
Η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας

Βλαντίμιρ Οντίντσοφ

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, η Ρωσία και η Τουρκία μοιάζουν πολύ και αυτό δημιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες για την ευθυγράμμισή τους. Η ιστορία και των δύο εθνών, του Τουρκικού και 
του Σλαβικού κόσμου, συνδέεται με το Βυζάντιο, ενώ και τα δύο έχουν τόσο Ορθόδοξες όσο και 
Μουσουλμανικές ρίζες, ωστόσο σε διαφορετικές αναλογίες. Ακόμη και παρά την ιστορία των 
Ρωσο-Τουρκικών πολέμων διάρκειας άνω των τριακοσίων ετών, η Ρωσία και η Τουρκία παρέμειναν
ταυτόχρονα εταίροι στους τομείς της οικονομίας και του πολιτισμού.

Και οι δύο χώρες είναι επίσης συνδεδεμένες ως προς στη σχέση τους με τη Δύση, με την Ευρώπη. 
Η Ρωσική και η Οθωμανική αυτοκρατορία αποτέλεσαν σημαντικό μέρος του Ευρωπαϊκού 
πολιτικού τοπίου για πολλούς αιώνες. Μόνο στα τέλη του 20ού αιώνα οι «σοφοί της Δύσης» 
συνειδητοποίησαν ξαφνικά ότι οι δύο χώρες είναι απολύτως ξένες προς την Ευρώπη. Ως 
αποτέλεσμα, σήμερα τόσο η Ρωσία όσο και η Τουρκία αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, τμήματα 
της Μεγάλης Ευρώπης, αλλά όχι της Δύσης. Η Ευρώπη, έχοντας πάρει πολλά από τη Ρωσία και 
την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και τον πολιτισμό, αποφάσισε να ακολουθήσει το κάλεσμα της 
σημερινής πολιτικής της ελίτ με όρους φοβίας, αποκλείοντας τις ενοποιητικές πανευρωπαϊκές 
διαδικασίες τόσο από την πλευρά της Μόσχας όσο και της Άγκυρας. Και ένα σαφές παράδειγμα 
αυτού είναι η αυξανόμενη απόρριψη της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Και αυτό παρά το γεγονός 
ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από την ίδρυσή του το 1949 και, χάρη στη 
Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ΕΟΚ και της Τουρκίας που υπογράφηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 
1963, αποτελεί «συνδεδεμένο μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1964.

Χάρη στις προσπάθειες των «καρεκλοκένταυρων» των Βρυξελλών, τόσο η Ρωσία όσο και η 
Τουρκία κατατάσσονται στις ευρωπαϊκές «μη δυτικές χώρες» και για τον ένα ή τον άλλο λόγο 
δεν έχουν γίνει «πλήρεις εκπρόσωποι της Δύσης», με συνέπεια να υποεκπροσωπούνται, και να μην 
συμπεριλαμβάνονται στο δυτικό κατεστημένο. Ακριβώς μέσω αυτών των «προσπαθειών» των 
Βρυξελλών, τόσο η Μόσχα όσο και η Άγκυρα εμφανίζονται πλέον ως ένα είδος απόκληρων της 
Δύσης: δεν είναι επιθυμητοί στους δυτικούς οργανισμούς και η εικόνα τους στο μυαλό των 
Ευρωπαίων δημιουργείται από στερεότυπα του παρελθόντος και Ευρωπαϊκές φοβίες. Αυτό όμως 
δεν εμποδίζει τη «συλλογική Δύση» να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τόσο τη Μόσχα όσο και 
την Άγκυρα για τα δικά της ιδιοτελή συμφέροντα σε αυτή ή την άλλη περίπτωση.

Όλα αυτά αναγκάζουν την Τουρκία και τη Ρωσία να αναζητήσουν προσεγγίσεις μεταξύ τους, 
να έρθουν πιο κοντά, η μια στην άλλη. Η τελευταία δεκαετία έχει δείξει ότι υπάρχουν τεράστιες 
δυνατότητες για εταιρική σχέση μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για μια
συμμαχία με τη Μόσχα, η οποία την τροφοδοτεί με ενέργεια, είναι τόσο ισχυρότερο όσο 
περισσότερο η Τουρκία αισθάνεται ότι απορρίπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως 
αποτέλεσμα, μετά από πολλούς αιώνες, τα δύο κράτη πέτυχαν μια πραγματική εταιρική σχέση, 
άρχισαν να δημιουργούνται ενεργά οικονομικοί και ενεργειακοί δεσμοί, επιτεύχθηκαν συμφωνίες 
για τον Καύκασο, με τη Ρωσία και την Τουρκία να έχουν κοινές πρωτοβουλίες εξωτερικής 
πολιτικής. Η κατάσταση των Ρωσο-Τουρκικών σχέσεων τα τελευταία 10 χρόνια αποτελεί μια 
πραγματική στρατηγική τομή. Όπως έχουν επανειλημμένα επισημάνει οι επικεφαλής των δύο 
χωρών, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο όγκος των οικονομικών συναλλαγών έχει αυξηθεί 
περισσότερο από 30 φορές. Η Ρωσία έγινε ο νούμερο ένα οικονομικός εταίρος της Τουρκίας. 
Κάθε επίσκεψη των πολιτικών ηγετών αυτών των εθνών εμβαθύνει το επίπεδο των σχέσεων.

Η προσέγγιση μεταξύ των θέσεων της Άγκυρας και της Μόσχας έχει ενταθεί περαιτέρω στο 
πλαίσιο των προκλητικών βημάτων της Δύσης όσον αφορά την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα 



ανατολικά και την πρόθεση να δεχτεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία στη συμμαχία. Όπως επισήμανε
πρόσφατα ο Τούρκος ιστορικός Μεχμέτ Περιντσέκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν 
ένα σχέδιο που στρέφεται εναντίον χωρών με ισχυρό στρατό και οικονομία, δηλαδή της 
Ρωσίας, της Τουρκίας, της Κίνας και του Ιράν. «Οι χώρες αυτές λειτουργούν ως εμπόδια στα 
σχέδια των ΗΠΑ, οπότε η Ουάσινγκτον θέλει να τις εξαλείψει. Για το λόγο αυτό, η Τουρκία και η 
Ρωσία βρίσκονται στο ίδιο μέτωπο. Κατά συνέπεια, η Μόσχα και η Άγκυρα πρέπει να συνεργαστούν 
για να προστατεύσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Αν εξετάσουμε το θέμα αυτό από την πλευρά της 
Άγκυρας, τότε πρέπει να εξισορροπήσει την απειλή της Ουάσιγκτον μόνο σε συνεργασία με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες που υποφέρουν από την επιθετικότητα των ΗΠΑ. Πρώτα απ' όλα, με τη Ρωσία. Ως
εκ τούτου, η δήλωση του Ερντογάν είναι πολύ σωστή: η επέκταση του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί πρόβλημα 
μόνο για τη Μόσχα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο RIA Novosti.

Στις 17 Μαΐου η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ έγραψε: «Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο τηλεφώνησε, στην Τουρκία για μια 
επιχειρηματική συνάντηση υψηλού επιπέδου». Το έδαφος για περαιτέρω προσέγγιση των δύο χωρών 
προετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στις 18 Μαΐου αντιπροσωπεία της Ρωσικής 
κυβέρνησης με επικεφαλής τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αλεξάντερ 
Νόβακ με εκπροσώπους των Τουρκικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για οικονομικά θέματα. Στο
επίκεντρο, όπως διευκρινίστηκε, βρέθηκαν η αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών της Τουρκίας,
η επίλυση των προβλημάτων των μεταφορών και η αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου (που 
το 2021 ήταν 33,025 δισ. δολάρια). Στο μέλλον, η Ρωσία και η Τουρκία μπορούν να προχωρήσουν 
στην από κοινού ανάπτυξη νέων, περισσότερο τεχνολογικά εξελιγμένων βιομηχανιών, όπως η 
ναυπηγική, η αεροπορική βιομηχανία και η αστροναυτική, η φαρμακευτική, και να 
συνεργαστούν σε ψηφιακές και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

Σημαντικό παράθυρο για την ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας αποτέλεσε η απόσυρση 
ορισμένων ξένων κατασκευαστών λόγω των κυρώσεων που επέβαλε η Δύση στη εσωτερική αγορά 
της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, οι δυο χώρες άρχισαν να συζητούν ενεργά την αντικατάσταση των 
αποχωρούντων ξένων εμπορικών οίκων με τουρκικές επιχειρήσεις. Αυτό ανέφερε η εφημερίδα 
Χουριέτ αναφερόμενη στις παρατηρήσεις του Ντμίτρι Μοσκαλένκο, προέδρου του Ρωσικού 
Συμβουλίου Εμπορικών Κέντρων, ο οποίος τόνισε ότι αυτό το φθινόπωρο περίπου 3 εκατομμύρια 
τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων στο Ρωσικό λιανεμπόριο θα μείνουν κενά. «Για τις τουρκικές 
εταιρείες που δεν βρίσκονται ακόμη στη Ρωσία, παρέχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουν τα καλύτερα 
εμπορικά κέντρα, ξεκινώντας από τη Μόσχα. Διαπραγματευόμαστε με τρόπο ώστε οι τουρκικές 
εταιρείες να παραμείνουν στη Ρωσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και να κάνουν κερδοφόρες 
επενδύσεις», αναφέρει ο Ντμίτρι Μοσκαλένκο στη Χουριέτ. 

Στη Ρωσία, σήμερα υπάρχει μια πραγματική οικονομία που όχι μόνο έχει επιβιώσει κάτω από τον 
ζυγό των κυρώσεων, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται περαιτέρω. Και οι δυτικοί επιχειρηματικοί 
κύκλοι που εγκατέλειψαν τη Ρωσική αγορά, η οποία ήταν γι' αυτούς πολύ κερδοφόρα, και έχασαν 
τις προηγούμενες θέσεις τους σε αυτή, αποδείχθηκαν θύματα της πολιτικής των κυρώσεων που 
επέβαλε η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της. Η Ρωσία απέχει πολύ από την παρωχημένη σκέψη 
του υπερατλαντικού μπλοκ και διαμορφώνει σήμερα τις προϋποθέσεις για το μέλλον, και όλα 
αυτά με φόντο την καταστροφή που δημιούργησε η Δύση. Ως εκ τούτου, για τους πιστούς 
συμμάχους της Ρωσίας, ανοίγονται σήμερα τεράστιες οικονομικές και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες. Και η Τουρκία, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή της, σκοπεύει να αξιοποιήσει ενεργά
αυτό το «παράθυρο ευκαιρίας».


