ δήηεκα: Αζθάιεηαο, Δλεξγεηαθήο νηθνλνκίαο, ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ελίζρπζεο (Κνηδηάο, 2011). Πέξαλ ησλ φζσλ ζεκείσλ ηνλίζηεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζε ηξία ζέκαηα ηα νπνία ζα παίμνπλ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηζνξξνπηψλ θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ Κξεκιίλνπ κεζν-θαη καθξνπξφζεζκα: 

α.  Ζ διασείπεζε ηερ ξένερ ζηπαηιωηικήρ παποςζίαρ και ηος 

ανηιαμεπικανικού ζηοισείος: Μπνξεί ε είζνδνο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ΝΑΣΟτθψλ δπλάκεσλ 

ζην Αθγαληζηάλ λα πξαγκαηνπνηήζεθε κε απφιπηα πξνζσπηθή επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ 

Putin (Mankoff, 2009, ζει.76), εληνχηνηο, ε αλάπηπμε ησλ Ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ Δπξαζία ελνριεί ηε Ρσζία φζν ιίγα, ιφγσ ηεο επηζπκίαο ηεο γηα κηα 

ζθαίξα επηξξνήο ρσξίο απεηιεηηθέο εμσηεξηθέο παξνπζίεο, θπξίσο ΖΠΑ-ΝΑΣΟ. Ζ 11
ε
 

επηεκβξίνπ έθεξε αλαηξνπή ηνπ ζθεληθνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο κεηαηξέπνληαο 

ηηο ΖΠΑ θαη φρη ηε Μφζρα, ζε θπξίαξρν νηθνλνκηθφ δφηε ησλ λέσλ θξαηψλ θαη δηαρεηξηζηή 

ηεο αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο (Κνηδηάο, 2011). Ίζσο απηφ λα ήηαλ ην ηίκεκα πνπ 

ρξεηάζηεθε λα πιεξψζεη ε Μφζρα γηα λα αλαγλσξηζηεί απφ ηηο ΖΠΑ σο ηζνυςήο καδί 

ηεο. Σελ παξαπάλσ εμέιημε ε Μφζρα ζα αλαδεηνχζε ηελ επθαηξία λα ηελ αλαηξέςεη 

θαζψο γλσξίδεη πνιχ θαιά πσο δίπια ζηνπο φπνηνπο δηαθαλνληζκνχο αζθάιεηαο, είλαη ε 

μέλε ζηξαηησηηθή παξνπζία πνπ παξαδνζηαθά αληηκεησπίδεηαη σο δείθηεο ππφδεημεο 

ζθαηξψλ επηξξνήο θαη ελδηαθέξνληνο (Trenin, 2007, ζει.82, Rumer, 2005, ζει.40). ε 

απηφ ίζσο λα ζπλέβαιε θαη ην γεγνλφο πσο έιπηδε ζε έλαλ πην νινθιεξσκέλν 

δηαθαλνληζκφ ηνπ ζέκαηνο κεηαμχ ηνπο, πνπ ηειηθά δελ έγηλε (Κνηδηάο, 2011). Γη‟ απηφ θαη 

θξφληηζε λα μεθαζαξίζεη πσο νπνηαδήπνηε ηξίηε παξνπζία ζηα θξάηε ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο, ζα ήηαλ απνδεθηή κφλν αλ ήηαλ ζχκθσλε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ίδηαο, 

ζα‟πξεπε λα έρεη ηελ άδεηά ηεο θαη βέβαηα ζα είρε κηα ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, κε έλα 

ινγηθφ ρξνληθφ πιαίζην παξνπζίαο
47

. Καη απηφ ην ηειεζίγξαθν πξνήιζε απφ ηε 

δηαπίζησζε πσο ε παξακνλή ΖΠΑ-ΝΑΣΟ δελ έδεηρλε λα έρεη. Βέβαηα ε είζνδνο ησλ 

δπλάκεσλ ΖΠΑ-ΝΑΣΟ ππάθνπε ζε ζηξαηεγηθνχο ππνινγηζκνχο, φπσο 1. Σν ζηφρν, πνπ 

ήηαλ ε πηψζε ησλ Σαιηκπάλ, γεγνλφο πνπ θαη νη Ρψζνη επηζπκνχζαλ κελ, αιιά δελ 

κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ. 2. Ζ Μφζρα δελ κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηα Κεληξν-Αζηαηηθά 

θξάηε απφ ην λα θηινμελήζνπλ Γπηηθέο δπλάκεηο. Ζ απνηπρία ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα 

κπινθάξεη κηα ηέηνηα θίλεζε, ζα ήηαλ ρεηξφηεξε θαη ίζσο ζα νδεγνχζε ζε θαηάξξεπζε 

ηνπ πιαηζίνπ αζθαιείαο πνπ πξνσζνχζε ε ίδηα. 3. Οη δπλάκεηο ΖΠΑ-ΝΑΣΟ ζα έξρνληαλ 
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 Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003
 
ν Ρψζνο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Igor Ivanov,  δήισλε πσο «Βιέπνπκε ηελ παξνπζία 

ησλ ζηξαηεπκάησλ ησλ ΗΠΑ ζηελ Κεληξηθή Αζία, κέζα από ην πξίζκα ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνύ 
ζπλαζπηζκνύ λα εμνινζξεπηεί ην παξάλνκν θαζεζηώο ησλ Σαιηκπάλ πνπ ππήξρε ζην Αθγαληζηάλ”. Δληνχηνηο, πνιχ 
νμεία ππαηλίρζεθε φηη «θαη ε επηρείξεζε ζην Αθγαληζηάλ θαη νη λέεο βάζεηο ησλ ΗΠΑ ζα έπξεπε λα έρνπλ απζηεξά 
πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη λα ηεινύλ ππό ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΟΗΔ θαη όρη ησλ ΗΠΑ» (Russian MFA, 2003).  Έλα 
ρξφλν αξγφηεξα, ν Ρψζνο αλαπιεξσηήο ΤΠΔΞ  Vyacheslav Trubnikov, δήισλε απξνθάιππηα  φηη: «Γελ λνκίδσ όηη 
κπνξνύκε λα είκαζηε ραξνύκελνη κε ηελ παξνπζία εμσ-πεξηθεξεηαθώλ δπλάκεσλ, άζρεηα αλ είλαη νη ΗΠΑ, ε Κίλα ή 
θάπνηα άιιε ρώξα» (Bailes, Dunay, θ.ά. 2007, ζει.11). 
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ζηελ πεξηνρή θαη ζα έθεπγαλ θάπνηα ζηηγκή, αθφκε θη αλ ρξεηαδφηαλ 15 ρξφληα ψζπνπ 

λα ζηαζεξνπνηεζεί ην Αθγαληζηάλ ζηε κεηά-Σαιηκπάλ επνρή. Άξα, ήηαλ ε θαιχηεξε 

ελαιιαθηηθή πνπ είραλ, αθνχ αλ απηφ ην «θελφ» επηρεηξνχζε λα ην θαιχςεη ε Κίλα, ζα 

εξρφηαλ γηα λα κείλεη (Trenin, 2007). Καη θαηά κία άπνςε, ππεχζπλε γηα απηφ ην «θελφ» 

ήηαλ ε ίδηα ε Ρσζία (Margelov, 2005). Ζ φιν θαη κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή δέζκεπζε θαη 

παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή, ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη είλαη βαζηά 

δπζαξέζθεηα ζηα φξηα ηεο ζπγθξαηεκέλεο νξγήο, ε νπνία νδήγεζε ζηε Γηαθήξπμε ηεο 

πλφδνπ ηεο Αζηάλα ην 2005. ε απηφ ζπλεγφξεζαλ θαη νη θαθέο ζρέζεηο Οπδκπεθηζηάλ-

ΖΠΑ ιφγσ ηνπ δπζάξεζηνπ πξνεγνχκελνπ πνπ έρεη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Blank, 

2008). Ζ θίλεζε ηεο Ρσζίαο ζηελ Αζηάλα είρε σο απνηέιεζκα λα εγείξεη ζηξαηεγηθά 

εκπφδηα γηα ηηο ΖΠΑ, παξάιιεια φκσο ηηο πξνθάιεζε λα απνθαιχςνπλ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2005, πσο «ε θαηνρή βάζεσλ ζηελ Κεληξηθή Αζία ζηέιλεη επίζεο έλα κήλπκα ζηελ Κίλα 

θαη ηε Ρσζία φηη είλαη [ε Κεηλξηθή Αζία] κηα ζεκαληηθή ζθαίξα επηξξνήο ηεο Ακεξηθήο» 

(Tully, 2005). Ζ κε απφδνζε ζπλέρεηαο ζε απηή ηε δηαθήξπμε είλαη κηα έλδεημε πσο 

κάιινλ ε Ρσζία αληηιήθζεθε πσο δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηφ 

ρσξίο λα νδεγήζεη ηηο εμειίμεηο ζηα άθξα, φκσο δελ έπαπε λα είλαη έλα αθφκε κήλπκα 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο ΖΠΑ, φηη παηνχλ πάλσ ζε πεξηνρέο «δσηηθψλ ηεο 

ζπκθεξφλησλ», φπσο επίζεο θαη κηα έθθξαζε ηεο ζεηηθήο πξφζεζεο ησλ κειψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ λα πάξνπλ ην πξνβάδηζκα ζηελ ππεξάζπηζε ηεο πεξηνρήο ηνπο ελάληηα ζηηο 

λέεο απεηιέο (Guang, 2007).  

β. Ο πόλορ ηερ γεωγπαθικήρ εγγύηεηαρ και δεμογπαθίαρ: Ζ Ρσζία 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εζλνηηθή εηξήλε εληφο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, θαζψο κηα εζλνηηθή 

ζχγθξνπζε ζα θηλδχλεπε ελδερνκέλσο λα επηθέξεη κηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο 

θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη πην ζεκαληηθνχ γείηνλά ηεο, ηνπ Καδαθζηάλ γηα παξάδεηγκα. 

Απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππήξμε έληνλε ξνή Κεληξναζηαηψλ πξνο ηε Ρσζία 

ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο. Με ηνλ αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ λα πέθηεη θαηαθφξπθα θαη ηνλ 

αξηζκφ ζαλάησλ λα απμάλεηαη, ε Ρσζία αληηκεησπίδεη κηα αλαινγηθή αχμεζε ηνπ 

Μνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη ηελ άλνδν πνιππιεζψλ 

κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ ζην λφην ηεο. Σν πξφβιεκα είλαη δεκνγξαθηθφ γηαηί ν κέζνο 

φξνο δσήο ζηε Ρσζία είλαη κεησκέλνο, έρεη πέζεη απφ ηα 76-77 ρξφληα ζηα 64 ή θαη πην 

θάησ αθφκε
48

 (Κνηδηάο, 2011). Ζ πξφθιεζε είλαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Ζ Ρσζία δελ 

κπνξεί πηα λα ειπίδεη ζην ρηίζηκν ελφο εζληθνχ Ρσζηθνχ Υξηζηηαλν-Οξζφδνμνπ έζλνπο-

θξάηνπο. Θα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ απμαλφκελε Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, ε 

νπνία κεηξά 25 εθ. Μνπζνπικάλνπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο Ηζιακηθήο αλαγέλλεζεο 

(Trenin, 2007). Έλαο νπνηνζδήπνηε θινληζκφο ηεο αζθάιεηαο ή αληηξσζηθή ζηάζε ζα 

κπνξνχζε λα ηελ απεηιήζεη φρη κφλν ζε κηα γεληθφηεξε πξννπηηθή αιιά θαη ιφγσ  ησλ 5 
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 ηε θηψρεηα πνπ ππήξμε ζηε Ρσζία ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φπσο θαη ηνπ 1920, έρνπκε δχν δηαθνξεηηθέο 
απαληήζεηο: νη κελ ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί απάληεζαλ κε πεξηνξηζκφ ησλ γελλήζεσλ γηα ιφγνπο θφζηνπο δσήο, νη δε 
κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί, απάληεζαλ κε γελλήζεηο θαη δεκηνπξγία κεγάισλ νηθνγελεηψλ σο θνηλσληθφ κεραληζκφ 
αζθάιηζεο θαη αιιεινζηήξημεο (Κνηδηάο, 2011). 
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εθ. Ρψζσλ πνπ δνπλ εθηφο ζπλφξσλ ηεο. Πηζαλφηεηεο θαη ζελάξηα πεξί Ρσζηθνχ 

ηξξεδεληηζκνχ, ή επαλαθαηαθηήζεηο δελ επζηαζνχλ γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηζπκία ηεο 

Μφζραο λα έρεη ηελ Κεληξηθή Αζία ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο, νχηε θαη ζα είλαη (Trenin, 

2007). Ο πφζνο ηεο Ρσζίαο γηα επηθξάηεζε θαη θπξηαξρία ζηελ Κεληξηθή Αζία έρεη λα 

θάλεη πεξηζζφηεξν κε ην γφεηξν θαη ηελ επηξξνή ηεο (Mankoff, 2009, ζει.266). 

γ. Ζ με-διάδοζε ηων πςπενικών όπλων. Ζ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

πξνθάιεζε κεγάιε αλεζπρία ζε παγθφζκην επίπεδν ζρεηηθά κε ηε «δηαρείξηζε ηεο 

ππξεληθήο ηεο θιεξνλνκηάο». Κπξίσο δε, γηα ην ζπγθξφηεκα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηεπεηξσηηθψλ ρεξζαίσλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ πνπ ήηαλ αλαπηπγκέλνη ζην 

Καδαθζηάλ, εθθξάζηεθαλ θφβνη φηη απηφ ζα ήζειε λα γίλεη «ε πξώηε Ιζιακηθή ππξεληθή 

δύλακε» ηνπ θφζκνπ (Trenin, 2007, ζει.97). Ζ Ρσζία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ, 

θαηάθεξε λα κεηαθέξεη φια ηα ππξεληθά ζην έδαθνο θαη ηνλ έιεγρφ ηεο, ελψ ην 

Καδαθζηάλ (καδί κε ηελ Οπθξαλία θαη ηε Λεπθνξσζία) ππέγξαςε ην 1994 ην Πξσηφθνιιν 

ηεο Ληζαβφλαο δεζκεπφκελν λα παξακείλεη κε-ππξεληθφ θξάηνο, ιχλνληαο ζηελ νπζία ην 

ζέκα. Δπίζεο, φηαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ππξεληθνί εηδηθνί θαη πιηθά απφ 

ην Καδαθζηάλ θαη άιιεο πξψελ νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο άξρηζαλ λα δηαθηλνχληαη 

παξάλνκα, ε Ρσζία πξνζπάζεζε κε επηρεηξήζεηο φπσο ε Ακεξηθαληθή «Σνπάδη», λα 

εκπνδίζεη ηελ θαηάιεμε ππξεληθψλ πιηθψλ ζε κε-αξεζηά ή ειεγρφκελα πεξηβάιινληα, 

θπξίσο ζην Ηξάλ θαη ζηε Βφξεηα Κνξέα, ρσξίο κεγάια απνηειέζκαηα (Trenin, 2007). 

ήκεξα, έρνληαο μεπεξάζεη ηε καθξνρξφληα αλεζπρία αλαθνξηθά κε ην Παθηζηάλ
49

, ην 

ελδηαθέξνλ ηεο έρεη εζηηαζηεί ζην Ηξάλ θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα θαηέρεη ππξεληθά φπια 

γηα δχν ιφγνπο: α) ηελ αλεζπρεί ε χπαξμε ελφο νπιηζκέλνπ κε ππξεληθά θαη ππξαχινπο 

Ηξάλ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ ή ηελ 

πξνζβάζηκφηεηά ηνπ ζηε ζάιαζζα, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κεγάιε πεξηθεξεηαθή δχλακε 

ζηελ Καζπία, ζηνλ Καχθαζν θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη β) ηελ αλεζπρεί ην ελδερφκελν 

κηαο πξνιεπηηθήο επίζεζεο απφ ηηο ΖΠΑ γηα ην αθνπιηζκφ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα είρε 

ζεκαληηθέο επηπινθέο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα, θαζψο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη 

ηνπο Ηζιακηζηέο καρεηέο νη νπνίνη αληηδξψληαο ζα κπνξνχζαλ αθφκε θαη λα εμαθαλίζνπλ 

ηα θπβεξλεηηθά θαζεζηψηα ζηελ Κεληξηθή Αζία.   

 

6.Α.2 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ηελ Κίλα: «Πάκε Γπηηθά...» 

Ζ κεηάβαζε ηεο Κίλαο απφ ηελ «επνρή Mao» ζηελ «επνρή Deng» έθεξε θαη ηελ 

αιιαγή ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή: ήζειε λα εληαρζεί ζην ππάξρνλ δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα κε αζθάιεηα θαη σο κεγάιε δχλακε, ψζηε λα απνθνκίζεη ηα νθέιε 

πνπ κπνξνχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κεζν-& 
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 Ζ ερζξφηεηα κε ην Παθηζηάλ αλάγεηαη ζην παξειζφλ, φηαλ σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο CENTO (Central Treaty 
Organization),  κηαο ζπκκαρίαο θαη βάζεο Ακεξηθαληθψλ θαηαζθνπεπηηθψλ αεξνπιάλσλ, εθθηλνχζε πηήζεηο ξνπηίλαο, 
πάλσ απφ ην νβηεηηθφ έδαθνο σο ην 1960. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε πξνκεζεπηήο θαη βάζε ησλ αληη-
νβηεηηθψλ κνπηδαρεληίλ, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην Ηζιακακπάλη ζηήξημε ηνπο Σαιηκπάλ νη νπνίνη έθαλαλ θνηλφ 
κέησπν κε ηνπο Σζεηζέλνπο θαη ηνπο Ηζιακηζηέο καρεηέο ζηελ Κεληξηθή Αζία (Trenin, 2007). 
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καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Ο έλαο δξφκνο γη‟απηή ηελ πξννπηηθή πεξλνχζε απφ 

ηελ Κεληξηθή Αζία, ε νπνία έγηλε ζεκαληηθή ιφγσ: α) ηεο δηακφξθσζεο λέσλ ζπλνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ: ζπλνξεχεη κε 4 θξάηε αληί ηνπ ελφο, κε βαξηά νπιηζκέλα ζχλνξα θαη ζέκαηα 

εθθξεκή, β) ηεο αλάγθεο γηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο, κε ζηαζεξφηεηα 

θαη εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε γηα ηελ αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ηεο
.
 oη «λένη» ηεο 

γείηνλεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ζηξαηεγηθνχο θπζηθνχο 

πφξνπο, γ) ηεο αλεζπρίαο ηεο γηα ηελ αζθάιεηα, απφ ηε δξάζε παξαγφλησλ πνπ κπνξεί 

λα ηελ επεξεάζνπλ ή λα απεηιήζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηά ηεο, κέζσ ηεο αλήζπρεο δπηηθήο 

ηεο επαξρίαο ηλΣζηάλγθ θαη απαηηνχλ ζχλζεηε αληηκεηψπηζε θαη ζπλεξγαζία (Chang, 

1997). Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κνηξάδνληαη εζληθνχο δεζκνχο κε ηελ ηλΣζηάλγθ, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί απεηιή, φρη κφλν γηα ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθχςνπλ, αιιά θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ πεξηνρή επξχηεξα. Άξα, 

ε εηξήλε ζηελ πεξηνρή είλαη ζέκα θιεηδί. δ) Δθκεηαιιεπφκελε ηελ ππνρψξεζε ηεο 

Ρσζηθήο δχλακεο θαη επηξξνήο, απνδεηά ηελ επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο 

ηζρχνο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο θαη ηεο επηξξνήο ηεο σο εγέηεο ζηελ πεξηνρή. 

Δπίζεο, ε) ε Κεληξηθή Αζία ρξεζηκεχεη σο «αλάρσκα» γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ επηξξνψλ θαη σο ζπκπιήξσκα ζηελ Κηλεδηθή λαπηηιηαθή ζηξαηεγηθή 

(Erickson & Goldstein, 2009). Ζ εμαζθάιηζε ηεο εξεκίαο ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο, ηεο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αλαηνιηθή, λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

πξνβνιήο ηεο δχλακήο ηεο, ψζηε λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο ζην δπηηθφ Δηξεληθφ θαη ζηε 

Θάιαζζα ηεο Νφηηαο Κίλαο (Κνηδηάο, 2010α). ζη) Ζ ζέζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηελ θαζηζηά 

γέθπξα γηα λα θηλεζεί ην Κηλεδηθφ φρεκα πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Δπξψπε 

(Κνηδηάο, 2010α). ε) ηελ πνξεία ε Κεληξηθή Αζία γίλεηαη ην θχξην πιαίζην άζθεζεο ηεο 

πνιπκεξνχο δηπισκαηίαο ηεο Κίλαο, κέζσ ηνπ SCO θαη εζηία ελδηαθέξνληνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ έπαημε θαίξην ξφιν ε Κίλα. Γηα φινπο απηνχο 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην, επαλαραξάζζεη ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 3 εζληθνί ζηφρνη ηνπ νξάκαηνο ηεο «εηξεληθήο 

αλφδνπ»: «Γηαηήξεζε-Δπεκεξία-Γχλακε» (Wang, 2005). Ζ θηινζνθία πίζσ απφ ηε 

ζηξαηεγηθή ηαθηηθή βαζίδεηαη ζηε «ζπλεξγαζία», ηελ «πνιπκέξεηα», ηελ «ελζσκάησζε» 

θαη ηελ «πεξηθεξεηνπνίεζε» (Chung, 2004). Γει. ηελ αλάπηπμε επνηθνδνκεηηθψλ 

δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ πεξηθεξεηαθψλ ζρέζεσλ, ψζηε λα ελζσκαησζεί θαη εδξαησζεί 

ζην δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθφ ηεο ζχζηεκα, λα ηζνξξνπήζεη ελάληηα ζηελ απεηιή πνπ ε 

παγθφζκηα θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ αληηπξνζψπεπε, απνθεχγνληαο κηα ζχγθξνπζε καδί ηνπο 

(Foot, 2005), αιιά θαη ηεο πεξηθχθισζή ηεο απφ απηέο
50

. Ζ Κίλα δελ απνδεηά λα γίλεη κηα 

κεγάιε ζηξαηησηηθή δχλακε καρφκελε γηα εγεκνλία ζηνλ θφζκν, αιιά κηα ππεχζπλε 
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 πσο ην έζεζε ν Zheng Bijian, πξψελ αληηπξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο ρνιήο ηνπ Κφκκαηνο ζην Πεθίλν θαη 
εηζεγεηήο ηνπ φξνπ, ε έλλνηα ηνπ Κηλεδηθνχ δξφκνπ ηεο «εηξεληθήο αλφδνπ» ζπληζηά  ηελ «νηθνδόκεζε ελόο 
αλεμάξηεηνπ ζνζηαιηζκνύ κε Κηλεδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελώ ζπκκεηέρεη ζηελ / παξά απέρεη από, ηελ νηθνλνκηθή 
παγθνζκηνπνίεζε» (Zheng, 2003).   
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δχλακε κε έλαλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, παξακέλνληαο έλαο κεγάινο 

πνιηηηζκφο. Πξνζαλαηνιίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνο πεξηνρέο φπνπ ε πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή, ζηξαηεγηθή (θαη ζηξαηησηηθή) επηξξνή ηεο, δελ ζα ζπλαληήζεη πνιιά εκπφδηα. 

Ζ Κεληξηθή Αζία έγηλε ην κνλνπάηη κε ηε κηθξφηεξε αληίζηαζε θαζψο ηεο πξνζέθεξε έλαλ 

ζηξαηεγηθά «αζθαιή» άμνλα γηα ηελ επέθηαζε ηεο δχλακήο ηεο. Αληηζηξφθσο, ηα θξάηε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, αλαδεηνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ θαη δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο, 

αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε Ρσζία ήηαλ απαζρνιεκέλε 

κε ηα ζνβαξά εζσηεξηθά ηεο ζέκαηα θαη γηα ηηο ΖΠΑ δελ ήηαλ παξά κηα νκάδα 

«μεραζκέλσλ “-stans”» (Legvold, 2003). 

Ζ Κίλα πξνζεγγίδεη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ακέζσο κεηά ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο, δηεξεπλψληαο ηα πεξηζψξηα ησλ θηλήζεψλ ηεο. Σα αλαγλσξίδεη 

δηπισκαηηθά, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 μεθηλά δηάινγν καδί ηνπο θαη κε ηε Ρσζία, γηα ηελ 

επίιπζε ζεκαληηθψλ εθθξεκψλ ζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ, νξηνζέηεζεο θαη 

απνζηξαηηθνπνίεζεο, δίλνληαο έλα ηέινο ζηηο «άληζεο ζπλζήθεο» πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε 

επνρή πνπ έδπζε. Δθαξκφδεη κηα «γεσ-νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή» κε βάζε ηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο θαη ην δηάινγν γηα ηελ αλεχξεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, ηαθηηθέο πνπ ηε 

βνεζνχλ λα ιχζεη ρξφληα ζέκαηα-αγθάζηα, νηθνδνκψληαο ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην 

ζεβαζκφ θαη ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηηο πνιπκεξείο ζπλεξγαζίεο ηεο. Γλσξίδεη πνιχ 

θαιά πσο ιφγσ ηνπ ζνβηεηηθνχ παξειζφληνο, ε Ρσζία δηαηεξεί κηα ζεκαληηθή ηθαλφηεηα 

επηξξνήο ζε φιν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζρέζεσλ καδί 

ηνπο. κσο, ε Κίλα δηαζέηεη κεγάια απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηα νπνία έρνπλ αλάγθε ηα 

θξάηε. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε Κίλα πξνκεζεχεηαη θπζηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη 

παξέρεη πξντφληα θαη θεθάιαηα. Βξαρππξφζεζκα θαη άκεζα, ηελ ελδηαθέξεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, λα δηαζθαιίζεη ηελ εζληθή αιιά θαη 

πεξηθεξεηαθή ηεο ζηαζεξφηεηα θαη ζε κειινληηθφ ρξφλν, έιεγρν ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ Κίλα θνβφηαλ φηη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ 

θξαηψλ θνληά ζηα δπηηθά ηεο ζχλνξα, ζα κπνξνχζε λα σζήζεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

Οπτγνχξσλ ζηελ επαξρία ηλΣζηάλγθ λα απαηηήζνπλ αλεμαξηεζία βαζηδφκελνη ζηε 

ζξεζθεπηηθή, εζλνηηθή θαη πνιηηηζηηθή ζπγγέλεηα ησλ πιεζπζκψλ. Παξακεξίδνληαο ηηο 

φπνηεο αλεζπρίεο, εθιακβάλεη ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη ηελ εζλνηηθή ζπλάθεηα ηεο 

ηλΣζηάλγθ σο πξφθιεζε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηνρή σο πξνπχξγην ελαληίνλ ηνπ 

εζληθηζκνχ θαη ησλ φπνησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ Οπτγνχξσλ θαη νπαδψλ ηνπ Παλ-

Σνπξθηθνχ Κηλήκαηνο (Clark, 2008). Δθαξκφδνληαο ηαθηηθή «δηπιψλ αλνηγκάησλ», δει. 

κε θάζε θίλεζε λα εμππεξεηνχληαη έλαο εζσηεξηθφο θαη έλαο εμσηεξηθφο ζθνπφο, 

θαηαθέξλεη: i) λα ελζσκαηψζεη ηελ ηλ-Σζηάλγθ ζην πεξηβάιινλ ηεο ίδηαο ηεο Κίλαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο ζχλδεζκν κε ηελ Κεληξηθή Αζία, ελψ παξάιιεια ii) εληζρχεη ηελ 

αζθάιεηα, θαιιηεξγψληαο έλα θαιφ θιίκα, νηθνδνκψληαο ηελ εκπηζηνζχλε κε ηα λέα 

θξάηε θαη εγθαηληάδνληαο ζπλεξγαηηθνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο. Έηζη απφ λεθξή θαη 
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απνκνλσκέλε δψλε ηελ κεηαηξέπεη ζε ελδηάκεζε ζηνλ λέν άμνλα πνπ ζέιεη λα 

δηακνξθψζεη θαη πεξηιακβάλεη ην Ηξάλ, ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή. Παξέρεη ζηε ηλΣζηάλγθ αληηθίλεηξα απφζρηζεο, εληάζζνληάο ηελ ζε έλα εζληθφ 

νηθνλνκηθφ εγρείξεκα-φξακα αλάπηπμεο, ζε θφκβν ηεο Κηλεδηθήο νηθνλνκίαο
51

. 

ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ αλαπηχζζεη δηκεξείο ζρέζεηο κε ην Καδαθζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Καδαθζηάλ φπνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, επελδχεη 

ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο ζχλδεζήο κε ηελ 

ηλΣζηάλγθ, αιιά θαη ζηελ θαηαζθεπή αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Παξφηη ην 

Καδαθζηάλ είλαη πεξηζζφηεξν «δεκέλν» κε ηε νβηεηηθή Έλσζε, επηζπκεί ηε 

δηαθνξνπνίεζε, ζην κέηξν πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ηα κεγαιχηεξα δπλαηά νθέιε απφ 

ηελ Κίλα, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε Ρσζία, απέλαληη ζηελ νπνία έρεη 

ζρεηηθή ειεπζεξία ειηγκψλ, θαζψο αθνινπζεί ηελ πην ηζνξξνπεκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή 

απφ φια ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Σν Καδαθζηάλ κε ηα ζεκαληηθά θνηηάζκαηα 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ θαη ηε ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε 

απνηειεί γηα ηελ Κίλα, γέθπξα πξνο ηελ Καζπία Θάιαζζα θαη ελδηάκεζν ζηαζκφ ζηε 

ζχλδεζε κε ην Γθνπαληάξ, ελψ δπλεηηθά, έλα ξπζκηζηή ησλ ζρέζεσλ θαη αληηζέζεσλ κε 

ηε Ρσζία θαη νηθνδεζπφηε ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο Οπτγνχξσλ ηεο δηαζπνξάο 

(Paramonov & Stolpovski, 2008). πλεξγαδφκελε κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαη πεξηνξίδνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηα απζηεξά πιαίζηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο, ηηο λνκηκνπνηεί, δείρλεη πσο απνδέρεηαη ηελ εμνπζία ηνπο, γεγνλφο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά, δηακνξθψλνληαο θαιφ θιίκα θαη φξνπο επλντθνχο γηα ηελ ίδηα. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο δηθή ηεο ζθαίξαο επηξξνήο, αλεμάξηεηε 

απφ εθείλε πνπ δηαζέηεη ε Ρσζία ζε φια ηα θξάηε. Δπίζεο, αλαπηχζζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηε Ρσζία αληηκεησπίδνληαο ηελ σο ζπλέηαηξν θαη φρη σο αληαγσληζηή, παξφηη ε 

ζπλεξγαζία ηνπο κεηξηάδεηαη απφ ηελ εγγελή αληαγσληζηηθή δπλακηθή θαη ηηο 

ζπλερηδφκελεο ακθηβνιίεο ησλ δχν πιεπξψλ απέλαληη ζηηο καθξνπξφζεζκεο πξνζέζεηο 

ηνπο. Μέζσ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο, ηελ ψζεζε πξνο ηε Ρσζία γηα δεκηνπξγία ηεο 

«Οκάδαο ησλ 5 ηεο αγθάεο», ηε δεζκεχεη κε φξνπο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ Κίλα, λα 

αλαπηχμεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ρσξίο λα επηθέξεη κηα αξλεηηθή Ρσζηθή 

απάληεζε θαη κεηψλνληαο ηελ ελδερφκελε εμσηεξηθή αλάκημε απφ ηηο ΖΠΑ, ή / θαη ηε 

Γχζε, ζηελ πεξηνρή (Khodzhaev, 2009). Σν Πεθίλν δελ ζέιεη βξαρππξφζεζκα λα 

πξνθαιέζεη θαηά θαλέλα ηξφπν ηε Ρσζία, ζηνλ έιεγρν πνπ εθείλε ζέιεη λα αζθεί ζηελ 
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 Με ην ζηξαηεγηθφ κήλπκα «Πάκε Γπηηθά», εθάξκνζε κηα πνιηηηθή ελζσκάησζεο ηεο πεξηνρήο ζε κηα εζληθή 
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, αλνίγνληαο παξάιιεια ην δξφκν ηεο πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία.  πσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ Θηβέη, ε Κηλεδηθή θπβέξλεζε δεκηνπξγεί ζηε ηλ-Σζηαλγθ αληηθίλεηξα γηα ηελ απφζρηζή ηεο, εληζρχνληαο ηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία, ηελ πξφιεςε, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη ζθιεξή θαηαζηνιή δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο 
ζεσξνχληαη σο πξνψζεζε ηεο απηνδηάζεζεο ησλ Οπΐγνχξσλ. Δζσηεξηθά, απηφ επηδηψθεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ «Μεγάιν Αλαπηπμηαθφ Πιάλν ηεο Γχζεο» ηνπ 2000 πνπ πξνβιέπεη ηελ εμέιημε ηεο ηλ-
Σζηάλγθ ζε βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή βάζε, ζεκαληηθή ελεξγεηαθή θαη εκπνξηθή νδφ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ε νπνία 
ζα απνηειέζεη κηα κεγάιε «Ζπεηξσηηθή Δπξαζηαηηθή Γέθπξα» πνπ ζα ζπλδέεη ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο, 
Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη Νφηηαο Αζίαο. Κη απηφ, παξφηη ην εκπφξην κε ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κέζσ απηήο, 
είλαη πην δαπαλεξφ απφ ην ζαιάζζην, θαζψο ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα πεξηνξίδεηαη απφ ην κεγάιν πςφκεηξν θαη ηελ 
αθξαία απνκφλσζε ησλ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ (Economy, 2002, Becquelin, 2004, Xinhua 2005). 
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πνιηηηθή ή ζηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο, αξθεί λα κελ εκπνδίδεηαη ε επίηεπμε ηεο δηθήο 

ηεο πνιηηηθήο. Τπέξ ηεο ιεηηνπξγεί ε επηζπκία ησλ θξαηψλ γηα δηαθνξνπνίεζε θαη 

επέθηαζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο γηα εμεχξεζε πφξσλ (ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο 

Κίλαο είλαη ζεκαληηθά) θαη εμηζνξξφπεζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (Ρσζίαο θαη 

αξγφηεξα ΖΠΑ). Ζ εκπνξηθή ζπλεξγαζία
52

 κε ηα θξάηε πξνρσξά πνιχ γξήγνξα φκσο ε 

εκπνξηθή ηεο δηείζδπζε πξνμελεί ελζηάζεηο, θαζψο θεξδίδεη κηα ζρεδφλ νηνλεί 

κνλνπξνκεζεηαθή ζέζε έλαληη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηεο 

ηειεπηαίαο απφ ηελ Κηλεδηθή αγνξά γηα εμαγσγέο, εηζαγσγέο θαη ρξεκαηνδφηεζε. Σν 

κνηίβν ηνπ εκπνξίνπ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ Κίλαο θαη θξαηψλ Κεληξηθήο Αζίαο είλαη 

απηφ ελφο εηζαγσγέα αθαηέξγαζησλ πξψησλ πιψλ (ελέξγεηα, ζηδεξνχρα θαη κε 

ζηδεξνχρα κέηαιια θαη νξπθηά) θαη εκηηειψλ πξντφλησλ θαη ελφο εμαγσγέα ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Μπνξεί απηφ κελ λα θαζηζηά ηηο νηθνλνκίεο ζπκπιεξσκαηηθέο (Paramonov, 

2005), φκσο νη φξνη ηνπ εκπνξίνπ, ν φγθνο ηνπ θαη ε δηαθνξά ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζνκέλσλ, είλαη πην επλντθνί γηα ηελ Κίλα θαη ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα 

ππνβαζκίζεη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζε «παξαξηήκαηα πξψησλ πιψλ ηεο θηλεδηθήο 

νηθνλνκίαο» (Paramonov, 2005a)
.
 πιεξεί ηηο ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κεηαηξαπνχλ νη 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ζε πνιηηηθφ εξγαιείν πίεζεο
53

, παξάκεηξνο πνπ φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη ε Κίλα ηελ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζηήξημε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ «απνζρηζηηθψλ» 

ζηνηρείσλ ηεο δηαζπνξάο ησλ Οπτγνχξσλ
54

 ηεο ηλ Σζηάλγθ, καδί κε ηελ επηξξνή ηεο ζε 

δηκεξέο επίπεδν εληφο ηεο «Οκάδαο ησλ 5». 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, δελ ππάξρεη άκεζε ζηξαηησηηθή απεηιή γηα 

ηελ Κίλα πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Αζία. Δληνχηνηο, ε αζθάιεηα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, γηαηί ππάξρνπλ πξνθιήζεηο 

πνπ πξνέξρνληαη: α) απφ Ηζιακηθά ζηνηρεία, πξνεξρφκελα είηε απφ ηελ παξαηεηακέλε 

αζηάζεηα ζην Αθγαληζηάλ, είηε απφ ππέξκαρνπο ηεο απφζρηζεο ησλ Οπτγνχξσλ, πνπ 

δξνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο δηαζπνξάο ηνπο (Paramonov & Stolpovski, 2008), β) θξάηε 

ζηελ πεξηνρή ηα νπνία είλαη, ή δχλαληαη λα γίλνπλ αληίπαινί ηεο, ή ζπληζηνχλ κηα ελ 

δπλάκεη πξφθιεζε θαη απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο, φπσο ε Ρσζία, νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ε Ηλδία. Απηφ εμεγεί ηνλ ηξίην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε Κίλα αλαδεηά ηελ αζθάιεηα: 

ε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δχλακεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο αλά ηνλ θφζκν, ρξήδνπλ αλνηρηψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαη 

απξφζθνπησλ πξνκεζεηψλ.  Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ππεξάζπηζή 

                                                           
52

 Ζ δπλακηθή ηεο νπνίαο απμάλεη ηελ εμάξηεζε, πνπ γηα θάπνηνπο κειεηεηέο κνηάδεη κε ηηο απηνθξαηνξηθέο ζρέζεηο 
«ππνηέιεηαο» πνπ ραξαθηήξηδε ην παξειζφλ ηεο κε ηα γεηηνληθά ηεο θξάηε (Swanstroem, 2005, Goldstein, 2005). 
53

 Ο Stephen Blank ππνζηεξίδεη πσο: "Η Κίλα πξνθαιεί κηα ακνηβαία θεξδνθόξα, αιιά επαγσγηθά εμαξηεκέλε 
καθξνρξόληα ζρέζε». Γηα παξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε ηνπ Σαηδηθηζηάλ δέρζεθε έλα άηνθν δάλεην αξθεηψλ 
εθαηνκκχξησλ δνιαξίσλ απφ ηελ Κίλα ην 2007, κε κηα ζπλνδεπηηθή πνιηηηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο, ε νπνία  
πεξηιάκβαλε κηα δηάηαμε λα κελ αλαγλσξίζεη ηελ Σατβάλ (Blank,  2009, ζει.440). 
54

 Κίλεζε ε νπνία άξρηζε λα απνδίδεη θαξπνχο θπξίσο απφ ηελ επφκελε δεθαεηία, αθνχ απφ ην 2001 έρεη επηηχρεη 
ηελ έθδνζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αλζξψπσλ θαηεγνξνχκελσλ γηα «απνζρηζηηθή θαη ηξνκνθξαηηθή» δξάζε απφ 
ην Καδαθζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη ην Νεπάι (Mukhamedov, 2004).  
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ηνπο, άξα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελφπισλ θαη λαπηηθψλ δπλάκεψλ ηεο 

(Till, 2009).  Ζ Κίλα εηζήγαγε σο θαη ην 2008, ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο ζε 

πεηξέιαην, ππεξβαίλνληαο ηα 7,7 εθ. βαξέιηα εκεξεζίσο (Erickson & Goldstein, 2009), εθ 

ησλ νπνίσλ, ην 85% δηαζρίδεη ηα ηελά ηεο Μάιαθα, αθνχ ην 95% ησλ ζαιάζζησλ 

εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, κε 

απνηέιεζκα νη απνζηνιέο λα δηαζρίδνπλ ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ. ε ζπλδπαζκφ θαη κε ην 

ζαιάζζην εκπφξην, ε εμάξηεζή ηεο απφ ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο είλαη αλακθηζβήηεηε. 

Απφ εδψ πξνθχπηνπλ δχν ζπληζηψζεο: ε πξψηε αθνξά ζην ζέκα ηεο Σατβάλ, ην νπνίν 

δελ έρεη θιείζεη γηα ηελ Σατβάλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά θεληξηθφ δήηεκα ηεο θηλεδηθήο 

ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ηελ εηνηκφηεηα γηα κηα πηζαλή ζχγθξνπζε ζηα ηελά ηεο, ψζηε 

λα απνηξαπεί κία (/ή λα ππεξηζρχζεη ζε κηα) πηζαλή επέκβαζε ησλ ΖΠΑ (U.S.SofD, 

2008). κσο, ε ηξσηφηεηά ηεο ζε κηα Ναπηηθή εθζηξαηεία ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ ζαιάζζηνπ 

ελεξγεηαθνχ εκπνξίνπ ηεο, είλαη πξαγκαηηθή θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε (Erickson 

& Goldstein, 2009). Δπίζεο, ε Κίλα εμαξηάηαη θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Ηλδηθνχ 

Χθεαλνχ, σο δψλε δηέιεπζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο επί ηνπ παξφληνο, αιιά 

θαη κειινληηθά απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ Γθνπαληάξ ζην Παθηζηάλ. Ζ 

Κίλα αλαπηχζζεη εληαηηθά ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ, κέζσ 

ελφο δηθηχνπ θηιηθψλ ιηκέλσλ, ην «πεξηδέξαην ησλ καξγαξηηαξηψλ» (Pehrson, 2006, 

China Briefing, 2009), φπσο θαη ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ, θαη έρεη κε ζαθήλεηα εθθξάζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ ίδξπζε λαπηηθήο βάζεο ζηελ πεξηνρή (Κνηδηάο, 2010α, Stratfor, 

2009). Απηφ ζα είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν επηηαθηηθφ, φηαλ αλαπηπρζεί πιήξσο ε 

Δλεξγεηαθή Εψλε ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ιηκάλη Γθνπαληάξ, 

γηαηί νη ζπλδέζεηο ηνπ ιηκαληνχ κε ηελ ίδηα, κέζσ ησλ ρεξζαίσλ αγσγψλ πεηξειαίνπ–

θπζηθνχ αεξίνπ, Παθηζηάλ - Κεληξηθήο Αζίαο - ηλΣζηάλγθ, κεηψλνπλ ηελ εμάξηεζε ησλ 

πξνκεζεηψλ ηεο απφ ηηο αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο, απφ ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο.  

ε απηφ ην πιαίζην, παξνπζηάδεηαη κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ ελέξγεηαο πνπ 

δηαζρίδνπλ ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ ιηγφηεξν επάισηεο ζε έλαλ πηζαλφ 

Ηλδηθφ λαπηηθφ απνθιεηζκφ (Κνηδηάο, 2010α). Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, ζπλεπάγεηαη 

απμεκέλε πξνζηαζία ηεο Δλεξγεηαθήο Εψλεο ηνπ Γθνπαληάξ, άξα κηα αχμεζε ηεο 

Κηλεδηθήο παξνπζίαο θαη ζηε δπηηθή πεξηνρή ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη 

ζηε ΝνηηνΑλαηνιηθή Θάιαζζα. κσο, γηα λα ππεξαζπηζηεί ηηο ζαιάζζηεο γξακκέο 

επηθνηλσλίαο ηεο ζηνλ Ηλδηθφ, ή λα αληηκεησπίζεη φια ηα δπζάξεζηα ελδερφκελα ζην ζέκα 

ηεο Σατβάλ θαη ζηε Θάιαζζα ηεο Νφηηαο Κίλαο, (αθφκε θαη κία εκπινθή-παξέκβαζε ησλ 

ΖΠΑ) δελ είλαη αθφκε έηνηκε, ιφγσ ηεο λαπηηθήο θαησηεξφηεηάο ηεο έλαληη ησλ ΖΠΑ θαη 

ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζηε Βφξεην-Αλαηνιηθή Αζία (Κνηδηάο, 2010α, Till, 2009, 

Bosbotinis, 2009, ζει.7-12).  Ζ εμέιημε απηή ζα έρεη αληίθηππν ζηηο ηλν-Ηλδηθέο ζρέζεηο, 

θαζψο ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη ε παξνπζία ηεο Κίλαο ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ 
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πξνθαιεί ήδε κεγάιε αλεζπρία ζηελ Ηλδία (Till, 2009). Παξά ηελ αχμεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηνπο δεζκψλ, ε Κίλα θαη ε Ηλδία παξακέλνπλ αληίπαιεο. Απηφ 

νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο ζπλνξηαθέο ηνπο δηαθνξέο, ζηελ ππνζηήξημε ηεο Κίλαο πξνο 

ην Παθηζηάλ θαη ζε αλεζπρίεο έλαληη ησλ πξνζέζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο θάζε κίαο. Μηα 

Κηλεδηθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή, ζα ελέηεηλε πεξαηηέξσ ηελ ηλδηθή αλεζπρία 

θαη επνκέλσο, ζα θαζηζηνχζε κηα Ηλδηθή απάληεζε αλακελφκελε, γεγνλφο πνπ, κε ηε 

ζεηξά ηνπ, απνηειεί θαη εξέζηζκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Ηλδηθνχ ζηξαηνχ θαη θπξίσο 

ηνπ λαπηηθνχ (Κνηδηάο, 2010α). Με ήδε δχν ζεκεία ζηξαηεγηθά επαίζζεηα νη ρεξζαίνη 

αγσγνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία, θαηαπνιεκνχλ ζεκαληηθά 

ηελ εππάζεηά ηεο θαη εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα. Δπίζεο, ε ζεκεξηλή 

πεξηνξηζκέλε ζηα πιαίζηα ηνπ SCO, ζηξαηησηηθή ηεο ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, 

είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα αιιάμεη, θαζψο ε Κεληξηθή Αζία απνθηά ζπκπιεξσκαηηθφ θαη 

εληζρπηηθφ ξφιν ζηελ Κηλεδηθή ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, γηαηί ηεο πξνζθέξεη ηε βφξεηα 

ζπληζηψζα κηαο δπλακηθήο «ζηξαηεγηθήο αλάζρεζεο» ηνπ Γειρί, κέζσ ησλ ζηξαηησηηθψλ 

κέζσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο ζηξαηησηηθέο πεξηνρέο Λάλ-Σζνπ θαη Σζέλγθ-Νηνπ ηεο 

επαξρίαο ηλΣζηάλγθ (U.S.Sec.of Defence, 2008, ζει.51, 53). Οη Γπλάκεηο ηνπ Κηλεδηθνχ 

ηξαηνχ, PLA, έρνπλ ζεκεηψζεη κεγάιε πξφνδν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, 

επέθηαζε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ
55

 θαη είλαη ζε ζέζε 

πιένλ λα αληηκεησπίζνπλ απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο επεκβάζεηο ζηελ Κνξεαηηθή 

Υεξζφλεζν, έλαληη ηεο Ηλδίαο θαη ζηηο επίκαρεο πεξηνρέο ηνπ Καζκίξ θαη ηνπ Αξνπλαζάι 

Πξαληέο. Ζ ηλ-Σζηάλγθ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο ζηξαηησηηθήο πεξηνρήο ΛάλΣζνπ, 

θηινμελεί ζηξαηεγηθέο ζηξαηησηηθέο ππνδνκέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ θαιχπηνπλ 

ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηα βφξεηα ζχλνξα ηεο Κίλαο, ππεξζχγρξνλα ξαληάξ, 

θαηεπζπλφκελνπο βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο, έλα ηζρπξά εμνπιηζκέλν θαη εθηελψο 

αλεπηπγκέλν κεραλνθίλεην ζψκα θ.α. Ζ δχλακε απηή, πνπ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνβνιήο ηζρχνο ηνπ PLA θαη πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγεί σο κηα ζπλδπαζκέλε 

νκαδνπνίεζε φπισλ, πνπ κπνξεί λα επηρεηξεί ξαγδαία εμειηζζφκελεο επηζεηηθέο 

επηρεηξήζεηο βαζηά κέζα ζην έδαθνο ηνπ αληηπάινπ. Άξα είλαη ζε απφιπηε ζέζε λα 

ππεξαζπηζηεί θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ απξφζθνπην δσηηθφ ελεξγεηαθφ ηεο εθνδηαζκφ απφ 

ην Καδαθζηάλ (Martin, 2006, ISS, 2009, Paramonov & Stolpovski, 2008 ζει.8), ή λα 

αλαιάβεη έλαλ ελεξγεηηθφ θαη ελ δπλάκεη παξεκβαηηθφ ξφιν επξχηεξα ζηελ Κεληξηθή 

Αζία, κε δπλαηφηεηεο πξνβνιήο δχλακεο κέρξη θαη ζηελ Ηλδηθή ππν-ήπεηξν αλ ρξεηαζηεί. 

Γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κηα ηαπηφρξνλε κεηαηφπηζε ηνπ δφγκαηνο γηα ηε δηάζεζε 

ησλ δπλάκεσλ απηψλ.  

Μεηά ην 2001, ε Κίλα αξλείηαη ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζην 

Αθγαληζηάλ. Γείρλεη αλνρή θαη ζπγθξαηεί ηηο φπνηεο ηάζεηο αληηπαξάζεζεο, δηαβιέπνληαο 
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 Μειέηε ηνπ ακπληηθνχ ηλζηηηνχηνπ RAND έδεημε πσο αλ ζπλερηζηεί ε ζεκεξηλή ηάζε ζηε ζηξαηησηηθή ηζνξξνπία 
ησλ δχν θξαηψλ ζηνλ Δηξεληθφ, νη ΖΠΑ δελ ζα είλαη  ηθαλέο λα ληθήζνπλ ζε πφιεκν θαηά ηεο Κίλαο ζηα ηελά ηεο 
Σατβάλ ην 2020 (Καζεκεξηλή, 2011). 
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ηελ επθαηξία λα απνθηεζνχλ ζηξαηεγηθά θαη πνιηηηθά νθέιε φπσο, απνηξνπή ηεο φπνηαο 

απεηιήο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ κηα επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζην Αθγαληζηάλ, κε ελδερφκελε εμάπισζε ηεο αζηάζεηαο θνληά ζηα ζχλνξά ηεο, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζηαζεξφηεηα, ην πεξηθεξεηαθφ εκπφξην θαη ηηο 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο θαη κεηαθνξέο, (ην πξψην ηκήκα ηνπ ηλν-Καδαθηθνχ αγσγνχ 

πεηξειαίνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 2003). Δληνχηνηο, ε αξρηθή αλνρή απνθάιπςε ηελ 

απεηιή επηξξνψλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηελ άλεπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξνπζία 

ησλ ΖΠΑ, ε νπνία ζα επέθεξε απνδπλάκσζε θαη ησλ δηθψλ ηεο ζηξαηεγηθψλ επηξξνψλ, 

ελψ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνζηαζεξνπνηεηηθά ε πξνψζεζε δεκνθξαηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ πεξηνρή. ε γεσπνιηηηθνχο φξνπο, ε ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Κεληξηθή Αζία έγηλε αληηιεπηή σο πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο Ρσζίαο, 

«πεξηθχθισζεο» ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηξάθ, επέθηαζεο ηεο επηξξνήο ησλ ΖΠΑ ζηα ΝΑ, 

«αλάζρεζεο» ηεο δηθήο ηεο αλφδνπ θαη θινληζκνχ ηεο ζέζεο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο, 

δηαηεξψληαο νμπκέλε ηελ αλεζπρία ηεο ζην πξφβιεκα ηεο ηλ-Σζηαλγθ, δηαθηλδπλεχνληαο 

αθφκε θαη ηελ ελζσκάησζε ή απφζρηζή ηεο (Κνηδηάο, 2010α). Ζ λέα απηή θαηάζηαζε 

έδσζε ην θίλεηξν ζηελ Κίλα λα εληαηηθνπνηήζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία, λα δνπιέςεη πεξηζζφηεξν εληφο ηνπ SCO, έηζη 

ψζηε λα κελ αλαζρεζεί ε πνξεία ηεο εκβάζπλζεο ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ηεο, λα 

απνηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ παξακνλή θαη εκπινθή ησλ ΖΠΑ θαη λα παξακεξίζεη ηελ 

επηξξνή, γεγνλφο πνπ θαηάθεξε εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ SCO. Ζ ζχγθιηζε ησλ 

γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κε ηε Ρσζία, ηηο ψζεζε λα πξνζπαζήζνπλ λα 

αληηζηξέςνπλ ηελ γεσπνιηηηθή ηνπο αδπλακία, αξρίδνληαο απφ ην 2003 λα αλαπηχζζνπλ 

κηα ζηξαηεγηθή απνθαηάζηαζεο θαη επέθηαζεο ηεο επηξξνήο ηνπο ε νπνία θαηέιεμε ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο Αζηάλα ην 2005, πνπ έδεηρλε ηελ έμνδν ζηηο ΖΠΑ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία. 

Οη νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Κίλαο-ρσξψλ Κεληξηθήο Αζίαο γλψξηζαλ κεγάιε 

άλνδν απφ ην 2001 επίζεο θαη κεηά. Ζ Κίλα είλαη ν πξψηνο εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ην 

Κηξγηζηάλ θαη ν δεχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ην Σαηδηθηζηάλ (Laruelle, 2010), 

αληηπξνζσπεχεη ην 34% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ Κηξγηζηάλ, ην 10% ηνπ Σαηδηθηζηάλ 

θαη ην 15% ηνπ Καδαθζηάλ
.
 Σν Καδαθζηάλ είλαη ν πην ζεκαληηθφο εηαίξνο γηα ηελ Κίλα, 

ελψ γηα ην Καδαθζηάλ ε Κίλα είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εηαίξνο εμαγσγψλ κεηά ηελ 

ΔΔ
.
 Σν πνζνζηφ εκπνξίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία πξνο ηελ Κίλα αλέξρεηαη ζην 0,6%, 

ελψ γηα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαοην πνζνζηφ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηνπο κε ηε Κίλα 

αληηπξνζσπεχεη έλα 12% (Clarke, 2010), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη δελ ακβιχλεη ηηο 

ελζηάζεηο, γηα ηε κνξθή θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αληζφηεηάο ηνπ. Δπίζεο, ζπλερίζηεθε κε 

δπλακηθφ ξπζκφ ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ (αγσγψλ, νδηθψλ δηθηχσλ, 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη επηθνηλσληψλ) κεηαμχ ηεο ηλ-Σζηάλγθ θαη ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο γηα ηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο, ε Κίλα άξρηζε λα εκβαζχλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηνλ 
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SCO κε κνριφ ηελ νηθνλνκηθή/ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα θαη κε ηελ αλάπηπμε 

θνηλψλ αληηηξνκνθξαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (Olcott-Brill, Martha, 2007). Σέινο, απφ ην 

2005 θαη κεηά εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή αγνξά πξνζπαζεί λα εδξαησζεί θαη ζηελ 

πνιηηηθή θαη κνξθσηηθή ζθελή (Hu, 2005). 

ςμπεπάζμαηα: Απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο θαη θηλήζεηο ηαθηηθήο ηεο δεθαεηίαο 

1991-2001, ε Κίλα αλαλπηχζζεη πιήξσο ηε βεληάιηα ηεο «ήπηαο» ηζρχνο ηεο, ηελ 

επφκελε δεθαεηία 2001-2011, εδξαηψλεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο, ιήγεη καθξνρξφληα 

ζπλνξηαθά πξνβιήκαηα, ειέγρεη σο ζηηγκήο ηα θιέγνληα πξνβιήκαηά ηεο, ππεξηζρχεη 

ηνπ γεσπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ, επξηζθφκελε ηειηθά ζηελ ηζρπξφηεξε ζέζε ζηελ 

πεξηνρή απφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ζ κεγάιε βαξχηεηα πνπ έδσζε ην 

Πεθίλν ζηελ πεξηνρή, έρεη επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ εηθφλα ηνπ. Με κηα «επίζεζε γνεηείαο» 

(Kurlantzick, 2007),  εζηίαζε ζηελ εμαζθάιηζε αγνξψλ γηα ηα πξντφληα ηεο θαη ζηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο πνπ εθείλε είρε αλάγθε, απνθεχγνληαο λα ζπλδπάζεη ηε νηθνλνκηθή-

πνιηηηθή ηεο επέθηαζε, κε κηα αλάινγε ζηξαηησηηθή. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζηξαηησηηθή θαη 

ζεζκηθή Ρσζηθή ηζρχ ζηα θξάηε, πξνψζεζε ηελ αλάπηπμή ηεο ρσξίο λα εγείξεη αλεζπρίεο 

ζηνπο ζπκκάρνπο, ηέηνηεο ψζηε λα ζέζνπλ εκπφδηα ζηελ πνξεία ηεο.  Ζ «ήξεκε ηζρχο» 

ηεο, ην ζηξαηεγηθφ θαη νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ έρεη απνθηήζεη, ν εγεηηθφο ηεο ξφινο εληφο 

ηνπ SCO, εμαζθάιηζε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κε ηελ ίδηα ζην 

ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ζπγθξάηεζε ηνπο θφβνπο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηεο αλάδπζήο ηεο. Ζ ηαθηηθή ηεο παξάιιειεο ζχκπιεπζεο ηεο πνιηηηθήο θαη 

εκπνξηθήο επηξξνήο ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία, κε ηελ εθαξκνγή ηεο δέζκεπζεο γηα «θνηλή 

επεκεξία», κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ρακειφηνθσλ δαλείσλ γηα ληφπηα αλαπηπμηαθά έξγα 

(Trilling, 2007), απνδεηθλχεη πσο ε πξνζέγγηζή ηεο είλαη πξσηίζησο ζηξαηεγηθή ζηε 

θχζε ηεο. Απηφ αθξηβψο ην ζεκείν απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ήδε εγείξνληαη ζηελ Κίλα 

αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ λα βαζίδεηαη ζε ηφζν καθξείο 

αγσγνχο κεηαθνξάο ελεξγεηαθψλ πφξσλ πξνο ηηο πφιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Κίλαο απφ ηελ 

Κεληξηθή Αζία, φηαλ απηέο νη πφιεηο ζα κπνξνχζαλ πην εχθνια λα ζηεξίδνληαη ζην 

εηζαγφκελν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην απφ ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ηλδνλεζία (Zha, 

2006, ζει.184-185). Ζ ηαθηηθή ηεο απηή ίζσο ηεο θέξεη πηέζεηο γηα πςειφηεξεο ηηκέο ζην 

πεηξέιαην θαη ζην θπζηθφ ηεο αέξην, έρεη εληνχηνηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Γεγνλφο είλαη 

πάλησο πσο ε δηείζδπζή ηεο πξνθαιεί πνλνθέθαιν ζε Ρσζία, ΖΠΑ θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε. Καη ελψ ε πξψηε αγσλίδεηαη γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζην ήιην ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαη ε ΔΔ καδί κε ηηο ΖΠΑ γηα λα απνθηήζνπλ απφ κία δηθή ηνπο, «ε Κίλα 

(κεζνδηθά θαη κε ππνκνλή) δελ αλαδεηά κηα ζέζε ζηνλ ήιην, αιιά κηα πξνζηαηεπκέλε 

ζέζε ζηε ζθηά» (Xiang, 2004, ζει.109). 

 
6.Α.3 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ηηο ΖΠΑ: Ηζηνξηθό αηύρεκα ή θίλεζε ζηξαηεγηθήο;  

«Η παξνπζία ησλ ΗΠΑ ζηελ Κεληξηθή Αζία είλαη ηζηνξηθό αηύρεκα. Σν εξώηεκα 

είλαη αλ απνηειεί θαη αλσκαιία ή όρη» (Oliker & Shlapak, 2005, ζει.v). Τπεξβνιή ή φρη, 
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αηχρεκα ή ζπγθπξία, ε εκπινθή ησλ ΖΠΑ θαη θπξίσο ε παξνπζία ηνπο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία είλαη κηα ηζηνξία γξήγνξεο αλφδνπ θαη εμίζνπ γξήγνξεο θαζφδνπ. Ζ απγή ηνπ 1990 

βξίζθεη ηηο ΖΠΑ κφλε ππεξδχλακε, λα αλαιακβάλνπλ γηα κία αθφκε θνξά θαη θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηελ παηξσλία ησλ παγθφζκησλ ζηξαηεγηθψλ ηζνξξνπηψλ. Ζ εμέιημε 

απηή θαζφξηζε ηνλ ηξφπν εκπινθήο θαη δξάζεο ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ζ αληίιεςε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ θελνχ πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε νβηεηηθή επνρή, ε αλεζπρία γηα ηελ εμέιημε 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ θξαηψλ θαη ν εκθχιηνο ηνπ Σαηδηθηζηάλ κεηέηξεςαλ ηελ 

πεξηνρή, απφ ηελ άπνςε ηεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο δηαθχιαμεο ηεο 

εηξήλεο, ζε πεξηνρή πςεινχ θηλδχλνπ. Δπηπξφζζεηα, κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 

πξνζηέζεθαλ λένη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη θαη πξνθιήζεηο, νπφηε θαη πξνζπάζεζαλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην λέν ζπζρεηηζκφ 

δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ θαη εμσπεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη πξνθιήζεηο, ελαξκνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θαηαλνκή 

νηθνλνκηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ λέα ηζνξξνπία 

δπλάκεσλ πνπ δηακνξθσλφηαλ ζηελ Δπξαζία. ηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ήηαλ, α/ ε 

δηαζθάιηζε θαη κεγηζηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

ζπκθέξνλησλ ηνπο, β/ ε άκβιπλζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πηζαλφλ λα επέθεξε ην ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθφ θελφ απφ άπνςε ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (Νηαβνχηνγινπ, 

2010), γ/ ε εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο, δ/ ε παξεκπφδηζε νπνηνπδήπνηε θξάηνπο ή 

ζπλαζπηζκνχ θξαηψλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ Κεληξηθή Αζία, ν πεξηνξηζκφο ησλ 

επηξξνψλ Ρσζίαο-Κίλαο ζε απηήλ, ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπο, ψζηε λα αλαθφςνπλ 

νπνηαδήπνηε εμέιημε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ή ηε δεκηνπξγία ελφο αληίπαινπ 

ζπλαζπηζκνχ ζηελ Δπξαζία, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ (Κνηδηάο, 2011), ε) 

ε δηάξξεμε ηνπ ήδε ππάξρνληνο Ρσζηθνχ κνλνπσιίνπ θαη καθξνπξφζεζκα ε 

παξεκπφδηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ άιισλ ζηνλ έιεγρν, ζηελ εμφξξπμε θαη κεηαθνξά ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. ζνλ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, αλαδεηνχλ ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν εκπινθήο πνπ ζα απμήζεη ηε ζηξαηεγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο, 

δηαηεξψληαο δηαζέζηκν ην δηπισκαηηθφ πεδίν ησλ ειηγκψλ ηνπο. Ζ απνρή δελ πθίζηαηαη 

σο επηινγή, θαζψο κηα ζηξαηεγηθή μεθνκκέλε απφ ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηελ πεξηθέξεηά 

ηεο, ζα ηηο απνκάθξπλε απφ ην λα ζπληζηνχλ παγθφζκηα δχλακε (Κνηδηάο, 2011). 

Αληίζεηα ε επέκβαζε/παξέκβαζε κε θάζε αθνξκή ζε θάζε πεδίν, απνηειεί ζηξαηεγηθή 

πςεινχ ξίζθνπ θαη δαπαλψλ, είλαη ακθίβνιε θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απιά ζα 

επηβεβαίσλε ην ξφιν ηνπο σο παγθφζκηνπ ρσξνθχιαθα (Wei, 2011). πσο θαη ζπλέβε 

ζε φιεο ηηο επεκβάζεηο ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Έηζη, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, φληαο απαζρνιεκέλεο κε ηηο αλζξσπηζηηθέο ηνπο επεκβάζεηο ζηνλ θφζκν, 

επηδηψθνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πνπ ζα πεξηβάιιεη ηελ πεξηνρή 

ππφ ηε δηθή ηνπο επηξξνή (Νηαβνχηνγινπ, 2010) θαη ην επηηπγράλνπλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «πλεηαηξηζκφο γηα ηελ Δηξήλε» (PfP) ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ αλνίγεη επί ηεο 
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νπζίαο, ην δξφκν γηα ηελ έληαμε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ην πξφγξακκα θξαηψλ ζηε 

πκκαρία. Μέζσ ησλ δηαχισλ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ Γξαθείνπ γηα ηε 

Γηεζλή Αλάπηπμε (USAID) πνπ εγθαηλίαζαλ νη ίδηεο ην 1992, ζηεξίδνπλ: α) ηε δεκηνπξγία 

ησλ λέσλ θξαηηθψλ ππνζηάζεσλ, πξνσζψληαο ην δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο, β) ηελ αζθαιή 

δηάζεζε ηνπ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ θαη ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ζηνηρείσλ 

πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ψζηε λα κε 

θαηαιήμνπλ ζε επηθίλδπλα ρέξηα, γ) ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ κεγάισλ αλεθκεηάιιεπησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ζηελ πεξηνρή, κε 

παξάιιειε κείσζε ηνπ Ρσζηθνχ κνλνπσιίνπ πάλσ ζηηο πεγέο θαη ζηνπο αγσγνχο θαη 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγνξψλ εμαγσγήο
.
 εμέιημε ε νπνία δελ έπαηξλε ηελ επηζπκεηή 

γηα ηηο ΖΠΑ πνξεία, ιφγσ ηεο παξεκπφδηζεο ηεο Ρσζίαο, ηεο έιιεηςεο δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ κε ην Ηξάλ, ηεο απμαλφκελεο επηζεηηθφηεηαο ηεο Κίλαο θαη ησλ ηνπηθψλ 

ηδηνζπγθξαζηψλ (Fumagalli, 2010). Σελ ίδηα πεξίνδν αλεζπρνχλ γηα ηελ άλνδν ηνπ 

Ηζιακηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θπξίσο ησλ θαλαηηθψλ Σαιηκπάλ ζην Αθγαληζηάλ 

θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, φπσο θαη ηεο παξαγσγήο θαη 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. ηα ηέιε ηνπ 1990 ππήξρε κηα αίζζεζε απνγνήηεπζεο ζηελ 

εκπινθή ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία (Rumer, 2007, ζει.36), φπσο θαη έληνλε αλεζπρία, 

γηαηί δίπια ζηελ ζηαζεξή άλνδν ηεο Κίλαο, πξνζηίζεηαη ε δπλακηθή επαλαθνξά ηεο 

Ρσζίαο. Μηα Ρσζία, ηελ νπνία είδαλ γηα δεχηεξε ζρεδφλ θνξά λα θαηαξξέεη, θαη κε δηθή 

ηνπο επζχλε, αιιά ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αιιάδεη εγέηε, πιεχζε θαη 

αξρίδεη λ„ αλαθάκπηεη ζηαζεξά θαη δπλακηθά. Ζ νηθνλνκία ηεο Ηλδίαο επίζεο έρεη αλνδηθή 

πνξεία, γεγνλφο πνπ δίλεη ζηελ Αζηαηηθή ήπεηξν κηα λέα δπλακηθή θαη θαζηζηά ηελ δηθή 

ηνπο παξνπζία εθεί επηηαθηηθή, γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο παγθφζκηαο ζέζεο ηνπο.  

Σελ επθαηξία γηα λνκηκνπνηεκέλε είζνδν ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηελ έδσζε ε 11
ε
 

επηεκβξίνπ. Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο ζηα ζχλνξα κε ην Αθγαληζηάλ, ηελ 

θαζηζηά ην επίθεληξν ηνπ «Πνιέκνπ θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» θαη θιεηδί γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ 

ζηξαηεγηθή ηνπο πεξηζηξέθεηαη αξρηθά, γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο: ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα θξάηε. ζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα, 

νη ζηφρνη εζηηάδνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ θαλαηηθνχ ηζιακηζκνχ, 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ. Ζ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σαιηκπάλ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε δηθή ηνπο 

ζηξαηησηηθή παξνπζία εθεί απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε λίθε, λα 

εγθαζηδξπζεί θαη ζηαζεξνπνηεζεί κηα βηψζηκε θαη λφκηκε θπβέξλεζε. Ζ λίθε γηα ηηο ΖΠΑ 

γίλεηαη κνλφδξνκνο, ν νπνίνο πεξλά κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηε Ρσζία θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζε απηά, σο 

ζπλνκηιεηήο, κεζνιαβεηήο, ζπλεξγάηεο θαη εγγπήηξηα δχλακε απέλαληη ζηελ άξλεζε ηεο 

Κίλαο. Ζ ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία παίξλεη ηε κνξθή παξαρψξεζεο πξνζσξηλψλ 
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δηθαησκάησλ ζηάζκεπζεο ζε βάζεηο ζηα εδάθε ησλ θξαηψλ, κε νηθνλνκηθά θπξίσο 

αληαιιάγκαηα θαη επηθεληξψλεηαη θπξίσο, α/ ζην Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν ιακβάλεη ηε 

κεξίδα ηνπ ιεφληνο ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο παξαρσξψληαο ηε βάζε ζην Κάξζη-

Κάλακπαλη (Κ2-Οπδκπεθηζηάλ, Wishnick, 2002, Fumagalli, 2010) θαη β/  ζην Κηξγηζηάλ, 

φπνπ ζηαζκεχνπλ ζην Μαλάο. Αθφκε απνθηνχλ ζηξαηησηηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη ζην 

Σαηδηθηζηάλ. Κάπνηεο αλαπηχμεηο ζηξαηησηηθέο ηέζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ-PfP, 

ελψ θάπνηεο άιιεο, κεηαμχ δηκεξψλ ζηξαηησηηθψλ επαθψλ ΖΠΑ-Οπδκπεθηζηάλ. Κάπνηεο 

απφ απηέο ηηο αλαπηχμεηο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ή θαη ησλ θαζεζηψησλ πνπ ηηο ζηεξίδνπλ (Cohen, 2005).  

Σν κνηίβν ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζηελ πεξηνρή εζηίαζε ζηε δηαρείξηζε, 

εθκεηάιιεπζε θαη δηακεηαθφκηζε ησλ πινχζησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

νξπθηψλ κεηαιιεπκάησλ ηεο πεξηνρήο, θπξίσο δε, ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο 

πνιιαπιψλ αγσγψλ θαη γξακκψλ επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο πειαηεηαθήο 

ηνπο βάζεο, ηεο πξφζβαζεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, 

γηα επίηεπμε πςειφηεξσλ ηηκψλ, ηεο εγθαζίδξπζεο εηαηξηψλ ελέξγεηαο κε ακνηβαία νθέιε 

θαη ρξήζε ησλ νθειψλ απηψλ γηα βηψζηκε αλάπηπμε, ψζηε λα αθπξσζνχλ νη 

κνλνπσιηαθήο θχζεο πνιηηηθέο ηεο Μφζραο θαη ηνπ Πεθίλνπ (Wishnick, 2002), λα έρνπλ 

ηελ επθαηξία ηα θξάηε γηα νπζηαζηηθή ηνπηθή ζπλεξγαζία θαη ειεχζεξε άζθεζε ηεο 

θπξηαξρίαο (Interfax, 2007). Γηαθνξνπνίεζε ησλ κεηαθνξηθψλ νδψλ ζεκαίλεη 

παξάθακςε ηεο Ρσζίαο αιιά θαη ηνπ Ηξάλ, σο έλα αθφκε κέηξν απνκφλσζήο ηνπ, ζηφρν 

πνπ επηηπγράλνπλ κέζσ ησλ αγσγψλ Μπαθνχ-Σηθιίδα-Σζετράλ, (BTC) θαη 

Σνπξθκεληζηάλ-Αθγαληζηάλ-Παθηζηάλ (ΣΑΡ), κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο σο ηελ Ηλδία 

(ΣΑΡΗ), ψζηε λα κεηαθέξεη ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηνπ Αθγαληζηάλ ζηελ Ηλδηθή 

ππνήπεηξν (Wishnick, 2009, ζει.15). Ζ πνιηηηθή ηνπο επηδίσμε λα απνκνλψζνπλ ην Ηξάλ 

απφ ηηο πεγέο ελέξγεηαο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηηο σζεί λα απεηινχλ κε επηβνιή θπξψζεσλ 

ηα θξάηε ή ηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ αγσγφ Baku-Tbilisi-Ceyhan θαη ηνλ αγσγφ Σνπξθκεληζηάλ-

Αθγαληζηάλ-Παθηζηάλ (ΣΑΡ)  ν νπνίνο κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηελ Ηλδία (ΣΑΡΗ), νη 

νπνίνη παξαθάκπηνπλ ηε Ρσζία. Οη ΖΠΑ θαη νξηζκέλεο δπηηθέο εηαηξείεο απέθηεζαλ 

πξφζβαζε ζε θάπνηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ηνπ Καδαθζηάλ (Baran, 2006), φκσο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δελ είραλ ηελ ίδηα επηηπρία, αθνχ ε Ρσζηθή θπξηαξρία είλαη 

αθφκε ηζρπξή θαη ε επηξξνή ηεο Κίλαο αλεξρφκελε. Ζ Οπάζηλγθηνλ έρεη επίγλσζε φηη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθηνπίζεη ηα Ρσζηθά θαη Κηλέδηθα ζπκθέξνληα απφ ηελ πεξηνρή, απιά 

επηζπκεί λα εκπνδίζεη ηε Ρσζία ή φπνηα άιιε μέλε δχλακε, απφ ην λα επηθξαηήζεη. 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, νη ΖΠΑ ελζαξξχλνπλ ηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ θαη 

ηνπ Αθγαληζηάλ, πξνο ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ πζηεκάησλ θαη 

κεραληζκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αγνξά, ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, σο κέζσλ 

επίηεπμεο ηεο καθξνρξφληαο αζθάιεηαο (Blank, 2008, Wishnick, 2009). Ζ πξνψζεζε 
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ελφο αληίβαξνπ ηεο Ρσζηθήο επηξξνήο ζηελ πεξηνρή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ έγηλαλ εκθαλέζηεξα θαη πηεζηηθφηεξα θαηά ηε δεχηεξε πξνεδξία Bush 

(Matveeva, 2006), θαζψο ε επίζεκε γξακκή ηεο δηνίθεζήο ηνπ γηα ηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ηελ Κεληξηθή Αζία έδηλε έκθαζε ζηελ αιιαγή, αληί ηεο ελδπλάκσζεο ησλ θαζεζηψησλ. 

Ζ ηαθηηθή απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο, νδεγεί ηελ επηξξνή 

ηνπο ζε χθεζε απφ ην 2005 θαη κεηά. Ηδηαίηεξα κεηά ην ηειεζίγξαθν ηεο Σαζθέλδεο ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2005, νη ΖΠΑ αλαδήηεζαλ ιχζεηο ζην ζέκα ησλ βάζεσλ πξνζεγγίδνληαο ην 

Καδαθζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε βάζε ζην 

Κηξγηζηάλ δελ ήηαλ ηφζν ρξεζηηθή φζν εθείλε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη πσο ν πξφεδξνο 

Bakiyev αχμεζε ην αληίηηκν απφ 2 εθ. ζηα $207 εθ., νη Ακεξηθαληθέο βάζεηο παξέκεηλαλ 

πξνθαλψο γηα ιφγνπο θχξνπο θαη παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή, αθνχ κεηά ηελ πξνζβνιή 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ε Οπάζηγθηνλ ζίγνπξα δελ ζα πεξηκέλεη λα ηεο μαλαπνχλ «θχγε» 

(Matveeva, 2006). Σν 2006 ε Σεηξαεηήο Ακπληηθή Αλαζεώξεζε (QDR) αλαγλψξηζε ηελ 

Κεληξηθή Αζία σο «γεσζηξαηεγηθφ ζηαπξνδξφκη», δηεπθξηλίδνληαο πσο: «Οη ΗΠΑ ζα 

επηδηώμνπλ λα δηακνξθώζνπλ όρη κόλν ηηο επηινγέο ησλ ρσξώλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, 

αιιά ηηο επηινγέο [θαη] ησλ ρσξώλ εθηόο απηώλ, πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα ή θηινδνμίεο  ζε 

απηέο» (QDR, 2006, ζει.28)
56

.  

πκπεξαζκαηηθά... Ζ εκκνλή ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε, α) ηελ ακεξηθαληθή 

επέκβαζε ζην Ηξάθ, ε νπνία ζπλέβαιε ζηε δηάβξσζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ζε φιν ην Μνπζνπικαληθφ θφζκν θαη ζηε κείσζε ηεο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο 

πξνο ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, θαζψο κεηά ην 2003 ην Ηξάθ έγηλε ην επίθεληξν ηεο 

Οπάζηλγθηνλ θαη νη πξνυπνινγηζκνί απζηεξφηεξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πνιέκνπ 

(FY, 2009&2010, Kucera, 2008), β)  ηηο αθαζφξηζηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 θπξίσο, γ) ηελ έιιεηςε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ θξαηψλ θαη κηαο 

ζηνηρεηψδνπο θαηαλφεζεο ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, άιιαμε ηελ νπηηθή ηνπο 

πξνο ηηο ΖΠΑ θαη ηηο θαηέζηεζαλ έλαλ αλαγθαζηηθφ, αιιά κε επηζπκεηφ ζπλεξγάηε θαη 

κάιηζηα απεηιεηηθφ, αθνχ βαξχλνληαη κε ππνςίεο γηα ππνθίλεζε ησλ «Υξσκαηηθψλ 

Δπαλαζηάζεσλ», παξά ηελ πξνζέγγηζε θαη (πξνζρεκαηηθή) αθνζίσζή ηνπο ζηε 

δηαηήξεζε θαη πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο
.
 ε επίδξαζή ηνπο δε, ζηε δηακφξθσζε θαη 

εδξαίσζε ησλ θξαηψλ, ππήξμε πεξηθεξεηαθή θαη ειάρηζηε, εζηηαζκέλε θπξίσο ζηελ 

δηαζθάιηζε, φηη ε φιε δηαδηθαζία δελ ζα μεθχγεη ψζηε λα πεξηπέζεη ζε ράνο, εμάγνληαο 

αζηάζεηα (Abdullaev & Barnes, 2001). Δπίζεο, απνδίδνληαο δηαθνξεηηθφ βάξνο θαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή πνηφηεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε θάζε θξάηνο ηεο πεξηνρήο, 

ζπληέιεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο, ιεηηνπξγψληαο ελ ηέιεη, 

                                                           
56

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηεο ζην Σαηδηθηζηάλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ 
Condoleezza Rice, δήισζε πσο: «έρνπκε πξνζδνθίεο πνπ ηηο έρνπκε επηθνηλσλήζεη θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ηηο 
επηθνηλσλνύκε μεθάζαξα ζηνπο αξρεγνύο γηα ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο δεκνθξαηηθήο αλάπηπμεο, ώζηε ε 
δεκνθξαηηθή αλάπηπμε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή πξόηππα θαη νη εθινγέο –νη νπνίεο απνηεινύλ έλα βήκα πξνο ηε 
δεκνθξαηηθή πνξεία- λα είλαη ειεύζεξεο, δίθαηεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο», δήισζε πνπ εθιήθζε σο πξνζβιεηηθή θαη 
δεκφζηα ηαπεηλσηηθή απφ ηνπο εγέηεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Radio Free Europe, 2006). 
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ελάληηα ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο αλζεθηηθήο ζπλεξγαηηθήο δνκήο κε θαλφλεο (MacFarlane, 

2004, ζει.457). Απφ ηελ άιιε, αληί λα απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθή ζπλεξγαζία γηα ηα λέα 

θξάηε, ελδπλάκσζαλ ηελ ήδε ππάξρνπζα ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ θαη ησλ δχν 

κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο πεξηνρήο Ρσζίαο-Κίλαο ζηα πιαίζηα ηνπ SCO.  

Ζ εκπινθή ησλ ΖΠΑ ζηελ Κεληξηθή Αζία είλαη πξσηίζησο δήηεκα ζηξαηεγηθήο 

δηαηήξεζεο ηνπ status ηνπο, σο ε κφλε ππεξδχλακε κε πιαλεηηθή παξνπζία θαη 

ηθαλφηεηα πξνβνιήο ηεο δχλακήο ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο δήηεκα ελέξγεηαο, αζθάιεηαο 

θαη εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ θξαηψλ ηειηθά. Σα ζπκθέξνληά ηνπο πεξηιακβάλνπλ: ηελ 

αλάζρεζε ηεο δπλακηθήο επαλεκθάληζεο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ηεο 

Κίλαο, ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηνπ Ηξάλ, ηνπ Αθγαληζηάλ, ηεο ηξνκνθξαηίαο, ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην ξηδνζπαζηηθφ Ηζιάκ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο αηδέληαο (Feigenbaum, 2007a). πλεπψο, παξφηη νη ΖΠΑ απέρνπλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Αζία γεσγξαθηθά, κέζσ ηεο ελεξγήο ρξεζηκνπνίεζεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

ηεο δηθήο ηνπο εκπινθήο κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο 

ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ, επηδηψθνπλ ακεηάθιεηα ηε δηαηήξεζε κηαο δπλακηθήο παξνπζίαο, 

ηελ άζθεζε επηξξνήο, ηνλ έιεγρν ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ ζηελ Δπξαζία θαη ηελ  

απνηξνπή αλάδεημεο κηαο νηθνλνκηθήο ή πνιηηηθήο επξαζηαηηθήο απηνθξαηνξίαο ζε φπνηα 

απφ ηηο δχν επείξνπο, πεξηνξίδνληαο ηηο εγεκνληθέο επηδηψμεηο ηεο Μφζραο θαη ηνπ 

Πεθίλνπ (Κνηδηάο, 1011). Απηφ ην πιενλέθηεκα ηνπο ην δίλεη ε εγγχηεηα ηεο πεξηνρήο κε 

ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα. Σν εγρείξεκα ηνπ Πνιέκνπ είρε εμ‟αξρήο καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα, ιεηηνπξγψληαο πξνζρεκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ 

έιιεηςε άκεζσλ ζπκθεξφλησλ θαη άξα μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο αξρηθά, θαηέζηεζε 

δχζθνιε ηελ αληίιεςε ηεο χπαξμεο απηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή αληηθαηηθήο, 

δηαθξηηηθήο θαη αληηθξνπφκελεο ζε θάπνην κέηξν, πνιηηηθήο ηαθηηθήο (MacFarlane, 2004, 

ζει.449), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «πνιηηηθή ζε αλαδήηεζε ινγηθήο» 

(Rumer, 2007, ζει.28).  

 
6.Α.4  Οη ζρέζεηο Ρσζίαο-Κίλαο  

ηαλ ε Ρσζία άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη, ε Κίλα, σο πνιχ παιαηφηεξνο πνιηηηζκφο, 

ήηαλ ήδε κεγάινο. ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ, ελψ ε Κίλα «θιείζηεθε» ζηνλ εαπηφ ηεο ε 

Ρσζία επεθηάζεθε, άιιαμε ν ράξηεο ηεο, είρε αλφδνπο θαη πθέζεηο, έγηλε φκσο δπλαηή 

θαη γηα 200 - 300 ρξφληα ππήξμε κηα πνιχ ηζρπξφηεξε δχλακε απφ ηελ Κίλα, κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηεπζπληεξίνπ θαη κηα ηζρπξή θσλή ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ ηζρχο ηεο ζηνλ 

20φ αηψλα κεηαθξάζηεθε ζε ζθαίξεο επηξξνήο ή θξάηε δνξπθφξνπο ζηελ ηξνρηά ηεο 

(Κνηδηάο, 2011). Ζ ηζηνξία φκσο θάλεη θχθινπο θαη ελίνηε επαλαιακβάλεηαη 

αληηζηξέθνληαο ηνπο φξνπο... Λίγν πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ 20νχ αηψλα ε Ρσζία θαηαξξέεη 

δπν θνξέο, σο ΔΓ ην 1989 θαη σο Ρσζηθή Οκνζπνλδία ην 1998, ελψ ε Κίλα δηαγξάθεη 

ζηαζεξά, εμαηξεηηθή άλνδν απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980. Σελ ίδηα πεξίνδν νη ζρέζεηο ηνπο 

αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε βειηίσζε, θαζψο βξέζεθαλ λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο 
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απφςεηο γηα δηεζλή ζέκαηα, λα έρνπλ θνηλέο αλεζπρίεο θαη λα ζέινπλ λα ζέζνπλ ηέξκα ζε 

αθαλζψδε ρξφληα δεηήκαηα. Ζ λέα ηνπο πξνζέγγηζε ζηεξίρζεθε ζηελ ακνηβαία αληίιεςε 

θαη θνηλή γεσπνιηηηθή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, ζηελ πξνηίκεζε ζηε δηκεξή 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ζηε δηάζεζε γηα βξαρππξφζεζκνπο 

ζπκβηβαζκνχο, πξνο απνθπγήλ άθαξπσλ πξνζηξηβψλ (Mankoff, 2009). 

 

Δθηίκεζε ηεο πνξείαο ησλ ζρέζεώλ ηνπο 1989-2011  

Ζ Κίλα έγηλε ζεκαληηθή γηα ηε Ρσζία, α/ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, εκπνξηθνχο, 

ακπληηθνχο, αιιά θαη γνήηξνπ. Σε δεθαεηία 1996-2006 ε αμία ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ηνπο 

πεληαπιαζηάζηεθε ζηα $33,4 δηο ην ρξφλν, κεηαηξέπνληαο ηελ Κίλα ηνλ 4ν κεγαιχηεξν 

εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Ρσζίαο. Τπήξμε, θαη σο έλα βαζκφ ζπλερίδεη λα είλαη, βαζηθφο 

πειάηεο ζηε πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηε Ρσζία θαη 

έλα ειθπζηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο σο πξνο ηελ ηξηγσληθή ζρέζε θαπηηαιηζκνχ – 

δεκνθξαηίαο – απηαξρηζκνχ (Κνηδηάο, 2011), πνπ πέηπρε ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ρσξίο εθπηψζεηο ζηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ε θξαηηθή εμνπζία ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ 

θνηλσλία (Gat, 2007, ζει.86, Kuchins, 2007, ζει.91). β/ Δίλαη κηα ζεκαληηθή πεγή 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηνλ πνιχπαζν λφην ηεο Ρσζίαο, πνπ έπαζε νηθνλνκηθή 

θαζίδεζε κεηά ηελ θαηάξξεπζε. γ/ Ζ ππνζηήξημε ηεο Κίλαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

πξνσζήζεη ε Ρσζία ηελ πνιππνιηθή παγθφζκηα ηάμε πνπ ζέιεη, βαζηζκέλε ζηελ 

θπξηαξρία κηαο νκάδαο (ησλ) κεγάισλ δπλάκεσλ, ίζσο επεηδή δελ είλαη ε ίδηα ην ίδην 

εχξσζηε, αξθεηά δπλαηή ή κε ηελ ίδηα επηξξνή φπσο παιηά, γηα λα ζηαζεί απέλαληη ζηηο 

ΖΠΑ ή γηα λα πξνσζήζεη κφλε ηεο ηελ πνιππνιηθφηεηα θαη ηελ νινθιήξσζε πνπ 

επηζπκεί κε ηηο δπλάκεηο ηεο Γχζεο (Κνηδηάο, 2011). Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο 

πξνο ηελ Κίλα είλαη έλα θνκκάηη κφλν ηνπ νξάκαηνο ηεο ράξαμεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ξφινπ 

πνπ επηζπκεί ζηελ παγθφζκηα ζθελή. Παξά ηελ ηαιάληεπζή ηεο κε ηα Δπξσαζηαηηθά, ην 

ζθεπηηθφ ηεο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή εμαθνινπζεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη Δπξψπε 

θαη Ακεξηθή. Ζ Ρσζία δελ ζέιεη λα έρεη κηα απνθιεηζηηθή, εμαξηψκελε ζρέζε απφ ηελ 

Κίλα, παξά ηε κεγάιε ηεο ζεκαζία, απφ ηελ άιιε φκσο, ε ζρέζε ηεο κε ηελ Κίλα είλαη 

αιιεινεμαξηψκελε κε ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ην δπηηθφ θφζκν.  

Γηα ηελ Κίλα, ε Ρσζία είλαη, α) ε ρψξα πνπ ζθξάγηζε, (i) ην εζληθηζηηθφ θίλεκα 

ζηελ Κίλα φρη κφλν γηα ηνπο θνκκνπληζηέο, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ θαηέθπγαλ ηειηθά 

ζηελ Σατβάλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 - αξρέο 20
νχ

 αηψλα, (ii) κε ηε ζεσξία ηνπ καξμηζκνχ-

ιεληληζκνχ ην Κνκκνπληζηηθφ Κίλεκα ζηελ Κίλα, ηελ ίδηα ηε Μεγάιε Κηλεδηθή 

Δπαλάζηαζε, αιιά θαη ηε Μεγάιε Πνξεία ηνπ Mao ZeDong. Σαπηφρξνλα, β) είλαη ε ρψξα 

πνπ γηα ηνπο Κηλέδνπο αληηπξνζσπεχεη έλαλ ηχπν επξσπατθνχ εθζπγρξνληζκνχ πνπ δελ 

είλαη ακηγψο απνηθηνθξαηηθφο / αγγινζαμσληθφο, αιιά επαλαζηαηηθφο (Κνηδηάο, 2011), γ) 

είλαη ζηξαηεγηθφο εηαίξνο γηαηί είλαη ζε ζέζε λα ηεο εμαζθαιίζεη ηελ εξεκία ζηα δπηηθά 

ηεο, ψζηε λα επηθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζε άιια πεδία αηρκήο θαη, δ) είλαη ε ρψξα 
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πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή επηξξνή ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

θαη κε ηελ νπνία αζπάδνληαη ηηο ίδηεο απφςεηο πεξί απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα 

ηελ Κίλα ε πνξεία ηεο Ρσζίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ κηα παξάλζεζε πνπ έθιεηζε 

κφιηο παξαδεηγκαηίζηεθε απφ ηε δηθή ηεο εμέιημε (Wei, 2011). Καη γηα ηελ Κίλα ε πνιηηηθή 

ηεο πξνο ηε Ρσζία εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ε 

νπνία επηηάζζεη ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεηο ζηελ Δπξαζία, κε ηε Γχζε θαη άιια θξάηε ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Δπξαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα... 

 

εκεία ζύγθιηζεο Ρσζίαο-Κίλαο 

Ο ζπλεηαηξηζκφο Ρσζίαο-Κίλαο δελ βαζίδεηαη ζε θνηλή αληη-Ακεξηθαληθή πνιηηηθή, 

αιιά ζηελ ελεξγφηεξε ζπλεξγαζία, ζηελ αληηζηνηρία απφςεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ πεξί 

ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε κειινληηθή παγθφζκηα ηάμε, ηελ νπνία ζέινπλ 

δίθαηε θαη ινγηθή, βαζηζκέλε ζην δηεζλέο δίθαην, ζηελ πνιππνιηθφηεηα, ηελ θξαηηθή 

θπξηαξρία, ηε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία, ζηνλ εγεηηθφ ξφιν ησλ ΖΔ γηα επίιπζε ησλ 

παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ
57

 θαη ηελ επίηεπμε ηεο πξνζδνθφκελεο ζηαζεξφηεηαο. Ζ θάζε 

ρψξα εκπεξηθιείεη ηελ άιιε ζην ζπλνιηθφ πιέγκα ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο ηεο θαη 

επηζπκεί λα εμαζθαιίζεη έλα ζηήξηγκα ζηα λψηα ηεο. Δπηζπκνχλ λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο 

κε ηηο ΖΠΑ, αιιά ζέινπλ λα ηηο απνκαθξχλνπλ απφ ην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηνπο. Καη 

κπνξεί ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ, φζνλ αθνξά ζην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηνπο λα κελ 

ηαπηίδεηαη, ηαπηίδεηαη φκσο ε επηζπκία ηνπο λα κελ είλαη εθεί γχξσ νη ΖΠΑ (Κνηδηάο, 

2011). Απηφ θέξλεη ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν ρσξψλ λα ζπγθιίλνπλ θαη λα ζπκπίπηνπλ ζε 

κηα κεγάιε πεξηνρή: ηελ Κεληξηθή Αζία ή αιιηψο, ηε «κεγάιε ζθαθηέξα» (Brzezinsky, 

1998) πνπ νη Ρψζνη πξνζπαζνχλ κε ζζέλνο λα θξαηήζνπλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο, ε 

Κίλα έρεη αξρίζεη λα θπξηαξρεί θαη νη ΖΠΑ πνιηνξθνχλ, θαζηζηψληαο ηελ «κήινλ ηεο 

έξηδνο». Ζ Ρσζία έρεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ηδηνθηεζία ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο 

θπζηθψλ πφξσλ, δηαηεξεί βάζεηο ζε θξάηε ηεο πεξηνρήο ππφ ηελ «νκπξέια» ηνπ CSTO, 

εγγπάηαη ηελ αζθάιεηά ηνπο κέζσ απηνχ, αιιά θαη κέζσ ηνπ SCO απφ θνηλνχ κε ηελ 

Κίλα. Ζ Κίλα απφ ηελ άιιε πιεπξά κε ηα θεθάιαηά ηεο, απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή 

επηινγή, πιήηηνληαο νηθνλνκηθά ηε Ρσζία, ρσξίο φκσο λα ηελ πξνθαιεί αλνηρηά. Ρσζία 

θαη Κίλα δελ επηζπκνχλ έλα θφζκν θπξηαξρνχκελν απφ κία κφλν δχλακε, αιιά απφ έλα 

ζχλνιν κεγάισλ δπλάκεσλ, ην νπνίν ζα πξνσζεί θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο κε βάζε έλα πιαίζην πνπ ζα ην νξίδνπλ ε θπξηαξρία θαη ε εζληθή 

αλεμαξηεζία (Κνηδηάο, 2010α). Μνηξάδνληαη ηηο ίδηεο απφςεηο γηα ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα 

Σζεηζέλσλ-Οπτγνχξσλ, ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηηο «Υξσκαηηθέο Δπαλαζηάζεηο», αιιά 

θαη ηε γεληθή επέθηαζε ηεο Γπηηθήο επηξξνήο ζηελ Δπξαζία. Δμέιαβαλ ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο σο επηρείξεζε επηιεθηηθή, θαζνδεγνχκελε απφ ηηο αλάγθεο 

                                                           
57

 Οη απφςεηο ηνπο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Κνηλή Γηαθήξπμε πεξί ηεο Γηεζλνχο Σάμεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε νπνία 
ππεγξάθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ζηε Μφζρα. Ζ ζπλζήθε ηνπ 2005 ζπλνδεπφηαλ απφ έλα πιάλν δξάζεο γηα εκβάζπλζε 
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ηα επφκελα ρξφληα φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ζηε ζθαίξα ηεο αζθάιεηαο 
θαη ηεο άκπλαο (Mankoff, 2007, ζει.206-207). 
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ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ γηα επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη γηα 

αιιαγή ησλ ερζξηθψλ θαζεζηψησλ κε άιια, θηιηθφηεξα πξνο απηέο, θαη φρη απφ κία εζηθή 

δέζκεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία, ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

«θύιιν ζπθήο» (Mankoff, 2009, ζει.206, Kuchins, 2007). ηεξίδνπλ σο εθ ηνχηνπ ην 

δηθαίσκα θάζε θξάηνπο ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ φζνλ αθνξά ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζήο ηνπ. Ζ άλζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο επηθνπξήζεθε απφ ηελ απφθαζε 

ησλ ΖΠΑ λα επηηεζνχλ ζην Ηξάθ, παξά ηελ άξλεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη ηελ επίζεζε ηεο Οπάζηγθηνλ ελαληίνλ ησλ θξαηψλ πνπ ν 

πξφεδξνο Bush ραξαθηήξηζε σο «άμνλα ηνπ θαθνχ» (Ηξάλ, Ηξάθ θαη  Βφξεηα Κνξέα), ε 

νπνία αλαβίσζε θφβνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο κνλνπνιηθφηεηαο, ηεο κνλνκέξεηαο θαη 

ηεο κνλνθξαηνξίαο ησλ ΖΠΑ, φπσο απηή εθδειψζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990.   

 

εκεία Σξηβήο, Αληαγσληζκνύ θαη Απόθιηζεο  

Ρσζία θαη Κίλα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο σο αθίδα 

«ζηνλ θφξθν» ηεο Γχζεο
.
 επηζπκνχλ ε θαζεκηά λα αμηνπνηήζεη ηελ άιιε πιεπξά γηα λα 

δπλακψζεη απέλαληη  ζηηο ΖΠΑ, αιιά ηαπηφρξνλα ζέιεη λα απνθχγεη λα αμηνπνηεζεί ε ίδηα 

απφ ηελ άιιε, ζε βάξνο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηηο ΖΠΑ (Κνηδηάο, 2011).  

Ζ απφθαζε Putin λα ζηεξίμεη ηηο ΖΠΑ ζην Αθγαληζηάλ, «πάηεζε» πάλσ ζηηο 

αληηξξήζεηο ηεο Κίλαο. Ο δπλακηζκφο απηήο ηεο θίλεζεο ησλ ΖΠΑ αχμεζε ηηο αλεζπρίεο 

ηεο Κίλαο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή κειινληηθή δηέλεμή ηεο καδί ηνπο.  Αληίζηξνθα, ε 

εθπιεθηηθή ηεο νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή άλνδνο, απμάλεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ 

ΖΠΑ. Δδψ, ε πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο λα δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο θαη κε ηηο δχν 

δπλάκεηο ηελ έθεξε ζε δχζθνιε ζέζε, φκσο θαηάθεξε λα πεξάζεη σο παξάγνληαο 

θχξνπο, ζηαζεξφηεηαο θαη εμηζνξξφπηζεο ζηελ Δπξαζία. Μπνξεί νη ζρέζεηο Μφζραο - 

Οπάζηγθηνλ λα ρεηξνηέξεςαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην γεσπνιηηηθφ ηεο βάξνο αλέβεθε απφ 

ην παίμηκν ηνπ «ραξηηνχ ηεο Κίλαο», ηελ επηξξνή θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα, 

θαζηζηψληαο ηελ ηζρπξφ ζχκκαρν γηα ηελ Κίλα, αθφκα θη αλ δελ δείρλεη θακία δηάζεζε λα 

ζπξζεί ζε κηα αληηπαξάζεζε Κίλαο - ΖΠΑ γηα ηελ Σατβάλ (Mankoff, 2009, ζει.208). Σν 

ζέκα ηεο Σατβάλ φπσο θαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο επηζπκίαο ηεο Κίλαο λα παηάμεη κε 

θάζε κέζν θαη ηξφπν ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο ζην Θηβέη θαη ζηελ ηλΣζηαγθ, αλεζπρνχλ 

ηδηαίηεξα ηε Ρσζία. Αθφκε, ηελ ελνριεί ε ζηαζεξή άξλεζε ηεο Κίλαο λα αηηηνινγήζεη ηελ 

εηζβνιή ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απνξξηπηηθή ζηάζε ηεο ζηε 

Ρσζηθή εηζβνιή ζηε Γεσξγία, γξακκή ε νπνία επεξέαζε θαη ηα άιια κέιε ηνπ SCO, 

απνηειψληαο ζεκαληηθή δνθηκαζία γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο (Μέξνο Β‟ 7.Σ.1). 

Ζ Κίλα είλαη γηα ηε Ρσζία έλαο άβνινο γείηνλαο, έλαο ελ δπλάκεη αληίπαινο. Ζ 

Ρσζία δελ αηζζάλεηαη αζθαιήο απφ ηελ απμαλφκελε δχλακή ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. Ζ αληζφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ βάξνπο ησλ δχν 

ρσξψλ έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία, θαζψο ε Κίλα άξρηζε λα απνθηά πιενλεθηήκαηα θαη 
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κνρινχο επηξξνήο ζην εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο, ηελ Κεληξηθή Αζία, ζηεξψληαο ηε 

Ρσζία απφ ηνπο δηθνχο ηεο, θαζψο ηα θξάηε ηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

αθνινπζήζνπλ πην αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηζνξξνπψληαο κεηαμχ Ρσζίαο, Κίλαο, 

αιιά θαη Γχζεο (Mankoff, 2009). Ο ζηξαηησηηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο Κίλαο είλαη ζαλ 

δίθνπν καραίξη, γηαηί ελψ ε Ρσζία έρεη αξρίζεη θαη ζπξξηθλψλεη ηνλ ππξεληθφ ηεο 

εμνπιηζκφ, ζπλεπεία ησλ ζπκθσληψλ START I θαη SORT, ε Κίλα ε νπνία δελ ππήξμε 

κέινο ησλ ζπλνκηιηψλ, ζπλερίδεη λα εθζπγρξνλίδεη ην νπινζηάζηφ ηεο (Κνηδηάο, 2011). 

Δπίζεο, ε Κίλα κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ πνπ αθνινχζεζε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαηάθεξε λα δηαζέηεη πάξα πνιιά know how θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιχεη ηερλνινγίεο αηρκήο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, άκπλαο, 

πιεξνθνξηθήο, ξνκπνηηθήο, παξάγνληαο ζπλερψο λέα (Κνηδηάο, 2011, Καζεκεξηλή, 

2011). Απηφ πξνμελεί δπζθνξία ζηε Ρσζία, ε νπνία ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε πψιεζε 

ηερλνινγίαο ζηνπο Κηλέδνπο ζηηο δεθαεηίεο 1990-2000 κπνξεί λα ηηο έιπζε δεηήκαηα 

νηθνλνκηθψλ, επελδχζεσλ θαη εκπνξίνπ, αιιά ηελ έθεξε ζε ππνδεέζηεξε ζέζε 

ηερλνινγηθά, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο, αλ δελ επαλέιζεη (Κνηδηάο, 

2011). Οη Ρψζνη δελ ζέινπλ λα απνηειέζνπλ κνλνπξνκεζεπηέο γηα ηελ Κίλα, θαζψο ε 

καθξνρξφληεο αλάγθεο ηεο γηα πξψηεο χιεο, ηελ σζνχλ λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ελέξγεηαο 

κε ρξνληθφ νξίδνληα αθφκε θαη ησλ 30 εηψλ. Οη Ρψζνη είλαη θαη εδψ επηθπιαθηηθνί, 

κήπσο ε θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πξνο ηελ Κίλα απμήζνπλ ηελ εμάξηεζή ηεο απφ απηήλ. 

Φνβάηαη αθφκε, κήπσο εγθισβηζηεί ζε θάπνηνπ είδνπο λέν-απνηθηαθή νηθνλνκηθή ζρέζε, 

εμάγνληαο πξψηεο χιεο (ελέξγεηα, μπιεία, νξπθηά) θαη εηζάγνληαο ηειηθά αγαζά. Καη 

βέβαηα δελ επηζπκνχλ λα γίλνπλ έλα είδνο junior partner ησλ Κηλέδσλ.  

εκαληηθφ αγθάζη γηα ηε Ρσζία, είλαη επίζεο ην ελδερφκελν ηεο δηακφξθσζεο 

κηαο ζπλεξγαζίαο ΖΠΑ-Κίλαο σο G2, φπνπ ε ίδηα ζα ιείπεη θαζψο δελ είλαη αθφκε ζε 

ζέζε λα απνηειέζεη ηε δεχηεξε δχλακε ζηνλ πιαλήηε, ζ‟απηφ ην ζρήκα. Γη‟απηφ ην ιφγν 

επηζπκεί έλα ζρήκα επξχηεξν κεγάισλ δπλάκεσλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζπγθιίλνπλ αθφκε 

ηνπιάρηζηνλ, κε ηελ Κίλα ε νπνία ζεσξεί εαπηφλ αλαπηπζζφκελε. Σν ζέκα είλαη 

κειινληηθφ: αλ εδξαησζεί ε ζέζε ηεο ζα εμαθνινπζήζεη λα επηδηψθεη ηελ «αξκνληθή 

αλάπηπμε», ή ζα «θαηαρξαζηεί» ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο (Κνηδηάο, 2010α); 

Σέινο, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ είλαη ε 

πεξηνρή ηεο ηβεξίαο θαη ηεο Ρσζηθήο Άπσ Αλαηνιήο, νη δχν πην αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη 

νηθνλνκηθά ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, κε ηα κεγαιχηεξα 

απνζέκαηα ζε ελεξγεηαθά θαη νξπθηά θνηηάζκαηα. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Μφζραο λα ειέγμεη 

απηέο ηηο πεξηνρέο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε απφ ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο, ην θησρφ 

επηθνηλσληαθφ θαη ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν θαη ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο γηα επελδχζεηο 

θαη έξγα. Ζ αδπλακία απηή κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη πεξηθεξεηαθά απνζρηζηηθά θηλήκαηα 

θαη αθήλεη ηελ πεξηνρή ηξσηή ζηελ θηλεδηθή επηξξνή ή ζε κηα κειινληηθή επηζεηηθφηεηα ή 

επεθηαηηθφηεηα ελδερνκέλσο. Ζ πεξηνρή γεηηληάδεη κε ηελ Κίλα ε νπνία επεκβαίλεη ήδε 
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νηθνλνκηθά, δεκηνπξγψληαο ππνδνκέο κε ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη, ελψ θαη κφλν ε 

πιεζπζκηαθή αλαινγία ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Ακνχξ, ην θπζηθφ ζχλνξν ησλ δχν 

ρσξψλ, είλαη ελδεηθηηθή ησλ πηέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζηελ πεξηνρή: ε Ρσζηθή 

πιεπξά αξηζκεί 7εθ. Ρψζνπο, ελψ ε Κηλεδηθή 58εθ. Κηλέδνπο (Κνηδηάο, 2011)! Ζ 

θαηάξξεπζε ηνπ νβηεηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ζπλφξσλ, ε ζχλαςε ησλ ζπλνξηαθψλ 

ζπκθσληψλ κε ηελ Κίλα, πνπ ηα έρνπλ θαηαζηήζεη δηάηξεηα θαη νη νηθνλνκηθέο πηέζεηο 

πνπ πθίζηαληαη νη Κηλέδνη, ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή (ιαζξν-)κεηαλάζηεπζε ζηε 

ηβεξία θαη ηε Ρσζηθή Άπσ Αλαηνιή, ε νπνία κπνξεί λα αιιάμεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ 

εζληθή ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο, λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα κία πνιηηηθή εμαγνξάο απφ 

πιεπξάο Πεθίλνπ ή λα πεξάζεη ε πεξηνρή ζηελ Κηλεδηθή ζθαίξα επηξξνήο. Σν γεγνλφο 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή άλνδν ηεο Κίλαο, έρεη ππξνδνηήζεη 

αληη-Κηλεδηθέο ζηάζεηο, ελψ ππάξρνπλ θαη απφςεηο θαη εζληθηζηηθέο θσλέο ζηε Ρσζία πνπ 

κηινχλ γηα κηα πθέξπνπζα Κηλεδηθή εμαγνξά
58

. Ζ απμαλφκελε δπζαξέζθεηα κεηαμχ ηνπ 

Ρσζηθνχ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξαηνχ, ζα 

κπνξνχζε λα ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ Ρσζν-Κηλεδηθή ζπλεξγαζία. Γη‟ απηφ θαη ε 

Ρσζία ζεσξεί ην ζέκα χςηζηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ζνβαξή απεηιή ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηθή ηεο ζέζε ζηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ (Mankoff, 2009, ζει.222). Ζ 

αλάπηπμή ηεο απαηηεί θεθάιαηα, εκπφξην, νηθνλνκηθή ελζσκάησζε, άλνηγκα ησλ 

ζπλφξσλ ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη αλζξψπσλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε νηθνλνκία 

ηεο πεξηνρήο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ ελζσκαησζεί ζ‟έλα αζηαηηθφ δίθηπν 

αληαιιαγψλ/εκπνξίνπ, θνληχηεξα ζην Πεθίλν απφ ηε Μφζρα. Ζ Ρσζία έιαβε  κηα ζεηξά 

πεξηνξηζηηθψλ εκπνξηθψλ θαη θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαη αξλήζεθε αξθεηέο Κηλεδηθέο 

πξνηάζεηο γηα νηθνδφκεζε ππνδνκψλ, πνπ λα ζπλδένπλ ηηο δχν ρψξεο, ψζηε λα 

δηαζθεδάζνπλ ηηο εζληθηζηηθέο εμάξζεηο εληφο ηεο Ρσζίαο πνπ εζληθηζηέο Ρψζνη 

ππνθηλνχλ. ηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζηελ Κηλεδηθή δηείζδπζε, 

ηίζεηαη θαη ην θιείζηκν ηεο αγνξάο Cherkizovsky, θαζψο κεηψζεθαλ νη εκπνξηθέο ξνέο θαη 

ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε Ρσζία ην 2009. Σελ ίδηα ρξνληά, νη εγέηεο ησλ 

δχν ρσξψλ ελέθξηλαλ έλα πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πεξηνρή.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζνπλ δηπισκαηηθά ζηα ζεκεία αληαγσληζκνχ, 

απφθιηζεο θαη ηξηβψλ, Ρσζία θαη Κίλα πξνβαίλνπλ ζε αληηζηαζκηζηηθέο θηλήζεηο. Ζ Ρσζία 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηε Γχζε θαη αζηαηηθά θξάηε φπσο ε 

Ηαπσλία θαη ε Ηλδία, ελψ ε θαηαζθεπή αγσγψλ ζηελ Αλαηνιηθή ηεο πιεπξά θαη νη 

επηινγέο ηεο σο πξνο ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα ραξαρζνχλ, είλαη κηα ηαθηηθή πνπ πηνζέηεζε 

γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ εμάξηεζή ηεο σο παξφρνπ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, απφ ηελ 
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 Ο πξφεδξνο Putin είρε επηζεκάλεη ην γεγνλφο φηη ζην κέιινλ «νη ληόπηνη πιεζπζκνί ηεο ηβεξίαο ζα κηινύλ 
Κηλέδηθα, Ιαπσληθά θαη Κνξεάηηθα». Γελ είλαη αζπλήζηζηε ε έθθξαζε ζηε Μφζρα ηεο θηλεδνπνίεζεο ησλ ζπλνξηαθψλ 
πεξηνρψλ. Μηα Ρσζίδα δεκνζηνγξάθνο έγξαςε πσο «ε πξνζάξηεζε ηεο [Άπσ Αλαηνιήο] από ηελ Κίλα έρεη ήδε 
αξρίζεη» (Latynina, 2001). Αλάινγεο θσλέο επηζεκαίλνπλ πσο νη Κηλέδνη δελ έρνπλ μεράζεη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ 
Βιαδηβνζηφθ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο απφ ηε Ρσζία, πνηέ δελ απνδέρηεθαλ ηηο άληζεο ζπλζήθεο ηνπ 1858 θαη 1860, 
κε ηηο νπνίεο ε Ρσζία απέθηεζε κεγάιεο πεξηνρέο ζηελ Απσ Αλαηνιή απφ ηελ Γπλαζηεία ησλ Σζηλγθ ζην ηειηθφ 
ζηάδην ηεο παξαθκήο ηνπο θαη φηη ηα βηβιία ηεο ζχγρξνλεο Κίλαο δελ αλαγλσξίδνπλ ηε Ρσζηθή θπξηαξρία ζηελ 
πεξηνρή (Mankoff, 2009, ζει.223-224). 
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Δπξψπε, αιιά θαη απφ ηελ Κίλα: αλαπηχζζεη εληαηηθά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Ηαπσλία, (κε 

ηελ νπνία ε Κίλα δελ απνιακβάλεη ηηο θαιχηεξεο), ιφγσ ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηεη γηα 

επελδχζεηο, ηηο αλάγθεο ηεο γηα ελέξγεηα, ρσξίο εληνχηνηο λα παξαβιέπεη ην πξφβιεκα 

ησλ Κνπξίισλ Νήζσλ. ην πιαίζην απηφ δηαθνξνπνίεζε ηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ 

πεηξειαίνπ απφ ηε ηβεξία ζηελ Κίλα θαη αληί λα έρεη θεληξηθφ θαηαιεθηηθφ θφκβν ηελ 

Κίλα, ζα έρεη ηνλ Δηξεληθφ θαη ηελ Ηαπσλία, κε ηελ ηξνθνδνζία ηεο Κίλαο λα γίλεηαη κέζσ 

ελφο παξαθιαδηνχ θαη φρη ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ. Γεσζηξαηεγηθά, νη Ρψζνη ζα 

εμαξηψληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Ηάπσλεο, φκσο νη Ηάπσλεο έρνπλ κηθξφηεξεο 

αγνξέο θαη κεγαιχηεξεο εμαξηήζεηο απ‟ φηη ε Κίλα, ε νπνία θξνληίδεη λα εληζρχεη ηηο 

ελαιιαθηηθέο ηεο (Κνηδηάο, 2011). ζνλ αθνξά ζηνπο Ηάπσλεο θαη ην δήηεκα ησλ 

Κνπξίισλ λήζσλ, ε Ρσζία ιήγνληαο ηα ζπλνξηαθά ζέκαηα κε ηελ Κίλα, έζηεηιε έλα 

πνιηηηθφ κήλπκα επηζπκίαο δηεξεχλεζεο θνηλψλ ηφπσλ ζπλελλφεζεο θαη ιχζεο ησλ 

εδαθηθψλ ηνπο δηαθνξψλ, ψζηε λα πάςνπλ λα επηβαξχλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

εμαθνινπζεί ζηαζεξά λα εμνπιίδεη πεξηθεξεηαθά θξάηε - παξαδνζηαθνχο ζπκκάρνπο ηεο. 

Ζ Ηλδία έξρεηαη πξψηε εδψ, θαζψο δηαηεξψληαο ε Ρσζία κηα ζηξαηεγηθή ζρέζε καδί ηεο, 

πέξαλ ηεο πνιχ πξνζνδνθφξαο εκπνξηθήο, κπνξεί λα απνηειέζεη νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ 

θαη ζηξαηησηηθφ αληίβαξν γηα ηνπο Κηλέδνπο ζην κέιινλ.  

Ζ Κίλα αληηιακβάλεηαη πσο ε νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή δηείζδπζή ηεο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία απνηειεί ελφριεζε θαη πξφθιεζε γηα ηε Ρσζία, φπσο θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δπλάκεσλ. Πξφζεζή ηεο πξσηίζησο, είλαη ε 

εμππεξέηεζε ησλ εζσηεξηθψλ ηεο ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, εθαξκφδνληαο ηαθηηθέο πνπ 

είλαη ακνηβαία επσθειείο θαη γηα ηηο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Γηα ηελ Κίλα, ην 

άλνηγκα ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Κίλαο - Κεληξηθήο Αζίαο βιάπηεη πεξηζζφηεξν ηε  

ζέζε ηεο Ρσζίαο, παξά ηα ζπκθέξνληα ηεο. ηα πιαίζηα ηεο αξκνληθήο ηεο αλφδνπ, 

πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ηα αηζζήκαηα απεηιήο, γη‟απηφ θαη επηκέλεη ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαζχλδεζή ηεο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζεη ηνλ 

άμνλα Ρσζίαο-Ηλδίαο θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο εηαίξνο γηα ην Παθηζηάλ, αληίπαιν θαη ησλ 

δχν ρσξψλ.  

Ο ζπλεηαηξηζκφο Κίλαο - Ρσζίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα αληαλάθιαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ηε Γχζε, θαζψο αλ ε Ρσζία πηζηεχεη φηη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο αγλννχληαη απφ ηε Γχζε, έλαο ζπλεηαηξηζκφο κε ηελ Κίλα, πνπ είλαη 

έλαο δπλαηφο παίθηεο, εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Μφζραο λα πξνθαιέζεη ηελ λνκηκφηεηα 

κηαο δηεζλνχο ηάμεο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηεο Οπάζηγθηνλ (Mankoff, 2009). Κάηη 

αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηελ Κίλα ε νπνία επηζπκεί λα θαηαζηεί κηα κεγάιε θαη ππνινγίζηκε 

παγθφζκηα δχλακε, νπφηε είλαη ζέκα δηεζλνχο ηζνξξνπίαο θαη εδξαίσζεο ηεο ζέζεο ηεο, 

νη θαιέο ζρέζεηο ηεο κε ηε Ρσζία θαη ηηο ΖΠΑ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ν ζηξαηεγηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο ησλ δχν ρσξψλ έρεη εληνχηνηο αθφκε κηθξέο πηζαλφηεηεο λα εμειηρζεί ζε 

κηα αιεζηλή ζπκκαρία, φζν ζπλερίδνπλ λα έρνπλ δηηζηάκελα θαη αληαγσληζηηθά 
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ζπκθέξνληα ζηελ Άπσ Αλαηνιή ηεο Ρσζίαο, ζέκα ην νπνίν επηθνπξεί ηηο αλεζπρίεο πνπ 

ήδε αλαθέξζεζαλ, γελλά εζληθηζκφ, θφβν, θαρππνςία, αλαπηχζζεη μελνθνβηθή ξεηνξηθή, 

αηζζήκαηα πνπ παξακέλνπλ εμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ρσζηθνχ πνιηηηθνχ ηνπίνπ 

θπξίσο (Mankoff, 2009). Αλ εληνχηνηο, κπνξνχζαλ νη δχν ρψξεο λα μεπεξάζνπλ ηα 

κεηαμχ ηνπο αγθάζηα ζα αλαδεηθλχνληαλ ζε δίδπκν παγθφζκηαο βαξχηεηαο. Ίζσο ε 

ελδερφκελε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο κεηαμχ Ηξάλ θαη Γχζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηηο απεηιεηηθέο 

πξνζέζεηο ηνπ Ηζξαήι (Κεθ. 8.Β.1) θαη νη θίλδπλνη πνπ εινρεχνπλ ζε κηα ηέηνηα εμέιημε, 

λα σζήζνπλ ηηο δχν ρψξεο ζε επαλεμέηαζε ησλ ζεκείσλ ζχγθιηζεο θαη ηξηβήο. Ίζσο εθεί, 

λα θξχβεηαη κηα έθπιεμε.  

  

6.Β Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

 

6.Β.1 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ηελ Ηλδία 

Γηα ηελ Ηλδία θπξίαξρν ζέκα είλαη ε απηνζπληήξεζε, ε έιιεηςε απεηιψλ ζε βάξνο 

ηεο θαη βέβαηα, ε δπλαηφηεηα αιιά θαη εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο νπνηαζδήπνηε απεηιήο 

αλ ρξεηαζηεί. Θέιεη λα δεη ηηο Γεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο λα εμειίζζνληαη ζε 

πξννδεπηηθέο, θνζκηθέο δεκνθξαηίεο, νπδέηεξεο ζε δηάζεζε θαη αλεμάξηεηεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο βιέπεη πσο νη εζσηεξηθέο αδπλακίεο πνπ θάπνηεο έρνπλ, αιιά 

θαη έλα αζηαζέο κίγκα εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ ηξαβά ηηο εζσηεξηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, ηηο θαζηζηά ηξσηέο ζε ερζξηθέο 

δπλάκεηο θαη ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε. Δπηπξνζζέησο, ζεσξεί αλεζπρεηηθή ηελ έληαζε 

κε ηελ νπνία ε εμσηεξηθή δεκνθξαηηθή επηηαθηηθφηεηα αληηπαιεχεηαη ηελ εζσηεξηθή 

παξαδνζηαθή απηαξρηθφηεηα. Ζ επηξξνή ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή ππάξρεη αιιά δελ 

είλαη απνθιεηζηηθή θαη ν ζπληζηάκελνο ρψξνο γεκίδεη απφ δηάθνξεο ζπγθξνπφκελεο 

δπλάκεηο, ελψ θξαηηθέο θαη κε-θξαηηθέο δπλάκεηο απφ ην Παθηζηάλ, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

θάπνηεο άιιεο ρψξεο εμαθνπινπζνχλ λα δηαβξψλνπλ ηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα ηεο 

πεξηνρήο. Ο νηθνλνκηθφο, ελεξγεηαθφο θαη ζηξαηησηηθφο αληαγσληζκφο πξνζζέηεη ζηελ 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, εληείλνληαο ηηο πεξηθεξεηαθέο αληηζέζεηο. 

Ζ Ηλδία ε νπνία δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηε Ρσζία θαη ην Ηξάλ, πξνηηκά λα αλαπηχμεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ελ ιφγσ δχν ρψξεο, ψζηε λα εμηζνξξνπήζεη 

ηελ θπξηαξρία πνπ απέθηεζε ην Παθηζηάλ κέζσ ηεο ζηήξημεο ησλ ΖΠΑ, ηε κεζνιάβεζε 

ησλ Σαιηκπάλ ζην Αθγαληζηάλ (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.718), αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ηελ Κίλα. Χο «αληίδξαζε» ζε απηή ηε ζπλεξγαζία θαη επηζπκψληαο λα θαηαζηεί 

πεξηθεξεηαθή δχλακε έηνηκε λα αλαιάβεη πεξηθεξεηαθέο επζχλεο, πέξα απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ην Ηξάλ θαη ηε Ρσζία, έρεη ζηξαθεί πξνο ην Αθγαληζηάλ θαη έρεη 

δνπιέςεη πνιχ γηα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο κεηά-Σαιηκπάλ θπβέξλεζεο ηεο 

Κακπνχι. Ζ πνιηηηθή ηεο εδψ πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα πξνμεληθψλ γξαθείσλ ζε 

δηάθνξεο πφιεηο ηνπ Αθγαληζηάλ, ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ζπλεηζθνξέο (6
νο

 κεγαιχηεξνο 



 
 114 

ρνξεγφο βνήζεηαο) γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Αθγαληζηάλ θαη κηα επξεία γθάκα 

πξνγξακκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, εθπαίδεπζεο, κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο θαη πγείαο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδφηεζε είλαη 

ν δξφκνο πνπ ζπλδέεη ηελ επαξρία Καληαράξ ηνπ Αθγαληζηάλ κε ην Ηξαληθφ ιηκάλη 

Σζαρκπαράξ, αξρηθήο αμίαο $80 εθ., πξναζπίδνληαο κάιηζηα ηελ αζθάιεηα ησλ Ηλδψλ 

εξγαηψλ κε κηα παξαζηξαηησηηθή δχλακε 300 αλδξψλ» (Weinbaum, 2006, ζει.16).  

 

6.Β.2 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ην Παθηζηάλ 

Γηα ην Παθηζηάλ ν αληαγσληζκφο γηα ηελ επηξξνή ησλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ 

επί ηνπ Αθγαληζηάλ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Θεσξεί ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ 

ζην Αθγαληζηάλ ζεκαληηθέο, γηαηί πξνσζνχλ ηε ζηξαηεγηθή αζθάιεηα θαη γηα ην Παθηζηάλ 

θαη απηφο ν ξφινο δελ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί, θαζψο ε Ηλδία, ην Ηξάλ, ε Κίλα θαη ε 

Ρσζία δελ ζα ζθεθηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζηε δηεπζέηεζε αζθαιψλ ζπλφξσλ κε ην 

Αθγαληζηάλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξνσζεί έλα θαζεζηψο θηιηθά πξνζθείκελν 

πξνο ην Αθγαληζηάλ θαη παξέρεη ηε ζηήξημή ηνπ ζην θαζεζηψο ησλ Σαιηκπάλ (Rashid, 

2008). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θνβάηαη ηελ άλνδν ηεο Ηλδηθήο επηξξνήο ζην Αθγαληζηάλ 

θαη ηελ Κεληξηθή Αζία, εθφζνλ δελ βιέπεη θαλέλαλ αιηξνπηζκφ ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Ηλδίαο, παξά κφλν γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα (Weinbaum, 2006, ζει.16). Γη‟απηφ άιισζηε 

θαη ε βνήζεηά ηεο πξνο απηφ είλαη ζεκαληηθή. Ζ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηηο ζρέζεηο 

Αθγαληζηάλ-Ηλδίαο είλαη απηή ηεο απνηθίαο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

πιαηθφξκα κπζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Παθηζηάλ (Scheuer, 2006, ζει.116). Κάζε 

θνξά πνπ ε Ηλδία θαη ην Αθγαληζηάλ αλαζεξκαίλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, ην Παθηζηάλ 

αλεζπρεί θαη έλαο ιφγνο γηα ηελ ζηελή ζρέζε Ηλδίαο-Αθγαληζηάλ, είλαη αθξηβψο ε αλνρή 

ηνπ Παθηζηάλ ζε ηξνκνθξαηηθά θαη Ηζιακηθά ζηνηρεία εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ (Tarzi, 2006). 

Σα ζπκθέξνληα ηεο Ηλδίαο ζην Αθγαληζηάλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηά ηεο, ηελ 

πξφζβαζε ζηελ ελέξγεηα, είηε κέζσ Σνπξθκεληζηάλ θαη Αθγαληζηάλ, είηε κέζσ Ηξάλ-

Αθγαληζηάλ, ζέιεη φκσο θαη λα ειέγμεη ηελ ηθαλφηεηα κπνξεί ην Παθηζηάλ λα θεξδίζεη 

θπξίαξρε επηξξνή εθεί, ζηα πιαίζηα ησλ ζρεδίσλ ηεο γηα νηθνλνκηθή, ελ αξρή, θπξηαξρία 

ζηελ πεξηθέξεηά ηεο. Γηα ην Παθηζηάλ έρεη πξνηεξαηφηεηα ε ζηαζεξφηεηα ζε φιε ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή, ηδηαίηεξα κεηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Κίλα γηα ην ζεκαληηθφ ιηκάλη 

Γθνπαληάξ, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο δηεζλήο δξφκνο γηα ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πνπ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη εθηφο απφ ην ίδην θαη ηελ Κίλα, 

ην Αθγαληζηάλ, αιιά θαη ηελ Κεληξηθή Αζία.  

 

6.Β.3 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ην Αθγαληζηάλ 

Ζ λεπξαιγηθή ηνπ ζέζε λα δηαζέηεη ηα ζεκαληηθφηεξα πεξάζκαηα θαη λα ειέγρεη 

ηηο νδηθέο αξηεξίεο πνπ ζπλδένπλ ηελ Κεληξηθή Αζία κε ηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν, ην έρνπλ 

αλαδείμεη ζε ζεκείν ηνκήο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ (Ηλδίαο, Παθηζηάλ, Ηξάλ) 
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θαη ησλ παγθφζκησλ δπλάκεσλ (ΖΠΑ, Ρσζίαο, Κίλαο, ΝΑΣΟ). Ζ Ρσζία κεηά ηελ 

απνηπρία ηεο λα εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηεο, επηδίσμε λα κελ ράζεη ηελ επηξξνή ηεο θαη 

απηφ θάλεθε ελ κέξεη απφ ηελ επέκβαζή ηεο ζηνλ εκθχιην πφιεκν ηνπ Σαηδηθηζηάλ κε ηελ 

εγθαζίδξπζε ζπλνξηαθψλ ζηξαηεπκάησλ θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ζηελ Αθγαλν - 

Σαηδηθηθή κεζφξην φπνπ αλ κε ηη άιιν, επηβεβαίσλε ηελ αληίιεςε ελφο πξνθερσξεκέλνπ 

ζπλφξνπ ηεο. Καηά κία άπνςε ηα ζχλνξα ησλ γεσπνιηηηθψλ αμφλσλ ηέκλνληαη ζην 

ηξίγσλν Αθγαληζηάλ-Σαηδηθηζηάλ-Καζκίξ ην νπνίν απνηειεί ζηξαηεγηθφ θφκβν ηεο 

Δπξαζίαο (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.716), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλνπλ νη ζπλνξηαθέο 

δηακάρεο κεηαμχ Κίλαο-Ηλδίαο θαη Ηλδίαο-Παθηζηάλ, ελψ νη ζπκκαρίεο πνπ ζπλάπηνληαη 

βάζεη απηψλ ησλ δηαθσληψλ, απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο σο γεσπνιηηηθνχ 

θφκβνπ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο.  

 

6.Β.4 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ην Ηξάλ 

Γηα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ην Ηξάλ αληηπξνζψπεπε έλαλ ελδηαθέξνληα 

ζπλέηαηξν ζηηο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ελψ ην Ηξάλ 

ρξεηαδφηαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ καδί ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηά 

ηνπ, ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε 

αληίιεςε ηνπ Ηξάλ πσο ε πεξηνρή κπνξεί λα θαηαζηεί θαη λα παξακείλεη απηνδχλακε θαη 

απηνθπξίαξρε, ρσξίο ηελ παξέκβαζε εμσ-πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ. Ζ αξρηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Ηξάλ ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζηφρεπε ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο 

ελδν-πεξηθεξεηαθνχ Ηζιακηθνχ ζπλαζπηζκνχ θξαηψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξνπλ σο 

ζηξαηεγηθή αζπίδα δηαθπιάηηνληαο ην Ηξάλ απφ ηελ μέλε (ηδηαίηεξα Ακεξηθαληθή) 

θαηαπάηεζε θαη πεξηθχθισζε. χληνκα ζπλεηδεηνπνίεζε πσο απηή ε ζηξαηεγηθή 

εμαγσγήο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ηηηηθνχ κνληέινπ ηνπ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή ζηνπο 

Σνπξθφθσλνπο νπλίηεο-Μνπζνπικάλνπο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, θαζψο επίζεο πσο δελ 

είρε ηηο πιηθέο ηθαλφηεηεο λα δηεθδηθήζεη θαη πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο θπξίαξρν 

δξψληα ζηελ πεξηνρή. Έηζη, ε νηθνδφκεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηα γεηηνληθά ηνπ θξάηε, 

κπνξεί λα μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο θαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο, ζηελ πνξεία πξνζαξκφζηεθε θαη βαζίζηεθε ζηα θνηλά ζπκθέξνληα, ηηο εζλν-

πνιηηηζηηθέο ζπγγέλεηεο θαη ηηο γεσζηξαηεγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο 

κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ, πεξηειάκβαλαλ ηελ αζθάιεηα, κε φηη απηφ πεξηέθιπε,

 
γεγνλφο 

πνπ έζηξεςε ηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή ζε κηα πην πξαγκαηηζηηθή θαη ξεαιηζηηθή 

θαηεχζπλζε (Pahlavi & Hojati, 2010). Έηζη, ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί 

ήηαλ: α/ λα εμηζνξξνπήζεη ηε γεσπνιηηηθή πίεζε πνπ ηνπ αζθείηαη, απμάλνληαο ζηγά-ζηγά 

ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ επηξξνή θαη απνθνκίδνληαο παξάιιεια θάπνηα θέξδε, θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, β/ ηα νπνία θέξδε, απφ φπνην ηνκέα θη αλ πξνθχςνπλ, έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ επξχηεξε Δπξαζηαηηθή θαη Μεζαλαηνιηθή ζθελή, πεξηνξίδνληαο ηε Γπηηθή 

αλάκημε ζηελ επξχηεξε «γεηηνληά» ηνπ, φπσο θαη ηηο Σνπξθηθέο πηέζεηο, γ/ γεγνλφο πνπ 
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κπνξεί λα απαηηεζεί θαη λα επηηεπρζεί θαη κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαθαλνληζκψλ ηεο 

«γεηηνληάο» ηνπ, ζηνπο νπνίνπο «δηθαησκαηηθά» κπνξεί λα αλήθεη (π.ρ.SCO) (Pahlavi & 

Hojati, 2010, ζει.225). Δπελδχεη ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο πιαίζην, ζε έξγα ππνδνκήο 

κεγάιεο θιίκαθαο, αγσγνχο, νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο αξηεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζεη θφκβν ζχλδεζεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κε ηελ Δπξψπε, γεληθψλ κεηαθνξψλ 

θαη εηδηθφηεξα ελέξγεηαο, απνθεχγνληαο ηηο απνκνλσηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ΖΠΑ. 

Πξνσζεί ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ πνιηηηθή σο θνκκάηη ηεο δηεζλνχο ηνπ πνξείαο κε 

γλψκνλα ηελ επηζπκία ηνπ λα κελ επηηξέςεη πνηέ μαλά λα βξεζεί ζε θαηάζηαζε 

«δηεζλνύο απνκόλσζεο θαη ζηξαηεγηθήο ηξσηόηεηαο» (Pahlavi & Hojati, 2010, ζει.217). 

 

6.Β.5 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ηελ Σνπξθία 

Ζ Σνπξθία έρεη ζηελνχο ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο κε ηνπο 

Σνπξθνγελείο πιεζπζκνχο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη κε πνιιέο απφ ηηο απηφλνκεο 

Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο ηεο Ρσζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σνχβα, Μπαζθνξηνζηάλ 

θαη Αληηγθέα (Blank, 2010, Νηαβνχηνγινπ, 2010). Μεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ επηρείξεζε 

λα αλαιάβεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν γηα απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο, ζεσξψληαο φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ κηα κεγάιε ζπκκαρία καδί ηνπο
.
 κάιηζηα, αλέιαβε ηελ 

πξσηνβνπιία λα επηδηψμεη ηε δηεχξπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

(Economic Cooperation Organization, ECO), ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαη ην Αθγαληζηάλ, κε επίθεληξν ηε ζηξαηεγηθή δψλε Σνπξθία-Ηξάλ-

Παθηζηάλ. Ζ θίλεζή ηνπ απηή ελφριεζε ηηο πνιηηηθέο ειίη ηεο πεξηνρήο θαη αλεζχρεζε ηε 

Ρσζία θαη ηηο ΖΠΑ θαζψο ζεσξήζεθε φηη, 1. ζα αλαδσνγνλήζεη ηελ Δπξαζηαηηθή ζχλδεζε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πνπ δηέξρεηαη λφηηα ηεο Καζπίαο, αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθνπνιηηηθή 

ζχλδεζε ηεο ηζηνξηθήο «Οδνχ ηνπ Μεηαμηνχ», 2. ζα νμχλεη ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

ησλ ηξηψλ απηψλ ρσξψλ, σο απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ ζην παδι ησλ αγσγψλ, 3. 

ην Ηξάλ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη κέζσ ηνπ ECO κηα απνηειεζκαηηθή ζέζε ζην 

επξαζηαηηθφ ζχζηεκα νπφηε ζα θάκπηνληαλ νη πξνζπάζεηεο ησλ ΖΠΑ γηα ηε δηεζλή ηνπ 

απνκφλσζε, 4. ζα φμπλε ηδηαίηεξα ηελ αλεζπρία ηεο Ρσζίαο απφ ην ελδερφκελν λα 

εληζρπζεί ην ζηξαηεγηθφ βάξνο θαη νη δπλαηφηεηεο ειηγκψλ ηεο Σνπξθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ηζηνξηθνχ αληαγσληζκνχ Σνπξθίαο-Ρσζίαο, 5. ζα δπζθφιεπαλ νη πξνζπάζεηεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο δπλακηθέο αιιαγέο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη νη θηλήζεηο Ρσζίαο-ΖΠΑ. Οη 

ΖΠΑ αλέιαβαλ λα επεξεάζνπλ ηελ Ηλδία, πξνεηδνπνηψληαο ηελ γηα ηνλ ππφ δηακφξθσζε 

βφξεην ηζιακηθφ άμνλα, ελψ ε Ρσζία αζθψληαο πηέζεηο θαη κε θηλήζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο 

ηνπξθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθάιεζε ηελ αλαδίπισζε ηεο Σνπξθίαο θαη ηελ 

ππνρψξεζή ηεο απφ ηνλ Καχθαζν σο ην 2001 (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.717, 

Shaikhutdinov, 2007, Κνηδηάο, 2011). Ζ Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηηο ιεπηέο 

ηζνξξνπίεο, λα θαζεζπράζεη ηε Ρσζία θαη λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ελεξγνπνίεζε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ, 
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(Organization of the Black Sea Economic Cooperation), θίλεζε πνπ φκσο αλεζχρεζε ην 

Ηξάλ, ην νπνίν ηειηθά πξνζέγγηζε ηε Ρσζία (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.717) 

καηαηψλνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηηο φπνηεο βιέςεηο ηεο. 

 

6.Β.6 Ζ Κεληξηθή Αζία γηα ηελ Ηαπσλία 

Ζ εκπινθή ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία, σο ρξεκαηνδφηεο έξγσλ θαη 

ππνδνκψλ θαη ζηα πέληε θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, εθνξκά απφ θίλεηξα πνπ 

πεγαίλνπλ πέξα απφ ηε δηπισκαηία ησλ θπζηθψλ πεγψλ πνπ έρεη αλάγθε, ή έζησ απφ 

αληαγσληζκφ πξνο ηελ Κίλα. Ζ Ηαπσληθή αλαγλψξηζε ησλ εγεζηψλ ησλ θξαηψλ θαη ε 

ζηήξημή ηνπο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θξαηηθήο ηνπο ππφζηαζεο έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ ξφινπ ηεο επίζεο σο παγθφζκηα θαη πεξηθεξεηαθή δχλακε, 

πξνζβιέπνληαο ζε κηα κφληκε ζέζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

Άξα, δελ πξέπεη λα ιείπεη (Walton, 2010). 

 

6.Γ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΔΜΒΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

 

Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ππήξμε ν πξψηνο νξγαληζκφο πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Κεληξηθή Αζία κε ηελ αιιαγή ηεο δνκήο. Ζ ζπλδξνκή ηνπ θαηά 

ηα πξψηα ζηάδηα ηεο κεηάβαζεο, ζηήξημε ηα λέα θξάηε ζπκβνπιεπηηθά θαη κέζσ 

πξνγξακκάησλ αλνηθνδφκεζεο. Παξφηη ε είζνδνο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ ΟΑΔ έγηλε δεθηή 

κε ζεηηθή δηάζεζε, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πηεζηηθήο κεηαθνξάο ελφο ηδενινγηθνχ 

κνληέινπ θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ είρε δηακνξθσζεί εθηφο Κεληξηθήο Αζίαο, ζηελ 

Δπξψπε, ζηελ Αζία θαη ζηνλ Δηξεληθφ, ηαχηηζε ηελ παξνπζία ηνπο κε ηηο αξρέο, ηηο 

επηδηψμεηο θαη ηελ επηξξνή ησλ ΖΠΑ, αιιάδνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξνπζίαο ησλ 

δπηηθψλ ζεζκψλ ζε αλαγθαίν θαθφ, θαζηζηψληαο ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή. 

 

6.Γ.1 Σν ΝΑΣΟ ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ  

Ζ θαηάξξεπζε  ηνπ Αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ θξαηψλ πνπ αληηπξνζψπεπε ε 

ΔΓ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζήκαλε ηελ «απψιεηα» ηνπ αληηπάινπ δένπο 

γηα ην ΝΑΣΟ. Απηφ θαλνληθά ζα ζεκαηνδνηνχζε θαη ην δηθφ ηνπ «ζάλαην», αθνχ έπαςε 

λα πθίζηαηαη ν ιφγνο χπαξμήο ηνπ, φπσο ηνλ είρε νξίζεη ν πξψηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηνπ Λφξδνο Ismay, δει. ηελ πξνζηαζία ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο απφ κηα νβηεηηθή εηζβνιή. 

Ή αιιηψο: «λα θξαηήζεη ηνπο Ρώζνπο έμσ, ηνπο Ακεξηθάλνπο κέζα θαη ηνπο Γεξκαλνύο 

θάησ» (Wikipedia, NATO). Έλαο δεχηεξνο βαζχηεξνο ζηφρνο πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ, ήηαλ βεβαίσο ε επηζπκία ησλ ΖΠΑ, λα εκπνδίζνπλ νπνηαδήπνηε ρψξα λα 

θπξηαξρήζεη ζηελ Δπξψπε κε θάζε ηξφπν (Φνχζθαο, 2009α). Έηζη, κεηά ην 1991 δίπια 

ζηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κεραληζκφο ζπιινγηθήο άκπλαο, πξνζηέζεθε εθείλε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ζεζκνχ γηα ηε δηεζλή ηάμε, δηαςεχδνληαο απφςεηο ζαλ απηήλ πνπ εμέθξαζε 

http://en.wikipedia.org/wiki/NATO)
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ν Kenneth Waltz, φηη: «αλ νη κέξεο ηνπ ΝΑΣΟ δελ είλαη αξηζκεκέλεο, ηα ρξόληα ηνπ είλαη» 

(Waltz, 1993, ζει.76). Δπηβεβαίσζε ηε βησζηκφηεηά ηνπ σο παγθφζκηνπ δξψληα γηα ηελ 

αζθάιεηα, μεθηλψληαο δηαδηθαζίεο δηεχξπλζεο «εθηφο έδξαο», δει. εθηφο Δπξψπεο. H 

πνιηηηθή-ζηξαηησηηθή ηνπ θνπιηνχξα θαη νη ζεζκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθήο 

αζθάιεηαο δελ άιιαμαλ, απνθαιχπηνληαο πσο δελ ζηεξηδφηαλ πνηέ απνθιεηζηηθά ζηελ 

χπαξμε κηαο εμσηεξηθήο απεηιήο, πσο δελ ήηαλ πνηέ κηα ακπληηθή ζπκκαρία κφλν, πσο 

ην φιν νηθνδφκεκα ηεο πνιηηηθνζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο βαζίζηεθε ζε κηα αίζζεζε 

θνηλψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ: θηιειεχζεξεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο, δεκνθξαηηθά 

πνιηηεχκαηα
.
 ε θνπιηνχξα απηή, ιεηηνχξγεζε σο πξναπαηηνχκελν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπκκαρία θαη έπαημε ξφιν ζηελ πξνψζεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ φρη κφλν ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, αιιά θπξίσο ηεο αλάπηπμεο θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 

πξαθηηθψλ, εληφο ηνπ ΝΑΣΟ αιιά θαη πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηνπ (Φνχζθαο, 2009). Ζ πην 

πξφζθαηε έθθξαζε πξνψζεζεο απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Βαιηηθψλ 

θαη Καπθάζησλ Γεκνθξαηηψλ, αιιά θαη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο εμειίζζεηαη ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα: 1. Σν 

ΝΑΣΟ ζπλεξγαδφκελν κε ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο ζηα πιαίζηα ηνπ PfP, ιεηηνχξγεζε σο 

ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ ειεγρφκελε δνκή ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ ειεπζεξία, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, 2. έρεη  

κηα πξνθαλή αλάκημε ζηελ πεξηνρή σο απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο ηνπ ζην Αθγαληζηάλ, 

σο νξγαληζκφο πξνψζεζεο αζθάιεηαο ηνπ επξσ-αηιαληηθνχ ρψξνπ απφ ζηξαηεγηθέο 

απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή ηελ πεξηνρή, εδψ κάιηζηα βξίζθεηαη θαη ην θιεηδί 

πιένλ ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία, 3. «ελζαξξχλεη» ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο λα πξνρσξήζνπλ ζηε δχζθνιε κεηάβαζε απφ ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα ζε πην 

δηαθαλή, αλνηρηά θαη δίθαηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, σο δχλακε πξνψζεζεο 

θαλφλσλ, κέζσ πξνγξακκάησλ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηνκέσλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο 

πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηε ζπκκαρία. Μηα δεχηεξε αλάγλσζε απνθαιχπηεη θαη ην 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία: κε ηελ επέθηαζή ηνπ πέξαλ ησλ 

νξίσλ ηεο θιαζηθήο Δπξψπεο γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηα εδάθε ησλ δεκνθξαηηψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, επηζπκεί λα παξεκπνδίζεη 

νπνηαδήπνηε δχλακε ή ζρεκαηηζκφ αληαγσληζηηθφ, απφ ην λα θπξηαξρήζεη ζηελ 

Δπξαζία, είηε απηή είλαη ε Ρσζία, είηε ε Κίλα, είηε ν SCO (Κνηδηάο, 2011).  

Απφ ηα κέζα ηνπ 1990, φια ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, πιελ ηνπ Σαηδηθηζηάλ, 

ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσαηιαληηθφ πλεηαηξηζηηθφ πκβνχιην, (Euro-Atlantic Partnership 

Council, EAPC) θαη ζην θχξην εξγαιείν εκπινθήο ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία, ην 

«πλεηαηξηζκφ γηα ηελ Δηξήλε» (Partnership For Peace, PfP), πνπ εγθαηλίαζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1994, πξνθεηκέλνπ λα άξεη ηελ «πνιηηηθή ηνπ απνθιεηζκνχ» πνπ 

απαγφξεπε ζηα θξάηε ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ λα ζπκκεηέρνπλ. Πξφθεηηαη 

γηα δχν κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο ζε έλα εχξνο ζεκάησλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο. Σν PfP 
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είλαη έλα πξφγξακκα πξνζέγγηζεο ησλ ρσξψλ πνπ παξέρεη ην θεληξηθφ πιαίζην ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Θεσξείηαη πξνζάιακνο έληαμεο ησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

γίλνπλ κέιε θαη ε ινγηθή ηνπ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο δηεχξπλζεο, φπσο ζηελ «αύμεζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο, ηε κείσζε ησλ απεηιώλ θαηά ηεο εηξήλεο, ηελ νηθνδόκεζε θαη ελίζρπζε 

ησλ ζρέζεσλ, κε ηελ πξνώζεζε ηεο πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δέζκεπζεο ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο» (Smith & Kavalski, 2010). ε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζεζπίζηεθαλ (βι. Παξάξηεκα V), πξνζπαζεί λα επηηχρεη δηαζχλδεζε 

θαη ζπκβαηφηεηα ζπζηεκάησλ, κέζσ ακπληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνζαξκνγψλ θαη 

ελαξκφληζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ λέσλ εηαίξσλ κε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ, ηελ εηνηκφηεηα έλαληη θαηαζηξνθψλ, ηνλ έιεγρν ησλ εμνπιηζκψλ, ηε 

ζπλνξηαθή αζθάιεηα, ηελ επηζηεκνληθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπλεξγαζία
59

. Δπίζεο, αθήλεη 

πεξηζψξηα απηφ-πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, ψζηε λα νξίδνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζην 

πξφγξακκα – ππνςεθίσλ θαη κε-ππνςεθίσλ θξαηψλ γηα έληαμε- φπσο θαη ηελ έληαζε 

ηεο «εηαηξηθήο ηνπο ζρέζεο» κε ηε ζπκκαρία, γεγνλφο πνπ θέξλεη ηελ Κεληξηθή Αζία ζε 

ζέζε λα πξνσζεί έλα πνηνηηθά λέν πεξηερφκελν γηα ηνλ παξάγνληα ΝΑΣΟ κεηα-

Φπρξνπνιεκηθά (Smith & Kavalski, 2010).  

 Σν PfP γηα ηα πην δηζηαθηηθά θξάηε απνηειεί, α) είηε έλα πιενλέθηεκα ππέξ ηεο 

πξναγσγήο ηεο ζηαζεξφηεηαο, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκπιεπζή ηνπο κε ηα ζπκθέξνληα 

αζθάιεηαο ηνπ ΝΑΣΟ, φπσο απηά νξηνζεηήζεθαλ ζηα ηξαηεγηθά Γφγκαηα ηνπ 1991 θαη 

1999, β) είηε έλα φξγαλν γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

ΝΑΣΟ, γ) είηε έλα πιενλέθηεκα θχξνπο απφ ηελ αμία πνπ δίλεη ε λνκηκφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο. Δξκελεχεηαη κελ, σο έλα πνιπκεξέο θαη επέιηθην πιαίζην ζπκκεηνρήο 

θξαηψλ, φκσο νη ζπλέηαηξνη απφ έλα κελνχ επηινγψλ δελ επηιέγνπλ απηέο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο ή επηζπκνχλ, παξά δεζκεχνληαη λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο 

επί παξαγγειία, πξφθεηαη δει. γηα κηα “a la carte” ζπκκεηνρή (Smith & Kavalski, 2010). Ζ 

θχζε ηεο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ PfP, αληαλαθιά ζε έλα βαζκφ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ηα 

ληφπηα θαζεζηψηα είλαη δηαηεζεηκέλα λα απνδερζνχλ θάπνηεο πξαθηηθέο ψζηε λα 

θεξδίζνπλ ζε εθπαίδεπζε, πφξνπο ή απφ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ αζθάιεηα
60

. Καλέλα θξάηνο φκσο απφ φζα ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζην βαζκφ πνπ ζπλεξγάδνληαη κέρξη ζηηγκήο, δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο επηηαγέο, 

αθνχ φηαλ πξφθεηηαη γηα ειηγκνχο ην κφλν εξγαιείν πίεζεο πνπ ην ΝΑΣΟ έρεη 

πξαγκαηηθά, είλαη ε απεηιή ηεο απεκπινθήο, γεγνλφο πνπ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην 

θνληηλφ κέιινλ κε ηε ζπλερηδφκελε αλαζθάιεηα ζην ζέκα ηνπ Αθγαληζηάλ. Σν ζέκα είλαη, 

πσο κφλν κεηά ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πκκαρίαο ζην Αθγαληζηάλ 

αλαγλσξίζηεθε ν θεληξηθφο ξφινο πνπ ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο έπαηδαλ γηα ηε 
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  Σν ΝΑΣΟ πξνψζεζε ηε δηαδηθηπαθή ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κέζσ ηεο 
πξσηνβνπιίαο “Virtual Silk Highway” (Weitz, 2006b). 
60

 πσο ην έζεζε ν Πξέζβεο ηνπ Καδαθζηάλ, κηιψληαο γηα ηε ρψξα ηνπ, αιιά δείρλνληαο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ 
άιισλ θξαηψλ: «ε ρώξα κνπ δελ θάλεη δηαθξίζεηο, αλ είλαη βόξεηα, ή λόηηα, ή αλαηνιηθή ή δπηηθή [ε πεγή ηεο 
βνήζεηαο]…αλ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο καο, είκαζηε ραξνύκελνη» Παξαηίζεηαη ζην Smith & Kavalski, 2010, ζει.39. 
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ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή (ΝΑΣΟ, Parliamentary Assembly 2008). Σν ΝΑΣΟ 

δηαθεξχζζεη πσο ε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο-

θιεηδηά, α/ ηεο αζθάιεηαο, (άκπλα θαη κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα απηνχ), β/ εηνηκφηεηαο θαη 

αληίδξαζεο ζε θαηαζηξνθέο, γ/ επηζηεκνληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζπλεξγαζίαο θαη, γ/ 

αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ ησλ πνιηηψλ (αζηηθά ζέκαηα) (NATO Backgrounder, 2007).  

Μέρξη ην 2001 ε Κεληξηθή Αζία ήηαλ πεξηθεξεηαθφ θνκκάηη ηεο αηδέληαο ηνπ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εζηηαδφηαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμάξηεηεο θξαηηθήο ηνπο ππφζηαζεο 

θαη ηεο εηξεληθήο κεηάβαζεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηηο 

Γπηηθέο δνκέο αζθάιεηαο. Μεηά ην 2001 δχν γεγνλφηα επέθηεηλαλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Κεληξηθή Αζία. Σν πξψην ήξζε σο ζπλέπεηα ηεο εηζφδνπ 

ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ: ην PfP 

άιιαμε πξνζαλαηνιηζκφ, δίλνληαο κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηνπ Καπθάζνπ 

θαη ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Σν δεχηεξν ήξζε κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο δσηηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο γηα ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα, γεγνλφο πνπ έθεξε ηελ αχμεζε ησλ δπλάκεσλ θαη 

ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Κεληξηθή Αζία, κε ηελ έλαξμε ηεο 

«Δπηρείξηζεο Δδξαίσζεο ηεο Δηξήλεο» θαη ηεο δξάζεο ηεο ISAF ζην Αθγαληζηάλ, αιιά 

θαη ηελ αξρή ηεο καθξφρξνλεο εκπινθήο ηνπ εθεί θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
61

.  

Σν δηάζηεκα απφ ηηο 11 επηεκβξίνπ 2001 σο ηελ εηζβνιή ζην Ηξάθ ην 2003, ήηαλ 

κηα θαιή πεξίνδνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη αηνκηθά ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, κε ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα. Ζ Κεληξηθή Αζία ηέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ΝΑΣΟ, ιφγσ ηνπ «Πνιέκνπ θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» θαη ησλ αλαγθψλ 

ηνπ γηα δηαζθάιηζε αλνηρηψλ νδψλ αλεθνδηαζκνχ, θίλεζεο θαη πξνκεζεηψλ, 

επηθεληξψζεθε φκσο θαη ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαζπνξάο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ 

Ηζιακηθνχ εμηξεκηζκνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ πξνζνρή ήηαλ ζηξακκέλε πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηνπηθήο ζηήξημεο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ Κεληξηθή Αζία έγηλε 

ε κφλε πεξηνρή ζηνλ θφζκν φπνπ ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο Ρσζίαο, ΝΑΣΟ θαη Κίλαο 

ζπλππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε άκεζε γεηηλίαζε (Weitz, 2006b). ηαλ ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ΝΑΣΟ θαη ρσξψλ Κεληξηθήο Αζίαο άξρηζε λα εληείλεηαη θαη λα επεθηείλεηαη 

απμήζεθε θαη ε δπζαξέζθεηα ηεο Ρσζίαο (Simon, 2004). Απηφ παξείρε έλα δηεπθνιπληηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ην ΝΑΣΟ λα εγθαζηδξχζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ πεξηνρή. Ζ πεξίνδνο 

απφ ην 2003 σο ζήκεξα ραξαθηεξίζηεθε απφ πηψζε ηεο επηξξνήο ηνπ ΝΑΣΟ. Σν 2004 

ζηε χλνδν ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο καδί κε 

ηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο πεξηνρέο «εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο», ελψ 

ζεζπίζηεθαλ ε ζέζε ηνπ Αμησκαηηθνχ-πλδέζκνπ ζην πεξηθεξεηαθφ αξρεγείν ζην Άικαηπ 

ηνπ Καδαθζηάλ θαη ε ζέζε ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ ΓΓ ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη ην 
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χκθσλα κε ηνλ ΓΓ ηνπ ΝΑΣΟ ιφξδν Robertson: «ε αζθάιεηά καο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αζθάιεηα 
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ. Η Κεληξηθή Αζία πξόθεηηαη λα γίλεη ζεκαληηθό ηκήκα ηεο αηδέληαο ηνπ ΝΑΣΟ». 
Παξαηίζεηαη ζην Weitz, 2006b.
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Νφηην Καχθαζν, ρσξίο φκσο λα εκπνδίζνπλ ηελ πεξαηηέξσ πηψζε ηνπ θχξνπο ηνπ ζηελ 

πεξηνρή. Ζ ζηξαηεγηθή αιιαγή ηεο πξνζνρήο ζηελ θαηνρή ηνπ Ηξάθ, νη «Υξσκαηηθέο 

Δπαλαζηάζεηο», θπξίσο ε «Δπαλάζηαζε ηεο Σνπιίπαο» ην 2005 ζην Κηξγηζηάλ, ήηαλ 

γεγνλφηα πνπ έγηλαλ αληηιεπηά σο απεηιεηηθά, ζην ελδερφκελν κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

επηηαγέο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ζηέιλνληαο πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα ζηνπο εγέηεο ησλ 

άιισλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φζνλ αθνξά ζηελ επηβίσζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπο. 

Ζ ζηάζε ηνπ ηδηαίηεξα ζηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ, κε ηελ θαηαδηθαζηηθή δήισζε «πεξί 

εθηεηακέλεο θαη δπζαλάινγεο ρξήζεο βίαο απφ ηηο Οπδκπεθηθέο δπλάκεηο» (Weitz, 

2006b) θαη ηηο θιήζεηο γηα αλεμάξηεηε δηεζλή έξεπλα, είρε σο επαθφινπζν ηε ζθιήξπλζε 

ηεο ζηάζεο φρη κφλν ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, αιιά θαη ησλ άιισλ θξαηψλ, ηελ μεθάζαξε 

απξνζπκία θαη αδηαιιαμία ηνπο απέλαληη ζε εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη πεξαηηέξσ φξνπο γηα 

ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο πκκαρίαο, παξφηη ε ηειεπηαία εμαθνινπζεί λα ηε 

ρξεηάδεηαη. Σν θχξνο ηεο κάιηζηα έπεζε πεξηζζφηεξν, απφ ηελ αιιαγή ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ αλαγλψξηζε πσο δελ ζα ηνπο παξείρε πιήξε ζπκκεηνρή. Με ηε 

ζεηξά ηνπο ηα θαζεζηψηα αληαπέδσζαλ ην κήλπκα πξνο ην ΝΑΣΟ, λα «κεηξηάζεη ηελ 

θξηηηθή ηνπ γηα έιιεηκκα δεκνθξαηίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ζηξαηεγηθά ζεκαληηθώλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (Cooley, 2008, ζει.1174). Παξφιν φκσο ην πάγσκα ησλ 

ζρέζεσλ Οπδκπεθηζηάλ-ΝΑΣΟ ε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα θξάηε ζπλερίζηεθε, κε ην 

Καδαθζηάλ λα είλαη πην δξαζηήξην αιιά θαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθφ. Καη απηφ γηαηί, νη 

πξνζπάζεηεο αλνηθνδφκεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηψλ πνπ ππέθεξαλ απφ 

παξσρεκέλν εμνπιηζκφ, δφγκαηα θαη ηαθηηθέο, ψζεζε πςεινχο αμησκαηνχρνπο ησλ 

θξαηψλ λα δπγίζνπλ ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ην ΝΑΣΟ, π.ρ. λα 

ιάβνπλ δπηηθφ εμνπιηζκφ, παξά λα ην αληηκεησπίζνπλ σο κηα ελαιιαθηηθή ζηνλ CSTO 

(Weitz, 2006b). Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ πφιεκν ζηε Γεσξγία, κε ηελ «απξφζεθηε» 

ζηάζε ηνπ Saakashvili ζηελ ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ κε ηε Ρσζία, ηα κέιε έλησζαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηε Γχζε κελ, 

αιιά θαη ζηε Ρσζία.   

πκπεξαζκαηηθά... Ζ αλάκημε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Κεληξηθή Αζία: α/ απεδείρζε αληηθαηηθή, 

απφ ηε κία λα λνπζεηεί ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα λα ραιαξψζνπλ ηε ιαβή ηνπο ζηελ 

εμνπζία θαη απφ ηελ άιιε λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηηο 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηηο ζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο ζην Αθγαληζηάλ. Απηή ε αληίθαζε γίλεηαη 

πην έληνλε θαη επψδπλε απφ ηελ «αλάγθε λα επηηχρνπλ» νη Γπηηθέο δπλάκεηο ζην 

Αθγαληζηάλ, γεγνλφο πνπ δίλεη ζηα θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηε δπλαηφηεηα  λα 

ρεηξίδνληαη ηηο απαηηήζεηο γηα δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, θαηά ηξφπν πνπ ηα 

εμππεξεηεί. β/ Πξνθάιεζε ηε δπζαξέζθεηα θαη ελφριεζε ηεο Ρσζίαο, πνπ αληηηίζεληαη ζηα 

ΝΑΣΟτθά ζρέδηα, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη ν «πφιεκνο ησλ 5 εκεξψλ» ηνπ 

Απγνχζηνπ 2008 ζηε Γεσξγία, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε 

ε Ρσζία κε ηε Γχζε ηδηαίηεξα κεηά ην 2001, αιιά θαη ν SCO, γ/ Σα κέζα πνπ ηνπο 
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παξείρε σο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα εδξαηψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, κεηψλνληαο 

ηελ επηκνλή ζηελ θαλνληζηηθή αηδέληα (Cohen, 2005) γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο 

ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηξξνή, ην θχξνο θαη ηα 

καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηνπ ΝΑΣΟ. Αθφκε, ε εθπαίδεπζε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο 

ησλ θαζεζηψησλ απηψλ είλαη δίθνπν καραίξη, ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία απηψλ, ή ηελ αληηκεηψπηζε εζσηεξηθψλ αληηπάισλ, γεγνλφο πνπ εγείξεη 

θαηεγνξίεο ππαηηηφηεηαο ηεο πκκαρίαο ζε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηα θξάηε. Σν ΝΑΣΟ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην «θαξφην» ηεο 

ζπκκεηνρήο (-έληαμεο) ζηνπο θφιπνπο ηεο ζπκκαρίαο δελ είλαη αξθεηφ, φπσο δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ην «καζηίγην» ηεο απεκπινθήο σο επίπησζε απφ ηε κε ζπκκφξθσζε. Ζ 

εκπινθή καδί ηνπ δελ απνηειεί πφζν ησλ θξαηψλ, έηζη δελ εδξαηψλεη ηε ζέζε ηνπ νχηε 

θαη απνδίδεη ηα αλακελφκελα ε πνιηηηθή ηεο «a la carte» ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

ζπλαγσλίδεηαη γηα ηελ πξνζνρή ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, έρνληαο αληαγσληζηέο ηε 

Ρσζία, ηελ Κίλα ή ηνλ SCO, πνπ δίλνπλ ζηελ πεξηνρή βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ρσξίο ηα 

αληαιιάγκαηα πνπ απαηηεί ην ίδην. Πξνθεηκέλνπ λα πέζνπλ νη ηφλνη κε ηε Ρσζία, 

δεκηνπξγήζεθε έλα πκβνχιην ΝΑΣΟ-Ρσζίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηθαηνχηαη ε Ρσζία λα 

έρεη ελεκέξσζε επί φισλ ησλ ΝΑΣΟτθψλ ζρεδίσλ, ην νπνίν φκσο δελ πξνβαίλεη ζε 

νπζηαζηηθά βήκαηα ππέξ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη αξκνδηφηεησλ πνπ ππνηίζεηαη πσο ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί (Κνηδηάο, 2011). Ζ πξνζπάζεηα ηνπ λα εληάμεη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο ζε έλα πιαίζην «26+5+1», (δει. ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΝΑΣΟ + νη 5 δεκνθξαηίεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο+ ην Αθγαληζηάλ), δελ έπεηζε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο φηη έρνπλ θαη 

άιιεο επηινγέο πέξαλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο. Δπίζεο, ην γεγνλφο πσο δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ν ξφινο ηνπ ή ε παξνπζία ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν 

ησλ ΖΠΑ, ζπλέδεζε ηηο ηξνρηέο ησλ δχν παξαγφλησλ πξνσζψληαο ηελ αληίιεςε φηη, 

«κόλν ην ΝΑΣΟ θαη νη ΗΠΑ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα 

αζθάιεηαο θαη λα ζηεξίμνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή» (Rumer, 2005, ζει.63, Γηα ηε 

ζπλεξγαζία ΝΑΣΟ-θξαηψλ Κεληξηθήο Αζίαο, Παξάξηεκα V). Έηζη, ε ηξνρηά ηνπ ΝΑΣΟ 

αθνινπζεί απηή ηνπ παξάγνληα ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα λα πεξηζσξηνπνηείηαη ζηε δπλακηθή 

ηνπ «Νένπ Μεγάινπ Παηρληδηνχ».  

 

6.Γ.2 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) & ε Κεληξηθή Αζία 

Γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Κεληξηθή Αζία βξηζθφηαλ έμσ 

απφ ην νπηηθφ πεδίν ηεο ΔΔ. Σν ελδηαθέξνλ ηεο άξγεζε λα εθδεισζεί, αλέπηπμε κε πνιχ 

αξγνχο ξπζκνχο ηηο πνιηηηθέο ηεο γηα ηελ πεξηνρή, θαζψο ε πξνζνρή ηεο ήηαλ 

ζηξακκέλε: 1. ζηε ζεζκηθή αλαδηάξζξσζε ησλ δηθψλ ηεο δνκψλ δηαθπβέξλεζεο ζηε 

κεηα-Μάαζηξηρη επνρή, κε φιε ηελ αλεζπρία πνπ ζπλεπαγφηαλ γηα ηε ζπλνρή ηεο, 2. 

ζηελ επαλέλσζε ησλ δχν Γεξκαληψλ θαη ζηηο ζπλέπεηεο απηή, 3. ζηε «κεηαιιαζζφκελε» 

νβηεηηθή Έλσζε, 4. ζηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη εμέιημε ηεο κεηα-
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νβηεηηθήο γεηηνληάο ηεο, δειαδή ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 5. 

ζηελ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο επείξνπ ζε κηα «λέα αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο» πνπ 

πξνσζνχληαλ απφ ηνλ ΟΑΔ θαη, 6. ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ηελ απαζρνινχζαλ 

ζηα Βαιθάληα. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία εγθαηλίαζαλ δηπισκαηηθέο 

ζρέζεηο κε θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φκσο ήηαλ ε Γεξκαλία πνπ αληηπξνζσπεπφηαλ 

ζρεδφλ εμ‟αξρήο ζε φια. Αληίζεηα, ηα ππφινηπα θξάηε πξνηίκεζαλ λα έρνπλ 

δηπισκαηηθέο επαθέο κέζσ Μφζραο ή ΄Αγθπξαο (Melvin, 2008). Ζ ΔΔ εγθαηλίαζε δηκεξείο 

θαη πνιπκεξείο ζρέζεηο κε ηα θξάηε ηε Κεληξηθήο Αζίαο κέζσ θπξίσο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο πξνο ηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ, 

(Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States, TACIS), γηα παξνρή 

βνήζεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζε: 1. κηα νηθνλνκία 

ειεχζεξεο αγνξάο θαη, 2. κηα δεκνθξαηηθή πνιηηηθή εζηηάδνληαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ (ICG, 2006, ζει.19, Matveeva, 2006). Δπίζεο, νη Βξπμέιιεο 

ππέγξαςαλ κε θάζε θξάηνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηηο πκθσλίεο πλεηαηξηζκνχ θαη 

πλεξγαζίαο (Partnership and Cooperation Agreement, PCA), νη  νπνίεο, παξφηη είραλ 

έιιεηςε κηαο μεθάζαξεο αίζζεζεο πξνηεξαηνηήησλ, ήηαλ ην θεληξηθφ εξγαιείν 

ππνζηήξημεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ ηελ ΔΔ, κεηαμχ 1996 θαη 2001
62

. 

Πξνζέθεξαλ κηα πην εμεηδηθεπκέλε βάζε γηα ηελ πνιηηηθή, εκπνξηθή, νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζπλεξγαζία, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη σο 

ππνζηήξημε ζηελ νηθνδφκεζε θξάηνπο κελ, αιιά παξάιιεια απαηηνχζε ηε ιήςε κέηξσλ 

γηα νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο θαη δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πξνο κηα θηιειεχζεξε 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο δειαδή, γηα ηελ ελζάξξπλζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη σο 

αλαπφθεπθην θνκκάηη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο (Efegil, 2007). Σα Κεληξναζηαηηθά θξάηε 

ρξεζηκνπνίεζαλ σο επί ην πιείζηνλ ηελ παξερφκελε βνήζεηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηεο ελζάξξπλζεο ηεο εμσηεξηθήο 

βνήζεηαο, ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ 

ηνκέα θαη ηεο πξνφδνπ ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Παξά ηελ 

εληζρπκέλε αλάκημε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο ζηελ πεξηνρή, ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο πνηέ δελ έζεζαλ ζην πεξηζψξην ην Γπηηθφ παξάγνληα ζηηο εμσηεξηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, θαζψο ηνπο πξνζθέξεη ηελ ππφζρεζε νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα. Δθκεηαιιεχηεθαλ ηε Γπηηθή ζηήξημε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ θαη βειηηψζνπλ ηηο βηνκεραληθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο ηνπο, ηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, λα 

εθαξκφζνπλ θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, λα ελζσκαηψζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζην δηεζλέο 

πιαίζην, λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο εζληθνχο ζηξαηνχο ηνπο θαη βέβαηα λα ηζνξξνπήζνπλ ηε 

Ρσζηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή (Bohr, 2004). Με ηηο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα ζθελή ην 
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2001, άιιαμε θαη ε ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηά ην δηνξηζκφ ελφο Δηδηθνχ 

Δθπξνζψπνπ γηα ηελ Κεληξηθή Αζία, ήξζε ε έγθξηζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ηεο πξψηεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία κε ηίηιν: «Η ΔΔ θαη ε Κεληξηθή Αζία: ζηξαηεγηθή γηα 

κηα λέα εηαηξηθή ζρέζε (The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership), ε 

νπνία δίλεη έκθαζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, σο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία, αιιά θαη ζηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ
.
 νη ρψξεο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ βνήζεηα ζχκθσλα κε ηελ «απφδνζή» ηνπο, 

ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σν πξφγξακκα εμειίζζεη ηε ζρέζε ηνπο 

ζε ζηξαηεγηθφ ζπλεηαηξηζκφ, φκσο ε εθαξκνγή κηαο θνηλήο πνιηηηθήο ζπλαληά δπζθνιίεο, 

θαζψο ρσξίο ην δέιεαξ ηεο πηζαλήο ζπκκεηνρήο, ε έιμε ηεο ΔΔ είλαη πεξηνξηζκέλε, αθνχ 

ε ΔΔ δελ απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, νχηε πξφηππν θαη 

κάιηζηα αληηκεησπίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα λα ζπλαγσληζηεί γηα ηελ πξνζνρή ησλ θξαηψλ, 

φπσο θαη νη άιινη εμσηεξηθνί δξψληεο ζηελ πεξηνρή, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε θαη 

αβεβαηφηεηα ζηηο Βξπμέιιεο, πνπ  δελ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξνζεγγηζηνχλ 

ηα θξάηε αλεμάξηεηα κέζσ δηκεξψλ ζρέζεσλ, ή πνιπκεξψο, γεγνλφο πνπ φμπλε 

πεξηζζφηεξν ηε κάιινλ επηθαλεηαθή δέζκεπζε ηεο ΔΔ ζηελ Κεληξηθή Αζία (Kavalski, 

2007). ε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο απεηιέο πνπ εηζέξρνληαη ζην δηεζλή ράξηε, ε ΔΔ αιιάδεη 

ζηξαηεγηθή ιφγσ: α/ ηεο κεγάιεο δηεχξπλζήο ηεο Αλαηνιηθά, πνπ έθεξε ηελ Κεληξηθή 

Αζία «πην θνληά» ηεο θαη β/ απφ αλάγθε γηα ηε δηαθχιαμε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο (Andersen, 2000). Ο πξψηνο ιφγνο ηελ σζεί λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη θαη επεθηείλεη ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηνπ «εγγχο εμσηεξηθνχ», απφ ηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζηα Βαιθάληα, θάλνληαο ιφγν γηα ηελ «επξχηεξε 

Δπξψπε» (EC, 2003), δείρλνληαο έηζη ηηο πξνζέζεηο ηεο, γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε 

πεξηνρέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο. Απηέο νη πξνζέζεηο 

ζεζκνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (European Neighborhood 

Policy, ENP) (EC, 2004). Ο βαζχηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε πξνψζεζε 

ηεο «θαιήο γεηηνλίαο» κε ηελ πξνψζεζε ησλ θεληξηθψλ αξρψλ ησλ Βξπμειιψλ θαη κε 

εκκνλή, φηη ηα θξάηε πνπ έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νθείινπλ λα ζέβνληαη 

ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη λα εθαξκφδνπλ νξζή δηαθπβέξλεζε (Efegil, 2007, 

ζει.119). Απφ ηελ άιιε, ε Δπξσπατθή Δλσζε θαη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο έρνπλ 

ζπγθξνπφκελεο απφςεηο πεξί ηεο ζεσξίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο αζθάιεηαο, πνπ είλαη 

κηα κφληκε πεγή δηαθσλίαο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαθχιαμε ηνπ 

θαζεζηψηνο σο αζπίδα ππέξ ηεο αζθάιεηαο θαη γη‟απηφ ην ιφγν ν πνιηηηθφο 

πινπξαιηζκφο εξκελεχεηαη σο πξφθιεζε θαηά ηεο. Αληίζεηα, γηα ηηο Βξπμέιιεο κηα 

«δηαθνζκεηηθή δεκνθξαηία» ζηελ πεξηνρή είλαη θχξηα πεγή αλαζθάιεηαο. Γη‟απηφ θαη ν 

εθδεκνθξαηηζκφο έρεη γίλεη ην θξίζηκν ζεκείν ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Κεληξηθήο Αζίαο.  
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πκπεξαζκαηηθά... Αξρηθά ε ΔΔ δελ θαηλφηαλ δηαηεζεηκέλε λα αλακηρζεί ζηελ 

αληαγσληζηηθή δπλακηθή ζηελ Κεληξηθή Αζία, αξθνχκελε ζηελ πεξηζσξηαθή παξαηήξεζε 

ησλ φζσλ ζπλέβαηλαλ θαη ζηελ πξνζθνξά ζπκβνιηθήο ππνζηήξημεο κέζσ 

πξνγξακκάησλ ηερληθήο βνήζεηαο. Μεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ βγαίλεη απφ ηελ 

παζεηηθφηεηα θαη αλαζεσξεί ηε ζηάζε ηεο, εληνχηνηο θαη απηή αγλνεί «ηε ζπζηεκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα» ηεο πεξηνρήο θαη καδί κε ηνπο ππφινηπνπο δξψληεο ζηελ πεξηνρή «δελ 

θάλεθε λα έρεη πνηέ ην είδνο ηεο ελζηηθηώδνπο θαηαλόεζεο ηνπ πνιηηηθνύ ηεο 

ζπζηήκαηνο» (Lewis, 2008, ζει.25-26). Σν είδνο δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο ζε αληίζεζε κε ηε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε 

ηεο ΔΔ είλαη πνπ ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ηελ εγθαζίδξπζε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ. Ζ 

επηβίσζε ηνπ θαζεζηψηνο έρεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηίζεηαη ζηελ 

θαξδηά ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, εμηζψλεηαη κε ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηελ πνιηηηθή 

αλεμαξηεζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ, ελψ ε ζηαζεξνπνίεζή ηνπ παξακέλεη ν 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθή Αζία. Γη‟ 

απηφ θαη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή νχηε ε ηξαηεγηθή ησλ Βξπμειψλ, δειαδή νη 

δπηηθέο αξρέο. Μέρξη ζηηγκήο ε ΔΔ έρεη πξνσζήζεη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γλψζεσλ (know-

how) πξνο ηα πεξηθεξεηαθά απηά θξάηε
63

. κσο είλαη απίζαλν λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο 

ζηελ Κεληξηθή Αζία αλ δελ δηεπξχλεη ηελ νπηηθή ηεο.  Παξφι‟απηά, νη πςεινχ επηπέδνπ 

πνιηηηθέο επαθέο έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηή ε ζπρλφηεηα καδί κε ην 

γεγνλφο πσο θνηλή αληίιεςε είλαη φηη φιεο νη πξσηνβνπιίεο ζηεξίδνληαη ζην «καιάθσκα» 

ηεο θαηαδίθεο ηεο ΔΔ γηα ηνλ απηαξρηζκφ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, έρεη 

ελζαξξχλεη θσλέο ζηελ Δπξψπε λα ππνζηεξίδνπλ, φηη νη Βξπμέιιεο εγθαηέιεηςαλ ηελ 

θξηηηθή ηνπο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ πεξηνρή ψζηε 

κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο ελεξγεηαθέο πξνκήζεηεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο.  

 

6.Γ.3 Αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ 

Ζ εθηελήο αλαθνξά ζηελ εκπινθή δχν εθ ησλ βαζηθφηεξσλ ζρεκαηηζκψλ 

παγθνζκίνπ εκβέιεηαο θαη δξάζεο, δελ κεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα 

θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, ζηνπο νπνίνπο δελ ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο. Καη απηφ 

γηαηί ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εκπινθήο θαη ησλ ζηφρσλ. Γηα ην 

ΝΑΣΟ ε εκπινθή ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία έρεη λα θάλεη κε ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα, 

πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ. Απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηνλ ΟΖΔ θαη ηνλ ΟΑΔ εκπιέθνληαη ζηελ πεξηνρή κε πξνγξάκκαηα αλζξσπηζηηθά, 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη αζθάιεηαο, κε κέζα πνπ ν θάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη θαη ζέηεη 

ζε εθαξκνγή. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εκπινθή φισλ ησλ Οξγαληζκψλ, είλαη πσο δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα απαληήζνπλ αθφκε ζηηο πεξηθεξεηαθέο πξνθιήζεηο. Καλέλαο θνξέαο 
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δελ θαηάθεξε λα επηθνηλσλήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ επηηπρψο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο 

ππήξμε πξνθαηεηιεκκέλε, πξνθαζνξηζκέλε θαη ρσξίο ζπλαίζζεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηεο πεξηνρήο, αληηθαηηθή ζε κεγάιν βαζκφ γη‟απηφ θαη θαλείο δελ θαηάθεξε λα 

πξνζεγγίζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ. Γείρλνπλ λα κελ αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξεηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Δκπιέθνληαη κε πξνγξάκκαηα βνήζεηαο θαη 

ζηήξημεο ζε κηα αληαιιαθηηθή ζρέζε νθειψλ, κε δέιεαξ ην θχξνο πνπ πξνζθέξεη ε 

παγθφζκηα δπλακηθή ηνπο θαη αληάιιαγκα ηελ εζσηεξηθή κεηακφξθσζε ησλ θξαηψλ. 

Αζθνχλ δξηκεία θξηηηθή ζηα θαζεζηψηα ηεο πεξηνρήο θαη ηαπξφρξνλα ζπλεξγάδνληαη 

ζηελά καδί ηνπο. Απηφ δελ είλαη αξθεηφ, φπσο δείρλεη ε πνξεία. Έηζη, δαηκνλνπνηήζεθε 

ζπιιήβδελ ε παξνπζία ηνπο σο «Γπηηθφο παξάγνληαο», σο θνξέαο απνζηαζεξνπνίεζεο 

θαη φρη ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Αθνινπζψληαο αληηθαηηθέο θαη δηαθξηηέο πνιηηηθέο, 

φμπλαλ ην αληαγσληζηηθφ θιίκα, ηελ θαρππνςία θαη ηε δπζπηζηία γηα ηηο πξνζέζεηο, ηα 

θίλεηξα, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο θηλήζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ 

ηειηθά κηα ηθαλνπνηεηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή ζηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. Δμαίξεζε 

απνδνρήο απνηειεί ν ΟΖΔ, ν νπνίνο σο «νπδέηεξνο» εμσηεξηθφο δξσλ, γίλεηαη ιίγν 

θαιχηεξα απνδεθηφο απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. Οη αξρέο ηνπ πεξί κε δηάδνζεο ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ θαη αθνπιηζκνχ, ηα επεξέαζε ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία. Ζ 

βνήζεηά ηνπ πξνο ηα θξάηε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο ηα λαξθσηηθά, ηα 

φπια θαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, φπσο επίζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο, ήηαλ επίζεο θαινδερνχκελε
.
 ζε απηφ έπαημε ξφιν θαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ ΟΑΔ. Λεηηνχξγεζε ζπκβνπιεπηηθά 

ζην κεηαβαηηθφ ηνπο ζηάδην ηεο νηθνδφκεζεο ησλ θξαηψλ, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

παξερφκελα πξνγξάκκαηα ε ζηξαηεγηθή ηνπ απνζθνπνχζε ζηε δηακφξθσζή ηνπο ζε 

θξάηε ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ζε θξαηηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθά ζπλεξγαηηθφ επίπεδν, σζψληαο ηηο ζπλεξγαζίεο. Μπνξεί ε πξνζπάζεηά ηνπ 

λα κελ ήηαλ επηηπρήο, αιιά ε ρξήζε ζηε ξεηνξηθή ηνπ αξρψλ πεξί αλζξψπηλεο 

αζθάιεηαο θαη αλάπηπμεο σο ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ νδεγφ, ππήξμε αλ κε ηη άιιν 

απνδεθηή θαη φρη απνξξηπηέα απφ ηα θξάηε (Knight & Bhatia, 2010, ζει.113). ηελ 

θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θξαηψλ ζηεξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ σο 

ελαιιαθηηθή ζεζκηθή πξφηαζε ν SCO, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ «δαηκνλνπνηήζεθε» απφ 

ηε Γχζε. ε απηφλ αθηεξψλεηαη ην Β‟ Μέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί. 

Άπνςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη πσο ν SCO κπνξεί λα απνηειεί ην θιεηδί ηεο 

αιιαγήο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ μέλσλ παξαγφλησλ πξνο ηελ πεξηνρή θαη ηεο παξνπζίαο 

ηνπο εθεί. Ζ απνηπρία ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο εκπινθήο ηνπο κέρξη ζηηγκήο, δείρλεη πσο νη 

ζηφρνη ησλ μέλσλ δξψλησλ νθείινπλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ, ελψ φινη νη θνξείο 

νθείινπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, πσο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα 

ζηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπιινγηθά, αλ επηζπκνχλ ηελ 

επηηπρία ηνπο. 
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ΜΔΡΟ Β’ 

Ο Οπγανιζμόρ ςνεπγαζίαρ ηερ αγκάερ  

(SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION, SCO) 

 

Κεθάιαην 7: Ο SCO Χ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΘΔΜΟ 

Ο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο (Shanghai Cooperation Organization, 

SCO ή Οξγαληζκφο ζην εμήο), ηδξχζεθε ην 2001 απφ έμη θξάηε ηα νπνία απνηεινχλ θαη 

ηα κφληκα κέιε ηνπ ήηνη, ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ηηο 

Γεκνθξαηίεο ησλ: Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ θαη Οπδκπεθηζηάλ. Γελ ηδξχζεθε εθ 

ηνπ κεδελφο, θαζψο ηε βάζε ηνπ απνηέιεζε κία πξνθάηνρε νκάδα ζπλεξγαζίαο πνπ 

έγηλε γλσζηή σο «Οκάδα ησλ 5 ηεο αγθάεο» (“Shanghai 5”, «Οκάδα ησλ 5»), φπνπ 

κέιε ηεο ήηαλ νη παξαπάλσ ρψξεο, πιελ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. Πέξαλ ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηνπ, πνπ εκπεξηθιείνπλ ηηο επηθξάηεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη 

ησλ παξαηεξεηψλ ηνπ, ν Οξγαληζκφο αληηκεησπίζηεθε εμ‟ αξρήο κε ζρεηηθή αδηαθνξία, ε 

νπνία εμειίρζεθε ζε ζθεπηηθηζκφ θαη αξλεηηθφηεηα: απφ ηελ απιή απνξία ηνπ αλ έρεη 

κφλν ζπκβνιηθή ζεκαζία θαη ξφιν, σο θαη ηελ πιήξε άξλεζε ζηεξηγκέλε ζηελ θξηηηθή 

ησλ πνιηηεηαθψλ θαζεζηψησλ ησλ κειψλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ απνζηξνθή, ιφγσ 

έιιεηςεο θιαζηθά δπηηθψλ, δεκνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ δηαθπβέξλεζήο ηνπο θαη 

ακθηζβήηεζε κέρξη θαη ηεο λνκηκφηεηάο ηνπ. εκείν αηρκήο ηεο θξηηηθήο θαη ηεο 

ελαζρφιεζεο ηεο Γχζεο κε ηνλ Οξγαληζκφ, απνηέιεζε ε Γηαθήξπμε ηεο πλφδνπ ησλ 

Αξρεγψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Αζηάλα ην 2005, πνπ δεηνχζε απφ ηηο ΖΠΑ λα ζέζνπλ 

έλα φξην παξνπζίαο ησλ βάζεψλ ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Δπίζεο, ζηε χλνδν απηή γηα 

πξψηε θνξά ζπκκεηείρε ην Ηξάλ ζην νπνίν ρνξεγήζεθε ε ηδηφηεηα ηνπ Παξαηεξεηή, 

γεγνλφο πνπ ελφριεζε ηδηαίηεξα ηηο ΖΠΑ. Απηφ πνπ ζνξχβεζε φκσο, ήηαλ νη δειψζεηο 

ηνπ Ηξαλνχ Πξνέδξνπ Mahmoud Ahmadinejad ζηελ επφκελε χλνδν ηεο αγθάεο ην 

2006
64

 θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αίηεζήο ηνπ γηα πιήξε ζπκκεηνρή, πεξί αλάδπζεο ελφο Αληη-

Ακεξηθαληθνχ κπινθ ζηελ Δπξαζία θαη ελφο λένπ ςπρξνχ πνιέκνπ κεηαμχ ηεο 

δεκνθξαηηθήο Γχζεο θαη ηεο απηαξρηθήο Αλαηνιήο (Weitz, 2006, ζει.40). Ο Ακεξηθαλφο 

εηδηθφο ζε ζέκαηα αζθαιείαο Stephen Blank, αλαξσηηέηαη αλ είλαη κηα ζηξαηησηηθή 

ζπκκαρία ελ ησ γίγλεζζαη, δεδνκέλνπ φηη ν Υάξηεο ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειεί «θιαζηθό 

έγγξαθν (ζεζκνύ) ζπιινγηθήο αζθάιεηαο», κε εληνιή πξνο θάζε θξάηνο λα πξνζηξέμεη 

ζε βνήζεηα ελφο άιινπ πνπ ηελ δεηά (Blank, 2007, ζει.2). Ο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

ζην Παλεπηζηήκην Lingnan ηνπ Υνλγθ-Κνλγθ, Chienpeng Chung θάλεη ιφγν γηα έλα «εκη-

ζηξαηησηηθό κπινθ» (Chung, 2006, ζει.10). ηε χλνδν ηεο αγθάεο ην 2006, ν 

Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο Vladimir Putin αλαθνίλσζε πσο ν Οξγαληζκφο έρεη εμειηρζεί ζε 

«δπλαηό παξάγνληα εγγύεζεο ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ Δπξαζία» (President 

                                                           
64

 Πξηλ ηε χλνδν ηνπ 2006 ζηε αγθάε, ν Τπνπξγφο Άκπλαο ησλ ΖΠΑ Donald Rumsfeld, ζρνιηάδνληαο ηελ αίηεζε 
ηνπ Ηξάλ γηα πιήξε ζπκκεηνρή ζηνλ SCO δήισζε πσο: «Η ζθέςε όηη κπνξεί λα κπνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό κε ηελ 
ειπίδα λα ζπλεηζθέξνπλ ζε κηα αληη-ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηόηεηα,κνπ είλαη εληειώο μέλε» (Παξαηίζεηαη ζην 
Saidazimova, 2006). 
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of Russia, 2006). Δλψ, ν Ρψζνο εηδηθφο Aleksandr Lukin ζεσξεί πσο «ν SCO ζα 

εμειηρζεί ζε έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο δηεζλείο νξγαληζκνύο πνπ ζα κπνξνύζε λα 

αληαγσληζηεί θάζε άιινλ», ηδηαίηεξα αλ κπεη θαη ε Ηλδία (Lukin, 2004, ζει.39).  

Πνηα απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο επζηαζεί; Ση είλαη ν SCO; Ζ παξνπζία ηνπ 

απνηειεί απεηιή ή ζπλεηζθνξά ππέξ ηεο αζθάιεηαο πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα; Σν Β‟ 

Μέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο μεθηλά απφ ηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ σο 

ζεζκνχ (Κεθ. 7.Α), ζπλερίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο λνκηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο (Κεθ. 

7.Β), ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ (Κεθ. 7.Γ), δίλεη κηα εηθφλα ηνπ ηη απνηειεί γηα ηα 

κέιε, ηνπο παξαηεξεηέο ηνπ (Κεθ. 7.Γ), αιιά θαη γηα ηε δπηηθή δηεζλή θνηλφηεηα (Κεθ. 

7.Δ). Αλαθέξεηαη εθηελψο ζηηο ζεκαληηθέο δνθηκαζίεο πνπ ζπλάληεζε ζηελ πνξεία ηνπ 

(Κεθ. 7.Σ) θαη νινθιεξψλεηαη ζην 8
ν 

Κεθ. ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε κηα αμηνιφγεζε ηεο 

10ρξνλεο παξνπζίαο ηνπ, ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρεη ελψπηφλ ηνπ, αιιά θαη κηα εθηίκεζε 

γηα ηηο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κε ηελ Διιάδα.  

 

7.Α  Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ 

7.Α.1 Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

Ζ αθεηεξία ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ εληνπίδεηαη ζην ηέινο 

ηεο καθξάο πεξηφδνπ έληαζεο κεηαμχ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Κίλαο γηα ηα θνηλά ηνπο ζχλνξα. Με ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ αλάδπζε 

ησλ πξψελ κειψλ ηεο σο αλεμάξηεησλ θαη θπξίαξρσλ δεκνθξαηηψλ ην 1991, ηα θνηλά 

ζχλνξα κεηαηξάπεθαλ ζε πνιπκεξέο ζέκα: ε Κίλα βξέζεθε λα κνηξάδεηαη ηα 

βνξεηνδπηηθά ηεο ζχλνξα κε 4 θξάηε αληί ηνπ ελφο, δειαδή κε ηε Ρσζία 3.465 ρηι., κε ην 

Καδαθζηάλ 1.533 ρηι., κε ην Κηξγηζηάλ 858 ρηι. θαη κε ην Σαηδηθηζηάλ 414 ρηι.. Σν 

πξφβιεκα ήηαλ φηη ζε φιν ηνπο ην κήθνο ηα ζχλνξα ήηαλ βαξηά νπιηζκέλα, κηα 

θιεξνλνκηά ηνπ ηλν-νβηεηηθνχ ζπλνξηαθνχ ςπρξνχ πνιέκνπ, θάλνληαο επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε επαλεμέηαζεο θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζήο ηνπο ζε λέα βάζε, πνπ ζα ηελ φξηδαλ ε 

αξρή θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θαιήο γεηηνλίαο. ηελ πξψηε ζπλάληεζε ησλ Αξρεγψλ 

Κίλαο, Ρσζίαο, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ πνπ έγηλε κε ηλν-Ρσζηθή 

πξσηνβνπιία ζηε αγθάε ζηηο 26 Απξηιίνπ 1996, γελλήζεθε ε «Οκάδα ησλ 5» ηεο 

αγθάεο, πξνθάηνρνο ηνπ SCO.   

 

Οη ύλνδνη ηεο «Οκάδαο ησλ 5» 

1
ε 

ΤΝΟΓΟ: Κίλα, Ρσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ ππέγξαςαλ ζηελ 

πξψηε ηνπο χλνδν ζηε αγθάε ζηηο 26 Απξηιίνπ 1996, ηε «πκθσλία ηεο αγθάεο γηα 

ηελ Οηθνδφκεζε Δκπηζηνζχλεο ζην ηξαηησηηθφ Σνκέα ζηηο πλνξηαθέο Πεξηνρέο»
65

, κε 

ηελ νπνία δεζκεχνληαλ λα κελ εκπιαθνχλ ζε επηζεηηθέο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

                                                           
65

 Ζ “Shanghai Agreement on Confidence Building in the Military Field in the Border Area” ππεγξάθε απφ ηελ Κίλα, 
ην Καδαθζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.4).  
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ζηηο ζπλνξηαθέο ηνπο πεξηνρέο, λα κε δηεμάγνπλ ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ελαληίνλ 

αιιήισλ, λα πεξηνξίζνπλ ην θάζκα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ αζθήζεσλ ζηηο ζπλνξηαθέο 

πεξηνρέο, λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εηαίξνπο ηνπο γηα ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δψλε 

100 ρηι. εθαηέξσζελ θαη θαηά κήθνο φισλ ησλ θνηλψλ ζπλνξηαθψλ ηνπο ρηιηνκέηξσλ, λα 

αλαπηχμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ζπλνξηαθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα 

αληαιιάζζνπλ παξαηεξεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνξηαθψλ αζθήζεσλ (Jia, 2000).  

2
ε
  ΤΝΟΓΟ: Σελ πξψηε ζπκθσλία ησλ 5 θξαηψλ, αθνινχζεζε ε «πκθσλία 

Ακνηβαίαο Μείσζεο ησλ ηξαηησηηθψλ Γπλάκεσλ ζηηο πλνξηαθέο Πεξηνρέο», θαηά ηε 

δεχηεξε χλνδφ ηνπο ζηε Μφζρα ζηηο 24 Απξίιηνπ 1997, ζέηνληαο θαη νη δχν καδί, 

νπζηαζηηθά θαη ιεπηνκεξή κέηξα ζηξαηησηηθήο θαηαζηνιήο θαη δηαθάλεηαο θαηά κήθνο 

ησλ θνηλψλ ζπλφξσλ ησλ 5 θξαηψλ
66

. Απηφ ην θαζεζηψο ηεο κνηξαζκέλεο αζθάιεηαο 

δεκηνχξγεζε ηνλ πξψην πνιπκεξή δεζκφ κεηαμχ ησλ 5 θξαηψλ. Οη ζρέζεηο ηνπο φκσο, 

ζηαζεξνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ κε κηα ζεηξά δηκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζπλφξσλ, ην εκπφξην θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. 

3
ε 

 ΤΝΟΓΟ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο πλφδνπ ζην Άικαηπ ην 1998, ηα θξάηε-κέιε 

ζπκθψλεζαλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή, λα 

αγσληζηνχλ ελάληηα ζηηο εζληθηζηηθέο απηνλνκηζηηθέο ηάζεηο, ην ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ 

θαη ηηο αθξφηεηεο, ηελ ηξνκνθξαηία, ην ιαζξεκπφξην φπισλ θαη ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. 

ηε χλνδν ηνπ Άικαηπ γηα πξψηε θνξά ε «Οκάδα ησλ 5» έδεημε ελδηαθέξνλ γηα 

ζπλεξγαζία θαη ζε κε ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο (Jia, 2000).  

4
ε
 ΤΝΟΓΟ: ηελ ηέηαξηε χλνδν ζηε Μπηζθέθ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1999, ε «Οκάδα ησλ 

5» ζπδήηεζε ηελ αλάγθε λα αλαπηχμνπλ λένπο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο.  

5
ε
  ΤΝΟΓΟ: Ζ πέκπηε χλνδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Νηνπζακπέ ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2000. ε θνηλή ηνπο δήισζε ηα 5 θξάηε ηάρζεθαλ ππέξ ηεο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή, ελψ ζπκθψλεζαλ λα δηεπξχλνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο, αζθαιείαο θαη άιινπο. ηήξημαλ ηε Ρσζηθή ζέζε ζην ζέκα ηεο 

Σζεηζελίαο, αιιά θαη ην δηθαίσκα ηεο Κίλαο λα επαλελσζεί κε ηελ Σατβάλ. Δπίζεο, 

εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Αθγαληζηάλ (Jia, 2000). Σν ζεκείν 

θιεηδί φκσο απηήο ηεο πλφδνπ, ήηαλ ε απφθαζή ηνπο λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε επίζεκν 

ζεζκφ/Οξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο «πξνθιήζεηο θαη ηηο απεηιέο πην 

απνηειεζκαηηθά» (People‟s Daily, 2001).  

ηηο 14 Ηνπλίνπ 2001 ην Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν δελ έρεη θνηλά ζχλνξα κε ηελ 

Κίλα, πξνζηίζεηαη ζηνπο 5, κεηαηξέπνληάο ηνπο απφ «Οκάδα ησλ 5» ζε «Οκάδα ησλ 6 
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 Ζ “Agreement on Mutual Reduction of Military Forces in the Border Areas”, ππεγξάθε απφ ηελ Κίλα, ην Καδαθζηάλ, 
ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ηε Ρσζία (Trofimov, 2003). 
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ηεο αγθάεο». ηηο 15 Ηνπλίνπ 2001 ηα 6 θξάηε απνθάζηζαλ λα εδξαηψζνπλ ηηο ζρέζεηο 

ηνπο δεκηνπξγψληαο ηνλ SCO σο επίζεκα ζεζκνπνηεκέλν Οξγαληζκφ. ηφρνο ηνπο είλαη:  

«…ε ελδπλάκσζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, θαιήο γεηηνλίαο θαη θηιίαο κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ-κειώλ, ε ελζάξξπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο ζην 

πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό πεδίν, όπσο θαη ζηα πεδία ηεο επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ επηθνηλσληώλ, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη άιισλ,
 
ε από θνηλνύ αθνζίσζή ηνπο ζηελ πξνζηαζία θαη εγγύεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ε εδξαίσζε κηαο δεκνθξαηηθήο δίθαηεο 

θαη νξζνινγηθήο λέαο δηεζλνύο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηάμεο» (SCO, 2001, People’s 

Daily, 2001, SCO, Αξ.1, 2002).  

Ζ ίδξπζε ηνπ SCO είλαη γεγνλφο. Ζ Μνγγνιία ην 2004, ην Ηξάλ, ε Ηλδία θαη ην 

Παθηζηάλ ην 2005, έιαβαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Παξαηεξεηή. Σν Σνπξθκεληζηάλ, ην πέκπην 

θξάηνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζπκκεηέρεη ζηηο πλφδνπο ηνπ SCO σο «Δπηζθέπηεο», 

θπξίσο κέρξη ην 2007 θαη μαλά απφ ην 2010, παξά ην θαζεζηψο ηεο νπδεηεξφηεηάο ηνπ. 

ηε χλνδν ηεο Αηθαηεξηλνχπνιεο ην 2009, ε ξη Λάλθα θαη ε Λεπθνξσζία έγηλαλ δεθηέο 

σο «ρψξεο-εηαίξνη ζην δηάινγν» (SCO, 2009, Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 8 θαη Πίλαθαο 9.Β). 

Αλ θαη αξρηθά ν Οξγαληζκφο ππήξμε κηα ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα αζθάιεηαο, δει. 

δηεπζέηεζε ησλ ζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ θαη εμάιεηςε ησλ πεγψλ ζχγθξνπζεο, άξρηζε λα 

παίδεη έλαλ εμέρνληα ξφιν ζην ρηίζηκν πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ (Mankoff, 2009) θαη λα δηεπξχλεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Μεγάιν ξφιν έπαημε ε βήκα-βήκα πξνζέγγηζε κέζσ ησλ εηήζησλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο «Οκάδαο ησλ 5», πνπ ελίζρπζε ηελ επηζπκία ηεο ζπλεξγαζίαο, 

βειηίσζε ην θιίκα κεηαμχ ηνπο, ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηάινγν, αληρλεχνληαο ηα 

πεξηζψξηα ησλ επηινγψλ ηνπο ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, γηα ηε ζέζε πνπ ην 

θαζέλα επηζπκεί λα θαηαθηήζεη πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Κίλαο, νη πξσηνβνπιίεο ηεο θαη ην αληίζηνηρν γφεηξν, ηελ θαηέζηεζαλ θπζηθφ εγέηε ηνπ 

λένπ Οξγαληζκνχ, εληζρχνληαο ην θχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο. 

Ζ Ρσζία, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Vladimir Putin, αλαζπληάζζνληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο, είδε ζηε ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Κίλα κηα πξφθιεζε, κηα 

ξεαιηζηηθή επηινγή φζν θαη κηα αλαγθαηφηεηα, γηα ην πνιηηηθφ ηεο βάξνο ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή ζθελή. Σα 4 θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, είδαλ ηηο δχν (ππεξ-) 

δπλάκεηο, σο ελ δπλάκεη θπζηθνχο ζπκκάρνπο θαη φρη κφλν σο απεηιέο. Ρσζία θαη Κίλα, 

έδεημαλ εμ‟αξρήο ηε ζηήξημε θαη αλαγλψξηζε ζηηο θξαηηθέο εμνπζίεο ησλ θξαηψλ θαη ζην 

δηθαίσκά ηνπο λα βαδίζνπλ ζηα δηθά ηνπο αλεμάξηεηα πνιηηηθά κνλνπάηηα, ρσξίο 

πξνηξνπέο θαη παξαηλέζεηο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο δηακφξθσζεο θαη δηνίθεζεο ζηα ησλ 

νίθσλ ηνπο (Plater-Zyberk, 2007, ζει.1), ζε αληίζεζε κε ηε Γχζε. Απηφ ηνπο εμαζθάιηδε 

ηε ζηήξημε πνπ ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία είραλ αλάγθε. 
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Απνηίκεζε δεδνκέλσλ γεσγξαθηθά θαη αξηζκεηηθά... 

Μηα γεσγξαθηθή απνηίκεζε ηνπ ηη αληηπξνζσπεχεη ν SCO, καο δίλεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγήζεθε απφ δχν κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηα νπνία είλαη ηαπηφρξνλα κέιε ηεο 

νκάδαο ησλ 8 ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ (G8) ηνπ θφζκνπ θαη ππξεληθέο δπλάκεηο. Ππξεληθέο 

δπλάκεηο είλαη θαη 3 θξάηε εθ ησλ παξαηεξεηψλ ηνπ, ε Ηλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ, ελψ 

ε Κίλα καδί κε ηελ Ηλδία είλαη δχν απφ ηα πην πνιππιεζή θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη κεγάιεο 

εμαγσγηθέο νηθνλνκίεο, κε ηεξάζηηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ελψ καδί κε ηε Ρσζία αλήθνπλ 

ζηηο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ησλ BRICs, πνπ αλεζπρνχλ ηε Γχζε. 

Δδαθηθά, θαιχπηεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη πεξηθεξεηαθφο 

νξγαληζκφο, 38εθ.η.ρηι., απφ ην Καιίληγθξαλη σο ην Βιαδηβνζηφθ θαη απφ ηε Λεπθή 

Θάιαζζα σο ηελ Νφηηα Κηλεδηθή Θάιαζζα. Αλ πξνζηεζνχλ θαη ηα θξάηε-παξαηεξεηέο, 

ηφηε θηάλεη σο ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ θαη ηε Μέζε Αλαηνιή επίζεο. Σα θξάηε-κέιε θαη νη 

παξαηεξεηέο ηνπ, θαιχπηνπλ εδαθηθά πεξηζζφηεξν απφ ηα 3/5α
 
 ηεο έθηαζεο ηεο 

Δπξαζίαο θαη θηινμελνχλ πεξίπνπ ην ½ παγθφζκην πιεζπζκφ, πεξηζζφηεξνπο απφ 3δηο 

θαηνίθνπο, δηαζέηνπλ ην 21,4% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη ην 45% 

θπζηθνχ αεξίνπ (ΒΡ, 2008). Απηά ηα ζηνηρεία θαη κφλν, ηνλ θαζηζηνχλ ην κεγαιχηεξν 

Οξγαληζκφ αζθάιεηαο κεηά ηα Ζλσκέλα Έζλε, ν νπνίνο φκσο ιεηηνπξγεί ζε θαζαξά 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δίλαη ηέινο, ν κνλαδηθφο Οξγαληζκφο αζθαιείαο ζηνλ θφζκν, 

ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ε Κίλα θαη ε Ρσζία, αιιά φρη νη ΖΠΑ. Χο νληφηεηα, ν SCO 

ζίγνπξα δελ είλαη γηα λα ππνβαζκίδεηαη, πφζν κάιινλ γηα λα αγλνείηαη! 

 

7.Α.2 Ζ δνκή ηνπ 

Ο SCO είλαη έλαο δηαθπβεξλεηηθφο ζεζκφο, «θαζνδεγνχκελνο» απφ εηήζηεο 

πλφδνπο ησλ Αξρεγψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ (Παξάξηεκα Η, Πίλαθαο 9.Γ) θαη απφ ηαθηηθέο 

ζπλαληήζεηο Πξσζππνπξγψλ, Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη άιισλ πςειά ηζηακέλσλ ζηελ 

θπβεξλεηηθή ηεξαξρία ησλ θξαηψλ-κειψλ. ιεο νη ζπλαληήζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ππφ ηελ 

Πξνεδξία ελφο θξάηνπο αλά έηνο (θπθιηθή Πξνεδξία), ζχκθσλα κε ην Ρσζηθφ 

αιθάβεην
67

. ινη νη Παξαηεξεηέο, πιελ ηεο Ηλδίαο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο, ζηέιλνπλ επηηειείο ηνπο ίζεο βαζκίδαο κε ην επίπεδν ησλ ζπλαληήζεσλ. 

Σα πην ζπρλά αληηθείκελα ζπδεηήζεσλ ή ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, είλαη ζέκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα θαη πεξηιακβάλνπλ εηδηθνχο ηεο αζθάιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ππνπξγνχο ή πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ ζπκβνπιίσλ εζληθήο αζθάιεηαο, αιιά θαη 

επηθεθαιείο αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.5).  

Γιψζζεο εξγαζίαο ηνπ SCO είλαη ηα Ρσζηθά θαη ηα Κηλεδηθά. Ο SCO ζηεξίδεηαη ζε 

4 θχξηα πκβνχιηα θαη ζηα κφληκα ξγαλα (SCO, 2002, Παξάξηεκα Η Πίλαθαο 9.Α 

Οξγαλφγξακκα ηνπ SCO). Σα 4 πκβνχιηα, θαηά ηεξαξρηθή ζεηξά, είλαη: 

                                                           
67

 Ήηαλ αλακελφκελε ε αθνινπζία απηή, δεδνκέλνπ φηη ε Κηλεδηθή γιψζζα δελ έρεη αιθάβεην (SCO, Άξ.5, 2002).  
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1ν. Σν πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ, ην θχξην ζηξαηεγηθφ φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ζπλέξρεηαη κία θνξά ην ρξφλν γηα λα νξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο θχξηεο πεξηνρέο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλαιιαγέο κε άιια θξάηε ή 

νξγαληζκνχο, λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα φια ηα θιέγνληα γηα ηα θξάηε-κέιε 

δεηήκαηα θαη βέβαηα γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ.  

2o. Σν πκβνχιην ησλ Πξσζππνπξγψλ πηνζεηεί ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

κειεηά θαη θαζνξίδεη ηα θχξηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

θαη ζα πξέπεη λα ηνλ απαζρνιήζνπλ, θπξίσο δε, ζπληνλίδεη ηα θχξηα νηθνλνκηθά ζέκαηα 

θαη ηνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ. Σαθηηθέο χλνδνη ηνπ πκβνπιίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ην ρξφλν επίζεο (SCO, 2002, Αξ.6).  

3ν. Σν πκβνχιην ηνλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ αζρνιείηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Αξρεγψλ, 

έρνληαο ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ επί ησλ δηεζλψλ δεηεκάησλ. πλέξρεηαη κία θνξά ην ρξφλν, 

έλα κήλα πξηλ απφ ηελ εηήζηα χλνδν ησλ Αξρεγψλ. Γχν θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ επηπξφζζεηεο ζπλαληήζεηο, αξθεί λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο Τπνπξγνχο 

Δμσηεξηθψλ ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ-κειψλ, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ κε consensus ην 

πνπ ζα δηεμαρζεί θαη πφηε. Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ 

εθπξνζσπεί ηνλ Οξγαληζκφ ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ επαθέο, ζχκθσλα κε ηνπο  Καλφλεο 

Γηαδηθαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ (SCO, 2002, Αξ.7).  

4ν. Σν πκβνχιην ησλ Δζληθψλ πληνληζηψλ είλαη ν θχξηνο ζπληνληζηηθφο κεραληζκφο ηνπ 

SCO. πληνλίδεη θαη δηεπζεηεί ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο, πξνβαίλεη ζηηο 

απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηα πκβνχιηα ησλ Αξρεγψλ, ησλ Πξσζππνπξγψλ θαη 

ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, ηηο νπνίεο θαη επηβιέπεη. Γηνξίδνληαη απφ θάζε θξάηνο-

κέινο, ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο, ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 

θνξέο ην ρξφλν, ζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζπλαληήζεσλ ηελ Πξνεδξία θέξεη ν πληνληζηήο 

ηνπ θξάηνπο πνπ ζα θηινμελήζεη ηε χλνδν ησλ Αξρεγψλ. Ο Πξφεδξνο απηνχ ηνπ 

νξγάλνπ κπνξεί θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ 

λα αληηπξνζσπεχζεη ηνλ Οξγαληζκφ ζε εμσηεξηθέο επαθέο (Υάξηεο SCO, 2002, Αξ.9). 

Πξφεδξνο νξίδεηαη ν Δζληθφο ζπληνληζηήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη θαη ηε θηινμελία ηεο 

πλφδνπ ησλ Αξρεγψλ ησλ Κξαηψλ. Σν πκβνχιην ζπληνλίδεη θαη ηνλ «πξνζσξηλφ» 

κεραληζκφ ζπλαληήζεσλ ησλ θχξησλ ζεκάησλ, φπσο ππεδείρζεζαλ απφ ην πκβνχιην 

ησλ Αξρεγψλ θαη Πξσζππνπξγψλ. Απηέο νη ζπλαληήζεηο είλαη: 1/ ησλ επηθεθαιείο ησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ ησλ πλφξσλ, 2/ ησλ επηθεθαιείο ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ 

επηθεθαιείο ησλ Κνηλνβνπιίσλ, 3/ ησλ αξρεγψλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, 4/ ησλ 

Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, Άκπλαο, Οηθνλνκηθψλ, Μεηαθνξψλ, Πνιηηηζκνχ, Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, Γεσξγίαο θαη Τγείαο. 

Ζ απμαλφκελε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2005 ηεο Γηαηξαπεδηθήο Έλσζεο ηνπ SCO θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 
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πκβνπιίνπ ηνπ SCO, ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ νπνίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006, 

ζπκκεηείραλ 500 επηρεηξεκαηίεο (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.5).  

Ζ χλνδνο ησλ Αξρεγψλ είλαη ην εηήζην θνξπθαίν γεγνλφο, φκσο ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ θαη ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά ζπκβνχιηα ησλ Πξσζππνπξγψλ θαη Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ επίζεο, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνηνο αζθεί ηελ πξνεδξία, ηα ζέκαηα 

πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, εθείλα πνπ ζα πξνσζεζνχλ θαη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ. ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πλφδνπ πνπ επηζηεγάδεη ηελ πξνεδξία, πξαγκαηνπνηείηαη έλα 

ζεκαληηθφ δηπισκαηηθφ παηρλίδη, ιακβάλνπλ ρψξα φινη νη ρεηξηζκνί ησλ θξαηψλ γηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ, ηε ζηήξημε ή ηελ αληίζεζή ηνπο ζε απηέο, θαη 

απνθαιχπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ε θάζε πξνεδξία. Οη 

χλνδνη ίζσο απνηεινχλ κηα ζπλεζηζκέλε παγθφζκηα ζεζκηθή πξαθηηθή, φκσο δελ 

παχνπλ λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζην θξάηνο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηεμαγσγή, λα 

παξνπζηάζεη ηε ρψξα θηινμελίαο θαη λα γίλεη ην ζέαηξν αθφκε θαη ηζηνξηθψλ ζηηγκψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην πεξηζψξην ηεο χλνδνπ Κνξπθήο ηνπ Ηνπλίνπ 2009 ζηελ 

Αηθαηεξηλνχπνιε ηεο Ρσζίαο, είραλ ηελ πξψηε ηνπο πξνζσπηθή ζπλάληεζε νη αξρεγνί 

ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηε Βνκβάε ην Ννέκβξε ηνπ 

2008, ηελ νπνία θέξεηαη πσο ππνζηήξημε ην Παθηζηάλ. Ζ χλνδνο απνηέιεζε έλα 

νπδέηεξν ζθεληθφ πνπ πξνζέθεξε ρψξν θαη ρξφλν ζηνλ πξσζππνπξγφ Manmohan 

Singh θαη ηνλ πξφεδξν Asif Ali Zardari, λα ζπδεηήζνπλ ην εμαηξεηηθά θνξηηζκέλν ζέκα θαη 

λα ην αληηκεησπίζνπλ σο κηα πξνθαηαξθηηθή δηαδηθαζία επαλάιεςεο ηνπ δηαιφγνπ 

κεηαμχ ηνπο (Boland, 2011). Οη ζχλνδνη απνηεινχλ επίζεο, έλα αθφκε πεδίν απφδεημεο 

ηεο δηαξρίαο Κίλαο-Ρσζίαο πνπ δηέπεη ηνλ SCO, αθνχ αλ ζέινπλ ηα δχν απηά θξάηε λα 

πξνσζήζνπλ έλα ζέκα πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ, είλαη κάιινλ απίζαλν ηα ππφινηπα 4 

θξάηε λα κπινθάξνπλ, φπσο πηζαλφλ ζα έθαλαλ αλ ην ίδην ζέκα πξνσζνχληαλ ζε κία 

απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνεδξίεο, γηα ιφγνπο θχξνπο ή αληαγσληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δηεχξπλζε είλαη έλα ζέκα πνπ κάιινλ ζα απνθαζηζηεί, ζε κία απφ ηηο πξνεδξίεο ησλ 

«κεγάισλ» θξαηψλ (Pikayev, 2008). ηε χλνδν ηνπ 2011 ζηελ Αζηάλα νξίζηεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο, γεγνλφο πνπ θαηά θάπνην ηξφπν αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε δηεχξπλζε επί 

πξνεδξίαο Κίλαο ην 2012. Οη εμειίμεηο επί ησλ δηεζλψλ εθθξεκψλ ζεκάησλ ζα 

θαζνξίζνπλ ηη ζα απνθαζηζηεί ηειηθά. 

Σα θεληξηθά φξγαλα ηνπ SCO είλαη… 

1. Ζ Γπαμμαηεία. Δίλαη ην πξψην απφ ηα 4 κφληκα ζψκαηα ηνπ SCO. Ζ δεκηνπξγία ηεο 

ζεκαηνδφηεζε νπζηαζηηθά, ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ δηακφξθσζεο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ θαη 

ην μεθίλεκα κηαο «λέαο θάζεο» αλάπηπμεο (Al-Qahtani, 2006). Με έδξα ην Πεθίλν, ε 

Γξακκαηεία μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2004. θνπφ έρεη λα πξνζθέξεη 

νξγαλσηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη λα εηνηκάδεη 

πξνηάζεηο γηα ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Δπηθεθαιήο ηεο είλαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο (Δηδηθφο ή Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο αξρηθά), ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην 
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πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ ησλ Κξαηψλ θαη επηιέγεηαη ελαιιάμ απφ ηα θξάηε-κέιε, κε 

βάζε ηε Ρσζηθή Αιθάβεην. Τπεξεηεί γηα κηα 3εηή ζπλερφκελε ζεηεία. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο (ΓΓ) έρεη 3 Αλαπιεξσηέο Γξακκαηείο λα ηνλ επηθνπξνχλ ζην έξγν ηνπ, νη 

νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο 3 αληίζηνηρεο Γξακκαηεηαθέο νκάδεο: α) ηελ Πνιηηηθή, πνπ 

αζρνιείηαη κε πνιηηηθά ζέκαηα, αληη-ηξνκνθξαηηθέο θαη ακπληηθέο  δξαζηεξηφηεηεο, β) ηελ 

Οηθνλνκηθή νκάδα, κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηα πκβνχιηα ησλ 

Πξσζππνπξγψλ θαη ησλ Τπνπξγψλ, ελψ έξρεηαη θαη ζε επαθή κε επηζηεκνληθνχο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη, γ) ηε Γηνηθεηηθή-Ννκηθή νκάδα, ηελ 

νκάδα-ζεκαηνθχιαθα πνπ αζρνιείηαη κε λνκηθά ζέκαηα, ζέκαηα πξνζσπηθνχ, 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξνυπνινγηζκνχ, ινγαξηαζκψλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ ξνπηίλαο. Οη 

Αλαπιεξσηέο Γξακκαηείο πξνηείλνληαη απφ ην πκβνχιην ησλ Δζληθψλ πληνληζηψλ, 

δηνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη ε εζληθφηεηά ηνπο δελ 

πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε απηή ηνπ ΓΓ. Τπάξρεη επίζεο έλαο Βνεζφο Γξακκαηέαο, 

ππεχζπλνο γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηα δειηία ηχπνπ θαη ηηο κεηαθξάζεηο. ινη νη 

αμησκαηνχρνη ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη θαη νθείινπλ απεξίζπαζηα λα εθηεινχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο ρσξίο λα δέρνληαη εληνιέο απφ ηα θξάηε-κέιε, ηα νπνία έρνπλ δεζκεπηεί 

λα ζέβνληαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, άιινπο νξγαληζκνχο ή θπζηθά πξφζσπα (SCO, 2002, 

Άξ.11). Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θάζε θξάηνο αληαπνθξίλνληαη ζηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ SCO 

έρεη έλα κφληκν πξνζσπηθφ 30 εξγαδνκέλσλ. Απφ ην 2004 πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

δεχηεξν κφληκν φξγαλν ηνπ SCO, ε RATS, ν πξνυπνινγηζκφο κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο 

Γξακκαηείαο θαη απηήο, αιιά φρη ζηε κέζε (Wacker, 2004, Oresman, 2004). Πξψηνο ΓΓ 

ήηαλ ν Zhang Deguang απφ ηελ Κίλα, Ρσζνκαζήο, Πξέζβεο ηεο ρψξαο ηνπ ζηε Μφζρα 

(SCO-JC, 2006a). Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ΓΓ ηνπ SCO έρεη αλαιάβεη ν Κηξγηδφο 

δηπισκάηεο Muratbek Sansyzbayevich Imanaliev, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ, έρεη 

δηαηειέζεη Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ Κηξγηζηάλ δχν θνξέο, επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ 

Γηεζλψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κηξγηζηάλ θαη Πξέζβεο ζηελ 

Κίλα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ θαιφ γλψζηε ησλ πξαγκάησλ Κίλαο θαη Ρσζίαο, φπσο θαη 

νη πξνθάηνρνί ηνπ.  

2. Ζ Πεπιθεπειακή Ανηι-Σπομοκπαηική Γομή, “Regional Anti-Terrorism Structure” 

(RATS ζην εμήο), είλαη ην δεχηεξν κφληκν ζψκα ηνπ SCO. Ζ RATS ηδξχζεθε ζηηο 17 

Ηνπλίνπ ηνπ 2004, κεηά απφ ρξφληα ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη 

έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Σαζθέλδε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ
68

. Γηνηθείηαη απφ ην δηθφ ηεο 

πκβνχιην θαη Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Σν πκβνχιηφ ηεο απνηειείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

απφ αμησκαηνχρνπο αληηηξνκνθξαηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Οξγαληζκψλ αζθαιείαο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηνπ SCO. Οη ζηφρνη θαη ιεηηνπξγίεο ηεο, αξρέο θαη ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο 

                                                           
68

 Ζ Μπηζθέθ ηνπ Κηξγηζηάλ ήηαλ ε αξρηθή επηινγή έδξαο γηα ηε RATS. κσο ε αζηαζήο πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο, νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο Σαζθέλδεο (Zhao, 2005, ζει.10). 
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θαη νη αθνινπζνχκελνη Καλφλεο Γηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κία μερσξηζηή 

δηεζλή ζπλζήθε πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηα θξάηε-κέιε (SCO, 2002, Άξ.10). Ζ RATS είλαη 

έλα θνκβηθφ θέληξν αληαιιαγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ δηνρεηεχνληαη απφ / 

θαη αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ SCO. Σα 

θαζήθνληά ηεο πεξηιακβάλνπλ, α) ην ζπληνληζκφ ησλ αληη-ηξνκνθξαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ έθδνζε ππφπησλ 

πξνζψπσλ θαη ηε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ, β) ην ζπληνληζκφ 

ησλ αζθήζεσλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θνηλψλ 

κεραληζκψλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνάγνληαη απφ ηα θξάηε-κέιε θαη, γ) ηελ 

επφπηεπζε θαη απνηίκεζε ησλ θνηλψλ αληη-ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν 2005 ηα 

θξάηε-κέιε απνθάζηζαλ λα επεθηείλνπλ ην ξφιν ηεο RATS ζην ζπληνληζκφ ησλ 

εξεπλψλ, κε ηε δεκηνπξγία ελνπνηεκέλεο ιίζηαο ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηία, 

θαηαδεηνχκελσλ ηξνκνθξαηψλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, αληη-ηξνκνθξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αζθήζεσλ, φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ αμησκαηνχρσλ 

(Oresman, 2005, ζει.6). Σα γξαθεία ηεο ζηελ Σαζθέλδε μεθίλεζαλ ηε δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπο κε 30 αμησκαηνχρνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 7 απφ ηελ  Κίλα, 7 απφ ηε Ρσζία, 6 απφ 

ην Καδαθζηάλ, 5 απφ ην Οπδκπεθηζηάλ, 3 απφ ην Κηξγηζηάλ θαη 2 απφ ην Σαηδηθηζηάλ 

(Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.5-6). Ο Γηεπζπληήο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δηνξίδεηαη 

απφ ην πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ. Ζ Ρσζία θαη ε Κίλα πιεξψλνπλ απφ 25% ηνπ θφζηνπο 

ηεο RATS. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο θαηά ηελ έλαξμε ηνλ Ηνχλην 2004, δηέζεηε πιεξνθνξίεο 

γηα πεξίπνπ 600 θαηαδεηνχκελνπο θαη 30 ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Έθηνηε θαη σο 

ζήκεξα, κε ηε ζπλδξνκή ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ εζηίαζε ζην Αθγαληζηάλ, ε RATS έρεη 

θηλεηνπνηεζεί ψζηε λα επηηεπρζνχλ επξχηεξνη ζηφρνη ππέξ ηεο αζθάιεηαο, πέξαλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα θξάηε-κέιε. πκκεηείρε ζηε 

ζχληαμε ελφο πιάλνπ δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Παγθφζκηαο Αληη-Σξνκνθξαηηθήο 

ηξαηεγηθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηα ζρέδηά ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληηηξνκνθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη κε ηελ ASEAN, ελψ έπαημε ελεξγφ ξφιν ζηελ 

αζθάιεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Πεθίλνπ ην 2008, ζηελ World Expo ηνπ 2010 θαη 

ζηνπο Παλαζηαηηθνχο Υεηκεξηλνχο αγψλεο ην 2011
.
 επίζεο, ππέγξαςε ζηηο 27 

επηεκβξίνπ 2010 καδί κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ θαη πλεξγαζίαο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο (Central Asian Regional Information and Cooperation Center-CARICC), 

ην Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ λαξθσηηθψλ, πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαθίλεζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, φπσο θαη ηεο δηαζπλνξηαθήο εγθιεκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ηξνκνθξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (Boland, 2011), πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Ρσζία, ηηο Κεληξναζηαηηθέο Γεκνθξαηίεο θαη ηα Ζλσκέλα Έζλε 

(UNODC). 

3,4 Σα δύο ςμβούλια Μονίμων Ανηιπποζώπων, είλαη ηα άιια δχν κφληκα φξγαλα ηνπ 

SCO. Οη ιεηηνπξγίεο θαη νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο απηψλ ησλ ζσκάησλ, πιελ ηεο 
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RATS απνθαζίδνληαη απφ ην πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ, φπσο θαη ε εγθαζίδξπζε λέσλ 

ζσκάησλ, κέζσ επηπξφζζεησλ Πξσηνθφιισλ πνπ ζα επηζπλάπηνληαη ζην Υάξηε ηνπ 

SCO, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21 απηνχ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ SCO ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα θξάηε-κέιε ζε πνζνζηφ 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, δειαδή Κίλα θαη Ρσζία ζπλεηζθέξνπλ θαηά 

24% ε θαζεκία, ην Καδαθζηάλ θαηά 21%, ην Οπδκπεθηζηάλ θαηά 15%, ην Κηξγηζηάλ θαηά 

10% θαη ην Σαηδηθηζηάλ θαηά 9% (Oldberg, 2007, ζει.12).  

Ζ δνκή ηνπ SCO, ην πξνζσπηθφ θαη νη δηαδηθαζίεο, είλαη ππνθείκελα κηαο 

γεληθφηεξεο αλαζεψξεζεο θαη απφ κφλεο ηνπο είλαη έλα πηζαλφ έδαθνο γηα κειινληηθέο 

δηαθσλίεο ή ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ: ε Ρσζία έρεη έλα ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (ηδηαίηεξα ελάληηα ζηηο δηεζλείο απεηιέο) θαη ζα 

ήζειε λα εμειηρζεί ζε κηα πεξηζζφηεξν θνηλή ζηξαηησηηθή δνκή. Έρεη φκσο κηα γεληθφηεξε 

απέρζεηα πξνο ηελ «νξγαλνπνίεζε», φπσο θαη ζηελ πηζαλφηεηα λα εμειηρζεί ε δνκή ηνπ 

SCO ζε ππεξεζληθή (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.6). Οη θηινδνμίεο ηεο Κίλαο γηα κηα 

δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα κπνξνχζε λα ππνδεηθλχεη κηα 

θεληξηθφηεξε γξαθεηνθξαηηθή ηθαλφηεηα ζην νηθνλνκηθφ πεδίν αιιά, φπσο εμεγείηαη πην 

θάησ, είλαη αληίζεηεο επί ηεο νπζίαο κε ηε Ρσζία. Σέινο, ε παξνχζα απνθεληξσκέλε 

θχζε ησλ δνκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ε «πεξηζηξεθφκελε θαξέθια» ηεο Πξνεδξίαο, 

ινγίδνληαη σο εθ ησλ αλαγθαίσλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα ππφινηπα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, κέιε ηνπ SCO, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ ηλν-Ρσζηθή 

θπξηαξρία.  

 

7.Α.3 Οη  θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ 

Ο ζπγγξαθέαο Alexander White ζηε κειέηε ηνπ αλαθνξηθά κε ηε Ρσζία θαη ηνλ 

SCO, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ν SCO δελ είλαη έλαο θαλνληθόο Οξγαληζκόο» θαη 

φηη ε «θαηεγνξεκαηηθή επηθέληξσζε ζηε απνρή από ηελ αλάκημε ζε εζσηεξηθά ζέκαηα» 

βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο έιμεο πνπ αζθεί ζηα θπξίαξρα απηαξρηθά θξάηε–κέιε ηνπ 

(White, 2005, ζει.31). Οη Mikhail Troitskiy θαη Pan Guang ζέηνπλ ην ζέκα δηαθνξεηηθά: ν 

Οξγαληζκφο έρεη αξρέο θαη θαλφλεο, νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο πνπ 

πξνσζνχληαη ζηνλ θφζκν απφ ηηο ΖΠΑ θαη απφ δπλάκεηο ηδίσλ κε ηηο ΖΠΑ αληηιήςεσλ 

(Bailes, Dunay θ.ά., 2007). Οη θπξηφηεξεο αξρέο ηνπ, δειαδή «[νη αξρέο] ηεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζύλεο, ακνηβαίνπ νθέινπο, ίζσλ δηθαησκάησλ, δηαβνύιεπζεο, ζεβαζκνύ ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη θνηλή επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο», απνηεινχλ ηελ 

νπζία απηνχ πνπ έγηλε γλσζηφ σο «Πλεχκα ηεο αγθάεο» (Yee, 2011). Ο Υάξηεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2002 ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, εθηφο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ «Πλεχκαηνο ηεο αγθάεο», πεξηιακβάλεη επίζεο σο βαζηθέο αξρέο θαη γηα ηνλ 

Οξγαληζκφ, θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ φπσο π.ρ., ηεο θπξίαξρεο 

ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ ή ηεο απφξξηςεο ηεο εγεκνλίαο θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζηηο δηεζλείο 
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ζρέζεηο, αιιά θαη ηε δηαβεβαίσζε φηη ν SCO δελ θαηεπζχλεηαη ελάληηα ζε άιια θξάηε θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνχο (SCO, 2002, Άξ.2). Δληνχηνηο, ζε δχν αξρέο θνξπθαίεο γηα ην 

Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ 

απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ, ν Υάξηεο ηνπ SCO δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε, γηα ηηο δπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, βαξχηεηα: δελ ηηο ζπκπεξηιακβάλεη ζην 2
ν
 Άξζξν ηνπ, ησλ αξρψλ ηνπ, αιιά 

ρακειά ζην 1
ν
 ζηελ 7

ε
 παξάγξαθν, κεηά ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ θαη ππφ 

πξνυπνζέζεηο:  

«Οη θύξηνη ζθνπνί θαη ζηόρνη ηνπ νξγαληζκνύ είλαη, […], ε ελδπλάκσζε ηεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζύλεο, θηιίαο θαη θαιήο γεηηνλίαο, […], ε πξνώζεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ζε ζπκθσλία κε ηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο ησλ 

θξαηώλ-κειώλ θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο…» (SCO, 2002, Άξ.1).  

Ζ αλαθνξά ηνπ Υάξηε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, «ζε 

ζπκθσλία κε [...] ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο» ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθνζίσζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ «ηξηψλ πιεγψλ» ήηνη, «ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ηεο απφζρηζεο θαη ησλ αθξαίσλ πξαθηηθψλ», δίλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζηηο ππάξρνπζεο εγεζίεο ησλ θξαηψλ, πνπ γηα ηε δχζε δελ είλαη παξά 

απηαξρηθά, ζπγθεληξσηηθά θαζεζηψηα. Πέξα απφ απηφ θαη αζρέησο κεγέζνπο ή δχλακεο, 

ε Κίλα θαη ε Ρσζία αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη επίζεκα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θπξηαξρία 

φισλ ησλ κειψλ ηνπ SCO θαη δεζκεχνπλ εαπηνχο λα κελ επεκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο. ε πεξίπησζε πξφζθιεζεο γηα επέκβαζε, ζα πξέπεη πξψηα λα δηαβνπιεπηνχλ επί 

ηνπ ζέκαηνο. Σα παξαπάλσ ζεκεία απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη 

ακθηζβήηεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε Γχζε, θαζψο δελ αθνινπζνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ έρεη ζέζεη ε ίδηα. Δλζαξξχλζεθε δε, απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ SCO σο ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζηελ θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ. ηε δηαθήξπμε ηεο πλφδνπ ηεο Αζηάλα ζηηο 5 Ηνπιίνπ 

2005, ηα κέιε ππνζηήξημαλ πσο, «κηα νξζνινγηθή θαη δίθαηε παγθόζκηα ηάμε πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ εκπέδσζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο θαη ζηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο, 

πάλσ ζηελ εγθαζίδξπζε αιεζηλήο ζπλεξγαζίαο, ρσξίο πξόζεζε κνλνπώιεζεο θαη 

θπξηαξρίαο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο». Πέληε κέξεο λσξίηεξα απφ απηή ηε δηαθήξπμε, νη 

Πξφεδξνη Ρσζίαο θαη Κίλαο εμέδσζαλ κηα θνηλή δήισζε επηθξίλνληαο κε δξηκχηεηα 

θξάηε, ηα νπνία δελ θαηνλφκαδαλ, πνπ «επαγγειίδνληαη ην δηθαίσκα λα κνλνπσινύλ ηηο / 

ή λα θπξηαξρνύλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο», «ρσξίδνπλ ηα θξάηε σο αλήθνληα ζε εγεηηθά 

ζηξαηόπεδα θαη ζε θαηώηεξα ζηξαηόπεδα» θαη «επηβάινπλ κνληέια θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο» (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.7, SCO, 2005). Ζ χλνδνο ηεο Αζηάλα 

πξνβαίλεη ζε κηα ζηξνθή, επαλα-δηαβεβαηψλεη ηελ «ππεξνρή ησλ αξρώλ θαη θαλόλσλ ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ, θπξίσο όζσλ αλαθέξνληαη ζην Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ» (SCO, 

2005), ηνλίδνληαο φκσο παξάιιεια, πσο πάλσ απ‟ φινπο ηνπο θαλφλεο βξίζθεηαη ε 

αξρή ηεο κε-αλάκημεο. ηεξίδεη απηή ηελ πξνηεξαηφηεηα κε ην επηρείξεκα, πσο είλαη 

«αλαγθαίνο ν ζεβαζκόο, κε απζηεξόηεηα θαη ζπλέρεηα, ησλ ηζηνξηθώλ παξαδόζεσλ θαη 
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εζληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όισλ ησλ αλζξώπσλ» θαη ηεο «θπξηαξρηθήο ηζόηεηαο όισλ ησλ 

θξαηώλ» (SCO, 2002, Αξ.1). Απηή ε ηειεπηαία δηαηχπσζε είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη, ψζηε 

λα πξνβάιεη κηα βάζε ζηήξημεο ηεο ζρεηηθφηεηαο κάιινλ, παξά ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ 

αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηα πνιηηηθά, αζηηθά θαη αηνκηθά αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, θαηά ηε Γπηηθή αληίιεςε. πσο ην ηνπνζέηεζε αξγφηεξα έλαο Κηλέδνο 

ζρνιηαζηήο, «ν Οξγαληζκόο αληηηίζεηαη ζηελ αλάκημε ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο άιισλ 

θξαηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο σο δηθαηνινγία ηηο δηαθνξέο ζηηο πνιηηηζηηθέο παξαδόζεηο, ζηα 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ζηηο αμίεο θαη ηα κνληέια αλάπηπμεο πνπ 

ζρεκαηνπνηήζεθαλ κε ην πέξαζκα ηεο ηζηνξίαο ηδηαίηεξα γηα θάζε ιαό» (Xinhua, 2006). 

Απηή ε ηδηαίηεξε, γηα έλαλ πεξηθεξεηαθφ Οξγαληζκφ ηεο εκβέιεηαο ηνπ SCO αξρή, 

ππεξζεκαηίζηεθε θαη απφ ηα 6 κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ηα θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ 

ηηο θηλήζεηο ή ζηάζεηο γηα αιιαγέο ππέξ ησλ δεκνθξαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζην έδαθφο ηνπο ή ζε γεηηνληθά θξάηε, πρ. Γεσξγία ή Οπθξαλία, σο ηερλεηψο 

ππνθηλνχκελα γηα ερζξηθνχο ζθνπνχο απφ ηηο ΖΠΑ, ή θνξείο ππφ ηελ επηξξνή ησλ ΖΠΑ. 

Δπίζεο, έρνπλ ιάβεη παξφκνηεο ηδενινγηθέο ζέζεηο ζε ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ πλεξγαζία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ). Δληνχηνηο, νη πην 

αθξαίεο εθθξάζεηο ηεο αληη-εγεκνληθήο αξρήο εθθξάδνληαη ζπλήζσο απφ ηε Ρσζία θαη 

ηελ Κίλα, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηα κηθξφηεξα θξάηε 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ κηα ζχλζεηε, αιιά επηθεξδή 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ηνπ SCO θαη ηεο Γχζεο.  

Οη αξρέο ηνπ απηέο, εζσηεξηθά πξνσζνχλ κηα βάζε παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη εμσηεξηθά, βνεζνχλ ηα θξάηε λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

πξφθιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο ησλ δπηηθψλ αμηψλ, πνπ θπξηαξρεί ζηηο 

ζχγρξνλεο δηεζλείο ζρέζεηο ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ θαη σο απεηιή. Ο SCO είλαη έλαο 

Οξγαληζκφο πνπ έρεη επηιέμεη λα νξηνζεηήζεη ηηο αξρέο αιιά θαη ηηο θνηλέο ζθέςεηο ησλ 

κειψλ ηνπ γηα ηε κεηαμχ ηνπο πνιπκεξή ζπλεξγαζία θαη δξαζηεξηνπνίεζε, κε φξνπο πνπ 

ζπλεηδεηά απνθιίλνπλ απφ ηηο αξρέο φισλ ζρεδφλ ησλ άιισλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ. Ηδίσο ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ή ηηο 

επεκβάζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ. Απηή ε επηινγή κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε 

φξνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ ζε απηφλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, απηή ε απφθιηζε έρεη αλαπφθεπθηεο επηπηψζεηο γηα ηε ζηάζε έλαληη ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θπξίσο ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ απφ θξάηε θαη άιινπο νξγαληζκνχο, αιιά θαη 

ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ λα αλαπηχμεη επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κε άιιεο νκάδεο 

(Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.7-8). Ίζσο αθφκε κπνξεί λα εμεγεζεί κε βάζε ην ξεηφ, «ν 

ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα»
.
 δειαδή, αλ ν ζθνπφο είλαη ε πξναγσγή ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο ελφηεηαο ζηελ πεξηνρή εκβέιεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ, αιιά θαη ζην 
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εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ καθξνπξφζεζκα, ηφηε ε απνδνρή ησλ θαζεζηψησλ ησλ θξαηψλ-

κειψλ θαη ησλ φζσλ επηζπκνχλ, αληηπξνζσπεχεη κηα ξεαιηζηηθή ζηξαηεγηθή, αλαγθαία 

ζηελ παξνχζα θάζε. 

 

7.Β Ο SCO Χ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ο «θιεηζηφο ραξαθηήξαο» ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ε εζσζηξέθεηα πνπ έρεη επηδείμεη 

σο ηψξα, επζχλνληαη θπξίσο, γηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ λνκηκφηεηά ηνπ, ή κε ην 

δίιεκκα αλ είλαη κηα δχλακε ππέξ ηνπ «θαινχ» ή ηνπ «θαθνχ», απφ ηελ νπηηθή γσλία φρη 

κφλν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ησλ ιαψλ ησλ κειψλ ηνπ. Δλψ πνιπκεξείο 

νξγαληζκνί αλά ηνλ θφζκν, αμηνινγνχληαη απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα άιινηε σο 

«λνκηκνπνηεκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί», επνκέλσο απνδεθηνί πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο 

σο ππεξεηνχληεο ην θαιφ (νη πεξηζζφηεξνη) θαη άιινηε «λνκηκνπνηεκέλνη θαη 

αλαπνηειεζκαηηθνί», απνδεθηνί θαη απηνί πάξαπηα σο κε βιαβεξνί, ν SCO απνηειεί κηα 

ζπάληα πεξίπησζε νξγαληζκνχ απνηειεζκαηηθνχ φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, πνπ 

φκσο δελ αληηκεησπίδεηαη σο λνκηκνπνηεκέλνο, φρη κφλν απφ άιινπο νξγαληζκνχο θαη 

θξάηε, αιιά θαη απφ ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ, απφ ηα νπνία 

ακθηζβεηείηαη αλνηρηά φηαλ, γηα παξάδεηγκα, θαιείηαη λα ιάβεη ζέζε θαη παξακέλεη πηζηφο 

ζηηο αξρέο ηνπ. Καη απηφ, παξά ην γεγνλφο φηη ε λνκηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα πθίζηαηαη 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά. Ζ ηππηθή πιεπξά ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο επηκέξνπο 

πηπρέο ηεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ SCO, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα θείκελά ηνπ, 

παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. Δξκελεχνληαη φζν γίλεηαη πην αληηπξνζσπεπηηθά, 

ελψ ε δνκή ηνπ παξαθάκπηεηαη, θαζφηη παξνπζηάζηεθε εθηελψο πην πάλσ.  

 

7.Β.1 πκκεηνρή θαη Τπαλαρώξεζε ησλ θξαηώλ 

Σν πληαθηηθφ Έγγξαθν ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ ζπγθεθξηκελνπνηεί ζπλήζσο 

ηνλ ηχπν ηεο ζπκκεηνρήο πνπ πηνζεηεί, αλ ζα είλαη θιεηζηήο κνξθήο ή αλνηρηήο 

ζπκκεηνρήο θαη πξνβιέπεη ιχζεηο ζηελ πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο. Ο SCO απνηειεί έλα 

θιαζηθφ παξάδεηγκα, θαζψο ζην Άξζξν 13 ηνπ Υάξηε ηνπ (SCO, 2002) πξνβιέπεη φηη: «ε 

ζπκκεηνρή ζηνλ Οξγαληζκό ζα είλαη αλνηρηή ζε άιια θξάηε ηεο πεξηνρήο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζεβαζηνύλ ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αξρέο απηνύ ηνπ 

Υάξηε θαη λα επηδείμνπλ ζπκκόξθσζε / ππαθνή ζηηο δηαηάμεηο άιισλ δηεζλώλ ζπλζεθώλ 

θαη εξγαιείσλ πνπ ζα πηνζεηεζνύλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ SCO». Ο φξνο «πεξηνρή» 

κάιινλ δελ ζα ‟πξεπε λα πεξηνξίδεηαη ζηε γεσγξαθηθή ηεο εξκελεία, αιιά ζα „πξεπε λα 

εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ζπκθέξνληα πνπ εκπεξηθιείεη θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ 

εμππεξεηεί ν Οξγαληζκφο (Al-Qahtani, 2006, ζει.137). πσο θαη λα ‟ρεη, ν SCO έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο απνδνρήο λέσλ κειψλ: ζχκθσλα κε ην Άξζξν 13 ηνπ Υάξηε, έλα 

ελδηαθεξφκελν θξάηνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ 
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Δμσηεξηθψλ. Σν πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ είλαη εθείλν πνπ ζα εμεηάζεη θαη ζα απνδερζεί ή 

φρη ηελ ππνςεθηφηεηα. Αληίζηνηρα, ην Άξζξν 13 πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο απνρψξεζεο ελφο θξάηνπο κέινπο, αλαγλσξίδνληαο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα 

ην δηθαίσκα λα απνρσξήζεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη επηιεθηηθή ππνρψξεζε αιιά ζπλνιηθή 

απφ φια ηα ζψκαηα-φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ, ππφ 2 ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο: 1/ ην 

θξάηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα απνρσξήζεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γξαπηά ην 

Θεκαηνθχιαθα, ηελ Κίλα (SCO,
 

Άξ.25), γηα ηελ πξφζεζε απνρψξεζήο ηνπ εληφο 

12κήλνπ θαη, 2/ νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην Υάξηε ή ζε 

άιια φξγαλα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ SCO, ζα δέλνπλ ηα θξάηε πνπ 

ηηο έρνπλ αλαιάβεη έσο φηνπ απηέο εθπιεξσζνχλ εληειψο. 

 

7.Β.2 Δπίιπζε δηεζλώλ δηαθνξώλ εληόο ηνπ SCO 

Σν Κεθάιαην VIII ηνπ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο δηεζλψλ 

πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ ή δηαθαλνληζκψλ λα δηαηεξνχλ ηε δηεζλή εηξήλε θαη 

αζθάιεηα (ΟΖΔ, 1945). Ζ ζεκαζία ηνπο έγηλε εκθαλήο, ηδηαίηεξα κεηά ην ηέινο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ, πνπ ππνζηεξηδφηαλ πσο ππέζθαπηε ηελ νξζή ηνπο αμηνπνίεζε.  Ο 

Υάξηεο ηνπ SCO πξνζδηνξίδεη πεξηνξηζκέλα κέζα δηαθαλνληζκνχ. ην Άξζξν 22 νξίδεηαη 

πσο: «ε πεξίπησζε δηαθσληώλ ή δηελέμεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηελ 

εξκελεία ή εθαξκνγή ηνπ Υάξηε, ηα θξάηε-κέιε ζα ηε δηεπζεηνύλ κε πξνζθπγή ζε 

δηαβνύιεπζε θαη δηαπξαγκαηεύζεηο». Έηζη, ν Υάξηεο νξίδεη θαηεγνξεκαηηθά κφλν ηελ 

πξνζθπγή θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ρσξίο ελαιιαθηηθέο. Ση γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ κεηαμχ ησλ δηαθσλνχλησλ θξαηψλ δελ πξνθχςεη δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ; 

Μπνξνχλ ηα κέιε απηά λα αλαδεηήζνπλ άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηεπζέηεζεο ηεο 

δηαθνξάο; Οη δχν ιχζεηο πνπ πξνβιέπεη ν SCO είλαη κάιινλ αηπρείο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δηάδνζε ησλ δηεζλψλ πεξηθεξεηαθψλ λνκηθψλ ζσκάησλ ζηηο κέξεο καο, αθνχ 

ζρεδφλ θάζε πεξηθεξεηαθφο νξγαληζκφο είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα λνκηθφ ζψκα πνπ 

ηαθηνπνηεί δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ 

άπνςε πσο ζα ήηαλ θαηάιιειν γηα ηνλ Οξγαληζκφ λα κειεηήζεη ηελ ίδξπζε ελφο 

Γηθαζηηθνχ Θεζκνχ ηνπ SCO, φρη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, αιιά 

θαη γηα λα μεπεξάζεη αθφκε θαη απηφ ηνλ πεξηνξηζκέλν κεραληζκφ δηεπζέηεζεο ησλ 

δηαθνξψλ (Al-Qahtani, 2006, ζει.137), πξνζθξνχεη ζηνλ θαζαξά δηαθπβεξλεηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζηελ απξνζπκία ησλ δχν κεγάισλ κειψλ ηνπ λα ηνπ 

πξνζδψζνπλ ππεξεζληθέο αξκνδηφηεηεο.  

 

7.Β.3 Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

Ο SCO πηνζεηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ κε νκνθσλία (consensus). Σν Άξζξν 16 ηνπ 

Υάξηε δειψλεη πσο, «ηα ζώκαηα ηνπ SCO ζα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε ζπκθσλία ρσξίο 
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ςεθνθνξία θαη νη απνθάζεηο ηνπο ζα πηνζεηνύληαη εθόζνλ θαλέλα κέινο δελ εγείξεη 

ελζηάζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία». Δπίζεο, «απνθάζεηο γηα αλαζηνιή ζπκκεηνρήο ή 

απνπνκπήο από ηνλ Οξγαληζκό ζα ιακβάλνληαη κε νκνθσλία, εμαηξώληαο ηελ ςήθν ηνπ 

ππνςήθηνπ Κξάηνπο-Μέινπο». Κάζε θξάηνο-κέινο κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο 

ηνπ επί ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ, δελ ζα απνηειεί φκσο 

εκπφδην γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο σο φινλ. Θα θαηαγξάθεηαη πάλησο ε άπνςε. Σν 

άξζξν 16 πξνρσξάεη πην πέξα: αλ έλα θξάηνο-κέινο, δελ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα λα 

εθαξκφζεη θάπνηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο πνπ φκσο ελδηαθέξνπλ ηα άιια θξάηε-

κέιε, ε κε ζπκκεηνρή απηνχ δελ εκπνδίδεη ηα ππφινηπα απφ ην λα εθαξκφζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα θαη παξάιιεια, δελ εκπνδίδεη αθφκε θαη απηά ηα θξάηε πνπ αξλήζεθαλ 

ζηελ αξρή, λα ζπκκεηάζρνπλ αξγφηεξα ζε θάπνην επφκελν ζηάδην. Ο Υάξηεο ηνπ SCO 

δελ εθθξάδεη ξεηά, ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα 

ξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ αλ θαη δειψλεη πσο ζα είλαη εθαξκφζηκα (SCO, 2002,
  
Άξ.17).  

 

7.Β.4 Μεραληζκνί ζεζκηθήο επηβνιήο θαη θπξώζεσλ εληόο ηνπ SCO 

Ο Υάξηεο ηνπ SCO ζην  Άξζξν 17, δηαθνξνπνηεί κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα επηκέξνπο ξγαλά ηνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο ηνπ: «Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηα ζώκαηα 

ηνπ SCO ζα εθαξκόδνληαη από ηα θξάηε-κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία. Έιεγρνο ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ θξαηώλ-

κειώλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ Υάξηε, ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο πνπ πηνζεηνύληαη από ηνλ 

SCO, ζα αζθνύληαη από ηα Όξγαλα ηνπ SCO εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο». 

Γειαδή, νη απνθάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηα ξγαλα ηνπ SCO ζα είλαη δεζκεπηηθέο 

θαη ζπλεπψο εθηειεζηέο, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε δέζκεπζε θαη ε εθαξκνγή ζε 

απνθάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ σκάησλ ηνπ SCO. Σελ πξνβιέπεη γηα φια ηα ψκαηα. 

Δληνχηνηο, ε θξάζε «ζα εθαξκόδνληαη από ηα θξάηε-κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία», δίλεη ζηα θξάηε-κέιε δηαθξηηηθφηεηα 

ρεηξηζκψλ, σο πξνο ην αλ ζα ζπκκνξθσζνχλ ηειηθά θαη εθαξκφζνπλ ηηο απνθάζεηο, ππφ 

ηηο επηηαγέο ησλ αληίζηνηρσλ εζσηεξηθψλ ηνπο δηθαίσλ, ζπλεπψο δπλεηηθά θαζηζηνχλ 

απηή ηε δηάηαμε αλαπνηειεζκαηηθή. Απηφ είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ αλ ιάβνπκε ππφςε 

καο φηη ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή ζέιεζε απφ ηα θξάηε-κέιε λα θαηαζηήζνπλ ην 

κεραληζκφ επηβνιήο ησλ απνθάζεσλ απνηειεζκαηηθφ. κσο, φηαλ ην αληίζηνηρν ψκα 

ηνπ SCO απνθαζίζεη, εληφο ησλ ζθνπψλ ηνπ, φηη έλα θξάηνο-κέινο δελ εθαξκφδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηνπο 

Αξρεγνχο ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 13 (Al-Qahtani, 

2006, ζει.140-143). Καη ζα ήηαλ κάιινλ πεξίεξγν αλ δελ πξνέβιεπε κέζσ θάπνησλ 

δηαηάμεσλ, πνηλέο αλαζηνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ή απνπνκπήο σο θπξσηηθά κέηξα ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. ην Άξζξν 13 ηνπ Υάξηε, ν SCO πξνβιέπεη απηέο 
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αθξηβψο ηηο δχν θπξψζεηο: αλαζηνιή ηεο ζπκκεηνρήο θαη απνβνιήο απφ ηνλ νξγαληζκφ: 

«ε ζπκκεηνρή ζηνλ SCO ελόο θξάηνπο-κέινπο πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε θαη 

/ ή ζπζηεκαηηθά δελ εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ πξνθύπηνπλ από δηεζλείο 

ζπλζήθεο θαη Όξγαλα εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ SCO, κπνξεί λα αλαζηαιεί κε απόθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Αξρεγώλ, εθόζνλ πξνηαζεί από ην πκβνύιην ησλ Τπνπξγώλ 

Δμσηεξηθώλ. Αλ απηό ην θξάηνο ζπλερίζεη λα παξαβηάδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ην 

πκβνύιην ησλ Αξρεγώλ κπνξεί λα ην απνπέκςεη από ηνλ SCO, ζε εκεξνκελία πνπ 

νξίδεηαη από ην ίδην ην πκβνύιην».  

 

7.Β.5 Ζ ρνξήγεζε ηδηόηεηαο Παξαηεξεηή ζηνλ SCO  

ην Άξζξν 14 ηνπ Υάξηε ηνπ νξίδεηαη πσο: «ν SCO κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη 

λα αλαπηύζζεη δηάινγν ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία ζπλεξγαζίαο κε άιια θξάηε θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνύο». Δθπιεξψλνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 2 θξηηεξίσλ πνπ ν ΟΖΔ ζέηεη γηα 

λα ρνξεγήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Παξαηεξεηή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ, 

δειαδή, 1/ ν ππνςήθηνο λα κελ είλαη Κξάηνο-Μέινο ζηνλ ΟΖΔ, λα είλαη ππεξεζληθφο 

Οξγαληζκφο θαη, 2/ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ λα θαιχπηνπλ ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε, ν SCO δελ αληηκεηψπηζε θαλέλα πξφβιεκα θαηά ηελ αίηεζή ηνπ, 

γεγνλφο πνπ επηζεκνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 59/48 ηεο 12εο 

Γεθεκβξίνπ 2004 (Al-Qahtani, 2006, ζει.145). 

 

7.Β.6 Ζ ρνξήγεζε ηδηόηεηαο Παξαηεξεηή από ηνλ SCO 

Σν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ πηνζέηεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2002 ην 

«Πξνζσξηλφ ρήκα ρέζεσλ» κεηαμχ ηνπ SCO θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη 

Κξαηψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν μεθηλνχζαλ επίζεκα νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ SCO. Σν 

Πξνζρέδην απηφ πξνέβιεπε φηη: «άιια θξάηε θαη δηεζλείο Οξγαληζκνί κπνξνύλ λα 

πξνζθιεζνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ σο επηζθέπηεο ηηο πλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ ηνπ SCO θαη δηπισκαηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ θαη ν SCO κπνξεί 

αληίζηνηρα, λα ζηέιλεη εθπξνζώπνπο ηνπ λα παξαθνινπζήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο άιισλ 

δηεζλώλ νξγαληζκώλ» (Al-Qahtani, 2006, ζει.145). Σν Άξζξν 14 νξίδεη φηη: «ν SCO 

κπνξεί λα ρνξεγήζεη ζε ελδηαθεξόκελν Κξάηνο ή Γηεζλή Οξγαληζκό, ελ αληηζέζεη κε κε-

θπβεξλεηηθό νξγαληζκό, ην θαζεζηώο ηνπ ζπλδηαιεγόκελνπ ή ηνπ παξαηεξεηή. Οη θαλόλεο 

θαη νη δηαδηθαζίεο γηα θάηη ηέηνην, απνθαζίδνληαη κε εηδηθή ζπκθσλία κεηαμύ ησλ θξαηώλ-

κειώλ» (SCO, 2002). Σν πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ πηνζέηεζε ην 2004 ηνλ Καλνληζκφ γηα 

ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Παξαηεξεηή ζηνλ SCO (SCO, 2004), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην 

ελδηαθεξφκελν Κξάηνο-Μέινο θαηαζέηεη αίηεζε πξνο ην ΓΓ ηνπ Οξγαληζκνχ, εθείλνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη ην πκβνχιην ησλ Δζληθψλ πληνληζηψλ, ζηε ζπλέρεηα ην αίηεκα 

ππνβάιιεηαη ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη απηφ ην ψκα, ελεκεξψλεη 

ην πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ ην νπνίν θαη απνθαζίδεη. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο 
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ηνπ Παξαηεξεηή ην θξάηνο ή ν νξγαληζκφο πνπ ηελ απνθηά, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο 

αλνηρηέο ζπλαληήζεηο ησλ Αξρεγψλ ησλ Κξαηψλ, ησλ Πξσζππνπξγψλ ή θαη Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη κε 

ηε ζπλαίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ψκαηνο πνπ ζπδεηά, ηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ 

Παξαηεξεηή, λα ππνβάιιεη κέζσ ηεο ΓΓ/ηείαο γξαπηέο δειψζεηο ζηηο γιψζζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ SCO θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε αξρεία θαη 

απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ηνπ SCO πνπ ζεκεηψλνληαη ζην Άξζξν 4 ηνπ Υάξηε, αλ δελ 

απαγνξεχεηαη απφ ηα ξγαλα ηνπ SCO. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνεηνηκαζία 

θαη ππνγξαθή ησλ αξρείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ζηελ επεμεξγαζία απνθάζεσλ ησλ 

Οξγάλσλ ηνπ SCO θαη δελ θέξεη επζχλε γηα ηέηνηεο απνθάζεηο. Αλ θξάηνο ή νξγαληζκφο 

επηζπκεί λα παξαηηεζεί απφ ην θαζεζηψο απηφ, ππνβάιιεη αίηεκα ζηε ΓΓ/ηεία θαη απηή κε 

ηε ζεηξά ηεο, ελεκεξψλεη ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ κέζσ ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δζληθψλ πληνληζηψλ θαη ην πκβνχιην ησλ Αξρεγψλ, νη νπνίνη 

απνθαζίδνπλ θαη νξίδνπλ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαζηέιιεηαη ε ηδηφηεηα (SCO,
 
Άξ.14). Ζ 

ηδηφηεηα ηνπ Κξάηνπο-Παξαηεξεηή, ππαηλίζζεηαη φηη ην θξάηνο δχλαηαη λα ιάβεη πιήξε 

ζπκκεηνρή. Σν αλ ζα ηε ιάβεη, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ηε ζπγθπξία. Σελ 

ηδηφηεηα ηνπ Παξαηεξεηή έρνπλ φπσο πξναλαθέξζεθε, ε Μνγγνιία, ε Ηλδία, ην Παθηζηάλ 

θαη ην Ηξάλ.  

 

7.Γ  ΦΑΗΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SCO 

 

7.Γ.1  Πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα: «Πεξί βίαο θαη άιισλ δαηκνλίσλ…» 

3.1.α Θέκαηα - Πνξεία  

Ο SCO εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε θάπνηα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζχγρξνλα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηελ Αζία, αιιά θαη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Δκπεξηθιείεη 

έλα λέν κνληέιν ηλν-Ρσζηθψλ ζρέζεσλ, ην νπνίν απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν, ηε 

ζπλέρεηα ηεο Φπρξνπνιεκηθήο «ηλν-νβηεηηθήο πλζήθεο Φηιίαο, πκκαρίαο θαη 

Ακνηβαίαο Βνήζεηαο ηνπ 1950»
69

, κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν απνμέλσζεο θαη 

επηδείλσζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο ζε ζεκείν ερζξηθνχ αληαγσληζκνχ, απφ ην 1958 θαη σο 

ηε ζηαδηαθή ζπκθηιίσζε ηνπο απφ ην 1989 θαη κεηά. Φσηίδεη αθφκε, ηα νξάκαηα ηεο 

Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο γηα ηελ ακνηβαία ηνπο δηάδξαζε ζηελ Κεληξηθή Αζία, ζην πσο ηα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο βιέπνπλ θαη αληηδξνχλ ζηηο ηάζεηο θαη θηλήζεηο απηήο ηεο 

δξάζεο, αιιά θαη ζην πσο ηα δηάθνξα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ βιέπνπλ, ζπζρεηίδνπλ θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη, απέλαληη ζηελ επηζπκία θαη αλάκημε ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή. Σα ίδηα ηα 

κέιε κεηαμχ ηνπο φπσο ζα θαηαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα 
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 Ζ ηλν-νβηεηηθή πλζήθε Φηιίαο, πκκαρίαο θαη Ακνηβαίαο Βνήζεηαο ππεγξάθε ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1950 ζηε 
Μφζρα. Ζ ζπλζήθε έπαςε λα ηζρχεη ην 1979, επηηξέπνληαο ζηελ Κίλα λα επηηεζεί ζην Βηεηλάκ πνπ ήηαλ ζχκκαρνο 
ησλ νβηεηηθψλ ζηνλ ηξίην πφιεκν ηεο Ηλδνθίλαο, σο απάληεζε ζηελ εηζβνιή ηνπ Βηεηλάκ ζηελ Κακπφηδε, θαζψο ε 
ζπκθσλία εκπφδηδε ηελ Κίλα λα επηηεζεί ζε ζπκκάρνπο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (Buckley - Ebrey, 2008, ζει.346-347,  
Bailes, Dunay θ.ά., ζει.1-2). 
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κεγέζε, ηα πνιηηηθά-νηθνλνκηθά-θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ηα ζπκθέξνληα. Απηφ απφ κφλν 

ηνπ πξνθαιεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχγθιηζε, ζπλνρή θαη ζπλέρεηα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ εγείξεη εξσηήκαηα είλαη ην ζέκα ησλ θξαηψλ-Παξαηεξεηψλ: ζε 

πνηα θέξδε πξνζβιέπνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ SCO, φπσο θαη γηαηί ν SCO 

δέρεηαη αληίπαια κεηαμχ ηνπο θξάηε, κε ηηο πξννπηηθέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηφηεηα πνπ 

ηνπο παξέρεη θαη ηελ εμέιημε πνπ απηή ππφζρεηαη; Ζ αλάκημε ηνπ Αθγαληζηάλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ αληαλαθιά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, εάλ νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο εμειίμεηο ζε απηή ηε ρψξα, ζα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα εληφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ππφ ηε ζθέπε ηνπ «Πλεχκαηνο ηεο αγθάεο» ζπγθξηηηθά κε ηα Γπηηθήο 

έκπλεπζεο «θνηλά κέησπα» ζηελ πεξηνρή, ή απφ θάπνηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν, ή 

κήπσο ππνθξχπηνληαη άιιεο βιέςεηο; ζν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ-

κειψλ ή παξαηεξεηψλ, κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη αλ απηφο ην βαζκφο αλάπηπμεο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί θαη ζε πνηα έθηαζε, αιιά δελ ππάξρεη θαη εγγχεζε φηη δελ ζα επηηεπρζεί. 

 πσο θάζε ζχγρξνλνο πνιπκεξήο νξγαληζκφο πνπ επηδεηά λα έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζηελ αζθάιεηα, ν SCO είρε λα επηιέμεη πφζν ζα επεθηείλεη ην ελδηαθέξνλ 

δξάζεο ηνπ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο νηθνδφκεζεο αζθάιεηαο, –απφ ηελ απνθπγή ηνπ 

πνιέκνπ, ζηελ αληηκεηψπηζε έμσ-θξαηηθψλ αληαγσληζηψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ- 

αιιά θαη πψο ζα ζπληνλίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηα πνιιά δηαθνξεηηθά 

είδε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ε αζθάιεηα ρξεηάδεηαη. ηελ αηδέληα ηνπ γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα, έρεη 

ηνπνζεηήζεη ηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο «ηξεηο πιεγέο: ηξνκνθξαηία, απφζρηζε, αθξαίεο 

πξαθηηθέο», ζηελ εκπξνζζνθπιαθή ηνπ Οξγαληζκνχ (SCO, 2001) θαη απηφ γηαηί 

αλαγλσξίδεη ηε ζηελή ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ 

ππνδνκψλ, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ. Οη 

επηινγέο ηνπ SCO απνθαιχπηνπλ πνιιά γηα ηηο επί κέξνπο αλάγθεο ησλ θξαηψλ, ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ελφο πνιπκεξνχο δηαθξαηηθνχ ηχπνπ ζπλεξγαζίαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πνιπδηάζηαηεο ζχγρξνλεο αζθάιεηαο (Bailes & Cottey, 2006). 

 

7.Γ.2 Αγώλαο ελάληηα ζηελ Σξνκνθξαηία, ζηελ Απόζρηζε θαη ζηηο Αθξαίεο 

πξαθηηθέο  

Σα ηδξπηηθά θείκελα ηνπ SCO θαζηζηνχλ ζαθέο ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζηνλ αγψλα ελάληηα ζε απηφ πνπ νη ίδηνη απνθαινχλ «ηξεηο πιεγέο» θαη 

νξηνζεηνχλ ζην Πξννίκην ηεο πλζήθεο ηνπ SCO: ηελ «ηξνκνθξαηία», ηελ «απόζρηζε», 

ηηο «αθξαίεο πξαθηηθέο»
70

, κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηνπο ηε βία. ην Α‟ Μέξνο έγηλε κηα 

αλαδξνκή ζηα γεγνλφηα βίαο θαη ηηο αηηίεο ηνπο θαη κηα αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ θάζε θξάηνο. Δθηέζεθαλ επίζεο, νη βαζηθέο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

                                                           
70

 Απηνί νη φξνη  βξίζθνληαη ζην Πξννίκην ηεο πλζήθεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο Απφζρηζεο θαη 
ησλ Αθξαίσλ Πξαθηηθψλ (Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism) πνπ ππεγξάθε 
ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2001 ζηε αγθάε. 
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ζήκεξα ηα θξάηε, φπσο ν ξηδνζπαζηηθφο Ηζιακηζκφο, ε βία πνπ πεγάδεη απφ ηε 

δπζαξέζθεηα γηα ηα επίπεδα δσήο, ε θαηαπίεζε απφ ηηο ζθιεξέο αιιά εχζξαπζηεο 

θπβεξλήζεηο, ν θίλδπλνο ηεο δηαδνρήο, νη απνζρίζεηο, ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ν 

αληαγσληζκφο ησλ δηθηχσλ λαξθσηηθψλ πνπ έρνπλ ηνλ ππξήλα ηνπο ζην Αθγαληζηάλ. Οη 

ζπλνξηαθέο ζπκθσλίεο μεθαζάξηζαλ ην ηνπίν θαη δεκηνχξγεζαλ έλα επλντθφηεξν 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλνξηαθή δψλε. 

Καζψο ν φγθνο ησλ αλζξψπσλ πνπ πεξλνχζαλ ηα ζχλνξα απμάλνληαλ, απαηηνχληαλ 

έιεγρνη κε φιν θαη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ αζθαιείαο. Αλ ε 

νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ απνηέιεζε βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ «Οκάδα ησλ 5», ν θχξηνο 

ζηφρνο ηεο «Οκάδαο ησλ 6», ζχκθσλα κε ην Άξ. 1 ηνπ Υάξηε SCO, ήηαλ: «ε ελίζρπζε 

ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, ηεο θηιίαο, ηεο θαιήο γεηηνλίαο κεηαμύ ησλ θξαηώλ-κειώλ, ε 

αθνζίσζε ζηηο αξρέο ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, ηεο θπξηαξρίαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο, ηεο κε-επίζεζεο, ηεο κε-αλάκημεο ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο, ηεο 

κε-ρξήζεο βίαο ή απεηιήο ρξήζεο βίαο θαη ηεο κε-αλαδήηεζεο κνλνκεξνύο ζηξαηησηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο» (SCO, 2002). Οη αξρέο απηέο πξνσζήζεθαλ έλα βήκα πην πέξα κε ηε 

δηαθήξπμε ηεο 5
εο

 Δπεηεηαθήο πλφδνπ ηεο αγθάεο ην 2006. ε απηήλ, ηα θξάηε-κέιε 

δηαθήξπμαλ ηελ πίζηε ηνπο ζην «Πλεχκα ηεο αγθάεο», φηη πνηέ δελ ζα γίλνπλ ερζξνί, 

κέιε ζπκκαρίαο ή δηεζλνχο νξγαληζκνχ πνπ ππνλνκεχεη ηελ θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ησλ άιισλ θαη δελ ζα επηηξέςνπλ ηε ρξήζε ησλ εδαθψλ ηνπο 

γηα ηέηνην ζθνπφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα αληαπνδνηηθή απάληεζε. Δπίζεο, εμέθξαζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ππνγξαθή κηαο πνιπκεξνχο ζπλζήθεο θαιήο γεηηνλίαο θαη 

δεκηνπξγίαο ελφο πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ επίιπζεο δηαθνξψλ (SCO, 2006).  

7.Γ.2α Από ηε ζεσξία, (σο πιεξνθνξία θαη πξνεηνηκαζία)...  

Ο πφιεκνο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο, απνηειεί ην έλα απφ ηα 3 ζηνηρήκαηα ηνπ 

SCO, κε ηα άιια δχν λα είλαη ε Απφζρηζε θαη νη Αθξαίεο Πξαθηηθέο. Σν ζεη ησλ 3 απηψλ 

πιεγψλ, καδί κε ην ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, απνηειεί ηνλ επφκελν κεγάιν 

ζηφρν ησλ κειψλ ηνπ SCO γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ θξαηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

πεξηνρήο. Μηα πξψηε δήισζε είρε γίλεη ην 1998 απφ ηελ «Οκάδα ησλ 5», πσο 

δεζκεχνληαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ ηξνκνθξαηία θαη δελ ζα επέηξεπαλ ηε ρξήζε ησλ 

εδαθψλ ηνπο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο θαη ελαληίνλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο.  Ζ πλζήθε ηεο 

αγθάεο ηνπ 2001 νξηνζεηεί ζην 1
ν
 ηεο  Άξζξν ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη 

ζθξαγίδεη ηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ ζηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο (SCO, 2001). Πξνθεηκέλνπ 

λα εμνπδεηεξσζνχλ νη ηξεηο απηέο απεηιέο «ζε όιεο ηνπο ηηο κνξθέο», ηα κέιε νθείινπλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ 1) κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 2) κε ζπλαληήζεηο, 

δηαβνπιεχζεηο θαη απνθάζεηο γηα δξάζεηο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, 3) κε ηελ αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο, εμαθξίβσζεο θαη θαηαζηνιήο πξνζβιεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη, 4) κε δηαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο ξνήο θαη εμνπιηζκνχ ζηα χπνπηα κέξε αλ ρξεηαζηεί. 
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Δπίζεο, ηα θξάηε-κέιε δεζκεχνληαη λα πξνβαίλνπλ ζε εθδφζεηο πξνζψπσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηέηνηα εγθιήκαηα. Ζ «ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο» ηνπ SCO ππεγξάθε 

ζρεδφλ 3 κήλεο πξηλ ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ζηνλ Οξγαληζκφ λα 

ζπληαρζεί ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ παγθφζκηνπ «αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» κε ηε 

Γχζε. Σα γεγνλφηα απηά έδσζαλ ζηελ Κίλα ην εξέζηζκα λα αξρίζεη λα δεκνζηνπνηεί 

πιεξνθνξίεο πνπ θξαηνχζε ελ θξππηψ, γηα βίαηα επεηζφδηα ζηελ επαξρία ηεο 

ηλTζηάλγθ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ επ‟ απηνχ πξαγκαηψλεηαη ζε δχν ζηάδηα, ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα δξάζε. 

Κιεηδί γηα ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ηεο 

Οκάδαο RATS ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. Ζ RATS δελ ήηαλ πξννξηζκέλε εμ‟ αξρήο, λα έρεη 

έλαλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν, ήηαλ κάιινλ ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπγθπξίαο πνπ ηεο ηνλ 

πξνζέδσζε. Ζ RATS απαξηίδεηαη απφ αμησκαηνχρνπο αληηηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απνηειεί ηελ θχξηα κεραλή θνηλψλ δξάζεσλ, «θόκβν αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ» (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.5-6), θέληξν αλάιπζεο ησλ εηζεξρφκελσλ 

ζηνηρείσλ, έρεη εληνιή λα δηεμάγεη ηελ αλαιπηηθή δνπιεηά, ηε δηαρείξηζε ηεο έξεπλαο, ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη θαη‟επέθηαζε ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνχ αγψλα. Σν 2005, απνθαζίζηεθε 

ε επέθηαζε ηνπ ξφινπ ηεο θαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε θάπνηεο μεθάζαξα 

επηρεηξεζηαθέο δηεπζχλζεηο, ζην ζπληνληζκφ φρη κφλν αληη-ηξνκνθξαηηθψλ εξεπλψλ, αιιά 

επηρεηξήζεσλ θαη αζθήζεσλ, φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ αμησκαηνχρσλ 

(Oresman, 2005, ζει.6). Αθφκε, αλέιαβε ην ζρεδηαζκφ κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα 

χπνπηα γηα ηξνκνθξαηία, αθξαίεο πξαθηηθέο ή απνζρηζηηθέο θηλήζεηο, πξφζσπα θαη 

νκάδεο, (εγεζίεο, κέιε, επηρεηξεζηαθά θαλάιηα θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο). 

Απνθαζίζηεθε επίζεο, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηαθηηθή θαη επηρεηξεζηαθή δηνίθεζε θαη 

εθπαίδεπζε αμησκαηνχρσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη λα βνεζά ζηελ θαηάξηηζε πξνζρεδίσλ 

λνκηθψλ ληνθνπκέλησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κάρε ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία. Σν 2006 ν 

δηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο δήισζε πσο ε RATS πηνζέηεζε «κέηξα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο θαη πξόιεςεο πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζήζνπλ λα δηαηεξεζεί ε αζθάιεηα 

ησλ θξαηώλ-κειώλ ζηαζεξή» (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.24), ελψ έλαο Ρψζνο 

εθπξφζσπνο, πσο εθαηνληάδεο απφπεηξεο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ απεηξάπεζαλ 

ράξε ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο RATS, ρσξίο πξνθαλείο απνδείμεηο (Oldberg, 2007, ζει.14). 

ε έλα πκβνχιην ηεο Τπεξεζίαο ηελ ίδηα ρξνληά, ηα κέιε ζπκθψλεζαλ ζε έλαλ 

θαηάινγν πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηία, απνζρηζηηθέο θηλήζεηο 

θαη αθξαίεο πξαθηηθέο, ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απαγνξεπφηαλ εληφο ηνπ εδάθνπο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, φπσο επίζεο θαη ζε κηα ιίζηα 400 θαηαδεηνχκελσλ 

πξνζψπσλ πνπ είραλ δηαπξάμεη, ή ήηαλ χπνπηνη γηα ηέηνηα εγθιήκαηα (Troitskiy, 2007, 

ζει.37). Τπάξρνπλ πξνθαλείο δπζθνιίεο ζηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο δνπιεηάο ηεο 

RATS
.
 αλ θαη ζηε χλνδν ηεο αγθάεο ην 2006 δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεξαηηέξσ 

επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο RATS, πξνέθπςαλ ακθηβνιίεο γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, εθπνξεπφκελεο πξνθαλψο απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ 

επηζπκία ησλ θξαηψλ-κειψλ λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά κε ηελ παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ αζθαιείαο, πνπ θπξίσο θπθινθνξνχλ εληφο ησλ κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ζηελ επίηεπμε ησλ  ζηφρσλ ηεο 

ήηαλ κάιινλ θησρά, ηνπιάρηζηνλ σο ην 2007 (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.54). Γειαδή, 

παξφηη νη βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο κε ηξνκνθξαηηθέο θαη εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο 

απμήζεθε κεηαμχ ηνπ 2004 θαη ηνπ 2007, απφ 600 θαηαδεηνχκελνπο ππφπηνπο γηα 

ηξνκνθξαηία θαη 30 νξγαλψζεηο, ζε 944 θαη 47 αληίζηνηρα, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δεκηνπξγία ηεο εληαίαο ιίζηαο θαηαδεηνχκελσλ πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ ππφπησλ 

γηα ηξνκνθξαηία
.
 πξαγκαηνπνίεζε φκσο, κηα αληηππξεληθή ηξνκνθξαηηθή άζθεζε ζην 

Ηλζηηηνχην Ππξεληθήο Φπζηθήο ζηελ Σαζθέλδε ην 2006, ηε ζχιιεςε θαη εμνπδεηέξσζε 15 

αξρεγψλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ (Norling,  2006, ζει.9-11). Μεηά ηε βειηίσζε θαη 

επέθηαζε ηεο RATS ην 2005, ηα θξάηε-κέιε έδσζαλ θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζην πψο λα 

γίλεη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ επθνιφηεξε θαη πην δπλαηή, ην ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη 

πσο ε RATS έρεη ζπκβάιιεη ζηελ ελαξκφληζε ηεο αληη-ηξνκνθξαηηθήο λνκνζεζίαο ζηα 

θξάηε-κέιε θαη ζηελ αλεχξεζε θάπνησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ 

(Tolipov, 2006). Δίλαη ζαθέο, φηη φπσο θάζε πνιπκεξέο φξγαλν έηζη θαη ε RATS κπνξεί 

λα είλαη ηφζν θαιή, φζν ηεο επηηξέπεη ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα 

θξάηε-κέιε ηεο παξέρνπλ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. ε κηα πεξηνρή ηδηφκνξθε φπσο 

απηή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε RATS ρσξίο ζηνηρεία θνηλήο αγνξάο ή θνηλνχ ρψξνπ 

δξάζεο, ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ρεηξίδνληαη ζε επίπεδν εζληθφ ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

δηκεξέο. ζν γηα ηηο άιιεο δηεζληθέο πξνθιήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ παξαπάλσ, ηελ 

επηθάιπςε ή ηνλ αληαγσληζκφ κε άιινπο δξψληεο, πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε, ή θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΟΑΔ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ γηα 

ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Θεζκνχο θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Office of Democratic 

Institutions and Human Rights, ODIHR), (Billen, 2006, ζει.280-281), κπνξεί επίζεο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζέκα. 

7.Γ.2β …ζηελ πξάμε: ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο   

ηνλ αγψλα ηνπ ελάληηα ζηελ ηξηάδα ησλ «πιεγψλ» ν SCO πξαγκαηνπνίεζε 

ζεηξά ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ απφ ην 2002 σο θαη ην 2010, δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ κε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο θιίκαθαο θαη ηεο έληαζεο. Ζ ζχληνκε αλαδξνκή, κε έκθαζε ζηηο 

θπξηφηεξεο ζα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

2002 : Κνηλή δηκεξήο άζθεζε ζπλνξηαθήο αζθάιεηαο, κεηαμχ Κίλαο θαη Κηξγηζηάλ, κε 

ζπκκεηνρή εθαηνληάδσλ ζηξαηησηψλ απφ θάζε πιεπξά. 

2003:  Πνιπκεξήο άζθεζε ζην αλαηνιηθφ Καδαθζηάλ θαη ζηελ ηλΣζηάλγθ ηεο δπηηθήο 

Κίλαο, κε πάλσ απφ 1000 άηνκα ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ λα ζπκκεηέρεη θαη φια ηα κέιε 

ηνπ SCO λα ιακβάλνπλ κέξνο, εθηφο απφ ην Οπδκπεθηζηάλ. 
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2005: (18-25 Απγνχζηνπ). Ζ ηλν-Ρσζηθή «Απνζηνιή Δηξήλεο 2005» (“Peace Mission 

2005”), ππήξμε ε πξψηε κεγάιεο θιίκαθαο δηκεξήο άζθεζε, ζηελ νπνία δήισζαλ 

παξφληα φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ SCO (De Haas, 2005). Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εδάθε θαη 

ησλ δχν ρσξψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρεξζφλεζν Σζηάνηνλγθ ηεο επαξρίαο αληφλγθ 

θαη ηελ Κίηξηλε ζάιαζζα ηεο Κίλαο, θαζψο ήηαλ κηα άζθεζε μεξάο, αέξνο θαη λαπηηθψλ 

δπλάκεσλ, ε νπνία απεηθφληζε ηελ θιίκαθα ησλ θηινδνμηψλ ηνπ SCO. Απαζρφιεζε 

10.000 άηνκα ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, κεγάιν αξηζκφ πνιεκηθψλ πινίσλ θαη 

αεξνπιάλσλ θαη ζχγρξνλν ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ. Οη δηαθνξέο ηεο απφ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο αζθήζεηο εληνπίδνληαη ζηε δηαθξηηή ζχλζεζε ησλ δπλάκεσλ, ζηνλ ηφπν 

δηεμαγσγήο θαη ζην ζελάξηφ ηεο, ην νπνίν βαζίζηεθε ζε κηα ππνζεηηθή εζληθή εμέγεξζε ζε 

ηξίηε ρψξα, κε επίδξαζε ζηα γεηηνληθά ηεο θξάηε θαη επίθιεζε ηνπ ΟΖΔ γηα βνήζεηα 

(Wishnick, 2009). ζνλ αθνξά ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο, απηφο ήηαλ πξντφλ ζπκβηβαζκνχ 

κεηαμχ Ρσζίαο-Κίλαο, ελψ ζηε ζχλζεζε ησλ δπλάκεσλ, θάπνηα απφ ηα νπιηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θξίζεθαλ 

απφ εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο σο αζπλήζηζηεο θαη ππεξβνιηθέο γηα κηα επηρείξεζε κε 

αληη-ηξνκνθξαηηθφ ζελάξην (Wishnick, 2009). πκπεξηέιαβαλ κεηαμχ άιισλ, ζηαζκνχο 

δηνηθήζεσο, ζπζηήκαηα κεγάιεο ηζρχνο φπσο ηα ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά κεγάινπ 

βειελεθνχο, αεξνπνξηθέο βάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο εμνπδεηέξσζεο αληηαεξνπνξηθήο 

άκπλαο, απφθηεζεο αεξνπνξηθήο ππεξνρήο, επηβνιήο λαπηηθνχ απνθιεηζκνχ, ακθίβηαο 

απφβαζεο ζε αθηέο ηεο Κίηξηλεο Θάιαζζαο, ειέγρν παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ππνβξπρίσλ. Σν αίηεκα ησλ ΖΠΑ λα ζηείινπλ δηθφ ηνπο παξαηεξεηή δελ 

έγηλε απνδεθηφ (De Haas, 2005). Οη ΖΠΑ δελ επέκεηλαλ ζ‟ απηφ θαη αξθέζηεθαλ ζε κηα 

απιή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ ΄Ακπλαο Donald Rumsfeld πσο: «Πξνθαλώο παξαηεξνύκε 

ό,ηη ζπκβαίλεη εθεί, αιιά δελ είδα λα γίλεηαη θάηη απεηιεηηθό νύηε πξνο ηελ Σατβάλ, νύηε 

πξνο θάπνηνλ άιιν» (Agence France-Presse, 2005). Γηα ηελ άξλεζε απηή, ίζσο ζα 

έπξεπε λα ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη ε άζθεζε έιαβε ρψξα έλα κήλα κεηά ηε 

χλνδν ηεο Αζηάλα (18-25 Απγνχζηνπ), ζρεηηθά ζχληνκα δειαδή, ζηελ νπνία ν 

Οξγαληζκφο έθαλε ηελ πην μεθάζαξε δηακαξηπξία ηνπ ελάληηα ζηελ αλάκημε ησλ ΖΠΑ 

ζηελ Κεληξηθή Αζία, κεηαδίδνληαο ζαθή ζήκαηα γηα ηε ηλν-Ρσζηθή ηθαλφηεηα θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα, πξνο θνληηλνχο θαη καθξηλνχο απνδέθηεο. εκαληηθφ ζέκα κε απηή 

ηελ άζθεζε ήηαλ θαη νη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη πνπ ε θνηλή απηή ζπλεξγαζία έθξπβε: γηα ηε 

Ρσζία ε άζθεζε απηή ήηαλ κηα επθαηξία λα δνθηκάζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θαη λα επηδείμεη 

ηελ ηερλνινγία πνπ δηέζεηε ζηελ Κίλα. Γηα ηελ Κίλα ε άζθεζε είρε εθπαηδεπηηθφ θαη 

απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ κέζσ απηήο επηδεηθλπφηαλ ε πξφνδνο ησλ λαπηηθψλ ηεο 

ηθαλνηήησλ ζηνπο γείηνλέο ηεο, Σατβάλ, Ηαπσλία θαη Κνξέα (Wishnick, 2009).  

2006: (24-26 Απγνχζηνπ). Δπξφθεηην γηα κηα πνιπκεξή άζθεζε, κε ηίηιν «Αλαηνιηθφο 

Αληη-Σξφκνο 2006» (“East Anti-terror 2006”) πνπ θηινμελήζεθε ζην Οπδκπεθηζηάλ, ε 

νπνία δνθίκαζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα 
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ππεξαζπηζηνχλ ηηο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ ζελαξίνπ ηεο άζθεζεο θαη λα 

απειεπζεξψζνπλ νκήξνπο (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.22).  

2007: (9-17 Απγνχζηνπ). Ήηαλ ε δεχηεξε κεγάιε, αληηηξνκνθξαηηθή άζθεζε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά, ζε Ρσζηθφ έδαθνο παξαθείκελν ηνπ Καδαθζηάλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα κε ηελ εηήζηα χλνδν ησλ Αξρεγψλ ησλ θξαηψλ, 

πξνσζψληαο ηελ αλάκημε ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ κε ηηο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο (Boland, 

2011). Πεξηειάκβαλε ζηαζκνχο δηνηθήζεσο, ξφινπο γηα ηηο εηδηθέο θαη αεξνπνξηθέο 

δπλάκεηο, ηε ρξήζε θαηεπζπλφκελσλ φπισλ αθξηβείαο, ζηξαηεγηθψλ βνκβαξδηζηηθψλ 

κεγάινπ βειελεθνχο, θαηαδησθηηθψλ βνκβαξδηζηηθψλ, ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ φπισλ, κνλάδεο β‟ γξακκήο εθεδξείαο γηα εδξαίσζε ειέγρνπ 

ζηελ θπξηαξρία ηνπ θαηαιεθζέληνο εδάθνπο, αιιά θαη ηελ απαζρφιεζε 6000 ζηξαηησηψλ 

θαη απφ ηα 6 θξάηε-κέιε θαη 2000 Ρψζνπο αμησκαηηθνχο επηπιένλ. Σν ζελάξηφ ηεο ήηαλ 

επίζεο αληη-ηξνκνθξαηηθφ ζχκθσλα κε ην νπνίν, «ν SCO αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ 

αληηηξνκνθξαηηθήο επηρείξεζεο ελαληίνλ ηξνκνθξαηψλ πνπ θαηέιαβαλ έλα ρσξηφ θνληά 

ζην Σζέιηακπηλζθ, θξαηνχλ νκήξνπο θαη δηαηππψλνπλ πνιηηηθά αηηήκαηα». Ζ «Απνζηνιή 

Δηξήλεο 2007» ήηαλ ε πξψηε άζθεζε γηα ηηο Κηλεδηθέο δπλάκεηο εθηφο Κηλεδηθνχ ελαεξίνπ 

ρψξνπ θαη εδάθνπο, ε κεγαιχηεξε πνπ ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ν Οξγαληζκφο, ελψ 

κεηαθξάζηεθε σο πξφβα κειινληηθήο αληαπφθξηζεο ζε ηξνκνθξαηηθά επεηζφδηα ή ζε 

επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο αληηπνιηηεπηηθψλ νκάδσλ, φπσο ηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ. Γηα 

πξψηε θνξά κεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κάιηζηα, ζπκκεηείραλ παλίζρπξα 

Ρσζηθά ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά, ζε κηα θίλεζε επίδεημεο ηεο αλάθηεζεο ηνπ status 

κεγάιεο δχλακεο (Wishnick, 2009, ζει.22, Boland 2011) απφ ηε Ρσζία. Οη αζθήζεηο 

θαηέδεημαλ φηη ν Κηλεδηθφο ζηξαηφο έρεη αθφκε δξφκν κέρξη λα αλαπηχμεη πιήξσο ηηο 

ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο ζηάζεσλ καθξάο εκβέιεηαο, παξφηη ε πξφνδνο ηνπ κεηαμχ 

2002 θαη 2007 είλαη γεσκεηξηθά αλνδηθή. ηηο δπζθνιίεο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζέγγηζε, 

ε έληαζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ηππηθά δηεμάγνληαη ζε έλα ζπιινγηθφ - ακπληηθφ θάζκα, 

κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ θαη ηερληθψλ 

αλαθνινπζηψλ, δηαθνξέο ζηελ ηαθηηθή θαη έιιεηςε εκπεηξίαο ζε επηρεηξήζεηο ζηηο 

πεξηνρέο ησλ βνπλψλ. Δπίζεο, ε κεηαθίλεζε 1700 Κηλέδσλ θαληάξσλ κε ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπο απφ ηελ ηλΣζηάλγθ, εθηφο ηεο δπζθνιίαο πνπ είρε, απεδείρζε θαη πξφθιεζε, γηαηί 

ην Καδαθζηάλ δελ επέηξεςε ζηα Κηλεδηθά ζηξαηεχκαηα λα δηαζρίζνπλ ην έδαθφο ηνπ, 

αλαγθάδνληάο ηα λα πξνβνχλ ζε παξάθακςε 10 ρηι. (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.22). 

Σν γεγνλφο απηφ, πνπ κεηαθξάζηεθε σο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ πιεπξάο ηνπ 

Καδαθζηάλ πξνο ηελ Κίλα, ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ άδεηα πνπ έδσζε ε Ρσζία ζηελ 

παξνπζία ηνπο, κε ηελ απαηηνχκελε κάιηζηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε, εγείξνληαο ζνβαξέο 

αληηδξάζεηο, θαζψο ήηαλ ε πξψηε θνξά απφ ην 1969 πνπ Κηλεδηθά ζηξαηεχκαηα 

παηνχζαλ ζην Ρσζηθφ έδαθνο (Wishnick, 2009, ζει.21). Απφ κεξίδα ηνπ Ρσζηθνχ ηχπνπ 
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θξίζεθε σο παξάηνικν, αθνχ εκπινχηηδε ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο Κίλαο κε 

ελδερφκελεο εδαθηθέο θηινδνμίεο (Luzyanin, 2007, Piontkovsky, 2007). 

2008: Σε ρξνληά απηή ν SCO δηεπξχλεη κε επηηπρία ηε ζπλεξγαζία ηνπ γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη λένπο ζπλεξγάηεο θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ «Aληηηξνκνθξαηηθή άζθεζε 

Volgograd 2008» ζε έλα δηπιηζηήξην ηεο Lukoil, κε ζελάξην ηελ εμνπδεηέξσζε 

ηξνκνθξαηψλ πνπ έρνπλ θαηαιάβεη έλα πεηξειαηνθφξν θαη ην πιήξσκά ηνπ (Boland, 

2011). Ζ άζθεζε εζηίαζε θαη ζε κε ζπκβαηηθνχο ζηφρνπο, φπσο είρε γίλεη θαη ζηελ 

αληηηξνκνθξαηηθή άζθεζε “Vostok 2006”, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ πξνζνκνίσζε 

απφθξνπζεο επίζεζεο ζηνλ ππξεληθφ αληηδξαζηήξα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. 

2009: Ο ραξαθηήξαο ησλ αζθήζεσλ απηνχ ηνπ έηνπο, έγηλε επίζεο αληηθείκελν θξηηηθήο 

θαη δπζπηζηίαο αλ φλησο ήηαλ αληη-ηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο ή φρη. πσο είδακε θαη 

ζηηο «Απνζηνιέο Δηξήλεο» 2005 θαη 2007, έγηλε ρξήζε βαξέσο νπιηζκνχ, νη νπνίεο 

βαζίζηεθαλ ζε ζπκβαηηθά επηρεηξεκαηηθά πιάλα πνπ πξνέβιεπαλ αληίκεηξα ζε 

πεξηπηψζεηο εμεγέξζεσλ θαη ηξνκνθξαηίαο. Αξθεηνί παξαηεξεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη απηέο νη αζθήζεηο δελ απνηεινχλ παξά κηα επίδεημε ζηξαηησηηθήο 

δχλακεο πνπ ζθνπφ είρε λα πξνεηδνπνηήζεη ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο λα ζθεθηνχλ 

ζνβαξά ην ελδερφκελν αλάκημήο ηνπο ζηελ πεξηνρή (McDermott, 2007a). ην επίπεδν 

ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηα πξάγκαηα είραλ βειηησζεί αηζζεηά, κε ηνπο ζηξαηνχο 

ησλ 6 ρσξψλ λα ζπληνλίδνληαη γηα πξψηε θνξά θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Καηέδεημε θαη 

ηηο δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηα θξάηε: γηα παξάδεηγκα νη Καδάθνη κείσζαλ 

ηνπο πφξνπο πνπ δηέζεηαλ ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Κηλέδσλ, 

νη νπνίνη ήηαλ νη πην ελζνπζηψδεηο ζην λα βειηηψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ηθαλφηεηεο δξάζεο ησλ ζηξαηησηψλ ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία (McDermott, 2007a, ζει.9, 

13), ελψ νη Ρψζνη εγήζεθαλ ησλ πξνζπαζεηψλ αλάπηπμεο κηαο απνηειεζκαηηθήο 

ζηξαηησηηθήο βάζεο εληφο ηνπ SCO, μεθηλψληαο απφ ηηο «ζεκειηψδεηο αξρέο». Σέινο θαη 

ζε απηή ηελ άζθεζε ππήξμε πξνζνκνίσζε ππεξάζπηζεο ελφο εξγνζηαζίνπ ρεκηθψλ 

έλαληη ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο, ζην Σαηδηθηζηάλ. 

2010: Γηα πνιινχο ζρνιηαζηέο ε άζθεζε «Απνζηνιή Δηξήλεο 2010» ζεσξήζεθε πσο 

αλνίγεη κηα λέα ζειίδα ζηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ SCO (Xinhua, 2010), 

έκνηαδε αξθεηά ζηελ πνιπεζληθή άζθεζε ηνπ 2007 θαη ιηγφηεξν ζε απηέο ησλ εηψλ 2005 

θαη 2009. Καη απηή ε άζθεζε πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο ηλν-Ρσζηθήο δηκεξνχο 

ζπλζήθεο θηιίαο, παξφηη ληχζεθε ην καλδχα ηνπ SCO. πκκεηείραλ φια ηα θξάηε ηνπ 

Οξγαληζκνχ, πιελ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ
71

 πνπ ζπκκεηείρε ζπκβνιηθά κε αμησκαηνχρνπο ηεο 

ζην δηνηθεηηθφ ζθέινο ησλ αζθήζεσλ. Ζ Σαζθέλδε απέξξηςε ηε ζπκκεηνρή, 

                                                           
71

 Σν Οπδκπεθηζηάλ είρε πάληα έλα ζέκα κε ηε ζηξαηησηηθή παξνπζία ηεο Ρσζίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη δελ έζηεηιε 
ζηξαηεχκαηα. Οπδκπέθνη αμησκαηνχρνη αληηζηάζεθαλ ζηελ θαηά θαηξνχο ζπδήηεζε γηα επέθηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ SCO 
ζε ζηξαηησηηθέο ιεηηνπξγίεο. Άζθεζαλ θξηηηθή ζηηο αζθήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ππνζηεξίδνληαο φηη κνηάδνπλ κε 
αλάινγεο αζθήζεηο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο επνρήο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ζχγρξνλεο αλάγθεο αζθάιεηαο ησλ κειψλ ηνπ SCO (McDermott, 2009). 
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ππεξαζπηδφκελε ηε ζέζε ηεο γηα ηα φξηα ηεο πνιπκεξνχο ζπλελλφεζεο εληφο ηνπ 

Oξγαληζκνχ. Ζ «Απνζηνιή Δηξήλεο 2010» ππήξμε ε κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή άζθεζε 

εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ SCO θαη εθηφο Ρσζηθήο θαη Κηλεδηθήο Δπηθξάηεηαο
.
 ν ζθνπφο 

πνπ θαινχληαλ λα εμππεξεηήζεη ήηαλ λα παξνπζηάζεη ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ηε ζπκκεηνρή 5000 ζηξαηησηψλ θαη ζεκαληηθά 

πξνεγκέλνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζε κηα ζεηξά αζθήζεσλ 3 θάζεσλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη γηα άκεζε αληαπφδνζε ζε επηζέζεηο, πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζηα εδάθε ησλ θξαηψλ-κειψλ (McDermott, 2010). Με δηάξθεηα 15 εκεξψλ, 

ήηαλ θαηά κία εβδνκάδα κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηνπ 2007, γηαηί νη έλνπιεο δπλάκεηο θαη 

ησλ δχν ρσξψλ ήζειαλ νη ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθή 

εκπεηξία κάρεο, ελάληηα ζε κηθξέο νκάδεο θηλνχκελσλ ηξνκνθξαηψλ, κε κεγάιεο φκσο 

δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο ζηε δηάζεζή ηνπο
. 

ε Ρσζία έζηεηιε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ: 130 ηεζσξαθηζκέλα, 100 θνξηεγά, 12 ηαθηηθά βνκβαξδηζηηθά 

θαη ππνζηεξηθηηθά αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα κεηαθνξάο θ.ά. Ζ Κίλα έζηεηιε κεξηθά απφ ηα 

πην εμειηγκέλα φπια ηεο, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα, ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά, καρεηηθά, 

ηξνθνδνηηθά αέξνο θαη αλαγλσξηζηηθά αεξνζθάθε, θάπνηα απφ ηα νπνία δνθηκάζηεθαλ 

γηα πξψηε θνξά ζε άζθεζε ζην εμσηεξηθφ (Weitz, 2010). Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ην 

ζχλνιν ησλ αζθήζεσλ πεξηειάκβαλαλ θαη λπρηεξηλνχο ειηγκνχο (Boland, 2011). Απφ 

θάζε ζε θάζε ηεο άζθεζεο, παξαηεξήζεθε ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δπλάκεσλ, 

ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δξάζεο ησλ 

δπλάκεσλ, ελψ ζηελ ηειηθή θάζε ζεκαληηθή ήηαλ ε εηνηκφηεηα γηα άκεζε αληαπφδνζε 

θαη κάρε, ππφ ην πξίζκα ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο ζε ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ 

επίπεδν. Γηά ζηφκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο ηεο Ρσζίαο Anatoliy Serdyukov, ην 

ζελάξην ηεο άζθεζεο αθνινχζεζε θάπνηα πνιχ πηζαλά γεγνλφηα, πνπ αλ ζπλέβαηλαλ ζα 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάκημε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ο ίδηνο ηφληζε 

φηη: «ηξνκνθξαηηθή απεηιή ζηελ Κεληξηθή Αζία ζεκαίλεη όηη ηα κέιε ηνπ SCO νθείινπλ λα 

δξάζνπλ από θνηλνύ, θαζώο ε ηξνκνθξαηία έρεη γίλεη έλα ππεξεζληθό έγθιεκα πνπ 

ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξώζνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπ» 

(McDermott, 2010). Καη ζε απηή ηελ άζθεζε ππνγξακκίζηεθε ε αληίθαζε κεηαμχ 

ζελαξίνπ θαη δπλάκεσλ: ελψ ην ζελάξηφ ηεο αλαθεξφηαλ ζηελ εμνπδεηέξσζε 

ηξνκνθξαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ε έθηαζε ηνπ νπιηζκνχ, ε ηθαλφηεηα ησλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ν φγθνο ησλ ππξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δπζαλάινγα κεγάια. 

Αηηίεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο άζθεζεο ζεσξήζεθαλ α) ε επξσζηία ησλ νηθνλνκηψλ 

Κίλαο θαη Ρσζίαο θαη, β) ε αλαβίσζε ησλ απεηιψλ ζηελ πεξηνρή, πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ 

αζηάζεηα θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηεο. Σν γεγνλφο απηφο έγηλε εκθαλέο κέζα 

απφ κηα αιιεινπρία εζληθν-ζξεζθεπηηθψλ αλαηαξαρψλ (κεηνλνηήησλ) πνπ μέζπαζαλ ζηε 

ηλΣζηάλγθ (2009) θαη ζην Θηβέη (2008), απφ ηελ αλαθάκπηνπζα ηξνκνθξαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην Αθγαληζηάλ (ιφγσ ηεο αλαβίσζεο ησλ Σαιηκπάλ), ηελ Ηζιακηθή βία 
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ζηελ Σζεηζελία θαη ζηα ειεγρφκελα απφ ηε Ρσζία εδάθε ηνπ Βφξεηνπ Καπθάζνπ, φπσο 

θαη ηε ζπλερηδφκελε αζηάζεηα ζην Κηξγηζηάλ
72

. ζνλ αθνξά ζην Κηξγηζηάλ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί ην εμήο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε έλαλ εχινγν πξνβιεκαηηζκφ: 10 κε 14 Ηνπλίνπ 

2010 μεζπνχλ άγξηεο ηαξαρέο ζηελ πφιε ο, πνπ ηελ κεηαηξέπνπλ ζε πεδίν κάρεο. Ζ 

θπβέξλεζε ηνπ Κηξγηζηάλ δεηά απφ ηνλ Οξγαληζκφ λα επέκβεη, φκσο απηφο πηζηφο ζηελ 

αξρή ηεο κε επέκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ, αξλείηαη
73

. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

εθαηνληάδεο άλζξσπνη λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο θαη κηζφ εθαηνκκχξην Οπδκπέθσλ λα 

ηξαπνχλ ζε θπγή απφ έλα κπαξάδ δηψμεσλ πνπ δέρηεθαλ απφ εζληθηζηέο Κηξγηδνχο. 

Νσξίηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, ν SCO ζηάζεθε ζην πεξηζψξην θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ 

Κηξγηδνχ Πξνέδξνπ Kurmanbek Bakiyev. Σν ίδην έπξαμε θαη αξγφηεξα, ην επηέκβξην ηνπ 

2010, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγάιεο ηξνκνθξαηηθήο ελέδξαο ζηελ νξεηλή πεξηνρή Ράζη 

ηνπ Σαηδηθηζηάλ, ε νπνία άθεζε πίζσ ηεο 25 ζηξαηηψηεο λεθξνχο. Παξφηη ζηελ επίζεκε 

γξακκή ησλ αλαθνηλψζεψλ ηνπο Ρσζία θαη Κίλα, ηφληδαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ 

έθξεμε βίαο θαη ηε δηπισκαηηθή ηνπο ππνζηήξημε ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ, ε θχξηα 

βνήζεηα πνπ παξείραλ ζηα επεηζφδηα ήηαλ δηκεξήο θαη ζε θάζε άιιν πεδίν πιελ ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ. Απηφ νδεγεί ζην εξψηεκα πεξί ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ αζθήζεσλ, αλ δελ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Σα γεγνλφηα θαη ε ζηάζε ηνπ SCO, γέλλεζαλ 

ακθηβνιίεο ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο αλ κπνξνχλ λα επαθίεληαη ζηνλ 

SCO γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηάο ηνπο 

(Weitz, 2010). Ο ρξφλνο πνπ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε, ζηφρεπε 

αθξηβψο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηνλ 

SCO, φηη κπνξεί λα ηα βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απεηιέο αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. Θέιεη φκσο
74

; Παξφηη ε «Απνζηνιή Δηξήλεο 2010» πεξηγξάθεθε απφ ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε σο «αληη-ηξνκνθξαηηθή» άζθεζε, νη αληηπξφζσπνί ηνπο θαη ηα 

εληεηαικέλα ΜΜΔ ηφληζαλ πσο νη εμειηγκέλεο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο θαη ε απνθηεζείζα 

εκπεηξία, ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο κνξθέο 

«εζσηεξηθήο έλνπιεο ζχγθξνπζεο», φπσο επίζεο θαη ελαληίνλ κηαο «καδηθήο 

ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο»
75

. χκθσλα κε ηνλ Αληηλαχαξρν Yin Zhuo, «ε ζηξαηεγηθή πίζσ 

από ηελ αληη-ηξνκνθξαηηθή ζηξαηησηηθή άζθεζε, είλαη λα ελώζεη ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο θαη λα ηηο βνεζήζεη λα πάξνπλ ζθιεξόηεξα κέηξα ελαληίνλ εμηξεκηζηώλ πνπ 

                                                           
72

 Ο Αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηνπ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηεο Κίλαο (People‟s Liberation Army, 
PLA) ηξαηεγφο Chen Bingde, έζπεπζε πάλησο λα επαλαιάβεη ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ, φηη «ν SCO δελ είλαη έλα 
ζηξαηησηηθό κπινθ θαη ε άζθεζε δελ ζηνρεύεη ελάληηα ζε θακία ρώξα» (McDermott, 2010). 
73

 ε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηα κέζα Απγνχζηνπ 2010, ν αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Κηξγηζηάλ Azimbek 
Beknazarov επηηέζεθε ζηνλ SCO ιέγνληαο: «καο αγλόεζε, όηαλ ηα ηξαγηθά γεγνλόηα μεθίλεζαλ θαη απεπζπλζήθακε 
κέζσ επίζεκσλ θαλαιηώλ γηα βνήζεηα» (Weitz, 2010). 
74

 Παξά ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή, νχηε ε Κίλα νχηε θαη ε Ρσζία «θαίγνληαλ» ηδηαίηεξα λα 
ζψζνπλ ηε δηαηξεκέλε πνιηηηθή εγεζία ελφο εθ ησλ θησρφηεξσλ θαη αζηαζέζηεξσλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Απφ ηελ 
άιιε, πξφζπκα ζηήξημαλ ηελ εγεζία ηνπ Καδαθζηάλ φηαλ αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηνπ ΟΑΔ, ζηελ ελδπλάκσζε απηνχ 
ηνπ ζψκαηνο σο εγεηηθφ δηεζλή νξγαληζκφ πνπ πξνσζεί ηελ ζηαζεξφηεηα ζηε γεηηνληθή Κηξγηδία. Ήηαλ άιια ηα 
κελχκαηα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ λα επηθνηλσλήζνπλ (Weitz, 2010, βι. «Μηα δεχηεξε αλάγλσζε» ησλ αζθήζεσλ»). 
75

 πσο ην έζεζε ν Πξέζβεο ηνπ Καδαθζηάλ ζηελ Κίλα Ikram Adyrbekov, ε «Απνζηνιή Δηξήλεο 2010» πξνβαίλεη ζε 
κηα «…έγθαηξε επίδεημε ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη ν SCO ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία, [...] νη ηθαλόηεηεο θαη νη νηθνλνκηθνί 
πόξνη ησλ δηεζλώλ ηξνκνθξαηώλ παξακέλνπλ επαξθείο γηα λα δηεμάγνπλ θαηαζηξνθηθέο πξάμεηο… ρξεζηκνπνηνύλ 
εμειηγκέλε ηερλνινγία θαη κεζόδνπο ζύγρξνλεο πξνπαγάλδαο» (Weitz, 2010). 
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ζπληνλίδνπλ ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη κπνξνύλ λα 

απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα κηαο λόκηκεο θπβέξλεζεο» (Weitz, 2010). Παξφηη ηα κέιε ηνπ 

SCO κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην έλα ην άιιν ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο επίζεζεο, ε κε 

λνκηκνπνίεζε απφ ην Υάξηε ηνπ Οξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ ακπληηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε 

έιιεηςε κηαο ζπιινγηθήο δηνηθεηηθήο δνκήο θαη ν ρσξηζκφο ησλ θξαηψλ απφ 

αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηα κέιε ηνπ SCO λα κελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα αγσληζηνχλ σο κηα εληαία κνλάδα, ηνπιάρηζηνλ επί ηνπ παξφληνο. 

Άιισζηε δελ ππάξρεη θάπνην θξάηνο έηνηκν λα επηηεζεί ζε έλα απφ ηα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ελψ ε Κίλα θαη ε Ρσζία, –θάηνρνη θαη νη δχν ππξεληθψλ φπισλ, αιιά 

θαη ηζρπξψλ ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ-, είλαη αξθεηά δπλαηέο ψζηε λα ππεξαζπηζηνχλ 

εαπηνχο αιιά θαη γείηνλεο, ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα.  

2011: ηηο 6 Μαΐνπ 2011, ε Κίλα, ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ έιαβαλ κέξνο ζε κηα 

αθφκε, πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο αληη-ηξνκνθξαηηθή άζθεζε ζην Κάζη ηεο ηλΣζηάλγθ, 

κε ην θσδηθφ φλνκα Tianshan-II (2011). θνπφο ηεο ήηαλ λα ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

νξγάλσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη πξνζσπηθνχ ππεξεζηψλ αζθάιεηαο ησλ ηξηψλ ρσξψλ, 

λα εληνπίζνπλ θαη λα παηάμνπλ «νκάδα ηξνκνθξαηψλ» ζηε ζπλνξηαθή ηνπο πεξηνρή, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ λα απαληήζνπλ ζε ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα παληφο ηχπνπ. Δίλαη ε δεχηεξε απηνχ ηνπ ηχπνπ θνηλή άζθεζε φπνπ ηα φξγαλα 

επηβνιήο ηεο ηάμεο ηεο Κίλαο ζπκκεηέρνπλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ SCO. Ζ πξψηε, ππφ 

ηνλ ηίηιν «Tianshan-I», (2006), είρε δηνξγαλσζεί μαλά ζηελ ηλΣζηάλγθ κεηαμχ ηεο Κίλαο 

θαη ηνπ Καδαθζηάλ (Wang, 2011) 

Ζ λνκηθή βάζε γηα ηέηνηνπ ηχπνπ αζθήζεηο μεθίλεζε λα  αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά 

απφ ην 2005. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 νη Τπνπξγνί Άκπλαο ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηηο 

κειινληηθέο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ηξία ζηάδηα, 

μεθηλψληαο απφ ηνλ πιήξε ζρεδηαζκφ (ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ) θαη θηάλνληαο σο ηε 

ρξήζε αιεζηλψλ ππξψλ θαη ηελ πεξάησζή ηνπ (McDermott, 2010). Δπίζεο, ζηε 

ζπλάληεζή ηνπο ην Μάην ηνπ 2008, ζπδήηεζαλ πνηα ζα ήηαλ ηα επφκελα βήκαηά ηνπο 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ελψ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ επηηπρία νη αζθήζεηο δελ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ηαθηηθά ζην κέιινλ (Wishnick, 2009).  

7.Γ.2γ Μηα δεύηεξε αλάγλσζε ησλ αζθήζεσλ          

Πέξαλ ησλ φζσλ επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ αλαθνξά ησλ αζθήζεσλ, έλα πξψην 

ελδηαθέξνλ ζέκα πίζσ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπο, αθνξά ηελ Κίλα θαη ηε Ρσζία: νη δχν 

πξψηεο θνηλέο κεγάιεο αζθήζεηο ηνπ 2005 θαη ηνπ 2007, παξφηη είραλ ζελάξηα 

αληηηξνκνθξαηηθά θαη αλαιφγνπο ηίηινπο, αληηθαηφπηξηζαλ φιεο ηηο ακθηζεκίεο πνπ 

δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, αιιά θαη ηηο δηθνξνχκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ ε 

θάζε δχλακε ζθέθηεηαη ή επηθπιάζζεη γηα ηνλ SCO. Ζ άζθεζε ηνπ 2007 ήηαλ κηθξφηεξεο 

έθηαζεο, ίζσο ιφγσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ πιεπξάο Ρσζίαο, φηη απηέο νη αζθήζεηο 

σο εξγαιείν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. Ζ Κίλα έρεη εθθξάζεη 
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ηελ αληίζεζή ηεο ζηε κεηαηξνπή ηνπ SCO ζε θαλνληθφ νξγαληζκφ αζθάιεηαο (ηχπνπ 

ακπληηθήο ζπκκαρίαο), ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ Πεθίλνπ γηα κία αδέζκεπηε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, πξνο απνθπγήλ αληηπαξάζεζεο κε ηε Γχζε (Mankoff, 2009, ζει.220-

221). Πέξα απ‟ απηφ, επηζπκεί λ‟ αληηκεησπίζεη ηηο 3 πιεγέο ηεο πεξηνρήο θαη είλαη 

πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί επνηθνδνκεηηθά θαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ θξίλεη πσο 

ρξεηάδεηαη, ψζηε λα κελ βξεζεί πξν δπζάξεζηεο έθπιεμεο.  Ζ θνηλή άζθεζε ηνπ 2010, 

δελ αθήλεη νπδεκία ακθηβνιία γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ πξφζεζε θαη ησλ δχν ρσξψλ, 

λα θηλεηνπνηεζνχλ αλ ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πεξηνρή θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, δείρλεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαζψο «ε «Απνζηνιή 

Δηξήλεο 2010» πξνήγε ηε ζπλεξγαζία ζηελ άκπλα θαη αζθάιεηα εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

SCO ζ’ έλα αλώηεξν επίπεδν, ρσξίο λα είλαη ζηξαηησηηθή ζπκκαρία θαη ρσξίο λα 

θαηεπζύλεηαη ελάληηα ζε άιιν θξάηνο, ζύκθσλα κε ην Υάξηε» (Xinhua, 2010), 

εδξαηψλνληαο ηνλ SCO «σο έλα εληαίν Οξγαληζκό αζθαιείαο ζηελ πεξηνρή» (Weitz 

2010). ε φξνπο πνιηηηθήο ε πξνεηνηκαζία, ε πξφνδνο, ην κέγεζνο ησλ αζθήζεσλ αιιά 

θαη νη δειψζεηο πνπ ηηο αθνινπζνχλ, αμίδνπλ πεξηζζφηεξν γηα φζα ππνλννχλ, δειαδή γηα 

ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπνπλ Ρσζία θαη Κίλα πξνο θάζε πηζαλφ απνδέθηε, ΖΠΑ, ΝΑΣΟ, 

Σατβάλ, Κνξέεο, Βηεηλάκ, Ηαπσλία, πσο α) ε αζθάιεηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο εκπίπηεη ζηε 

δηθή ηνπο ζθαίξα επζχλεο, β) ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε 

απηέο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ άκπλά ηνπο θαη φρη ζην ΝΑΣΟ ή ηηο ΖΠΑ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν επηζπκνχλ θαη δεζκεχνληαη απφ θνηλνχ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηξξνή ησλ ΖΠΑ 

ζηελ «απιή» ηνπο, ηελ Δπξαζία (Mankoff, 2009, ζει.220).  

Έλα δεχηεξν ζέκα αθνξά ηε Ρσζία, ε νπνία αξρηθά αληηκεηψπηζε απηέο ηηο θνηλέο 

αζθήζεηο, θπξίσο ηελ «Απνζηνιή Δηξήλεο 2005», σο κηα θαιή επθαηξία λα επηδείμεη ηα 

λέα νπιηθά ζπζηήκαηα πνπ δηέζεηε πξνο πψιεζε ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο Κηλέδνπο, αιιά 

θαη λα δείμεη πξνο ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πσο κπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο: πσο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα αλαδήηεζε εμσηεξηθψλ πεγψλ ζηήξημεο, 

δείρλνληαο αζθαιψο ηηο ΖΠΑ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε απηή, ν ηφπνο 

δηεμαγσγήο πξνέθπςε θαη‟ απαίηεζε ηεο Ρσζίαο. Ζ Κίλα επηζπκνχζε ε άζθεζε απηή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί λνηηναλαηνιηθά, αθξηβψο απέλαληη απφ ηα ηελά ηεο Σατβάλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο ηξφπν εθθνβηζκνχ ηήο, ππεξ-ηεο-αλεμαξηεζίαο, θπβέξλεζεο 

ηνπ λεζηνχ. Παξά ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηελ Κίλα επί ηνπ ζέκαηνο ε Ρσζία, 

απαίηεζε έλα δηαθνξεηηθφ ηφπν δηεμαγσγήο, κε επηζπκψληαο λα ζπξζεί ζε κηα δηέλεμε 

γηα ην status ηεο Σατβάλ (Mankoff, 2009, ζει.220-221). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

επηιέρζεθε ε ρεξζφλεζνο αλ-ηνλγθ. 

Έλα ηξίην ζέκα αθνξά ηελ Κίλα. Καηά θάπνην ηξφπν ν SCO είλαη γηα ηελ Κίλα έλα 

φρεκα γηα ηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε μέλεο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ππέξ ηεο αζθάιεηαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

πέξαλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα παξάδεηγκα, φηη απηέο νη αζθήζεηο 
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απαίηεζαλ απφ ηελ Κίλα ηε κεηαθίλεζε κεγάινπ φγθνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δπλάκεσλ 

γηα πξψηε θνξά εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο, γεγνλφο πνπ έγηλε κε κεγάιε επηηπρία θαη ζε 

ζχληνκν δηάζηεκα. Αλ νη δχν πξψηεο θνηλέο αζθήζεηο απνηεινχζαλ «αλαγλσξηζηηθέο» 

δνθηκαζίεο γηα ηηο δπλάκεηο ηεο, κηα κέηξεζε ηθαλνηήησλ, αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ πξνο 

βειηίσζε, ε ηξίηε θαη κεγαιχηεξε άζθεζε ηνπ 2010 έδεημε ηε δεθηηθφηεηά ηεο ζηηο 

αιιαγέο, ηελ ηαρχηεηα αθνκνίσζεο λέσλ δεδνκέλσλ θαη αληαπφθξηζήο ηεο ζε απηά, κε 

κεγάιε επηηπρία. Γείρλεη ην κέγεζνο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζην λα βειηηψλεηαη θαη λα 

βειηηψλεη ηελ ηερλνινγία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δηεμάγεη εθζηξαηεπηηθέο επηρεηξήζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, νη εθπιεθηηθέο πξφνδνη ηνπ PLA: ε κεηαθίλεζε ζηξαηεπκάησλ ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο γηλφηαλ πνιχ γξεγνξφηεξα ρξφλν κε ην ρξφλν, μεπεξλψληαο ζρεδφλ 

ηνπο Ρψζνπο νκνιφγνπο ηνπο αθφκε θαη ζε πεδία φπσο ε δηαρείξηζε πιηθνχ, ν 

ζρεδηαζκφο, ε ζπληνληζκέλε άζθεζε, ε ρξήζε ηεο αεξνπνξηθήο δχλακεο, ε θαηνρή κηαο 

πεξηνρήο, ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, πζηεξψληαο κφλν ζπγθξηλφκελνο κε ηε «λέα εηθφλα» 

ηνπ Ρσζηθνχ ζηξαηνχ. Σεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη πξνο ηα έμσ ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα παξεκβαίλεη ζηελ Κεληξηθή Αζία ζε επίπεδν πνπ κάιινλ δελ κπνξεί 

αθνινπζήζεη ε Ρσζία (McDermott, 2010). πσο ηφληζε ηδηαίηεξα ην Πξαθηνξείν 

Δηδήζεσλ Xinhua θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, Κηλέδηθα καρεηηθά θαη βνκβαξδηζηηθά 

απνγεηψζεθαλ απφ ηηο αεξνπνξηθέο βάζεηο ζηελ Οπξνπκηζί ηεο Γπηηθήο Κίλαο, πέηαμαλ 

πξνο ην Καδαθζηάλ, έιαβαλ κέξνο ζηηο αεξνπνξηθέο αζθήζεηο ζην Καδαθζηάλ θαη 

επίζηξεςαλ ζηε βάζε ηνπο ππφ θαζεζηψο ζπλερνχο πηήζεο (Xinhua, 2010)!   

Έλα ηέηαξην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα, είλαη πσο ζηα πιαίζηα ηέηνηνπ ηχπνπ 

αζθήζεσλ ελφο Οξγαληζκνχ, εκπιέθνληαη, αλακηγλχνληαη θαη αλαδχνληαη ζηελ επηθάλεηα 

νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη θνπιηνχξεο πεξί αζθάιεηαο, εηνηκφηεηαο, πξνεηνηκαζίαο, 

ηεξαξρίαο θαη πεηζαξρίαο
.
 παξνπζηάδνληαη θαη ζπλδπάδνληαη πξαθηηθέο ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο, δνθηκάδνληαη φπια, απνθηάηαη εκπεηξία απφ ηε ζπιινγηθή κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

δξάζε ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνίεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηαθηηθψλ ή ειηγκψλ, ζην ρεηξηζκφ 

πιηθνχ, ζηνλ εθνδηαζκφ, αληηπαξαβάιινληαη παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο κε-ζπκβαηηθψλ απεηιψλ φπσο, ε ηθαλφηεηα άκεζεο αληίδξαζεο ζε 

ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα ή θξάηεζε νκήξσλ κε άζθεζε δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

απειεπζέξσζεο (Boland, 2011), ε αλάπηπμε παξάιιεισλ δξάζεσλ ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαζεζπραζηηθή πξαθηηθή (αληηκεηψπηζε 

πνιηηψλ) θαη παξάιιειε ζηξαηησηηθή αληαπφδνζε (αλάπηπμε δξάζεσλ θαηά παξάλνκσλ 

πξάμεσλ). Οη λέεο πξνθιήζεηο απαηηνχλ λέα κέζα αληηκεηψπηζεο φπσο κηθξέο, πςεινχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, κε δπλαηφηεηα ηαρείαο αλάπηπμεο ζε 

ζέζεηο κάρεο, ρξήζε εμειηγκέλεο απηφκαηεο ηερλνινγίαο, πςεινχ βαζκνχ ζπληνληζκφ 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία. Ζ πξνζπάζεηα 

ζπλδπαζκνχ ηνπ παιαηνχ κε ην λέν θέξλεη κηα «δεκηνπξγηθή πλνή θαη έληαζε» ζηνλ 

Οξγαληζκφ ε νπνία παξακέλεη άγλσζην θαηά πφζν, κε πνην ηξφπν θαη πφηε ζα 
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αμηνπνηεζεί απφ απηφλ. Γηα ηελ ψξα εκπινπηίδεη κε πνιχηηκε εκπεηξία ηηο δπλάκεηο 

αζθαιείαο ησλ κειψλ.  

Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ν SCO λα ήζειε λα επηθνηλσλήζεη ην κήλπκα φηη είλαη έηνηκνο 

αθφκε θαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο επεκβάζεηο, αλ ε θπβέξλεζε ελφο θξάηνπο-κέινπο δερηεί 

πξφθιεζε απφ εμέγεξζε ή επηρείξεζε αλαηξνπήο. Σν αλ ζα ην θάλεη ή φρη ζην κέιινλ, 

είλαη έλα ιεπηφ ζέκα ππφ ζπδήηεζε, θαζψο ήδε δελ ην έρεη θάλεη. χκθσλα κε ηνλ Roger 

McDermott, «νη αζθήζεηο εγείξνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα γύξσ από ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο 

νπνίεο ν SCO ζα θιεζεί λα δηεμάγεη κηα αληη-ηξνκνθξαηηθή επηρείξεζε. Καη ζα εμαξηεζεί 

(κάιινλ) από ηελ όξεμε ηεο Κίλαο λα εκπιαθεί πεξηζζόηεξν. [...] Ωο ζπιινγηθή πξαθηηθή, 

κηα ηέηνηα επηρείξεζε ηνπ Οξγαληζκνύ ζα απνηεινύζε ίζσο δηθαίσζε θαη ζα 

λνκηκνπνηνύληαλ, ελώ ζα μεζήθσλε κεγάιε δηεζλή θαηαθξαπγή αλ αλαιακβαλόηαλ από 

έλα θαη κόλν θξάηνο» (McDermott, 2007a, ζει.23).   

Οη αζθήζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, ην εχξνο ηνπο, ε θαλνληθφηεηα θαη ε 

εζηίαζή ηνπο, απεηθνλίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ, ζπληζηψληαο ηελ άιιε φςε ηεο πνιηηηθήο ηνπ, 

απηή ησλ δξάζεσλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πηνζεηήζεη ζην θπλήγη ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

κσο, νη αζθήζεηο θαζψο θαη ε επξεία γθάκα ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη 

εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη γίλνληαη γλσζηά απφ ηα αλαθνηλσζέληα, εκπίπηνπλ ζε 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο ζθαίξεο ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ θαη «ζθιεξήο» άκπλαο. 

 

7.Γ.3 Ζ Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πλεξγαζίαο 

Πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ ακηγψο αλάγνληαη ζηελ αζθάιεηα, ηα κέιε ηνπ SCO 

κνηξάδνληαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

χκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηνπ Υάξηε, ζθνπφο ηνπ SCO είλαη λα επηηεπρζεί ηζφξξνπε 

νηθνλνκηθή επεκεξία, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ αλχςσζε ησλ 

επηπέδσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ δσήο. πσο θαη ε Ρσζία, έηζη θαη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο έρνπλ δεη ειθπζηηθά ζεκεία αιιά θαη θηλδχλνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, θνβνχληαη ηνλ εκπνξηθφ 

αληαγσληζκφ κε ηελ Κίλα θαη δελ επηζπκνχλ ε ζπλεξγαζία ηνπο εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ λα 

κπινθάξεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε Γπηηθνχο πειάηεο θαη δπηηθψο εκπλεφκελα ζρήκαηα 

αγσγψλ γηα παξάδεηγκα, φπσο ν πεηξειατθφο αγσγφο BTC, ζηνλ νπνίν έρεη ήδε 

εηζρσξήζεη ην Καδαθζηάλ. Απηφ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα απνιαχζνπλ σο πιενλέθηεκα 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ, είλαη ε εγγπεκέλε εηζξνή Κηλεδηθψλ (θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε, 

Ρσζηθψλ) επελδχζεσλ γηα λα βειηησζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ππνδνκέο ηνπο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ ή ησλ κεηαθνξψλ, φπνπ 

κεγάια νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά έξγα ζα κπνξνχζαλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε 

γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ Σαηδηθηζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Οπδκπεθηζηάλ, ελψ ζα 
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πξνζθέξνπλ θέξδε απφ ην απμαλφκελν, δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην κε ην Ηξάλ, ηελ Ηλδία,  

ην Παθηζηάλ, αιιά θαη κε ηε Γχζε (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.16). 

7.Γ.3α Αζθάιεηα θαη Οηθνλνκηθά 

 Καλέλα απφ ηα κέιε αζθαιψο δελ ζα ππνηηκνχζε ηε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ εδξαίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο. Γηα ηελ Κίλα, ην ρηίζηκν θαη ε 

δπλακηθή επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επξσζηίαο είλαη ε ιεσθφξνο γηα ηε κειινληηθή 

ηεο ζέζε ζην ράξηε, εγγχεζε ηεο αζθάιεηάο ηεο, ελψ ε Ρσζία γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηα 

κεγάια ηεο αηνχ ζην πεηξέιαην θαη ζην θπζηθφ αέξην πνπ δηαζέηεη, ηα ρξεζηκνπνηεί σο 

«φπιν» κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη θπληθφ ηξφπν
76

. Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ζέινπλ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

επηζπκίεο ησλ θπβεξλψλησλ ηνπο, αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ιαψλ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, νη αληζφηεηεο αλάπηπμεο εληφο ηνπ SCO κε ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ 

θαη ην Οπδκπεθηζηάλ λα πζηεξνχλ θαηά ηη πεξηζζφηεξν, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

πξφβιεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ζπλνρή ηνπ νξγαληζκνχ κε πνιιέο 

παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.25). Δλάληηα ζε απηφ ην 

ππφβαζξν, ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ SCO ππνζηεξίρζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ Κίλα, κε 

κεγάια ρξεκαηνδνηηθά πηζησηηθά θεθάιαηα γηα ηνπο ζπλεηαίξνπο ηεο.  

Ζ ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη νη πξνζπάζεηεο εδξαίσζεο εκπνξηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ είραλ ήδε μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

«Οκάδα ησλ 5», φκσο κε ηελ ίδξπζε ηνπ SCO θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Γξακκαηείαο 

άξρηζαλ λα πινπνηνχληαη θαη λα απνδίδνπλ. Απφ κηα ζεηξά ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ 

ζπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθεζαλ, μερσξίδνπλ α/ ε πηνζέηεζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

Πνιπκεξνχο Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο» ην 2003, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Κηλέδνπ 

Πξσζππνπξγνχ Wen Jiabao λα ζηεζεί κηα δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ εληφο ηνπ SCO, ην 

νπνίν αθνινπζήζεθε απφ έλα πιάλν δξάζεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ ην 2005 (People‟s 

Daily, 2003) θαη β/ ε δηακφξθσζε 4 νκάδσλ εξγαζίαο: ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

ηεισλείσλ, επηζεψξεζεο αγαζψλ, ελνπνίεζεο πξνηχπσλ θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

κεηά απφ κηα ζπλάληεζε ζηε Μφζρα ην Μάξηην ηνπ 2004
.
 πξφθεηηαη γηα έλα ζρέδην πνπ 

εμεηδηθεχηεθε ζηε χλνδν ηεο Σαζθέλδεο ην 2004, πεξηιακβάλνληαο 127 επηκέξνπο 

πξνγξάκκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ 19 γηα ηελ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, 20 γηα ηηο 

κεηαθνξέο, ελψ δελ ιείπνπλ θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία. ηελ ίδηα χλνδν αλαγλσξίζηεθε ν ξφινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

εγγχεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ νπζηαζηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ιαψλ θαη αλαθνηλψζεθε ν ζηφρνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, θεθαιαίνπ θαη ηερλνινγίαο εληφο 20 ρξφλσλ, 
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μεθηλψληαο απφ ην 2005. Παξά ηνπο δηζηαγκνχο θάπνησλ κειψλ επ‟απηνχ, έλα 

πξφγξακκα εξγαζίαο πηνζεηήζεθε γηα λα δηακνξθψζεη κέρξη ην 2020, κηα δψλε επλντθή 

γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πξντφλησλ θεθαιαίνπ, ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ, ελψ ε 

Κίλα αλαθνίλσζε ηε ρνξήγεζε $900 εθ. (People‟s Daily, 2004), ζε εμαγσγηθέο 

δηεπθνιχλζεηο πξνο ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, γηα έλα δπλακηθφ μεθίλεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηέζεθε ζηελ χλνδν ησλ Αξρεγψλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζηε Μφζρα ην θζηλφπσξν ηνπ 2005, νπφηε θαη ζεζκνζεηήζεθε ε Γηα-

Σξαπεδηθή ζπλεξγαζία, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ «Γηαηξαπεδηθνχ πλδέζκνπ» (Interbank 

Association), γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

ηεο πξφζβαζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ εκπφξσλ θαη επελδπηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

εθαξκνγήο δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηψληαο σο ηα 

ηέιε ηνπ 2006 πξνγξάκκαηα αμίαο $742 εθ.. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006, 

ηα θξάηε-κέιε ίδξπζαλ ην «Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην» (Business Council) γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, ζε ηνκείο γεληθνχο επί 

ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλνπο φπσο ηεο κεραληθήο, ησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

επηθνηλσληψλ, ηεο αγξν-νηθνλνκίαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη πεξηζζφηεξν ε εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη πξνο φθεινο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Καη ηα δχν φξγαλα 

έθηνηε, πήξαλ ζεκαληηθή ψζεζε θαη αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο πξνο ηε βειηίσζε ησλ 

βαζηθψλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ην επηρεηξείλ ζηα θξάηε-κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηε ζηήξημε ησλ 

Τπνπξγείσλ Τγείαο, ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, ηέζεθε 

ζε εθαξκνγή ην 2007, έλα κηθξήο θιίκαθαο πξφγξακκα πγείαο εληφο ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

«ην ηξαίλν ηεο πγείαο» (“health train”), κε ζηφρν ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζε απνκνλσκέλεο θπξίσο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ SCO. Ζ 

βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε σο ην 2010 ήηαλ ηέηνηα, ψζηε λα ζπδεηάηαη ε επέθηαζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ φρη κφλν γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη, αιιά 

γηαηί ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ήπηαο ηζρχνο βνεζνχλ ζηελ άκβιπλζε ησλ θφβσλ ηεο 

δηείζδπζεο ησλ δχν κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ πεξηνρή (SCO-BC, 2007, 

2008). Ζ δεκηνπξγία ησλ δχν ζεζκψλ ζπλέπεζε ρξνληθά κε κηα πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε 

γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία: ηελ επαλέληαμε ησλ νηθνλνκηψλ θαηά κήθνο ηνπ Γξφκνπ 

ηνπ Μεηαμηνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ ράξηε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ κεηαμχ 

ηεο Κίλαο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Ρσζίαο, ηνπ Παθηζηάλ, ηνπ Ηξάλ, ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Οη ηζηνξηθνί δηάδξνκνη κεηαθνξάο απφ ηελ Κεληξηθή 

Αζία λφηηα πξνο ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ, κέζσ ηνπ Αθγαληζηάλ απνθαηαζηάζεθαλ θαη ην 

δηαθξαηηθφ εκπφξην απφ ηελ Κίλα πξνο ηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ 

Καπθάζνπ, γίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κηα ζεκαληηθά βηψζηκε ελαιιαθηηθή 

(Norling & Swanstrom, 2007, ζει.432). ηε χλνδν ηεο αγθάεο ην 2006, εθθξάζηεθαλ 
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ειπίδεο φηη ε λέα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Κίλα «ζα βνεζήζεη λα 

αλαπηπρζεί ε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία» (SCO-JC, 2006a). Ζ επαιήζεπζε ήξζε ζηελ 

πνξεία, θαζψο ε Κίλα κεηά ηα $900 εθ. βνήζεηαο ην 2004, πξνζέθεξε αθφκε $1,2 εθ. σο 

ην 2007 θαη άιια $10 εθ. ην 2009, θηλήζεηο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηαηί θάλνπλ ηε 

Γπηηθή (θαη ηε Ρσζηθή) νηθνλνκηθή δηπισκαηία λα κνηάδεη παζεηηθή (Bhadrakumar, 2006), 

αιιά θαη γηαηί ε Κίλα δελ ην ζπλέδεζε ηππηθά θαη εκθαλψο, κε πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο. ηε χλνδν ηεο αγθάεο ην 2006 επίζεο, νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ-κειψλ 

φξηζαλ σο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηελ ελέξγεηα, ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηηο 

κεηαθνξέο. ηα πιαίζηα απηά, ν SCO θαη ε Eurasian Economic Community (EURASEC) 

ππέγξαςαλ έλα «Μλεκφλην πλεξγαζίαο» γηα λα βειηηψζνπλ ηελ ζπλεξγαζία ζηελ 

ελέξγεηα θαη ηηο κεηαθνξέο, ζηνρεχνληαο ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εκπνξίνπ, 

ελψ ν Κηλέδνο ΓΓ ηνπ SCO μεθαζάξηδε πσο ε ελέξγεηα ζα ήηαλ ην πξαγκαηηθφ ζεκείν 

εζηίαζεο. Οη δχν Οξγαληζκνί ζπλδχαζαλ ηελ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, κε ην 

γεγνλφο πσο Κηξγηζηάλ θαη Κίλα έγηλαλ ήδε κέιε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, 

1998 θαη 2001 αληίζηνηρα, ελψ ηα 4 άιια κέιε ηνπ SCO βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο απνδνρήο (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.26).  

ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κνριφο ψζεζεο θαη πάιη είλαη ε Κίλα. Ζ 

Κηλέδηθε νηθνλνκία είλαη «δηςαζκέλε γηα πεηξέιαην» γη‟απηφ θαη θάλεη ρξήζε πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ κνριψλ γηα λα ρηίζεη ελεξγεηαθέο ζπκκαρίεο θπξηνιεθηηθά ζε φιν ηνλ θφζκν 

θαη ζα ήηαλ απνξίαο άμην αλ δελ έςαρλε ζηε «γεηηνληά» ηεο θαη ηδηαίηεξα εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ SCO (Proninska, 2007). Οη δχν  θχξηνη παξαγσγνί πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ 

πεξηνρή, Ρσζία θαη Καδαθζηάλ, έρνπλ θάζε ιφγν λα ζπλεξγαζηνχλ. Ζ Ρσζία επηζπκεί λα 

δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ή αθφκε θαη λα 

απμήζεη ηνπο αλαηνιηθνχο ηεο δεζκνχο γηα νηθνλνκηθνχο, αληηζηαζκηζηηθνχο, αιιά θαη 

ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο, φπσο ην λα δείμεη ζηνπο Δπξσπαίνπο ζπλεξγάηεο ηεο φηη έρεη 

ελαιιαθηηθέο. Σν θπξίαξρν κεξίδηφ ηεο ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ εηζαγσγέσλ 

ζηελ Κεληξηθή Αζία, είλαη επίζεο έλα κέζν λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ηνπο. Ζ 

Κίλα θαη ην Καδαθζηάλ έρνπλ επίζεο θίλεηξα λα ζπλεξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ απνθιεηζηηθή εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία. Γηα ηελ Κίλα, ε ζπλεξγαζία θαη κε 

ηηο δχν παξαγσγνχο, απαληά θαη ζην εξψηεκα ηεο επάξθεηαο: ελψ ην Καδαθζηάλ 

ζπλεηζθέξεη ήδε ζηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Κίλαο, δελ είλαη ζίγνπξν 

φηη κπνξεί εγγπεζεί ηνλ φγθν ησλ πξνκεζεηψλ καθξνπξφζεζκα, φπσο ε Ρσζία. Δίλαη θαη 

απηφο έλαο αθφκε ιφγνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  

Σα κέιε ηνπ SCO έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπο κε ηε βνήζεηα επελδχζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο απφ ηελ Κίλα, ε νπνία έρεη ηα 

απαηηνχκελα ρξήκαηα λα εγεζεί κηαο ζηαζεξήο αχμεζεο ηνπ εκπνξίνπ κε ηνπο γείηνλέο 

ηεο, ζηελ νηθνδφκεζε θαιχηεξσλ ππνδνκψλ, επηθνηλσληψλ, δηθηχσλ ελεξγεηαθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη βέβαηα θάζε ιφγν λα ην πξάμεη. Γελ είλαη κφλε ηεο φκσο, παξφηη ε 
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παξνπζία ηεο ήδε ραξαθηεξίδεηαη απεηιεηηθά ηζρπξή. ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ην 1996 

ε Ρσζία πξφηεηλε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο «ιέζρεο ελέξγεηαο» ησλ κειψλ ηνπ 

SCO, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο πξνεηδνπνίεζε γηα ην ΝΑΣΟ θαη ηα κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Oldberg, 2007, ζει.19), φκσο νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κειψλ, ηνπο θέξλνπλ ζε αληηπαξάζεζε θαη ειαρηζηνπνηεί ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ SCO ζε ελεξγεηαθφ θαξηέι. Αθφκε φκσο θαη αλ 

πξνρσξνχζε ε ηδέα απηή, ζα ήηαλ ειιεηπήο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, κε 

ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα αεξίνπ.  

 

7.Γ.4 Ζ Πνιηηηθή Γηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Ζ πνιηηηθή έιμε πνπ αζθεί ν Οξγαληζκφο ζηα θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

εδξάδεηαη ζηηο ειπίδεο πνπ δηαηεξνχλ λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πξνβνιή 

κέζσ απηνχ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αζθάιεηά ηνπο ρσξίο παξαρσξήζεηο ζηηο 

απηαξρηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Δπ‟απηνχ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, πσο ν Οξγαληζκφο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη ή «ππαγνξεχζεη» πνιηηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο. Αλ ζα κπνξνχζε λα «θαηαινγηζηεί» 

θάπνηα επζχλε ζηνλ Οξγαληζκφ, είλαη πσο ε απνδνρή ησλ θξαηψλ άλεπ πνιηηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ν ζεβαζκφο ησλ αξρψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα Άξζξα 1 θαη 2 ηνπ 

Υάξηε, κε ην ξεηφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κε-αλάκημε πνπ απνηειεί αθίδα γηα ηε Γχζε, 

ιεηηνπξγνχλ σο λνκηκνπνίεζε ησλ θαζεζηψησλ. Ζ Γεκνθξαηία, παξφηη σο 

πξνζδηνξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θξάηε θαη σο φξνο κπνξεί λα εξκελεπηεί 

πνηθηινηξφπσο, σο γεληθφο ζηφρνο ππάξρεη ζην Υάξηε ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ
.
 ε πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εκθαλίδεηαη ρακειά ζηε 

ιίζηα (γηα ηα δπηηθά δεδνκέλα) θαη επαθίεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ελψ νη κε-

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί δελ ππάξρνπλ πνπζελά. Οη παξαπάλσ αξρέο επηβεβαηψλνληαη 

κε ηνλ πην ερεξφ ηξφπν ζηε Γηαθήξπμε ηεο αγθάεο ην 2006, γηα ηελ 5
ε
 Δπέηεην απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ ηα κέιε ηνλίδνπλ πσο «νη δηαθνξέο ζηηο πνιηηηζηηθέο 

παξαδόζεηο, ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα […]  δελ ζα έπξεπε λα εθιακβάλνληαη 

σο πξνζρήκαηα αλάκημεο ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ άιισλ θξαηώλ. Μνληέια 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο δελ ζα πξέπεη λα εμάγνληαη» (SCO, 2006, Sec.III). Δπίζεο, ζηε 

«Γήισζε ησλ Αξρεγψλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηνπ SCO πεξί δηεζλνχο αζθάιεηαο ηεο 

πιεξνθνξίαο» ηα κέιε ηνπ SCO πξνεηδνπνηνχζαλ πσο ε ζχγρξνλε ηερλνινγία 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάκημε ζηηο 

εζσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ, γηα εγθιεκαηηθνχο, ηξνκνθξαηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ζθνπνχο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα «πξνθαιέζεη  θαηαζηξνθή γηα 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν, ηζνδύλακε κε εθείλε ησλ όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο». Ζ χλνδνο 

θάιεζε ηνλ ΟΖΔ λα ιάβεη ζπιινγηθή δξάζε επ‟απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαη απνθαζίζηεθε λα 

ζπζηαζεί έλα ζψκα εηδηθψλ θαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. Απηφ ήξζε σο 
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επαθφινπζν ηεο επίπιεμεο απφ δπηηθνχο παξαηεξεηέο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ηεο Ρσζίαο 

θαη ηεο Κίλαο ηδηαίηεξα, γηα ηα κέηξα πνπ έιαβαλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ην δηαδίθηπν
77

. 

Μέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ ηα θξάηε επηδηψθνπλ λα πξναζπίζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

επηβίσζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπο απφ δπηηθνχ ηχπνπ δεκνθξαηηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη 

παξεκβνιέο, ηδηαίηεξα κεηά ην μέζπαζκα ησλ «Υξσκαηηθψλ Δπαλαζηάζεσλ» ζηε 

Γεσξγία ην 2003 θαη ζηελ Οπθξαλία ην 2004. Οη θφβνη δηάρπζεο θαη θαηλνκέλνπ 

«ληφκηλν», ήηαλ έληνλνη θαη αηηηνινγεκέλνη αλ ιεθζεί ππφςε ε έλαξμε ησλ ηαξαρψλ θαη 

ζην Κηξγηζηάλ. ε απηφ ην πιαίζην θαη πξνο εδξαίσζε ησλ θαζεζηψησλ, ν SCO 

ζρεκάηηζε ην δηθφ ηνπ θιηκάθην εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ην νπνίν κέρξη ηελ επίζεκε 

πξψηε ηνπ ζην Κηξγηζηάλ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2005, είρε πξνζππνγξάςεη θάζε εθινγηθή 

δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θξάηνο-κέινο, ζε αληίζεζε κε ηνπο δπηηθνχο 

παξαηεξεηέο, π.ρ. ηνπ ΟΑΔ. ηαλ ην απηαξρηθφ θαζεζηψο Karimov ζην Οπδκπεθηζηάλ 

θαηέζηεηιε ηελ εμέγεξζε ζηελ Αληηδάλ ην 2005, κε ην επηρείξεκα φηη επξφθεηην γηα 

εμέγεξζε ηξνκνθξαηψλ, ππνζηεξηδφκελσλ απφ ηνπο Σαιηκπάλ, ε Γχζε ακθηζβήηεζε ηηο 

κεζφδνπο θαηαζηνιήο ηνπ Karimov, ελψ ν SCO ηνλ ππνζηήξημε, ζέηνληαο ιίγν αξγφηεξα 

ζέκα δηνξίαο ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ησλ ΖΠΑ ζηελ Κεληξηθή Αζία, κε ην επηρείξεκα 

φηη ε δξάζε ηνπο ζην Αθγαληζηάλ πιεζίαδε ζην ηέινο ηεο (Oldberg, 2007, ζει.16-17).  

7.Γ.4α Πνιηηηθή θαη εζσηεξηθή ζηαζεξνπνίεζε 

Παξά ηελ επίζεκε δέζκεπζε ηνπ SCO γηα κε-αλάκημε ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, κεηά απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ ζηε χλνδν ηεο Μπηζθέθ ην 2007, 

ζεκεηψζεθε πσο ε απνζηαζεξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ εζσηεξηθέο αηηίεο 

ζε έλα θξάηνο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απεηιεηηθά θαη γηα ηα ππφινηπα. Σα ηειηθά 

θείκελα ηεο πλφδνπ ηφληδαλ πσο: «είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε εθαξκνγή ησλ 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ελάληηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θαηλόκελα πνπ πξνθαινύλ αζηάζεηα 

ζην έδαθνο ηνπ SCO. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κεραληζκνύ θνηλήο απάληεζεο ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ απεηινύλ ηελ εηξήλε, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή, ζα 

πξέπεη λα επηζπεπζζνύλ» (SCO-JC, 2007). εκαληηθή πξφνδνο επ‟απηνχ δελ έρεη 

ζεκεησζεί. Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κνηάδνπλ λα θηλνχληαη ζηα ίδηα 

κνλνπάηηα δηαθπβέξλεζεο. ηηο αξρέο ηνπ 1990 φινη επεξεάζηεθαλ ζε θάπνην βαζκφ 

απφ ηε δηαδηθαζία αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη ηελ έλλνηα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. Χζηφζν, ε 

θαηά ην δνθνχλ εξκελεία ηεο δεκνθξαηίαο απφ ην θάζε θξάηνο θαη νη «αδέμηεο» 

πξνζπάζεηεο γηα δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, είηε σζνχκελεο απφ εζσηεξηθνχο είηε 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, είραλ σο απνηέιεζκα έλαλ εκθχιην (Σαηδηθηζηάλ), 

εζλνηηθέο εληάζεηο (Καδαθζηάλ), ηελ άλνδν ηνπ Ηζιακηζκνχ (Οπδκπεθηζηάλ) θαη 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο (Κηξγηζηάλ). Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε απνδπλάκσζε ηνπ 

θξάηνπο σο ζεζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ε απνηπρία ηνπ λα πξνσζήζεη ηελ αζθάιεηα, ηελ 
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 Oldberg, 2007, ζει.17 θαη,    Ζ Κίλα έγηλε γηα κία αθφκε θνξά αληηθείκελν ζθνδξψλ επηθξηηηθψλ ζρνιίσλ, φηαλ 
ιίγεο κφλν ψξεο κεηά ηα αηκαηεξά γεγνλφηα ζηελ Οπξνπκ-ηζί ηεο ηλ-ηζηάλγθ ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2009, δηέθνςε ηε 
δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ηεο πεξηνρήο, απνθαζηζηψληαο ηελ 6 κήλεο κεηά, ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ (Li, 2009, ζει.11). 
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αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία (Matveeva, 2006). ε απάληεζε ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ 

θξάηνπο, έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πξνέθπςε, εδξαησκέλν ζε κηα πνιηηηθή 

κνλνπψιεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θπβεξλεηηθή εγεζία, ζηελ πεξηνξηζκέλε έθθξαζε 

δηαθσληψλ θαη ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, φπσο θαη απζηεξά ειεγρφκελεο εθινγέο. ηα κάηηα 

ηνπ πιεζπζκνχ, ην θξάηνο παξνπζηάδεηαη σο ε θαιχηεξε ιχζε ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο. ηαλ θαη φπνπ πξνθχπηνπλ δηακαξηπξίεο 

ην θξάηνο απνδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθφ κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Οη εγεκφλεο ληχλνπλ ηηο 

πξάμεηο ηνπο κε ην καλδχα ηεο δεκνθξαηίαο ή κηινχλ ηε γιψζζα ηεο, ππνζηεξίδνληαο 

πσο έρνπλ βξεη έλα ελαιιαθηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ πξφηππν. Ο SCO σο ζεζκφο 

παξνπζηάδεη ζχγθιηζε ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ αμηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο γηα ηα 

θξάηε έλα ζχκθσλν επηβίσζεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη έλα ζπλαζπηζκφ ππέξ ηνπ status 

quo. Πξνσζεί κηα «εγεζία κέζσ (ηεο επελέξγεηαο ηνπ) παξαδείγκαηνο» ζηελ πεξηνρή, 

ελεξγνπνηψληαο έλα ειθπζηηθφ πξφζσπν γηα απηφ ην ελαιιαθηηθφ κνληέιν θξάηνπο θαη 

θαζηζηψληαο άγλσζην ην αλ θαη θαηά πφζν ζα επεξεαζηεί ή ζα αιιάμεη απηή ε πνξεία. 

Δληνχηνηο ην Κηξγηζηάλ, ην θξάηνο πνπ απνηεινχζε ηε κεγαιχηεξε πεγή αλεζπρίαο, ην 

νπνίν δεκηνπξγνχζε ηελ αίζζεζε πσο αλ παξνπζηαδφηαλ ζνβαξή θξίζε νη γεηηνληθέο 

ρψξεο δελ ζα επέηξεπαλ λα θπιήζεη ζε έλα ράνο ηχπνπ-Αθγαληζηάλ, ρσξίο φκσο λα 

μεθαζαξίδεηαη ην πσο (Matveeva & Giustozzi, 2008), έρεη ήδε πεξάζεη ζην άιιν άθξν
.
 

κεηά ηηο ηειεπηαίεο ηαξαρέο ηνπ Απξηιίνπ 2010, πνπ νδήγεζαλ ζηε θπγή θαη ην δεχηεξν 

πξφεδξν κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Bakiyev, ηελ εγεζία αλέιαβε ε Roza Otunbayeva, ε 

νπνία νδήγεζε ην θξάηνο ζηηο πξψηεο ηνπ ήξεκεο δεκνθξαηηθέο εθινγέο ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2011 (The Guardian, 2011). Σα ππφινηπα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο καδί κε ηηο δχν 

κεγάιεο δπλάκεηο, ζα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ηεο δηαδνρήο εληφο ηνπ 2012. Ζ αιιαγή 

έρεη ήδε εκθαληζηεί ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Κηξγηζηάλ, αλ κπνξεί λα εηπσζεί θάηη 

ηέηνην δεδνκέλνπ φηη ν λένο πξφεδξνο κεηξά ιηγφηεξεο απφ 60 εκέξεο ζηελ εμνπζία. Θα 

ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δνχκε πνηεο άιιεο επηξξνέο θαη αιιαγέο ζα ππάξμνπλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηνπ ζεζκνχ.  

 

7.Γ.5 Ζ Πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία 

Ζ αηδέληα ηνπ SCO πξνβιέπεη ηελ πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία, παξφηη δελ 

πξνσζήζεθε κε δέζε γηα ζρεδφλ δέθα ρξφληα. Οη Τπνπξγνί Πνιηηηζκνχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ζπλαληήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην Πεθίλν ζηηο 12 Απξηιίνπ 2002, φπνπ θαη 

ππέγξαςαλ Κνηλή Γήισζε γηα ζπλερφκελε ζπλεξγαζία, κε ηελ Σξίηε επίζεο ζεκαληηθή 

χλνδν λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Σαζθέλδε ζηηο 27 θαη 28 Απξηιίνπ 2006. Έλα 

Φεζηηβάι Σερλψλ θαη Δθζέζεσλ δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ ηεο Αζηάλα ην 2005, ελψ ην 2008 ζεζπίζηεθε ην Φεζηηβάι 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηελ Αζηάλα επίζεο. Δίλαη ν κφλνο ηνκέαο πνπ πξνρσξά κε ηνπο 

βξαδχηεξνπο ξπζκνχο, πιελ ησλ δηκεξψλ πιαηζίσλ (βι. Παξάξηεκα VII, Ζ 
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Δπαλαπξνζέγγηζε Ρσζίαο-Κίλαο) παξφιεο ηεο δέζκεπζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ λα 

ελδπλακψζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο ζρέζεηο ζην κέιινλ, ψζηε θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπο 

λα αιιάμεη ε θαρχπνπηε ζηάζε πνπ θξαηνχλ ν έλαο ιαφο γηα ηνλ άιιν. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζεκαληηθή ήηαλ ε 7
ε
 ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ζηηο 26-29 Μαξηίνπ 2010, 

θαζψο ζπδεηήζεθαλ νη ηξφπνη εκβάζπλζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ-

κειψλ, παξαηεξεηψλ θαη ζπλεξγαδνκέλσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε γλσξηκία κε ηηο 

παξαδφζεηο, ηα έζηκα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θάζε ιανχ θαη θαη‟ επέθηαζε λα ππάξμεη 

θαηαλφεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο (SCO, 2010b). ηηο ζεκαληηθέο δηνξγαλψζεηο απηήο ηεο ρξνληάο, 

ζπγθαηαιέγνληαη: ηα εγθαίληα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Καιιηηερλψλ ηνπ SCO, “Great Silk 

Road – Journey for Peace” ζηηο 10 Ηνπλίνπ ζην Οπδκπεθηζηάλ, ε δηνξγάλσζε ζηηο 18 

επηεκβξίνπ ηνπ Γηπισκαηηθνχ Κππέιινπ 2010 “SCO Secretariat Cup-2010” ζην Πεθίλν, 

ε δηνξγάλσζε ζηηο 22-27 Ννεκβξίνπ 2010 ζηελ πφιε Νάληδηλγθ ηεο Κίλαο, ηνπ Forum 

πλεξγαζίαο ζηελ Πνιηηηζηηθή Βηνκεραλία (SCO Forum on Cultural Industry 

Cooperation), κε επξεία ζπκκεηνρή φισλ (SCO, 2010b). 

 

7.Γ Ο SCO ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ, ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ, ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΡΧΝΣΔ 

 

Σελ έκπλεπζε γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο «Οκάδαο ησλ 5 ηεο αγθάεο» 

ηελ είρε ε Κίλα. Γλσξίδνληαο πσο ε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ηελ ελδηέθεξαλ, ακβιχλνληαο ηηο αλεζπρίεο ησλ 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζρεηηθά κε ηηο πηέζεηο ηεο, ήηαλ απφιπηα θπζηθφ σο νη δχν 

κεγάιεο δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο, λα κνηξαζηνχλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ 

εμέιημε, αιιά θπξίσο ηε ζπλέρεηά ηεο. Ζ Κίλα γλψξηδε επίζεο, πσο αλ ε Ρσζία 

αληηιακβαλφηαλ φηη βξηζθφηαλ εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ αιιά ζην πεξηζψξην, ν SCO ζα 

έραλε κεγάιν κέξνο ηεο λνκηκνπνίεζεο, ηνπ θχξνπο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ, ζηα κάηηα 

ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ, ελψ νη ελαξθηήξηεο 

ζχλνδνη ηεο «Οκάδαο ησλ 5» ην 1996 θαη ηνπ SCO ην 2001 έγηλαλ ζηε αγθάε, ν Υάξηεο 

ηνπ SCO πηνζεηήζεθε ζηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2002. 

Έθηνηε, ν θπθιηθφο ξπζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ δίλνπλ ζε φια ηα θξάηε ηελ αίζζεζε ηεο 

ηζφηεηαο. Ζ πνξεία ηνπ SCO ππήξμε θαιχηεξε ησλ πεξηνξηζκέλσλ νκνινγνπκέλσο 

πξνζδνθηψλ, πνπ γέλλεζε ην εγρείξεκα: ε ζπλεξγαζία εμειίρζεθε, έγηλε επίζεκνο 

ζεζκφο. Ση αληηπξνζσπεχεη γηα ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ 10 ρξφληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαη 15 απφ ηελ πξψηε ηνπο ζπλεξγαζία; Ση αληηπξνζσπεχεη γηα ζεκαληηθνχο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ έρνπλ εκπινθή ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ; Ο Οξγαληζκφο σο 

πνιπκεξέο πιαίζην δηαιφγνπ θαη δξάζεο, ιεηηνπξγεί σο πξνέθηαζε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ θαη αμίδεη γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ παξέρεη, ηηο επθαηξίεο 

πνπ πξνσζεί γηα ελίζρπζε, βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαη αζθάιεηαο, αιιά 
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θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ θχξνπο ηνπο. Απηφ 

εμεηάδνπκε ζην νηθείν θεθάιαην, δείρλνληαο ζε πφζν ζεκαληηθφ «εξγαιείν» ζηξαηεγηθήο 

έρεη εμειηρζεί γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα κε ηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη 

ηνπο έκκεζνπο εμσ-πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο, φπσο θαη γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εμ‟απηψλ.  

 

7.Γ.1 Ο SCO γηα ηε Ρσζία 

Γηα ηε Ρσζία ε έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο ήξζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο ηεο 

χθεζεο ζην εζσηεξηθφ θαη ηεο δπηηθφζηξνθεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχζε ν ηφηε 

πξφεδξφο ηεο Yeltsin. Οη πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο πνπ ηεο έδηλε απηή ε ζπλεξγαζία 

αλαπηχρζεθαλ ζε φιε ηνπο ηε γθάκα απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη έθηνηε, 

σζψληαο ην πξφεδξφ ηεο Putin λα δειψζεη πσο, «ν SCO είλαη έλα λέν κνληέιν 

επηηπρεκέλεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο» (Putin, 2006). Δληφο ηνπ SCO, ε Ρσζία... 

1/ ...ζπδεηά κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζπιινγηθνχο ηξφπνπο εμνπδεηέξσζεο ησλ 

απεηιψλ θαη πεγψλ αζηάζεηαο ζηελ Κεληξηθή Αζία, έηζη ψζηε λα δηαθπιαρζεί ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ξνήο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε 

αζθάιεηα θαη ε αλαπηπμηαθή πνξεία. Δπ‟ απηνχ, είρε εμ‟ αξρήο έλα θεληξηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ησλ αληη-εμηξεκηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κεληξηθή Αζία, 

αιιά θαη ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ εκπέδσζε ηεο αζθάιεηαο, κέζσ ησλ 

απμεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο δηείζδπζεο ζηελ 

πεξηνρή. ηεξίδεη ηα θπβεξλεηηθά θαζεζηψηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ «ζπλέρεηά» ηεο θαη ζην κέηξν πνπ απηφ ιεηηνπξγεί σο πξνυπφζεζε γηα κηα 

θαιή ζπλεξγαζία κε ακνηβαία νθέιε, πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ κεηαμχ ηεο ηδίαο, ηεο Κίλαο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, γεγνλφο πνπ ζα εμάιεηθε ηηο ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη 

αληαγσληζκνχ γηα ηνπο ελεξγεηαθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο 

απφ ηε Ρσζία θαη ην Καδαθζηάλ, ζηελ Κίλα θαη ηε Γχζε. Ζ άιιε φςε απηήο ηεο 

παξακέηξνπ είλαη πσο, ν SCO ηεο δίλεη έλα αθφκε βήκα ειέγρνπ ησλ θξαηψλ απηψλ 

πξνο ηελ παγίσζε θαη πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ιφγσ 

ησλ αγσγψλ πνπ δηαζέηεη θαη ηεο εδξαίσζεο ηεο ζέζεο ηεο σο ηζρπξφο ζχκκαρνο ηθαλή 

λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηά ηνπο. Γνζείζεο ηεο νηθνλνκηθήο πίεζεο ηεο Κίλαο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία, ε Ρσζία ελδηαθέξεηαη λα εγθαζηδξχζεη κηα δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κε 

ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο EURASEC παξά κέζσ ηνπ 

SCO. Δπίζεο, ζηξαηησηηθά ε Ρσζία δελ βαζίδεηαη ζην SCO. Γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο θαη 

πνιηηηθήο επηξξνήο ζέιεη λα δηαηεξεί ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηα θξάηε, γεγνλφο ζην 

νπνίν αλζίζηαηαη ε Κίλα ιφγσ αξρψλ, νπφηε απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν κέζσ ηνπ CSTO, 

ηνλ κφλν ζεζκφ πνπ ε Ρσζία βαζίδεηαη γηα ηελ ακπληηθή ηεο ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Οη αζθήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη δελ απνηεινχλ πξνάγγειν κηαο 
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βαζχηεξεο ζπλεξγαζίαο, επίζεο γηαηί δελ ην επηζπκεί ε Κίλα (Bailes& Cottey, 2006). ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ν SCO παίδεη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ζεκειηαθφ ξφιν. Ζ Ρσζία 

δηεμάγεη ηηο πην ζνβαξέο επηρεηξήζεηο ηεο ζε δηκεξέο επίπεδν θαη έρεη ηα πιαίζηα ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο θαη ηνπ CSTO δηαζέζηκα γηα λα νξγαλψλεη ηηο πνιπκεξείο ζρέζεηο 

αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή. Δληφο ηνπ SCO, ε Ρσζία... 

2/ ...κπνξεί λα ειίζζεηαη, λα δηαπξαγκαηεχεηαη, λα παξαθνινπζεί θαη λα απαληά 

ζε έλα κέηξν, ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Κίλαο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ζ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ην 2001, πινπνηήζεθε σο 

ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ δχν ρσξψλ ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζθαίξεο επηξξνήο ηνπο, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δεζκψλ κεηαμχ ηνπο. Ο SCO 

αλαδεηθλχεη ηηο θνηλέο ηνπο απφςεηο γηα ηε δηαρείξεζε ησλ ζεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ 

θαιχπηεη, ηε ζέζε ηνπο ζε απηή, δίλεη ειαζηηθφηεηα ζηα πεξηζψξηα ζπλεξγαζίαο ηνπο, 

ιεηηνπξγεί σο δίαπινο δηαρείξηζεο ησλ δηαθνξψλ θαη αληαγσληζκψλ ηνπο θαη πξνσζεί ηα 

θνηλά ηνπο ζπκθέξνληα, θηλήζεηο θαη δξάζεηο πνπ δελ ζα ήζειε ε Ρσζία, φπσο νχηε θαη ε 

Κίλα, λα αλαιάβεη αλεμάξηεηα. Γηα παξάδεηγκα, θακηά απφ ηηο δχν δελ ζέιεη ηηο ΖΠΑ ζηελ 

πεξηνρή, αιιά δελ ζέινπλ λα δηαξξήμνπλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο καδί ηεο. 

«Πνιπκεξνπνηψληαο» ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ ηελ θνηλή ηνπο ζηάζε, θαηέιεμαλ ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο Αζηάλα ηνπ 2005 πεξί εμψζεσο ησλ Ακεξηθαληθψλ βάζεσλ απφ ηα εδάθε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (SCO, 2005). Ο SCO απνηειεί ηνλ θαιχηεξν δίαπιν γηα ηε 

δηακφξθσζε εληαίνπ κεηψπνπ, πξνο φ,ηη ζεσξνχλ θνηλή ζηξαηεγηθή απεηιή, ηε ζηάζε 

ησλ ΖΠΑ θαη ηε δξάζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή θπξίσο θαη απαηηεί δηπισκαηηθφηεηα θαη 

ιεπηνχο ρεηξηζκνχο. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη ζέκαηα αζθάιεηαο γηα ηε Ρσζία πνπ εληφο 

ηνπ Οξγαληζκνχ δελ ζίγνληαη επαξθψο θπξίσο γηαηί δελ ζέιεη λα πξνθαιεί ηελ Κίλα, π.ρ. 

ε ιήςε κέηξσλ ειέγρνπ ηεο ξνήο ησλ Κηλέδσλ κεηαλαζηψλ πξνο θαη κέζσ ηνπ Ρσζηθνχ 

εδάθνπο, αιιά θαη γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Κίλα, κε ηε 

βνήζεηα ησλ θηλεδηθψλ αξρψλ. Γεληθφηεξα, ην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη κεηαλάζηεπζεο δελ ζίγεηαη επαξθψο, ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ππάξρνπλ θαη ζέκαηα γηα ηα νπνία πηζηεχεη πσο νη ρεηξηζκνί ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθφηεξνη, φπσο ζην ζέκα ηνπ Ηζιακηζκνχ. 

3/ Πέξαλ ηεο ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ ηεο κε ηελ Κίλα θαη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, ν SCO πξνζθέξεη ζηε Ρσζία, έλα ρξήζηκν κέζν γηα λα αληαπνθξηζεί ζην θελφ 

αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή θαη λα ηζνξξνπήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ, φπνπ ππήξρε 

έληνλε απνγνήηεπζε (Wishnick, 2009). Δπηδίσμε λα δείμεη ηε βησζηκφηεηα ελφο κνληέινπ 

«Δπξαζηαηηθήο νινθιήξσζεο» πνπ απνηειεί ελαιιαθηηθή ζηνλ πνιηηηθφ δηάινγν πνπ έρεη 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ θαη ζην είδνο ηεο δέζκεπζεο πνπ νη ΖΠΑ 

επηζπκνχζαλ λα έρνπλ κε ηε Ρσζία κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν: κηα δσηηθή ελαιιαθηηθή 

ζηελ νπζηαζηηθή επαλαπξνζέγγηζε κε ηε Γχζε (Κνηδηάο, 2011). Άιισζηε βνιεχεη ηε 

Ρσζία αλ ε Δπξσπατθή Έλσζε, παξαηεξψληαο ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ SCO, 
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γίλεηαη αλήζπρε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο επεθηεηλφκελεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο εληφο 

ηνπ SCO, φζνλ αθνξά ζηηο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ησλ πξνκεζεηψλ ζε θπζηθφ 

αέξην θαη πεηξέιαην απφ ηε Ρσζία ζηελ Δπξψπε. Μέζσ ηνπ SCO, ΝΑΣΟ θαη ΖΠΑ 

ιακβάλνπλ ην κήλπκα, φηη ε Ρσζία εδξαηψλεη εθ λένπ ηε ζέζε ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία, 

φπνπ δελ πξνηίζεηαη λα ηνπο «παξαρσξήζεη ρψξν», ελψ απφ θνηλνχ κε ηελ Κίλα δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα ακθηβνιίαο, φηη ζα αληηζηαζνχλ ζηα νπνηαδήπνηε ζρέδηα ησλ ΖΠΑ 

γηα ηελ Κεληξηθή Αζία (Troitskiy, 2007), παξά ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην Αθγαληζηάλ. Καη 

βέβαηα, γηα ηε Ρσζία δελ ππάξρεη θακία αληίθαζε κεηαμχ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεψλ 

ηεο κε ηε Γχζε, κέζσ ηνπ «Δπξσπατθνχ ηεο δξφκνπ» θαη ηεο ζθπξειάηεζεο ζηελήο 

ζπκκαρίαο κε ηνπο απηαξρηθνχο ζπλεηαίξνπο ηεο - κέιε ηνπ SCO, εθφζνλ σο ζεζκφο ν 

SCO δελ ηίζεηαη ελάληηα ζε νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα. Δπηδεηθλχεη κάιηζηα 

δεθηηθφηεηα, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο πξνθχςεη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ ΝΑΣΟ 

ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Lavrov, 2006). 

πκπεξαζκαηηθά...Ζ εηδηθή αμία ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηε Ρσζία έγθεηηαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ δχζθνινπ κίγκαηνο ζπλεξγαζίαο, αληαγσληζκνχ θαη ζηαδηαθήο κεηαηφπηζεο 

ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Κίλα. Απφ ην 1990, 

ίζσο θαη λσξίηεξα, ε Ρσζία απέθηεζε έλαλ δπλακηθφ αληαγσληζηή ζηελ πεξηνρή, ηνλ 

νπνίν δελ έρεη θακία δηάζεζε λα πξνθαιέζεη ζε κηα δνθηκαζία δπλάκεσλ –είηε ηνπηθά είηε 

παγθφζκηα-, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ θαηέρεη πιένλ θάπνην επηβεβαησκέλν 

πιενλέθηεκα, πέξαλ ηεο ππξεληθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ Ρσζία ζέιεη 

ηνλ SCO λα ζπλερίζεη λα ελεξγεί σο έλα ζεκαληηθφ ζχκβνιν ηεο κνκθήο ηεο πξνο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο ηεο ζηε Γχζε θαη σο δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ΖΠΑ. Ζ δηεπεηξσηηθή δνκή ηνπ SCO κε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ 

ηεο θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο ζε κηα ζηελή 

αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηθήο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπκκαρηψλ κεηαμχ ηεο 

Ρσζίαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ησλ ΖΠΑ, δεδνκέλεο ηεο θιίζεο 

απηψλ λα παξεκβαίλνπλ ζηηο Ρσζηθέο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη φρη κφλν. Γηα ηε Ρσζία ν 

SCO κπνξεί λα απνηειέζεη έλα «ηφμν ζηαζεξφηεηαο» ζην βφξεην ηκήκα ηεο Δπξαζίαο, ην 

νπνίν ζα αληηπαξαβάιιεηαη ζην «ηφμν ηεο αζηάζεηαο» πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο 

λφηηαο πιεπξάο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηνπ SCO, απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην κέζσ 

ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ Αθγαληζηάλ, ζην Παθηζηάλ θαη ηε βφξεηα Ηλδία (Komissina, & Kurtov, 

2006, ζει.311). Ζ Ρσζία πηζηεχεη πσο ε αζηάζεηα ζην ηφμν απηφ είλαη ην απνηέιεζκα 

ησλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ησλ ΖΠΑ λα παξέκβνπλ ζην Ηξάθ, λα πηέδνπλ ην 

Ηξάλ θαη λα πξνζπαζνχλ κάηαηα λα νηθνδνκήζνπλ έλα βηψζηκν θξάηνο ζην Αθγαληζηάλ. 

Γηα ηε Ρσζία είλαη ζεκαληηθή ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

SCO, ε νπνία παξεκπνδίδεη ηηο θηινδνμίεο ηεο Κίλαο λα θεξδίζεη κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζηελ Κεληξηθή Αζία, κέζσ απηνχ. Ζ Ρσζία κε ηελ παξνπζία θαη ηελ ζπλ-αξρεγία ηεο 

δηαζθαιίδεη ζηνπο εηαίξνπο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φηη δηαηεξεί «ηα κάηηα ηεο πάλσ» ζηηο 
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πξνζέζεηο ηεο Κίλαο απέλαληη ηνπο θαη φηη είλαη έηνηκε λα ηνπο ζηεξίμεη δηπισκαηηθά αλ 

ρξεηαζηεί ζηηο ζρέζεηο ηνπο καδί ηεο, αιιά θαη κε ηηο ΖΠΑ. Σέινο, ε Ρσζία είλαη πξφζπκε 

θαη κπνξεί λα θαηαζηεί «γέθπξα» κεηαμχ ηνπ SCO θαη ησλ Δπξσ-Αηιαληηθψλ ζεζκψλ, 

φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ή ην ΝΑΣΟ, νη νπνίνη έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηελ Κεληξηθή Αζία. Καη απηφ ην απέδεημε κε ηε δηνξγάλσζε ηεο Γηάζθεςεο γηα ην 

Αθγαληζηάλ ζηε Μφζρα ην 2009, ζηα πιαίζηα ηεο πξνεδξίαο ηεο ζηνλ Οξγαληζκφ
.
 έλα 

γεγνλφο ζεκαληηθφ πνπ πνιιά κέιε ηεο «ρξεψλνπλ» σο αηνκηθή πξσηνβνπιία, γηαηί 

ηνλίδεη ηε γεσπνιηηηθή βαξχηεηα ηεο ζέζεο ηεο, σο κνλαδηθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ 

Δπξψπεο θαη Αζίαο (Rousseau, 2011, ζει.61) θαη απνθαζηζηά ην «πιεγσκέλν» θχξνο 

ηεο εληφο ηνπ SCO, κεηά ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Απγνχζηνπ 2008. Ζ Ρσζία 

επηζπκεί ν SCO λα δηαηεξεζεί σο έλα δηαθπβεξλεηηθφ forum θαη είλαη αλνηρηή ζε θνηλέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε Μφζρα ζα έρεη ηζρπξφ ιφγν θαη κεξίδην ζηελ νπνηαδήπνηε ξχζκηζε. 

 

7.Γ.2 Ο SCO γηα ηελ Κίλα 

Ο SCO είλαη έλα πεξηθεξεηαθφ ζπλεξγαηηθφ πιαίζην, πξνζαλαηνιηζκέλν 

εμ‟νινθιήξνπ πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία, πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα κείδνλα ζηξαηεγηθή 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Κίλαο απφ νηθνλνκηθή, δηπισκαηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή άπνςε, σο θξίζηκνο γεσ-νηθνλνκηθφο θαη γεσ-ζηξαηεγηθφο δεζκφο κεηαμχ 

ηεο ηδίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ησλ ΖΠΑ-Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ Κίλα ν SCO...  

1/ ...είλαη έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο ζηε κεηά-Mao επνρή. 

Απνηειεί έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ηεο «λέαο αληίιεςεο αζθάιεηαο» ηνπ Πεθίλνπ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κηα πξσηνβνπιία πξνψζεζεο ηεο αζθάιεηαο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, 

ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ησλ ακνηβαίσλ θεξδψλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. 

Δκπλεχζηεθε ηε ζπλεξγαζία πνπ εμειίρζεθε ζην ζεζκφ SCO, ηελ πινπνίεζε, ηελ 

πξνψζεζε, ηελ εμέιημε, ηελ «επεξέαζε» θαη επεξεάζηεθε απφ απηήλ. Γηα ηελ Κίλα ν SCO 

αληαλαθιά ηελ αληίιεςε ηεο γηα έλαλ «αξκνληθφ θφζκν», φπνπ κέζσ ηεο πνιπκέξεηαο, 

δξα γηα ηελ θνηλή αζθάιεηα, ηελ θνηλή επεκεξία θαη ην ζεβαζκφ γηα ην δηθαίσκα ηεο θάζε 

ρψξαο λα επηιέγεη ην δηθφ ηεο κνλνπάηη αλάπηπμεο (Hu, 2005, Wen, 2003, Shi, 2006), 

αξρέο πνπ ελέπλεπζαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην «Πλεχκα ηεο αγθάεο», ζην νπνίν «ν 

SCO νθείιεη ηελ ήπηα αλάπηπμή ηνπ...» θαη πξνσζεί ηελ «ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ην 

ακνηβαίν όθεινο, ηελ ηζόηεηα, ηε δηαβνύιεπζε, ην ζεβαζκό ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη 

ηελ επηδίσμε ηεο θνηλήο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο» (Zemin, 2001). Ζ αηδέληα πνπ 

αλέπηπμε κπνξεί λα ζεσξείηαη ηππηθή ελφο πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ, εληνχηνηο 

δηαθνξνπνηείηαη επί ηεο νπζίαο δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξρή ηεο «κε-αλάκημεο» 

(SCO, 2002, Αξ.2), ε νπνία δνθηκάζηεθε θαη δνθίκαζε ηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ κεηαμχ 

ηνπο, φρη κφλν κε ηηο ηαξαρέο ζην Κηξγηζηάλ ην 2005, αιιά θαη ην 2008 κε ηελ εηζβνιή ηεο 

Ρσζίαο ζηε Γεσξγία (Κεθ. 7.Σ.1). Ο SCO είλαη γηα ηελ Κίλα έλα αθφκε βήκα πξνο... 
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2/ ... ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ γεηηνληθψλ 

θξαηψλ, ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ νξηνζέηεζε θαη απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ζπλφξσλ, 

επλνψληαο παξάιιεια θαη ηηο ζρέζεηο κε θνληηλά κε-γεηηνληθά θξάηε, π.ρ. Ηξάλ θαη 

Οπδκπεθηζηάλ. Χο δίαπινο επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά γηα λα ακβιπζνχλ εληάζεηο 

θαη αληαγσληζκνί κε αληηπάινπο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ηεο ζπιινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 

ζέκαηα θξίζηκα φπσο ην Αθγαληζηάλ. Μέρξη ζηηγκήο, ε επηηπρήο αξρηθή ζπλεξγαζία ηεο 

«Οκάδαο ησλ 5», α) αλέθνςε ηελ έθζεζή ηεο ζε άκεζεο ζηξαηησηηθέο απεηιέο ζηε δπηηθή 

θαη βφξεηα πιεπξά ηεο, επηηξέπνληάο ηεο λα επηθεληξσζεί ζηα πηζαλά ζεκεία αλάθιεμεο 

ζηηο αλαηνιηθέο θαη λνηηναλαηνιηθέο ηεο αθηέο θαη, β) ηεο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επηηπρέο πξνεγνχκελν ζε άιια ζπλνξηαθά πξνβιήκαηα φπσο 

κε ηελ Ηλδία, ηε δηέλεμή ηεο ζηε ΝΑ ζάιαζζα, ηηο ηλν-Ηαπσληθέο δηελέμεηο γηα ηα λεζηά 

Νηηάνγηνπ θαη γηα ην ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Κηλεδηθήο Θάιαζζαο θ.ιπ. (Κνηδηάο, 2010α). 

Πξνσζεί έλα πνιπκεξέο πιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ θνηλφ αγψλα θαηά 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ησλ αθξαίσλ πξαθηηθψλ θαη ηεο απφζρηζεο, δηεζλψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ εγθιεκαηηθψλ δπλάκεσλ, απεηιέο πνπ γηα ηελ Κίλα αληηπξνζσπεχνληαη 

θπξίσο, απφ ηελ Ηζιακηθή Κίλεζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Σνπξθεζηάλ (Eastern Turkestan Islamic 

Movement, ETIM)
78

. Ζ Κίλα βξήθε ππνζηήξημε εληφο ηνπ SCO, ζηελ εθζηξαηεία ηεο θαηά 

ηεο ΔΣΗΜ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο απνηξνπήο ζπκβαηηθψλ θαη κε-ζπκβαηηθψλ απεηιψλ 

θαηά ηεο αζθάιεηάο ηεο, ηδηαίηεξα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνθηλήζνπλ εζσηεξηθέο βίαηεο επηζέζεηο, ηθαλέο λα δηαηαξάμνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

αλάπηπμή ηεο. Μέζσ ησλ θηλήζεψλ ηεο θαη ηεο ζηήξημήο ηεο πξνο απηνχο εμαζθαιίδεη ηε 

δέζκεπζή ηνπο λα θαηαπλίμνπλ ηέηνηα ζηνηρεία θαη λα θξαηήζνπλ ηα ζχλνξα θιεηζηά 

ελαληίνλ ηνπο, κε εζληθέο πξαθηηθέο θαη πνιπεζληθέο πξνζπάζεηεο. Γεδνκέλνπ ηνπ 

ηεξάζηηνπ εδαθηθνχ θαη πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ηνπ SCO, κε ηα θξάηε θαη ηνπο 

παξαηεξεηέο καδί, ν Οξγαληζκφο αζθεί πνιχ κεγαιχηεξε επηξξνή πέξα απφ ηελ πεξηνρή 

ηνπ, κέζσ ησλ επεθηεηλφκελσλ θχθισλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ αλνίγεη. Υηίδνληαο κηα 

δψλε ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο απφ ηελ Κεληξηθή Αζία ζηε Νφηηα Αζία θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη αθφκε καθξηλφηεξεο πεξηνρέο, δεκηνπξγεί έλα επλντθφ πεξηβάιινλ 

γεηηλίαζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ο SCO είλαη ην κφλν πνιπκεξέο ζπλεξγαηηθφ θαλάιη κεηαμχ 

Κίλαο θαη ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κέζσ θαη ηνπ νπνίνπ ε Κίλα επηδηψθεη λα 

ζπληεξήζεη, λα δηεπξχλεη θαη λα εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή κέζσ 

δηαιφγνπ, αληαιιαγψλ θαη ζπλεξγαζίαο, ζε βάζνο ρξφλνπ.  

3/ Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, θπξίσο ηα κέιε ηνπ SCO, έρνπλ δηεπξχλεη ηνλ 

εκπνξηθφ νξίδνληα ηεο Κίλαο κε έλα λέν δίθηπν αγνξαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο, θάπνηνη 

                                                           
78

 Ζ ETIM είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Κηλεδηθήο αληη-ηξνκνθξαηηθήο εθζηξαηείαο, γηαηί ιέγεηαη πσο ζπλεγνξεί ππέξ 
ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ηλ-Σζηάλγθ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Al Qaeda. Μάιηζηα ν Bin Laden θέξεηαη λα έρεη πεη 
πξνο απηνχο φηη: «ηεξίδσ ηνλ ηεξό ζαο πόιεκν ζηελ ηλ-Σζηάλγθ». χκθσλα κε ην Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ ηνπ 
Κηλεδηθνχ Κξαηηθνχ πκβνπιίνπ, «Οη ηξνκνθξαηηθέο δπλάκεηο ηνπ Αλαηνιηθνύ Σνπξθεζηάλ δελ κπνξνύλ λα μεθύγνπλ 
κε ηηο πξνζβνιέο ηνπο», 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2002. Μεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11

εο
 επηεκβξίνπ 2001, ε Κίλα 

θαηάθεξε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ETIM, ζηε ιίζηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, εληνχηνηο, ν ραξαθηεξηζκφο έρεη 
εγείξεη ακθηβνιίεο (Παξαηίζεληαη ζην Guang, 2007). 
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εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη λένη πξνκεζεπηέο ηεο θπζηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. ε 

αληάιιαγκα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δχλακεο ζε ζρέζε κε ηα άιια 5 κέιε ηνπ SCO, ε 

Κίλα έρεη δψζεη νπζηαζηηθή άκεζε βνήζεηα κε απνηέιεζκα θαη ε νηθνλνκηθή ηεο 

ζπλεηζθνξά ζηνλ Οξγαληζκφ, λα μεπεξλά θαηά πνιχ απηή φισλ ησλ άιισλ κειψλ. 

Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε ρνξήγεζε $10 δηο ην 2010 (Yee, 2011), πξνο ηα κέιε 

ηνπ Οξγαληζκνχ, κε εηδηθή κεηαρείξηζε ζε φξνπο επηπέδνπ επηηνθίσλ, ρξνληθψλ νξίσλ θαη 

εγγπήζεσλ ηνπ δαλείνπ, πξνο ελίζρπζε πξνγξακκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη $8 δηο σο 

ζπλεηζθνξά ζηελ Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ηνπ SCO (SCO Development Bank) θαη 

εκβάζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Θα ήηαλ αθειέο λα ππνζηεξηρζεί πσο ε 

πξνζθνξά ήηαλ ρσξίο αληαιιάγκαηα, εληνχηνηο είλαη κηα κεγάιε πξνζθνξά. Με ηα θξάηε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δελ έρεη ζέκα ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ή δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ζηελ 

ππνζηεξίμε νπνηνπδήπνηε ηδηαίηεξνπ θαζεζηψηνο, ή κε κφλνλ απηνχ πνπ ηθαλνπνηεί ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο επηζπκίαο γηα ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηεο.  

4/ Ο SCO ζπκπιεξψλεη ην πιαίζην ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηε Ρσζία, 

πξνσζψληαο ηνλ έιεγρν ηνπ αλαπφθεπθηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο. Ζ Κίλα κέζσ 

ηνπ SCO έρεη εληάμεη ηε Ρσζία ζε έλα πιαίζην ειέγρνπ ησλ θηλήζεψλ ηεο ζηελ θνηλή 

πεξηνρή δξάζεο ηνπο, ηελ Κεληξηθή Αζία. Ζ Κίλα αλαγλσξίδεη πσο ε πεξηνρή ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο είλαη γηα ηε Ρσζία ε «απιή» ηεο, έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ εμσηεξηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκθεξφλησλ ηεο, γη‟απηφ θαη ζέιεη λα ηελ έρεη ππφ ηελ 

επηξξνή ηεο θαη πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηε ζέζε ηεο. Ο SCO δξα σο 

εμηζνξξνπεηηθφο παξάγνληαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν ρσξψλ, κέζσ ακνηβαίαο 

ζηξαηεγηθήο ζπλδηαιιαγήο, ζπκθηιίσζεο, απνδνρήο ησλ αληίζεησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ 

πιένλ επσθεινχο ζπκβηβαζκνχ, πξνσζψληαο έλα πιαίζην γηα ηελ ζπλχπαξμή ηνπο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία, ψζηε λα πξνθχςεη κηα “win-win” θαηάζηαζε ε νπνία είλαη εθηθηή θη απφ ηηο 

δχν (Zhao, 2006, ζει.296). Μέζσ ηνπ ζπλαηλεηηθνχ πνιπκεξνχο πιαηζίνπ ηνπ SCO, σο 

πξνέθηαζε ησλ δηκεξψλ ηεο ζρέζεσλ, θαηάθεξε λα μεδηπιψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

δπλαηφηεηεο, σο ηζρπξφ αηνχ «ήπηαο ηζρχνο» κε ην κηθξφηεξν ζηξαηεγηθφ θφζηνο. 

Δπίζεο, είλαη ην κφλν εξγαιείν πνπ ε Κίλα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα επεξεάζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ζέζεηο θαη ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ Κεληξν-Αζηαηηθψλ θξαηψλ, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηε ζηήξημε ππέξ ηεο εμάιεηςεο απνζηαζεξνπνηεηηθψλ 

ζηνηρείσλ (ε απνθπγή απνζρηζηηθψλ θηλήζεσλ είλαη πνιχ δσηηθφηεξν ζέκα γηα ηελ Κίλα 

απφ ηε Ρσζία) θαη ησλ επλντθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα. Δίλαη ην κέζν ηεο γηα ηελ απνθπγή ηξηβψλ κε ηνπο γείηνλέο ηεο, πξνσζψληαο ηα 

εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. 

5/ Ο SCO απεδείρζε ν ηδαληθφο δίαπινο έθθξαζεο θαη πεδίν αλάζρεζεο ηεο 

Γπηηθήο επηξξνήο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Απηφ ην γεγνλφο ηζρχεη φρη κφλν γηα ηελ Κίλα θαη 

ηε Ρσζία πνπ δελ ζέινπλ ηελ παξνπζία ησλ ΖΠΑ θαη ΝΑΣΟ ζηε «γεηηνληά» ηνπο, αιιά 

θαη γηα ηα θξάηε πνπ πθίζηαληαη ηελ επηξξνή ησλ μέλσλ δπλάκεσλ. Καλέλα θξάηνο δελ 
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επηζπκεί λα εμαζθήζεη επηζεηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα αθπξψλνπλ ή ζα παξαθάκπηνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ. Ζ Κίλα δελ αληέρεη νχηε ζέιεη λα κπεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ερζξηθψλ πξνο ηελ Οπάζηλγθηνλ θξαηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκία ηεο εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ. Ο SCO δειαδή, ιεηηνχξγεζε σο 

πιεξεμνύζηνο ζηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ απφςεσλ θαη ζέζεσλ απέλαληη ζηελ παξνπζία 

ησλ Ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζηα εδάθε ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Με 

ηελ «θάιπςε» θαη ηε «θσλή» ηνπ SCO κπνξεί λα θάλεη δπλαηέο πνιηηηθέο δειψζεηο θαη 

λα ππεξαζπηζηεί ηελ ππξεληθή ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία θαη άιια θξάηε (Sznajder, 2006, 

ζει.93). 

6/ Πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο αγθάεο, ε Κίλα επίιεγε δηκεξή, παξά πνιπκεξή  

θαλάιηα γηα λα επηιχεη ηηο δηαθνξέο ηεο κε άιια κέξε. Ο SCO σο δηεζλήο ζεζκφο 

αλεμάξηεηνο απφ ηε Γχζε θαη νξγαλσκέλνο ζε κε Γπηηθέο αξρέο, απνηειεί έλα 

επηηπρεκέλν εγρείξεκα, ζεκαληηθά «δηθφ» ηεο, πνπ άιιαμε ην πξνθίι ηεο Κηλεδηθήο 

δηπισκαηίαο, δηεπξχλνληαο ην πεδίν δξάζεο ηεο απφ παξαδνζηαθέο εζηηάζεηο ζηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο πξνο πνιπκεξείο δηαδξάζεηο. Ζ δηαθνξά θαίλεηαη θαη ζηε δηακφξθσζε 

ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηε ΝΑ Αζία, ή ζηελ απμαλφκελε ζπλεηζθνξά ηεο ζηηο απνζηνιέο 

δηαηήξεζεο εηξήλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Gill, 2004). Δπίζεο, νη ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

ASEAN, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε θαη ηνλ Αξαβηθφ χλδεζκν, 

αλαπηχζζνληαη πξνο ηελ ίδηα ζεηηθή θαηεχζπλζε. Αθνχ θαηέθηεζε ηε ζέζε ηεο ζην 

Πεξηθεξεηαθφ Forum ηεο ASEAN, ην θαη‟εμνρήλ φξγαλν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, είλαη έλα 

δξαζηήξην κέινο ζηηο πλφδνπο «10+1» ASEAN-Κίλα θαη ζηηο ζπλαληήζεηο «10+3» 

κεηαμχ ηεο ASEAN-Κίλαο-Ηαπσλίαο-Νφηηαο Κνξέαο, πέηπρε κάιηζηα ην Ννέκβξην ηνπ 

2004, ηε δεκηνπξγία κηαο δψλεο ειεπζέξσλ αληαιιαγψλ (Bulard, 2008). Φηινμελεί ηελ 6-

κειή Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Κνξεάηηθε Υεξζφλεζν θαη κάιηζηα, ην Πεθίλν έρεη εκπιαθεί ζε 

ηφζν έληνλεο θαη ζπλερείο δηπισκαηηθέο δηαβνπιεχζεηο ζε απηφ ην πξφβιεκα απφ ην 

2003 φζν πνηέ πξηλ. Μάιηζηα, νη 3 ηειεπηαίνη γχξνη ηεο Γηάζθεςεο ησλ 6, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο (Shen, 2008). Σέινο, είλαη ππεχζπλνο 

«παίθηεο» ζηηο πξνζπάζεηεο «Ρ5+1» γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ππξεληθψλ 

φπισλ ηνπ Ηξάλ
79

.  

πκπεξαζκαηηθά... Θεσξεηηθά ε Κίλα ζα κπνξνχζε λα θπλεγήζεη ηα εζληθά ηεο 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή πίζσ απφ ηελ πιάηε ηεο Ρσζίαο ή σο έλαο αληίπαιφο ηεο, 

απηφ φκσο ζα νδεγνχζε ζε έλαλ αληαγσληζκφ αηέξκνλν, πέξαλ ηνπ φηη αληίθεηηαη ζηε 

θηινζνθία ηεο «εηξεληθήο αλφδνπ» πνπ πξνζπαζεί λα κελ εγείξεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο, 

ελζηάζεηο θαη αληηπαιφηεηεο (Κνηδηάο, 2010α). Ο SCO απνηειεί ην θχξην φξγαλν ηεο 

πνιπκεξνχο δηπισκαηίαο ηεο, ν κφλνο πνιπκεξήο ζεζκφο πνπ ε Κίλα εκπιέθεηαη κεηά 

ηνλ ΟΖΔ θαη ν κφλνο ν νπνίνο νθείιεη ηελ αλάπηπμή ηνπ εμ‟αξρήο ζην Πεθίλν. Ζ επηηπρία 
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 Ζ 6-κεξήο Γηαβνχιεπζε γηα ηε Βφξεηα Κνξέα θέξλεη ζην ίδην ηξαπέδη ηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία, ηε Βφξεηα Κνξέα ηε 
Νφηηα Κνξέα, ηε Ρσζία θαη ηηο ΖΠΑ. Σα «5+1» είλαη ηα 5 κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ, Κίλα, Γαιιία, Ρσζία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ (Ρ5) θαη ε Γεξκαλία. 
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απηή νθείιεηαη, ζηελ πξνψζεζε κηαο θαλνληζηηθήο αηδέληαο ε νπνία εζηίαζε ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο κελ, φρη θιαζηθά ακπληηθά ή ζηξαηησηηθά, ηα νπνία ην Πεθίλν δελ δηαρεηξηδφηαλ 

ζε πνιπκεξέο πιαίζην, αιιά κέζσ κηαο «λέαο πεξηθεξεηνπνίεζεο» πνπ αλαδεηά λα 

πξνσζήζεη ηελ αζθάιεηα απφ «αθξαίεο θηλήζεηο, ηξνκνθξαηία θαη απνζρηζηηθέο ηάζεηο, 

ηε ζηαζεξφηεηα, ην status quo ηεο πεξηνρήο, ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. Ζ ζηξαηεγηθή 

ηεο φζνλ αθνξά ζηελ ίδξπζε θαη πνξεία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηάζεθε ξεαιηζηηθή, δηνξαηηθή 

θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε γεσπνιηηηθά. Ο SCO πξνάγεη ηε δηεζλή εηθφλα ηεο θαη ην θχξνο ηεο 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν
80

. Γηα ηελ Κίλα ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηνπ SCO 

δελ είλαη ε δηεχξπλζε ηεο Κηλεδηθήο εγεκνλίαο, αιιά έλα φρεκα γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζθνπφο. Καη εάλ ε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ε Κεληξηθή Αζία, 

δεδνκέλσλ ησλ πινχζησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο, εμειηρζεί 

ζε ζθεληθφ ζχγθξνπζεο ησλ παγθφζκησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ γηα 

επηθξάηεζε θαη θπξηαξρία, ε Κίλα θξνληίδεη λα είλαη δπλαηή θαη παλέηνηκε.  

 

7.Γ.3 Ο SCO γηα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο: Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, 

Κηξγηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ 

Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κε ην θπζηθφ θαη νξπθηφ πινχην ηνπο έρνπλ 

θαηαζηεί εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα γηα πεξηθεξεηαθνχο θαη εμσπεξηθεξεηαθνχο 

παξάγνληεο, φπσο νη ΖΠΑ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Κίλα, ε Ρσζία, ε Ηλδία, ην Παθηζηάλ, 

ην Ηξάλ, ε ανπδηθή Αξαβία θαη ε Σνπξθία. Σα 4 απηά θξάηε ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο 

αληίζηαζεο απφ δεκνγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζθνπηά είλαη ειάρηζηεο, απέλαληη 

ζε κηα κνλφπιεπξε ή (αθφκε ρεηξφηεξα) ζε κηα ζπληνληζκέλε πίεζε πνπ κπνξεί λα 

πξνέιζεη απφ ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία ή ηε Ρσζία, επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ δσηηθφ 

ρψξν κεηαμχ απηψλ ησλ γηγάλησλ. Γηα ην Καδαθζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ, ην Κηξγηζηάλ θαη 

ην Σαηδηθηζηάλ, ν SCO... 

1/ ...ηνπο παξέρεη έλα πνιπκεξέο ζηαζεξφ πιαίζην φπνπ κπνξνχλ λα 

ηζνξξνπήζνπλ κεηαμχ Μφζραο θαη Πεθίλνπ, Αλαηνιηθψλ θαη Γπηηθψλ θίισλ ηνπο, ελψ 

έρεη θέξεη ζε ζπλεξγαζία ηα 4 απηά θξάηε, επί θαίξησλ ζεκάησλ κε έλαλ ακνηβαία 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Γηα ηελ Κίλα φζν θαη γηα ηε Γχζε, ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

είλαη «αλνηρηά» κεηά απφ γεληέο νβηεηηθήο απνκφλσζεο. πληζηνχλ κηα λέα ειθπζηηθή 

αγνξά πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ θαη πεγή αλαγθαίαο ελέξγεηαο πνπ ε Κίλα γηα 

παξάδεηγκα, αληέρεη λα πιεξψλεη θαη ζα ήζειε αλ ήηαλ δπλαηφλ λα θξαηήζεη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνλ εαπηφ ηεο, κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκθσληψλ βαζηδφκελεο ζηελ πιηθή 

αιιειεμάξηεζε. Σν ίδην φκσο επηζπκνχλ Ρσζία θαη ΖΠΑ. Σα θξάηε ππνρξεψζεθαλ λα 

δηακνξθψλνπλ κηα «πνιπδηάζηαηε πνιηηηθή», ε νπνία δελ ήηαλ πάληα ηζνξξνπεκέλε 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οπδκπεθηζηάλ: θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε πην 

ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ήζειε λα απνθνπεί απφ ηε Ρσζία θαη 
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 ε απηφ ζπληέιεζε κε ηε ζεηξά ηνπ θαη ε έληαμή ηεο ζην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ ην 2001.  
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πξνζπάζεζε λα ιχζεη θάζε δεζκφ. Σν 2001 αλαζεψξεζε, έγηλε κέινο ηνπ SCO θαη κέζσ 

απηνχ πξνζπαζεί έθηνηε λα εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ έλαληη ηνπ Αθγαληζηάλ. Σελ ίδηα ρξνληά ζπλάπηεη ζηξαηεγηθή ζρέζε κε ηηο 

ΖΠΑ, παξαρσξεί εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηε θηινμελία ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ, ζπλδξάκεη 

ζηνλ «Πφιεκν θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο», κέρξη ηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ ην 2005, φπνπ 

κεηά απφ δηακαξηπξία ηνπ ζηε Μφζρα, ν SCO κε επίζεκε δήισζε δήηεζε ηελ 

απνρψξεζε ησλ Γπηηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην έδαθφο ησλ θξαηψλ ηνπ SCO (Geppert, 

2010). Ο SCO επίζεο...  

2/ …ρξεζηκεχεη σο θαλάιη δηαιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο γηα ηα θξάηε απηά κε δχν 

κεγάιεο δπλάκεηο, κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ππξεληθέο 

δπλάκεηο, άξα είλαη δχν ηζρπξνί εηαίξνη ζην πιεπξφ ηνπο, νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ 

απαγνξεπηηθά ζηελ αλάπηπμε δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ Δπξψπε ή ηηο ΖΠΑ. Ο SCO δίλεη 

ζηε ζχληνκε ηζηνξία ηεο 20ρξνλεο αλεμαξηεζίαο ηνπο πνιηηηθφ βάξνο. Δληνχηνηο δελ 

έρνπλ άγλνηα θηλδχλνπ. Γλσξίδνπλ πνιχ θαιά γηα παξάδεηγκα, ηελ αληζφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ Κίλα, ηε δηαθνξά ηνπο ζε δχλακε θαη επηξξνή 

φπσο θαη ηελ εμάξηεζε πνπ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα ζηα κηθξφηεξα θξάηε, ή εθείλα πνπ δελ 

έρνπλ πφξνπο γηα λα παίμνπλ κε ζρεδφλ ίζνπο φξνπο ην παηρλίδη ηεο αληαιιαγήο, 

πξνζβιέπνληαο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο. Υξεζηκνπνηνχλ ελεξγά ηε ζέζε ηνπο θαη 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ψζηε λα ηζνξξνπνχλ ηηο επηξξνέο ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ηνπο θαη 

ελαληίνλ απηψλ κε ηηο Γπηηθέο δπλάκεηο (Geppert, 2010). Δπίζεο, ην φηη εθπξνζσπνχληαη 

ηα θξάηε εληφο ηνπ SCO ηζφηηκα δελ ζπλεπάγεηαη θαη αλαινγία ζπκθεξφλησλ. Σν 

παξάδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Αζηάλα ην 2005, δελ ζπλεπάγεηαη θαη επζπγξάκκηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κειψλ κε ηελ εληαία θσλή πνπ βγαίλεη πξνο ηα έμσ. Ο SCO 

ηέινο... 

3/ ...απνηειεί δίαπιν δηαρείξηζεο εζσηεξηθψλ αληηζέζεσλ, δηαθξαηηθψλ εληάζεσλ 

θαη ζπλεξγαζίαο έλαληη θνηλψλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ. Ο SCO πξνσζεί έλα forum 

δηαιφγνπ γηα ακνηβαίεο αλεζπρίεο αζθάιεηαο, βνεζά λα ειαθξχλνληαη νη δηαθξαηηθέο 

εληάζεηο ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη λα απνηξαπνχλ αλνηρηέο δηαθξαηηθέο δηελέμεηο ή λα 

εμνπδεηεξσζνχλ εληάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ βίαηεο επαλαηνπνζεηήζεηο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία κέζσ δηακεζνιάβεζεο, ζε έλα ιηγφηεξν θνξηηζκέλν πιαίζην. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη πξφζθαην παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο έληαζεο πνπ πξνέθπςε, είλαη ε 

δηακάρε γηα ην λεξφ θαη ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα: Οη θπβεξλήζεηο Κηξγηζηάλ θαη 

Σαηδηθηζηάλ απνθάζηζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο/θξάγκαηα ζε 

πνηακνχο θνηλνχο κε ην Οπδκπεθηζηάλ, πξνθαιψληαο ηελ έληνλε αληίδξαζή ηνπ απφ 

θφβν φηη ηέηνηα έξγα ζα είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ Οπδκπεθηθή γεσξγία. 

Νηνπζακπέ θαη Μπηζθέθ επέκεηλαλ θαη ζηήξημαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο απηέο ζηελ έιιεηςε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε νπνία ηα σζεί ζην κνλφδξνκν ηεο πδξνειεθηξηθήο έλεξγεηαο. Σν 

Οπδκπεθηζηάλ αληέδξαζε θιείλνληαο βαζηθά ζεκεία δηέιεπζεο θαη ειέγρνπ πξνο/απφ ην 
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Σαηδηθηζηάλ, θξαηψληαο εθαηνληάδεο θνξηεγά απηνθίλεηα ζηα ζχλνξα ηνπ, γεγνλφο ην 

νπνίν εθιήθζεθε σο αληίπνηλα. ηα πεξηζψξηα ηεο πλφδνπ ησλ αξρεγψλ ην 2010, ην 

Οπδκπεθηζηάλ ζπκθψλεζε λα επηηξέςεη ηε δηέιεπζε ζε φζα θνξηία δελ θαηεπζχλνληαλ 

πξνο ην πδξνειεθηξηθφ έξγν, ελψ ην Σαηδηθηζηάλ απφ πιεπξάο ηνπ δέρηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα «ακεξφιεπηε δηεζλήο κειέηε» γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ θξάγκαηνο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξμεη ηειηθή ζπκθσλία (Boland, 

2011). Αθφκε, κεηά ην ζπάζηκν ησλ δεζκψλ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ κε ηε Γχζε, ππήξμαλ 

αλαζεξκαζκέλεο αληηπαξαζέζεηο πνπ ην έθεξαλ λα επζπγξακκηζηεί μαλά κε ηε Ρσζία ζε 

κηα ζηελφηεξε ζπκκαρία ην 2005, γεγνλφο πνπ αλεζχρεζε ηδηαίηεξα ην Σαηδηθηζηάλ θαη, ζε 

κηα νξηζκέλε έθηαζε, ην Καδαθζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ ηα νπνία ην θαηεγφξεζαλ γηα 

αιαδνλεία θαη παξαθψιπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο επηθνηλσλίαο ζε φιε ηελ πεξηνρή 

(Sultanov, 2006). Σν Οπδκπεθηζηάλ επίζεο, επηρεηξεί λα αλαιάβεη έλαλ πην δξαζηήξην 

ξφιν ζηελ πεξηνρή θαη επηδηψθεη ηελ άζθεζε φιν θαη κεγαιχηεξεο επηξξνήο εληφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζεσξψληαο αλψηεξν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν δηαζέηεη θαη 

πηζηεχνληαο φηη ηζηνξηθά, ην ζχλνιν ηνπ Γπηηθνχ Σνπξθεζηάλ ηεινχζε ππφ ηελ θπξηαξρία 

ηνπ. Σν ίδην φκσο επηδηψθεη θαη ην Καδαθζηάλ πνπ επίζεο δηαθαηέρεηαη απφ κηα αληίιεςε 

αλσηεξφηεηαο έλαληη ησλ γεηηνληθψλ ηνπ θξαηψλ, πξνβάιινληαο ηελ εμαηξεηηθή ηνπ 

γεσγξαθηθή ζέζε, λα απνηειεί ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ησλ παγθφζκησλ θαη επεηξσηηθψλ 

ηζνξξνπηψλ ηεο Δπξαζίαο, πέξαλ ηνπ φηη ζπλδέεη ηηο ζηέπεο ηηο Δπξαζίαο κεηαμχ ηνπο. Οη 

Σαηδίθνη πηζηεχνπλ πσο ην επίθεληξν ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκηθνχ ρψξνπ έρεη παξακείλεη 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, νη Κηξγηδνί, φηη ν ηζηνξηθφο θαη νηθνλνκηθφο ηνπο 

ρψξνο έρεη θαηαθεξκαηηζηεί σο θπζηθφ πεδίν επηξξνήο ηνπο, ελψ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ελεξγά ηα επηρεηξήκαηα ησλ ηζηνξηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ καθξά θπξηαξρία ηνπο επί ηεο 

θνηιάδαο Φεξγθάλα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Υνθάλη. Δπίζεο, νη αληηιήςεηο ησλ ιαψλ 

κεηαμχ ηνπο φπσο απηή ησλ Οπδκπέθσλ γηα ηνπο Σαηδίθνπο, δελ επλννχλ ηηο αγαζηέο 

ζπλεξγαζίεο, κάιινλ απνηεινχλ αγθάζηα γηα ηε γεηηνληθή ζρέζε, ίζσο θαη ιφγν γηα κηα 

ελδερφκελε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ (Νηαβνχηνγινπ, 2010, ζει.720).  

πκπεξαζκαηηθά... Απφ ην μεθίλεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο «Οκάδαο ησλ 5», νη 

ζρέζεηο ησλ θξαηψλ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ, ηελ 

νηθνδφκεζε κέηξσλ εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ SCO. Έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζπλεγφξεζε ππέξ απηήο ηεο ζεηηθήο εμέιημεο είλαη νη θνηλέο απεηιέο γηα 

ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ησλ αθξαίσλ πξαθηηθψλ, ηεο απφζρηζεο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλήο 

αληηκεηψπηζεο φισλ απηψλ, πνπ ηέζεθε σο επφκελνο βαζηθφο ζηφρνο ζηνλ SCO, κεηά 

ηελ επηηπρή δηεπζέηεζε ησλ ζπλφξσλ. ια ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο έρνπλ εθηεζεί 

ζηηο «λέεο απεηιέο», ζηελ ηξνκνθξαηηθή δηείζδπζε θαη ζηηο δηαζπλνξηαθέο επηζέζεηο. 

ηάζεηο θαη ηνπηθέο εμεγέξζεηο είλαη επίζεο ζπρλά ππνθηλνχκελεο απφ ηηο θαηαπηεζηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ θαζεζηψησλ, ηελ απνηπρία ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηα θνηλσληθά δεηλά, 



 
 174 

ελψ έρνπλ επηβαξπλζεί απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 

ηεο ηερλεηήο δηαίξεζεο πεξηνρψλ, φπσο ε Κνηιάδα Φεξγθάλα.  Απφ ην 2002 ε δηάρπζε 

ησλ ερζξνπξαμηψλ ζην Αθγαληζηάλ έρεη γίλεη έλαο πξφζζεηνο παξάγνληαο ξίζθνπ
81

. Οη 

ζηξαηνί ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη άιιεο ππεξεζίεο αζθαιείαο έρνπλ θάλεη 

ειάρηζηα πξάγκαηα γηα λα ηηζαζεχζνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο κεκνλσκέλα, κνκθή ε 

νπνία επηβαξχλεη θαη ηηο Ρσζία-Κίλα, νη νπνίεο γηα θαηξφ ζπγθξαηνχζαλ ηέηνηνπο 

θηλδχλνπο ζηελ πεξηνρή απφ ην λα πξνζπαζνχλ ζνβαξά λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ 

(Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.15-16). Ζ πνξεία ηνπ Οξγαληζκνχ θαηάθεξε λα θάλεη ηε 

δηαθνξά: λα ζηξαηνινγήζεη ηελ Κηλεδηθή θαη Ρσζηθή ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ εληφο 

ησλ εδαθψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ψζηε, α) λα μεπεξαζηνχλ νη δηκεξείο ηξηβέο ησλ ίδησλ 

ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Bailes, Dunay θ.ά., 2007, ζει.16), β) λα πξνσζεζεί 

έλα πιαίζην ζπληνληζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ελάληηα ζηηο δηεζλείο φςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη, γ) λα δνζεί πιηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηηο ρψξεο ηεο απφ ηηο δχν δπλάκεηο. Γηα 

ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ εληφο ελφο πνιπκεξνχο 

πιαηζίνπ απφ ηηο ad hoc δηκεξείο ζπκθσλίεο γηα βνήζεηα, (πνπ είλαη δχζθνιν λα 

ηζνξξνπεζνχλ πνιηηηθά θαη δελ είλαη πνηέ ρσξίο αληαιιάγκαηα), αληηπξνζσπεχεη έλα 

ηεξάζηην βήκα κπξνζηά απφ κφλν ηνπ.  

Ζ ζπγθπξηαξρία Ρσζίαο-Κίλαο ζηνλ SCO, α) κεηψλεη ηνπο θφβνπο γηα ππαγσγή 

ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζε εμσηεξηθέο δπλάκεηο θαη ηνπο δίλεη αξθεηφ ρψξν γηα 

θηλήζεηο, β) εμηζνξξνπεί ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή παξνπζία ηεο Κίλαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο Κίλαο πσο δελ αλαδεηά έλα εγεηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή 

ηεο Δπξαζίαο, δηαπξαγκαηεπφκελνη πνιπκεξψο θαη φρη ζε δηκεξέο πιαίζην, κε ηε Ρσζία 

λα παίδεη ην ξφιν ηνπ θξέλνπ, γ) ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνηηκνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ SCO πνπ δελ θπξηαξρείηαη απφ ηε Ρσζία, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ 

CSTO ή ζηελ Κνηλνπνιηηεία, φπνπ δελ ζπκκεηέρεη ε Κίλα. πσο δήισζε έλαο 

Κεληξναζηάηεο δηπισκάηεο: «Με ηνπο Κηλέδνπο ζην δσκάηην, νη Ρώζνη δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπλεζηζκέλα ηνπο θόιπα» (Παξαηίζεηαη ζην Weitz, 2010). 

 

7.Γ.4 Ο SCO γηα ηνπο Παξαηεξεηέο ηνπ: Μνγγνιία, Ηλδία, Παθηζηάλ, Ηξάλ 

Ζ δηεχξπλζε γηα ηνλ SCO ήηαλ έλα ζέκα θιεηζηφ, θαζψο ηα κέιε ηνπ ήζειαλ 

πξψηα λα δπλακψζεη θαη λα εδξαησζεί, επηζπκία θαη απαίηεζε πξσηίζησο ηεο Κίλαο, 

γη‟απηφ θαη δελ είραλ ζεζπηζηεί ηα πξφηππα θαη νη δηαδηθαζίεο απνδνρήο λέσλ κειψλ. 

ηελ πνξεία νη φπνηεο αληηζηάζεηο ησλ κειψλ θάκθζεθαλ, θαζψο ε ζπκκεηνρή θξαηψλ 

φπσο ε Ηλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ σο παξαηεξεηψλ, ζα δηεχξπλε ηελ νπηηθή ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ελψ ζα έδηλε «αέξα δηεζλνύο γεγνλόηνο» ζηελ πξψηε επεηεηαθή χλνδν ηεο 

αγθάεο ην 2006 (Pikayev, 2008, ζει.20). Έηζη, ην δίιεκκα κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ 

                                                           
81

 Ο Hu Jian αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ SCO, ζηελ Αθαδεκία Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηεο 
αγθάεο, δήισζε πσο «ην Αθγαληζηάλ ππήξμε έλα ιίθλν ηξνκνθξαηίαο θαη εμηξεκηζκνύ από ηελ εηζβνιή ησλ ΗΠΑ» 
(Παξαηίζεηαη ζην Dyer & McGregor, 2006). 
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επηινγή «λαη ή φρη ζηε δηεχξπλζε», ζηνπο «ππνςεθίνπο». Σα θξάηε πνπ έιαβαλ ηελ 

πξφζθιεζε θαη αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ Παξαηεξεηψλ ηνπ είλαη ε Μνγγνιία (2004), ε 

Ηλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ (2005) (SCO, 2004, 2005). Ζ πξφζθιεζή ηνπο ππήξμε 

πξντφλ ζπκβηβαζκνχ θαη ηήξεζεο ηζνξξνπηψλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάλ ππήξμε 

ζρεηηθή ζχκπλνηα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ν SCO δηακφξθσζε εηδηθή ζρέζε κε ην 

Αθγαληζηάλ, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ δεκηνπξγίαο ηεο «Οκάδαο Δπαθήο 

SCO–Αθγαληζηάλ», ηελ ππνγξαθή ηνπ νπνίνπ ε Οπάζηγθηνλ ζπκβνχιεπζε ην 

Αθγαληζηάλ λα αξλεζεί, ιφγσ ηεο δηθήο ηεο απφξξηςεο γηα απφθηεζε ηδηφηεηαο 

παξαηεξεηή ζηνλ SCO (Pikayev, 2008, ζει.2). Σν 2008 δεκηνχξγεζε κηα λένπ ηχπνπ 

ζρέζε ζπκκεηνρήο, «ηνλ Δηαίξν ζην Γηάινγν» (“dialogue partner”, SCO, 2008a), 

ππνδερφκελνο ηε ξη Λάλθα θαη ηε Λεπθνξσζία ην 2009 (SCO, 2009). Σέινο, ππνδέρεηαη 

σο «Δπηζθέπηεο» ζηηο πλφδνπο ηνπ, ην Αθγαληζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ, εθπξνζψπνπο 

ηεο ASEAN θαη ηεο CIS. 

Οη παξαηεξεηέο ζηνλ SCO έρνπλ ζπκκεηνρή ε νπνία αμηνινγείηαη σο ιίγν 

ρακειφηεξε απφ απηή ησλ κειψλ ιφγσ α/ ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο 

ηα θξάηε (de Haas, 2007) θαη, β/ φηη ν SCO ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ ελίζρπζε πνπ παξέρεη ε 

ελεξγφο θαη πςειφβαζκε ζπκκεηνρή ησλ παξαηεξεηψλ ζηε λνκηκφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ 

(Boland, 2011). Ζ πεξαηηέξσ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηα ηαθηηθά ζρέδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηδηαίηεξα ζηελ ελεξγεηαθή θαη Γηαηξαπεδηθή ηνπο ζπλεξγαζία, 

ζπδεηάηαη θαη ζρεδηάδεηαη έθηνηε. Σν 2010 κάιηζηα, ην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην ηνπ 

SCO πξαγκαηνπνίεζε ηελ εηήζηα πλάληεζε ησλ κειψλ ηνπ γηα πξψηε θνξά ζε θξάηνο 

παξαηεξεηή, ζηε Μνγγνιία (SCO, 2010a). Δίλαη πξνθαλέο πσο εθηφο απφ ηα κέιε, 

παξαηεξεηέο θαη ζπλεξγαδφκελνη βιέπνπλ φθεινο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ θαη φζν 

ππάξρεη απηή ε αληαπφδνζε, ζα ππάξρεη θαη κέιινλ γηα ηνλ SCO. Τπάξρνπλ θνηλά 

ζπκθέξνληα φπσο ε ζηαζεξφηεηα, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ην εκπφξην, νη 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. ζν φκσο ζεκαληηθά θαη αλ είλαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα θαη 

θέξδε, επαξθνχλ γηα λα εκθπζήζνπλ ζε ηφζν δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο νληφηεηεο 

φζν ηα κέιε ηνπ, ηελ επηζπκία ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο ψζεζεο ζην επφκελν 

βήκα; Καη πνην ζα είλαη απηφ; Μήπσο εθηφο απφ ην δέιεαξ ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη 

θάπνηνπ είδνπο «ππνρξέσζε»; Απηφ είλαη έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε. Μέρξη ζηηγκήο, ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο κε ηελ αζθάιεηα, απεδείρζε ηζρπξφ δέιεαξ γηα ηε 

ζπλχπαξμε θαη ηελ επηζπκία ζπλεξγαζίαο
.
 ην αλ ζα απνηειέζεη θαη ψζεζε γηα ηε 

κειινληηθή εμέιημε κέλεη λα απνδεηρζεί ζην κέιινλ. ια ηα θξάηε πξνζβιέπνπλ ζε θέξδε 

απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ελψ πξνζθέξνπλ ζε πνιηηηθφ εθηφπηζκα θαη 

λνκηκφηεηα ζηνλ SCO, παξφηη, νη δηκεξείο ζρέζεηο ή νη επηινγέο θάπνησλ, ηνλ ζέηνπλ 

ελψπηνλ πξνθιήζεσλ, νη νπνίεο εθηίζεληαη αλαιπηηθά ζην 8
ν
 Κεθάιαην. 

ΜΟΓΓΟΛΗΑ: Ζ Κίλα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηε ζπκκεηνρή ηεο Μνγγνιίαο ζηνλ 

SCO, θαζψο επηρεηξνχζε έλα λέν άλνηγκα ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη δελ ζα ήζειε ζ‟ απηή 
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ηεο ηελ πνξεία λα ζπλαληά ηελ Μνγγνιία, κηα ρψξα πνπ ηζηνξηθά απνηέιεζε ην 

εθαιηήξην γηα άπεηξεο εηζβνιέο ζηελ Κίλα. Δληνχηνηο, ε Μνγγνιία δελ είλαη δηαηεζεηκέλε 

λα θνζηίζεη άιιεο δηακάρεο, ε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηεο θαληάδεη ινγηθή, θαζψο δελ ζα 

θνπβαινχζε καδί ηεο εληάζεηο ή ξίζθα, παξφιν πνπ ε Οπιάλ-Μπαηφξ δελ ρξεηάδεηαη ηελ 

αζθαιηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ SCO, αθνχ νπνηαδήπνηε ζηηγκή αληηκεηψπηδε πξφβιεκα 

απφ ξηδνζπαζηηθέο θηλήζεηο, ζα πξνζέηξερε γηα βνήζεηα ζηε Ρσζία θπξίσο, αιιά θαη 

ζηελ Κίλα (Plater-Zyberk, 2007, ζει.6). Ο SCO απνηειεί γη‟απηήλ έλα ηζρπξφ άλνηγκα, 

θαζψο επηζπκεί λα ζπάζεη ηε γεσγξαθηθή ηεο απνκφλσζε θαη αλαδεηά ηξφπνπο αιιά θαη 

«Σξίηνπο Γείηνλεο», γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηε λέα ηεο εμάξηεζε απφ ηελ Κίλα  θαη λα 

ηζνξξνπήζεη κεηαμχ απηήο θαη ηεο Ρσζίαο (Pikayev, 2008, Boland, 2011). Δπίζεο, ζέιεη 

λα επσθειεζεί πεξηζζφηεξν ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξεη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ SCO. Ζ ππνςεθηφηεηά ηεο σο κφληκν κέινο δείρλεη λα 

μεπεξλά ηελ φπνηα δπζαξέζθεηα ηεο Κίλαο, είηε ιφγσ ηνπ θαθνχ ηνπο παξειζφληνο, είηε 

ιφγσ ζπκκαρίαο κε ηελ Ρσζία. Δίλαη ην κφλν θξάηνο πνπ κπνξεί λα γίλεη πιήξεο κέινο 

άκεζα, φκσο είλαη αθφκε αδχλακε νηθνλνκηθά, νπφηε ηίζεηαη ζέκα ηθαλφηεηάο ηεο λα 

ζπλεηζθέξεη ην θεθάιαην πνπ ζπλεπάγεηαη ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηεο (Oldberg, 2007, 

ζει.39, Rousseau, 2011), δελ είλαη φκσο απφιπηα ζίγνπξν φηη ην ζέκα απηφ ζα 

απνηειέζεη εκπφδην ζηελ είζνδφ ηεο. 

 ΗΝΓΗΑ: ηε ζπκκεηνρή ηεο ππνζηήξημε θαη ππνζηεξίδεη ε Ρσζία θαζψο είλαη 

ζηξαηεγηθφο εηαίξνο θαη κεγάινο εκπνξηθφο πειάηεο ηεο ζε αγαζά θαη νπιηζκφ. Με ηελ 

Κίλα έρεη αθφκε ηεηακέλεο ζρέζεηο απφ ηελ επνρή ηνπ ζπλνξηαθνχ πνιέκνπ ην 1962, 

φηαλ ε Κίλα ππνζηήξημε ην Παθηζηάλ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε ηεο Κίλαο ζην Παθηζηάλ 

απνηειεί κεγάιν αγθάζη γη‟απηήλ. Ζ νηθνλνκηθή ηεο επξσζηία, ε ζπλερφκελε άλνδνο θαη ν 

πιεζπζκφο ηεο, πνπ ηεο πξνζδίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλαδπφκελνπ νηθνλνκηθνχ 

γίγαληα, ηεο δίλνπλ θαη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα λα είλαη ε κφλε ρψξα πνπ κπνξεί λα 

ηζνξξνπήζεη γεσπνιηηηθά ηελ Κίλα εληφο ηνπ SCO, γεγνλφο επίζεο επηζπκεηφ απφ ηε 

Ρσζία (Κνηδηάο, 2011). Δίλαη επίζεο, κέινο ησλ BRICs θαη ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

SCO ππνζηεξίρζεθε θαζψο ζα ηε βνεζνχζε λα πξνάγεη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζπκθέξνληα 

ζηελ Κεληξηθή Αζία, λα δηεπξχλεη ηνπο γεσπνιηηηθνχο ηεο δεζκνχο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

forum δηαιφγνπ γηα λα δηαρεηξηζηεί ζπλνξηαθά ηεο πξνβιήκαηα, ηελ ηξνκνθξαηία, αιιά 

θαη ηελ παγθφζκηα άλνδν ηεο Κίλαο
.
 επ‟ απηνχ ηνπ ζέκαηνο, ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο 

λα βξνπλ θνηλνχο ηφπνπο πξνζέγγηζεο εληφο ηνπ πνιπκεξνχο πιαίζηνπ ηνπ SCO, 

γεγνλφο πνπ ζπκθέξεη ηε Ρσζία πξσηίζησο, ε νπνία επηζπκεί ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηεο. 

Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ιφγσ ηεο επηξξνήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηα άιια κέιε νη Γπηηθνί ηεο δεζκνί θαη 

νη δεκνθξαηηθέο ηεο πξαθηηθέο (Bailes θ.ά. 2007, ζει.18,20), ή θαη λα εκπιαθεί πνιχ 

βαζηά ζηελ θνχξζα ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Chung, 2006, ζει.12, 

Troitskiy, 2007, ζει.41), γεγνλφο πνπ δελ επηζπκνχλ νχηε ε Κίλα, νχηε ε Ρσζία. Παξφηη ε 
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Κίλα αηζζάλεηαη άβνια κε απηή ηε ζπκκεηνρή θαη ζέηεη ζπλερψο πξνυπνζέζεηο ζηελ 

εμέιημή ηεο, ε Ρσζία πξνζπαζεί λα ηε ζέζεη ζε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο επξχηεξν κε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα: απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006, ηελ σζεί λα ζπλεξγαζηεί θαη κε 

ηε ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ηνπ CSTO πιελ ηνπ SCO, ππφ ην επηρείξεκα ηεο αζηαζνχο 

θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε πηζαλφηεηα κηαο ζηξαηησηηθήο θξίζεο ζην Ηξάλ, ε Ηλδία 

είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζή ηεο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηελ άκπλά ηεο. Ο CSTO είλαη έλαο πνιηηηθφο-ζηξαηησηηθφο 

κεραληζκφο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε αλάγθεο έρεη δηθαηνδνζία λα θηλεηνπνηεζεί άκεζα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ απξφζθνπηε 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. Ζ Ηλδία αληηζηέθεηαη αθφκε ζε 

απηή ηελ πξφηαζε θαη κάιηζηα ν SCO είλαη ν κνλαδηθφο απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο 

νξγαληζκνχο ηεο Αζίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη.  

ΠΑΚΗΣΑΝ: Δίλαη κηα ρψξα πνπ θηλείηαη ζηελ θφςε ηνπ μπξαθηνχ ιφγσ ηεο 

γεηηλίαζήο ηνπ κε ην Αθγαληζηάλ θαη ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ κε ηελ Ηλδία. Θέιεη λα 

μεθχγεη απφ ηε ζθηά ηεο Ηλδίαο ζηα πιαίζηα ησλ ζεζκψλ ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Αζίαο, λα 

αλαπηχμεη νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη είλαη ην θξάηνο 

πνπ ππνζηεξίδεη πην ζεξκά ηε δηεχξπλζή ηνπ SCO. ηελ Κίλα έρεη βξεη έλα ζεκαληηθφ 

ρξεκαηνδφηε γηα αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ήδε πξνρσξνχλ θαη έλα ζχκκαρν ζην θνηλφ 

κέησπν Ρσζίαο-Ηλδίαο γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Αθγαληζηάλ. Ζ απνδνρή ηνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε απηή ηεο Ηλδίαο, γηα ιφγνπο ηζνξξνπίαο κεηαμχ Ρσζίαο-Κίλαο: δελ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφ ην Παθηζηάλ θαη φρη ε Ηλδία (Κνηδηάο, 2010α), άξα δελ ηίζεηαη 

ζέκα επηιεθηηθήο απνδνρήο.  

ΗΡΑΝ: Σν Ηξάλ επέδεημε εμ‟αξρήο ην κεγαιχηεξν δήιν γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ SCO 

θαη κάιηζηα σο πιήξεο κέινο. Δπηζπκεί λα εδξαηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε Ρσζία θαη ηελ 

Κίλα, γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πηέζεσλ θαη θηλήζεσλ απνκφλσζεο πνπ 

ζέινπλ λα ην νδεγήζνπλ νη ΖΠΑ. Πηζηεχεη πσο ε ζπκκαρία κε ηηο δχν δπλάκεηο ζα ην 

βνεζήζνπλ λα ηεξκαηίζεη ηηο θπξψζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, σο πνηλή 

ζηελ άξλεζή ηνπ λα εγθαηαιείςεη ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα. Δπηπξφζζεηα, ε Ρσζία 

θαη ε Κίλα κε ηηο επελδπηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ειθπζηηθνί επελδπηέο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε, ηδηαίηεξα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ πνιιέο επελδχζεηο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ ππνρψξεζαλ ιφγσ ησλ θπξψζεσλ (Pahlavi & Hojati, 2010). 

Γηα ην Ηξάλ ν SCO κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αζπίδα πξνζηαζίαο, ζίγνπξα πνιηηηθή θαη 

ζε έλα κέηξν θαη αζθαιηζηηθή, έλαληη ηνπ θηλδχλνπ κηαο επίζεζεο ησλ ΖΠΑ ή ηνπ Ηζξαήι, 

κέζσ ηεο απνηξνπήο θαη φρη ηεο ζπλδξνκήο. Δπειπηζηεί επί ηνχηνπ, λα πείζεη ηε Ρσζία 

λα ηνπ πνπιήζεη πην ζχγρξνλν νπιηζκφ (Pikayev, 2008). Ο SCO δίλεη ζην Ηξάλ επίζεο, 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη κηα εμαηξεηηθά πξνζνδνθφξα ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κεληξηθή Αζία, ιφγσ ηεο λεπξαιγηθήο ηνπ ζέζεο, θαζψο είλαη ε πην ζχληνκε δηέμνδνο ζηε 

ζάιαζζα γηα ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηελ επθαηξία λα αλαθηήζεη ηελ 
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παξαδνζηαθή ηνπ επηξξνή ζηελ πεξηνρή, παξφηη νη κέρξη ζηηγκήο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 

αλαπηχμεη νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπλεξγαζία κε ηα Σνπξθφθσλα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο ππήξμε αλεπηηπρήο, πιελ ηνπ θνληηλνχ εζλνινγηθά θαη γισζζηθά Σαηδηθηζηάλ, ζην 

νπνίν έρεη απνθηήζεη θάπνηα επηξξνή (Pikayev, 2008). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ σο 

παξαηεξεηήο ζηνλ SCO, έρεη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζε αξθεηά πεδία κε ηηο 

δχν κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, νη νπνίεο θαη αληαπνθξίζεθαλ, ηδηαίηεξα ε Ρσζία. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζα ην βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηεί ηα θνηλά ζέκαηα αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα 

ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, λα ζηεξίμεη ηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπ 

πνιηηηθήο κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ SCO θαη λα αλεβάζεη ην δηεζλέο ηνπ θχξνο. 

Ζ Λεςκοπωζία είλαη ην πξψην Δπξσπατθφ θξάηνο πνπ πέηπρε ηελ επίζεκε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ SCO. Σν εηαηξηθφ κλεκφλην πνπ ππέγξαςε κε ηνλ Οξγαληζκφ 

πεξηειάκβαλε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αληηηξνκνθξαηίαο, ησλ 

κεηαθνξψλ. Ζ ηξνκνθξαηία θαη ε πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα είλαη ηα δχν θχξηα πεδία 

ζπλεξγαζίαο ηεο πι Λάνκα κε ηνλ SCO, ε νπνία ην Μάην ηνπ 2009 θαηάθεξε λα ληθήζεη 

ηνπο «Σίγξεηο ηεο Απειεπζέξσζεο ηνπ Tamil Eelam» (Liberation Tigers of Tamil Eelam-

LTTE), κηα μέλε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, ηεο νπνίαο φκσο ηα απνκεηλάξηα 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ελεξγά (Boland, 2011). 

Σν ζέκα δηεχξπλζε παξέκεηλε ηππηθά θιεηζηφ θαη κε ζπδεηήζηκν κέρξη ηε χλνδν 

ηεο Αζηάλα ην 2011, γηα ιφγνπο φρη κφλν νπζίαο αιιά θαη ηππηθνχο. πσο ην είρε ζέζεη ν 

πξψελ ΓΓ ηνπ Οξγαληζκνχ Zhang Deguang απφ ην 2005 αθφκε: «πξνο ην παξόλ ν 

Οξγαληζκόο δελ ζα δερόηαλ λέα κέιε, γηαηί ππάξρεη έιιεηςε ζρεηηθήο λνκηθήο βάζεο» 

(Xinhua, 2005a, The China, 2011). Ζ έιιεηςε απηή έδηλε θαη ηε δηθαηνινγία γηα λα κελ 

ηεζνχλ ηα πξαγκαηηθά ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα ζηγνχλ, φηαλ ζα άλνηγε ην ζέκα. Οη 

δηεζλείο εμειίμεηο φκσο άιιαμαλ ηηο πξνηεξαηηφηεηεο, πηνζεηήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη 

ηππηθά ν δξφκνο είλαη πιένλ αλνηρηφο. Σα ππέξ θαη θαηά ηεο δηεχξπλζεο, νη 

ππνςεθηφηεηεο, ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη καδί ηεο θαη νη εμειίμεηο πνπ ππήξμαλ ην 

2011, εθηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 8.  

 

7.Δ Ο SCO ΓΗΑ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ SCO απφ ηε 

Γπηηθή Γηεζλή Κνηλφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ΖΠΑ, ην ΝΑΣΟ, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηνλ ΟΑΔ. Ζ πξνζέγγηζε θάζε δηεζλή παξάγνληα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ζπληζηακέλεο πνπ ζπλδένπλ ηνλ SCO καδί ηνπ. Γη‟απηφ θαη είλαη 

δηαθνξεηηθή, γηα λα αλαδείμεη ηηο θχξηεο πηπρέο ηεο ζρέζεο ή ηεο νπηηθήο ηνπ ελφο 

ζεζκνχ γηα ηνλ άιιν.  

 

7.Δ.1 Ο SCO γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 
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«Δθ πξώηεο όςεσο ν SCO πξαγκαηνπνηεί ην αληίζεην από απηό πνπ νη Richard 

Nixon θαη Henry Kissinger πξνζπάζεζαλ λα επηηύρνπλ: λα θξαηήζνπλ ηε Ρσζία θαη ηελ 

Κίλα ρώξηα» (Financial Times, 2007). ζν θη αλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ ε Κεληξηθή Αζία είλαη άγλσζηε πεξηνρή γηα ηηο ΖΠΑ, ε πξνζέγγηζε ησλ θξαηψλ 

ηεο αξρηθά απφ ην ΝΑΣΟ, ε επίγλσζε ησλ ηεξάζηησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ειέγρνπ πνπ δίλνπλ ησλ δχν κεγαιχηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο, κηαο 

αλαδπφκελεο Κίλαο θαη κηαο επαλαθάκπηνπζαο κεηά απφ δχν θαηαξξεχζεηο Ρσζίαο, 

έθαλαλ ζρεδφλ αλαπφθεπθηε ηελ «αξπαγή» ηεο επθαηξίαο λα ηελ πξνζεγγίζνπλ κε 

αθνξκή ηνλ «Πφιεκν θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» ζην Αθγαληζηάλ. Μηα έλδεημε απηνχ, είλαη 

ην λνκνζρέδην “Silk Road Strategic Act” (ηξαηεγηθή Πξάμε γηα ην Γξφκν ηνπ Μεηαμηνχ) 

ην νπνίν ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, αιιά φρη απφ ηε Γεξνπζία, ην 

νπνίν εμέθξαδε κε ζαθήλεηα ην βαζηθφ ζηφρν ησλ ΖΠΑ, δειαδή ηνλ νινθιεξσηηθφ 

έιεγρν ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Καζπίαο, 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζεηξάο πξνηεθηνξάησλ πνπ ζα αληηβαίλνπλ ζε πνιηηηθέο πνπ 

επλννχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, γεγνλφο φκσο πνπ απφ ην 2001 θαη 

έθηνηε δελ ζπκβαίλεη (Φνχζθαο, 2009α). εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε καηαίσζε έπαημε ν 

SCO, ν νπνίνο αλαπξνζάξκνζε ηηο ηζνξξνπίεο θαη απνθάιπςε πιήξσο ηνπο 

αληαγσληζκνχο. Μηα πξψηε γεχζε γηα ηελ αιιαγή ησλ φξσλ ηνπ παηρληδηνχ πήξαλ νη 

ΖΠΑ κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Αζηάλα ην 2005. Δπηβεβαίσζε απηήο ηεο αιιαγήο απνηειεί 

επίζεο ε πξαγκαηνπνίεζε πςεινχ επηπέδνπ θνηλψλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ κε φιν θαη 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ SCO ζε απηέο, αιιά θαη κε ε δχλακε πνπ 

δείρλεη λα απνθηά ρξφλν κε ην ρξφλν. Παξφηη πξνζπάζεζαλ λα ππνβαζκίζνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ, αλαζεψξεζαλ ηε ζηάζε ηνπο, γεγνλφο ζην νπνίν βνήζεζε θαη ε φιν 

θαη κεγαιχηεξε δπλακηθή ηνπ SCO λα αλαιάβεη ελεξγφηεξν ξφιν ζην Αθγαληζηάλ, 

θαηαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηθή ηνπο απνηπρία. Δλδεηθηηθή ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

παξάγνληα απηνχ, είλαη ε Γηάζθεςε γηα ην Αθγαληζηάλ ζηε Μφζρα ην Μάξηην ηνπ 2009 

(Αθγαληζηάλ: κηα πιεγή αλνηρηή, 7.Σ.2). Γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ν SCO είλαη...  

1) ...κηα ζπλεξγαζία ππαγνξεπκέλε απφ ηελ επείγνπζα αλάγθε λα 

αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ε Ρσζία θαη ε Κίλα απηφ πνπ ζεσξνχλ ζπζηεκηθή απεηιή 

πξνο ηα ζπκθέξνληά ηνπο: ηηο ίδηεο ηηο ΖΠΑ (Walberg, 2009, Dalby, 2010). Δίλαη ε ίδηα 

απεηιή πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ηνπ CSTO ή ζηελ πξφηαζε άιισλ δνκψλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν γηα ηε κειινληηθή δεκηνπξγία νξγαληζκψλ 

ζηελ Αζία βαζηζκέλν, α/ ζηηο αξρέο ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ηζφηεηαο, ζεβαζκνχ 

(«Πλεχκα ηεο αγθάεο») θαη, β/ ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρσξίο 

πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο («πλαίλεζε ηνπ Πεθίλνπ», Ramo, 2004, Yee, 2011).  

2) ...κηα πξσηνβνπιία ηεο Κίλαο κε ζθνπφ λα εμαζζελίζεη ην ζπκκαρηθφ ζχζηεκα 

ησλ ΖΠΑ θαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε έλα πην ηαηξηαζηφ ζε εθείλε, ηδενινγηθά θαη 
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πνιηηηθά, ψζηε λα αζθεί απξφζθνπηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, λα ηεο δίλεη ειεπζεξία 

θηλήζεσλ ζηηο παγθφζκηεο ζρέζεηο ψζηε λα επηηχρεη νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή δηείζδπζε.  

3) Ζ Ρσζία θαισζφξηζε θαη ζπκκεηέρεη ζ‟απηή ηελ Κηλεδηθή πξσηνβνπιία ζε κηα 

πξνζπάζεηα, α/ επαλαπξνζέγγηζεο ηεο αλαδπφκελεο Κίλαο θαη ζε έλα πνιπκεξέο 

πιαίζην, πέξαλ ηνπ δηκεξνχο, β/ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ απηήο επίζεο θαη γ/ αλαζηνιήο 

ηεο δηθήο ηνπο θπξηαξρίαο (ησλ ΖΠΑ) ζηελ Κεληξηθή Αζία.  

Αλ κέηξν ηεο επηηπρίαο κηαο θίλεζεο είλαη ε αληαπφθξηζε πνπ απηή βξίζθεη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο, ηφηε ν SCO έρεη επηηχρεη φρη κφλν γηαηί έρεη βξεη αληαπφθξηζε ζηελ 

επξχηεξε πεξηθέξεηά ηνπ θαη έρεη απνθηήζεη θαζεζηψο παξαηεξεηή ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, αιιά θαη γηαηί νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επηζπκνχλ λα 

απνθηήζνπλ θαζεζηψο «παξαηεξεηή», αίηεζε πνπ έρεη ήδε απνξξηθζεί θαη φρη κία θνξά 

κφλν (Yee, 2011). Οη ίδηεο νη ΖΠΑ έρνπλ αξλεζεί πσο αηηήζεθαλ γηα απηή ηελ ηδηφηεηα
82

. 

Αλψηεξνη αμησκαηνχρνη ηνπο ζε επίζεκεο δειψζεηο ηνπο, ζηήξημαλ απηή ηελ άξλεζε 

δειψλνληαο πσο απφ ηελ αξρή ηνπο πξνζθέξζεθε απηή ε ηδηφηεηα
83

, απιά δελ ηελ 

επίιεμαλ. Ο SCO επηζπκεί ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ, δνζείζαο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηάζηαζεο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη φκσο είλαη δχν: 

α/ ηη επηζπκνχλ νη ίδηεο νη ΖΠΑ, θαζψο ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνπλ παξακέλνπλ ζε έλα 

βαζκφ ζπγθερπκέλα θαη β/ πσο επηζπκνχλ απηή ηε ζπλεξγαζία ηα κέιε ηνπ SCO. Δλψ 

εληφο ησλ ΖΠΑ πιεζαίλνπλ νη θσλέο ππέξ κηαο ζπλεξγαζίαο, ππεξηζρχνπλ εθείλεο πνπ 

ζεσξνχλ ηνλ SCO αληη-Ακεξηθαληθφ ζεζκφ, ηδίσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Γηαθήξπμεο 

ηεο Αζηάλα ην 2005 θαη παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε αλάινγε πίεζε έθηνηε, αθνχ 

απηή ζα νδεγνχζε ζε κεγάιε ξήμε ηηο ζρέζεηο Ρσζίαο θαη Κίλαο καδί ηνπο, πξάγκα πνπ 

θακία εθ ησλ δχν δπλάκεσλ δελ επηζπκνχζε, νχηε θαη επηζπκεί.  

Ζ αθνξκή γηα ην μεθίλεκα κηαο ζπλεξγαζίαο ππάξρεη θαη έλα πξψην πιαίζην 

ηέζεθε ζηε Μφζρα ην Μάξηην ηνπ 2009 ζηε ζπλάληεζε γηα ην Αθγαληζηάλ. Ζ εμέιημε απφ 

πιεπξάο ΖΠΑ εμαξηάηαη απφ δχν βεβαηφηεηεο: (i) δελ ζέινπλ λα δψζνπλ ζην SCO 

κεγαιχηεξν θχξνο απφ απηφ πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη, (ii) νη ίδηεο, ζέινπλ λα είλαη ζηελ 

Κεληξηθή Αζία, λα ειέγρνπλ ηε Ρσζία, ηελ Κίλα θαη καδί ηνλ SCO, ψζηε θακία δχλακε 

απφ κφλε ηεο ή ζε ζπλδπαζκφ λα κελ επηθξαηήζνπλ ζηελ Δπξαζία. Οη παξαπάλσ 

ηζρπξηζκνί δείρλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο καξηπξνχλ νη 

εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην Αθγαληζηάλ, απφ ην νπνίν 
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 χκθσλα κε άξζξα θαη κειέηεο, επί πξνεδξίαο Bush ην 2005 έγηλε ε πξψηε αίηεζε, ε νπνία θαη απεξξίθζε 
(Cohen, 2006), ελψ ν ηφηε Τθππνπξγφο Δμσηεξηθφο αξκφδηνο γηα ζέκαηα Νφηηαο θαη Κεληξηθήο Αζίαο, Richard 
Boucher, ην δηέςεπζε, φπσο έθαλε αξγφηεξα θαη ν Αλαπιεξσηήο Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ αξκφδηνο γηα ηελ ίδηα 
πεξηνρή, Evan Feigenbaum (Boucher, 2006, Feigenbaum, 2007). 
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 ηαλ ε Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, αξκφδηα γηα ζέκαηα Δπξψπεο θαη Δπξαζίαο Beth Jones επηζθέθηεθε ηελ 
πεξηνρή ην 2002, δήισζε ζηελ αλαθνξά ηεο πσο, Ρψζνη αμησκαηνχρνη ελεκέξσζαλ ηνπο Ακεξηθαλνχο νκνιφγνπο 
ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ SCO θαη πσο νη ΖΠΑ ελζάξξπλαλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο 
φιεο θαηάζηαζεο θαη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ζπληνληζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ πεξηνρή, πξνο φθεινο 
ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη απνθπγή ηεο επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ (Jones, 2002). Δπίζεο, ην 2004 φηαλ ν 
Αλαπιεξσηήο Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ αξκφδηνο γηα ηελ πεξηνρή B.Lynn Pascoe, θιήζεθε λα απαληήζεη ζε 
εξσηήζεηο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ππνζηήξημε κε βάζε ηα παξαπάλσ, πσο «ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμ’αξρήο 
καο πξνζθέξζεθε λα αλαιάβνπκε αθόκε θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ Παξαηεξεηή, ζπλεξγαδόκελνη κε ηνλ Οξγαληζκό», 
ππνγξακκίδνληαο ηελ επηζπκία ηεο Οπάζηγθηνλ λα δεη ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία γηα ηελ ηξνκνθξαηία λα 
επηηπγράλεη (U.S.-H.of R., 2004). 
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ζέινπλ κελ λα απεγθισβηζηνχλ, ρσξίο φκσο λα απεκπιαθνχλ απφ ηελ πεξηνρή: ε 

θπζηθή εμφλησζε ηνπ Osama bin Laden ζε κία επηρείξεζε ζρεδηαζκέλε θαη εθηειεζκέλε 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο Ακεξηθαληθέο εηδηθέο δπλάκεηο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Παθηζηάλ 

(Baker, θ.ά., 2011), δείρλεη ηελ επηζπκία ιήμεο ηνπ ζέκαηνο, ηα ζρέδηα πνπ έξρνληαη 

φκσο ζην θσο γηα κηα ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε κε ην Αθγαληζηάλ κεηά ην 2014, 

απνθαιχπηνπλ ηελ πξφζεζε γηα εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ, αλάπηπμε 

ππξαπιηθήο άκπλαο θαη άξα κφληκε παξνπζία ζηελ πεξηνρή. Σα ζρέδηα απηά εγείξνπλ 

αληηδξάζεηο φρη κφλν απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα. Ζ Ηλδία επίζεο, έρεη εθδειψζεη ηελ 

απνζηξνθή ηεο γηα ηηο εληάζεηο πνπ ζπκίδνπλ «λέν ςπρξφ πφιεκν» θαη εκθαλίδνληαη 

ζηελ πεξηνρή. Με εμαίξεζε ηελ Κίλα, ν πξψελ πξφεδξνο Bush δελ έδεημε λα ιακβάλεη 

ζηα ζνβαξά θαλέλα απφ ηα θξάηε-κέιε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ηνλ SCO (Mearsheimer, 

2010), παξά ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ 2005
. 

ν λπλ πξφεδξνο Obama ην θάλεη. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Hillary Clinton δήισζε πσο, «έρνπκε 

επίζεο δεη λένπο νξγαληζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Forum ηεο 

ASEAN (ASEAN Regional Forum-ARF), ASEAN+3, ηνλ SCO
.
 ειπίδνπκε λα κπνξέζνπκε 

λα ζπκκεηάζρνπκε δξαζηήξηα ζε πνιινύο από απηνύο» (Clinton, 2010), θαζηζηψληαο 

εκθαλή ηελ επηζπκία ηεο ηξέρνπζαο θπβέξλεζεο γηα ζπλεξγαζίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο κε 

πεξηθεξεηαθνχο δξψληεο, εληζρχνληαο έηζη θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο κειινληηθήο 

ζπλεξγαζίαο ΖΠΑ-SCO. Οη ΖΠΑ αλαδεηνχλ, φπσο πάληα άιισζηε, εθείλν ην είδνο 

ζπλεξγαζίαο πνπ ζα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, παξά 

ηνπο ελδνηαζκνχο ή ηηο θσλέο πνπ αληίθεηληαη ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ν SCO δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα «θαηάζηεκα 

δηαιόγνπ» (Shao, 2011). Δπηπξφζζεηα, νη ΖΠΑ δελ ζέινπλ νχηε λα εληζρχνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη ελζαξξχλνπλ ή ππνζηεξίδνπλ θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα, φηαλ δεκνζίσο 

έρνπλ απνθεξχμεη θαη θαηαγγείιεη ηηο θηλήζεηο ηνπο, φπσο έγηλε επί πξνεδξίαο Bush, νχηε 

λα εκπιαθνχλ ζε κηα ζπλεξγαζία κε ηνλ SCO, φπνπ επί ηεο νπζίαο ζα έρνπλ απιά 

δηαθνζκεηηθφ ξφιν (Boland, 2011). Καη απηή ε αλεζπρία εληζρχεηαη πιένλ θαη απφ ηνλ 

φξν ηεο γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο πνπ έζεζαλ ηα κέιε ηνπ SCO γηα ηελ είζνδν λέσλ 

ζπλεξγαηψλ ή κειψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο νη ΖΠΑ δελ ζα „πξεπε κελ λα 

πεξηκέλνπλ πιήξε ζπκκεηνρή, πνπ ίζσο λα κελ ηηο ελδηαθέξεη επί ηνπ παξφληνο, φκσο 

ζέηεη ην εξψηεκα ηη είδνπο ζπκκεηνρή επηζπκνχλ θη αλ ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε κία 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο.  

Παξά ηνπο φπνηνπο ελδνηαζκνχο ή αληηξξήζεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

θαζεζηψησλ ησλ κειψλ, ή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ζεζκψλ φπσο ν 

SCO ή ην ARF, αληηιακβάλνληαη πσο ε απνρή ή άξλεζε ζπλεξγαζίαο έρεη θφζηε ζε 

επθαηξίεο αληαιιαγήο απφςεσλ επί θξίζηκσλ ζεκάησλ, νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο, 

εκβάζπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ή αθφκε θαη ζε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ εθ ησλ έζσ. Απηή 

ε άπνςε έιθεη ηε δπλακηθή ηεο απφ ηε δχλακε ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ πην δεκνθξαηηθψλ 
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θξαηψλ, φπσο ε Ηλδία ή ε Μνγγνιία, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ θαη ζηα θξάηε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζε έλα καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Σν εξψηεκα φκσο παξακέλεη: ηη 

αληίηηκν είλαη δηαηεζεηκέλεο λα πιεξψζνπλ γηα λα έρνπλ απηή ηε ζπλεξγαζία;  

   

7.Δ.2 SCO θαη ΝΑΣΟ: Δίλαη ν SCO ην ΝΑΣΟ ηεο Αλαηνιήο; 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΝΑΣΟ απνηέιεζε ηκήκα ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ πνπ γελλήζεθαλ 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ην Πξννίκην, «ηα Μέιε ηεο πλζήθεο 

δειώλνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνπο ζηόρνπο θαη ζηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ, ηελ επηζπκία ηνπο λα δνπλ ελ εηξήλε [...] ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπο λα 

δηαθπιάμνπλ ηελ ειεπζεξία, ηελ παγθόζκηα θιεξνλνκηά θαη ηνλ πνιηηηζκό, όπσο 

ζεκειηώζεθαλ πάλσ ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, πξνάγνληαο ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ επεκεξία ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ, ελώλνληαο 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ζπιινγηθή άκπλα θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο» 

(ΝΑΣΟ, 1949). Γελ ήηαλ φκσο κφλν απηφ. Σν ΝΑΣΟ ππήξμε θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηθαλνπνηνχληαλ ην πξσηαξρηθφ ηνπο 

κέιεκα, λα εδξαηψζνπλ ηελ εγεκνλία ηνπο ζηελ Δπξψπε θπξίσο (πιελ ηεο Ηαπσλίαο), 

ψζηε λα ηελ εμαζθαιίζνπλ ακπληηθά έλαληη ηνπ νβηεηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εδξαίσζε απηή 

απνζνβνχζε ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο επηθίλδπλσλ γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ηελ 

εγεκνλία ηνπο ζπκκαρηψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Βεξνιίλνπ θαη Μφζραο, 

γηα φζν θαηξφ δηαξθνχζε ν Φπρξφο Πφιεκνο. Μεηά ην ηέινο ηνπ, πέξαζε απφ κηα 

πεξίνδν κνπδηάζκαηνο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο απψιεηαο «αληίπαινπ θαη ζηφρνπ», 

ζηελ αλαζεψξεζε ζθνπψλ θαη ζέζεσλ θη άξρηζε λα επεθηείλεηαη, θηλνχκελν έμσ απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο θεληξηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Αξ.5 θαη 6 ηεο 

πλζήθεο ηεο Οπάζηλγθηνλ (ΝΑΣΟ, 1949), γηα λα ζπκπεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηα 

εδάθε ησλ λέσλ θξαηψλ πνπ ήηαλ πιένλ «δηεθδηθήζηκα», απαληψληαο κε έλαλ 

πεξίπινθν κεηαζρεκαηηζκφ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο «λέαο παγθόζκηαο ηάμεο» (Bush, 1991), 

επηβεβαηψλνληαο έηζη, ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ρσξψλ, ν δηάινγνο 

θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλέπηπμε είραλ ηέηνηα έθηαζε, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγθξηζε κε 

άιιν ζεζκφ ή νξγαληζκφ (πιελ ηνπ ΟΖΔ), ζηε ζπλεξγαζία κε θξάηε εθηφο ηεο ηππηθήο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπ (Marizza, 2011). Απηέο νη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγέο δείρλνπλ 

α. ηε «βαζχηεξε δνκή ησλ αμηψλ ηνπ» πνπ δηαηεξνχλ ηελ νπζία θαη λνκηκφηεηα ηεο 

ζπκκαρίαο, β. φηη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ΝΑΣΟ δελ ζηεξηδφηαλ πνηέ απνθιεηζηηθά ζηελ 

χπαξμε κηαο εμσηεξηθήο απεηιήο, πσο δελ ήηαλ πνηέ κηα ακπληηθή ζπκκαρία κφλν 

(Φνχζθαο, 2009α), γη‟ απηφ θαη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έγηλε έλαο 

πνιηηηθνζηξαηησηηθφο νξγαληζκφο κε κηα εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηία θαη κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη κεηεηξάπε ζε, γ. ζεζκφ κε αλεπηπγκέλε αίζζεζε ησλ 

θνηλψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ
.
 απηή ε αίζζεζε κε ηε ζεηξά ηεο, ψζεζε πξνο ηελ πεξαηηέξσ 

δηακφξθσζε θαη επηκνλή ζηελ θνπιηνχξα απηή. Πην απιά ην ΝΑΣΟ έπαημε θαίξην ξφιν 
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ζηελ πξνψζεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ φρη κφλν ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

αζθάιεηαο, αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, ζεζκψλ θαη 

πξαθηηθψλ εληφο, αιιά θαη πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηνπ (Smith & Kavalksi, 2010). Ζ πίζηε 

θαη ν ελζηεξληζκφο απηψλ ησλ αξρψλ ζπλεγνξνχζε ππέξ ηεο εηζφδνπ θαη απνδνρήο ελφο 

λένπ κέινπο ζηε ζπκκαρία. Με αθνξκή ηνπο ζηφρνπο ηεο πκκαρίαο φπσο ηίζεληαη ζηε 

πλζήθε, Άξζξα 2,3,5
84

, ν «Πφιεκνο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» απφ αηνκηθφ θίλεηξν 

άκπλαο έγηλε θνηλφο ζηφρνο ηεο πκκαρίαο, βνήζεζε λα επεθηαζεί ε δξάζε θαη λα 

εδξαησζεί ε παξνπζία ηνπ ζε πεξηνρέο κε-πξνζεγγίζηκεο σο εθείλε ηελ ψξα, ππφ ηελ 

νκπξέια ηεο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θφζκνπ ελάληηα ζηελ Ηζιακηθή ηξνκνθξαηία, 

δεζκεχνληαο ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα, εγθαηληάδνληαο ζπλεξγαζίεο θαη ζηξαηησηηθέο 

βάζεηο. Καηά κία άπνςε, ε εμέιημε απηή ηνπ ΝΑΣΟ ζε παγθφζκην ρσξνθχιαθα, ε 

είζνδφο ηνπ κε πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ζηα θξάηε πέξημ ηεο Ρσζίαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δχν δεθαεηίεο, είλαη πνπ ψζεζε ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα λα ζρεκαηίζνπλ «ην δηθό ηνπο 

ΝΑΣΟ» (Walberg, 2009), ππεξπεδψληαο θνηλά πξνβιήκαηα θαη ηξηβέο ψζηε λα 

θαιχςνπλ ην θελφ αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή. Καηά κία άιιε άπνςε, 

ήηαλ απηφ ην θελφ πνπ άθεζε ε αιιαγή ηεο δνκήο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ 

Κεληξηθή Αζία θαη ζηνλ Καχθαζν, γηα ηελ Κίλα εμ‟αξρήο θαη γηα ηε Ρσζία ζηε ζπλέρεηα, ην 

εθαιηήξην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ SCO, θαζψο έβιεπαλ ηελ Ακεξηθαληθή επηξξνή λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ΝΑΣΟ γηα λα επεθηαζεί θαη λα πεξηθπθιψζεη ηελ Κίλα απφ ηε Νφηηα 

Κνξέα σο ηελ Ηαπσλία, ηελ Ηλδία θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ζχκκαρν ην Παθηζηάλ (Dalby, 

2010), ζηελεχνληαο παξάιιεια επηθίλδπλα, ηελ πεξηκεηξηθή δψλε αζθαιείαο ηεο Ρσζίαο. 

Σν ΝΑΣΟ εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα φρεκα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηκήκαηνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πεξί παγθφζκηαο θπξηαξρίαο ησλ ΖΠΑ, ην κέζν ζπλεξγαζίαο θαη ελ κέξεη 

λνκηκνπνίεζεο δχζθνισλ επηρεηξήζεσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί επξεία 

ζπλαίλεζε θαη απνδνρή επζχλεο απφ ηα ζπκκαρηθά θξάηε. Σν είδακε ζηε Γηνπγθνζιαβία, 

ζην Ηξάθ, ζην Αθγαληζηάλ.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ SCO απνηέιεζε θνκκάηη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο Κίλαο 

θαη Ρσζίαο. Ηδηαίηεξα ηεο πξψηεο. Αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο «Οκάδαο ησλ 5 ηεο 

αγθάεο», ήηαλ ε αλεζπρία ηεο Κίλαο γηα ηηο ζπλνξηαθέο εθθξεκφηεηεο πνπ θιεξνδφηεζε 

ζηα λέα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ ζπλεξγαζία 

ηνπο ππήξμε απνηειεζκαηηθή, βαζηδφκελε αξρηθά ζε έλα ζχλνιν δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

θαη, επηβεβαηψλνληαο ηηο λεν-ιεηηνπξγηθέο ζεσξίεο πεξί δηάρπζεο ελφο επηηπρνχο 

απνηειέζκαηνο ζε άιινπο ηνκείο, απέθηεζε λένπο ζθνπνχο, έλα αθφκε κέινο θαη ηέινο 

ζεζκηθφ πξφζσπν, ηνλ SCO, δηεπξχλνληαο ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε ηνκείο 

θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη αλεζπρηψλ γηα ηα θξάηε-κέιε (SCO, 2001). Ο αξηζκφο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ έθηνηε δελ έρεη αιιάμεη, ή κε κφλνλ κε ηελ απνδνρή θάπνησλ θξαηψλ σο 
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 Ήηνη: πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο, ησλ θαιψλ ζρέζεσλ, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επκάξεηαο βαζηζκέλσλ ζηηο αξρέο 
πνπ ζέηεη ν ζεζκφο (Αξ.2), πξνάζπηζε ηεο ηθαλφηεηαο άκπλαο θαη αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ (Αξ.3), επίζεζε 
ελαληίνλ ελφο εθ ησλ κειψλ, ζεσξείηαη επίζεζε ελαληίνλ φισλ (Αξ.5) θαη ζπλεπάγεηαη απάληεζε αηνκηθή ηνπ θξάηνπο 
ή ζπιινγηθή, ζχκθσλα κε ην Αξ.51 ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΝΑΣΟ, 1949). 
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παξαηεξεηψλ θαη θάπνησλ άιισλ σο ζπλεξγαδφκελσλ θαη ζε δηάινγν. Πξναπαηηνχκελεο 

αξρέο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηνο ή ηεο νηθνλνκίαο, ν SCO δελ έρεη. 

Αληίζεηα, δέρεηαη ηα κέιε ηνπ φπσο είλαη αθξηβψο, βαζηδφκελν ζηελ απαξάβαηε αξρή ηεο 

θξαηηθήο θπξηαξρίαο, φηη θη αλ ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο εζσηεξηθήο 

εηξήλεο, ηεο κε-αλάκημεο, έρνληαο σο θνηλφ ζηφρν ηνπ ηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα, 

ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ SCO είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ «ηξηψλ 

πιεγψλ», ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο απφζρηζεο θαη ησλ αθξαίσλ πξαθηηθψλ, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Αξ.1 ηεο πλζήθεο ηνπ (SCO, 2001). ηηο δηαθεξπγκέλεο ηνπ αξρέο 

ν SCO δειψλεη πσο είλαη κηα αλνηρηή νξγάλσζε ησλ θξαηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηα θνηλά 

ζπκθέξνληα ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο γηα ην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε, πσο 

δελ ζηξέθεηαη θαηά θαλελφο ηξίηνπ, παξά κφλν ελάληηα ζηηο θνηλέο γηα ηα θξάηε θαη ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα, απεηιέο. Πξνο βειηίσζε κάιηζηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θξαηψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο απεηιέο θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπο αλαζπγθξφηεζε απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, δηνξγαλψλνληαη θαη νη θνηλέο αζθήζεηο (Geppert, 2010). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

δχν ζεζκψλ, φπσο:  

1. Ζ ζπκκαρία ησλ 28 ρσξψλ ηνπ ΝΑΣΟ δελ βαζίδεηαη ηφζν ζηελ θνηλή 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, φζν ζηηο θνηλέο αμίεο. Δίλαη κηα θαζαξά ζηξαηησηηθή-ακπληηθή 

ζπκκαρία ηεο νπνίαο ηα θξάηε κνηξάδνληαη θνηλέο αξρέο. Αληίζεηα, ε ζπλεξγαζία εληφο 

ηνπ SCO βαζίδεηαη ζηελ εδαθηθή γεηηλίαζε ησλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο θαη εμ‟ απηνχ 

πξνθχπηεη ε ζπλεξγαζία ελάληηα ζηηο θνηλέο απεηιέο ελ πξψηνηο, ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία ζηε ζπλέρεηα.  

2. Έλα δεχηεξν ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο είλαη ηα κνληέια δηαθπβέξλεζεο ησλ 

θξαηψλ πνπ εκπεξηθιείεη ν θάζε νξγαληζκφο. Σα 28 θξάηε-κέιε ηνπ ΝΑΣΟ είλαη 

δεκνθξαηίεο, κε αλνηρηέο, θηιειεχζεξεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο, πνπ έρνπλ δεζκεπηεί λα 

πξναζπίδνπλ ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο πκκαρίαο, ηηο εηξεληθέο ζρέζεηο, 

ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, λα απνθεχγνπλ ηελ απεηιή ή ρξήζε βίαο (Αξ.1). 

Δπίζεο, νθείινπλ λα ζπληεξνχλ θαη λα αλαπηχζνπλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα απάληεζεο ζε κηα έλνπιε επίζεζε (Αξ.3, ΝΑΣΟ 1949). Σα 6 θξάηε-κέιε ηνπ 

SCO, είλαη απηαξρηθά θαζεζηψηα πνπ απηνπξνζηνξίδνληαη σο δεκνθξαηίεο, θξαηηθά 

ειεγρφκελνη θαπηηαιηζκνί. Μπνξεί κελ λα δεζκεχνληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ηεο θαιήο γεηηνλίαο, κηαο λέαο δεκνθξαηηθήο, δίθαηεο θαη νξζνινγηθήο παγθφζκηαο ηάμεο, 

θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (SCO, 2001, Αξ.1), ηνπνζεηνχλ εληνχηνηο πςειφηεξα ην 

ζεβαζκφ ζηελ θξαηηθή θπξηαξρία, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ εδαθηθή ελφηεηα ησλ θξαηψλ, ην 

απαξαβίαζην ησλ ζπλφξσλ, ελψ ηα θξάηε νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ αλάκημε ζηηο 

εζσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, απφ ηελ επίζεζε, ηε ρξήζε βίαο, ή ηελ απεηιή 

ρξήζεο βίαο (SCO, 2002, Αξ.2). Σνπνζεηνχλ ην θξάηνο πην πάλσ απφ ηα αζηηθά, 

θνηλσληθά θαη φπνηα άιια δηθαηψκαηα. 
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3. Ο SCO δελ είλαη ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ηχπνπ ΝΑΣΟ, παξφηη ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα εθθξάδνληαη απφςεηο πνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ σο αληίβαξφ ηνπ. Μπνξεί νη δχν 

ζεζκνί λα έρνπλ παξφκνηεο γξαθεηνθξαηηθέο ηδηφηεηεο, Υάξηεο αξρψλ θαη θαλφλσλ, 

Μφληκεο Γξακκαηείεο, Κέληξα ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπο θαη λα 

δηεμάγνπλ εηήζηεο ζπλφδνπο (Boland, 2011), ν SCO εληνχηνηο, ζηεξείηαη ηεο ηδενινγίαο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα Αξ.3 θαη ηδηαίηεξα ζην Αξ.5 ηεο Ηδξπηηθήο πλζήθεο ηνπ ΝΑΣΟ 

(ΝΑΣΟ, 1949), δει. αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο απάληεζεο ζε έλνπιε επίζεζε (Αξ.3), ε 

νπνία αθφκε θη αλ θαηεπζχλεηαη ελαληίνλ ελφο, ππνινγίδεηαη σο επίζεζε ελαληίνλ φισλ 

(Αξ.5). ηεξείηαη επίζεο, ακπληηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κφληκεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ SCO είλαη δηνηθεηηθέο θαη δελ έρεη κφληκε ζηξαηησηηθή δχλακε. Οη 

ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ηνπ απνθαζίδνληαη ζηηο πλφδνπο θαη ε ζπκκεηνρή δελ είλαη 

πξναπαηηνχκελε ή ππνρξεσηηθή. Ο SCO δεκηνπξγήζεθε γηα «...λα αληηκεησπίζεη από 

θνηλνύ ηηο ηξεηο απεηιέο, «ηξνκνθξαηία, απόζρηζε, αθξαίεο πξαθηηθέο», λα εληζρύζεη ηελ 

ακνηβαία εκπηζηνζύλε, θηιία θαη θαιή γεηηνλία κεηαμύ ησλ θξαηώλ, ηε ζηαζεξόηεηα ζηελ 

πεξηνρή θαη λα πξνσζήζεη κηα λέα δεκνθξαηηθή, δίθαηε θαη νξζνινγηθή πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δηεζλή ηάμε...» (SCO, 2002, Αξ.1). Γελ πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα αζθαιείαο. 

Πξνσζεί πξσηίζησο ηελ εκπνξηθή θαη ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, ν ηνκέαο αζθάιεηαο είλαη 

αθφκε αλαπηπζζφκελνο θαη πξννξηζκέλνο λα παίμεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνιεπηηθφ θαη απνηξεπηηθφ. Δμ‟ απηνχ ηνπ ιφγνπ δεκηνχξγεζε ηελ 

Αληη-ηξνκνθξαηηθή Γνκή RATS. Σν κφλν πνπ επηδηψθεη είλαη ε ζηαζεξφηεηα κε φπνην 

ηξφπν. Σν αλ ζα εμειηρζεί ζε ζπκκαρία αλαιφγνπ ηχπνπ ζα εμαξηεζεί απφ παξάγνληεο 

αλαγθαηφηεηαο, ζθνπηκφηεηαο θαη θπξίσο πνιηηηθήο βνχιεζεο. Καλέλαο απφ απηνχο δελ 

ζπληξέρεη αθφκε. 

Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ελεπιάθεζαλ θαη ζηνπο δχν ζεζκνχο, 

δηαπηζηψλνληαο ηηο επθαηξίεο θαη νθέιε απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπο, αληί λα 

θαηαζηνχλ παζεηηθά κέιε ζηελ φπνηα αλαβίσζε ηνπ «Μεγάινπ Παηρληδηνχ» ηνπ 19
νπ 

αη.  

(Dalby, 2010). κσο ε δξάζε ησλ ΝΑΣΟ-SCO ζηελ Κεληξηθή Αζία είλαη 

αιιεινεπηθαιππηφκελε, θαζψο εθνξκά απφ ζρεδφλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη αλεζπρίεο γηα 

ηελ αζθάιεηα, ηε ζηαζεξφηεηα, ή θαη ηελ αλάπηπμε. Θα κπνξνχζαλ άξαγε νη δχν ζεζκνί 

λα νδεγεζνχλ ζε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη θάπνηα ζπλεξγαζία, ή νη δηαθνξέο ηνπο 

είλαη αγεθχξσηεο θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο ζπλεξγαζίαο;  

Με δεδνκέλε ηελ αιιαγή ηεο γεσπνιηηηθήο θαηάζηαζεο φπσο θαη ηνπ ερζξνχ, 

γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηφ πσο νη ζχγρξνλεο απεηιέο δελ κπνξνχλ λα ληθεζνχλ κε 

παξαδνζηαθά κέζα ή κεζφδνπο θαη κνλνκεξείο δξάζεηο. Κνηηίδα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εμ‟απηψλ ζεσξείηαη ην Αθγαληζηάλ θαη επ‟ απηνχ, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία. 

Ζ δηάζθεςε πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Μφζρα ην Μάξηην 2009 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην Αθγαληζηάλ, είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα θαζψο 

αλαγλσξίζηεθε ζε πνην ζεκείν έρεη νδεγήζεη ε απνηπρία ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. 



 
 186 

Δγθαηλίαζε ζηελ νπζία κηα κνξθή δηαιφγνπ. Ο δηάινγνο απηφο εθφζνλ ζπλερηζηεί, ζα 

βνεζήζεη ζηελ νηθνδφκεζε θάπνησλ κέηξσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ηνπο ζην ζέκα ηνπ Αθγαληζηάλ (Κεθ. 7.Σ.2), ελψ 

καθξνπξφζεζκα ζα κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί θαη ην ζέκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, γηα ην νπνίν ε ιχζε έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζην ξφιν ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, παξά ζηα εζληθά θξάηε (Marizza, 2011). Ο SCO, δηαζέηνληαο ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ Κεληξηθή Αζία απηή ηε ζηηγκή, κπνξεί λα βνεζήζεη ην ΝΑΣΟ λα 

ελδπλακψζεη ην ξφιν ηνπ ζηελ πεξηνρή, ελψ κηα ακνηβαία επσθειήο ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο ζε ζέκαηα θνηλσληθά κε νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο, φπσο ε αλαθνχθηζε απφ 

θαηαζηξνθέο, ε θαηαπνιέκηζε ησλ λαξθσηηθψλ, ε ηξνκνθξαηία, αθφκε θαη ηα ελεξγεηαθά, 

ζα κπνξνχζε αθφκε θαη λα ακβιχλεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηελ 

πεξηνρή (Weitz, 2011). Άιισζηε, κηα ζπλεξγαζία κε ηνλ SCO ζα ήηαλ ζαθψο πην 

νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή απφ άιινπο νξγαληζκνχο φπσο ν CSTO, γηαηί δελ ζα άθελε 

απέμσ κηα κεγάιε δχλακε, ηελ Κίλα (Antonenko & Yurgens, 2010). ηε λέα «ηξαηεγηθή 

Αληίιεςε» ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ ζπκθσλήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2010 ζηε Ληζαβφλα, έλαο απφ 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο κειινληηθνχο ζθνπνχο ηεο πκκαρίαο, είλαη ε δέζκεπζε ζηε 

ζπλεξγαηηθή αζθάιεηα δειαδή, ε «δξαζηήξηα δέζκεπζε» κέζσ ζπλεηαηξηζκψλ κε 

«άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο», δηαβεβαηψλνληαο πσο: α/ ε Δπξσ-Αηιαληηθή αζθάιεηα 

είλαη «θαιύηεξα δηαζθαιηζκέλε κέζσ ελόο επξύηεξνπ δηθηύνπ ζπλεηαηξηζηηθώλ 

ζπλεξγαζηώλ κε ρώξεο θαη νξγαληζκνύο ζε όιε ηελ πθήιην», β/ είλαη έηνηκε «λα 

αλαπηύμεη πνιηηηθό δηάινγν θαη πξαθηηθή ζπλεξγαζία» κε έζλε θαη νξγαληζκνχο πνπ 

επηζπκνχλ ηηο εηξεληθέο δηεζλείο ζρέζεηο, ρσξίο φκσο λα επηζεκαίλεη, ή δειψλεη ηδηαίηεξα 

πεξαηηέξσ ηνλ SCO (NATO, 2010). Αλ ππάξρνπλ φκσο, δχν εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπο, απηά είλαη:  

1
ν
. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ SCO. Πέξαλ ησλ αξλεηηθψλ ή ζθεπηηθψλ απφςεσλ πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηνλ SCO εληφο ησλ ΖΠΑ, ππάξρεη κία πηπρή ε νπνία ζπκβάιιεη κε 

ηε ζεηξά ηεο ζηε κε-αλαγλψξηζε: ηελ έιιεηςε επίζεκσλ δεζκψλ ΝΑΣΟ–Κίλαο, ιφγσ ηνπ 

θαηά ιάζνο αεξνπνξηθνχ βνκβαξδηζκνχ ηεο πξεζβείαο ηεο ζην Βειηγξάδη θαη παξά ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ έρεη γίλεη (2002 θαη 2004), ή ηελ έθθξαζε ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο 

πκκαρίαο (Weitz, 2011). Ζ εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ ΝΑΣΟ-Κίλαο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ 

SCO σο «παγθόζκηνπ εηαίξνπ» απφ πιεπξάο ηεο πκκαρίαο, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηνλ SCO, ίζσο θαη λα αληαιιάζζνληαλ κε κεγαιχηεξε πξφζβαζε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (Weitz, 2006b). 

2
ν
. Μπνξεί ην Πεθίλν θαη ε Μφζρα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ΖΠΑ σο επηθαλεηαθή 

απεηιή (Geppert, 2010), δελ παχνπλ φκσο λα ζεσξνχλ ην ΝΑΣΟ σο ην «Γνχξεην Ίππν» 

ηνπο λα κπνπλ, λα επηθξαηήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηελ πεξηνρή. Μέζσ ηνπ ΝΑΣΟ, νη ΖΠΑ 

ππφγεηα δξνπλ ζε βάξνο θαη κε πξφζεζε λα «βιάςνπλ» ηε Ρσζία, βξίζθνληαο ηππηθά 

θαηλνχξηνπο ξφινπο γηα ην ΝΑΣΟ (Κνηδηάο, 2011). Απηή ε «αιιαγή-πξνζαξκνγή» σο 
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δηαδηθαζία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φπνπ ην ΝΑΣΟ αλαζεψξεζε θαη αλαβάζκηζε ην 

ξφιν ηνπ απφ κεραληζκφ ζπιινγηθήο άκπλαο, ζε νξγαληζκφ απαξαίηεην γηα ηελ πξνβνιή 

θαη δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο ηάμεο (Webber, 2002). Τπφ απηφ ην καλδχα ελεπιάθε ζηελ 

Κεληξηθή Αζία θαηά ηνλ ηξφπν θαη κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ είδακε ζην Κεθ.6.Γ.1, κε 

απνηέιεζκα ε Ρσζία λα αληηκεησπίδεη κε θάζε δπζπηζηία ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο 

πκκαρίαο πσο επηζπκεί κηα «αιεζηλά ζηξαηεγηθή ζρέζε» καδί ηεο (ΝΑΣΟ, 2010).  

Απφ πιεπξάο ΖΠΑ, αλ δνζεί ιίγν κεγαιχηεξν βάξνο ζηηο απφςεηο πνπ ζεσξνχλ, 

α) ηε δεκηνπξγία ηνπ SCO σο ην έκκεζν επαθφινπζν ησλ αλζξσπηζηηθψλ επεκβάζεσλ 

Clinton θαη, β) ηε ζηαζεξά αλνδηθή ηνπ πνξεία σο ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο φπνηαο 

«εθδηθεηηθήο δηάζεζεο» ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο ζηαπξνθνξίαο Bush θαηά 

παληφο ππεπζχλνπ, ηφηε νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνπ ζήκεξα, ίζσο θαη λα «ειπίδνπλ» ζηελ 

άλνδν ηνπ SCO ψζηε λα αληηζηξέςνπλ θαη λα αιιάμνπλ ην θιίκα γη‟ απηέο αιιά θαη γηα ην 

ΝΑΣΟ (Walberg, 2009). πσο ήδε αλαθέξζεθε (Κεθ.1.Δ.1), ε θπβέξλεζε Οκπάκα έρεη 

εθθξάζεη κηα αιιαγή ζηάζεο θαη κηα ζεηηθή δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία. Σν ΝΑΣΟ ιφγσ ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζε απηφλ, απνηειεί ηνλ έλαλ θνξέα απηήο ηεο αιιαγήο. Απφ 

πιεπξάο SCO, ε επηζπκία θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο επηβεβαηψζεθε θαη ζηηο πξφζθαηεο 

Γηαθεξχμεηο ησλ πλφδσλ ηεο Σαζθέλδεο ην 2010 θαη ηεο Αζηάλα ην 2011 (SCO, 2010, 

2011). Ζ «κεηάθξαζε» ηεο επηζπκίαο απηήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κέλεη λα εηδσζεί.  

 

7.Δ.3 Ο SCO θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

πσο άξγεζε λα αζρνιεζεί κε ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ), έηζη άξγεζε λα ελδηαθεξζεί θαη γηα ηνλ SCO, παξά ην γεγνλφο φηη ν SCO 

είλαη ε πην δπλακηθή θαη νπζηαζηηθή δνκή απφ θάζε πξνεγνχκελε ηεο Δπξαζίαο κε δχν 

πνιχ κεγάιεο δπλάκεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο, θαη παξφιν πνπ ε ΔΔ φπσο επεζήκαλε ν 

Γεξκαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Frank-Walter Steinmeier ην 2006, έρεη 3 ζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληα: «α. ηελ εγγύηεηά ηεο ζε κηα αζηαζή πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ην 

Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη ην Ιξάλ, β. ηελ θαηαζηνιή ηνπ ηζιακηθνύ θνληακεληαιηζκνύ 

θαη γ. ηα ηεξάζηηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηεο πεξηνρήο» (Lobjakas, 2006). Αληίζεηα κε φηη 

ζα ήηαλ ίζσο αλακελφκελν, δειαδή, ην άλνηγκα δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο, κφιηο ην 2007 πηνζέηεζε ηελ πξψηε ηεο Κεληξν-Αζηαηηθή «ηξαηεγηθή» θαη 

ην 2010 ηελ επαλεμέηαζε κε κηα αλαθνξά πξνφδνπ, φπνπ δήισλε ηε δπλαηφηεηα θαη 

επηζπκία ηεο λα κπεη «ζ’έλαλ αλνηρηό θαη επνηθνδνκεηηθό δηάινγν», λα έρεη «ηαθηηθέο ad 

hoc επαθέο» κε πεξηθεξεηαθέο νκάδεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο έηζη ηνλ SCO (EU, 2007, 

2010). Απηφ ζπλέβε ιφγσ, α/ ησλ ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990, β/ δηφηη νη Δπξσπαίνη 

αληηκεηψπηδαλ δηαθξηηά θαη δηραζκέλα ηε Ρσζία θαη γ/ δελ ήηαλ ζίγνπξνη πσο λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηξαηεγηθά ζέκαηα ζηελ πνιηηηθή ηνπο κε ηελ Κίλα, ζε κηα ζπγθπξία 

κάιηζηα, πνπ νη δχν ρψξεο - εκπλεπζηέο ηνπ SCO είραλ ήδε αξρίζεη λα αλέξρνληαη 
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ξαγδαία ζηε δηεζλή ηεξαξρία. εκαληηθφ ξφιν ζηε ζηάζε αλακνλήο πνπ θξάηεζε ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έπαημαλ επίζεο, α/ νη αληηξξήζεηο πνπ ππήξραλ αλαθνξηθά κε ην 

επίπεδν δεκνθξαηίαο, ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Antonenko, 

2007) θαη β/ ε αληηδηακεηξηθά αληίζεηε ηνπνζέηεζε ηνπ SCO ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο 

παξαδφζεηο, αξρέο θαη θαλφλεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απαγφξεπζε ηεο ακνηβαίαο 

«αλάκημεο ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο» (Bailes, 2007). Πέξαλ ησλ φπνησλ ελζηάζεσλ ή 

δηαθνξψλ ηνπο
85

, ε Δπξψπε έρεη πιένλ ζπλείδεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ SCO γη‟απηήλ, ζηα 

φζα ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη κέζσ απηνχ, αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, νηθνλνκίαο 

θαη ελέξγεηαο. Γειαδή: 

1. Ζ ΔΔ κέζσ ηνπ SCO, ζα κπνξνχζε λα παίμεη θαίξην ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ψζηε λα γίλεη αζθαιήο θαη επεκεξνχζα. Αλ ε πεξηνρή 

αλαπηπρζεί κε ιάζνο ηξφπν, ε Δπξψπε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα απφ 

δίθηπα ηξνκνθξαηψλ πνπ ζα εδξάδνληαη ζηα εδάθε ηεο, πξνβιήκαηα ζηε δηαθίλεζε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ιαζξνκεηαλάζηεπζε (Antonenko, 2007). Αλ ν SCO ηειηθά θαηαθέξεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε θηιφδνμε νηθνλνκηθή ηνπ αηδέληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο ειεχζεξεο δψλεο εκπνξίνπ, δηαθίλεζεο αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη 

ηερλνινγηψλ, κηα δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ΔΔ-SCO ζα επέθεξε ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ γηα ηελ Δπξψπε. 

2. Θα κπνξνχζε ν SCO λα απνηειέζεη κηα δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ Δπξψπε 

ζε ζέκαηα ελέξγεηαο. Ζ Δπξψπε ζα εμαθνινπζήζεη λα εμαξηάηαη ελεξγεηαθά απφ ηε 

Ρσζία θαη ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα αληαγσληζηεί ηελ Κίλα γηα ηηο πεγέο ελέξγεηαο ηεο 

Δπξαζίαο. Έλαο δηάινγνο κεηαμχ ΔΔ θαη SCO γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζα κπνξνχζε 

λα πξνάγεη κηα βάζε ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηαθάλεηα ησλ 

ληφπησλ ηνκέσλ ελέξγεηαο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δξφκσλ (Antonenko, 

2007).  

3. Ρσζία θαη Κίλα είλαη ζεκαληηθνί εηαίξνη ηεο ΔΔ. Έλαο δηάινγνο κεηαμχ SCO-ΔΔ 

ζα κπνξνχζε λα ελδπλακψζεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα 

ηδηαίηεξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ε Μφζρα θαη ην Πεθίλν ζεσξνχλ ηνλ SCO ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηελ ΔΔ σο παξάγνληα 

πξφθιεζεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ζ ΔΔ ζεσξεί ζεκαληηθφ ηνλ SCO γηαηί είλαη 

ζρεδηαζκέλνο γηα λα απνηξέςεη, αιιά θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηξξνή, ηνλ αληαγσληζκφ 
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 ΔΔ θαη SCO πιελ ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζε ζηφρνπο θαη αξρέο, έρνπλ αθφκε δχν: κία ζεζκηθή θαη κηα εμειηθηηθή. 

1.Θεζκηθή: ν SCO είλαη έλαο θαζαξά δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο κε ειάρηζηα κφλν θεληξηθά φξγαλα, απφιπηα 

εμαξηεκέλα απφ ηα θξάηε-κέιε θαη θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Ζ ΔΔ είλαη ππεξεζληθή, κε ζεζκνχο Ννκνζεηηθήο, 

Δθηειεζηηθήο θαη Διεγθηηθήο εμνπζίαο απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ θαη αλεμάξηεησλ απφ ηα θξάηε. 

2. Ζ εμέιημή ηνπ SCO  έρεη αθνινπζήζεη ηελ αληίζεηε πνξεία απφ απηή ηεο ΔΔ: εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξψηα 

ζηελ αζθάιεηα θαη κεηά ζηελ νηθνλνκία ή ζε άιινπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, αθφκα θαη αλ δηαζέηεη «κεηακνληέξλα» 

(Bailes, 2007, ζει.13) θαη επξεία αηδέληα αζθαιείαο. ηελ Δπξψπε ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ήηαλ νηθνλνκηθή: 

δηαρείξηζε πφξσλ, πξντφλησλ θαη αγνξάο.  
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θαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ δχν απηψλ ρσξψλ ζηελ Κεληξηθή Αζία, αθνχ κηα 

ξήμε κεηαμχ ηνπο ζα είρε άζρεκεο ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ Δπξψπε, επξηζθφκελε ζηε 

δπζάξεζηε ζέζε λα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζην πιεπξφ θάπνηνπ (Bailes, 2007). Ζ 

επαίζζεηε ηζνξξνπία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ε δπζπηζηία κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ, απαηηεί 

πξαγκαηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη απηνπεηζαξρία απφ θάζε πιεπξά, θη απηφ δείρλεη λα ην 

επηηπγράλεη ν SCO. 

4. Ο SCO δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηελ ΔΔ, φπσο ε εμάιεηςε ησλ δηθηχσλ ηξνκνθξαηίαο, ε  θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθψλ θαη φπισλ. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο πνπ 

δηαηππψλεηαη ξεηά ζηελ αλαθνξά πξνφδνπ ηνπ 2010, είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηεο κε ηνλ SCO ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, θαζψο ν βαζκφο επηηπρίαο επ‟ 

απηνχ, κεηψλεη ηελ απεηιή θαη ηνλ θίλδπλν δηαξξνήο ηνπο πξνο ηα δπηηθά ηνπ SCO εδάθε. 

Δπίζεο, ςειά ζηελ αηδέληα ηνπ έρεη ηεζεί ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο 

ζην Αθγαληζηάλ (φπνπ πνιιέο επξσπατθέο δπλάκεηο έρνπλ ζηξαηεχκαηα ζηηο απνζηνιέο 

ηνπ ΝΑΣΟ), ελψ εληζρχνληαο ην ξφιν ηνπ πεξαηηέξσ, κπνξεί κειινληηθά λα παίμεη ξφιν 

ζηελ άζθεζε πίεζεο πξνο ην Ηξάλ, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηηο ππξεληθέο ηνπ θηινδνμίεο. 

Έλαο ηζρπξφο δηάινγνο κεηαμχ ΔΔ – SCO κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηνλ SCO, πξνο 

αλάιεςε απηήο ηεο πίεζεο.  

5. Παξφηη νη αξρέο ηνπ SCO βξίζθνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζπλήζε 

θαλνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεζκψλ κε ηνπο νπνίνπο έρεη δεζκνχο ε ΔΔ, 

αλαγλσξίδεη ζηνλ SCO ρξήζηκεο πιεπξέο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ζεηηθέο 

απφ άπνςε ηζνξξνπίαο, ιφγσ ησλ φζσλ έρεη ήδε επηηχρεη. Οη πξάμεηο ηνπ SCO είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ κεηαμχ ηνπο θαη ζα 

ζπλερίζεη σο έρεη, αλεμάξηεηα απφ ηα ζήκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ Δπξψπε. 

Δπηπξφζζεηα, ν πην ζεκαληηθφο αληίθηππνο πξνέξρεηαη απφ ηηο θηλήζεηο ησλ κειψλ ζην 

φλνκα ηνπ ή κε ηελ θάιπςή ηνπ. Γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ παξαηεξεηή ζα ήηαλ θαινδερνχκελε, πην ζεκαληηθή θαη ίζσο πην επνηθνδνκεηηθή 

ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζηελ αιιεινθαηαλφεζε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ κειψλ ηνπο, 

απφ ηηο φπνηεο κεκνλνκέλεο θαη ad hoc ζπλεξγαηηθέο θηλήζεηο (Bailes, 2007).  

  

7.Δ.4 Ο SCO & ν Οξγαληζκόο Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ): 

Οκνηόηεηεο θαη Γηαθνξέο  

 Αλ ππάξρεη ζρεηηθή αλαινγία κεηαμχ ηνπ SCO θαη θάπνηνπ δπηηθνχ ζεζκνχ, απηφο 

είλαη ν ΟΑΔ, φπνπ ε ηδέα ηεο νηθνδφκεζεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπλφξσλ ππήξμαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Bailes, 

2007), φπσο ππήξμαλ θαη γηα ηελ νκάδα ησλ «5 ηεο αγθάεο». Τπάξρνπλ ηξεηο ιφγνη 

ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο επίζεο, κεηαμχ ΟΑΔ θαη SCO: α/ ε θνηλφηεηα θάπνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζθνπψλ, φπσο ε πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ν έιεγρνο ησλ 
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φπισλ θαη εμνπιηζκψλ, β/ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαιχπηνπλ θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, γ/ θαη νη δχν νξγαληζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά ζην 

πεδίν ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ παξφκνηα ζπκθέξνληα 

ζηελ πξναγσγή ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο (De Haas, 2007).  

 Οκνηόηεηεο: πγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα ησλ δχν νξγαληζκψλ βιέπνπκε 

παξαιιειηζκνχο ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζηα κέιε, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο SCO θαιχπηεη ηκήκαηα απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Δγγχο Αλαηνιή, ηελ 

Κεληξηθή Αζία θαη ηελ Ννηην-Αλαηνιηθή Αζία, ελψ ν ΟΑΔ απφ ηελ Δπξψπε, ηελ 

Κεληξηθή Αζία θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Πέληε θξάηε είλαη κέιε θαη ζηνπο δχν νξγαληζκνχο: 

Ρσζία, Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ, Κηξγηζηάλ, εληνχηνηο ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ είλαη κηα κεγάιε δηαθνξά, φπνπ ν SCO, αθφκε θαη κε ηνπο Παξαηεξεηέο, δελ 

πξνζεγγίδεη ηα 10 κέιε, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ ζηνλ ΟΑΔ θηάλεη ζηα 56 κέιε. 

Καη νη δχν Οξγαληζκνί έρνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο 4 ππξεληθέο δπλάκεηο, εθ ησλ νπνίσλ 

ε Ρσζία είλαη κέινο θαη ησλ δχν, ν ΟΑΔ έρεη επηπιένλ ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ελψ ν SCO ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ. Παξαιιειηζκνί κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη ξίδεο θαη ησλ δχν νξγαληζκψλ αληρλεχνληαη ζηελ 

επηζπκία ηνπο λα κεηψζνπλ ή θαη λα απνθχγνπλ εληάζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθέξνπλ ζηξαηησηηθή εκπινθή. Ο ΟΑΔ δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ πκθψλνπ Βαξζνβίαο 

ελψ ε ζπλεξγαζία ηεο «Οκάδαο ησλ 5 ηεο αγθάεο» ην 1996, πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη 

ζπλνξηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ηξηψλ πξψελ νβηεηηθψλ Γεκνθξαηηψλ, ψζηε 

λα κεησζνχλ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζε απηά θαη λα νηθνδνκεζνχλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κεηαμχ ηνπο. Καη νη δχν νξγαληζκνί σξίκαζαλ πεξλψληαο 

απφ κηα απνζηνιή ζηξαηησηηθήο-πνιηηηθήο δηάζηαζεο, ηε κείσζε ζηξαηησηηθψλ απεηιψλ 

δειαδή, ζε έλα ζηφρν επξχηεξεο αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο, 

νηθνινγηθέο θαη αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο ηεο αζθάιεηαο θαη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αλαίξεζε ησλ αηηηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε ρξήζε «ζθιεξήο ηζρχνο» (De 

Haas, 2007). Πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή-ζπιινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο, ηε 

«ζπλεξγαηηθή θαη νινθιεξσκέλε αζθάιεηα», ε νπνία δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε 

ζηξαηησηηθή δηάζηαζε, αιιά εθηείλεηαη θαη ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη κάιηζηα ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεψλ ηεο, αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ: ε αζθάιεηα ηνπ ελφο επεξεάδεηαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ άιινπ. Δίλαη 

αδηαίξεηε. Ζ πξαθηηθή κεηαθνξά απηήο γηα ηνλ ΟΑΔ έξρεηαη κε, α) ηηο πνιηηηθν-

ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ήηνη ηε δέζκεπζε γηα πξφιεςε θαη επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ αλνηρηψλ δηαδηθαζηψλ, δηαθάλεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, β) ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο δξάζεο, ψζηε λα γίλνληαη έγθαηξα αληηιεπηέο νη απεηιέο θαη γ) ηεο 

αλζξψπηλεο δηάζηαζεο, πνπ δηαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο 
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δεκνθξαηίαο, ηελ ελίζρπζε θαη πξνζηαζία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ πξνάζπηζε 

ηεο αλνρήο (OSCE, 1973). ε αληηζηνηρία κε απηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΔ, ν 

Υάξηεο ηνπ SCO ζηα Άξ.1,2,3 πξνβιέπεη (SCO, 2002): α) γηα ηελ πνιηηηθνζηξαηησηηθή 

δηάζηαζε: ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ηεο θηιίαο, ηεο θαιήο γεηηνλίαο, ηε 

ζπλεξγαζία ζηελ πξφιεςε δηεζλψλ δηελέμεσλ θαη ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζή ηνπο, ηελ 

εδξαίσζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, ηηο πξνζπάζεηεο αθνπιηζκνχ θαη ειέγρνπ 

εμνπιηζκψλ, ηελ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα εμνπδεηέξσζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ησλ 

απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη άιισλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηαθξαηηθνχ ραξαθηήξα
.
 β) 

γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε: ηελ πξνψζεζε κηαο λέαο, δίθαηεο θαη νξζνινγηθήο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο ηάμεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζην εκπφξην, ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ ελέξγεηα, ζηηο κεηαθνξέο, ζηηο 

πηζηψζεηο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε, γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη ηζφξξνπε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξνφδνπ, γηα ελζσκάησζε ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο θπθινθνξίαο αγαζψλ, θεθαιαίσλ, 

ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηψλ, κέζσ ελφο επλντθνχ εκπνξηθνχ θαη επελδπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ
.
 γ) γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε: ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζρεδίσλ θαη ηελ ακνηβαία βνήζεηα ζηελ πξφιεςε ή επίιπζε ησλ θπζηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ
.
 γ) γηα ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε: ηελ πξνψζεζε κηαο λέαο 

δεκνθξαηηθήο ηάμεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία, 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή κέζσ θνηλήο 

δξάζεο γηα ηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ησλ ιαψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ επηζηήκε θαη 

ζηελ ηερλνινγία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ 

αζιεηηζκφ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 SCO θαη ΟΑΔ έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ίδηα γξακκή ζηε ζηξαηησηηθή-πνιηηηθή 

δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο, εηδηθά ζε ζέκαηα φπσο ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ηα κέηξα 

νηθνδφκεζήο ηεο, ν έιεγρνο ησλ φπισλ, ε πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ πξαθηηθή 

κεηάθξαζε ησλ παξαπάλσ ζεζπηζκέλσλ αξρψλ, απνθαιχπηεη ηηο απνρξψζεηο πνπ ε 

θηινζνθία ηνπ θάζε νξγαληζκνχ δίλεη ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη 

δχν νξγαληζκνί λα κνηάδνπλ ζηνλ ζηξαηησηηθφ-πνιηηηθφ ηνκέα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

άιινπο δχν. Σν «γηαηί θαη πσο», απνθαιχπηεηαη ζηηο δηαθνξέο. 
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 Γηαθνξέο: 1
ε
. Δληνπίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο. Οη βαζηθέο 

πηπρέο απηνχ ηνπ ηνκέα, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ πην πάλσ, πεξηιακβάλνληαη κελ ζην 

πξψην Άξζξν ηνπ Υάξηε ηνπ SCO, αιιά πνιχ ρακειά γηα ηα δπηηθά δεδνκέλα. Μπνξεί 

επίζεο λα αλαθέξνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φκσο 

ιείπνπλ ζηνηρεία φπσο ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, ην θξάηνο δηθαίνπ ή ε κε-δηάθξηζε θιπ.. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε επίζεκα έγγξαθα φπσο π.ρ. ζηε Γηαθήξπμε ηεο Αζηάλα ηνπ 

2005, αλαθέξνληαη σο πηπρέο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ ην ακνηβαίν ελδηαθέξνλ, ε αλνρή, 

ε εγθαηάιεηςε ησλ αθξαίσλ πξνζεγγίζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ θαη ε αλάπηπμε δηαιφγνπ. 

Χζηφζν, ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ε ζπγθεθξηκέλε Γηαθήξπμε αλέθεξε 

πσο είλαη απαξαίηεηε ε απζηεξή θαη ζπλερφκελε ηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ θαη 

ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ιανχ, φπσο θαη ηεο θπξίαξρεο ηζφηεηαο φισλ 

ησλ θξαηψλ (SCO, 2005). Απηφ εμεγείηαη ελ κέξεη, απφ ηελ απηαξρηθή θχζε ησλ 

θαζεζηψησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ SCO, ζε ζρέζε κε ηα δεκνθξαηηθά ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηνπ ΟΑΔ, γεγνλφο πνπ επηδξά θαη ζηηο ζπλζήθεο ηήξεζεο ή κε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αιιά θαη θαηά πφζν. Σν ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δειαδή, δελ 

απνηειεί γηα ηνλ SCO δηαθξηηή δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ θπβεξλεηηθή αξρή, ή εμαξηψκελν απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο θαη 

ηελ ηξνκνθξαηία. Άξα, είλαη εζσηεξηθή ηνπο ππφζεζε, δελ δέρνληαη θξηηηθή θαη 

αιιεινυπνζηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε δήισζε  ζε ζπλέληεπμε 

ηχπνπ πνπ παξαρψξεζε ν ΓΓ ηνπ SCO Zhang Deguang αλαθνξηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο 

Αληηδάλ πσο, «δελ είλαη ζσζηό λα ζπγρέεηαη ην πξόβιεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ην πξόβιεκα ηνπ αγώλα ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία, δεδνκέλνπ όηη κέρξη ζήκεξα, δελ 

έρνπλ ππάξμεη δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία ελόο γεγνλόηνο, εάλ πξόθεηηαη γηα ηξνκνθξαηηθή 

πξάμε ή γηα δήηεκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» (De Haas, 2007, ζει.253).  

 2
ε
. Ο παξάγνληαο θξαηηθή δηαθπβέξλεζε δεκηνπξγεί κηα αθφκε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ SCO θαη ηνπ ΟΑΔ ζηνλ ζηξαηησηηθφ-πνιηηηθφ ηνκέα αζθάιεηαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ην δεκνθξαηηθφ έιεγρν ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Καη απηή ε δηαθνξά πεγάδεη απφ ηε 

ζεψξεζε ηνπ ζηξαηνχ, απφ πιεπξάο κειψλ ηνπ SCO, σο άκεζν θαη απνθαζηζηηθφ 

εξγαιείν ηζρχνο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα ππφθεηηαη ή λα 

πεξηνξίδεηαη, απφ έλαλ δεκνθξαηηθφ έιεγρν. Δπηπξνζζέησο, εμαηξψληαο ηνλ παξάγνληα 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε εζληθή αζθάιεηα ζεσξείηαη γηα ηνλ SCO εζσηεξηθή 

ππφζεζε (de Haas, 2007). 

 3
ε
. Τπάξρνπλ απεηιέο ζηελ αηδέληα ηνπ SCO πνπ δελ βξίζθνληαη ζε απηή ηνπ 

ΟΑΔ, φπσο ε απφζρηζε, νη αθξαίεο πξαθηηθέο, ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε (SCO, 2001, 

2002).  

 4
ε
. Ο SCO, σο δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ 

επηβίσζε ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο θαη ζπλαιιάζζεηαη κε θξάηε ή κε νκνιφγνπο ηνπ, 

επίζεκνπο ζεζκνχο κφλν. Ο ΟΑΔ, δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο αθφκε θαη κεηαμχ θξαηψλ 
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θαη κεηνλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ δηελέμεηο ή λα πξνιεθζνχλ ζπγθξνχζεηο (de 

Haas, 2007). 

 5
ε
. Δληνπίδεηαη ζηε θχζε ηνπ θαζεζηψηνο παξαηεξεηή, πνπ θαη νη δχν 

νξγαληζκνί πξνβιέπνπλ, ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ θαη ζηελ έληαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηηο πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο, ζηηο αληηηξνκνθξαηηθέο αζθήζεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή-

ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία. ηνλ SCO, νη παξαηεξεηέο έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπκκεηνρή πνπ ηνπνζεηείηαη ιίγν πην θάησ απφ απηή ησλ θξαηψλ-κειψλ, γεγνλφο πνπ 

δελ ίζρπε εμ‟ αξρήο. Τπήξμαλ φκσο παξάγνληεο φπσο, νη ηζρπξνί δεζκνί κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ πνπ πξνυπήξραλ ηεο έληαμεο (de Haas, 2007) θαη ε επηζπκία ηνπ SCO λα 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ζηηο πλφδνπο ψζηε λα 

εληζρπζεί ε λνκηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Boland, 2011), πνπ ψζεζαλ πξνο 

απηή ηελ εμέιημε. 

 6
ε
. Σειεπηαία δηαθνξά, ζπλαθήο κε ηελ 5

ε
, είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεη ν SCO ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επηζηήκεο, 

ιφγσ ηεο επηζπκίαο ησλ πξψελ νβηεηηθψλ Γεκνθξαηηψλ θπξίσο, λα εληζρχζνπλ ηνπο 

γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ζεκειησκέλνπο δεζκνχο ηνπο (SCO, 2001, 2002). Ζ επξχηεηα 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ΟΑΔ, δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε πνιηηηζκηθψλ δεζκψλ, ελψ φζνλ 

αθνξά ζηελ Δπξψπε, νη παξαπάλσ ηνκείο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 πλεξγαζία SCO-ΟΑΔ: Πξνζέγγηζε ησλ δχν νξγαληζκψλ ππήξμε εμ‟αξρήο, 

αιιά πεξηνξηζκέλε ζε ζπλαληήζεηο εζηκνηππηθέο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ γηα ζέκαηα 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ε ηξνκνθξαηία. Γεδνκέλνπ φηη ν ΟΑΔ αζθεί ηδηαίηεξα 

απζηεξή θξηηηθή ζην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ηε 

θηινζνθία ηεο ζηαζεξφηεηαο ηελ νπνία πξνάγεη ν SCO, απφ ηελ νπνία ιείπεη ε 

πξνάζπηζε ησλ θνηλψλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, ζε κηα πεξηνρή φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο 

επηθαιχπηνληαη, ππάξρεη θάπνηα βάζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί αληαγσληζηηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν. Ζ αλάζεζε ηεο πξνεδξίαο ηνπ ΟΑΔ ζην Καδαθζηάλ ην 2010, πνπ 

κεηαθίλεζε γηα πξψηε θνξά ηελ πξνεδξηθή θαξέθια ηνπ ΟΑΔ πέξα απφ ηε Βηέλλε (De 

Haas, 2007, OSCE, 2010), γέλλεζε πξνζδνθίεο πσο ην πην ζηαζεξφ θξάηνο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην θιεηδί ζηε γεθχξσζε ηεο Γχζεο κε ηνλ 

SCO, λα απμήζεη ην «πάηεκα» ηνπ ΟΑΔ ζηελ Κεληξηθή Αζία, ή αθφκε θαη λα ελζαξξχλεη 

αιιαγέο. Οη πξνζδνθίεο απηέο δελ επαιεζεχηεθαλ. Γελ έρεη ππάξμεη νπζηαζηηθή 

πξφνδνο, ηνπιάρηζηνλ πξνο ηελ επηζπκεηή γηα ηνλ ΟΑΔ θαηεχζπλζε, θαη απηφ έρεη λα 

θάλεη κε ηε δηαθνξεηηθή δηάζηαζε πνπ δίλνπλ νη δχν ζεζκνί ζην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. ηαλ θαη‟επέθηαζε, απηφ ην ζέκα ηίζεηαη ζρεδφλ σο πξναπαηηνχκελν ή ζην 

επίθεληξν κηαο ζπδήηεζεο γηα ζπλεξγαζία απφ ηνλ ΟΑΔ, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη 

απνδνρή ηεο απαίηεζεο απφ ηνλ SCO θαη θπξίσο φζν νη ηφλνη παξακέλνπλ πςεινί 

επ‟απηνχ. Χζηφζν ηα θξάηε - κέιε θαη ησλ δχν νξγαληζκψλ δελ παχνπλ λα απνηεινχλ ηηο 
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γέθπξεο πξνζέγγηζεο ησλ δχν ζεζκψλ, ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο, γηα ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, αιιά αθνξνχλ θαη ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα.  

 

7.Σ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ SCO 

 

ηα 10 ρξφληα δσήο ηνπ SCO ε ζπλνρή ηνπ δνθηκάζηεθε πνιχ ζνβαξά κία θνξά, 

ζηνλ πφιεκν ηεο Γεσξγίαο, ελψ αληηκεησπίδεη εμ‟αξρήο έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα: ην 

Αθγαληζηάλ. Απηά ηα δχν ζέκαηα εμεηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. 

 

7.Σ.1 Ο πόιεκνο ηεο Γεσξγίαο: «Ο ρσξηζκόο ησλ 2, ν δηραζκόο ησλ 6» 

Ζ πεξίνδνο ράξηηνο ησλ πξψησλ 100 εκεξψλ γηα ην λέν πξφεδξν ηεο Ρσζίαο 

Dmitri Medvedev έιαβαλ επεηζνδηαθφ ηέινο, θαζψο θιήζεθε λα εγεζεί ηνπ πνιέκνπ ηεο 

Γεσξγίαο. Σν ίδην ην γεγνλφο κφλν απξφζκελν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, εθφζνλ νη αηηίεο 

ππήξραλ, ελψ ηα γεγνλφηα απνθάιπςαλ ηελ εηνηκφηεηα θαη εγξήγνξζε ηεο Ρσζίαο. Δίλαη 

ε πξψηε θνξά κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πνπ απνθάζηζε λα αλαπηχμεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηεο δπλάκεηο εθηελψο (Bezlova, 2008) θαη πξνέβε ζε απηή ηελ ηαθηηθή, γηα 

λα δείμεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηεο λα πξνζηαηέςεη φηη ζεσξεί δσηηθφ γη‟απηήλ: ην 

εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο. Γηα ηνλ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο ήηαλ ε πξψηε 

δνθηκαζία αληνρήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ζπλνρήο, ησλ αξρψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ. Οη ιφγνη εθηίζεληαη ζην ηζηνξηθφ ηεο εηζβνιήο, ελψ αθνινπζνχλ νη αληηδξάζεηο θαη νη 

επηπηψζεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο.  

Ηζηνξηθό ηεο εηζβνιήο: Πνιηηηθέο εληάζεηο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γεσξγίαο 

πξνυπήξραλ, απμήζεθαλ φκσο, απφ ηφηε πνπ ε Γεσξγία έθαλε ζηξνθή πξνο ηε Γχζε, 

απνκαθξπλφκελε ηαπηφρξνλα απφ ηε Μφζρα. ηηο αξρέο ηνπ 1990, φηαλ ε Γεσξγία 

ζρεκαηηδφηαλ σο εληαίν θξάηνο, αμησκαηνχρνη εζληθηζηέο ηεο δηέπξαηηαλ αγξηφηεηεο ζηε 

Νφηηα Οζεηία, ζηελ νπνία νιφθιεξα ρσξηά θαηαζηξάθεθαλ θαη ρηιηάδεο πξφζθπγεο 

εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ πνιηηνθπιαθή ηεο Νφηηαο Οζεηίαο. Απφ ηελ Ακπραδία επίζεο, 

εθδηψρζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 200.000 πνιίηεο ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ Ρσζία αληέδξαζε 

κε ηελ αλάπηπμε «εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ», σο κνριψλ πίεζεο θαη ειέγρνπ ζηηο δχν 

επαξρίεο, κε ηελ παξνρή ξσζηθψλ δηαβαηεξίσλ ζηνπο πνιίηεο ησλ πεξηθεξεηψλ, ή αθφκε 

θαη κε ην δηνξηζκφ Ρψζσλ αμησκαηνχρσλ ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ηζνδπλακνχζε κε de facto πξνζάξηεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

«κεηψζεη» ηε Γεσξγία (Swanstrom, 2008). Δθ ησλ δχν πεξηνρψλ, ε Ακπραδία 

εθπιεξνχζε ηα δεδνκέλα ελφο αλαδπφκελνπ θξάηνπο, φρη φκσο θαη ε Νφηηα Οζεηία ε 

νπνία απνηεινχζε έλα παδι ρσξηψλ, κε έλα θαζεζηψο πνπ ζεσξνχληαλ δηεθζαξκέλν 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο Μφζραο, ηνπ νπνίνπ θχξηα εξγαζία θαηλφηαλ λα είλαη ην πψο λα 

πξνθαιεί ηε Γεσξγία (Economist, 2008a). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θηλήζεηο ηνπ 
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πξνέδξνπ ηεο Γεσξγίαο Mikhail Saakashvili θάζε άιιν παξά δηπισκαηηθέο, πξνζεθηηθέο 

ή θαη ππεχζπλεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαζψο, είηε ζπληεξνχζαλ ηα φζα 

ιέγνληαλ ζρεηηθά κε ην εζληθηζηηθφ παξειζφλ ηεο Γεσξγίαο, είηε ζηήξηδαλ ηελ αληίιεςε 

ηεο Ρσζίαο, φηη πίζσ απφ ηηο ρξσκαηηθέο επαλαζηάζεηο ππήξραλ δπηηθέο θηλήζεηο 

ππνλφκεπζεο ηεο θπξηαξρίαο ηεο (Economist, 2008a). Γηα παξάδεηγκα, ε ζηήξημε πνπ 

παξείρε ε Γεσξγία ζηελ «Πνξηνθαιί Δπαλάζηαζε» ηεο Οπθξαλίαο είρε ελνριήζεη 

ηδηαίηεξα ηε Ρσζία. Δπηζπκψληαο λα επαλαθηήζεη ην ζχιαθα ηεο Νφηηαο Οζεηίαο, δηέηαμε 

ην βνκβαξδηζκφ ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Σζρηλβάιη, ζηηο 7 Απγνχζηνπ, κε απνηέιεζκα 200 

άλζξσπνη λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Γηα ηε Ρσζία ε «γελνθηνλία» απηή, ήηαλ ε αθνξκή γηα 

λα δηαηαρζεί εηζβνιή, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 Απγνχζηνπ. Αθνινχζεζαλ 

ζπγθξνχζεηο θαη κεηά απφ έλαλ «πφιεκν 5 εκεξψλ» θαη ηε δξαζηήξηα κεζνιάβεζε ηεο 

Γαιιίαο, επήιζε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο. Σελ Σξίηε 26 Απγνχζηνπ ν πξφεδξνο Medvedev 

αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε ηνπ Κξεκιίλνπ λα αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ακπραδίαο 

θαη ηεο Νφηηαο Οζεηίαο. Μηα αλαγλψξηζε πνπ νπζηαζηηθά έζεηε ηηο απνζρηζζείζεο 

πεξηνρέο ππφ ξσζηθή θπξηαξρία (Swanstrom, 2008). 

Σα αίηηα γηα ηε Ρσζία – 2
ε
 αλάγλσζε: Ζ κεηα-νβηεηηθή Ρσζία δηαιπκέλε 

εζσηεξηθά θαη αδχλακε εμσηεξηθά, παξαθνινπζνχζε γηα ζρεδφλ κηα δεθαεηία ηε Γχζε λα 

ξίρλεη άγθπξεο πεξηκεηξηθά ζηε δψλε αζθαιείαο ηεο, εληάζζνληαο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

θξάηε πνπ παξαδνζηαθά αλήθαλ ζηε δηθή ηεο ζθαίξα επηξξνήο. Καη αλ δελ κπνξνχζε λα 

απνθχγεη ηελ ππαγσγή απηψλ ζηνπο Δπξσπατθνχο ζεζκνχο, φπνπ νηθνλνκηθά κπνξνχζε 

λα έρεη επηξξνή κέζσ ησλ αγσγψλ πνπ κεηέθεξαλ ζηελ Δπξψπε ηνλ εδαθηθφ ηεο 

πινχην, ε ππαγσγή ηνπο ζην ΝΑΣΟ ή ε αλάπηπμε αληηππξαπιηθήο αζπίδαο ζε θάπνηα 

απφ απηά, ήηαλ γηα εθείλε απαξάδεθην κηαο θαη εγέηεο ηεο ακπληηθήο «ζσξάθηζήο» ηνπο 

ήηαλ νη ΖΠΑ. Γηα ηε Ρσζία ν «έιεγρνο ηεο πεξηκέηξνπ» ηεο είλαη ζέκα επηβίσζήο ηεο, 

νπφηε ζα έθαλε φηη ήηαλ αλαγθαίν γηα λα ηνλ δηαθπιάμεη
86

. Δπνκέλσο, γηα ηε Ρσζία ν 

πφιεκνο δελ ήηαλ ηφζν γηα ηε Νφηηα Οζεηία ή ηελ Ακπραδία, φζν: 1. κηα ππελζχκηζε 

πξνο ηε Γχζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηελ πεξηνρή σο κεγάιεο δχλακεο, απνθαζηζκέλεο λα 

ππεξαζπηζηεί φηη ζεσξεί ζπκθέξνλ ηεο, αθφκε θαη κε ρξήζε «ζθιεξήο ηζρχνο» (Κνηδηάο, 

2011). Ζ Ρσζία εθηηκά πσο ε Γεσξγία παίδεη ην ξφιν ελφο πξνθερσξεκέλνπ θπιαθίνπ 

ησλ ΖΠΑ, νπφηε έπξεπε λα δείμεη ζηελ πξάμε φηη ηα επεθηαηηθά ζρέδηα ηνπο πξνο ηα 

γεηηνληθά ζηελ ίδηα θξάηε, ζηφρν έρνπλ ηνλ ειέγρν απηψλ, ηε δηθή ηεο πεξηθχθισζε θαη 

θπξίσο, ην δηθφ ηεο έιεγρν. Απηή είλαη θαη ε νπζηαζηηθή αηηία ηνπ πνιέκνπ.  2. Ζ Ρσζία 

δηακνξθψλεη κηα πνιηηηθή «παγψκαηνο ησλ πεδίσλ ζχγθξνπζεο», ελψ ε Γχζε βξίζθεη 

πξνθάζεηο θαη επθαηξίεο «μεπαγψκαηνο». Έηζη, ν πφιεκνο ηεο ρξεζίκεπζε γηα λα δείμεη 

ζε πξψελ θαη λπλ αληηπάινπο ηα φξηα αλνρήο ηεο, ηα νπνία αλ μεπεξληνχληαλ θαη ν 

                                                           
86

 Ηζηνξηθά, ε Οπθξαλία απνηεινχζε ηελ πξνζηαηεπηηθή ηεο αζπίδα έλαληη Σνχξθσλ θαη Σαηάξσλ, ε Πνισλία έλαληη 
ησλ Γεξκαλψλ, ν Καχθαζνο έλαληη ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ Ηξάλ, ε ηβεξία έλαληη ηεο Κίλαο. ην ζχλνιφ ηεο, ε 
«πεξίκεηξνο» έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηά ηεο, γη‟απηφ θαη κεηξά πνιχ ε ζηαζεξφηεηα ζε απηήλ, ε άζθεζε 
επηξξνήο ζηηο πξψελ δεκνθξαηίεο ηεο ΔΓ θαζψο ηνλ ππνινγίδεη σο έλα «απηνλφεηα» ξσζηθφ ρψξν (Κνηδηάο, 
2011). χκθσλα κε ηελ Shevstova Lilia, «…πξόθεηηαη γηα ηε κήηξα ηνπ ξσζηθνύ θξάηνπο θαη ηελ επηβίσζε ηνπ…» 
(Economist, 2008).  
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δσηηθφο ηεο ρψξνο απεηινχληαλ ζα αληηδξνχζε. Δπίζεο, ην ζέκα ηεο Γεσξγίαο θαη ελ 

γέλεη ηνπ Καπθάζνπ είλαη «εζσηεξηθφ» ηεο πξφβιεκα, δήηεκα αζθάιεηαο ιφγσ 

ηξνκνθξαηίαο, ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ θαη αγσγψλ, άξα ελεξγεηαθήο δηπισκαηίαο 

θαη γεσπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο, είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο δξφκνο ζην εγγχηεξν 

εμσηεξηθφ ηεο πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή, ηνλ νπνίν πξέπεη λα ειέγρεη, γη΄απηφ θαη επέιεμε 

ηε ζθιεξή ηζρχ (Κνηδηάο, 2011). 3. Γηα ηε Ρσζία ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε 

Γεσξγία έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο, 

κεγάιν ηκήκα ησλ νπνίσλ είλαη κνπζνπικάλνη. Φνβάηαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηηο 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπο ελδερνκέλσο. Ζ Γχζε αξρηθά 

πξνζπάζεζε λα παίμεη κε ηνπο ηνπξθνγελείο πιεζπζκνχο κέζσ Σνπξθίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηηο ζπκκαρίεο-ζπλεξγαζίεο ηνπο 

ή κε ηηο λνπζεζίεο πεξί δεκνθξαηίαο πνπ ππξνδφηεζαλ ηηο ρξσκαηηθέο επαλαζηάζεηο 

(Κνηδηάο, 2011). 4. ίγνπξα ζηφρεπε ζην λα θξελάξεη ηε θηινδπηηθή πνξεία ηεο Γεσξγίαο 

θαη λα ζηείιεη κηα πξνεηδνπνίεζε θαη πξνο ηελ Οπθξαλία, λα κελ αθνινπζήζεη ην 

παξάδεηγκα ηεο Πνισλίαο, ηεο Σζερίαο, ησλ Βαιηηθψλ Γεκνθξαηηψλ, λα εηζέιζνπλ κέζσ 

ηεο Γχζεο ζην ΝΑΣΟ, αθνχ ε ζχλδεζε κε ηε Γχζε δελ είλαη κνλφδξνκνο (Κνηδηάο, 

2011).  5. Ίζσο ν πην θηιφδνμνο ζηφρνο ηεο λα ήηαλ, ε πξφθιεζε αθφκε θαη κίαο 

ζεκειηψδνπο αιιαγήο ζηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε (The Guardian, 2008).  

Σν εάλ ζα ηελ απνκφλσλε ή φρη ε δηεζλήο θνηλφηεηα (ΖΠΑ θαη Δπξψπε θπξίσο), 

δελ θάλεθε λα ηελ απαζρνιεί θαη ζίγνπξα δελ πηνήζεθε, νχηε φηαλ ηα κέιε ηεο πλφδνπ 

ηνπ ΝΑΣΟ ηελ πξνεηδνπνίεζαλ, φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηεο φπσο 

πξηλ
 
(Economist, 2008). Οη Ρψζνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά φηη ε Γχζε δελ ζα αγσληζηεί γηα 

ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ελφο ηξηρνηνκεκέλνπ θξαηηδίνπ ζρεδφλ 5 εθ. αλζξψπσλ ζηνλ 

Καχθαζν θαη φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ελαληίνλ ηεο, 

αθφκε θη αλ ε Δπξψπε ζηξεθφηαλ ζε άιινπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ ελέξγεηά ηεο, ή αλ απφ 

θνηλνχ κε ηηο ΖΠΑ θαζπζηεξνχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ είζνδφ ηεο ζηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ. Ζ Ρσζία ήηαλ ζίγνπξε φηη ε Γχζε, είηε σο Ακεξηθή είηε σο 

Δπξψπε, ιίγα κπνξνχζε λα θάλεη: ε Ακεξηθή ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ςπρνινγηθή πίεζε 

ζηνπο Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο ηεο, αιιά εμαθνινπζεί λα ρξεηάδεηαη ηε Ρσζία ζηα 

αλνηρηά ζέκαηα πνπ έρεη κε ην Ηξάλ (φζνλ αθνξά ζηελ παξεκπφδηζή ηνπ λα απνθηήζεη 

ππξεληθά φπια) θαη ζην Αθγαληζηάλ
.
 φζν γηα ηνπο Δπξσπαίνπο, έρνπλ αλάγθε ηελ νκαιή 

πξνκήζεηα θαη ξνή ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ, ηδίσο νη Γεξκαλνί
87

. 

 Οη αληηδξάζεηο ησλ άιισλ κεξώλ  

ΖΠΑ: ηα ζρέδηά ηνπο ήηαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε Γεσξγία θαη ηελ Οπθξαλία ζην 

ΝΑΣΟ θαη λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα άκπλαο αληη-βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ ζηελ Πνισλία 
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 «Η Ρσζία γλσξίδεη πνιύ θαιά όηη δηαζέηεη ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ηεο σο δηαπξαγκαηεπηηθό ραξηί γηα λα 
δηαπξαγκαηεπζεί ηε ζέζε ηεο. [...] ...Αληίζεηα ε Γύζε έρεη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο γηα λα ηηκσξήζεη ηε Μόζρα...: ηελ 
απαγόξεπζε εηζαγσγώλ πνπιεξηθώλ από ηηο ΗΠΑ, ηε δέζκεπζή ηεο όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην ΝΑΣΟ, ηελ 
αιιαγή ζηάζεο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηνλ ΠΟΔ.[...] Μπνξεί θαλείο λα πεη όηη ε Μόζρα είλαη πεξηζζόηεξν παλέηνηκε γηα 
ηε ζύγθξνπζε» Qiang Xiaoyun, παξαηεξεηήο ζε ζέκαηα Ρσζίαο ζην Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ αγθάεο 
(Παξαηίζεηαη ζην Bezlova, 2008). 
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θαη ζηελ Σζερία, κε ηελ πξφθαζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλ παξαζηεί αλάγθε θαηά ηνπ 

Ηξάλ (The Guardian, 2008). Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα, κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ 

εγγχηεηα θαη ηελ πξφζβαζε πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ πξνο ηα εδάθε ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ 

Αθγαληζηάλ, θπξίσο φκσο, κηα πνιηηηθή ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ηεο Ρσζίαο θαη κηα 

πνιηηηθή πεξηθχθισζεο πνπ επηδηψθνπλ πξνο ηελ Κίλα, κε ηνλ έιεγρν ηνπ θνληηλνχ / 

γεηηνληθνχ ηεο πεξηβάιινληνο (Κνηδηάο, 2011). Σν ζεκαληηθφ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

είλαη πσο ππνηίκεζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεη ε Ρσζία ζην εγγχηεξν εμσηεξηθφ 

ηεο θαη ηνλ έιεγρν πνπ εθείλε επηζπκεί λα αζθεί ζε απηφ, νπφηε θαη ελζάξξπλαλ ζησπεξά 

ηε «δπηηθή θιίζε» ηνπ πξνέδξνπ Saakashvili, ηελ αιαδνλεία θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ. 

Πξνθαλψο δελ ππνιφγηδαλ πσο ε Ρσζία ζα απνθάζηδε ηειηθά κηα αθξαία θαη άκεζε 

ιχζε κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζηνλ Καχθαζν, αθνχ φπσο ηεο θαηαινγίδνπλ, ελίζρπζε, 

ζηήξημε θαη αλαγλψξηζε ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο ζηε Γεσξγία, ππφ ην καλδχα ηεο 

απειεπζέξσζεο, αιιά φρη θαη ζηελ Σζεηζελία (Economist, 2008a). εκαληηθφ ζέκα γηα ηηο 

ΖΠΑ είλαη επίζεο, πσο ε πξάμε απηή ηεο Ρσζίαο βξήθε απήρεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο, λνκηκνπνηήζεθε σο εηξελεπηηθή εθζηξαηεία, θαηαγγέινληαο παξάιιεια ηηο ΖΠΑ 

γηα ππνθξηζία φζνλ αθνξά ζηελ θαηαδίθε ηεο, φηαλ νη ίδηεο έρνπλ πξνβεί ζην παξειζφλ 

ζε ρεηξφηεξεο επεκβάζεηο ζην Κφζνβν θαη ην Ηξάθ (The Guardian, 2008). 

Δςπωπαϊκή Ένωζε: Μεηά ηελ αξρηθή έθπιεμε ε ΔΔ αληέδξαζε γξήγνξα, ράξε 

θπξίσο ζηελ επθαηξία πνπ δηείδε ν Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο Nicolas Sarkozy λα βγεη ζην 

πξνζθήλην ε Γαιιία ελ νλφκαηη ηεο Έλσζεο, αζθψληαο ηελ εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηεο 

ΔΔ, αιιά θαη ν ίδηνο. ηηο 9 Απγνχζηνπ Sarkozy θαη Bush αλαθνίλσζαλ, φηη ε ΔΔ θαη νη 

ΖΠΑ ζα ζηείινπλ θνηλή αληηπξνζσπεία γηα λα πξνζπαζήζεη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ 

θαηάπαπζε ηνπ ππξφο (Le Monde 2008), γλσξίδνληαο πνιχ θαιά πσο έπξεπε λα είλαη 

πνιχ πξνζεθηηθνί κε ηε Ρσζία, θαζψο αλ ε ίδηα ήηαλ απνθαζηζκέλε λα δηαηεξήζεη ηηο 

δπλάκεηο ηεο ζηε Γεσξγία, θακία ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο κε ηε κεζνιάβεζε 

ηνπο ή φρη, θαη θαλέλαο άιινο εμσηεξηθφο παξάγνληαο δελ ζα κπνξνχζε λα ηελ 

εκπνδίζεη. ηηο 12 Απγνχζηνπ ν Sarkozy έπεηζε ηνλ πξσζππνπξγφ Putin λα κελ 

αθνινπζήζεη ηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα λα αλαηξέςεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεσξγίαο (The 

Times, 2008). Απηφ πνπ κπνξεί ζε πξψηε καηηά λα θάλεθε σο ζεκειηψδεο αζπκθσλία 

κεηαμχ «Νέαο» θαη «Παιαηάο» Δπξψπεο, απνδείρηεθε ελ ηέιεη πξαγκαηηζκφο θαη 

ελδηαθέξνλ γηα πξνζέγγηζε κεηαμχ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη Ρσζίαο, ζε πην 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή
. 
 Ήηαλ κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ Έλσζε «λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ θξίζε γηα λα πξνζεγγίζεη ηε Ρσζία θαη σο δηδαθηηθό εξγαιείν γηα ηε Νέα Δπξώπε» 

(Yellow Stars, 2008). ε πνιηηηθνχο φξνπο, ε Γαιιία ηαπηίζηεθε απφιπηα κε ην ξφιν ηεο 

ζηελ Δπξσπατθή Πξνεδξία θαη ελεξγψληαο εμ‟νλφκαηνο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο, 

ιεηηνχξγεζε σο κηα κεγάιε δχλακε ζε έλαλ πνιππνιηθφ θφζκν (φπσο άιισζηε επηζπκεί) 

θαη ζεκαληηθφο παγθφζκηνο εηαίξνο. Οη αληηδξάζεηο ηεο Γεξκαλίαο εληάζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπρξήο ινγηθήο ησλ αγσγψλ θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηαπηίζηεθε κε 
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ηε Ρσζία, ελζπκνχκελε πξνθαλψο ηε δηθή ηεο δπζρεξή ζέζε κεηά ηελ ήηηα ηεο ζηνλ Α‟ 

Παγφζκην Πφιεκν (The Guardian, 2008), παξνκνηάδνληάο ηελ κε κηα κεγάιε δχλακε 

«ζηξηκσγκέλε» ζηε γσλία. Σέινο, ε επηζεηηθή ζηάζε ηεο Βξεηαλίαο εμεγείηαη απφ ηελ 

πξνζήισζή ηεο ζηηο αξρέο ηεο εμηζνξξφπεζεο, έηζη φπσο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

«εηδηθή ηεο ζρέζε» κε ηηο ΖΠΑ (Boesen & Larsen, 2009, The Guardian, 2008).  

Κίνα: Ζ αληίδξαζε ηνπ Πεθίλνπ ππήξμε θαζαξά δηπισκαηηθή: δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αληη-Γεσξγηαλή ή αληη-Γπηηθή. Γελ θαηαδίθαζε ηε Ρσζία, αιιά δελ δήισζε 

θαη αλνηρηά ηελ αληίξξεζή ηεο, φπσο έθαλε κε ην βνκβαξδηζκφ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ 

εθζηξαηεία θαηά ηεο εξβίαο γηα ην Κφζνβν ην 1999, ηελ νπνία θαηαδίθαζε απεξίθξαζηα 

σο απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Ζ Κίλα «ρξεψζεθε» ηελ «απάληεζε» ηνπ SCO ζηνλ 

πφιεκν, σο ζπλάδνπζα κε ηε καθξνρξφληα πνιηηηθή ηεο, αιιά θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο, 

αξλνχκελε λα δηθαηνινγήζεη, ππνζηεξίμεη, αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε επεκβαηηθή ζην 

εζσηεξηθφ άιινπ θξάηνπο θαη απνζρηζηηθή θίλεζε. Γηα ηελ Κίλα ην δήηεκα ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο ηνπ θξάηνπο πξνεγείηαη, σο εθ ηνχηνπ δελ ζα 

ππεξαζπηδφηαλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο νπνηαζδήπνηε πεξηνρήο – εζλφηεηαο, νχηε 

ζα ζηήξηδε πνηέ ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηεο γηα λα κε δεκηνπξγήζεη 

πξνεγνχκελν γηα ηηο δηθέο ηεο πεξηνρέο κε ηα ίδηα αηηήκαηα απφζρηζεο (Κνηδηάο, 2010α). 

Ζ αληίδξαζε ηνπ Πεθίλνπ λα κελ ζηεξίμεη αλνηρηά ηε Ρσζία, βαζίζηεθε: 1. ηελ επηζπκία 

ηνπ λα απνθχγεη νηηδήπνηε θαληάδεη αληη-δπηηθφ. Με ηελ ίδηα ινγηθή θαη παξά ηηο 

ελζηάζεηο ηνπ, δελ θαηέθξηλε ηε Ρσζία γηα ηηο θηλήζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ λα κε δείμεη θαη 

αληη-ξσζηθά αηζζήκαηα. 2. ην θφβν φηη ε ζχγθξνπζε Ρσζίαο-Γεσξγίαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη πξννίκην ζε κηα άιιε αληηπαξάζεζε, απηή κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γχζεο
. 
«…έλαλ 

«εκη-ηειηθό» ζε έλα γεσπνιηηηθό παηρλίδη όπνπ πξαγκαηηθόο αληίπαινο ηεο Ρσζίαο είλαη 

νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο»
88

. 3. Ζ Κίλα δελ ζέιεη λα ζεσξεζεί φηη ππνζηεξίδεη ζέζεηο-

θηλήζεηο-ζπκκαρίεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηε δηπισκαηηθή ζέζε ηεο σο ζνβαξνχ θαη 

ππεχζπλνπ παγθφζκηνπ παξάγνληα (Bezlova, 2008), κε επηπηψζεηο ζηελ εηξεληθή ηεο 

άλνδν. ε ζχγθξηζε κε ηε Ρσζία, ε Κίλα εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ έμσ θφζκν γηα 

ηελ ελέξγεηά ηεο θαη ηηο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνλ πφιεκν, ην Πεθίλν 

θηινμελνχζε ηνπο 29
νπο

 Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη κάιηζηα ηελ εκέξα ηεο εηζβνιήο ηεο 

Ρσζίαο ζηε Γεσξγία, δηεμαγφηαλ ε ηειεηή έλαξμεο κε ηνπο εγέηεο ηεο πθειίνπ 

ζπγθεληξσκέλνπο ζην Πεθίλν. Ζ Κίλα είρε αγσληζηεί θαη είρε επηηχρεη πςεινχο ζηφρνπο 

ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε θηινμελία ηνπο, θαζψο απνηεινχζαλ κία αθφκε έθθξαζε ηνπ 

αγψλα ηεο λα επαλεληαρζεί ζηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη λα αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο. Οπφηε δελ ζα έθαλε θάηη γηα λα ραιάζεη ηελ εληχπσζε απηή, 

«ππνλνκεύνληαο ην θαηόξζσκα ηεο [θαη] βάδνληαο ηνλ εαπηό ηεο ζην θέληξν ηεο δηακάρεο 

ηεο Ρσζίαο κε ηε Γύζε»
89

. 4. Ζ Κίλα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία ππαγνξεχνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ θξαηψλ θαη είλαη ππέξκαρνο ηεο εηξεληθήο νδνχ 
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 Ο ζρνιηαζκφο αλήθεη ζηνλ Fang Yan, ζρνιηαζηή ζηελ “Beijing News” (Παξαηίζεηαη ζην Bezlova, 2008). 
89

 Ο ζρνιηαζκφο αλήθεη ζηελ "China Business Journal” (Παξαηίζεηαη ζην Bezlova, 2008). 
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θαη ηνπ δηαιφγνπ, κέρξη φκσο ηνπ ζεκείνπ πνπ ζίγνληαη ή απεηινχληαη δσηηθά 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ, γη‟απηφ θαη ελ κέξεη αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξνθχιαμεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ρσζίαο. Δληνχηνηο, δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη κηα θίλεζε 

ε νπνία ζα απνηεινχζε αζπλέπεηα πξνο ηηο αληηιήςεηο ηεο θαη ζα ππνλφκεπε ηα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα, ή ηα ζεκέιηα ηνπ SCO, ηνλ νπνίν ε Κίλα ζπλδεκηνχξγεζε θαη ρξεηάδεηαη. 5. 

Σέινο, ην Πεθίλν θνβφηαλ κήπσο ε ζηήξημε ηεο Μφζραο ζ‟ απηφ ην εγρείξεκα, ηεο 

πξνζέδηδε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζηελ Δπξαζία θαηαιήγνληαο 

λα γίλεη ζεκαληηθφηεξνο παίθηεο απφ ηελ ίδηα, εληφο ηεο Δπξαζίαο θαη ηνπ SCO (Chaulia, 

2008). Ζ Κίλα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί αλαζθάιεηεο έλαληη ηεο Ρσζίαο θαη απηφ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ SCO, απνθαιχπηεηαη κε ηελ άξλεζή ηεο λα κεηαηξέςεη ηνλ Οξγαληζκφ ζε 

ζηξαηησηηθή ζπκκαρία.  

Καδακζηάν, Οςδμπεκιζηάν, Κιπγιζηάν, Σοςπκμενιζηάν. Σηο ίδηεο απφςεηο κε 

ηελ Κίλα ζπκκεξίδνληαη θαη ηα άιια κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ «εζλνηηθή» πξνίθα πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε κε ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο, παξφηη ηέηνην ζέκα δελ εηέζε ζνβαξά σο ζήκεξα ζε θαλέλα απφ 

ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο - κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη 4 Κεληξναζηαηηθέο Γεκνθξαηίεο, 

ήξζαλ ζε δχζθνιε ζέζε, θπξίσο ιφγσ ελφο ελδφκπρνπ θφβνπ ηεο επαλεκθάληζεο κηαο 

πην επηζεηηθήο Ρσζίαο
.
 αλ ε εηζβνιή ζηε Γεσξγία απνηειεί κηα επαλαθαηάιεςε ηνπ 

εγγχηεξνπ εμσηεξηθνχ, θνβνχληαη κήπσο είλαη νη επφκελνη ζηφρνη ηεο, αλ ε ίδηα δελ 

εγθξίλεη ηελ εμέιημε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπο κε ηε Γχζε (Swanstrom, 2008). Αληίζεην ζε 

απηή ηελ άπνςε ζηάζεθε ην Καδαθζηάλ, ιφγσ ησλ ζηελψλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηε Ρσζία. 

ηα πεξηζψξηα ηεο πλφδνπ ηεο Νηνπζακπέ ην 2008, ν πξφεδξφο ηνπ Nursultan 

Nazarbaev, δήισζε απεξίθξαζηα απηφ πνπ ήζειε λα αθνχζεη ε Ρσζία απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ: «ε ρώξα ηνπ θαηαιαβαίλεη θαη ζηεξίδεη ηα κέηξα πνπ έιαβε ε 

Ρσζία γηα λα ππεξαζπηζηεί εηξεληθνύο πνιίηεο ελάληηα ζηηο Γεσξγηαλέο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο» (Chaulia, 2008). Δληνχηνηο, δελ δηαθνξνπνηήζεθε αλνηρηά. Έηζη, ε ζηάζε ηνπ... 

SCO: Ζ αληίδξαζή ηνπ ππήξμε δηραζκέλε θαη ακήραλε θξηλφκελε εθ ησλ έζσ, 

ακθίζεκε απφ εμσηεξηθή ζθνπηά, θπξίσο απηή ηεο Γχζεο. Με δεδνκέλα ηα αηηήκαηα 

δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα εδάθε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ, ε 

απφζρηζε θαη δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ θξαηψλ είλαη ρξφλην πξφβιεκα γηα φια ηα κέιε 

ηνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν Καηαζηαηηθφο ηνπ Υάξηεο πξνβιέπεη ηελ απνθπγή θαη ηελ απνρή 

απφ ηελ πξνζβνιή ηεο θπξηαξρίαο ελφο θξάηνπο ζην Αξ.2 (SCO, 2002). Με βάζε απηή 

ηελ αξρή, ε Ρσζηθή εηζβνιή ζηε Γεσξγία, ν δηαρσξηζκφο Ακπραδίαο θαη Νφηηαο Οζεηίαο 

θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο, ζεσξνχληαη παξάλνκεο. Έηζη,
 
ζηηο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο ηεο 

Ρσζίαο πξνο ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηνλ SCO, ν Οξγαληζκφο απάληεζε κε κηα ξεηνξηθή 

ζηήξημε ηνπ «ελεξγνχ ξφινπ ηεο», θαιψληαο ηα εκπιεθφκελα κέιε λα επηιχζνπλ ηελ 

θξίζε κέζσ δηαιφγνπ θαη δηπισκαηίαο (Xinhua, 2008), κε αλαγλσξίδνληαο ηειηθά ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο Ακπραδίαο θαη ηεο Νφηηαο Οζεηίαο (Farizova & Gabuev, 2008). Καζ‟ φιε 
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ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο, ηα κέιε ηνπ παξαθνινχζεζαλ ηηο εμειίμεηο κε κηθξή σο 

κεγάιε δπζαξέζθεηα, θαλέλα εμ‟ απηψλ δελ πηνζέηεζε κηα δεκφζηα ππνζηεξηθηηθή ζέζε 

έλαληη ηεο Ρσζίαο, ελψ δελ ππήξμε θαη θάπνην θνηλφ αλαθνηλσζέλ. Απηή ε εθθσθαληηθή 

ζησπή ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο ζχγρπζεο, αιιά θαη ηεο ζησπεξήο αληίξξεζεο ζηελ θίλεζή 

ηεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα δηαβαζηεί θαη «σο ζησπεξή αλαγλψξηζε ηεο δχζθνιεο 

ζέζεο ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηάο ηεο, φρη κφλν πξνο ππεξάζπηζε ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, αιιά γηα ράξε ηνπ ζηελνχ αηνκηθνχ (=θξαηηθνχ) ζπκθέξνληνο ησλ 

θξαηψλ ηνπ SCO» (Swanstrom, 2008). Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ηελ αθνξκή γηα ηε 

ζχγθξνπζε ηελ έδσζε ε Γεσξγία, ν SCO απέθπγε λα ηελ θαηαδηθάζεη γηα ηελ αλάθιεμε 

ηεο ζχγθξνπζεο (Bezlova, 2008). ε αληίζεζε κε ηελ ηεξεζείζα ζηάζε ηνπ, ε Γηαθήξπμε 

ηεο 8
εο

 πλφδνπ ηνπ SCO ζηε Νηνπζακπέ, εμήξε ηνλ «ελεξγό ξόιν ηεο Ρσζίαο ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ζηνλ Καύθαζν…», ε νπνία «…θέξδηζε ζεκαληηθή ππνζηήξημε 

γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε Νόηηα Οζεηία από ηελ Κίλα θαη άιινπο ζπκκάρνπο ηεο ζηνλ 

SCO» (Radyuhin, 2008, Chaulia, 2008, SCO, Γηαθήξπμε Νηνπζακπέ 2008).  

πλέπεηεο: Ζ απφθαζε ηεο Μφζραο λα εηζβάιεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαγλσξίζεη 

ηηο δχν απνζρηζζείζεο πεξηνρέο ηεο Γεσξγίαο σο αλεμάξηεηα θξάηε, θαηέζηεζε εκθαλή 

ηελ απφθιηζε ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν ηζρπξψλ κειψλ ηνπ SCO, ηε 

δχζθνιε ζέζε ησλ ππνινίπσλ 4, ηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ππεξίζρπζεο θαη πξνάζπηζεο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, ελψ ε 

ππνζηήξημε ησλ αξρψλ απνηειεί πξνθάιπκκα, παξά ηελ αθνζίσζε ζε απηέο per se 

(Swanstroem, 2008). Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο απηήο ππήξμε ζεκαληηθφ γηα φιεο ηηο 

πιεπξέο.  

Ζ Γεσξγία απέηπρε ζην ζθνπφ ηεο θαη επηθξίζεθε δξηκχηαηα γηα ηελ πξφθιεζε, φκσο 

παξφι‟ απηά ζπλερίδεη ηελ πξνζέγγηζή ηεο κε ηε Γχζε.  

Ρσζία. Αλ ζηελ θίλεζε ηεο Γεσξγίαο
 
ην Κξεκιίλν επέδεημε εηνηκφηεηα, αλακθίβνια 

πεξίκελε κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Πξνθαλψο έθξηλε πσο δελ 

ρξεηαδφηαλ απαξαίηεηα ηε βνήζεηα ηεο Κίλαο ή ηελ έγθξηζε ησλ εηαίξσλ ηεο ζηελ επίιπζε 

ηεο θξίζεο, εληνχηνηο, κάιινλ ππεξεθηίκεζε ηε ζέζε ηεο ζηνλ νξγαληζκφ πηζηεχνληαο 

πσο ζα εμαζθάιηδε ηε λνκηκνπνίεζε εθ ησλ πζηέξσλ. Κφζηνο είρε θαη ην πξνθίι ηνπ 

λένπ πξνέδξνπ ηεο Medvedev, (φπσο θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Putin) ν νπνίνο απέηπρε 

λα πείζεη πεξί ηνπ δηθαίνπ ηεο πξάμεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ SCO 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δχν πεξηνρψλ. Ζ απξνζπκία ηνπ SCO λα θαηαδηθάζεη ξεηά ηε 

Γεσξγηαλή επηζεηηθφηεηα πξνο ακθηζβεηνχκελν έδαθνο θαη ε Γαιιηθή δηακεζνιάβεζε κε 

ηε θφξκνπια ησλ «6 αξρψλ» γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο, πξνβιήζεθαλ απφ 

ηε Γχζε σο ήηηεο γηα ηε Ρσζηθή δηπισκαηία θαη πξνάγγεινο ηεο δηεζλνχο απνκφλσζεο 

ηεο Μφζραο (Chaulia, 2008). Ζ Ρσζία επηθνηλψλεζε ηα κελχκαηά ηεο, αιιά δελ 

απνκάθξπλε απφ ηελ εμνπζία ηεο Γεσξγίαο ηνλ πξφεδξφ ηεο Saakashvili (The Guardian 
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2008), νχηε πέηπρε ηελ αλαγλψξηζε ηεο Ακπραδίαο θαη Νφηηαο Οζεηίαο. Ζ θξίζε 

απνθάιπςε ηα φξηα ηεο επηξξνήο ηεο εληφο ηνπ SCO. 

Κίλα. Ο «πφιεκνο ησλ 5 εκεξψλ» ελίζρπζε ηελ Κηλεδηθή ζέζε θαη ην ξφιν ηεο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία θαη ζηνλ Οξγαληζκφ. Παξνπζίαζε ην Πεθίλν πην ζηαζεξφ πνιηηηθά, κε κηα 

αληίιεςε αζθαιείαο πην θνληά ζε απηή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ ηεο Ρσζίαο 

(Swanstrom, 2008), δίλνληαο ψζεζε ζηα ελεξγεηαθά ηεο ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, 

δεδνκέλνπ φηη κηα παξαηεηακέλε αζηάζεηα θαη έληαζε ζηε Γεσξγία, ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ηηο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο λα ζηξαθνχλ νινθιεξσηηθά πξνο ηελ 

Κίλα. Ζ αληίζεζε ζην βάξνο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζηνλ Οξγαληζκφ θαη ν ζηξαηεγηθφο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο, έγηλαλ γηα κηα αθφκε θνξά εκθαλείο, φηαλ ν SCO ζηήξημε ηελ 

Κίλα ζηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ζηε ηλΣζηάλγθ ην 2009 (Yee, 2011).  

ΗΠΑ. Ζ ζηάζε ηεο Ρσζίαο έθαλε ηηο ΖΠΑ πην απνθαζηζηηθέο ζην λα πινπνηήζνπλ ηελ 

ππξαπιηθή ηνπο αζπίδα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ρσξψλ πέξημ ηεο Ρσζίαο γηα ζπλεξγαζία κε ην ΝΑΣΟ (Swanstrom, 

2008a). Γελ είλαη ηπραίν, φηη κεηά απφ κήλεο ππεθθπγψλ, νη Πνισλνί ζπκθψλεζαλ λα 

επηηξέςνπλ ζηελ Ακεξηθή λα εγθαηαζηήζεη αληη-ππξαπιηθή άκπλα ζην Πνισληθφ έδαθνο, 

ακέζσο κεηά ηελ εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζηε Γεσξγία, ελψ πνιχ πξφζθαηα Ρνπκαλία θαη 

ΖΠΑ ζπκθψλεζαλ επίζεο, ζηελ εγθαηάζηαζε ππξαχισλ SM-3 ζηα λφηηα ηεο ρψξαο σο 

ην 2015, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηεο Ρσζίαο (Barry & Shanker, 

2011).  

πκπεξαζκαηηθά... Ζ απνηπρία απηή ηεο Ρσζίαο πνιχ πηζαλφ λα επεξέαδε ην 

κέιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ελδερνκέλσο, ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπ SCO, ηδίσο 

κε ηελ Κίλα (Swanstrom, 2008), γεγνλφο πνπ δελ ζπλέβε φπσο έδεημε ε πνξεία. Ο SCO 

έρεη εμειηρζεί ζε θάηη πην δπλαηφ απφ κηα αδχλακε νξγάλσζε πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηα 

Ρσζηθά ζπκθέξνληα. Παξφηη γηα ηε Ρσζία, ν SCO ήηαλ έλαο ζεζκφο πνπ ζα ρξεζίκεπε 

σο αληίβαξν ζηηο Γπηηθέο ζπκκαρίεο, εληνχηνηο απνδεηθλχεηαη πσο ην ίδην θξαηηθφ φθεινο 

ήηαλ εθείλν πνπ ιεηηνχξγεζε ππέξ ηνπ θαη φρη νη ίδηεο νη αξρέο ηνπ θαζ‟ απηέο, παξφιν 

πνπ ε πνιηηηθή απηή ππνλνκεχεη νπνηαδήπνηε κέξηκλα γηα ηε ζπλνρή ηνπ SCO θαη ηηο 

ειπίδεο γηα πεξαηηέξσ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε. Αλ ν SCO νκφθσλα είρε ζηαζεί πίζσ 

απφ ηε Ρσζία, απηφ ζα απνηεινχζε κηα εμαηξεηηθή ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή 

επηηπρία ηεο Μφζραο, γεγνλφο πνπ δελ ζα θαισζφξηδε ε Κίλα πξσηίζησο. Ζ άξλεζε 

ληχζεθε ην καλδχα ηεο ηήξεζεο ησλ Αξρψλ ηνπ Υάξηε θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

πξνεγνπκέλνπ. Οη ξσγκέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζηνλ SCO κπνξεί λα 

θαίλνληαη σο επθαηξίεο πξνο εθκεηάιιεπζε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επέιζεη αθχξσζε ελφο ηζρπξνχ πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ πνπ είλαη ζε αληαγσληζκφ κε 

ην ΝΑΣΟ, θαλέλαο φκσο νξγαληζκφο δελ είλαη απξφζβιεηνο απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηνπ. Σα αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη πξνζβνιήο πνπ, είλαη 

θπζηθφ λα θξαηά ε Ρσζία, δελ ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ζηηγκήο απνηξεπηηθά ζηελ εμέιημε ηεο 



 
 202 

ζπλεξγαζίαο. Γηα ηνλ SCO ν «πφιεκνο ησλ 5 εκεξψλ» ήηαλ ε πξψηε κεγάιε θξίζε, ηελ 

νπνία δείρλεη λα έρεη αθήζεη πίζσ. Δληνχηνηο, άιιαμε ην ηνπίν ηνπ παγθφζκηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ηελ εμνπζία θαη ηνλ έιεγρν. ηελ νπζία ακθηζβήηεζε θαη 

επαλαπξνζδηφξηζε ηα φξηα ηεο επηξξνήο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Καη αλ ππάξρεη κηα 

πεξηθεξεηαθή ζπκκαρία πνπ πξνζβιήζεθε απφ απηφλ πεξηζζφηεξν, απηή είλαη ην ΝΑΣΟ, 

γηαηί ηα ζρέδηά ηνπ κπήθαλ «ζηνλ πάγν» θαη φρη ν SCO. 

 

7.Σ.2 ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ: Μηα πιεγή αλνηρηή... 

Ζ θξίζε ζην Αθγαληζηάλ θαη νη πνηθίιεο εθδειψζεηο ηεο φπσο, ε πνιηηηθή-

θνηλσληθή αζηάζεηα, ε ηξνκνθξαηία, ην ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ θαη φπισλ θαη ε 

εγθιεκαηηθή δξάζε, απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή απνζηαζεξνπνίεζεο θαη ζεκαληηθή 

απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ θαηάζηαζε ζηα 

επφκελα ρξφληα, ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηησηηθήο-

πνιηηηθήο-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Αθγαληζηάλ (IRA) θαη 

ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζην Παθηζηάλ. Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ 

Σαιηκπάλ, ν αληαξηνπφιεκνο, ν εθθνβηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη επηζέζεηο ζηηο 

ζπκκαρηθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο, δείρλνπλ κηα επξεία δηείζδπζή ηνπο ζηηο βφξεηεο θαη 

βφξεην-δπηηθέο επαξρίεο ηνπ Αθγαληζηάλ, πξνζπαζψληαο λα κπινθάξνπλ ηε «δηαδξνκή 

ηνπ Παθηζηάλ» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ Γπηηθψλ ζπκκαρηθψλ 

δπλάκεσλ
.
 ε επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηηο Αθγαληθέο επαξρίεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε 

ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε χπαξμε ζηξαηνπέδσλ εθπαίδεπζεο, θαηαθπγίσλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ, απηψλ θαη νκάδσλ ηχπνπ Al Qaeda, απμάλνπλ ηηο πξνθιήζεηο 

θαηά ηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ρψξεο ηνπ SCO, εθφζνλ ζηφρνο ηνπο είλαη ε εηνηκφηεηα 

αληίδξαζεο, φηαλ νη ΖΠΑ θαη νη δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ απνζπξζνχλ θαη κεηαβηβάζνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ζηηο Αθγαληθέο Γπλάκεηο Αζθαιείαο (Kudriashova, 

2011). Σα δηάηξεηα θαη θαθψο ειεγρφκελα ζχλνξα παξέρνπλ εηζφδεκα θαη νδνχο 

δηέιεπζεο γηα ηε κεηαθίλεζε παξάλνκσλ νκάδσλ θαη πξντφλησλ. Οη έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ επέθηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε λα πηνζεηνχλ 

πξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη λα εθηξέπνπλ πφξνπο απφ ην λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζηαζεξνπνίεζή ηνπ Αθγαληζηάλ είλαη θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ SCO. Ρσζία-Κίλα έρνπλ ηδηαίηεξν ζπκθέξνλ λα ιπζεί ε θξίζε, 

θαζψο ε αζηάζεηα θαη ε απεηιή απφ ηνλ ηζιακηθφ εμηξεκηζκφ ζα δηαρένληαλ ζε φιε ηε 

Νφηηα Ρσζία, ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηε Γπηηθή Κίλα, ελψ ηα λαξθσηηθά απνηεινχλ κάζηηγα 

γηα φια ηα θξάηε κε πξψηε ηε Ρσζία, ζηελ νπνία ζθνηψλνπλ 30.000 αλζξψπνπο θάζε 

ρξφλν, δπν θνξέο εθείλσλ πνπ έραζε ε νβηεηηθή Έλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηνχο 

ζηξαηησηηθήο ηεο επέκβαζεο εθεί (Walberg, 2009). Σν ΝΑΣΟ θαη νη ΖΠΑ δελ κπνξνχλ λα 
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κείλνπλ γηα πάληα ζην Αθγαληζηάλ, φκσο είλαη ηα κέιε ηνπ SCO, πνπ ζα παξακείλνπλ 

ηκήκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο γεσγξαθίαο ηνπ Αθγαληζηάλ. Δμ‟ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο 

λνκηκνπνηείηαη ε εκπινθή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα δηεπζέηεζεο ηνπ δεηήκαηνο (Rousseau, 

2011), παξφηη ε αλάκημε ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ζεσξεηηθά αληηβαίλεη κε ηηο επίζεκεο αξρέο 

ηνπ Υάξηε ηνπ.  

Οη κέρξη ζηηγκήο ηαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο δελ έρνπλ απνδψζεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ζ ήηηα ησλ Σαιηκπάλ δελ εμάιεηςε ηελ απεηιή ηνπο, έθαλε 

φκσο ηηο ππφινηπεο Ηζιακηθέο εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο λα είλαη πην πξνζεθηηθέο ζηηο 

θηλήζεηο ηνπο, ελψ ε παξαγσγή ησλ λαξθσηηθψλ, ε παξάλνκε δηαθίλεζή ηνπο, φπσο θαη 

ην εκπφξην φπισλ θπξηνιεθηηθά εθηνμεχηεθαλ ζηα χςε. 10 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ε παξακνλή ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα δεκηνγφλα, κε πςειφ νηθνλνκηθφ θαη εζηθφ θφζηνο, ελψ έγηλε ζπλείδεζε, 

πσο ην πξφβιεκα δελ είλαη κνλνδηάζηαην θαη ε επίιπζε δελ ζα είλαη εθηθηή, ή κε κφλνλ 

κέζα απφ ηελ «πεξηθεξεηαθή» πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο (Marizza, 2011) θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Πέξαλ ηεο απνηπρίαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, νη ΖΠΑ εγθισβίζηεθαλ ζε 

κία αδηέμνδε θαη ελεξγνβφξα θαηάζηαζε, ε νπνία εληνχηνηο, ηνπο δίλεη ηελ αηηηνινγία ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζε κηα πεξηνρή πνπ ζεσξνχλ δσηηθή γηα άιια ζηξαηεγηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα θαη ην παγθφζκην θχξνο ηνπο. Ο πφιεκνο ζην Ηξάθ θαη ην ηειεζίγξαθν ηνπ 

SCO γηα άκεζε απφζπξζε, ζηάζεθαλ νη αθνξκέο γηα αλαζεψξεζε ηεο ζηάζεο ησλ ΖΠΑ 

θαη αλαδήηεζεο λέαο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα σζνχζε ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο ζπλέπεηεο θαη ζπκβηβαζκνχο θαη θπξίσο, ρσξίο ηελ απεκπινθιή 

ηνπο απφ ηελ πεξηνρή. πλδπαζκφο δχζθνινο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε 

ελαιιαθηηθήο επηινγήο. Ζ ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο σο έρεη θνζηίδεη ζε πφξνπο, αιιά ε 

επίιπζε κε άλνηγκα ηεο ζπλεξγαζίαο, θνζηίδεη ζε θχξνο. Γελ είλαη φκσο κφλν απηέο νη 

επηινγέο ηνπο, αιιά νη εμήο 4: Άκεζε έμνδνο, ζπλέρηζε ζηηο ππάξρνπζεο γξακκέο, 

«αθγαλνπνίεζε», πεξηθεξεηνπνίεζε-ζπλεξγαζία
90

. Αλαιπηηθφηεξα... 

1
ε
 επηινγή: Άκεζε έμνδνο. ίγνπξα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο λίθε απφ ηελ Al 

Qaeda, αθφκε θαη ηψξα πνπ ν εγέηεο ηεο είλαη λεθξφο (Baker, θ.ά. 2011), αιιά θαη απφ 

ηνπο Σαιηκπάλ, νη νπνίνη δελ ζα έραλαλ ηελ επθαηξία λα επαλαθάκςνπλ ζηελ εμνπζία. Ζ 

παξνχζα εμνπζία ζα είρε αζηαζέο παξφλ, αβέβαην κέιινλ, ε ζηαζεξφηεηα ζα παξέκελε 

νπηνπία, ελψ ε ρψξα πνιχ πηζαλφλ λα έκπαηλε ζ‟έλα ρνξφ αληαγσληζκψλ, πνπ θαλείο 

δελ ζα κπνξνχζε λα ππνινγίζεη απφ πξηλ ηηο ζπλέπεηεο. Ζ Ηλδία ζα αληηκεηψπηδε ηε 

ζθιεξφηεξε απεηιή ζηελ ηζηνξία ηεο κε έλα θξάηνο αβέβαηεο πνιηηηθήο ζηα βφξεηα 

ζχλνξά ηνπ, ελψ ην Ηξάλ ζα έλησζε εμαηξεηηθά άβνια κε δχν αθξαία νπληηηθά θαζεζηψηα 

                                                           
90

 Μεηαμχ ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ ππήξμε θη εθείλε γηα κηα «ρεηξνπξγηθή» επηρείξεζε ηχπνπ Ηξάθ, ψζηε λα 
ηεζεί άκεζα ε θαηάζηαζε ππν έιεγρν. Μηα ηέηνηα άπνςε φκσο, δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο φηη ε ζεηηθή αιιαγή ηεο 
θαηάζηαζεο ζην Ηξάθ εμαξηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηήξημε πνπ παξείραλ πνιιέο θπιέο νπληηψλ ζηηο 
Γπηηθέο δπλάκεηο, κε ηζρπξά αληαιιάγκαηα βεβαίσο

.
 ζην Αθγαληζηάλ ηα πηζαλά ζεηηθά απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο 

επηρείξεζεο είλαη αβέβαηα, ελψ ζηα αξλεηηθά πεξηιακβάλνληαη θιεθηνπφιεκνη, απψιεηεο ζηα πεδία καρψλ αιιά θαη 
ζηα κεηφπηζζελ, φπσο «κεηα-ηξαπκαηηθφ ζηξεο», απμεκέλεο πηζαλφηεηεο απψιεηαο ηνπ «εζσηεξηθνχ κεηψπνπ», 
απψιεηα ηεο εζσηεξηθήο θαη δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη κεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ ησλ Σαιηκπάλ ζην Παθηζηάλ 
κε απνζηαζεξνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη εθεί θ.ιπ. (Marizza, 2011).  
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ζηα ζχλνξά ηνπ, Αθγαληζηάλ – Παθηζηάλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη 

έλα απηφλνκν ελ δπλάκεη αλεμάξηεην Παζηνπληζηάλ
.
 ε Κίλα, ληψζνληαο ηελ απεηιή ηνπ 

αθξαίνπ Ηζιάκ λα ηελ πιεζηάδεη, ζα εγθαηλίαδε ελδερνκέλσο έλα λέν ζχκθσλν κεηαμχ 

ησλ Σαιηκπάλ θαη ηνπ Παθηζηάλ, ε ανπδηθή Αξαβία δελ ζα έκελε ακέηνρε, 

αλαιακβάλνληαο ίζσο θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία Οπαρακπίηηθσλ ζρνιείσλ 

δηδαζθαιίαο Κνξαλίνπ θαη αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ε παξαγσγή νπίνπ θαη ε 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζα ζπλερηδφηαλ ακείσηε (Marizza, 2011). Σέινο, ε άκεζε έμνδνο 

ζα απνδέζκεπε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη θεθάιαηα γηα ηηο ΖΠΑ, φκσο ζα εθιακβαλφηαλ 

σο έλα «δεχηεξν Βηεηλάκ» θαη βέβαηα ζα ηνπο απέθνβε απφ κία πεξηνρή ρξπζνθφξα ζε 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο. Οη ΖΠΑ δελ ζέινπλ θαηά θαλέλα ηξφπν λα θχγνπλ απφ ηελ 

πεξηνρή θαη κάιηζηα εηηεκέλεο θαη ηαπεηλσκέλεο. Άξα σο επηινγή δελ θξίλεηαη εθηθηή.  

2
ε
 επηινγή: Ζ ζπλέρηζε ηεο θαηάζηαζεο σο έρεη, κε ηε ζηαδηαθή θαη αξγή αχμεζε 

ηεο ζηξαηησηηθήο δέζκεπζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επηινγή ρξνλνβφξα θαη ελεξγνβφξα, 

θαζψο ν πφιεκνο ζα κπνξνχζε λα θξαηήζεη γηα δεθαεηίεο αθφκα, ρσξίο εγγπήζεηο 

επηηπρίαο, νπφηε νχηε θαη απηή ε επηινγή είλαη εθηθηή (Marizza, 2011).  

3
ε
 επηινγή: Σεο «Αθγαλνπνίεζεο», δειαδή ηεο απφδνζεο ζηνπο Αθγαλνχο, ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ην ιαφ ηελ επζχλε ηεο ίδηαο ηνπο ηεο ρψξαο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Βηεηλάκ («Βηεηλακνπνίεζεο»). Χο επηινγή είλαη δχζθνιε, φρη αλέθηθηε εληνχηνηο. Δλέρεη 

θηλδχλνπο θαζψο νη ζεζκνί ηεο ρψξαο είλαη αθφκε αδχλακνη, ε ίδηα απέρεη πνιχ απφ ην 

λα είλαη έηνηκε λα βαδίζεη κφλε ηεο θαη ζίγνπξα ζα ρξεηαδφηαλ ηελ ελίζρπζε ησλ μέλσλ 

δπλάκεσλ (Marizza, 2011).  

4
ε
 επηινγή είλαη ε «πεξηθεξεηνπνίεζε» ηεο θξίζεο, θαζψο κπνξεί λα δψζεη ηελ 

εθηθηφηεξε δηαδξνκή δξάζεο θαη λα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ 3
ε
 επηινγή, εθφζνλ κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο αλαιάβνπλ πξσηίζησο κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο θαη δξάζε ηνπηθνί 

πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί, κε πξψην ηνλ SCO, αθνχ φια ηα θξάηε πνπ πεξηβάιινπλ ην 

Αθγαληζηάλ είλαη είηε κέιε ηνπ, είηε παξαηεξεηέο ηνπ (Marizza, 2011), αλήθνπλ δε, ζηνπο 

άκεζα ζηγφκελνπο, νπφηε έρνπλ θάζε ιφγν λα επηδηψθνπλ ηελ επίιπζε γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Παξφηη είραλ κάζεη λα δνπλ κε ηνπο Σαιηκπάλ 

γείηνλέο ηνπο, νη απεηιέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ εθεί, ηνπο ψζεζαλ λα ην 

αλαγλσξίζνπλ σο βαζηθή πεγή αλεζπρίαο γηα φιε ηελ πεξηνρή, ήδε απφ ην δεχηεξν 

ρξφλν ηεο γέλλεζήο ηνπ. ε θνηλή δήισζε ηνπο ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2002 απφ ην Πεθίλν, νη 

Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ ηνπ SCO εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ ήηηα ησλ 

Σαιηκπάλ θαη δήηεζαλ λα γίλεη κία πξνζπάζεηα γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο, ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ ΟΖΔ, ψζηε λα γίλεη «έλα εηξεληθφ θαη νπδέηεξν θξάηνο» (Plater-Zyberk Henry, 

2007). ηε χλνδν ηεο Σαζθέλδεο ην 2004, ην Αθγαληζηάλ είρε αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ 

δήηεκα θαη έθηνηε παξακέλεη ςειά ζηελ αηδέληα. Χζηφζν, ην αληίηηκν απηήο ηεο επηινγήο, 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ησλ ΖΠΑ-ΝΑΣΟ ζην Αθγαληζηάλ, ε παξνπζία θαη 

νη ππφλνηεο γηα αλάκημε ηνπο ζηηο «Υξσκαηηθέο Δπαλαζηάζεηο», ε εηζβνιή ζην Ηξάθ θαη ε 

ανξηζηία ηεο παξακνλήο ηνπο, ψζεζε ηα κέιε λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. ηεξίδνληαο 

ηελ θπβέξλεζε Karzai, ηα θξάηε-κέιε ηνπ SCO ηνλ αλαγλψξηζαλ σο επίζεκν θαη 

απνθιεηζηηθφ ηνπο ζπλνκηιεηή θαη ππφ απηφ ην ζθεπηηθφ θιήζεθε λα παξαθνινπζεί ηηο 

πλφδνπο ηνπ SCO, αξρήο γελνκέλεο απφ ηεο Σαζθέλδεο ην 2004, ζηελ νπνία 

εγθαηληάζηεθε ε Πεξηθεξεηαθή Γνκή Καηαπνιέκεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, αιιά δελ 

πξνζθέξζεθε ηειηθά ζηε ρψξα ηνπ ε ηδηφηεηα παξαηεξεηή ζηνλ Οξγαληζκφ (Plater-

Zyberk, 2007). ηηο 4 Ννεκβξίνπ 2005, ιίγνπο κφλν κήλεο κεηά ην ηειεζίγξαθν εμφδνπ 

ηεο Αζηάλα πξνο ηηο ΖΠΑ, ηα θξάηε ηνπ SCO θαη ην Αθγαληζηάλ ζπλέζηεζαλ «ηελ 

Οκάδα Δπαθήο SCO-Αθγαληζηάλ» κε έδξα ην Πεθίλν, ε νπνία πξνζδηφξηζε κάιινλ 

αφξηζηα ην ξφιν ηεο ζηελ «επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ SCO θαη ηνπ Αθγαληζηάλ ζε ζέκαηα ακνηβαίνπ 

ελδηαθέξνληνο» (SCO, 2005a, HRIC, 2005). Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο νκάδαο ήηαλ ε 

αλαζπγθξφηεζε, ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(Rousseau, 2011), κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δψλεο «θξαγκνχ», θαηαπνιέκεζεο ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη αζθάιεηαο γχξσ απφ ην Αθγαληζηάλ, ψζηε λα μεξηδσζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

ξίδεο ηνπ εκπνξίνπ ηνπο (Plater-Zyberk, 2007, ζει.8). Πεξαηηέξσ, ε δεκηνπξγία απηήο ηεο 

νκάδαο αμηνινγήζεθε θαη σο «αληαπόδνζε ρηππήκαηνο» ελάληηα ζηε ζηξαηεγηθή ησλ 

ΖΠΑ ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηελ νπνία ζπλδέεη σο «θνκβηθφ ζεκείν» κε ηε Νφηηα Αζία, κε 

ηελ επηζπκία λα ακθηζβεηήζεη ην αγγιν-ακεξηθαληθφ κνλνπψιην επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο 

ηνπ Αθγαληζηάλ (Bhadrakumar, 2007). Μάιηζηα ζηε χλνδν ηεο Μπηζθέθ ην 2007, νη 

Αξρεγνί ησλ θξαηψλ ηφληζαλ ηελ πξνζπκία ηνπο λα βειηηψζνπλ ην έξγν ηεο Οκάδαο 

Δπαθήο SCO-Αθγαληζηάλ ψζηε, «λα αλαιάβεη ν SCO ελεξγόηεξν ξόιν ζηηο ππνζέζεηο 

ηνπ Αθγαληζηάλ, ζπκβάιινληαο πεξηζζόηεξν ζηελ πεξηθεξεηαθή αζθάιεηα θαη 

ζηαζεξόηεηα» (SCO, 2007). Σν 2007 ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ε πξφηαζε ηεο ζχγθιεζεο 

δηεζλνχο δηάζθεςεο γηα ην Αθγαληζηάλ θαη ππνζηεξίρζεθε, επίζεο γηα πξψηε θνξά 

αλνηρηά, ε παξέκβαζε ησλ CSTO θαη SCO πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη πξνζπάζεηεο 

πάηαμεο ησλ Σαιηκπάλ θαη άιισλ ξηδνζπαζηηθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε 

επίπεδν δπλάκεσλ θξνχζεο. Σν ζθεπηηθφ ηεο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, ζηελ 

πεξίπησζε κηαο κεγάιεο απεηιήο ή αλάγθεο φπνπ ζα απαηηεζεί ζηξαηησηηθή απάληεζε, 

άκεζε αληαπφθξηζε κπνξεί λα έρεη ν CSTO, ιφγσ ησλ κφληκσλ πιινγηθψλ Γπλάκεσλ 

ηαρείαο αλάπηπμεο πνπ δηαζέηεη (Matveeva & Giustozzi, 2008) θαη κε βάζε ην κνληέιν 

πνπ ήδε εθάξκνζε ε Ρσζία ζηελ πεξίπησζε δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζηα ζχλνξα ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ. Ζ απηνπεπνίζεζε πεξί νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ε ππαηληθηηθή δηαπίζησζε ηεο απνηπρίαο ηνπο λα απνηξέςνπλ ηε 

κεηαηξνπή ηνπ Αθγαληζηάλ ζε αλνηρηή πιεγή (Bhadrakumar, 2007), ψζεζε ηελ 

Οπάζηγθηνλ λα εθιάβεη ηα παξαπάλσ σο θψδσλα θηλδχλνπ.  
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εκείν θακπήο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηηο 

ζρέζεηο Ρσζίαο-Κίλαο-ΖΠΑ-ΝΑΣΟ-SCO ππήξμε ε Δηδηθή Γηάζθεςε γηα ην Αθγαληζηάλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ νκπξέια ηνπ SCO θαη πξσηνβνπιία ηεο Ρσζίαο πνπ 

είρε ηελ πξνεδξία, ζηε Μφζρα ζηηο 27 Μαξηίνπ 2009, γηαηί: 1. Έζεζε ηηο ζρέζεηο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο κε ην Αθγαληζηάλ ζε λέα θάζε, θαζψο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 36 

ρψξεο (Walberg, 2009), 2. θαηέζηεζε εκθαλέο ην αδηέμνδν ζην νπνίν βξίζθνληαλ νη 

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ππφ ην ΝΑΣΟ, ηελ αιιαγή ησλ ηζνξξνπηψλ, ηελ απμεκέλε επηξξνή 

ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, 3. γηα πξψηε θνξά θάζηζαλ ζην ίδην ηξαπέδη ζπλνκηιηψλ νη 

αξρεγνί ησλ θξαηψλ ηνπ SCO καδί κε αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο
91

 ησλ ΖΠΑ, ηνπ ΝΑΣΟ, 

ην ΓΓ ηνπ ΟΖΔ, ην ΓΓ ηνπ ΟΑΔ, εθπξνζψπνπο απφ ηηο G8, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο, επηζθηάδνληαο αθφκε θαη ηελ αλάινγε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Αθγαληζηάλ πνπ έιαβε ρψξα ηέζζεξηο εκέξεο 

κεηά ζηε Υάγε (Walberg, 2009), γεγνλφο ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ γηα ηνλ SCO. 4. Γηα 

πξψηε θνξά ν SCO παξνπζηάδεηαη σο κεζνιαβεηήο γηα ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ κε 

ηνπο Σαιηκπάλ ζην Αθγαληζηάλ (Rousseau, 2011, ζει.61). Σα δεδνκέλα πνπ ψζεζαλ ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ SCO γηα ηε Γηάζθεςε, ήηαλ: Α. Ζ βεβαηφηεηα φηη ην πξφβιεκα ηνπ 

Αθγαληζηάλ δελ είλαη απζηεξά ζηξαηησηηθφ. Δίλαη πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, εζληθφ, 

ζηξαηεγηθφ. Ζ ζηαζεξνπνίεζή ηνπ θαη ε αλνηθνδφκεζή ηνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

κφλν κε ζηξαηησηηθά κέζα: ππάξρεη αθφκε αλάγθε επαξθνχο αζηπλφκεπζεο, ηζρπξνχ 

δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, επξείαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηθαλψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

(Kudriashova, 2011). Β. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζνξίδεηαη σο έλα βαζκφ, 

απφ ην ρξφλν παξακνλήο ησλ Γπηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε ρψξα. Απηφ ζέηεη θαη κηα 

ζνβαξή πξφθιεζε γηα ηα κέιε ηνπ SCO, ψζηε λα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ, ησλ ηαθηηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ απφ 

θνηλνχ εγγχεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ. Γ. Ζ Al Qaeda κπνξεί λα έραζε ηνλ αξρεγφ ηεο, δελ 

έπαςε φκσο λα πθίζηαηαη σο νξγάλσζε, πνπ αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα 

επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί. Οη Σαιηκπάλ εηηήζεθαλ, αιιά δελ δηαιχζεθαλ. Δθπξνζσπνχλ 

ηα ζπκθέξνληα πνιιψλ εζληθψλ θπιψλ, νπφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο φηη κηα θνζκηθή 

θπβέξλεζε ζην Αθγαληζηάλ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία ρσξίο ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γπηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, θπξίσο απφ έιιεηςε δπλαηνηήησλ. Άξα, ε 

παξακνλή κηαο κνξθήο δπλάκεσλ είλαη απαξαίηεηε, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ηνπ 

SCO λα εληζρχνπλ ηε δξάζε ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ
.
 άθξσο επσθειήο ζηα πιαίζηα 

απηά, ζα ήηαλ θαη ε εκπεηξία ηεο Ρσζίαο (Kudriashova, 2011). Γ. Ζ ζηάζε θαη ν ξφινο 

ηνπ Παθηζηάλ παξακέλνπλ θξίζηκεο ζπληεηαγκέλεο θαζψο, i) νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πξνκήζεηεο γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ πεξλνχλ απφ ην έδαθνο ηνπ, γεγνλφο πνπ απφ ηε 

κία πιεπξά, ii) εμαξηά ηελ Αθγαληθή ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ «πίζηε» ηνπ, ζπληεξψληαο παξάιιεια ην θφβν κηαο 
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«αιιαγήο θαζεζηψηνο» ζην Ηζιακακπάλη, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, iii) ε Οπάζηγθηνλ 

είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη θαη ηθαλνπνηεί ζε έλα βαζκφ ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Παθηζηάλ ζην Αθγαληζηάλ (Bhadrakumar, 2007). Δ. εκαληηθή γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο 

θξίλεηαη ε άκεζε θαη νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηνπ δεηήκαηνο, 

θπξίσο ηνπ πξνβιήκαηνο επηβίσζεο ησλ αλζξψπσλ ζην Αθγαληζηάλ, ε νπνία εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ μέλε νηθνλνκηθή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα. Υσξίο απηή, ε 

θπβέξλεζε δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο, ή λα πινπνηήζεη 

ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη λα παξάζρεη θνηλσληθή βνήζεηα ζηνλ 

πιεζπζκφ. Παξά ηε ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ SCO επ‟απηνχ, ππήξμαλ ιίγεο 

ηδέεο γηα πξαθηηθά κέηξα (Matveeva & Giustozzi, 2008). Χζηφζν, κεκνλσκέλα ηα κέιε 

θαη παξαηεξεηέο ηνπ SCO ήδε ζπκβάινπλ ζηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπ: ε Ηλδία ε νπνία δελ 

ζπκκεηέρεη ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θη επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί ελεξγά κε ηνλ SCO, 

έρεη επελδχζεη $1,2 δηο ζην Αθγαληζηάλ
.
 ην Οπδκπεθηζηάλ παξέρεη ήδε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη είλαη ε κφλε ρψξα πνπ ππνζηεξίδεη ζρεδφλ φια ηα κέζα κεηαθνξάο πξνο ην 

Αθγαληζηάλ
92

, ην Ηξάλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ νξπθηψλ θνηηαζκάησλ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ππνδνκψλ κεηαθνξάο. Ζ Κίλα επίζεο, παξφηη αξλείηαη νπνηαδήπνηε 

ζηξαηησηηθή αλάκημε, ζπκκεηέρεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ-νηθνλνκηθνχ ζθέινπο ηεο 

αλνηθνδφκεζεο, είηε ζηεξίδνληαο πνιηηηθά ηελ θπβέξλεζε Karzai θαη εθπαηδεχνληαο 

Αθγαληθά ηάγκαηα ζάξσζεο λαξθψλ θαη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, είηε επελδχνληαο ζηα 

νξπρεία ραιθνχ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.ιπ.. Ζ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη πνιηηηθή ζηήξημε κπνξνχλ θαη‟επέθηαζε, λα ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή-

εζλνηηθή ζπκθηιίσζε
93

. 

ηε δηάζθεςε ν SCO επαλέιαβε ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ επέθηαζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Κεληξηθή Αζία, αιιά θαη ηελ πξνζπκία 

ηνπ λα επεθηαζεί ε ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ ζην Αθγαληζηάλ. Οη ΖΠΑ 

δεζκεχηεθαλ γηα κεγαιχηεξε δηαβνχιεπζε κε ηνπο γείηνλεο ηνπ Αθγαληζηάλ θαη 

ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο Karzai, παξφηη ηελ είραλ επηθξίλεη σο 

αδχλακε θαη δηεθζαξκέλε, ζε αληίζεζε κε ηνλ SCO, ν νπνίνο εμ‟ αξρήο ηελ ζηήξημε 

ζεσξψληαο πξναπαηηνχκελε απηή ηε ζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ επίιπζε.  

Σν Κνηλφ Αλαθνηλσζέλ ηεο δηάζθεςεο πνπ πηνζεηήζεθε νκφθσλα, ηφληδε ηε 

ζεκαζία ηνπ SCO «γηα ηελ πξαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ησλ 

γεηηνληθώλ θξαηώλ ηνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

λαξθσηηθώλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο» θαη πξνέηξεςε ηα θξάηε-κέιε λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο δηεζλείο παξάγνληεο φπσο ην ΝΑΣΟ (Walberg, 2009). Απνηειεί 
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έλα ζρέδην δξάζεο πνπ απαηηεί θνηλέο εξγαζίεο SCO-Αθγαληζηάλ, γηα φζα πξέπεη λα 

γίλνπλ ή λα απνθεπρζνχλ, π.ρ. πνηληθνπνίεζε εζφδσλ ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο, 

ζπλνξηαθνί έιεγρνη θ.ιπ.. Σελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο δηάζθεςεο εμείξαλ ζε θνηλή ηνπο 

δήισζε, νη πξφεδξνη Obama θαη Medvedev ιίγν θαηξφ κεηά, ζε κηα λέα ηνπο ζπλάληεζε 

θαη ζε Κνηλφ Αλαθνηλσζέλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 (U.S.-SD, 2009).  

Λίγνπο κήλεο κεηά ηε δηάζθεςε, νη Σαιηκπάλ, απηνπξνζδηνξηδφκελνη σο 

«Ηζιακηθφ Δκηξάην ηνπ Αθγαληζηάλ», απεχζπλαλ αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηνλ SCO, ζηελ 

νπνία ηνλ θαινχζαλ «...λα βνεζήζεη ηηο ρώξεο ηεο πεξηνρήο ελάληηα ζηνπο απνηθηνθξάηεο 

θαη λα πηνζεηήζεη ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζηελ θαηνρή ηνπ Αθγαληζηάλ». Πεξηγξάθνπλ ηηο 

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο σο θαηνρηθέο θαη θαινχλ ηνλ SCO, «...λα κελ εκπηζηεύεηαη ηελ 

πξνπαγάλδα ηνπο, αθνύ ην Ιζιακηθό Δκηξάην ηνπ Αθγαληζηάλ δελ ζα θαηέζηξεθε θακία 

ρώξα θαη ζα άλνηγε ηελ πόξηα ζηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο, ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή, ππνζηεξίδνληαο πσο ζην όλνκα ηνπ αγώλα θαηά 

ησλ ηξνκνθξαηώλ νη δπλάκεηο ΝΑΣΟ θαη ΗΠΑ ζθνηώλνπλ θόζκν ζην Αθγαληζηάλ...» θαη 

ζε αληάιιαγκα ππφζρνληαη πσο φηαλ επηζηξέςνπλ ζηελ εμνπζία, ζα εγθαζηδξχζνπλ 

θηιηθέο ζρέζεηο κε φιεο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, κεηά ηελ εθδίσμε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ 

(Bagchi, 2009). Ζ επηζηνιή, α/ ήξζε σο κηα επίδεημε δχλακεο απφ πιεπξάο ησλ 

Σαιηκπάλ θαη σο δξηκεία θαη άκεζε θξηηηθή ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, ηελ ίδηα πεξίνδν 

πνπ ν πξφεδξνο Obama πξνβαίλεη ζε δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

ΖΠΑ γηα ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζπαζνχλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αδπλακία θαη ηελ έκκεζε παξαδνρή απφ πιεπξάο ΖΠΑ ηεο 

απνηπρίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζηελ πεξηνρή, έρνληαο ηνλ αέξα πσο αλήθνπλ ζηελ πιεπξά 

ησλ ληθεηψλ, β/ κεηαδίδεη γηα ηνπο Σαιηκπάλ κηα εηθφλα ελσκέλεο νξγάλσζεο κε 

απνθαζηζκέλε εγεζία, πνπ αλαδεηά ζπκκεηνρή ζε δηαπξαγκαηεχζεηο σο πνιηηηθή 

νληφηεηα θαη βέβαηα, γ/ ζπληζηά κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

Ρσζίαο-Κίλαο-ρσξψλ Κνηλνπνιηηείαο έλαληη ησλ ΖΠΑ, ηνλίδνληαο ηε γεληθφηεξε 

εληχπσζε φηη ν SCO είλαη απνθαζηζκέλνο λα θξαηήζεη ηηο ΖΠΑ εθηφο πεξηνρήο 

Κεληξηθήο Αζίαο (Bagchi, 2009). Σν αλ ζα έπξεπε λα ππάξμνπλ ζπλνκηιίεο ή φρη κε 

Σαιηκπάλ, ήηαλ έλα ζέκα ππφ θαζνιηθή άξλεζε ε νπνία ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε, 

θαζψο πεγέο αλέθεξαλ κπζηηθέο δηκεξείο ζπλαληήζεηο κεηαμχ αμησκαηνχρσλ ησλ ΖΠΑ 

κε εθπξνζψπνπο ησλ Σαιηκπάλ, ζε ηνπνζεζίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Παθηζηάλ 

(Bhadrakumar, 2007). Ζ άξλεζε βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε πσο δελ έρνπλ ρσξηζηεί ζε 

ξηδνζπάζηεο θαη κεηξηνπαζείο, αθνχ δελ ππάξρνπλ κεηξηνπαζείο Σαιηκπάλ, δελ παχνπλ 

λα είλαη κηα αθξαία ηζιακηθή νξγάλσζε, άξα νη δηαπξαγκαηεχζεηο καδί ηνπο δελ έρνπλ 

θακία πηζαλφηεηα επηηπρίαο (Kudriashova, 2011). Καηά άιινπο αλαιπηέο φκσο, ζα 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο ελδερφκελε ελαιιαθηηθή πξνο ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο 

ζπκθηιίσζεο γηα ηνπο Αθγαλνχο θαη σο θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο εμφδνπ ησλ ΖΠΑ απφ 

ην Αθγαληζηάλ (Marizza, 2011). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ελεξγφο ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
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ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα ηεζνχλ φια ηα δεδνκέλα μαλά ζην 

ηξαπέδη, λα εμεηαζηνχλ νη επηινγέο θαη νη πηζαλέο ιχζεηο.  

Μπνξνχλ φκσο ην ΝΑΣΟ θαη ν SCO λα γίλνπλ ζχκκαρνη ζην Αθγαληζηάλ, έζησ 

θαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ; Ίζσο 

είλαη ν κνλαδηθφο απηή ηε ζηηγκή ηνκέαο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ν πιένλ αλαγθαίνο, αλ νη 

ΖΠΑ επηζπκνχλ πξαγκαηηθά λα ιχζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη δελ είλαη ηκήκα 

ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο ππνζηεξίδεη κεξίδα, Ρψζσλ θπξίσο αλαιπηψλ (Walberg, 2009), 

γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζηα ππφινηπα. Γηα ηνλ SCO ζπλεξγαζία ζεκαίλεη  

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ζην πιαίζην ηεο Οκάδαο Δπαθήο (Afghanistan Contact Group, 

ACG), κε ελεξγφηεξν ην ξφιν ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην θχξνο ηνπ νπνίνπ 

θαζηζηά ηε ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα, επξχηεξα απνδεθηή θαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, θπξίσο γηαηί ζα κείσλε ηηο πηζαλφηεηεο αληηπνίλσλ πνπ ζα μεζήθσλε ζηηο δηθέο 

ηνπο Μνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ή ζηα κνπζνπικαληθά θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε 

δίσμε φισλ ησλ αθξαίσλ Ηζιακηθψλ Οκάδσλ ζην Αθγαληζηάλ. Αθφκε θη αλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηε ζέιεζε ν SCO, ην θφζηνο αληαπφδνζεο είλαη κεγάιν. Σα κέιε ηνπ 

έρνληαο γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ηε δηφγθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κεηά 

ην 2001, είλαη απνθαζηζκέλα λα αλαιάβνπλ ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ επίιπζή ηνπ, ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο βάζεο, επλντθήο γηα ηελ εζληθή 

ζπκθηιίσζε ζην Αθγαληζηάλ, ζηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη εμάιεηςε ηεο ερζξηθήο ζηάζεο 

ησλ Αθγαλψλ έλαληη ηεο Γχζεο θαη ζηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ. Δίλαη άιισζηε θαη 

κηα πξφθιεζε. Ο SCO δελ ζπληζηά «ζσζίβην» ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αθγαληζηάλ (Walberg, 

2009), είλαη φκσο επηθεξδέο θαη γηα ηνπο δχν νξγαληζκνχο λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

πξσηνβνπιία ηνπ SCO, ζε κηα δηαζεζκηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα 

(Kudriashova, 2011). Αλ ν δηάινγνο πνπ μεθίλεζε ην 2009 ζπλερηζηεί θαη κεηαηξαπεί ζε 

ζπλεξγαζία, ζα αληαπνθξίλεηαη ζην Κεθάιαην VIII ηνπ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ
94

, ζα βνεζήζεη 

ζηελ νηθνδφκεζε θάπνησλ κέηξσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο θαη ίζσο ηειηθά ηνπο 

σζήζεη ζε έλα «θαηακεξηζκό εξγαζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ» (Marizza, 2011), πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζα βνεζήζεη ζηελ εμεχξεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο ίζσο ιχζεο θαη πνιηηηθήο 

εμφδνπ ησλ ΝΑΣΟ-ΖΠΑ απφ εθεί. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί, α/ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εμηξεκηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε φιε ηελ Δπξαζία, β/ ζηε κείσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ ζηελ Αζηαηηθή ήπεηξν, παξφηη ν SCO δελ 

αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα θαη, γ/ ζα κπνξνχζε λα θέξεη αθφκε θαη ην Ηξάλ ζην 

ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ γηα ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα (Walberg, 2009), ηδηαίηεξα απηή 

ηελ επνρή, φπνπ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξνφδνπ ηνπ επί ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, 

ην Ηζξαήι επαλέιαβε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα κηα πξνιεπηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ, κε ηε 

                                                           
94

 Κάλεη έθθιεζε γηα δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ θαη ππνπεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ πνπ λα αιιεινεληζρχνληαη θαη λα 
ζπκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγηθά ππέξ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο παγθφζκησλ απεηιψλ (Υάξηεο 
ΟΖΔ, 1945) 
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Ρσζία θαη ηελ Κίλα λα ζηέιλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα πξνο ην ίδην θαη πξνο ΝΑΣΟ-

ΖΠΑ (Madsen, 2011).   

Γηα ηηο ΖΠΑ είλαη πνιχ δχζθνιν λα δερηνχλ ηε κέρξη ζηηγκήο απνηπρία πνπ ηνπο 

νδήγεζε ζε αδηέμνδν ζην Αθγαληζηάλ, φπσο θαη ην ελδερφκελν θάπνηνο άιινο λα 

επηηχρεη. Πφζν κάιινλ αλ απηφο ν άιινο είλαη ν SCO, (ε Κίλα θαη ηδηαίηεξα ε Ρσζία). 

Γχζθνια γίλεηαη απνδεθηή θαη ε εηθφλα ζπλεξγαζίαο ΖΠΑ-ΝΑΣΟ-SCO, θαζψο ζα 

ρξεηαδφηαλ κεγάιεο παξαρσξήζεηο απφ πιεπξάο ηνπο, γεγνλφο πνπ αλαπφθεπθηα ζα 

επεξέαδαλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο ζηελ Κεληξηθή Αζία, 

(Walberg, 2009) γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Γελ ζα πξέπεη λα αθήλεηαη απ‟ έμσ ην 

γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αληηβαιιηζηηθψλ ππξαχισλ (BMD, 

anti-ballistic missile systems), δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε 

πξνψζεζή ηνπ γίλεηαη θαη ζηελ Ηαπσλία (Bhadrakumar, 2007), ελψ ζε αλακνλή γηα 

είζνδν ζην ΝΑΣΟ, είλαη ε Γεσξγία θαη ε Οπθξαλία. χκθσλα κε ηνλ Sultan Akimbekov, 

δηεπζπληή ηνπ Καδαθηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο ηνπ 

Καδαθζηάλ, «ην Αθγαληζηάλ θαηαιακβάλεη ηελ πίζσ ζέζε ζην όρεκα ηεο ακπληηθήο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ΗΠΑ, [...] πηζηεύσ πσο κέρξη ην 2014 [... νη ΗΠΑ ...] ζα αλαδηαηάμνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο ζην Αθγαληζηάλ. Θα δηαηεξήζνπλ θάπνηεο βάζεηο ζηηο θεληξηθέο θαη λόηηεο 

πεξηνρέο θαη ζα κεηαθηλήζνπλ ηηο θύξηεο δπλάκεηο ηνπο ζην βνξξά, κε επαθόινπζε 

κεηαηόπηζε ζην Σαηδηθηζηάλ, ζην λόηην Κηξγηζηάλ, ίζσο θαη ζην Οπδκπεθηζηάλ» 

(Παξαηίζεηαη ζην Radyuhin, 2011). Ζ αηηηνινγία απηψλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζηεξίδεηαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ γηα ην 

ζηξαηφ ζην λφηην Κηξγηζηάλ (πιελ ηεο αεξνπνξηθήο βάζεο πνπ δηαηεξεί θνληά ζηε 

Μπηζθέθ) θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ ζην Σαηδηθηζηάλ. Δληνχηνηο, 

ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηή Γξ. Knyazev, «απηέο νη βάζεηο δελ ζα έρνπλ θακία ζρέζε κε 

ηνλ πόιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο αιιά ζα εμππεξεηνύλ σο γέθπξεο ζηα γεσπνιηηηθά θαη 

γεσνηθνλνκηθά ζρέδηα ησλ ΗΠΑ ελάληηα ζηε Ρσζία, ην Ιξάλ θαη ηελ Κίλα, [...] κάιηζηα ζηελ 

θξπθή ηνπο αηδέληα πεξηιακβάλεηαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ Αθγαληζηάλ ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξα εζλνηηθά θαζνξηζκέλα θνκκάηηα, κε ην ζθεπηηθό λα δεκηνπξγνύλ 

«ειεγρόκελεο θξίζεηο»» (Παξαηίζεηαη ζην Radyuhin, 2011). Γελ ζα πξέπεη βέβαηα λα 

απνθιείεηαη θαη ην ελδερφκελν νη ΖΠΑ λα κελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα 

ην Αθγαληζηάλ (Lukin, 2011), άπνςε πνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα αδχλακε, ή κε κφλνλ λα 

παξακείλνπλ. Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ SCO, ε νπνία ηνπ δίλεη ηελ ψζεζε λα επηδηψμεη ηε 

ζπλεξγαζία ζην Αθγαληζηάλ, ηνπ εμαζθαιίδεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα 

έρεη ε επφκελε κέξα εθεί θαη παξάιιεια ηελ επθαηξία λα πεξηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ή 

επηδηψμεηο ησλ ΖΠΑ. Ζ Ρσζία είλαη πεπεηζκέλε φηη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα ζα 

επηδεηλσζεί ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα αθνχ, ζχκθσλα κε ην Ρψζν εηδηθφ 

απεζηαικέλν ζην Αθγαληζηάλ, Zamir Kabulov, «νη δπλάκεηο αζθαιείαο ηνπ, ζηξαηόο θαη 

αζηπλνκία, δελ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν νύηε ζε ειάρηζηεο επαξρίεο, πόζν 
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κάιινλ ζε όιε ηε ρώξα» (Παξαηίζεηαη ζην Radyuhin, 2011). Ήδε ε κέρξη ζηηγκήο 

απνηπρία ησλ ΖΠΑ, δνπιεχεη ελάληηα ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο, σζηφζν δελ επηζπκνχλ 

ελεξγφηεξν ξφιν ηνπ SCO. Ίζσο επεηδή γλσξίδνπλ πσο θαη ε ίδηα ε Ρσζία, κεηά ηε 

10εηή ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο, είλαη πξφζπκε λα δνπιέςεη πεξηζζφηεξν πεξηθεξεηαθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δπλακηθφ ησλ παξαηεξεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, κε πξψην θαη 

θαιχηεξν ην Ηξάλ, αιιά θαη αλεμάξηεηα, ζην εζσηεξηθφ θπξίσο ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα, 

φπσο ήδε ζπκβαίλεη κε φια ηα κέιε-παξαηεξεηέο (Radyuhin, 2011). ηα πιαίζηα ειέγρνπ 

ηεο απμαλφκελεο επηξξνήο ηνπ SCO, εμεγείηαη ε πξφηαζε Obama γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

Οκάδα Δπαθήο γηα ην Αθγαληζηάλ θπξηαξρνχκελεο απφ ην ΝΑΣΟ. Δπίζεο, ζε απηά ηα 

πιαίζηα εμεγείηαη θαη ε άξλεζε ησλ ΖΠΑ λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά ηνπ Ηξάλ λα 

εθπαηδεχζεη ηελ Αθγαληθή Αζηπλνκία, πξφηαζε πνπ ε Ρσζία ζεψξεζε πνιχ θαιή, αθνχ 

νη Ηξαλνί δελ ζα ηα θαηάθεξλαλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο Γεξκαλνχο πνπ απέηπραλ
.
 νπφηε αλ 

νη ΖΠΑ ελδηαθέξνληαλ ζνβαξά γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, ζα ηελ είραλ πάξεη ζνβαξά 

(Walberg, 2009). Σν 2010, γηα πξψηε θνξά αληηπξφζσπνη απφ ηε Ρσζηθή νκάδα 

θαηαπνιέκεζεο λαξθσηηθψλ, ζπκκεηείραλ ζε κηα επηηπρεκέλε θνηλή ΝΑΣΟ/Αθγαληθή 

επηδξνκή ζε εξγαζηήξηα λαξθσηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ (Kudriashova, 2011). Έθηνηε 

παξφηη ε ζπλεξγαζία ΝΑΣΟ-SCO ζεσξείηαη ζηελή (Rousseau, 2011), δελ ππήξμε θάπνηα 

πξφνδνο. Δληνχηνηο, νη εμειίμεηο έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη αλακέλνληαη κε ελδηαθέξνλ, 

φπσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Κεθάιαην 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηαλ πξηλ απφ 10 ρξφληα, ν SCO εκθαλίζηεθε σο ζεζκφο ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Δπξαζίαο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα αληηκεηψπηζε ηελ παξνπζία ηνπ, ηνπο ζθνπνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο δξάζεηο ηνπ, κε δπζπηζηία θαη θαρππνςία. ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ 

πξνζηέζεθε θαη ε ζχγρπζε, σο απφξξνηα ησλ αθξαίσλ απφςεσλ πνπ ζπλφδεπαλ ηελ 

έιιεηςε αθξίβεηαο, ηελ άγλνηα, ή θαη ηελ πξνθαηάιεςε ζε κειέηεο πνπ ηνλ αθνξνχζαλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ, ν SCO λα απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο έρεη ειάρηζηα ή 

επηπφιαηα κειεηεζεί, ψζηε αθφκε θαη ζε επηθαλή άξζξα λα παξαηεξνχληαη ιάζε νπζίαο
95

 

αθφκε θαη 10 ρξφληα κεηά. Ίζσο γηαηί ν SCO εμειίρζεθε δηαθνξεηηθά απφ απηφ πνπ 

αλακελφηαλ: φρη σο έλα αθφκε χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ή Ακπληηθή πκκαρία ηχπνπ 

ΝΑΣΟ, αιιά έλα ζεζκφ ζπλεξγαζίαο ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη αζθάιεηαο ησλ κειψλ ηνπ. 

ηα 10 ρξφληα δσήο ηνπ, πσο αμηνινγείηαη ην έξγν ηνπ SCO; Τπήξμε απνηειεζκαηηθφο 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε θαη ζην έξγν πνπ ηνπ φξηζαλ νη δεκηνπξγνί ηνπ; Ο ηζνινγηζκφο 

ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ θιείλεη κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν; Άπνςε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη πσο ν SCO βάδηζε ζε έλα ελαιιαθηηθφ κνλνπάηη δφκεζεο ησλ αξρψλ ηνπ, 

                                                           
95

 ε άξζξν ησλ New York Times ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ην νπνίν αλέιπε ηε δηείζδπζε ηεο Κίλαο ζηελ Κεληξηθή 
Αζία, έδηλε σο έηνο δεκηνπξγίαο ηεο «Οκάδαο ησλ 5» ηεο αγθάεο ην 1966 αληί ηνπ 1996. Σπραίν ιάζνο ή φρη, έκεηλε 
γηα πάλσ απφ δχν εβδνκάδεο αδηφξζσην (Wong, 2011).   
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αλάπηπμεο ηεο νξγαλσηηθήο ηνπ βάζεο θαη ησλ δεζκψλ ηνπ κε άιια θξάηε, 

πεξηθεξεηαθνχο ή παγθφζκηνπο ζεζκνχο, ιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εδξαηψζεη ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή ζπλεξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ 

Δπξαζία. Ο απνινγηζκφο ησλ πξψησλ 10 ρξφλσλ ηνπ, νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη 

θαη νη επηδηψμεηο γηα ην κέιινλ ηνπ, παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην κε έκθαζε ζηα 

θπξηφηεξα επηηεχγκαηά ηνπ.  

 

8.Α 10 ΥΡΟΝΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΓΚΑΖ: Με βήκα αξγό.... 

 

«Καηά ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα, ν SCO έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά, ζε κηα ηζρπξή θαη 

κε επηξξνή νκάδα εζλώλ, πνπ δελ κπνξεί πιένλ λα ραξαθηεξηζηεί απιά σο κηα 

πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε. Η πξόθιεζε είλαη λα δηαηεξεζεί απηή ε δπλακηθή θαη λα γίλεη ν 

SCO έλαο πνιύηηκνο παγθόζκηνο παξάγνληαο, κεηαηξέπνληαο ην ηεξάζηην δπλακηθό ηνπ 

ζε πξαγκαηηθή επηξξνή ζηα παγθόζκηα γεγνλόηα» (MFA of Kazakhstan, 2011). 

Με απηά ηα ιφγηα ν πξφεδξνο ηνπ Καδαθζηάλ Nursultan Nazarbaev θαισζφξηζε ζηελ 

Αζηάλα ηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ SCO, ησλ παξαηεξεηψλ, ζπλεξγαηψλ θαη 

πξνζθεθιεκέλσλ ηνπ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 10 ρξφλσλ ηνπ SCO ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2011 

φηαλ, Ρσζία, Κίλα, Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Κηξγηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ επηζεκνπνίεζαλ 

ηελ, σο ην 2001, πεληαεηή ηνπο ζπλεξγαζία. Έρνληαο σο πξψην θνηλφ γλψξηζκα ηε 

γεηηλίαζή ηνπο, σο δεχηεξν ηηο θνηλέο αλεζπρίεο πνπ κνηξάδνληαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο 

θαη σο ηξίην ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ, πέξαζαλ απφ ηε δηεπζέηεζε ησλ 

αλνηρηψλ ζεκάησλ ησλ ζπλφξσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ «ηξηψλ πιεγψλ», νη 

ππνζηεξηθηέο ησλ νπνίσλ κε ηε ρξήζε βίαο θαη ηνλ εθθνβηζκφ αλζξψπσλ θαη 

θπβεξλήζεσλ πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξέο, ζχλνξα θαη θαζεζηψηα. ηελ 

πνξεία δέρηεθαλ ηε Μνγγνιία, ηελ Ηλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ σο παξαηεξεηέο, ηε ξη 

Λάλθα θαη ηε Λεπθνξσζία σο εηαίξνπο ζην δηάινγν, ελψ δεκηνχξγεζαλ εηδηθή ζρέζε κε 

ην Αθγαληζηάλ. Ο SCO είλαη ν κφλνο νξγαληζκφο πνπ δελ πεξηέρεη ηηο ΖΠΑ, νχηε ζηελφ 

ζχκκαρφ ηνπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε επηξξνή ηνπ απμάλεηαη ζπλερψο ζε φιε ηελ 

Δπξαζία. Ζ εμέιημή ηνπ ππήξμε ζπλδεδεκέλε κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο απηψλ ησλ ρξφλσλ. 

Μφιηο ηξεηο κήλεο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ, ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ψζεζαλ ηα 

θξάηε-κέιε λα ελδπλακψζνπλ ηελ αληη-ηξνκνθξαηηθή ηνπο ζπλεξγαζία, λα 

πξνζπαζήζνπλ λα νηθνδνκήζνπλ ζηαζεξά θαη ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο 

θαη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ήξζε σο απάληεζε ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο 

απεηιέο ηεο επνρήο θαηά ηεο αζθάιεηαο, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ην Αθγαληζηάλ
96

. 

Έθηνηε θηλήζεθε κε θίλεηξα ηελ επηδίσμε ηεο εηξήλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο.  

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ...  ηα 10 ρξφληα δξάζεο ηνπ: 

                                                           
96

 χκθσλα κε ηνλ βνπιεπηή ηεο Γνχκα εξγθέη Μάξθνβ: «Σν Αθγαληζηάλ ήηαλ ν θύξηνο ιόγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
SCO πξηλ από 10 ρξόληα, αθόκε θαη πξηλ από ηελ 11ε επηεκβξίνπ πνπ αλάγθαζε ηνπο Ακεξηθαλνύο λα 
αλαγλσξίζνπλ ηελ απεηιή» (Παξαηίζεηαη ζην Walberg, 2011). 
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1. Ο SCO έθαλε αμηνζεκείσηε πξφνδν ζε ζεζκηθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο έλα 

ζηαζεξφ νξγαληζκφ κε απνηειεζκαηηθά φξγαλα θαη κεραληζκνχο δξάζεο (SCO 2011, II), 

βαζηζκέλνο ζηηο δηθέο ηνπ αξρέο. Με βήκα αξγφ θαη πλεχκα δεθηηθφ ζηε ζπλεξγαζία «ν 

Οξγαληζκόο έρεη θαηαθέξεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ λενζύζηαηνπ δηθηύνπ 

ζπλεξγαζηώλ ησλ πνιπκεξώλ ελώζεσλ ηεο πεξηνρήο Αζίαο-Δηξεληθνύ» (SCO, 2011, VI). 

Δγθαζίδξπζε ζπλεξγαζίεο κε ηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (CIS) θαη ηελ 

Έλσζε Κξαηψλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο-ASEAN ην 2005, ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα-EurAsEC ην 2006 θαη ηνλ Οξγαληζκφ πλζήθεο πιινγηθήο Αζθάιεηαο-CSTO 

ην 2007 (SCO 2011, II-6, Boland, 2011). ε παγθφζκην επίπεδν, ηνπ δφζεθε ε ηδηφηεηα 

παξαηεξεηή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 2004, ην 2010 νη δχν 

νξγαληζκνί ππέγξαςαλ Κνηλφ Αλαθνηλσζέλ πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ελψ ζπλερίδεη λα 

αλαπηχζζεη δεζκνχο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιεηαο θαη 

πλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε. 

2. Πξνψζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα ελάληηα ζε θνηλέο παγθφζκηεο απεηιέο, ηελ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε, κε κεραληζκνχο θαη κε 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξφπλνα πξνγξάκκαηα (SCO 2011, II-1,2). Ζ ζπλεξγαζία ηνπο 

μεθίλεζε γηα λα επηιχζεη ζπλνξηαθά δεηήκαηα θαη ζπλέρηζε πξνσζψληαο έλα δίαπιν 

δηαιφγνπ γηα πεξηθεξεηαθά ζέκαηα, επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα ή γηα ηε δεκηνπξγία 

ηξηβψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, αιιά θαη παγθφζκηα φπσο νη «λέεο απεηιέο»,
 
ελψ ζην κέιινλ 

ζχκθσλα κε αλαιπηέο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ αθφκε θαη ηε «…κεηαξξύζκηζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ…» (SCO, 2011, IV, Mingwen, 

2011). Απφ ηε χκβαζε ηεο αγθάεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο 

Απφζρηζεο θαη ησλ Αθξαίσλ Πξαθηηθψλ ηνπ 2001, πέξαζε ζηε ζχληαμε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ Υάξηε, ζηελ πηνζέηεζε Καλφλσλ θαη Γηαδηθαζηψλ Δχξπζκεο 

Λεηηνπξγίαο Πξνζσπηθνχ θαη ψκαηνο, ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ, ζηε 

ζέζπηζε επηκέξνπο ζεζκψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ, φπσο ηεο επηηπρεκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Αληηηξνκνθξαηηθήο Γνκήο 

RATS (SCO 2011, II-5) θαη ζηε δηνξγάλσζε αληηηξνκνθξαηηθψλ αζθήζεσλ, δηκεξψλ 

κηθξήο θιίκαθαο (“Anti-Terror”), ή θαη πνιπκεξψλ κεγάιεο θιίκαθαο (“Peace Missions”), 

γηα λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ.  

3. Σν εκπφξην εληφο ηεο δψλεο ηνπ εθηνμεχηεθε. Δλδεηθηηθά, ην εκπφξην κεηαμχ 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη ησλ άιισλ κειψλ άγγημε ην 42,1% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

ρψξαο ην 2006, ελψ ε αλαινγία γηα ην Σαηδηθηζηάλ ήηαλ 36,6%
.
 ν φγθνο ηνπ εκπνξίνπ γηα 

ηελ Κίλα θαη ηα άιια κέιε ην 2010 ήηαλ 10 θνξέο πςειφηεξν απφ απηφ ηνπ 2000, 

αγγίδνληαο ηα $83,97 δηο
.  

ην ηλν-Ρσζηθφ εκπφξην άγγημε ηα $55,45 δηο ην 2010, πέληε 

θνξέο πςειφηεξν απφ ηνπ 2000, κε ηελ Κίλα λα είλαη θνξπθαίνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο 

Ρσζίαο, ελψ ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ εκπνξίνπ ηεο κε ηα άιια κέιε θπκαίλεηαη ζην 40%, κε 
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ηνλ φγθν λα αγγίδεη ηα $28,52 δηο, 14,81 θνξέο πςειφηεξν ηνπ 2000 (Mingwen, 2011). Ζ 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο απμήζεθε θαηαθφξπθα επίζεο, ελψ θαη ε  

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζπλεξγαζία εκβάζπλε, κε ηελ ίδξπζε ηεο Γηα-Σξαπεδηθήο 

Έλσζεο σο πιαηθφξκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηελ 

Κίλα σο βαζηθφ ρξεκαηνδφηε. ηνλ ηνκέα απηφ πξφνδν ζεκείσζε θαη ε πξσηνβνπιία 

ελάληηα ζην «μέπιπκα ρξήκαηνο» θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Σν 

ζεκαληηθφ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη πσο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δνθίκαζε ηελ 

ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ θξαηψλ θαη ράξηο ζηηο απνθάζεηο πνπ έιαβαλ ζηηο πλφδνπο, 

ηα θξάηε δείρλνπλ λα βγαίλνπλ απφ ην ηέικα ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο λσξίηεξα 

απφ άιια ηεο πεξηνρήο. Σν 2010 ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ησλ κειψλ ηνπ SCO ήηαλ $7,6ηξηο θαη 

ην εκπφξην κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη άιισλ θξαηψλ άγγημε ηα $3,6 ηξηο. εκαληηθφ ξφιν 

ζε απηά ηα απνηειέζκαηα, έρνπλ παίμεη νη νηθνλνκίεο Κίλαο-Ρσζίαο θαη ε ελέξγεηα 

(Mingwen, 2011).  

4. Πνιχ θαιή πνξεία παξνπζίαζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

επηζηήκεο, ηερλνινγίαο, αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνχθηζεο απφ θαηαζηξνθέο, ηνπξηζκνχ, 

πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ν αγξνηηθφο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ε εμφξξπμε θπζηθψλ πφξσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ έρνπλ κπεη ζηελ αηδέληα ηνπο.  

Ζ δεκηνπξγία θαη πνξεία ηνπ SCO απνηέιεζε έλα επηηπρεκέλν πξφηππν επίζεκνπ 

ζεζκνχ γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα, γηαηί:  α/ ε εμέιημε ηεο «Οκάδαο ησλ 5 ηεο αγθάεο» ζε 

SCO, αληηπξνζσπεχεη κηα δεκηνπξγηθή δηπισκαηηθή πξαθηηθή πνπ πξνάγεη ηε 

δεκνθξαηία ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο (SCO, 2011, III),
 
ε νπνία φκσο απφ κηα άιιε άπνςε, 

απνηειεί αηρκή γηα ηε Γχζε πνπ έρεη εθζηξαηεχζεη ππέξ ηεο Γεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ελφο θξάηνπο, ζέηνληαο ππφινγν έλαλ Οξγαληζκφ πνπ... β/ ιεηηνπξγεί κε βάζε αξρέο πνπ 

νη δπηηθνί ζεζκνί έρνπλ ζέζεη ζην πεξηζψξην, φπσο ε θξαηηθή θπξηαξρία, ε απνρή απφ 

αλάκημε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ελφο θξάηνπο, ν ζεβαζκφο ζηελ αθεξαηφηεηά ηνπ
.
 

επίζεο, γ/ απνηειεί παξάδεηγκα αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ εζλψλ δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνχξαο ή ζξεζθείαο, δειαδή, νπαδψλ ηνπ Σαντζκνχ, ηνπ Αλαηνιηθνχ Οξζνδφμνπ 

Υξηζηηαληζκνχ, Ηλδνπτζκνχ, Ηζιακηζκνχ. Καηάθεξε αθφκε, δ/ λα πξνσζήζεη ηε 

ζπλεξγαηηθή ζπλχπαξμε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ σο αλνηρηά ζε κία αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, αιιά θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο, ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζηηο ζρέζεηο 

φισλ ησλ κειψλ, ε/ λα επηηχρεη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πνιηηηθψλ ζε πεδία εζσηεξηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αζθάιεηαο, νηθνλνκίαο, δηθηχσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη θαη ησλ αλαγθψλ ησλ θξαηψλ.  

πσο πεξηγξάςακε πην πάλσ, (1.1.6 Απνηίκεζε δεδνκέλσλ) νη ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ έρεη γηα πεξηθεξεηαθφο ζεζκφο, ηνπ δίλνπλ ηζρπξφ εθηφπηζκα ζηε δηεζλή ζθελή. ηε 

χλνδν ηεο Αζηάλα, νξηνζεηήζεθαλ εθ λένπ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε κειινληηθή ηνπ 

πνξεία θαη νη...  
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ΣΟΥΟΗ ηνπ... φπνπ ςειά παξακέλνπλ σο «πξνηεξαηόηεηεο θιεηδηά»,  

1. «ν αγώλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, απόζρηζεο, αθξαίσλ πξαθηηθώλ», φπσο θαη «ε 

παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, ην δηεζλέο έγθιεκα, ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρώξν». 

Τηνζεηήζεθε κάιηζηα, ε «ηξαηεγηθή Δλάληηα ζηα Ναξθσηηθά ησλ Κξαηώλ-Μειώλ ηνπ 

SCO γηα ην 2011-2016». Δπίζεο, 2. «...ε δεκηνπξγία πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη άιισλ 

ζπλζεθώλ πνπ ζθνπό έρνπλ λα πξνιάβνπλ ηελ αλαδσπύξσζε ηεο αθξαίαο 

(εμηξεκηζηηθήο) ηδενινγίαο, ηεο ηξνκνθξαηηθήο πξνπαγάλδαο...» (SCO, 2011, VII), 3. «Η 

βειηίσζε ησλ επηπέδσλ δσήο θαη επεκεξίαο ησλ πνιηηώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ...» (SCO, 2011, VIII), κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ησλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη «θνηλώλ έξγσλ αλάπηπμεο ζε ηνκείο όπσο νη κεηαθνξέο, νη 

επηθνηλσλίεο, ε αγξνηηθή παξαγσγή, νη ηερλνινγίεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ην εκπόξην, 

ν ηνπξηζκόο» (SCO, 2011, VIII), αιιά θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

ησλ ιαψλ (SCO, 2011, IΥ). Οη ζηφρνη ζε πξψηε αλάγλσζε ίζσο λα δείρλνπλ γεληθνί θαη 

επαλαιακβαλφκελνη, φκσο κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ Κεληξηθή 

Αζία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή, απφ ηελ πνξεία ηνπ πξψηνπ 

ζηφρνπ ζα εμαξηεζεί ε εμέιημε φρη κφλν ησλ άιισλ δχν, αιιά θαη ηεο πνξείαο ηνπ SCO, 

κε γλψκνλα ηηο 2 ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ην 

εξρφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, πιελ ηνπ Αθγαληζηάλ (πνπ ήδε εθηέζεθε), γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο: ηεο δηεχξπλζεο θαη ηεο εμέιημήο ηνπ. Γχν πξνθιήζεηο 

ζρεδφλ αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

8.Β ΠΡΟΚΛΖΔΗ... 

 

8.Β.1 Αζθάιεηα & Γηεύξπλζε: Παξάιιειε πνξεία; 

Αλ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε θάπνηα ζεκεία ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Αζηάλα 2011, 

ηα νπνία πξνδηαζέηνπλ γηα πξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζηνλ SCO, απηά είλαη ηξία:  

1
ο
. Οη αξρεγνί ησλ θξαηψλ-κειψλ απνηχπσζαλ ζηε Γηαθήξπμε,  «...ηε βαζηά ηνπο 

αλεζπρία γηα ηελ αζηάζεηα ζηε Βόξεηα Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, θαιώληαο [ηνπο 

εκπιεθφκελνπο] γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. 

Σα θξάηε-κέιε ηνπ SCO ππνζηεξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ θξαηώλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηελ 

δεκνθξαηηθή αλάπηπμε κε ζεβαζκό ζηηο εζληθέο ηνπο πξαγκαηηθόηεηεο, θαζώο θαη ηα 

πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά...», [ππνζηεξίδνληαο πσο] «...νη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνύζεηο θαη θξίζεηο ζα πξέπεη λα επηιύνληαη απνθιεηζηηθά κε εηξεληθά κέζα, κέζσ 

πνιηηηθνύ δηαιόγνπ...», εθηηκψληαο φηη «...ε δηεζλήο θνηλόηεηα νθείιεη λα δξα πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο δηεπθόιπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο εζληθήο ζπκθηιίσζεο, κε βάζε ηελ 

απζηεξή ηήξεζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, ηνλ πιήξε ζεβαζκό ηεο αλεμαξηεζίαο
97

, ηεο 

θπξηαξρίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο, θαζώο θαη κε ζεβαζκό ζηελ αξρή ηεο κε-
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αλάκημεο ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο όισλ ησλ θξαηώλ...» θαη ππνγξακκίδνληαο, «...ηελ 

αλάγθε γηα δηαθνπή ηεο ζηξαηησηηθήο αληηπαξάζεζεο ζηε Ληβύε θαη ηελ απζηεξή ηήξεζε 

ησλ ςεθηζκάησλ 1970 θαη 1973 ηεο Γ.. ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ από όια ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε» (SCO, 2011, III). Παξάιιεια εμέθξαζαλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε άιια κέιε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο, ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, «πξνάγνληαο ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκό ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ θαη ηε δηαθύιαμε ηνπ ππέξηαηνπ ξόινπ ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο» (SCO, 2011, III). ζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα κέιε ηνπ δηα ηεο Γηαθεξχμεσο ηεο πλφδνπ 

δηαηχπσζαλ ξεηά, ηελ επηζπκία-ζηφρν γηα «...δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ ρώξνπ 

αζθάιεηαο ε νπνία ζα θαιύπηεη όια ηα θξάηε, ζπλεξγαζία θαη επεκεξία ζηε βάζε ηεο 

ακνηβαίαο θαηαλόεζεο ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο απόξξηςεο ησλ 

πξνζπαζεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελόο ζε βάξνο ησλ άιισλ» 

(SCO 2011, IIΗ), κε ελίζρπζε ησλ «…δεζκώλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα Ζλσκέλα Έζλε 

ζηνλ αγώλα θαηά ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ θαη απεηιώλ, όπσο θαη ζηα πεδία ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, αλζξσπηζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο…», σο ηελ πιένλ 

θαηάιιειε θαη νπζηαζηηθή βάζε γηα θνηλή δξάζε ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία ζε δηεζλέο 

επίπεδν (SCO, 2011, IV). Γειαδή, βηψζηκε αλάπηπμε, αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ 

απεηιψλ απνηειεζκαηηθά, κέζσ αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε έλα ρψξν αζθάιεηαο 

αδηαίξεην (Chen, 2011). Δπίζεο,  

2
ο
. Σα θξάηε-κέιε ζηεξίδνπλ ηε «δεκηνπξγία Εώλεο Διεύζεξεο από Ππξεληθά 

Όπια ζηελ Κεληξηθή Αζία, [σο] ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηε δηαθύιαμε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

εηξήλεο θαη αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε [...] κε-δηάδνζε ησλ 

ππξεληθώλ θαη ζηελ αλύςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλνύο αζθάιεηαο» 

[θαη πηζηεχνπλ], «...όηη κηα κνλνκεξήο θαη απεξηόξηζηε ζπζζώξεπζε αληη-

ππξαπιηθήο άκπλαο από κηα ζπγθεθξηκέλε ρώξα ή κηα κηθξή νκάδα ρσξώλ, 

κπνξεί λα βιάςεη ηε ζηξαηεγηθή ζηαζεξόηεηα θαη ηε δηεζλή αζθάιεηα» (SCO, 2011, 

V). Πξνηίζεληαη κάιηζηα λα ππνγξάςνπλ ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν ζηε πλζήθε γηα 

Δγθαζίδξπζε Εψλεο Διεχζεξεο απφ Ππξεληθά φπια ζηελ Κεληξηθή Αζία απφ φια ηα 

κέιε.  

3
ο
. Δθθξάδνληαο ηε ζηήξημή ηνπο πξνο ην «θηιηθό Αθγαληζηάλ» θαη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ γηα αλνηθνδφκεζε, δειψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα «...θαηαζηεί 

αλεμάξηεην, νπδέηεξν, εηξεληθό θαη επεκεξέο θξάηνο, [θαζψο] ε επίηεπμε ηεο εηξήλεο 

θαη ζηαζεξόηεηαο ζην Αθγαληζηάλ, είλαη έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο 

δηαζθάιηζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλνύο αζθάιεηαο» (SCO, 2011, VII). 

Απηέο νη δηαηππψζεηο κφλν επρνιφγηα δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ, αθνχ ε 

αηηία αλάδεημήο ηνπο εληνπίδεηαη ζηηο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα, πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ην Αθγαληζηάλ. Ζ 10ρξνλε παξνπζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε δηεζλή ζθελή, ππάξρεη 
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παξάιιεια κε ηε ζρεδφλ 10εηή παξνπζία ηεο Ακεξηθήο ζην Αθγαληζηάλ θαη «εμ‟αηηίαο» 

απηνχ, ζηελ Κεληξηθή Αζία (Μέξνο Α‟). Αλ θαη ε Al Qaeda έραζε ηελ θεθαιή ηεο θαη ην 

θαζεζηψο ησλ Σαιηκπάλ ζπλεηξίβε, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ απεηιή, ελψ ε 

θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί, φπσο εθηέζεθε ζην Κεθ. «7.Σ.2 ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ: Μηα πιεγή 

αλνηρηή...». Ζ έθθιεζε γηα έλα νπδέηεξν Αθγαληζηάλ ππνλνεί ηελ επηζπκία απνηξνπήο 

δεκηνπξγίαο κφληκσλ βάζεσλ ησλ ΖΠΑ ζηε ρψξα (γηα ηηο βάζεηο ΖΠΑ-Ρσζίαο κηα εηθφλα 

δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η, Υάξηεο 7)
.
 ε πξφηαζε ζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ 

Hamid Karzai, αθφκε θη αλ νη ΖΠΑ ζπδεηνχλ ελεξγά κηα ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο 

ζρέζεο καδί ηνπ κεηά ην 2014 θαη κάιηζηα φηαλ ε ζπκθσλία απηή πεξηιακβάλεη ζρέδηα 

ησλ ΖΠΑ γηα (πηζαλή) επέθηαζε θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία ηεο, ήδε δεκηνπξγνχκελεο 

αληηππξαπιηθήο αζπίδαο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε (Walberg, 2011). ρέδηα 

ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη επηθίλδπλα θαη ηθαλά λα ππνλνκεχζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο 

θαη ηε δηεζλή αζθάιεηα
.
 ε Ρσζία εμαζθάιηζε άλεηα ηε ζηήξημε ηεο πλφδνπ, ελαληίνλ κηαο 

κνλνκεξνχο δεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ αληηππξαπιηθήο άκπλαο, αθνχ ε βνχιεζε λα 

παγψζνπλ ή αθπξσζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πεξαηηέξσ εκπινθήο ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Κεληξηθή Αζία, είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο δπλάκεηο θαη ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο
98

. πσο 

δήισζε φκσο ν πξφεδξνο ηνπ Καδαθζηάλ Nazarbayev, «ν SCO ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε 

γηα πνιιά ζέκαηα ζην Αθγαληζηάλ κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ ην 

2014» (Walberg, 2011), ζην νπνίν ήδε νηθνδνκνχλ νη δχν δπλάκεηο ηελ επηξξνή ηνπο, ε 

Κίλα ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξξπμεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη νη δχν ζε έξγα ππνδνκήο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο δπηηθέο δπλάκεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. Χο ηφηε, νη ΖΠΑ έρνπλ ην πεξηζψξην λα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

επφκελεο ηαθηηθέο θηλήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ πάζε ζπζία ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Έλα απφ ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο είλαη 

ε αδπλακία ηνπο λα ειέγμνπλ, ή λα πξνθαιέζνπλ ξήμε ζηνλ SCO, ηνλ νπνίν 

ακθηζβεηνχλ θαη θνβνχληαη πσο δεκηνπξγεί αζηαηηθφ κέησπν ελαληίνλ ηνπο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο πλφδνπο Κνξπθήο ηνπ SCO σο «εηαίξνο» ή (αθφκε θαιχηεξα) 

σο παξαηεξεηήο, απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξν ηελ αδπλακία ηεο CIA λα «ξαγίζεη» ζηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ SCO, αθφκε θαη κέζσ πξψελ «ζπκκάρσλ» ηεο φπσο ην 

Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη ε Μνγγνιία, παξά ηελ επηζπκία ηεο λα βξίζθεηαη ζε 

δεκηνπξγηθφ «δηάινγν» κε ηα κέιε ηνπ SCO θαη ηνπο παξαηεξεηέο (Madsen, 2011). Απηφ 

πξνθαλψο είλαη γλσζηφ ζηα κέιε ηνπ SCO, γη‟απηφ θαη ε αίηεζή ηνπο γηα θαζεζηψο 

εηαίξνπ ή παξαηεξεηή κέλεη αθφκε γξάκκα λεθξφ. Μεηά ηε ζρέζε παξαηεξεηή πνπ 

απέθηεζαλ ην Ηξάλ, ην Παθηζηάλ, ε Ηλδία θαη ε Μνγγνιία θαη ηελ εηδηθή ζρέζε κε ην 

Αθγαληζηάλ, ε Λεπθνξσζία θαη ε ξη Λάλθα έγηλαλ εηαίξνη ζην δηάινγν, ελψ ππάξρνπλ 
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 Πνιχ πξφζθαηα, ν λεν-εθιεγήο Πξφεδξνο ηνπ Κηξγηζηάλ Almazbek Atambaev, δήισζε ζηελ πξψηε ηνπ 
ζπλέληεπμε φηη ζέιεη νη δπλάκεηο ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ αεξνπνξηθή βάζε πνπ δηαηεξνχλ ζην 
Μαλάο, γλσζηφ σο «Γηακεηαθνκηζηηθφ Κέληξν ζην Μαλάο», κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο ην 2014 (Najibullah, 2011), 
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πληάγκαηνο ηεο ρψξαο δελ έρεη ηελ εμνπζία λα θιείζεη ηε βάζε (Madsen, 2011). 
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ζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο λα ιάβεη ηελ ηδηφηεηα απηή θαη ε Σνπξθία, ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ δεζκψλ ηεο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, αιιά θαη γηα ιφγνπο 

ζηξαηεγηθήο, γεγνλφο ζην νπνίν ζπκθσλνχλ Μφζρα θαη Άγθπξα, αλεβάδνληαο ηελ 

αλεζπρία ηεο Οπάζηγθηνλ θαη ηνπ Σει Αβίβ (Madsen, 2011). Αλεζπρία βάζηκε θαζψο ε 

Σνπξθία είλαη θαη κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ φκσο ζηηο ηειεπηαίεο επηρεηξήζεηο ζην Ηξάθ 

αξλήζεθε λα παξάζρεη ην αεξνδξφκην ηνπ Ηληζηξιίθ, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπο (Κνηδηάο, 2011). Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο ν ηξφπνο εκπινθήο θαη παξέκβαζεο ησλ 

ΖΠΑ ζηηο ππνζέζεηο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, έρεη ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ SCO πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμεχξεζεο ιχζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

θηλήζεψλ ηνπο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν «έιεγρνο» θαη ε ζπλεξγαζία κε φια ηα θξάηε 

πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ή ήδε έρνπλ ηεζεί ζην ζηφραζηξν ησλ ΖΠΑ, (θπξηνιεθηηθά σο 

επηθίλδπλα θξάηε θαη κεηαθνξηθά γηα ζπλεξγαζίεο), πξάγκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ SCO ψζηε λα ηα ζπκπεξηιάβεη. Σαπηφρξνλα, απηή ε 

πξννπηηθή ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν θαη γηα ηηο ΖΠΑ λα κείλνπλ ζηελ Αζία, ψζηε λα ειέγμνπλ 

ή λα πξνιάβνπλ, θαη αλ κπνξνχλ λα ζπάζνπλ, έλα πηζαλφ «αζηαηηθφ κέησπν» ελαληίνλ 

ηνπο ππφ ηελ εγεζία Ρσζίαο-Κίλαο. Καηά θάπνην ηξφπν ε δξάζε ηνπο θαη ε εμέιημε ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ SCO είλαη αιιειέλδεηεο. Ση ζα θάλεη ν SCO; Ζ αλαβνιή ηεο δηεχξπλζεο 

είλαη κία ιχζε, είλαη φκσο ε θαιχηεξε; Αλ ζέιεη λα πξνιάβεη δπζάξεζηεο εμειίμεηο, ε 

δηεχξπλζε είλαη κάιινλ κνλφδξνκνο. Δπίζεο, κηα δηεχξπλζε ζα ήηαλ πξναπαηηνχκελε 

θαη γηα ηελ θάζεηε αλάπηπμε ηνπ Οξγαληζκνχ, θάηη πνπ ην επηζπκνχλ θαη ε Ρσζία θαη ε 

Κίλα, ελψ ζα έζηειλε έλα ηζρπξφ κήλπκα ελάληηα ζε θάζε ελδερφκελε εθδήισζε 

απεηιεηηθήο ηαθηηθήο ή πνιηηηθήο (Pikayev, 2008). Χζηφζν, δελ είλαη απιφ ζέκα. Έρεη 

«αγθάζηα» πνπ πξέπεη λα αθαηξέζεη, πέξαλ ηνπ πξνθαλνχο: πνηνπο ζα δερηεί σο κέιε, 

πφηε θαη κε πνηα ζεηξά; Οη Παξαηεξεηέο ηνπ, φληαο ζηε ιίζηα αλακνλήο, ηνλ θέξλνπλ 

ελψπηνο-ελσπίσ κε...  

νβαξά δηιήκκαηα: 

Ο θφβνο γηα ην ράνο ζην νπνίν θηλείηαη ην Αθγαληζηάλ, ε αζάθεηα ζηε ζηάζε πνπ 

ηεξνχλ νη ΖΠΑ ζην ζέκα απνρψξεζε-παξακνλή ηνπο, ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπο αληη-ππξαπιηθήο άκπλαο ή ηεο δεκηνπξγίαο βάζεσλ εθεί, ε 

επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο λα δερζνχλ ελεξγφ ζπλεξγαζία κε ηνλ SCO γηα ηε ιήμε ηνπ 

δεηήκαηνο «Αθγαληζηάλ» θαη νη θίλδπλνη ησλ απεηιεηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ (λαξθσηηθά, 

εκπφξην φπισλ, πάηαμε αθξαίσλ ηζιακηθψλ ζπιάθσλ), ελεξγνπνίεζαλ ηε δηαδηθαζία 

αιιαγψλ. Με ηελ Ηλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ σο πιήξε κέιε, ε εμεχξεζε ιχζεο ζα 

δηεπθνιπλφηαλ ζεκαληηθά, ελψ ην θχξνο ηνπ θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ζα 

έπαηξλαλ άιιεο δηαζηάζεηο. κσο... 

ζνλ αθνξά ζηελ Ηλδία θαη ζην Παθηζηάλ εηίζελην ηα εμήο ηξία δεηήκαηα: α/ ησλ 

πςπενικών ζςμθωνιών. Χο ζέκα ελδηαθέξεη θπξίσο ηε Ρσζία, ε νπνία έρεη ππνγξάςεη 

κε ηηο ΖΠΑ ηε πλζήθε Με-δηάδνζεο Ππξεληθψλ πισλ ηνπ 1968, ελψ Ηλδία θαη 
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Παθηζηάλ δελ έρνπλ ππνγξάςεη, παξφηη είλαη ππξεληθέο δπλάκεηο (Troitskiy, 2007, ζει.40, 

Rousseau, 2011). β/ Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο αληηηίζνληαλ ζηελ απνδνρή ηνπο σο 

πιήξε κέιε, γηαηί απηφ ζα αλέθνπηε ηελ δηθή ηνπο επηξξνή ζηνλ Οξγαληζκφ θαη ίζσο ηα 

ππνβάζκηδε ζε δηακεηαθνκηζηηθά εδάθε γηα ηηο νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο άιισλ θξαηψλ. γ/ 

Ρσζία-Κίλα, αλεζπρνχλ γηα ην ελδερφκελν ε ζχγθξνπζε ηνπο γηα ην Καζκίξ λα 

κεηαθεξζεί εληφο ηνπ SCO ιφγσ ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη δηαζπαζηηθά ζηελ ελφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ, θαιψληαο ηα λα 

επηιέμνπλ πιεπξά ζηήξημεο (Tolipov, 2005, ζει.21, Plater-Zyberk, 2007, ζει.6, 

Rousseau, 2011). Αλακθηζβήηεηα ζα ήηαλ εμαηξεηηθή λίθε γηα ηνλ SCO αλ θαηάθεξλε λα 

δεκηνπξγήζεη εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα επηιπζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ Νένπ 

Γειρί θαη Ηζιακακπάλη. Ίζσο ν SCO σο δίαπινο επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ θαη κε επηηπρέο 

παξειζφλ ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο λα βνεζνχζε ζηελ πξφνδν ηνπ ζέκαηνο. 

κσο ν SCO γηα ηελ ψξα δελ ζέιεη λα ξηζθάξεη λα αλακηρζεί, ψζηε λα κε θαηαζηεί νχηε 

ζχκα, νχηε δηαηηεηήο (Plater-Zyberk, 2007, ζει.: 7). 

Ηξάλ: πξφθεηηαη γηα ηελ πην ακθίζεκε ππνςεθηφηεηα. Θεσξεηηθά, ηελ 

ππνςεθηφηεηά ηνπ ζηεξίδεη πεξηζζφηεξν ην Σαηδηθηζηάλ. Μπνξεί ην Καδαθζηάλ, ην 

Κηξγηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ λα αηζζάλνληαη πην θνληά ζηελ Σνπξθία, σο γεσπνιηηηθφ 

αληίπαιν ηνπ Ηξάλ, φκσο δελ ζα αληηκεηψπηδαλ αξλεηηθά ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ, πιελ 

ίζσο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα έγεηξε αληηξξήζεηο, ιφγσ ησλ 

πεξίπινθσλ ζρέζεψλ ηνπ κε ην Σαηδηθηζηάλ, ζην νπνίν δελ ζα ήζειε λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ εληφο ηνπ SCO, ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ (Pikayev, 

2008). ηα ππέξ ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη, ε πξνβνιή ηεο Ρσζηθήο θαη 

Κηλεδηθήο δχλακεο ζηνλ Πεξζηθφ θφιπν πξσηίζησο (θαη ζηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ 

δεπηεξεπφλησο), ε εληζρπκέλε ζέζε πνπ ζα δηακφξθσλε ν SCO ζην ζέκα ηνπ 

Αθγαληζηάλ θαη ζην Ηξάθ, ε εκπινθή ηεο Σερεξάλεο ζε έλα επλντθφηεξν πιαίζην δηαιφγνπ 

θαη ζπλεξγαζίαο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα νηθνλνκηθψλ, ελέξγεηαο θαη αζθάιεηαο. Σέινο, κε 

ηελ απνδνρή ηνπ ζα πξφζθεξε ίζσο σο αληάιιαγκα ζηε Ρσζία, κηα πιήξε ζπκκεηνρή 

ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Ηζιακηθήο πλδηάζθεςεο (Organization of the Islamic Conference, 

OIC), ελδερφκελν ζεκαληηθφ γηα ηηο εζσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο κε ηηο Μνπζνπικαληθέο 

εζληθέο νκάδεο θαη θνηλφηεηεο (Pikayev, 2008). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα άλεπ φξσλ 

απνδνρή ηνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο πνιηηηθή ζηήξημε Ρσζίαο θαη Κίλαο πξνο ην 

ακθηιεγφκελν θαζεζηψο ηνπ Ηξάλ, ζα δεκηνπξγνχζε ξσγκέο ζηε ζπληνληζκέλε πνιηηηθή 

ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ φζνλ αθνξά ζην ππξεληθφ ηνπ πξφβιεκα, πνπ ίζσο κε ηε ζεηξά 

ηνπ κεηαθξαδφηαλ απφ ηελ Σερεξάλε σο πξάζηλν θσο ζηηο ππξεληθέο ηεο θηινδνμίεο
. 

επίζεο, ίζσο επηθφξηηδε κε επηπξφζζεηε επζχλε ηηο Ρσζία θαη Κίλα λα παξάζρνπλ 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηε Γπηηθή ή 

Ηζξαειηλή πίεζε θαη δεδνκέλνπ φηη ν SCO δελ είλαη ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ν ξφινο ηνπ 

θαη ε λνκηκφηεηά ηνπ ζα ππνλνκεπφηαλ, αλ ηα θξάηε-κέιε ηνπ δελ ειάκβαλαλ επαξθή 
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βνήζεηα ζε πεξίπησζε απεηιήο ζηξαηησηηθήο επίζεζεο (Pikayev, 2008). Σν Ηξάλ ζαθψο 

θαη ειπίδεη ζε ππνζηήξημε, ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο ησλ ΖΠΑ ή ζηηο 

αζθπθηηθέο θπξψζεηο πνπ ε ρψξα πθίζηαηαη. Γηα ηελ ψξα ε ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα 

πιήξεο κέινο παξακέλεη «παγσκέλε», θαζψο ηππηθά εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ 

SCO γηα ηα ππνςήθηα κέιε, «λα κελ πθίζηαληαη θπξώζεηο από ηα Ηλσκέλα Έζλε, ή 

εκπιέθνληαη ζε έλνπιε ζύγθξνπζε» (Radyuhin, 2011). Οπζηαζηηθά απηή ε ηππηθή 

πξνυπφζεζε, θξχβεη θαιά ηελ επηζπκία ησλ κειψλ λα κελ ιεηηνπξγεί πξνθιεηηθά ν SCO, 

λα κελ ακθηζβεηεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ, ε ππεπζπλφηεηά ηνπ σο δηεζλήο παξάγνληαο θαη 

λα κελ ζεσξεζεί σο αληη-δπηηθφο (Lukyanov, 2011, Rousseau, 2011), γηαηί απηφ ζα 

κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε Γχζε
.
 ηδηαίηεξα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, πνπ ζα έβιεπαλ ηελ πνιπδηάζηαηε πνιηηηθή ηνπο λα θηλδπλεχεη (Oldberg, 2007, 

ζει.40). Χο εθ ηνχηνπ, ε Μνγγνιία, θπξίσο φκσο ε Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ απνηεινχλ ηνπο 

πην αμηφπηζηνπο ππνςεθίνπο (Radyuhin, 2011). 

Υξνληθά, ε πξψηε αιιαγή πνπ απνηέιεζε θαη πξνάγγειν ηεο επφκελεο, ππήξμε ε 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηεο Ρσζίαο απέλαληη ζην Παθηζηάλ. Ζ Ρσζία κε δήισζε ηνπ 

πξνέδξνπ Medvedev ζηήξημε ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ζε πιήξεο κέινο ηνπ SCO «…καδί κε 

άιια ππνςήθηα θξάηε»
99

, ην Μάην 2011, έλα κήλα δει. πξηλ ηε χλνδν ηεο Αζηάλα θαη 

ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είραλ νη εγέηεο Ρσζίαο θαη Παθηζηάλ ζηε Μφζρα, 

απνθαιχπηνληαο ηε ζηξνθή ζηε ζηάζε ηεο θαη δίλνληάο ηνπ έλα αθφκε θίλεηξν λα παίμεη 

πην επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζην ζέκα ηνπ Αθγαληζηάλ. Ζ δεχηεξε, είλαη ε πηνζέηεζε 

δηαδηθαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ κέζσ ηνπ Μλεκνλίνπ Τπνρξεψζεσλ κηαο Τπνςήθηαο 

Υψξαο πνπ αηηείηαη ηε πκκεηνρή ζηνλ SCO (SCO, 2011a), ε νπνία θαηέξξηςε ηνλ 

ηππηθφ ηζρπξηζκφ, νπφηε ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο πλφδνπ ησλ Πξσζππνπξγψλ
100

 

ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, ν SCO ζχληνκα ζα αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ. Ζ ηξίηε θαη αξθεηά 

θαζνξηζηηθή εμέιημε γηα φηη πξφθεηηαη λα γίλεη, έρεη λα θάλεη κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην 

ζέκα ηνπ Ηξάλ. Μεηά ηελ ηειεπηαία αλαθνίλσζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Σερεξάλεο γηα ηελ 

πξφνδν ηνπ ππξεληθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, ην Ηζξαήι επαλέιαβε ηηο απεηιέο 

πξνιεπηηθήο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ, κε ηελ θάιπςε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη έρνληαο 

ήδε δηεμάγεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ δηπισκαηηθφ αγψλα πξνθεηκέλνπ λα ακβιχλεη ηηο 

ελζηάζεηο, ή αθφκε θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζηήξημε ησλ δηπισκαηηθψλ θχθισλ θαη 

θαλαιηψλ επηξξνήο ζηηο ΖΠΑ, γηα ηα ζρέδηά ηνπ (Madsen, 2011). ην ελδερφκελν κηαο 

ηέηνηαο θίλεζεο απφ πιεπξάο ηνπ Ηζξαήι, ν SCO δελ είλαη ζηξαηησηηθή ζπκκαρία γηα λα 

θηλεζεί θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΝΑΣΟ, φπνπ φπσο ήδε αλαθέξζεθε πην πάλσ (7.Δ.2 SCO 

& NATO), επίζεζε θαηά ελφο εηαίξνπ ινγίδεηαη σο επίζεζε θαηά νιφθιεξνπ ηνπ SCO θαη 

πξνυπνζέηεη απάληεζε απφ ηνλ ζηγφκελν ή φιν ηνλ Οξγαληζκφ. κσο, ζα επέθεξε 

ζίγνπξα απάληεζε απφ πιεπξάο ηεο Σερεξάλεο θαη πηζαλφλ θιηκάθσζε, κε 
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 χκθσλα κε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Medvedev θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Παθηζηάλ 
Asif Ali Zardari ζηε Μφζρα ην Μάην 2011 (Παξαηίζεηαη ζην Radyuhin, 2011, επίζεο, Lukyanov, 2011). 
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 χκθσλα κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ SCO, ε χλνδνο ησλ Πξσζππνπξγψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ιεηηνπξγεί 
πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ηελ επφκελε χλνδν ησλ Αξρεγψλ (βι. Γνκή ηνπ SCO, Κεθ.7.Α.2). 
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αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα φιε ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο - Μέζεο Αλαηνιήο, 

(ξήμε ηεο αζθάιεηαο, απνζηαζεξνπνίεζε, δηαηάξαμε εκπνξηθψλ-νηθνλνκηθψλ-

ελεξγεηαθψλ ζπλαιιαγψλ θιπ. είλαη κεξηθέο) θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ SCO.  

Με γλψκνλα ηνπο κέρξη ζηηγκήο ζπκβηβαζκνχο ησλ κειψλ πξνο φθεινο ηεο 

κεηαμχ ηνπο ηζνξξνπίαο, ε αλαβάζκηζε ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ ζε πιήξε κέιε έρεη 

ζνβαξέο πηζαλφηεηεο αλ δελ είλαη ζρεδφλ ζίγνπξε, ίζσο κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εμέιημε ή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ρσξίδνπλ ηα δχν θξάηε, ψζηε απηέο λα κε 

κεηαθεξζνχλ εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη πξνθαιέζνπλ ξήμε, ή πεξηπιέμνπλ ηε 

ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Ζ είζνδνο ηεο Ηλδίαο ζηνλ SCO ζα εληζρχζεη 

απνθαζηζηηθά ηελ επηξξνή ηνπ θαη ζα ζηξέςεη ην βιέκκα ηεο πξνο ηελ Δπξαζία
101

. Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο ζα ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνκάιπλζεο ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθνξκή γηα κία λέα ζπκθσλία κε-

δηάδνζεο ππξεληθψλ φπισλ, ή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληηππξεληθήο δψλεο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ πεξηθεξεηαθά ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαηφπηλ εγγπήζεσλ θαη ην Ηξάλ, δίλνληαο «ζάξθα θαη νζηά» ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο πλφδνπ
102

. γ/ Αλ ζε απηή ηελ πξννπηηθή πξνζηεζεί θαη ην πιενλέθηεκα 

ηεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο, δει. πέξαλ ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί, αλ ν 

αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ήδε θαηαζθεπάδεηαη, ζπλέδεε ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 

Ηξάλ, ην Παθηζηάλ, ηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα, ζα βνεζνχζε ελδερνκέλσο λα μεπεξαζηεί ε 

Ηλδν-Παθηζηαληθή ερζξφηεηα θαη λα εδξαησζεί ε ζπλεξγαζία, ζε κηα βάζε ηθαλνπνίεζεο 

ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ, ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή (κηα εηθφλα δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η, 

Υάξηε 6).  

Μεηά ηελ αιιαγή ζηάζεο ηεο Ρσζίαο θαη ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, ην Παθηζηάλ δεζκεχηεθε λα ζπλεξγαζηεί κε ηα κέιε ηνπ SCO 

γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο ζηελ πεξηνρή, ζηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ησλ ππνδνκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ιηκάλη Γθνπαληάξ ην νπνίν επηζπκεί λα γίλεη ν 

θφκβνο πνπ ζα ζπλδέεη ηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ κε ηελ Κεληξηθή Αζία (Walberg, 2011). Σν 

παξάδνμν γηα ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ είλαη πσο θαη ηα δχν θξάηε έρνπλ δερηεί απεηιή 

πνιέκνπ απφ ηηο ΖΠΑ (Madsen, 2011), νπφηε ην ελδερφκελν ε ζπκκεηνρή ηνπο λα 

δξάζεη αλαζηαιηηθά θαη πξνιεπηηθά ζε νπνηνδήπνηε ηέηνην ελδερφκελν δίλεη ηδηαίηεξν 

βάξνο ζηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. ζνλ αθνξά ζην Αθγαληζηάλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

δψζνπλ ψζεζε ζηε κεγαιχηεξε εκπινθή θαη επθαηξία ζηελ εμεχξεζε ιχζεο, ην 

ελδερφκελν ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο παξαηεξεηή, φρη απιά δελ απνθιείεηαη αιιά θαη 
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 χκθσλα κε ηνλ Alexander Lukin, «Γεσπνιηηηθά, ε ππαγσγή ηεο Ιλδίαο ζα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο 
από ηε Γύζε πξνο ηε Ρσζία θαη ηα αζηαηηθά θξάηε» (Παξαηίζεηαη, ζην Radyuhin, 2011). 
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 Αλ θαηάθεξλαλ λα πείζνπλ ην Ηξάλ λα ζηακαηήζεη ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα, εγγπφκελνη θαηά θάπνην ηξφπν 
ηελ πξνζηαζία ηνπ έλαληη κηαο επίζεζεο, κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ππξεληθψλ ηνπ θαη λα 
πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία αληη-ππξεληθήο δψλεο. Σν γεγνλφο απηφ, ζα «έιπλε ηα ρέξηα» φρη κφλν ζηνλ SCO, 
αθνχ κε ηελ επαθφινπζε άξζε ησλ θπξψζεσλ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ, αιιά θαη ζηηο ΖΠΑ πνπ δέρνληαη ηηο πηέζεηο 
ηνπ Ηζξαήι (Madsen, 2011), είηε λα αλαιάβνπλ νη ίδηεο νη ΖΠΑ κηα επηρείξεζε, είηε λα ζηεξίμνπλ ην Ηζξαήι ζε κηα 
επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ.  
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απηφ έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο. Ζ Σνπξθία επηζπκεί λα ελδπλακψζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηνλ SCO, γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο, ελεξγεηαθήο θαη πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη 

δηφηη έρεη θνπξαζηεί απφ ηελ ηζξαειηλή αλάκημε ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο 

ηεο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ αηκαηεξή ηζξαειηλή επίζεζε ζην ηνπξθηθφ ζθάθνο 

βνήζεηαο ζηε Γάδα «Mavi Marmara», απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε Μνζάλη ζηηο 

θνπξδηθέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηνπ ΡΚΚ ζηελ Σνπξθία, ή ηελ εκπινθή ηνπ ζην 

ιεγφκελν «βαζχ θξάηνο» (Madsen, 2011). Λακβάλνληαο ππφςε θαη φζα έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί, νη πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο εηαηξηθήο ζρέζεο είλαη θαη ζηε δηθή ηεο 

πεξίπησζε, ηδηαίηεξα απμεκέλεο. 

Γεδνκέλσλ ησλ αλνηρηψλ ζεκάησλ ησλ ππνςεθηνηήησλ, ζα κπνξνχζαλ 

ελδερνκέλσο λα ζπδεηεζνχλ θάπνηεο ζπλζήθεο πξνζρψξεζεο, αληί ηεο «δσξεάλ 

εηζφδνπ». Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί έλα πξαθηηθφ φθεινο γηα ηα 6 κέιε. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Ηξάλ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν SCO λα εγείξεη απαηηήζεηο 

επζπγξάκκηζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ δπζάξεζηα ελδερφκελα φπσο ε έθθξαζε αιιειεγγχεο, φηαλ ην Ηξάλ 

ελεξγεί αληίζεηα κε ηε ζέζε ησλ άιισλ κειψλ, ή γηα ην ππξεληθφ ηνπ πξφβιεκα. Μηα 

ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζα παξείρε ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία ζηηο ηξέρνπζεο δηεζλείο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηξαληθνχ ππξεληθνχ δεηήκαηνο κε πνιηηηθά κέζα, ρσξίο 

λα εθιεθζεί σο αλάκημε ζε εζσηεξηθά ηνπ ζέκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

δηαθαλνληζκνχ ηεο Αξαβν-Ηζξαειηλήο δηέλεμεο (Pikayev, 2008). Ζ πιήξεο έληαμε είλαη 

έλα θίλεηξν γηα ην Ηξάλ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ζεσξείηαη σο απνδνρή θαη παξφηξπλζε γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ. 

Οη θηλήζεηο ηνπ SCO ζηε «ζθαθηέξα» ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, γίλνληαη κε γλψκνλα 

ηελ απνηξνπή θαη ηελ πξφιεςε, ζηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη φρη κε αληαγσληζκφ 

φπισλ, φπσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Καη απηφ δελ ζα πάςεη, φπσο δελ 

ζα πάςεη λα ζηεξίδεη ηα «πφδηα» ηνπ ζηνπο δχν ππιψλεο πνπ ηνλ ζεκειίσζαλ: ηε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη νπνίνη απνηεινχλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ πξψελ ΓΓ ηνπ Zhang Deguang, ηνπο «δύν ηξνρνύο» ηνπ SCO 

(Walberg, 2011). πσο θάλεθε κάιηζηα θαη ζε απηή ηελ θξίζηκε χλνδν ηεο Αζηάλα ηνπ 

2011, ζα ζπλερίζνπλ ηελ ηαπηφρξνλε θίλεζή ηνπο, δηαηεξψληαο ηνλ ίδην, αξγφ θαη 

ζηαζεξφ ξπζκφ γηα ην φρεκα ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

 

8.Β.2 Ακπληηθή πκκαρία, Δκπνξηθή ζπλεξγαζία, ή Club Δλέξγεηαο; 

Ακπληηθή πκκαρία ή Δκπνξηθή πλεξγαζία;  

Ο SCO έζεζε εμ΄ αξρήο ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο σο 

πξσηεχνλ, δνπιεχνληάο ην κε γλψκνλα ηε ζεξαπεία ησλ αηηηψλ θαη ηελ πξφιεςε 

επηδείλσζεο ησλ αλνηρηψλ ζεκάησλ. Ζ πξνζνρή ηνπ ζηα δέθα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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επηθεληξψζεθε ζε ηνκείο ήπηαο ηζρχνο φπσο, ε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή άλνδν, νη θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, φπσο ην «ηξαίλν ηεο πγείαο» ή ε αλαθνχθηζε απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαηαζηξνθψλ θαη νη ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απηέο 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπ ζηελ επξχηεξε θνηλή γλψκε, γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο, νηθνλνκίαο θαη αζθάιεηαο, ψζηε λα κεησζνχλ νη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ ηεο Αζηάλα ην 2011, έθαλε έλα αθφκε βήκα 

ππνγξάθνληαο κε ην Γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα 

(UNODC) ζην Καδαθζηάλ, ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηνπ εκπνξίνπ ιεπθήο ζαξθφο θαη ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο. 

ηε χλνδν ηεο Αζηάλα επίζεο, ηα κέιε αλαθέξζεθαλ κε αλεζπρία, ζην ελδερφκελν ε 

«Αξαβηθή Άλνημε» λα έρεη αληίθηππν ζηελ πεξηνρή, θπξίσο ζην Οπδκπεθηζηάλ, ην πην 

ππθλνθαηνηθεκέλν θξάηνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Walberg, 2011). χκθσλα κε ηνλ 

Aleksandr Lukin, «κε δεδνκέλε ηελ απξόβιεπηε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη 

ζηελ Κεληξηθή Αζία όπνπ θάπνηνο δελ κπνξεί λα απνθιείζεη γεγνλόηα παξόκνηα ηεο 

«Αξαβηθήο αθύπληζεο...», ν SCO ζα θιεζεί λα απνδείμεη ηελ αμία ηνπ σο «...ν πην 

αληηπξνζσπεπηηθόο πεξηθεξεηαθόο νξγαληζκόο» (Radyuhin, 2011). Πνηνο είλαη φκσο ν 

πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα γίλεη απηφ; 

Αλ ε ζπλεξγαζία επί ηεο πξφιεςεο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ είλαη ν έλαο ηξφπνο γηα 

λα εληζρπζεί ε αίζζεζε αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ, ν δεχηεξνο είλαη ε δηεμαγσγή 

αζθήζεσλ. Οη αζθήζεηο ζηέιλνπλ κελχκαηα πξνζέζεσλ, ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο κείσζεο 

ησλ εληάζεσλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ, φληαο ζε ζέζε αθφκε θαη λα 

«αδξαλνπνηήζνπλ ην ΝΑΣΟ (θαη ηελ Pax Americana) ζε νιόθιεξε ηελ ήπεηξν» (Walberg, 

2011). Γελ παχνπλ σζηφζν, λα είλαη πεξηζζφηεξν επηδείμεηο ηθαλνηήησλ θαη πξνφδνπ 

(Rousseau, 2011), παξά αζθήζεηο εηνηκφηεηαο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Καη ζίγνπξα δελ 

πξνδηαζέηνπλ, νχηε ζπλεπάγνληαη κηα πην εζηηαζκέλε ακπληηθή ή ζηξαηησηηθή 

ζπλεξγαζία. Δπηπξνζζέησο, νη κεγάιεο θιίκαθαο πνιπεζληθέο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο, 

δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνπο αλεμάξηεηνπο «θακηθάδη 

απηνθηνλίαο» θαη άιιεο κηθξήο θιίκαθαο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δπλακηθή ηνπ 

SCO έρεη θηλδπλεχζεη κέρξη ζηηγκήο απφ ηελ αδπλακία ηνπ λα ελεξγήζεη κε κεζνδηθφ, 

ζπληνληζκέλν θαη απνθαζηζηηθφ ηξφπν. Ζ έιιεηςε ζπλνρήο πνπ έρεη παξαηεξεζεί σο 

ζηηγκήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε ακθηζεκία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ έρεη νδεγήζεη 

ζε κηα πνιηηηθή ρακέλσλ επθαηξηψλ. Καη απηφ γηαηί δελ κπφξεζε λα εθθξάζεη πξνο ηα έμσ 

κηα θνηλή άπνςε, απνθεχγνληαο λα πάξεη ζέζε ζε θξίζηκα ζέκαηα. Σειεπηαία έθθαλζε 

απηήο ηεο αδπλακίαο, είλαη ε πξφζθαηε θξίζε ηνπ Απξηιίνπ 2010 ζην Κηξγηζηάλ, φπνπ ε 

κφλε ζπκβνιή ηνπ ήηαλ λα ζηείιεη παξαηεξεηέο γηα λα ειέγμνπλ ην ζπληαγκαηηθφ 

δεκνςήθηζκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ απφερν ηεο εμέγεξζεο (Rousseau, 2011). Οη 
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αληηδξάζεηο ηνπ ζε γεγνλφηα  ζαλ απηφ, δηαςεχδνπλ ηηο δειψζεηο ησλ εγεηψλ πεξί 

εμέιημήο ηνπ ζε έλαλ «απνηειεζκαηηθό Οξγαληζκό δεζκεπκέλν ππέξ ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη 

ηεο επεκεξίαο ζηελ πεξηνρή» (SCO, 2010, 2011). Έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ 

απνθεχγνπλ λα ζπδεηήζνπλ νη εγέηεο είλαη ηη ζα γίλεη αλ πξαγκαηνπνηεζεί έζησ θαη κία 

απφ ηηο πξάμεηο ησλ πνιεκηθψλ ζελαξίσλ ππφ ηα νπνία δηεμήρζεζαλ νη αζθήζεηο... Ή αλ 

ζηελ επεξρφκελε αιιαγή ησλ εγεζηψλ ην 2012, θάπνην θξάηνο γλσξίζεη εθηεηακέλεο θη 

αλεμέιεγθηεο ηαξαρέο... Πξνθαλψο, ηα πάληα ζα εμαξηεζνχλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

βξεζνχλ ελψπηνλ κηαο ηέηνηαο απεηιήο. Αλ έλα θξάηνο πξνζβιεζεί θαη ππνρξεσζεί ζε 

απάληεζε, ην ζίγνπξν είλαη, πσο ν SCO ζα κεζνιαβήζεη πξνηξεπηηθά γηα ηελ 

θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ εηξεληθή επίιπζε, βαζηδφκελνο ζηηο αξρέο ηνπ. Αλ φκσο 

κηα ηέηνηα πξάμε πάξεη έθηαζε, ην πην πηζαλφ, είλαη λα αλαιάβεη ν CSTO, κε ηνλ νπνίν 

ήδε ππάξρεη θάπνηα ζπλεξγαζία, ψζηε νη έηνηκεο δπλάκεηο ηνπ (νη πιινγηθέο Γπλάκεηο 

ηαρείαο αλάπηπμεο, Matveeva & Giustozzi, 2008), λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αζπίδα. Καη 

απηφ, γηαηί ν SCO δελ δηαζέηεη κφληκε ζηξαηησηηθή δνκή ηθαλή λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ησλ 

ρσξψλ-κειψλ αλά πάζα ζηηγκή, απηφλνκε ηθαλφηεηα λα αλαιάβεη ζηξαηησηηθή δξάζε, 

αιιά θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα ην πξάμεη. Με δεδνκέλε ηελ επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ 

θαη ελεξγεηαθψλ δεζκψλ θαη νδψλ, ηίζεηαη ζνβαξά ην εξψηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο 

αηδέληαο ηνπ. Δδψ έγθεηηαη φκσο θαη ε βαζηά εζσηεξηθή δηάζπαζε γηα ην αλ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη κηα ηέηνηα δχλακε, εμειηζζφκελνο ζε ακπληηθφ ζεζκφ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο 

(Ρσζία), ή αλ ζα εληζρχζεη πεξηζζφηεξν ηελ εκπνξηθή-νηθνλνκηθή ηνπ ζπλεξγαζία (Κίλα), 

ή αλ ζπλερίζεη ηελ ίδηα πνξεία. πσο είδακε ήδε, γηα ηελ Κίλα θαη ηε Ρσζία ν SCO 

απνηειεί «επέλδπζε» πξνο φθεινο ηνπ θχξνπο ηνπο
. 

ε επηηπρία ηνπ πξνζζέηεη ζηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο εκβάζπλζεο (Κίλα) θαη δηαηήξεζεο (Ρσζία) ηεο επηξξνήο θαη ηνπ 

πνιηηηθνχ βάξνπο ηνπο πεξηθεξεηαθά ζηελ Δπξαζία θαη παγθφζκηα. Ο SCO είλαη γη‟απηέο 

έλαο «άμνλαο δηεπθνιύλζεσλ», φπνπ ζπλππάξρνπλ ζε κηα ζηξαηεγηθή 

αιιεινζπγθξάηεζεο θαη αιιεινειέγρνπ, ζε κία ζρέζε «ζηξαηεγηθώλ δηεπθνιύλζεσλ», 

ηελ νπνία ηα ππφινηπα κέιε θαη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνγξάθνπλ, θαζψο θεξδίδνπλ ζε 

θχξνο, α/ ζπιινγηθά, κέζα απφ ηε δξάζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαη β/ αλεμάξηεηα, 

σο θξαηηθέο νληφηεηεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε δχν κεγάιεο δπλάκεηο (Lo, 2008). 

Ζ Μφζρα επηζπκεί ηε κεηαηξνπή ηνπ SCO ζε κηα ζπιινγηθή δχλακε αζθάιεηαο ζηελ 

νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Κίλα. Δμ‟ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, πξνσζεί δπλακηθά ηελ 

αλάιεςε επξχηεξσλ πνιηηηθν-ζηξαηησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ελψ εμαθνινπζεί λα κελ 

επηζπκεί θαη λα κελ δηακνξθψλεη σο έλα βαζκφ, κηα ζαθή πνιηηηθή πξνο ηελ επίηεπμε 

κηαο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ηελ νπνία θνβάηαη επίζεο (Κεθ. 6.Α.4 θαη Παξάξηεκα 

VII, «Ζ Δπαλαπξνζέγγηζε Ρσζίαο-Κίλαο»). Ζ ζηάζε ηεο απηή ηελ θέξλεη ζε αληίζεζε κε 

ηε ζηνρεπκέλε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, ηελ πνιηηηθή επέθηαζε ηεο επηξξνήο θαη ηεο 

δηείζδπζεο ηνπ Πεθίλνπ, κέζσ ηνπ SCO ζηελ Κεληξηθή Αζία, ρψξν ηνλ νπνίν ν θχξηνο 

εηαίξνο θαη αληαγσληζηήο ηνπ ζέιεη λα επεξεάδεη θαη λα ειέγρεη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα. 
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Δπίζεο, ηάζζεηαη ππέξ κηαο ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο, είηε απηή αθνξά 

ζηε ζηξαηησηηθή, είηε ζηελ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία (Rousseau, 2011), γηα κηα αδέζκεπηε 

πνιηηηθή ψζηε λα απνθχγεη ηπρφλ αληηπαξαζέζεηο κε ηε Γχζε (Mankoff, 2009, ζει.220-

221). Σν Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, δείρλνπλ λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή αζθάιεηα, 

παξά γηα ηα επίπεδα αζθαιείαο ζην άκεζα εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, 

ζπλδεφκελα ζε ζπιινγηθή ακπληηθή ζπκκαρία κε ηε Ρσζία κέζσ ηνπ CSTO, δελ ληψζνπλ 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηνπ SCO πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη επηζπκίεο θαη 

ζηξαηεγηθέο ησλ δχν ρσξψλ κπνξεί λα απνηεινχλ πεγή πηζαλήο απνζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ SCO, εληνχηνηο ζπλάδνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ status quo. Οη ρεηξηζκνί 

ηεο Ρσζίαο αληηζηαζκίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηεο Κίλαο, σζηφζν νη εζσηεξηθέο αληηθάζεηο θαη 

αληζνξξνπίεο εκπνδίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζαθνχο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο απφ ηνλ 

SCO, δίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθφο, θπξίσο ιφγσ ησλ 

«ριηαξψλ» αληηδξάζεσλ πνπ ήδε ππήξμαλ ζε θξίζηκα γεγνλφηα (Kapila, 2010). Χο 

ζηηγκήο έρεη επηθξαηήζεη ην Κηλεδηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, επί ηνπ Ρσζηθνχ 

ηεο πξνφδνπ ζηελ αζθάιεηα θαη ν SCO απέρεη απφ ην λα απνηειεί ή λα εμειίζζεηαη, ζε 

έλα Δπξαζηαηηθφ ΝΑΣΟ. Οη πξνθιήζεηο ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ Κίλαο θαη Ρσζίαο πθίζηαληαη αδηακθηζβήηεηα, νη πξάμεηο ηνπο φκσο, φπσο 

ε θαιή ζπλεξγαζία, νη αζθήζεηο αζθάιεηαο θαη νη πςεινχ επηπέδνπ δειψζεηο 

ππνζηήξημεο ηνπ SCO, δείρλνπλ φηη ην δήηεκα ην έρνπλ δηαρεηξηζηεί κε πξνζνρή θαη 

επηηπρή ηζνξξνπία, φρη κφλν σο δήηεκα εζληθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά θαη σο δήηεκα 

θχξνπο πξνο ηα έμσ, θαζψο θακηά ηνπο δελ ζέιεη λα ζπλδέεηαη κε έλαλ απνηπρεκέλν 

νξγαληζκφ. Χο επηρείξεκα ππέξ ηεο «νηθνλνκηθήο θιίζεο» ηνπ SCO, κπνξεί λα εθιεθζεί 

ε ζπδήηεζε ησλ κειψλ ζηε χλνδν ηεο Αζηάλα ηνπ 2011, πεξί ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο 

πξνο έλα λέν παγθφζκην λφκηζκα, αλνηρηφ, ζηεξηγκέλν ζηνπο κεγάινπο πφξνπο ηνπ 

θφζκνπ θαη ζηα πιεζπζκηαθά θέληξα πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηνλ SCO. Ο Nazarbayev 

δήισζε πσο, έλα πγηέο ππεξεζληθφ λφκηζκα είλαη απαξαίηεην θαη ζπλέζηεζε ηελ 

επηζηξνθή ζε θάπνηα κνξθή ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ: «Ο SCO είλαη ηθαλόο λα ην θάλεη. 

Οη πξάμεηο swap πνπ έρνπκε μεθηλήζεη είλαη ην πξώην βήκα. Απηό είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ ίζε ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ SCO» (Walberg, 2011). Απηφ δίλεη θαη κηα κηθξή 

γεχζε ίζσο ηεο δπλακηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ ζην κέιινλ. Τπήξμε ηέινο θαη ε πξφηαζε λα 

κεηαηξαπεί ν SCO ζε έλα... 

Club Δλέξγεηαο (;) 

Ζ ελέξγεηα είλαη ν ηνκέαο πνπ πξνζθέξεη ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο, δεδνκέλσλ ησλ απνζεκάησλ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο 

Ρσζίαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο. Έλαο πνιπκεξήο νξγαληζκφο πνπ ζα αζθνχζε λφκηκα, 

θνηλφ έιεγρν θαη ζπληνληζκέλε εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ πεγψλ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ζνβαξά ηελ παγθφζκηα ηζνξξνπία δπλάκεσλ. Ζ επθαηξία έρεη ήδε εληνπηζηεί 
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ιίγν πνιχ απφ φια ηα κέιε, ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο αιιά θαη ηνπο εθηφο SCO δξψληεο
.
 

ήηαλ φκσο ν Vladimir Putin, ν νπνίνο απφ ην 2006 επηζήκαλε αλνηρηά ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο αγνξάο ελέξγεηαο, ελφο Δλεξγεηαθνχ Club, 

κέζσ ηεο ζχλαςεο πξνηηκεζηαθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ SCO, 

ειθχνληαο ηελ πξνζνρή ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη εγείξνληαο αλεζπρίεο. Ζ απφ θνηλνχ 

αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζα θαζηζηνχζε φια ηα θξάηε ελεξγεηαθά απηάξθε θαη 

πην αλζεθηηθά ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, κεηαβνιέο θαη δηαθπκάλζεηο. ηξαηεγηθά, ε 

ελζσκάησζε ζα απνηεινχζε έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ SCO, δίλνληάο 

ηνπ κεγαιχηεξε επηξξνή ζε δηεζλέο επίπεδν, φκσο πξνο ην παξφλ, θάζε ρψξα ελεξγεί 

θαηά ην απνθιεηζηηθφ ηεο ζπκθέξνλ θαη απηφ, γηαηί ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 

εμαθνινπζνχλ λα ζηνρεχνπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηε καθξά θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο 

επί ησλ αγσγψλ ηνπο θαη επηδηψθνπλ ηα κεγαιχηεξα δπλαηά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ απφ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε θπξίσο, ελψ ε Κίλα, κε ηελ επηδίσμή ηεο λα 

δηαηεξήζεη ζηαζεξνχο ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμήο ηεο, εθαξκφδεη κηα κνξθή πίεζεο θαη 

δηείζδπζεο πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμε ζπληνληζκέλσλ πνιηηηθψλ 

(Rousseau, 2011). Σα ζέκαηα ελέξγεηαο εκπεξηθιείνπλ ηα θπξηαξρηθά ζπκθέξνληα 

εζληθήο αζθάιεηαο θάζε θξάηνπο θαη είλαη απφ εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα 

επηιπζνχλ ή λα επηηχρνπλ ζπκβηβαζκνχο θαη ζπλαίλεζε. ε ζπλέρεηα ηεο πξφηαζεο ηνπ 

2006, ν απεζηαικέλνο ηνπ Ρψζνπ πξνέδξνπ Medvedev ζηε χλνδν ηνπ  

Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ Leonid Moiseyev, δήισζε πσο «ην Δλεξγεηαθό Club δελ ζα 

έπξεπε λα είλαη κηα ππεξ-νξγαλσκέλε δνκή, αιιά έλα πην αλεπίζεκν forum γηα 

αληαιιαγή ηδεώλ πεξί ηεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή» (IEF, 2009). Απηή ε 

αλαδίπισζε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απφ Ρσζηθήο πιεπξάο, δείρλεη πσο σο 

ζηφρνο δελ έρεη εγθαηαιεθζεί, εμαθνινπζεί λα βαξαίλεη ζηε Ρσζηθή πνιηηηθή ζθέςε θαη 

κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πξνζδνθηψλ, θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη 

νη δχν πιεπξέο: παξαγσγνί θαη  θαηαλαισηέο ελέξγεηαο. 

Μηα λέα δπλακηθή ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ SCO, κφλν 

κεηά απφ κηα νπζηαζηηθή αλαδηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ Μφζραο - Πεθίλνπ, ησλ 

«ζπγθιίζεσλ θαη απνθιίζεψλ» ηνπο. Μέρξη ηφηε, ε πνξεία ηνπ, ην θχξνο ηνπ,  ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ε ίδηα  ηνπ ε επηβίσζε, ζα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ην βαζκφ ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο ζε φ,ηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νη 

δχν βαζηθνί εηαίξνη. Δπίζεο, ζην πφζν απνηειεζκαηηθνί ζα απνδεηρζνχλ ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε επί ησλ πξνζδνθηψλ ησλ άιισλ 

κειψλ ηνπ, ζπλεξγαδφκελσλ θαη επίδνμσλ. 

 

8.Β.3 Από ην πξνπαξαζθεπαζηηθό 2011 ζην κεηαβαηηθό 2012... 
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Σν 2011 ππήξμε κηα ρξνληά ηδηαίηεξε, πξνπαξαζθεπαζηηθή επεξρφκελσλ 

αιιαγψλ. Κηλήζεηο θαη δειψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ πεξίπνπ ρξφλσλ θέξλνπλ ζην 

θσο πξνζέζεηο θαη ζρέδηα πνπ δελ θξίλνληαη σο ελζαξξπληηθά. 

Ζ χλνδνο ηεο Αζηάλα 2011 ζπγθέληξσζε ηνπο κεγαιχηεξνπο αληηπάινπο ηεο 

απηνθξαηνξίαο ππφ ηελ εγεζία ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο –αληαγσληζηέο θαη νη ίδηνη 

κεηαμχ ηνπο-, ζε κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ νηθνδφκεζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο ζηελ 

εγεκνλία ησλ ΖΠΑ, ε νπνία πεξλά κέζα απφ ην αλνηρηφ ζέκα ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηελ 

εκθαλή αδπλακία εμεχξεζεο ιχζεο ζηα θιέγνληα ζέκαηά ηνπ, κε ηηο ππάξρνπζεο 

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ε «αδπλακία» απηή είλαη ηειηθά 

κέξνο κηαο πνιηηηθήο πνπ εμππεξεηεί ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο παξακνλήο ηνπο ζηελ 

πεξηνρή, γεγνλφο πνπ αληίθεηηαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ SCO, 

γη‟απηφ θαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη πηεζηηθή, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη αλαληηθαηάζηαηε. Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε ηηο 

αξρέο ηνπ θαη ηελ ηαθηηθή ηεο απνηξνπήο θαη λα πξνιάβεη φηη απεχρεηαη, ην ζέκα ηεο 

δηεχξπλζεο ηίζεηαη πξψην θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δξνκνινγεκέλν, θαζψο νη εμειίμεηο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη αλαηνιηθφηεξα καξηπξνχλ ηελ επηζπκία ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ Ηζξαήι, λα αλαηξέςνπλ ηηο θπβεξλήζεηο πξίαο 

θαη Ηξάλ. Σν Ηζξαήι ηα ηειεπηαία δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, έρεη αθήζεη λα δηαξξέεη ζηνλ 

ηχπν ε πξφζεζή ηνπ γηα πξνιεπηηθή επίζεζε ζην Ηξάλ (Madsen, 2011), ελψ απφ 

πιεπξάο ηνπο Ρσζία θαη Κίλα πξνεηδνπνηνχλ αλαιφγσο ηε Γχζε, ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε 

ζηξαηησηηθήο επίζεζεο θαηά ηνπ Ηξάλ (Ronen, 2010, Political Forum, 2009).  

Σν 2011 ππήξμε ρξνληά πξνζαξκνγψλ θαη αλαβνιψλ ελφςεη ηνπ 2012 πνπ ζα 

είλαη ρξνληά εθινγψλ θαη αιιαγψλ γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά θαη γηα 5 κέιε ηνπ 

SCO, Κίλα, Ρσζία, Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ θαη Tαηδηθηζηάλ. Μφλν ην Κηξγηζηάλ δείρλεη 

λα απνιακβάλεη ηελ εξεκία κεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ Almazbek Atambayev ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2011. Ζ Κίλα αληηκεησπίδεη κελ ηα ζχλλεθα απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, φκσο έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ε θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα γη‟απηήλ, ήηαλ ε 

αλζεθηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο παξφηη αλέδεημε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο, 

φπσο ε αληηθαηάζηαζε πνπ έπξεπε λα γίλεη ζηελ, ζηεξηδφκελε ζηηο εμαγσγέο, νηθνλνκία 

ηεο, πξνο κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε θαη ζηελ θαηαλάισζε. Ζ νηθνλνκία ηεο παξακέλεη ζε 

πξνηεξαηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο εθινγέο, νπφηε θαη ζα θαλεί ε ζπλέρεηα. Σα ζελάξηα 

δηαδνρήο πνπ έρνπλ δηαξξεχζεη θάλνπλ ιφγν γηα έλα δηάδνρν «ειηηηζηή», αδηάιιαθην, ηνλ 

Si Jinping, πνπ πηζηεχεη πσο «ε αθνζησκέλε εγεζία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 

απνηειεί ην θιεηδί ηεο δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εζληθήο ηζρχνο 

ηεο Κίλαο», ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη βέβαηα αθφκε, πνηεο πφξηεο ζα αλνίμεη απηφ ην θιεηδί 

(Σν Βήκα, 2011). ηε Ρσζία νη πξφζθαηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη νη δηακαξηπξίεο 

ελαληίνλ ηνπ Putin, ν νπνίνο πξνεηνηκάδεηαη γηα κία αθφκε ζεηεία ζηνλ πξνεδξηθφ ζψθν, 
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δείρλνπλ φηη απηή ε δηαδξνκή δελ ζα είλαη εχθνιε. Πξνβιέςεηο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

νχηε γηα ηα 3 θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο γηα ιφγνπο πνπ ήδε εθηέζεθαλ ζην Κεθ. 5Α. ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ν πξφεδξνο Obama, πέξαλ ησλ ζνβαξψλ αλνηρηψλ ζεκάησλ ζηελ 

νηθνλνκία (κε παγθφζκην αληίθηππν) θαη ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηνπ, έρεη θαη 

ην ζέκα ηεο απφζπξζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ηνπ απφ ην Ηξάθ, ή ην Αθγαληζηάλ, 

αιιά θαη ηελ πίεζε απφ θχθινπο επηξξνήο ηνπ Ηζξαήι, λα ππνζηεξίμεη ε ρψξα ηνπ κηα 

ηζξαειηλή ζηξαηησηηθή επίζεζε ζην Ηξάλ (Madsen, 2011). Οη κέρξη ζηηγκήο θηλήζεηο ηνπο 

δελ δείρλνπλ ηάζεηο αλάθιεζεο ησλ κάρηκσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην Ηξάθ γηα δχν ιφγνπο: 

είηε, α/ γηα λα κελ αθήζνπλ πεξηζψξην ζην Ηξάλ λα δεκηνπξγήζεη κηα εληαία θπξίαξρε 

δχλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ππνθηλήζνπλ κεγαιχηεξε δξάζε ησλ 

αληαξηψλ σο κνριφ πίεζεο, είηε β/ γηαηί ηεξνχλ ζηάζε αλακνλήο φζνλ αθνξά ζηηο 

επφκελεο θηλήζεηο ηνπο επίζεο πξνο ην Ηξάλ. ζνλ αθνξά ζην Αθγαληζηάλ ζα 

παξακείλνπλ θαη εθεί εκπιεθφκελεο ίζσο θαη παξαπάλσ απφ φζν επηζπκνχλ, αθφκε θη αλ 

απηφ γίλεη παξαζθεληαθά πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ην ζέκα ησλ βάζεσλ. Δίλαη ζαλ νη 

κεγάιεο απνθάζεηο λα έρνπλ κπεη «ζηνλ πάγν», θαζψο ζην κέησπν ηεο Αζίαο έρεη 

πξνθχςεη έλαο λένο πξνβιεκαηηζκφο: Με Κίλα, Ρσζία, Παθηζηάλ, Ηλδία – θαη 

ελδερνκέλσο ην Ηξάλ – σο θχξηα κέιε, ν  SCO ζπγθεληξψλεη γχξσ απφ έλα «ηξαπέδη» ηηο 

πην ζνβαξέο απεηιέο γηα ηα ζρέδηα ηεο απηνθξαηνξίαο. Αλ φλησο ην 2012 ε Ηλδία θαη ην 

Παθηζηάλ εηζαρζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηα εθηφο δνιιαξίνπ «swaps» ζπγθεληξψζνπλ 

ηνλ απαηηνχκελν φγθν, ζα ρξεηαζηεί λα αλαζεσξήζεη ε απηνθξαηνξία θαη ε «απιή» ηεο 

ηελ άπνςε πσο ν SCO είλαη πεξηζζφηεξν «ζθπιί πνπ γαπγίδεη αιιά δελ δαγθψλεη» 

(Walberg, 2011). 

 

8.Γ SCO & ΔΛΛΑΓΑ: Δθ ηνπ καθξόζελ ζεαηήο, ή καθξηλόο ζπλεξγάηεο; 

 

Ζ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αη. έδεημε ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ζηνλ θφζκν. ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζπγθαηαιέγεηαη ε παγθνζκηνπνίεζε, 

κε ηα λέα δεδνκέλα (δπλαηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα) πνπ θέξλεη καδί ηεο, αιιά θαη ε 

αιιαγή ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ εληφο ηεο Γχζεο θαη αλάκεζα ζηε Γχζε θαη ηελ 

Αλαηνιή. Νέεο δπλάκεηο αλαδχζεθαλ θαη αλαδείρζεθαλ, βαζηδφκελεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

φρη ζηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ. Μαδί ηνπο θαη ε Ρσζία, απφ ηελ «παιαηά θξνπξά» ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ, πνπ έρεη αθήζεη νξηζηηθά πίζσ ηεο ηα δεηλά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Νέα δεδνκέλα, λέεο επθαηξίεο, λέα πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο έθεξε καδί ηεο ε αιιαγή, 

ε νπνία έδεημε ηελ αλάγθε αλαζπγθξφηεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ππεξεζληθνχ ζεζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηε κεηαθίλεζε ηεο  παγθφζκηαο ηζρχνο απφ ηε Γχζε ζηελ Αλαηνιή θαη ηελ 

αδπλακία θαζνξηζκνχ καθξφρξνλσλ θαη ζηαζεξψλ ιχζεσλ, ρσξίο ζπλελλφεζε κεηαμχ 

ηνπο (Κνηδηάο, 2010, ζει.91). Σα λέα δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ λέεο ππνρξεψζεηο θαη 

παξέρνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ειηγκψλ, δηεχξπλζεο θαη απηνλνκίαο ζηελ άζθεζε 
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εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ε κηα ηέηνηα επνρή απαηηνχληαη πνιηηηθέο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

ζπκκαρίεο ζε φια ηα επίπεδα. 

Σν ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα βξίζθεη ηελ Διιάδα ζηε ρεηξφηεξε 

ζέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί έλα θξάηνο. Ζ νηθνλνκία ηεο ηειεί ππφ Δπξσπατθή 

θεδεκνλία θαη ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή βξίζθεηαη ελψπησο-ελσπίσ κε ηα ιάζε ηνπ 

πξφζθαηνπ θπξίσο παξειζφληνο ηεο: ρσξίο ζπκκάρνπο, νχηε θαλ ζηε γεηηνληά ηεο ηα 

Βαιθάληα ή ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ρσξίο ζηεξίγκαηα θαη ζπλνκηιεηέο ζε Δπξσπατθφ 

επίπεδν (Κνηδηάο, 2010, ζει.96-97). Μηα πξψηε εθηίκεζε ζην γηαηί ζπλέβε απηφ, είλαη 

πσο αγλφεζε δχν βαζηθνχο θαλφλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο: α/ έλα θξάηνο πξέπεη λα 

θξνληίδεη φρη κφλν γηα ηηο άκεζεο, αιιά θαη γηα ηηο έκκεζεο ζπκκαρίεο θαη ζπλεξγαζίεο 

ηνπ, ψζηε ζηα κεγάια πξνβιήκαηα λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλαδηπιψλεηαη ράλνληαο ηα 

ζηεξίγκαηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ θαη, β/ ε ζπκκαρία-ζπλεξγαζία, είλαη κηα 

ηδηφηεηα ξεπζηή πνπ επαθίεηαη ζηα δεηήκαηα πνπ θαιχπηεη, ζηε ρξνληθή ζπγθπξία, ζηα 

ηδηαίηεξα δεδνκέλα ησλ θξαηψλ. Γελ απνξξέεη απηφκαηα, νχηε ηζρχεη δηα παληφο. 

Καιιηεξγείηαη θαη ζπληεξείηαη. Γηαηεξείηαη δε, φζν νη ζχκκαρνη αηζζάλνληαη θαιπκκέλνη. Ζ 

Διιάδα εγθισβίζηεθε θαη εγθιψβηζε ηηο επηινγέο ηεο ζηελ πεξηθεξεηαθή Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ ιεηηνπξγεί θεληξηθά -ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, θαίξηνπο γηα ηελ Διιάδα- θαη 

επαλαπαχζεθε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θξαηά εγεκνληθά ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο 

ρψξαο, παξφηη ν ξφινο θαη ην θχξνο ηεο σο πεξηθεξεηαθφο ζεζκφο, θζίλεη δηεζλψο. Ζ 

Διιάδα θαιείηαη ζε απηή ηε δχζθνιε ζπγθπξία λα θάλεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο θαη ίζσο λα 

πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ή αθφκε θαη επαλεθθίλεζε. Δθ ησλ πξαγκάησλ δελ 

κπνξεί λα αγλνήζεη ηελ ΔΔ θαη ηηο ΖΠΑ, γηα ηε δχλακε θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο θαη παγθνζκίσο. Σηο ζπλππνινγίδεη ζηε ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο ηεο 

πνιηηηθήο ρσξίο λα ππνθιίλεηαη ζε δηθέο ηνπο επηινγέο. Ζ πνιηηηθή αλαδήηεζεο 

εξεηζκάλησλ θαη αλάπηπμεο λέσλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ δελ ιεηηνπξγεί σο 

ππνθαηάζηαην ησλ ζρέζεσλ, ή ζε αληαγσληζκφ καδί ηνπο. Λεηηνπξγεί σο ζπληζηακέλε 

δηαθνξνπνίεζεο, κέζσ δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηψλ ηζνξξνπίαο (Κνηδηάο, 2010, ζει.139-

140). Αλαπηχζζνληαο εθ λένπ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ζηεξηγκέλε ζε δηκεξή θαη 

πνιπκεξή πιαίζηα, αλαζεσξψληαο παιαηέο ζπκκαρίεο θαη πξνζζέηνληαο λέεο. Οη λέεο 

ζπκκαρίεο δεκηνπξγνχλ θαη λέα πεδία ζπλελλφεζεο. Ζ αλαζεψξεζε ησλ παιαηψλ, δελ 

είλαη ζέκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Ζ αλαδήηεζε λέσλ είλαη, γηαηί κεηαμχ απηψλ αλήθεη ν 

SCO. Μέζσ ηνπ SCO ε Διιάδα κπνξεί λα επηδηψμεη λα θαηαθηήζεη εηδηθφ ξφιν ζην 

δηεζλέο πεδίν, κεγαιψλνληαο ην εθηφπηζκά ηεο. Θα έρεη θέξδνο θαη κφλν ε ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή.  

Ο SCO ζπγθεληξψλεη ηξεηο απφ ηηο ιεγφκελεο αλαδπφκελεο δπλάκεηο, Ρσζία, 

Κίλα, Ηλδία, ησλ BRICs. Με νηθνλνκίεο εχξσζηεο θαη ζπλερψο αλεξρφκελεο, κε πνιιά 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, ηζρπξέο εζσηεξηθέο αγνξέο, δηεπξπλφκελα ξεχκαηα ηνπξηζκνχ, 

κεγάια απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο θαη επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε, ηζρπξέο ξνέο 
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ελέξγεηαο, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζα κπνξνχζε λα βξεη 

εξείζκαηα ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, αλεζπρίεο ή θνηλά δεηήκαηα θαη 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κειψλ ηνπ SCO. Οη κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο θαη ν ηξφπνο 

ελζσκάησζήο ηνπο, είλαη επίζεο έλα παξάδεηγκα, ν ηνπξηζκφο, νη επελδχζεηο θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο, είλαη θάπνηα αθφκε. ζνλ αθνξά ζηε Ρσζία θαη ε δηαζπνξά. Πνιχ θαιφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε Ηζπαλία, ε νπνία βεβαίσο, δελ βξίζθεηαη πην θνληά γεσγξαθηθά 

ζε απηά ηα θξάηε απφ ηελ Διιάδα, εληνχηνηο, έρεη θξνληίζεη λα κεηψζεη ηηο απνζηάζεηο. Ζ 

επίζεκε επίζθεςε Zapatero ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2011 θαη ε 

ππνγξαθή δηκεξψλ δηαθξαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ, απηφ ηνπιάρηζηνλ 

καξηπξνχλ (MFA of Kazakhstan,  2011a). ζνλ αθνξά ζην Ηξάλ θαη ζηελ Κίλα φπνπ ν 

ηζηνξηθφο πνιηηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη σο επηρείξεκα απφθξνπζεο ησλ δπηηθψλ αξρψλ θαη 

αμηψλ απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη έρνπλ αλαρζεί ζε παλαζξψπηλεο αμίεο ελφο πνιηηηζκνχ, ν 

νπνίνο είλαη χζηεξνο απφ ηνλ δηθφ ηνπο. Οπφηε πξνηηκνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ πσο 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηε βάζε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, ρσξίο λα ελζηεξληζηνχλ 

θάηη μέλν. Γλσξίδνληαο πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη απηφο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ε 

Διιάδα κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ πνιηηηζηηθή ηεο δηπισκαηία θαη λα αλαιάβεη έλαλ εηδηθφ 

ξφιν ζχλδεζεο ηεο Γχζεο κε ηηο ρψξεο απηέο, ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

ιεηηνπξγψληαο πεξαηηέξσ, σο γέθπξα Αλαηνιήο-Γχζεο. 

Σν κεγάιν ηεο πιενλέθηεκα είλαη πσο δελ είλαη άκεζα γεηηνληθή απηψλ ησλ 

ρσξψλ, δελ δηεθδηθεί πεξηθεξεηαθή εγεκνλία θαη δελ ππήξμε απνηθηαθή δχλακε ζηνπο 

λεφηεξνπο ρξφλνπο, νπφηε έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα πξνσζήζεη ην ξφιν 

ηεο σο δηακεζνιαβεηή απφ ηελ Σνπξθία (Κνηδηάο, 2010, ζει.147, 266). πσο έζεζε ν 

Mahmoud Ahmadinejand πξνο ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζηε χλνδν ηεο Αζηάλα ην 2011, ηε 

δηαθνξά ησλ αμηψλ ησλ ρσξψλ-εηαίξσλ ζηνλ SCO κε ηε Γχζε: «Πνηα από ηηο ρώξεο καο 

[έπαημε ξόιν] ζηε καύξε επνρή ηεο δνπιείαο, ή ζηελ εμόλησζε εθαηνληάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ; Πηζηεύσ όηη καδί κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν δηαθπβεξλάηαη ν θόζκνο. Μπνξνύκε λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ εξεκία ζηνλ 

πιαλήηε» (Walberg, 2011). Ο SCO κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά... Ζ Διιάδα κπνξεί λα 

αιιάμεη ηε δηθή ηεο πνξεία; Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη πσο κπνξεί, αξθεί λα ην 

ζειήζεη θαη λα ην θξνληίζεη (Κνηδηάο, 2010, ζει.266). ε ηειηθή αλάιπζε είλαη δηθαίσκα 

θαη ππνρξέσζή ηεο γηα έλα πην αηζηφδνμν κέιινλ.  
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6. ΣΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΡΧΗΑ - ΚΗΝΑ – ΗΡΑΝ 

 

Πεγή: http://fbordo.blogsome.com/2010/01/15/the-russia-china-iran-energy-nexus/ 

 

 

 

 

http://fbordo.blogsome.com/2010/01/15/the-russia-china-iran-energy-nexus/
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7. ΒΑΔΗ ΖΠΑ – ΡΧΗΑ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ, 2011 

 

 
Πεγή: http://media.stratfor.com/files/mmf/4/d/4d52a0e4c90ea43b6cfde9e65aa4cc14bd7a479b.jpg 

 

 

8. ΥΑΡΣΖ ΥΧΡΧΝ ΜΔΛΧΝ & ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ SCO 

 

 

Ππάζινο ζκούπο: Κπάηε-Μέλε / Ππάζινο ανοισηό: Παπαηεπεηέρ, ςνεπγαδόμενα κ-

μ. κλπ.  

Πεγή: http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/files/2009/02/600px-

sco_taiwan_map2-

300x300.png&imgrefurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/tag/china/&h=300&w=300&sz=72&tbnid=JvQia7a

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/files/2009/02/600px-sco_taiwan_map2-300x300.png&imgrefurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/tag/china/&h=300&w=300&sz=72&tbnid=JvQia7a9x7x0nM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsco%2Bmap&zoom=1&q=sco+map&hl=el&usg=__vT1YnOnmspXhgiM7u37Imr_m6l0=&sa=X&ei=693nTJWgL8qahQehm5C_CQ&ved=0CDoQ9QEwBg
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/files/2009/02/600px-sco_taiwan_map2-300x300.png&imgrefurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/tag/china/&h=300&w=300&sz=72&tbnid=JvQia7a9x7x0nM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsco%2Bmap&zoom=1&q=sco+map&hl=el&usg=__vT1YnOnmspXhgiM7u37Imr_m6l0=&sa=X&ei=693nTJWgL8qahQehm5C_CQ&ved=0CDoQ9QEwBg
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/files/2009/02/600px-sco_taiwan_map2-300x300.png&imgrefurl=http://risingpowers.foreignpolicyblogs.com/tag/china/&h=300&w=300&sz=72&tbnid=JvQia7a9x7x0nM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsco%2Bmap&zoom=1&q=sco+map&hl=el&usg=__vT1YnOnmspXhgiM7u37Imr_m6l0=&sa=X&ei=693nTJWgL8qahQehm5C_CQ&ved=0CDoQ9QEwBg
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9x7x0nM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsco%2Bmap&zoom=1&q=sco+map&hl=el&usg=__vT1YnO

nmspXhgiM7u37Imr_m6l0=&sa=X&ei=693nTJWgL8qahQehm5C_CQ&ved=0CDoQ9QEwBg 

 

9. Πίνακαρ 9.Α: TΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

 

Πεγή: http://english.scosummit2006.org/en_bjzl/2006-04/21/content_156.htm 

 
Πίνακαρ 9.Β 
ΚΡΑΣΖ-ΜΔΛΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΔΣΑΗΡΟΗ      ΤΝΔΡΓΑΣΔ

   ΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ 
Κίλα   Μνγγνιία (2004) Λεπθνξσζία       Αθγαληζηάλ 
Ρσζία   Ηλδία (2005)  ξη Λάλθα       ASEAN           
Καδαθζηάλ  Παθηζηάλ (2005)        CIS 
Κηξγηζηάλ  Ηξάλ (2005)         Σνπξθκεληζηάλ  
Σαηδηθηζηάλ            (σο 2007) 
Οπδκπεθηζηάλ  
 
 
Πίνακαρ 9.Γ 
ΟΗ ΤΝΟΓΟΗ  
2001  Shanghai, China    2007 Bishkek, Kyrgyzstan 
2002 St. Petersburg, Russian   2008 Dushanbe, Tajikistan 
2003 Moscow, Russia    2009 Yekaterinburg, Russia 
2004 Tashkent, Uzbekistan    2010 Tashkent, Uzbekistan 
2005 Astana, Kazakhstan    2011  Astana, Kazakhstan 
2006 Shanghai, China 

 

http://english.scosummit2006.org/en_bjzl/2006-04/21/content_156.htm
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

Α. Ηδεολογικά πεύμαηα ζηεν Αμεπικανική εξωηεπική πολιηική 

Σξία δηαθνξεηηθά ηδενινγηθά ξεχκαηα εμέθξαζαλ ηε κεηαςπρξνπνιεκηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ησλ ΖΠΑ (Παπαζσηεξίνπ, 2002, ζει.391-393, Αξβαληηφπνπινο, 2000, ζει.13-68). 

1. Οςϊλζονιζμόρ: Τπήξμε θπξίαξρε ηάζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο Clinton, κε ζθνπφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εγεκνληθήο ζέζεο ησλ ΖΠΑ ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ θηιειεχζεξνπ ηδεαιηζκνχ ηνπ Wilson. Ζ κεηάβαζε ησλ λέσλ αλεμάξηεησλ 

θξαηψλ ηεο πξψελ ΔΓ ζηε δεκνθξαηία θαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά, ζεσξνχληαλ κνλφδξνκνο 

γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επεκεξίαο πνπ απνιάκβαλε ε Γχζε κεηαπνιεκηθά, αθνχ, α/ «νη δεκνθξαηίεο δελ πνιεκνχλ 

κεηαμχ ηνπο», β/ ε εμάπισζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε, 

θαζηζηά απαγνξεπηηθφ ην θφζηνο ησλ πνιέκσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, εληζρχεηαη ε ζπιινγηθή 

αζθάιεηα κέζσ πνιπκεξψλ ζεζκψλ κε πξνεμέρνληα ηνλ ΟΖΔ θαη ελζαξξχλνληαη 

ζπλεξγαζίεο ελάληηα ζε απζαηξεζίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξαθηλήο εηζβνιήο ζην 

Κνπβέηη ην 1990-„91. Τπνζηεξίδεηαη δε απφ ηηο ηάμεηο ησλ θεληξναξηζηεξψλ θηιειεπζέξσλ 

(Παπαζσηεξίνπ, 2002, ζει.391).  

2. Σδακζονιζμόρ: Οη εζληθηζηηθέο, «λεν-απνκνλσηηζηέο» Σδαθζνληθνί ππνζηεξίδνπλ, α/ ηελ 

απεκπινθή ησλ ΖΠΑ απφ ηηο πνιπκεξείο δεζκεχζεηο (πνπ έθεξε καδί ηνπ ν, επί Clinton, 

θπξίαξρνο νπτιζνληζκφο) θαη, β/ ηελ ππεξάζπηζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ κε 

κνλνκεξή θαη απνθαζηζηηθά κέζα, αιιά ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπο ζε πνιπκεξή δηεζληζηηθά 

ζρήκαηα γηα ην «θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο» ή πξνο φθεινο» άιισλ εζλψλ (Παπαζσηεξίνπ, 

2002, ζει.392).  

3. Ρεαλιζμόρ: κεηαμχ ησλ δχν ξεπκάησλ βξίζθνληαη νη ξεαιηζηέο, νη νπνίνη, α/ δελ 

αληηηίζεληαη ζηηο πνιπκεξείο δεζκεχζεηο ησλ ΖΠΑ, αιιά επηδηψθνπλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ πξνο 

φθεινο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, β/ απνξξίπηνπλ θαη ηνλ νπηνπηθφ ηδεαιηζκφ ηνπ 

νπτιζνληζκνχ θαη ηνλ εζληθηζηηθφ «λεν-απνκνλσηηζκφ» ηνπ ηδαθζνληζκνχ, γ/ βιέπνπλ ηε 

δηεζλή πνιηηηθή ζε παγθφζκην θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε φξνπο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ,  δ/ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εκπινθή ησλ ΖΠΑ ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο κε γλψκνλα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

γεληθνχ, αιιά θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηζνδπγίσλ ηζρχνο, θαζψο ν  21
νο

 αη. ζα είλαη 

«ακεξηθαληθφο αηψλαο», άξα νη ΖΠΑ ζα πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ ην κνλνπνιηθφ ζχζηεκα θαη 

λα ζεκειηψζνπλ ηελ εγεκνληθή ηνπο ζέζε (Brzezinski, 1998, 2005). Τπνζηεξίδεηαη απφ 

θεληξνδεμηνχο θχθινπο ρσξίο ιατθά εξείζκαηα, γηαηί αληιεί απφ επξσπατθέο αληηιήςεηο θαη φρη 

απφ ακεξηθαληθέο παξαδφζεηο πεξί κνλαδηθφηεηαο ηνπ Ακεξηθαληθνχ έζλνπο (Παπαζσηεξίνπ 

ζει.392). Ηζρπξίδεηαη πσο, κε δεδνκέλε ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπο ζηε δηεζλή ζθελή, νη ΖΠΑ 

έρνπλ δχν πνιηηηθέο επηινγέο, κε δχν εθθάλζεηο έθαζηε, κία ήπηα θαη κία αθξαία: 1
ε
. Δθείλε 

ηνπ επηιεθηηθνχ παξεκβαηηζκνχ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δσηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ είηε 

κνλνκεξψο, είηε πνιπκεξψο κέζα απφ νξγαληζκνχο φπσο ην ΝΑΣΟ. Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή ε 

νπνία πξνυπνζέηεη ηελ νηθνδφκεζε ελφο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο φπνπ νη ΖΠΑ είλαη primus 

inter pares θαη φρη ε κνλαρηθή ππεξδχλακε. Χο επηινγή εγείξεη ελζηάζεηο εθηφο θαη εληφο 

ΖΠΑ, θαζψο ηίζεηαη ζέκα θξηηεξίσλ γηα κηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή επηιεθηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. 
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2
ε
. Ζ δεχηεξε πνιηηηθή επηινγή ππνζηεξίδεηαη απφ θηιειεχζεξνπο ηδεαιηζηέο, νη νπνίνη 

ηάζζνληαη ππέξ ηεο δηακφξθσζεο ελφο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ, ζηνπο δηεζλείο  νξγαληζκνχο, ζηελ πνιπκεξή δηπισκαηία, ζηηο ακεξηθαληθέο αμίεο ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, αθφκε 

θαη κέζσ έληνλνπ παξεκβαηηζκνχ, ή κνλνκεξνχο ρξήζεο βίαο (Muravchik, 1992). Ζ 

εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή ηειηθά, ππήξμε ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ επηινγψλ. 

 

Β. Ηδεολογικά πεύμαηα ηερ Ρωζικήρ Δξωηεπικήρ Πολιηικήρ 

ηε Ρσζία δηακνξθψζεθαλ 4 ζρνιέο/ξεχκαηα ζθέςεο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηελ 

ηειεπηαία 20εηία: 1
ν
 Οη εζληθηζηέο, 2

ν
 Οη επξσαζηάηεο ηκπεξηαιηζηέο, 3

ν 
Οη θηιειεχζεξνη 

αηιαληηζηέο, 4
ν
, Οη θεληξηζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 3 πξνεγνχκελεο θαη θπξηαξρνχλ.  

1
ν
 Οη εζληθηζηέο αξρηθά ήζειαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ΔΓ κε ηελ Κνηλνπνιηηεία, λα 

επαλαθηήζνπλ θάπσο ηα εδάθε πνπ απψιεζε ε Ρσζία, ηελ επηξξνή θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δξάζεο ηεο. Τπεξαζπίδνληαη ην παιαηφ ζνβηεηηθφ κεγαιείν αιιά πξνηηκνχλ κηα κηθξφηεξε, 

«θαζαξφηεξε» Ρσζία, ρσξίο κνπζνπικαληθέο δεκνθξαηίεο, ρσξίο κνπζνπικάλνπο θαη ρσξίο 

κεηαλάζηεο. Δίλαη ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο δηείζδπζεο ηεο Κίλαο θαη ηεο Γχζεο ηφζν σο πξνο 

ηηο ζρέζεηο, φζν θαη σο πξνο επίδξαζε. Γηαηεξνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνπο 

Ρψζνπο ηεο δηαζπνξάο θαη ζέινπλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, δηφηη βξέζεθαλ 

ζρεδφλ ππφ δησγκφλ. Οη Βαιηηθέο δεκνθξαηίεο πέξαζαλ ζηε δχζε, πηνζέηεζαλ δπηηθέο αμίεο 

θη ελψ ελζσκαηψζεθαλ θαη ζηνπο δπηηθνχο κεραληζκνχο, δελ έδσζαλ ππεθνφηεηα ζηνπο 

Ρψζνπο (Κνηδηάο, 2011). Αξρηθά νη εζληθηζηέο ζπλέπηπηαλ κε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, θαζψο 

θαη κε ηνπο Δπξσαζηάηεο. ήκεξα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απ‟ απηνχο.  

2
ν
 Οη επξσαζηάηεο ηκπεξηαιηζηέο απνηεινχλ παιηά ζρνιή ηεο Ρσζίαο. Θεσξνχλ πσο 

πνιηηηζκηθά ε Ρσζία είλαη έλα επξσπατθφ θξάηνο, αιιά γεσζηξαηεγηθά είλαη έλα 

επξσαζηαηηθφ θξάηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα κελ είλαη κηα ππεξδχλακε, αιιά είλαη  κηα 

παγθνζκίνπ ζεκαζίαο δχλακε, πεξηθεξεηαθή θαη είλαη ε κφλε απ‟φιεο πνπ θηλείηαη ζε δχν 

επείξνπο: θαη ζηελ ήπεηξν πνπ θαηέξρεηαη, (Δπξψπε) θαη ζηελ ήπεηξν πνπ αλέξρεηαη (Αζία). 

Οη νπαδνί ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ BRICs αλήθνπλ ζηνπο επξσαζηάηεο. Πξνζβιέπνπλ ζηελ 

δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο ζηηο δχν επείξνπο, νξίδνληαο απηή ηελ ελφηεηα φπσο 

θαη νη απηνθξαηνξίεο ηεο Κίλαο: φρη νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά, αιιά πνιηηηζκηθά. Ο πνιηηηζκφο 

είλαη θνηλφ ζηνηρείν ησλ επξσαζηαηψλ κε ηνπο εζληθηζηέο θαη ηνπ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία. Ζ 

Κίλα ιεηηνπξγεί σο πξφηππν εθζπγρξνληζκνχ γη‟απηνχο γη‟απηφ θαη θνηηάδνπλ πξνο απηή. 

Γηαθξίλνληαη γηα ηηο πνιιέο παξαιιαγέο πνπ εκθαλίδνπλ (Κνηδηάο, 2011) α. Μηα πξψηε ηάζε 

ηνπο δηαθξίλεηαη απφ αθξαίεο απφςεηο, πνπ θηάλνπλ σο ηελ επηζεηηθφηεηα. Θεσξνχλ ηελ 

Δπξαζία ην θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη ηνλ πινχην ηνπ, δηαθξίλνληαη γηα θαζηζηηθέο αληηιήςεηο, 

ηζρπξά ξαηζηζηηθέο (πιεζηάδνληαο εδψ ηνπο εζληθηζηέο), αληηζεκηηηθέο θαη βαζηά αληηδπηηθέο. 

Οξίδνπλ ην έζλνο κε ηζηνξηθά – γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζεσξψληαο πσο ε Ρσζία είλαη 

έλα εληαίν επξαζηαηηθφ «ππεξ-έζλνο» πνπ ελνπνηείηαη απφ έλαλ πνιηηηζκφ (σο civilization θαη 

φρη culture) θαη ηαπηφρξνλα απηνθξαηνξία, β. Μηα δεχηεξε ζπληίζεηαη απφ δπηηθφθηινπο, 

ζιαβφθηινπο θιίλνληαο άιινηε πξνο ηνπο εζληθηζηέο θαη άιινηε πξνο ηνπο θεληξηζηέο, ελψ, γ/ 
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κηα ηξίηε ηάζε, πνπ θιίλεη πξνο ηνπο θεληξηζηέο, ζέηεη ηε γεσπνιηηηθή σο ζεκέιην ηεο ζθέςεο 

ηνπο. Θεσξνχλ ηηο ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ άκεζνπο αληαγσληζηέο θαη δηαθξίλνπλ ηελ αλάγθε λα 

πξνζειθχζεη ε Ρσζία ηελ Δπξψπε ζε έλα θνηλφ κέησπν έλαληη ησλ άιισλ δπλάκεσλ, 

ηδηαίηεξα ησλ αηιαληηζηψλ, πηζηεχνληαο πσο εάλ απνζπαζηνχλ νη ζχκκαρνί ηνπο ζε Δπξψπε 

θαη Άπσ Αλαηνιή, νη ΖΠΑ ζα νδεγεζνχλ ζε παξαθκή. Σέινο, δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη αλαβηψλνπλ ηε ζεσξία ηνπ παιηνχ ρξηζηηαληθνχ έζλνπο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο ΖΠΑ. Έρνπλ άκεζε ζπκκεηνρή-επηξξνή ζηελ εγεηηθή νκάδα ζην 

Κξεκιίλν.   

3
ν
: Οη Αηιαληηζηέο εκθαλίδνληαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, επί Gorbachev ν νπνίνο 

επηρεηξεί λα εθζπγρξνλίζεη ηε Ρσζία κε βάζε ηηο αξρέο ηεο γθιάζηλνζη θαη ηεο πεξεζηξφηθα 

(δηαθάλεηαο θαη αλαζπγθξφηεζεο), αθήλεη φκσο ηε δχζε λα παίμεη έλα κεγάιν γεσζηξαηεγηθφ 

παηρλίδη θαη λα ην θεξδίζεη. Σν ξεχκα ηζρπξνπνηείηαη ην 1991 θαη παξακέλεη ηζρπξφ επί 

Yeltsin.  Πξψηηζην θαζήθνλ γηα ηνπο αηιαληηζηέο είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηα πην αλεπηπγκέλα 

θξάηε, ΖΠΑ θαη ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ε Ρσζία ζηελ θνηλφηεηα ησλ ειεχζεξσλ θξαηψλ 

θαη λα εθζπγρξνληζηεί. Γηαβιέπνπλ πσο ε Ρσζία έρεη πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία κε ηε Γχζε, 

παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, ππφ ηνλ φξν ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο θαη πηζηεχνπλ πσο ε νηθνλνκηθή 

πιεπξά ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ εζσηεξηθφ εθδεκνθξαηηζκφ. 

Δπηζπκνχλ ηελ ελζσκάησζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο ζηηο 

παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ζ πνιηηηθή Yeltsin θηλείηαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, επηδηψθνληαο  ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ αθφκα θαη σο junior partner. 

Δθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα νξηζκέλσλ νκάδσλ, (κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη νιηγάξρεο), νη 

νπνίεο θηλνχληαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πξψησλ πιψλ, έλα ζχκπιεγκα 

πνιηηηθψλ πνπ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ζεσξνχλ πσο ε Ρσζία πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη ην δπηηθφ πξφηππν νηθνλνκηθήο θηιειεπζεξνπνίεζεο, ρσξίο ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε θαη ρσξίο πνιιά-πνιιά απφ ην ζνβηεηηθφ παξειζφλ. Πηζηεχνπλ πσο ε Ρσζία 

ζπλεξγαδφκελε κε ηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα κε Γαιιία θαη Γεξκαλία, πεξηνξίδεη ηνπο νξίδνληέο 

ηεο θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηα παγθφζκηα ζπκθέξνληά ηεο, ελψ νη ΖΠΑ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζε 

ηζιακηθέο ρψξεο πξνζηαηεχνπλ ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαη ξσζηθά ζπκθέξνληα. Δηδηθή 

πεξίπησζε κεηαμχ απηψλ παίδνπλ νη «δπηηθφθηινη ηξηαδηζηέο», νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

πεξηζζφηεξν πξαγκαηηζηέο. Βιέπνπλ ηηο δηαθσλίεο ΔΔ θαη ΖΠΑ σο παξνδηθέο, κε δπλαηφηεηα 

γηα ηε Ρσζία λα παίμεη αθφκα θαη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο, πνιηηηθή 

ε νπνία ζέηεη φξηα ζηηο ΖΠΑ, αιιά πξνυπνζέηεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηηο δχν 

πιεπξέο. Γελ έρνπλ θακία αλαζηνιή ζην λα πηνζεηήζεη ε Ρσζία ηηο αμίεο θαη αξρέο ηεο Γχζεο, 

ή λα εληαρζεί ζε ζεζκηθά ζπζηήκαηα. Μηα ζχλζεζε θαη παξαιιαγή απηψλ ησλ δχν ζέζεσλ, 

είλαη ε άπνςε φηη πξνθεηκέλνπ λα παίμεη ε Ρσζία ηνλ ξφιν ηνπ λεφηεξνπ εηαίξνπ (junior 

partner) ησλ ΖΠΑ, ζα πξέπεη πξνεγνχκελα λα ζπλεξγάδεηαη ζηαζεξά κε ηελ ΔΔ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ΔΔ θαη Ρσζία ζα δηαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξν ρψξν θηλήζεσλ θαη ειεπζεξηψλ επηινγήο 

έλαληη ησλ ΖΠΑ, αθφκα θαη αλ απνδέρνληαη ζε έλα βαζκφ ηνλ εγεκνληθφ ηεο ξφιν  (Κνηδηάο, 

2011). Οη αηιαληηζηέο σο ξεχκα εηηήζεθαλ.  
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4
ν
, Οη θεληξηζηέο θηλνχληαη αλάκεζα ζε Γχζε θαη Δπξαζία. πλδπάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ 

επξσαζηαηψλ γηα ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο Ρσζίαο, κε κηα πνιηηηθή δηαιφγνπ κε ηε Γχζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαη ν ζηφρνο ηεο αλαβάζκηζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ νπνία 

πηζηεχνπλ πσο επζχλεηαη γηα ηελ ηάμε ζηελ αλαηνιή θαη γηα ηε ζπλεξγαζία (νηθνλνκηθή) κε ηε 

δχζε. Πηζηεχνπλ πσο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί κηα ζπκκαρία ησλ εγεηηθψλ δπλάκεσλ πνπ 

ζα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο θάζε πιεπξάο θαη ζε απηά ηα πιαίζηα, ε Ρσζία πξέπεη λα 

επηιέμεη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ πεξηζζφηεξν θαη απφ εθείλε κε ηελ ΔΔ, λα πνξεπηεί καδί 

ηεο ζηνλ θνηλφ πφιεκν ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνλ ηζιακηθφ θαλαηηζκφ (πνπ είλαη θαη 

εζσηεξηθφ πξφβιεκα). Παξάιιεια φκσο, ζα πξέπεη λα απνδερζεί ηηο αμίεο ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, φπσο ηα αληηιακβάλεηαη ε ΔΔ θαη λα εληαρζεί ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο. Οη 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο φκσο ζα πξέπεη λα είλαη ζρέζεηο ηζφηεηαο φπνπ, ε θάζε πιεπξά ζα 

δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ πεξηνρή άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γη‟απηήλ, δειαδή γηα ηε Ρσζία, ην 

εγγχηεξν εμσηεξηθφ ηεο. Ο ζέβαζκφο ζηελ πνιηηηζηηθή ηδηαηηεξφηεηα, ζηνλ  πινχην θαη ζην 

ηζηνξηθφ κεγαιείν ηεο, είλαη θνηλή απαίηεζε φισλ ησλ ξεπκάησλ. Οη θεληξηζηέο δελ είλαη 

αληηδπηηθνί, απηφ πνπ επηδηψθνπλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ θχξνπο ηεο Ρσζίαο σο κεγάιε 

δχλακε θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ Ακεξηθή λα γίλεη απνδεθηή σο ηζνυςήο καδί ηεο. Απφ 

ηελ άιιε, ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ Κίλα αιιά αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πεγάδνπλ απφ απηήλ. Ζ πνιηηηθή ηνπο πξαθηηθή πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα ζπλεξγαζία κε ηηο 

αλαδπλφκελεο δπλάκεηο θαη ζε κηα ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα δε, κε ηε ρψξα πνπ 

παξαδνζηαθά ζπλεξγάδνληαη: ηε Γεξκαλία.  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

Α. Ζ Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζύλζεζε ησλ θνηλσληώλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο εκθαλίδεη 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά... 

Φηώρεηα: Σα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κπνξεί λα έρνπλ πινχζηα ζε θπζηθνχο πφξνπο 

ππεδάθε, έρνπλ εληνχηνηο θησρνχο ιανχο. Ζ απφιπηε θηψρεηα εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεη 

ηηο θνηλσλίεο ηνπο
103

, έλα κεηνλέθηεκα πνπ εκπεξηέρεη κηα δπλακηθή ζχγθξνπζεο, θαζψο αλ νη 

εχζξαπζηεο νηθνλνκηθέο ή πνιηηηθέο ξπζκίζεηο ππνζηνχλ βιάβε, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

άζρεκεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε θαη δηάξζξσζε, 

θαηά ηε ζνβηεηηθή επνρή ε Μφζρα βξέζεθε λα δηαησλίδεη ηελ ηζαξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, 

πξνθαιψληαο ην ραξαθηεξηζκφ ησλ δεκνθξαηηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο σο «απνηθίεο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο», νη νηθνλνκίεο ησλ νπνίσλ, ζθνπίκσο δηαξζξψζεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα θξαηεζνχλ σο «θπξίσο γεσξγηθέο, παξαγσγνχο πξψησλ πιψλ (π.ρ. βακβάθη θαη 

ζηηάξη), πνπ ππνβάιινληαλ γηα επεμεξγαζία αιινχ, εμαληιψληαο ηνπο κε αλαλεψζηκνπο 

πφξνπο (π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θαη νξπθηά), κε απνηέιεζκα λα θαηαζηνχλ εμ 

νινθιήξνπ εμαξηεκέλεο απφ άιιεο ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο» (Jones-Luong, 2004, ζει.8). Οη 

                                                           
103

 Ο Οξγαληζκφο Human Development Index HDI, ηνπνζεηεί ηα θξάηε ζηηο εμήο ζέζεηο επί ζπλφινπ 169 ρσξψλ, ην 
2010: Καδαθζηάλ 66, Σνπξθκεληζηάλ 87, Οπδκπεθηζηάλ 102, Κηξγηζηάλ 109, Σαηδηθηζηάλ 112, ελψ νη αληίζηνηρεο  
ζέζεηο ην 2005 ήηαλ 80, 97, 109, 111, 122 ζε ζχλνιν 177 (UNDP Report, 2010). 



 
 273 

αηηίεο ηεο θηψρηαο σο εθ ηνχηνπ, εληνπίδνληαη: α) ζηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

θαη ησλ δνκψλ κε βάζε ηηο νπνίεο ηα θξάηε ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πξνεγνχκελε εληαία κνξθή, 

β) ζηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ εθθίλεζεο, γ) ζε θπζηθέο αηηίεο φπσο ε μεξαζία, δ) φζνλ αθνξά 

ζην Σαηδηθηζηάλ, ζηνλ εκθχιην πφιεκν. Παξάγνληεο πνπ ηελ ελέηεηλαλ ήηαλ αθφκε, ε) ε 

δηαθπβέξλεζε, ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ε παηξνλία θαη ε δηαθζνξά, ζη) δηνηθεηηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη ηα θιεηζηά ζχλνξα, δ) ε κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ ζε θάπνηα θξάηε θαη 

ηέινο, ε) νη κεγάιεο αληζφηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηεο γεο. Ζ θηψρεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αγξνηηθψλ σο επί ην πιείζηνλ πεξηνρψλ θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλεκήζεθε ε 

γε, ηε ρξήζε ηεο θαη πσο ξπζκίδνληαη ηα εηζεξρφκελα πιηθά, -θαχζηκα, ιηπάζκαηα- θαη ηα 

εμεξρφκελα δεδνκέλα, δειαδή, νη ηηκέο αγνξάο. Αγξνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έγηλαλ ζε φια ηα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φκσο ε κνλνθαιιηέξγεηα βακβαθηνχ παξέκεηλε ζην Σαηδηθηζηάλ 

θαη ζην Οπδκπεθηζηάλ θπξίσο, (θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζην Σνπξθκεληζηάλ) κε ξπζκίζεηο 

πνπ έγηλαλ πεγή έληνλεο δπζαξέζθεηαο κεηαμχ ησλ αγξνηψλ. Οη θνηλνηηθέο γαίεο (kolkhoz) 

ηεο νβηεηηθήο επνρήο, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο (shirkat), ζηηο κηθξέο, 

ελίνηε άληζα δηαλεκεκέλεο (ηδίσο ζην Σαηδηθηζηάλ) θαη ππφ ηδηφξξπζκν θαζεζηψο θηήζεο 

ηδηνθηεζίεο, κε απμεκέλν ην ξφιν ηνπ θξάηνπο, θιεξνλνκψληαο φια ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ζνβηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο φκσο ηηο εγγπήζεηο ηνπ: δει. ηελ εγγπεκέλε θαη ειεχζεξε 

πξνκήζεηα κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, ιηπαζκάησλ θαη θαπζίκσλ
.
 ην θξάηνο 

ππνδεηθλχεη πφζν βακβάθη ζα παξάγεη ν αγξφηεο ζηε «δηθή» ηνπ γε θαη ειέγρεη ηηο ηηκέο 

αγνξάο (UNDP/ CER 2005, ICG, 2005, ζει.6-8)  

Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, γεγνλφο πνπ αθνξά ζην Οπδκπεθηζηάλ θαη ζην Σαηδηθηζηάλ θπξίσο, 

ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςεινχο αξηζκνχο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο
.
 ηδηαίηεξα ζην 

Οπδκπεθηζηάλ ν πιεζπζκφο ησλ 5,4 εθ. ηεο αλεμαξηεζίαο, αλέβεθε ζηα 26 εθαηνκκχξηα, 

παξφηη ππάξρεη έληνλε παηδηθή ζλεζηκφηεηα θαη ρακεινχ επηπέδνπ θνηλσληθή/θξαηηθή 

πξφλνηα. ηνλ αληίπνδα, ζην πινχζην ζε ελέξγεηα θαη θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

Καδαθζηάλ, ν πιεζπζκφο κεηψζεθε απφ ηε κεηαλάζηεπζε ησλ κεηνλνηήησλ κεηα-νβηεηηθά 

θαηά 2 ζρεδφλ εθαηνκχξηα, απφ 17 ζε 15 εθ. (Matveeva 2006). 

Θέκαηα ησλ δύν θύισλ πνπ αλαδχνληαη σο πεγή θνηλσληθψλ εληάζεσλ. Ζ ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηα θέξδε ηεο επνρήο ηνπ νβηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρνπλ γίλεη 

πεγή πξνζηξηβψλ, θαζψο νη ζπλζήθεο γηα ηηο γπλαίθεο ρεηξνηεξεχνπλ, παξφηη ζπληζηνχλ ηνλ 

θνξκφ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζε πεξηνρέο κε κεγάιε κεηαλάζηεπζε, ελψ καδί κε ηα παηδηά 

απνηεινχλ ην βαζηθφ θνξκφ ησλ ζπιιεθηψλ βακβαθηνχ (ICG, 2005). Οη εληάζεηο νμχλνληαη 

απφ ηελ επέθηαζε ζπληεξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ πνιπγακία θαη ηνπο 

γάκνπο ζε κηθξή ειηθία. Γηα πνιιέο γπλαίθεο ε θαηάζηαζε γίλεηαη αθφξεηε γη‟απηφ θαη ν 

αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ είλαη αλνδηθφο. Σν γεγνλφο απηφ, θαζίζηαηαη αθφκε πην ζεκαληηθφ 

ζην πιαίζην ησλ Ηζιακηζηψλ jihadi, θαζψο ε γπλαηθεία απφγλσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αθφκε θαη σο θίλεηξν ζηξαηνιφγεζεο απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ν Ηζιακηζηήο Shamil Basayev ζηελ Σζεηζελία, ζηξαηνιφγεζε 

θαη κεγάιν αξηζκφ γπλαηθψλ γηα θακηθάδη απηνθηνλίαο, ελψ θαη ζην Οπδκπεθηζηάλ ζηηο 
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επηζέζεηο απηνθηνλίαο ζηε Μπνπράξα θαη ζηελ Σαζθέλδε ην Μάξηην ηνπ 2004 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γπλαίθεο (Matveeva, 2006). 

Παξανηθνλνκία θαη κεηαλάζηεπζε: Με ηελ εμαίξεζε ηνπ Καδαθζηάλ, ε παξανηθνλνκία, ην 

ιαζξεκπφξην θαη ε εξγαηηθή κεηαλάζηεπζε, λφκηκε θαη παξάλνκε, αλζνχλ σο ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα δεκηνπξγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο ην λφκηκν εκπφξην ππήξμε πεξηνξηζκέλν ή 

κνλνπσινχληαλ απφ «επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο» πξνζθείκελεο ζηελ εμνπζία. Σν ιαζξεκπφξην 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξανηθνλνκία απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξνί  πνπ νη ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ ζηαδηαθά κε-

βηψζηκεο. Μαδί κε ην ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ θαη πνιιά λφκηκα αγαζά κπαίλνπλ ζηνλ θχθιν 

απηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην βακβάθη πνπ εηζάγεηαη ιαζξαία απφ ην Οπδκπεθηζηάλ ζην 

Κηξγηζηάλ ιφγσ ησλ ηηκψλ ηνπ, πνπ είλαη πεξίπνπ 10 θνξέο πην αθξηβφ (ICG, 2005). 

Δξγαηηθή κεηαλάζηεπζε: είλαη ε κφλε θνηλσληθή βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ πεξηνρή. Σν 

κεγαιχηεξν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα παξαηεξείηαη απφ ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ πξνο ηε 

Ρσζία θαη απμαλφκελα πξνο ην Καδαθζηάλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο θησρψλ νηθνγελεηψλ ζηελ 

πεξηνρή επηβηψλνπλ ράξηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα. Απηφ ζε γεληθφηεξν επίπεδν είλαη 

ζεηηθφ. κσο, νη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη αλεζπρεηηθέο. 1. Πνιινί 

κεηαλάζηεο κέλνπλ ζηε Ρσζία γηα ρξφληα, αλ φρη γηα πάληα, (πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ Σαηδίθσλ αλδξψλ είλαη κεηαλάζηεο). Πεξηνρέο νιφθιεξεο θαηνηθνχληαη θπξίσο απφ 

γπλαηθφπαηδα θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  2. Σα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη επάισηα ζηε δηαθχκαλζε ησλ Ρσζηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε,  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα εκβάζκαηα είλαη ε κεγαιχηεξε πεγή εηζνδήκαηνο. 

Ζ κεηαλάζηεπζε πνπ παξαηεξείηαη εληφο κηαο πεξηνρήο είλαη έλαο δείθηεο ηνπ πφζν θαιά ηα 

θαηαθέξλεη κηα πεξηνρή αθφκε θη αλ νη ζηαηηζηηθέο δελ ην απνθαιχπηνπλ. ιν θαη 

πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο θαηαιήγνπλ ζην Καδαθζηάλ. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο 

πεξίπνπ 300.000 παξάλνκνη κεηαλάζηεο απφ ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην 

Οπδκπεθηζηάλ απαζρνιήζεθαλ ζην Καδαθζηάλ ην 2005 (Radio Free Europe, 2006a). 

 

Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε  

Πιελ ηνπ Κηξγηζηάλ (θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ) ζηα άιια 3 θξάηε εγνχληαη νη ίδηνη αξρεγνί εδψ 

θαη 20 ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα απηαξρηθά θαζεζηψηα, κε εμνπζίεο πνπ ζηεξίδνληαη εμ‟ 

νινθιήξνπ ζην πξφζσπν ηνπ εγέηε, (ρσξίο ηε δχλακή ηνπ φιν ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε 

γξήγνξα λα δηαιπζεί), αζθείηαη δηαθφξσλ κνξθψλ θαηαζηνιή, βία θαη θξαηηθφο έιεγρνο ηεο 

δεκφζηαο ζθαίξαο. Οη πεξηνξηζκνί ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη ζηηο πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο είλαη 

ζθιεξνί, ελψ ν ρψξνο γηα πνιηηηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη αληηπνιίηεπζε, φπσο επίζεο ε 

ειεπζεξία ησλ ΜΜΔ θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη πεξηνξηζκέλα. Ζ δηαθπβέξλεζε ζηελ 

Κεληξηθή Αζία ζηεξίδεηαη… 

1. ηο δίκηςο ηων πελαηειακών ζσέζεων κε φιε ηε ζπλεπαγφκελε δηαθζνξά (Zuercher, 

2004). Πξνζσπηθφηεηεο θαη δίθηπα ζρέζεσλ πειαηείαο θαη παηξσλίαο ππνθαζηζηνχλ ηελ 

πνιηηηθή θαη έρνπλ πάξεη ηε ζέζε ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ, ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ 

αμηνθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (ζηελ ηδαληθή ηεο εθδνρή ζε έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα). Μηα 
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ζέζε ζην πειαηεηαθφ δίθηπν εγγπάηαη κηα ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο εμνπζίαο, ή ζε θξαηηθά 

ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο θαη αζθαιηζκέλα πιενλεθηήκαηα, έζησ θη αλ ε θξαηηθή πεξηνπζία 

ηδησηηθνπνηεζεί. Σα δίθηπα βαζίδνληαη ζηε αξρή ηεο πξνζσπηθήο πίζηεο, ζηε ζπγγέλεηα ή 

ζηελ εληνπηφηεηα, ή ζε κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Μάιηζηα, νη αληαγσληζκνί θαη νη 

εληάζεηο ησλ γεσγξαθηθψλ νκάδσλ θαη ησλ θαηξηψλ, είλαη εχθνια ρεηξαγσγίζηκεο 

θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ ε ζπγγέλεηα θαη ε πεξηθέξεηα 

είλαη νη παξάγνληεο θιεηδηά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ (Collins, 2004). ην Καδαθζηάλ «νη 

νκάδεο επηξξνήο βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο πξνζσπηθήο πίζηεο θαη ηεο ζπγγέλεηαο ή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ…» (ECPREAST, 2005). Οη νκάδεο ηεξαξρνχληαη θαη νη πνιηηηθέο κάρεο δελ 

δίλνληαη γηα ηε εθινγή, αιιά γηα ηελ επηξξνή ηεο θνξπθήο. Ο πξφεδξνο είλαη παίθηεο θαη 

δηαηηεηήο, κπνξεί λα αιιάμεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, ε δχλακή ηνπ είλαη ζπληξηπηηθή, 

αιιά πεξηνξίδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ αλάγθε ρεηξηζκνχ (θαη ειηγκνχ κεηαμχ) ησλ νκάδσλ 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο. ζν ν πξφεδξνο παξακέλεη αθκαίνο θαη 

δπλαηφο, νξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο θαη έρεη ηα πάληα ππφ έιεγρν. ε νπνηαδήπνηε 

έλδεημε αδπλακίαο ηνπ, θπζηθήο ή πνιηηηθήο, νη αληαγσληζκνί θνπληψλνπλ. Σν κνίξαζκα ηεο 

εμνπζίαο κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ παξαγφλησλ αζθάιεηαο θαη επηβνιήο ηνπ λφκνπ απφ ηε κία 

πιεπξά θαη κεηαμχ πξνζψπσλ, παξαγφλησλ ή νκάδσλ πνπ επηβιέπνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο 

ηνκείο ηνπ βακβαθηνχ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ρξπζνχ απφ ηελ άιιε πιεπξά. Ο αληαγσληζκφο 

θαη νη ζπγθξνχζεηο βέβαηα ππάξρνπλ θαη εληφο απηψλ ησλ νκάδσλ (Ilkhamov, 2006). Δπίζεο 

ππάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ παιαηψλ θαη λέσλ νηθνλνκηθψλ elites, φπνπ νη παιαηέο 

έρνπλ ηελ επζχλε ησλ βηνκεραληψλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηε νβηεηηθή επνρή, ελψ νη λέεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο νη ηξάπεδεο, ην ιηαλεκπφξην, νη ππεξεζίεο, ν ηνπξηζκφο, 

φπνπ κπνξεί κελ λα είλαη κηθξφηεξεο θαη πην αδχλακεο απφ ηηο παιαηφηεξεο, έρνπλ φκσο 

κεγαιχηεξε ελέξγεηα θαη ζπλδέζκνπο ζηα ζσζηά ζεκεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνεδξηθήο νηθνγέλεηαο. Σα δίθηπα ησλ αμησκαηνχρσλ αζθαιείαο ρξνλνινγνχληαη απφ ηε 

νβηεηηθή επνρή, γεγνλφο πνπ ελ κέξεη εμεγεί γηαηί νη Ρψζνη βξίζθνληαη αθφκε ζε 

πςειφβαζκεο ζέζεηο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα ειέγρνληαλ απφ ηελ νκάδα πνπ δηνηθεί. Οη 

αμησκαηνχρνη ελαιιάζζνληαη ζηηο ζέζεηο, αιιά ζπάληα απνζχξνληαη εληειψο. Γίθηπα 

πειαηεηαθά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθά επίπεδα εμαξηψληαη απφ ηε ζέζε πνπ 

αξρεγνχ ζηελ πξσηεχνπζα: αλ απηφο πέζεη ζε δπζκέλεηα ην ίδην ην δίθηπν αληηθαζίζηαηαη κε 

άιιν. Πνιιέο θνξέο νη ηνπηθέο εθινγέο, ζηα κέξε φπνπ δηελεξγνχληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα λνκηκνπνηήζνπλ ηέηνηεο κεηαθνξέο εμνπζίαο (IWPR, 2005). Θεζκνί φπσο ηα Κνηλνβνχιηα 

έρνπλ απνθηήζεη δηπιή ηδηφηεηα: ιεηηνπξγνχλ ζαλ δξφκνο επέθηαζεο ηεο εμνπζίαο ηεο 

νκάδαο πνπ εγείηαη, θαζψο θαη γηα «ηηκεηηθέο απνζχξζεηο» απφ ηελ ελεξγφ δξάζε ζηειερψλ 

πνπ επέδεημαλ θαιή πίζηε θαη ηψξα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα γίλνπλ λέεο ηνπνζεηήζεηο, 

ελψ πνιιέο πςειφβαζκεο ζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλεχξεζε πφξσλ θαη λέσλ 

θαλαιηψλ ειέγρνπ γηα ράξε ησλ πςειφηεξσλ θιηκαθίσλ.   

2. ηο μονοπώλιο ηερ δεμόζιαρ πεπιοςζίαρ: Ο κνλνπσιηαθφο έιεγρνο ζηα θχξηα θξαηηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ άληιεζε πιηθψλ νθειψλ. Ζ Ρσζηθνχ-ηχπνπ 

«νιηγαξρία», δει. κηα θαηάζηαζε φπνπ πινχζηνη επηρεηξεκαηίεο ειέγρνπλ δηάθνξα ηκήκαηα 
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ηνπ θξάηνπο, κέζσ έκκεζσλ επηξξνψλ θαη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, δελ είλαη δηαδεδνκέλε 

ζηελ Κεληξηθή Αζία. Δδψ παξαηεξείηαη πην άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δχλακεο. ην Οπδκπεθηζηάλ ηα κέηξα ζπλνξηαθήο αζθάιεηαο πνπ νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκνχο 

ζην εκπφξην, εξκελεχνληαη σο πξνεξρφκελα απφ ηα θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα ησλ εγρψξησλ 

κνλνπσιίσλ, πνπ ζέινπλ λα εμαιείςνπλ ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα θζελά Κηλεδηθά αγαζά. ην 

Κηξγηζηάλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ην 2005, πξνέθπςε κηα εηαηξία ηχπνπ “Akayev 

Inc.” παξά έλα ιεηηνπξγηθφ θξάηνο (ICG, 2005b). Ζ απιεζηία ησλ elites θαη ε επηζπκία ηνπο λα 

ζέζνπλ πξνζνδνθφξεο επηρεηξήζεηο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο, απνβαίλεη κνηξαία γηα 

απηέο, φπσο έδεημε ε πεξίπησζε Akayev θαη ππνλνκεχεη ηελ νηθνλνκία
104

. Καηά ηνλ ίδην 

ηξφπν νη πην πξνζνδνθφξνη πφξνη ζε θάζε ρψξα ειέγρνληαη είηε απ‟επζείαο απφ ηνπο 

πξνέδξνπο, είηε κέζσ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. ην Καδαθζηάλ ν πξφεδξνο πξνζπαζεί λα 

θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ «νκάδσλ επηξξνήο», κε ην λα θαηαλέκεη ηνλ έιεγρν επί 

ησλ πξνζνδνθφξσλ πφξσλ ηεο ρψξαο. ηηο πην ηζρπξέο νκάδεο επηθεθαιείο είλαη νη γακπξνί 

ηνπ θαη άιινη ιηγφηεξν πξνθαλείο ζπγγελείο, πιελ ηεο “Eurasian Group” πνπ εθκεηαιιεχεηαη 

ηε βηνκεραλία κεηάιινπ (ECPREAST, 2005). Αλ ε δηαθζνξά ππήξμε ζηνηρείν ηνπ νβηεηηθνχ 

ηξφπνπ επηρεηξείλ ψζηε λα «καιαθψλεη» θάπσο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ απηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζηε δσή ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε δηαθζνξά 

ζπλδπάδεηαη κε απξνθάιππηε επίδεημε πινχηνπ, ε νπνία πξνθαιεί ην θνηλφ αίζζεκα
105

.  

3. Ζ εζωηεπική έννομε ηάξε και ο πόλορ ηων αζηςνομικών δςνάμεων. Ζ θαηαζηνιή είλαη 

ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, π.ρ. Αληηδάλ. Σα ζψκαηα αζθαιείαο 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, δηακνξθψζεθαλ ζηα θξάηε απηά 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο αζθαιείαο ηεο εγεζίαο (Matveeva, 2005), ηελ νπνία ηαπηίδνπλ κε ηελ 

αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Αλ ε λνκηκφηεηα κηαο εμνπζίαο βαζίδεηαη θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο πνιίηεο πνπ εμνπζηάδεη, ε εμνπζία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ εμαλαγθαζκφ 

θαη ηελ θαηαζηνιή, απαηηεί κεγάινπο ηνκείο αζθάιεηαο, νη νπνίνη απνθηνχλ εμέρνπζα ζεκαζία 

γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαζεζηψηνο, γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη θαη ηε ζηάζε ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, 

απνηειψληαο ηε κφλε εγγπήηξηα δχλακε ηεο ζηαζεξφηεηαο έρνπλ πεξηζζφηεξε ηζρχ, ηελ 

νπνία πξνβάιινπλ πάλσ ζηνπο πιεζπζκνχο θαη ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ππφ έιεγρν ηελ 

εζσηεξηθή αληηπνιίηεπζε, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο ε 

ππνρξεσηηθή ζπγθνκηδή βακβαθηνχ. Ο «Πφιεκνο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο» σθέιεζε ηηο 

ππεξεζίεο αζθαιείαο ησλ θξαηψλ θέξλνληάο ηνπο πφξνπο, εθπαίδεπζε θαη λνκηκνπνίεζε. 

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε είλαη ε δηνίθεζε ησλ ζπλφξσλ, έλα κεγάιν θαη πνιχ επηθεξδέο πεδίν 

θαζψο, αγαζά απαγνξεπκέλα ή πςειψλ θφξσλ, πεξλνχλ ηα ζχλνξα αληί αδξνχ αληηηίκνπ, 

ελψ νη ζέζεηο ζηα ζχλνξα θαη ζηηο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο ζηελ Κνηιάδα Φεξγθάλα, είλαη 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο, «αγνξάδνληαη», δείρλνπλ θχξνο, δειψλνληαο φηη ν επηηπρψλ έρεη ζέζε 

                                                           
104

 Ζ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο Υξπζνχ Oxus (Oxus Gold Company, OGC) είλαη ελδεηθηηθή: ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2005, ε θπβέξλεζε αλαθάιεζε ηελ άδεηα ηεο Βξεηαληθήο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ ζηελ 
επαξρία Σαιάο, κε ην επηρείξεκα πσο ε Oxus απέηπρε ζηηο επελδχζεηο ηεο. Δπηζπκία ηεο θπβέξλεζεο σζηφζν, ήηαλ 
λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ψζηε λα επσθειεζεί απφ ηηο ηηκέο ηνπ ρξπζνχ ην 2005 (Δurasianet,  
2006). Γεληθφηεξα φκσο, αληί ε εμφξπμε ρξπζνχ ζηε ρψξα λα είλαη επηηπρεκέλε, ε παξαγσγή κεηψζεθε κε 
απνηέιεζκα καδηθέο απνιχζεηο. 
105

 Ζ Οξγάλσζε Transparency International, ηαμηλνκεί ηα θξάηε σο εμήο φζνλ αθνξά ζηε δηαθζνξά: Καδαθζηάλ 105, 
Σαηδηθηζηάλ 154, Κηξγηζηάλ 164, Οπδκπεθηζηάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ 172, επί ηνπ ζπλφινπ 145 θξαηψλ (TICP, 2010). 
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ζην θπξίαξρν δίθηπν εμνπζίαο (ICG, 2002, UNDP, 2005a, ζει.63-64). Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο 

εμππεξεηνχληαη πνιινί θαη επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. ε θξάηε κε 

εχζξαπζηεο δνκέο φπσο απηά ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα πξνθχςνπλ 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Αθξηβψο επεηδή ν αληηπνιηηεπηηθφο ιφγνο θαη πξάμε, ζηελ έθηαζε 

πνπ ππάξρνπλ, αδπλαηνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληα αιιαγήο ή θαη εμέιημεο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο πνξείαο ησλ θξαηψλ, νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ηεο 

θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο είλαη νη αθξαίνη παξάγνληεο. Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζα κπνξνχζε λα ελζαξξχλεη 

ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, απνζαξξχλνληάο ηνπο 

ηαπηφρξνλα απφ ην λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ξηδνζπαζηηθά θηλήκαηα.  

 

Β. Δκδελώζειρ Βίαρ 

Σν ρξνληθφ ησλ βίαησλ εθδειψζεσλ ζηελ πεξηνρή, μεθηλά απφ ηελ επνρή ηεο perestroika ηνπ 

Mikhail Gorbachev θαη ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ πξψελ ΔΓ πνπ νδήγεζαλ 

ζε κηα άκεζε παξέκβαζή ηνπ ζην Καδαθζηάλ: Δπξφθεηην γηα κηα ζεηξά ηαξαρψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ ζην Άικαηπ ηνπ Καδαθζηάλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1986, κε αθνξκή ην δηνξηζκφ ηνπ 

εζληθηζηή Ρψζνπ Gennadii Kolbin, ζηε ζέζε ηνπ εζληθηζηή Καδάθνπ επηθεθαιήο ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Καδαθζηάλ Dinmuhamed Kunayev. 

Αθνινχζεζαλ ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εζλνηήησλ ην 1989 ζην Οπδκπεθηθφ ηκήκα ηεο 

Κνηιάδαο Φεξγθάλα, κεηαμχ Οπδκπέθσλ θαη Μεζθεηηαλψλ Σνχξθσλ θαη ην 1990 ζηηο πεξηνρέο 

Οο θαη Οπδγθέλ ηνπ Κηξγηζηάλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Οπδκπέθσλ θαη Κηξγηδψλ. Ζ δηάιπζε ηεο 

ΔΓ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991, ήηαλ ε αθνξκή γηα λα μεζπάζνπλ βίαηεο ζπγθξνχζεηο ζην 

Σαηδηθηζηάλ πνπ εμειίρζεθαλ ζε εκθχιην πφιεκν ην 1992 (-1997), ηελ πην ζνβαξή 

ελδνθξαηηθή θαη πην βάξβαξε ζχγθξνπζε ηεο κεηα-νβηεηηθήο επνρήο. Παξφηη νη κεγάιεο 

ζπγθξνχζεηο ππνρψξεζαλ ην 1994, ε Δλσκέλε Σαηδηθηθή Αληηπνιίηεπζε (United Tajik 

Opposition, UTO), έιεγρε κεγάιεο εθηάζεηο ζηα πςίπεδα ηεο ρψξαο σο ην 1997, φηαλ 

ππεγξάθε ε πλζήθε Δηξήλεο
106

. Σα αζπκβίβαζηα απνκεηλάξηα ηνπ UTO ελψζεθαλ κε ην 

Ηζιακηθφ Κίλεκα ηνπ Οπδκπεθηζηάλ (Islamic Movement of Uzbekistan, IMU), έλα ζξεζθεπηηθφ 

θίλεκα πνπ πεξηιακβάλεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ Οπδκπέθνπο, Οπτγνχξνπο, Σαηδίθνπο, Κηξγηδνχο 

θαη Σζεηζέλνπο θαη θαηέθπγαλ ζην Αθγαληζηάλ. Σν Κίλεκα απηφ ιέγεηαη πσο βξίζθεηαη πίζσ 

απφ ηηο επηδξνκέο ηεο δηεηίαο 1999-2000 απφ ην Σαηδηθηζηάλ ζην Οπδκπεθηζηάλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Islam Karimov. Καζψο ν εκθχιηνο πφιεκνο δεκηνχξγεζε κηα 

αηκφζθαηξα αλνκίαο, ππήξμε δηαξξνή δηνηθεηψλ, νη νπνίνη  κεηεηξάπεζαλ ζε αξρεγνχο 

αληάξηηθσλ νκάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ. Σα επεηζφδηα βίαο ζπλερίζηεθαλ 

κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2001, φηαλ ε ηειεπηαία νκάδα, νδεγνχκελε απφ ηνλ Rahmon Sanginov 

(γλσζηφ θαη σο «Υίηιεξ»), εηηήζεθε απφ θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο (Matveeva, 2006). Σα 

ζηξαηεχκαηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Σαηδηθηζηάλ δε δίζηαζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία ελάληηα 

                                                           
106

 Ζ ζεηξά ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ Rahmon θαη ηνπ UTO έιαβαλ ηέινο ηνλ Ηνχλην ηνπ 
1997 κε ηελ ππνγξαθή ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ηελ Δγθαζίδξπζε ηεο Δηξήλεο θαη Δζληθήο πκθσλίαο (General 
Agreement on the Establishment of Peace and National Accord), ζηε Μφζρα, κεηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε κηα 
Δπηηξνπή γηα ηελ Δζληθή πκθηιίσζε ψζηε λα ηελ εθαξκφζεη (Kamoludin & Barnes, 2001). 
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ζηνλ πιεζπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ην ίδην θαη ε UTO. Απηφ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ν πιεζπζκφο λα απνδεηά ηελ εηξήλε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα 

αλερηεί ηα πάληα. Απηφ θάλεη ην Σαηδηθηζηάλ ίζσο ην κφλν θξάηνο πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα 

θπιήζεη ζηε βία. ζνλ αθνξά ζηνλ πφιεκν απηφ, έλα γεγνλφο ζεκαληηθφ είλαη πσο ε 

ζπκθηιίσζε, ε γξήγνξε άλνδνο θαη ε ζρεηηθή εξεκία ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Σαηδηθηθνχ 

θξάηνπο ππήξμε αμηνπξφζεθηε, φηαλ ζε φιν ηνλ θφζκν ππέβνζθαλ ζπγθξνχζεηο κηθξέο ή 

κεγάιεο (Matveeva, 2006). Άμηα πξνζνρήο φκσο είλαη θαη ε «κεηάθξαζε» ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

εκθπιίνπ απηνχ απφ ην Οπδκπεθηζηάλ: φηη κηα επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ησλ 

πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηνπ Ηζιακηζκνχ, είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη έλα εθξεθηηθφ κίγκα 

θαη λα σζήζεη ηε ρψξα ζε εκθχιην πφιεκν. Απηφ γηα θάπνηνπο αλαιπηέο, ίζσο απνηειεί κηα 

εμήγεζε γηα ηε βίαηε θαηαζηνιή ησλ δηαδεισηψλ ζηα επεηζφδηα ηεο Αληηδάλ απφ ηηο 

θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο. Σν 1999 καρεηέο ηνπ IMU πέξαζαλ απφ ηηο βάζεηο ηνπο ζην 

Αθγαληζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ, ζηελ επαξρία Μπάηθελ ηνπ Κηξγηζηάλ, πήξαλ σο νκήξνπο 

Γηαπσλέδνπο πνιίηεο θαη ελεπιάθεζαλ ζε πφιεκν κε ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Κηξγηζηάλ, πξηλ 

μεθηλήζνπλ επηζέζεηο ζην Οπδκπεθηζηάλ, ηνλ απψηεξφ ηνπο ζηφρν. Σν 2002, εθξήμεηο βνκβψλ 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ αγνξά ηεο Οο ηνπ Κηξγηζηάλ, φπσο επίζεο, ην Μάξηην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2004 ζηελ Σαζθέλδε θαη ηε Μπνπράξα, νη νπνίεο αθνινπζήζεθαλ απφ αληαιιαγέο 

ππξνβνιηζκψλ κε ηελ αζηπλνκία. ην Οπδκπεθηζηάλ «θακηθάδη» πξνέβεζαλ ζε επηζέζεηο 

απηνθηνλίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004, θαηά ησλ Πξεζβεηψλ ΖΠΑ θαη Ηζξαήι. Δθξήμεηο βνκβψλ 

ζηελ Νηνπζακπέ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ήξζαλ γηα λα ππελζπκίζνπλ φηη, ε πξνο ηα έμσ 

εκθαληδφκελε εηξεληθή εηθφλα είλαη απαηειή. Σν πην δξακαηηθφ πάλησο βίαην γεγνλφο 

ζπλδέεηαη κε ηα γεγνλφηα ζηελ Αληηδάλ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ην Μάην ηνπ 2005, φηαλ κηα βίαηε 

επίζεζε απφ νκάδα Ηζιακηζηψλ καρεηψλ νδήγεζε ζε εμέγεξζε, κε ζπλερφκελεο αλαηαξαρέο 

κεηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2005 θαη νδήγεζαλ ζηελ εθδίσμε ηνπ πξνέδξνπ. Οη ξίδεο 

απηψλ ησλ γεγνλφησλ πνπ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ εθδήισζε ηεο επξχηεξεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο δπζαξέζθεηαο, βξίζθνληαη ζηνλ θαηαπηεζηηθφ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλζήθεο απηήο, 

ζηελ αληθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ elites λα ζπκθσλήζνπλ ζην κνίξαζκα ηεο εμνπζίαο πνπ ζα 

νδεγνχζε ηε ρψξα ζε θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα
107

, φζν θαη ζηνλ Ηζιακηζκφ. Οη δηαδειψζεηο 

θαηεζηάιεζαλ βίαηα απφ θπβεξλεηηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη είραλ πνιιά ζχκαηα. Σα 

γεγνλφηα απηά κεηαθξάζηεθαλ πνηθηινηξφπσο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, μεθηλψληαο απφ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ζθαγή αζψσλ πνιηηψλ απφ ηα θπβεξλεηηθά ζηξαηεχκαηα, θηάλνληαο 

σο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο θξάηνπο λα απηφ-πξνζηαηεπζεί απφ Ηζιακηθέο 

εμεγέξζεηο (Azhiben, 2008). Πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο 

πεξηνρέο ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηνπ Σαηδηθηζηάλ ζηε Κνηιάδα Φεξγθάλα ην 2006 θαη ην 2007. 

ηε δπηηθή επαξρία ηεο Κίλαο ηλ-ηζηαλγθ, παηξίδα ησλ Οπτγνχξσλ θαη άιισλ 

Μνπζνπικαληθψλ Σνπξθηθψλ εζληθψλ νκάδσλ, έρνπλ ζπκβεί βίαηα επεηζφδηα επίζεο, ηελ 

επζχλε ησλ νπνίσλ δηεθδηθνχλ δηάθνξεο Ηζιακηθέο νκάδεο. Σν πξφβιεκα ησλ κνπζνπικάλσλ 

Οπτγνχξσλ ηεο ηλ-ηζηαλγθ, γίλεηαη ηδηαίηεξα πηεζηηθφ γηα ηελ Κίλα, απφ ηηο αξρέο ηεο 
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 Ζ Γξακκαηεία ηνπ SCO ζεψξεζε ζθφπηκν λα κεηαθέξεη ηε χλνδν ηνπ Απγνχζηνπ 2007 ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηε 
Μπηζθέθ ζε άιιε ρψξα θαζψο εθθξάδνληαλ θφβνη γηα αζηάζεηα ζην Κηξγηζηάλ (Matveeva & Giustozzi, 2008 ζει.2).   
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δεθαεηίαο ηνπ 1990. Οη Οπτγνχξνη θαη άιινη κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί ηνπξθηθήο 

πξνέιεπζεο, έρνπλ πνιχ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο Οπδκπέθνπο. πλδένληαη επίζεο κε 

Οπτγνχξνπο ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηνπ Καδαθζηάλ. Απηφ πνπ επηζπκνχλ, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

«Αλαηνιηθνχ Σνπξθεζηάλ» ζηα εδάθε ηεο ηλ-ηζηαλγθ, κηαο θαη απηή ε πεξηνρή ζεσξείηαη πσο 

απνηειεί ην πξψελ αλαηνιηθφ Σνπξθεζηάλ
108

 θαη κεηξά πνιιά επεηζφδηα ηαξαρψλ κε κεγάιν 

αξηζκφ ζπκάησλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ ζηαζεξφηεηα επαλήιζε απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 2000. Ζ Κηλεδηθή θπβέξλεζε θαηάθεξε λα εμαθαλίζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο ππφγεηνπο καρεηηθνχο ππξήλεο, ελψ δελ ππάξρεη θάπνηα ππφλνηα γηα κηα ελσκέλε 

απειεπζεξσηηθή θίλεζε.   

ζνλ αθνξά ζηε Ρσζία, ε εκκνλή ηεο κε ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία, έρεη σο πεγή θπξίσο ην 

πξφβιεκά ηεο κε ηνπο Σζεηζέλνπο απηνλνκηζηέο. Ο Vladimir Putin μεθίλεζε ην 2
ν
 πφιεκν κε 

ηελ Σζεηζελία ην 1999 σο πξσζππνπξγφο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ σο φρεκα γηα ηελ αλέιημή 

ηνπ ζηελ πξνεδξία ηεο Ρσζίαο ηνλ επφκελν ρξφλν. Οη ξσζηθέο αξρέο ηφληζαλ ηδηαίηεξα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Σζεηζέλσλ απφ Άξαβεο ηξνκνθξάηεο, αιιά θαη απφ ηνπο Σαιηκπάλ ηνπ 

Αθγαληζηάλ, ελψ ηζρπξίζηεθαλ φηη νη Σζεηζέλνη επαλαζηάηεο είραλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο 

κηζζνθφξνπο θαη απφ Κίλα (Oldberg, 2007, ζει.16).  Πην πξφζθαηα, ην 2009, ππήξμαλ 

απμεκέλεο έλνπιεο επηδξνκέο Ηζιακηζηψλ εμηξεκηζηψλ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία ζηελ Κνηιάδα 

Φεξγθάλα, σο απνηέιεζκα ηεο επηζηξνθήο ηνπο απφ ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ, 

ζπλεπεία ηεο ζηξαηησηηθήο εθζηξαηείαο ελαληίνλ ηνπο απφ ηηο ΖΠΑ (Shermatova, 2009). 

Δπίζεο, αλαζηάησζε πξνθιήζεθε ζην Κηξγηζηάλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, απφ ηηο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ εζλνηήησλ, Κηξγηζηψλ θαη εζληθηζηψλ Οπδκπέθσλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε παξαίηεζε 

θαη ηνλ 2
ν
 πξφεδξν ηεο αλεμαξηεζίαο Bakiyev (ΣΑ ΝΔΑ, 2010) θαη επαλέθεξαλ ζην 

πξνζθήλην ηελ χπαξμε απεηιψλ ελαληίνλ ηνπ status quo θαη ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηνπ 

θαηλφκελνπ «ληφκηλν» κε επαθφινπζε εμάπισζε αζηάζεηαο ζηελ Κεληξηθή Αζία, κε φπνηα 

πεξαηηέξσ επέθηαζε ζηα ζηξαηεγηθά θαη ελεξγεηαθά ηνπο ζπκθέξνληα, ζελάξηα πνπ δελ 

επαιεζεχζεθαλ. Οη δηαζπλνξηαθέο θαη κέζσ ησλ ζπλφξσλ Σαηδηθηζηάλ-Αθγαληζηάλ θηλήζεηο 

ηνπο, αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζνβαξή απνζηαζεξνπνηεηηθή απεηιή φρη κφλν γηα ην 

Οπδκπεθηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ (πνπ κνηξάδνληαη ηελ πεξηνρή ηεο Κνηιάδαο 

Φεξγθάλα), αιιά θαη γηα ηελ Κίλα, ε νπνία θνβάηαη αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Xinjiang, γηα ηε 

Ρσζία θαη γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ Αθγαληζηάλ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ 

ΟΠΗΟ: Ζ θαηαλάισζε νπίνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Αζία, φπνπ έρεη κηα καθξά παξάδνζε 

ρξήζεο. Σα δχν ηξίηα ηνπ παξαγφκελνπ νπίνπ θαηαλαιψλνληαη ζε πέληε κφλν ρψξεο: ηελ 

Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ (42%), ην Αθγαληζηάλ (7%), ην Παθηζηάλ (7%), ηελ Ηλδία (6%) 

θαη ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία (5%). ηε Ρσζία, πάλσ απφ 58 εθαηνκκχξηα ηφλνη νπίνπ 
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 8,8 εθ. πεξίπνπ δνπλ εθεί έρνληαο ελζσκαησζεί επίζεκα ζηελ Κίλα κεηά ην Β‟ΠΠ.   



 
 280 

θαηαλαιψλνληαη εηεζίσο, ελψ ε Μέζε Αλαηνιή απνξξνθά πεξίπνπ 16 εθ.η. εηεζίσο θαη ε 

Ηλδία 65-70 εθ.η. (UNODC, 2010).  

ΖΡΧΗΝΖ: Ζ εξσΐλε γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε κεηαμχ ησλ παξαγψγσλ νπίνπ ζηνλ 

θφζκν. Σν 2008, πεξίπνπ 2.700 εθ.η. νπίνπ ξαθηλαξίζηεθαλ ζην Αθγαληζηάλ ψζηε λα δψζνπλ 

πεξίπνπ 380 εθ.η. εξσΐλεο γηα ηελ παγθφζκηα αγνξά. Μαθξάλ πνιχ απφ ηε δεχηεξε 

παξαγσγφ ρψξα Μπαλκάξ θαη ηελ ηξίηε ην Λάνο, νη νπνίεο απέδσζαλ πεξίπνπ 40 εθ.η. ην 

2008. Απφ ηνπο πεξίπνπ 380 εθ.η. πνπ παξάγνληαη ζην Αθγαληζηάλ, πεξίπνπ 5 εθ.η. 

παξακέλνπλ ζηε ρψξα γηα ηνπηθή θαηαλάισζε ή θαηάζρνληαη απφ ηηο αξρέο θαη ηα ππφινηπα 

375 εθ.η. εμάγνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν κέζσ δηαδξνκψλ πνπ δηαζρίδνπλ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

ηνπ Παθηζηάλ (150 εθ.η.), ηνπ Ηξάλ (105 εθ.η.), θαη ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, Σαηδηθηζηάλ, 

Οπδκπεθηζηάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ (95 εθ.η.), πξνο ηνπο ηειηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε, 

ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ηελ ππφινηπε Αζία. Σν έλα ηξίην πεξίπνπ ηεο εξσΐλεο πνπ 

παξάγεηαη ζην Αθγαληζηάλ ηαμηδεχεη ζηελ Δπξψπε (110 εθ.η.), ελψ έλα ηέηαξην πεγαίλεη ζηε 

Ρσζία. Πεξίπνπ 15-20 εθ.η. εθηηκάηαη φηη δηαθηλνχληαη πξνο ηελ Κίλα, ελψ άιινη 35 εθ.η. πξνο 

Νφηηα θαη Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Δθηφο απφ ηελ εξσΐλε, ην Αθγαληζηάλ εμάγεη πεξίπνπ 1.000 

εθ.η. νπίνπ εηεζίσο ζην Ηξάλ, ην Παθηζηάλ θαη ηελ Κεληξηθή Αζία (UNODC, 2010, ζει 46). 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΜΠΛΟΚΖ ηος ΝΑΣΟ 

Οη πξσηνβνπιίεο ηνπ ΝΑΣΟ πξνο ηνλ ρψξν πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, μεθίλεζαλ ακέζσο κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σν 

πξψην κέηξν πνπ έιαβε ήηαλ ε εγθαζίδξπζε ηνπ Βνξεην-Αηιαληηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε 

πλεξγαζία (North Atlantic Council in Co-operation, NACC), ην 1991 ην νπνίν ην 1994 

κεηαηξάπεθε ζην Δπξσ-Αηιαληηθφ πλεηαηξηζηηθφ πκβνχιην, (Euro-Atlantic Partnership 

Council, EAPC), απφ ην νπνίν μεπήδεζε επίζεο ην 1994, ν πλεηαηξηζκφο γηα ηελ Δηξήλε 

(Partnership for Peace, PfP), ζηνλ νπνίν θαη ηα 5 θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη κέιε απφ 

ηελ έλαξμή ηνπ ην 1994, πιελ ηνπ Σαηδηθηζηάλ πνπ έγηλε κέινο ην 2002. Σν ΝΑΣΟ πξνσζεί ηε 

ζπκκεηνρή ζε «αζθήζεηο πεδίνπ», «θνηλέο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», ελψ «αμησκαηηθνί 

[ησλ ρσξψλ]- ζχλδεζκνη» ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Ππξήλα ηνπ Δηαηξηθνχ πληνληζκνχ (Partnership 

Coordination Cell, PCC), ζην Αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ (ΝΑΣΟ, 1994). Με άμνλα ην θεληξηθφ 

πξφγξακκα PfP, ην ΝΑΣΟ έρεη εγθαηληάζεη ηηο εμήο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα: 

Α) ην Δηαηξηθφ ρέδην Γξάζεο ελάληηα ζηελ Σξνκνθξαηία (Partnership Action Plan against 

Terrorism, PAP-T), γηα λα «δηεπθνιχλεη ηελ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζηε ζπλνξηαθή αζθάιεηα, ζηελ ηξνκνθξαηία κέζσ 

εθπαίδεπζεο θαη αζθήζεσλ, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ άκπλαο ελάληηα ζε κηα ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ηέηνηαο επίζεζεο» (ΝΑΣΟ, 2008). 

Β) ην ρεδηαζκφ θαη Δπηζεψξεζε Πξνφδνπ ηνπ PfP (PfP Planning and Review Process, 

PARP), πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζε δηκεξή βάζε κε θάζε θξάηνο-εηαίξν, «κηα δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ θαη επηζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζε δπλάκεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 
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δηαζέζηκεο γηα εθπαίδεπζε, αζθήζεηο θαη επηρεηξήζεηο κε ηηο δπλάκεηο ηεο πκκαρίαο» (NATO, 

Handbook, 2002) θαη  

Γ) ην Δηαηξηθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Οηθνδφκεζε Θεζκψλ Άκπλαο (Partnership Action Plan 

on Defense Institution Building, PAP-DIB), γηα ηελ νηθνδφκεζε θξάηνπο θαη ηελ 

πεξηθεξεηνπνίεζε ζηελ Κεληξηθή Αζία. Δζηηάδεη ζηελ αλακφξθσζε ησλ ηνκέσλ άκπλαο θαη 

αζθάιεηαο, ζηελ επηηπρή δηαζχλδεζε θαη ζπκβαηφηεηα ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability) ησλ ληφπησλ θαη ζπκκαρηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, 

ζηελ αλακφξθσζε κέζσ δεκνθξαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζην δεκνθξαηηθφ έιεγρν ζην 

ζηξαηφ, ζηνπο ζεζκνχο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, κε ηε ινγηθή πσο ε πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα 

ζα επηηεπρζεί κφλν αλ νη δνκέο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεζνχλ ππφ δηαθαλή πνιηηηθφ έιεγρν 

(ΝΑΣΟ, 2007).   

Γ) Σν Σακείν Αξσγήο ηνπ PfP (PfP Trust Funds) έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ψζηε λα βνεζήζεη ηα 

θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζε ζέκαηα αδξαλνπνίεζεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ή απφζπξζεο 

επηθίλδπλσλ δηαηάμεσλ φπσο ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ.  

Δ) Σέινο, ηα Αηνκηθά πλεηαηξηζηηθά ρέδηα Γξάζεο, - Individual Partnership Action Plans, 

IPAPs – πνπ πηνζεηήζεθαλ ην 2002, είλαη δηεηή ζρέδηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ψζηε λα «θέξνπλ 

θνληά φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ κηα ρψξα-

εηαίξνο δξα εληφο ηεο πκκαρίαο» (ΝΑΣΟ, 2008a). Παξφηη θαλέλα απφ απηά ηα θξάηε δελ 

δείρλεη δηάζεζε λα εληαρζεί ζηε πκκαρία, ηα IPAPs αληηκεησπίδνληαη σο κηα απνθαζηζηηθή 

δέζκεπζε εθ κέξνπο ηεο ππνςήθηαο ρψξαο λα αλαιάβεη ηελ ππαγνξεπκέλε δηαδηθαζία 

κεηαξξχζκηζεο. Μέρξη ζηηγκήο κφλν ην Καδαθζηάλ έρεη ππνγξάςεη έλα IPAP κε ην ΝΑΣΟ ην 

2006 (McDermott, 2007b).  

 

ΥΔΔΗ ΝΑΣΟ-ΚΡΑΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

ΚΑΕΑΚΣΑΝ: νη ζρέζεηο ΝΑΣΟ-Καδαθζηάλ έγηλαλ πην ζηελέο κεηά ην ξφιν ηνπ ζηελ 

Τπνζηήξημε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Δηξήλεο (Peace Support Operations, PSO) ζην Ηξάθ θαη ηελ 

κεζνιάβεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Nazarbaev ζηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ ηεο πκκαρίαο κε ην 

Οπδκπεθηζηάλ (McDermott, 2007b, ζει.17). Σν Καδαθζηάλ απφ φια ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο 

ππήξμε ην πην ηζνξξνπεκέλν ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ, ςχρξαηκν θαη έκπεηξν ζηελ ιήςε απηψλ 

αθξηβψο πνπ ήζειε απφ φινπο ηνπο βαζηθνχο παίθηεο ζηελ πεξηνρή (Ρσζία, Κίλα, ΖΠΑ), 

ρσξίο λα εγείξεη αλεζπρίεο ζε θαλέλα θξάηνο, πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηηο εμειηζζφκελεο 

ζρέζεηο. Χο θξάηνο ζεσξείηαη ζηαζεξφ, ζπκκεηέρεη ζε φιν ην θάζκα ηoπ πξνγξάκκαηνο PfP 

(NATO Backgrounder, 2007) κε πην ζεκαληηθφ ην IPAP πνπ ππέγξαςε ην 2006, νδεγψληαο 

ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο ην θαιχηεξν κεηαμχ ησλ θξαηψλ Δηαίξσλ ηεο πκκαρίαο 

(McDermott, 2007b, ζει.14-16), ελψ έρεη εθπξνζψπεζε θαη ζην PCC. Ζ Kazbat κηα κνλάδα 

ηνπ Καδαθηθνχ ζηξαηνχ εθπαηδεχηεθε ην 2005 ψζηε λα γίλεη ζπκβαηή κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 

ΝΑΣΟ (NATO, 2005). Σν ΝΑΣΟ αλαγλσξίδεη ην ξφιν πνπ παίδεη ε εγγχηεηα θαη ην θνηλφ 

παξειζφλ ζηε ζρέζε ηεο ρψξαο κε ηε Ρσζία, δελ πηζηεχεη φκσο πσο εμαηηίαο απηνχ ζα 

ππάξμεη δξαζηηθή αιιαγή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζην κέιινλ. 
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ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ: απνηειεί έλα πξψηεο ηάμεσο παξάδεηγκα ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ 

Κεληξηθή Αζία. ε κηα αλαθνξά ηνπ 2006, νη ζρέζεηο ηνπο πεξηγξάθνληαη σο «κε-ππάξρνπζεο 

πξαθηηθά ή ηνπιάρηζηνλ ζε αλακνλή» (ΝΑΣΟ Parliamentary Assembly, 2008, ζει.76). Απηφ 

ην ζέκα πξνέθπςε κεηά ηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ ην 2005, ηα νπνία θαηέδεημαλ ην δίιεκκα ηνπ 

ΝΑΣΟ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ληφπησλ ελφπισλ δπλάκεσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο εηο βάξνο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. Απηφ ην αίζζεκα 

επζχλεο θαη ελνρήο, νμπλφηαλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ «Παγθφζκηνπ αγψλα θαηά ηεο 

Σξνκνθξαηίαο». Ζ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε κνρινχ επηξξνήο ζην Οπδκπεθηζηάλ, ζεκαίλεη πσο 

ν κφλνο δξφκνο πνπ έρεη ην ΝΑΣΟ λα ελζαξξχλεη κεηαξξπζκίζεηο είλαη κέζσ αξλεηηθψλ 

θηλήηξσλ. Γειαδή, «απζηεξή θαη ειάρηζηε δπλαηή ζπλεξγαζία...» (ΝΑΣΟ Parliamentary 

Assembly, 2008, ζει.78). Πξηλ ηα γεγνλφηα ηεο Αληηδάλ, είρε ζπκθσλήζεη ζε έλα πξφγξακκα 

PARP πνπ δηήξθεζε απφ ην 2002 σο ην 2005 θαη αλέπηπζζε αθφκα θαη έλα πξφγξακκα IPAP 

κε ην ΝΑΣΟ πνπ δελ πξνρψξεζε. Δληνχηνηο, αθφκε δηαηεξεί αληηπξφζσπν ζην PCC. 

ΣΑΣΕΗΚΗΣΑΝ: Θεσξείηαη ην πην αδχλακν θξάηνο ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη σο εθ ηνχηνπ 

επηξξεπέο ζηε δηάρπζε ησλ φζσλ θαθψλ πξνέξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ, φζνλ αθνξά ζηελ 

αζθάιεηα θαη ζε ζέκαηα φπσο ην παξάλνκν εκπφξην θαη ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. Ζ 

αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ είλαη πξσηαξρηθή αλεζπρία γηα ην Σαηδηθηζηάλ, θαζψο κε ην 

Αθγαληζηάλ κνηξάδεηαη κηα ζπλνξηαθή έθηαζε 1200 ρικ.. Γη‟ απηφ θαη ε ζπλεξγαζία κε ην 

ΝΑΣΟ εζηηάδεηαη ζηε ζπλνξηαθή αζθάιεηα. Έρεη ζέζεη κηα δηκνηξία πεδηθνχ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο PfP εληφο ηνπ Σαηδηθηζηάλ (ΝΑΣΟ, 

2009), κπήθε ηειεπηαίν ζην πξφγξακκα PfP, ην 2002, ελψ ην 2004 ππέγξαςε κηα κεηαβαηηθή 

ζπκθσλία κε ην ΝΑΣΟ θαη ην αεξνδξφκην ηεο Νηνπζακπέ φπνπ θηινμέλεζε Γαιιηθά 

ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε. Σν Σαηδηθηζηάλ έπαημε έλα κηθξφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ππνδνκψλ 

ζην Αθγαληζηάλ θαη βνήζεζε ζηε δηαζθάιηζε ηνπ πεξάζκαηνο ζηνλ πνηακφ Πάληδ. Μέζσ ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ηνπ Σακείνπ Αξσγήο ηνπ, θαηαζηξάθεθαλ 1200 λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ  

ΚΗΡΓΗΣΑΝ: Δίλαη ην κφλν θξάηνο καδί κε ην Καδαθζηάλ πνπ ζπκθψλεζε ζε έλα πξφγξακκα 

PARP κε ηε ζπκκαρία, ην 2007. Μέρξη ην 2009 θηινμέλεζε αεξνζθάθε ησλ ΖΠΑ γηα ρξήζε 

ζην Αθγαληζηάλ, φπσο επίζεο έρεη ζέζεη θαη κνλάδεο ηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PfP, νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε αληηηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΡΑΡ-Σ.. Δληνχηνηο, ε ζπλεξγαζία ηνπ Κηξγηζηάλ κε 

ην ΝΑΣΟ ππήξμε ακθηηαιαληεπφκελε θαζψο ηα θίλεηξα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηε ζπκκαρία, 

πξηλ θαη κεηά  ηελ Δπαλάζηαζε ηεο Σνπιίπαο ην 2005, ήηαλ θαζαξά νηθνλνκηθά. Ζ 

Δπαλάζηαζε απηή ζην Κηξγηζηάλ, έδεημε ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ην κέγεζνο ηεο 

επηζπκίαο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο ηεο Γχζεο «λα ζπζηάζεη ηε ζηαζεξόηεηα γηα ράξε ηεο 

δεκνθξαηίαο» (Rumer, 2006, ζει.148). Τπάξρεη κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ απηή ηελ 

Δπαλάζηαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε Γπηηθή ζηήξημή ηεο, ε νπνία απνκάθξπλε ηα άιια 

θαζεζηψηα ηεο πεξηνρήο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην ΝΑΣΟ, εμαηηίαο ηεο αλάκημεο πνπ 

απαηηνχζαλ νη δπλακηθέο δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Απηή ε δπλακηθή δείρλεη θαη ην 

πξφβιεκα πνπ έρεη ε πκκαρία λα εμηζνξξνπεί αθξνβαηψληαο ζην ζθνηλί ηεο πξνψζεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ, επηδηψθνληαο ζε αληάιιαγκα, ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα. 



 
 283 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗ 

ΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 

Καηά ηελ πεξίνδν 1990-2000, νη Βξπμέιιεο εγθαηλίαζαλ κηα Δπξσπατθή αληηπξνζσπεία ζην 

Καδαθζηάλ ην 1994, έρνληαο επίζεο σο πεξηνρέο επζχλεο, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ, 

ελψ άλνημαλ θαη δχν ππνθαηαζηήκαηα ζηε Μπηζθέθ θαη ηε Νηνπζαλκπέ. Ζ ΔΔ εγθαηλίαζε 

δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ζρέζεηο κε ηα θξάηε ηε Κεληξηθή Αζία, κέζσ θπξίσο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο πξνο ηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ 

(Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States-TACIS). θνπφο απηψλ 

ήηαλ λα κεηαβνχλ ηα θξάηε ζε κηα νηθνλνκία ειεχζεξεο αγνξάο, πηνζεηψληαο κηα δεκνθξαηηθή 

πνιηηηθή. Οη πξσηνβνπιίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζηίαδαλ ζε 5 θπξίσο ηνκείο: ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο ελέξγεηαο, ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 

(ICG, 2006, ζει.19, Matveeva, 2006). Σα πξνγξάκκαηα TACIS – πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φια 

ηα πξψελ νβηεηηθά θξάηε- δηακφξθσζαλ ην θχξην δηνηθεηηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνρή ηερληθήο 

βνήζεηαο απφ ηελ ΔΔ πξνο ηα θξάηε απηά. Δπίζεο ππέγξαςαλ κε θάζε θξάηνο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο πκθσλίεο πλεηαηξηζκνχ θαη πλεξγαζίαο, (Partnership and Cooperation Agreement-

PCA), πνπ απνηέιεζαλ ην θεληξηθφ εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, κεηαμχ 1996 θαη 2001
.
 πξνζέθεξαλ κηα πην εμεηδηθεπκέλε βάζε γηα ηελ 

πνιηηηθή, εκπνξηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, δει. ηερληθήο 

ππνζηήξημεο γηα νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηελ νηθνδφκεζε θξάηνπο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε μέλσλ επελδχζεσλ, κε παξάιιειε ελζάξξπλζε ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα 

δεκνθξαηηθέο, νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα κηα θηιειεχζεξε νηθνλνκία ηεο αγνξάο σο 

απαίηεζε ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ (Efegil, 2007). Απφ ην 1991 ηα PCAs πξνκήζεπζαλ ηε 

λνκηθή βάζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ ηεο ΚΑ. Ζ επξσπατθή 

βνήζεηα δηαηέζεθε ζηε βειηίσζε κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδηθή εθπαίδεπζε, 

αλαδηνξγάλσζε ηδησηηθψλ εηαηξηψλ, λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, γεσξγία, πεξηβάιινλ, 

κεηαθνξέο, ελέξγεηα θαη ηειεπηθνηλσλίεο. (Efegil, 2007, ζει.116). Δπίζεο ζηελ ελδπλάκσζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηεο ελζάξξπλζεο ηεο εμσηεξηθήο 

βνήζεηαο, ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη 

ηεο πξνφδνπ ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οη λέεο απεηιέο πνπ ήξζαλ 

ζηελ επηθάλεηα κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ, ηελ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ζέαζεο ηεο πεξηνρήο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζε απηήλ, ιφγσ ηεο δηεχξπλζήο ηεο θαη ηεο αλάγθεο δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ αγσγψλ ηεο.  

Σν 2003 πηνζέηεζε ηε λέα ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο, εθδίδνληαο έλα ηδηαίηεξν Έγγξαθν 

Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο (Regional Strategy Paper, RSP), δηαρεηξηδφκελν απφ ην 

πξφγξακκα TACIS (EC, 2002). ε απηφ θαηνλφκαδε ηελ ηξνκνθξαηία, ηελ δηαθίλεζε φπισλ 

καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ηα δίθηπα ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (Kimmage, 2007), ηα απνηπρεκέλα θξάηε, ηελ θαθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαθζνξά, 

ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ηνπο αδχλακνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, σο ηηο λέεο απεηιέο θαηά ηεο 

αζθάιεηαο ζηε κεηα-Φπρξνπνιεκηθήο επνρήο (EU-P, 2006). Σν 2004, εγθαζίδξπζε έλαλ 

ηαθηηθφ πεξηθεξεηαθφ πνιηηηθφ κεραληζκφ δηαιφγνπ κε ηα Κεληξναζηαηηθά Κξάηε, κε ζηφρνπο: 



 
 284 

1. Να επηθνπξήζεη ηα πεξηθεξεηαθά θξάηε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα θνηλνχ ηνπο 

ελδηαθέξνληνο, 2. Να δψζεη κηα ζεηηθή απάληεζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο λα έρνπλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ ΔΔ θαη, 3. Να ζηεξίμεη ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ γηα ηελ Κεληξηθή Αζία (Efegil, 2007, ζει.129). ηα πιαίζηα απηά 

αλέπηπμε ηελ «Πξσηνβνπιία Μπαθνχ», (ελφο πνιηηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ ελεξγεηαθή 

ζπλεξγαζία θαη ηηο κεηαθνξέο, κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ παξάθηησλ θξαηψλ 

ηεο Μαχξεο θαη ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο θαη ησλ γεηηφλσλ ηνπο, πνπ αλαιακβάλνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ INOGATE θαη TRACECA) ζηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο Δλεξγεηαθνχ Γηαδξφκνπ Μεηαθνξάο ηεο ΔΔ.  

Σν 2006 πξνζδηνξίδεη κηα Νέα ηξαηεγηθή γηα ηελ Κεληξηθή Αζία ην 2006, (New Central Asian 

Strategy), φπνπ επαλαιακβάλεη ηε ζηήξημή ηεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εγθαζίδξπζε 

αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ πξνψζεζε λνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Δπαλαβεβαηψλεη ηε δέζκεπζή ηεο ζηε ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ηελ πξναγσγή/πξνψζεζε ηεο Γηαθξαηηθήο Μεηαθνξάο Πεηξειαίνπ θαη 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Δπξψπε (Interstate Oil and Gas Transport, INOGATE), αιιά θαη ηνπ 

Γηαδξφκνπ κεηαθνξάο Δπξψπε-Καχθαζνο-Αζία (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, 

TRACECA). Πξφθεηηαη γηα κία ζηξαηεγηθή ηαπηφρξνλεο άζθεζεο «ήπηαο» θαη «ζθιεξήο» 

ηζρχνο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Γεζκεχεηαη λα ζπλερίζεη λα βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, ηεο 

θησρήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο έιιεηςεο θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελψ ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο, δηαθεξχζζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα 

θαηαζθεπάζεη αγσγνχο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα παξαθάκπηνπλ ηε Ρσζία 

(Melvin kai Boonstra, 2008.) Πξσηνβνπιίεο φπσο... 

Σν πξφγξακκα «Δπέλδπζε ζην Μέιινλ» (Investing in the Future), δείρλνπλ ηελ επηζπκία ησλ 

Βξπμειιψλ λα εμάγνπλ ηηο αξρέο θαη αμίεο ηνπο ζηελ πεξηνρή. (Melvin, 2007). ε απηά ηα 

πιαίζηα ε ΔΔ έρεη εγθαηληάζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ θαλεξψλνπλ ηελ 

δέζκεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή, φπσο:  

Σν «Πξφηππν Πξφγξακκα  Κεληξηθήο Αζίαο» (Central Asia Indicative Program-CAIP), πνπ 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2007-2010 δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο, ηελ εγθαζίδξπζε ηεο νξζήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ έλαξμε νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Γεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελέξγεηα, 

ηηο κεηαθνξέο, ην πεξηβάιινλ, ηε ζπλνξηαθή αζθάιεηα, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηηο δεκνθξαηηθέο αιιά θαη ηηο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Μέζσ ηεο «Γεκνθξαηηθήο Αλάπηπμεο θαη Οξζήο Γηαθπβέξλεζεο» (Democratic Development 

and Good Governance-DDGG), ε ΔΔ πξνσζεί: 1. ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, 2. ηελ εγθαζίδξπζε εζληθψλ ζεζκψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 3. ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, 4. ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θαη κε-

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, 5. ηε βειηίσζε ησλ δνκψλ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη, 6. ηελ 
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αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ νξγαλψζεσλ ηδησηηθψλ, δεκφζησλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (EC, 2006, ζει.21-23). Δπίζεο, 

Σν λέν Έγγξαθν Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο (Regional Strategy Paper-RSP), (2007 θαη 

2013), - πνπ ηψξα είλαη ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ DCECI θαη φρη ππφ ηνπ αλελεξγνχ πηα TACIS- 

επαλαδηαηππψλεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ ηέζεθαλ κε ην CAIP. Σν RSP πξνηείλεη: επξχηεξε 

βνήζεηα γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή κεηάβαζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κέζσ ηεο 

ελδπλάκσζεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο νξζήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (EC, 2007). Οη ζηφρνη ηνπ είλαη: 1. Ζ δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 2. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δσήο θαη, 3. Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ 

ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ππνβάζκηζεο. Παξά ηηο αζπκθσλίεο ζηα ζπκθέξνληα αζθαιείαο, ε ΔΔ ππέγξαςε... 

Σν 2008 δηκεξή «Έγγξαθα Πξνηεξαηνηήησλ» (Priority Papers), ηα νπνία πεξηέρνπλ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηε γθάκα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζπληνληζηνχλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ ΚΑ (Central Asia Strategy) πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζην κέιινλ.  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗΗ 

Ζ ΔΠΑΝΑΠΡΟΔΓΓΗΖ ΡΧΗΑ – ΚΗΝΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

1989-2010 

Μεηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο Κίλαο απφ ηηο ΖΠΑ ππφ ηελ πνιηηηθή Nixon-Kissinger θαη ηελ 

ςπρξφηεηα πνπ επήιζε ζηηο ηλν-Ρσζηθέο ζρέζεηο, ε επαλαπξνζέγγηζε ησλ δχν ρσξψλ 

άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1980 θαη κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

γεγνλφησλ ηεο Πιαηείαο Σηελ-Αλ-Μελ, ζπλερίζηεθαλ απξφζθνπηα, αλνδηθά, παξά ηνλ 

πθέξπνληα αληαγσληζκφ θαη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ 2001 θαη ηνπ 2008. Ζ επαλαπξνζέγγηζή ηνπο 

μεθίλεζε ην 1989, φηαλ ν Mikhail Gorbachev, επηζθέθζεθε ηελ Κίλα θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

νκφινγφ ηνπ Deng XiaoPing, βάδνληαο ηέινο ζην ρσξηζκφ ησλ ρσξψλ. Σν Γεθέκβξην 1992 ν 

Yeltsin απνθαιεί ηελ Κίλα «θηιηθή» ρψξα θαη 4 ρξφληα κεηά, ηνλ Απξίιην ηνπ 1996, 

αλαθνηλψλεη απφ ην Πεθίλν ηε δεκηνπξγία ηεο Ρσζν-Κηλεδηθήο «ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο», 

κηα πξνζέγγηζε πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο
109

. 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπο ζπλεγφξεζαλ ηα δηεζλή γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φπσο νη 

θηλήζεηο θαη κνλφπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΖΠΑ ζηα Βαιθάληα θαη αιινχ, ε δέζκεπζε ηνπ 

ΝΑΣΟ γηα επέθηαζε, ε ακθηζβήηεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ 

εμνπιηζκψλ, ε αλεζπρία γηα ηελ απεηινχκελε παγθφζκηα ζηαζεξφηεηα. Δπίζεο ξφιν έπαημε ε 

ελέξγεηα, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζηάζεο ηεο Κίλαο, αιιά θαη ε 

ίδηα ε αλαγέλλεζε ηεο Ρσζίαο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  Σνλ Απξίιην ηνπ 1997 νη 

εγέηεο ησλ δχν ρσξψλ ππέγξαςαλ ηελ «Κνηλή Γηαθήξπμε γηα έλαλ Πνιππνιηθφ Κφζκν θαη 

ηελ Δγθαζίδξπζε κηαο Νέαο Παγθφζκηαο Σάμεο» ζην Πεθίλν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, Μφζρα 

θαη Πεθίλν δεζκεχνληαη: «λα ζέβνληαη ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα, [λα δείρλνπλ 

                                                           
109

 πκθσλα κε ην Bobo Lo, ε ηλν-Ρσζηθή πξνζέγγηζε ππήξμε «ε κεγαιύηεξε επηηπρία ηεο Ρσζηθήο Δμσηεξηθήο 
Πνιηηηθήο ζηε κεηα-νβηεηηθή επνρή» (Lo, 2004, ζει.296, παξαηίζεηαη ζην Mankoff, 2009). 
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αθνζίσζε ζηελ] ακνηβαία απνρή από επίζεζε, [ζηε] κε-αλάκημε ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο, [λα 

πξνσζνύλ ηελ] ηζόηεηα θαη ην ακνηβαίν όθεινο, ηελ εηξεληθή ζπλύπαξμε θαη άιιεο 

παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλεο αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ» (Tas, 1997). Δπίζεο εμέθξαδαλ ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνδφκεζεο ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο κεηα-

Φπρξνπνιεκηθά. Οη αξρέο απηέο ζα θαζφξηδαλ έθηνηε θαη ηελ πνξεία θαη ηηο επηινγέο ηνπο ζην 

παγθφζκην ζχζηεκα ηζρχνο. Γηα ηε Ρσζία απηφ ην δίθηπν ζρέζεσλ ζήκαηλε ηελ άζθεζε 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ρσξίο εμαξηήζεηο απφ ηηο θηλήζεηο θαλελφο θξάηνπο ή νκάδαο θξαηψλ, 

ππέξ ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηάο ηεο, ελψ γηα ηελ Κίλα δηπισκαηηθφ άλνηγκα θαη 

άζθεζε ελφο ελεξγφηεξνπ δηπισκαηηθνχ ξφινπ, γηα εδξαίσζε ηεο παγθφζκηαο παξνπζίαο 

ηεο. Έλα ρξφλν πξηλ, ην 1996, εγθαηλίαζαλ απφ θνηλνχ ηε ζπλεξγαζία ηεο «Οκάδαο ησλ 5 ηεο 

αγθάεο» ηελ νπνία ζεζκνπνίεζαλ ζε SCO ην 2001 (Μέξνο Β‟). Γηα ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζπλνξηαθέο δηαθνξέο, κηα πξψηε ζπκθσλία είρε ήδε ππνγξαθεί ην 1991, κηα δεχηεξε 

ππεγξάθε ηνλ Οθηψβξε 2004 θαη ε ηειεπηαία, γηα δχν κηθξά λεζηά ζηνλ πνηακφ Ακνχξ, ηνλ  

Αχγνπζην ηνπ 2008, φπνπ ζπκθσλήζεθε ε απφ θνηλνχ αλάπηπμή ηνπο
110

. Σα ζπλνξηαθά 

ζέκαηα, ηαθηνπνηήζεθαλ ππέξ ηεο Κίλαο, κε ηε Ρσζία λα ζπκβηβάδεηαη πξνο φθεινο ησλ 

Κηλέδσλ, γεγνλφο πνπ δελ καξηπξά κφλν ηελ θαιή πξφζεζε ή ηελ επηζπκία απνθπγήο 

νπνηαζδήπνηε ηξηβήο κε έλα πην δπλαηφ γείηνλα, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο κήλπκα 

ζέιεζεο γηα δηεπζέηεζε ελφο πξνβιήκαηνο κε ηελ Ηαπσλία (Κνηδηάο, 2011). ζνλ αθνξά 

ζηελ ελέξγεηα, πξψηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο γηα ζπλεξγαζία ππεγξάθε ην 1996 θαη 

αθνινχζεζε έλα πξσηφθνιιν έγθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο ελφο αγσγνχ πεηξειαίνπ απφ ηε 

ηβεξία ζηελ Κίλα ην 1999 (Mankoff, 2009), ν νπνίνο ζα έπαηξλε ζάξθα θαη νζηά ηελ επφκελε 

δεθαεηία (5.Γ.1 Δλέξγεηα). Σε δεθαεηία 1990 επίζεο έζεζαλ ηα ζεκέιηα ηεο ακπληηθήο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο, κε ηελ Κίλα λα γίλεηαη ν κεγαιχηεξνο πειάηεο Ρσζηθνχ νπιηζκνχ, γεγνλφο 

πνπ έδηλε κεγάιεο απνδνρέο ζηε Ρσζία  θη απηφ γηαηί, παξφηη θαηέξξεπζε σο νβηεηηθή 

Έλσζε, εμαθνινπζνχζε σο «ζπξξηθλσκέλε» Ρσζηθή Οκνζπνλδία λα ζπλαγσλίδεηαη ηηο ΖΠΑ 

ζηελ ελέξγεηα θαη ηα ακπληηθά ζπζηήκαηα, πνπ ελδηέθεξαλ πνιχ ηελ Κίλα. Έηζη, ε Κίλα γίλεηαη 

έλαο ζεκαληηθφο ζχκκαρνο θαη ηξνθνδφηεο ηεο (Κνηδηάο, 2011). Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ απφ 

θνηλνχ επίζεο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Ηζιακηθνχ εμηξεκηζκνχ ζην πιαίζην ηεο αληίζηαζεο 

ζηε δηάδνζε ηνπ Ηζιακηθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ θαη θηλεηνπνηήζεθαλ ελάληηα ζηηο ηάζεηο 

απφζρηζεο (Σζεηζέλνη-Οπτγνχξνη) θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο (Αθγαληζηάλ).  Σνλ Ηνχιην ηνπ 2001 

ππέγξαςαλ ηε «πλζήθε Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο», ηελ πξψηε ηνπ είδνπο πνπ ππεγξάθε κεηά 

ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ηεο Κνξέαο ην 1950. Ζ ζπλζήθε έζεηε γξαπηά ην βειηησκέλν θιίκα 

κεηαμχ ηνπο, ηελ θνηλή ηνπο αληίιεςε γηα ζνβαξά παγθφζκηα ζέκαηα, ηελ απνζηξνθή ηνπο 

πξνο ηνλ κνλνπνιηθφ θφζκν, ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη επζπγξάκκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο, ηε κε-ζηφρεπζε κε ππξεληθά φπια εθαηέξσζελ, ην ζεβαζκφ ηνπο ζηελ εδαθηθή ελφηεηα, 

αθεξαηφηεηα θαη θπξηαξρία, ηελ απνρή απφ ηελ αλάκημε ζην εζσηεξηθφ άιισλ θξαηψλ θαη ηελ 

πίζηε ζην ξφιν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ (People‟s 

Daily 2001a, MFA of PRC 2001, Cohen 2001). Μεηά ην 2000 ε κεηαμχ ηνπο εκπνξηθή θαη 
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 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ε Ρσζία ζπκθψλεζε λα παξαρσξήζεη ην λεζί Tarabanov ζηελ Κίλα θαη λα ρσξίζεη ην λεζί 
Bolshoi Ussuriisky ζηα δχν κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ (Stratfor, 2008). 



 
 287 

ακπληηθή ζπλεξγαζία ζπλερίζηεθε κε αλνδηθφ ξπζκφ, παξάιιεια κε ηελ ελεξγεηαθή. Ζ ζηάζε 

ηνπο εμαθνινπζνχζε λα είλαη  θνηλή απέλαληη ζηελ ηξνκνθξαηία, ή ζηνλ ηζιακηθφ εμηξεκηζκφ, 

φκσο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ επέιεμαλ νη ΖΠΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ε Ρσζία 

ζπκπνξεχηεθε, ελψ ε Κίλα παξέκεηλε αληίζεηε, π.ρ. ζην ζέκα ηεο επέκβαζεο ζην Αθγαληζηάλ 

θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ππφ ηελ εγεζία ησλ ΖΠΑ. Δληνχηνηο, ε 

ζπλεξγαζία ηνπο δηκεξψο θαη εληφο ηνπ SCO πξνρψξεζε. Σν 2008 ππήξμε θξίζηκν γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη θπξίσο ηνπ πνιέκνπ ζηε Γεσξγία, 

ηνπ νπνίνπ ε έλαξμε ζπλέπεζε κε ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζην Πεθίλν, 

γεγνλφηα θαζνξηζηηθά θαη δηαθσηηζηηθά γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, 

ζηνλ SCO θαη δηεζλψο (Κεθ. 7.Σ.1). Ζ αιιαγή ζθπηάιεο ζηε Ρσζηθή πξνεδξία ζηα κέζα ηνπ 

2008, άθεζε αλεπεξέαζην ην θαιφ θιίκα ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ επίγλσζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ κνηξάδνληαη νη δχν ρψξεο, ζηελ επσθειή 

ηνπο ζπλεξγαζία, ζηελ θνηλή ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή πιαηθφξκα ηνπ λένπ Πξνέδξνπ Dmitri 

Medvedev κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ Vladimir Putin, ηε δηάζεζε ηνπ λα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή 

πξνζέγγηζεο θαη ην δηάινγν κε ηνλ Κηλέδν νκφινγφ ηνπ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ φρη 

κφλν ζηα νηθνλνκηθά, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο αζθάιεηαο θαη άκπλαο, κε αληαιιαγέο απφςεσλ 

ζε ζεκαληηθά δηεζλή θαη δηκεξή ζέκαηα (Mankoff, 2009, ζει.195 θαη 207), επίζεκεο δηκεξείο 

ζπλαληήζεηο, αιιά θαη ζηα πεξηζψξηα ησλ πλφδσλ Κνξπθήο ησλ G8, APEC, SCO, BRIC θαη 

ηεο Οκάδαο ησλ G20. Ρφιν έπαημαλ, α) ε εμνηθείσζε ηνπ Πξνέδξνπ Medvedev, κε ηελ Κίλα, 

αθνχ σο αλαπιεξσηήο πξσζππνπξγφο ηε δηεηία 2006-2007, εγήζεθε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Έηνπο ηεο Ρσζίαο» ζηελ Κίλα θαη ηνπ «Έηνπο ηεο Κίλαο» ζηε 

Ρσζία, αιιά θαη β) ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε επίζεκε επίζθεςε εθηφο ρσξψλ ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο επέιεμε ηελ Κίλα (23-24 Μαΐνπ 2008), δηπισκαηηθή θίλεζε πνπ έθεξε 

ηθαλνπνίεζε ζην Πεθίλν, ζεκαηνδνηψληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ 

Κξεκιίλνπ, ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα βξνπλ αληαπφθξηζε ελφςεη ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ (G2 

ιίγν πην θάησ) (Portyakov, 2010). Σν 2009  Ρσζία θαη Κίλα γηφξηαζαλ ηελ 60ή
111

 επέηεην απφ 

ηε ζέζπηζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1949, κε παξάιιειεο 

εθδειψζεηο πνπ ζηφρν ηνπο είραλ ηελ πξνψζεζε ηεο κε θπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ Ρσζίαο-Κίλα. Σνκέαο πνπ 

απνηειεί ηνλ αδχλακν θξίθν ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηνπο, θαζψο νη αληηιήςεηο ηνπ ελφο γηα ηνλ 

άιιν δελ είλαη ηφζν ζεηηθέο, ελψ νη εηθφλεο είλαη αλάκηθηεο: ν έλαο ιαφο αληηιακβάλεηαη ηνλ 

άιιν σο ελ δπλάκεη απεηιή θαη βέβαηα δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε. Υσξίο επξεία ιατθή 

ππνζηήξημε, δχζθνια ζα δηαηεξεζεί ε καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα, γη‟ απηφ θαη δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα θαη απφ ηηο δχν ρψξεο
112

.  

Με εμαίξεζε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ηνπο πξνρψξεζε κελ, φκσο 

ην εκπφξην κεηαμχ ηνπο επεξεάζηεθε απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη απφ ηηο 
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 Σα 60 ρξφληα απνηεινχλ νξφζεκν γηα ηνπο Κηλέδνπο γηαηί αληηπξνζσπεχνπλ ην θιείζηκν ελφο θχθινπ θαη ην 
άλνηγκα ελφο λένπ (Zhao, 2010, ζει.5). 
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 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμαλ αθηεξσκαηηθά ηεο κίαο πξνο ηελ άιιε: ην 2006 ήηαλ ην «Έηνο ηεο Ρσζίαο» ζηελ 
Κίλα θαη ην 2007 ήηαλ ην «Έηνο ηεο Κίλαο» ζηε Ρσζία. Σν 2009 ζε έλα λέν γχξν απηήο ηεο πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο 
ήηαλ ην «Έηνο ηεο Ρσζηθήο Γιψζζαο» ζηελ Κίλα, ελψ ε Ρσζία αληαπέδσζε ρξήδνληαο ην 2010 «Υξνληά ηεο 
Κηλεδηθήο Γιψζζαο» ζηε Ρσζία (Zhao, 2010, ζει.5). 
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εμειίμεηο πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα σο απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπ, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηνπ 

φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά πεξίπνπ 30%
.
 ε ζέζε ηεο Ρσζίαο σο εκπνξηθνχ εηαίξνπ γηα ηελ 

Κίλα έπεζε απφ ηελ 8ε (κεγαιχηεξε) ζέζε ζηελ 11ε θαη έρεη μεπεξαζηεί απφ ηελ Απζηξαιία, 

ηελ Ηλδία θαη ηε Βξαδηιία. Σν κεξίδην ηεο Ρσζίαο ζηνλ φγθν εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Κίλαο 

κεηψζεθε ζην 1,76% απφ 2,22%, ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. Ζ κείσζε απηή, πξνθιήζεθε απφ 

ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πηψζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ζηε Ρσζία, απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιηνχ θαη απφ ην ρακειφηεξν 

επίπεδν δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία απνηεινχλ 

πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Κίλα (Portyakov, 2010, ζει.2). 

Δλδεηθηηθφ ησλ θφβσλ πνπ γελλά ζηε Μφζρα ε εκπνξηθή άλνδνο θαη επέθηαζε ηεο Κίλαο είλαη 

ην θιείζηκν ηεο κεγαιχηεξεο αγνξάο ιηαλεκπνξίνπ Σζεξθηηζφθζθη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009. Ζ 

αγνξά ήηαλ ν θχξηνο ηφπνο ζπγθέληξσζεο Κηλέδσλ επηρεηξεκαηηψλ, αιιά θαη ηφπνο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο κεξηθψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ Κηλέδσλ, γεγνλφο πνπ έθεξε 

κεγάιεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Ζ επηζπκία ηεο Ρσζηθήο θπβέξλεζεο λα πξνζηαηέςεη ηνπο 

εγρψξηνπο παξαγσγνχο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο επηβνιήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ λφκσλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο «γθξίδνπ εθηεισληζκνχ», δειαδή 

εηζαγσγή πξντφλησλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ δαζκνχ. Ζ επίζεκε Κηλεδηθή άπνςε 

ήηαλ πσο έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε, ην ηζηνξηθφ πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη βέβαηα ηα 

έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ Κηλέδσλ επηρεηξεκαηηψλ (Zhao, 2010, ζει.6). Tν 2009 ε αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο Κίλαο ππεξέβε ην 8%, ελψ ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κεηψζεθε θαηά 7,9%. Ζ θξίζε 

θαηέδεημε αθφκε κε ζαθήλεηα ην απμαλφκελν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ ράζκα κεηαμχ 

Ρσζίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ πνπ εγνχληαη ζηνλ θφζκν, κε ηελ Κηλεδηθή 

εκπεηξία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ λα γίλεηαη ειθπζηηθφηεξε, απεηθνλίδνληαο ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ εθζπγρξνληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ηερλνινγηθήο βάζεο 

ηεο, ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ εκπνξηθψλ ξπζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ ζηα πξν ηεο θξίζεσο 

επίπεδα, σζψληαο ζε δεχηεξε κνίξα ην πξφβιεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο 

πξνο ηελ Κίλα θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ πεξίπνπ 1-2 % (Portyakov, 2010). Ζ ηδέα «ηνπ Kηλεδηθνχ νξίδνληα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο Ρσζίαο» ζπκβνιίδεη ηε ξηδηθή αιιαγή ησλ ξφισλ: ε Ρσζία, σο δάζθαινο 

ηεο Κίλαο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ 20νχ αηψλα, έρεη γίλεη ηψξα έλαο καζεηήο ηεο Κίλαο. Απφ ηα 

γθξίδα επεηζφδηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ήηαλ ε βχζηζε ηνπ θνξηεγνχ 

πινίνπ “New Star”, ζηα αλνηθηά ησλ αθηψλ Ρσζηθήο Άπσ Αλαηνιήο, απφ έλα Ρσζηθφ 

πνιεκηθφ ειηθφπηεξν ζπλνξηαθήο θχιαμεο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2009. Οθηψ κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο ζθνηψζεθαλ, εθ ησλ νπνίσλ νη επηά ήηαλ Κηλέδνη. Σν Ρσζηθφ ειηθφπηεξν άλνημε 

ππξ ελαληίνλ ηνπ «New Star», φηαλ απηφ πξνζπάζεζε λα μεθχγεη απφ ην ιηκάλη Ναθφληθα, 

φπνπ θξαηνχληαλ ιφγσ εκπνξηθήο δηαθνξάο. Σν Ρσζηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ππνζηήξημε 

φηη, νη Ρψζνη ζπλνξηνθχιαθεο ελήξγεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ πξνθαιψληαο ηελ έληνλε 

αληίδξαζε ησλ Κηλέδσλ πνπ έθξηλαλ πσο νη ελέξγεηεο ηεο Ρσζίαο, λα βνπιηάμεη εκπνξηθφ 

πινίν, ρσξίο λα δηαζψζεη ην πιήξσκά ηνπ, ήηαλ κηα βάξβαξε πξάμε πνπ δείρλεη 

πεξηθξφλεζε γηα ηελ αλζξψπηλε δσή (Zhao, 2010, ζει.6).  


