
Σκοπεύει άραγε η Τουρκία να αντικαταστήσει τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής 
Ασφαλείας (ΟΣΣΑ) στην Κεντρική Ασία;

Βλαντίμιρ Οντίντσοφ

Σήμερα υπάρχουν δύο μεγάλα στρατιωτικά μπλοκ στον κόσμο - το ΝΑΤΟ και ο Οργανισμός 
Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ), ο οποίος, εκτός από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και 
την Αρμενία, περιλαμβάνει ως πλήρη μέλη του, το Τατζικιστάν, το Κιργιστάν και το Καζακστάν. 
Εκτός από τα μέλη του ΟΣΣΑ, περιλαμβάνει έθνη με καθεστώς παρατηρητή, και η Σερβία είναι 
τέτοιο από το 2003.

Στις 6 Ιουνίου, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΣΑ στην 
πρωτεύουσα της Αρμενίας, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Κιργιζίας Ταλάντ Μαμίτοφ σημείωσε 
ότι το σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων του οργανισμού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των 
δραστηριοτήτων του. Ταυτόχρονα, δεδομένων των αυξανόμενων προκλήσεων και απειλών για την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς τρομοκρατίας, του θρησκευτικού εξτρεμισμού, της 
διακίνησης ναρκωτικών και πολλών άλλων, ο Μαμίτοφ επεσήμανε την ανάγκη τα κράτη μέλη να 
εμβαθύνουν την αλληλεγύη τους για την έγκαιρη ανταπόκριση. «Είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθούν οι προσπάθειες του ΟΣΣΑ όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και απειλών 
για την ασφάλεια, αλλά και στην εξάλειψη των αιτιών εμφάνισής τους», υπογράμμισε. Ο Ταλάντ 
Μαμίτοφ πρότεινε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατιωτικοπολιτικής δομής με βάση τον 
Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας.

Στις 7 Ιουνίου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του για τη ταινία 
«ΟΣΣΑ Σύμμαχοι - 30 χρόνια περιφρουρώντας τη Συλλογική Ασφάλεια», επισήμανε ότι δεν αποτελεί
μυστικό το ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι επιφυλακτικές απέναντι στην αυξανόμενη σημασία και 
επιρροή της ΟΣΣΑ. Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ διαπράττει ακριβώς εκείνες τις 
απαγορευμένες ενέργειες που τα μέλη του είχαν προηγουμένως δεσμευτεί να μην κάνουν. Ως 
εκ τούτου, «ο  ΟΣΣΑ θα πρέπει να ενεργεί ως παράγοντας που διασφαλίζει την ισορροπία στην 
ευρωατλαντική περιοχή», δήλωσε. Παράλληλα με την προώθηση των συζητήσεων για την 
ασφάλεια στην περιοχή, η παρουσία του ΟΣΣΑ θα καταστεί περισσότερο σημαντική», κατέληξε ο 
Λαβρόφ. «Σήμερα έχει ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση για το πώς θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις των 
συνόδων κορυφής του ΟΣΣΑ όσον αφορά τη κατοχύρωση του αδιαίρετου της ασφάλειας. Αυτό είναι 
ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα που έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη», υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα συνάντηση των επικεφαλής των χωρών του ΟΣΣΑ, 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η επέκταση του 
ΝΑΤΟ είναι τεχνητή και δήλωσε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία υπερβαίνει τον 
γεωγραφικό της σκοπό και ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ασκήσει επιρροή σε άλλες 
περιοχές. Ο Ρώσος πρόεδρος παρατήρησε επίσης ότι ο ΟΣΣΑ διαδραματίζει πολύ σημαντικό 
σταθεροποιητικό ρόλο στον μετα-Σοβιετικό χώρο και εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιρροή του 
οργανισμού θα αυξηθεί προσεχώς. Σήμερα, πολλές χώρες, και όχι μόνο στην πρώην Σοβιετική 
Ένωση, στρέφονται όλο και περισσότερο στην ιδέα της ένταξης τους στον ΟΣΣΑ, ο οποίος διαθέτει
επαρκείς δυνατότητες για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την 
επέκταση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί το 
μπλοκ ισχύος του, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΣΑ Στάνισλαβ Ζας στις 22 Μαΐου.

Παρ' όλα αυτά, με διάφορα μέσα η «συλλογική Δύση» εξακολουθεί να προσπαθεί να 
εξουδετερώσει την επιρροή του ΟΣΣΑ, επιδιώκοντας να προσφέρει στα μέλη του οργανισμού 
αυτού και σε ολόκληρο το μετα-Σοβιετική χώρο «εναλλακτικές ευκαιρίες έναντι του ΟΣΣΑ» για την 



προστασία της ασφάλειάς τους. Το ΝΑΤΟ προσπαθεί να μετατρέψει ένα από τα μέλη του, την 
Τουρκία, σε έναν τέτοιο μοχλό κυρίως αντι-Ρωσικής επιρροής.

Έχοντας προκαλέσει την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η Άγκυρα, 
κατ' εντολή των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον, προσπάθησε ήδη να αναλάβει ενεργό ρόλο 
στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Υπό την σθεναρή στάση της Μόσχας να μη παρέμβει στην 
έκβασή της, η Τουρκία προσπάθησε να διαφημίσει την ιδέα περί μιας στρατιωτικής συμμαχίας των 
χωρών της περιοχής με τη δική της συμμετοχή, σε αντίθεση με την ένταξη των χωρών αυτών στον 
ΟΣΣΑ. Για να προωθήσει τη σημασία της στην περιοχή, η Άγκυρα έστειλε επενδύσεις και 
πρεσβευτές στον μετα-Σοβιετικό χώρο, ξεκίνησε δε ευρύτατα εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
περιοχή. Εισήγαγε ακόμη και έννοιες στα μέσα ενημέρωσης, όπως οι «Τούρκοι του Ουζμπεκιστάν», 
οι «Τούρκοι των Τατάρων» και οι «Τούρκοι του Κιργιστάν».Τελικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 
Τουρκία πραγματοποίησε με συνέπεια την ενσωμάτωση ολόκληρου του τουρκικού κόσμου γύρω 
της, δημιουργώντας το 2009 το «Τουρκικό Συμβούλιο», στο οποίο συμμετείχαν όλες οι χώρες, εκτός
από το κλειστό Τουρκμενιστάν, με κυρίαρχη εθνοτική ομάδα.

Παράλληλα με την εξάπλωση των παντουρκικών ιδεών, η Τουρκία συνέβαλε στην ανάπτυξη 
του εγχώριου εθνικισμού στην Κεντρική Ασία. Ειδικότερα, οι απεσταλμένοι της Άγκυρας 
εκμεταλλεύτηκαν τη διάθεση για έναν νέο, μετα-Σοβιετικό αυτοπροσδιορισμό των 
Δημοκρατιών, σχεδόν παντού βασισμένο στον τοπικό εθνικισμό, ο οποίος αναπόφευκτα οδηγεί
στη Ρωσοφοβία, ενώ παράλληλα η εισαγωγή της ιδεολογίας του παντουρκισμού ενίσχυσε 
αυτά τα αισθήματα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας νέας κοινότητας μέσα σε μια 
τουρκική αυτοκρατορία υπό την ηγεσία της Τουρκίας.

Η Τουρκία επέλεξε την πώληση όπλων στις χώρες αυτής της περιοχής ως έναν από τους τρόπους 
για να αποκτήσει ερείσματα στην Κεντρική Ασία. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι στον σύγχρονο 
κόσμο οι έννοιες «αγορά όπλων» και «εξασφάλιση της αμυντικής ικανότητας του κράτους» έχουν 
περάσει προ πολλού στην πολιτική αρένα. Ένα πρόσφατο δελτίο με τίτλο «Η στρατιωτική 
ισορροπία» του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών εκτιμά ότι στις δημοκρατίες της 
Κεντρικής Ασίας υπάρχουν 220.000 στρατιωτικοί. Το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν διαθέτουν 
τους μεγαλύτερους στρατούς. Και είναι αυτές οι συγκεκριμένες δημοκρατίες που δαπανούν 
περισσότερα για τη κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών από ό,τι άλλες στην χώρες στη περιοχή. 
Επειδή τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, στην πραγματικότητα, δεν διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο 
στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, πρέπει να εξαρτώνται από ξένους εταίρους, με αποτέλεσμα η
πώληση όπλων σε αυτά να αποτελεί στοιχείο της πολιτικής επιρροής.

Με την ελπίδα να αξιοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει 
αρχίσει ενεργά να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος στην αγορά όπλων στην Κεντρική Ασία. Στο 
σημείο αυτό η ιδέα του Ερντογάν περί του «Μεγάλου Τουράν» αποτέλεσε μια εξαιρετική 
μεταμφίεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Άγκυρα αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες 
στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία με το Κιργιστάν, το Καζακστάν και άλλες δημοκρατίες. Τον 
Μάρτιο του 2022, η Τουρκία υπέγραψε έναν οδικό χάρτη στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας με το 
Κιργιστάν και τον Μάιο, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ επισκέφθηκε την 
Άγκυρα, όπου, μεταξύ άλλων, υπεγράφησαν συμφωνίες στρατιωτικο-τεχνικής φύσης.

Όμως, αν θυμηθούμε την ιστορία, η Τουρκία, όπως και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
φτιάχτηκε από τη Βρετανία ως μια συνεχής απειλή για τη Ρωσία από τα νότια σύνορά της. 
Και πάλι σήμερα το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία,
ως μέλος του ΝΑΤΟ, προκειμένου να «ανασχέσουν» τη Ρωσία, ιδίως στην περιοχή της 
Κεντρικής Ασίας, μέσω της προαγωγής της ιδέας του «Μεγάλου Τουράν», από πλευράς 
Ερντογάν. Μέσω των πωλήσεων όπλων η Άγκυρα "«προσδέθηκε» πρόσφατα με το Κιργιστάν και 



το Τατζικιστάν, εκμεταλλευόμενη τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών δημοκρατιών. 
Σημαντικές αγορές όπλων πραγματοποίησε πρόσφατα και το Καζακστάν. Όχι βέβαια χωρίς την 
υποστήριξη όσων περιφερειακών μέσων ενημέρωσης είχαν δυτικό προσανατολισμό. Γίνεται λόγος 
για την ανάγκη δημιουργίας ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του «Μεγάλου Τουράν», που θα μπορούσε
να αποσπάσει αυτόματα τις χώρες αυτές από την ΟΣΣΑ. Υπάρχουν προτάσεις περί αποχώρησης 
από τον ΟΣΣΑ, μεταξύ άλλων λόγω υποτιθέμενων φόβων για δευτερογενείς κυρώσεις από τη 
Δύση.

Η Δύση, ενθαρρύνοντας τη σύναψη εξοπλιστικών συμβολαίων της Τουρκίας με τις χώρες της 
Κεντρικής Ασίας, αναμένει σαφώς ότι, μετά τα γεγονότα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η Τουρκία θα 
μπορέσει να απομακρύνει την Αρμενία «από την ομπρέλα» του ΟΣΣΑ. Παρόμοιες εξελίξεις 
λαμβάνουν χώρα στην Κιργιζία και το Καζακστάν, όπου οι διαθέσεις ορισμένων τμημάτων της 
κοινωνίας, που επηρεάζονται από τη Δύση μέσω των ΜΚΟ, γίνονται όλο και πιο έντονες, όπως για 
παράδειγμα να αναθεωρήσουν τη στάση τους απέναντι στον ΟΣΣΑ και να απομακρυνθούν από τη 
Ρωσική επιρροή.  Με μια τέτοια εξέλιξη, η Ουάσινγκτον, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες ελπίζουν 
ότι μεσοπρόθεσμα θα προκύψει ένα «ΝΑΤΟ της Κεντρικής Ασίας» υπό την αιγίδα της 
Άγκυρας - ένα είδος νέας στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ των τουρκικών χωρών, που 
υποτίθεται ότι είναι ικανή να αλλάξει ριζικά την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, οι θέσεις 
της οποίας θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά αν, υπό ορισμένες συνθήκες, η Άγκυρα και
το Μπακού δημιουργήσουν ένα «ενωτικό κράτος» παρόμοιο με τον σημερινό δεσμό που 
υφίσταται μεταξύ Μόσχας και Μινσκ.

Ωστόσο, όλες αυτές οι δυτικές «επιδιώξεις» δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Όχι μόνο η 
ίδια η Τουρκία δεν αισθάνεται πλέον πολύ άνετα στο ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα, πολλοί από 
τους επίσημους συμμάχους της στη συμμαχία μιλούν τώρα για την ανάγκη αποκλεισμού της 
από το μπλοκ. Επιπλέον, οι ευνοϊκές επαφές της Τουρκίας με τη Ρωσία, την οποία η Άγκυρα 
και η σημερινή τουρκική ηγεσία θεωρούν ως πιο αξιόπιστο εταίρο από τη Δύση σε 
οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, περιορίζουν σαφώς τις ενέργειες της εν λόγω 
χώρας εναντίον της Ρωσίας. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις επίσημες δηλώσεις που έγιναν τις 
τελευταίες ημέρες από τον πρόεδρο Ερντογάν και πολλούς άλλους Τούρκους πολιτικούς για την 
απροθυμία τους να συμμετάσχουν στην αντι-Ρωσική πολιτική κυρώσεων που επιβάλλει η 
Ουάσιγκτον ή σε οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε ενέργειες εναντίον της Μόσχας στην ειδική 
επιχείρηση αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας.


